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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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บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

อุบลราชธานี เปนเมืองทีม่ีความสาํคัญในฐานะของศูนยกลางทางเศรษฐกิจการเมอืงใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาต้ังแตอดีต โดยมีปจจัยอันเนื่องมาจากสภาพทางภูมิศาสตรที่ต้ังอยูบน

จุดบรรจบของแมน้ําสายสําคัญคือแมน้ําโขงแมน้ําชีและแมน้ํามูน อุบลราชธานีจึงเปนชุมทางโดย

ธรรมชาติ และเปนตลาดซึง่สามารถเช่ือมโยงทางการคาการแลกเปล่ียนระหวางชมุชนในลุมแมน้าํ

โขงกับชุมชนในดินแดนอีสาน  

แมอุบลราชธานีจะเปนเมืองที่กอต้ังโดยกลุมคนในวัฒนธรรมลาว แตอุบลราชธานีกลับ

เปนเมืองทีม่ีความสัมพนัธทางการเมืองกบัสยามอยางแนบแนน อันเปนผลที่สืบเนือ่งมาจากการที่

ราชสํานกัสยามใหความคุมครองและการสนับสนนุกลุมเจาเมืองในการกอต้ังอุบลราชธานี ใน 

พ.ศ.2335 ทามกลางความขัดแยงระหวางกลุมเจาเมืองอุบลราชธานีกบันครเวียงจันและนครจําปา

สัก ดังนั้นเมืองอุบลราชธานีจงึมีแนวนโยบายทางการเมืองที่ผูกติดใกลชิดกับสยามมากกวา

ศูนยกลางทางการเมืองในวฒันธรรมลาวดวยกนั 

ในขณะเดียวกนัอุบลราชธานีก็มีความสําคัญตอสยามเปนอยางมาก โดยเฉพาะ

ทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งนอกจากสวยสาอากรที่อุบลราชธานีตองจัดสงใหแกสยามแลว สยามยงัใช

อุบลราชธานีเปนศูนยกลางในการรวบรวมสวยจากเมืองอ่ืนๆ เพื่อจัดสงเขามายังกรุงเทพมหานคร

อีกดวย นอกจากนี้อุบลราชธานียงัเปนศูนยการกระจายสินคาจากสยามไปสูเมืองอ่ืนๆ ในลุมแมน้ํา

โขงดวย 

ในเอกสารของชาวตะวนัตกไดมีการกลาวถึง พอคาชาวตะวนัตก กลุา ชาวจีน ซึ่ง

เดินทางมาจากเขตแดนพมา นครราชสีมาและจากลุมแมน้ําโขง ซึ่งพอคาเหลานี้ไดเดินทางเขามา

คาขายแลกเปล่ียนที่อุบลราชธานี งานของชาวตะวนัตกเหลานี้ไดชี้ใหเหน็วาเกลือคือทรัพยากร

สําคัญของเมือง เนื่องจากเปนทรัพยากรพื้นฐานซ่ึงทําใหเมืองอุบลราชธานีพัฒนาข้ึนอยางรวดเร็ว 

เพราะเกลือเปนมีประโยชนหลากหลายดาน เชนใชในการปนปรุงอาหาร ถนอมอาหาร และใชใน

อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก เนื่องจากเกลือเปนแรที่สามารถแยกเหล็กออกจากดินและหนิ เสมือนดังแร

ปรอทที่ใชไลมลทินในเพื่อการประสานทองใหเปนกลุมกอนที่บริสุทธิ์  
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เกลือซ่ึงมีอยางบริบูรณในอุบลราชธานีและแถบทุงกุลารองไห กลับหาไดยากในเขตลุม

แมน้ําโขงเชนเมืองนครจําปาสักซึ่งอยูทางฝงขวา เมืองอัตปอ เมืองพิน เมืองนองทางฝงซาย เมือง

เหลานี้ตองพึ่งพาเกลือที่สงผานมาจากอุบลราชธาน ี ดวยเหตุนี้เกลือจึงเปนทรัพยากรที่มบีทบาท

ทางเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานีเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนส่ือในการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ ทีม่ี

มากในลุมแมน้ําโขง เชน เรว งาชาง หนงัสัตว ซึง่เปนทรัพยากรที่มีคาเมื่อถูกสงผานไปสูเมอืง

ทาทางทะเล 

อุบลราชธานมีีสภาพเปนเมืองการคาของลุมแมน้ําโขง โดยกลุมเจาเมืองเปนกลุมที่มี

บทบาททางเศรษฐกิจการเมอืงภายในเขตปกครองของตนอยางเต็มที่ จนเมื่อเขาสูทศวรรษ ที่ พ.ศ.

2410 ไดเกิดความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองข้ึนในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เนื่องจากการ

ขยายเขตอิทธพิลของฝร่ังเศส ดวยปจจัยดังกลาวสงผลใหสยามตองปรับปรุงระเบียบวิธกีาร

ปกครองหวัเมอืงดานตะวนัออกเฉียงเหนอืใหม โดยใชเมืองอุบลราชธานีเปนศูนยกลางของการ

ปฏิรูป ซึ่งการปฏิรูปการปกครองนี้สงผลใหอิสระในทางเศรษฐกิจการเมืองของกลุมเจาเมืองนัน้เร่ิม

ลดลง โดยอํานาจทุกดานนัน้จะอยูที่ขาราชการและขาหลวงจากสยาม ซึง่การเขามาปฏิบัติราชการ

ของเจาพนกังานจากกรุงเทพมหานครนั้น สงผลใหเกิดคนกลุมใหม ที่ดํารงชีวิตอยูดวยเบ้ียเล้ียงเงิน

ราชการซึง่ตองใชเงนิในการจับจายเลีย้งชีพ สงผลใหระบบเศรษฐกจิของเมืองอุบลราชธานีมีเมด็

เงินจาํนวนมหาศาลหมุนเวียนอยู ภาวะดังกลาวสงผลใหเกิดกลุมทางเศรษฐกิจอีกกลุมคือกลุมผู

รํ่ารวย ซึง่คนกลุมนี้ไดรับการยกเวนภาษีจากรัฐ 

สภาพเศรษฐกจิของเมืองอุบลราชธานีไดคอยๆ ถอยหางจากความเปนเมืองการคาลุม

แมน้ําโขงไปเร่ือยๆ พรอมกับพรมแดนรัฐชาติที่ทวีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน จนเมื่อเขาสูปลาย 

ทศวรรษที่ พ.ศ.2460 ผลจากการปรับปรุงระบบคมนาคมขนสง ไดกระชับระบบเศรษฐกิจระหวาง

กรุงเทพมหานครกับพื้นที่ ทีท่างรถไฟพาดผานไปใหเขาสูระบบเศรษฐกิจเดียวกัน เนื่องจากความ

สะดวกรวดเร็วและตนทุนในการขนสงที่ลดลง สงผลใหอุบลราชธานีสามารถสงสินคาที่มีน้าํหนกั

มาก เชนขาวหรือไมตลอดจนสุกร เขาไปขายยงักรุงเทพมหานครได จากเดิมที่สินคาซ่ึงสงไปยัง

กรุงเทพมหานครจะเปนสินคาที่มนี้ําหนักเบาแตมีมูลคาสูงเชนข้ีผ้ึง เรว งาชาง หรือสัตวพาหนะที่

สามารถเดินไปเองได สภาพเศรษฐกิจของอุบลราชธานีจึงคอยๆ กลายเขาไปเปนสวนหนึ่งของ

ระบบเศรษฐกจิของสยามพรอมกับการหางเหินกับเครือขายการคาในลุมแมน้ําโขง เนื่องจาก

พรมแดนแหงรัฐชาติไดกลายสภาพเปนกาํแพงขวางกัน้การคาขายแลกเปลี่ยน สภาพเศรษฐกิจของ

เมืองอุบลราชธานจีึงคล่ีคลายจากเมืองศูนยกลางทางการคาของลุมแมน้ําโขง กลายเปนหัวเมือง

สําคัญปลายพระราชอาณาเขตในที่สุด 
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จากการสํารวจวิทยานิพนธ งานวิจัย ตลอดจนเอกสารประกอบการสัมมนา พบวามี

ผูสนใจศึกษาสภาพเศรษฐกจิของอุบลราชธานีในหวงเวลาดังกลาวนอยมาก ซึง่สวนใหญมักเนน

เร่ืองการเมืองการปกครอง ซึ่งแสดงใหเหน็ถงึพัฒนาการทางการเมือง เชนงานของ ไพฑูรย มีกุศล 

เร่ือง การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

งานของระลึก ธาน ี เร่ือง ประวัติศาสตรสมัยต้ังเมืองอุบลราชธาน ี  งานของ นงลักษณ ล้ิมศิริ เร่ือง 

ความสําคัญของกบฏหวัเมืองอีสาน พ.ศ.2325-2445 

สําหรับประเด็นทางเศรษฐกจิปรากฏวามผูีศึกษาไวบางพอสมควร แตสวนมากเปนเร่ือง

ของการเก็บสวยซ่ึงเปนเพียงสวนหนึ่งของภาพรวมทางเศรษฐกิจ เชนงานของ ธีรชัย บุญมาธรรม 

เร่ือง การเก็บสวยในหัวเมืองอุบลราชธานชีวง พ.ศ.2335-2442 และ สุวิทย ธีรศาศวัต เร่ือง ปญหา

การเก็บสวยในภาคอีสานกอนสมัยปฏิรูปการปกครองในรัชกาลที่ 5   

งานเหลานี้เปนงานที่ใหขอมูลและรายละเอียดในเร่ืองสวย ในประเด็นของชนิดสวย 

จํานวนสวย ปญหาและการแกปญหาในการเก็บสวยอยางลึกซ้ึง แตยงัขาดการอธิบายประเดน็ทาง

เศรษฐกิจดานอ่ืนๆ ของอุบลราชธานี เชนการผลิต การคาการแลกเปล่ียน ตลอดจนความสัมพนัธ

ระหวางสภาพทางธรรมชาติ สังคมและวิถชีีวิตของคนกลุมตางๆ ที่เกีย่วของเช่ือมโยงกับสภาพทาง

เศรษฐกิจ ทาํใหภาพการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจของอุบลราชธานมีีสภาพที่เสมือนวามี

ความกระจางเปนเร่ืองๆ ยังไมมีการเชื่อมโยงใหเหน็ถงึภาพรวมในแตละหวงเวลา 

วิทยานิพนธชิน้นี ้ มีความพยายามที่จะศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานี 

ระหวาง พ.ศ.2335 ถึง ทศวรรษที่ พ.ศ.2460 ซึ่งเปนชวงเวลาที่สําคัญของกระบวนการปรับเปล่ียน

เขาสูความเปนรัฐชาติ โดยศึกษาถึงสภาพทางเศรษฐกจิของอุบลราชธานีในฐานะแหลงผลิต ตลาด 

และประตูเชื่อมโยงระหวางอีสานกับลุมแมน้ําโขง ซึ่งผลจากการวิจัยนี้ คงทําใหการศึกษา

ประวัติศาสตรของอุบลราชธาน ี สามารถตอบคําถามในประเด็นที่วาหลังการต้ังเมอืงอุบลราชธานี

สามารถกาวข้ึนมา เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจการเมืองของภูมิภาคแทนที่เมืองนครจําปาสักได

อยางไร 

 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคในการศึกษา  

 

1. ศึกษาปจจัยพืน้ฐาน เชนสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร ตลอดจน

ภูมิหลังทางประวัติศาสตรทีส่งผลตอพัฒนาการทางเศรษฐกิจของอุบลราชธาน ี
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2. ศึกษาถึงสภาพทางเศรษฐกจิของอุบลราชธานีในฐานะแหลงผลิต ตลาด และสภาพ

การคากับลุมแมน้ําโขง ระหวาง พ.ศ.2335 ถึงทศวรรษที่ พ.ศ.2460 

3. ศึกษาถึงความสัมพนัธทางเศรษฐกิจของอุบลราชธานีกบัราชสํานกัสยาม และตาง 

ประเทศ 
 
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 

 

การศึกษาประวัติศาสตรของเมืองอุบลราชธานีในมิติทางเศรษฐกิจคร้ังนี้ เร่ิมตนจากการ 

ยกฐานะจากบานมาเปนเมืองใน พ.ศ.2335 ไปจนถึงทศวรรษที่ พ.ศ.2460 ซึ่งเปนชวงเวลาที่สภาพ

เศรษฐกิจของอุบลราชธานีไดถูกควบคุมโดยอํานาจจากสวนกลางแหงรัฐชาติ 

ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาคร้ังนี ้ คือตัวเมืองอุบลราชธานี และพืน้ทีช่านเมือง เชน

หมูบานรอบๆเมือง เนนิเขา ปา และแมน้ํา ซึ่งมีสวนสัมพันธในฐานะเปนแหลงผลิตทรัพยากรตางๆ 

เขาสูเมือง 

 
วิธีการศึกษา (Method of the study) 
 

การวิจยัเร่ืองนีใ้ชวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร ( Historical approach) โดยอาศัยการ

คนควาและวิเคราะห จากหลักฐานชั้นตน ( Primary sources ) และหลักฐานชั้นรอง ( Secondary 

sources ) เพื่อแสดงถึงสภาพทางเศรษฐกิจของอุบลราชธานีในชวงเวลาที่ทาํการศึกษา โดยจะ

นําเสนอเปนงานประวัติศาสตรแบบพรรณาวิเคราะห ( Analytical description ) 
 
ขอจํากัดในการศกึษา 
 

 เนื่องจากการศึกษาประวัติศาสตรเมืองอุบลราชธานีในมิติทางเศรษฐกิจ ยังมีไมมากนัก 

ในฐานะที่การศึกษาในคร้ังนีอ้าจถือเปนบุกเบิกในประเด็นดังกลาว จึงยังมีขอจํากัดในการศึกษา

หลายประการ 

ขอจํากัดประการแรก คือความขาดแคลนหลักฐานเอกสารชั้นตนทีจ่ะสามารถบงชี้ถึง

สภาพทางเศรษฐกิจ ในชวงเวลาที่เกาแกเกนิรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวซึ่ง

การคาทางทะเลไดมีความสําคัญมากข้ึน ดังนั้นทางสยามจึงใหความสําคัญในการเรียกเก็บสวย

จากเมืองอุบลราชธานี และจากชวงเวลาดังกลาวเปนตนมาจึงพอมีหลักฐานชั้นตนใหทาํการศึกษา
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ได เมื่อตองอธิบายถึงสภาพเศรษฐกิจกอนหนาที่จะมหีลักฐานเอกสารนั้น ผูศึกษาจึงใชการ

วิเคราะหจากวรรณกรรม ตลอดจนตํานาน นทิานตางๆ ซึ่งไดมกีารปริวรรติไวแลว สงผลใหการ

ตีความจากเอกสารชั้นรองเหลานี้จึงคอนขางมีขอจํากัดพอสมควร 

ขอจํากัดประการที่สอง คือ การขาดแคลนขอมูลตัวเลขที่มากพอจนสามารถอธิบายได

ในเชิงสถิติ อันเปนธรรมชาติของการศึกษาทางเศรษฐกิจ ซึ่งจากหลักฐานเอกสารนั้นคอนขางทีจ่ะ

ขาดความตอเนื่อง เชนบางชวงเวลาปรากฏเอกสารแบบปเวนป หรือบางทีเวนหลายป เชนรายการ

สงสวยแกสยามหรือ บัญชีภาษีเปนตน สงผลใหแมจะสามารถสรางตารางตัวเลขข้ึนมาได แตก็ไม

สามารถทําการอธิบายไดอยางชัดเจนเพียงพอ ดังนัน้จึงตองอาศัยการพิจารณาถึงแนวโนมและ

ความนาจะเปน โดยอาศัยสภาพความเปล่ียนแปลงของโครงสรางทางสังคมเพือ่อธิบายสภาพ

เศรษฐกิจแทนที่การยืนยันดวยตัวเลข 

นอกจากนี ้ การเรียบเรียงนาํเสนอ จากศึกษาคร้ังนี ้ ตองใชภาษาและศัพทเฉพาะใน

บางคร้ัง ดังนัน้จึงไมอาจใชภาษาทางวิชาการไดอยางเต็มที ่
 
แหลงขอมูลที่ใชศกึษาคนควาเพื่อทาํวิจัย  
 

1. หอสมุดวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติ 

2. หอจดหมายเหตุแหงชาติ 

3. หอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ 

4. หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
5. หองสมุดกระทรวงมหาดไทย 

6. หอสมุดมหาวทิยาลัยศิลปากร 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 

1. ทําใหเขาใจถงึสภาพเศรษฐกจิของอุบลราชธาน ี ระหวาง พ.ศ.2335-ทศวรรษที่ 

2460 

2. ทําใหเขาใจถงึปจจัยทีม่ีผลตอเศรษฐกิจของอุบลราชธาน ี 

3. ทําใหเขาใจถงึความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางอุบลราชธานีกับพืน้ที่ภายนอก  
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บทที่ 2 
สภาพทั่วไป ภูมิหลัง และสภาพเศรษฐกิจกอน พ.ศ. 2335 

 

อุบลราชธานีเปนเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจการเมืองมาต้ังแตอดีต  เนื่องจาก

ต้ังอยูในพื้นทีท่ี่มีความเหมาะสมทางกายภาพหลายประการ สงผลใหกลายเปนศูนยกลางของดิน 

แดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและลุมน้าํโขงมาชานาน การศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจอุบลราช ธาน ี

พ.ศ. 2335 ถึง ทศวรรษที่ 2460 อยางเปนระบบนัน้ จําเปนอยางยิง่ที่ตองวิเคราะหถงึความสัมพันธ

ระหวางปจจัยภูมิศาสตรและภูมิหลังทางประวัติศาสตร แลวจึงศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจของพื้นที่

กอนป พ.ศ.2335 เพื่อเปนพื้นฐานความรูความเขาใจในเบื้องตน ซึง่ในบทที่ 2 นี้ จะกลาวถงึสภาพ

ทั่วไปของอุบลราชธานีกอน จากนั้นจะกลาวถงึภูมิหลงัทางประวัติศาสตร และสภาพเศรษฐกิจของ

พื้นที่ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธระหวางผูคนและพืน้ทีอั่นเปนพืน้ฐานสําคัญของสภาพเศรษฐกิจ

ในชวงเวลาทีท่ําการศึกษา 
 

1. สภาพทัว่ไป 
อุบลราชธาน ี ต้ังอยูทางทิศตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จุด

ที่อยูทางตะวนัออกสุดของประเทศไทย อยูที่เสนรุง 15 องศา 38 ลิบดา 44 พิลิบดาเหนือ และเสน

แวง 105 องศา 38 ลิบดาตะวนัออก ที่บานปากลา ตําบลโพธิกลาง อําเภอโขงเจียม ซึ่ง

อุบลราชธานมีีอาณาเขตติดตอโดยรอบดังนี ้

ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร และสาธารณรัฐ

ประชาธิป ไตยประชาชนลาว  

ทิศใต   ติดตอกับ จังหวัดศรีสะเกษ และราชอาณาจักรกัมพูชา  

ทิศตะวันออก  ติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ทิศตะวันตก  ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร 
 

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ   
 อุบลราชธานี ต้ังอยูในบริเวณแองโคราช ดานตะวันออกสุดของที่ราบลุมริมขอบแอง มี

ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 68 เมตร ลักษณะโดยทัว่ไปเปนที่ราบสูง มีความลาดเอียงไป

ทางดานทิศตะวันออก ซึ่งมีแมน้ําโขงทอดเปนแนวยาวเช่ือมโยงกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว มีความยาวประมาณ 187 กิโลเมตร ดานทิศตะวนัตกมีแมน้าํชีไหลมาบรรจบกับ

แมน้ํามูนแลวไหลผานตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกลงสูแมน้ําโขงที่อําเภอโขงเจียม ดานทิศเหนือมี
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ลําน้าํเซบกและลําน้าํเซบาย ซึ่งไหลมาจากเขตเทือกเขาภูพานผานทีร่าบลุมซึ่งเต็มไปดวยนาขาว

และแหลงผลิตเกลือในเขตอํานาจเจริญ กอนที่ลําน้ําสายนีจ้ะไหลลงสูแมน้ํามูนในที่สุด  

ระบบแมน้ําเหลานี้กอใหเกิดบริเวณที่ลุมขนาดใหญรายรอบตัวเมือง และกลายเปนพื้นที่

กสิกรรมที่อุดมสมบูรณเปนอยางยิ่ง ไกลออกไปจากที่ราบลุมซึ่งเปนเขตทองนาอันกวางใหญ คือ

ผืนปาไมทั้งปาเต็งรังหรือปาแดงอยูทั่วไป และมีปาดิบแลงในทางตอนใต สวนทางทิศเหนือและ

ตะวันออกมีปาผสม ปาเบญจพรรณ ซึ่งสวนใหญเปนไมกระยาเลย ไดแก ไมยาง ไมตะแบก ไมพยงุ 

ไมแดง ไมประดู ไมเค่ียม ไมตะเคียน และไมกันเกรา เปนตน ซึ่งผืนปาเหลานี้ เปนแหลงทรัพยากร

ทั้งสัตวและพรรณพืชที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก โดยเฉพาะผืนปาในเขตของเทือกเขา

ซึ่งมสัีณฐานขนาดยอมแตทอดยาวเปนแนวยาวสลับซับซอน นับจากบริเวณปลายทิศตะวนัออกริม

ฝงแมน้าํโขง ไปจนถงึชายแดนตอนใตซึ่งมีเทือกเขาท่ีสําคัญคือ เทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาพนม

ดงรัก ซึง่กัน้อาณาเขตของอุบลราชธานี กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราช 

อาณาจักรกมัพูชา โดยมชีองสําคัญที่ใชเปนเสนทางติดตอกันกับประเทศทัง้สองคือชองเม็กซ่ึงใช

ติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และชองบกกับชองอานมาซ่ึงใชติดตอกับราช 

อาณาจักรกมัพูชา1  

สภาพพืน้ดินของอุบลราชธานีสวนใหญมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย ดานตะวันออก

เชื่อมตอไปทางเหนือจะมีแนวเขาหินทรายตอจากเทือกเขาภูพานและเขาพนมดงรัก เนื้อดินจะเปน

ดินรวนปนทรายซ่ึงเกิดจากการสลายตัวของชั้นหินทรายที่มีอยูทัว่ไป พืน้ที่บริเวณนี้จึงขาดความ

อุดมสมบูรณและมีความแหงแลงในบางฤดู ในขณะที่ราบลุมทางริมฝงแมน้าํมนูชวงตอนกลางของ

พื้นที่จะมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําเกษตรกรรม เนื่องจากแมน้ําไดพัดพาเอาดินตะกอน

มาทบัถมจนเกิดเปนพื้นที่ซึง่มีความอุดมสมบูรณข้ึน 

ในเขตที่ราบลุมนอกเมืองอุบลราชธานีนัน้ มีลําน้ําสําคัญอีกหลายสาย ซึง่เปนระบบ

แมน้ําที่สามารถใชเดินทางติดตอระหวางชุมชนตางๆ ในลําน้ําสาขาซ่ึงมีอยูอยางหนาแนนกบัเมอืง

อุบลราชธานีไดอยางสะดวก โดยเร่ืองระบบแมน้ําและลําน้าํสายตาง ๆ นั้น มีรายละเอียด ดังนี ้

แมน้ํามูน เปนแมน้าํสายหลักของอุบลราชธาน ี มาจากตนกาํเนิดในเขตเทือกเขาในเขต

จังหวัดนครราชสีมา ผานที่ราบอันกวางใหญของอีสานตอนลาง จากทิศตะวันตกมาทางทิศ

ตะวันออก แลวลงสูแมน้ําโขงที่ปากแมน้ํามูน  

                                                 
1 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วฒันธรรม พฒันาการทาง

ประวัติ ศาสตรจังหวัดอุบลราชธานี (กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2542), 2 - 6. 
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แมน้ําชี เปนแมน้ําที่ยาวที่สุดของภาคอีสาน กําเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ ไหลจาก

ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต ผานทุงราบใจกลางภาคอีสานแอง

โคราชแลวไหลลงสูแมน้าํมนูที่อุบลราชธานี  

ลําเซบกและลาํเซบาย เปนลําน้าํสําคัญทางทิศเหนือของอุบลราชธาน ี โดยเซบกนัน้ไหล

ลงสูแมน้าํมูนบริเวณดอนมดแดง และเซบายนั้นไหลลงสูแมน้าํมนูทีตํ่าบลแจระแม ซึ่งจะเหน็ไดวา

บริเวณปากน้าํทัง้สองนี้ลวนเปนเขตชุมชนเดิมกอนต้ังเมอืงอุบลราชธาน ี

ในดานทิศใตมีแมน้ําสําคัญอีก 2 สาย คือลําโดมใหญและลําโดมนอยที่เชื่อมโยง

ระหวางเขตภูสูงและที่ราบของอุบลราชธานี กอเกิดเสนทางการติดตอระหวางกลุมคนบนที่สูงและ

คนในที่ราบมาต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตรตอเนื่องมาจนยุคประวัติศาสตร  โดยพบหลักฐานคือ

รูปแบบศิลปะที่คลายคลงึกนัระหวางที่สูงกับที่ราบ เชนภาพเขียนสี หนิต้ัง ตลอดจนรองรอยทาง

โบราณคดีที่เนื่องมาจากศาสนาฮินดู ซึง่พบอยางหนาแนนในเขตลําน้าํดังกลาว2 

เห็นไดวาระบบแมน้ําเหลานี้ เปนทัง้แหลงผลิตอาหารซึง่ไดจากการจับสัตวน้าํมี

ประโยชนในดานการเกษตรกรรม และเปนเสนทางในการเดินทางติดตอและแสวงหาทรัพยากรกับ

พื้นที่อ่ืนๆ ซึ่งในการเดินทางตามแมน้ําเหลานี้อาจกระทาํโดยการลองเรือหรือแพในฤดูน้ําหลาก 

และในฤดูแลงนั้น การเดินทางเลาะเรียบริมน้ํานั้นเปนวธิีที่ดีที่สุดเม่ือพิจารณาถึงความสะดวกใน

การแสวงหาอาหารและนํ้าด่ืมน้ําใชตลอดการเดินทาง ดังนั้นตลอดเสนทางน้ําเหลานี้จึงมีรองรอย

ชุมชนที่มีการติดตอกันมาต้ังแตโบราณ โดย ธิดา สาระยาเสนอวา ชุมชนกอนประวัติศาสตร

บริเวณอุบลราชธานี มีความสัมพันธชุมชนในเขตที่ราบลุมราศีไศล และชุมชนในเขตทุงกุลารองไห 

ซึ่งเปนชุมชนทีม่ีการผลิตเกลือและถลุงเหล็ก และมีเทคโนโลยีในระดับที่สามารถสรางคูน้ําลอม 

รอบชุมชนได ขอเสนอนี้สัมพันธกับรองรอยของชุมชนที่มีการถลุงเหล็กที่ บานกานเหลือง ตําบล

ขามใหญอําเภอเมือง ซึ่งพบขวานเหล็ก เศษสัมฤทธิ์ เศษเหล็กข้ีแร อายุราว 2,000 – 2,800 ป พบ

ขาวทีโ่รยไวกบัศพตอนฝง แกลบขาวในภาชนะดินเผาจํานวนมาก3 

การสํารวจของ ศรีศักร วัลลิโภดม ชี้ใหเหน็วา บริเวณอุบลราชธานีพบแหลงโบราณคดีที่

มีภาชนะดินเผาแบบทุงกุลาหลายแหง โดยลักษณะเดนของเคร่ืองปนดินเผาแบบทุงกุลานั้น ปน

โดยดินสีขาว เนื้อบาง บางชิ้นมีลวดลายแบบลายเชือกทาบ ซึ่งแสดงถึงความสัมพนัธกับชุมชนใน

                                                 
2 ธิดา สาระยา, เมืองประวัติศาสตร เมืองพมิาย เขาพระวหิาร เมืองอุบล เมืองศรีสัชชนา

ลัย (กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพเมืองโบราณ, 2538), 161. 
3 สุวิทย ธีรศาศวัต, ประวัติศาสตรเทคโนโลยีการเกษตร (กรุงเทพ : สํานักพิมพมติชน, 

2548), 33 - 43. 
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เขตบานเชยีง ตรงขอบปากขีดเปนเสนตรงส้ันประมาณ 4-5 เสน พบในบริเวณแหลงโบราณคดีโนน

สาวเอ ตําบลกุดลาด อําเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธาน ี  และในแหลงโบราณคดีบานกานเหลือง 

โดยภาชนะเหลานี้ใชในการฝงศพคร้ังที่สอง ซึง่ชี้ใหเหน็วาชุมชนกอนประวัติศาสตรในบริเวณเมือง

อุบลราชธานมีีวิวัฒนาการรวมกันกับชุมชนในเขตทุงกลุารองไห โดยมีความเชื่อและแบบแผน

ประเพณีรวมกัน และโดยเฉพาะประเพณีการฝงศพคร้ังที่สองน้ัน ชี้ใหเหน็วาชุมชนบริเวณ

อุบลราชธานมีีการรวมวัฒนธรรมกับกลุมคนในเขตลุมแมน้ําโขง เชนพวกทุงไหหนิ ซึ่งสรางไหหิน

ขนาดใหญเพือ่บรรจุเถากระดูก และกลุมวฒันธรรมดองซอนที่บรรจุกระดูกคนตายในภาชนะขนาด

ใหญ 

ดังนัน้โดยลักษณะภูมิประเทศของอุบลราชธานีจึงมีความสําคัญอยางนอย 2 ประการ 

ประการแรก คือความอุดมสมบูรณของพืน้ที ่ อันมีทรัพยากรน้ํา ปลา ขาว เกลือ สงผลใหชุมชน

สามารถพัฒนาเปนชมุชนขนาดใหญได 

ประการที่สอง คือความสามารถในการควบคุมเสนทางแมน้ํา สงผลใหชุมชนในพืน้ที่

อุบลราชธานมีีโอกาสรับเทคโนโลยี วฒันธรรมและทรัพยากรจากพื้นที่อ่ืนตลอดจนอาจเปนนาย 

หนาทางการคาการแลกเปล่ียนโดยอาศัยเสนทางตามธรรมชาติดังกลาว 

ความสําคัญของลักษณะภูมปิระเทศทัง้สองประการนี ้ เปนพืน้ฐานที่สําคัญที่กาํหนด

ลักษณะของสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งสงเสริมใหอุบลราชธานีสามารถกาวข้ึนมาเปนศูนยกลางที่สําคัญ

ของภูมิภาคโดยใชเวลาหลังการกอต้ังเมืองไมนานนัก ดังจะกลาวตอไปขางหนา 
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ภาพที ่1 ที่ต้ังและระบบแมน้ํา ของเมืองอุบลราชธาน ี

ที่มา : สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เร่ืองเท่ียวที่ตาง ๆ ภาค

ที่4 วาดวยเทีย่วมณฑลนครราชสีมา มณฑลอุดร และมณฑลรอยเอ็ด (กรุงเทพฯ :โรง

พิมพหางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ, 2512), 57. และ อภิศักด์ิ โสมอินทร, ภูมิศาสตร

อีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพศรีอนันต, 2525) 6-16. 
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1.2 ลักษณะภูมิสณัฐาน  
ลักษณะภูมิสัณฐานของอุบลราชธานี ประกอบดวย บริเวณที่เปนสันดินริมน้ําอันเกิด

จากตะกอนลําน้าํทีพ่ัดมาทบัถม สภาพพืน้ที่เปนเนินสันดินริมฝงแมน้าํโขง และบริเวณสันดินริมฝง

ลําน้าํเซบาย บริเวณที่เปนแองหรือทีเ่ปนทีร่าบตํ่าหลังแมน้ํา เกิดจากขบวนการของน้าํ พบบางแหง

บริเวณริมแมน้ํามูน แมน้ําช ีลําน้าํเซบาย และลําโดมใหญจะมีน้าํแชขังนานในฤดูฝน บริเวณที่เปน

ลานตะพักลําน้ําเกิดจากขบวนการของน้ํานานมาแลว ประกอบดวยบริเวณที่เปนลานตะพกัน้ํา

ระดับตํ่า ระดับกลาง และระดับสูง ลักษณะพืน้ที่มทีั้งที่ราบแบบลูกคล่ืนลอนลาดจนถึงลูกคล่ืน

ลอนชัน อยูถดัจากบริเวณที่ราบลุมน้ําทวมสูงข้ึนมา พบทัว่ไปทัง้ทางตอนเหนือ ตะวันออก และ

ตอนใต บางแหงใชทาํนา บางแหงใชปลูกพืชไร บริเวณเนนิที่เปนตะกอนรูปพดั  เกิดจากหนิใน

บริเวณดังกลาว แตกหักสะสมปนอยูกับพวกอนุภาคที่ละเอียดกวา เมื่อฝนตกมีปริมาณมาก  กําลัง

ของน้ําจะมีมากจนสามารถพัดพาตะกอนเหลานั้น ออกมานอกหุบเขาได ทําใหกาํลังของน้าํลดลง

แลวตกตะกอน สวนใหญพบทางตอนใต และทางดานทิศตะวนัตก บริเวณที่เปนเนนิดินจากการ

ไหลของธารลาวา  มีการสลายตัวผุพังของหินบะซอลท สวนใหญพบในเขตอําเภอน้าํยืน ดินบริเวณ

นี้จะมีศักยภาพทางการเกษตรสูง บริเวณที่ลาดเชงิ เปนที่ลาดเชิงเขาที่ตะกอนในบริเวณเกิดจาก

ขบวนการของน้ําในอดีตมาทับถมกัน สวนใหญพบทางทิศเหนือและตะวนัออก บริเวณที่ราบ

เชิงซอน  ลักษณะเปนภูเขาหรือเทือกเขามีความลาดชันมากกวารอยละ 35 ภายในบริเวณ

เทือกเขาพนมดงรัก และเทือกเขาดานทิศตะวันออก  
 

1.3 ทรัพยากรนํ้า   
อุบลราชธานี มีแมน้ําสําคัญหลายสายไหลพาดผาน เชนแมน้ําโขง แมน้ํามนู แมน้าํชี เซ

บก เซบาย ลําโดมใหญ ลําโดมนอย ซึ่งนอกจากแมน้ําโขงแลว แมน้ําทุกสายจะไหลไปรวมกับ

แมน้ํามูนทั้งส้ิน กอนที่แมน้าํมูนจะไหลลงสูแมน้ําโขง ดวยระบบแหงทางน้าํดังกลาว ไดกอใหเกดิ

เสนทางทางเดินทางการคาการแลกเปล่ียน ระหวางอุบลราชธานีกับพืน้ที่อ่ืนๆ มาต้ังแตอดีต เชน

อาศัยเสนทางจากแมน้ํามนูสูแมน้ําโขงเพือ่ไปคาขายกับเมืองนครจาํปาสัก โดยมีหลักฐานจาก

บันทกึของชาวตะวนัตกวา พอคาเกลือชาวอุบลราชธานีจะบรรทุกเกลือโดยเรือลองผานปากแมน้ํา

มูนเขาสูแมน้ําโขงเพื่อไปยงัเมืองนครจําปาสัก 4  สวนเสนทางสายแมน้าํมูนนัน้ไดสรางเสนทางการ 

คากับเมืองชายขอบทุงกุลารองไห เชนศรีสะเกษ บุรีรัมย เขาสูนครราชสีมา และแมน้ําชีนัน้เช่ือม

                                                 
4  เอเจียน แอมอนิเย, บนัทกึการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 13-17. 
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อุบลราชธานีเขากับกลุมเมืองในเขตทุงกุลารองไห เชน ยโสธร สุวรรณภูมิ เสลภูมิ รอยเอ็ด 

มหาสารคาม และมีลําแควตอเนื่องแตถงึเมืองกาฬสินธุ ซึ่งจากแมน้าํชีนี้สามารถเดินทางไปถงึตน

น้ําที่บริเวณเมอืงชัยภูมิได นอกจากนี้เซบก เซบาย ลําโดมใหญ ลําโดมนอย ยงัเปนเสนทางน้ําที่

เชื่อมพืน้ที่ภายในเขาเปนสวนเดียวกนั โดยเซบกเซบาย จะทาํหนาที่เชื่อมอุบลราชธานีเขากับเขต

ผลิตเกลือขาวและโลหะทางตอนเหนือ สวนลําโดมใหญและลําโดมนอยนั้นสามารถเช่ือมระหวาง

ลุมแมน้ํามูนกบัเขตที่สูงทิวเขาพนมดงรักไดเปนอยางดี  
  

1.4 ประชากร   
บริเวณอุบลราชธานี มีชนเผาพืน้เมืองเดิมในสายวัฒนธรรมมอญ - เขมร ซึ่งคนภายนอก

เรียกวาขา ปจจุบันพบที่บานเวินบึก อําเภอโขงเจียม ซึ่งคนกลุมนี้ใชภาษาบรู เปนภาษาพูดเฉพาะ

กลุม ในหมูบานชายแดนไทย - กัมพูชาในเขตอําเภอน้าํยืน อําเภอนาจะหลวย อําเภอบุณฑริก กิ่ง

อําเภอน้ําขุน และอําเภอทุงศรีอุดมมีชนเผาเขมรซึง่ใชภาษาเขมรพืน้เมืองเปนภาษาพูด มีชนเผา

สวยหรือกยู ในเขตอําเภอเข่ืองใน อําเภอวารินชาํราบ อําเภอเดชอุดม และอําเภอพิบูลมังสาหาร 

อยูเปนจาํนวนเล็กนอย ประชากรสวนใหญในอุบลราชธานเีปนกลุมเช้ือสายลาว มีภาษาลาวเปน

ภาษาพูดในชีวิตประจําวนั5 สวนในบริเวณตัวจังหวัดมีชาวจีนและชาวเวียดนามซ่ึงมบีทบาทในการ

คาขายแลกเปล่ียน นอกจากนีย้ังมีชาวกุลาหรือชาวไทยใหญ ซึ่งอาศัยอยูบริเวณบานโนนใหญ 

อําเภอเข่ืองใน ซึ่งแตเดิมนั้นเปนกลุมพอคาเรและมาทําการคาในอุบลราชธาน ี ภายหลังจงึได

แตงงานกับคนพ้ืนเมืองแลวอยูรวมกับคนพื้นเมืองในที่สุด 
 

1.5 ลักษณะภูมิอากาศ 
อุบลราชธานมีีลักษณะภูมอิากาศแบบทุงหญาเมอืงรอน (Savanna Climate) ซึ่งมี

ความแตกตางระหวางฤดูฝนและฤดูแลงอยางชัดเจน ในฤดูรอนจะมีชวงเวลากลางวนัทีย่าวนาน มี

อุณหภูมิสูงเกอืบตลอดทั้งป เนื่องจากอิทธพิลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ สงผลใหพืชพรรณธรรมชาติสวนใหญเปนทุงหญาปาโปรง หรือที่เรียกวา “ปา

                                                 
5  คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม พัฒนาการทาง

ประวัติ ศาสตรจังหวัดอุบลราชธานี (กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2542), 15-16. 
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โคก” 6  ดวยสภาพดังกลาวสงผลถึงการต้ังชมุชนที่ตองต้ังในที่สูงเพื่อปองกันปญหาน้ําทวม แตใน

ขณะเดียวกนัตองอยูใกลแหลงน้าํเพื่อการกสิกรรมและการดํารงชีวิตในฤดูแลง7 
 

1.6 สภาพทางภูมิศาสตรบริเวณเมืองอุบลราชธาน ี  
บริเวณที่ต้ังของเมืองอุบลราชธานี เดิมเรียกวา “ดงอูผ้ึง” มีลักษณะเปนที่ดอนขนาด

ใหญริมฝงแมน้ํามนู ซึ่งรายรอบไปดวยที่ราบลุมอนัเกดิจากแมน้าํมนู ช ี เซบก และ เซบาย 

กอใหเกิดแปลงนาขาวขนาดใหญในแนวทศิเหนือ ตะวนัตก และทิศใตของเมือง เปนอูขาวอูน้ําที่

อุดมสมบูรณยิ่ง เมื่อเลยเขตของทุงนาอันกวางใหญจะเขาสูเขตดงดอนท่ีมากดวยทรัพยากรพืช

สัตวนานาชนดิ ภูมิประเทศที่เปนราบดอนน้ี ปกคลุมดวยพรรณไมทองถิ่น เชนไมยาง ไมตะแบก ไม

พยุง ไมแดง ไมน้ําเกี้ยงหรือตนรักอยางหนาแนน ซึ่งพชืพรรณเหลานี้มีคุณคาทางเศรษฐกิจมาแต

คร้ังอดีต ซึ่งปรากฏในบันทึกของเอเจียน แอมอนิเย นักเดินทางชาวฝร่ังเศสที่เดินทางเขามายัง

เมืองอุบลราชธานีระหวางพ.ศ.2425-2426 โดยงานบันทึกของแอมอนิเยนั้นมคีวามสําคัญตอ

การศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจของอุบลราชธานีเปนอยางมาก เนื่องจากผูบันทึกใหความสําคัญใน

รายละเอียดของสภาพภูมิประเทศ การดํารงชีวิตของคนพืน้เมือง ชือ่นามของสถานที่ ตลอดจน

เกร็ดความเช่ือและนิทานตางๆ และเสนทางการเดินทางซึง่แสดงใหเหน็ถงึเครือขายทางการคา

อยางชัดเจน แอมอนิเยระบุวาผลิตผลจากพรรณไมเหลานี้ มีความสําคัญตอระบบการคาขาย

แลกเปล่ียนของเมืองอุบลราชธานเีปนอยางมาก และยังช้ีใหเหน็ถึงความสอดคลองระหวางคนใน

พื้นที่สูงและคนในพื้นที่ราบไดวา ชาวบานใน “ดอนบานปา” จะเปนผูแปรรูปยางไมจากตนยางเปน

กระบอง(ไต) แลวนําไปแลกเปล่ียนเปนขาวจากชาว “นาบานลุม” สวนตนน้ําเกี้ยงหรือตนน้ํารักนัน้

จะถูกรวบรวมโดยชาวบาน กอนสงไปยงัในเมืองซ่ึงน้าํรักนี้เปนสวยส่ิงของทีเ่มืองอุบลราชธานีตอง

สงใหแกสยามมาต้ังแตแรกต้ังเมือง  

นอกจากนีย้ังมีของปาจําพวก เขาสัตว รังผ้ึง น้าํรัก ปาน ซึ่งสามารถเก็บหาไดตลอดไป

จนถงึแนวเข่ือนเขาที่โยงยาวรายรอบ เมื่อทิวแนวเขาเหลานี ้ พาดผานแมน้าํมนูไดกอใหเกิด เกาะ 

แกง วงั อันเปนฝายธรรมชาติกางกั้นกักเกบ็น้ําไมใหเหือดหายไปเมื่อฤดูแลงมาถงึ สองฝงแมน้ํามนู

ในฤดูแลงเมื่อแมน้ําลดระดับลงจึงกลายเปนแปลงปลูกพืชผักขนาดใหญที่อุดมสมบูรณ อันเปนผล

มาจากตะกอนแรธาตุทีถู่กซัดพามาจากเขตภูเขาอันหางไกลเมื่อตอนหนาน้าํ 

                                                 
6 สวาท เสนาณรงค, ภูมิศาสตรประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2521), 68. 
7 อภิศักด์ิ โสมอินทร, ภูมิศาสตรอีสาน  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพศรีอนนัต, 2525), 260. 
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เมื่อพิจารณาจากหลักฐานบันทกึของเอเจียน แอมอนเิย ซึง่กลาวถงึความอุดมสมบูรณ

ของเมืองอุบลราชธานีไว เชนเร่ืองราวของการผลิตขาวในเขตลุมแมน้าํมูน โดยระบุสรุปวา “ไรนาที่

อยูใกลลําน้ํานัน้อุดมสมบูรณ แตผลการเก็บเกี่ยวนัน้มีเสียหายบางในฤดูทีน่้ํามูนข้ึนทวมมาก

เกินไป” 8  ซึ่งบันทกึการเดินทางของแอมอนเิย มีความสอดคลองกับบันทกึของสมเด็จกรมพระยา

ดํารงราชานุภาพในคราวที่ทรงเสด็จประพาสมณฑลตางๆ ในดินแดนอีสานทรงระบุวาเมือง

อุบลราชธาน ี มีทาํเลที่ต้ังที่เหมาะสมเนือ่งจากบริเวณเมืองเปนที่ดอนยกตัวสูงต้ังอยูริมแมน้ําสาย

ใหญ สงผลใหอุบลราชธานีไมประสบกบัปญหาที่เมืองอ่ืนๆ ในเขตลุมแมน้ํามูน-ชีตองประสบอยู

เสมอนัน่คือปญหาน้ําทวมในฤดูฝน ซึ่งเปนปญหาใหญในการดํารงชีวิต ดังนั้นเมืองในบริเวณ

แมน้ํามูน-ชี เมืองอ่ืนๆ จงึตองต้ังหางจากแมน้ําพอสมควร โดยอาจมชีุมชนที่อยูชิดติดแมน้ําอยูเปน

ระยะแตชุมชนเหลานัน้ไมสามารถพัฒนาเปนเมืองขนาดใหญไดเนื่องจากพื้นที่สูงพนน้าํมีจาํกัด ซึ่ง

ปญหาที่ตามมาของเมืองทีอ่ยูหางไกลแมน้ําก็คือการขาดแคลนนํ้าเม่ือถึงฤดูแลงความหางไกลจาก

แหลงน้ํายอมสงผลใหเกิดขอจํากัดทางดานการผลิต ตลอดจนการคาและการแลกเปล่ียน ซึ่งส่ิง

เหลานี้สงผลโดยตรงตอการขยายพ้ืนที่และเพิ่มจาํนวนประชากรจนเปนชุมชนขนาดใหญ  ดังใน

พระนพินธของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ตอนเสด็จตรวจราชการใน

มณฑลอีสานวา 

 

  ...วันท่ี ๒๖ มกราคม เวลาเชาโมงหน่ึง ไปดูตลาดและหมูบานในเมืองยโสธรๆ น้ีต้ังอยู

บนเนินใกลลํานํ้าพาช ี ท่ีวาใกลน้ีมิใชริมนํ้าอยางเมืองท่ีต้ังตามริมแมนํ้าเจาพระยา ลํานํ้า

ทางมณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุดร อีสาน เชนลํานํ้าพาชีน้ีเปนตน นํ้าไหลลงแมนํ้าโขง

เวลาฤดูฝน นํ้าในแมนํ้าโขงมาก นํ้าในลํานํ้าเหลาน้ีไหลลงแมนํ้าโขงไมไดกท็วมตลิ่งท่ีลุมเขา

ไปลึกๆ บานเรือนตองต้ังพนท่ีนํ้าทวมจึงมักอยูหางตล่ิง แตเมื่อฤดูแลงนํ้าลดแหงขอดก็

กลายเปนอยูดอน หานํ้ายากเปนอยางน้ีแทบท้ังน้ัน เวนแตบางแหงเชนเมืองอบุล เพราะท่ี

ริมแมนํ้ามูลตรงน้ันเปนท่ีดอน เมืองจึงอยูชิดลํานํ้า...9 

 

                                                 
8  เอเจียน แอมอนิเย, บนัทกึการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 49. 
9 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เร่ืองเทีย่วที่ตาง ๆ ภาคที่ 4 วาดวยเทีย่วมณฑล

นครราชสีมา มณฑลอุดร และมณฑลรอยเอ็ด (กรุงเทพฯ : โรงพิมพหางหุนสวนจํากัดอรุณการ

พิมพ, 2512), 57. 
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นอกจากของปาและการเกษตรกรรมแลว “เกลือ” ยังเปนทรัพยากรที่สําคัญอีกชนดิหนึ่ง

ของเมืองอุบลราชธาน ี โดย เอมอนิเย ใหความเหน็วาเกลือมีความสําคัญตอการพฒันาเศรษฐกจิ

ของอุบลราชธานีมากที่สุด เนื่องจากเกลือเปนทรัพยากรที่มมีูลคาสูงมากเมื่อใชแลกเปล่ียนกับ

เมืองอ่ืนๆ ในลุมแมน้ําโขง10 

เกลือของเมืองอุบลราชธานี จะผลิตข้ึนในฤดูแลง ในบริเวณที่เคยเปนนาขาวเม่ือฤดูฝน 

โดยชาวบานจะกวาดดินเค็มที่เรียกวาดิน “ข้ีทา” มาละลายเอาน้าํเค็มบนรางไมแลวทาํการตมให

แหงจนเหลือเพียงผลกึเกลือบริสุทธิ ์ ซึ่งวิธนีี้เปนวิธีซึง่งายไมซับซอน ดังขอความในงานของแอมอนิ

เยซ่ึงกลาววา 

 

…การเก็บเกลือเปนกิจกรรมของหมูบานหลายๆ หมูบาน และไมไดเปนอุปสรรคตอ

การทํานาในพืน้ท่ีดังกลาวแตอยางใด การผลิตเกลือและทํานาไดทําสลับกันไป... ...วิธีผลิต

เกลือน้ันตามท่ีไดเห็นมา เปนวิธีท่ีงายและสามารถทําข้ึนไดเอง…11 

 

รอบนอกของเขตเมือง ปรากฏหวยหนองและบึงขนาดใหญหลายแหง เชน หวยวงันอง 

กุดปลาขาว กดุศรีมังคละ ซึง่นอกจากจะอุดมไปดวยกุงหอยปูปลา อันเปนแหลงอาหารสําคัญแลว 

ยังเปนแหลงน้าํสําหรับการเพาะเล้ียงปศุสัตวเปนอยางดี ซึ่งแหลงน้ําเหลานี้มีความสําคัญตอการ

เติบโตของเมืองเปนอยางมาก ดังในบันทกึของหลวงผดุงแควนประจันตเร่ือง“ประเพณีการปก 

ครองของราษฎรในอีสานตะวันออก” ไดกลาวถงึปจจัยของ การ “ยกบานข้ึนเปนเมือง” วาหมูบาน

นั้นๆ ตองมจีํานวนประชากรที่มากพอ ซึ่งปริมาณจํานวนประชากรนี้ยอมตองอาศัยทาํเลที่ต้ังที่

เหมาะสมเพื่อสามารถทําการผลิตที่พอเพยีงตอการหลอเลี้ยงประชากร ดังในบทบันทึกวา 

 

...จะขอเลาเร่ืองท่ีปรากฏอยูในกิริยาท่ีราษฎรภาคอีสานท้ังหลาย ท่ีเรียกวาเจาเมือง

เปนตน ไดใชการปกครองเชนน้ีสืบมาแตโบราณเทาน้ัน มูลเหตุท่ีจะเกิดเปนเมือง เดิมราษฎร

ภาคอีสานตะวนัออกฝงขวาแมนํ้าโขงนี้ เปนประเทศปาดอนปราศจากถิ่นฐานบานเมอืงอัน

มั่นคง มีหมูบานอยูหางกัน ทางคืน ๑ บาง ๒ คืนบาง บางแหงก็ถึง ๔ คืน ๕ คืน จึงถึงระยะ

บานหน่ึงๆ หัวเมืองเล็กนอยท้ังปวงบรรดาท่ีมชีื่ออยูในเวลาน้ี คือ อุบล,เขมราฐ,อํานาจจําเริญ,

                                                 
10  เอเจียน แอมอนิเย, บนัทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 70. 
11 เร่ืองเดียวกนั, 70 - 71. 
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มุกดาหาร,นครพนม,กาฬสินธุ,(ริมนํ้ากํ่า) ขอนแกน,รอยเอด็,มหาสารคาม,ชนบท,นครจําปา

สัก,สังข,สุรินทร,ศรีสะเกษ เปนตน เหลาน้ีเดิมก็เปนบานหน่ึง ๆ ซึ่งมีผูคนอยูมากหลายสิบหลัง

เรือน และเปนบานท่ีมีทําเลดี คืออยูใกลแมนํ้าและบึงหนองใหญ และมีทองทุงท่ีควรจะทํานา

ไดมาก ท้ังปาดงท่ีจะทําไรก็บริบูรณดี และผูคนซึ่งอยูในบานน้ันคอนขางจะมั่งค่ังดวยทรัพย

เงินทองกวาบานอื่นบรรดาท่ีอยูใกลเคียง หรือบางที่ผูท่ีเปนหัวหนาในบานน้ันมีสติปญญาดี มี

ผูคนนับถือมาก ก็พากันคิดจัดรวบรวมขอรองตอพระมหานครอันตนไดขึ้นอยู เพือ่ไดรับ

อนุญาตต้ังบานน้ันขึ้นเปนเมือง คร้ันไดรับอนุญาตแลวก็ต้ังขึ้นเปนเมือง เหมือนดังเมือง

อุบลราชธานีเด๋ียวน้ี เดิมก็ชื่อบาน “แจะละแม” คร้ันโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมรา

ชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกรุงเทพมหานคร จึงไดต้ังขึ้นเปนเมืองชื่ออุบลราช 

ธานีสืบมาจนบดัน้ี เพราะฉะน้ันบรรดาเมืองนอยท่ีมีชือ่ท้ังหลายน้ัน เดิมลวนแตเปนบานมา

กอน แลวจึงเปนเมืองขึ้นตอภายหลัง บางเมืองก็ต้ังมานานหลายรอยป บางเมืองก็ต้ังเพียง 

๑๑๐ ปกวาก็ม ีตามอายุของประเทศท่ีไดรับสมมติกอนและหลัง เมืองท่ียกบานขึ้นเปนเหลาน้ี 

ยอมเปนแตเมอืงเล็กนอย มิไดเคยเปนเมืองมีกษัตริยครอบครองหรือเมืองประเทศราช...12 

 

เห็นไดวา สภาพทางภูมิศาสตรในบริเวณเมืองอุบลราชธาน ี เปนปจจัยพืน้ฐานสําคัญตอ

พัฒนาการทางเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานี ทั้งสภาพที่ต้ังที่เปนที่สูงพนปญหาน้าํทวม แตอยู

ใกลชิดติดแมน้ํามูนซึง่สามารถเดินทางไปสูลุมแมน้ําชีและแมน้ําโขงไดสะดวก เมืองอุบลราชธานี

จึงกลายเปนศูนยกลางการเดินทางโดยธรรมชาติ ความสําคัญของสภาพภูมิศาสตรประเด็น

สุดทายคือ ความสามารถในการผลิตทรัพยากรอันหลากหลายเนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตรที่

ประกอบดวยปาไม และทางน้าํสายตางๆ ตลอดจนที่ลุมหวยหนองบุงทาม ซึ่งสามารถผลิต

ทรัพยากรที่แตกตางกนัออกไปตามสภาพธรรมชาติ เชนสามารถเกบ็ของปาไดจากปาเขา ปปูลา

จากแมน้ําและหวยหนอง ขาวและเกลือจากทองนา ผักจําพวกพริก ถัว่ มะเขือ ฟกทอง ฯลฯ จากริม

ฝงแมน้าํ  ดวยเหตุนี้พืน้ทีเ่มอืงอุบลราชธานีจึงมีความเหมาะสมตอการต้ังชุมชนขนาดใหญ ซึ่งใน

หัวขอตอไปนีจ้ะกลาวถงึกลุมคนที่เขามาต้ังชุมชนในพื้นที่แหงนี ้ ซึง่กลุมคนเหลานั้นไดปรับตัวเขา

ใชทรัพยากรธรรมชาติซึ่งถือเปนพืน้ฐานทีสํ่าคัญดังกลาว จนสามารถพัฒนาจากหมูบานจนกลาย 

เปนเมืองขนาดใหญดังที่จะกลาวตอไปนี ้

 

 
                                                 

12 หลวงผดุงแควนประจันต, “ประเพณีการปกครองของราษฎรอีสานตะวันออก,” ใน 

ลัทธิธรรมเนียมตางๆ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2504), 22-24. 
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2. ภูมิหลังทางประวัติศาสตรของอุบลราชธานี 
อุบลราชธานี อยูในเขตวัฒนธรรมโบราณที่มีอายุหลายพันป ซึง่มีรองรอยของชุมชนมา

ต้ังแตกอนสมยัประวัติศาสตร แลวเชื่อมโยงตอเนื่องมาถึงยุคประวัติศาสตร ที่เร่ิมมีการบนัทึกเปน

ลายลักษณอักษร ซึ่งปจจัยที่ทาํใหมกีลุมคนอาศัยอยูในพืน้ที่แหงนี้อยางตอเนื่องนัน้มาจากสภาพ

ที่ต้ังอันเหมาะสมดังทีก่ลาวไปแลว โดยที่ต้ังของอุบลราชธานีอยูบนเสนทางคมนาคมติดตอที่

สําคัญที่สุดในภูมิภาค 13  เนื่องจากสามารถควบคุมเสนทางการคาระหวางชุมชน ในเขตทุงกุลา

รองไหกับชุมชนลุมแมน้าํโขง ซึ่งทัง้สองพืน้ทีน่ี้ปรากฏหลักฐานวามีชมุชนกอนประวัติศาสตรอยาง

หนาแนน โดยเฉพาะแถบทุงกุลานั้นมแีหลงทําเกลือและแหลงถลุงเหล็กซึง่เปนทรัพยากรสําคัญ

และมีมูลคาสูงเนื่องจากตองใชเทคโนโลยแีละแรงงานในการผลิต ซึ่งทรัพยากรดังกลาวเปนที่

ตองการของชุมชนในเขตลุมแมน้ําโขง 14  ดังนั้นกลุมคนที่อาศัยอยูในพืน้ที่อุบลราชธานีจึงสามารถ

รับวัฒนธรรมและทรัพยากรจากชุมชนทั้งสองฟาก แลวผสมผสานจนสามารถสรางหนวยทาง

การเมืองในพืน้ที ่ โดยมพีฒันาการที่มีความสัมพนัธกบัอาณาจักรเจนละ ทวารวดี และเขมรพระ

นคร ซึ่งในพืน้ทีซ่ึ่งจะกลายมาเปนเมอืงอุบลราชธานีในเวลาตอมานัน้ไดมีมนษุยอยูอาศัยอยาง

ตอเนื่อง แตยังไมสามารถพัฒนาเปนบานเมืองขนาดใหญได เนื่องจากกลุมคนทีอ่าศัยอยูนัน้เปน

พวกชนพื้นเมอืงด้ังเดิมหรือที่เรียกวาพวก “ขา” ซึ่งเปนพวกที่เรรอนไมอาจต้ังศูนยกลางขนาดใหญ

ในพืน้ทีน่ี้ได จนเมื่อกลุมชาวลาวลานชางซ่ึงดํารงชีพดวยการเกษตรกรรมและอยูอาศัยเปนหลัก

แหลงไดเคล่ือนยายเขามา จาก “บานขาปาดง” จึงกลายเปนบานขนาดใหญที่มีจาํนวนคนมากขึ้น 

จนกระทั่งเมื่อสยามขยายอํานาจเขามาสูลุมแมน้ําโขงจึงไดมีการยกบานข้ึนเปนเมอืงในที่สุดดังนัน้

ประเด็นสําคัญสําหรับภูมหิลังของเมืองอุบลราชธานีจงึแบงได 2 ชวงเวลา โดยชวงแรกคือชวงทีอ่ยู

ภายใตอิทธพิลของลานชาง และชวงที่สองคือ ชวงที่อยูภายใตอิทธพิลของสยาม ดังนี ้

 
2.1 ชวงที่อยูภายใตอิทธพิลของลานชาง 
เดิมพื้นที่บริเวณเมืองอุบลราชธาน ีเปนเขตที่อยูอาศัยของชาวพืน้เมืองสองฟากฝงแมน้ํา

โขง ผูคนเหลานี้รูจักการปลูกขาว เล้ียงสัตว ทาํภาชนะดินเผา ตลอดจนมีความสามารถ ในการ

หลอสําริด ในตํานานทองถิน่ในวัฒนธรรมลาวเชนตํานานผาแดงนางไอ เรียกคนพ้ืนเมืองเหลานีว้า 

“ขอม” มีศูนยกลางช่ือ “นครเซ็ง” หรือบางคร้ังเรียกเมือง “หนองหานหลวง” โดยเมืองนี้อยูบริเวณ

                                                 
13  ธิดา สาระยา, เมืองประวติัศาสตร เมืองพิมาย เขาพระวิหาร เมืองอุบล เมืองศรีสัช

ชนาลัย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2538), 159. 
14 เร่ืองเดียวกนั,162. 
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หนองหานหลวง แลวสืบเครือญาติควบคุมตอนปลายของแมน้าํชี-มูน และทางทิศเหนือนัน้มีอาณา

เขตติดตอกับดินแดนของพญาแถน ดังขอความในกลอนตํานานนีว้า 

 

....บัดน้ีจักกลาวพญาหนองแสเจาลงมาต้ังแตง 

เพิ่นจัดแจงไวปางเคากอนหลัง 

ในตนเคาแตเกาเปนมา 

เมืองพญาแถนฝายเหนือแปลงสราง 

มาทางใตพญาขอมปุนแตง 

จัดแจงบานการสรางฮุงเฮือง แทแลว 

ยังมีนัคเรศหองเมืองเอกพญาขอม 

ราชธีตาทงสืบพงศหลายชั้น 

สุวรรณโคมคําพุนพญาขอมต้ังแตง 

เมืองฝายใตธีตาเจาน่ังเมือง...15 

 

“แถน” หรือบางคร้ังเรียกวา “ผีฟาพญาแถน” นัน้เปนผีศักดิสิทธิ์ของวัฒนธรรมลาว ซึง่

ในตํานานระบุวาดินแดนของ “พญาแถน” อยูทางทิศเหนือดินแดนของ “พญาขอม” จนเมื่อคนสอง

กลุมนี้เกิดความขัดแยงข้ึนชาวเมืองแถนทางทิศเหนือจึงเคล่ือนยายลงมาทางทิศใต โดยเนื้อความ

ในตํานานกลาวไววา พญาขอมมีธิดาสาวสวยชื่อวานางไอคํา วันหนึ่งพญาขอมไดจัดการแขงขัน

บั้งไฟข้ึนโดยปาวประกาศใหเจาเมืองตางๆ สงบ้ังไฟมาแขงขันทาวผาแดงและพญานาคพังคี ตาง

นําบ้ังไฟของตนเขาแขง ปรากฏวา บั้งไฟของพงัคีไดรับชัยชนะ ความงามของนางไอคําลือเล่ืองไป

ทั่วเมืองทําใหนาคพงัคีอยากพบหนา จึงเนรมิตตนเองเปนกระรอกเผือกไปรอเจอนางไอคําใน

อุทยาน เมื่อนางไอคําพบกระรอกเผือกแลวเกิดอยากได จึงส่ังใหนายพรานจับให นายพรานไดทาํ

ใหกระรอกเผือกตาย นางไอจึงใหนําเนื้อไปทําอาหาร ปรากฏวายิ่งแลเนื้อกระรอกมากเทาไหรเนือ้ก็

ไมมีทีทาวาจะหมดลงงายๆ จึงแลเนื้อแบงกนักินทัว่บานทัว่เมือง  ความทราบถงึสุทโธนาค บิดา

ของพังคี สุทโธนาคจึงเกณฑไพรพลนาคงูมาโจมตีเมอืงพญาขอม ทาวผาแดงไดพานางไอคํา

หลบหน ี แตไมวาจะหนีไปแหงใดกองทพันาคก็ตามตอตีไปทุกแหงจนทาวผาแดงและนางไอคําหนี

                                                 
15  สิริวัฒน คําวนัสา, ทาวผาแดง -นางไอ และประเพณีบุญบ้ังไฟ (กรุงเทพฯ : กรม

วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521), 9.  
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ไมพน และโดนสังหารในทีสุ่ด โดยมีบทบรรยายถึงการตอสูระหวางนาคและขอม รวมถงึการ

เคล่ือนยายของฝายขอมเมื่อพายแพแกพวกนาคไววา 

 

...เอกฮีตาใหญกวางทลายมาง16จุมจม 

พญานาคด้ันพื้นภายลุมเปนหลุม 

ทางมูลดินของแมกองไว 

มหานทีนํ้าของหลวงกะจัดพาย 

ดินละลายเลาะขางของกวางหาดทราย แทแลว... 

...เอกฮีตานครกวางเมืองหลวงหลุบหลม 

สุทโธนาคเจาครองสรางน่ังแปลง 

ใหนาคใหญนอยด้ันแผนปฐพี 

ทําสงครามนาคงูเหนือพื้น...17 

  

อาจกลาวไดวาตํานานผาแดงนางไอนี ้เปนตํานานช้ินเดียว ที่อธิบายถงึคนกลุมตางๆ ใน

ดินแดนอีสาน กอนจะมกีารบันทกึเปนลายลักษณอักษร ซึ่งแมตํานานเร่ืองนี้จะถายทอดใหมโีวหาร

ตางสํานวน แตใจความหลักๆ นัน้ตรงกนั เชน แสดงถงึคนในกลุมที่สูง คือทาวผาแดง อยูเมืองเขต

ที่สูงเปนภูผา มีดาบเนื้อดี และมีมาฝเทาดีสามารถหลบหนกีารไลลาของชาวนาคไดนานหลายวนั 

กลุมขอม เปนคนกลุมใหญมีเครือญาติลงไปถึงลุมแมน้าํชี-มูน มีเทคโนโลยีในการผลิตสําริด โดย

อาศัยเนื้อความจากวัตถุตางๆ ที่นางไอคํา ทิ้งลงมาจากหลงัมาของทาวผาแดงเมือ่ทั้งคูหลบหนี 

และกลุมชาวนาคซ่ึงผูศึกษาเช่ือวาคือกลุมคนในวัฒนธรรมลาวน้ัน เปนกลุมทีม่ีประชากรจาํนวน

มาก หากนิทางน้าํ เช่ียวชาญในการสรางบ้ังไฟ ซึ่งนาจะผูกโยงถงึ ความเชื่อในการขอฝนจากพญา

แถน และการทําเกษตรกรรมที่อาศัยน้าํฝน ดังนัน้จึงสามารถสรางบ้ังไฟชนะทาวผาแดงซ่ึงเปนชาว

ภูชาวผาได นอกจากนี้ในตํานานนี้ยงัชี้ใหเหน็วา คนกลุมตางๆ เหลานี้ไปมาหาสูกันไมขาด มี

ความสัมพันธในการสงของขวัญแลกเปล่ียนกนัอยูเสมอ และในกลุมผูปกครองนัน้สามารถแตงงาน

กับคนนอกกลุมได 

                                                 
16 “มาง” ในภาษาลาว แปลวา ทําลาย 
17  สิริวัฒน คําวนัสา, ทาวผาแดง -นางไอ และประเพณีบุญบ้ังไฟ (กรุงเทพฯ : กรม

วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521), 10 -11. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 20 

รองรอยจากตํานานผาแดงนางไอนี้ มีความคลายคลึงกับเร่ืองราวในประวัติศาสตรลาว 

ซึ่งศึกษาและเรียบเรียงโดย สิลา วีระวงศ ซึ่งกลายเปนเอกสารสําคัญในการศึกษาประวัติศาสตร

ลาว โดยงานช้ินนี้ระบุถึงการขยายอํานาจของคนในวัฒนธรรมลาวเขาสูอีสานเม่ือประมาณ พ.ศ. 

1859 18  ในลุมแมน้ําโขงไดเกดิศูนยกลางของวัฒนธรรมลาวแหงใหมข้ึนที่เวียงจนั ซึง่มีสาเหตุมา

จากความขัดแยงในเมืองนครหลวงพระบาง ทาํใหเจาฟางุม (พ.ศ. 1859 -1916) ถูกเนรเทศ จึงทรง

ไปอาศัยทําราชการอยูในราชสํานกัเขมรจนเปนที่โปรดปรานของกษัตริยเขมร จนทรงยกนางยอด

แกวซ่ึงเปนพระธิดาใหเปนชายา พรอมทัง้สนับสนุนไพรพลใหไปชิงเอาหลวงพระบาง เจาฟางุมจึง

ยกไพรพลข้ึนไปตามแมน้าํโขงยึดบานเมืองรายทางทีเ่ขตอยูในอิทธพิลของเขมร และยึดหลวงพระ

บางไดสําเร็จเมื่อป พ.ศ. 1896 จากนัน้เจาฟางุมจงึไดลงมาตีเวยีงจัน แลวขามแมน้ําโขงเขามา

โจมตีเมืองในเขตทุงกุลารองไห แลวมายึดเมืองรอยเอ็ดไวเปนฐานเพื่อที่จะเขาไปตีเมืองลานเพีย 

หรือกรุงศรีอยธุยา แลวสงพระราชสาสนไปถึงพระเจาอูทอง เมื่อพระเจาอูทองเหน็พระราชสาสน

แลวจึงตกลงแบงดินแดนกับเจาฟางุมโดยแบงที่เขตแดนดงสามเสา (ดงพระยาไฟ) ไปจนถงึภูพระ

ยาพอ (ชัยภูม)ิ และแดนเมืองนครไทย (พษิณุโลก) จากคําอธิบายนี้สามารถสรุปไดวาอยางนอยใน

เวลาดังกลาว ดินแดนบริเวณปากมนูและอุบลราชธานีนั้นไดอยูภายใตอิทธพิลของลาวลานชาง 

เนื่องจากบริเวณดังกลาว เปนเสนทางเดินทางจากแมน้ําโขง ผานแมน้ํามูนและแมน้ําชีสูเมือง

รอยเอ็ด ซึ่งเปนฐานกาํลังสําคัญของลาวซ่ึงคํ้ายันกับอิทธิพลของสยามที่ครอบคลุมมาถงึตนแมน้ํา

มูน 

เมื่ออํานาจของกลุมวัฒนธรรมลาวไดขยายขอบเขตกวางขวางข้ึน ยอมสงผลใหราช

สํานักนครหลวงพระบาง ซึ่งอยูทางตอนเหนือไมสามารถควบคุมดินแดนในอาณัติที่อยูหางไกลได

อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเมื่อถึงรัชกาลของสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช 19  (พ.ศ. 2093 - 2115 

ตรงกับรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ราว พ.ศ. 2091 - 2111) พระองคไดทรงยาย

                                                 
18 สิลา วีระวงส, ประวัติศาสตรลาว, แปลโดย สมหมาย เปรมจิตต (กรุงเทพฯ : สํานกั 

พิมพมติชน, 2540), 39. 
19  สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช ทรงบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานหลายแหงที่มีมาแตเดิม

ทั้งในนครเวยีงจันและดินแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใหเปนศูนยกลางของชุมชนภายใน

ราช อาณาจักรของพระองค เชน พระธาตุหลวง พระธาตุพนม เมืองเวียงคุก และเมืองหนองคาย 

โดยมีนโยบายผูกมิตรกับอาณาจักรใกลเคียง เชน กรุงศรีอยุธยา โดยมีพระธาตุศรีสองรักและมี

ศิลาจารึกที่อําเภอดานซายจังหวัดเลยเปนหลักฐานของการแบงเขตแดน ซึ่งแสดงถึงการต้ังหลัก

แหลงลวงเขามาในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของชาวลาว. 
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ศูนยกลางการปกครองมาอยูทีน่ครเวียงจนั เพื่อรักษาผลประโยชนทางการคาระหวางรัฐ เนื่องจาก

ลานชางเปนแหลงผลิตสินคาเชน หนงักวาง ซึ่งมีบทบาทในการคาขายทางทะเล ดังนัน้ลานชางจึง

จําเปน ที่จะตองมีศูนยกลางที่สามารถติดตอกับเมืองทาทางทะเลไดสะดวกและหลากหลาย

ชองทางข้ึน 20  ผลจากการเคลื่อนยายนีย้อมทําใหลานชางควบคุมดินแดนบริเวณปากมูนและลุม

แมน้ําโขงตอนลางทําไดสะดวกข้ึน ดังนัน้จึงอาจกลาวไดวาดินแดนอีสานเปนดินแดนที่อยูในการ

ควบคุมของลานชาง ดังนัน้พื้นที่ซึ่งตอมาจะกลายเปนเมืองอุบลราชธานีจงึยอมถูกควบคุมโดยกลุม

คนในวฒันธรรมลาวดวย ในขณะเดียวกนัที่คนในวัฒนธรรมลาวไดเคล่ือนยายลงดานใตอีกหลาย

คร้ังโดยงานของ สิลา วีระวงศไดชี้ใหเหน็วา แทบทกุคร้ังที่เกิดความขัดแยงในราชสํานกัเวยีงจัน 

มักจะมีเชื้อพระวงศหรือขาราชการชกัชวนบาวไพรครอบครัว หลบหนภัียทางการเมืองเขาสูตอนใต

ของลุมแมน้าํโขงและดินแดนอีสานอยูเสมอ เชน ในรัชกาลสมเด็จพระหมอมแกว (พ.ศ.2170) เกดิ

การแยงชงิราชสมบัติในหมูเจานายพี่นอง  ตางคนตางเอาบาวไพรเขาประหัตประหารกนัทําให

ราษฎรทนอยูไมได ตองอพยพหนีภัยขามแมน้ําโขงลงไปต้ังถิ่นฐานทํามาหากินอยูฝงขวาเปนอนั

มากและแผขยายลงไปถึงแดนประเทศเขมร 21  และหลังรัชกาลสมเด็จพระหมอมแกว พระเจาสุริ

ยวงศาธรรมิกราช ไดข้ึนครองราชยสมบัติโดยใชกําลังเขาปราบปรามทําใหเกิดการอพยพของเจา

ลาวเขาสูดินแดนอีสาน เชน เจาบุหนีไปอยูที่เมืองนครพนม เจาสรอย หนีไปอยูสะพือหลวง 

(สันนิษฐานวาเปนบริเวณบานสะพือ อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีในปจจุบัน) 22  จน

เมื่อส้ินแผนดินพระเจาสุริยะวงษาธรรมกิราช พระยาเมืองจนั 23   เสนาบดีในนครเวยีงจันไดทําการ

                                                 
20 โยซิยูกิ มาซูฮารา,  ประวัติศาสตรเศรษฐกจิของราชอาณาจักรลาวลานชาง (กรุงเทพฯ 

: สํานักพิมพมติชน, 2546), 69 -70. 
21 สิลา วีระวงส, ประวัติศาสตรลาว, แปลโดย สมหมาย เปรมจิตต (กรุงเทพฯ : สํานกั 

พิมพมติชน, 2540), 115. 
22  เร่ืองเดียวกนั,117. 
23 บางฉบับวาพระยาเมืองแสน เชน ในหนังสือประวัติศาสตรลาวของ มหาสิลา วีระวงส

ระบุวาพระยาเมืองจนัเปนผูแยงชิงราชสมบัติ แตในพงษาวดารหัวเมอืงมณฑลอิสาณ ของหมอม

อมรวงษ วิจติร ระบุวาเปนพระยาเมืองแสนเปนผูแยงชิงราชสมบัติ แตเมื่อพิจารณาตามลําดับ

หนาที่ในตําแหนงตางๆ ของราชสํานักนครเวียงจันแลวพบวา ตําแหนงทั้งสองตางก็เปนตําแหนงที่

เกี่ยวของกับแรงงานและการคาขายของเมือง ดังนัน้ผูที่อยูในตําแหนงดังกลาว ยอมมีโอกาสที่จะ

สะสมทรัพยากรและผูคนจนสามารถยกตนข้ึนเปนผูปกครองได. 
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แยงชิงราชสมบัติ 24  สงผลใหพวกเจานายเดิมตองอพยพหลบหนีเขามาในเขตตอนใตของแมน้ําโขง

มากยิง่ข้ึน เชนกลุมพระครูโพนสะเม็กเปนตน จนในที่สุดอาณาจักรลานชางก็ไดแยกแบงเปน 3 

อาณาจักร คืออาณาจักรลานชางหลวงพระบาง อาณาจักรลานชางเวียงจัน และอาณาจักรลาน

ชางจําปาสัก25  

การแยกเปน 3 ศูนยกลางของอาณาจักรลานชาง และการเคล่ือนยายสูทางใตของกลุม

คนในวฒันธรรมลาว ยอมเปนแรงกระตุนใหเกิดการแสวงหาพื้นที่ใหมๆ ในการผลิตทรัพยากรชนิด

ตางๆ ดังจะเหน็ไดวากอนการสรางเมืองอุบลราชธานีนัน้ กลุมคนในวฒันธรรมลาวทางตอนใตซึ่งมี

ศูนยกลางทางเศรษฐกิจการเมืองที่เมืองนครจําปาสัก ใชเสนทางผานพื้นที่เมืองอุบลราชธานีเขาสู

ลุมแมน้ําชี เพือ่สรางเมืองใหมๆ ในเขตทุงกุลารองไหข้ึนหลายเมือง เชน เมืองสุวรรณภูมิ เมืองรัต

นบุรี และเมืองสังฆะ เปนตน โดยเมืองเหลานี้สูในเขตพืน้ที่มเีกลือและโลหะอยางมากมาย ดังนัน้

จึงอาจสรุปไดวา เปนการต้ังชุมชนเพื่อควบคุมแหลงทรัพยากรเปนจุดประสงคหลัก 

ในเวลาดังกลาวพื้นที่เมืองอุบลราชธานียอมอยูภายในอิทธิพลของเมืองนครจําปาสัก ซึ่ง

เปนศูนยกลางทางใตของลานชาง จนเมือ่ป พ.ศ. 2311 (หลังกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงในป พ.ศ. 

2310) พระวอ พระตา ผูครองเมืองหนองบัวลุมภู26 มีความขัดแยงกับพระเจาสิริบุญสาร เนื่องจาก

พระวอพระตาเปนผูใหการอปุถัมภแกพระเจาสิริบุญสาร เมื่อคร้ังหนีราชภัยมาหลบซอนอยูที่เมือง

หนองบัวลุมภู แตเมื่อพระเจาสิริบุญสาร ไดครองกรุงเวียงจันแลว พระองคกลับทรงแตงต้ังพระ

อนุชาเปนพระมหาอุปราช แลวทรงแตงต้ังพระวอพระตา เปนเสนาบดี เปนผลใหพระวอพระตาเกิด

ความโทมนัสเปนอยางยิง่  ดวยมิไดเปนพระมหาอุปราชดังประสงค ดังนัน้ พระวอพระตาจึงอพยพ

ครอบครัวไพรพลจากกรุงศรีสัตนาคนหุตขามลําน้ําโขงมาทางฟากตะวนัตก ต้ังหลักแหลงอยูที่

เมืองหนองบัวลุมภู ดําเนนิการปรับปรุงสภาพเมืองใหม สรางคายประตูหอรบใหแข็งแรง เปล่ียน

นามเมืองใหมวา “เมืองนครเข่ือนขันธกาบแกวบัวบาน” หรือที่ปรากฏในเอกสารพงศาวดารยโสธร

วา “เมืองจาํปานครขวางกาบแกวบัวบาน” 

พระเจาสิริบุญสารทรงทราบขาวการสรางเมืองใหมของพระวอ พระตา พระองคเขา

พระทยัวาการท่ีพระวอ พระตา  ปรับปรุงสรางบานเมืองก็เพราะจะคิดการศึกตอพระองค จงึทรงมี

                                                 
24  สิลา วีระวงส, ประวัติศาสตรลาว, แปลโดย สมหมาย เปรมจิตต (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพมติชน, 2540), 135. 
25 เร่ืองเดียวกนั. 
26 ขุนวรรณรักษวิจิตร, “เร่ืองวนิิจฉัยประวัติพระประทมุราชวงศา (คําผง),” ศิลปากร 1,1 

(2480) : 85-102. 
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รับส่ังใหยกกองทัพไปปราบปราม ทั้งสองฝายสูรบกนัอยูเปนเวลานานถงึสามปก็ไมสามารถจะ

เอาชนะกนัได พระวอ พระตา เหน็วากําลังของฝายตนมีนอยกวาคงจะตานทานไวไมได ในที่สุดจึง

ไดแตงเคร่ืองราชบรรณาการไปออนนอมตอพมา พรอมทั้งขอกาํลังกองทพัมาชวยการศึกทีเ่กิดข้ึน 

แตเมื่อทัพพมายกมาถึง มองละแงะ แมทัพพมากลับนาํทพัเขาชวยพระเจาสิริบุญสารทําสงคราม

กับพระวอพระตา แมวาพระวอพระตาและไพรพล จะพยายามตานทานกองทพัฝายพระเจาสิริบุญ

สารและทัพมองละแงะอยางสุดความสามารถก็ตาม แตดวยจํานวนไพรพลนอยกวาจงึพายแพไป

ในที่สุด พระตาเสียชวีิตในสงคราม ดังนัน้ พระวอ ทาวคําผง ทาวฝายหนา ทาวทิดพรหม บุตรพระ

ตา และทาวก่ําบุตรพระวอ จึงพากันอพยพครอบครัวไพรพลหนีภัยลงมาทางใต จนถงึเมืองนคร

จําปาสักไดรับความอนุเคราะหจากพระเจาองคหลวงไชยกุมาร เจาเมืองนครจําปาสัก ใหต้ัง

บานเรือนอาศัยอยูในบริเวณตําบลเวียงดอนกอง หรือที่เรียกวาบานดูบานแก แขวงเมืองนครจาํปา

สัก ในการอพยพในคร้ังนัน้เปนการอพยพเปนกลุม ๆ เพื่อแกปญหาที่เกิดจากจาํนวนประชากรที่มี

จํานวนมากอาจเกิดปญหาเร่ืองพื้นทีท่ํามาหากิน ดังปรากฏอยูในพื้นเมืองอุบลซ่ึงเปนเอกสารที่

บอกเลาเร่ืองราวความเปนมาของการสรางเมืองอุบลราชธานีวา 
 

...คนเหลือลน  อขันตังต้ังหาหมื่น  

คันใหตกแตงสราง  เมืองบานบอนเดียว 

เกรงจักมีขัดของ  สวนนาฮั่วไฮ 

ควรท่ีจัดแจงให  เดินด้ันเบิ่งสถาน...27  

 

อรรถ นันทจักร ไดศึกษาวรรกรรม “พื้นเมืองอุบล” และไดสรุปวา วรรณกรรมชิ้นนี้ถูก

สรางข้ึนหลังจากกลุมพระวอพระตาพายแพแกเจาสิริบญุสาร 28  แตจากการศึกษาถงึพื้นเมืองอุบล

ฉบับอ่ืนๆ เชน ฉบับปรีชา พณิทอง รวบรวม พบวามีเนื้อความตอเนื่องมาถงึตอนกลาวถงึอนุสาวรีย

                                                 
27  อรรถ นันทจักร, “ประวัติศาสตรอีสานในพื้นเมืองอุบล,” ศิลปวัฒนธรรม, 10,3 

(มกราคม 2532) : 26. 
28 อรรถ นันทจักร, “ประวัติศาสตรนิพนธอีสาน : การศึกษาเชิงวิเคราะหประเพณีการจด

บันทกึประวัติศาสตรหัวเมืองอีสานถึงตนคริสตศตวรรษที่20” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาประวัติศาสตรเอเชียตะวนัออกเฉียงใต บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

,2529), 51. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 24 

ของทาวคําผง ซึ่งอนุสาวรียนี้สรางข้ึนเม่ือ พ.ศ.2478 ซึง่อาจหมายความไดวามกีารแตงตอเติมอีก

เร่ือยๆ แตอยางไรก็ตามผูศึกษาเหน็ดวยกับ อรรถ นันทจักร ที่ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของเอกสาร

ชิ้นนีว้าเปนการบันทึกประวติัศาสตรโดยสายตาของคนทองถิน่ ซึ่งยอมสงผลใหเอกสารช้ินนี้

สามารถ “เขาถึง” ความรูสึกนึกคิดตลอดจนรายละเอียดของเหตุการณตางๆ ไดอยางลุมลึก 

หลังจากพระวออพยพครอบครัวไพรพลมาต้ังอยูที่เวียงดอนกอง แขวงเมืองนครจําปา

สัก ตอมาใน พ.ศ. 2314 (รัชสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช) พระเจาสิริบุญสารไดใหอัครฮาด

คุมกําลังกองทัพลงมาปราบปรามพระวออีก เมื่อพระเจาองคหลวงไชยกุมารทราบเหตุ จึงใหพระ

ยาพลเชียงสายกทพัจากเมอืงนครจําปาสัก มาชวยพระวอตานทานทพัของพระเจาสิริบุญสาร 

พรอมทัง้ทรงมศุีภอักษรไปถึงพระเจาสิริบญุสาร เพือ่ขอยกโทษใหพระวอ เนื่องจากเปนผูมี

ความชอบมาแตหนหลัง พระเจาสิริบุญสารจึงโปรดใหอัครฮาดยกกําลังกองทพักลับกรุงศรีสัตนาค

นหุต 29  กลุมพระวอพระตาจึงเปนขาภายใตเมืองนครจําปาสักและพื้นที่เมืองอุบลราชธานีก็ไดตก

อยูภายใตอิทธิพลของอาณาจักรลานชางจําปาสักอยางสมบูรณ จนเมื่ออํานาจของสยามไดเขามา

แทนที่ดังจะกลาวถงึในหัวขอตอไป 

 
2.2 ชวงที่อยูภายใตอิทธพิลของสยาม  
 การขยายอํานาจของลานชางเขาสูดินแดนอีสานและลุมแมน้ําโขง ภายใตการแบงเปน 3 

อาณาจักร ไดสงเสริมใหผลประโยชนทางการคาการแลกเปล่ียนของเมืองในดินแดนอีสานและลุม

แมน้ําโขงทีท่วคีวามสําคัญข้ึนจนกระทัง่ชาวตะวันตกตองคนหาเสนทางผานลุมแมน้าํโขงเขาสูลาน

ชางโดยตรงนัน้ ส่ิงเหลานีย้อมสงผลถงึผลประโยชนของสยามในฐานะเมืองทาทางการคาทางทะเล

อีกแหงหนึง่อยางไมตองสงสัย เนื่องจากลุมแมน้ําโขงเปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญตอการคาทาง

ทะเลเปนอยางมาก ความรุงเรืองของการคาขายแลกเปล่ียนที่ไมผานเขามายงัเมอืงทาของสยาม

เนื่องจากลานชางสามารถสงสินคาไปคาขายกับจีนไดโดยอาศัยเสนทางบก และสงสินคาไปตาม

ลุมแมน้ําโขงไปสูเมืองทาของกัมพูชาและเมืองทางทาตอนใตของเวียตนาม (ทั้งนี้ตองเขาใจวา

สถานการณของการเมืองในลุมแมน้ําเจาพระยาเพิ่งพนจากสงครามจากพมา) ดวยเครือขายการ 

คาดังกลาว ยอมสงผลใหสยามตองหาวถิีทางเพื่อเขาไปมีสวนแบงในผลประโยชนทาง เศรษฐกิจ 

โดยอาศัยจงัหวะและโอกาส อันเกิดมาจากความขัดแยงทางการเมืองของลานชาง ทาํการ

สนับสนนุ กลุมผูนําที่มีไพรพลมากใหเขามาต้ังเมืองในดินแดนอีสาน โดยแลกเปล่ียนกับสินคาสวย 

                                                 
29  เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2546), 94. 
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ซึ่งเปนนโยบายที่สามารถดึงสวนแบงทางเศรษฐกิจหรือสินคาสวยเขามาสูสยามได ซึ่งดูเหมือนวา

เมืองอุบลราชธานจีะเปนตัวอยางที่ดีที่สุดของความสาํเร็จเนื่องในนโยบายดังกลาว และสงผลให

สยามขยายอํานาจของตนเหนือดินแดนอีสานลุมแมน้ําโขงและอุบลราชธานี แทนที่ศูนยกลางจาก

ลานชาง ในทีสุ่ด 

อาจกลาวไดวา การขยายอํานาจของสยามสูดินแดนในลุมแมน้ําโขงนัน้ นอกจากอาศัย

ความแตกแยกของอาณาจักรลานชางแลว สยามยังไดรับแรงสนับสนุน จากกลุมการเมืองใน

ภูมิภาคนั่นคือกลุมพระวอพระตา ซึง่ถกูแรงกดดันจากการเมืองภายใน บังคับใหตองแสวงหา

พันธมิตรนอกพื้นที่ เมื่อเจานครจําปาสักเปดทางใหกําลังทหารจากเวียงจันเคลื่อนพลเขามากวาด

ลางกลุมที่เคยเปนขาใตอํานาจของตน นโยบายของนครจําปาสักจึงเสมือนเปนการลอยแพทาง

การเมือง ตอกลุมพระวอพระตาอยางชัดเจน ซึ่งเทากับเปนการบีบบังคับใหกลุมพระวอพระตาตอง

แสวงหาพนัธมิตรนอกพืน้ที ่ ดวยการสงหนงัสือเพื่อขอออนนอมตอสยาม และไดเปนชนวนเหตุซึ่ง

นําไปสูความเปล่ียนแปลงทางการเมืองคร้ังใหญในภูมิภาค เนื่องจากการขยายอํานาจของสยาม

เขามายงัดินแดนในลุมแมน้าํโขงหลังการพิชิตศูนยกลางทัง้สามของลานชาง ความสัมพนัธทาง

การเมืองระหวางกลุมผูกอต้ังเมืองอุบลราชธานกีับสยามนั้นปรากฏชัดเจนในงานของ สิลา วีรวงศ 

ที่ชี้ใหเหน็วา สยามใหการปกปองและสนับสนนุการกอต้ังชุมชนของกลุมพระวอพระตาเปนอยาง

มาก โดยระบวุาในปลายป พ.ศ. 2314 พระวอเกิดขัดใจกับพระเจาองคหลวงไชยกุมารเกี่ยวกบั

กรณีการสรางเมืองใหมที่ตําบลศรีสุมังของพระเจาองคหลวงไชยกุมาร จึงอพยพครอบครัวไพรพล

มาอยูที่บริเวณดอนมดแดง และไดแตงต้ังใหทาวเพีย้คุมเคร่ืองราชบรรณาการไปถึงเจาเมอืง

นครราชสีมา ขอเปนขาขอบขัณฑสีมาของราชอาณาจักรสยามเพื่อหามิตรประเทศเพราะมีศัตรูอยู

รอบดาน ทางเหนือก็พระเจาสิริบุญสารแหงกรุงศรีสัตนาคนหุต ทางใตกพ็ระเจาองคหลวงไชย

กุมารแหงเมืองนครจําปาสัก ประกอบกับยังไมมีกองกาํลังที่เขมแข็งพอที่จะตอสูกับขาศึกศัตรูไดใน

ยามที่ถูกศัตรูรุกราน  

ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2319 พระเจาสิริบุญสารทราบขาวความขัดแยงระหวางพระวอกับพระ

เจาองคหลวงไชยกุมาร และเม่ือทรงทราบวาพระวออพยพครอบครัวไพรพลมาอยูที่ดอนมดแดง 

พระองคจงึแตงต้ังใหพระยาสุโพคุมกาํลังกองทพัไปรุกรานพระวออีกคร้ังหนึ่ง พระวอเห็นวากาํลัง

ของตนมีนอยคงไมสามารถจะตานทานไวได จึงอพยพครอบครัวไพรพลกลับไปอยูที่เวยีงดอนกอง

ตามเดิม พรอมกับขอกําลังกองทพัจากพระเจาองคหลวงไชยกุมารเมืองจําปาสักมาชวยเหลือ แต

เจาเมืองนครจําปาสักไมยอมชวยเหลือ เพราะความบาดหมางใจกนัเมื่อคร้ังเกากอน ผลที่สุดกอง

กําลังของ พระวอจึงพายแพ พระวอถกูจับไดและถูกประหารชวีิตทีเ่วียงดอนกองนั้นเอง สวนทาว
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คําผง ทาวฝายหนา ทาวทดิพรหม บุตรพระตา และทาวก่าํ  บุตรพระวอจึงไดพาครอบครัวไพรพล

ฝาหนีออกจากวงลอม ของกองทัพกรุงศรีสัตนาคนหตุ และไดนําใบบอกแจงความไปยงัเมือง

นครราชสีมา เพื่อนาํความข้ึนกราบบงัคมทูลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชขอกําลังกองทพัมาชวย 

จนกระทั่ง พ.ศ. 2321 สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจึงโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระพุทธยอดฟา

จุฬาโลกมหาราช เมื่อคร้ังดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก และสมเด็จพระ

บวรราชเจามหาสุรสิงหนาท เมื่อคร้ังดํารงพระยศเปนเจาพระยาสุรสีห นําทัพข้ึนไปปราบพระยาสุ

โพทีเ่วียงดอนกองแขวงเมืองนครจําปาสัก เมื่อพระยาสุโพทราบขาวจงึรีบยกทพักลับเมืองนครเวียง

จัน ขณะเดียวกันพระเจาองคหลวงไชยกุมาร เกรงวาจะไมสามารถทีจ่ะตานทานกองทพัไทยไวได  

จึงอพยพครอบครัวไพรพลหนีไปอยูที่เกาะไชย ในที่สุดกองทพัไทยตีไดนครจําปาสัก และตามจับ

พระเจาองคหลวงไชยกุมารไวได 

หลังจากนั้นกองทพัไทยก็ตีไดเมืองนครพนม หนองคาย และเขาลอมเมืองนครเวียงจันไว 

พระเจาสิริบุญสารหนีไปอาศัยอยูที่เมืองคําเกิด     กองทพัไทยก็ยึดเมืองเวยีงจันทนไวไดและให

พระยาสุโพเปนผูร้ังเมือง แลวนาํตัวพระเจาองคหลวงไชยกุมารพรอมทั้งอัญเชิญพระแกวมรกตและ

พระบางที่อยูเวียงจันมายงักรุงธนบุรี ตอมาอีกไมนานสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจึงทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาองคหลวงไชยกุมารกลับไปครองเมืองนครจําปาสักตามเดิม ดังนัน้

เมืองนครจาํปาสักจงึกลายเปนเมืองประเทศราชของไทยตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

ทาวคําผง บุตรพระตา ไดสมรสกับนางตุย บุตรีของเจาอุปราชธรรมเทโว อนุชาของพระ

เจาองคหลวงไชยกุมาร พระเจาองคหลวงไชยกุมารกับทาวคําผง จึงมีความเกี่ยวดองในฐานะเปน

เขย พระเจาองคหลวงไชยกุมารจงึขอพระราชทานยศจากพระบาทสมเด็จพระเจาตากสินใหเปน

พระประทมุสุรราช 30  นายกองควบคุมครอบครัวตัวเลขข้ึนตรงตอเมืองนครจําปาสัก โดยใหต้ังมัน่

อยูเวียงดอนกองแขวงเมืองจําปาสัก แตในระยะเวลาไมนานก็ไดประสบปญหาดานพืน้ทีท่าํมาหา

กินเนื่องจากจํานวนไพรพลเพิ่มมากข้ึน จงึไดสงคนไปสํารวจพืน้ที่อ่ืน ๆ ทีเ่หมาะสมแกการต้ังชมุชน

แหงใหม31 และไดอพยพไปอยูบริเวณดอนมดแดงกอน แตตองโยกยายหาสถานที่ต้ังชุมชนแหงใหม

อีกเนื่องมาจากสาเหตุอยางนอย 3 ประการ  

                                                 
30  เถา ศรีชลาลัย, “จดหมายเหตุทรงต้ังเจาประเทศราชสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน,” 

ศิลปากร, 1,4 (2480) : 83-84. 
31 ปรีชา พิณทอง, ประวัติเมอืงอุบลราชธานี (อุบลราชธานี : โรงพิมพศิริธรรมออฟเซ็ท, 

2535), 94. 
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ประการทีห่นึ่ง เนื่องมาจากการเพิม่ข้ึนของจํานวนประชากร ทาํใหพื้นที่ทาํมาหากินเร่ิม

คับแคบลําบาก สงผลใหพื้นที่ดอนมดแดงไมสามารถรองรับการเพิม่ของจํานวนประชากรในการ

ขยายขนาดของชุมชนในอนาคตได  

ประการที่สอง เนื่องจากพืน้ที่บางสวนเปนที่ลุม สงผลใหเมื่อหนาน้าํหลากดอนมดแดง

จะแปรสภาพกลายเปนเกาะ การเดินทางติดตอกับพื้นทีภ่ายนอกเปนไปอยางยากลําบาก  

ประการที่สาม เนื่องจากรอบ ๆ พืน้ที่ลุมของดอนมดแดงเต็มไปดวยจระเขทาํใหยาก 

ลําบากในการทํามาหากิน32  

ดังนัน้เม่ือราว พ.ศ.2329 พระประทมุสุรราช จึงไดพาไพรพลยายไปอยูที่บานหวยแจ

ระแม 33  อันเปนบริเวณพื้นทีซ่ึ่งตอมาจะกลายเปนสวนหนึ่งของเมืองอุบลราชธาน ี โดยเหตุผลที่

เลือกพืน้ทีน่ี้ เพื่อสรางเปนชุมชนแหงใหมนั้นปรากฏอยูในเอกสารพืน้เมืองอุบลราชธานี ตนฉบับ

เปนหนงัสือใบลานจารดวยอักษรไทยนอยซ่ึงเอกสารนี้รวบรวมรักษาโดย ปรีชา พณิทอง และได

เคยตีพิมพมาแลวโดยใชชื่อวา “ประวัติเมอืงอุบลราชธาน”ี ความวา 

 

...คําผงทาว  หารือพวกไพร 

เฮาควรไปเที่ยวคน ทําเลบอนสรางเมือง 

บอนใดเปนท่ีหมั้น  สถาพรเฮืองฮุง 

พอสิมีความสุข  จึงยกครัวไปต้ัง.... 

...คอมวานายส่ังแลว ขุนกวานพวกไพร 

ขี่ชางมา  เดินผายเบิ่งสถาน 

หลายวันได  หลายคืนเลียบลํ่า 

ไกลแลใกล  คราวมื้อส้ิงเบิ่งทาง 

พอใจแท  ทาวังหีนใตหวยมวง 

เห็นจักเปนท่ีหมั้น  เมืองบานอยูเกษม 

เหตุวาในดอนแกว  เปนทําเลปลอยหมู 

ท่ังเลาเปนสถานกวาง แคมนํ้าฮาบงาม 

ทิศเหนือใต  ตะวันตกตะวันออก 
                                                 

32 ปรีชา พิณทอง, ประวัติเมอืงอุบลราชธานี (อุบลราชธานี : โรงพิมพศิริธรรมออฟเซ็ท, 

2535),  93-97. 
33 หมอมอมรวงศวิจิตร “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาคที่

4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456), 48. 
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มีหวยนํ้า  ชุมแทบอนเฮ็ดนา 

เหมิดฝนแลว  เฮ็ดนาแซงก็งาย 

ท้ังเลามีบอเกลือ  บอนเฮ็ดกินแคมนํ้า...34 

 

หวยแจระแม พืน้ที่ใหมในการต้ังชุมชนนัน้ มีภูมิลักษณเปนดอนกวางขวาง อยูติดกับ

แมน้ําและมหีบุหวยซ่ึงเปนเขตเพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ สามารถทาํ “นาแซง 35 ” ซึ่งเปนการทํานา

นอกฤดูกาลไดตลอดป นอกจากนัน้ในพืน้ทีย่ังมีบอเกลือซ่ึงเปนทรัพยากรที่สําคัญในการถนอมและ

ปรุงอาหารอีกดวย 

จากศักยภาพของพื้นที่ดังทีก่ลาวมาแลวในขางตน สงผลใหชุมชนแหงใหมของบรรดาผู

อพยพสามารถกอรางสรางตัวจนเปนชุมชนทีม่ีขนาดใหญข้ึนเร่ือย ๆ  จนกระทัง่ พ.ศ. 2334 “เซียง

แกว”36  ผูอาศัยอยู ณ ตําบลเขาโองฝงโขงตะวันออกแขวงเมืองโขง แสดงตนเปนผูวเิศษมีผูคนนับ

ถือเปนจาํนวนมาก ไดยกกองกําลังเขาลอมเมืองนครจําปาสักไว เมือ่พระเจาองคหลวงไชยกุมารรู

วาเซยีงแกวยกกําลังมาลอมเมืองไวแลว ก็ตกใจอาการโรคกําเริบถึงแกพิราลัย ในที่สุดเซียงแกวจึง

เขายึดเมืองนครจําปาสักไวได ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก จึงโปรด

เกลาฯ ใหพระยาพรหมภักดียกกระบัตรเมืองนครราชสีมายกกองทัพมาปราบ ขณะที่กองทพัเมือง

นครราชสีมาเดินทางมายงัไมถึงนั้น ทาวคําผงบานหวยแจละแม และทาวฝายหนาผูนอง ซึง่ต้ัง

หลักแหลงอาศัยอยูที่บริเวณบานสิงทา (ซึ่งตอมาไดรับการยกฐานะเปนเมืองยโสธร) ไดนํากอง

กําลังไปปราบเซียงแกวอยูกอนแลวและมกีารรบคร้ังใหญที่บริเวณแกงตะนะ (อยูในแมน้าํมนูใน

เขตพิบูลมงัสาหาร) กองกําลังของฝายเซียงแกวแตกพายไป เซียงแกวถกูจับและถูกประหารชีวติ 

เมื่อกองทัพเมอืงนครราชสีมาไปถึงเมืองนครจําปาสักเหตุการณสงบเรียบรอยแลว จึงยกกองทัพไป

ปราบปรามพวกขากระเสง สวาง จะรวย ระแด ที่ต้ังบานเรือนอาศัยอยูฝงตะวนัออกของลําน้ําโขง 

และสามารถจับพวกขาเปนเชลยไดเปนจํานวนมาก จงึไดมีไพรขาและประเพณีตีขามาแตคร้ังนัน้ 

แลวโปรดเกลาฯ ใหต้ังทาวฝายหนาเปนพระวิไชยราชขัติยวงษาครองเมืองจําปาสัก และโปรดเกลา

                                                 
34 ปรีชา พิณทอง, ประวัติเมืองอุบลราชธาน ี (อุบลราชธานี : โรงพิมพศิริธรรมออฟเซ็ท, 

2535),  93-97. 
35  คําวา “นาแซง” ตรงกับคําวา “แซรปรัง”ในภาษาเขมร คําวา “ปรัง” ในคํากริิยา

หมายความวา ลวง,เกนิกําหนด และในคําขยายนาม หมายความวา ฤดูแลง จาก มานิต มานิต

เจริญ, พจนานุกรมไทย, (กรุงเทพฯ : หสน.นิยมวิทยา, 2528), 565. 
36 คําวา “เซียง” ในวัฒนธรรมลาว หมายถงึผูที่ลาสิกขาจากการเปนสามเณร  
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ฯ ใหพระประทุมสุรราชเปน พระประทุมวรราชสุริยวงศ ครองเมืองอุบลราชธานี ศรีวนาลัยประเทศ

ราช (ยกข้ึนมาจากบานหวยแจระแม) ข้ึนตรงตอกรุงเทพมหานคร ทําสวยผ้ึง 2 เลขตอเบ้ียน้ํารัก 2 

ขวด ตอเบ้ียปาน 2 เลขตอขวด เมื่อวนัจันทรแรม 13 คํ่า เดือน 8 จุลศักราช 1154 (พ.ศ.2335)37 ดัง

ปรากฏในจดหมายเหตุทรงต้ังเจาประเทศราช สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนความวา  

 
ดวยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจาอยูหัวผูพานพิภพกรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยา มี

พระราชโองการโปรดเกลาฯ ต้ังใหพระประทุมเปนพระประทุมวรราชสุริยวงศ ครองเมือง

อุบลราชธานีศรีวนาลัย ประเทศราช เศกให  ณ  วันจันทร เดือน ๘ แรม ๑๓ คํ่า จุลศักราช 

๑๑๕๔ ปชวด จัตวาศก38  

 
กลาวโดยสรุปไดวา ภูมหิลังของเมืองอุบลราชธาน ีสามารถแบงไดอยางกวาง 2 ยุค ยุค

แรกคือเมื่ออยูภายใตอิทธพิลของลานชาง ซึ่งกลุมผูกอต้ังเมืองอุบลราชธานีไดอาศัยบารมีของเจา

นครจําปาสักล้ีภัยทางการเมืองจากความขัดแยงกับเวยีงจัน จนเมือ่เกิดความขัดแยงกับเจานคร

จําปาสักกลุมพระวอพระตาจึงไดหันไปหาอํานาจคุมครองจากสยาม เมื่อนครเวยีงจันสงกองทพั

เขากวาดลางกลุมพระวอพระตา สยามจึงตัดสินใจสงกองทพัเขาผนวกอาณาจักรลานชางทั้ง 3 ไว

ใตอิทธิพลของตน ภายใตอิทธิพลของสยามไดเปดโอกาสใหกลุมพระวอพระตาสามารถแสวงหา

ดินแดนที่เหมาะสมตอการต้ังถิน่ฐาน จนไดเคล่ือนยายมาต้ังชุมชนในบริเวณที่ตอมาจะกลายเปน

เมืองอุบลราชธานีในที่สุด  

อาจกลาวไดวา ดวยอิทธพิลของสยามสงผลใหกลุมพระวอพระตา สามารถต้ังชุมชน

ของตนไดอยางปลอดภัย เทากับวาทั้งกลุมพระวอพระตาและสยามไดบรรลุถึงผลประโยชนรวมกนั

ของทั้งสองฝาย โดยอุบลราชธานีนัน้ไดรับความคุมครองทางการเมืองโดยสยาม และใน

ขณะเดียวกนั สยามไดเร่ิมเปดประตูแหงผลประโยชนของตนเขาไปในดินแดนอีสานและลุมแมน้ํา

โขงอยางม่ันคงอยางไมเคยปรากฏมากอน  

อยางไรก็ตาม เพื่อความชัดเจนในการศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานี

หลังการต้ังเมอืง ซึง่จะกลาวตอไปขางหนา ในทีน่ี้เราควรยอนกลับไปพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจ

                                                 
37 หมอมอมรวงศวิจิตร “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาคที่

4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456), 54. 
38  เถา ศรีชลาลัย, “จดหมายเหตุทรงต้ังเจาประเทศราชสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน,” 

ศิลปากร 1, 4 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2480) : 83 - 84. 
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ของพื้นที่อุบลราชธานีกอน พ.ศ. 2335 กอน เพื่อเปนพืน้ฐานความรูความเขาใจถงึสภาพเศรษฐกิจ

ในขณะที่อุบลราชธานียงัเปนเพยีงหมูบาน กอนจะอภิปรายถงึความเปล่ียนแปลงเมื่อ “บานกลาย 

เปนเมือง” ในบทตอไป 

 

3. สภาพเศรษฐกิจของพืน้ที่อุบลราชธานีกอน พ.ศ. 2335 

อาศัยหลักฐานจากวรรณกรรมพ้ืนเมืองอุบล ทาํใหสามารถเขาใจไดวาสภาพเศรษฐกิจ

โดยรวมของพืน้ที่ซึง่ตอมาจะกลายเปนเมอืงอุบลราชธานี กอนป พ.ศ. 2335 นั้นอยูกันแบบพึ่งพา

อาศัยกนัภายในชุมชนเปนหลัก โดยมกีารแลกเปล่ียนมากกวาการคาขาย สวนทางดานการผลิต

นั้น ดวยสาเหตุจากการอพยพและมีภัยสงครามอยางตอเนื่องยาวนาน ยอมสงผลใหการผลิตนัน้

ไดผลเปนจํานวนนอย  

จากสภาพการทางการเมืองที่เพิง่ผานสงครามและการอพยพ ยอมสงผลตอรูปแบบการ

ดํารงชีวิต และรูปแบบทางเศรษฐกิจของผูคนในชุมชนแหงใหมนี้ ซึง่การอาศัยอยูกนิรวมกนัจงึเปน

ทางออกสําคัญของชุมชนทีต่องการรักษากําลังคนไว  

ความเหมาะสมและความตองการของชุมชนตามสภาพเศรษฐกิจ ในหวงเวลาดังกลาว 

จึงเปนความตองการกาํลังคน ซึ่งโลกทรรศนของทองถิน่ ที่ปรากฏในวรรณกรรมทองถิ่น ไดกลาวถงึ

มาแลวในขางตน ลวนช้ีชวนใหเห็นถึงความตองการดานแรงงานเปนอยางมาก จนอาจใหคําจํากดั

ความของยุคสมัยกอนที่จะต้ังเมืองอุบลราชธานนีี้ไดวา เปนยุคที ่ “เงินแสนไถ ไมเทากับไพรแสน

เมือง” ซึ่งจะสะทอนอยูในรูปแบบของการผลิต การคาการแลกเปล่ียน และสภาพทางสังคม 

ดังตอไปนี้ 

 

3.1 ทรัพยากรและการผลติ  
หลักฐานที่มีการบันทึกเร่ืองราวกอนการต้ังเมืองอุบลราชธานีไวนัน้ โดยมากจะเปนเร่ือง 

ราวของการเมืองการสงครามซ่ึงจะไมปรากฏเร่ืองราวของทรัพยากรและการผลิตในพืน้ที ่ แตใน

วรรณกรรมพื้นเมืองอุบล และหลักฐานในเวลาตอมาทาํใหทราบไดวาทรัพยากรทางธรรมชาติที่

สามารถหาไดในลุมแมน้าํโขงและอุบลราชธาน ี มีหลายชนิด โดยมากเปนสินคาทีผ่ลิตหรือหาเก็บ

ไดในปา เชน งาชาง นอแรด หนงักวาง หนังวัว เขาววั ทองคํา เงนิ เหล็ก  ชะมดเชียง กาํยาน หนงั
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กระบือ เขากระบือ เกลือ คร่ัง เรว ข้ีผ้ึง น้าํรัก ปาน39 ซึ่งทรัพยากรเหลานีอ้าจจะมกีารผลิตและการ

ใชสอยมาต้ังแตกอนที่จะมีการบันทึกไว แตสําหรับทรัพยากรบางชนิดเชน กาํยาน,เรว,น้าํรัก นั้น

เปนสินคาที่ผลิตเพื่อสงออกไปยังภายนอก ซึ่งจะมีการผลิตข้ึนในสมยัหลัง เมื่อการคาสําเภาของ

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหัวมีความเฟองฟ ู เมืองอุบลราชธานีจงึไดเร่ิมสงสวยดวย

ทรัพยากรดังกลาว 

ในหวัขอนี ้ ผูศึกษาจะทาํการอธิบายทรัพยากรและการผลิตในระดับสังคมหมูบานที่

เรียกวาบานหวยแจระแมกอน โดยมทีรัพยากรหลักที่จะกลาวถงึคือขาวและเกลือ เนื่องจากเมือ่

พิจารณารองรอยหลักฐานจากวรรณกรรมพื้นเมืองอุบล ไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาทรัพยากร

ทั้งสองชนิดนีถ้ือเปนทรัพยากรหลักที่สําคัญในการดํารงชีพ ดังนั้นขาวและเกลือจึงนาจะเปน

ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในชวงเวลานี ้ จากนั้นจะอธิบายถึงกระบวนการผลิตหรือจัดหาซ่ึงจะ

ชี้ใหเหน็ถงึความสัมพันธระหวาง คน พืน้ที่ และฤดูกาล ดังนี ้

ขาว เปนการผลิตหลักของชาวเมืองอุบลราชธานีมาต้ังแตกอนการต้ังบานเมือง จาก

สภาพภูมิประเทศและรองรอยหลักฐานที่ปรากฏในเอกสารพื้นเมืองอุบล บงบอกวามีการผลิตขาว

ในแปลงปลูก 3 รูปแบบ คือการทาํนาทาม นาทุง และนาแซง เนื่องจากพืน้ที่ของอุบลราชธาน ีอยู

ใกลกบัจุดที่แมน้ําชีไหลซ่ึงไหลอยางรวดเร็วมาบรรจบกบัแมน้ํามูนซึง่ไหลชากวา สภาพดังกลาว

กอใหเกิดกระแสน้ําวน จนตะกอนมีการแกวงตัวแลวทับถมกัน เปนที่ราบลุมทางทิศใตและทศิ

ตะวันตกของเมือง โดยพื้นที่บริเวณดังกลาวมีความอุดมสมบูรณเปนอยางมากและกลายเปนทีรั่บ

น้ําเมื่อน้าํหลากการเพาะปลูกขาวในบริเวณนี้จึงตองทาํนาแบบนาทาม โดยการทํานาทามนัน้จะ

คลายคลึงกับการทาํนาหวานในพื้นที่น้าํหลากของที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา การทํานาทามนัน้

จะตองเลือกพนัธุขาวที่สามารถตอสูกับระดับน้ําที่ข้ึนสูงไดเปนเวลานาน เนื่องจากในบางครั้งน้าํที่

หลากมาจากแมน้ํานั้นยังไมใชน้ําฝนที่ตกในทองถิน่ การทํานาแบบตอมาคือ นาทุง จากจารึกหลัก

ที ่ 1 ที่วัดมหาวนาราม อันเปนหนึ่งในชุดจารึกที่บนัทกึเร่ืองราวเกี่ยวกับอดีตของอุบลราชธาน ี มี

เนื้อความที่บงบอกถึงพื้นที่การทํานาทุงของเมืองอุบลราชธานี โดยในจารึกไดบรรยายถงึการมอบที่

นาของพระพรหมวรราชสุริยวงศผูเปนเจาเมือง มอบที่นา ดานทิศเหนือทายวัด ใหเปนทานแกพระ

เจาใหญอินทรแปง ซึ่งสุดเขตของท่ีนานัน้จะเปนเขตปา ซึ่งทาํใหเหน็ไดวาบริเวณนาทุงนั้นจะอยู

บริเวณดานทศิเหนือของเมอืงนับจากแนวถนนเข่ือนธานี เลยวัดมหาวนารามไปจนถงึเขตปา ซึ่ง

นับวาเปนพืน้ที่ขนาดใหญ เนื่องจากการทํานาทุงนัน้จะใชแรงงานมากกวานาทามซึ่งเปนการทํานา

                                                 
39  เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2546), 97. 
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น้ําหลากไมตองระมัดระวังเร่ืองการจัดการน้ํามากนัก แตนาทุงซึ่งเปนการทํานาแบบนาดํานัน้เปน

การทาํนาทีพ่ึง่พาน้ําฝนเปนหลัก ดังนั้นจึงตองมกีารยกคันนาเพื่อกกัเก็บน้ํา และตองคอยดูแล

ไมใหปริมาณน้ํามากหรือนอยเกินไป แตอยางไรก็ตามการทาํนาทุงจะไดผลดีมากกวานาทาม การ

ทํานาแบบสุดทายคือ นาแซง ซึ่งเปนการทํานานอกฤดูกาล โดยชาวนาจะอาศัยน้ําที่ขังอยูบริเวณ 

หวย หนอง บุง ทาม ในการผลิต โดยหลักฐานที่กลาวถึงการทาํนาแซงของชาวอุบลราชธานนีั้น อยู

ในพืน้เมืองอุบลฉบับ ปรีชา พิณทอง ไดระบุถึงพื้นที่การทํานาแซงวา  
 
...ทิศเหนือใต  ตะวันตกตะวันออก 

มีหวยนํ้า  ชุมแทบอนเฮ็ดนา 

เหมิดฝนแลว  เฮ็ดนาแซงก็งาย 

ท้ังเลามีบอเกลือ  บอนเฮ็ดกินแคมนํ้า... 

 

อาจกลาวไดวา การทํานาเปนการผลิตที่สําคัญที่สุดเนื่องจากเปนทรัพยากรพืน้ฐาน

สําหรับดํารงชวีิต การที่ชาวบานมีพืน้ที่และรูปแบบการผลิตขาวที่แตกตางกนัถงึ 3 แบบนั้น ยอม

สามารถยืดหยุนรองรับความแปรปรวนของธรรมชาติ เชนน้ําทวม หรือฝนแลง เชนหากปใด

ปริมาณน้าํมาก นาทามที่อยูใกลชิดน้าํอาจเสียหาย แตขาวนาทุงจะไดผลดี หรือหากน้าํนอย นา

ทามก็จะไดผล็อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย นอกจากนี้ยงัสามารถผลิตขาวนอกฤดูดวยการทํานาแซงได

อีกดวย อยางไรก็ตามชาวบานหวยแจระแมยอมไมไดบริโภคขาวเพยีงอยางเดียว ขาวตองบริโภค

ควบคูกับกับขาว ซึง่กับขาวนัน้จําเปนตองมีเคร่ืองชูรสหรือเคร่ืองถนอมอาหาร ดังนัน้ทรัพยากร

พื้นฐานสาํคัญที่คูกับขาวนัน้ยอมเปนเกลือ ซึ่งเปนทรัพยากรสําคัญที่สามารถผลิตไดในพืน้ที ่โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี ้

เกลือ เปนทรัพยากรสําคัญเชนเดียวกนักบัขาว เนื่องจากเกลือเปนทรัพยากรที่ใชในการ

ปรุงรสและถนอมอาหาร โดยเฉพาะเปนวตัถุดิบสําคัญในการทําปลารา ซึง่เปนอาหารหลักของคน

ในวัฒนธรรมลาว ตลอดจนในยามขาดแคลนหรือในเวลาเดินทางที่รีบดวนนั้น การกิน “ขาวกบั

เกลือ” ก็สามารถประทังชวีิตใหอยูรอดได จากเอกสารพืน้เมืองอุบลฯ ไดบรรยายวาพื้นที่แหลงผลิต

เกลือนัน้อยูใกลลําหวยในบริเวณที่เรียกวาหวยแจระแม ซึ่งเปนลําหวยที่อยูใกลหมูบาน อาศัย

หลักฐานจากบันทกึของเอเจียน แอมอนิเย ไดทาํใหเขาใจถึงกระบวนการกรรมวิธีในการผลิตเกลือ

วาชาวบานที่จะไปผลิตเกลือจะไปที่บริเวณลําหวย ในฤดูหนาวประมาณเดือน 3 เดือน 4 แลวต้ัง
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เปนกระทอมพักเพื่อทาํการตมเกลือ40 ซึ่ง แอมอนิเย ไดอางถงึบันทกึของ ชูแบต และฟรองชิส กาก

นิเย ชาวฝร่ังเศสที่เดินทางเขามาในเมืองอุบลราชธานีกอนหนาเขา ไดบันทึกเร่ืองราวของการผลิต

เกลือไววา 

 

...การเก็บเกลือเปนกิจกรรมของหมูบานหลาย ๆ หมูบาน และไมไดเปนอุปสรรคตอการทํา

นาในพื้นท่ีดังกลาวแตอยางใด การผลิตเกลือและทํานาไดทําสลับกันไป และก็ไมมีการ

กลาวถึงความเสียหายของดินเลย ฝนแรก (ฝนท่ีเร่ิมตกคร้ังแรก) จะละลายเกลือท่ีคางอยู

หนาดินในฤดูกอน แลวทําใหสามารถปลูกขาวไดทันที หลังจากการเก็บเกี่ยวขาว นํ้าก็

กลับคืนเขาไปในดิน ซึ่งก็ปรากฏวามีเกลืออยูมากมายเปนชั้น ๆ ละลายจมอยูจนอิม่ตัว 

เมื่อกระทบกับความรอนของแสงแดด ก็จะทําใหเกลือผุดขึ้นขางบน กลายเปนฝุนเปนกอน

สีขาวตกลงบนพื้นดิน ชาวบานจะกวาดเอาเกลือในขณะท่ีพื้นท่ีนาเต็มไปดวยดินรวนผสม

ธาตุเกลือ เอาไปรวมกันไวเปนกอง ๆ แลวขนไปวางไวใกล ๆ อางหรือหลุมท่ีฉาบดวยยาง

บงเพื่อมใิหนํ้าเค็มท่ีกองจากข้ีทา ซมึหายไป เสร็จแลวจะตักเอาข้ีทาน้ันใสในรางไมใหญท่ี

ปดหัวปดทายดวยกระดาน หรือไมไผสานแบดวยยางบุง เพื่อไมใหนํ้าซึมออกไป จากน้ัน

เขาจะเติมนํ้าเขาไปในรางไมเพือ่ละลายเอาเกลือ โดยใชไมคนนํ้าไปมาใหนํ้าซึมไปท่ัวข้ีทา 

เมื่อความเค็มของเกลือละลายในนํ้าแลว จึงเปดรูท่ีอยูขางลางรางไมน้ัน ปลอยใหนํ้าเค็ม

ไหลซึมลงไปสูรางไมไผ ซึ่งตอไปยังหลุมท่ีขุดไวใกล ๆ เตาตมเกลือน่ันเอง จะเติมนํ้าใสดิน

เค็มในรางนั้นไปจนกวานํ้าจะจืด ตราบเทาท่ีลูกลอยท่ีปลอยท้ิงไวในอาง ยังลอยอยูบนนํ้า 

เมื่อนํ้าเร่ิมจืดลูกลอยก็จะจมลงไปในนํ้า น้ันแสดงวานํ้าจืดแลว เขาจะเทดินออกจากรางไม 

(เพื่อเอาดินใหมใสตอไป) เมื่อไอนํ้าของเตาตมเกลือน้ันแหงลง เขาจะเก็บเอาเกลือใสยุง

หรือฉางใตหลังคา แลวจัดเปนกอง ๆ ละ 10 ชั่งเขมร (หน่ึงหมื่นของพวกคนลาวม ี 6 

กิโลกรัม 41 ) ใสในตะกรารูปกระบอกซึ่งรองดวยใบไมและสงออกขายไดเลย เกลือน้ีจะมี

คุณภาพดี เม็ดละเอียด สะอาดสีขาวออกเทา วิธีผลิตเกลือน้ันตามท่ีไดเห็นมา เปนวิธีท่ีงาย

และสามารถทําข้ึนไดเอง...42 

 

                                                 
40 ปรีชา พิณทอง, ประวัติเมอืงอุบลราชธานี (อุบลราชธานี : โรงพิมพศิริธรรมออฟเซ็ท, 

2535),  99-101. 
41 หมืน่ของลาวเทากับ 12 กิโลกรัม 2 หมื่นเทากบั 1 หาบ. 
42  เอเจียน แอมอนิเย, บนัทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 70 - 71. 
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ในบางตอนของเอกสาร “พื้นเมืองอุบล” ไดระบุถึงความสัมพนัธระหวางช่ือของพืน้ที่กับ

การผลิตเกลือ เชน ชื่อบานหวยแจระแม มาจากการที่บริเวณริมหวยแหงนีเ้ปนแหลงตมเกลือทีม่ี

รสชาติดี โดยคําวา “แจะทะแม” หรือ “แจะละแม” หมายความวาใหลองเอาล้ินแตะลองดู ซึง่คําวา 

“แจะทะแม” เมื่อผานเวลานานเขาจึงกลายเปน “แจระแม” ในที่สุด ซึ่งเมื่ออาศัยหลักฐานทาง

กายภาพในปจจุบันนี้ปรากฏวามีความสอดคลองกับความเปนจริงในพืน้ที ่ ซึง่ปรากฏโพนเกลืออยู

คอนขางหนาแนน จากขอมูลเกี่ยวกับการผลิตเกลือในขางตน ทาํใหสามารถสันนษิฐานไดวา 

กรรมวิธีที่ใชในการผลิตเกลือในอดีตนั้น นาจะเปนแบบเดียวกนักับการผลิตเกลือในสมัยหลังทีย่ังมี

การผลิตอยูในพื้นที่ใกลเคียง โดยมวีิธีการคือ กวาดเอาดินเค็มหรือที่เรียกวา “ดินข้ีทา” ซึ่งเปนดิน

รวนผสมธาตุเกลือ ไปรวมกันไวเปนกองๆ แลวจะตักเอาข้ีทานัน้ใสในรางไมที่ปดหัวปดทายเพือ่

ไมใหน้ําซึมออกไป จากนัน้เติมน้าํเขาไปในรางไมเพื่อละลายเอาเกลือแลวใชไมคนน้าํไปมาให

น้ําซึมใหทั่วเมือ่ความเค็มของเกลือละลายในน้าํแลว จึงเปดรูที่อยูขางลางรางไมนัน้ ปลอยให

น้ําเค็มไหลซึมลงไปสูรางไมไผ ซึ่งตอไปยังหลุมที่ขุดไวใกลๆ เตาตมเกลือ โดยจะเติมน้ําใสดินเค็ม

ในรางนั้นไปจนกวาน้ําจะจดื โดยมีลูกลอย43 เปนตัววัดความเค็มของน้าํ เมื่อน้ําเร่ิมจดืลูกลอยก็จะ

จมลงไปในน้ํา นัน้แสดงวาน้าํจืดแลวตองเปลี่ยนดินใหม เมื่อตมน้ําเค็มจนแหงแลวก็จะไดเกลือทีม่ี

เนื้อละเอียดและมีความเค็มสูง 

ไมวายุคสมยัใด การผลิตเกลือดวยเทคโนโลยีดังกลาวจาํเปนที่จะตองอาศัยแรงงานเปน

จํานวนมาก เพื่อตระเตรียมดินเค็ม น้าํ และเช้ือเพลิง ดังนัน้การผลิตเกลือตองไปกันเปนกลุม 

อาจจะเปนกลุมละหลายครัวเรือน เพื่อจัดการการผลิตใหทนัตอฤดูกาล เพราะเม่ือถึงหนาฝนแลว 

พื้นที่การทําเกลือจะกลายสภาพเปนทองนา ดังนัน้จึงเปนไปไดวาการผลิตเกลือที่แมไมมีกรรมวิธทีี่

ซับซอนมากนกั แตภายใตกระบวนการการผลิตนัน้ยอมมีขอจํากัดที่อาจสงผลใหเกิดกลุมผูผลิต

ประจํา และกลุมผูแลกเปลี่ยนซ่ึงอาจเปนอาหารหรือทรัพยากรอื่นๆ ที่คณะผูตมเกลือไมสามารถ

กระจายเวลาไปจัดหามาเองได ดังนั้นการผลิตเกลือจึงมีความแตกตางกับการผลิตขาว ซึง่เปน

กิจกรรมที่สามารถกระทําไดทุกครัวเรือน แตการผลิตเกลือนั้นตองอาศัยระบบของชุมชนมากกวา 

ดวยขอจํากัดในกระบวนการผลิตนี้ เกลือจึงยอมกลายสถานะเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนดวย 

                                                 
43 ลูกลอยวัดความเค็มนี้ทาํจากคร่ัง ซึง่เผาไฟแลวปนเปนกอนเหมือนลูกด่ิง เมื่อจะใชวัด

วาน้ํามีเกลืออยูหนาแนนเพยีงพอหรือไมกจ็ะใชเชือกผูกเปนลูกด่ิงแลวหยอนลงไปในน้ํา หากน้าํนัน้

มีความเค็มหรือมีเกลือมาก ลูกด่ิงก็จะลอย แตหากลูกด่ิงจมก็แสดงวามีเกลือเหลืออยูนอยตอง

เปล่ียนดินใหม การผลิตเกลือในปจจุบนั ยังพบวามีบางชุมชนทีย่ังใชวธิีการแบบด้ังเดิมอยูมาก 

เนื่องจากยังเปนวิธทีี่ไดผลผลิตที่ดี. 
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เนื่องจากทุกครัวเรือนจะตองกักตุนเกลือในปริมาณที่มากพอจนกวาจะถึงอีกรอบการผลิต ปจจัย

เหลานี้ยอมบีบบังคับใหครัวเรือนที่ไมไดมีสวนรวมในการผลิต ตองแสวงหาทรัพยากรอื่นๆ อาจเปน 

พริก ฟกทอง ปลา ปลารา เพื่อนาํไปแลกเปล่ียนเกลือไวใหมากที่สุด แมแสวงหาจากในพ้ืนที่ไมไดก็

ตองออกไปแสวงหาจากพื้นที่อ่ืนๆ ดังนั้นฤดูแลงจึงเปนฤดูของการผลิตและแลกเปล่ียนที่หลาก 

หลาย และเมือ่ถึงฤดูฝนเกลอืสวนใหญที่ถกูสะสมมาตลอดฤดูหนาว จะกลายเปนวัตถุดิบสําคัญใน

การผลิตปลาราซ่ึงปราราที่ผลิตไดในปนี้ จะตองมีปริมาณที่พอเพียงสําหรับการบริโภคเมื่อถึงฤดูลง

นาในปหนา 

อาจกลาวไดวา กระบวนการการผลิตและชนิดและอรรถประโยชนของทรัพยากรมีสวน

อยางมากที่กระตุนใหเกิดการแลกเปล่ียนระหวางครัวเรือนและชุมชนข้ึน ในหวัขอตอไปจะเปนการ

อภิปรายถึงสภาพของการคาการแลกเปล่ียนกอน พ.ศ.2335 วาหมูบานหวยแจระแม นาจะมี

สภาพทางการคาการแลกเปล่ียนอยางไร ดังนี ้
 

3.2 การคาการแลกเปลีย่น 
หลักฐานที่แสดงถึงการคาการแลกเปล่ียน ในพืน้ที่อุบลราชธานีหรือบานหวยแจระแม

กอนการต้ังเมอืงนัน้ ไมมีการบันทึกไวโดยตรง แตจากภาพรวมของการคาการแลกเปล่ียนในลุม

แมน้ําโขงและบริเวณปากมูน นาจะสามารถสะทอนถึงกจิกรรมดังกลาวที่มีข้ึนในพื้นที่อุบลราชธานี

ไดบาง เนื่องจากพืน้ที่ต้ังของอุบลราชธานนีั้น เปนหนวยถึงที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงอยางตอเนื่อง

ทั้งจากชุมชนในเขตลุมแมน้าํโขงและชุมชนในเขตทุงกุลารองไห  

เอกสาร “พื้นเมืองอุบล” ซึ่งเปนวรรณกรรมทองถิน่ที่บนัทกึเร่ืองราวทางประวัติศาสตร

ของเมืองอุบลราชธานีไว ไดบงช้ีถึงสภาพเศรษฐกิจการคาขายแลกเปลี่ยน กอนการต้ังเมืองไววา

เงินนัน้ไมคอยมีความสําคัญตอชีวิตผูคนมากนกั เพราะชุมชนจะดูแลสมาชิกในชมุชนเหมือนเปน

ครอบครัวเดียวกัน เชนในเร่ืองของขาวปลาอาหาร ดังนี ้

 

...ของกินบฮอนจับจายซือ้ ขายแลกเงินคํา 

มีแตขอกันกิน  ฮอนแพงหวงไว 

เฮือนไกไก  ก็คือดังเฮือนเดียว 

เทียวไปกินของกัน  โลดบมีความเวา 

เจาเล้ียงขอย  ขอยเลี้ยงเจา 
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แลงงาย   กินกันไขว...44 

 

จากขอมูลดังกลาว ชี้ใหเห็นถึงรูปแบบที่ใชการแลกเปล่ียนมากกวาซ้ือขาย โดยมีการ

ชวยเหลือพึง่พาอาศัยกนัภายในชุมชน แตหากพิจารณาในระดับภูมิภาคแลวในชวงเวลาดังกลาว

พื้นที่อุบลราชธาน ี นาจะมีสวนรวมในทางใดทางหนึ่งกับการคาการแลกเปล่ียนของภูมิภาค 

เนื่องจากการต้ังอยูบนเสนทางการคาอันเปนทางผานจากจุดทีม่ีชุมชนหนาแนน ทัง้ลุมแมน้าํโขง

และทุงกุลารองไห โดยผาน แมน้ําโขง แมน้ํามูน และ แมน้ําชีที่เชื่อมโยงติดตอกนัโดยตลอด ซึ่ง

ระหวางพื้นที่ลุมแมน้ําโขงและทุงกุลารองไหมีชนิดของทรัพยากรที่แตกตางกนั โดยเกลือเปน

ทรัพยากรสําคัญของทุงกุลารองไห สวนของปา และขาวนัน้ผลิตไดมากในลุมแมน้าํโขง การที่บาน

หวยแจระแมซ่ึงตอมาจะกลายมาเปนเมืองอุบลราชธาน ี ต้ังแทรกขึ้นมาอยูระหวางพื้นที่ทัง้สอง 

ยอมสงผลใหอุบลราชธานีกลายเปนศูนยกลางทางการคาการแลกเปล่ียนอยางหลีกเล่ียงไมได หรือ

อีกนัยหนึ่ง บานหวยแจระแมยอมกลายเปนผูผลิตเกลือรายใหม ที่อยูใกลลุมแมน้าํโขงมากกวาทุง

กุลารองไหที่อยูลึกเขาไปในดินแดนอันกวางใหญของอีสาน และในขณะเดียวกนัดวยสภาพภูมิ

ประเทศที่อาจถือวาเปนสวนหนึง่ของลุมแมน้ําโขงดวย บานหวยแจระแมยอมกลายเปนตัวแทน

ของดินแดนลุมแมน้ําโขงของชุมชนในเขตทุงกุลารองไหดวยเชนกนั 

คําถามที่สําคัญสําหรับขอเสนอกอนหนานี้คือ เปนไปไดอยางไรที่ชมุชนหมูบานทีเ่พิ่งต้ัง

ใหม จะสามารถดํารงความเปนศูนยกลางทางการคาการแลกเปล่ียนระหวางลุมแมน้ําโขงและทุง

กุลารองไหไวได ซึ่งผูศึกษาเช่ือวาไมมีความเปนไปไดเลยหากพจิารณาบานหวยแจระแมในฐานะ

หมูบานธรรมดาทั่วไป แตเมื่อพิจารณารวมกับภูมหิลังทางประวัติศาสตรของพืน้ที่แลว มีความ

เปนไปไดอยู 3 ประการ ซึ่งเปนปจจัยอันสงผลใหบานหวยแจระแมนั้นไมไดมีสภาพเปนเพยีง

หมูบานธรรมดา  

ประการทีห่นึ่ง คือสายสัมพันธทางเครือญาติกับนครจําปาสัก ซึง่ผูนําของหมูบานคือ

ทาวคําผงมีฐานะเปนเขยของเมืองนครจําปาสัก นัน้นาจะเปนสวนเสริมใหหมูบานแหงนี้มีสถานะ

แตกตางกับหมูบานอ่ืนๆ  

ประการที่สอง คือการมีแรงงานจํานวนมาก ดวยสถานะตําแหนงของเจาคําผง ซึ่งเปน 

“นายกองควบคุมครอบครัวตัวเลขข้ึนตรงตอเมืองนครจาํปาสัก” นั้นช้ีชวนใหเหน็วาเจาคําผงมี

ครอบครัวไพรพลในกาํกับเปนจํานวนไมนอย เนื่องจากผูดํารงตําแหนงนี้ตองใชกาํลังคนจํานวน

                                                 
44  อรรถ นันทจักร, “ประวัติศาสตรอีสานในพ้ืนเมืองอุบล,” ศิลปวัฒนธรรม 10, 3 

(มกราคม 2532) : 128. 
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มากในการกํากับสวยและแรงงานจากไพรทั้งอาณาจักร (เหตุที่ใชคํานี้เนื่องจากในเวลาน้ันเมือง

นครจําปาสักมีฐานะเปนเมืองประเทศราช ซึ่งเจาเมืองมีฐานะเปนกษัตริย) ซึ่งเมื่อพจิารณา

ประกอบกับสาเหตุหลักที่เจาคําผงตองพาครัวเรือนอพยพหาที่ต้ังทาํเลใหมหลายคร้ังนั้น มกัจะมา

จากการเพิม่ข้ึนของจํานวนประชากรที่สงผลใหพืน้ทีก่ารทํามาหากินมีจํากัด ดังนัน้บานหวยแจ

ระแม จึงยอมเปนหมูบาน ที่มีจํานวนแรงงานเปนจํานวนมาก และสามารถทําการผลิตไดมากจน

อาจกลายเปนทรัพยากรสวนเกินซึง่สามารถนําไปการคาขายแลกเปล่ียนกับเมืองอ่ืนๆ ได  

ประการที่สาม คือการมีเครือขายญาติพีน่องบริเวณทุงกลุารองไห ซึง่อาจเปนปจจัยซึ่ง

สงผลใหบานหวยแจระแม สามารถคาขายแลกเปล่ียนหรือระดมทรัพยากรจากบริเวณทุงกุลา

รองไหไดสะดวก เนื่องจากเจาฝายหนาผูนองของเจาคําผงไดเขาไปต้ังหลักแหลงทีบ่านสิงทา ซึง่

ตอมาไดรับการยกฐานะเปนเมืองยโสธร อันเปนพืน้ทีท่ีลึ่กเขาไปใกลทุงกุลารองไห ยอมสงผลให

เกิดเครือขายของการคาการแลกเปล่ียนทีม่ีความสมัพนัธทางเครือญาติรองรับ 

เมื่อพิจารณาจาก “ความเปนไปได” โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตรในการ

วิเคราะห ถงึขอสังเกตทีว่าบานหวยแจระแมนี้ สามารถเปนศูนยกลางทางการคาการแลกเปล่ียน

ระหวางลุมแมน้ําโขงกับทุงกลุารองไหไดอยางไรนัน้ สามารถสรุปไดวา บานหวยแจระแม เปน

หมูบานที่มีกาํลังคนเปนจํานวนมาก สามารถทาํการผลิต ทรัพยากรพื้นฐานสําคัญคือขาว,เกลือ

,และอาหารอ่ืนๆ ไดมากพอในการตอบสนองกจิกรรมทางการคาการแลกเปล่ียน อีกทั้งผูนาํมีสาย

สัมพันธทางเครือญาติที่แนนแฟนในพืน้ทีท่ัง้สองยอมสงผลถึงสถาน ภาพและความนาเชื่อถือของ

ชุมชนพอสมควร และสถานที่ต้ังซึง่ค่ันกลางระหวางพื้นที่ทัง้สองนั้นยอมเปนทางผานโดยธรรมชาติ 

จากปจจัยแวดลอมเหลานี ้ จึงมคีวามเปนไปไดมากที่บานหวยแจระแมจะมีสถานภาพเปน

ศูนยกลางทางการคาการแลกเปล่ียน ระหวางพืน้ทีท่ั้งสองไดต้ังแตกอน พ.ศ.2335 

เพื่อสนับสนนุขอสันนิษฐานและความเปนไปไดดังกลาว ในหัวขอตอไปนี้ผูศึกษาจะ

อภิปรายถึงสภาพสังคมของบานหวยแจระแม กอนป พ.ศ.2335 เพือ่ขยายภาพรวมทางเศรษฐกิจ

ใหชัดเจนยิ่งข้ึน เนื่องจากสภาพสังคมยอมมีสวนสัมพนัธโดยตรงกับสภาพทางเศรษฐกิจการเมือง 

ซึ่งเปนองครวมภายใตระบบวัฒนธรรม ดังนี ้
 

3.3 สภาพสงัคมกอนการต้ังเมืองอุบลราชธานี  

อาศัยหลักฐานจาก “พงศาวดารหวัเมอืงมณฑลอีสาน” ซึ่งเปนการศึกษาเรียบเรียง

ประวัติความเปนมาของเมืองตางๆ ในภาคอีสาน ของหมอมอมรวงศวิจิตร ซึ่งเปนขาราชการจาก

สยามในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเขามาทาํราชการในตําแหนงปลัดมณฑลอุบลราชธาน ี ซึ่งใชวิธี
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การศึกษา โดยใชเอกสารราชการในมณฑลและการสืบถามจากผูรูในเวลาเที่ยวตรวจราชการตาม

หัวเมือง จงึเปนงานนาเชื่อถือเนื่องจากเปนงานที่ผสานระหวางหลักฐานชัน้ตน และหลักฐานจาก

จิตสํานึกทางประวัติศาสตรของทองถิ่น โดยงานชิ้นนี้ชี้ใหเหน็วาดวยสภาพทางภูมิศาสตรอัน

เหมาะสมของพื้นที่ สงผลใหกอนมกีารเคลือ่นยายของกลุมเจาคําผงเพื่อมาต้ังบานหวยแจระแมนัน้ 

ไดปรากฏรองรอยของการตัง้หลักแหลงของกลุมคนที่สืบเช้ือสายมาจากขอม ตอมาคนภายนอก

เรียกคนกลุมนี ้วา ขา,กวย,สวย ซึ่งชาวปาเหลานี้เปนกลุมชาติพนัธที่พดูภาษาตระกลูมอญ - เขมร 

อาศัยอยูตามปาเขา และตามแนวริมฝงแมน้ําโขง ดํารงชีพดวยการเกบ็ของปาและลาสัตว สภาพที่

อยูอาศัยมีลักษณะงาย ๆ โดยใชไมไผสานขัดแตะเปนฝาและมุงดวยหญาคา คนกลุมนี้นบัถือผีทัง้

ผีปาและผีบานจนเม่ือชาวลาวอพยพจากเวียงจนัเขามาในพืน้ที่แลว บานปาบานดงเหลานีจ้ึงคอย 

ๆ พัฒนาเปนบานขนาดใหญไปจนถึงเกดิเมืองข้ึน45  

เมื่อเจาคําผงไดพาไพรพลเคล่ือนยายมาจากเวียงฆองกลอง (บานดูบานแก) แขวงเมือง

จําปาสัก มาอยูที่บานหวยแจระแม46 จึงไดเกล้ียกลอมพวกขาใหมาเปนแรงงาน เนื่องจากชาวขามี

ความสามารถในการเก็บหาของปา ซึ่งเปนทรัพยากรทีสํ่าคัญ สวนแรงงานชาวลาวนัน้เช่ียวชาญใน

การเพาะปลูก บานหวยแจระแมจึงมีกาํลังคนและผลผลิตที่มากข้ึน จนกลายเปนผลผลิตสวนเกนิ

เพื่อใชในการคาขายแลกเปล่ียนกับพืน้ที่อ่ืนๆ ได เหน็ไดจากระยะเวลาไมถึง 10 ป (พ.ศ.2329 -

2335)บานหวยแจระแมกลายสภาพจากชุมชนต้ังใหม กลายมาเปนเมืองศูนยกลางที่สําคัญของ

ภูมิภาค โดยหลักฐานที่ยนืยันคํากลาวนี้ไดดีที่สุด คือการคนควาของหลวงผดุงแควนประจันต ซึ่ง

เปนขาราชการจากกรุงเทพมหานคร ที่เขามาปฏิบัติราชการที่อุบลราชธานีในสมัยรัชกาลที ่ 5 ได

บรรยายถงึสภาพทางสังคม กอนต้ังเมืองอุบลราชธานีไวใน เร่ือง “ประเพณีการปกครองของราษฎร

อีสานตะวันออก” ดังนี ้
 
...จะขอเลาเร่ืองท่ีปรากฏอยูในกิริยาท่ีราษฎรภาคอีสานท้ังหลาย ท่ีเรียกวาเจาเมือง

เปนตน ไดใชการปกครองเชนน้ีสืบมาแตโบราณเทาน้ัน มูลเหตุท่ีจะเกิดเปนเมือง เดิมราษฎร

ภาคอีสานตะวนัออกฝงขวาแมนํ้าโขงนี้ เปนประเทศปาดอนปราศจากถิ่นฐานบานเมอืงอัน

มั่นคง มีหมูบานอยูหางกัน ทางคืน ๑ บาง ๒ คืนบาง บางแหงก็ถึง ๔ คืน ๕ คืน จึงถึงระยะ

                                                 
45 หมอมอมรวงศวิจิตร,“พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาคที่

4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456), 30. 
46  เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2546), 96. 
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บานหน่ึงๆ หัวเมืองเล็กนอยท้ังปวงบรรดาท่ีมชีื่ออยูในเวลาน้ี คือ อุบล,เขมราฐ,อํานาจจําเริญ,

มุกดาหาร,นครพนม,กาฬสินธุ,(ริมนํ้ากํ่า) ขอนแกน,รอยเอด็,มหาสารคาม,ชนบท,นครจําปา

สัก,สังข,สุรินทร,ศรีสะเกษ เปนตน เหลาน้ีเดิมก็เปนบานหน่ึง ๆ ซึ่งมีผูคนอยูมากหลายสิบหลัง

เรือน และเปนบานท่ีมีทําเลดี คืออยูใกลแมนํ้าและบึงหนองใหญ และมีทองทุงท่ีควรจะทํานา

ไดมาก ท้ังปาดงท่ีจะทําไรก็บริบูรณดี และผูคนซึ่งอยูในบานน้ันคอนขางจะมั่งค่ังดวยทรัพย

เงินทองกวาบานอื่นบรรดาท่ีอยูใกลเคียง หรือบางที่ผูท่ีเปนหัวหนาในบานน้ันมีสติปญญาดี มี

ผูคนนับถือมาก ก็พากันคิดจัดรวบรวมขอรองตอพระมหานครอันตนไดขึ้นอยู เพือ่ไดรับ

อนุญาตต้ังบานน้ันขึ้นเปนเมือง คร้ันไดรับอนุญาตแลวก็ต้ังขึ้นเปนเมือง เหมือนดังเมือง

อุบลราชธานีเด๋ียวน้ี เดิมก็ชื่อบาน “แจะละแม” คร้ันโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมรา

ชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกรุงเทพมหานคร จึงไดต้ังขึ้นเปนเมือง ชือ่

อุบลราชธานีสืบมาจนบัดน้ี เพราะฉะน้ันบรรดาเมืองนอยท่ีมีชื่อท้ังหลายน้ัน เดิมลวนแตเปน

บานมากอน แลวจึงเปนเมืองขึ้นตอภายหลัง บางเมอืงก็ต้ังมานานหลายรอยป บางเมอืงก็ต้ัง

เพียง ๑๑๐ ปกวาก็ม ีตามอายุของประเทศท่ีไดรับสมมติกอนและหลัง เมืองท่ียกบานขึ้นเปน

เหลาน้ี ยอมเปนแตเมืองเล็กนอย มิไดเคยเปนเมืองมีกษัตริยครอบครองหรือเมืองประเทศราช

...47 

 

จากเนื้อความในขางตน ไดชี้ใหเหน็วา สภาพทางเศรษฐกิจของบานหวยแจระแมตองมี

ความพิเศษแตกตางจากชุมชนหมูบานใกลเคียง โดยเงื่อนไขของการยกบานข้ึนเปนเมืองนัน้อยาง

นอย “ผูคนซึ่งอยูในบานนั้นคอนขางจะมั่งค่ังดวยทรัพยเงินทอง กวาบานอ่ืนบรรดาที่อยูใกลเคียง” 

และเม่ือบานหวยแจระแม มพีัฒนาการทางเศรษฐกิจที่รุดหนากวาหมูบานธรรมดาแลว ยอมสงผล

ใหมีสภาพสังคมที่ซับซอนกวาหมูบานธรรมดา ซึง่ตอไปนี้ผูศึกษาจะอภิปรายถึงสภาพสังคมโดย

กลาวถึงรูปแบบ โครงสรางและหนาที่ทางสังคม กอน พ.ศ.2335 วามีลักษณะอยางไร 

การศึกษาของอรรถ นันทจักร ไดสรุปวา “สภาพสังคมวฒันธรรมของกลุมเจาคําผงเปน

กลุมวัฒนธรรมลาว ซึง่มีระบบการปกครองที่มีระเบียบแบบแผน” 48  ซึ่งจากขอสรุปดังกลาวทาํให

                                                 
47  หลวงผดุงแควนประจนัต, “ประเพณีการปกครองของราษฎรอีสานตะวันออก,” ใน 

ลัทธิธรรมเนียมตาง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2504), 22-24. 
48 อรรถ นันทจักร, “ประวัติศาสตรนิพนธอีสาน : การศึกษาเชงิวิเคราะหประเพณีการจด

บันทกึประวัติศาสตรหัวเมืองอีสาน ถงึคริสตวรรษที่ 20” (วิทยานพินธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวนัออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529),  

51. 
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เขาใจไดวาบานหวยแจระ แมไมใชสังคมหมูบานที่มพีัฒนาการแบบธรรมชาติ ที่คอยคล่ีคลายจาก

หมูบานเล็กแลวกลายมาเปนหมูบานใหญกอนจะพัฒนาเปนเมืองตอไป โดยบานหวยแจระแมนัน้

ไดจําลองโครงสรางของเมืองในวัฒนธรรมลาวเพียงแตยงัดํารงฐานะของหมูบาน การดํารง

สถานภาพผูนาํคนใหมของกลุมพระวอพระตาและเปนเขยเมืองของนครจําปาสัก ยอมยกใหเจาคํา

ผงแตกตางจาก “ผูนําหมูบาน” ทั่วไป หรืออยางนอยเจาคําผงตองมีสถานภาพในระดับเจาเมอืง

เปนอยางนอย เพียงแตยังไมมีการยกบานข้ึนเปนเมืองจากศูนยกลางอํานาจที่เหนอืกวา นัน่คือ

สยามและเมืองนครจําปาสัก ซึ่งในกรณีของสยามนัน้ตองทาํความเขาใจวากอน พ.ศ.2335 สยาม

ยังไมมีประสบการณทางการเมืองตอพืน้ทีแ่ถบลุมแมน้าํโขงเทาใดนัก แมสยามจะสามารถสง

กองทพัเขาไปยึดครองลานชางทั้งหมดไดกอนหนานี้ แตดินแดนในลุมแมน้ําโขงกย็ังหางไกลเกนิ

กวาที่สยามจะยื่นมือเขามายุงเกีย่วทางการเมืองไดมากกวาการกรีธาทพัมาชั่วคร้ังคราว การ

แตงต้ังนายกองผูปกครองหมูบานใหมียศชั้น “พระ” ก็ดูจะเปนรางวัลที่ลํ้าสมยัไมนอย หากจะเทยีบ

เอาวาเปนชวงเวลากอนที่สยามจะมนีโยบายดึงผูนาํทองถิ่นมาเปนฐานอํานาจของตน ดังจะเหน็ได

วาสยามยงัหวนกลับไปสนับสนุนใหเจานครจําปาสักองคเดิมกลับมาครองตําแหนงเดิมของตนโดย

มีพันธสัญญาอยางหลวมๆ วาตราบใดที่เมืองนครจําปาสัก ยงัยอมรับอํานาจของสยามอยูและ

ดําเนนิการปกครอง “ตางพระเนตรพระกรรณ” สยามก็ไมมีนโยบายทีจ่ะไปยุงเกี่ยวกับการเมืองใน

พื้นที่นีม้ากกวานัน้ ดังนัน้อํานาจสูงสุดทางการเมืองของภูมิภาคนี้จึงเปนของเมืองนครจําปาสัก

เหมือนดังเดิม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากนโยบายทางการเมืองของนครจําปาสักแลวนั้น อาจกลาวไดวา

นอกจากกรณีการยกนางตุย บุตรีของเจาอุปราชธรรมเทโว อนุชาของพระเจาองคหลวงไชยกุมาร

ใหสมรสกับเจาคําผงแลว เมืองนครจําปาสักดูจะไมมีความสนใจทีจ่ะสงเสริมกลุมพระวอพระตาให

เติบโตทางการเมืองมากข้ึนกวานี้ เมื่อพิจารณาจากการคนควาของหมอมอมรวงศวจิิตร ที่ชี้ใหเหน็

วา กอนที่ลานชางจะพายแพแกสยามนัน้เมืองนครจาํปาสักไดเปดทางใหกองทพัของนครเวยีงจัน

เขามาโจมตีกลุมพระวอพระตาในพ้ืนที่ของตน 49  เนื่องจากพระเจาองคหลวงไชยกุมารเมืองนคร

จําปาสักมีขอหมางใจกับกลุมพระวอพระตาในเร่ืองการสรางเมืองนครจําปาสักใหม ซึง่กลุมพระวอ

พระตาเห็นวาคายคูประตูรบมีความสําคัญมากกวาหอคําซ่ึงเปนทีพ่ักผอน ซึ่งเหตุการณการโจมตี

จากนครเวียงจันคงจบสิน้ลงดวยการสูญสลายของกลุมพระวอพระตาถาหากวากลุมพระวอพระตา

ยังยึดถือเมืองนครจําปาสักเปน “ที่พึง่เพยีงแหงเดียว” แตสาสนที่สงผานเมืองนครราชสีมาเพื่อขอ

เปนขาขอบขัณฑสีมาของกรุงสยามนัน้ นับเปนส่ิงใหมที่ไมเคยปรากฏมากอนในการเมืองของลุม

                                                 
49 หมอมอมรวงศวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาค

ที่4 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456), 46. 
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แมน้ําโขงและสงผลรุนแรงถงึขนาดที่บันดาลใหศูนยกลางลานชางทั้ง 3 พายแพแกสยามยอมสงผล

ที่ซับซอนตอเจานครจําปาสกัในนโยบายซ่ึงจะมีตอกลุมพระวอพระตา (ซึ่งในที่สุดกลุมพระวอพระ

ตาจะมีอํานาจเหนือนครจําปาสักในเวลาตอมา) การผูกมิตรผานการสมรสจึงเปนทางออกของ

เมืองนครจาํปาสัก ที่จะควบคุมความสัมพันธทางการเมืองกับกลุมทีไ่ดรับการหนนุหลังจากสยาม 

และเมืองนครจําปาสัก ก็ไมไดมีความพยายามเพิม่สถานภาพใหแกคนกลุมนี้มากเกินกวาที่เปนอยู 

อาจดวยความระแวงหรือปมขัดแยงอันมีมาแตเดิม ดังนั้นจงึไมนาแปลกใจที่บานหวยแจระแมจะ

ดํารงสถานะเปนเพยีงหมูบานภายใตอํานาจของนครจําปาสัก 

เมื่ออาศัยการศึกษาจากหลักฐานตามพงศาวดาร เพือ่วินิจฉัยถึงฐานันดรของพระประ

ทุมราชวงศาหรือเจาคําผง ของขุนวรรณรักษวิจิตรสรุปวาผูนาํกลุมพระวอพระตาเปนเช้ือสายเจา

เดิมโดยใหเหตุผลจากพงศาวดารจําปาสักวา พระวอพระตาสืบเช้ือสายมาจากเจาปางคําผูครอง

เมืองหนองบัวลําภู ซึ่งเปนเครือญาติกับเจาวงศเวียงจนั 50  ดังนั้นโครงสรางสังคมของบานหวยแจ

ระแมจึงนาจะประกอบดวยกลุมผูนาํซ่ึงมยีศช้ันพระและมีฐานันดรเปนเจา ซึง่มีอํานาจเหนอื

ดินแดนและไพรพลในความปกครองของตน หรือที่เรียกวา “คนในครอบครัว” หรือ “คนครัว” ซึ่ง คํา

นี้หมายถึงระบบการควบคุมกําลังคนอีกรูปแบบหนึ่ง โดยจะมีหวัหนาสูงสุดเปนเจาครัวเปน

ผูปกครองคนในบังคับของตน ซึ่งไมจาํเปนวาคนใตบงัคับของเจาครัวนั้นจะตองเปนเครือญาติจริงๆ 

เสมอไป หากคนเหลานัน้ใหการยอมรับตอหัวหนาครัวแลวก็ถือเปนสมาชิกในครัวได 

ระบบ “ครัว” นั้นแตกตางจากการควบคุมกําลังคนในรูปแบบเมือง ตรงที่คนในครัวจะถือ

เปนสมบัติของเจาครัวเทานัน้ เจาครัวครัวอ่ืนจะไมมีสิทธิในคนที่ไมไดอยูในครัวของตน เชน เจา

ฝายหนา นองของเจาคําผง สามารถพาครอบครัวของตนแยกออกมาสรางหมูบานใหมหลัง

สงครามกับกองทพัจากนครเวียงจัน ซึง่แสดงใหเห็นวาระบบครัวนัน้ อาจมีการรวมกลุมกนัเปน

หลายครัวบางในบางคร้ังเชนยามศึกสงคราม แตเมื่อถงึยามสงบแลวก็พรอมที่แยกกันออกไปทํามา

หากนิต้ังถิ่นฐาน  

อันที่จริงแลว ระบบครัวนี้ไมไดมีเฉพาะในกรณีของกลุมเจาคําผง แตเปนระบบที่พบ

อยางแพรหลาย เชนในวรรณกรรมขุนชางขุนแผน ตอนขุนแผนไปอาศัยอยูกับบิดาของนางบวัคล่ี 

ซึ่งภาพของซองโจรนัน้ คลายคลึงกับระบบครัวในแงของการควบคุมกาํลังคนและมลํีาดับช้ันตาม

ธรรมชาติ เปนแบบเครือญาติ  

                                                 
50  ขุนวรรณรักษวิจิตร, “วนิิจฉัยประวัติพระประทุมราชวงศา(คําผง),” ศิลปากร 1, 1, 

(กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2480) : 90. 
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คนกลุมสุดทายในสังคมกอนการต้ังเมือง คือ “ทาส” สันนษิฐานจากการมีสวนรวมของ

กลุมเจาคําผง ซึ่งชวยในราชการทัพของสยามและมีความชอบจนไดเปนพระประทมุสุรราชวงศา

นั้นภายใตยศดังกลาว ยอมไดรับรางวัลเปนตัวทาสตามธรรมเนียมประเพณีการสงครามในเวลานัน้ 

เมื่อพิจารณาถึงคนกลุมตางๆ ในสังคมกอนการต้ังเมืองอุบลราชธานีแลว พบวา

โครงสรางทางสังคมนัน้ประกอบดวยคนหลากหลายกลุม โดยมีแกนกลางคือระบบครอบครัวเครือ

ญาติ ซึ่งรอยรัดผูนําครอบครัวหลายๆ ครอบครัวใหรวมกลุมรวมกนัตอสูในภาวะสงคราม ดังนั้นจงึ

อาจกลาวไดวาหากปราศจากการสงครามกับนครเวยีงจันแลว กลุมพระวอพระตาอาจกลายเปน

เพียงกลุมผูอพยพกลุมเล็กกลุมนอยเทานั้น แตดวยการสงครามที่ตอเนื่องยาวนานทีก่ลุมพระวอ

พระตาตองเผชิญอยูนัน้ ยอมสงผลใหเกดิการจับตัวรวมกลุมและสรางประสบการณทางการเมือง

แบบมีผูนําสูงสุดที่มีคนในครัวมากที่สุดแกกลุมผูอพยพ ซึ่งเมื่อเขาสูระบบการปกครองแบบเมอืง

แลวผูนําสูงสุดไดกลายมาเปนเจาเมือง และคนครัวไดคล่ีคลายกลายเปน “ตัวเลข” ที่จะผูกพนักัน

อํานาจสวนกลางคือ “เมือง” มากย่ิงข้ึน 

สภาพเศรษฐกจิภายใตสภาพทางสังคมดังกลาว กาํลังคนเปนทรัพยากรที่มีคามากที่สุด

เนื่องจากกําลังคนยอมมีประโยชนทัง้ในดานกาํลังการรบและดานแรงงานการผลิต โดยหลักฐาน

เพื่ออางคํากลาวนี้ มีปรากฏอยูในคําส่ังเสียของเจาพระตากอนที่จะส้ินชีวิต ซึ่งถูกบอกเลาตอๆ กนั

มาเปนบทกลอนวา 

 

...ไมลําเดียว  ลอมฮั้วบไขว 

ไพรบพรอม  แปงบานบเฮอืง 

ไผผูเปนขุนกลา  ครองเมืองจั่งฮุง 

คันแมนขุนข้ียาน  ครองบานก็บเฮอืง 

อยาเห็นแกเงินแสนไถ ใหเห็นแกไพรแสนเมือง 

ไดเฮือนแลว  อยาลืมแพปองไมไผ 

ไดเปนใหญแลว  อยาลืมขาผูพลอย…51 

 

บทกลอนขางตนแสดงใหเหน็ถงึสภาพสังคมที ่ “คน” มคีามากกวาเงนิทอง และอาจเปน

นโยบายตอการปกครองที่ตองการรักษากลุมกําลังคนใน “ครัว” ของตนไว และในขณะเดียวกนัก็

                                                 
51  เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2546), 94. 
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ตองดึงคนจากพ้ืนที่อ่ืน เชนพวกขาซ่ึงอาศัยอยูรายรอบเขตหมูบาน ใหเขามาเปนกาํลังของตน ดวย

นโยบายดังกลาวยอมสงผลใหบานหวยแจระแม มีกําลังคนซ่ึงมีตําแหนงหนาที่อันหลากหลายและ

มีจํานวนมากขึ้น อันเปนรากฐานทางการเมืองและเศรษฐกิจเมื่อไดรับการรับรองในการตัง้เมืองใน 

ป พ.ศ.2335 ดังจะกลาวถงึในบทตอไป 
 
สรุป 

จากสภาพทัว่ไป ภูมิหลงั และสภาพเศรษฐกิจกอน พ.ศ. 2335 สามารถกลาวโดยสรุปได

วา พืน้ที่ต้ังของเมืองอุบลราชธานีมีปจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมตอการต้ังชุมชนหลายดาน เชนสภาพ

ภูมิประเทศซ่ึงเปนที่ดอนริมแมน้ําซ่ึงสามารถเดินทางไปสูดินแดนในลุมแมน้ําโขงและทุงกุลารองไห

ไดโดยสะดวก อีกทั้งในพืน้ที่ยงัสามารถผลิตทรัพยากรไดหลายชนิด สงผลใหพื้นทีแ่หงนี้มีรองรอย

การอยูอาศัยของมนษุยมาต้ังแตกอนประวติัศาสตรตอเนื่องมาจนราวพทุธศตวรรษที ่11 จนถงึชวง

กลางของพทุธศตวรรษที่ 24 นั้นปรากฏวาพื้นที่อุบลราชธานนีั้นเร่ิมตนจากการเปนชุมชนของชาว

พื้นถิ่น ซึง่รับวัฒนธรรมจากภายนอกอยูตลอดเวลา เชน วฒันธรรมเจนละในราว พทุธศตวรรษท่ี 

11 และทวารวดีในพทุธศตวรรษที่ 16 ตลอดจนอิทธพิลของเขมรพระนคร และลาวเวียงจัน จน

มาถงึสมัยที่เกดิความเปล่ียนแปลงทางการเมืองในภูมิภาคซึ่งเร่ิมกอตัวในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 

23 ทําใหกลุมผูอพยพมาอยูในพืน้ที่แหงนี้ ถูกดึงเขาไปสูขอบเขตแหงอํานาจทางการเมืองของ

ศูนยกลางทางการเมืองจากลุมแมน้ําเจาพระยาในที่สุด 

สภาพเศรษฐกจิในชวงเวลาของการลงหลกัปกฐานกอรางชุมชนใหมนี ้ ดํารงในรูปแบบที่

แตกตางจากหมูบานธรรมดา เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของหมูบานแหงนี้อยูภายใตรูปแบบโครง 

สรางทางสังคมที่มีกลุมผูปกครอง ไพร และ ทาส อยางชัดเจน ซึ่งหากเชื่อวาการแบงกลุมคนทาง

สังคมอยางชัดเจนนั้นสงผลใหการควบคุมแรงงานน้ันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็ตองเช่ือ

ตอไปดวยวา การควบคุมแรงงานอยางมีประสิทธิภาพน้ันยอมเพิ่มพูนพลังทั้งดานเศรษฐกิจและ

การเมืองใหแกกลุมผูปกครองอยางปฏิเสธไมได และแมการควบคุมแรงงานดังกลาวจะไมไดมรูีป 

แบบระบบสวย เนื่องจากหมูบานหวยแจระแมยังมิไดยกระดับข้ึนเปนเมือง แตในวรรณกรรม

พื้นเมืองอุบล ก็ไดบงบอกถงึสภาพความเปนอยูและการผลิตของชนใตปกครองที่นอกจากแยกยาย

การทาํมาหากินในพื้นที่ตางๆ แลวยงัมกีารกินอยูและใชแรงงานรวมกัน ซึง่อาจสนันษิฐานไดวา

นอกจากชาวบานจะทาํการผลิตเพื่อครัวเรือนของตนแลว ชาวบานยังตองทําการผลิตรวมกันเพือ่

ยังประโยชนแกผูปกครอง โดยการกนิอยูใชแรงงานรวมกันนี้สามารถเรียกโดยสรุปวา “ระบบครัว” 

ซึ่งเปนระบบคุมแรงงานกอนที่จะพัฒนามาเปนระบบเลขสวย ซึง่หากจะกลาวไปแลวระบบครัวก็

คือการสังกัดมลูนายนัน่เอง โดยระบบครัวนั้นมีความสําคัญเปนอยางมากในการอธิบายถงึระบบ
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การคุมแรงงานแบบเลขสวยในเวลาตอมา เนื่องจาก “คนครัว” นี้จะกลายมาเปนระบบ “ตัวเลข” 

เมื่อหมูบานถกูยกข้ึนเปนเมอืง 

เมื่อกลุมผูปกครองสามารถควบคุมคนครัวของตน ใหทาํการผลิตในพืน้ที่อันเปน

กรรมสิทธิ์ของตนได ยอมกอใหเกิดผลผลิตสวนเกนิที่นาํไปแลกเปล่ียนหรือคาขายได ดังนั้นหาก

หวงเวลาดังกลาวจะมีการคาขายแลกเปล่ียนกับนอกพื้นที่แลว ผูที่ควบคุมกิจกรรมดังกลาวจึงยอม

เปนกลุมผูปกครองนั่นเอง 

 สภาพเศรษฐกจิแบบ “ครัว” จงึถือเปนรากฐานที่สําคัญและเปนลักษณะทางเศรษฐกิจ 

ของชุมชนในหวงเวลานี ้และดํารงไปจนถึง พ.ศ.2335 ซึ่งจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอีกคร้ังหลังจาก

บานหวยแจระแมไดรับการยกฐานะใหเปน “เมืองอุบลราชธานีศรีวนาไลยประเทศราช” ซึง่แนนอน

วาดวยสถานภาพทางการเมืองใหมนี ้ ยอมสงผลถึงสภาพทางเศรษฐกิจอยางหลีกเล่ียงไมได 

เนื่องจากสถานภาพของเมืองนัน้ยอมหมายถึงภาระในการจัดสงสวยแกสยาม โดยระบบสวยนั้นมี

รูปแบบเฉพาะคือมีความสัมพันธระหวางจํานวนของทรัพยากรกับจํานวนคน อันจะสงผลใหระบบ 

“คนครัว” ปรับเปล่ียน กลายมาเปนระบบ “เลขสวย” ในที่สุด 
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บทที่ 3 

สภาพเศรษฐกิจของอุบลราชธานี ในชวงสงัคมเมือง พ.ศ.2335 – ทศวรรษที่ พ.ศ.2410 
  

ในบทที่แลว ผูศึกษาไดอภิปรายถงึสภาพทางภูมิศาสตร และภูมิหลังของพืน้ที่ และ

ชี้ใหเหน็ถงึสภาพเศรษฐกิจภายใตระบบ “คนครัว” ซึง่จะเปนพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนกอนที่

จะยกฐานะเปนเมืองอุบลราชธานี โดยระบบดังกลาวเปนการควบคุมกําลังคนในโครงสรางทาง

สังคมแบบธรรมชาติ ซึง่เปนการออกแรงรวมกนัภายในกลุมโดยมีเจาครัวเปนคนกํากับและแบงปน

ผลประโยชน ดังนัน้กรรมสทิธิ์ของปจเจกในปจจัยการผลิตเชน ทีน่า หรือเคร่ืองไมเคร่ืองมือขนาด

ใหญจึงมีอยูนอย แตอยางไรก็ตามระบบดังกลาวยอมมีความเหมาะสมสําหรับกลุมคนที่อยูภายใต

สภาวะสงครามมาอยางยาวนาน เมื่อตองลงหลักปกฐานแลวนัน้การรวมกลุมแรงงานเปนเร่ืองที่

จําเปนอยางยิง่ตอความอยูรอดของชุมชน เนื่องจากชุมชนตองกระจายเวลาระหวางบุกเบกิถาก

ถางที่ดินและทําการผลิตขาว เกลือ และอาหารอ่ืนๆ ไปพรอมๆกัน ดังนัน้จึงไมสามารถแยกการ

ผลิตออกจากการรวมกลุมแรงงานแบบ “ครัว” ได 

กลุมครอบครัวเจาคําผง ใชเวลา จาก พ.ศ.2329 - 2334 เพื่อเปล่ียนแปลงบานหวยแจ

ระแม จากบานปาดงรกราง ที่มทีี่ทาํกนิกวางขวาง กลายเปนหมูบานที่คับแคบหากินยากลําบาก 

เมื่อถึงเวลาจะต้ังเมืองใน ป พ.ศ.2335 แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพและพลังการผลิตภายใตระบบ

ครัว ซึ่งสามารถหลอเล้ียงคนในชุมชนได 

ตอนปลายของทศวรรษที่ พ.ศ.2320 ถึงตอนตนของทศวรรษที่ พ.ศ.2330 ผลจากการ

ขยายอํานาจของสยามเขาสูลุมแมน้ําโขงโดยใชกําลังทางทหาร กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจการเมืองในลุมแมน้ําโขง โดยผลใหศูนยอํานาจของลานชางเชน นครเวยีงจัน และนคร

จําปาสักนัน้ออนแรงลง โดยเฉพาะนครจาํปาสักนัน้ไดพายแพแกกองทพัชาวขา ในป พ.ศ.2334 

เหตุการณนี้เปนปจจัยภายในซ่ึงสงผลใหเกิดการต้ังเมืองอุบลราชธานใีน พ.ศ.2335 ซึ่งอาจกลาว

ไดวา เมืองอุบลราชธานีเปนจุดเร่ิมตน ใบเบิกทาง ตลอดจนสัญลักษณของการขยายอํานาจอยาง

ถาวรของสยามสูลุมแมน้าํโขง 

ภายใตนโยบายการขยายอํานาจของสยาม สงผลใหรัฐตางๆ ที่เคยรับผลประโยชนรวม

ในทรัพยากร และการคาการการแลกเปล่ียนในลุมน้าํโขง ตองปรับเปล่ียนนโยบายเพื่อรักษา

ผลประโยชนของตน เชนเวยีตนามในราวป พ.ศ.2340 หลงัจากแกปญหาทางการเมืองภายในของ

ตนไดสําเร็จ เวียตนามไดใหความสําคัญกับการฟนฟูอํานาจดานทิศตะวนัตกของตนเปนอยางยิ่ง 

เร่ิมที่การฟนฟรูะบบ “เสด็จน้ํา” “เสด็จไฟ” กับชาวที่สูงในเขตหุบเขา แลวขยายบทบาททาง
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การเมืองของตนสูราชสํานกัลานชางและกัมพูชา ซึง่ทั้งสองอาณาจักรนั้นตางยอมรับอํานาจของ

สยามและเวียตนามเพื่อคอยถวงดุลยระหวางมหาอํานาจทั้งสอง แตในที่สุดนโยบายการถวงดุลย

ดังกลาวตองประสบความลมเหลว เนื่องจากสยามตัดสินใจใชกาํลังทหารในการโจมตีลานชาง 

กัมพูชา และเวียตนาม ระหวาง ทศวรรษที่ พ.ศ.2380 – 2390 สงผลใหเมืองอุบลราชธานทีวี

บทบาทในฐานะเมืองสําคัญของฝายสยามอยางชัดเจน โดยสยามไดจัดใหเมืองอุบลราชธานเีปน

ศูนยกลางในการระดมสวยจากเมืองในลุมแมน้ําโขงกอนสงเขาสูกรุงเทพมหานคร 

ภายใตบริบทดังกลาว สภาพเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานีไดเปล่ียนแปลงไปจากชวง

ที่เปนชุมชนหมูบานโดยช้ินเชิง การผลิตที่มีภาระตองเสียสวยเปนรายหวัไดสงผลใหการควบคุม

กําลังคนแบบ “เลขสวย” เขามาแทนที่การใชแรงงานรวมกนัแบบ “คนครัว” พรอมกับสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจการเมืองของกลุมผูปกครองที่สูงข้ึน ภายใตส่ิงกอสรางที่ใหญโตเพื่อบวรพุทธศาสนา 

โดยกลุมผูนําเหลานี้มีรายไดจากสวนแบงในการเก็บสวยและการคาการแลกเปล่ียน ดังนัน้ในบทนี้

ผูศึกษาจึงขอนิยามถึงสภาพเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานีหลังการต้ังเมือง พ.ศ.2335 ถึง 

ทศวรรษที่ พ.ศ.2410 วาเปน “สภาพเศรษฐกิจในระบบเมือง” เนื่องจากลักษณะพิเศษของชวงเวลา

นี้คือการเปล่ียนสถานะทางเศรษฐกิจการเมืองจาก “หมูบาน” มาเปน “เมือง” ที่มีการยอมรับอยาง

เปนทางการจากสยาม ภายใตความเปล่ียนแปลงดังกลาวยอมสรางบทเรียนและประสบการณทาง

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม แกคนทุกชัน้ของเมืองใหมแหงนี ้
  

1. ปจจยัที่สงผลตอสภาพเศรษฐกิจ 
ชวงเวลาจาก พ.ศ. 2335 ถึง ทศวรรษที่ พ.ศ. 2410 เปนชวงที่สภาพเศรษฐกิจของ

อุบลราชธานีเขาสูรูปแบบสังคมเมือง มีปจจัยสําคัญซึ่งสงผลตอสภาพทางเศรษฐกจิอยู 2 ประการ 

ประการทีห่นึ่ง คือปจจัยโดยรวมภายในภูมิภาค ซึ่งสงผลใหเกิดการต้ังเมืองอุบลราชธานี และ

ปจจัยประการที่สอง คือความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิการเมืองจากภายนอก โดยมีรายละเอียด

ดังนี ้

 
1.1 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองภายในภูมิภาค 
ในราว พ.ศ. 2330 ไดเกดิความสับสนวุนวายในเมืองนครจําปาสัก ซึง่เปนผลมาจาก

ประสิทธิภาพการควบคุมกาํลังคนในเขตปาเขาหรือพวกชาวขาออนดอยลงไป โดยที่กอนหนานี้

ภาระในการควบคุมกําลังคนเปนหนาที่ของทาวคําผง (กอน พ.ศ. 2329) ซึ่งทาํหนาที่เปนนายกอง

คุมกําลังคนอยูที่เวียงดอนกองใกลเมืองนครจําปาสัก เนื่องจากทาวคําผงมีไพรพลลาวในกํากับอยู
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มาก 52 แตเมื่อทาวคําผงพาไพรพลไปอยูทีบ่านหวยแจระแมแลว เมืองนครจําปาสักจึงตกอยูใน

สภาพของราชสํานักชาวลาวที่รายรอบดวยชาวขาพืน้ถิ่น ซึ่งเปดโอกาสใหเซียงแกวเขาเกล้ียกลอม

ชาวขาเขาเปนพวกจนสามารถยึดเมืองนครจําปาสักไวได ในป พ.ศ.2334 แตในที่สุดกองทพัชาว

ปาของเซียงแกว ไดถูกปราบปรามโดยกองกําลัง “คนครัว” ของทาวคําผงและทาวฝายหนาผูนอง

ซึ่งต้ังบานเรือนลึกเขาไปในบริเวณลุมแมน้ําชี เมื่อการปราบปรามบรรลุแลวเสร็จทางฝายสยามจึง

ไดยกบานหวยแจระแมข้ึนเปน “เมืองอุบลราชธานี ศรีวนาไลย ประเทศราช” ในป พ.ศ. 2335 ซึ่ง

นับเปนคร้ังแรก ที่กลุมผูอพยพเช้ือสายพระวอพระตา ไดเร่ิมถูกดึงเขาสูความสัมพันธทางเศรษฐกจิ

กับสยาม อันเกิดจากภาระสวยตามสัญญาที่เมืองอุบลราชธานีตองจัดสงไปยงักรุงเทพมหานคร 

เพื่อแลกกับสิทธิและการคุมครองทางการเมือง  

เมื่อลวงเขาสูแผนดินพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหวั ความสําคัญของการคาทาง

ทะเลไดสงผลใหสยามดําเนนินโยบายการขยายอิทธิพลของตนออกไปยังลุมแมน้ําโขง กัมพูชา 

และตอนใตของเวียตนาม เพื่อควบคุมทรัพยากรและเสนทางการคา พรอมทัง้สนับสนุนใหมีการตั้ง

เมืองใหมๆ ในฝงขวาลุมแมน้ําโขงเพื่อเปนฐานกาํลังของตน จากนโยบายนี้สงผลใหเกิดกลุมผู

อพยพเขามาเปนจํานวนมาก และบางสวนไดเขามาต้ังถิ่นฐานในเขตเมืองอุบลราชธานีสงผลให

เมืองอุบลราชธานมีีจํานวนเมืองในกาํกับเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้ภาวะสงครามยังไดสงผลตอ

เสนทางการคา ซึง่บรรดาพอคาและนกัเดินทางตางหลีกเล่ียงพืน้ทีก่ารปะทะแลวเปล่ียนเขามาใช

เสนทางผานอุบลราชธานีและลุมแมน้าํมนูแมน้ําชีเพื่อเขาสูเมืองทาของสยาม ซึง่สงผลใหเมือง

อุบลราชธานีกลายเปนศูนยกลางในการจดัเก็บสวยจากเมืองตางๆ เพื่อนาํสงสูสยาม ดวยปจจัย

เหลานี้เมืองอุบลราชธานีจึงกลายเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจการเมอืงอยางเปนทางการ 

ดังนัน้ การกอต้ังเมืองอุบลราชธานี จึงเกิดข้ึนภายใตบริบททางการเมืองแบบใหมของ

ภูมิภาค อันเปนผลมาจากความออนแรงในการควบคุมกําลังคนของเมืองนครจาํปาสัก ซึง่ใน

พงศาวดารอีสานของหมอมอมรวงศวิจิตร ไดชี้ใหเหน็ถึงความไรสมรรถภาพในการควบคุมกําลัง 

คนของเมืองนครจําปาสัก ที่ไมสามารถรับมือกับการลุกฮือของกองทัพชาวปาที่นาํโดยอายเซียง

แกวได ซึง่ภายใตสุญญากาศทางการเมืองดังกลาวไดเปดโอกาสใหเจาคําผงนํากองทพัของบาน

หวยแจระแมเขาสลายกองทพัขาของอายเซียงแกวผูวิเศษ ในป พ.ศ. 2334 และในฐานะของผูชนะ

ในการศึกและเปนเครือญาติ เจาคําผงยอมมีสิทธิขาดในการเขายึดครอง และสถาปนาตนเปน

กษัตริยเหนือเมืองนครจําปาสักได แตเจาคําผงไมไดตัดสินใจกระทําเชนนัน้ กลับเลือกที่จะรอการ

                                                 
52 หมอมอมรวงศวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาค

ที่4 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456), 49. 
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มาถงึของกองทัพจากสยามเพื่อรายงานความดีความชอบไปยังกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลตอบแทน

ในการศึกคร้ังนี้ คือการที่สยามไดอนญุาตใหเจาคําผง ยกบานหวยแจระแมข้ึนเปนเมือง 

“อุบลราชธานศีรีวนาไลยประเทศราช” และใหเจาฝายหนาผูนองเปนผูครองนครจําปาสัก53  

จากขอมูลใน “พงศาวดารอีสาน” ซึ่งถอืเปนหลักฐานชั้นตนนี ้ ยอมช้ีใหเห็นถึงสภาพ

ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองในภูมิภาค นัน่คือการออนอํานาจของศูนยกลางเดิมคือ

เมืองนครจาํปาสัก การที่เจาคําผงไมใชสิทธิความเปน“เขยเมือง” เขาครองเมืองนครจําปาสักหลัง

การปราบอายเชียงแกวนัน้ แสดงใหเหน็วา ศูนยกลางแหงนี้เร่ิมมีปญหา “บางอยาง” ซึง่ไมอาจ

ดึงดูดใหผูมีอํานาจ “สูงสุด” ในภูมิภาคเขาไปครอบครอง ซึง่อาจจะเปนปญหาเดิมกอนเมืองนคร

จําปาสักจะถกูชาวขายึดครอง นัน่คือปญหาในการควบคุมกําลังคนตามเขตปาเขา หรือปญหาดาน

ศักยภาพของพื้นที่ ซึง่การที่เจาคําผงเลือกที่จะปกหลักสรางเมืองแหงใหมทีบ่านหวยแจระแมนัน้ 

อาจเปนเพราะวา บานหวยแจระแมมีปจจัยบางอยางที่เจาคําผงนาจะพงึพอใจมากกวา เชน

ตําแหนงที่ต้ัง ที่สามารถเชื่อมโยงระหวางเขตลุมแมน้ําโขงและทุงกุลารองไหไดดีกวาเมืองนคร

จําปาสัก ซึง่ยอมสงผลดีตอการคาขายแลกเปลี่ยนภายในภูมิภาค  

แมวาการยกบานเปนเมืองของเจาคําผง ตองไดรับการยินยอมจากสยามซ่ึงดูเหมอืนมี

อิทธิพลมากในภูมิภาคนี ้แตตองทําความเขาใจวาแทจริงแลวบทบาทของสยามนัน้ มีขอจํากัดเร่ือง

ความหางไกลและภาระสงครามทัง้ดานพมาและกัมพูชาอยู ในชวง พ.ศ.2334 นัน้ สยามจึง

สามารถเพียงใชอํานาจผานเมืองตัวแทนซ่ึงมีอํานาจอยางเต็มที ่ ในการจัดการกิจการภายในของ

ตนเทานัน้ และส่ิงสําคัญที่ตองระลึกถึงอยูเสมอก็คือไมมีหลักฐานช้ินใดที่บงบอกวาสยามปฏิเสธ

การครองนครจําปาสักของเจาคําผง เนื่องจากสยามเองไดสนับสนนุให “ผูนําลําดับสอง” ของกลุม

พระวอพระตา คือเจาฝายหนาเปนผูครองเมืองนครจาํปาสัก ยอมแสดงใหเห็นถึงความผิดปรกติหา

กวาเมืองนครจําปาสักมีฐานะของความเปนศูนยกลางอยูจริง ดังนัน้การต้ังเมืองอุบลราชธานีของ

เจาคําผง จึงเปนไปไดวานาจะเปนการทูลขอและเสนอไปยังกรุงเทพมหานครมากกวา และสยาม ก็

ไดยกฐานะของเมืองใหมของเจาคําผงใหเปนเมืองประเทศราช เทียบเทาเมืองนครจําปาสักในทนัที  

อาศัยหลักฐาน จากเอกสารจดหมายเหตุทรงต้ังเจาประเทศราชสมัยกรุงรัตนโกสินทร

ตอนตน เถา ศรีชลาลัย ไดระบุวาผูครองเมืองประเทศราชหรือเจาประเทศราชนั้นมตํีาแหนงฐานะ

                                                 
53 หมอมอมรวงศวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาค

ที่4 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456), 54. 
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เปนกษัตริย 54  ซึ่งหมายความวาหลังจาก พ.ศ.2335 เปนตนไป ไดเกิดศูนยกลางทางเศรษฐกิจ

การเมืองแหงใหมข้ึนมาแทนที่เมืองนครจําปาสักแลว 

หลังการต้ังเมอืงอุบลราชธานี เจาคําผงไดขยับขยายพืน้ที่ไปยงัดงอูผ้ึง ซึ่งอยูหางจาก

หวยแจระแมไปทางทิศใต ประมาณทาง 120 เสน เพื่อจัดวางผังตามรูปแบบของเมืองและรองรับ

ประชากรทีเ่พิม่มากข้ึน โดยมีการสรางคูกําแพงทางทิศเหนือ และสรางถนนตลอดแนวคูเมืองชื่อ

วา “ถนนเข่ือนธาน”ี อันเปนถนนสายแรกของเมืองอุบลราชธาน ี แลวจัดแบงบานเรือนชมุชน

ออกเปนคุมขยายออกตามริมฝงแมน้าํมนู โดยหลักฐานจากวรรณกรรมพ้ืนเมืองอุบล ไดระบุวา

เมืองอุบลราชธานีในเวลานัน้มีจํานวนประชากรประมาณ 30,000 คน 55  โดยเขตแดนเมือง

อุบลราชธานีในเวลานัน้ ทิศเหนือถึงน้ํายังตกลําน้าํชีไปยอดดงบังอ่ี ตามลําบังอ่ีไปถงึแกงตะนะ ไป

ภูจอกอ ไปชองนาง ไปยอดหวยอะลีอะลองตัดไปดงเปอยไปสระดอกเกษ ไปตามลํากะยุงตก

แมน้ํามูน แบงใหเมืองสุวรรณภูมิฝายทศิเหนือหินศิลาเลขหนองกองแกวตีนภูเขียว ทางใตปาก

เสียวตกแมน้ํามูน ยอดหวยกากวากเก่ียวชี แบงใหเมืองขุขันธ จากปากหวยทพัทนัตกแมน้ํามูนถงึ

ภูเขาวง56  

หลักฐานจากงานของหลวงผดุงแควนประจนัต 57  สรุปวาการปกครองในดินแดนอีสาน

เปนการปกครองโดยจารีตวฒันธรรมลานชาง รวมถึงเมืองอุบลราชธานีซึ่งขนบธรรมเนยีม

ประเพณีการปกครองตาง ๆ ไดยึดถือวฒันธรรมลาวลานชางเปนแบบแผน โดยมีโครงสรางทาง 

การปกครองแบบ อาชญา 4 เปนคณะผูปกครองสูงสุดของเมือง โดย “เจาเมือง”  เปนผูปกครอง

สูงสุดทําหนาที่ดูแลทุกขสุขของพลเมือง มีอํานาจสิทธิขาดในการบังคับบัญชาสั่งการโดยทัว่ไป

ยกเวนอํานาจสิทธิขาดในการบางอยาง เชน การตัดสินประหารชีวิตโจรผูรายในคดีอุกฉกรรจ เร่ือง

ที่เกีย่วของกับเขตแดนเมือง เร่ืองการสงครามหรือการแตงต้ังกรมการเมืองชัน้ผูใหญ เชน อุปฮาด 

ราชวงศ ราชบุตร แตมีอํานาจแตงต้ังกรมการระดับรองลงมา ต้ังแตเมืองแสน เมืองจันลงไปจนถงึ

                                                 
54  เถา ศรีชลาลัย, “จดหมายเหตุทรงต้ังเจาประเทศราชสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน,”

ศิลปากร 1,4 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2480) : 78. 
55 ปรีชา พิณทอง, ประวัติเมอืงอุบลราชธานี (อุบลราชธานี : โรงพิมพศิริธรรมออฟเซ็ท, 

2535), 103. 
56 หมอมอมรวงศวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาค

ที่4 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456), 55. 
57  หลวงผดุงแควนประจนัต, “ประเพณีการปกครองของราษฎรอีสานตะวันออก,” ใน 

ลัทธิธรรมเนียมตาง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2504), 24. 
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จาบาน “อุปฮาด”  มีอํานาจหนาที่แทนเจาเมืองไดทกุอยาง ขณะที่เจาเมืองไมอยูหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได สวนหนาทีโ่ดยตรงก็คือ รวบรวมสํามะโนครัว ตัวเลข จัดทํารวบรวมบัญชีสวย 

อากร เรงรัด การจัดเก็บสวยในแตละป พรอมทั้งจดัสงสวยสาอากรใหเมืองราชธานีใหทนัตาม

กําหนด ตลอดจนการเกณฑไพร พลเมืองไปทําสงคราม “ราชวงศ”  ยามที่บานเมอืงเปนปกติสุข 

ราชวงศ จะทาํหนาที่เปนผูชวยของเจาเมอืงและอุปฮาด และผลัดเปล่ียนกับราชบุตรในการนําเงิน

สวยและส่ิงของสวยสงเมืองราชธาน ี ตลอดจนรวบรวมบัญชีไพรบานพลเมืองที่เปนชายฉกรรจที่

ควรจะจัดเขาเปนพลทหารสาํหรับเมืองนัน้ ๆ ในยามสงครามราชวงศทําหนาทีเ่ปนแมทัพที่สําคัญ

ควบคุมไพรพลออกทําการศึกหรืออาจทําหนาทีเ่กณฑไพรพล จดัหาเสบยีงอาหาร และอาวุธ

ยุทโธปกรณตาง ๆ เพิ่มเติม “ราชบุตร”  มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับราชวงศ  กลาวคือทาํหนาที่

ผลัดเปล่ียนกบัราชวงศ ทั้งในการสงสวยของหลวง การสงครามอ่ืน ๆ เปนตนวา ถาราชวงศเปนผู

ควบคุมกําลังไพรพลออกไปทําสงคราม ราชบุตรก็จะทาํหนาที่เกณฑไพรพลจัดหาอาวุธยทุโธ 

ปกรณ และเสบียงอาหารเพิม่เติม 

คณะอาชญา 4 จะจัดตําแหนงการปกครองและการควบคุมออกเปน 4 กอง คือ กองเจา

เมือง กองอุปฮาด กองราชวงศ กองราชบุตร โดยใหราษฎรเลือกข้ึนทะเบียนไพรพลในกองใดกอง

หนึง่ตามความสมัครใจ ตําแหนงรองลงมาจากคณะอาชญา 4 เรียกวา “ตําแหนงผูชวยอาชญา 4” 

มีหนาที่เกี่ยวกบัการพิจารณาพพิากษาอรรถคดีตาง ๆ ตลอดจนควบคุมดูแล การปฏิบัติงานใน

แผนกการตาง ๆ แทนอาญาสี่ตามความเหมาะสม มีอยู 4 ตําแหนงดวยกันคือ (1) ทาวสุริยะ หรือ

ทาวขัตติยะ (2) ทาวสุริโย (3) ทาวโพธิสาร (4) ทาวสุทธิสาร รองลงมาจาก “ตําแหนงผูชวย

อาชญา 4” เรียกวา “ตําแหนงข่ือบานขางเมือง”  เปนตําแหนงที่มีความสําคัญ รองลงมาจากคณะ

ผูชวยอาชญา 4 คือ “เมืองแสน” ทําหนาทีก่ํากับการฝายทหาร และ “เมืองจัน” ทําหนาที่กาํกับการ

ฝายพลเรือน นอกจากหนาที่ดังกลาวนี้แลว เมืองแสน เมืองจนั ยังมีหนาที่ ตองรับผิดชอบรวมกนั 

คือ ออกหนังสือเดินทางแกราษฎรที่จะเดินทางไปมาคาขายยงัเขตแขวงตาง ๆ จัดทํารายงานและ

ใบบอกเกี่ยวกบัราชการทั่ว ๆ ไปทีจ่ะตองสงไปยงัเมืองหลวง เปนตุลาการในการพิจารณา

พิพากษาอรรถคดีของราษฎรโดยทั่ว ๆ ไป ดูแลจัดแจง วากลาว ทาวฝาย ตาแสง และจาบาน ให

ดูแลทุกขสุขของราษฎรใหเปนไปดวยความเรียบรอย ไมกดข่ีขมเหง รังแกซ่ึงกนัและกัน ตลอดจน

การติดตามจับกุมโจรผูรายที่เกิดข้ึนในเมอืง ตําแหนงตอมาคือ “เมืองขวา เมืองซาย เมืองกลาง” 

ทําหนาทีเ่ปนผูบังคับบัญชาการเก่ียวกับนกัโทษในเมือง เปนตนวา รักษาบัญชนีักโทษ ดูแล

นักโทษ ปลอยหรือขังนักโทษ จัดทําที่ขังหรือซอมแซมที่กักขังนกัโทษ ตลอดจนดูแลวัดวาอารามที่

ควรจะปฏิสังขรณ หรือกอสรางข้ึนใหม เปนผูกาํกับการสักเลก และรักษาบัญชีเลกเขยสูจากตาง
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เมือง ตําแหนงตอมาคือ “เมืองคุก เมืองฮาม เมืองแพน” ทําหนาที่ควบคุมระวงันกัโทษโดยเฉพาะ

ไมใหนักโทษหนีไปได ตําแหนงตอจากนี้เปนตําแหนงที่มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของเมือง

เรียกวา  “นาเหนือ นาใต” ทําหนาที่จัดหาเก็บเสบียงอาหารไวในยุงฉางของเมือง เพื่อใชในยาม

เกิดศึกสงคราม เปนผูออกเดินเก็บสวยในเขตเมืองของตนหรือ ออกไปเก็บเงนิสวยจากไพรพลที่

อพยพไปมีบุตรภรรยาอยูที่เมืองอ่ืน โดยมีภูมิลําเนาเดิมอยูแลวหรืออาจจะยงัไมมภูีมิลําเนาก็ตาม 

ตองถือวาเปนเลกเขยสู ซึ่งเรียกกนัวา  “การเดินทุง” มารวมสงที่เมืองทีต่นสังกัดอยูเดิม นอกจากนี้

ยังทําหนาที่สํารวจสํามะโนครัวในเมือง โดยกําหนดประมาณ 3 ปตอคร้ัง เปนผูควบคุมดูแลรักษา

สัตวพาหนะ เปนผูลงบัญชจีําหนาย “เลก” ในกรณีสูญหาย ตาย พิการหรืออุปสมบทเปนตน 

ตําแหนงตอมาคือ  “ซาเนตร  ซานนท”  สองตําแหนงนี้เปนเสมียนของเมือง ตําแหนง “ซาบัณฑติ” 

ทําหนาทีเ่กี่ยวกับการอานทองตราที่สงมาจากเมืองใหญ อานประกาศของเจาเมืองหรือกรมการ

เมืองผูใหญในเวลาที่มีการประชุม เชน อานประกาศ แชงน้าํในพิธีถือน้ําพิพฒันสัตยา  ประกาศต้ัง

ชื่อกรมการเมอืงชั้นผูนอยที่เจาเมืองอุปฮาด ราชวงศไดแตงต้ังข้ึน เปนผูรวบรวมรายงานกิจตาง ๆ  

ของเมือง  และคํานวณศักราช  วันเดือน  ปในแตละป  เชน  การประกาศสงกรานต  นอกจากนีย้ัง

ทําหนาที่รักษาหองสมุดแตงตําราตาง ๆ  ของเมืองอีกดวย “มหาเสนา มหามนตรี”  เปนหวัหนาซ่ึง

ทําหนาทีเ่กี่ยวกับการออกคําส่ังนัดประชุมหารือขอราชการ หรือการกาํหนดการทําพิธีตาง ๆ ของ

เมือง “กรมเมือง” ทําหนาทีรั่กษาประเพณีของเมือง “สุโพ” เปนแมทัพของเมือง   อันเปนตําแหนง

สูงสุดของฝายทหาร   

ตําแหนงในขางตนเปนคณะผูปกครองเมือง สวนตําแหนงผูปกครองระดับหมูบาน มีอยู 

4 ตําแหนง คือ ทาวฝาย ตาแสง พอบานหรือนายบาน จาบาน การแบงแยกตําแหนงหนาที่

ดังกลาว เหน็ไดวาการจัดระบบการปกครองภายในเมืองอุบลราชธานีเปนไปอยางมีระเบียบแบบ

แผนพอสมควร โดยการจําแนกหนาที่อาจมีการซ้าํซอนกันบาง หากเปนการรวมกนัรับผิดชอบใน

หนาทีน่ัน้ ๆ มากกวาจะเปนการแบงแยกหนาที่กนัอยางเด็ดขาด58 

การต้ังเมืองอุบลราชธานี สงผลใหเกิดความเปล่ียนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจอยาง

นอย 2 ประการ ประการแรก เนื่องจากเมืองอุบลราชธานีอยูในฐานะที่ตองสงสวยแกสยาม โดย

สินคาที่ตองจดัสงคือ ข้ีผ้ึง น้ํารัก และปานนัน้ เปนสินคาที่ตองใชเวลาในการจัดหาและผลิต

พอสมควร ภาระเหลานีย้อมตกแกเหลาไพรพลซึง่ตองจดัหาใหแกมูลนาย ไพรจึงตองเสียเวลาและ

                                                 
58 หลวงผดุงแควนประจนัต, “ลัทธิธรรมเนียมราษฎรภาคอีสาน,” ใน ลัทธิธรรมเนียมตาง 

ภาค 1- 6 (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2504), 22-38. 
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แรงงานแลกเพื่อทาํการผลติสวนเกนิที่ตนใชในชวีิตประจําวนั เพื่อแลกกับสิทธิในการทํามาหากิน

และการคุมครองจากมูลนาย ดังนั้นรูปแบบการปกครองและการผลิตแบบ “คนครัว” ที่คนในครัว

ตองสละแรงงานทําการผลิตในทองนาหรือที่ดินของผูปกครอง จึงกลายมาเปนการควบคุมแรงงาน

แบบ “เลขสวย” ซึ่งจะมีความเครงครัดระหวางจาํนวนแรงงานและผลผลิตที่ตองสงสวย ซึง่รูปแบบ

นี้สามารถดําเนินอยูภายใตโครงสรางการปกครองแบบอาญา 4 ซึง่เปนโครงสรางการปกครองเมือง

ในวัฒนธรรมลาว59 ซึ่งทาํใหวิถีชีวิตของชาวบานเปล่ียนแปลงจากประเพณีการผลิตเดิม โดยอาศัย

ขอมูลจากวรรณกรรมพื้นเมอืงอุบล ซึง่ระบุวาตอนทีย่ังเปนหมูบานนัน้ไมมีการเก็บสวยสงไปยัง

ภายนอกดังความวา 
  

...ไฮนาม ี   สรางแปลงมีคราน 

ชาวเมอืงบาน   บมีการสับไขว 

บไดนําสวยข้ึน   ทางก้ําฝายใด 

มีแตเลาะเลียบดน  หาเผ่ิงเตาแลน 

เอามาเปนอาหาร  บเคืองแลงเชา...60 

 

โดยประเพณีการเก็บสวยนีไ้ดสรางผลประโยชนใหแกกลุมเจาเมืองอยางมาก โดยกลุม

เจาเมืองจะไดรับผลตอบแทน 1 ใน 3 ของสวยทีเ่ก็บได ดังปรากฏใน จดหมายเหตุในสมัยรัชกาลที่ 

5 ดังนี ้

 
...ธรรมเนียมการเก็บสวยเมืองลาวฝายตะวันออก แบงเงินสวยเปนสามสวน 

ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายสองสวน เปนของอุปฮาดราชวงษ ราชบุตร แลจับจายใชใน

ราชการบานเมอืงสวนหน่ึง...61 

 

                                                 
59 เร่ืองเดียวกนั, 24-25. 
60 ปรีชา พิณทอง, ประวัติเมอืงอุบลราชธานี (อุบลราชธานี : โรงพิมพศิริธรรมออฟเซ็ท, 

2535), 33. 
61  หอจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารเยบ็เลม กรมราชเลขาธกิาร รัชกาลที ่ 5

กระทรวงมหาดไทย (ร.ศ.103), ร.5 ม.2. 12 ก. 
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แมฝายกรมการเมืองจะไดรับสวนแบงในผลประโยชนอันเกิดจากการเก็บสวยถึงหนึง่ใน

สาม แตบรรดากรมการเมืองยงัมีการปดบังตัวเลขจํานวนไพร ซึง่ทางสยามไมสามารถแกการ

ปดบังดังกลาวได แมถึงแผนดินพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั โดยในป พ.ศ.2427 

หลวงภักดีณรงคขาหลวงซึง่สยามสงไปกํากับราชการในเมืองอุบลราชธานีมีใบบอกลงไปยัง

กรุงเทพมหานคร โดยบอกเลาถึงปญหาการปดบังตัวเลขนี้วา 

 

...เจาเมืองกรมการตางเมืองตางปดบังเก็บเงินไวเปนอาณาประโยชนท้ังส้ิน ยกแต

จํานวนเลขผูกสวยเดิมขึ้นอางฝายเดียว ฝายบุตรหลานเหลน ซึ่งข้ึนใหม กป็ดบังไวเสีย หา

ไดยกขึ้นทูลไม...62 

ขอความในใบบอกดังกลาวแสดงใหเหน็วา สยามไมไดมีอํานาจโดยตรงในการควบคมุ

กําลังคนในดินแดนแหงนี้ไดเลย อํานาจการควบคุมกําลงัคนเปนของผูนาํทองถิ่นที่สามารถ 

“ปดบัง” กําลังคนที่แทจริงของตนไวได ดังนัน้จึงยอมมผีลประโยชนจากสวยสวนหนึ่งซึง่ถกูกักเกบ็

ไวโดยกรมการเมือง โดยรองรอยของการกักเก็บเงนิสวยนี้ปรากฏในการสรางวัดวาอารามที่ใหญโต

ของกลุมเจาเมืองดังที่จะกลาวตอไป 

ผลจากการกอต้ังเมืองประการตอมา คือความมัน่คงของเสนทางการแลกเปล่ียนและ

การคา โดยการเกิดศูนยกลางที่มัน่คงยอมสงผลใหเกิดเสนทางการคาการแลกเปล่ียนที่แนนอนข้ึน 

ดังนัน้เมืองอุบลราชธานี หลัง พ.ศ. 2335 จึงมีบทบาทในฐานะศูนยกลางทางการคาการ

แลกเปล่ียนระหวางชมุชนในลุมแมน้ําโขงกบัชุมชนในเขตลุมแมน้ํามูนและชุมชนในเขตลุมแมน้ําชี 

โดยมีหลักฐานจากวรรณกรรมพ้ืนเมืองอุบล ที่แสดงใหเหน็วาเร่ิมมคีวามเคล่ือนไหวของการคา

การแลกเปล่ียนที่มากข้ึน จากเดิมที่เปนไมมีการจับจายซ้ือขายมากนกั (บหอนจับจายซ้ือ ขายแลก

เงินคํา) จนเร่ิมมีการผลิตเพือ่ขายในบางสวน (ทงัเลาหาสินคาเงนิคําทานทอด) เหตุผลที่ชวนให

เชื่อวานาจะมกีารผลิตเพื่อขายโดยตรงในบางสวนนั้น เนื่องมาจากรูปแบบทางสังคมที่มกีรอบ

ระเบียบการปกครองท่ีเมื่อไพรตองผลิตสินคาสวยสงใหผูปกครอง ไพรจึงมภีาระสองทางคือทั้ง

เล้ียงชีวิตครอบครัวและภาระที่มอบใหแกเมือง ดังนั้นในหวงระยะเวลานีห้ากจะมีการคาขาย

เกิดข้ึนกน็าจะมาจากกลุมเจาเมืองที่สามารถรวบรวมกาํลังคนทําการผลิตใหแกตนได  

จากผลประโยชนของกลุมผูนําทองถิ่นหลังการต้ังเมือง ซึ่งจะเห็นไดวาคนกลุมนี้

สามารถควบคุมกําลังคนและการเศรษฐกิจของเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักฐานของ

                                                 
62  หอจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารเยบ็เลม กรมราชเลขาธกิาร รัชกาลที ่ 5

กระทรวงมหาดไทย (ร.ศ.103),  ร.5 ม.2. 12 ก /3. 
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ประสิทธิภาพดังกลาวปรากฏในการสรางถาวรวัตถุทีเ่กีย่วเนื่องในพทุธศาสนา เชน วัดวาอาราม 

ตลอดจนพระพุทธรูปสําคัญตาง ๆ ซึง่สําเร็จไดโดยกําลังทรัพยของกลุมเจาเมืองทั้งส้ิน ส่ิงเหลานี้

แสดงใหเหน็ถงึความมั่งค่ังของกลุมเจาเมอืง ดังในจารึกหลักที่ 1 ทีว่ัดมหาวนารามซ่ึงเร่ิมสรางใน

สมัยของพระปทุมวรราชสุริยวงศ แลวเสร็จส้ินในสมัยของพระพรมวรราชสุริยวงศ เจาเมืองคนที่ 2  

จารึกหลักนี้ไดกลาวถึงการสรางพระพทุธรูปองคประธานในวิหาร คือ “พระเจาใหญอินแปง” แลวมี

การถวายขาโอกาสและท่ีนาเพื่อสืบอายุของพระพุทธศาสนา โดยมีเนือ้ความวา 
 

เมื่อจุลศักราชได ๑๔ ลุกตัว ปมะแม เจาพระปทุม ไดมาต้ังเมืองอบุลได ๒๖ 

ป  ศักราชได ๑๔๒ ตัว  ปมะเมีย จึงไดถึงแกอนิจกรรม ไปตามลําดับปเดือนน้ันเอง ศักราช

ได ๑๕๔ ตัว ปวอก  พระพรหมวรราชสุริยวงศ จึงไดขึ้นเสวยเมืองอุบลได ๑๕ ป    ศักราชได 

๑๖๗ ประกา จึงไดมาสรางวิหารอารามในวัดปาหลวงมณีโชติศรีสวัสด์ิ เพื่อใหเปนท่ี

บําเพ็ญแกพระคุณเจา ศักราชได ๑๖๙ ปเถาะพระมหาราชครูศรีสัทธรรมวงศา จึงไดพาลูก

ศิษยสรางพระพุทธรูปดินและอิฐซะทายใสวดัแลว เดือน ๕ เพ็งวัน ๑ มื้อฮวงไคไดฤกษ ๑๒ 

(เดือนเมษายน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญวันอาทิตย ชวงระหวางปกุนในนักขัตตฤกษท่ี ๑๒) ชือ่วา

จิตตอยูในราศีกันยเบิกแลว ในเวลาใกลจะมดืลงจึงไดชื่อวา  พระเจาใหญอินแปง  เพื่อให

คนและเทวดาชวยกันรักษาบชูาอยาใหไดรับอันตรายใด ๆ ท้ังส้ินแกพระพุทธรูปองควิเศษ 

เพื่อใหเปนมงคลแกบานเมือง มหาราชครูผูสรางจึงมีจิตใจเล่ือมใส มอบนองหญิงชื่อวา แม

ปุยกับท้ังนางปุยหลานหญิง ใหเปนขาโอกาสแกพระพุทธรูปเจาอินแปงองคน้ี พรอมกบัลูก

หญิง ชื่อวา สาวหลา สาวตวยและสาวทุมใหเปนขาโอกาส นางเพียโคตร พรอมดวยบุตร ๔ 

คน และเพียแกว กับท้ังลูกเปน ๓ และแมเชียงทาเปน ๓ และ แมภากับท้ังลูกเปน ๕ มอบ

ตนเปน ๕ โอกาสพุทธรูปเจาองคน้ี แมพระชาลี และสาวดวงและอีบุร ๓ คนน้ีไดมอบตน

เปนขาโอกาส รวมท้ังหมดเปน ๒๓ คน ถาหากผูปฏิบัติดวยความเล่ือมใสจริง ๆ แลว จะไม

เรียกเอาคาตอบแทนสิ่งใดจากพระเจาใหญอินแปง ถาหากวาผูใดอยากจะออกจากเปนผู

ปฏิบัติแลวก็ขอใหนําปจจัยไทยธรรมนํามาใหตามสมควรแกความท่ีเล่ือมใส   เพื่อเปนการ

เคารพสักการะบูชาพระเจาใหญอินแปงจึงจะออกไปได เพื่อไมใหเปนโทษและมี

กรรม    พญาตนใดมากินบานกินเมืองตอไปในที่น้ีไมใชงานบานการเมืองแกผูท่ีปฏิบัติพระ

เจาใหญไดชื่อวาเปน  ผูท่ีเคารพตอพระเจาใหญอินแปง อีกประการหน่ึงชื่อวาประกอบชอบ

ธรรม และผูท่ีมาปกครองบานเมืองแหงน้ี ขอใหมาดูเลขน้ีรูวาพระเจาใหญมีผูปฏบิัติ

อยู   ขออยาไดเรียกพวกเหลาน้ันไปทํางานบานการเมืองและขอใหบอกพวกเขาเหลาน้ัน จง

อยูเปนผูปฏิบัติพระเจาใหญอนิแปงตอไปจักเปนผูท่ีไดกุศลบุญอยางกวางขวาง และถือวา

เปนผูท่ีเคารพพระเจาใหญอนิแปง   หากพญาตนใดมาอยูดินกินเมืองท่ีน้ีแลวใหบูชาเคารพ
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พุทธรูปเจาองคน้ีดวยเคร่ืองสักการะบูชาอยางใดอยางหน่ึง   คือ ใหมีมหรสพสมโภชน เมือ่

ถึงวันเพ็ญเดือนหาดังน้ันจึงไดคําวุฒิศรีสวัสด์ิแกชาวบานชาวเมือง ดวยเหตุวาพระเจาใหญ

อินแปงน้ี ประกอบดวยบุญคุณมากหลาย เหตุดังน้ันจึงถือวาใหความวุฒศิรีสวัสด์ิดวยเดชะ

คุณพระเจาใหญ อีกประการหน่ึง อาญาเจาเมืองผูท่ีมีนามวาพระพรหมวรราชสุริยวงศ จึง

ไดสรางวิหารใหเปนท่ีสถิตยแกพระเจาใหญอินทรแปงจึงไดมีความเลื่อมใสประศาสนใหดิน

ท่ีนาทางดานทิศเหนือทายวัดน้ัน ใหเปนทานแกพระเจาใหญอินทรแปงที่สุดกวางถึงแดน

ดง    ถาหากคนใดคนหน่ึงมาทํานาในที่ดินโอกาสน้ี หากวาไดขาวหน่ึงเกวียนก็ใหเก็บคาดิน

ถังหน่ึง ถาได ๒ เกวียน ๒ ถัง เก็บข้ึนตามลําดับและตามคําสัญญาดังหลังน้ันเทอญ63 

 

จากปจจัยภายในภูมิภาค ไดสงผลใหชาวเมืองตองทาํการผลิตมากข้ึนเพื่อสงสวยแก

เจาเมือง โดยสวยเหลานัน้ตองอาศัยเวลาในการจัดหา ซึ่งการจัดหานี้อาจกระตุนใหเกิดการ

แลกเปล่ียนและการคาเพื่อใหสามารถระดมทรัพยากรไดมากพอและทันเวลา อีกทัง้รูปแบบการ

ควบคุมแรงการแบบ “เลขสวย” ซึ่งแทนที่ระบบ “คนครัว” ไดสงผลใหกลุมเจาเมืองสามารถควบคุม

กําลังคนและเศรษฐกิจไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยมากกวาเมื่อคร้ังยงัเปนชุมชนหมูบาน  

ในประเด็นตอไป จะกลาวถึงปจจัยภายนอก ที่สงผลตอสภาพเศรษฐกิจ ของ

อุบลราชธาน ี นั่นคือการขยายอิทธิพลของสยามและเวียตนามสูลุมแมน้ําโขง ซึ่งการแขงขัน

ดังกลาวไดสงผลกระทบไปทั่วภูมิภาคทั้งในกัมพูชาและลานชาง และเมืองอุบลราชธานียอมไดรับ

ผลจากสถานการณดังกลาวอยางหลีกเล่ียงไมได จนอาจกลาวไดวาผลจากความเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจการเมืองจากภายนอกนี้ ไดสงผลใหเมืองอุบลราชธานถีูกดึงเขาไปเปนสวนหนึ่งทาง

การเมอืงของราชอาณา จักรสยามมากข้ึน ดังจะกลาวตอไปดังนี ้
 

                                                 
63 ประวัติวัดมหาวนาราม (อุบลราชธานี : วดัมหาวนาราม, 2539), 16. 
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ภาพที ่2 เมืองอุบลราชธานหีลัง พ.ศ.2335 

ที่มา : ปรีชา พิณทอง, ประวัติเมืองอุบลราชธาน ี (อุบลราชธานี : โรงพิมพศิริธรรมออฟ

เซ็ท, 2535). หมอมอมรวงศวิจิตร “พงศาวดารหวัเมืองมณฑลอีสาน,” ประชุม

พงศาวดารภาคที่ 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456),55. 
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ภาพที ่3  ใบต้ังเมืองอุบลราชธาน ี

ที่มา : “จดหมายเหตุทรงตั้งเจาประเทศราช,” หอสมดุแหงชาติ, สมุดไทยดํา,

อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนขาว, จ.ศ. 1154, หนาตน 2-3. 
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1.2 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองจากภายนอก 
การขยายอํานาจของสยามสูลุมแมน้ําโขง เมื่อประมาณป พ.ศ. 2320 64  ไดเกิดความ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองของลุมแมน้ําโขงอยางนอย 2 ประการ ประการแรกคือการลด

บทบาทและอํานาจของเวียงจันและจําปาสัก ซึ่งเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจการเมืองเดิมใน

ภูมิภาคลุมแมน้ําโขงอันเปนผลมาจากความพายแพในสงคราม ซึง่งานของสิลา วีระวงศไดระบุวา 

หลังจากสงครามไดเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานการผลิต อันเปนผลมาจากผูคนบาดเจ็บลมตาย

และหลบล้ีหนภัียสงครามไปเปนจํานวนมาก อีกทัง้ในราว พ.ศ. 2322 กองทพัสยามไดกวาดตอน

ครอบครัวลาวหลายหม่ืนคนไปไวที่เมืองสระบุรี 65  ภาวะการขาดแคลนแรงงานของศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจเดิม ยอมยังประโยชนใหแกเมอืงที่มีประชากรจํานวนมาก ในการผลิตทรัพยากรชนดิ

ตางๆ เพื่อรองรับความตองการของตลาดจากภายนอก  

ความเปล่ียนแปลงประการตอมา คือการเปลี่ยนแปลงของเสนทางการคาการ

แลกเปล่ียนของลุมแมน้าํโขง ซึ่งเปลี่ยนเสนทางไปสูเมืองทาของสยามมากข้ึน ซึ่งพวงทอง รุงสวัสดิ

ทรัพย ภวัครพันธุ ซึง่ศึกษาถึงเสนทางการคาสองฝงโขงกับการฟนฟูอาณาจกัรลุมเจาพระยา ได

สรุปวาเสนทางการคาเดิมของลุมแมน้าํโขงสูเมืองทาตางๆ นัน้มี 5 เสนทางหลัก เสนทางแรกไปสู

เมืองทาของเวยีดนาม โดยผานจากแมน้ําโขงไปสูเซกระดิ่ง เซบัง้ไฟ เซบ้ังเหยีงแลวเขาสูเมืองพวน 

เมืองแถง แลวเขาสูเวียดนาม66 เสนทางที่ 2 จากแมน้ําโขงผานปากมูน ผานอุบลราชธานี ไปถงึทา

ชาง นครราชสีมา ขามดงพระยาเย็นแลวเขาสูเมืองทาของสยาม67 เสนทางที ่ 3 จากแมน้ําโขงผาน

ปากมูน ผานอุบลราชธานี ไปถึงทาชาง นครราชสีมา เขาปราจีนบุรีทางเทือกเขาพนมดงเร็กตาม

                                                 
64 รัชสมัยของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช.  
65 สิลา วีระวงส, ประวัติศาสตรลาว, แปลโดย สมหมาย เปรมจิตต (กรุงเทพฯ : สํานกั 

พิมพมติชน, 2540), 151. 
66 พวงทอง รุงสวัสดิทรัพย ภวคัรพันธุ “เสนทางการคาสองฝงโขงกับการฟนฟูอาณาจกัร

ลุมเจาพระยา,” ใน จักรวาลวิทยา : บทความเพื่อเปนเกยีรติแกนิธิ เอียวศรีวงศ (กรุงเทพฯ : สํานกั 

พิมพมติชน, 2549), 84. 
67  เหตุที่ใชคําวาเมืองทาของสยาม เนื่องจากในบางคร้ังสินคาจะถูกสงตรงไปยังเมือง

จันทบุรีหรือหวัเมืองทางตะวันออกอ่ืนๆ  โดยไมผานกรุงเทพมหานคร 
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ชองจอม ชองตะโก และชองสะเม็ด แลวเขาสูเมืองทาของสยาม68 เสนทางที่ 4 เปนเสนทางที่เขาสู

กัมพูชาโดยเดนิทางขามแกงหล่ีผีของจําปาสัก เขาสตึงแตรง แลวเขาสูพนมเปญ เสนทางที่ 5 เปน

เสนทางที่ออกทะเลผานปากแมน้ําโขง สูไซงอน69 ซึ่งเปนเมืองทาทางตอนใตของเวียดนาม  

ความออนแอของศูนยกลางทางการเมืองที่เคยควบคุมแหลงทรัพยากร และความ

เปล่ียนแปลงของเสนทางการคานี ้ ยอมสงผลตอศูนยกลางทางอํานาจเกาคือเวยีตนามซ่ึงเคย

ไดรับผลประโยชนจากการคาการแลกเปล่ียนกับเมืองในลุมแมน้ําโขง ตองดําเนนินโยบายขยาย

อํานาจของตนสูกัมพูชาและลานชางเพื่อพทิักษผลประโยชนของตน จนเปนเหตุใหสยามและเวีย

ตนามตองเขาสูสงครามในทีสุ่ด เหตุการณดังกลาวไดสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจการเมืองของทั้งภูมิภาครวมถงึในอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1.2.1 สยาม มีบทบาทตอเมืองอุบลราชธานีและลุมแมน้ําโขง ในระหวาง พ.ศ. 

2335 ถึงทศวรรษที ่ พ.ศ. 2410 เปนอยางสูง โดยสยามมีนโยบายอันจะรักษาผลประโยชนใน

ดินแดนแหงนีอ้ยางนอย 3 ประการ  

ประการทีห่นึ่ง คือดานการปกครอง สยามจะเปดโอกาสใหคนทองถิ่นปกครองกนัเอง

ตามธรรมเนยีมประเพณี โดยเมืองเหลานั้นตองเสียสวยและแรงงานแกสยาม แตเมื่อใดก็ตามที่

เมืองเหลานั้นมีทาทีคุกคามผลประโยชนของสยาม สยามก็จะไมรีรอที่จะตอกยํ้าอํานาจและ

อิทธิพลของตนดวยแสนยานุภาพทางการทหาร เชน ในสงครามกับลานชาง (เจาอนวุงศ) ระหวาง

ป พ.ศ. 2370 - 2372  

นโยบายประการท่ีสอง คือการสกัดกัน้การขยายอํานาจสูลุมแมน้าํโขงของเวยีดนาม 

หลักฐานที่ชัดเจนคือ เหตุผลหลักที่สยามสงกองกําลังไปปราบปรามลานชางและกมัพูชานัน้มา

เนื่องจากการฝกใฝขางเวียดนามเปนสําคัญ โดยสยามไดยนืยันถงึสถานภาพของความเปน

ผูปกครองดินแดนดังกลาว ดังในหนงัสือเจาพระยาพระคลังในแผนดินพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา

เจาอยูหัวสงถงึองเลโปเสนาบดีกรุงเวยีตนาม เพื่อไมใหแทรกแซงชวยเหลือเจาอนุวงศ ดังนี ้

 

                                                 
68 พวงทอง รุงสวัสดิทรัพย ภวคัรพันธุ “เสนทางการคาสองฝงโขงกับการฟนฟูอาณาจกัร

ลุมเจาพระยา,” ใน จักรวาลวิทยา : บทความเพื่อเปนเกยีรติแกนิธิ เอียวศรีวงศ (กรุงเทพฯ : สํานกั 

พิมพมติชน, 2549), 85. 
69 เอเจียน แอมอนิเย, บนัทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 1-17. 
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...สมเด็จพระพทุธเจาอยูหัวจึงโปรดใหบอกขอความออกมา ใหสมเด็จพระเจากรุง

เวียตนามทราบ ซึ่งเจาเมอืงเวียงจันเปนกบฏตอแผนดินแลวหนีไปจากบานเมืองลนเกลาฯ 

พระราชวังบวรฯ ทรงจัดแจงกองทัพหัวเมืองลาวพุงดําใหยกไปติดตามน้ัน เจาเมืองเวียงจัน

จะคอยสูรบอยูท่ีเมืองมหาไชยกองแกวฤาๆ จะหนีตอไปเขาหอแดนตางแดนกรุงเวียดนาม

แลบานเมืองใดยังหาไดแจงความมาไม สมเด็จพระพุทธีเจาอยูหัวโปรดเกลาใหมีตราข้ึนไป

ยังกองทัพหลวงพระราชวังบวรฯ ใหกองทพัเรงรีบติดตามจับเอาตัวเจาเมืองเวียงจันใหจง

ได ถาแมนเจาเมืองเวียงจนัจะหลบหนีเขาไปแอบแฝงในเขตแดนเมืองเวียดนามก็ใหหาม

ปรามกองทัพรอไว อยาเพออยาเพิ่งลวงเกิดเขาไป กอปรดวยกรุงเวียดนามกับกรุงพระมหา

นครศรีอยุทธยา เปนทางพระราชไมตรีแลไมตรีอันสนิทเสมอตนเสมอปลายมาชานานหามี

ความรังเกียจส่ิงหน่ึงส่ิงใดไม ถึงวาแมทัพนายกองไพรพลท้ังปวงจะโกรธแคนเจาเมืองเวียง

จันเทาใดก็ตองเห็นแกทางพระราชไมตรีท้ังสองกรุงใหญใหหยุดยั้งกองทัพไวกอน ใหแมทัพ

มีหนังสือบอกสงตอไปตามหัวเมืองรายทางใหถึงกรุงเวียดนาม สมเด็จพระเจากรุง

เวียดนามทราบความแลวจะมาเห็นวาไรกับเจาเมืองเวียงจนั คนส้ินคิดหาความสัตย

กตัญูมิได ใหแมทัพนายกองรอฟงหนังสือรับส่ังสมเด็จพระเจากรุงเวียดนาม แลวใหบอก

ขอความลงไป ณ กรุงฯ สมเด็จพระพุทธีเจาอยูหัวก็จะแตงทูตมีพระราชสารออกมายังกรุง

เวียดนาม...70 

 

นโยบายของสยามประการทีส่าม คือการเสริมสรางความเขมแข็งแกดินแดนฝงขวา

แมน้ําโขง โดยสยามมีนโยบายอยางตอเนื่องในการใหคนจากฝงซายเขามาสรางบานเมืองในเขต

ฝงขวาอยูเสมอ เชนในแผนดินพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลัยไดทรงโปรดเกลาฯ ใหต้ัง

บานสิงทาเปนเมืองยโสธร ต้ังบานโคกกงดงพะเนยีงเปนเมืองเขมราฐธาน ีเมื่อ พ.ศ. 2357 และต้ัง

บานนาคอเปนเมืองโขงเจียม ในป พ.ศ. 2364 โดยกาํหนดใหเมืองยโสธร และเมืองเขมราฐ ข้ึนตรง

ตอกรุงเทพมหานคร และในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหวัทรงโปรดเกลาฯ ใหผู

ที่อพยพมาจากฝงซายแมน้าํโขงต้ังบานเมอืงอีกหลายเมอืง เชนใหยกบานชองนางเปนเมืองเส

นางคนิคม ยกบานน้าํโดมใหญเปนเมืองเดชอุดม ยกบานคําเมืองแกวเปนเมืองคําเข่ือนแกว เมื่อ 

พ.ศ.  2388 และยกบานดงกระชุเปนเมืองบัว พ.ศ. 2390 สวนในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ ใหต้ังบานคอใหญเปนเมืองอํานาจเจริญ  

                                                 
70  “เร่ืองรางหนังสือเจาพระยาคลังเสนาบดี,” รัชกาลที่ 3, จ.ศ.1189 เลขที่ 1, หอ

จดหมายเหตุแหงชาติ. 
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นโยบายที่สงเสริมใหมีการต้ังเมืองในฝงขวาของแมน้าํโขงนี ้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวไดทรงมีพระราชวินิจฉัยวา เปนนโยบายทางการเมืองซึ่งเร่ิมในแผนดินพระบาทสมเด็จ

พระนัง่เกลาเจาอยูหวั ซึ่งหากผูใดสามารถเกล้ียกลอมรวบรวมผูคนไดมากพอกส็ามารถขอต้ัง

บานเมืองได ซึ่งเกิดมาจากกรณี “อายอุดธา” ซึ่งเทีย่วเกล้ียกลอมผูคนใน พ.ศ.2448 ซึ่งขาราชการ

ในเวลานัน้ลงความเห็นวาเปนคนวิกลจริต แตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวใหทรงจับ

ตาไวเนื่องจากทรงเห็นวาอายอุดธาเปนคนมีความรูในระบบการเมืองแบบเกา ดังในพระ

ราชหัตถเลขาซึ่งมีถงึสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพในวันที ่14 ตุลาคม พ.ศ.2448 วา 

 
...ถึงกรมดํารงฯ ไดรับหนังสือมีมาท่ีกรมขุนสมมตอมรพันธุ ท่ี ๑๓๒๕/๖๒๑๒ ลง

วันท่ี ๑๓ เดือนน้ีวาไดรับโทรเลขกรมขุนสรรพสิทธิ บอกเร่ืองท่ีจับตัวอายอดุธาไดแลใหการ

วาจะมาต้ังเมือง ซึ่งเธอไดส่ังไปใหจัดการเอาตัวอายอุดธาไวท่ีใกลๆ อยาใหเท่ียววุนวาย

เชนอยางรักษาคนบา แลระวังอยาใหมีส่ิงท่ีจะกระทบฝร่ังเศสน้ันทราบแลว 

มันไมใชคนบา เปนความคิดต้ังเมืองอยางเกา ซึ่งเร่ิมมีมาแตแผนดินพระน่ังเกลา 

เมื่อเกล้ียกลอมครัวเวียงจัน แลวมาทวีขึ้นคร้ังแผนดินพระจอมเกลา เปนการฝกหัดมา ๒-๓ 

ชั่วคน จนลงปลายถึงตีชิงแยงคนแยงเขตรแดนกัน อายน่ีเปนคนแกรูปอลิซีพวกลาวคร้ัง

แผนดินพระน่ังเกลาตลอดมา ก็เดินเร่ือยอยูทางน้ัน คนท่ีจะทําเชนน้ีตองนับวามีความ

คิดเห็นกรวดเปนทองท้ังน้ัน ท่ีจะตีชิงแยงบานแยงเมือง อะไรไมได แตถาถือวาเปนบาปละ

ปลอย จะเขาหาฝร่ังเศสกอเหตุการณกวนใจไดมาก ขอใหระวัง...71 

 

อยางไรก็ตาม ดวยนโยบายของสยามที่สนับสนนุใหคนจากฝงซายยายมาต้ังถิ่นฐานใน

ฝงขวา ไดสงผลใหเมืองอุบลราชธานีกลายเปนศูนยกลางในการควบคุมเมืองใหมเหลานั้น โดย

ปรากฏวาเมื่อถึงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั เมืองอุบลราชธานมีีเมืองใน

ปกครองเพิ่มข้ึนถงึ 17 เมือง ซึ่งการมีเมอืงภายใตการปกครองเพิ่มมากข้ึนยอมสงผลใหเกิดความ

มั่นคงทางการเมืองและเพิ่มความสําคัญในฐานะศูนยกลางทางฝงขวาแมน้าํโขง ใหแกเมือง

อุบลราชธาน ี

ประโยชนที่ชัดเจนที่สุด ที่สยามไดรับจากนโยบายสนับสนุนใหคนอพยพเขามาสูฝงขวา

ของแมน้ําโขง คือการไดรับสินคาสวยอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เนื่องจากดินแดนสวนใหญทางฝง

                                                 
71 “พระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ วนัที่ 14 ตุลาคม รศ.124,” 

หอสมุดแหงชาติ, กระดาษฝร่ัง, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนหมกึ. 
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ขวานัน้เปนดินแดนทีห่างไกลจากความขัดแยงและสงคราม ทําใหอุปสรรคในการผลิตมีเพียง

ธรรมชาติเทานั้น ซึ่งจากการศึกษาจากหลักฐานเอกสารจดหมายเหตุ สุวิทย ธีรศาศวัต ไดชี้ใหเหน็

วาผลจากการสรางเมืองทางฝงขวาไดใหผลประโยชนเปนสินคาสวยแกสยามมากกวาเมืองทางฝง

ซายที่บอบซ้ําจากการสงครามมาเปนเวลานาน ดังตารางตอไปนี ้

 

ตารางที่ 1 จาํนวนเมืองและปริมาณสวยระหวางเมืองฝงซายและฝงขวาของแมน้ําโขง 

 

จํานวนเมืองจากฝง

ซายที่เสียสวย 

จํานวนเมืองจากฝง

ขวาทีเ่สียสวย 

จํานวนเมืองทีต่อง

เสียสวยทัง้หมด 

 

ชนิดสวย 

เมือง รอยละ เมือง รอยละ เมือง รอยละ 

สวยเรว 9 20.45 20 45.45 44 100 

สวยทองคํา

ผุย 

3 10.00 18 60.00 30 100 

สวย

เงิน 

10 40.00 8 32.00 25 100 

สวย

ปาน 

3 21.43 9 64.29 14 100 

สวย

คร่ัง 

6 42.86 6 42.86 14 100 

สวย

ข้ีผ้ึง 

6 40.00 8 53.33 15 100 

สวย

ไหม 

3 50.00 3 50.00 6 100 

สวยผาขาว 1 7.14 8 57.14 14 100 

 

ที่มา : สุวิทย ธีรศาศวัต, ประวัติศาสตรลาว (กรุงเทพฯ : สํานกังานกองทนุสนับสนนุการวิจยั, 

2543). 

เมื่อพิจารณาขอมูลจากตารางดังกลาว จึงไมนาแปลกใจที่สยามจะใหความสําคัญกับ

การสงเสริมความมัน่คงของเมืองในฝงขวา เพื่อผลประโยชนของตนที่ตองการสนิคาเพื่อการคาทาง
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ทะเลซ่ึงเปนกจิกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญของราชสํานัก ภายใตนโยบายดังกลาวยอมสงผลให

เมืองอุบลราชธานซีึ่งเปนหัวเมืองใหญทางฝงขวามีความสําคัญตอสยาม ในฐานะผูคุมครองดูแล

ผลประโยชนตางหนา และในหวัขอตอไปจะกลาวถึงเวียตนามและความพยายามในการชวงชิง

ผลประโยชนจากหวัเมืองในลุมแมน้ําโขง ดังนี ้

1.2.1 เวียตนาม หวงเวลาที่สยามไดขยายอํานาจทางการเมืองไปควบคุม

เศรษฐกิจของลุมแมน้ําโขงนัน้ เปนชวงที่เวียตนามเกิดความวุนวายจากการที่ตระกูลกลีนมีอํานาจ

แลวทําการคุกคามพระราชอํานาจแหงพระเจาแผนดิน บรรดาหัวเมืองใหญนอยก็เกิดโจรผูราย

ปลนสะดมเบียดเบียนซึง่กนัและกัน อันเปนผลมาจากยุคการคา ทีบ่รรดาเมืองทาชายทะเลตาง

ตองการสินคาจากดินแดนในภาคพืน้ทวีป ทาํใหเกิดการคาการแลกเปล่ียนระหวางเมืองทากับ

กลุมผูมีทรัพยากรอยางใกลชิด ทามกลางบรรยากาศเหลานั้นสงผลใหกลุมพอคาหรือผูนําทองถิ่น

สามารถสะสมทุนทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนเสบยีงอาหารหรือแรงงาน แลวสามารถทาทาย

อํานาจของศูนยกลางทางการเมืองได และเปนทีน่าสังเกตวาในชวงเวลาใกลเคียงกันนี้ไดเกิด

ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองทั่วทั้งภูมิภาค เชน การเส่ือมถอยของระบบคุมกําลังคน

ในอยุธยาจนพายแพแกพมาในราว พ.ศ. 2310 การแตกเปนสามอาณาจักรของลานชางเนื่องจาก

ความเจริญทางการคา72 ในราว ป พ.ศ. 2241 และการข้ึนมามีอํานาจของกองทัพไต็เซิงราว พ.ศ. 

2334 เนื่องมาจากความมัง่ค่ังจากการคาขายของ 3 พีน่องตระกูลเหงวียง73 

ระยะเวลาทีเ่กดิปญหาความวุนวายนัน้ ไดสงผลใหเวยีตนามลดบทบาททางการเมือง

และเศรษฐกิจที่มีตอลุมแมน้าํโขง การขนสงสินคาจากเขตปาเขาเพื่อนําไปสูเมืองทาของเวยีตนาม

ตองหยุดชะงักลง สงผลใหพอคาจากลานชางและกัมพูชาตางเลือกไปทําการคาทีส่ยามแทน จน

อาจกลาวไดวา ชวงเวลาทีเ่วียดนามประสบปญหาความวุนวายอยูนัน้ คือชวงเวลาที่สยามไดรับ

ผล ประโยชนจากสินคาในลุมแมน้ําโขงอยางเต็มที่74 จนกระทัง่ ทศวรรษที่ พ.ศ. 2340 เวียดนาม

จึงเร่ิมขยายบทบาททางการเมืองเขาสูลุมแมน้ําโขงอีกคร้ัง โดยปรากฏวาราชสํานักในนครเวยีงจัน 

                                                 
72 โยซิยูก ิมาซูฮารา,  ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวลานชาง (กรุงเทพฯ 

: สํานักพิมพมติชน, 2546). 
73 พงศาวดารญวน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎราชวทิยาลัย, 2509), 309. 
74 พวงทอง รุงสวัสดิทรัพย ภวคัรพันธุ “เสนทางการคาสองฝงโขงกับการฟนฟูอาณาจกัร

ลุมเจาพระยา,” ใน จักรวาลวิทยา : บทความเพื่อเปนเกยีรติแกนิธิ เอียวศรีวงศ (กรุงเทพฯ : สํานกั 

พิมพมติชน, 2549), 92. 
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(ในรัชการเจาอนุวงศ พ.ศ. 2346 - 2370) และราชสํานักในกรุงพนมเปญ ไดสงเคร่ืองราช

บรรณาการไปถวายแกราชสํานักเวียตนามที่เมืองทงัล็องทั่น75  

อยางไรก็ตาม เวียตนามตองประสบปญหาดานกําลังคนหลังจากกองทัพไต็เซิงปกครอง

แผนดิน เนื่องจากกองทพัไต็เซิงไดเกณฑราษฎรชายเขาเปนทหาร ในเบ้ืองแรก เกณฑครัวหนึ่ง 6 

คน เก็บ 1 คนมาเปนทหาร มาภายหลังจงึเกณฑทัง้หมดไมมีละเวน สงผลใหราษฎรเดือดรอนไม

เปนอันจะทาํมาหากินเล้ียงบิดามารดาบุตรภรรยาได เมื่อสมเด็จพระเจายาล็องกาววางเดไดครอง

แผนดินพระองคจึงมพีระราโชบายขยายอํานาจและการเกณฑทหารในดินแดนรอบนอก 76  และใน

ขณะเดียวกนั ก็ละเวนผูทีไ่มมีฐานะหรือญาติพี่นองแตมีภาระตองเล้ียงบิดามารดาบุตรภรรยาให

เวนบุคคลเหลานัน้เพื่อทําการผลิตเล้ียงครอบครัวตอไป ประการตอมา คือการยกเลิกการเก็บคา

นาและออกกฎหมายรังวัดที่ดินใหแกราษฎร ทรงร้ือฟนความสัมพันธกับชาวเขาบนท่ีสูงเพื่อ

ควบคุมการคาและการขยายพืน้ทีก่ารต้ังถิ่นฐานของชาวเวียดนาม ทรงร้ือฟนระบบบรรณการแบบ

เสด็จน้ําเสด็จไฟข้ึนใหมอีกคร้ัง 77 ซึ่งเสด็จน้ําเสด็จไฟนี้จะทําหนาที่ควบคุมเสนทางการคาทางปา

เขาใหแกเวียตนาม จนมาถงึรัชสมัยของพระเจามนิหมางวางเด (พ.ศ. 2365) พระองคทรงขยาย

อํานาจลงไปทางทิศใตเพื่อควบคุมปากน้าํของแมน้ําโขงโดยมีเมืองสําคัญคือเมืองไซงอนและเมือง

ฮาเตียน นอกจากน้ียังทรงขยายอิทธพิลรุกเขาไปยังเขตหุบเขาของลานชาง ทรงต้ังหนวยทหารเขา

ไปต้ังประจําการทางฝงตะวนัออกของแมน้ําโขงบริเวณ ที่ราบลุมของเซบ้ังเหียน และเรียกเก็บสวย

จากเมืองเล็ก ๆ ในบริเวณนัน้ ทัง้ยงัสงคนเขาไปปกครองเมืองชัยพร ลาวเบา เพื่อควบคุมเสนทาง

การคา ดังนัน้ในรัชสมยัของพระเจามินหมางวางเดเสนทางการคาภายในลุมแมน้ําโขงจนถงึ

ปากน้ําจึงอยูในการกํากับของเวียตนาม ซึ่งสถานการดังกลาวยอมสรางความไมพอใจใหกับสยาม 

โดย ชารล กุทซสลาฟฟ ซึ่งเดินทางเขาไปในเวยีงจันหลังสงครามเจาอนุวงศระบุวาสงคราม

ระหวางสยามกับเวียงจนัมีสาเหตุมาจากความคึกคักทางการคาในบริเวณลาวใต เนื่องจากเจา

เมืองสยามตองการเขามาควบคุมการคาในบริเวณนัน้ 78  เมื่อถึงรัชสมยัของพระเจาต๋ือด๊ึกวางเด 

(พ.ศ. 2389) พระองคไดอางพระราชอํานาจที่มีเหนือดินแดนลานชาง โดยสงพระราชสาสน ถึง

                                                 
75 พงศาวดารญวน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎราชวทิยาลัย, 2509), 733. 
76 เร่ืองเดียวกนั, 742. 
77 พวงทอง รุงสวัสดิทรัพย ภวคัรพันธุ “เสนทางการคาสองฝงโขงกับการฟนฟูอาณาจกัร

ลุมเจาพระยา,” ใน จักรวาลวิทยา : บทความเพื่อเปนเกยีรติแกนิธิ เอียวศรีวงศ (กรุงเทพฯ : สํานกั 

พิมพมติชน, 2549), 93. 
78 เร่ืองเดียวกนั, 94. 
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พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหัว เร่ืองการตั้งเจาผูครองเวยีงจันหลังความพายแพของเจา

อนุวงศ 79  การขยายอํานาจของเวยีดนามนัน้เปนไปดวยความไมพอใจของสยาม โดยสยามเช่ือวา

เวียดนามใหความชวยเหลือเจาอนวุงศในการทาํสงครามและใหที่ล้ีภัย ผลจากความขัดแยงทั้ง

ดานเศรษฐกจิและการเมืองนี้ไดนําไปสูสงความระหวางเวียดนามกับสยามในท่ีสุด  และใน

สงครามคร้ังนี ้ เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสน)ี แมทัพใหญ มีบัญชาใหเกณฑไพรพลจาก

เมืองตาง ๆ ของหวัเมืองลาวตะวนัออก คือ เมืองสุรินทร 2,900 คน เมืองสังขะ 500 คน ยกไป

รักษาเมืองเสียมราฐ ใหเกณฑกําลังจากเมืองสุวรรณ 2,600 คน เมืองยโสธร 1,500 คน เมือง

รอยเอ็ด 2,000 คน เมืองขอนแกน 400 คน เมืองนครราชสีมา 2,000 คน รวม 8,500 คน ยกไป

รักษาเมืองพระตะบอง และปากน้ําตึกโช เมืองมงคลบุรี และใหเกณฑกําลังจากเมืองขุขันธอีก 

4,000 คน เมอืงศรีษะเกษ 3,300 คน เมืองนครจําปาศักด์ิ 2,500 คน เมืองสีทนัดร 1,000 คน เมอืง

แสนปาง 800 คน เมืองเชียงแตง 600 คน เมืองเดชอุดม 1,500 คน เมืองไทรบุรี 300 คน รวม 

14,000 คน รามกับกาํลังจากเมืองอุบลราชธานีอีก 4,000 คน เมืองเขมราฐ 1,700 คน เมือง

มุกดาหาร 1,100 คน เมืองนครพนม 1,000 คน เมืองข้ึนเมืองนครพนม 500 คน เมืองหนองหาร 

600 คน เมอืงหนองคาย 1,500 คน รวม 26,500 คน โดยจะเหน็ไดวากําลังคนจากเมือง

อุบลราชธานมีีจํานวนมากที่สุด ซึ่งนาจะเปนไปไดวาในเวลานั้นเมืองอุบลราชธานีมีจาํนวน

ประชากรมากกวาเมืองอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเดียวกนั 

ผลจากสงครามนั้นไดทําใหอิทธิพลของเวยีดนามที่มีตอลุมแมน้ําโขงเริ่มลดนอยลง จน

ราว พ.ศ. 2401 เมื่อฝร่ังเศสไดยกกองทพัมารบเอาเมอืงไซงอน พรอมกับความพยายามที่จะเขา

ควบคุมดินแดนในลุมแมน้ําโขงเพื่อสรางเสนทางและฐานการคาสูจนีใต และในราวป พ.ศ. 2423 

ฝร่ังเศสไดขยายอิทธิพลเขาครอบครองดินแดนของเวียตนามเกือบทัง้หมด80 จนอาจกลาวไดวาการ

ขยายอิทธิพลของเวียตนามสูลุมแมน้ําโขง ไดหมดไปพรอมไปความมุงมั่นทีจ่ะสถาปนาอาณานิคม

ทางเศรษฐกิจการเมืองของจักรวรรดินิยมฝร่ังเศส ซึ่งจะเปนการเปดประตูสูยุคใหมของดินแดนใน

ลุมแมน้ําโขงซ่ึงจะกลาวตอไปขางหนา ในหัวขอตอไปจะกลาวถึงอาณาจักรลานชางและกัมพูชาใน

ฐานะพืน้ที่แหงการชวงชงิผลประโยชน ระหวางสองมหาอํานาจในภูมภิาความีสภาพและนโยบาย

อยางไรภายใตสถานการณทางเศรษฐกิจการเมืองดังกลาว 

                                                 
79  ก.ส.ร. กุหลาบ, อานามสยามยทุธ วาดวยสงครามระหวางไทยกบัลาว เขมร และ

ญวน (กรุงเทพฯ : โฆษิต, 2550) 141. 
80  มิลตัน ออสบอรน, สังเขปประวัติศาสตรเอเชียตะวนัออกเฉียงใต, แปลโดย ธนาลัย 

สุขพัฒนธ,ีพรรณงาม เงาธรรมสาร และมัทนา เกษกมล, (กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2528), หนา 101. 
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1.2.2 ลานชาง หลัง พ.ศ. 2335 อาณาจักรลานชางอยูในชวงเวลาที่เพิ่งฟนตัว

จากความบอบชํ้าที่เนื่องมาจากสงครามทีเ่กิดข้ึนกับสยาม ความไดเปรียบในการฟนกาํลังของ

อาณาจักรลานชาง (เวียงจนัและจําปาสัก) คือความเปนเจาของพืน้ที่ซึ่งบริบูรณไปดวยทรัพยากร

อันมีคา และในขณะเดียวกนัสงครามกับสยาม ไดสงผลใหความเปนอิสระทางเศรษฐกิจการเมือง

ของเมืองเล็กเมืองนอยซึ่งเกดิข้ึนในชวงที่ลานชางแตกเปน 3 อาณาจักรนั้นออนกําลังลง พรอมกับ

กลไกที่ควบคุมเศรษฐกิจและการเมืองจากศูนยกลาง กลับมามีประสิทธิภาพอีกคร้ังซึ่งแมจะเปน

เพียงชั่วระยะเวลาที่ไมนานนัก แตกส็งเสริมใหเมืองนครเวยีงจันสามารถควบคุมกําลังคนและ

ทรัพยากรจากลาวลุมและลาวเทงิ (กลุมลาวในเขตภูเขา) ไดอยางเต็มที่ ซึง่จากงานของสิลา วีระ

วงศไดชี้ใหเหน็ถงึการฟนตัวของนครเวียงจันหลังสงคราม ในป พ.ศ. 2342 ในรัชกาลของเจาอิน

ทวงศเจาแผนดินเวียงจนั ไดใหเจาอนุวงศยกกองทพัไปตีเอาเมืองแถง (เดียนเบียนฟู) เปนการ

ขยายอํานาจเขาไปในเขตทีติ่ดตอกับเวียดนามไดสําเร็จ81  

ในขณะเดียวกนัดานเมืองนครจําปาสักซึง่ปกครองโดยกลุมเจาคําผง ไดมีนโยบายเกล้ีย

กลอมพวกขาใหมาเปนแรงงานการผลิตและต้ังเมืองใหมๆ เพื่อขยายอิทธพิลเขาไปยังตอนใตของ

แมน้ําโขงจนถงึเขตแดนของกัมพูชา เชนใน พ.ศ. 2349 พระวิชัยราชสุริยวงศขัติยราช (เจาหนา)82 

เจาเมืองนครจําปาสัก ไดขอพระราชทานบานสมปอยนายอนข้ึนเปนเมอืงสะพาด และในป พ.ศ. 

2359 พระราชวงศาเจาเมืองอัตปอ ไดแตงคนออกไปเกล้ียกลอมขา บานละแว บานละมวงใหญ 

ละมวงนอย บานตุลาด ทีย่ังไมข้ึนแกเมืองใดมาข้ึนแกเมอืงอัตปอ83 

เปนทีน่าสังเกตวาชวงเวลาที่เมืองนครเวยีงจันและเมืองนครจําปาสักฟนฟูอํานาจในลุม

แมน้ําโขงนัน้ เปนชวงเวลาเดียวกนัทีเ่วียตนามกําลังขยายบทบาทมาทางตะวนัตกแตการขยาย

อิทธิพลของเวยีตนามนัน้ ใชวิธีการทางการทูตตอลานชางเปนหลัก และลานชางเองโดยเฉพาะ

นครเวียงจันนัน้ ไดตอบรับไมตรีของเวียตนามอยางกระตือรือลน โดยการสงเคร่ืองบรรณาการ

ใหแกกษัตริยแหงเวียตนาม ภายใตสถานการณดังกลาว ยอมสงผลใหบรรยากาศการคาการ

แลกเปล่ียนในภูมิภาคลุมแมน้ําโขงเปนไปอยางคึกคัก แตอยางไรก็ตามปญหาการขาดแคลน

แรงงานก็ยงัคงเปนปญหาใหญสําหรับการขยายผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกรณีของ

                                                 
81 สิลา วีระวงส, ประวัติศาสตรลาว, แปลโดย สมหมาย เปรมจิตต (กรุงเทพฯ : สํานัก 

พิมพมติชน, 2540), 170. 
82 ในพืน้เมืองอุบลฯระบุวาเจาฝายหนาเปนลูกพี่ลูกนองเจาคําผง. 
83  เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2546), 54. 
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เวียงจันนัน้ไดถูกสยามเรียกใชแรงงานอยูบอยคร้ัง เชนการเกณฑแรงงานลาวหลายหม่ืนคนเพื่อขุด

ลอกคลองในกรุงเทพมหานครในป พ.ศ. 2332 และการเกณฑแรงงานลาวเพื่อขนซุงทําฐานตอมอ

พระเจดียกลางน้าํเมืองสมุทรปราการในสมัยรัชกาลที่ 2 รวมทัง้การถูกเรียกใชในราชการสงคราม

ระหวางสยามกับพมา เมื่อ พ.ศ. 2341 ซึ่งกองทัพจากเวียงจันถกูส่ังใหไปสกัดทัพพมาที่เมือง

ระแหง ใน พ.ศ. 2345 ไดยกทพัไปโจมตีพมาที่เมืองเชียงแสน และ พ.ศ. 2348 ทพัจากเวยีงจันได

ไปรวมรบกับกองทพัสยามทีเ่ชียงรุงและเชียงตุง84 จนไดรับชัยชนะ  

งานพงศาวดารอีสานของหมอมอมรวงศวจิติร ไดชี้ใหเหน็ถงึบทบาทของนครเวยีงจันที่

ทวีอิทธพิลและบทบาทในลุมแมน้ําโขงข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะเหตุการณใน พ.ศ. 2360 ซึ่งเกิดกบฏ

อายสาเกียดโงงเขายึดเมืองนครจําปาสัก ไดสงผลใหนครเวียงจันมอํีานาจควบคุมเมืองนครจําปา

สักไวได หลังจากเจาอนวุงศไดสงกาํลังไปจับกุมตัวอายสาและไดความดีความชอบเปนอันมาก 

เจาอนวุงศจงึขอพระราชทานโปรดเกลาฯใหเจาราชบุตร (โย) เปนเจาเมืองนครจําปาสัก ในป พ.ศ. 

2364 โดยเจาราชบุตร (โย) ไดเปล่ียนธรรมเนียมการเกบ็สวยแกชายฉกรรจที่มีภรรยาแลว เปนไหม 

หรือปาน หรือเรว ซึง่เปนสินคาที่มีราคาแพง คนละชัง่หาตําลึง 85  และเก็บสวยขาวเปลือกอีกดวย 

ซึ่งเปนทีห่นาสังเกตวา สวยบางชนิดที่เรียกเก็บนี้ ไมไดถูกสงมายังกรุงเทพมหานคร เนื่องจากใน 

พ.ศ. 2367 พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหัวไดทรงเปลี่ยนประเพณีการเก็บสวยจากส่ิงของ

มาเปนเรว 86แตหากไมมีเงนิแลวจึงสามารถสงของอ่ืนแทนเงนิได แตอยางไรก็ตามราชสํานักสยาม

นั้นตองการเงนิมากกวา ดังในจดหมายเหตุรัชกาลที ่3 พ.ศ. 2373 เร่ือง “บัญชีเร่ืองเงินส่ิงของ สวย

เมืองตางๆ จ.ศ. 1192” ซึ่งเปนรายการการเสียเงนิสวยและส่ิงของจากหัวเมืองลาวฝายตะวนัออก 

ไดระบุขอความวา “โปรดวาสงของอ่ืนมามากอยูแลวอยาคิดเอาเลย ใหต้ังเปนสงปขารครบเถิด” 87

และในเอกสารฉบับเดียวกนันี้ยงัไดบันทกึถึงกรณีที่สงส่ิงของแทนเงนิของเมืองอุบลราชธานีวา  
 

                                                 
84 สิลา วีระวงส, ประวัติศาสตรลาว, แปลโดย สมหมาย เปรมจิตต (กรุงเทพฯ : สํานัก 

พิมพมติชน, 2540), 167-169. 
85 หมอมอมรวงศวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาค

ที่4 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456), 66. 
86 เร่ืองเดียวกนั, 67. 
87“เร่ืองบัญชีเร่ืองเงนิส่ิงของ สวยเมืองตางๆ," รัชกาลที ่ 3, จ.ศ. 1192 เลขที่ 16, หอ

จดหมายเหตุแหงชาติ. 
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…วันขึ้น ๑ คํ่าเดือน ๔ ปเถาะตรีนิศก หมื่นจงขาหลวงและหลวงปราบเมืองอุบลถือหนังสือ

บอกขุนภักดีสงคราม ขุนรามภักดีขาหลวง พระพรมราชวงษาเมอืงอุบลสงส่ิงของลงมา 

เปนส่ิงของเมืองสีทันดร (ซึ่ง) หลวงประเสริฐสุนธรเอาเงินสวยจัดซือ้ถวาย (เปน) งาชาง ๑๗ 

กิ่ง ๓ หาบ ๔๑ ชั่ง เรว๑๔๗ กระทอ (หนัก) ๒๙ หาบ ๓๕ ชั่ง (และ) เงิน ๑๓ ชั่ง บุตรโคตร

เมืองแสนปาง (สง) งาชาง ๑๓ กิ่ง ๑ หาบ เงิน ๗ ตําลึง ๑ บาท ๑ สลึง เมืองปาสัก (สง) เรว

หนัก ๕ หาบเงิน ๑ ชั่ง ๕ ตําลึง ในจํานวนปขาลโปรดวาใหเอาเงินในจวนสงครบจํานวน

แลว ใหหมายสงเปนจํานวน…88 

 

 จากขางตนชี้ใหเหน็ไดวาส่ิงของที่เจาเมืองนครจําปาสัก(โย)เรียกเก็บเปนสวยนัน้ สวน

หนึง่นาจะเรียกเก็บเพื่อการคาการแลกเปล่ียนภายใน มากกวาภารกิจทางดานการเมืองทีม่ีตอราช

สํานักสยามเพยีงอยางเดียว แตอยางไรกต็ามผลประโยชนทางการคาจะดํารงอยูไดอยางยั่งยืนได

ตองมีแรงงานการผลิตที่มากพอจนสามารถตอบสนองตอความตองการไดทัน เห็นไดจากความ

พยายามของเจาอนวุงศที่คิดหาทางนาํไพรลาวทีถู่กเกณฑมาคร้ังกรุงธนบุรีกลับมาเปนแรงงาน แต

อยางไรก็ตามความตองการดังกลาวไมไดรับการตอบสนองแกสยาม ดังนัน้เปาหมายของการ

แกปญหาแรงงานจึงยอมเปนการ เกณฑคนในลําเนาปาเขาใหมาอยูในอํานาจแหงตน แตดวย

ความขาดแคลนแรงงาน ซึง่เปนปรากฏการณของภูมิภาคนัน้ไดสงผลใหเกิดการแกงแยงคนปาคน

เขาระหวางลานชางและนครราชสีมา โดยในเอกสารพื้นเวียงระบุวา เจาเมืองนครราชสีมาเขาไปตี

ขาในเขตแดนของเจาราชบุตรหลายคร้ัง เมื่อเจาราชบุตรไดหามปรามเจาเมืองนครราชสีมากย็ัง

เพิกเฉยอยู การที่เมืองนครราชสีมาที่เขาไปเกณฑแรงงานขาในเขตปกครองของเมืองนครจําปาสัก

ส่ิงเหลานีน้าจะเปนสาเหตุหนึ่งที่บันดาลใหลานชางประกาศสงครามกบัสยาม ในป พ.ศ. 2370 

(สมัยรัชกาลที ่3) สงครามคร้ังนี้ไดจบส้ินลงในป พ.ศ. 2372 ผลของสงครามนัน้ทําใหลานชางก็อยู

ภายใตอิทธพิลของสยามอีกคร้ังภายใตนโยบายการเสริมสรางความเขมแข็ง ใหแกเมืองในฝงขวา

แมน้ําโขง โดยใหเกล้ียกลอมไพรพลลาวจํานวนมากที่แตกกระจัดกระจายหลบซอนอยูตามปาเขา

จากฝงซายแมน้ําโขงไปไวทีฝ่งขวาเพื่อเปนกําลังในการผลิตสวยและตัดกําลังของลานชาง 89  ฝาย

เมืองนครจาํปาสักนัน้ สยามไดต้ังเจาฮุยซึง่มีเชื้อสายสืบมาจากวงศเจาองคหลวงไชยะกุมารซึ่งเปน

เจานครจาํปาสักเดิม แทนเชื้อสายเจาอนวุงศทีถู่กลดบทบาททางการเมืองในภูมิภาคนี้ลง 

                                                 
88 เร่ืองเดียวกนั. 
89 สุวทิย ธีรศาศวัต, ประวัติศาสตรลาว (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทนุสนับสนนุการวจิัย

, 2543), 113. 
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  1.2.3 กัมพชูา  หลังความวุนวายภายในราชสํานกั ระหวาง พ.ศ. 

2310 - 2330 กัมพูชาเร่ิมกลับมามีบทบาททางการเมืองและเศรษฐกจิในลุมแมน้าํโขงอีกคร้ังหลัง 

พ.ศ. 2337 ซึง่เปนบทบาทภายใตอิทธพิลของสยาม เมื่อพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจุฬาโลก 

ทรงพระกรุณาอภิเษกพระบาทบรมบพิตร (นักองคเอง) เปน พระบาทสมเด็จพระนารายน

ราชาธิราช รามาธิบดี ศรีสุริโยพรรณ บรมสุรินทรา มหาจักรพรรดิราช บรมนารถพระบาทบรม

บพิตร ครองกรุงกัมพูชาพระมหานครอินทปต กุรุรัฐราชธานีบุรีรมย อุดมมหาสถาน ข้ึนตอ

กรุงเทพมหานคร90 โดยกัมพูชานัน้ถูกกํากับดวยนโยบายของสยาม เชน ในป พ.ศ. 2342 สยามได

มีคําส่ังใหเจาฟาทะละหะ เกณฑคน 5,000 คนไปชวยองเชียงสือรบกับกองทัพไต็เซิง แตเมือ่

เวียดนามเร่ิมสงบเรียบรอยและมีนโยบายขยายอิทธพิลเขามาทางตะวันตกนัน้ กัมพูชาจึงตอง

เปล่ียนนโยบายมายอมรับในอิทธพิลจากเวียดนามดวย โดยอาศัยหลักฐานจาก ราชพงษาวดาร

กรุงกัมพูชา ซึ่งเรียบเรียงโดยนักองคนพรัตนที่เขามาพึง่พระบรมโพธิสมภารของพระเจากรุงสยาม 

ระบุวาในป พ.ศ. 2348 เวยีดนามไดสงราชทูตเชิญพระราชสาสนและเคร่ืองราชบรรณาการมา

ถวายพระเจากรุงกัมพูชา ซึง่ทางกัมพูชาตองใชจายเงนิในการตอนรับถึง 400 ตําลึง 91  จนเมื่อถงึ

รัชกาลของสมเด็จพระอุไทยราชา กัมพชูาไดเร่ิมยอมรับในอํานาจของเวียดนามเหนือกวาอํานาจ

ของสยาม โดยในราวป พ.ศ. 2335 ไดทรงขอกําลังจากเวียดนามเพื่อรับมือกับกองทพัสยาม แมจะ

ไปมีการรบพุงเกิดข้ึนแตเหตุการณนี้สงผลใหกัมพูชาเร่ิมมีอิสระทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในป 

พ.ศ. 2354 กมัพูชาไดเร่ิมเปดประตูการคากับตะวนัตก โดยแตงต้ังใหฝร่ังพอคากาํปนเปนออกญา

พิพิธประเทศราชมีหนาที่จัดหาสนิคาจากตางประเทศเขามาถวาย โดยมีขาวสารและของปาเปน

ส่ิงแลกเปล่ียน 92  อยางไรก็ตามนโยบายของพระองคไดกอใหเกิดความไมพอใจแกบรรดา

ขาราชการและพระบรมวงศานวุงศที่ฝกใฝขางสยาม เนือ่งจากขณะนัน้อิทธพลของสยามไดขยาย

มาจนถึงตอนใตของแมน้ําโขง เขตเมืองเชียงแตง อัตปอและพรอมที่จะรุกลํ้าเขามาในเขตแดน

กัมพูชา และไดปะทะกับกองกําลังของเวยีดนามที่จะโรยจังหวะ 93  สมเด็จพระอุไทยราชาจึงทรง

เสด็จพรอมดวยญาติวงศไปทรงอาศัยที่เมอืงบันแง 94  แลวทรงมีพระราชสาสนถงึพระเจากรุง

เวียดนามเพื่อทรงขอความชวยเหลือ โดยเวียดนามไดตกลงกับสยามใหกัมพูชาเปนเมืองข้ึนของทั้ง

                                                 
90 ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา,  2513), 179. 
91 เร่ืองเดียวกนั, 189. 
92 เร่ืองเดียวกนั, 205. 
93 เมืองในลุมแมน้ําโขงตอเขตแดนระหวางลานชางและกมัพูชา 
94 ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา,  2513), 211. 
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สองฝาย แลวทางเวยีดนามจึงใหสมเด็จพระอุไทยราชากลับไปยังเมืองพนมเปญ เมื่อ พ.ศ. 2356 

โดยมีกองกําลังเวยีดนาม 1500 คนอยูระวังรักษา เมื่อพระเจามินหมางหวางเดข้ึนครองราชย ทาง

กัมพูชาจึงไดสงเคร่ืองราชบรรณาการเปน คร่ัง 55 ชั่ง ข้ีผ้ึง 55 ชัง่ รง 55 ชั่ง งาชาง 55 ชัง่ ผล

กระวาน 55 ชัง่ เรว 55 ชั่ง รัก 20 ชั่ง95 

การที่เวียดนามมีอิทธพิลเหนือกัมพูชาเปนอันมากนี ้ สงผลใหราชสํานักสยามศูนยเสีย

ผล ประโยชนทางเศรษฐกจิเนื่องจากแตเดิมเมื่อเกิดความวุนวายในเวียดนามและกัมพูชาบรรดา

พอคาจากลุมแมน้ําโขงยอมจะหลีกเล่ียงเสนทางที่มีปญหาสงคราม ดังนัน้เสนทางที่สงบปลอดภัย

คือเสน ทางทีม่าสูเมืองทาของสยาม เมื่อเวียดนามและกัมพูชาเร่ิมฟนฟูความสัมพนัธและอิทธิพล

ข้ึนมาอีกคร้ังยอมหมายถงึการเพิ่มคูแขงทางการคาที่มีผลประโยชนมหาศาล ในทีสุ่ดสยามจงึสง

กองทพัเขาไปในกัมพูชาและเวียดนาม ในราวป พ.ศ. 2361 โดย พวงทอง รุงสวสัดิทรัพย ภวคัร

พันธุ ชี้ใหเหน็วา การสงครามคร้ังนี้สยามมียทุธศาสตรคือ สรางความเสียหายแกปอมคายของ

เวียดนามยึดบรรดาเมืองในกัมพูชาและกวาดตอนผูคนใหมากที่สุด เพื่อลมลางอํานาจของ

เวียดนามและทําลายเสนทางการคาที่เปนคูแขงของสยาม 96  ผลจากสงครามในคร้ังนี้ไดทําให

กัมพูชาออนแรงลงและคอย ๆ ถอยบทบาทจากพื้นทีท่างการเมืองและเศรษฐกิจในลุมแมน้าํโขง

พรอมกับการทวีอิทธพิลของสยามในภูมภิาคนี ้

แรงผลักดันจากปจจัยจากการต้ังเมือง และความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองใน

ภูมิภาคลุมแมน้ําโขงไดสงผลตอสภาพเศรษฐกิจของอุบลราชธานีอยางนอย 2 ประการ  

ประการแรก คือการเล่ือนสถานภาพจากหมูบานมาเปนเมือง ซึ่งมภีาระตองสงสวยแก

เมืองหลวง ดังนั้นในโครงสรางแรงงานการผลิตนั้นจงึตองมีการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการเสียสวย

อยางหลีกเล่ียงไมได  

ประการที่สอง คือความสนบัสนุนของสยามไดสงผลใหเมืองอุบลราชธานกีลายเปนศูนย 

กลางทางเศรษฐกิจการเมืองทางฝงขวาของแมน้าํโขงซึง่เปนพืน้ที ่ ซึ่งสามารถดึงดูดสินคาและ

ทรัพยากรจากลุมแมน้ําโขงแทนที่เสนทางเกาทีป่ระสบปญหาจากสงคราม อุบลราชธานีจงึเร่ิมมี

บทบาท ในฐานะเมืองที่อยูในเสนทางการคาที่สําคัญระหวางลุมแมน้าํโขงไปสูสยาม ยอมสงผลให

เกิดบรรยากาศที่คึกคักของการคาการแลกเปล่ียนมากกวาชวงเวลาที่เปนเพยีงหมูบาน  

                                                 
95 เร่ืองเดียวกนั. 
96พวงทอง รุงสวัสดิทรัพย ภวัครพันธุ “เสนทางการคาสองฝงโขงกับการฟนฟูอาณาจักร

ลุมเจาพระยา,” ใน จักรวาลวิทยา : บทความเพื่อเปนเกยีรติแกนิธิ เอียวศรีวงศ (กรุงเทพฯ : สํานกั 

พิมพมติชน, 2549), 94-97. 
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ในหวัขอตอไปนี้จะศึกษาในรายละเอียดของสภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบดวย

ประเด็นหลัก 2 ประเด็น ประเด็นแรกเปนรายละเอียดในเร่ืองของทรัพยากรและการผลิต ประเด็น

ตอมาเปนรายละเอียดในเร่ืองของการคาการแลกเปล่ียน กอนจะทาํการสรุปถึงความเช่ือมโยงอัน

เกิดจากสภาพเศรษฐกิจวาสงผลตอสภาพสังคมอยางไรบาง เพื่อใหไดภาพรวมของสภาพ

เศรษฐกิจที่ชัดเจนยิง่ข้ึน 

 
2. สภาพเศรษฐกิจของอุบลราชธานี ในชวงสังคมเมือง 

ภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจของอุบลราชธานี ในระหวาง พ.ศ.2335 ถึงทศวรรษที่ พ.ศ.

2410 ซึ่งเปนชวงเวลาที่บทบาทและอํานาจในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมืองนัน้อยูใน

ความควบคุมของกลุมเจาเมือง จนอาจกลาวไดวาสภาพเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานีในเวลานี้

อยูภายใตการควบคุมโดยรูปแบบและระบบแบบวัฒนธรรมแบบบานเมืองลุมแมน้ําโขง โดยการคง

อยูของบทบาทและอํานาจของกลุมเจาเมืองนัน้ เปนไปโดยความยินยอมจากราชสํานกัสยามซึ่ง

ตองการสินคาสวยเปนส่ิงแลกเปลี่ยน จนเม่ือการคาทางทะเลของสยามไดเร่ิมเฟองฟูข้ึนในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหัว สยามจึงเร่ิมเรียกรองผลประโยชนทีเ่ต็มเม็ดเต็มหนวยยิ่งข้ึน 

โดยการสงขาหลวงเขาไปตรวจจํานวนประชากรที่แทจริงเพื่อคํานวณจํานวนสวยทีถู่กตอง  และ

กวดขันเรงรัดการจัดสงสินคาสวยที่ครบถวนและตรงตอเวลายิ่งข้ึน  แตอยางไรก็ตามสยามก็ไม

อาจดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการดังกลาวไดอยางไดผล เนื่องจากอํานาจในการควบคุม

ตัวเลขนั้นยังข้ึนอยูกับบรรดากรมการเมืองทีพ่รอมจะปดบังจํานวนเลขที่แทจริงเพื่ออาณาประโยชน

ของตน ในขณะที่ภาวะฤดูกาลและระยะทางการจัดสงอันหางไกลยังเปนเหตุผลที่อธิบายถึงการสง

สวยที่ลาชาและไมครบถวน ส่ิงเหลานี้ยนืยันถงึความเปนอิสระทางเศรษฐกิจในระดับหนึง่ของเมือง

อุบลราชธาน ี ที่สามารถทาํการผลิต การคาการแลกเปล่ียนระหวางพืน้ที่ของตนเองได แมทาง

การเมืองจะนบัเปนสวนหน่ึงของสยามโดยหลวมๆ  ซึง่มีรายละเอียดดังนี ้
 

2.1 ทรัพยากรและการผลติ  
เมืองอุบลราชธาน ี เปนบริเวณที่อุดมไปดวยทรัพยากรทีจ่ําเปนตอการดํารงชีวิตและเปน

ฐานทางเศรษฐกิจของเมือง โดยรอบๆ เมืองนัน้เต็มไปดวยแหลงน้ําที่มนี้ําตลอดป โดยเฉพาะแมน้าํ

มูนนัน้เปนแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณ ซึ่งจากบันทึกของเอเจียน แอมอนิเย ไดกลาวไววาชาว

อุบลราชธานมีีความสามารถในการจับปลาหาอาหารจากแมน้ํามูนไววา 
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...ท่ีอุบลเงินลาด 14 ลาด เทากับ 1 สลึง พวกผูหญิงลาวพากันไปขายของท่ีตลาด 

ซึ่งมีขนม เหลา ยาสูบ ผัก ปลาปง หรือปลาเค็ม ผมยังไมเคยกินปลาท่ีอรอยเทาปลากระเบน

ของแมนํ้ามูล ซึ่งก็จะซื้อขายในราคา 14 ลาด เทากับ 50 เซนต (centimes) ของเงินเรา ปลา

น้ันกวางราว 1 ศอก และยาวถึงเทาแขน พวกคนพื้นเมืองบอกวา เขาเคยตกปลาไดใหญกวา

น้ี ขนาดลําตัวกวางเทากระดงฝดขาว ยังบอกอีกวาจะพบปลากระเบนในแมนํ้าใหญ จนถึง

หนองคายและเลยน่ันไปอีก...97  

 

 ทรัพยากรที่สําคัญประการตอมาคือ ปาไม ซึง่เปนแหลงอาหารและเปนแหลงรวบรวม

ทรัพยากรของปา ซึ่งเปนสินคาสําคัญในการสงสวย ใชในกิจการเมืองและการแลกเปล่ียนคาขาย 

เชนในแผนดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว หลวงภักดีณรงคผูเปนขาหลวงไดปรึกษา

กับกรมการเมอืงเพื่อจัดสรางศาลากลางใหมแทนอาคารเดิมที่มุงดวยหญา แตติดขัดที่ไมมี

งบประมาณเพียงพอ แตศาลากลางนัน้มีความจาํเปนเนื่องจากจะใชกักเก็บสินคาสวยที่มีมากให

มั่นคง กรมการเมืองจงึใหคําปรึกษาวาตามธรรมเนียมการปกครองเมอืงอุบลราชธานีนัน้ หากมี

งานกิจการของเมืองสามารถเกณฑเลขคงเมือง ซึง่เร่ิมมีมาต้ังแตแผนดินพระบาทสมเด็จพระนัง่

เกลาเจาอยูหวัจัดทาํได ดังนั้นจงึไดมีการเกณฑเลขคงเมืองออกตัดไมในละแวกเมือง โดยมี

รายละเอียดของพรรณไมรอบๆ เมือง ดังนี ้

 

...ใหแบงเลขคงเมือง หาไมพยอม ไมตเคียน ทําหลังคาคนละ ๑๐ แผน ไมพะยอม ไม

ตะเคียน ไมตแบก เปนไมกระดาน ๑๐ ตอตน ใหนักโทษเลื่อยฝา ไมประดู ไมเต็ง ไมรัง ทํา

เสา ขื่อ จันทัน ๑๕ คนตอตน...98 

 

 ทรัพยากรที่สําคัญประการตอมาคือที่ดิน เนื่องจากเมืองอุบลราชธานีมีที่ราบลุมแม

จํานวนมากสงผลใหเกิดพืน้ที่ทาํการเกษตรที่กวางขวาง ในชวงฤดูฝน และเม่ือเขาฤดูแลง ผืนนา

เหลานั้นไดกลายเปนพืน้ที่ผลิตเกลือและทุงเล้ียงสัตวอันกวางใหญ  

                                                 
97  เอเจียน แอมอนิเย, บันทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 69. 
98 “ใบบอกเมืองอุบลราชธานี,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที ่ 5 กระทรวง 

มหาดไทย, ร.5 ม.2. 12 ก /3, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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 การมีพืน้ที่ซึ่งมีทรัพยากรพืน้ฐานเหลานี้ไดมีสวนสงเสริมใหเกิดการผลิตของเมือง โดย

การผลิตของชาวเมืองอุบลราชธานี ระหวาง พ.ศ. 2335 ถึงทศวรรษที่ พ.ศ. 2410 นัน้มีเปาหมาย

หลัก อยู 2 ประการ ประการแรก คือการผลิตเพื่อยังชพี หรือการผลิตเพื่อการบริโภคภายในชุมชน 

เปาหมายประการตอมา คือการผลิตเพื่อสงออกภายนอก ซึ่งเปนการสงสวยใหแกกรมการเมือง

ตลอดจนเพื่อการคาการแลกเปล่ียนระหวางพื้นที ่ ในหัวขอตอไปนีจ้ะแยกอธิบายระหวาง 

การเกษตรกรรม เกลือ และของปา ซึง่เปนการผลิตที่สําคัญในชวงเวลาดังกลาว โดยจะทําการ

อธิบายไปตามลําดับ ดังนี ้

2.1.1 การเกษตรกรรม การเพาะปลูกเปนกิจกรรมหลักของชาวเมือง

อุบลราชธานมีาต้ังแตกอนการต้ังบานเมอืง การเกษตรกรรมระหวาง พ.ศ. 2335 ถึง ทศวรรษที่ 

พ.ศ. 2410 มกีารปลูกขาวเปนหลัก จากสภาพภูมิประเทศและหลักฐานที่เกีย่วของกับการปลูกขาว

ในอุบลราชธานีนัน้สามารถจําแนกการทํานาขาวได 3 แบบ คือการทํานาทาม นาทุง และนาแซง 

เนื่องจากพื้นทีข่องอุบลราชธาน ี อยูใกลกบัจุดที่แมน้าํชีไหลซ่ึงไหลอยางรวดเร็วมาบรรจบกับแมน้าํ

มูนซึง่ไหลชากวา สภาพดังกลาวกอใหเกดิกระแสน้ําวนจนตะกอนมีการแกวงตัวแลวทับถมกันเปน

ที่ราบลุมทางทิศใตและทิศตะวันตกของเมือง โดยพื้นที่บริเวณดังกลาวมีความอุดมสมบูรณเปน

อยางมากและกลายเปนที่รับน้ําเมื่อน้าํหลาก การเพาะปลูกขาวในบริเวณนี้จงึตองทํานาแบบนา

ทาม การทํานาทามนัน้จะตองเลือกพนัธุขาวที่สามารถตอสูกับระดับน้ําที่ข้ึนสูงไดเปนเวลานาน 

เนื่องจากในบางคร้ังน้ําที่หลากมาจากแมน้ํานั้นยังไมใชน้ําฝนที่ตกในทองถิน่ การทํานาแบบตอมา

คือ นาทุง จากจารึกหลักที่ 1 ที่วัดมหาวนาราม มีเนื้อความที่บงบอกถึงพืน้ที่การทาํนาทุงของเมือง

อุบลราชธาน ี โดยในจารึกไดบรรยายถงึการมอบทีน่าของพระพรหมวรราชสุริยวงศผูเปนเจาเมอืง 

มอบที่นา ดานทิศเหนือทายวัดใหเปนทานแกพระเจาใหญอินทรแปง ซึ่งสุดเขตของท่ีนานั้นจะเปน

เขตปา ซึง่ทาํใหเหน็ไดวาบริเวณนาทุงนัน้จะอยูบริเวณดานทิศเหนือของเมืองนบัจากแนวถนน

เข่ือนธานี เลยวัดมหาวนารามไปจนถงึเขตปา ซึ่งนับวาเปนพืน้ที่ขนาดใหญ เนื่องจากการทํานาทุง

นั้นจะใชแรงงานมากกวานาทาม ซึง่เปนการทํานาน้าํหลากไมตองระมัดระวังเร่ืองการจัดการน้ํา

มากนัก แตนาทุงซึ่งเปนการทํานาแบบนาดํานัน้เปนการทํานาที่พึง่พาน้าํฝนเปนหลัก ดังนัน้จึงตอง

มีการยกคันนาเพื่อกักเก็บน้าํ และตองคอยดูแลไมใหปริมาณน้าํมากหรือนอยเกนิไป แตอยางไรก็

ตามการทํานาทุงจะไดผลดีมากกวานาทาม 99  การทาํนาแบบสุดทายคือ นาแซง ซึ่งเปนการทํานา

นอกฤดูกาล โดยชาวนาจะอาศัยน้าํที่ขังอยูบริเวณ หวย หนอง บุง ทาม ในการผลิต โดยหลักฐานที่

                                                 
99 ในปที่ปริมาณน้ําเหมาะสมการทํานาทุงนัน้จะไดผลมากกวานาทาม เนื่องจาก

สามารถควบคุมน้ําไดดีกวา. 
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กลาวถึงการทาํนาแซงของชาวอุบลราชธานีนัน้ อยูในพืน้เมืองอุบลฉบับ ปรีชา พณิทอง ไดระบุถึง

พื้นที่การทํานาแซงวา  
 
ทิศเหนือใต  ตะวันตกตะวันออก 

มีหวยนํ้า  ชุมแทบอนเฮ็ดนา 

เหมิดฝนแลว  เฮ็ดนาแซงก็งาย 

ท้ังเลามีบอเกลือ  บอนเฮ็ดกินแคมนํ้า...100 

 

ชาวเมืองอุบลราชธานีเปนกลุมคนที่อยูในวัฒนธรรมลาว ดังนั้นในการผลิตขาวจึงยอมมี

วิธีการและความเช่ือในรูปแบบที่คลายคลงึกนั โดยกอนการทํานานัน้จะมกีารเล้ียงตาแฮก ซึง่จะ

ทําในเดือน 6 ซึ่งเปนตนฤดูฝน โดยชาวนาในชุมชนจะนาํไกตมไปประกอบพิธีเส่ียงทายระดับน้ํา 

โดยการใหผูประกอบพิธทีี่เรียกวา เฒาจํ้า เปนผูเส่ียงทาย เมื่อเล้ียงตาแฮกแลว ชาวบานจะทํา

การแฮกนา101 ซึง่เปนการไถวนเปนวงกลมแลวทาํการปกขาวในนาตาแฮก102 โดยจะปกขาว 8 ตน 

โดยกอนการปกขาวแตละตนจะมกีารทองคํา ดังนี ้
 

ปกกกน้ีพุทธรักษา   ปกกกน้ีธรรมรักษา 

ปกกกน้ีสงฆรักษา   ปกกกน้ีเพิ่นเสียใหกูได 

ปกกกน้ีเพิ่นไหใหกูม ี  ปกกกน้ีใหไดหมื่นมาเยีย 

ปกกกน้ีใหหมื่นเยียมาเลา  ปกกกน้ีขวัญขาวใหมาโฮม 
  

หลังปกทัง้ 8 ตนลงไปแลวจากนั้นจะเปนการลงมทีํานาจริง แตกอนจะลงมอืตอง

ประกอบพิธีปกกกแฮกกอน ซึ่งมีเคร่ืองขัน 5 กลา 14 ตน แลวตองทองคํา ดังนี ้

 

...ไฮน้ีไฮก้ําขวา นาน้ีนาทาวทุม ทาวทุมใหกมูาแฮกนากูจักแฮก พญาใหกมูาแฮกกจูักแฮก 

ปกกกน้ีใหกูไดงัวแมลาย ปกกกน้ีใหกูไดควายเขาซอง ปกกกน้ีนกจิบโตตาบอดใหบินหนี 

                                                 
100 ปรีชา พิณทอง, ประวัติเมืองอุบลราชธาน ี (อุบลราชธานี : โรงพิมพศิริธรรมออฟเซ็ท, 

2535), 35. 
101 การแฮกนานัน้นาจะมีความสัมพนัธทางใดทางหนึ่งกับพิธี แรกนาขวญั. 
102  “นาตาแฮก” คือที่นาที่ปกเสาลอมรอบหรือยกคันนาใหสูง ขางในปลูกขาวไว 7 - 8 

ตน. 
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ปกกกน้ีนกจอกโตตาแหวนใหบินหนี ปกกกน้ีแมงดาโตฮูย่าํกกขาวใหบินหนี ปกกกน้ีใหได

ฆองเกากํา ปกกกน้ีใหไดคําเกาหมื่น ปกกกน้ีใหไดขาวหมื่นมาเยีย ปกกกน้ีใหมานใหญเทา

มานออย ปกกกน้ีใหมานนอยเทามานเลา ปกกกน้ีใหไดเปนเศรษฐีเทาเฒา... 

 

ส่ิงที่มีอยูในพธิีกรรมในการผลิตนี้ แฝงไวดวยปญหาและอุปสรรคในการผลิต เชนปญหา

นาลมปญหานกหนูแมลงทีท่ําใหตนขาวเสียหาย สะทอนใหเห็นถึงการผลิตที่ข้ึนอยูกับสภาพดินฟา

อากาศเปนหลัก 

หลังจากทํานาไดผลผลิตแลว จะแบงออกเปน 3 สวน สวนแรกใหบริโภคในครัวเรือน 

สวนที่ 2 ใชในการศาสนา เชนถวายวัด หรือในกรณีที่ใชที่นาโอกาสในการทาํนา เชน ในกรณีของผู

ที่ทาํนาในที่ดินที่บริจาคใหพระเจาใหญอินทรแปง หากไดขาว 1 เกวยีนตองเสียคาที่ 1 ถงั ถาได 2 

เกวียน 2 ถงั และเก็บข้ึนตามลําดับ สวนที่ 3 ใชเพื่อเสียเปนสวยแกผูปกครองเมือง ซึ่งแมวาขาวจะ

ไมใชสินคาที่ตองสงไปเปนสวยแกสยาม แตขาวนัน้ยอมจําเปนสําหรับการบริโภคของเจาเมือง แม

ไมมีหลักฐานโดยตรงของการเก็บสวยขาวของเจาเมืองอุบลราชธาน ี แตปรากฏหลักฐานอยูใน

เมืองนครจาํปาสักซึง่เปนเมอืงที่อยูใกลเคียงกนั วาเจาราชบุตร (โย) ไดเปล่ียนธรรมเนียมการเกบ็

สวยแกชายฉกรรจที่มีภรรยาแลว “เปนไหม หรือปาน หรือเรว คนละชัง่หาตําลึงแตนั้นมาสวน

ขาวเปลือกก็เก็บตามเดิม”103  

อาจกลาวไดวาการทํานาเปนการผลิตที่สําคัญที่สุดของชาวอุบลราชธานี ในชวงหลัง 

พ.ศ. 2335 ถงึ ทศวรรษที ่พ.ศ. 2410 เนือ่งจากใชทัง้เวลาและแรงงานเปนจํานวนมาก แตอยางไร

ก็ตามยงัมทีรัพยากรสําคัญที่ชาวเมืองอุบลราชธานีตองทําการผลิตเมือ่พนฤดูกาลทาํนา ซึง่จะ

กลาวถึงตอไป 

2.1.2 เกลือ  ในสภาพเศรษฐกิจแบบเมือง การผลิตเกลือไมไดมีเปาประสงคหลัก

เพียงยงัชีพหรือแลกเปล่ียนเหมือนดังชวงที่เปนหมูบาน เอเจียน แอมอนิเย ซึ่งไดเดินทางเขามายัง

เมืองอุบลราชธานีไดอางถงึบันทกึของ ชูแบต และฟรองชิส กากนเิย ชาวฝร่ังเศสที่เดินทางมากอน

หนาเขาวา 

 
        ...ดร. ชูแบต ยังบอกอีกวาในเดือนกรกฎาคมท่ีเมืองอบุล เขาไดจายคาเกลือในราคา 

40 เซนตตอหน่ึงตะกราท่ีหนักถึง 6 กิโลกรัม ราคาเกลือท่ีตกตํ่าน้ี เน่ืองมาจากเหตุผล 3 

                                                 
103 หมอมอมรวงศวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาค

ที่4 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456), 66. 
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ประการดวยกันคือ การผลิตท่ีงาย คาแรงงานตํ่า และขอสุดทายคือ ตรงกับเวลาท่ีชาวบาน

วางจากการทํานา ฤดูท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับอุตสาหกรรมชนิดน้ีมี 2-3 เดือน คนงานหน่ึง

คนผลิตเกลือไดประมาณวันละ 15 ชั่ง ตามคํากลาวของ ฟรองชิส กากนิเย ท่ีตลาดอุบล

ราคาเกลือจะขายระหวาง 3.50 หรือ 5 ฟรังตอหาบ (เวลาท่ีผมผานมาน้ันเกลือตกราคา

หาบละ 2 บาท)...104 

 

จากขอความในขางตน แสดงใหเห็นวาเกลือนัน้เร่ิมเขาไปมีสวนในการคาและการแลก 

เปล่ียน ซึง่นับเปนสินคาชนดิแรก ๆ ของอุบลราชธานี ซึง่หากไมคํานึงถึงทรรศนะทางดานราคาของ

นักเดินทางชาวตะวนัตกแลวจะพบวา เงนิ 5 ฟรัง ตอหาบ (ตอนที่กากนเิยเดินทางไปอุบลราชธานี

เงินบาทยังไมแพรหลาย) นั้นนาจะมีมูลคาที่สูงมากสําหรับสังคมที่เพิ่งยกฐานะข้ึนเปนเมืองมาไม

นาน ซึง่ในเอกสารพื้นเมืองอุบลฯ บรรยายถึงบรรยากาศการคาไววา  “ลางเทื่อมีผลาได เงินคําเบ้ีย

บาท เงนิลาดฮอยแพงไวสิใสถุง” 105  แตเมื่อวิเคราะหถึงสภาวการณในขณะที่แอมอนเิย เดินทาง

มายงัอุบลราชธานนีัน้ เปนชวงเวลาที่ฝร่ังเศสไดยึดดินแดนเวียดนามและปากแมน้ําโขงไดแลว และ

ในบริเวณนัน้เปนแหลงที่สามารถผลิตเกลือได ดังนั้นจงึอาจเปนไปไดวาทรรศนะทางดานราคานัน้

แอมอนิเยเทียบจากแหลงผลิตเกลือแหลงอ่ืน เมื่อพิจารณาจากประเด็นนี้แลวยอมแสดงวาเกลือ

อุบลราชธานมีีคุณภาพที่สูง และสามารถผลิตไดปริมาณมาก ทัง้ยงัมีราคาถูก ซึง่นาจะทาํใหสินคา

เกลือจากอุบลราชธานีไดเปรียบพืน้ทีก่ารผลิตเกลืออ่ืน ๆ แตส่ิงที่สามารถเห็นไดอยางชัดเจนคือ

หลังกระบวนการผลิตนั้น เกลือที่ไดนั้นจะถูกเก็บไวบริโภคในครัวเรือนและมีบางสวนที่ถูกนาํไป

คาขายแลกเปล่ียน และเปนไปไดวามีบางสวนที่ใชถวายในการศาสนา และจัดสงใหกับกรมการ

เมือง บทบาทของเกลือทีม่ีตอสภาพเศรษฐกิจอุบลราชธานี ระหวาง ป พ.ศ. 2335 ถึงทศวรรษที ่

พ.ศ. 2410 จึงเปนสินคาสําคัญที่สามารถนําเงินตราจากภายนอกเขามาสูเมืองได  

 อาศัยหลักฐาน จากใบบอกราชการเมืองอุบลราชธานีในสมัยรัชกาลที่ 5 พบวาความ 

สามารถในการผลิตเกลือยังมีสวนในการขยายเขตอิทธิพลของเจาเมืองอุบลราชธานีสูดินแดนในฝง

ซายของแมน้ําโขง อันไดแกเมืองตะโปน เมืองพนิ เมืองนอง เนื่องจากเมืองในเขตที่สูงเหลานัน้ไม

สามารถทําการผลิตเกลือดวยตนเองได จึงตองยอมออนนอมเสียสวยไหม และหมอทองเหลือง

                                                 
104 เอเจียน แอมอนิเย, บันทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 70 - 71. 
105 ปรีชา พิณทอง, ประวัติเมืองอุบลราชธาน ี (อุบลราชธานี : โรงพิมพศิริธรรมออฟเซ็ท, 

2535), 129. 
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ใหแกเมืองอุบลราชธานีเพื่อแลกกับสิทธิในการซื้อขายเกลือ ในสมัยพระพรหมราชวงศา (กุทอง 

พ.ศ.2388-2409) เจาเมืองคนที ่ 4 106 อยางไรก็ตามดวยระยะการเดินทางอันหางไกลสงผลใหการ

ขนสงเกลือไปสูเมืองเหลานี้ไมเพียงพอ เมืองในเขตทีสู่งเหลานีจ้ึงตองเสียสวยใหแกญวนเพื่อนาํ

เกลือจากญวนมาบริโภคและกลายเปนเมอืงสวยสองฝายฟา ดังขอความในใบบอกทีห่ลวงภักดี

ณรงคสงถึงพระยาราชเสนาปลัดทูลฉลองกรมมหาดไทยฝายเหนือขาหลวงเมืองอุบลราชธานี เร่ือง

การทาํทางเกวียนเพื่อการขนสงเกลือจากอุบลราชธานีสูดินแดนฝงซายแมน้ําโขง เมื่อ พ.ศ.2431 

วา 

 
...เกลาผมไดตรวจดูทางแตเมืองพินถึงเมืองตะโปนเห็นควรจะทําทางเกวียนได แต

เวลาน้ีเกลาผมยังใหราชวงษเมืองลําเนาฯ ราชบุตรเมืองสองครฯ คุมไพรไปทําทางเกวียน 

ต้ังแตบานทาประชุมถึงเมืองสองครฯ แตเมืองสองครฯ ถึงเมืองพองบรรจบกับทางเกวียนท่ี

ทําแลว เพราะทางน้ีเปนทางตรง ถาทําทางตอนน้ีแลวเสร็จเมื่อใด จึงจะทําทางแตเมืองพิน

ไปถึงเมืองตะโปน คร้ังหลังไดจัดการทําทางเกวียนบรรทุกเกลือออกไปหัวเมืองชั้นนอกได

คร้ังน้ีน้ัน ผูวาราชการเมือง ทาวเพี้ยกรมการราษฎรมีความยินดีท่ัวไป เพราะไดซื้อเกลือ

รับประทานถูกกวาเกลือญวนมาก อน่ึงผูวาราชการทาวเพีย้ราษฎรแจงความตอเกลาผมวา

ตองฝากตัวเขาหาญวนก็เพราะตองลงไปซื้อเกลือญวน ถามีเกลือรับประทานแลวไมอยาก

เปนบาวญวนเลย...107 

 

เห็นไดวานอกจากความหมายถึงพลังทางเศรษฐกิจแลว เกลือในลุมแมน้ําโขง ยัง

หมายถงึพลังและแรงดึงดูดทางการเมืองไดอีกทางหนึง่ ซึ่งสงผลใหเมอืงอุบลราชธานีสามารถดํารง

ความเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการเมืองในลุมแมน้ําโขงได ในหัวขอตอไปจะกลาวถงึ

ทรัพยากรทีช่าวอุบลราชธานตีองจัดเก็บเพือ่เสียสวย หรือที่เรียกโดยรวมวา “สินคาของปา” อัน

ประกอบดวย ข้ีผ้ึง ปาน น้ํารัก และ เรว ดังตอไปนี้ 

2.1.3 ของปา สาเหตุที่จัดของปาอยูในหวัขอของการผลิตเนื่องจากผูศึกษามี

ความเห็นวา คําวาของปานัน้มิไดมีความหมายในเชิงทีเ่ปนทรัพยากรเพียงอยางเดียว แตตองผาน

การเก็บ สะสม หรือแมกระทั่งแปรรูป เชนการเก็บสวยปาน ในป พ.ศ.2335 มีอัตรา 2 เลขตอขอด 

                                                 
106  “ใบบอกเมืองอุบลราชธานี,” เอกสารกรมราชเลขาธกิาร รัชการที ่ 5 กระทรวง 

มหาดไทย, ร.5ม.2 12 ก/6, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
107เร่ืองเดียวกัน. 
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หมายถงึ เลข 2 คน สามารถรวมกนัสงปาน 1 ขอดได ซึง่ คําวา “ขอด” เปนลักษณะนามหมายถงึ

วัตถุทีม่วนอยู ดังนัน้การสงสวยปาน ซึง่ถอืเปนของปานัน้ไมไดสงเปนตน หรือเปนเสน แตตองผาน

กระบวนการผลิตโดยเล็นใหเปนเสนแลวมวนเปนขอด ดังนัน้จึงขอใหนยิามของคําวาของปาในที่นี้

วา เปนหนึง่ในการผลิตที่มีมนุษยเขาไปเกีย่วของ  

หลังการต้ังเมอืงอุบลราชธานี สยามไดกาํหนดใหสงสวยข้ีผ้ึง น้ํารัก และ ปาน ซึ่งส่ิงของ

เหลานี้ไมใชส่ิงของที่ผลิตและใชเปนประจาํภายใตระบบสังคมแบบเดิม ซึ่งเปนมีฐานะเปนหมูบาน 

ดังนัน้จึงอาจกลาวไดวาการผลิตของปาในเมืองอุบลราชธานี เปนไปเพื่อสงออกไปยังภายนอกเปน

หลัก เนื่องจากเปนทรัพยากรที่มีมูลคาสูง ของปาบางชนดิ เชน ข้ีผ้ึงอาจถูกเก็บรวบรวมเพื่อแปลง

เปนเทียนถวายวัดในขณะทีช่าวบานทั่วไปใชไตใหแสงสวางยามคํ่าคืน ปานจะถูกใชบางในการเล็น

ใหเปนเสนแลวถักทอเปนตาขายสําหรับผลิตเคร่ืองมือจับสัตว สวนน้ํารักและเรวนั้นเปนส่ิงที่ไมได

ใชในชีวิตประจําวนัอยางชัดเจน ดังนั้นจะเห็นไดวาการผลิตของปานัน้มีแรงผลักดันมาจากการเก็บ

สวย โดยสวยของปาที่อุบลราชธานีตองสงไปยังกรุงเทพมหานครนั้นประกอบดวย ข้ีผ้ึง น้ํารัก ปาน 

และ เรว โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ขี้ผ้ึง เปนส่ิงของที่เมืองอุบลราชธานีตองสงเปนสวยแกสยาม ต้ังแต พ.ศ. 2335108 โดย

ตองสงสวยชนดินี้ในอัตรา 2 เลกตอเบ้ีย 109  โดยพ้ืนที่เมืองอุบลราชธานนีั้นอยูในเขตทีเ่รียกวาดงอู

ผ้ึง ซึง่เปนบริเวณที่มีรังผ้ึงมากมาย โดยข้ีผ้ึงนัน้ถูกเก็บอยูในตัวของผ้ึงในรูปของเกล็ด เกล็ด

ดังกลาวถูกสรางข้ึนโดยตอมที่อยูบริเวณทองนอยของผ้ึง เพื่อจะนาํไปใชสรางโพรงเล็กๆ ในรวง

น้ําผ้ึง ซึ่งใชในการเลีย้งผ้ึงที่ยงัไมเติบโตเต็มที ่  เมื่อไปเก็บข้ีผ้ึงนัน้จะตองไปกันหลายคน เมื่อพบรัง

ผ้ึงจะตองปูใบไมใตรังผ้ึง แลวใชกาบมะพราวจุดคบไฟใหเกิดควันเพื่อลนใตรังผ้ึง เมื่อเห็นวาผ้ึง

สงบดีแลวจึงตัดรังผึ้งทัง้กิง่แลวแยกน้ําหวานของจากข้ีผ้ึง จากนั้นกค็ลึงเก็บข้ีผ้ึงไวเปนกอนเพื่อ

นําสง ข้ีผ้ึงมีประโยชนหลายอยาง เชนเปนสวนประกอบในการหลอโลหะ หรือผลิตเปนสีผ้ึงเพื่อใช

เปนเคร่ือง สําอาง  และใชผลิตเทียนเพื่อใชในการศาสนา 

น้ํารัก เปนทรัพยากรที่เมืองอุบลราชธานีตองจัดสงใหแกสยาม โดยสงในอัตรา 2 ขวด 

ตอ เบ้ีย110  ซึ่งน้าํรักนี้ไดจากตนรัก หรือที่คนอุบลราชธานีเรียกตน “น้ําเกีย้ง”  ซึ่งเปนไมยืนตน สูง 5 

                                                 
108 หมอมอมรวงศวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาค

ที่4 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456), 54. 
109 100 เบ้ีย เทากับ 1 อัฐ. 
110 หมอมอมรวงศวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาค

ที่4 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456), 54. 
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-15 เมตร ตนน้ําเกี้ยงมีน้าํยางที่เปนพิษรุนแรง คนที่แพหรือถูกไอจากตนน้าํเกีย้งจะทาํใหเกิดผ่ืนคัน

ปวดแสบปวดรอนมาก น้ํายางของน้ําเกี้ยงมีประโยชนในการลงรักปดทองเคร่ืองใชลายรดน้ําตาง ๆ 

เพื่อใชในราชสํานัก เชน เคร่ืองราชูปโภคหรือเคร่ืองใชตาง ๆ ของพระมหากษัตริยหรือเจานาย

ชั้นสูง  

นอกจากผลิตเพื่อสงสวยแกสยามแลว ชาวอุบลราชธานียงัผลิตน้ํารักเพื่อใชในการ

ศาสนา จากคําจารึกบนไมสัก 111  ซึ่งจาํหลักเปนภาษาลานนา ไดมาจากวัดใตเทิง อุบลราชธานี  

ขอความในจารึกเลาถงึการยกวิหารพทัธสีมา ในป พ.ศ. 2373 และมีการใชน้าํรักรวมกับการปด

ทองเพื่อใหบงัเกิดความสวยงาม อัตราการสงเรวไปยงัสยามมกีารเปลี่ยนแปลงเมื่อ พ.ศ. 2392 

โดย กําหนดอัตราใหมเปนเลกละ 1 ทะนาน112 นอกจากนีใ้นบันทึกของเอเจียน แอมอนิเย ไดระบุ

วา มีการเก็บน้ํารักอยูหลายจุดในอุบลราชธานี โดยเฉพาะบานกุก บานจาน และบานโพนเมือง ซึ่ง

อยูรอบ ๆ เมือง113 

ปาน เปนทรัพยากรอีกชนดิหนึง่ที่ ชาวอุบลราชธานีตองสงเปนสวยแกสยาม ต้ังแตป 

พ.ศ. 2335 โดยสงในอัตรา 2 เลกตอขวด 114  จากประสบการณการสัมภาษณของผูศึกษาพบวา 

ปานเปนพื้นเสนใยด้ังเดิม  (กอนการเขามาของปอ ที่เพิ่งเขามาปลูกแพรหลายในภาคตะวันออก

เฉียง เหนือเมือ่ราว 40 – 50 ปที่ผานมา) โดยขาวบานจะเขาไปตัดตนปานในปา โดยเลือกตัดใหได

ขนาดพอดี แลวแชน้ําไวใหเหนยีว ฉีกเสนใยเล็นใหเปนเสน แลวมวนเก็บไวบนลําไมไผเปนขอดเพือ่

นําไปใชสอยตอไป 

เรว เปนทรัพยากรสําคัญและเปนที่ตองการของสยามเปนอยางมาก ในอุบลราช ธานี

เรียกเรววา หมากแหนง เรวเปนพชื ลมลุก มีเหงาอยูใตดิน ข้ึนไดในดินแทบทุกชนิด แตจะเจริญได

ดีและมีเมล็ดในที่มีแสงนอยแบบปาดงดิบ สวนที่ใชคือเมล็ดใน ฤดูกาลเกบ็ผลเรวมาสงสวย 

ประมาณเดือน 9 -10 ซึ่งผลเรวสุก แลวนาํมาผ่ึงแดดหรือรมควันใหแหง  อุบลราชธานีเร่ิมสงเรว

เปนสวยใหแกสยามในราว ป พ.ศ. 2370 ซึ่งอุบลราชธานีไดจัดกองสวยออกเปน 1 กอง เพื่อจัดหา

                                                 
111  ปจจุบันจารึกแผนนี้อยูที่แผนกหนงัสือตัวเขียนและจารึก กองหอสมุดแหงชาติ กรม

ศิลปากร ขอความในจารึกแปลโดยประสาร บุญประคอง และ เทิม มีเติม. 
112 “บัญชีสวยเรว,” รัชกาลที่ 3, เลขที ่15, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
113 เอเจียน แอมอนิเย, บันทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 71. 
114 หมอมอมรวงศวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาค

ที่4 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456), 54. 
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ทรัพยากรสวย และในป พ.ศ. 2373 อุบลราชธานีไดจัดสงสวยเรว 400 หาบ  คิดเปนเงิน 100 ชัง่115 

แตอยางไรก็ตามแมจัดใหมกีองสวยข้ึนเปนเอกเทศแลวก็ยังคงมีปญหาการคางสวยใน พ.ศ.2373 

ดังความวา  

 

…จํานวนปกุญ เอกศก โปรฏใหทําแตคนละ ๑ ตําลึง สงแลยังคาง ในเมืองขอรแกน 

หักสงเมื่อป ชวดโทศก ปฉลู ตรีนิศก เรว คิดเปนเงิน ๘ ตําลึง ครบ เมืองสุวัณภูมหักสงเมื่อป 

มเสง สัพศก เงิน ๒ ชั่ง ๔ ตําลึงครบ เมืองยดสุนธอร(ยโสธร) เลกสมักไปอยูเมืองหนองคาย ๑๘ 

คน คง๑๗๑ คน หักสงเมื่อปมเสง สัพศก ๘ ชั่ง ๑๑ ตําลึง ครบ เมืองอุบล เพี้ยเมืองกลาง เพี้ย

มหามนตรี วาโปรดใหยกเลกเปนคงเมือง คาง ๑๐ ตําลึง เมืองรอยเอ็ด หักสงเมื่อปมเสง สัพศก

๑๐ ตําลึง ครบ เมืองชลบท ยงัคาง ๑ ชั่ง ๔ ตําลึง เมืองหนองคายรับเลกไปจากเมอืงยดสุนธอร 

๑๘ คน เงิน ๑๘ ตําลึง หักสงเมื่อปมเสง สัพยก ๑๘ ตําลึง ครบ...116 

 

จากปญหาการคางสวยนี ้ นาจะเปนสาเหตุที่สงผลใหสยามตองลดอัตราการเก็บสวยเรว

จากคนละ 1 ตําลึง ลงคร่ึงหนึ่ง ในป พ.ศ. 2392 ซึ่งสยามไดกําหนดอัตราการเก็บสวยเรวจาก

อุบลราชธานีเปน เลก 10 คน ตอเรว 1 หาบ คิดเปนเงนิ คนละ 2 บาท117ซึ่งสยามใชอัตราการเก็บ

สวยเรวนี้ ไปจนถงึทศวรรษที่ พ.ศ.2410 ซึ่งจะมีความเปล่ียนแปลงอีกคร้ัง 

ในระยะเวลา ระหวาง พ.ศ.2335 ถึงทศวรรษที่ พ.ศ.2410 เมืองอุบลราชธานีมีความ

เปล่ียนแปลงทางการผลิตอันเนื่องมาจากการตองสงสวยแกสยาม สงผลใหคนในเมืองอุบลราช 

ธานมีีภาระในการผลิตสองดาน ดานแรกคือการผลิตเพื่อยังชพี และอีกดานคือการผลิตสินคาสวย 

โดยเฉพาะทรัพยากรสวยนัน้ ตองอาศัยการเดินทางไปในพื้นที่ปาเขาเพ่ือเก็บรวบรวมใหครบถวน

ตามจํานวน ดังนัน้การผลิตสินคาสวยจึงยอมสงผลตอผูคนและการผลิตของเมืองสองประการ  

ประการแรกเปนการกระตุนภาคการผลิตของเมือง เนื่องจากเปนการผลิตที่มกีาํหนด

และอัตราในการจัดสง ดังนัน้ ยอมสงผลใหแรงงานซ่ึงเปนภาคการผลิตของเมืองตองทาํงานอยาง

เต็มประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการผลิตเองโดยตรง หรือการซื้อหาแลกเปล่ียน ซึ่งปฏิเสธไมไดวา 

                                                 
115 “บัญชีกํานัลเลกผาขาวอนุเวียงจันทน จ.ศ. 1192,” รัชกาลที่3, เลขที1่5, หอจดหมาย

เหตุแหงชาติ. 
116 เร่ืองเดียวกนั. 
117 “เร่ืองบัญชีสวยเรวจ.ศ. 1209,”  รัชกาลที่3, เลขที่15,หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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การเขาสูระบบสวยเปนเมืองแรกๆ ในภูมิภาคไดสงผลใหชาวเมืองอุบลราชธานมีีโอกาสปรับตัวให

เขากับระบบใหมนีก้อนพืน้ทีอ่ื่นๆ  

โอกาสในการปรับตัวนี้หมายถึงการเรียนรูในเทคนิคการผลิต การเสาะแสวงหาเครือขาย

การคาขายแลกเปลี่ยนทรัพยากรชนิดตางๆ  ตลอดจนดานบรรจุภัณฑและการขนสง ซึง่เมอืง

อุบลราชธานมีีโอกาสลองผิดลองถูกเปนเมืองแรกๆ จนเมืองอุบลราชธานีสามารถเพิ่มบทบาททาง

เศรษฐกิจการเมืองจนกลายเปนเมืองสําคัญในเวลาตอมา 

ผลประการที่สองคือ สะกัดกั้นการผลิตทรัพยากรบางชนิด เนื่องจากระบบสวยมีการ

กําหนดชนิดและจํานวนของสินคา ดังนัน้ชาวเมืองทีท่าํการผลิตจึงตองกระจายเวลาและแรงงานใน

การผลิตใหเหมาะสม สินคาบางชนิด เชน เกลือ แมจะมมีูลคาสูงภายในภูมิภาค แตเมื่อเกลือไมได

เปนสินคาสวยแกสยาม แรงงานและเวลาทั้งหมดจึงไมไดทุมเทใหกับการผลิตเกลือเพียงอยางเดียว 

ดังนัน้การผลติเพื่อคาขายของชาวเมืองจึงยอมถูกระบบสวยสะกัดกั้นไว 

จากการอภิปรายถงึทรัพยากรและการผลิต สามารถสรุปถึงพืน้ที่การผลิตทรัพยากรชนิด

ตางๆ ไดดังภาพประกอบและตารางตอไปนี ้
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  หมายถึงพื้นที ่ที่มีขาว  

  หมายถึงพื้นที ่ที่มีเกลือ 

  หมายถึงพื้นที ่ที่มีข้ีผ้ึง 

  หมายถึงพื้นที ่ที่มีปาน  

  หมายถึงพื้นที ่ที่มนี้ํารัก 

ภาพที ่4 แหลงผลิตทรัพยากรชนิดตางๆในทองถิน่ 

ที่มา : อมรวงศวิจิตร,หมอม, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ประชุมพงศาวดาร

ภาคที ่4, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพโสภณพพิรรฒธนากร, 2456). เอเจียน แอมอนิเย, บนัทึก

การเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทองสมุทร โดเร และ สมหมาย เปรม

จิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539). 
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ตารางที่ 2 แสดงรายการทรัพยากรและการผลิต พ.ศ.2335 ถึง ทศวรรษ ที ่พ.ศ.2410 

 

ผลผลิตที่ไดถูกใชใน  

รายการผลิต 
 

แหลงผลิต 
ครัวเรือน ศาสนา เมือง สยาม คาขาย 

ขาว ที่ลุมดานตะวนัตกและใต, 

ที่ดอนทางตอนเหนือ, ตาม

หนองและหวยรอบ ๆ เมือง 

/ / / - - 

เกลือ ริมหวยแถบบานหวยแจ

ระแม 
/ / / - / 

ข้ีผ้ึง ปาดงรอบ ๆ เมือง / / / / - 
น้ํารัก ตนน้าํเกี้ยง - / - / - 

ปาน ปาดงรอบ ๆ เมือง / / / / - 

เรว ในปาดงที่ดิบชื้นเขตภูเขา / - / / - 

 

ที่มา : อมรวงศวิจิตร,หมอม, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ประชุมพงศาวดารภาคที ่ 4, 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456).จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จ.ศ. 1192 เร่ือง บัญชี

กํานัลเลกผาขาวอนุเวยีงจันทน.จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จ.ศ. 1209 เร่ือง บัญชีสวยเรว.เอเจียน แอ

มอนิเย, บันทกึการเดินทางในลาวภาคหนึ่ง พ.ศ. 2438, แปลโดย ทองสมุทร โดเร และ สมหมาย 

เปรมจิตต (โครงการผลิตเอกสารสงเสริมความรูเกี่ยวกับประเทศเพือ่นบาน สถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทบวงมหาวิทยาลัย, 2539).ปรีชา พิณทอง, ประวัติเมืองอุบลราชธานี, 

(อุบลราชธาน ี : โรงพิมพศิริธรรมออฟเซ็ท, 2535).ประสาร บุญประคอง และ เทิม มีเติม, “คําอาน

จารึกบนไมสัก อักษรไทยเหนือ ภาษาไทย” ศิลปากร ปที่ 15 เลม 3 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2514) หนา 84-89.ประวัติวัดมหาวนาราม,(อุบลราชธานี : วัดมหาวนาราม, 2539). 

 

 จากภาพประกอบและตารางขางตนนี ้ แสดงใหเหน็ถงึความแตกตางของจุดหมาย

ปลายทางและเปาหมายในการผลิตระหวางทรัพยากรพืน้ฐานซ่ึงใชในชีวิตประจําวัน คือขาวและ

เกลือ กับสินคาของปาซ่ึงถกูผลิตข้ึนมาเพือ่สงสวยเปนหลัก  โดยขาวและเกลือนัน้เปนการผลิตเพื่อ
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ใชในพืน้ที่และแลกเปล่ียนในภูมิภาค สวนสินคาสวยนั้นมเีปาหมายที่คอนขางชดัเจนวาเปนการ

ผลิตเพื่อการสงออกไปยังสยามเปนหลัก ดังนั้นความสําคัญของสภาพทรัพยากรและการผลิตใน

หวงเวลานี้ คือเปนจุดเร่ิมตนของความเกีย่วพนัทางเศรษฐกิจกับสยาม โดยสินคาของปาเหลานี้ได

เขาไปมีบทบาทอยางมากตอการคาทางทะเลของสยาม โดยเฉพาะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระนัง่เกลาเจาอยูหวั ไดมีการคาสําเภากบัจีนอยางกวางขวางโดยเรวกลายเปนสินคาสําคัญซึ่งจนี

ตองการมาก ดังนั้นสยามจึงตองเรียกรองไหเจาเมืองอุบลราชธานเีปนธุระกํากับใหเจาเมืองอ่ืนๆ 

สงสวยใหครบถวนตามกาํหนดและเวลา รวมทัง้สวยเมืองอุบลราชธานีเองดวย ดังนั้นเปาหมายใน

การผลิตของเมืองในชวงเวลานี้จงึมีความสัมพนัธระหวางศูนยกลางภายนอก และเครือขายการคา

ภายในภูมิภาค ดังจะกลาวถึงในหัวขอการคาขายแลกเปล่ียนดังตอไปนี ้

  
2.2 การแลกเปลี่ยนและคาขาย  
 จากปจจัยทางเศรษฐกิจหลังการต้ังเมืองในป พ.ศ.2335 ซึ่งระบบสวยและโอกาสในการ

สะสมทรัพยากรของกลุมเจาเมือง เปนแรงผลักดันใหเกดิการแลกเปล่ียนคาขายภายในภูมิภาค ซึ่ง

ในหวัขอนี้จะกลาวถงึ เครือขายทางการคา สินคา และส่ือกลางในการแลกเปล่ียน ดังนี ้
 

2.2.1 เครือขายการแลกเปลีย่นและคาขาย เครือขายการแลกเปล่ียนและ

การคาของเมอืงอุบลราชธานี ระหวาง พ.ศ.2335 ถงึทศวรรษที่ พ.ศ.2410 ไดถูกกําหนดโดย

เสนทางตามธรรมชาติ ไดแกแมน้ํา และชองเขา จากหลักฐานในบันทกึของเอเจียน แอมอนิเย ชาว

ฝร่ังเศสที่เดินทางตามลุมแมน้ําโขงไปถึงเมืองอุบลราชธานีในราว พ.ศ.2425 ไดชี้ใหเหน็ถงึรูปแบบ

อันยาวนานและความสําคัญของ“พอคาชาวบาน” ซึง่มีบทบาทในการสงผานทรัพยากรไปในพ้ืนที่

ตางๆ โดยพวกเขาจะทําการผลิตตามฤดูกาลแลวออกเดินทางคาขายแลกเปล่ียนในพื้นที่ตางๆ ทีม่ี

ทรัพยากรที่ตองการ โดยใชวิธีการเดินทางทางน้ําและทางบก118 

 อาศัยหลักฐานเดียวกันนี ้ บงบอกวาดวยสภาพภูมิศาสตรซึ่งเปนจุดบรรจบของแมน้าํ

หลายสายสงผลใหเครือขายทางการคาของเมืองอุบลราชธานี เปนเมืองทีม่ีพืน้ที่ใกลชิดติดตอกับ

แมน้ํา ซึง่ประกอบดวย แมน้ําโขง แมน้าํชี และแมน้ํามูน โดยในลุมแมน้ําโขงนัน้มีศูนยกลางทาง

การคาสองเมืองคือเมืองเชียงแตงและเมอืงนครจําปาสัก เมืองเชียงแตงหรือสตรึงเตรงในภาษา

เขมร มีสภาพภูมิประเทศทีส่ามารถเชื่อมโยงไปสูดินแดนโคชินจีนเขมรและลาว สงผลใหชาวเมืองนี้

                                                 
118 เอเจียน แอมอนิเย, บันทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 68-71. 
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มีความเปนพอคาและนายหนาโดยธรรมชาติ ซึง่เชียงแตงมีสินคาสําคัญคือทาสทีถู่กฉุดครามาจาก

เขตภูเขาและดินแดนโคชินจีน สวนเมืองนครจําปาสักนั้นไดประโยชนจากเกาะแกงที่เชีย่วกรากของ

แมน้ําโขงสงผลใหเมืองนี้ กลายเปนจุดพักจุดเปล่ียนเรือของบรรดาพอคาซ่ึงตองการเดินทางผาน

บริเวณดังกลาว ในสวนความสัมพนัธทางการคากับอุบลราชธานีนัน้ นครจําปาสักเปนตลาดสําคัญ

ของเกลือซ่ึงเปนสินคาขาออกสําคัญของเมืองอุบลราชธานี และในขณะเดียวกนักเ็ปนเมืองที่อุดม

ไปดวยสินคา ประเภท ฝาย ผาฝาย ดอกคํา คราม ขาว กระวาน ไต และสีเสียด ซึง่ถูกลําเลียงตาม

ลําน้าํโขงมาจากเมืองหนองคาย บรรดาพอคาเกลือจะบรรทุกเกลือจากเมืองอุบลราชธานีลองออก

จากปากแมน้าํมูนในราวเดือนธันวาคมซึง่เปนหนาน้ํา เพื่อทาํการคาขายแลกเปล่ียนสินคาเหลานี้ที่

เมืองนครจาํปาสัก 119  

สวนการคาขายแลกเปล่ียนทางบกจากเมืองอุบลราชธานีนัน้ มีเสนทางผานเมืองนคร

จําปาสักและเมืองมูลปาโมกข ผานดินแดนตะวันตกของลุมแมน้าํโขงเขาไปสูดินแดนเขมร โดย

สินคาที่ใชเสนทางนี้คือสินคาประเภท โค กระบือ และมา ซึ่งสามารถเดินทางเองได โดยปญหาของ

การเดินทางทางบกคือปญหาจากโจรผูรายและการเดินทางทีย่ากลําบากในฤดูฝน 120 เครือขาย

ทางการคาทัง้หมดนี้เปนเครือขายการคาในภูมิภาค สวนการสงสวยสูสยามนัน้จะถูกสงผานจาก

แมน้ํามูนสูนครราชสีมากอนจะถูกรวบรวมสงใหแกสยาม 

 

2.2.2 สินคา ในหวัขอตอไปนี้จะกลาวถึง สินคาขาเขาเพื่อสะทอนถงึรสนิยมและ

ความตองการของชาว เมืองอุบลราชธาน ี และ สินคาขาออก 121 ซึ่งจะเนนเนื้อหาสาระไปท่ีระบบ

สวย เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางอุบลราชธานีและสยาม โดยมีราย 

ละเอียดดังนี ้

   2.2.2.1 สนิคาขาเขา หลักฐานโดยตรง ทีก่ลาวถึงสินคาขาเขา

ของอุบลราชธาน ี ระหวาง พ.ศ. 2335 ถึง ทศวรรษที ่ พ.ศ. 2410 มีไมปรากฏมากนัก แตจาก

หลักฐานแวดลอมอ่ืน ๆ เชน จดหมายเหตุในสมยัหลัง ตลอดจนขอมูลจากการสรางถาวรวัตถทุี่

เนื่องในพทุธศาสนานัน้ สามารถแสดงใหเห็นถึงทรัพยากรบางชนิดทีถู่กนาํเขามาเพื่อใชในกิจการ

                                                 
119 เร่ืองเดียวกนั, 13 -17. 
120 เร่ืองเดียวกนั, 25. 
121  คําวาสินคาในบทนี้ หมายถึงทรัพยากรส่ิงสงออกหรือนาํเขาเพื่อแลกเปล่ียนกับส่ิงใด

ส่ิงหนึ่ง เชนเงิน หรือการยอมรับและคุมครอง ในกรณีนี้จึงนับส่ิงของที่สงสวยเปนสินคาขาออก

ดวย. 
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ของเมืองและในการศาสนา ซึ่งแนนอนวาทรัพยากรเหลานี้ไมสามารถผลิตไดในเมอืงอุบลราชธานี 

แตเมื่อมีหลักฐานรองรอยของวัสดุอุปกรณเหลานั้นอยูก็สามารถอนมุานไดวา มกีารนาํเขามาจาก

ภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ทองคํา หลักฐานที่กลาวถงึทองคําในเมืองอุบลราชธาน ีปรากฏในจารึกไมสัก วัดใตเทิง 

อําเภอเมือง อุบลราชธานี  โดยกลาวถึงการบริจาคปจจัยของบรรดากรมการเมืองและอุบาสกอุบล

สิกาในการยกวิหารพทัธสีมา ใน ป พ.ศ. 2373 โดยมีการบริจาคถึง  12 ชั่ง แลวนําไปจัดซื้อเคร่ือง

ตกแตงตาง ๆ ความวา 

 

...อุบาสกอุบาสิกาทาวพระยาท้ังหลาย ชมชื่นพรอมเปนคยัพ พศรัทธาภายในมมีหาอรรควร

ราชครูปุสสีตธรรมวงศาเจา เปนเคาเปนประธาน มใีจบานบขาด นํายังปจจัยราชเจาเปน

เงินตรา รวมได ๑๒ ชั่ง บขัดของ........พรอมกันจัดแจง ออกใหเปนเคร่ืองอุปกรณทุกส่ิง มีตน

วา คํา122ปด อันสดใสสีสันดีเหมือนดังรัศมี ๔ กับท้ังนํ้าเก้ียนนํ้าหางหยาบทาพอก จึงมีรัศมี

เล็งเปนชอใบดี...123 

 

ในพืน้ที่เมืองอุบลราชธานีนัน้ ไมปรากฏวามีแหลงทีส่ามารถผลิตทองคําได แหลงที่

สามารถผลิตทองคําได คือลุมแมน้ําโขง โดยเฉพาะเมอืงอัตตะปอ นั้นถือเปนแหลงผลิตทองคําที่

สําคัญ ทองคําที่ไดจากเมืองอัตตะปอเกดิจากการรอนในแมน้าํ ทองคําที่ไดจะเปนผง เรียกวา

ทองคําผุย ความบริบูรณของทองคําในอัตตะปอปรากฏใน ประชุมพงศาวดารภาคที่ 4 เมื่อ ป พ.ศ. 

2323 เจาโอเจาเมือง และเจาอิน อุปราชเมืองอัตตะปอทําการกดข่ีขมเหงราษฎร ความทราบถึงเจา

เมืองนครจาํปาสัก จึงสงเจาเชษฐ เจานคุูมกําลังไปปราบปราม ฝายเจาโอรูวาคงเอาตัวไมรอดจึง

ขอบังสุกุลตัวเองกอนถูกประหารชีวิต จึงเอาผลสะบา 100 ผลเศษ ควักเอาไสในออก แลวบรรจุ

ทองคําทรายกรอกเขาไวจนเต็มทุกลูก แลวจึงนิมนตพระมาทําการบังสุกุลและถวายผลสะบา

เหลานั้นแกพระสงฆ 124  แสดงใหเหน็วาเมืองแหงนี้สามารถผลิตทองคําไดเปนจํานวนมากและเม่ือ

ภายหลังเมืองอัตตะปอจึงเปนเมืองสงสวยทองคําที่สําคัญของราชสํานักสยาม 

                                                 
122 “คํา” ในภาษาลาว หมายความวาทอง. 
123  ประสาร บญุประคอง และ เทิม มีเติม, “คําอานจารึกบนไมสัก อักษรไทยเหนือ 

ภาษาไทย,” ศิลปากร 15,3 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2514) : 84-89. 
124 หมอมอมรวงศวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาค

ที่4 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456), 49. 
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โลหะ เมืองอุบลราชธานี ไมสามารถผลิตโลหะข้ึนใชเองได แตในสถานภาพความเปน

เมืองนัน้ยอมเปนที่แนนอนวา จะตองมกีารนาํโลหะเขามาใชในกิจการบานเมือง ไมวาจะเปน

เคร่ืองมือในการทํามาหากิน เชน พรา เสียม จอบ ขวาน หรือ อาวธุยทุธนาการตางๆ ตลอดจนเพื่อ

สรางถาวรวัตถุที่เนื่องในพทุธศาสนา เชนในจารึกไมสัก วัดใตเทิง อําเภอเมือง อุบลราชธาน ี ได

กลาวถึงการหลอพระพทุธสรอยสัพพัญูยอดแกวดวยโลหะ ดังความวา 

 

...กาลบนาน อันทานสมเด็จอรรควรราชครูปุสสีตธรรมวงศาเจา จึงมาใสตกแตงจึงอยูโสด

สุขแหงดวยเดชประจงไว จึงขวานขวายหากสมยอไดยนทองมีประมาน ๙ แสน 125บาทบน 

จึงพรอมกันหลอพุทธสรอยสัพพัญูยอดแกวก็ดี...126 
 

ในวัฒนธรรมภาษาลาวนั้นเรียกทองคําวา “คํา” แลวจะเรียกสําริดหรือทองแดงวา 

“ทอง” 127  แหลงผลิตโลหะที่สําคัญในแถบเมืองอุบลราชธาน ี เชน ทองแดงมีในแถบริมแมน้ําโขง

จังหวัดหนองคาย ดีบุกพบมากในเขตเวียงจัน และเหล็กพบมากในแถบขอบทุงกุลารองไห ซึง่เมอืง

อุบลราชธานนีาจะไดรับโลหะชนิดตางๆ จากพื้นที่เหลานี ้

แกว แกวคือผลึกของแข็งทีม่ีความวาวสะทอนแสง แกวมีหลายชนิดในวัฒนธรรมลาว

แกว อาจหมายถึงผลึกที่มีคาอ่ืน ๆ เชน เพชร พลอย มรกต โดยเรียกรวม ๆ วาแกว พบในวลีที่วา 

“เงินคํากาํแกว” ชาวอุบลราชธานีนาํแกวมาใชในงานหัตถกรรมที่ตองการความงดงามเปนพเิศษ 

ในงานที่ถวายแดพุทธศาสนา หลักฐานชิน้แรก ๆ ปรากฏในราว พ.ศ. 2373 ในจารึกไมสัก วัดใต

เทิง อําเภอเมอืง อุบลราชธานี ไดกลาวถงึส่ิงประดับในวิหารซึ่งมีแกวรวมอยูดวย ดังความวา 

  

                                                 
125 “แสน” ในทีน่ีน้าจะหมายถงึน้าํหนัก โดยมีอัตรา 12 กิโลกรัม เปน 1 หม่ืน และ 10 

หมื่น เทากับ 1 แสน. 
126  ประสาร บญุประคอง และ เทิม มีเติม, “คําอานจารึกบนไมสัก อักษรไทยเหนือ 

ภาษาไทย,” ศิลปากร 15,3 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2514) : 84-89. 
127 ความแตกตางนี้ปรากฏในเร่ืองอ่ืนๆ เชนการเรียกช่ือสีน้ําเงินในวฒันธรรมไทย แตใน

วัฒนธรรมลาวจะเรียกวาสีเขียว. 
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...คร้ันเขาในเขตวิหารพัทธสีมา มีคําปสรนายอดยิ่ง ดวยอนัไดเห็นสรรพรูปส่ิงนานาในวหิาร

คับคาท้ังหอน กับทองตีดาง ท้ังการกบานแปงสอย กบัท้ังพวกแกวออยบญุ กับท้ังแกวกาจก 

เอาต้ังไวใหเปนท่ี...128 

 
เมื่อพิจารณาแลว การนาํเขาแกวหรือผลึกมีคานั้นนาจะนาํมาเพื่อใชในการเสริมบารมี

ของศาสนสถานเปนสําคัญ มากกวาที่จะนําเขาในฐานะเคร่ืองประดับของบุคคลทั่วไป ซึ่งศาสน

สถานตางๆ นั้นยอมแสดงถึงบุญญาบารมีของผูสรางหรือผูอุปถมัภ โดยศาสนสถานที่ประดับ

ประดาอยางวจิิตรบรรจงเหลานี้ลวนถูกสรางข้ึนเพื่อ “ฉลองบุญ” ของกลุมเจาเมือง โดยในราว พ.ศ.

2425 ซึ่งแอมอนิเยเดินทางไปถึงเมืองอุบลราชธานีนัน้ เขาไดบันทึกไววา ในเขตเมืองอุบลราชธานี

มีวัดถึง 18 แหง ซึ่งวดัเหลานี้จะสรางกาํแพงอิฐฉาบดวยปูนสีขาวลอมรอบ ตัวอาคารของวัด

เหลานั้นมุงดวยแปนเกล็ดทีม่ีคุณภาพดีทีสุ่ดในประเทศ 129  ส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็นวากลุมเจาเมือง

คือกลุมคนทีม่ ีทนุ หรือพลังในการซ้ือสินคาราคาแพงเหลานี ้ซึ่งเปนผลมาจากประสิทธิภาพในการ

ควบคุมกําลังแรงงานและเศรษฐกิจของคนกลุมนี้ ซึง่สามารถพจิารณาไดอยางแจมชัดในตาราง

ตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128 ประสาร บุญประคอง และ เทมิ มีเติม, “คําอานจารึกบนไมสัก อักษรไทยเหนือ 

ภาษาไทย,” ศิลปากร 15,3 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2514) : 84-89. 
129 เอเจียน แอมอนิเย, บนัทกึการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทองสมุทร 

โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (โครงการผลิตเอกสารสงเสริมความรูเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทบวงมหาวิทยาลัย, 2539), 68 - 69. 
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ตาราง ที ่3 แสดงรายการสินคาขาเขา กิจกรรมที่ใชและที่มาของสินคา หลังต้ังเมือง 

 

กิจกรรมที่ใช  

รายการสนิคา 
ครัวเรือน ศาสนา เมือง สยาม คาขาย 

 

ที่มาของสินคา 

ทองคํา - / / - - ลุมแมน้ําโขง 

โลหะ / / / - - ลุมแมน้ําโขงและขอบทุง

กุลารองไห 

แกว - / - - - ไมทราบทีม่า 

 

ที่มา : หมอมอมรวงศวจิิตร [ม.ร.ว. ปฐม คเนจร] “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ประชุม

พงศาวดารภาคที่ 4, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456). ประสาร บญุประคอง 

และ เทมิ มีเติม, “คําอานจารึกบนไมสัก อักษรไทยเหนือ ภาษาไทย,” ศิลปากร 15,3 (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2514) : 84-89. ประวัติวัดมหาวนาราม,(อุบลราชธานี : วัดมหาวนาราม, 

2539). 
 

2.2.2.2 สินคาขาออก ดังที่ไดกลาวถงึภาพรวมการผลิต ในหวัขอที่

แลว ซึ่งสรุปไดวานอกจากขาวและเกลือซ่ึงเปนทรัพยากรที่ใชในชวีิตประจําวนัแลว ซึ่งทรัพยากร

สวนนี้เปนทรัพยากรที่สามารถใชแลกเปลี่ยนภายในภูมิภาค แตเมือ่มีการกอต้ังเมืองแลว ยอมมี

การผลิตอีกสวนหนึ่งเพื่อสงเปนสวยใหแกกรมการเมืองและสยาม ซึ่งสินคาเหลานี้เปนส่ิงของที่มคีา

หายาก เชน เรว ข้ีผ้ึง น้าํรัก เปนตน  โดยสินคาสวยเหลานี้มีความสําคัญตอเศรษฐกิจการคาของ

สยามเปนอยางมาก โดยเฉพาะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ซึ่งการคาทาง

ทะเลมีความเฟองฟูเปนอันมาก จากการศึกษาเอกสารจดหมายเหตุ บัญชีสงทอง เงินและส่ิงของ

สวยเมืองลาวตะวันออก 130  ซึ่งเปนเอกสารราชการในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว ไดชี้ใหเหน็วาสินคาสวยทวีความสําคัญจนสยามตองเรงรัดใหเมืองตางๆ สงสวยใหตรง

เวลาและครบตามจํานวน ดังความวา 

 

                                                 
130 “บัญชีสงทอง เงนิและส่ิงของสวยเมืองลาวตะวนัออก จ.ศ. 1192,” รัชกาลที่ 3,เลขที ่

14, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 90 

...วัน...คํ่าปขารโทศก พณฯสมุหะนายก ส่ังใหหลวงราชเสนา ชําระเงินส่ิงของสวย

เมืองลาว เขมร ฝายตะวันออกตามบัญชีหลวงอัครสุนธรเสมียนตรา จหมื่นษารเพชภักดีพร

วิเศษโกษา พระราชมณู เจาเมือง กรมการ ทาวเพี้ย สงแล ยังคางเปนสวยจํานวน ปกุญ นพ

ศก คน ๓๘๖๐(คน) คนละ๑ ตําลึง ๓ บาท เงิน ๓๓๗ ชั่ง ๑๕ ตําลึง คน ๒๒๙๐ คนละ ๑ 

ตําลึง เงิน ๑๑๔ ชั่ง ๑๐ ตําลึง เขากันเปนคน ๖๑๕๐ คน เปนเงิน ๔๕๒ ชั่ง ๕ ตําลึง... …

ชําระสวยคางแตปกุญ นพศก รายป มาจนปฉลู เอกศกขุนภักดีสงคราม ขุนรามภักดี ขาหลวง

เรงไดเงินลงมา ณ ปขาร โทศก......จาํนวนเงิน ส่ิงของสวยเจาเมือง ทาวเพี้ย สง ณ ปขาร โท

ศก เปนหักใชคาง ปกุญ เงิน ๙๔ ชั่ง ๑๗ ตําลึง ๓ บาท ๒ สลึง ๑ เฟอง เรว ๘๐ หาบ เงิน ๒๐ 

ชั่ง (เปนจํานวน)๑๑๔ ชั่ง ๑๗ ตําลึง ๓ บาท ๒ สลึง ๑ เฟอง ปชวด เงิน ๗ ชั่ง  ๑๒ ตําลึง ๑ 

บาท ๓ สลึง ๑ เฟอง คาขาว ๑๗ ชั่ง ๑๒ ตําลึง (เปนจํานวน) ๒๕ ชั่ง ๔ ตําลึง ๑ บาท ๓ สลึง 

๑ เฟอง เงิน ๑๐๒ ชั่ง ๑๐ ตําลึง ๑ บาท ๒ สลึง คาเรว ๒๐ ชั่ง คาขาว ๑๗ ชั่ง ๑๒ ตําลึง 

(เปนจํานวน) ๑๔๐ ชั่ง ๒ ตําลึง ๑ บาท ๒ สลึง... ...สวยผาขาวเมืองอุบล ๑๕ ตําลึง เมอืงชล

บท ๑๕ ตําลึง เมืองขอนแกน ๑๑ ตําลึง ๓ บาท (เปนจํานวน) ๒ ชั่ง ๑ ตําลึง ๓ บาท เมอืง

สุวรรณภูมิงา ๒ กิ่ง ๓ บาท ๓ สลึง เรว ๑ หาบ ๔ ชั่ง เงิน ๗ ตําลึง ๑ บาท... ...ตัวเงินกับคา

ส่ิงของ คิดเปนเงิน ๓๓๓ ชั่ง ๑๖ ตําลึง ๑ บาท แบงสงพระคลังมหาสมบัติ ๒๕๐ ชั่ง ๗ ตําลึง 

๓ สลึง ๑ เฟอง (สง)กรมพระราชวังบวร ๘๓ ชั่ง ๙ ตําลึง ๑ สลึง (รวม) ๓๓๓ ชั่ง ๑๖ ตําลึง ๑ 

บาท ๑ เฟอง รายวันสงอยูทารเสมียนตราพันเปนผูสง...131 

 

เนื่องจากปญหาการคางสวย ซึ่งมีตัวเลขคงคางอยางตอเนื่อง สงผลใหสยามไดพยายาม

ปรับเปล่ียนระบบการเก็บสวยหลายคร้ัง เร่ิมจากการสงขาหลวงเขามาทาํทะเบียนประชากรที่

แทจริงในดินแดนอีสานไปจนถงึการสงขาหลวงเพื่อเขาควบคุมการเกบ็สวยโดยเฉพาะ ระบบสวย

ในชวงเวลานีจ้ึงมีความเปล่ียนแปลงทางความหมายอยางรวดเร็ว จากชวงแรก คือ พ.ศ. 2335 การ

สงสวยจะมีความหมาย เชิงสัญลักษณมากกวาจะเปนการหวงัในผลประโยชนทางเศรษฐกิจแต

เพียงอยางเดียว เนื่องจากทางสยามไมไดมีระบบการตรวจสอบจํานวนคนที่แนนอน ซึง่สงผลใหเจา

เมืองทองถิน่ มีอํานาจในการกําหนดชนิดสวยและอัตราที่ตนตองการเกณฑไดเองนอกเหนือสวยที่

ตองสงแกสยาม ดังในป พ.ศ. 2364 เจาราชบุตร (โย) เมืองนครจําปาสัก ไดเปล่ียนธรรมเนียมการ

                                                 
131 เร่ืองเดียวกนั.  
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เก็บสวยแกชายฉกรรจที่มีภรรยาแลว เปนไหม หรือปาน หรือเรว ซึง่เปนสินคาที่มีราคาแพง คนละ

ชั่งหาตําลึง และเก็บสวยขาวเปลือกอีกคนละ 100 ชั่ง132  

จนเมื่อสินคาสวยมีความสําคัญตอการคาของสยาม สินคาสวยจึงมีความหมาย

มากกวาการยอมรับเชิงอํานาจเพยีงอยางเดียว หากแตมผีลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมอยูดวย ซึ่ง

ความพยายามของสยามทีจ่ะเขามาจัดเก็บสวยอยางเปนเต็มเม็ดเต็มหนวยนัน้นาจะเร่ิมราว พ.ศ. 

2367 (ในแผนดินพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหวั) เนื่องจากมีการสงขาหลวงเขาตรวจ

สัมโนครัว และต้ังกองสักเลกตามหัวเมอืงตาง ๆ เชน เมืองกาฬสินธุ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด และให

เปล่ียนธรรมเนียมสวยเปนเรียกเก็บผลเรวต้ังแตนั้นมา 133  ผลจากการตรวจสํามะโนครัวและสักเลก

ในคร้ังนีท้ําใหเกิดความเปล่ียนแปลงในการเก็บสวยในหวัเมืองอีสาน เนื่องจากสยามไดกําหนด

อัตราตอคนไวอยางชัดเจน และตองสงใหตามกําหนดทกุป134 ความเปล่ียนแปลงดังกลาวทําใหเกิด

การปรับระบบการควบคุมแรงงานใหม เนื่องจากภาระของการผลิตและจัดหาสินคาที่เพิ่มมากข้ึน 

ในป พ.ศ.2370เมืองอุบลราชธานีไดจัดกองสวยออก 1 กองแยกไวตางหาก โดยกาํหนดเสียสวย

เปนเงินคนละ 4 บาท135 โดยระหวางป พ.ศ. 2370-2371 เมืองอุบลราชธาน ีมีจํานวนไพร 5,500 

คน กําหนดใหสงสวย 2,000 คน ตองจดัสงสวยเปนจาํนวน 8,000 บาท136ปฏิบัติราชการ 2,000 

คน และเล้ียงราชการ 1,500 คน คร้ังนั้นกําหนดใหไพรสวยเสียคาสวยคนละ 4 บาทตอป ถาสงเปน

ส่ิงของคิดเปนราคา 4 บาทเชนกนั แตการมีกองสวยนั้นก็ไมสามารถจัดหาสินคาสวยครบได เหน็ได

จากป พ.ศ. 2372 เมืองอุบลราชธานี ตองสงสวย 100 ชั่ง 15 ตําลึงตอป แตสงจริงเพียง 95 ชั่ง 19 

ตําลึง กับเรวอีก 25 หาบ 75 ชั่ง จงึตองสงสินคาอยางอ่ืนคืองาชางเพิม่ถึง 17 กิ่งซ่ึงมีราคารวมเกนิ

อัตราที่ตองสงจริง นอกจากนี้เมืองอุบลราชธานียงัมภีาระที่จะตองเปนผูรวบรวมเก็บสวยทัง้เงนิ 

และส่ิงของเมอืงตาง ๆ ในภูมิภาคนั้น เชน เมืองนครจําปาสัก เมืองแสนปาง เมอืงทองคําใหญ 

                                                 
132 หมอมอมรวงศวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาค

ที่4 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456), 66. 
133 เร่ืองเดียวกนั, 67. 
134 ธีรชัย บุญมาธรรม, “การเกบ็สวยในหัวเมอืงอุบลราชธานีชวง พ.ศ. 2335 - 2442,” 

ใน ประวัติศาสตรและโบราณคดีอุบลราชธานี (อุบลราชธานี : วิทยาลัยครูอุบลราชธานี, 2531), 

136. 
135 “บัญชีกองสวย จ.ศ. 1189,” รัชกาลที่ 3, เลขที่ 8, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
136 “บัญชีสงทอง เงนิและส่ิงของสวยเมืองลาวตะวนัออก จ.ศ. 1192,” รัชกาลที่ 3,เลขที ่

14, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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เมืองเชยีงแตง เมืองสีทันดร เมืองลําเนาหนองปรือ เมืองเขมราฐ เมืองโขงเจยีม เปนตน รวบรวมไว

ที่เมืองอุบลราชธานีกอน แลวเจาเมืองนําสงแกสยาม โดยทางเรือตามลําแมน้าํมนู ถึงทาชางเมอืง

นครราชสีมา แลวบรรทกุโคตางสงตอไป ซึ่งการรวบรวมและจัดสงนี้ตองใชกาํลังแรงงานเปน

จํานวนมาก ทําใหเกิดความลําบากแกไพรพล จนเกดิการหลบหนอียูบอยคร้ัง แตอยางไรก็ตาม

สวยที่สงใหสยามนัน้ไมจําเปนที่จะตองสงจากอุบลราชธานีไปถึงกรุงเทพมหานครเทานั้น ใน

บางคร้ังอาจมคํีาส่ังใหจัดสงที่เมืองอ่ืน ๆ ดังใน พ.ศ. 2373 อุบลราชธานีตองจัดสงสวยไปที่เมือง

พระตะบอง โดยมีความวา “เมืองอุบลหักเมื่อปวอก 3 ตําลึง 3 บาท 2 สลึง หักเมื่อประกาสง ณ 

เมืองปตบอง จําหนายซ้ือเขา จายครัวเมืองลาวเขมร รวม 11 ตําลึง 2 สลึง รวม 15 ตําลึง ครบ”137

 ในเวลาเดียวกนันัน้ยงัมีอีกหลายเมืองที่ตองสงสวยไปยงัพระตะบอง เชน รอยเอ็ด 

ยโสธร และสุวรรณภูมิ เปนตน การที่ตองสงสวยไปยงัพระตะบองนัน้นาจะมีเหตุผลอยางนอย 2 

ประการ ประการแรก พระตะบองเปนที่รวบรวมสนิคาสวยจากหวัเมอืงลาวฝายตะวันออก และใช

เงินสวยซ้ือสินคาอ่ืน ๆ เพิ่มเติมแลวคอยสงตอเขาไปยงักรุงเทพมหานครเนื่องจากในสมัยนั้นไม

นิยมใชเสนทางผานดงพญาไฟ เหตุผลประการตอมา เนื่องจากความพยายามของสยามที่ตองการ

ใหพระตะบองเปนเขตการคาที่มัน่คง จงึกําหนดใหสินคาจากลาวและกัมพชูาหล่ังไหลไปรวมกนัที่

พระตะบอง เพื่อแขงขันกับเมืองทาในอิทธพิลของเวยีดนาม138 

ระหวางทศวรรษที่ พ.ศ. 2380 ไดมีการกวาดตอนผูคนจากฝงซายเขามาต้ังถิน่ฐานในฝง

ขวาเปนจํานวนมาก ซึง่เมอืงเหลานี้ตองสงสวยในอัตราเทากับเมืองอ่ืนๆ สงผลใหเมืองอุบลราช 

ธานมีีเมืองในกํากับเพิ่มมากข้ึน เชนเมืองเสนางคนิคม ซึ่งต้ังเมืองทีบ่านหวยปลาแดก (อําเภอเมอืง

จังหวัดอํานาจเจริญในปจจุบัน)  

อาศัยหลักฐานจากเอกสารจดหมายเหตุสมัยรัชกาลที ่ 3 เร่ืองบัญชีทองคําสวยและ

เกณฑรอน พบวาในป พ.ศ. 2388 สยามไดปรับปรุงระบบการเก็บสวยใหมเพื่อแกปญหาจากหนี้

สวยทีเ่มืองตาง ๆ คางชาํระอยูเปนจาํนวนมาก โดยสยามไดยกเลกจาํนวนหนึ่งไวใชในกิจการของ

แตละเมือง เรียกวา “เลกยก” ซึ่งการกําหนดใหมีเลกยกไวใชในกิจการบานเมืองนัน้นาจะมี

จุดประสงคเพือ่ลดความตึงเครียดที่มีตอภาระการสงสวย เนื่องจากในชวงเวลานัน้มีการคางสวย

                                                 
137 “บัญชีของกํานัล เลก ผาขาวเจาอนุเวียงจันทน จ.ศ. 1192,” รัชกาลที่ 3, เลขที่ 15, 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
138  พวงทอง รุงสวัสดิทรัพย ภวัครพนัธุ “เสนทางการคาสองฝงโขงกับการฟนฟู

อาณาจักรลุมเจาพระยา,” ใน จักรวาลวิทยา : บทความเพื่อเปนเกยีรติแกนิธ ิ เอียวศรีวงศ 

(กรุงเทพฯ : สํานัก พมิพมติชน, 2549). 
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เปนจํานวนมาก แตถงึอยางไรก็ตามแมจะมีการยกเลกจํานวนหนึง่ใหแกเมืองแลว กย็ังไมสามารถ

แกปญหาการคางสวยได 139  ทางราชสํานกัสยามจงึมนีโยบายทีจ่ะจัดการกับปญหานี้อยางจริงจัง 

ดวยการปรับปรุงระบบสวยใหมอีกคร้ัง ในป พ.ศ. 2392 เมื่อเจาพระยาบดินทรเดชา สมหุนายกได

จัดการชําระเลกในหวัเมืองลาวฝายตะวนัออกทั้งหมด แลวต้ังกฎเกณฑใหมคือ ใหแตละเมืองแบง

เลกของเปน 3 สวน โดยเลก 1 สวนนัน้ใหไวใชในราชการเมือง 2 สวนที่เหลือนัน้มีหนาที่ทาํสวยสง

ราชสํานกัสยาม ความเปล่ียนแปลงประการตอมา คือลดอัตราสวยลงเปน เลก 10 คน ตอผลเรว 1 

หาบ คิดเปนเงินเลกละ 2 บาท ซึง่เมื่อเปรียบเทยีบระหวาง ป พ.ศ. 2388 ซึ่งตองสงสวยในอัตรา 5 

เลกตอเรว 1 หาบ เวลานัน้เมืองอุบลราชธานมีีจํานวนเลก 5,500 คน มีจาํนวนเลกยก 3,500 คน 

เลกสวย 2,000 คน สงเรว 400 หาบ เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2393 ซึ่งตองสงสวยในอัตรา 10 เลกตอเรว 

1 หาบ จาํนวนเลกในอุบลราชธานีลดลงเหลือ 3,857 คน เนื่องจากหลบหนีการเสียสวย สงผลให

จํานวนเลกยกลดลงเหลือ 1,297 คน จํานวนเลกสวย 2,560 คน ตองสงสวยเรว 256 หาบ 140 จะ

เห็นไดวาระบบใหมนี้ไมไดทาํใหจาํนวนสวยลดลงมากนกั เมื่อเทียบกับจํานวนเลกสวยที่เพิ่มข้ึน 

แตจํานวนเลกยกและจํานวนเลกทั้งหมดลดลง การแกปญหาโดยการปรับเปล่ียนตัวเลขจํานวนคน

นี้จึงไมสามารถแกปญหาการคางสวยได 141  ดังนัน้ราชสํานกัสยามจึงเร่ิมเปดรับสินคาชนิดอ่ืน ๆ 

เพื่อแทนเงนิหรือเรว โดยใน ป พ.ศ. 2373 เมืองอุบลราชธานีไดจัดสง เรวและไหม แทนเงนิสวยที่คง

คาง ดังความวา 

 
...ฎีกา ขุนอุดมโกษา กรมพระคลังสินคาใหไวกับนายรัต นายเวนมหาดไทย ดวย

เมืองแสนเพี้ยบลจํานวน คุมเอาเรวคางเงินสงเมืองอุบลราชธานี จาํนวนปมโรงจัตวาศกมา

สงน้ันเจาพนักงานชั่งรับไวไดเรวหนัก ๔ หาบ ๗ ชั่ง ฎีกาใหไว ณ วันเสาร แรม ๔ คํ่า เดือนยี่ 

ปมะเมีย ฉอศก 

ฎีกา หมื่นราชพิมลเจาพนักงานพระคลังในขวา ใหไวกบันายรัตนายเวนมหาดไทย 

ดวยนําเอาไหมเมืองอุบลราชธานีสงแทนเงินสวยจํานวนปมโรงจัตวาศก ไดนําสงทานขาง

                                                 
139 “บัญชีทองคําสวยและเกณฑรอน จ.ศ. 1192,” รัชกาลที่ 3, เลขที่ 10, หอจดหมาย

เหตุแหงชาติ. 
140 “บัญชีสวยเรว จ.ศ. 1209,” รัชกาลที่ 3, เลขที่ 159, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
141 “รางตราตอบรับเรวเกณฑเรวสงเมืองลาว จ.ศ.1209,” รัชกาลที ่ 3, เลขที่ 109, หอ

จดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ในชั่งรับไวเปนไหมหนักหาบหนึ่ง ฎีกาใหไว ณ วันอาทิตยแรม ๕ คํ่า เดือนยี่ ปมะเมียนักสัต

วะฉอศก…142 

 

แมมีการสงสวยทรัพยากรอยางอ่ืนแทนเงนิแตจํานวนสวยที่คงคางอยูเดิม ซึ่งสยามนั้น

ไดมีความตองการที่จะใหเมอืงตางๆ รวมทัง้อุบลราชธานีสงเงินแทนสวยที่คางอยูแลวหกัสวนที่

เหลือเปนจํานวนรอบปเพื่อหักลบกับสวยคงคางเดิม ดังนี ้

 

...วันขึ้น ๑ คํ่า เดือน ๔ ปเถาะตรีนิศก หมื่นจงขาหลวง หลวงปราบเมอืงอบุล ถือหนังสือ

บอกขุนภักดีสงคราม ขุนรามภักดีขาหลวง พระพรามราชวงษาเมอืงอุบลสงส่ิงของลงมา 

เปนส่ิงของเมืองศรีทันดอร หลวงประเสิฏสุนธร เจาภาษีเอาเงินสวยจัดซื้อถวาย งาชาง ๑๗ 

กิ่ง ๓ หาบ ๔๑ ชั่ง เรว ๑๔๗ กะทอ ๒๙ หาบ ๓๕ ชั่ง เงิน ๑๓ ชั่ง บุตรโครตเมืองแสนปาง 

งาชาง ๑๓ กิ่ง ๑ หาบ เงิน ๗ ตําลึง ๑ บาท ๑ สลึง เมอืงปาศักเรวหนัก ๕ หาบ เงิน ๑ ชั่ง ๕ 

ตําลึง ในจํานวนปขาล โปรฎวาใหเอาเงินในจํานวนสงครบจํานวนแลวใหหมายสงเปน

จํานวนปเถาะตรีนิศก เจาพนักงานพระคลังมหาสมบัติสินคารับไว ไดรายงานหลวงประเสิฎ

สุนธอร … 

…วันอาทิตยแรม ๔ คํ่า เดือน ๗ ปมโรงจัตวาศก พระพรมราชวงษาเจาเมอืงอุบลบอกสง

พลเรวคาเงินสวยจํานวนปเถาะตรีนิศก กับตนหนังสือบอกเมืองคําทองใหญ เมืองจันคุมมา 

๑๔๗ หาบ ๑๐ ชั่ง เมืองษาลวนัเพี้ยวงหาจัก คุมมา ๒๘ หาบ ๒๙ ชั่ง... ...เมื่อตอบโปรฏให

เอาเงินคาเรวสงปขารเหลืออยู ๑๔ ตําลึง ๓ บาท ๓ สลึง ๑ เฟอง บอกใสในตอบปเถาะ 

๓๖ ชั่ง ๙ ตําลึง ๒ บาท ยังคาง จํานวนเถาะ ๕ ชั่ง ๑๘ ตําลึง ๑ บาท ๓ สลึง... 

...วันจันทรขึ้น ๙ คํ่า เดือน ๗ ปมเสงเบญจศก หมินกําแหงขาหลวง เพิยกรมเมือง (และ) 

เพียชามาต เมอืงอุบํล ถอืหนังสือบอกพรพรํมราชวํงษา เมอิงอุบลราชธานิ (และ) ขุนราม

ภักดีขาหลวง ลงมาวาเรงไหเงินสวย คางเมิองทังปวงสงลงมา ครันณวันข้ึน ๑๒ คํ่า เดือน 

๗ โปรฎไหรับเอาเงิน ตราไท ตราลาว แนนไปสํงพรไชยํศ (และ) ขุนพํลศัก ชังรับไว หักสรูร

เพลิง ๕ ตําลึง ๑ บาท ๒ สลึง ๑ เฟอง คงเปนเงีนจํานวรปเถาะตรีนิศก เมืองปาศัก ๕ ชั่ง 

๑๒ ตําลึง ๓ บาท ๑ สลึง เมีองศรีทันดอร ๙ ชั่ง ๑๑ ตําลึง ๒ บาท ๑ เฟอง เมีองปาศัก ๕ 

ชั่ง ๑๒ ตําลึง ๓ บาท ๑ สลึง (รวม) ๒๑ ชั่ง ๕ ตําลึง ๓ สลึง ๑ เฟอง  

                                                 
142 “ฎีกาขุนอุดมโกสารับสวยเรวหวัเมืองตางๆ จ.ศ. 1192,” รัชกาลที่ 3, เลขที่ 17,หอ

จดหมายเหตุแหงชาติ. 
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...วันพฤหัสบดีขึ้น ๑๒ คํ่า ปมเสงเบญจศก ดวยเจาพญาบดีนเดชาทิวสมุหหนายํ

กรับพระราชโองการไสเกลา ฯ ทรงพรกรรุนาโปรฎเกลาฯ สังวา พรพรํมราชวํงษา เจาเมอืง

อุบํลราชธานิ ขุนรามภักดิขาหลวงบอกหนังสิอแตงไหหมินกําแหงขาหลวง เพิยกรมเมือง 

เพียชามาตเมอิงอุบํล คุมเงินสวยตัวเลกจํานวร ปเถาะตรินิศก ลงมาสํงเปนเงิน เมิองอุบํล

ราชธานิ ๖ ชั่ง ๓ บาท เมีองศรีทันดอร ๙ ชั่ง ๑๑ ตําลึง ๒ บาท ๑ เฟอง เมีองปาศัก ๕ ชัง่ 

๑๒ ตําลึง ๓ บาท ๑ สลึง (รวม) ๒๑ ชั่ง ๕ ตําลึง ๓ สลึง ๑ เฟอง น้ันใหพระคลังมหาสํมบตั

รับไวแลวใหมีฏกีา ตอคนตามทําเนียมตามรับส่ังไดสงหมายใหพระไชยํขุนพลศักด์ิรับไว 

ไดฏีกาแลว ...143 

 

เห็นไดวาในทศวรรษที่ พ.ศ.2370 แมสยามจะเปดรับทรัพยากรอยางอ่ืนแทนสวยเงนิ แต

สยามนั้นตองการเงนิมากกวา ซึ่งอาจเนือ่งมาจากการที่สยามสามารถจัดหาทรัพยากรเชน เรว น้าํ

รัก ข้ีผ้ึง ไดจากเมืองในภูมิภาคอ่ืนๆ นอกดินแดนอีสานและลุมแมน้าํโขง ดังนี ้

 

...ฎีกา หมื่นสุคลภักดีเจาจํานวน พระคลังในยซายใหไวแกทารพญาอีนเมืองตากให

เอาศรีผ่ิงมาสงหนัก ๔ หาบ ๑๕ ชั่ง หักใชชวด ๒ สลึง ๒ เฟอง สงฉลู ๒ ตําลึง สงขาร ๑ ตําลึง 

๓ สลึง ๙ เฟอง ๔ บาท ๑๕ เบีย้ ฎีกาใหไว ณ วันพุธข้ึน ๒ คํ่า เดือนอาย ปขาร โทศก 

ฎีกา หมื่นสุคลภักดีเจาจํานวน พระคลังในยซายใหไวแกหลวงปลัดเมืองตาก ไดเอา

ศรีผ่ิงมาสงหนัก ๒ หาบ หักใชฉลู ๑ หาบ ๘ ชั่ง สงขาร ๙๒ ชั่ง ๒ หาบ ฎีกาใหไว ณ วันพธุข้ึน 

๒ คํ่า เดือนอาย ปขาร โทศก 

ฎีกา หมื่นสุคลภักดี หมื่นพิพฒัเจาจาํนวน กรมพระคลังในยซายใหไวแก ขุนรักพิไชย 

หมื่นไพรรักษา ขาสวยนํ้ารักเมืองพิไชย ไดเอานํ้ารักจํานวน ปฉลูเอกศก ๓๖๐ ทนาร ศรีผ่ิง

จํานวนปฉลูเอกศกหนัก ๑ หาบ มาสงจํานวนกรมพระคลังในซาย ไดรับไวแลว ฎีกาเสฎใหไว 

ณ วันพุธข้ึน ๖ คํ่า เดือน ๓ ปขาร โทศก 

ฎีกา หมื่นสุคลภักดี หมื่นพิพัฒเจาจํานวน กรมพระคลังในยซายใหไวแกหลวงเทพ

เมืองสรร ดวยหลวงเทพไดเอาศรีผ่ิงอากอรจาํนวนปขาร มาสงหนัก ๗๒ ชั่ง เจาจํานวนพระ

คลังในซายไดรับไวแลว ฎีกาใหไว ณ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๗ คํ่า เดือน ๓ ปขาร โทศก 

                                                 
143  “บัญชีเร่ืองเงนิ ส่ิงของ สวยเมืองตางๆ จ.ศ. 1192,” รัชกาลที่ 3, เลขที่ 16, หอ

จดหมายเหตุแหงชาติ. 
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วันอังคารขึ้น ๑๑ คํ่า เดือน ๔ ปฉลูเอกศก เมอืงพิไช เอานํ้ารักมาสง จัดซื้อ ๔๒ สวย 

๘๔ รวม ๑๒๖ ทนาร...144 

 

อยางไรก็ตาม เมื่อถงึตอนปลายของทศวรรษที่ พ.ศ. 2390 สยามไดร้ือฟนนโยบายการ

เปดรับส่ิงของอยางอ่ืนแทนเงินและเรว เนื่องจากความตองการสัตวแรงงานมากข้ึนเนื่องจากการ

ขยายพื้นที่ทาํการเกษตรของท่ีราบลุมแมน้ําเจาพระยา จนโค กระบือไมเพียงพอ จึงตองมหีนงัสือ

ถึงหัวเมืองลาวฝายตะวนัออก ถงึ 16 หัวเมือง และสงขาหลวงมาเกณฑโคกระบือจากกรมการเมือง

ตาง ๆ145  ทั้งนี้ความตองการโค กระบือของสยามไดเพิม่ข้ึนเร่ือย ๆ  ในป พ.ศ. 2402 เมืองเสนางค

นิคม ซึง่อยูในกํากับของเมืองอุบลราชธาน ีไดสงกระบือไปยังกรุงเทพมหานครถึง 26 ตัว ในขณะที่

เมืองใกลเคียงเชนเมืองอํานาจเจริญสง 75 ตัว เมืองเขมราฐสง 171 ตัว และเมืองคําเข่ือนแกวสง 

46 ตัว ความตองการของสยามนี้ไดทําใหอุบลราชธานีและเมืองในกํากับ มกีารขยายตัวของการ

ปศุสัตวและเกดิการคา สัตวเหลานี้ข้ึน146  

ในชวงตน ของทศวรรษที ่ พ.ศ. 2400 เมืองอุบลราชธานี ไดเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว 

โดยเฉพาะจํานวนประชากรที่เพิม่ข้ึนจากป พ.ศ. 2392 ถงึ 17,536 คน รวมเปนทัง้หมด 21,393 

คน เมื่อเทยีบกับเมืองนครจําปาสักที่มีประชากรเพิม่ข้ึนเพยีง 6,112 คน รวมประชากรทัง้หมด 

8,038 คน147 ซึ่งการเพิม่ข้ึนอยางรวดเร็วของจํานวนประชากรนี้ เปนมาตรช้ีวัดถึงความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ และความเปนสังคมเมืองทีซ่ับซอนข้ึน สภาพเศรษฐกิจของอุบลราชธานีในเวลานี้จงึ

เปนชวงของการเปล่ียนผานเขาสู ทศวรรษที่ พ.ศ. 2410 ซึ่งมีสภาพเศรษฐกิจทีแ่ตกตางไปจาก

เมืองอุบลราชธานีในชวงของการขยับขยายตัวจากยุคของการกอต้ัง แตกอนที่จะเขาสูบททีก่ลาวถึง

สภาพเศรษฐกจิ ในทศวรรษหนา ผูศึกษาเห็นวาควรทําความเขาใจถึงสภาพสังคมโดยรวม ของ

อุบลราชธานี ระหวาง พ.ศ. 2335 ถึง ทศวรรษที่ พ.ศ. 2410 กอน เนื่องจากการทําความเขาใจ

                                                 
144 “ฎีกาหม่ืนสุคนธภักดี รับข้ีผ้ึง น้ํารักหัวเมืองตางๆ จ.ศ. 1192,” รัชกาลที่ 3, เลขที ่18, 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
145 “หนังสือพระราชเสนาถึงเจาเมืองกรมการเมืองตาง ๆ 10 เร่ือง จ.ศ. 1220,” รัชกาลที ่

4, เลขที ่104, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
146 เอเจียน แอมอนิเย, บันทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 55. 
147  “เร่ืองบัญชีสักเลกหัวเมืองลาวฝายตะวนัออกและเขมรปาดง จ.ศ. 1221-1225,” 

รัชกาลที ่4, เลขที่ 202, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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สภาพพืน้ฐานทางสังคมนั้น ยอมเปนหนทางหนึ่งซึ่งจะทําใหสามารถเขาใจถึงสภาพทางเศรษฐกจิ

ไดอยางลึกซึง้ยิ่งข้ึน 
  

2.2.3 สื่อกลางในการคาขายแลกเปลีย่น ระหวาง พ.ศ. 2335 ถงึ ทศวรรษที ่

พ.ศ. 2410 ไดเร่ิมมีการคาขายแลกเปล่ียนระหวางเมืองอุบลราชธานีกบัเมืองอ่ืน ๆ บางแลว 

เนื่องจากภาระในการจัดหาสินคาในการสงสวย ไดทําใหเกิดความตองการทรัพยากรสวนเกนิซึง่ใน

บางคร้ังไมสามารถจัดหาไดทัน จงึตองจัดซื้อหรือขายสินคาอ่ืน ๆ เพื่อสงเปนเงินใหครบตาม

จํานวน 148  ดังขอความในจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เร่ืองบัญชีของกํานัล เลก ผาขาวเจาอนุ

เวียงจันทน จ.ศ. 1192 หนงัสือสมุดไทยดําเสนดินสอ ไดระบุถึงการหักเงินจัดซื้อขาวเพื่อเล้ียงครัว

ลาวเขมรดังความวา 

 

...จํานวน ปมะเมีย ฉอศก สงแลยังในเมืองอบุลหักเมื่อปวอกสงคร้ังหน่ึง ๓ ตําลึง ๓ บาท ๒ 

สลึง คร้ังหน่ึง ๑๑ ตําลึง ๒ สลึง ๑๕ ตําลึงครบ... ... เมอืงอบุล หักเมื่อปวอก ๓ ตําลึง ๓ บาท 

๒ สลึง หักเมื่อประกา สง ณ เมืองปตบอง จาํหนายซื้อขาวจายครัวเมืองลาวเขมร ๑๑ ตําลึง 

๒ สลึง รวม ๑๕ ตําลึงครบ...149 

 

 ขอความในขางตน ชี้ใหเห็นวาเร่ิมมีการใชเงนิในกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในเมือง 

อุบลราชธานบีางแลว ซึง่อยางนอยก็เปนการจัดสงแทนสวย หรือการซ้ือเสบียงอาหารตามความ

ตองการของราชการ อาศัยหลักฐานจากหลวงผดุงแควนประจันตขาราชการในสมัยรัชกาลที ่ 5 ได

ระบุเห็นถึงรูปแบบเงินที่ใชกนัอยางแพรหลายในภูมิภาคนี้วาเปนเงนิแบบโบราณ มีหลากหลาย

แบบชนิด และตกทอดจากการคาการแลกเปล่ียนมาเร่ือย ๆ สงผลให อัตราการแลกเปล่ียนไม

แนนอน  อีกทัง้เมื่อผูใดมแีรมีคามากพอก็สามารถหลอเปนเงนิสําหรับใชได สวนเงินที่ใชอยาง

แพรหลายนัน้เปนเงนิที่มาจากเวียดนามและเมืองทางตอนใตของจีน เชน เมืองเสฉวน และเมือง

หนองแส เงินดังกลาวมี 4 ชนิด และมีชื่อเรียกแตกตางกนั  

                                                 
148 “บัญชีของกํานัล เลก ผาขาวเจาอนุเวียงจันทน จ.ศ. 1192,” รัชกาลที่ 3, เลขที่ 15,

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
149 เร่ืองเดียวกนั. 
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ชนิดทีห่นึง่ เรียกวา “เงินฮาง”   เนื่องจากรูปสัณฐานหัวทายงอนเหมือนเรือ  มีความยาว

ประมาณ 6 นิว้ กวาง 2 นิ้ว มีน้ําหนัก 6 ตําลึง 6 สลึง มขีอบเหมือนแคมเรือทั้ง 4 มมุ ที่มุมดานหนึ่ง 

มีอักษรจีนตอกอยู 2 ตัว   

ชนิดที่สอง เรียกวา “เงนิตู” มีรูปสัณฐานเหมือนกันกบัเงินฮางแตไมมขีอบสูงและไมงอน

เหมือนเงนิฮาง แตมีขนาดและน้ําหนักนอยกวาเงนิฮาง เงินฮางและเงนิตูเปนเงนิทีห่ลอจากแรเงนิมี

เนื้อออนสามารถใชตีเปนถาดหรือขันไดงาย  

ชนิดที่สาม เรียกวา “เงินฮอย” มีลักษณะเรียวคลายกระสวยทอผา ฮอยหมายถงึรอย 

เนื่องจากมนี้าํหนกั 10 บาท เงนิฮอยเปนเงินเนื้อผสม เปนเงนิที่หลอแลวใชเลยจึงมีราคาไมแนนอน 

บางคร้ังเพียง 3 – 6 บาท  

ชนิดที่ส่ี เรียกวา “เงนิลาด” หมายถึงเงินที่มีไวใชสอยเบ็ดเตล็ดมีบทบาทในการซ้ือขาย

ภายในเมือง เงินชนิดนีม้ีรองอยูตรงกลางมีรูปสัณฐานเหมือนกระสวย กวางประมาณ 2 ฟุต หนา

ประมาณ 1 กระเบียด เนื้อมหีลายชนิด อาจใช ทองแดง ทองเหลือง ตลอดจนทองขาว บางทีกห็ลอ

รวมกัน150  

แมเงินทั้ง 4 ชนิดจะมีการใชกันอยางแพรหลาย ทั้งในเมืองอุบลราชธานี เขตทุงกุลา

รองไห และในเขตลุมแมน้าํโขง แตเงนิเหลานี้ไมสามารถนํามาใชอยางราบร่ืนได โดยปญหาของ

การใชเงนิทองถิ่นในการคาขายแลกเปล่ียน มี 2 ประการ  

ประการทีห่นึ่ง คือความไมแนนอนของคุณคาของเงนิ ซึ่งเปนปญหาอันเกิดจากความไม

แนนอนของเนือ้และน้ําหนกั เนื่องจากเงินเหลานี้มีแหลงผลิตจากหลายพืน้ที ่ จงึไมมีมาตรฐานเนื้อ

และน้ําหนกัทาํใหคุณคาของเงนิไมแนนอน  

ปญหาประการที่สอง คือความไมแนนอนของมูลคาของเงนิ ความผันผวนของคาเงนิ 

สงผลใหการแลกเปล่ียนระหวางเงนิตางชนิดทาํไดลําบาก เพราะเงินแตละชนิดมีอัตราไมคงที่  เชน

เงินฮางในอุบลราชธานีอาจแลกเงินเหรียญเมกซิกนั ไดในอัตรา 1 ฮาง ตอ 1 เหรียญ แตเมื่อเขา

ไปสูตอนในของทุงกลุารองไห เงินเหรียญเมกซิกนัจะทวรีาคามากข้ึน จนอาจแลกไดถึง 1 เหรียญ 2 

ฮาง เปนตน ปญหาจากเงนิทองถิน่เหลานี้ ยอมสรางอุปสรรคในการคาขายแลกเปล่ียน 151 ดังนัน้ 

ความหมายของเงนิในชวงเวลานี้จึงเปนเพียงเคร่ืองแลกเปล่ียนที่สามารถตอรองกนัได ซึ่งไมใช

                                                 
150  หลวงผดุงแควนประจนัต, “ลัทธิธรรมเนยีมราษฎรภาคอีสาน,” ใน ลัทธิธรรมเนยีม

ตาง ภาค 1- 6 (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2504), 61. 
151 เร่ืองเดียวกนั, 58. 
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บทบาทของเงนิในความหมายของส่ือกลางทางการคาอยางเต็มรูปแบบ ดังที่จะปรากฏในชวงเวลา

ขางหนา 

เพื่อความชัดเจนของหัวขอสภาพเศรษฐกจิเมืองอุบลราชธานีระหวาง พ.ศ. 2335 ถงึ 

ทศวรรษที ่ พ.ศ. 2410 จะทําการอธิบายถึงสภาพทางสังคมในหวงเวลาดังกลาว เพื่อช้ีใหเหน็วา

ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจไดสงผลตอสภาพสังคมอยางไรบาง ดังตอไปนี ้
 
3. สภาพสังคม ของอุบลราชธานี ในเศรษฐกิจแบบเมือง 

ในประเด็นตอไปนี้จะกลาวถงึสภาพสังคมของอุบลราชธานี  ระหวาง พ.ศ. 2335 ถึง 

ทศวรรษที ่พ.ศ. 2410 ซึ่งเมืองอุบลราชธานีอยูในชวงของสภาพเศรษฐกิจแบบเมือง โดยมีประเด็น

ที่จะอธิบาย 2 ประเด็น ประเด็นแรกจะกลาวถงึ ความสัมพันธของกลุมทางสังคม ซึ่งกลุมตาง ๆ 

เหลานี้ ยอมมบีทบาททางเศรษฐกิจที่แตกตางกนั แตทุกสวนที่แตกตางกนันี้ลวนมีความสัมพนัธตอ

สภาพเศรษฐกจิของเมืองอุบลราชธานีทัง้ส้ิน ประเด็นตอมาคือ ศาสนาและความเช่ือ ซึ่งสะทอนให

เห็นถึงโลกทรรศน คานิยม ตลอดจนการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ เชนการผลิต การคาขาย

แลกเปล่ียน ตลอดจนการบริจาคเพื่อการศาสนาโดยจะกลาวสรุปเปนภาพรวมความสัมพันธ ของ

คนกลุมตาง ๆ ดังตอไปนี้ คือ กลุมเจาเมอืง ขาราชการเมือง ไพร และพระสงฆ โดยมีรายละเอียด

ดังนี ้
 

3.1 ความสัมพันธของกลุมทางสังคม   
สภาพสังคมของอุบลราชธาน ี ในระหวาง พ.ศ. 2335 ถึง ทศวรรษที่ พ.ศ. 2410 ได

เปล่ียนจากสังคมหมูบานมาเปนสังคมภายใตระบบเศรษฐกิจแบบเมือง ซึ่งแบงแยกชนช้ันและกลุม

ตาง ๆ ทางสังคมอยางชัดเจน โครงสรางทางสังคมภายในเมืองอุบลราชธานีจึงประกอบดวย กลุม

เจาเมือง ขาราชการเมือง ไพร พระสงฆ และขาทาส 

ลักษณะทีช่ัดเจนของระบบการคุมกําลังคนของเมือง คือระบบ “ตัวเลข” ซึง่แรงงาน

จะตองทาํการผลิตใหแกเมือง โดยที่ผูปกครองแทบจะไมตองรับผิดชอบหรือดูแลไพรเลย ซึง่ตาง

จากระบบครอบครัวที่นายตองเกล้ียกลอมเอาใจดูแลคนในครัวของตน 

ระบบ “ตัวเลข” นี้ไดทําใหชองวางระหวางผูปกครองกับชาวเมืองหางกนัมากข้ึนกวา

ระบบเดิม เนือ่งจากผลประโยชนทางเศรษฐกิจซ่ึงกลุมเจาเมืองและขาราชการไดมาจาก “ตัวเลข” 

นั้นยอมสงผลใหกลุมผูปกครองมีพลังทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว โดยกลุมผูปกครองตางแสดงพลัง

ทางเศรษฐกิจของตนผานการสรางวัดวาอาราม ซึง่ศาสนสถานเหลานี้สามารถจรรโลงใหชาวเมือง

มีความจงรักภักดีตอกลุมผูปกครอง โดยเมื่ออยูภายในเมืองของตน เจาเมืองอุบลราชธานีจะมี
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สถานภาพของความเปนกษตัริย หรืออยางนอยกพ็ยายามสรางสัญลักษณความเปนกษัตริย ดัง

ปรากฏในหลักฐานจารึกจากวัดใตเทงิที่ระบุนามเจาเมอืงอุบลราชธานีวา “สมเด็จเจาพระพรหมวร

ราชวงศาภูมินทร อันเปนเจาแผนดินในเมืองอุบลราชธาน”ี 152  และในจารึกเดียวกนันี้ยงัระบุถงึ

อุดมการณความมุงหวังในการเปน “พระยาจักรพรรดิราช” ผูปกครองทวีปทัง้ 4 153  แตอยางไรก็

ตามกลุมเจาเมืองยอมทราบดีวา การคงอยูของสิทธิอํานาจของพวกตนนัน้ไมมีความมัน่คงมากนัก 

เนื่องจากการแตงต้ังคณะผูปกครองเมืองหรืออาชญา 4 นั้น เปนไปตามความประสงคของราช

สํานักสยาม โดยหลักฐานทีแ่สดงถึงความไมมั่นใจดังกลาว มีในจารึกหลักที่ 1 ของวัดมหาวนาราม 

ซึ่งมีขอความวา 

 

...พญาตนใดมากินบานกินเมืองตอไป ในท่ีน้ีไมใชงานบานการเมืองแกผูท่ีปฏิบัติพระเจา

ใหญไดชื่อวาเปน  ผูท่ีเคารพตอพระเจาใหญอินแปง อีกประการหน่ึงชื่อวาประกอบชอบ

ธรรม และผูท่ีมาปกครองบานเมืองแหงน้ี ขอใหมาดูเลขน้ี  รูวาพระเจาใหญมีผูปฏบิัติ

อยู   ขออยาไดเรียกพวกเหลาน้ันไปทํางานบานการเมืองและขอใหบอกพวกเขา

เหลาน้ัน จงอยูเปนผูปฏิบัติพระเจาใหญอินแปงตอไปจกัเปนผูท่ีไดกุศลบุญอยางกวางขวาง

และถือวาเปนผูท่ีเคารพพระเจาใหญอินแปง   หากพญาตนใดมาอยูดินกินเมืองท่ีน้ี แลวให

บูชาเคารพพุทธรูปเจาองคน้ีดวยเคร่ืองสักการะบูชาอยางใดอยางหน่ึง   คือ ใหมมีหรสพ

สมโภชน เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนหา ดังน้ันจึงไดคําวุฒิศรีสวัสด์ิแกชาวบานชาวเมอืง ดวยเหตุ

วาพระเจาใหญอินแปงน้ีประกอบดวยบุญคุณมากหลาย เหตุดังน้ันจึงถือวาใหความวุฒิศรี

สวัสด์ิดวยเดชะคุณพระเจาใหญ...154 

 

จากสภาพความไมมัน่คงทางการเมืองของกลุมผูปกครองนี้ กลุมเจาเมืองไดสราง

สัญลักษณของความเปน “เจาแผนดิน” ข้ึน ผานการบริจาคและการกอสรางถาวรวัตถุทางพุทธ

ศาสนา โดยมคีณะสงฆเปนกลุมที่มบีทบาทในการเชิดชสูถานภาพดังกลาว เพื่อใหความเปน “เจา

แผนดิน” เปนที่ยอมรับของขาราชการและไพรพลภายในอาณาเขต เพื่อที่จะเกณฑใหเขาเหลานัน้

ยอมเสียสละแรงงานและทรัพยากรใหแกเมือง และเพือ่จัดหาสินคาสวยเพื่อแลกกบัการสนับสนนุ

                                                 
152  ประสาร บญุประคอง และ เทิม มีเติม, “คําอานจารึกบนไมสัก อักษรไทยเหนือ 

ภาษาไทย,” ศิลปากร 15,3 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2514) : 85. 
153 เร่ืองเดียวกนั, 88. 
154 ประวัติวัดมหาวนาราม (อุบลราชธานี : วดัมหาวนาราม, 2539), 16-18. 
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จากราชสาํนกัสยาม เจาเมืองจึงตองแบงผลประโยชนบางสวนใหเหลาขาราชการ และตองดูแล

ทุกขสุขของไพร เพื่อไมใหเกดิการอพยพหลบหน ี อยางไรก็ตามเมื่อเขาสูทศวรรษที่ พ.ศ.2410 ซึ่ง

สยามไดเร่ิมตนวางรากฐานระบบราชการแบบใหม เพื่อรับมือกับสถานการณทางการเมืองซึ่ง

ฝร่ังเศสไดสงสัญญานซ่ึงจะเถลิงอํานาจเหนือลุมแมน้าํโขง ภายใตความเปล่ียนแปลงดังกลาว

สงผลใหบทบาททางการเมอืงของกลุมเจาเมือง นัน้ถดถอยลงจากเจาแผนดินกลายมาเปน 

“ขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั” ซึ่งตองเช่ือฟงและปฏิบติัตามคําส่ังโดยตรงจากการ

กํากับจากขาราชการสยามซึง่รับคําส่ังโดยตรงจากกรุงเทพมหานคร สงผลใหโครงสรางทางสังคม

ในเมืองอุบลราชธานีไดเปล่ียน แปลงไป ดังที่จะกลาวถงึในบทตอไป 
 

3.2 ศาสนาและความเชื่อ  
เปนทีท่ราบกันดีอยูแลววา ชาวอุบลราชธานีมวีิถีในการดําเนินชวีติ ที่เนื่องมาจาก

รากฐานวฒันธรรมลาว ซึ่งเปนวฒันธรรมที่มีความเชื่อในความศักด์ิสิทธิ์ของธรรมชาติ ดังนั้นจงึมี

วิธีคิดทางเศรษฐกิจแบบ “ให และ รับ” จากธรรมชาติ ส่ิงเหลานี้สะทอนออกมาในพิธีกรรม ที่ชาว

อุบลราชธาน ี ใหการเคารพและเคร่ืองสักการะแกผีศักด์ิสิทธิ์ที่เปนตัวแทนของธรรมชาติ แลวรับ

ผลผลิตที่บริบูรณ หรือความผาสุกของชวีิต ซึ่งไมวาจะเปนความบริบูรณของผลผลิตหรือความ

ผาสุกของชวีิตนั้นก็ลวนมาจากสภาพท่ีเหมาะสมของดินน้าํรอบตัว ดังนัน้จึงไมใชเร่ืองที่แปลกหาก

จะพบวา พืน้ที่ที่อุดมสมบูรณ เชน บุงทีม่ีน้ํามีปลาบริบูรณ ตลอดจนโคกดอนที่สามารถหาอาหาร

ไดงาย จะเปนพืน้ที่ของผีปูตายายายที่ศักด์ิสิทธิ์เสมอ สงผลใหเกดิแนวคิดในการดํารงชีวิตแบบ

พึ่งพิงและกลมกลืนกับระบบธรรมชาติ ดังหลักฐานที่ปรากฏอยูในงานของหลวงผดุงแควน

ประจันต ซึง่ไดบนัทึกถึงความเช่ือของประชาชนในแถบนี้ไววา  

 
...การท่ีสาดนํ้ากันน้ี เลนสกปรกโสมมอยางเอก คือไมเลือกนํ้าท่ีจะสาด สุดแลวแตส่ิงท่ีจะ

ทําใหเปอนเปรอะเปนตนวาโคลนเลนหรือนํ้าครําท่ีใตถุนท่ีมีกล่ินเหม็น ก็เอาเปนใชได ถาปะ

เปนเราไมเคยถูก บางที่จะทําใหคล่ืนเหียนไดแตเหตุการณท่ีจะเกิดทะเลาะวิวาทกันเพราะ

การสาดนํ้าน้ีไมมีเลย การท่ีเลนสนุกดวยการสาดนํ้าน้ี ต้ังแตหนุมและสาวตลอดจนผูใหญ

ไมเลือกหนา แมภิกษุสามเณรเดินไปพบเขาเลนสาดนํ้ากันอยู เขาก็ไมละเวนใหเลย เวนแต

รีบหนีไปเสียใหพนจึงจะไมถูก การเลนสาดนํ้ากันน้ีเปนธรรมเนียมถือมาแตโบราณ ดวย

เขาใจวาปใดผูเฒาผูแกและหนุมสาวไมเลนสาดนํ้า ปน้ันนํ้าฝนมักจะนอยไป เขาถือวาการ

เลนสาดนํ้าน้ีเหมือนดังกิริยาท่ีพญานาคเลนนํ้าในสระอโนดาต การเปนดังน้ี จึงไดนิยมเลน

ในการสาดนํ้ากันนัก ดวยถือวาเพื่อจะทําใหฝนฟาตกบริบูรณในฤดูปเดือน..... 
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 .....อน่ึงความนิยมในนักขัตฤกษสงกรานตน้ี มีแปลกประหลาดไปจากความเขาใจของ

ราษฎรภาคอีสานเราอีกอยางหน่ึง คือโหรคํานวณวาปน้ันไมชนิดน้ันเปนพญาไมคือไมหวา

และไมยางทรายเปนตนและเปล่ียนกันไปทุกป บางปก็ซ้ํากนับาง ถาปใดโหรคํานวณวาไม

ใดเปนพญาไม ราษฎรชาวบานมักจะไปถากเปลือกหรือตัดเอาก่ิงไมน้ันมาแชไวในตุมนํ้า

อาบบาง กินบางดวยถือวาเปนท่ีทําใหหายโรคภัยไดตาง ๆ…155 

 

เมื่อแรกสรางเมืองอุบลราชธาน ี ไดมีการกอสรางหอมเหสักข ทางทิศตะวนัออกของ

เมือง 156  ซึ่งเปนการสรางสถานที่ศักดิสิทธิท์างความเช่ือแหงแรก แสดงใหเห็นวาความเช่ือเร่ืองผี 

หรือวิญญาณศักด์ิสิทธิน์ั้นมคีวามสําคัญเปนอยางยิง่ นอกจากความเช่ือที่ผูกพนักับวิญญาณ

ศักด์ิสิทธิ์และธรรมชาติดังทีก่ลาวมาแลว พระพทุธศาสนายังมีบทบาทตอสภาพสังคมเปนอยาง

มาก โดยหลังจากการสรางเมืองอุบลราชธานีได 2 ป มกีารกอสรางวดัหลวง ข้ึนเปนแหงแรก โดย

การสรางวัดหลวงนี้เปนการสรางสัญลักษณของการเปนกษัตริยของเจาคําผง หรือที่ชาวเมือง

เรียกวา “เจาหลวง” โดยวัดแหงนี้สรางอยูใกล “คุมโฮงกลาง” ซึ่งเปนคุมของเจาคําผง โดยวัดแหงนี้

ถูกสรางอยางประณีตวิจิตรพิสดาร ภายในวัดประกอบดวยวหิารทีป่ระดิษฐานพระพุทธรูปขนาด

ใหญ ม ี ธาตุใหญ หอระฆัง หอกลอง หอโปง หอไตร และปราสาทยอมุมไม 12 ปดทองคําเปลว

ประดับกระจก เพื่อประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรแกวบุษราคัม ซึ่งเปนพระพุทธรูปประจําสาย

ตระกูล157 ซึ่งวัดหลวงแหงนี้เปนที่ประกอบพธิีถือน้าํพพิัฒนสัตยา และเปนที่จาํพรรษาของมหาราช

ครูเจาทานหอแกวผูเปนสังฆปาโมกขแหงเมือง ซึ่งขนบในพระพุทธศาสนาของเมืองอุบลราชธานี 

ระหวาง พ.ศ. 2335 ถึง ทศวรรษที่ พ.ศ. 2410 นั้นเปนขนบแบบลานชาง หรือเรียกชวงนี้วา รูปแบบ 

“พระครองลาว” 158  ซึ่งขนบธรรมเนียมนี้จะถกูปรับเปล่ียนเมื่ออิทธพิลพทุธศาสนาจากสยามไดเขา

มาเผยแพรในเมืองอุบลราชธาน ีซึ่งจะกลาวถึงในบทตอไป 
 
 

                                                 
155  หลวงผดุงแควนประจนัต, “ลัทธิธรรมเนยีมราษฎรภาคอีสาน,” ใน ลัทธิธรรมเนยีม

ตางๆ ภาค 1- 6 (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2504) 5-6. 
156  คนึงนิตย จนัทบุตร, “พุทธศาสนาในจังหวัดอุบลราชธานี,” ใน ประวัติศาสตรและ

โบราณคดีอุบลราชธานี (อุบลราชธานี : วทิยาลัยครูอุบลราชธานี, 2531), 442. 
157 เร่ืองเดียวกนั, 432. 
158 เร่ืองเดียวกนั, 434. 
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สรุป 
ในระยะเวลาจาก พ.ศ.2335 ถึงทศวรรษท่ี พ.ศ.2410 ไดเกิดความเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานหีลายดาน โดยความเปล่ียนแปลงเหลานั้น เกิดจากการเปล่ียน 

แปลงโครงสรางสังคมจากหมูบาน สูสังคมเมือง โดยสามารถสรุปถึง  ความเปลีย่นแปลงตางๆ ดังนี ้

ประการทีห่นึ่ง คือความเปล่ียนแปลงในระบบการควบคุมกําลังคน ซึ่งกอนจะมกีารต้ัง

เมืองนัน้มกีารควบคุมกําลังคนภายใตระบบที่เรียกวา “คนครัว” มาเปนระบบ “เลขสวย” สงผลให

กลุมเจาเมืองสามารถควบคุมกําลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม เนื่องจากระบบ “เลข

สวย” นั้น เปดโอกาสใหคณะผูปกครองเมืองมีอํานาจสิทธิขาดในการเกณฑทรัพยากรและแรงงาน

ไดอยางเต็มที ่ แตกตางจากระบบ “คนครัว” ที่อาศัยการรวมพลังทางการผลิตเปนหลัก ซึง่ผูนาํใน

ระบบคนครัว ตองมีสวนรับผิดชอบในการผลิตดวย แตระบบเลขสวยนัน้ เจาเมืองสามารถเก็บเกี่ยว

ผลประโยชนเขาสูกลุมของตนไดเลย โดยรับผิดชอบเพียงการสงสวยแกสยามเทานัน้  

ความเปล่ียนแปลงนี้สงผลใหราษฎรในกํากบัของเมือง ตองรับภาระทีห่นักข้ึน เนื่องจาก

ในระบบเดิมนัน้คนในกํากับของผูปกครอง หรือทีเ่รียกวาคนครัวนัน้เพยีงตองรวมมือกนัทาํการผลิต

ใหผูปกครอง ซึ่งภาระนีจ้ะกาํหนดโดยเนื้องานมิไดกําหนดโดยผลผลิต  เชนคนครัว 15 คนทาํนา 

10 ไร คนครัวจะเร่ิมทาํต้ังแตหวานไถจนถงึเก็บเก่ียวข้ึนยุงฉางก็เปนอันแลวเสร็จ ระหวางนัน้

สามารถทํามาหากินเล้ียงครอบครัวตนเองได แตเมื่อเปล่ียนมาเปนระบบเลขสวย ภาระจะเปล่ียน

มากาํหนดโดยจํานวนผลผลิต เชน เลข 1 คน จะตองหาข้ีผ้ึงใหได 2 เบ้ีย หากหาไมไดก็จะเปน

ภาระผูกพนัแกเลขผูนั้นไปเร่ือยๆ 

ความเปล่ียนแปลงดังกลาว ไดสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจใหแกกลุมผูปกครองเปน

อยางมาก โดยปรากฏหลักฐานที่แจมชัดที่สุดในการกอสรางวัดวาอารามที่ใหญโต ประดับประดา

ดวยสินคาราคาแพงจากภายนอก เชน ทองคํา และรัตนชาตินานาชนิด ซึ่งแสดงใหเหน็ถงึความ

รํ่ารวยของชนช้ันปกครองอันเนื่องมาจากการควบคุมทางเศรษฐกิจไดอยางเต็มที ่

นอกจากนี้ระบบสวย ยงัเปดทางใหกลุมเจาเมือง สามารถเรียกเกบ็สวยชนิดอ่ืนๆ ที่

นอกเหนือจากความจาํเปนทีต่องสงใหแกสยาม เชน ขาว เกลือ หรือแรงงาน จากเลขใตบังคับของ

ตนไดโดยไมเกี่ยวของกับสยาม ดังจะเห็นไดจากการที่เจาเมืองนครจําปาสักเรียกเก็บสวยขาวข้ึน

ฉางของเมือง ดังนั้นเมอืงอุบลราชธานีซึ่งอยูในเขตวัฒนธรรมการปกครองเดียวกันจงึไมนาจะมี

ความแตกตางจากเมืองนครจําปาสัก ดังนัน้จึงอาจกลาวไดวาความเปล่ียนแปลงของระบบการ

ควบคุมแรงงานน้ีไดสรางพลังอํานาจทางเศรษฐกิจของกลุมเจาเมือง จนมีความแตกตางจากชวง

ระยะเวลาซ่ึงมีฐานะเพียงหมูบานแตกอน 
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ความเปล่ียนแปลงประการทีส่อง คือชาวเมอืงตองทาํการผลิตมากข้ึน เนื่องมาจากภาระ

การสงสวยแกสยาม ซึ่งกอใหเกิดการผลิตสินคาสวยนอกเหนือจากที่ใชในชวีิตประจําวนั ซึ่งใน

เบ้ืองแรก ชาวอุบลราชธานีตองผลิต ข้ีผ้ึง น้ํารัก ปาน แกสยาม จนเมือ่สยามเปลีย่นมาตองการเรว

เพื่อตอบสนองตอการคาสําเภา ในแผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั ชาวเมือง

อุบลราชธานีกต็องเปล่ียนชนดิสวยตามความตองการของสยาม ซึง่สินคาเหลานีเ้ปนสินคาที่ไม

คอยไดใชในชีวิต ประจําวนั ดังนั้นชาวเมืองจึงตองกระจายเวลาในการจัดหาสวยเหลานี้สงใหพน

ภาระของตน  

ความเปล่ียนแปลงประการทีส่าม คือมีการคาขายแลกเปล่ียนในภูมิภาคมากยิ่งข้ึน 

เนื่องจากผลิตภัณฑมวลรวมในทองถิน่ที่เพิม่มากข้ึน เนื่องจากการเปล่ียนระบบการควบคุม

แรงงาน สงผลใหมีสินคาและทรัพยากรมากยิง่ข้ึน กอใหเกิดแรงกระตุนทางการแลกเปล่ียนและ

การคา และจาการที่สินคาสวยบางชนิด เปนทรัพยากรที่มีชุกชมุในพืน้ที่เขตภูเขาทางฝงซายแมน้าํ

โขง แตในขณะเดียวกนัพื้นที่เหลานัน้ไมสามารถผลิตเกลือได จึงอาจมีชาวเมืองซึง่ผลิตเกลือเพื่อใช

แลกเปล่ียนกบัสินคาหรือทรัพยากรที่ตนตองเสียเปนสวยกับชุมชนในลุมแมน้าํโขง ความจาํเปน

และความแตกตางของทรัพยากรนี้ ยอมสงผลใหเกิดเครือขายทางการแลกเปล่ียนและการคาใน

ภูมิภาคข้ึน แตกิจกรรมของชาวเมืองนี้ไมอาจเปนอิสระไดโดยสมบูรณ เนื่องจากกลุมเจาเมืองไดใช

ความจาํเปนดังกลาวของราษฎรแลกกับการขยายอิทธพิลของตน เขาไปในดินแดนฝงซายของ

แมน้ําโขง โดยแลกกับสิทธิในการแลกเปล่ียนเกลือกบัสินคาจากทีสู่งเหลานัน้ ซึ่งสวยจากเมอืง

เหลานี้ เชนไหมหรือเคร่ืองทองเหลืองไดถูกสงมายังเมืองอุบลราชธานีโดยปราศจากการรับรูจาก

สยาม และในภายหลังในฐานะที่เมืองเหลานี้เปนเมืองข้ึนของเมืองอุบลราชธานี จึงตองสงสวยเรว

และของปาแกสยามดวย แตทั้งนี้สวยไหมและเคร่ืองทองเหลืองก็ยงัตองสงแกเจาเมืองอุบลราช 

ธานีดังเดิม 

เมื่อการคาสําเภาของสยามทวีความสําคัญข้ึน ในแผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว สยามตองการสวยทีเ่ต็มจํานวนครบถวนตามจํานวนตัวเลข จึงเร่ิมมีนโยบายจัดสง

ขาหลวงมาต้ังกองสักเลขในดินแดนอีสาน แตแมสยามจะรับทราบวามีจาํนวนตัวเลขที่แตกตาง

จากการรายงานของบรรดาเจาเมือง แตการคงคางและสงสวยลาชากย็ังคงอยู สยามจึงมอบใหเจา

เมืองอุบลราชธานเีปนผูรวบรวมสวยจากเมืองตางๆ ในภูมิภาคของตนจัดสงใหแกสยาม เมือ่ง

อุบลราชธานีจงึกลายสภาพเปนตลาดกลางของสินคาของปาจากลุมแมน้ําโขง เหน็ไดจากการที่เจา

เมืองอุบลราชธานีสามารถ “จัดซื้อ” และ “สงแทน” สินคาอ่ืนๆ เชน งาชาง และนอระมาด แทนที่

สินคาสวยซ่ึงตนตองสงแกสยาม ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการคาการแลกเปล่ียนสินคาของปาเหลานี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 105 

ภายในเมือง ดังนัน้จึงไมแปลกที่ในบางปเมืองอุบลราชธานีจะสงสินคาอ่ืนแทนสวยเรว หรือเงินที่

ตนตองสง ซึง่ความสามารถในการจัดหาสินคาของปาอ่ืนไดนี้แสดงใหเหน็วา เมอืงอุบลราชธานี

ไมไดพึ่งพาการผลิตภายในของตนเพียงอยางเดียว แตสามารถดึงดูดทรัพยากรทีห่ลากหลายจาก

พื้นที่อ่ืนๆ ไดอีกดวย 

เห็นไดวา จาก พ.ศ.2335 ถึง ทศวรรษที่ พ.ศ.2410 สภาพเศรษฐกิจของเมือง

อุบลราชธานีไดเขาสูความเปน “ศูนยกลางใหมของแมน้ําโขง” โดยอาศัย พลังทางเศรษฐกิจและ

การเมือง ซึง่สงผลใหกลุมเจาเมืองเปนกลุมคนที่ควบคุมทางเศรษฐกจิและการเมืองในภูมิภาคได

อยางคอนขางมีอิสระ โดยแมจะมีความพยายามจากสยามในการเรียกรองผลประโยชนที่มากข้ึน 

แตบทบาทของสยามก็สามารถกระทาํไดโดยจํากัดอันเนือ่งมาจากความหางไกลของสถานที่ต้ัง  

ความเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจแหงใหม ภายใตอํานาจของกลุมเจาเมืองไดดําเนิน

ผานระยะเวลาราว 50 ป จนเม่ือเขาสู ทศวรรษที่ พ.ศ.2410 สภาพดังกลาวจะคอยๆ เปล่ียนแปลง

ไปเนื่องมาจาก การแขงขันระหวางฝร่ังเศสและสยามซึ่งตองการขยายอํานาจทางการเมืองของตน 

เขาสูดินแดนในลุมแมน้าํโขง ทามกลางสภาพดังกลาว อํานาจของกลุมเจาเมอืงไดกลายเปน

อุปสรรคซึ่งสยามตองดึงอํานาจเหลานัน้มาอยูภายใตการควบคุมจากราชสํานกั ซึง่ผลจากการ

ปรับเปล่ียนนโยบายทางเศรษฐกิจ เพื่อใหสอดคลองกับปจจัยทางการเมืองสงผลใหสภาพ

เศรษฐกิจของอุบลราชธานีไดเร่ิมเขาสูระบบตลาด ดังในบทตอไป 
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บทที่ 4 

สภาพเศรษฐกิจของอุบลราชธานี ในระบบตลาด ทศวรรษที่ พ.ศ.2410 - 2460 
 

ในบทที่แลว ผูศึกษาไดอภิปรายถึงปจจัยและสภาพทางเศรษฐกิจในระบบเมือง หลัง 

พ.ศ.2335 ถงึทศวรรษที่ พ.ศ.2410 ไวแลว โดยในเวลาดังกลาวเปนชวงที่สภาพเศรษฐกิจของ

อุบลราชธานีเปล่ียนแปลงจากระดับหมูบานที่มีโครงสรางสังคมในระบบ “ครัว” เขาสูระบบ 

“ตัวเลข” ซึ่งจะเห็นไดวาระบบนีม้ีความสัมพันธอันเนื่องมาจากเงือ่นไขทางเศรษฐกิจการเมืองที่

ตองจัดหา “สวย” ใหแกสยาม ดังนัน้อาจกลาวไดวาความเปล่ียนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจของ

อุบลราชธานีในชวงเวลาดังกลาวเกิดจากปจจัยภายนอก คือความตองการสนิคาสวยของสยาม

นั่นเองโดยเฉพาะในแผนดินของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหวั ซึง่การคาสําเภาทวีความ 

สําคัญมากข้ึน สยามตองการจํานวนตัวเลขที่ชัดเจนเพือ่เรียกรองปริมาณสวยที่เต็มเม็ดเต็มหนวย

ยิ่งข้ึน ส่ิงเหลานี้สงผลใหโครงสรางสังคมเดิม ในรูปแบบ “ครัว” ไดเปล่ียนแปลงไปแลว 

เมื่อเขาสูทศวรรษที่ พ.ศ.2410 ไดเกิดแรงผลักดันทางเศรษฐกิจการเมืองอันเนื่องมา 

จากการขยายอํานาจของฝร่ังเศสสูดินแดนในลุมแมน้าํโขง ซึ่งการขยายอํานาจของฝร่ังเศสนี้มทีาที

คุกคามตอผลประโยชนของสยามซ่ึงมีในภูมิภาคนี้ ดังนัน้สยามจึงมีนโยบายที่จะสถาปนาอํานาจ

ของตนใหมีความเปนปกแผนและมัน่คงยิง่ข้ึน โดยในแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู 

หัวนั้น สยามไดเร่ิมวางรากฐานการปกครองของตนผานพุทธศาสนานกิาย “ธรรมยุติ” ซึ่งมีบทบาท

ในการเผยแพรการอานเขียน “ภาษาไทย” ซึ่งใชในงานราชการของสยาม โดยในเวลาใกลเคียงกัน

นั้นฝร่ังเศสก็ไดสงคณะมิชชันนารีเขามาในเมืองอุบลราชธานี และใชเวลาเพียงไมนานนกั คณะ

มิชชันนารี กไ็ดดึงกลุมชาวพื้นเมืองในอุบลราชธานีมา “เขารีต” และเรียนรูภาษาฝร่ังเศสไดเปน

จํานวนมาก 

เมื่อเขาสูแผนดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สยามไดปรับเปลี่ยน

รูปแบบการปกครองข้ึนใหม โดยการสงขาหลวงและกองทหาร เขามาประจําการในอุบลราชธานี 

ซึ่งจากการปรับเปล่ียนโครงสรางทางการปกครองนี ้สงผลใหสภาพเศรษฐกิจของเมอืงอุบลราชธานี

ไดเปล่ียนเขาไปสูระบบตลาด ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายทางเศรษฐกจิจากสยาม เชนการเปล่ียน

ระบบเงินตราใหเปนระบบเดียวกับสยาม สงผลใหคาของเงนิที่ใชแลกเปล่ียนมีเสถียรภาพมากข้ึน 

การคาขายจึงทําไดสะดวกกวาเดิม หรือนโยบายการสงเสริมใหมีการพฒันาพืน้ทีก่ารเพาะปลูกขาว 

เพื่อใหมีผลิตผลที่เพยีงพอตอความตองการซื้อขาย ตลอดจนการยกเวนภาษีใหแกผูที่สามารถยก

ฐานะตนเองใหเปนผูรํ่ารวยโดยวัดที่ปริมาณของสัตวพาหนะ เชน ชางมาโคกระบือ ซึ่งสัตวเหลานี ้
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เปนสินคาสําคัญของอุบลราชธานีมาโดยตลอด จากนโยบายเหลานี ้ไดสงเสริมการผลิตและการคา

ในเมืองอุบลราชธาน ี และเปนการขับเคล่ือนใหสภาพเศรษฐกิจของเมืองเขาสูระบบตลาดอยาง

รวดเร็ว 

ภายใตบริบทดังกลาว สภาพเศรษฐกิจของอุบลราชธานไีดเปล่ียนแปลงไปจากชวงที่เปน

ศูนยกลางของลุมแมน้ําโขง เนื่องจากมกีารใชเงินตราในการคาการแลกเปล่ียนตลอดจนการสงสวย

สินคาไดเปล่ียนมาเปนการจายดวยเงนิซึ่งเรียกวา “คารัชชูปการ”  ในขณะเดียวกนัที่ตลาดมี

บทบาทในการกระจายทุน อยูคนกลุมใหญมากข้ึนจากเดิมซึ่งกลุมเจาเมืองเปนผูควบคุมทุนไว 

ภาวะดังกลาวกอใหเกิดกลุมผูมั่งมีจากการคาขายแลกเปล่ียน เชนกลุมชาวจีนเปนตน ซึ่งคนกลุมนี้

จะเปนคนกลุมใหมที่เขามามีบทบาททางเศรษฐกิจของเมือง 

นอกจากนี้ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ยังสงผลถึงวถิีการผลิตของชาวเมืองซึ่งแต

เดิมทําการผลิตเพื่อกินใชในครัวเรือน แลกเปล่ียนและเสียสวย มาเปนการผลิตเพื่อกินใชใน

ครัวเรือน และคาขาย แลวนาํเงนิไปจายภาษีและซ้ือหาทรัพยากรอ่ืนๆ  

ทั้งหมดนี้คือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองอุบลราชธาน ี ในชวงที่สภาพเศรษฐกิจ

เปล่ียนผานเขาสูระบบตลาด ซึ่งตอไปนี้จะทําการอภิปรายในรายละเอียดของหัวขอดังกลาว  

 
1. ปจจยัที่สงผลตอสภาพเศรษฐกิจ 

ในชวงทศวรรษที่ พ.ศ.2410 ถึง ทศวรรษที่ พ.ศ.2460 ไดเกิดปจจัยสําคัญที่สงผลตอ

สภาพเศรษฐกจิของอุบลราชธาน ีใหเปล่ียนเขาสูระบบตลาด อยางนอย 2 ประการ  

ประการทีห่นึ่ง คือการขยายอิทธิพลของฝร่ังเศสสูดินแดนสองฝงของแมน้ําโขง ซึ่งสงผล

ใหเครือขายการคาระหวางอุบลราชธานีและเมืองในลุมแมน้ําโขงนัน้ ถูกขีดค่ันดวยเสนพรมแดนซ่ึง

สรางข้ึนมาใหมและไดกลายเปนอุปสรรคตอการคาขายแลกเปลี่ยนในวธิีการเดิม ดังนัน้เมือง

อุบลราชธานีจงึตองพึง่พาภาคการผลิตและการคาภายในขอบเขตของสยามเปนหลัก ซึ่งการขยาย

อิทธิพลของฝร่ังเศสสูดินแดนสองฝงของแมน้ําโขงนี ้ นบัเปนปจจัยภายนอก ที่ผลักดันใหสภาพ

เศรษฐกิจของอุบลราชธานีเขาสูระบบตลาด 

ประการที่สอง คือการปรับเปล่ียนรูปแบบการปกครองของสยาม สงผลใหเกิดนโยบาย

ทางเศรษฐกิจหลายอยาง เชนการกําหนดอัตราภาษี การเปล่ียนระบบเงินตรา การสงเสริมทางดาน

การผลิต และการสงเสริมการคาขายภายในพืน้ที่ นอกจากนีย้ังมีนโยบายดานอ่ืนที่สงผลทาง

เศรษฐกิจโดยออม เชนการปราบปรามโจรผูรายซ่ึงเปนอุปสรรคในการเดินทางขนสง ซึง่นับเปน

ปจจัยภายในที่สงผลใหสภาพเศรษฐกิจของอุบลราชธานี เคล่ือนยายเขาสูระบบตลาด 
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1.1 การขยายอิทธิพลของฝรั่งเศสสูดินแดนในลุมแมน้ําโขง  
หากเช่ือวาดินแดนสองฝงลุมแมน้ําโขงคือดินแดนที่อุดมไปดวยทรัพยากรที่มีคา ก็คง

ตองยอมรับตอไปวา ทรัพยากรดังกลาวนัน้มีอยูอยางหนาแนนในบริเวณฝงซายของแมน้าํสายใหญ

แหงนี้โดยเฉพาะในบริเวณทีเ่รียกวา “ที่ราบสูงโบโลเวนส” ดังนั้นจงึไมเปนการเกินเลยไปนักหากจะ

กลาววา เมือ่ฝร่ังเศสยึดกมุเสนทางลุมแมน้ําโขงและบริเวณฝงซายทัง้หมดได ในป พ.ศ.2436 

ฝร่ังเศสก็ไดลดทาทีอันแข็งกราวของตนตอสยาม ซึง่ถือเปนคูแขงทางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ

ของตนในภูมภิาคนี ้

นับจากทศวรรษที่ พ.ศ.2400 ฝร่ังเศส มคีวามต้ังใจอยางแรงกลาที่จะขยายอิทธพิลของ

ตนในดินแดนลุมแมน้ําโขงเพื่อสรางฐานทีจ่ะนาํไปสูการคากับจีน เห็นไดจากการตัดสินใจเขา

รุกรานเวียตนาม ใน พ.ศ.2401159 และเร่ิมแผอิทธิพลของตน โดยวธิีการอันหลากหลาย เชนการใช

กําลังเขาบุกรุกยึดครอง หรืออาศัยวิธีการทางการทูตเพื่อปกปนเขตแดน และการใชศาสนาก็เปน

อีกวิธีการหนึ่ง ซึ่งเปนธงนาํในการดึงคนพื้นเมืองใหยอมรับในอํานาจของฝร่ังเศส กลุมผูเผยแพร

ศาสนาชาวคริสตนั้นเดินทางไปทุกหนแหงในโคชินจนีและลุมแมน้าํโขง โดยมีเมืองอุบลราชธานี

เปนศูนยกลาง ซึ่งการเผยแพรศาสนาของคณะบาทหลวงชาวฝร่ังเศสนั้นไดสรางศรทัธาจากคนใน

ทองถิน่ไดเปนจํานวนมากในราว พ.ศ.2436 ในเมืองอุบลราชธานีมีคนเขารีตกวา 1,000 คน และมี

ชุมชนชาวคริสตราว 25 กลุม ซึ่งเปนความสําเร็จที่ใชระยะเวลากวา 20 ป กอนหนานี้เพือ่

วางรากฐานคริสตศาสนาในเมืองอุบลราชธาน ี ดังบันทกึของคณะมิสชันนารีที่บนัทกึถึงภารกิจของ

บาทหลวงฌอง พรูดอมม (Jean Prudhomme) หรือที่เรียกในทองถิ่นวาบาทหลวงโปรดม ผู

เผยแพรศาสนาในเวลานั้น ดังนี ้

 

 ...อุบลเปนเมืองท่ีมีชาวคริสตอาศัยอยูเปนแหงแรก ซึ่งกอต้ังโดยมิสชันนารีคนแรกท่ี

เขาไปเผยแพรศาสนาในลาว คือ บาทหลวงฌอง พรูดอมม ลูกชายคนโตของครอบครัวอคัร

สาวก เพราะนองชายสองคนของทานก็อุทิศตนใหกับการสอนศาสนาใหแกพวกนอกศาสนา

เชนเดียวกัน โดยคนหน่ึงอยูในโคชินจีน เสียชีวิตเกือบจะแรกเร่ิมของการทํางาน และอีกคน

หน่ึงปจจุบันอยูในเขมร ตัวทานเองตองขอบคุณดวยศรัทธาท่ีแรงกลาตอพระผูเปนเจาผู

ประทานความสําเร็จให เมื่อประมาณ 20 ปมาแลว ตอนท่ีทานมาถึงลาว ไมมีชาวคาทอลิก

หรือโบสถเลย ทานไมมีอะไรหรือใครที่จะชวยเหลือ จึงขอความชวยเหลือจากพระผูเปนเจา

และทานก็ไดรับ ปจจุบันทานจัดต้ังกลุมคาทอลิกเล็กและใหญกวา 25 กลุม และโปรดศีล

                                                 
159 พงศาวดารญวน, (กรุงเทพฯ : โรงพมิพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2509), 792. 
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ลางบาปคนนับพันๆ แตความสําเร็จน้ันมักไดมาดวยความยากลําบาก ในขณะท่ีผูมีอํานาจ

ทําตัวหางไกลจากประชาชน และคนยากจนใกลชิดทานพรูดอมม ผูมีอํานาจก็จะเขา

ขัดขวาง หลายคร้ังท่ีบาทหลวงพรูดอมมตองพึ่งพาอํานาจของพระเจากรุงสยาม การเลิก

ทาสท่ีมีการประกาศไวเปนกฎเกณฑแตทําใหสัมฤทธิ์ผลไดยากน้ัน สามารถชักนําเอาผูท่ีตก

ทุกขไดยากมาสูพระเยซูคริสตได จากการท่ีบาทหลวงพรูดอมมไดปฎบิติัตนเปนผูปกปอง 

ความใจบุญของทานจึงสามารถเอาชนะจิตใจของคนเหลาน้ันได เพื่อนรวมงานของทานถูก

สงตัวมาชวย และภายใตการดําเนินงานท่ีกลาหาญและรอบคอบน้ี การประกาศศาสนาใน

ดินแดนแหงใหมน้ีก็ประสบชัยชนะในที่สุด...160 

 

การขยายอิทธพิลโดยกาํลังทหาร เปนส่ิงทีฝ่ร่ังเศสไดแสดงถึงความพยายามอันเปยมลน

อีกประการหนึง่ เมื่อราว พ.ศ.2406 ฝร่ังเศสไดเขายึดเมืองไซงอนและแควนโคชนิจนีไวได ซึง่ใน

บริเวณชายขอบของดินแดนเวียตนามเหลานี้ แตเดิมนั้นครอบคลุมดินแดนที่สงสวยใหทั้งสยาม

และเวียต นาม เรียกวาเมืองสองฝายฟา ดังนัน้การตีความตามแนวคิดแผนที่สมัยใหมแบบฝร่ังเศส

จึงมีความคลุมเครือสงผลใหเกิดปญหาในดินแดนที่ทับซอนระหวางฝรั่งเศสและสยาม ฝร่ังเศสจงึมี

ความวิตกกงัวลเปนอยางมากตออิทธพิลของสยามที่มีในฝงซายของแมน้ําโขง ดังปรากฏในบันทกึ

ของคณะบาทหลวงชาวฝร่ังเศสที่เขาไปเผยแพรศาสนาในเมืองอุบลราชธานีเมื่อราว พ.ศ.2426 วา 

 

ชาวสยามยังคงอาศัยอยูบนฝงขวาของแมนํ้าโขง จนถึงป ค.ศ.1883 ในชวงน้ีพวก

เขาไดยึดครองเมืองหลวงพระบาง เมอืงหลวงเกาแกของอาณาจักรลาว และเขาโจมตี

ดินแดนอันนัม มองซิเยอร เลอ มีร เดอ วิเลส (Le Myre de Vilers) ขาหลวงประจําแควนโค

ชินจีนคิดวาการเขายึดครองเมืองหลวงพระบางของสยาม อาจกอใหเกิดความเสียหาย

รายแรงท่ีสุดแกเราได จึงขอสงตัวแทนชาวฝร่ังเศสเขาไปสังเกตการณ คือ นายปาว ี (Pavie) 

ซึ่งเคยทํางานอยูองคการโทรเลขและผลงานของเขาเปนท่ีชื่นชมมากอีกท้ังยังเปนผูท่ีคุนเคย

กับชีวิตความเปนอยูของชาวลาว ปาวีตองสืบหาลูทางและทาทีของราชสํานักทางบางกอก 

รวมท้ังจัดอันดับการสํารวจ ท่ีมุงนําเอาดินแดนท้ังสองฝงของแมนํ้าโขง มารวมใหสมบรูณ

ได161 

 

                                                 
160  โลเนย อาเดรียง, สยามและคณะมิชชันนารีฝร่ังเศส (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 

2542), 189. 
161 เร่ืองเดียวกนั, 190. 
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ในป พ.ศ.2429 ปาว ีไดเปนผูชวยกงสุลฝร่ังเศสทีห่ลวงพระบาง และไดเปนหวัหนาคณะ

สํารวจทาํแผนที่ในดินแดนฝงซายแมน้าํโขงและเสร็จส้ินในป พ.ศ.2435 162  โดยผลจากการสํารวจ

นั้นไดสงผลไปสูสงครามระหวางสยามกับฝร่ังเศสในเวลาตอมา เนือ่งจากฝร่ังเศสเชื่อวาอิทธพิล

ของตนในลุมน้ําโขงนัน้ไดถกูคุกคามโดยกองกาํลังสยาม ที่รุกลํ้าเขาไปในดินแดนที่ฝร่ังเศสอางการ

ครอบครอง โดยมีหลักฐานวาการขยายอิทธิพลของสยามนั้น ไดสงผลเรงเราใหฝร่ังเศสแสวงหา

หนทางในการตอบโตอยางเรงดวน ดังนี ้

 

...ตลอดลุมนํ้าโขง มีหนวยทหารท่ีสงมาจากบางกอกกระจายกําลังขึน้ไปอยู

บริเวณริมฝงซายแมนํ้า และต้ังทัพอยูท่ีเมืองสตึงเตรง และประมาณป ค.ศ.1888 (พ.ศ.

2431) ก็สามารถยึดเมืองอตัปอได... ...ดินแดนโคจินจีนในครอบครองของฝรั่งเศสถูก

คุกคามอยางหนัก การยึดดินแดนของสยามทําใหดินแดนในครอบครองของเราถูกแบงเปน 

5 สวน และการครอบครองจะตองลดลงไปอีกเหลือเมืองทาริมทะเลอยูไมเมืองซึ่ง

ความสําคัญจะลดลงเร่ือยๆ ถาฝร่ังเศสไมจัดการอยางรีบดวน... ...รัฐบาลสยามดูองอาจ

มากขึ้นเมื่อเห็นวาเรายังน่ิงเฉยอยู... ...ชาวพืน้เมืองในอารักขาของเรา ซึ่งถกูชาวสยามขมขู

จนเสียขวัญก็อยูในเกณฑไดรับปฏิบัติตอบอยางเลวรายท่ีสุด มีการลําเลียงคนจากฝงซาย

มาฝงสยาม และหามมใิหไปบริเวณชายฝง เหตุการณเชนน้ียอมมีผลกระทบตอชาว

คาทอลิกและคณะมิสชันนารีดวย เสรีภาพของพวกเขาถูกขัดขวาง มีการเบียดเบียนเปน

ประจําทุกวันทําใหการเผยแพรศาสนาตองหยุดชะงักลง... ...วันท่ี 14 มีนาคม 1893 (พ.ศ.

2436) ตัวแทนของเราท่ีบางกอกไดแจงตอสมเด็จฯ กรมพระยาเทววงศวโรปการ พระอนุชา

ของพระเจากรุงสยาม ผูดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงตางประเทศวา กองทหารสยาม

ตองอพยพออกจากฝงซายของแมนํ้าโขงซึ่งอยูในอารักขาของฝร่ังเศส เขาเรียกรองใหมีการ

ซอมแซมชดใชใหแกคนของเรา และคนในอารักขาของเราท่ีเปนเหย่ือของการปฏิบัติการท่ี

เลวรายน้ันเชนกัน และเพื่อสนับสนุนการเรียกรองของเขา เรือปนลูแตง ไดทอดสมออยูหนา

เมืองบางกอก...163 

 

                                                 
162 เติม สิงหัษฐติ, ฝงขวาแมน้ําโขง เลม 1  (กรุงเทพฯ : โรงพมิพไทยสัมพันธ, 2499), 

565. 
163  โลเนย อาเดรียง, สยามและคณะมิชชันนารีฝร่ังเศส (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 

2542), 191-193. 
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จากหลักฐานดังกลาว เห็นไดวาฝร่ังเศสใหความสําคัญตอปญหาดินแดนในลุมแมน้ํา

โขงเปนอยางมาก และพรอมที่จะทําทกุวิถทีางเพื่อกาํจัดอิทธพิลของสยาม สงผลใหราชสํานัก

สยามตองหนัมาใหความสําคัญ กับการสรางความเปนปกแผนในดินแดนลุมแมน้ําโขงดาน

ตะวันออก เฉียงเหนือมากข้ึน ภายใตนโยบายดังกลาว สงผลใหเมืองอุบลราชธานกีลายเปน

ศูนยกลางการปกครองของสยามซ่ึงฝร่ังเศสใชติดตอผานไปยังราชสํานัก โดยมกีารต้ังโบสถคริสต

และกงสุลข้ึนภายในเมืองแหงนี ้

จนถงึทศวรรษที่ พ.ศ.2430 เมื่อสยามไดเพิ่มจํานวนทหารและสงขาหลวงเขาไปยังเมือง

อุบลราชธานมีากข้ึน ประกอบกับมีเหตุการณที่ฮอไดเขามาสรางความวุนวายในดินแดนฝงซาย

แมน้ําโขง ฝร่ังเศสจึงไดตัดสินใจสงกาํลังเขาไปควบคุมดินแดนฝงซายของแมน้าํโขง จนกระทั่งเกิด

สงครามระหวางสยามและฝร่ังเศสในป พ.ศ.2436 ผลจากการสงครามคร้ังนี้สงผลใหสยามตอง

ยอมยกดินแดนทางฝงซายทัง้หมดใหแกฝร่ังเศส ซึง่ผลจากชัยชนะคร้ังนี้ไดถูกกลาวขวัญกนัในที่

ประชุมรัฐสภาดิบิวต้ี ในวันที่ 27 กุมภาพนัธุ พ.ศ.2439 ซึ่งเมอสิเออเออแวลลรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงตางประเทศ ไดใหขอสรุปวาแมชัยชนะนี้จะไมไดเพิ่มเกยีรติยศทางการทหารแกฝร่ังเศส 

แตชาวฝร่ังเศสก็ตองภูมิใจในแงที่เสียชวีิตและเงินทองในสงครามเพยีงนอยนิด ซึง่แมในแนวการ

เขียนประวัติศาสตรชาติของสยามจะกลาวถึงเหตุการณสงครามในป พ.ศ.2436 หรือที่เรียกวา 

วิกฤติการณ ร.ศ.112 วาเปนการ “เสียสวนนอยโดยรักษาสวนมาก” แตงานของ อัช บุณยานนทนัก

ประวัติศาสตรทางการทหารไดอาศัยคําอภิปรายของเดอแวลลนั้น เพือ่ช้ีใหเหน็วาการเขา

ครอบครองดินแดนฝงซายและแมน้ําโขงนัน้คือสุดยอดแหงความปรารถนาของฝร่ังเศส ดังขอความ

วา 

...น่ีแหละภายในเวลาไมกี่วันดวยความแข็งขนัของรัฐสภา เพราะการลงคะแนน

เสียงเปนเอกฉันทอันเปนการใหกําลังใจแกเรา ท่ีจะดําเนินการไดตามความประสงค เราจึง

สามารถทํากรณียกิจอันหน่ึง ซึ่งตามปรกติจักตองใชความพยายามอยางนานเปนเวลา

หลายปสําเร็จไปดวยดี บัดน้ีเราไดเมืองสตรึงแตรง “กุญแจแหงแมนํ้าโขง” ซึ่งนายพลเรือ 

เรอวัยแยวเองไดแนะนําไววา จะตองเอาไวใหไดและถาจําเปนใหแลกเปล่ียนกันกับดินแดน

สวนอื่นของเรา เราไดแมนํ้าเมืองสาราวาน และท่ีราบสูงบีโลเวนส ซึ่ง ม.เดอลาเนสซังได

อวดอางวามอีากาศดีและเหมาะสําหรับการเพาะปลูกมาก เราไดเมืองหลวงพระบาง ซึ่ง ม.

มาสซ ี เจาหนาท่ีท่ีน่ันผูนาสงสาร ซึ่งไดถึงแกกรรมในเวลาท่ีความปรารถนาของเขามี

ผลสําเร็จไดเรงรัดแจงมายังเราอยางหมดหวงัวา “จงรีบเขา จงรีบเขา เพราะดินแดนท่ีงาม ท่ี

จะใหเราติดตอกับจีนไดสะดวกจะหลุดมือเราไปเสีย” ท่ีสุดเราไดดินแดนกวางถึง 224,000 

ตารางกิโลเมตร เทากับกึ่งหน่ึงของประเทศฝรั่งเศสมารวมกับอาณาจักรอินโดจีนของเรา
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อยางเด็ดขาด สรุปความงายๆ ก็คือ เราไดแมนํ้าโขงทั้งหมดมาเปนเขตตของเรา แมนํ้าโขง

ซึ่งยาวถึง 2,500 กิโลเมตร ก็ไดกลายมาเปนแมนํ้าฝร่ังเศส เพื่อจะไมใหเกิดความยากใน

การเดินเรือ เราก็ไดหามมใิหพาหนะท่ีติดอาวุธสัญจรไปมาและเพื่อจะใหหมูชนพื้นเมืองต้ัง

ภูมิลําเนาทํามาหากินไดโดยปกติสุข เราก็ไดหามไมใหไทยต้ังกองทหารประจําท่ีหรือไม

ประจําท่ีไวในเขตต 25 กิโลเมตร 

ในท่ีสุดเราไดกําหนดการบางอยางไวในมณฑลพระตะบองและเสียมราฐ ก็เพื่อ

กําจัดภัยแหงการรุกรานท่ีอาจมีมาสูเมืองพนมเปญ อันอาจทําใหราษฎรเสียขวัญ ท้ังน้ี

นับวาความปลอดภัยของเขมรและโคชินไซนาจะมั่นคงยิ่งขึ้น 

ถึงหากวาการดําเนินการของเรา ไดดําเนินไปโดยมิไดเพิ่มเกียรติยศทางประวัติ 

การณการทหารของเราก็จริง แตเราก็นาภูมิใจท่ีวาเราไดเสียเงินทองไปเพียงเล็กนอย และ

มิไดเสียชีวิตแมแตคนเดียว...164 

 

การขยายอํานาจสูฝงซายแมน้ําโขงของฝร่ังเศส ไดสงผลใหดินแดนลุมแมน้ําโขงแบงเปน

สองฟาก เครือขายการคาทางฝงซายแมน้าํโขงของเมืองอุบลราชธานีถกูตัดขาด ซึ่งจะเหน็ไดในบท

ที่แลววาเมืองในฝงซายของลุมแมน้ําโขงมีสวนสําคัญในการจัดหาขาวสูเมืองอุบลราชธานี แตนบั

จากทศวรรษที ่ พ.ศ.2430 เปนตนมา เมอืงอุบลราชธานีตองพึง่พาทรัพยากรสวนนีจ้ากเมืองตอน

ในทางฝงขวามากข้ึน ดังกรณีเมื่อเกิดฝนแลงในป พ.ศ.2432-2433 ซึ่งการผลิตขาวในเมืองไมไดผล 

ราคาขาวเปลอืกภายในเมืองไดพุงสูงถงึหาบละ 4 บาทเฟอง สําหรับขาวจาว และหาบละ 4 บาท

สําหรับขาวเหนียว165 ขาหลวงเมืองอุบลราชธานีตองจัดเกณฑแบงขาวคงเมืองจากฉางเมือง ศรีสะ

เกษ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร กาฬสินธุ และเมืองกมลาไสย เปนจาํนวน 77 เกวียน

บั้น กับ 22 สัด เพื่อเล้ียงราชการและทหาร แตจํานวนขาวเกณฑนี้ยงัไมพอที่จะเล้ียงขาราชการได

ตลอดป166สงผลใหตองเกณฑขาวจากเมืองเหลานี้อีกหลายคร้ัง 

                                                 
164 อัช บุณยานนท, สังเขปเอกสารประวัติศาสตร ร.ศ.112, (กรุงเทพฯ : ราชนาวิกสภา, 

มปป), 285-288. 
165  “ใบบอกเมืองอุบลราชธาน ี เมื่อ 5 มีนาคม ร.ศ.109,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ 

รัชกาลที ่5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.2.12ก/6, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
166  “ใบบอกเมืองอุบลราชธานี เมื่อ 24 ตุลาคม ร.ศ.109,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ 

รัชกาลที ่5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.2.12ก/6,หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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เห็นไดวาผลจากการเขาครอบครองดินแดนฝงซายแมน้าํโขงของฝร่ังเศสนั้น ไดสงผลให

เครือขายการคาดานแมน้ําโขงของเมืองอุบลราชธานีขาดหายไป เมอืงอุบลราชธานีตองพึง่พาหวั

เมืองตอนในมากย่ิงข้ึน สภาพเศรษฐกิจแบบบานเมืองลุมแมน้ําโขงทีดํ่ารงมาต้ังแตสมัยต้ังเมืองได

ถูกแรงขับทางการเมืองบังคับใหปรับเปล่ียนรูปแบบมาแลกเปล่ียนคาขายกับเมืองในตอนในของฝง

ขวามากยิง่ข้ึน ซึ่งจะพบวาหลังจากทศวรรษที ่พ.ศ.2430 เปนตนมาเมื่ออุบลราชธานีถูกจํากัดทาง

การคากับเมืองฝงซายแมน้ําโขง “เกลือ” ไมใชทรัพยากรสงออกที่สําคัญอีกตอไป เนือ่งจากหวัเมือง

ในแถบทุงกุลารองไหสามารถผลิตเกลือได แมจะมพีอคาชาวฝร่ังเศสเขามาต้ังสถานกีารคาและ

โรงเล่ือยไมในเมืองแตรานคาของชาวฝร่ังเศสเหลานั้น ก็เปนสินคาฟุมเฟอยทีม่ีตลาดเฉพาะคือ

ขาราชการและกรมการผูรํ่ารวยเทานัน้ 167  ดังนัน้เมืองอุบลราชธานีจึงดํารงสถานภาพเพียงศูนย 

กลางทางการเมืองการปกครอง ที่อาศัยระบบเบ้ียหวดัเงินเดือนจากขาราชการจาํนวนมากหลอ

เล้ียงเศรษฐกจิของเมืองไว โดยที่ฝายสยามไมไดคิดปรับปรุงพื้นที ่ “ชายแดน” แหงนี้อยางจริงจัง

เนื่องจากสยามยังไมมีความพรอมหลายประการดังที่จะกลาวตอไปขางหนา  

สภาพดังกลาวคงอยูเปนเวลาราว 30 ป จนเมื่อ พ.ศ.2458 เกิดสงครามใหญในแผนดิน

ยุโรป พอคาและขาราชการชาวฝร่ังเศสในลุมแมน้าํโขงถูกเรียกตัวกลับไปเปนกองหนุนเปนจาํนวน

มาก ทอดทิง้ใหคนพืน้เมืองปกครองกันเอง อีกทั้งมนีโยบายเพิ่มภาษีและเปดบอนพนนัในดินแดน

ของตน เพื่อหาเงนิไวเปนทนุในการทําสงคราม ดังขอความวา 

 
...การเก็บภาษท่ีีรัฐบาลอินโดจีนไดประกาศใหเก็บเงินข้ึนใหมน้ันคือโค กระบือเก็บ

เปนรายตัวๆ หน่ึงปละ ๕๐ เซนตผิดกับการเก็บเดิม เพราะเดิมเก็บภาษีเมื่อขายออกจาก

เมือง โคตัวละ ๒เหรียญ กระบือตัวละ ๓ เหรียญ กับเก็บจากตนหมากมะพราวเปนรายตน 

หมากตนหน่ึงปละ ๒๕ เซนต มะพราวตนละ ๔๐ เซนต ท้ัง ๒ อยางน้ีแตเดิมมายังไมเคย

เก็บ... ...ในเวลาแรกเกิดสงครามคราน้ี ชั้นตนบรรดาเจาพนักงานท่ีเปนชาวฝร่ังเศสท่ีเปน

ทหารกองหนุนตองเรียกไปในการสงครามแลวเปนอันมาก มีเจาพนักงานท่ีเปนชาวฝร่ังเศส

เหลือรักษาราชการแตเมืองละนอยคนในระหวางเดือนกอนแลเดือนน้ี เจาพนักงานแล

พอคานายหางท่ีเปนชาวฝร่ังเศสไดพากันออกจากเมืองตามริมนํ้าโขงเปนอนัมาก... ...

จนถึงเวลาน้ีสวนราชการท่ีเคยกระทําอยูในมอืของคนฝร่ังก็ไดมอบธุระไปใหพวกขาราชการ

พื้นเมืองกระทําท้ังส้ิน 

                                                 
167  “ใบบอกเมืองอุบลราชธานี,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที ่ 5 กระทรวง 

มหาดไทย, ร.5 ม.2.12 ก/4,หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
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ไดทราบแลววารัฐบาลฝรั่งเศสไดประกาศใชกฎอัยการศึกทางอินโดจีนแลว แตจะ

ทําประการใดตอไปยังไมทราบตลอด แตความเห็นพระยาวิเศษสิงหนาทเห็นวาการท่ี

รัฐบาลฝรั่งเศสข้ึนภาษีอากรแลอนุญาตใหเลนการพนันเก็บเงินคาใบอนุญาตน้ัน คงคิดเอา

เงินไปชวยการสงครามทางยุโรป สวนท่ีประกาศใชกฎอัยการศึกน้ัน เขาใจวาความประสงค

เพื่อปองกันจลาจลท่ีจะเกิดขึ้นภายในประการ ๑ อีกประการหน่ึงประสงคเรียกทหารญวน

แลเขมรไปใชในสงคราม ถาเชนน้ีแลวพระยาวิเศษสิงหนาทเห็นวาทหารญวนหรือเขมรคง

ไมสมัครพรอมเพรียงกัน แลคงจะตองขัดขืนถึงตอสูอํานาจรัฐบาลฝร่ังเศสใหเปนเหตุเกิด

การจลาจลข้ึนได เมื่อเกิดจลาจลขึ้นแลว พวกญวนหรือเขมรที่กอจราจลคงจะลวงลํ้าเขามา

ในพระราชอาณาเขตรบางสมควรตองเตรียมการสืบแลปองกันการท่ีจะเกิดขึ้นไวเสียแตใน

เวลาชั้นตน...168 

 

เห็นไดวาสงครามในภายนอกน้ัน ไดสงผลใหอิทธพิลของฝร่ังเศสในลุมแมน้ําโขงโรยแรง

ลง เนื่องจากฝรั่งเศสตองใชกาํลังคนและทนุทรัพยเปนจํานวนมากไปในการสงคราม ภาวะดังกลาว

ไดเปดโอกาสใหสยามเขามาสานตอความมั่นคงทางการเมืองของตน ในดินแดนแหงนี้อยางสะดวก

ยิ่งข้ึน เชนการเรงขยายเสนทางรถไฟตามลุมแมน้ํามนูสูเมืองอุบลราชธานี ดังจะกลาวตอไป

ขางหนา 

สามารถกลาวโดยสรุปไดวา ผลกระทบทางเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานีตอการขยาย

อํานาจของฝร่ังเศสในระยะเวลาดังกลาว เปนปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญในการเปล่ียนเครือขาย

ทางการคาการแลกเปล่ียนของเมืองอุบลราชธานี จากเดิมที่เปนจุดเช่ือมโยงระหวางทรัพยากรและ

สินคาจากดิน แดนสองฝงแมน้าํโขง ใหกลายเปนดินแดนที่ตองคาขายแลกเปล่ียนกับหวัเมือง

ภายในทางฝงขวาเปนหลัก ในหวัขอตอไป จะกลาวถึงปจจัยที่มผีลตอสภาพทางเศรษฐกิจของ

เมืองอุบลราชธานีประการตอมาคือ ประเด็นของสยามกับการปรับปรุงการปกครองเมือง

อุบลราชธานี ซ่ึงถือเปนปจจัยภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

1.2 การปรับปรุงการปกครองโดยสยาม 
เปนทีท่ราบกันดีอยูแลววาสยาม มีความสนในในการขยายอํานาจของตนสูลุมแมน้าํโขง

อยางนอยในสมัยอยุธยาตอนปลาย และทวีบทบาทเดนชัดข้ึนใน ทศวรรษที่ พ.ศ.2330 แตดวย

                                                 
168 “เร่ืองรายงานมณฑลอีสาน พ.ศ.2453-2465,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 

กระทรวงมหาดไทย, มร.6/14, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ขอจํากัดหลายประการ เชน ระยะทางทีห่างไกล และปญหาภายในของสยามเอง สงผลใหสยาม

ตองแสดงอํานาจผานตัวแทนซ่ึงก็คือกลุมเจาเมืองในทองถิ่น 169 โดยเฉพาะกลุมเจาเมอืงอุบลราช 

ธานนีัน้มีบทบาทนั้นอยางชัดเจนในฐานะที่เปนหูเปนตาของราชสํานักสยาม เชนในกรณีที่เจาคํา

ผงยกครัวของตนเขาปราบปรามกบฏเชียงแกวเมืองนครจําปาสัก ใน พ.ศ.2334 170  ซึ่งจากนัน้มา

สยามเองไดใชวิธีปกครองผานเจากรมการเมืองในทองถิ่นมาโดยตลอด จนกระทั่งหลังจากทศวรรษ

ที่ พ.ศ. 2410 สยามไดเร่ิมใหความสําคัญกับการปกครองโดยตรงมากข้ึน ดวยการสงขาราชการ

ของตนเขามากํากับราชการในเมืองอุบลราชธานี แตกระนัน้สยามก็ตองใชเวลาอีกราว 5 ทศวรรษ 

จึงจะสามารถสรางความเปนปกแผนในดินแดนดานตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมอุีบลราชธานีเปน

ศูนยกลางเศรษฐกิจการเมืองของภูมิภาคได โดยในการอภิปรายถึงประเด็นของสยามกับการ

ปรับปรุงการปกครองเมืองอุบลราชธานี วาสงผลตอสภาพเศรษฐกิจอยางไรบาง โดยละเอียดนัน้ 

จําเปนที่จะตองแยกการอธิบายเปน 3 ชวง โดยชวงแรกจะกลาวถงึการวางรากฐานกอน ทศวรรษที่ 

พ.ศ.2410 ชวงที่สองจะกลาวถึงความพยายามและการทดลองหลังทศวรรษที่ พ.ศ.2410 และชวง

สุดทายคือการผนวกอุบลราชธานีเขาเปนสวนหนึง่ของสยาม ซึ่งสงผลใหสภาพเศรษฐกิจของเมอืง

อุบลราชธานีกาวเขาสูระบบตลาด ในทศวรรษที่ พ.ศ.2460 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

1.2.1 การวางรากฐานกอน ทศวรรษที ่พ.ศ.2410 ในการพิจารณาถึงประเด็น

การวางรากฐานการปกครองกอน ทศวรรษที่ พ.ศ.2410 นั้นจําเปนที่จะยอนกลับไปอธิบายกอนวา 

กระบวนการสรางพรมแดนแหงรัฐชาติของสยาม นาจะเร่ิมข้ึนราว พ.ศ.2394 เปนอยางนอย จาก

การเปล่ียนช่ือประเทศจาก “กรุงศรีอยุธยา” มาเปน “ประเทศสยาม”171 การแกประเพณีเขาเฝา การ

ต้ังกองทหารหนาฝกหัดอยางยุโรป 172  หรือ การใชธงชาติสีแดงรูปชางเผือก 173  ก็ลวนแลวแตเปน

ความพยายามในการสรางสัญลักษณของรัฐประชาชาติตามรูปแบบของตะวันตก ซึ่งตองใชเวลา

                                                 
169  ไพฑูรย มกีุศล, การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดด้ิง, 2517), 10. 
170 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2546), 96. 
171 กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ศิลปากร (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2496), 

5. 
172 กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เร่ืองอธิบายธงชาติไทย, 5. 
173 เร่ืองเดียวกนั. 
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จนถงึราว พ.ศ.2410 รัฐชาติสยามจึงจะมีความเขมแข็งพอทีจ่ะขยายไปสูดินแดนตางๆได แต

คําถามที่สําคัญคือภายใตความจําเปนในการสรางรัฐประชาชาติข้ึนมาต้ังแต ทศวรรษที่ พ.ศ.2390 

สยามไดปลอยเวลาใหเนิ่นนานของไปถงึ 20 กวาปโดยไมไดตระเตรียมการใดๆ ในการสราง

เทคโนโลยีการปกครองแบบใหมนีจ้ริงหรือ ซึ่งเมื่อเรายอนกลับไปพิจารณาถงึองคประกอบของรัฐ

ชาติ ซึ่งมีกลไกหลักคือระบบราชการที่ระบบงานเอกสารมีสวนสําคัญเปนอยางมากในการ

ดําเนนิงาน โดยงานเหลานัน้จะสําเร็จไดก็ดวยการมีจํานวนขาราชการที่อานออกเขียนได ส่ิงที่เปน

ขอสังเกตและนาจะเปนคําตอบคือตลอดระยะเวลา 20 ป ดังกลาว ราชสํานกัสยามใหความสําคัญ

ตอการเผยแผพระพทุธศาสนาธรรมยุตินิกาย ในเมืองอุบลราชธานีเปนอยางมาก ซึ่งในกาลตอมา

เราจะพบวาองคกรสงฆธรรมยุตินิกาย นั้นมบีทบาทที่สงเสริมการปฏิรูประบบราชการในเมือง

อุบลราชธานีอยางชัดเจน โดยเฉพาะการผลิตขาราชการที่อานเขียนภาษาสยามไดจากภายใน

ทองถิน่ 

การเผยแผพระพุทธศาสนาธรรมยุตินิกายสูอุบลราชธาน ี ซึง่เปนดินแดนดานตะวนัออก

สุดของสยามนั้น เปนนโยบายที่มักอธิบายกนัวาเปนดวยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัวที่ตองการประดิษฐานบวรพุทธศาสนาที่ถูกตองดีงามออกไปยังพื้นที่ตางๆ ทั่ว

ราช อาณาจักร เนื่องจากในเวลานัน้บรรดาพระสงฆในนกิายเดิมไดมีวัตรปฏิบัติที่หยอนยานไร

ระเบียบแบบแผน แตการประดิษฐานธรรมยุตินกิายในเมืองอุบลราชธานีบังเกิดข้ึนเพยีงเพราะ

เหตุผลนี้แตประการเดียวหรือ เมื่อมีพืน้ทีอ่ื่นๆ อีกมากมายที่อยูใกลศูนยกลางมากย่ิงกวา เหตุใด

พระองคจงึเลือกอุบลราชธานีซึ่งอยูแสนหางไกลเปนที่เผยแผนิกายใหมนี้เปนแหงแรก  

 คนึงนิตย จนัทบุตร ไดอาศัยหลักฐานจากเอกสารจดหมายเหตุ ศึกษาถึงพทุธศาสนาใน

อุบลราชธานีกอนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ไดชี้ใหเห็นวาพระสงฆของอุบลราชธานี

กอนการเผยแพรธรรมยุตินิกายนัน้ ยงัดํารงรักษาความเปนแกนสารทางพทุธศาสนาไวไดอยาง

เหนยีวแนนและมีวัตรปฏิบัติอันถูกตอง 174  พทุธศาสนาในหวงเวลานัน้มคีวามเจริญรุงเรืองเปนอัน

มาก วัดวาอารามเกิดข้ึนมากมาย รวมทั้งการกอสรางพระพุทธรูปขนาดใหญ เชนพระเจาใหญอิน

แปลงในยุคของเจาพระพรหมวรราชวงศานั้น สําเร็จลงไดก็เนื่องจากศรัทธาของเจาเมือง 

ขาราชการ และอาณาราษฎรทั้งส้ิน ดังนัน้ความตกตํ่าหยอนยานของศาสนาในนิกายเดิมจึงไม

นาจะถูกตองนัก ยิง่เมื่อยอนกลับไปพิจารณาเหตุการณคร้ังทีพ่ระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว ยังทรงผนวชอยูในแผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงโปรดปราน

                                                 
174  คนึงนิตย จนัทบุตร, “พุทธศาสนาในจังหวัดอุบลราชธานี,” ใน ประวัติศาสตรและ

โบราณ คดีอุบลราชธานี (อุบลราชธานี : วทิยาลัยครูอุบลราชธานี, 2531), 482.  
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สมณะสงฆจากเมืองอุบลราชธานีเปนอันมาก ถงึกับทรงมีรับส่ังใหทานพนฺธุโล(ดี) นําพระสงฆจาก

อุบลราชธานีเขาไปศึกษาการศาสนาในกรุงเทพมหานครใหมาก175 

 เมื่อพิจารณาในความสัมพนัธระหวางการศาสนาและสังคมของอุบลราชธานีนัน้ การ

อธิบายถึงความหยอนยานออนแอของนิกายเดิมวา “ผิดขนบธรรมเนยีมแบบแผน” จงึดูเหมือนจะ

ไมสามารถยกอางถงึความจาํเปนของนกิายศาสนาใหมได คนึงนิต จนัทบุตร ไดพยายามช้ีใหเหน็

ถึงความสําคัญของพุทธศาสนาธรรมยุตินกิาย วามีสวนสําคัญตอรากฐานการศึกษาสมัยใหมใน

อุบลราชธานีเปนอยางมาก เนื่องจากวัดวาอารามเปนแหลงรวมองคความรูที่ไมมีในชีวิตประจาํวนั

ทั่วไป เชน การเรียนหนงัสือ หรือวิชาการในเชิงชาง ดังนัน้การประดิษฐานธรรมยติุนิกายในเมือง

อุบลราชธาน ี ซึง่วัดเหลานี้เปนแหลงเรียนรูภาษาไทยของชาวเมือง จงึมีคุณูปการเปนอยางยิง่ตอ

การเมืองการปกครองในเวลาตอมา เนือ่งจากวัดในธรรมยุตินิกายไดผลิตผูชํานาญการเขาสูระบบ

ราชการของเมืองอุบลราชธานีอยางมากมาย 

ความสําคัญอีกประการหนึง่ของศาสนา นัน่คือการเปนเคร่ืองมือสําคัญในการควบคุม

สังคม เนื่องจากศาสนาสามารถสรางกรอบวิถีชีวิตตลอดจนอุดมการณของสังคมได ดังนั้นลัทธิ

ศาสนาจึงถือเปนเคร่ืองมือในการปกครองอยางหนึ่ง  และสยามไดเลือกใชวิธนีี้เปนอันดับแรก 

กอนที่จะสงขาราชการเขามาจัดระบบการปกครองในภาย หลัง ซึง่สยามไดมีการจัดต้ังองคกรพทุธ

ศาสนาในอุบลราชธานีมาต้ังแตรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหวัเปนตนมา ในราว 

พ.ศ.2390 พระเทพวงษาเจาเมืองเขมราฐไดอาราธนาพระครูบญุมาซ่ึงศึกษาพระปริยัติธรรมใน

กรุงเทพ มหานคร และไดเขาเฝาศึกษาบาลีในสํานักพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวัใน

ขณะที่ทรงผนวชอยู ในการกลับมาคร้ังนี้ไดเลขวัดติดตามมาดวยประมาณ 100 คน และไดนาํ

คัมภีรที่สําคัญมาดวย เชน ธรรมบท มงคลทีปนี สารัตถสมุจจัย อาทิกรรมปาจิตตีย ปริวาร สา

มันตปสาทิกา อภิธรรม พิสดารไตรภูมิ เพื่อมาส่ังสอนพระปริยัติธรรมในอุบลราชธานี176  

จนเมื่อพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหวัเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหวัทรงมีพระราชดําริตองการขยายสาขาของธรรมยุตินกิายไปในทองทีห่างไกล 177  ใน

ราว พ.ศ.2395 สมัยเจาพระพรมวรราชสุริยวงศ(กทุอง) เจาเมืองคนที่ 3 ไดอาราธนาพระพนฺธโุล 

                                                 
175 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2546), 489. 
176  คนึงนิตย จนัทบุตร, “พุทธศาสนาในจังหวัดอุบลราชธานี,” ใน ประวัติศาสตรและ

โบราณ คดีอุบลราชธานี (อุบลราชธานี : วทิยาลัยครูอุบลราชธานี, 2531), 449. 
177 เร่ืองเดียวกนั, 450. 
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(ดี) และพระเทวธมฺมี (มาว) มาสรางวัดสายธรรมยติุนิกายแหงแรกของดินแดนลุมแมน้ําโขงที่

บริเวณทาเหนอืริมแมน้ํามูนระหวางเมืองกับบานบุงกาแซว และสรางแลวเสร็จในราว พ.ศ.2396 

พระบาท สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทานช่ือวา วัดสุปฏนารามวรวหิาร โดยพระองค

ทรงสละพระราชทรัพย 10 ชั่งในการสรางวัดแหงนี ้ และพระราชทานนติยภัตตแกเจาอาวาสเดือน

ละ 8 บาท178 

ในระยะแรกของธรรมยุตินกิายในเมืองอุบลราชธานีนัน้ ไดกอใหเกิดความไมพอใจ

บรรดาภิกษุมหานิกาย เนือ่งจากวัตรปฏิบัติที่แตกตางกัน และพระธรรมยุตินิกายยังไดรับอภิสิทธิ์

เชนการทีพ่ระจอมเกลาทรงจายเงินสวนพระองคเพื่อสรางวัดสุปฏนารามวรวหิาร สงผลใหบรรดา

ราชการกรมการเมืองใหความเคารพยกยองและใหการอุปฐากเปนพเิศษ จนเกิดการทะเลาะววิาท

ทํารายรางกายในเวลาบิณฑบาตระหวางพระสงฆวัดสปุฏนารามกับพระสงฆวัดปานอย จนตองมี

กฎระเบียบไมใหภิกษุทัง้สองนกิายเดินบิณฑบาตสวนทางกัน179 

 ส่ิงที่ชัดเจนที่สุด ในการจัดต้ังการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมและองคกรสงฆธรรมยุติ 

นิกายนัน่คือการกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงในรายละเอียดของการศึกษาในวัด ซึ่งแตเดิมนั้นเปน

การศึกษาภายใตกรอบวัฒนธรรมของลานชาง สวนการศึกษาในวัดฝายธรรมยุตินั้นเปนการศึกษา

ตามแบบแผนของฝายสยามซ่ึงเมื่อศึกษาจนสําเร็จแลวสามารถเขาทาํงานในระบบราชการได ใน 

พ.ศ.2446 วัดสุปตินารามไดแบงการเรียนการสอนเปนสองแผนกคือแผนกภาษาบาลีกับภาษาไทย

เปดสอนนกัเรียนประมาณ 100 คน และตั้งชื่อโรงเรียนวาอุบลวทิยาคม180 ซึ่งสามารถสอนนักเรียน

ไดเปนจํานวนมากกวาการเรียนการสอนตามวัดแบบเดิม การที่ธรรมยุตินิกายสามารถสรางระบบ

การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพข้ึนได และการทีพ่ระเถระฝายนี้มีผูนับถือศรัทธาเปนจํานวนมาก

ไดสงผลใหองคกรสงฆฝายธรรมยุติเจริญเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว ซึ่งปจจัยนีย้อมปูทางใหทองถิน่มี

ความพรอมมากข้ึนตอการปรับปรุงระเบียบวิธกีารปกครองแบบใหมจากสยาม พรอมกับ

อุบลราชธานีไดมีฐานะเปนศูนยกลางการเรียนการสอนพระปริยติัธรรมในภูมิภาค ส่ิงเหลานี้

                                                 
178 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2546), 490. 
179  คนึงนิตย จนัทบุตร, “พุทธศาสนาในจังหวัดอุบลราชธานี,” ใน ประวัติศาสตรและ

โบราณ คดีอุบลราชธานี (อุบลราชธานี : วทิยาลัยครูอุบลราชธานี, 2531), 451. 
180 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2546), 501. 
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นับเปนปจจัยแวดลอมที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่ง ที่มีตอสภาพเศรษฐกจิของอุบลราชธานีในหวงเวลา

ดังกลาว 

 

1.2.2 ความพยายามและการทดลองหลังทศวรรษท่ี พ.ศ.2410 หลังทศวรรษ

ที่ พ.ศ.2410 สยามไดมีความพยายามทีจ่ะกระชับอํานาจการปกครองของตนในเมืองอุบลราชธานี

ใหมีประสิทธภิาพย่ิงข้ึน โดยการสลายอิทธิพลของกลุมเจาเมืองดวยการสง “คนนอก” คือเจาพรหม

เทวานเุคราะวงษ เขาไปเปนเจาเมืองอุบลราชธานี แตนโยบายของสยามนั้นไดเกดิปญหาข้ึนในป 

พ.ศ.2412 เมื่อเจาพรหมเทวานุเคราะหวงษ เจาเมืองอุบลราชธานไีดมีความขัดแยงกับกรมการ

เมือง เนื่องจากเจาเมืองเปนเช้ือสายเจาอนุวงศซึ่งเคยมีความขัดแยงกับเช้ือสายของกรมการเมอืง

มากอน สงผลใหเจาพรหมเทวานุเคราะหวงษไมสามารถเก็บสวยสาอากรสงไปยงักรุงเทพมหานคร

เปนเวลาหลายป และมีการรองเรียนหลายคร้ัง จนตองไปสูความกนัที่กรุงเทพมหานครและในท่ีสดุ 

สยามตองสงขาหลวงและกองกําลังทหารเขามาระงับปญหานี้ โดยเร่ืองนี้ปรากฏอยูในบันทึกของ

เอเจียน แอมอนิเย นักเดินทางชาวฝร่ังเศสที่เดินทางเขามาในเมืองอุบลราชธานีในราว พ.ศ.2425 

ความวา 

 

...เมือ่เจาเมอืงคนเกาส้ินพระชนม เจาราชวงศ และเจาราชบุตรไดปกครองจังหวัด

และเก็บภาษีจากราษฎร เจาราชวงศเมืองจาํปาศักด์ิไดไปบางกอก ใชเลหกลและมอบของ

กํานัลเพื่อจะใหไดรับการแตงต้ังจากราชสํานักบางกอกเพื่อจะไดเล่ือนยศเปนเจาเมืองอุบล

รัตนธานี แตพวกขุนนางทองถิ่นท้ังสองคือเจาราชบุตรและเจาราชวงศไมปฏิบัติตามคําส่ัง 

เร่ืองการเก็บภาษีอากรกับราษฎรภายใตการคุมครอง เจาราชวงศเมืองจําปาสักไดไปฟองท่ี

ราชสํานักบางกอก ซึ่งทางราชสํานักบางกอกไดมีคําส่ังใหพวกขุนนางท้ัง 3 ลงไปบางกอก... 

...เจาราชวงศเมืองจําปาศักด์ิเมื่อเห็นวาไมมทีางใดอีก จึงขอใหทางบางกอกสงขาหลวงและ

ทหารขึ้นไป ทางราชสํานักบางกอกไดมอบหมายหนาท่ีใหแกหลวงภักดีดํารงค นําทหาร 24 

กองไปบังคับใหผูท่ีด้ือร้ันกลับใจฟงเหตุผล...181 

 

ในการนําขอความนี้ข้ึนมายกอาง เนื่องจากผูศึกษาตองการชี้ใหเหน็วาอํานาจของ

บรรดากรมการเมืองเปนอุปสรรคหน่ึงในการจัดการการปกครองของสยาม ดังนัน้ปญหาของสยาม

                                                 
181 เอเจียน แอมอนิเย, บันทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 71-72. 
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จึงมิไดมีเพยีงฝร่ังเศสเทานัน้ แตกับกลุมเจาเมืองเดิมที่กุมอํานาจทางเศรษฐกิจการเมืองมาอยาง

ยาวนานนั้น ก็เปนการยากที่สยามจะดึงอํานาจเหลานัน้มาสูตนไดโดยงาย เพื่อแสดงใหเหน็ถึง

อํานาจและอิทธิพลของกรมการเมืองในการตอตานเจาเมืองคนนอก ผูศึกษาจึงขอยกสํานวนคํา

รองของเจาพรหมเทวานุเคราะหวงษที่สงรองเรียนตอสยาม ซึง่มีใจความวา 

 
...ทาวเพี้ยพวกทาวทัดฝายราชวงษ ราชบุตรพากันเกณฑคนและลูกกระสุนดินดํา 

เสบียงอาหาร เอาปนหลวง หามแลน สิบสองกระบอก ปนใหญบอกหนึ่ง ซึง่อยู ณ บานราช

บุตร ปนคาบศิลาหาสิบกระบอก ท่ีราชวงษ ราชบุตรเอาเงินสวยซื้อไว กับเกณฑปนราษฎร

ตามบาน หอก ดาบ ไมพลองกระบองส้ัน เคร่ืองสัตราวุธครบมอืมารวมอยูบานราชบุตร 

บานทาวทัด บานทาว โพธิสารเสือ ยิงปนใหญนอยกลางวันกลางคืนอยูเนืองๆ แลวทาวทัด

หาตัวจีนมีชือ่ พวกพอคาซึ่งต้ังคาขายอยูในเมืองอบุลหลายคนไปอยู ณ บานราชบุตร ทาว

ทัดทาวเพี้ยบังคับพวกจีนวา ถาพวกทาวทัดทาวอินธิสาร ทาวโพธิสารเสือ ทาวสุริย ทาว

โพธิสารมิน กบัพวกเจาพรหมเทวา พระอุปฮาดกรมการเกิดวิวาทกันข้ึนวันใดเวลาใด อยา

ใหพวกจีนพอคาออกชวยขางใด ผูใดสํานักอยูแหงใดตําบลใดใหอยูแตแหงน้ัน อยาได

ออกมาชวยวิวาทและก้ันกางหามปรามท้ังสองฝาย แลวทาวทัด ทาวอินธสิาร ทาวโพธิสาร

เสือ ทาวสุริย ทาวโพธิสารมนิ แตงกันเปนพวกๆ หลายพวกๆ ละ ส่ีสิบคน หาสิบคนเสศ ถือ

เคร่ืองสัตราวุธแยกกันออกไปต้ังเปนกองๆ กอการวิวาทขัดราชการอยูตามบาน นอกแขวง

เมืองอุบล บานใหญ บานนอยหลายตําบล แลวบังคับทาวเพี้ยตัวเลขเปนบานๆ วาอยาให

ไปมาทางใด ใหหาเคร่ืองสัตราวุธใชสําหรับมอืทุกคน... 

 
เห็นไดวา อํานาจของกรมการเมืองทองถิ่นนั้นสามารถครอบคลุมทัง้ดานเศรษฐกจิและ

การเมืองไดทั้งหมด ดังนัน้แมสยามจะมีอํานาจในการแตงต้ังเจาเมืองข้ึนได แตกรมการทองถิน่นัน้

กลับไมเกรงกลัวที่จะตอตาน เพราะแมการกระดางกระเด่ืองของกลุมกรมการเมืองอาจมีโทษ

รายแรงถงึข้ันประหารชวีิตได แตราชสํานักสยามกลับไมเอาโทษแกกลุมผูตอตานแตเลือกที่จะให

คดีความยืดเยือ้จนคูความมาลมตายในกรุงเทพมหานคร และเลือกวิธสีงขาหลวงพรอมกําลังทหาร

จํานวนหนึ่งเขามาเกล้ียกลอม 182  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงอํานาจของกลุมเจาเมืองเดิมที่มีความเขมแข็ง

เปนอยางมาก 

                                                 
182 หมอมอมรวงศวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาค

ที่4 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456),112. 
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จากเหตุการณดังกลาว สยามจึงไดสงขาหลวงข้ึนมาคอยควบคุมราชการในเมืองอุบล

ราช ธาน ี โดยในป พ.ศ.2417 สยามไดสงพระมหาอํามาตย(ชืน่) มาเปนขาหลวงประจาํเมอืง

อุบลราชธานี 183  ซึ่งขาหลวงแบบใหมนี้แตกตางจากขาหลวงกองสักเลข ในแผนดินพระนัง่เกลา

เจาอยูหัวเนื่องจากขาหลวงแบบใหมมีบทบาทโดยตรงทัง้ดานเศรษฐกจิและการเมือง ตอมาใน ป 

พ.ศ.2425 สยามไดสงหลวงภักดีณรงค (ทัด ไกรฤกษ) ปลัดบัญชีกระทรวงมหาดไทย มาดํารง

ตําแหนงขาหลวงกํากับราชการเมืองอุบลราชธานี ซึ่งในปเดียวกันนี ้ สยามไดสง พระยามหาอํา

มาตยาธิบดี (หรุน ศรีเพ็ญ) แตคร้ังยังยศเปนพระยาศรีสิงหเทพ พรอมราชการหลายนายไปเปน

ขาหลวงกํากับราชการที่เมืองนครจําปาสัก184  

หนาทีห่ลักของขาหลวงเหลานี ้ นอกจากการควบคุมเรงรัดการเก็บสวยใหเรียบรอยตรง

เวลาแลวยังมหีนาที่ปราบปรามโจรผูรายซ่ึงเปนอุปสรรคตอการเดินทางคาขายแลกเปล่ียน และ

เปนประเด็นทีม่ีความออนไหวตอความความสัมพนัธทางเศรษฐกิจการเมืองระหวางสยาม และ

ฝร่ังเศส โดยที่สยามทราบดีวาประเด็นเร่ืองโจรผูรายนัน้ เปนอีกเหตุผลหนึง่ที่ชาติตะวันตกใชเปน

ขออางเพื่อเขามาแทรกแซงและยึดครองดินแดน ดังในเอกสารที่เจานายและขาราชการกราบบังคม

ทูลความ เห็นจัดการเปล่ียนแปลงราชการแผนดิน ใน ร.ศ.103 วา 

 

 ...ยกวาเคาเวอนเมนตน้ันๆ จัดการบานเมืองไมเรียบรอย จึง่มีโจรผูรายทําอันตราย

ตอชีวิต แลทรัพยสมบัติท้ังปวง แลอันตรายน้ันมาถึงชาวยุโรป ซึ่งทําผลประโยชนอยูใน

ประเทศน้ันๆ ดวย จึ่งเปนชองทางอันหน่ึงของชาวยุโรปท่ีจะเขาจัดการบานเมืองน้ันได 

เพื่อประโยชนท่ีจะไดใหความสุขท่ัวไปท้ังชาวยุโรปแลคนในชาติน้ันๆ แลท้ังจะกําจัดคน

พาลดวย...185 

 

 ความลาชาในการปราบปรามปญหาโจรผูรายของสยามนั้นไดสรางปญหาทางการเมือง

ของสยามเปนอยางมากเนื่องจากปญหาการปลนสะดมตลอดจนทํารายรางกายนัน้ ยอมมีความ

เกี่ยวเนื่องไปถงึระบบยุติธรรม ดังใน พ.ศ.2424 มิสเตอรมองยินตลา ชาวอังกฤษ ต้ังตัวเปนตุลา

การเขาชําระวาความคดีตางๆ ในเมืองอุบลราชธานี ซึง่สรางปญหาใหแกขาราชการในทองถิ่นเปน

                                                 
183เร่ืองเดียวกัน,120. 
184 เร่ืองเดียวกนั,139. 
185  เจานายและขาราชการกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปล่ียนแปลงราชการแผนดิน 

ร.ศ.103, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรมสรรพสามิต, 2510), 3. 
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อันมาก 186  ดังนั้นสยามจึงใชวิธีออกประกาศหามต้ังบอนเลนการพนนั เนื่องจากการพนันเปน

สาเหตุหนึง่ที่สงผลใหเกิดปญหาโจรผูราย 187  ดังกรณีการปลนทรัพยจนีเนาที่เมืองอํานาจเจริญในป 

พ.ศ.2429 ซึง่แมจับผูรายได แตไมสามารถนําของกลางคืนไดครบเนื่องจากผูรายเสียการพนนั188  

ขาราชการสยามในเมืองอุบลราชธาน ี ใหความสําคัญกับการจัดการปญหาโจรผูราย

อยางเรงดวน โดยเฉพาะโจรผูรายที่คุกคามตอความมัน่คงและผลประโยชนของสยามแลวนั้น 

สยามจะไมรีรอที่จะใชมาตรการข้ันเด็ดขาดในการจัดการ เชนในป พ.ศ.2435 ทาวอินธิสารอุปฮาด

เมืองแสนปางซองซุมผูคนปลนสะดมในเขตเมืองแสนปาง ซึ่งเปนเมืองสําคัญเนื่องจากเปนเมืองทีม่ี

บอทองคํา ทาวอินธิสารไดกอเหตุฆารัดคอเพี้ยนาใต พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากร 

ขาหลวงใหญประจําหวัเมืองลาวกาวจงึทรงตัดสินประหารชีวิตทาวอินธิสาร และในเวลาใกลเคียง

กันไดทรงตัดสินประหารชีวิต อายคําพาผูรายที่จับขาเมืองแสนปางไปขายเปนทาส ซึ่งเปนการ

ตัดสินประหารชีวิตกอนแลวจึงกราบทูลไปยังกรุงเทพมหานครภายหลัง 189  พ.ศ.2436 เกิดโจรกลุม

อายตังแกโบ ซึ่งมีพรรคพวกซองสุมกนัรอยกวาคนคุมบอทองคํา ภูโงก ใกลน้าํเซซาน แขวงเมือง

แสนปาง ซึง่เดิมนัน้มีราษฎรไปรอนทองคําที่บอนี้เปนจํานวนมาก แตอายตังแกโบกับพวกได

ครอบครองผูกขาดจับราษฎรไปขายเปนทาส และไมยอมเสียสวยแกสยาม พระเจาบรมวงศเธอ

กรมหลวงพิชติปรีชากร จึงสงกองทหารไปจับกุมตัวอายตังแกโบและพวกมาที่เมืองอุบลราชธานี

และตัดสินโทษประหารชีวิตเพื่อไมใหเปนเยี่ยงอยางตอไป190  

ในสมัยที่กรมหลวงสรรพสิทธิประสงคเปนขาหลวงตางพระองค กองกําลังของสยามได

แสดงประสิทธภิาพในการรบใหคนพืน้เมืองไดประจักษ ในการปราบปรามกลุมผูมีบุญในระหวาง 

ป พ.ศ. 2443 - 2444 ซึ่ง คติ “ผูมีบุญ”นั้นเปนวฒันธรรมในการขึ้นสูอํานาจของชาวลาว ซึง่ใน

                                                 
186  “ใบบอกเมืองอุบลราชธานี,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที ่ 5 กระทรวง 

มหาดไทย, ร.5 ม.2. 12 ก, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
187 “สารตราเจาพระยาจักรีถงึหลวงภักดีณรงค,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 

กระทรวง มหาดไทย, ร.5 ม.2. 12 ข, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
188 “ใบบอกเมืองตางๆ,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 

ม.2. 12 ก, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
189  ไพฑูรย มกีุศล, การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดด้ิง, 2517), 79 - 80. 
190  “พระประชาคดีกิจกราบทูลกรมหลวงพิชติปรีชากร,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ 

รัชกาลที ่5 กระทรวงมหาดไทย, ม.57/10,หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ประวัติศาสตรของลาวนั้นจะปรากฏผูที่ต้ังตัวเปนผูมีบุญเปนจํานวนมาก เชนพระครูโพนสะเม็ก 

หรือยาคูข้ีหอม เชยีงแกว ตลอดจนสาเกยีดโงง เปนตน กองทพัสยามใชอาวุธสมยัใหมและอํานาจ

เต็มของขาหลวงตางพระองค ในการปราบปรามผูมบีุญอยางรวดเร็วจนทําใหกลุมกบฏเหลานัน้

พายแพอยางรวดเร็ว191 

การแกปญหาดวยความรวดเร็วและรุนแรงของสยาม ไดกอใหเกิดความหวาดหว่ันเกรง

กลัวแกบรรดาโจรผูรายและผูที่คิดกอความไมสงบ สงผลใหการปลนชิงลดนอยลง การเดินทาง

คาขายแลกเปล่ียนมีความปลอดภัยมากยิง่ข้ึน ปจจัยเหลานี้จงึมสีวนสําคัญตอพัฒนาการทาง

เศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานีใหกลายเปนเมืองที่ความมั่นคงปลอดภัยทางการคา และกลาย 

เปนเปาหมายที่พอคาจากทัว่สารทิศตางเดินทางมาคาขายแลกเปล่ียน 

นอกจากการปราบปรามโจรผูรายแลวในทศวรรษ ที่ พ.ศ.2430 สยามไดสรางระเบียบ

แบบแผนการปกครองในระบบราชการข้ึน ซึ่งสยามจําเปนตองใชขาราชการที่ไดรับการฝกหัดหรือ

อยางนอยตองอานเขียนภาษาสยามได ดังนัน้จึงตองใชขาราชการจากกรุงเทพมหานคร ซึง่คนกลุม

นี้ยงัชีพไดดวยเงินคาจางจากรัฐ ส่ิงเหลานี้กอใหเกิดกาํลังซื้อข้ึนรอบๆ ศูนยกลางทีพ่ักและสถานที่

ทํางานราชการ และยอมจะสรางแรงกระตุนตอการผลิตของเมืองอุบลราชธานีเพือ่รองรับวิถีชีวติ

ของขาราชการเหลานั้น ประการตอมาคือระบบภาษีที่เปนระบบข้ึนเพื่อใหสามารถจัดเก็บเงนิมา

แปรเปนคาจางใหขาราชการเหลานี ้

ผลทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนทีสุ่ด เมื่อขาราชการจากกรุงเทพมหานครเร่ิมเขามาประจําอยู

ที่อุบลราชธานี คือการเปล่ียนแปลงระบบเงินตราจากการใชเงนิในทองถิ่น มาเปนเงินสยาม โดย

เมื่อ พ.ศ.2430 192  พระยาราชเสนา (ทัด ไกรฤกษ) ไดมีบอกไปถึงกรุงเทพมหานคร วาแตกอน

ราษฎรเมืองอุบลราชธานี ใชลาดทองเหลืองซึ่งหลอเอาเองเล็กบางโตบาง ใชสอยซ้ือส่ิงของตาง

เบ้ียอัฐทองแดง คิดราคาต้ังแต 30 ลาด จนถงึ 80 ลาดเปน 1 บาท โดยไมเปนอัตราแนนอน ราษฎร

มีความลาํบากในการใชสอยแลกเปล่ียน  ขอรับพระราชทานเบ้ียอัฐทองแดงไปจาํหนาย ไดทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจายเบ้ียอัฐทองแดง ซีกเส้ียว อัฐ โสฬสไปจําหนายในหวัเมอืงตะวนัออก

ต้ังแตนั้นมา193 การเปล่ียนแปลงระบบเงนิตรานี้ สงผลใหอุบลราชธานีมีระบบเงนิตราทีม่ีมาตรฐาน

                                                 
191 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2546), 432 - 453. 
192  หมอมอมรวงศวิจิตร, “พงศาวดารหวัเมอืงมณฑลอีสาน,” ประชุมพงศาวดารภาคที4่ 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพโสภณพพิรรฒธนากร, 2456), 139. 
193 เร่ืองเดียวกนั,161. 
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เดียวกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอัตราที่คอนขางแนนอนทําใหการคาการแลกเปล่ียนเปนไปไดอยาง

กวาง ขวางและเร่ิมเปนสวนหนึ่งทางเศรษฐกิจของสยามมากข้ึนและตลอดทศวรรษที่ พ.ศ.2430 

ปรากฏหลักฐานจากการเขามาของขาราชการ วาสงผลใหเงนิจํานวนมากไหลเขามาสูระบบ

เศรษฐกิจของอุบลราชธานี ดังตารางตอไปนี ้

 

ตารางที่ 4 บญัชีงบประมาณรายจาย เงนิเดือน เบ้ียเล้ียง ขาราชการในหวัเมืองลาวกาว 

 

ตําแหนง จํานวน/คน เงินเดือน เบ้ียรายวัน รวมป/ชั่ง 

อธิบดีขาหลวง 1 - 120 - 

เสมียนราชการ 1 200 20 37 

เสมียนตางประเทศ 1 160 20 27 

เสมียนบัญช ี 1 140 20 24 

เสมียนความ 1 120 20 21 

เสมียนตัว 1 80 20 21 

หมอเอก 1 60 20 12 

นายการโยธา 1 60 15 14 ชั่ง 5 ตําลึง 

นายพล 1 60 15 14 ชั่ง 5 ตําลึง 

นายเสบียง 1 40 15 8 ชั่ง 5 ตําลึง 

นายสรรพยุทธ 1 40 15 8 ชั่ง 5 ตําลึง 

นายพาหนะ 1 40 15 8 ชั่ง 5 ตําลึง 

รวม 12 1000 315 194 ชั่ง 25 ตําลึง 

 

ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ร.5 ม.62.1/ 32, กรมหลวงพิชิตปรีชากรกราบบังคมทลู

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อ 6 กนัยายน ร.ศ.110, และ ไพฑูรย มีกุศล, การ

ปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : 

บรรณกิจเทรดด้ิง, 2517), 293. 

 

บัญชีรายจายจากตารางขางตน เปนขอมูลสวนหนึ่งจากงบประมาณท่ีพระเจาบรมวงศ

เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากร ทรงทาํบัญชงีบประมาณรายจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ 
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หัวเมืองลาวกาว โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัไดโปรดเกลาฯ ประทานเงิน

ลวงหนาเปนเวลา 5 เดือน นับจากเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2434 ถงึ มีนาคม พ.ศ.2435  เปนเงนิ 

18,960 บาท และเงินใชสอยเบิกจายคร้ังเดียวเปนเงนิ 10,541 บาท194 นอกจากนี้พระเจาบรมวงศ

เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรยังทรงออกประกาศใหมีการเกณฑทหารในหวัเมืองลาวกาว และทหาร

เหลานั้นจะไดเบ้ียเล้ียงวนัละ 4 อัฐ (เดือนละ 2 บาท) ตอหนึง่คน และอยูรับราชการคนละ 3 ป ซึ่ง

มีทหารประจําการ จํานวน 800 คนเสมอ โดยจะจาํหนายทหารเกาเปนกองหนุนคราวละ 330 คน

แลวเกณฑทหารใหมคราวละ 470 คน โดยในป พ.ศ.2536 ทรงขอนายทหารจากกรุงเทพมหานคร

เพื่อฝกทหารใหม เปนนายรอยเอก 1 คน นายรอยตรี 1 คน นายรอยโท 1 คน และนายสิบอีก 12 

คน195 

เห็นไดวาระบบเบ้ียเล้ียงเงนิเดือนขาราชการนี้ สงผลใหเกิดการไหลเวยีนของเงนิจํานวน

มหาศาลเขาสูระบบเศรษฐกจิของอุบลราชธาน ี รวมทั้งเมืองอ่ืนๆ ในภูมิภาคที่มีการสงขาราชการ

ไปปกครอง เชนเมืองนครจําปาสัก เมืองเขมราฐ เมืองสังขะ เปนตน ซึ่งเปนที่แนนอนวา สภาพ

ดังกลาวยอมกระตุนภาคการผลิตและการคาการแลกเปล่ียนของอุบลราชธานีเปนอยางมาก และ

สงผลใหคนทองถิ่นบางสวนเร่ิมพยายามเรียนรูการอานเขียนภาษาของชาวสยาม ซึ่งอาจสราง

ความคลองตัวทางการคาหรือเปนชองทางสูระบบราชการ โดยในวันที ่ 16 เมษายน ป พ.ศ.2435 

ไดมีการเปดโรงเรียนอุบลวาสิกสถานเพื่อสอนหนังสือสยามในเมืองอุบลราชธานี 196  และโรงเรียน

แมหนู(นารีนกุลู) เพื่อส่ังสอนผูหญิง197 นอกเหนือจากการเลาเรียนศึกษาจากวัดธรรมยติุนิกาย ซึง่

ทั้งหมดนีย้อมสงผลตอสภาพเศรษฐกิจของอุบลราชธานเีปนอยางมาก 

 การเขาควบคุมปกครองของสยาม ไดสงผลใหเกิดการปรับกรุงระบบการส่ือสารและคม

นา คมข้ึน เนื่องจากการส่ือสารราชการและการคมนาคมระหวางกรุงเทพมหานครกับเมืองอุบล

                                                 
194  “พระองคเจาโสภณบัณฑิตย ถงึเจาพนกังานคลังมหาสมบัติ,” กรมราชเลขาธิการ 

รัชกาลที ่5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.62.1/ 32, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
195  ไพฑูรย มกีุศล, การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดด้ิง, 2517), 73 -74. 
196 หมอมอมรวงศวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาค

ที่4 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456),183. 
197 ประสิทธิ ์เครือสิงห, “พระกรณียกิจดานการศึกษา,” พระประวัติและพระกรณียกิจพล

ตรีพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค (กรุงเทพฯ : มณฑลทหารบกที ่ 6, 2523), 

146-147. 
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ราช ธานกีอนทศวรรษที ่ พ.ศ.2410 เปนปญหาและอุปสรรคตอการการคาขายแลกเปล่ียน

ตลอดจนการปกครองเปนอยางยิ่ง แมวาเมืองอุบลราชธานีต้ังอยูในเสนทางของแมน้ํามนูที่

สามารถไปสูนครราช สีมาได แตการเดินทางทางน้ํานัน้มีอุปสรรคเม่ือเขาสูหนาแลง เนื่องจากไม

สามรถใชเดินทางได ดังนัน้การเดินทางระหวางอุบลราชธานีถงึกรุงเทพมหานครจึงตองใชการ

เดินทางทางบกเปนหลัก ซึง่ในการเดินทางทางบกนั้นใชเวลามาก มคีวามเสีย่งจากโรคภัยไขเจ็บ

และโจรผูรายสูง ส่ิงเหลานีส้งผลใหตนทนุการขนสง(Cost Distance) สูงข้ึนตามไปดวย ซึง่เทากับ

วาแมเมืองอุบลราชธานีจะมสิีนคาราคาถูก แตเมื่อรวมคาขนสงเขาไปดวยแลวนั้นไมสามารถสราง

กําไรจากสินคาได ดังนัน้สินคาจากอุบลราชธานีทีเ่ขาไปสูกรุงเทพมหานครจึงเปนสินคาที่น้าํหนัก

เบาแตมีมูลคาสูง เชน เรว ข้ีผ้ึง น้ํารัก เปนตน นอกจากน้ีก็เปนสัตวพาหนะที่สามารถเดินไปเองได 

เชน ชาง โค กระบือ แตในขณะเดียวกนั ดวยสภาวการณทางการเมอืงหลังทศวรรษที่ พ.ศ.2410 

และเงื่อนไขจากสภาพภูมิประเทศแลว สินคาจากอุบลราชธานีก็ไมสามารถสงผานดินแดนที่มี

ความออนไหวทางการเมืองและแมน้ําที่เต็มไปดวยเกาะแกงอยางแมน้าํโขงไดโดยงาย ดังนั้นการ

เคล่ือนยายทรัพยากรของอุบลราชธานสูีดินแดนสยาม และการนาํเขาสินคาจากสยามสู

อุบลราชธานีจงึตองสงผานบรรดา พอคาเดินเทาเปนหลัก แตการเคลื่อนยายทรัพยากรดวยแรงคน

และแรงจากสัตวพาหนะก็มขีอ จํากัดดังที่กลาวมาแลวในขางตน ดังนั้นสยามจึงมคีวามพยายาม

เปนอยางยิ่ง ในการพฒันาระบบการส่ือสารและคมนาคมกับหวัเมืองดานตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เนื่องจากดินแดนแหงนี้ เต็มไปดวยทรัพยากรซึ่งเปนที่ตองการของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ

กรุงเทพมหานคร ในขณะทีดิ่นแดนในความปกครองอ่ืนๆ เชนดินแดนลานนาและคาบสมุทรมลาย ู

นั้นมเีมืองทาหรือทางระบายสินคาสูทะเลทางอ่ืนโดยไมจําเปนตองผานเขาไปยงักรุงเทพมหานคร 

แตหากตองสงสินคาเขาไปยงักรุง เทพมหานครก็สามารถทําไดโดยสะดวก198 

สยามไดพยายามปรับปรุงระบบการส่ือสารคมนาคม ตอหวัเมืองในดินแดนตะวันออก

เฉียง เหนือ โดยในปพ.ศ.2418 สยามจงึไดเร่ิมวางเครือขายสายโทรเลขออกไปสูหัวเมืองตางๆ แต

                                                 
198  อิจิโร คากิซากิ, “รถไฟกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของไทยในสมัยกอนสงครามโลก

คร้ังที่ 2,” วารสารสมาคมประวัติศาสตร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิมพดี, 2550),  3 -16. 
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การกอสรางตองลาชาเพราะขาดชางผูชํานาญ199 ในขณะที่การเดินทางเพื่อขนสงไปรษณีย ในพ.ศ.

2436 ระหวาง อุบลราชธานกีับกรุงเทพมหานครตองใชเวลาถึง 28 วนั200 

ดังนัน้ในวันที ่ 9 มีนาคม พ.ศ.2433 สยามจึงเร่ิมโครงการสรางทางรถไฟสูนครราชสีมา

โดยวาจางใหบริษัทอังกฤษช่ือ Messrs Punchard Mactag Gart Lowther & Co. โดยมีพลโทเซอร 

แอนดรู คลาก ( Lieut. General Sir Andrew Clerk, Royal Gngineer) ชาวอังกฤษเปนวิศวกร

ใหญหัวหนาคณะสํารวจเสนทาง และในปเดียวกนันี้ไดทรงมพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

ประกาศใหเร่ิมสรางทางรถไฟในประเทศไทยข้ึน โดยไดทําสัญญาวาจาง มร. ยี. เมอเร แคมเบล     

( G. Murray Campbell ) ชาวอังกฤษเปนผูรับเหมาทาํการกอสราง ซึง่ทางรถไฟถึงสถานี

นครราชสีมา (กม.264) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2443 คาการกอสรางเปนเงนิทั้งส้ิน 

17,762,189 บาท201 

ทั้งหมดนี้คือการปรับปรุงการปกครองเมืองอุบลราชธานจีากสยามหลัง ทศวรรษที่ พ.ศ.

2410 ซึ่งมีผลที่ชัดเจนตอสภาพเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานีอยางนอย 3 ประการ ประการแรก

คือการปราบปรามโจรผูรายอยางเด็ดขาดไดสงผลใหเกิดความปลอดภัยแกพอคานักเดินทางซึง่จะ

มาคาขายแลกเปล่ียนในเมอืงอุบลราชธานี ผลตอเศรษฐกิจประการที่สองคือการเขามาของขาราช 

การจํานวนมากไดกอใหเกิดกําลังซื้อซ่ึงดึงดูดพอคาจากทั่วทุกสารทิศ ใหเขามาคาขายในเมืองอุบล 

ราชธานี ผลตอเศรษฐกิจประการที่สามคือการปรับปรุงเสนทางการคมนาคมไดสงผลใหรนระยะ 

ทางการขนสงระหวางอุบลราชธานีกับกรุงเทพมหานคร  

อยางไรก็ตาม จากการปรับปรุงการปกครองในชวงเวลานี้ สยามยงัไมไดดึงเอา

อุบลราชธานมีาเปนสวนหนึ่งโดยสมบูรณ เนื่องจากยังมีปญหาทางการปกครองระหวางกรุงเทพ 

มหานครกับอุบลราชธาน ี ซึ่งโดยระบบขาหลวงใหญผูสําเร็จราชการตางพระองคนัน้ก็ชี้ใหเหน็ได

ชัดถึงลักษณะการปกครองแบบรัฐซอนรัฐ หรือเปนรูปแบบอาณานิคมมากกวาความเปนรัฐหนึ่ง

เดียว โดยตัวอยางทีช่ัดเจนคือกรณีการตัดสินประหารชีวิตกบฏผีบุญโดยมิขอความเห็นชอบจาก

ราชสํานกัสยามกอน ของพระเจานองยาเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ซึ่งผูที่ตัดสินประหารชีวิต

                                                 
199 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2546), 412. 
200 “ประกาศกรมไปรสนีย,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 10, (1 สิงหาคม ร.ศ.112) : 258-

259. 
201 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2546), 415. 
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ผูอ่ืนใดในขอบเขตที่ตนปกครองนั้นยอมมีฐานะเปน “เจาชีวิต” ซึง่เจาชีวิตนี้ไมอาจมีสององคใน

หนึง่รัฐ แตไมวาคํากลาวนี้จะเปนจริงหรือไมก็ยอมสะทอนไดวาอํานาจการปกครองไมไดมาจาก

ศูนยกลางกรุงเทพมหานครเพียงอยางเดียว แตทั้งนี้ตองยอมรับวา การบังคับบัญชาโดยตรงจาก

กรุงเทพมหานครในชวงเวลานี้ยงัประสบปญหาอยางนอย 2 ประการ ประการแรกคือปญหาความ

มั่นคงอันเนื่องมาจากฝร่ังเศสซึ่งสยามใหความสําคัญกับเร่ืองนี้เปนอยางมาก ดังในพระราชหัตถ 

เลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มถีึงสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ใน

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2445 ซึ่งมีใจความวา 

 
...ดวยกรมขุนสรรพสิทธิประสงค สงหนังสือนายกล้ิงพนักงานโทรเลขเมืองนคร

จําปาศักด์ิชี้แจงในการท่ีไดรับคําบอกเลาของเจาอุปราชนครจําปาศักด์ิ เร่ืองอาละวีฝร่ังเศส

มาบอกเจาอุปราชวาเมอืงนครจําปาศักด์ิจะไมตองเสียสวย ถารัฐบาลสยามจะข้ึนเก็บสวย

แลว กอมมิแซบานมวงจะยกทหาร มาต้ังอยูท่ีเมืองนครจําปาศักด์ิน้ันทราบแลว เร่ืองน้ีดูนา

กลัวอันตรายเพราะนายกล้ิงขาหลวงดูเหมือนจะเปนคนอยางเลวเต็มที เขียนหนังสือก็อาน

ไมใครจะเขาใจ ฟงกรมขุนสรรพสิทธิ์น่ิงๆ ฟงนายกล้ิงพูดคร่ึงๆ ใหอิดหนาระอาใจ น่ีจะทํา

อยางไรกันอยางน้ี...202 

 

อุปสรรคประการตอมาเกิดจากความหางไกล และความไมรูสภาพทางภูมิศาสตรที่แท 

จริงสงผลใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ไมกลาที่จะทรงตัดสินพระทยัดวยพระองค

เองดังความในพระราชหัตถเลขาวา 

 

...ถึงเขตรแดนขางมณฑลอีสาน ก็เปนท่ีหนักใจอยูเหมือนกัน ไมรูวาเขาน้ันมีท่ีราบ

ท่ีชันอยางไร ผูคนต้ังอยูในระหวางเขามีบางฤาไม การท่ีฝายเราจะรูวา ท่ีไหนเปนสันเขาแท 

จะมีความรูถึงฤาไม ถาพลาดสันเขานอกมาเปนสันเขาในท่ีซับซอนตางกันอยางไรจะเสียที

ไมมีท่ีสุด ท่ีพูดท้ังน้ีก็เปนการหลับตาเพอขอใหคิดอานนัดหมายกับกรมขุนสรรพสิทธิ์จัดการ

ใหดี...203 

 

                                                 
202  “พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,” หอสมุดแหงชาติ, 

กระดาษฝร่ัง,อักษรไทย,ภาษาไทย,เสนหมึก,เลขที่ 138/1286. 
203 เร่ืองเดียวกนั. 
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อยางไรก็ตาม การทดลองในการปรับปรุงการปกครองเมืองอุบลราชธานี ในชวงเวลานี้

ไดสรางความรูความเขาใจตอทองถิน่มากข้ึนอยางไมเคยปรากฏมากอน และนับเปนรากฐาน

สําคัญในการปกครองสยามตอดินแดนแหงนี ้ ในหัวขอตอไปจะกลาวถึงการปรับปรุงการปกครอง

ของสยามหลัง ทศวรรษที ่ พ.ศ.2460 ซึง่ถือเปนชวงแหงการผนวกอุบลราชธานีเขาเปนสวนหนึ่ง

ของสยาม ในทศวรรษที ่พ.ศ.2460 

1.2.3 ชวงแหงการผนวกอุบลราชธานีเขาเปนสวนหนึ่งของสยาม ดังที่กลาว

ไวแลววา กอนเขาสูทศวรรษที่ พ.ศ.2460 ไดเกิดสงครามข้ึนในภาคพื้นยุโรป สงผลใหฝร่ังเศสถอน

กําลังทหารและขาราชการของตนออกไปจากภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ซึ่งเหตุการณดังกลาวไดถูกเฝา

มองและประเมินสถานการณจากสยามอยางใกลชิด  

จากหลักฐานที่ยกมาแลวในขางตน เมื่อสยามคาดการณวาอาจเกิดปญหาความวุนวาย

ในดินแดนที่ฝร่ังเศสปกครองอยูสยามไดฉวยโอกาสนัน้ สรางนโยบายดึงเมืองอุบลราชธานีเขาเปน

สวนหนึง่ของตนอยางเต็มที ่ เนื่องจากในชวงเวลานีส้ยามไดมีอํานาจเหนือกรมการเมืองทองถิ่น

อยางชัดเจน ซึ่งสวนหน่ึงนั้นเนื่องมาจากสยามไดเปดโอกาสใหกรมการระดับอาญา 4 เขามามี

ตําแหนงในระบบราชการแบบใหม โดยใน พ.ศ.2454 สยามไดยกเลิกระบบเงินสามสอง ที่เงนิสวย

ที่ไดจะตองจายเขาหลวงสองสวนและใหกรมการเมืองหนึ่งสวน ซึ่งระบบนี้สรางรายไดจํานวนมาก

แกกรมการเมอืง การยกเลิกระบบเงินสามสองจงึชี้ใหเหน็วาอํานาจของสยามไดมีเหนือกลุม

กรมการเมืองทองถิน่แลวอยางสมบูรณ204 

ในป พ.ศ.2465 สยามไดสง พระยาราชนกูลไปสํารวจสองฝงโขงและเมืองอุบลราชธาน ี

ซึ่งผลจากการสํารวจนัน้พระยาราชนกูลไดมีความเหน็ถงึการจัดการบํารุงพื้นที่แหงนี ้ 2 ประการ 

ประการแรกคือการจัดการเร่ืองแหลงน้ําเพือ่การเกษตร การจัดการประการตอมาคือการสราง

เสนทางรถไฟสูเมืองอุบลราชธานี โดยการสรางรถไฟในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคที่แตกตางจากการ

สรางทางรถไฟในแผนดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่อง จากการสรางทาง

รถไฟในคร้ังนัน้เพื่อเปนประโยชนทางดานเศรษฐกิจมากกวาการเมือง ดังนั้นเสนทางรถไฟจึงหยดุ

นิ่งเม่ือพนทวิเขาดงพญาไฟเขาสูทาของแมน้ํามนูในนครราชสีมา เหตุที่ผูศึกษามีขอเสนอดังนี้

เนื่องจากเหน็วา ไมมีเหตุผลประการใดที่สยามซ่ึงเพิ่งถกูเรือรบของฝร่ังเศสเขามาเทียบทาหนา

พระบรมมหาราชวัง จะมีดําริสรางทางรถไฟเขาไปในพื้นที่หางไกลซึง่มคีวามออนไหวทางการเมือง

                                                 
204 “เร่ืองมณฑลอิสาน,” กรมราชเลขาธกิาร รัชกาลที ่ 6 กระทรวงมหาดไทย, มร.6/14, 

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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และมีศัตรูรออยูอีกฟากหนึง่เพื่อความม่ันคงทางการเมืองดังดินแดนลุมแมน้ําโขง ดังนัน้การสราง

ทางรถไฟสายอีสานในชวงแรกจึงเปนไปเพื่อการเศรษฐกิจเปนหลัก  

เสนทางรถไฟไดเปล่ียนแปรความหมายและกลายเปนสัญลักษณทางการเมือง เมื่อเขาสู

ทศวรรษที ่ พ.ศ.2460 เมือ่อิทธิพลของฝร่ังเศสในลุมแมน้ําโขงไดถดถอยลงเนื่องจากติดพนัภาระ

สงครามในภูมภิาคอ่ืน จุดมุงหมายของการจัดการเมอืงอุบลราชธานีของสยามจึงแปรเปล่ียนเปน

การกระชับความม่ันคงของการปกครองดังในรายงานของพระยาราชนกูล ดังนี ้

 

...ใจความในใบบอกมีวา ทองท่ีภาคอีสานเทาท่ีพระยาราชนกูล ไดไปเห็นและได

เคยสังเกตมาแลว ตองการน้ําอยาง๑ ทางอยาง๑ ถาจัดการบํารุงขึ้นจะนํามาซึ่งความเจริญ 

มีการเพาะปลูกและการผสมสัตวเปนตน 

เร่ืองนํ้า นอกจากท่ีอบุลแลวนับวากันดารมากถาคิดปดทํานบก้ันนํ้าในที่ลุมลาด

หวยหนองคลองเขินใหขังนํ้าไวใชไดตลอดปแลวเปนดี ผูคนพลเมืองท่ีต้ังอยูแออัดกันหยอม

ละมากๆ จะไดกระจัดกระจายกันออกไปต้ังภูมิลําเนาตามแหลงท่ีมีนํ้า จะไดโคนสรางทําท่ี

ปาใหกลับเปนท่ีมีประโยชนขึ้น ทองท่ีภาคน้ีมีสายนํ้าสําคัญอยู๕สาย มนํ้ีาเดินตลอดปและ

นอกจากลํานํ้ามูลแลว เปนลํานํ้าท่ีไมแนนอนคือขึ้นเร็วลงเร็ว จึงไมเหมาะแกการใชเรือควร

คิดทําทํานบหินและซีเมนตปดก้ัน เมื่อนํ้าสูงกวาระดับทํานบแลวใหไหลขามไดแลวคิดขุด

ลําเหมืองออกไปท้ังสองฝง ผานชายโคกและท่ีราบ ลํานํ้าอื่นนอกจาก ๕ สายน้ียังมอีีก

หลายสายแตมีนํ้าในเฉพาะฤดูฝนควรคิดปดทํานบก้ันนํ้าไวใหราษฎรอาศัยไดเหมือนกัน... 

เร่ืองทาง การบํารุงทางหลวงของมณฑลเพียงแตตัดไมท่ีกีดขวางพอลอดทาง

เกวียนไดแลว เปนไปไหนไปได และเพื่อเพิ่มความสะดวกใหยิ่งขึ้น ควรทําสะพานขามหวย

และลํานํ้าใหเทาน้ันก็เปนการเพียงพอ 

สวนทางหลวงสําหรับแผนดิน ควรถือเอาทางรถไฟทีเดียวการทําถนนเดินรถ

ประเภทอื่นตองเปลืองแรงเปลืองเงินในการรักษาไมไดประโยชนคุม สําหรับมณฑลอุดรและ

มณฑลรอยเอ็ด ซึ่งยังไมมีทางรถไฟน้ันจะปลอยใหการคมนาคมไมสะดวกอยูอยางทุกวนัน้ี

ก็ไมควรเมื่อคิดบํารุงทางนํ้าขยายการเพาะปลูกใหเจริญขึ้นแลว ก็ตองคิดถึงเร่ืองการสง

สินคาคือทางรถไฟประกอบไปพรอมกันดวยจึงจะดี...205 

 

ดังนัน้ทางรถไฟซ่ึงไดหยุดอยูเพียงสถานีนครราชสีมา มไิดสรางตอจนสิ้นสมัยรัชกาลที่ 5 

ภายหลังเมื่อนายพลเอก พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพช็รอัครโยธิน ไดเสด็จมาดํารง

                                                 
205 เร่ืองเดียวกนั. 
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ตําแหนงผูบัญชาการรถไฟหลวง แหงกรุงสยาม ในรัชกาลที ่ 6 จึงไดเร่ิมกอสรางทางรถไฟตอจาก

นครราชสีมาไปยังอุบลราชธานีและอุดรธานี โดยกอสรางสายไปอุบลกอน โดยกรมรถไฟหลวงจึง

ไดเปดทางตอนน้ีจากสถานนีครราชสีมาถงึทาชางซ่ึงมีความยาว 21 กม.เศษ รับสงผูโดยสารและ

สินคาเมื่อวันที ่ 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2465 โดยสถานีทาชางนี้เปนทาเรือรับสงสินคา ซึ่งจากสถานี

ทาชางมีทางรถไฟแยกไปสูทาเรือแมน้ํามนูยาว 2 กม.ฤดูน้ํามาก เรือกลไฟลากจงูเรือบรรทุกสินคา 

จากสถานทีาชางตามลําน้ํามูนถงึอุบลราชธานีไปมาสะดวก ซึ่งมีสินคาและผูโดยสารจํานวนมาก 

จนกระทั่งการกอสรางทางรถไฟสายนี้ไปถงึสถานีอุบลราชธานี ในวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2473  

ผลที่เดนชัดจากการสรางทางรถไฟ คือการยนเวลาการเดินทางระหวางกรุงเทพมหานคร

สูอุบลราชธานใีหรวดเร็วข้ึนและเกิดกระแสสินคาชนิดใหมๆ จากดินแดนตะวนัออกเฉียงเหนือเชน 

ขาว สุกร ไม ซึ่งกลายเปนสินคาสําคัญของทางรถไฟ พรอมๆ กับบทบาทการคาของชาวจีนใน

ฐานะเปนตัวกลางจัดหาสินคาในทองถิน่ ซึ่งเขามาแทนที่ระบบนายฮอยชาวกุลาที่เดินทางดวยเทา

และโคกระบือ ดวยเงื่อนไขคาขนสงที่ราคาตํ่ากวา206 
 
2. สภาพเศรษฐกิจของอุบลราชธานี ในระบบตลาด 

 ระหวางทศวรรษที่ พ.ศ.2410 ถึง ทศวรรษที่ พ.ศ.2460 อุบลราชธานีไดพัฒนากลายเปน

ศูนยกลางทางเศรษฐกิจการเมือง ในดินแดนลุมแมน้าํโขงดานตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงสยาม 

ซึ่งอุบลราชธานีในเวลานั้นไดคอยๆ เขาสูเศรษฐกิจระบบตลาด เนื่องจากมีคนกลุมใหมทีย่ังชีพดวย

เงินเดือนเบ้ียเล้ียง โดยพวกเขาเหลานัน้ใชเงินในการจับจายซ้ือหาเคร่ืองอุปโภคบริโภค นอกจากนี้

ยังมกีลุมพระสงฆจากตางถิน่ทีห่ล่ังไหลเขามาศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งบรรดานกับวชเหลานี้ตาง

ดํารงตนอยูไดภายใตการเกือ้หนนุอุมชูของประชาชนในเมือง ส่ิงเหลานี้ไดสงผลใหเกิดความ

เปล่ียนแปลงในการผลิตโดยมีการปรับปรุงและขยายพื้นที่เกษตรกรรมมากข้ึน และเมื่อพิจารณาถงึ

การคาขายแลกเปลี่ยนแลว เราจะพบวามีบรรดาพอคาหลากหลายเชื้อชาติเขามาทําการคาใน

อุบลราชธานีอยางคึกคัก และสงผลถงึการลงทุนในอุตสาหกรรมและการบริการการขนสง ซ่ึงลวน

เปนผลมาจากแรงสะพัดของเงินตราและความตองการในการซื้อ สภาพดังกลาวยอมสงผลโดยตรง

ตอสภาพสังคมของอุบลราชธานีใหแตกตางจากชวงหลังการต้ังเมืองอยางหลีกเล่ียงไมได  ดังจะ

กลาวตอไปนี ้
 

                                                 
206 อิจิโร คากิซากิ, “รถไฟกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของไทยในสมัยกอนสงครามโลกครั้ง

ที่ 2”, วารสารสมาคมประวัติศาสตร ฉบับที่ 29,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิมพดี, 2550),  37-42. 
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2.1 ทรัพยากรและการผลติในระบบตลาด 
 การผลิตเปนพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธาน ี จากการเพิ่มข้ึนของจํานวน

ประชากรในระหวางทศวรรษที่ พ.ศ.2410 ซึ่งในราวป พ.ศ.2438 เมืองอุบลราชธานี มปีระชากร

ประมาณ 60,000 คน207 สงผลใหเกิดการขยายและปรับปรุงพืน้ทีท่ําการเกษตรเพื่อใหไดผลผลิตที่

เพียงพอตอความตองการของเมือง ในชวงเวลาดังกลาวสินคาบางประเภทเชนโคกระบือตลอดจน

ปาไมทวีความสําคัญมากยิ่งข้ึน เนือ่งจากการขยายตัวของเมืองและความตองการของพืน้ที่

ภายนอกโดยมีรายละเอียดดังนี ้

2.1.1 ขาวและการเกษตรกรรมอ่ืนๆ การเพาะปลูกเปนวัฒนธรรมที่ชาว

อุบลราชธานีสวนใหญกระทาํ โดยเฉพาะการผลิตขาวซ่ึงเปนอาหารหลักของชาวเมือง แตอยางไรก็

ตาม หลังจาก ทศวรรษที่ พ.ศ.2410 เปนตนมา การเพิม่ข้ึนของจํานวนประชากรไดสงผลใหพื้นที่

เมืองขยายเขาแทนที่นาขาว เชนในสมัยเจาพระพรมวรราชสุริยวงศ(กทุอง) เจาเมืองคนที่ 3 ได

อาราธนาพระพนฺธโุล (ดี) และพระเทวธมมฺี (มาว) มาสรางวัดสุปฏนารามวรวหิารทีบ่ริเวณทาเหนือ

ริมแมน้ํามูนระหวางเมืองกบับานบุงกาแซว 208  ซึ่งการขยายตัวของเมืองนีย้อมสงผลใหพืน้ที่

เกษตรกรรมตองเคล่ือนออกไปในเขตที่หางไกลข้ึน และย่ิงเมืองขยายตัวข้ึนมากเทาใดขาวกย็ิ่งทวี

ความสําคัญมากข้ึนเชนกนั เนื่องจากขาวคือทรัพยากรสําคัญที่มีสวนโดยตรงตอการขยายตัวของ

เมือง โดยขาวจะถกูสงผานจากชาวบานผูผลิตมาสูเมืองและระบบคาขายแลกเปล่ียนได 2 ทาง 

ทางแรกคือการคาขายแลกเปล่ียนโดยผูผลิตเอง 209  ทางตอมาคือผานระบบสวย 210  สวยขาวมี

ความสําคัญเปนอยางมากเนื่องจากตองใชในกิจการเมืองซึ่งหรืองานราชการ เชนในป พ.ศ.2410 

เมืองนครจาํปาสักมีสวยคงคางเปนจํานวนมาก ไดมีการยกสวยคางใหและกําหนดเก็บเงนิสวย

ลดลงจากคนละ 4 บาทเปนคนละ 2 บาทตอป แตขาวนั้นใหคงเก็บไวใชในราชการในอัตราเดิม211 

                                                 
207 เอเจียน แอมอนิเย, บันทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 67. 
208 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2546), 490. 
209 “ประกาศหามขายขาว,” กรมราชเลขาธกิาร รัชกาลที ่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม. 

62.1 / 34, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
210 หมอมอมรวงศวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาค

ที่4 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456),103. 
211 เร่ืองเดียวกนั, 103. 
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และหากจะพจิารณาถึงความสําคัญของขาวตอระบบเศรษฐกิจของเมอืงอุบลราชธานีแลวนัน้ คง

ตองคํานงึถงึความสําคัญในระดับที่หากปใดฝนแลงผลิตขาวไมได เชนในป พ.ศ.2434 นั้นสงผลให

ตองยกเลิกการเก็บสวยทั้งในเมืองอุบลราชธานีและเมืองข้ึนอ่ืนๆ ดวย 212  แสดงใหเหน็วาขาวเปน

ปจจัยพืน้ฐานหลักทางเศรษฐกิจของเมือง ดังจะเหน็ไดจากการที่ขาหลวงใหญตางพระองคทัง้พระ

เจาบรมวงศเธอกรมหลวงพชิิตปรีชากร และพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงคตาง

ใหความสําคัญในเร่ืองขาวเปนอันมาก  ส่ิงที่สยามตองพงึระวงัเกีย่วกับเร่ืองขาวนัน้คือระบบกลไก

ทางการตลาดในระหวางป พ.ศ.2434 -3436 ซึ่งพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงพชิิตปรีชากรทรง

เปนขาหลวงตางพระองค  ในชวงทีห่ัวเมืองลาวกาวประสบอุทกภัยติดตอกันเปนเวลาหลายปเกดิ

ภาวะขาดแคลนขาวจงึทรงออกประกาศหามขายขาวและหามเคล่ือนยายขาวออกนอกเขตหัวเมือง

ลาวกาวพรอมกับการประกาศหามเคล่ือนยายซ้ือขายขาวนี ้ สยามไดมีนโยบายใหขาราชการไปซ้ือ

ขาวเพื่อข้ึนไวตามยุงฉางของเมืองตางๆ 

 

...ในหัวเมืองลาวกาวเมือ่ 2-3 ปมาน้ี ฝนแลงราษฎรทํานาหาผลมิได พากันไดความขัด

สนอดอยาก คร้ันปท่ีลวงมาน้ี ฝนตกมากเกินไป ราษฎรทํานาลุมก็เสีย ผูท่ีทํานาดอนไดบาง

เสียบางเปนบางแหง เกรงวาเขาในบานในเมือง จะหาพอเลีย้งกันตลอดปไม เพราะราษฎร

ผูทําไดก็จะขายเขาเอาประโยชนแกตัวในปจจุบันไมทันคิดถึงการขาดแคลนอันจะมมีาภาย

หนา..213 

 

 เมื่อถึงชวงทีพ่ระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงสรรพสิทธปิระสงค ทรงเปนขาหลวงตาง

พระองค ไดทรงมีนโยบายในการปรับปรุงแหลงน้ําและพื้นที่การเกษตรเพ่ือเพิ่มปริมาณการผลิต 

ผานกระแสรับส่ังประกาศตักเตือนวา 

 

 ...ใหบํารุงเรือกสวนไรนา หวยหนองคลองบึงบางไวสําหรับการเพาะปลูกพชืพันธุตางๆ 

และเพื่อบริโภค และสําหรับไวหลอเล้ียงสัตวนํ้าและสัตวพาหนะในฤดูแลงชดเชยใหถึงฤดู

                                                 
212 “พระราชเสนากราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตงดเก็บเงินสวยของหลวง,” กรม

ราชเลขาธิการ, ร.5 ม. 62.1/27, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
213 “ประกาศหามขายขาว,” กรมราชเลขาธกิาร รัชกาลที ่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม. 

62.1 / 34, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ฝน ซึ่งเปนสมบัติของมนุษยชาติ จะตองปฏิบัติเตรียมไว ถาขาดเขินนํ้าแลว แปลวามนุษย

และสัตวตางๆ ก็จะตองอันตรธานแตกดับไป...214 

 

อยางไรก็ตามแมจะมีการบํารุงรักษาแหลงน้ําและปรับปรุงพื้นทีท่างการเกษตร แตยงัไม

สามารถทําการผลิตขาวที่เพยีงพอได ในป พ.ศ.2463 ไดมีการใชอํานาจตามมาตรา 11 แหง

พระราชบัญญัติกํากับตรวจตราขาว พ.ศ.2462 เพือ่กักขาวในเมอืงอุบลราชธานีใหเปนเสบียง

อาหารสําหรับราษฎรและหามไมใหผูใดนําขาวออกนอกเมือง215 

 เห็นไดวาเมื่อเมืองอุบลราชธานีเติบโตข้ึน พรอมกับปริมาณประชากรที่เพิม่ข้ึน ไดสงผล

ใหการเกษตรกรรมภายในเมืองอุบลราชธาน ีไมสามารถทําการผลิตใหเพยีงพอแกความตองการได 

ส่ิงเหลานีเ้ปนแรงผลักดันใหเกิดการคาขายแลกเปล่ียนสินคาเกษตรกรรม ดังที่จะกลาวตอไป 

 

2.1.2 การปศสุัตว  ระหวางทศวรรษที่ พ.ศ.2410 ถึง ทศวรรษที ่พ.ศ.2460 เปน

ระยะเวลาทีเ่ฟองฟูของการปศุสัตวของอุบลราชธานีเนื่องมาจากเหตุผลอยางนอย 3 ประการ 

ประการทีห่นึ่ง คือสภาพพื้นที่ซึ่งเหมาะสมตอการเล้ียงสัตว เนื่องมาจากสภาพพืน้ที่ของเมอืง

อุบลราชธานีซึง่มีทุงหญาอันกวางขวางและมีแหลงน้าํอันอุดมสมบูรณ ประการทีส่อง คือนโยบาย

การจากผูปกครอง ซึ่งเกิดจากนโยบายของขาหลวงผูปกครองที่มนีโยบายยกเวนสวยสําหรับผูมี

ชางมาววัควายจํานวนมาก และประการที่สาม คือความตองการปศุสัตวทั้งในพืน้ที่และภายนอก 

สงผลให เกิดการขยายตัวของการเล้ียงสัตวเปนอยางมาก 

 เมืองอุบลราชธานีต้ังอยูในบริเวณอันอุดมไปดวยแหลงน้าํและทุงหญา ที่ดอนและบุง

ตางๆลวนเปนปจจัยที่เอ้ือตอการปศุสัตว โดยพืน้ที่เหลานี้สามารถใชเล้ียงสัตวเปนจํานวนมากไดดี 

“ตามหวยหนองคลองบึงบางไมขาดเขินดวยน้าํ ชางมาโคกระบือก็อ่ิมหมพีีมนั” 216  ปจจัยเหลานี้

สงผลใหเมืองอุบลราชธาน ี เปนเมืองสําคัญในการสงโคกระบือใหแกสยามต้ังแตตอนปลายของ

ทศวรรษที ่ พ.ศ. 2390 เมือ่สยามมีความตองการสัตวแรงงานมากข้ึนเนื่องจากการขยายพืน้ทีท่าํ

                                                 
214 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2546), 410. 
215 “พระราชบัญญัติกํากับตรวจตราขาวพ.ศ.2462,” ราชกจิจานุเบกษา เลมที ่ 37, (12 

กันยายน 2463) : 210. 
216 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2546), 392. 
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การเกษตรของท่ีราบลุมแมน้ําเจาพระยา จนโค กระบือไมเพียงพอ จึงตองสงขาหลวงมาเกณฑโค

กระบือจากกรมการเมืองตาง ๆ217   การปศุสัตวในเมืองอุบลราชธาน ี ไดรับการสนับสนุน

มากข้ึน ในทศวรรษที ่ พ.ศ.2440 เมื่อพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงคไดออก

ประกาศงดเวนเงนิสวยแกผูทํางานในราชการและผูรํ่ารวยเพื่อกระตุนใหราษฎรมุงทาํมาคาขายเพือ่

พัฒนาการเศรษฐกิจ218 โดยการวัดระดับฐานะความรํ่ารวยนั้น ใชสัตวพาหนะเปนมาตรวัด ดังนี ้

 

 ...พวกเศรษฐี มีชาง 1 ชาง จะไดรับการยกเวนไมตองเสียสวย 2 คน และจะไดรับ

ยกเวนมากขึ้นตามจํานวนชาง พวกเศรษฐีมมีาต้ังแต 5 ตัวข้ึนไป หรือมีแมกระบอืต้ังแต 

15 ตัวข้ึนไป หรือมีแมโคต้ังแต 30 ตัวข้ึนไป... ถาเศรษฐีคนใดมีสัตวพาหนะมากกวา

จํานวนดังกลาวอีกเทาตัว ก็สามารถคุมสวยใหแกบุตรหลานของตนได 1 คน ถามีมากข้ึน

เปนสองเทา หรือสามเทาก็สามารถยกเวนเงินสวยไดสองหรือสามคนตามลําดับ...219 

 

 เปนทีท่ราบกันดีอยูแลววาเมืองอุบลราชธานี เปนเมืองที่ถูกกําหนดโดยธรรมชาติใหเปน

ศูนยกลางการคาการแลกเปล่ียน ดังนัน้จงึยอมมีบรรดาพอคาคนเดินทางตางดาวผานมาอยูเสมอ 

ดังนัน้ความตองการสัตวพาหนะจึงยอมมคีวามสําคัญมากข้ึน เชนใน พ.ศ.2430 มุกเซีย มารีตินนกั

เดินทางชาวสเปน ไดซื้อมา 20 ตัวไปเมืองไซงอน 220  เปนตน การคาเหลานีม้ีสยามเปนผูกมุ

ผลประโยชนผานคาธรรมเนยีมและการทําออกต๋ัวฏีการูปพรรณสัตวทัง้หลาย ดังในหลักฐานวา 

 
 ...ตอจากน้ันผมก็ไดจัดเตรียมการเดินทางของผมจากอบุล เพราะไมมอีะไรจะตองทํา

อีกท่ีน่ัน วันจันทรท่ี 24 ธันวาคม ต้ังแตตอนเชา ทานขาหลวงซึ่งมีบรรดาศักด์ิเปนหลวงภักดี

ณรงคก็ไดมาส่ังลาผม ทานเปนคนเรียบรอยและมีความเอื้ออารีในระยะท่ีผมพักคางคืนอยู

                                                 
217 “หนังสือพระราชเสนาถึงเจาเมืองกรมการเมืองตาง ๆ 10 เร่ือง จ.ศ. 1220,” รัชกาลที ่

4, เลขที ่104, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
218  ไพฑูรย มกีุศล, การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดด้ิง, 2517), 124. 
219  “ประกาศตักเตือน 1 เมษา ร.ศ.118,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที ่ 5 

กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.57/9,หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
220 “เร่ืองใบบอกเมืองตางๆ,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย

,ร.5 ม. 2. 12 ก/40, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ท่ีอุบล และผูคนในเมืองน้ันก็เปนเชนเดียวกัน ยกเวนความยุงยากอยางเดียวท่ีเกิดขึ้นใน

เมืองน้ัน คือการชําระเงินคาจัดหาวัว 1 ตัว และขาวเหนียว ซึ่งผมไดขอกับขุนนางทองถ่ิน... 

ผมจึงไดทําเร่ืองเอาเงินใหไป 15 เหรียญ ไมใชเปนคาชําระส่ิงของใดๆ แตใหในฐานะเปน

ของทานแกคนจนในเมืองน้ี...221 

 

 นอกจากการซือ้ขายสัตวพาหนะแลว ยังมีการเล้ียงสัตวเพื่อเปนอาหาร และมีการซื้อ

ขายกนัในตลาดเมืองอุบลราชธานี เชนสุกร เปดและไก มีขายในยานรานคาชาวจีน222 โดยเฉพาะ

สุกรนั้นมีการจดัหาพนัธุใหมๆ มาทดลองเล้ียง ดังนี ้

 

 ...มีผูใหแมหมชูนิดพันธุฝร่ังเศสแกโรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรม มณฑลอบุลราชธานี ดวย

มณฑลอุบลราชธานีมใีบบอกมาแกกระทรวงศึกษาธิการวา บาทหลวงชาเตอรเนต เจา

อาวาสวัดบานบุงกระแทว ตําบลในเมืองอําเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบล ใหแมหมูชนิดพนัธุ

ฝร่ังเศสแกโรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุบลราชธานีตัวหน่ึง เจานาท่ีไดรับไวแลว...223 

  

อยางไรก็ตามนิยามของคําวาการปศุสัตวที่เฟองฟนูัน้ คงเปนเพียงดานปริมาณการเล้ียง

สัตวที่เพิ่มมากข้ึนกวากอน ทศวรรษที ่พ.ศ.2410 เทานัน้ โดยเฉพาะกรณีสัตวแรงงานและพาหนะ 

เนื่องจากการผลิตภายในเมอืงอุบลราชธานี ไมสามารถรองรับความตองการจากทัง้ภายในและ

ภายนอกได ส่ิงเหลานี้ไดเปนแรงผลักดันใหเกิดการคาขายแลกเปลีย่นข้ึนตลอดระยะ 50 ป จนถงึ

ทศวรรษที ่พ.ศ.2460 ดังจะกลาวตอไปขางหนา 
 

2.1.3 สิ่งทอ  ส่ิงทอเปนงานหัตถกรรมในครัวเรือน ซึง่โดยมากแลวจะเปนหนาที่

ของผูหญิง ส่ิงทอนีน้อกจากจะผลิตเพื่อใชสอยภายในครัวเรือนแลว ยงัผลิตเพื่อคาขายแลกเปล่ียน 

เพื่อจายเปนสวยและเพื่ออุทศิใหใชงานในพระพทุธศาสนา 

                                                 
221 เอเจียน แอมอนิเย, บันทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 67. 
222 เร่ืองเดียวกนั, 71. 
223 “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 41, (22 มิถนุายน 2467) : 

847. 
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ในสมัยที่เจาพรหมเทวานุเคราะหวงศ (เจาหนอคํา)เปนเจาเมืองอุบลราชธานี ระหวาง 

พ.ศ.2409 - 2425  ไดสงสิ่งทอเปนสวยน้ําใจรายปแกสยามเปนจํานวนมาก ดังนี ้

 

ตารางที่ 5 รายการสิ่งทอที่สงเปนสวยน้ําใจใหแกสยาม 

 

ถวาย/ใหแก ชนิดส่ิงทอ จํานวน ราคาตอหนวย /บาท รวม/บาท 

รัชกาลที ่5 ผาไหม 100 ผืน 2 200 

,, ผาขาว 100 พับ 1 100 

สมุหนายก ผาไหม 100 ผืน 2 200 

,, ผาขาว 100 พับ 1 100 

พระยามหาอํามาตย ผาไหม 30 ผืน 2 60 

,, ผาขาว 30 พับ 1 30 

พระยาราชวรานุกูล ผาไหม 30 ผืน 2 60 

,, ผาขาว 30 พับ 1 30 

พระยาศรีสิงหเทพ ผาไหม 30 ผืน 2 60 

,, ผาขาว 30 พับ 1 30 

เสมียรตรา ผาไหม 10 ผืน 2 20 

 ผาขาว 10 พับ 1 10 

นายรัตนายเวร ผาไหม 10 ผืน 2 20 

 ผาขาว 10 พับ 1 10 

รวม 930 

 

ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 สารบัญสมุดพิเศษเลม 9 ที่259 หนา 452-461 

สําเนาหางวาวทาวเพียกรมการ แลเลกสวยเงนิเมืองอุบล. 
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จากตารางขางตน แสดงใหเห็นวาเมืองอุบลราชธานมีีการผลิตส่ิงทอเปนจาํนวนมาก 

โดยสวนหนึ่งนั้นไดใชในการคาขายแลกเปล่ียนโดยเฉพาะกับเมืองในลุมแมน้ําโขง224 ซึ่งการผลิตส่ิง

ทอเปนจาํนวนมากนี้ ตองใชวัตถุดิบ เชน ใชคร่ังและดอกคําในการทําสียอม ตลอดจนไหมและฝาย

ในการทอ นอกจากการผลิตในเมืองเองแลวตองนาํเขามาจากพืน้ที่อ่ืนๆ เชนไหมจากแถบศรีสะเกษ 

ฝายจากเดชอุดมคร่ังจากพอคาชาวกุลา ดอกคําและครามจากเมืองนครจําปาสัก225 

ในชวงทีก่รมหลวงสรรพสิทธปิระสงค ทรงดํารงตําแหนงขาหลวงตางพระองค มณฑล

ลาวกาว ไดทรงสงผาเยียรบับลาว (ผาทอดวยทองแลงกบัไหมผสมกนั) ไปยังราชสํานักและปรากฏ

วาเปนทีพ่อพระราชหฤทยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมาก เหน็ไดจากพระราช 

กระแสจากพระบาทสมเด็จจุลจอมเกลาเจาอยูหวั เมื่อวันที่ 18 กมุภาพนัธุ พ.ศ.2438 ที่ทรง

พระราชทานไปยังกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค มีความตอนหนึ่งวา  “ผาทอนี้ดีมากเชียงใหมสู

ไมไดเลย ถาจะยุใหทํามาขายคงจะมีผูซื้อ ฉันจะรับเปนนายนา”226 

กิจการส่ิงทอ นาจะมีความรุงเรืองมาก ในสมยัที่กรมหลวงสรรพสิทธิประสงคทรง

ปกครองหวัเมอืงลาวกาวและนาจะมีความสําคัญตอสยามมาก ในราว พ.ศ. 2452 พระเจาลูกยา

เธอกรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม เสด็จมาตรวจโรงงานสาวไหมหลวงท่ีเมืองอุบลราชธานี 227  ซึ่ง

กิจกรรมส่ิงทอนี้จะทวีความสําคัญตอเมืองอุบลราชธานมีากข้ึนหลัง ทศวรรษที่ พ.ศ. 2460 อยาง

ชัดเจน      

       

 

 

 

 

 

                                                 
224 เอเจียน แอมอนิเย, บันทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 20-60. 
225 เร่ืองเดียวกนั. 
226  “กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงคทูลเกลาฯ ถวายผาเยียระบับลาว,” เอกสารกรมราช

เลขาธิการ รัชกาลที ่5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 รล.8.1 ฌ/11, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
227 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2546), 474. 
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ภาพที ่5 พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

ที่มา : “กรมหมื่นสรรพสิทธปิระสงคทูลเกลาฯ ถวายผาเยียระบับลาว,” เอกสารกรมราช

เลขาธิการ รัชกาลที ่5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 รล.8.1 ฌ/11, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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2.1.4 ปาไม  เมืองอุบลราชธานีเปนพืน้ที่ ที่มีพรรณไมหลายชนิด โดยเร่ิมมีการ

แปรรูปไมเพื่อการคาในราว พ.ศ. 2429 ซึ่งพระยาศรีสิงหเทพ (ทัด) ไดดําริเอาเคร่ืองจักรเล่ือยไม

ขนาดใหญมาต้ังโรงเล่ือย ที่ดินริมฝงแมน้ํามูนตะวนัออกวัดสุปฏนาราม ใชชื่อบริษัทวา“บริษัท

สยามบูรพทิศสิทธิการ จาํกดั ” โดยมีนาย อ.จ.ยัย เปนผูจัดการ228 

นอกจากนีบ้ริษัทสยามบูรพทิศสิทธกิารจาํกัด ยังคิดหาหนทางที่จะลําเลียงสินคาของตน

ไปยังทาชางนครราชสีมาโดยการตั้งโรงตอเรือกลไฟ โดยในราวเดือนกันยายน พ.ศ.2435 บริษัทได

ตอเรือกลไฟ ชือ่บํารุงบุรพทศิ ซึ่งเปนเรือแบบจักรทาย 2 จักร ขนาด ยาว 45 ฟตกวาง 11 ฟต และ

อีกลําหนึง่ชื่อพานิชพฒันา ยาว 50 ฟต ปากกวาง 12 ฟต ซึ่งลงทนุประมาณ 200,000 บาท โดย 

พระยาศรีสิงหเทพ (ทัด) ไดยืมเงนิทดรองราชการมาจัดการลงทุนกอนโดยเรือช่ือบํารุงบุรพทิศ ได

ออกเดินทางข้ึนลองในเดือนตุลาคมปเดียวกันนี้229 

กิจการไมแปรรูปและเรือกลไฟตองกลายมาเปนของรัฐเมือ่ราว  พ.ศ.2438 ในสมัยที่พระ

เจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงคขาหลวงตางพระองคสําเร็จราชการมณฑลตะวนัออก 

เฉียงเหนือ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติไดส่ังใหยึดเรือกลไฟ เคร่ืองจักรโรงเล่ือย และเคร่ืองพิมพ

ของพระยาศรีสิงหเทพ (ทัด) เปนของทางราชการ เนื่องจากพระยาศรีสิงหเทพ (ทัด) ไมสามารถจะ

นําเงินมาชําระตามทนุที่ไดกูยืมมาจากรัฐบาลดังกลาวนั้นได  

อยางไรก็ตามการแปรรูปไมเพื่อการคา ในเมืองอุบลราชธานียงัคงมคีวามสําคัญอยาง

ตอเนื่อง ในป พ.ศ.2469 ไดมีการเปล่ียนอัตราคาภาคหลวงไมในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเปน

ลูกบาศกเมตรละ 10 บาท 230 เนื่องจากกจิการคาไมโดยเฉพาะไมพยงุ ของเอกชนไดกําไรมาก 

ดังนัน้รัฐจึงข้ึนอัตราคาภาคหลวงใหม 
 

2.3 การคาขายแลกเปลี่ยน ในเศรษฐกิจระบบตลาด 
ในระหวางทศวรรษที ่พ.ศ.2410 - 2460 เมืองอุบลราชธานีไดกลายเปนเมืองสําคัญของ

การคาขายแลกเปลี่ยน ซึ่งมีพอคาตางถิน่เดินทางเขามาทัง้ทางน้าํและทางบก โดยอํานาจและ

บทบาทในการกําหนดทิศทางเศรษฐกิจของอุบลราชธานีนัน้ ข้ึนอยูกบันโยบายของสยามเปนหลัก 

                                                 
228 หมอมอมรวงศวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาค

ที่4 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456), 178. 
229 เร่ืองเดียวกนั, 184. 
230  “ประกาศการเปล่ียนอัตราคาภาคหลวง,” ราชกิจจานเุบกษา เลมที่ 43, (27 

กุมภาพนัธ 2469) : 660. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 141 

เนื่องมาจากสภาพการเมืองระหวางสยามกับฝร่ังเศสนัน้ สงผลใหสยามตองใชความละเอียดออน

ในการตัดสินใจแทบทกุดานกับหวัเมืองปลายพระราชอาณาเขตแหงนี ้ อยางไรก็ตามความ

ระมัดระวังทางการเมืองของสยามนั้นไมอาจเปนอิสระจากสภาพเศรษฐกิจไปไดอยางส้ินเชงิ เมือง

อุบลราชธานีในระยะเวลานัน้ ยงัคงทําหนาที่ประตูเชื่อมระหวางแผนดินฝงขวาและฝงซายของลุม

แมน้ําโขงอยางเหนียวแนน เพียงแตความสําคัญดังกลาวอาจมีการหยุดชะงักหรือความเปลี่ยน 

แปลงบาง อันเนื่องมาจากปญหาทางการเมืองอันกอใหเกิดขอพพิาทระหวางสยามกับฝร่ังเศสใน

ตอนกลางของทศวรรษที ่ พ.ศ.2430 และปญหากบฏผูมีบุญ ในตอนตนของทศวรรษที่ พ.ศ.2440 

แตอยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวาการคาการแลกเปล่ียนของเมืองอุบลราชธานีมคีวามสําคัญมาก

ทั้งภายในทองถิ่นเอง และภายในภูมิภาค เพื่อใหเขาใจแจมชัดยิ่งข้ึน ไดแยกการดําเนินกิจการ

การคาการแลกเปล่ียนของเมืองอุบลราชธานีออกเปนสวนๆ ซึ่งในประเด็นตอไปจะกลาวถึงระบบ

การคาในภูมิภาค ซึ่งจะใหรายละเอียดของการไหวเวียนสินคาจากพืน้ที่อ่ืนๆ โดยผานกลุมพอคา

หลายกลุม ดังนี ้
 

2.3.1 การคาการแลกเปลี่ยนในภูมภิาค การคาการแลกเปล่ียนระหวาง

อุบลราชธานีกบัเมืองอ่ืนๆ ในภูมิภาคนัน้เปนไปอยางกวางขวางและมอิีสระพอสมควร ซึ่งสยามจะ

เขามามีบทบาทในบางกรณีเชนการเก็บคาธรรม เนียมและในกรณีสินคายทุธปจจัยเชนขาวหรือ

สัตวพาหนะเทานัน้ที่สยามจะใหความสนใจเปนพิเศษ โดยการคาการแลกเปล่ียนระหวาง

อุบลราชธานีกบัเมืองอ่ืนๆ ในภูมิภาคนัน้สามารถดําเนนิ การไปไดดวยพอคากลุมตางๆ ซึ่งเปน

ตัวกลาง ดังนี ้

 

2.3.2.1 ชาวตะวันตก  สินคาที่ชาวตะวันตกนาํเขามายังอุบลราชธานี

โดยมากแลวเปนสินคาฟุมเฟอย เชน สบู น้ําหอม กาแฟ รวมทั้งขาวของเคร่ืองใชประเภทรองเทา

หนงั และเส้ือผา สินคาเหลานี้อาจขายหรอืแลกเปล่ียนกับสินคาในทองถิ่น เชน เกลือ ขาว หรือไข

ไกเปนตน 231  สวนสินคาที่ชาวตะวันตกซื้อจากอุบลราชธานีโดยมากเปนสัตวพาหนะ เชนใน พ.ศ.

2430 มุกเซีย มารีตินนักเดินทางชาวสเปน ไดซื้อมา 20 ตัวไปเมืองไซงอน232 

                                                 
231 เอเจียน แอมอนิเย, บันทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 47-59. 
232 “ใบบอกเมืองตางๆ,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 

ม. 2. 12 ก/40,หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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 จากหลักฐานการคาขายแลกเปลี่ยนของชาวตะวันตกนัน้ เกิดข้ึนจากกลุมที่เปนพอคา

โดยตรงและกลุมนักเดินทางนักสํารวจ เชน ใน พ.ศ.2412 ชาวฝร่ังเศสช่ือ มองซิเออไซแง เดิน

ทางผานไซงอนผานเมืองนครจําปาสักมาถึงอุบลราชธานใีนวนัที่ 2 ข้ึน 15 คํ่า เดือน 10 โดยแจงวา

มาทาํแผนที่แมน้ํามูนและไดนําส่ิงของตางๆ มาจําหนายดวย233 

ระหวางทศวรรษที่ พ.ศ.2410 ถึง ทศวรรษที่ พ.ศ.2460 เมืองอุบลราชธานีนัน้เปน

เปาหมายที่ชาวตะวันตกตองการเขามาทาํการคา เนื่องจากเปนตลาดที่ใหญและมีกําลังซื้อมาก 

ดังนัน้จึงมชีาวตะวันตกจากอินโดจีนเขามาสํารวจและซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคาอยูเสมอ เชนในป 

พ.ศ.2430 มองซิเออเซนเตนร ไดเดินทางเขามาสํารวจสินคา และใน พ.ศ.2432 มองซิเออโชแมน

พอคาชาวฝร่ังเศสไดนําสินคามาต้ังจําหนาย 234 

เนื่องจากชาวตะวันตกเหลานี้ไมมีสิทธิ์ในการถือครองท่ีดิน พอคาเหลานี้จงึตองเชาที่

จากรัฐบาลสยามเพื่อเปนสถานีการคาของตน เชนใน ป พ.ศ.2435 มองซิเออกุศตาว ดอมเร พอคา

ที่นาํสินคาเขามาจําหนายที่เมืองอุบลราชธานีไดขอเชาสถานกีารคาเพือ่เก็บสินคาที่เมืองนครจําปา

สัก โดยขอเชาออฟฟศโทรเลขเกาในราคาเดือนละ 30 บาท 235 และใน พ.ศ.2454 มองซิเออริโก 

ผูจัดการบริษทัเมซซาเยอรฟีลือวิอาลโอแซงซินปากเซ ยื่นเร่ืองผานกงสุลฝร่ังเศสประจําเมอืง

อุบลราชธานี ขออนุญาตเชาที่ดินริมฝงแมน้ํามูน ตําบลทาหลวงแขวงเมืองอุบลราชธานี เพื่อปลูก

สรางโรงที่พกัสําหรับสินคา และเปนทาเรือกลไฟ โดยกาํหนดอายุสัญญา 3 ป คาเชาเดือนละ 30 

บาท236 

นอกจากนีย้ังอาจสันนิษฐานไดวา ชาวตะวันตกยังมีสวนเกี่ยวของในการลักลอบคาขาย

ฝนซึ่งเปนสินคาที่สามารถสรางกาํไรมหาศาล และสยามพยายามเปนผูกุมผลประโยชนในสินคา

ชนิดนี้แตเพยีงผูเดียว 237  โดยในป พ.ศ.2453 ไดมีการจับกมุคนในเรือที่มากับคณะเดินทางสํารวจ

ของมองซิเออปาวี เนื่องจากไดลักลอบนําฝนเขามาจําหนายที่เมืองอุบลราชธาน ี ซึ่งเมื่อทาํการ

                                                 
233 หมอมอมรวงศวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาค

ที่4 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456),110. 
234 เร่ืองเดียวกนั, 162-173. 
235 เร่ืองเดียวกนั, 193-197. 
236  “กรมหลวงดํารงราชานุภาพกราบบังคมทลู เมื่อ 10 -18 สิงหาคม พ.ศ.2454,” 

เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย, ร.6 ม.17/2, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
237 หมอมอมรวงศวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาค

ที่4 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456),191. 
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จับกุมนัน้กัปตันเรือชาวฝร่ังเศสไดพยายามเขามาชิงตัวผูตองหา จนตองไปตัดสินความกนัที่กงสุล

ฝร่ังเศส238 

ปญหาทางการคาของชาวตะวันตก คือปญหาอันเนื่องมาจากความเปนคนตางชาติใน

บรรยากาศที่มคีวามตึงเครียดทางการเมือง  โดยพอคาชาวตะวันตกจะตองถูกสอบสวนถึง

จุดประสงคการเดินทางเขามาโดยละเอียดและเสียภาษีขาออกในราคาที่แพง ดังหลักฐานจาก

บันทกึของเอเจียน แอมอนิเยวา 

 

...ในเรื่องท่ีเก่ียวกับคาธรรมเนียมท่ีพอคาจะตองจาย ผมไดทราบขาววามีดาน

ภาษีอยูท่ีบานดาน เมื่อผานดานจะมีการชกัเอาภาษีจากสินคาสงออก ถาหากเจาของ

ไมไดขอใบผานแดนจากขุนนางเมืองอุบล จะตองจาย 6 สลึง...239  

 

จนเมื่อ พ.ศ.2435 พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากร ไดทรงมีตราโปรดเกลาฯ 

ประกาศชักภาษีสัตวพาหนะที่พอคานาํไปขายตางประเทศ ในอัตราดังนี้  โค ลอ ลา ชักภาษีตัวละ 

2 บาท กระบือ ชักภาษีตัวละ 3 บาท มา ชกัภาษีตัวละ 4 บาท ชาง ชักภาษีตัวละ 30 บาท240 

บทบาทของพอคาชาวตะวนัตกไดคอยๆ ลดลงในชวงปลายทศวรรษที่ พ.ศ.2460 เมื่อ

เสนทางรถไฟจากกรุงเทพมหานครเขามาถึงทาชางเมืองนครราชสีมา เมื่อ พ.ศ.2464 241  ซึ่งการ

เช่ือมตอระหวางรถไฟกับเรือกลไฟ ยอมสงผลใหสินคาจากกรุงเทพมหานครสามารถเขามาสู

อุบลราชธานีไดสะดวกรวดเร็วในราคาคาขนสงที่ถูกลง ในขณะที่เสนทางในลุมแมน้ําโขงนัน้ยงัคงมี

อุปสรรคมากกวา 
 

                                                 
238  “กรมหลวงดํารงราชานุภาพกราบบังคมทลูพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู 

หัว เมื่อ 8 -11 ตุลาคม ร.ศ.129,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 

ฝ.34/5, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
239 เอเจียน แอมอนิเย, บันทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 71. 
240 หมอมอมรวงศวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาค

ที่4 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456),191. 
241 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2546), 418. 
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2.3.2.2 กลุา กุลาเปนชื่อที่คนลาวใชเรียกชาวพมาที่เดินทางมาคาขาย 

โดยการเดินทางคาขายของกุลานัน้ไดกลายเปนนทิานตํานานทุงกุลารองไห พวกกุลาใชวธิีเดินทาง

มาเปนกลุมและนิยมใชโคตางเปนพาหนะในการลาํเลียงสินคา โดยมีบันทึกของชาวตะวันตกที่

เดินทางมาสํารวจบริเวณเมอืงอุบลราชธานีไดบันทกึเร่ืองราวของพอคาชาวกุลาไวในราว พ.ศ.

2438 ดังนี ้

 

 ...พวกเราพบเผาโกลา เปนชือ่ท่ีพวกคนลาวเรียกชาวพมา เลยไปอีกไกลผมไดใหความ

สนใจเปนพิเศษตอส่ิงท่ีไดพบเห็นในประเทศลาว คือใชงัวบรรทุกสัมภาระส่ิงของ เปนงัว

หนุมและเปนสัตวสวยงามคลายกับกําลังอยูในชุดสีดําลวน ขนเกล้ียงเกลาสะอาด ตัวอวนๆ 

มีเขายาวเทาฝามือ ท้ังสองขางของลําตัวงัวมีเปใสส่ิงของ แขวนไวท่ีปลายคานไมไผและ

สายรัดหวาย พรอมกับผาทําเปนเบาะรองหลังงัว ในจํานวนส่ิงของท่ีตางน้ันก็ตองมี

กระบอกนํ้าไมไผสํารองไวใชในการเดินทาง...242 
 

 สินคาของพวกกุลาไดแก ผา ไหมดิบ ดาบ มีด เคร่ืองเงิน อัญมณี สียอมผา เปนตน ซึง่

สินคาของชาวกุลาจะเปนที่นาสนใจตอพวกเศรษฐีทองถิน่และชาวจีน เนื่องจากสนิคาของกุลานั้น

เปนส่ิงของที่ใชประดับฐานะของผูครอบครอง และชาวกุลาจะทําการซื้อขายแลกเปล่ียนเอาเขา

สัตว ของพื้นเมืองตลอดจนสัตวพาหนะ เพื่อไปขายตอที่เมืองมะละแหมง หรือไมก็ไปขายตอที่ภาค

กลางของสยาม โดยมีตัวอยางสนิคาของนายฮอยคําแดงที่สูญหายทีเ่มืองเดชอุดมในป พ.ศ.2424 

ประกอบดวย ผาลาย 2 ผืน มูลคา 50 บาท เข็ม 2,000 เลม มูลคา 6 บาท 2 สลึง ดอกก่ําจีน 7 ถงุ 

มูลคา 25 บาท เงนิ 9 แทง มูลคา 229 บาท 2 สลึง ผาแพรเพลาะ 4 ชิ้น มูลคา 32 บาท เคร่ืองราง 

มูลคา 84 บาท แหวนหัวทบัทิม มูลคา 150 บาท นอระมาด 1 นอมูลคา 51 บาท ผาซิน่ 2 ผืน 

มูลคา 3 บาท ผามวง 2 ผืน มูลคา 8 บาท อางทองเหลือง มูลคา 1 บาท243 

ชาวกุลาใชวธิทีางทางจากหมูบานหนึ่งไปอีกหมูบานหนึง่ จะไมต้ังรานคาอยางถาวร

เนื่องจากกุลาเปนคนในบังคับของอังกฤษจึงไมมีสิทธิ์ที่จะซื้อขายที่ดิน แตอยางไรกต็ามไดมีพอคา

กุลาบางสวนไดแตงงานกับคนพืน้เมือง เชนในบัญชทีี่จดัทําข้ึนใน ป พ.ศ.2423 ปรากฏวามีชาว

                                                 
242 เอเจียน แอมอนิเย, บันทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 52-53. 
243  บุญจิตต ชูทรงเดช, “ขบวนการคาของกลุารองไห,” ใน ทุงกุลา “อาณาจักรเกลือ” 

2,500 ป (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545), 348. 
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กุลาที่แตงงานกับคนพืน้เมืองถึง 60 คนในเมืองอุบลราชธานีและเมืองใกลเคียง จนใน พ.ศ.2430 

กรมการเมืองเดชอุดม ไดเสนอไปยังราชสํานักสยามเพื่อต้ังใหนายฮอยคํานาน ชาวกลุาเปนนายก

องควบคุมชาวกุลาในเขตแขวงเมืองเดชอดุมและเมืองอุบลราชธาน ีซึง่ทางสยามไมอนุญาตและได

กําชับไปยงักรมการเมืองทองถิน่ ไมใหพวกกุลาซ้ือที่ดินหากมีผูใดซื้อไวแลวใหหาทางจัดซื้อคืน244  

 ปญหาในการคาของชาวกุลานัน้เกิดจากปญหาโจรผูราย เชนกรณีนายฮอยคําออง ซึ่ง

ไดรับหนังสือเดินทางมาจากเมืองมะละแหมง ไดวาจางลูกคาชาวลาว 10 คน นําเงิน 1,500 บาท

เพื่อไปซ้ือโคกระบือและมาที่เมืองอุบลราชธานีเพื่อไปขายทีป่ากเพรียว ขากลับจากอุบลราชธานีได

โดนปลนฆาที่เขตเมืองมหาสารคาม ปญหาประการตอมาเกิดจากระบบระเบียบทางราชการ เชน

ใน ป พ.ศ.2422 นายฮอยคําโม ไดเขียนจดหมายถึงนายนวิแมน เจาหนาที่กงสุลอังกฤษ ใหแจง

ความไปถงึสมเด็จพระเจาบรมวงษเธอ กรมพระยาบําราบปรปกษ รองเรียนวาไดซื้อกระบือ 250 

ตัวจากเมืองยโสธร ซึ่งปรากฏวาแบบฟอรมรูปพรรณหมด จึงใหกํานนัเขียนรับรองรูปพรรณให เมื่อ

ตอนฝูงควายไปที่ประจันตคามทางกรมการเมืองไดขอตรวจบัตรรูปพรรณ เมื่อเหน็วาผิดระเบียบจึง

จับนายฮอยคําโมจําคุก245 

 ระหวาง ทศวรรษที่ พ.ศ.2410 ถึง ทศวรรษที่ พ.ศ.2460 พอคาชาวกุลามีบทบาทตอ

การคาระหวางภูมิภาคเปนอยางมาก แตเชนเดียวกับพอคาชาวตะวันตกทีบ่ทบาทของนายฮอย

ชาวกุลาไดคอยๆ ลดลงเมื่อเขาสูตอนปลายของทศวรรษที่ พ.ศ.2460 เมื่อทางรถไฟสามารถขาม

ผานดงพญาไฟเขามาถึงทาชางเมืองนครราชสีมา สงผลใหอีสานไมไดเปนพืน้ที ่ทีถ่กูโดดเดียวดวย

สภาพภูมิศาสตรอีกตอไป บทบาทของกลุมพอคากุลาคอยถูกแทนทีโ่ดยพอคาชาวจีนทีม่ีเครือขาย

ที่เขมแข็งกวา สงผลใหชาวกุลาบางสวนไดปกหลักเขาอยูรวมกับชาวทองถิน่เชนกลุมกุลาที่บาน

โนนใหญ จังหวัดอุบลราชธาน ีในที่สุด โดยปรากฏหลักฐานการทาํบัญชีรูปพรรณชาวกุลาหรือตอง

ซูที่เขามาต้ังรกรากอยูในเมอืงอุบลราชธานี ใน พ.ศ.2428 ดังตารางตอไปนี้ 

 

 

 

                                                 
244 “ใบบอกเมืองตางๆ,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 

ม.2. 12 ก, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
245  บุญจิตต ชูทรงเดช, “ขบวนการคาของกลุารองไห,” ใน ทุงกุลา “อาณาจักรเกลือ” 

2,500 ป (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545), 353. 
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ตาราง ที ่6 บญัชีรูปพรรณชาวกุลาหรือตองซูในเมืองอุบลราชธานี  พ.ศ.2428 

 

ชื่อ รูป 

พรรณ 

ผิวเนื้อ ตําหนิ อายุ 

 

ชื่อภรรยา บุตร

ชาย 

บุตรหญิง ตั้งบานเรือน แขวงเมือง หนังสือเดิน 

ทางสําหรับตัว 

อยูนาร

เทาใด 

คนเมือง 

คําผาย ต่ํากึ่ง ดํา แผลหนาผาก ๓๑ป เปนลาว ชือ่ลา ไมม ี ไมม ี บานฝากทุง เมืองอุบล ไมม ี ได ๒ ป มรแมร 

คําลา สัน

ทัศ 

ดําแดง ไฝตนคอขวา ๔๐ป เปนลาว ชือ่คํา ไมม ี ไมม ี บานฝากทุง เมืองอุบล ไมม ี ได ๓ ป มรแมร 

คําแจม สัน

ทัศ 

ดํา ไฝใตนมขวา ๓๘ป เปนลาว ชือ่ดี ๑ ๒ บานคูเมือง เมืองอุบล ไมม ี ได ๒๖ 

ป 

ทาศกุง 

คําจอง 

 

ต่ํากึ่ง ดํา ปานไหลขวา ๓๐ป 

 

เปนลาว ชือ่จัน ไมม ี ไมม ี บานคูเมือง เมืองอุบล 

 

ไมม ี ได ๖ ป ทาศกุง 

 

คําดุ สัน

ทัศ 

ดํา ไฝคอขวา ๓๘ป เปนลาว ชือ่ผา ๑ ไมม ี บานคูเมือง เมืองอุบล ไมม ี ได ๖ ป ทาศกุง 

คําแลง สูง

บาง 

ดํา ไฝหลังคิ้วซาย ๓๒ป 

 

เปนลาว ชือ่ดวง ไมม ี

 

ไมม ี

 

บานบัวช ี

 

เมืองอุบล ไมม ี ได ๙ ป สะโทง 

 

คํามอง สัน

ทัศ 

ดําแดง ไฝแดงคิ้วซาย ๔๐ป เปนลาว ชือ่ขาว ๔ ๑ บานถั่วแฮ เมืองอุบล ไมม ี ได ๑๑ 

ป 

ทาศกุง 

_อน 

 

สัน

ทัศ 

ดํา แผลหนาอก

ซาย 

๓๘ป เปนลาว ชือ่ 

ดํา 

๒ ๒ บานถั่วแฮ เมืองอุบล 

 

ไมม ี ได ๙ ป สะโทง 
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ตาราง ที ่6 (ตอ) 

 
ชื่อ รูป 

พรรณ 

ผิวเนื้อ ตําหนิ อายุ 

 

ชื่อภรรยา บุตรชาย บุตร

หญิง 

ตั้งบานเรือน แขวงเมือง หนังสือเดิน ทาง

สําหรับตัว 

อยูนาร

เทาใด 

คนเมือง 

_แก สูง ดํา แผลหนา ผาก ๓๙ เปนลาวชื่อ 

ค้ํา 

๓ ไมมี ถั่วแฮ เมืองอุบล ไมมี ได ๑๑ ป ทาศกุง 

_ณะ ต่ํากึ่ง ดํา ไฝคอซาย ๓๐ เปนลาวชื่อ 

พัน 

๑ - โภ เมืองอุบล ไมมี ได ๖ ป สะโทง 

โรน ต่ํากึ่ง ดํา

แดง 

แผลหนา ผากซาย ๓๓ เปนลาวชื่อ 

ดา 

๑ ๑ โภ เมืองอุบล ไมมี ได ๕ ป ตองอู 

คําสาม 

 

ต่ําบาง ดํา

แดง 

แผลทองขวา ๒๙ 

 

เปนลาวชื่อ 

ผิว 

ไมมี 

 

ไมมี 

 

โภ 

 

เมืองอุบล 

 

ไมมี 

 

ได ๒ ป ตองอู 

 

อินตา สูงบาง ดํา แผลหลัง มือซาย ๒๗ เปนลาวชื่อ 

พวง 

ไมมี ไมมี โภ เมืองอุบล ไมมี ได ๒ ป ขุกคิก 

คําพุ สูงบาง ดํา แผลไหปลาราซาย ๔๐ 

 

เปนลาวชื่อ 

โม 

๑ 

 

ไมมี 

 

บานแมกฝาก

มูล 

เมืองอุบล ไมมี 

 

ได ๓ ป สะโทง 

 

คํา ต่ําล่ํา ดํา ไฝคอซาย ๓๒ เปนลาวชื่อ 

นาง 

๑ ไมมี บานแมกฝาก

มูล 

เมืองอุบล ไมมี ได ๖ ป สะโทง 

คํารวจ 

 

สูงบาง ขาว แผลสอกซาย ๓๘ เปนลาวชื่อ 

บุญ 

ไมมี ไมมี แขม เมืองอุบล ไมมี ได ๑๒ ป ตองอู 
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ตาราง ที ่6 (ตอ) 

 
ชื่อ รูป 

พรรณ 

ผิวเนื้อ ตําหนิ อายุ 

 

ชื่อภรรยา บุตรชาย บุตร

หญิง 

ตั้งบานเรือน แขวงเมือง หนังสือเดิน ทาง

สําหรับตัว 

อยูนาร

เทาใด 

คนเมือง 

นันทา สูงล่ํา ดํา แผลหนาอก ๕๒ เปนลาวชื่อ 

ดา 

๑ ไมมี บัว เมืองอุบล ไมมี ได ๓ ป สะโทง 

แข สูงล่ํา ดําแดง แผลหนาผาก ๔๖ เปนลาวชื่อ 

สี 

๑ ๑ โถ เมืองอุบล 

 

ไมมี ได ๙ ป ขุกขิก 

คําดี สูงบาง ดําแดง แผลแขนขวา ๕๒ เปนลาวชื่อ 

ลา 

๓ ไมมี บังมัง เมืองอุบล ไมมี ได ๑๒ ป ตองอู 

คําผิว ต่ําล่ํา ดําแดง แผลศอกขวา ๓๘ เปนลาวชื่อ 

ตองสี 

ไมมี ๒ บังมัง เมืองอุบล 

 

ไมมี ได ๑๒ ป ทาศกุง 

เอรินตะ สันทัศ ดําแดง แผลขอมือ

ขวา 

๓๕ ไมมี ไมมี ไมมี บังมัง เมืองอุบล ไมมี ได ๘ ป ทาศกุง 

คํา 

 

สูงบาง 

 

ดําแดง ไฝคางขวา 

 

๓๒ 

 

เปนลาวชื่อ 

ทา 

๓ 

 

ไมมี 

 

หนองมะนาว เมืองอุบล 

 

ไมมี ได ๑๑ ป มรแมร 

 

คําหลอด ต่ํากึ่ง ดําแดง แผลทองซาย ๓๕ เปนลาวชื่อ 

นอย 

๑ ไมมี นาโหนนใหญ เมืองอุบล ไมมี ได ๓ ป มรแมร 

 

คํา 

 

สันทัศ 

 

ดําแดง แผลแขนขวา ๓๒ 

 

เปนลาวชื่อ 

ผา 

ไมมี 

 

ไมมี 

 

สะบือ 

 

เมืองอุบล 

 

ไมมี ได ๒ ป มรแมร 
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ตาราง ที ่6 (ตอ) 

 
ชื่อ รูป 

พรรณ 

ผิวเนื้อ ตําหนิ อายุ 

 

ชื่อภรรยา บุตรชาย บุตร

หญิง 

ตั้งบานเรือน แขวงเมือง หนังสือเดิน ทาง

สําหรับตัว 

อยูนาร

เทาใด 

คนเมือง 

คํากม สันทัศ ขาว แผลตนแขนขวา ๕๔ เปนลาวชื่อ 

ออน 

๒ ไมมี 

 

เลา เมืองอุบล ไมมี 

 

ได ๑๐ ป รางงูน 

คําอู สันทัศ ดํา

แดง 

แผลแกมขวา ๕๖ ไมมี 

 

ไมมี 

 

ไมมี 

 

เลา เมืองอุบล 

 

ไมมี 

 

ได ๕ ป รางงูน 

นันติ สันทัศ ขาว ไฝแกมซาย ๕๘ เปนลาวชื่อ 

ทุม 

ไมมี 

 

๓ เลา เมืองอุบล ไมมี 

 

ได ๒๓ 

ป 

รางงูน 

คํา 

หวอง 

สันทัศ ดํา

แดง 

ไฝคาง ๕๕ 

 

เปนลาวชื่อ 

เงิน 

๑ ๑ เลา เมืองอุบล ไมมี ได ๕ ป รางงูน 

 

จองกา สันทัศ ขาว ไฝแกมซาย ๕๕ เปนลาวชื่อ 

คํา 

๑ ๑ เลา เมืองอุบล ไมมี 

 

ได ๑๘ ป รางงูน 

คําอู สันทัศ ดํา

แดง 

ไฝใตนมซาย ๕๔ 

 

ไมมี ไมมี 

 

ไมมี เลา เมืองอุบล ไมมี 

 

ได ๑๔ ป มรแมร 

 

คําเลก สันทัศ ดํา

แดง 

ไหปลาราซาย ๓๕ เปนลาวชื่อ 

พิน 

๓ ไมมี 

 

เลา เมืองอุบล 

 

ไมมี 

 

ได ๑๐ป รางงูน 

คําฑง สันทัศ ดํา

แดง 

แผลหนาอก ๓๒ ไมมี ไมมี ไมมี เลา เมืองอุบล ไมมี ได ๓ ป รางงูน 
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ตาราง ที ่6 (ตอ) 

 
ชื่อ รูป 

พรรณ 

ผิวเนื้อ ตําหนิ อายุ 

 

ชื่อภรรยา บุตรชาย บุตร

หญิง 

ตั้งบานเรือน แขวงเมือง หนังสือเดิน ทาง

สําหรับตัว 

อยูนาร

เทาใด 

คนเมือง 

คํานอย สันทัศ ดํา

แดง 

ไฝแดงนมขวา ๔๑ เปนลาวชื่อ 

เภง 

ไมมี 

 

ไมมี 

 

เลา เมืองอุบล ไมมี ได ๓ ป รางงูน 

คําภู สันทัศ ดํา

แดง 

แผลหลังตาซาย ๓๕ เปนลาวชื่อคํา ๑ ไมมี 

 

เลา เมืองอุบล 

 

ไมมี 

 

ได ๖ ป มรแมร 

คําตาน สันทัศ ดํา

แดง 

แผลขอมือซาย

ขวา 

๓๖ เปนลาวชื่อ 

สา 

ไมมี 

 

ไมมี 

 

เลา เมืองอุบล ไมมี 

 

ได ๓ ป มรแมร 

คําเลก สันทัศ ดํา

แดง 

ไฝแกมขวา ๔๐ เปนลาวชื่อสี ไมมี ๒ เลา เมืองอุบล ไมมี ได ๑๒ ป รางงูน 

คําบัว 

 

สันทัศ ดํา

แดง 

แผลตนแขนขวา ๓๐ 

 

เปนลาวชื่อ 

แดง 

๑ 

 

ไมมี เลา เมืองอุบล ไมมี ได ๕ ป ตองอู 

 

หนา สันทัศ ดํา

แดง 

ไฝแดงหนาอก ๔๐ เปนลาวชื่อโสง ไมมี 

 

ไมมี 

 

เลา เมืองอุบล ไมมี 

 

ได ๕ ป สะโทง 

กิละ 

 

สันทัศ ดํา

แดง 

ไฝแดงตนแขน

ซาย 

๓๔ 

 

เปนลาวชื่อทุม ๑ 

 

๑ 

 

เลาตําแย 

 

เมืองอุบล 

 

ไมมี 

 

ได ๑๐ป รางงูน 

 

คํายี สันทัศ ดํา

แดง 

แผลไหลซาย ๕๑ เปนลาวชื่อมั่น ๔ ๕ โนนขอ เมืองอุบล ไมมี ได ๑๙ ป รางงูน 
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ตาราง ที ่6 (ตอ) 

 
ชื่อ รูป 

พรรณ 

ผิวเนื้อ ตําหนิ อายุ 

 

ชื่อภรรยา บุตรชาย บุตร

หญิง 

ตั้งบานเรือน แขวงเมือง หนังสือเดิน ทาง

สําหรับตัว 

อยูนาร

เทาใด 

คนเมือง 

คําออง 

 

สันทัศ ดํา

แดง 

แผลขางจมูก

ซาย 

๓๗ เปนลาวชื่อ 

ชม 

๑ ๒ โนนขอ เมืองอุบล ไมมี ได ๑๙ ป มรแมร 

 

คําออน สันทัศ ดํา

แดง 

แผลหลังคอ ๒๙ เปนลาวชื่อไข ๑ ๑ หัวลิง เมืองอุบล ไมมี ได ๑๒ป รางงูน 

นันติ สันทัศ ดํา

แดง 

แผลหนาอก ๓๗ เปนลาวชื่อมิ่ง ไมมี ๑ ขงมัง เมืองอุบล ไมมี ได ๑๑ ป รางงูน 

คํา 

เหลก 

สันทัศ ดํา

แดง 

ไฝเหนือคอ ๓๒ เปนลาวชื่อ 

แกว 

๑ ๑ หัวลิง เมืองอุบล ไมมี 

 

ได ๑๒ ป รางงูน 

จอง สันทัศ ดํา

แดง 

ไฝแกมขวา ๓๘ เปนตองซูชื่อ

ลอม 

๑ ๑ บานโนน เมืองอุบล ไมมี 

 

ได ๑๒ ป รางงูน 

คําผง 

 

สันทัศ ดํา

แดง 

ไฝใตหูซาย 

 

๔๖ 

 

เปนลาวชื่อ 

ออน 

๒ 

 

๒ 

 

บานเวียง 

 

เมืองอุบล ไมมี 

 

ได ๑๕ ป รางงูน 

ตังแก สันทัศ ดํา

แดง 

ไฝหนาหูซาย ๕๐ เปนลาวชื่อ 

ลา 

๑ ๑ บงมัง เมืองอุบล ไมมี 

 

ได ๕ ป มรแมร 

จันตะ สันทัศ ดํา

แดง 

หูซายเจาะ ๓๘ เปนลาวชื่อ 

รอก 

ไมมี 

 

ไมมี 

 

นาโหนนใหญ เมืองอุบล ไมมี ได ๑ ป ขุกคิก 
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ตาราง ที ่6 (ตอ) 

 
ชื่อ รูป 

พรรณ 

ผิวเนื้อ ตําหนิ อายุ 

 

ชื่อภรรยา บุตรชาย บุตร

หญิง 

ตั้งบานเรือน แขวงเมือง หนังสือเดิน ทาง

สําหรับตัว 

อยูนาร

เทาใด 

คนเมือง 

ชาง สันทัศ ดํา

แดง 

แผลสีขาง

ซาย 

๔๗ เปนลาวชื่อ 

พระ 

ไมมี 

 

๓ โภ เมืองอุบล 

 

ไมมี 

 

ได ๖ ป ขุกคิก 

ตา สันทัศ ดํา

แดง 

แผลหนา ผาก

ซาย 

๔๐ เปนลาวชื่อสี ไมมี 

 

ไมมี 

 

โภ เมืองอุบล ไมมี 

 

ได ๕ป ขุกคิก 

จันที สูง ดํา ไฝหลังซาย ๕๐ เปนลาวชื่อผา ไมมี ไมมี เลา เมืองอุบล ไมมี ได ๓ ป สะโทง 

คํายอด สันทัศ ดํา

แดง 

แผลอกซาย ๒๓ ไมมี ไมมี ไมมี เลา เมืองอุบล ไมมี ได ๔ ป ทาศกุง 

คําสิง สันทัศ ดํา

แดง 

แผลขาตะไกร

ซาย 

๓๗ เปนลาวชื่อ 

ผุย 

ไมมี 

 

๓ จาน เมืองอุบล ไมมี 

 

ได ๑๔ ป รางงูน 

คําภู สันทัศ ขาว ไฝแดงนมขวา ๕๕ เปนลาวชื่อ 

ลา 

๒ ๔ โนนใหญ เมืองอุบล ไมมี 

 

ได ๒๐ ป มรแมร 

คําตัน สันทัศ ดํา

แดง 

ปานแดงนม

ขวา 

๓๖ เปนลาวชื่อ 

เขม 

๓ ๑ โนนใหญ เมืองอุบล ไมมี 

 

ได ๑๗ ป มรแมร 

นันตะ 

 

สันทัศ ดํา

แดง 

แผลใต

แขนขวา 

๓๒ 

 

เปนลาวชื่อ 

ทุม 

๓ 

 

ไมมี โนนใหญ เมืองอุบล ไมมี 

 

ได ๑๒ ป มรแมร 

ที่มา : “ใบบอกเมืองอุบลราชธานี,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที ่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.2. 12 ก, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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2.3.2.3 ชาวจีน ชาวจีนเปนกลุมที่มบีทบาทตอการคาขายแลกเปล่ียนใน

เมืองอุบลราชธานเีปนอยางสูง หลังการต้ังเมืองในป พ.ศ.2335 ไดเร่ิมมีชาวจีนเขามาปกหลัก

คาขาย โดยคนจีนเหลานี้เขามาทางลุมแมน้ําโขง โดยต้ังเปนชุมชนในดอนหรือเกาะในแมน้ําโขง

เพื่อคาขายถวยชามและขาทาส 246  ชาวจีนในเมืองอุบลราชธานีอยูในชมุชนทีเ่ปนยานการคา ซึ่ง

ใกลกับทาน้าํริมฝงแมน้าํมนู (ปจจุบันเรียกบริเวณนี้วาตลาดเกา) คนจีนเหลานี้อาศัยอยูในเมือง

และเปนตัวกลางในการขับเคล่ือนการแลกเปลี่ยนและการคา และในที่สุดคนจีนเหลานี้จะแตงงาน

กับหญิงชาวลาวในเมืองเพื่อที่จะสามารถต้ังสถานที่คาขายของตนได โดยพบหลักฐานของการต้ัง

ถิ่นฐานของชาวจีนใน เอกสารจดหมายเหตุสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั เร่ืองใบ

บอกเมืองอุบล ซึ่งในป พ.ศ.2425 ไดเกิดคดีเร่ืองมรดกในหมูชาวจีน โดยอําแดงบับพาภรรยาจีน

โกษา ไดฟองรองตอกรมการเมืองวา อําแดงนอย พี่สาวจีนโกษาไดยักยอกมรดกของจีนโกษา โดย

ในการวาความในคร้ังนัน้ อําแดงนอยไมสามารถใหการไดเนื่องจากมอีาย ุ70 กวาป จงึใหบุตรชาย

คือหลวงภักดีเปนผูใหการแทน โดยมีขอความสาํคัญบางตอน ดังนี ้

 

...หลวงภักดีจาํเลยใหการวาเดิมอําแดงนอยพีจ่ีนโกษา นองรวมบิดามารดาเดียวกัน มารดา

เปนลาวเมืองอบุลบิดาเปนจีนผูกป ต้ังบานเรือนทํามาหากินอยูเมืองอบุลไดชานาน บิดา

มารดาอําแดงนอย จีนโกษา ถึงแกกรรมไดหลายป...247 
 

 เมื่อคํานวณวา ใน ป พ.ศ.2425 อําแดงนอยมีอาย ุ 70 ป แสดงวาอําแดงนอยยอมเกิด

ราว ป พ.ศ.2355 และเม่ือคะเนวา บิดามารดาของอําแดงนอยอาจแตงงานกันและมีบุตรเม่ือราว

อายุ 20 ป ซึ่งเปนชวงเวลาทีไ่ลเล่ียกับการกอต้ังเมือง ซึง่จากขอมูลนี้ทาํใหสามารถสันนษิฐานไดวา

คงมีการแลกเปล่ียนและการคา ในเมืองอุบลราชธานอียางกวางขวางมาต้ังแตตอนตนของการต้ัง

เมือง  

ชาวจีนมีความไดเปรียบชาวตะวนัตกและนายฮอยชาวกุลา ในเร่ืองของการต้ังถิน่ฐาน 

และเครือขายทางการคา พวกเขาใชที่อยูอาศัยสรางยานการคาหรือตลาดข้ึน โดยรานคาของพวก

เขาขายทั้งเคร่ืองอุปโภคบริโภค และต้ังอยูในบริเวณสถานที่ราชการซ่ึงหมายความวารานคา

เหลานั้นยอมไดรับความคุมครองจากบานเมือง ดังมหีลัก ฐานวา 

                                                 
246  “ใบบอกเมืองอุบลราชธานี,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที ่ 5 กระทรวง 

มหาดไทย, ร.5 ม.2. 12 ก, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
247 เร่ืองเดียวกนั. 
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 ...ใกลใจกลางเมืองมีกาํแพงอฐิลอม มีรานคาของชาวจีนอยูดานหนา ซึ่งจะขายผาผืน

ถวยชาม และอื่นๆ... ...ตามรานคาในเมืองอุบลนอกจากจะมีของกินแลวยังมี หม ู เปด ไก 

ปลา ผักตางๆ สวนสินคาขาเขามีผาฝาย เคร่ืองนุงหม ผาหม ไหมพรม หมวก ฝากา และ

คนโททองแดง หีบเหล็กเล็กๆ สมุดขอยสีขาวของพื้นบาน ดูคลายแอกคอรเดียน...248 

 
 แหลงที่มาของสินคาที่ชาวจีนนาํมาคาขายนัน้ โดยมากเปนสินคาที่ถกูสงผานมาทาง

นครราชสีมา โดยมีชาวจีนอีกกลุมทําหนาที่เดินทางไปคัดเลือกและจัดหาสินคาเพื่อจัดสงมาใหชาว

จีนที่ต้ังรานคาซึ่งอาจสนันษิฐานไดวา ชาวจนีใชเครือขายทางการคาในระบบการจัดสงและจัด

จําหนาย ดังหลักฐานวา “นอกจากจะมีชาวจนี 5 กวาคนซ่ึงไดต้ังถิน่ฐานอยูในตัวเมืองแลว ยงัมี

พวกจีนที่เทียวไปเทียวมาระหวางอุบลและโคราช”249  

ชาวจีนยงัมีบทบาทในการคาฝน โดยทาํการประมูลเปนเจาภาษนีายอากรใหแกสยาม 

จนราว พ.ศ.2435 การเกบ็ภาษีฝนไดตกอยูในกาํมือของขาราชการสยาม เนื่องจากชาวจีนได

รวมกันกดราคาการประมูล ดังในหลักฐานวา 

 

...ภาษีฝนมณฑลลาวกาวปน้ี มีพวกจีนกะประมูลกันเพียง 80 ชั่ง พระเจานองยา

เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร จึง่ทรงจัดการนาท่ีภาษีฝนใหเปนของรัฐบาลทํา โปรดใหพระยา

ราชเสนา (ทัด) พระพิศณุเทพ พระศรีพิทักษ (หวาง) เปนเจานาท่ีจัดการภาษีฝน...250 

  

ปญหาสําคัญในการคาของชาวจีน คือปญหาโจรผูรายที่คอยปลนชิงบรรดาพอคาใน

ระหวางการเดินทาง ซึง่ทางราชการไดใหความสําคัญกบัปญหาดังกลาวมาก โดยใหกรมการใน

พื้นที่เรงจับตัวผูรายใหได หากไมสามารถจับไดตองจายเงินใหกับญาติพี่นองของพอคาจีน เชนใน 

ป พ.ศ.2409 จีนหอย พอคาเมืองอุบลราชธานี ถกูผูรายปลนฆาตายที่บานเหมือดแอ ญาติพีน่อง

จีนหอยจึงไปรองเรียนกับเจาเมืองนครราชสีมา เจาเมืองนครราชสีมาจงึตัดสินเจาเมอืงที่รับผิดชอบ

                                                 
248 เอเจียน แอมอนิเย, บันทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 68-70. 
249 เร่ืองเดียวกนั, 71. 
250 หมอมอมรวงศวิจิตร, “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุมพงศาวดารภาค

ที่4 (กรุงเทพฯ : โรงพมิพโสภณพิพรรฒธนากร, 2456),191. 
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เรงหาตัวผูรายใหได หากจับตัวผูรายไมไดใหเฉล่ียเงินกนัมอบใหแกญาติพี่นองจนีหอย251 หรือในป 

พ.ศ.2435 อายชุมกับพวกไดปลนฆาจีนเงี้ยงแตก ซึ่งอายชุมไดถูกลงโทษใหจําคุกตลอดชีวิต252และ

ใน ป พ.ศ.2454 กํานันตําบลบุงแมลง อําเภอบุรพาอุบล พบศพจนีเอ้ียวเต็กในแมน้ํามูน253 

ส่ิงที่เปนความแตกตางจากพอคาชาวตะวนัตกและนายฮอยชาวกุลา คือพอคาชาวจีน

ไดรับประโยชนเปนอยางมากทางเสนทางรถไฟใน ชวงปลายทศวรรษที่ พ.ศ.2460 เนื่องจากความ

สะดวกปลอดภัยในการเดินทางและตนทนุในการขนสงที่ถูกลง สงผลใหพอคาชาวจนีมีสินคาที่

หลากหลายในรานของตน 

2.3.2.4 ชาวทองถ่ิน  กลุมคนทองถิน่ เปนกลุมที่มีบทบาทตอการ

หมุนเวียนทรัพยากรในเมืองอุบลราชธานเีปนอยางสูง โดยพวกเขาดํารงบทบาท “พอคาชาวบาน”

ซึ่งทาํการผลิตตามฤดูกาลแลวทาํการคาขายแลกเปล่ียนในพืน้ที่ตางๆ 254  ที่มทีรัพยากรที่ตองการ 

โดยใชวิธกีารเดินทางทางน้าํและทางบก 

 ในการคาขายทางนํ้านัน้ มีจุดระดมทรัพยากรสําคัญสองเมืองคือเมืองเชียงแตงและ

เมืองนครจาํปาสัก เมืองเชียงแตงหรือสตรึงเตรงในภาษาเขมร มสีภาพภูมิประเทศที่สามารถ

เชื่อมโยงไปสูดินแดนโคชินจีนเขมรและลาวได สงผลใหความเปนพอคาและนายหนาเกิดข้ึนเอง

โดยธรรมชาติ ซึง่เชียงแตงมีสินคาสําคัญคือทาสทีถู่กฉุดครามาจากเขตภูเขาและดินแดนโคชนิจนี 

สวนเมืองนครจําปาสักนัน้เปนจุดพัก ของเกลือซ่ึงเปนสินคาขาออกสําคัญของเมืองอุบลราชธานี 

และในขณะเดียวกนัก็เปนจดุพักของสินคาขาเขาสําคัญของอุบลราชธานีดวย โดยสินคาสําคัญ

สําหรับเสนทางการคาทางน้าํนัน้ ไดแก ฝาย ผาฝาย ดอกคํา คราม ขาว กระวาน ไต และสีเสียด ที่

ถูกลําเลียงตามลําน้าํโขงมาจากเมืองหนองคาย โดยมีเรือซ่ึงบรรทกุเกลือจากเมืองอุบลราชธานี

ลองออกจากปากแมน้ํามนูในราวเดือนธนัวาคมซ่ึงเปนหนาน้าํ เพื่อทาํการคาขายแลกเปล่ียนสินคา

                                                 
251   เร่ืองเดียวกนั, 102. 
252  “ใบบอกเมืองอุบลราชธานี,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที ่ 5 กระทรวง 

มหาดไทย, ร.5 ม.2. 12 ก, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
253  “กรมหลวงดํารงราชานุภาพกราบบังคมทลู เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2453 - 4 

สิงหาคม พ.ศ.2454,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย, ร.6 ม.5.1/5  หอ

จดหมายเหตุแหงชาติ. 
254 เอเจียน แอมอนิเย, บันทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 68-71. 
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เหลานี้ทีเ่มืองนครจําปาสัก 255  โดยปญหาสําคัญสําหรับการเดินทางทางน้ําคือสามารถเดินทางได

ในหนาน้ําเทานั้นเนื่องจากในแมน้าํมนูและแมน้ําโขงมีเกาะแกงทีเ่ชียวกรากมากมายในฤดูแลง 

 สวนการคาขายแลกเปล่ียนทางบกจากเมืองอุบลราชธานีนัน้ มีเสนทางผานเมืองนคร

จําปาสักและเมืองมูลปาโมกข ผานดินแดนตะวันตกของลุมแมน้าํโขงเขาไปสูดินแดนเขมร โดย

สินคาที่ใชเสนทางนี้คือสินคาประเภท โค กระบือ และมา ซึ่งสามารถเดินทางเองได โดยปญหาของ

การเดินทางทางบกคือปญหาจากโจรผูรายและการเดินทางทีย่ากลําบากในฤดูฝน256 

 เห็นไดวาการคาขายแลกเปล่ียนของคนทองถิ่นนัน้ เปนไปอยางกวางขวางและมชีนิด

สินคาที่หลากหลาย แตดวยความที่เปนพอคากึง่ชาวบาน หรือนกัแลกเปล่ียนตามฤดูกาลนัน้ยอม

สงผลใหมกีารหมุนเวียนสินคาไดไมสม่ําเสมอ แตอยางไรก็ตามควรพิจารณาบทบาทของการ

หมุนเวียนทรัพยากรนี ้ ในฐานะของวัฒนธรรม หรือการปรับตัวเพือ่แสวงหาทรัพยากร เนื่องจาก

นาจะเปนเหตุผลที่สามารถอธิบายได ถึงการคงอยูของรูปแบบการคาการแลกเปล่ียนของคนใน

ทอง ถิ่นที่สืบอยูถึงปจจุบัน ไมวาจะเปนการ “หาขาว” “หาเกลือ” หรือ “ไปข่ัว” ซึ่งเปนการนําสินคา

ในทองถิน่ของตนไป “ขายก็ขายแลกก็แลก” กับทองถิ่นอ่ืน ซึ่งหมายความวาตราบใดที่แตละ

ทองถิน่ยงัมีความแตกตางของทรัพยากรและการผลิต การคาขายแลกเปลี่ยนของคนทองถิน่นัน้จะ

ยังคงดําเนนิตอไปเร่ือยๆ โดยปจจัยจากรถไฟหรือความเปล่ียนแปลงทางการเมืองที่สงผลทั้งแงลบ

หรือแงบวกตอพอคากลุมอ่ืนๆ ที่เคยไดกลาวมาแลวนัน้แทบจะไมสงผลกระทบที่ชดัเจนตอวัฒน 

ธรรมการหมนุเวียนทรัพยากรของคนทองถิน่เลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
255 เร่ืองเดียวกนั, 13 -17. 
256 เร่ืองเดียวกนั, 25. 
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ตารางที่ 7 แสดงรายการสินคาจากพอคากลุมตางๆ 

 

สินคา กลุมพอคา แหลงที่มา ราคา 

ดอกคํา ทองถิน่ จําปาสัก,เชยีงแตง  

ทาส ทองถิน่ เชียงแตง 1 คนตอเงนิ 2 -4 แทง หรือ

กระบือ 5-6 ตัว 

ฝาย ทองถิน่ จําปาสัก,เชยีงแตง,เดชอุดม ฝายทีท่อแลวแลกเกลือที่

อุบลราชธานีได 2- 4 เทา 

เกลือ 1 เทา แลกฝายดิบได 

4-5 เทา 

ไมขีดไฟ ชาวจีน โคชินจีน - 

ขาว ทองถิน่ จําปาสัก,เชยีงแตง,และเมือง

ใกลเคียง 

3 หาบตอเกลือ 1 หาบ 

ไต ทองถิน่ บานในเขตโคก 20 อันแลกขาว ได 1 ถงั หนกั 

20 ชั่ง 

คราม ทองถิน่ จําปาสัก  

รังผ้ึง,ข้ีผ้ึง ทองถิน่ จําปาสัก,อัตตะปอ รังละ 6 ลาด (1บาทเทากับ 

40 ลาด) 

สีเสียด ทองถิน่ หนองคาย ที่หนองคาย 100 ละ 1 บาท 

ถึงจําปาสัก 100 ละ 2 บาท 

ตนทนุแพที่ลองมา ขนาดยาว

30 กวาง 4 เมตร ราคา 4 

บาท 

เรว ทองถิน่ จําปาสัก  

หมามุย ทองถิน่ จําปาสัก  

หนงัสัตว ทองถิน่ จําปาสัก,อัตตะปอ,คําทอง  

ทอง ทองถิน่ อัตตะปอ  
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

 

สินคา กลุมพอคา แหลงที่มา ราคา 

งาชาง ทองถิน่ อัตตะปอ  

นอแรด ทองถิน่ อัตตะปอ นอละ 51 บาท 

เขาสัตว ทองถิน่ จําปาสัก,เชยีงแตง

,อัตตะปอ 

 

ปาน ทองถิน่ จําปาสัก,อัตตะปอ,คํา

ทอง 

ปาน 1 เทา แลกเกลือได 3 

เทา 

ฝน ชาวจีน

,ชาวตะวนัตก 

กรุงเทพมหานคร, โคชิน

จีน 

- 

ถวยชาม ทองถิน่,ชาวจีน โคชินจีน,นครราชสีมา - 

ผาผืน ชาวจีน,กุลา นครราชสีมา - 

ผาหม ชาวจีน นครราชสีมา - 

ไหมพรม ชาวจีน นครราชสีมา - 

หมวก ชาวจีน นครราชสีมา - 

ฝากา ชาวจีน นครราชสีมา - 

คนโท ชาวจีน นครราชสีมา - 

หีบเหล็ก ชาวจีน นครราชสีมา - 

สมุดขอย ชาวจีน นครราชสีมา - 

ดอกคําจีน กุลา - - 

ไหมดิบ กุลา - - 

ดาบ,มีด กุลา - - 

เคร่ืองเงิน กุลา มะละแหมง - 

อัญมณี กุลา มะละแหมง - 

สียอมผา กุลา - - 

เข็ม กุลา - 2,000 เลม 6 บาท 2 สลึง 

แหวนหวัทับทมิ กุลา มะละแหมง วงละ 150 บาท 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

 

สินคา กลุมพอคา แหลงที่มา ราคา 

ผามวง กุลา - ผืนละ 4 บาท 

อางทอง

เหลือง 

กุลา - อางละ 1 บาท 

สบู ชาวตะวันตก โคชินจีน - 

น้ําหอม ชาวตะวันตก โคชินจีน - 

กาแฟ ชาวตะวันตก โคชินจีน - 

 

 

ที่มา : เอเจียน แอมอนิเย, บันทึกการเดินทางในลาวภาคหนึ่ง พ.ศ. 2438, แปลโดย ทองสมทุร 

โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 13 -71. และ บุญจิตต 

ชูทรงเดช, “ขบวนการคาของกุลารองไห,” ใน ทุงกุลา “อาณาจักรเกลือ” 2,500 ป (กรุงเทพฯ : มติ

ชน, 2545) 348 -353. 
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ภาพที ่6 สินคาจากพืน้ที่ตางๆ ทีห่มนุเวยีนโดยคนทองถิ่น 

ที่มา : เอเจียน แอมอนิเย, บนัทกึการเดินทางในลาวภาคหน่ึง พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539), 13 -

71. และ บุญจิตต ชูทรงเดช, “ขบวนการคาของกุลารองไห,” ใน ทุงกุลา “อาณาจักร

เกลือ” 2,500 ป (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545) 348 -353. 
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ภาพที ่7 ใบโฆษณาสายการเดินเรือในแมน้ํามนู พ.ศ.2434  

ที่มา : “ใบบอกเมืองอุบลราชธานี,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 

กระทรวงมหาดไทย, ม.2.12 ก/8, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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2.3.2 การคาขายแลกเปลี่ยนภายในเมืองอุบลราชธานี  นอกจากการผลิต

เพื่อยงัชีพและสงสวยแลว ยงัปรากฏหลักฐานวา ราษฎรเมืองอุบลราชธาน ี มีการผลิตเพื่อการคา

เมื่อมีผลผลิตสวนเกินที่เหลือจากการบริโภคและการสงสวย โดยปรากฏหลัก ฐานจากการของ

ประกาศหามขายขาวของทางราชการ และขอมูลจากประเด็นของการเสียสวยทีป่รากฏวาราษฎร

บางสวนพรอมจายเงนิแทนสวย หลักฐานเหลานีย้อมเปนประจกัษพยานวามีระบบการคาการ

แลกเปล่ียนภายในเกิดข้ึน ตลอดจนการซื้อเพื่อขาย ซึง่ยนืยันถึงการเขาสูระบบตลาด  ดังบันทกึ

ของชาวตะวนัตกที่เดินทางไปยังอุบลราชธานี ในราว พ.ศ. 2438 ดังนี ้

 
...ท่ีอุบลเงินลาด 14 ลาด เทากับ 1 สลึง พวกผูหญิงลาวพากันไปขายของที่ตลาด 

ซึ่งมีขนม เหลา ยาสูบ ผัก ปลาปง หรือปลาเค็ม ผมยังไมเคยกินปลาท่ีอรอยเทาปลา

กระเบนของแมนํ้ามูล ซึ่งก็จะซือ้ขายในราคา 14 ลาด เทากับ 50 เซนต (centimes) ของเงิน

เรา ปลาน้ันกวางราว 1 ศอก และยาวถึงเทาแขน พวกคนพื้นเมืองบอกวา เขาเคยตกปลาได

ใหญกวาน้ี ขนาดลําตัวกวางเทากระดงฝดขาว ยังบอกอกีวาจะพบปลากระเบนในแมนํ้า

ใหญ จนถึงหนองคายและเลยน่ันไปอีก...257  

 

ยานการคาภายในเมืองอุบลราชธานีนัน้ต้ังอยู ในบริเวณใจกลางเมอืงใกลกับคุมเจา

เมืองซึง่ลอมรอบดวยกาํแพงอิฐซ่ึงมีรานคาของชาวจีนอยูดานหนา 258  “ตามรานคาในเมืองอุบล

นอกจากจะมีของกินแลวยังมี หม ู เปด ไก ปลา ผักตางๆ” 259  และในบริเวณใกลเคียงกับยาน

การคานัน้คือทุงศรีเมืองซึ่งในชวงทีก่รมหลวงสรรพสิทธปิระสงค ทรงดํารงตําแหนงขาหลวงน้ัน

พระองคไดทรงดําริใหสรางศาลาทีพ่ักทั้ง 4 มุม สําหรับเปนทีพ่ักของขบวนพอคาจากตางถิ่น260  

นอกจากนี ้ ยงัปรากฏหลักฐานของการผลิตเพื่อประกอบการคาการแลกเปล่ียนโดยตรง 

เชน กนัซึง่สอดคลองกับการปรากฏตัวของชนช้ันชางฝมือ ที่คนกลุมนี้ไดรับการคุมครองและ

                                                 
257 เอเจียน แอมอนิเย, บันทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 69. 
258 เร่ืองเดียวกนั, 68. 
259 เร่ืองเดียวกนั, 71. 
260 เสนอ นาระคล, “พระกรณียกิจในดานการปกครอง,” ใน พระประวัติและพระกรณีย

กิจพลตรีพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค (กรุงเทพฯ : มณฑลทหารบกที่ 6, 

2523), 116. 
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สนับสนนุทางเศรษฐกิจจากสยามไมตองรับภาระการเสียสวย แตอาจตองอุทิศฝมอืเชิงชางของตน

ใหแกงานราชการเม่ือมกีารเรียกใช 261และนอกจากนี้ยงัปรากฏหลักฐานวาชาวเมืองมีการผลิตหมอ

และเกลือเพื่อคาขายแลกเปล่ียนทั้งภายในเมืองและเมอืงใกลเคียง ดังนี ้

 

...ชาวเมอืงอบุลผลิตหมอกระทะขนาดเล็ก ซึ่งขายในราคา 3-5 ลาด แลวแตขนาด

ใหญหรือเล็ก แตวาการผลิตเกลือน้ันเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ไมใชเฉพาะสําหรับคนเมือง

อุบล แตสําหรับคนในเขตใกลเคียงทางทิศเหนือ ตามทรรศนะของ เดอ ลาเกร,ฟรองชิส กาก

นิเย และ ดร.ชแูบต ไดใหรายละเอียดไวแลวเก่ียวกับบอเกลือเมืองอบุล ฟรองชิส กากนิเย 

ยังอางวาการผลิตท่ีพิเศษดังกลาว เปนผลใหมีการพัฒนาจังหวัดอุบลไดอยางรวดเร็ว...262 

 
 จากหลักฐานเหลานี้แสดงใหเห็นภาพของตลาดในเมืองอุบลราชธาน ี ซึ่งอยูใกลทุงศรี

เมืองในบริเวณที่เรียกวา “ตลาดเกา” โดยภายในตลาดนัน้จะมีสินคาและพอคากลุมตางๆ โดยมี

ลูกคาคือพอคานักเดินทางจากตางถิน่, ชาวเมือง, ขาราชการจากสยาม  

สินคาที่ผลิตจากภายนอก เชนถวยชามผาแพรตางๆ จะถูกนําเขามาโดยขบวนเดินเทา

ของพอคาชาวจีน หรืออาจถูกสงผานมาจากนครราชสีมาผานทางแมน้ํามูนโดยเรือกลไฟของ

บริษัทสยามบูรพทิศสิทธิการ (SIAM ORIENT COMPANY) เขาสูยานรานคาภายในเมือง  

สายการเดินเรือของบริษัทสยามบูรพทิศสิทธิการ เร่ิมเปดกิจการในป พ.ศ.2434 โดยมี

เรือกลไฟ สองลํา ชื่อเรือบํารุงบูรพทิศ และเรือพานชิวัฒนา เดินทางจากเมืองอุบลราชธานี ไปถงึทา

ชางแขวงเมืองนครราชสีมา ในราคา 8 บาทสําหรับผูโดยสารช้ันสอง และ 6 บาท สําหรับผูโดยสาร

ชั้นสาม 

สินคาราคาแพง เชนเคร่ืองทองเหลืองและอัญมณี ถกูนําเขาโดยกลุมนายฮอยชาวกุลา 

ซึ่งพกัทพัอยูทีศ่าลาริมทุงศรีเมือง ซึง่เปนยานใกลเคียงกบัตลาด โดยทีมุ่มทัง้ส่ีของทุงศรีเมืองนั้น มี

ศาลาซ่ึงสรางไวเปนทีพ่ักของบรรดาพอคาไวทัง้ส่ีมุม ในขณะที่ทุงโลงขนาดใหญนัน้กน็าจะคราครํ่า

ไปดวยฝูง “โคตาง” ที่พอคาชาวกุลาปลอยใหพกัเล็มหญาไว 

                                                 
261 “ประกาศตักเตือน วนัที ่1 เมษายน ร.ศ.118,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที ่5 

กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.57/9, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
262 เอเจียน แอมอนิเย, บันทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 70. 
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นอกจากนี้ในตลาดเมืองอุบลราชธานี ยงัมี สินคาฟุมเฟอย เชนน้าํหอม กาแฟ และ ไวน 

ซึ่งถูกลําเลียงมาตามแมน้ําโขง เพื่อเก็บสินคาไวในโกดังซึ่งนายหางชาวตะวันตกเชาที่ไวริมแมน้าํ

มูน และภายในหางของชาวตะวันตกนัน้ ก็อาจเปนที ่ซึง่บาทหลวง หรือกงสุลชาวฝรั่งเศส สามารถ

หาไวนที่ผลิตข้ึนในประเทศฝร่ังเศส เพื่อใชในการประกอบพิธีกรรม และใชในโอกาสพเิศษตางๆ  

ในขณะทีพ่อคาจากตางถิ่นเหลานี้ ไดคอยๆ สราง “ยานการคา” ใหมคีวามเจริญรุดหนา 

ชาวเมืองพื้นถิน่ก็ไดเขาไปมสีวนรวมในตลาดของเมือง โดยชาวเมืองจะวางผักหรือปลาสดที่จับได

จากแมน้ํา ขายริมกําแพงบานเจาเมืองดานที่ติดกับตลาด ซึ่งสินคาจากชาวเมืองนี้มสีวนสาํคัญใน

การหลอเล้ียง “ยานการคา” ใหคงอยูได เนือ่งจากเปนผูทีผ่ลิตและกระจายอาหารเขาสูเมือง  

ดานการบริการขนสงภายใน “ยานการคา” มีกลุมกุลีชาวญวนคอยรับจางขนสงสินคา

ระหวางทาเรือและตลาดอยูหลายคน ซึ่งในเอกสารใบบอกเมืองอุบลราชธานีระบุวา ในตลาดของ

เมือง มีชาวญวนเปนกลีุรับจางและมบีางสวนที่ปลูกผักและจับปลา โดยชาวญวนในเมือง

อุบลราชธานีในชวงเศรษฐกจิระบบตลาดนี้นาจะมีจํานวนประชากรเปนจํานวนมาก และมีการ

รวมกลุมกนัเปนชุมชน จนสามารถตอรองหรือจนกระทัง่ กอเหตุทะเลาะววิาทกับตํารวจทหารอยู

เสมอ 263 

คนกลุมตางๆ เหลานีม้ีความสัมพนัธกับการคาและตลาดของเมือง ซึง่เปนลักษณะของ

สภาพเศรษฐกจิในระบบตลาด ซึ่งคนหลากหลายกลุมเขาไปมีบทบาทในการคาขายแลกเปล่ียน

โดยตรง ภายใตสภาพทางเศรษฐกิจดังกลาวยอมสงผลใหชาวเมืองที่มีสวนรวมในการคาขาย

แลกเปล่ียนมีโอกาสสะสมทรัพยากรและปจจัยทางการผลิต จนกลายเปนคนมั่งมีข้ึนมาได สภาพ

ดังกลาวไดเปล่ียนโฉมหนาเศรษฐกิจของเมือง ซึ่งกลุมเจาเมืองเคยมบีทบาทเปนอยางมากในการ

ระดมทรัพยากรและทําการผลิต เพื่อทาํการคา ซึ่งตองยอมรับวาสภาพดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจาก

นโยบายทางเศรษฐกิจของผูปกครองชาวสยาม เชนการเปล่ียนระบบเงนิตรามาใชเงนิในระบบ

เดียวกนักับสยาม ซึง่มีมาตรฐานและการรับรองจากรัฐ สงผลใหการคามีความคลองตัวและมี

ความยุติธรรมมากยิง่ข้ึน ตลอดจนจํานวนราชการที่เพิม่มากข้ึนยอมกระตุนใหเกิดพลังการคาการ

แลกเปล่ียนและกระตุนภาคการผลิตของเมืองใหตอบสนองไดอยางเพียงพอกับความตองการของ

เมือง เพื่อเปนการช้ีนําใหเห็นภาพของเมืองอุบลราชธานใีนระบบตลาดไดชัดเจนข้ึน ในหวัขอ

ตอไปนี้ผูศึกษาจะทําการอภิปรายถงึสภาพทางสังคมภายใตเศรษฐกจิระบบตลาด ซึ่งยอมมีความ

แตกตางจากสภาพสังคมในชวงที่ผานมา ดังนี ้

                                                 
263  “ใบบอกเมืองอุบลราชธานี,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 

กระทรวงมหาดไทย, ร 5 ม 2. 12 /3, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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3. สภาพทางสังคมของอุบลราชธานี ในเศรษฐกิจระบบตลาด 
 เพื่อสรางความกระจางตอสภาพทางเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานี ระหวางทศวรรษที่ 

พ.ศ.2410 ถงึ ทศวรรษที ่ พ.ศ.2460 ผูศึกษาจําเปนที่จะตองกลาวถงึสภาพสังคมในหวงเวลา

ดังกลาว เนื่องจากกาํลังทรัพยากรมนษุยนัน้ถือเปนหัวใจสาํคัญของระบบเศรษฐกิจ โดยเปน

ผูกระทําการผลิต ขนสง คาขายแลกเปล่ียน ตลอดจนใชสอยทรัพยากรอื่นๆ นอกจากนี้ยงัมีบทบาท

ในฐานะบุคลากรผูสรางผลประโยชนแกรัฐ ไมวาจะเปนแรงงาน สวยภาษี ตลอดจนชีวิตในยาม

สงคราม ดังนัน้รัฐจึงจาํเปนที่จะตองหาวิธีควบคุมกาํลังคนอยางมปีระสิทธิภาพ เพื่อเก็บเกีย่ว

ผลประโยชนสูงสุดเทาที่จะสามารถกระทาํได 

 ดังไดกลาวไวในบทที่แลววาหลังจาก ทศวรรษที่ พ.ศ.2390 เมืองอุบลราชธานีเปนหวั

เมืองทีม่ีจํานวนประชากรมากที่สุดในดินแดนดานตะวนัออกเฉียงเหนอื ดังนัน้เมืองอุบลราชธานีจงึ

มีความสาํคัญมากที่สุดเหน็ไดจากการเปนที่ประทับของขาหลวงตางพระองค ทั้งพระเจาบรมวงศ

เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรและพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ซึง่ทรงใชเมือง

อุบลราชธานีเปนศูนยกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองของภูมิภาค ดังนั้นในการศึกษาสภาพ

เศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธาน ี จึงมีความจาํเปนที่จะตองเขาใจในโครงสรางของสังคมและการ

ควบคุมกําลังคนซ่ึงเปนเร่ืองเศรษฐกิจการเมือง โดยมีประเด็นที่จะอภิปราย ดังนี ้
 
3.1 โครงสรางทางสังคม 
 จากสภาพทางการเมือง ระหวางทศวรรษที่ พ.ศ.2410 ถึง ทศวรรษที ่พ.ศ.2460 สยาม

ไดพยายามปรับปรุงระบบการปกครองของอุบลราชธาน ี โดยการสงเชื้อพระวงศชัน้ผูใหญ 

ขาราชการ ทหารตํารวจเขามาในเมืองอุบลราชธานี ซึ่งบุคคลเหลานีน้ําเงินจํานวนมหาศาลเขามา

สูระบบเศรษฐกิจของเมือง จนกอเกิดเปนชนช้ันพอคา ชางฝมือ และผูรํ่ารวยข้ึน โดยจะเหน็ไดวา

พัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองดังกลาวไดสงผลใหโครงสรางทางสังคมมีความซับซอนข้ึน โดย 

มีกลุมคนในสังคม ถงึ 8 ระดับดวยกนั ไดแก 

ระดับสูงสุด คือเจานายเช้ือพระวงศ ซึ่งเปนกลุมคนทีม่ีกําลังซื้อสูงสามารถซื้อสินคา

ราคาแพงเชน ผาไหม เคร่ืองประดับ รองเทาหนงั เปนตน และยังมีอํานาจในการอํานวยคุณและ

โทษแกพอคากลุมตางๆ ได  โดยเฉพาะตําแหนงขาหลวงตางพระองคนัน้มีอํานาจสูงสุดในการ

ปกครอง โดยสามารถส่ังประหารชีวิตบุคคลในพื้นที่ปกครองไดโดยไมตองขอพระบรมราชานุญาต

จากกรุงเทพมหานคร หมายความวาตําแหนงขาหลวงใหญตางพระองคมีสถานภาพเปน “เจาชีวิต” 

เชนในกรณีการปราบปรามเหลาผูมีบุญ มองสิเออโลรรองร ที่ปรึกษาดานกฏหมายชาวฝร่ังเศสได

ทูลถามพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงสรรพสิทธปิระสงควาพระองค ทรงมีอํานาจอยางไรในการ
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ตัดสินประหารชีวิตกอนไดรับพระบรมราชานุญาต พระองคจึงทรงมรัีบส่ังวา “ใหนาํความกราบ

บังคมทูลดู” เมื่อมองสิเออโลรรองร นําความไปกราบบังคมทูลเจานายชั้นผูใหญที่กรุงเทพมหานคร 

ก็ไดคําตอบเพยีงส้ันๆวา “ทานเปนขาหลวงตางพระองค”264 

ระดับที่สอง คือขาราชการหรือบรรดาขาหลวงที่มาจากกรุงเทพมหานคร คนกลุมนี้

สามารถวากลาวตักเตือนบรรดาเจาเมืองและกรมการเมอืงทองถิน่ได โดยกลุมราชการนี้คือกลุมที่

ยังชีพดวยเงนิคาตอบแทนจากรัฐ ดังนัน้จงึเปนกลุมที่มกีําลังซื้อสูงสุดในสังคม 

ระดับที่สาม คือ เจาเมืองและกรมการทองถิ่น หลังการเขามาของเช้ือพระวงศและ

ขาราชการจากสยามกลุมเจาเมืองและกรมการทองถิน่ก็ไดคอยๆ สูญเสียบทบาทในการกํากับ

ทิศทางเศรษฐกิจการเมืองในอุบลราชธานี แตอยางไรก็ตามคนกลุมนี้ยงัเปนกลุมที่มีทรัพยสิน ที่ดิน 

และกําลังคนมากที่สุด ดังนั้นคนกลุมนี้จงึมีผลประโยชนและความสําคัญตอการพฒันายานการคา

และการผลิตของเมือง โดยปรากฏหลักฐานวากลุมเจาเมืองและกรมการเมืองทองถิ่นไดถวายทีดิ่น

เพื่อใชในราชการ ดังนี ้

 

...ตอมาไมนานพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ขาหลวงตาง

พระองคมีรับส่ังตอหมอมเจียงคําฯ พระอบุลการประชานิตย พระจงกลนิธานสุพันธ (สุคํา

ทัด สุวรรณกูฏ) และพระอบุลศักด์ิประชาบาล ผูเปนหลักและญาติผูใหญของหมอมจียงคํา

วา “ท่ีดินท้ังหลายท่ีทางราชการไดอาศัยอยูเด๋ียวน้ี ฉันไดสอบถามพระยาศรีสิงหเทพ (ทัด 

ไกรฤกษ) และพระยาภักดีณรงค (สิน ไกรฤกษ) ขาหลวงเมืองอบุลฯ แลววา เปนท่ีดินของ

พวกเจาท้ังส้ินตลอดนาทุงศรีเมือง โดยขาหลวงเขาขออาศัยเปนสํานักของทางราชการมา

นานแลวเจาจะวาอยางไร เพราะท่ีแหงอื่นมีไมเหมาะสม เห็นแตท่ีของราชบุตร (สุย) ปูยาตา

ยายของพวกเจาสืบมา แตหายังไดคิดคาชดใชอยางใดใหไม เมื่อพวกเจาตองการสิ่งใดเปน

คาตอบแทน ก็ใหบอกมา... ...หมอมเจียงคําฯ พรอมดวยคณะญาติผูใหญหลายคนได

ปรึกษากันวา พวกเราคิดจะเอาราคาท่ีดินหรือจะยอมยกใหเปนสาธารณประโยชนตอทาง

ราชการบานเมอืงสืบไปอยางไร บรรดาญาติท่ีมาประชุมก็ไดปรึกษาพรอมเพียงกันเปนเอก

ฉันทตกลงกันวา ควรยกท่ีดินดังกลาวใหเปนท่ีสาธารณ ประโยชนแผนดินเพื่อเปนอนุสรณ 

ไมขอคิดคาตอบแทนแตอยางใด...265  

                                                 
264 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2546), 445. 
265 เร่ืองเดียวกนั, 365-369. 
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ระดับที่ส่ี คือพอคา ชางฝมือ และผูรํ่ารวยเปนกลุมที่ไมตองเสียภาษี แตมีหนาที่ตามฝาย

ปกครองเรียกรอง คนกลุมนีม้ีบทบาทในการผลิตและเคล่ือนยายทรัพยากร  

ระดับที่หา ชาวตางชาติเปนกลุมที่อยูใตกฎหมายและการคุมครองของชาติอ่ืน เชน

ฝร่ังเศส หรืออังกฤษ คนกลุมนี้มีบทบาทตอการคาการแลกเปล่ียน เนื่องจากจะเขามาในเมือง

อุบลราชธานีในฐานะพอคาโดยรัฐจะไดผลประโยชนจากภาษีการคา 

ระดับที่หก นกับวชเปนกลุมที่ไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี แตในขณะเดียวกนันั้นมี

ความสําคัญในฐานะกลุมผูบริโภคซึ่งมีสวนในการกระตุนการผลิตและการหมุนเวียนทรัพยากร 

ระดับที่เจ็ด ราษฎร เปนคนกลุมเดียวที่มภีาระในการเสียสวยรายป มหีนาทีเ่ปนแรงงานใน

การผลิตแตไมมีสิทธิในการทาํมาหากินแตไมมีกรรมสิทธิแ์ทจริงในที่ดินของตน โดยเฉพาะผูที่

อพยพมาจากฝงซายของแมน้ําโขงซ่ึงนับเปนราษฎรจํานวนมากน้ันตองทาํสัญญาเชาทีท่ํามาหากิน

ตอรัฐ โดยมีสําเนาสัญญาฉบับยอ ดังนี ้

 

1. นาย... แลท้ังครอบครัวเบื้องนา สัญญาทัณฑบลเชาท่ีดินในเขตรบานแขวงเมืองเนื้อท่ีไม

เกิน 30 ไรเพื่อเชาอาไศรยอยูทํากิน 

2. จะสวามิภักด์ิตอพระเจาอยูหัวขอเปนขาแผนดินโดยอันซื่อสุจริต 

3. จะประพฤติอยูในบังคับกฎหมายบัญญัติโดยเรียบรอยบังคับบัญชาของบานเมือง 
4. จะไมถอืเอาท่ีดินเปนสิทธิ์ 
5. คาเชาปละ 3 บาทจะใหในเวลาท่ีขาหลวงผูใหญทําใบสําคัญเรียกเอา 

6. ทานมิใหอยูตอไป เมือ่ใดจะตองไปใหพนเขตแขวงทาน แลติดคางคาเชาอยูอยางไรก็จะ

ใหจนครบ ส่ิงปลูกสรางเอาไวในท่ีดินเทาใดยอมใหเปนของสําหรับแผนดินในทันที266 

 

อยางไรก็ตาม เมื่อถึงป พ.ศ.2453 ทางสยามไดเร่ิมผอนปรนใหราษฎรมีกรรมสิทธิ์ใน

การครอบครองที่ดินได ดวยการออกหนงัสือสําคัญสําหรับที่ดินใหแกราษฎร267 

                                                 
266  “เร่ืองคนฝงซายและคนมณฑลอ่ืนเขามาอยูในมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ ไมยอม

เสียเงนิขาราชการและกะเกณฑใชราชการตางๆ วนัที ่ 28 ตุลาคม ร.ศ.117,” เอกสารกรมราช

เลขาธิการ รัชกาลที ่5 กระทรวงมหาดไทย, ม. 57/13, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
267  “เร่ืองกรมหลวงดํารงราชานุภาพกราบบังคมทูลเร่ืองมองซิเออรโลรอง เสนอใหมีการ

จัดทําหนงัสือสําคัญสําหรับที่ดินใหแกชาวมณฑลอีสาน วันที่ 31 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน พ.ศ.
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ระดับแปด ทาส เปนกลุมคนที่ไมตองเสียภาษี ทาสมหีนาที่เปนแรงงานใหแกมูลนาย แต

ภายหลังระบบทาสไดยกเลิกลง ทาสหลายคนไดเขารับราชการโดยผานการเกณฑทหาร 

 เมื่อกลาวถงึคนในระดับตางๆ อันประกอบเปนโครงสรางทางสังคมของเมือง

อุบลราชธานีแลว ประเด็นตอไปที่จะตองกลาวถงึคือวิธีการควบคุมกําลังคนซ่ึงมีสวนสําคัญตอ

สภาพทางเศรษฐกิจ ดังนี ้

 
3.2 การควบคุมกาํลงัคน  

 การควบคุมกาํลังคน มีความสาํคัญอยางมากตอเมืองอุบลราชธาน ี เนื่องจาก

อุบลราชธานีเปนหวัเมืองขนาดใหญ และเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจการเมืองที่สําคัญแหงหนึ่ง

ของลุมแมน้าํโขง โดยเฉพาะในหวงเวลาที่สยามตองเรงปรับปรุงรูปแบบการปกครอง  เพื่อเตรียม

รับมือกับความผันผวนทางการเมืองระหวางสยามกบัฝร่ังเศส ซึง่ปจจัยดานกําลังคนยอมมีความ 

สําคัญอยางมาก 

ในชวงตนของทศวรรษทีพ่.ศ.2410 ปญหาในการควบคุมกําลังคนของเมืองอุบลราชธานี

นั้น เกิดจากการรายงานจํานวนตัวเลกนอยกวาความเปนจริง ซึ่งสยามไดพยายามปรับปรุง

เปล่ียนแปลงหลายคร้ัง 268  เชนใน พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจดัรูปแบบการปกครองหวัเมอืงลาวฝายตะวันออกเฉียงเหนือใหม โดย

การแบงหัวเมอืงตาง ๆ ออกเปนกอง แลวรวมเอาหวัเมืองเอก โท ตรี และจัตวา เขาไวในกอง

เดียวกนั ในแตละกองก็จะมีขาหลวงกาํกบัราชการ ทําหนาที่ปกครองควบคุมกาํลังคนกองละ 1 คน 

และมีขาหลวงใหญกาํกับราชการอยูที่เมืองนครจําปาสักอีก 1 คน 269  แตวิธีนี้ไมสามารถควบคุม

กําลังคนไดอยางเรียบรอยเนือ่งจากระบบบญัชีตัวเลกไมแนนอน เนือ่งจากกรมการเมืองทองถิน่

บางสวนไดพยายามบิดเบือนจํานวนคนไวเพื่อผลประโยชนในการเก็บสวย270  

                                                                                                                                            
2453,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย, ร.6 ม.17/1, หอจดหมายเหตุ

แหงชาติ. 
268 “เร่ืองใบบอกเมืองตางๆ,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย

, ร.5 ม.2. 12 ก, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
269 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2546), 301. 
270 “เร่ืองใบบอกเมืองตางๆ,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย

, ร.5 ม.2. 12 ก, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ระบบการควบคุมกําลังคนไดมีการเปลี่ยนแปลงอีกคร้ังใน พ.ศ.2434 เมื่อพระเจาบรม

วงศเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงเปนขาหลวงตางพระองคประจําหัวเมืองลาวกาว พระองคได

ปรับเปล่ียนวิธกีารคุมกําลังคนใหมดวยการทําบัญชีจาํนวนเลกใหเปนทีแ่นนอน 271  ซึ่งการทําบัญชี

จํานวนคนของพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรสามารถทาํแลวเสร็จในป พ.ศ.2435  

ในราวป พ.ศ.2438 เมืองอุบลราชธาน ี มีประชากรประมาณ 60,000 คน โดยข้ึน

ทะเบียนภายในราว 40,000 คน และอยูในทะเบียนนอกอีกกวา 20,000 คน และมกีารเกณฑทหาร

ในจํานวน ไมเกิน 1,000 คน272 

เนื่องจากอุบลราชธานี เปนเมืองการคาทีสํ่าคัญสงผลใหมีบรรดาพอคาจากตางชาติเขา

มาทาํการคาอยูเสมอ อีกทั้งมีบางกลุมที่หนีภัยสงครามเขามาเชนกลุมชาวญวน ซึ่งสยามไดมี

ความระมัดระวังในพฤติกรรมของชาวตางชาติและพยายามควบคุมอยางรัดกมุที่สุด โดยเฉพาะ

กลุมคนในบังคับของฝร่ังเศสและอังกฤษ โดยกลุมชาวตางชาติที่เปนพอคานัน้สยามจะเรียกเกบ็

ภาษีขาออกและมีการตรวจรายการสนิคาอยางเขมงวด และหามไมใหคนในบังคับตางชาติถอื

ครองที่ดินดังไดกลาวมาแลวในขางตน สวนคนที่อพยพเขามาต้ังถิ่นฐานนั้นสยามจะใหทาํสัญญา

เชาสิทธิในการทํากนิ โดยใหผูอพยพเหลานัน้อยูกนัเปนกลุมมีการตรวจตราจากฝายราชการอยาง

เขมงวด จนบางครั้งเกิดการกระทบกระทั่งระหวางขาราชการและผูอพยพ เชนกรณีวนัที ่ 3 

พฤศจิกายน พ.ศ.2451 ไดเกิดเหตุการณการปะทะระหวางทหารกับชาวญวนที่บริเวณตลาดเมือง

อุบลราชธานี273 
 

3.3 การควบคุมกําลงัคนกับระบบเศรษฐกจิ  
 ดังที่ไดกลาวไวแลววาระหวางทศวรรษที ่ พ.ศ.2410 – 2460 สยามไดเขาควบคุม

อุบลราชธานีในแทบทุกดาน ซึ่งยอมเปนที่แนนอนวาในหวงเวลาดังกลาวไดเกิดกระบวนการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองในอุบลราชธานีอยางหลีกเล่ียงไมได โดยการควบคุมกําลังคน

                                                 
271  ไพฑูรย มกีุศล, การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดด้ิง, 2517), 67. 
272 เอเจียน แอมอนิเย, บันทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 67. 
273  “เร่ืองกรมหลวงดํารงราชานุภาพกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช วันที่ 9 

พฤศจิกายน ร.ศ.126-21 พฤษภาคม ร.ศ.127,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที ่ 5 

กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ฝ.30.3/10, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ถือเปนส่ิงสําคัญเพื่อรองรับตนทนุในการเปล่ียนแปลง ชาวอุบลราชธานีตองจายสวยภาษีเพื่อหลอ

เล้ียงบรรดาราชการสมัยใหม สยามจึงใหความสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพือ่ใหสอดคลอง

กับคาใชจายทีรั่ฐตองใชในกจิการตางๆ ซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจเชนการเพิ่มปริมาณการผลิต

หรือปริมาณการคานัน้ตองอาศัยการควบคุมกําลังคนทีม่ีประสิทธิภาพ และการสนับสนนุใหเกิด

กลุมพอคาชางฝมือและผูรํ่ารวยข้ึน สงผลใหเกิดกลุมคนในเมืองที่พยายามกระทําตนเปนชาว

สยาม เชนการแตงกายหรือการสูบฝน ดังปรากฏในหลักฐานวา 

 

 ...พวกผูหญิงเมืองอบุล ยังมกีารไวผม เกลามวยผม พวกคนลาวทางตะวันออกผูหญิง

ทาขมิ้นเอาสีผ้ึงทาริมฝปาก พวกผูชายใชนํ้ามันหมูรักษาผมรับเอาแบบอยางจากสยาม

มากกวา และก็มีการอวดอางวางทากวา ดังคําพังเพยท่ีชาวบานกลาวไววา “มีรังจอมปลวก

อยูท่ีศรีสะเกษ มีคนทุกขไรท่ีเมืองเดช และคนขี้โมเกียจครานท่ีเมืองอุบล”... ...พวกเขาพา

กันสูบฝนเปนจํานวนมากซึ่งเปนฝนท่ีชาวจีนนํามาขายจากบางกอกและขายตามนํ้าหนัก

เปนแทง การสูบฝนแพงๆ น้ันถือเปนความสะสวยไมนอย...274 

 

 อาจกลาวไดวา การควบคุมกําลังคน มีผลกระทบหรือความเกีย่วของโดย ตรงกับ

เศรษฐกิจการเมือง ซึ่งการปรับเปล่ียนระบบการควบคุมกําลังคนนีย้อมสะทอนใหเหน็ถงึพลวัตร

ของระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งกาํลังจะหนัเหจากความเปนศูนยกลางของภูมิภาคลุมน้ําโขง เขาสู

การเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศสยาม ภายใตเงือ่นไขทางการเมืองและสภาพ

ทางภูมิศาสตร และเม่ือมทีางรถไฟพาดผานเขามาถึง สงผลใหสินคาจากอุบลราชธานีสามารถ

สงผานไปสูกรุงเทพมหานครไดโดยตรง ปจจัยนีย้อมกระตุนและเปดโอกาสใหทําการผลิตเพื่อเขาสู

ระบบตลาดมากข้ึน พรอมๆ กับเสนแบงอาณาเขตรัฐชาติที่มีความชัดเจนสงผลใหเครือขายการคา

ในลุมแมน้าํโขงเดิมลดบทบาทลง ความเปนศูนยกลางของภูมิภาคจึงกลับกลายเปนเพียงเมือง

สําคัญชายขอบในเวลาตอมา ซึ่งกอใหเกดิประเด็นใหมสําหรับการศึกษาอีกประเด็นหนึง่ กลาวคือ

เมื่อหลังทศวรรษที่ พ.ศ.2460 ซ่ึงอุบลราชธานีไดกลายเปนสวนหน่ึงของสยามโดยสมบูรณแลว มี

ความคลี่คลายของสภาพเศรษฐกิจอยางไรบาง  

เนื่องจากผูศึกษาไดเสนอวา จากทศวรรษที่ พ.ศ.2410 - 2460 เปนชวงเวลาที่สยามเร่ิม

เขามามีบทบาทตอการเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธาน ี ดังนัน้เพื่อยืนยันถึงขอเสนอดังกลาวผู

                                                 
274 เอเจียน แอมอนิเย, บันทึกการเดินทางในลาวภาคหนึง่ พ.ศ. 2438, แปลโดย ทอง

สมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต (เชียงใหม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539), 71-72. 
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ศึกษาจึงขอยกการเกบ็สวยของเมืองอุบลราชธานีข้ึนมาอภิปราย ซึง่การที่ผูศึกษานําหัวขอระบบ

สวยมาไวในสวนของสภาพทางสังคมนี ้ เนื่องจากตองการชี้ใหเห็นถึงระบบสวยในมิติทางสังคม 

เพื่อจะแสดงใหเหน็ถงึคนกลุมตางๆ อันเปนองคาพยพของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเมือง ดังนี ้
 

3.4 ระบบสวยของเมืองอุบลราชธาน ี 
 ไดกลาวไวแลววาหลังจากทศวรรษที ่ พ.ศ.2410 จํานวนประชากรของอุบลราชธานีได

เพิ่มมากข้ึน สงผลใหระบบการจัดเก็บสวยแบบเดิมซึ่งกระทําโดยคณะอาญา 4 ไมสามารถสงสวย

ใหครบจํานวนได โดยติดคางสวยติดตอกนั 214,740 บาท ในระยะเวลา 10 ป คือ พ.ศ.2416 -

2425275 

ดังนัน้หลังการสงขาหลวงเขามาปกครองเมืองอุบลราชธาน ี ในป พ.ศ.2427 การ

แกปญหาการเก็บสวยจึงเปนหนึ่งในภารกิจสําคัญ ของบรรดาราชการจากกรุงเทพมหานครที่

จะตองหาวธิีการตางๆเพื่อแกไขปญหาใหได เชนหลวงภักดีณรงค (ทัด ไกรฤกษ) ไดขออนุญาตจาก

กรุงเทพมหานครในการเก็บสวยจากทาสคนละ 1 บาท 2 สลึง โดยเรียกเก็บจากนายเงินเจาของ

ทาส 276  แตการใชวิธีนีน้ัน้ไมสามารถแกปญหาไดเนื่องจากมีการรายงานจํานวนตัวเลกนอยกวา

ความเปนจริง277 ใน พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ ใหจัดรูปแบบการปกครองหัวเมืองลาวฝายตะวนัออกเฉียงเหนือใหม โดยการแบงหัวเมอืง

ตาง ๆ ออกเปนกอง แลวรวมเอาหัวเมืองเอก โท ตรี และจัตวา เขาไวในกองเดียวกันตามความ

เหมาะสม ในแตละกองก็จะมีขาหลวงกาํกบัราชการ ทําหนาที่ปกครองดูแลชําระคดีความ เรงรัด

จัดเก็บเงนิสวย ส่ิงของสวยกองละ 1 คน และมีขาหลวงใหญกาํกับราชการอยูที่เมอืงนครจําปาสัก

อีก 1 คน278 ซึ่งวธิีนี้ไมสามารถแกปญหาการเก็บสวยไดเนือ่งจากบัญชีตัวเลกไมแนนอน กอใหเกิด

การร่ัวไหลของเงนิสวย อีกทัง้ขาราชการจากกรุงเทพมหานครและทองถิน่ไดแยงชิงกนัเก็บสวยกอ

                                                 
275  “ใบบอกเมืองอุบลราชธานี,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที ่ 5 กระทรวง 

มหาดไทย, ร 5 ม 2. 12 /3, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
276 ธีรชัย บุญมาธรรม, “การเกบ็สวยในหัวเมอืงอุบลราชธานีชวง พ.ศ. 2335 - 2442,” 

ประวัติศาสตรและโบราณคดีอุบลราชธาน ี(อุบลราชธาน ี: วิทยาลัยครูอุบลราชธานี, 2531), 155. 
277 “ใบบอกเมืองตางๆ,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร 5 

ม 2.12 ก, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
278 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2546), 301. 
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ให เกิดความเดือดรอนแกราษฎรเปนอันมากจนตองอพยพไปอาศัยอยูเมืองอ่ืน เชนใน ป พ.ศ.

2433 หลวงพทิักษยุทธภัณฑ ขาหลวงเมอืงสกลนคร รายงานไปยังพระยาสุริยเดชวิเสศฤทธิ์ทศทศิ

วิไชย ขาหลวงใหญเมืองหนองคายวา เมื่อไปตรวจราชการที่เมืองหนองลหารและสกลนคร ไดพบผู

อพยพชาวอุบลราชธานีหลายครอบครัว เมื่อสอบถามไดความวาเกิดจากกรมการเมืองทาวเพีย

เรียกเก็บสวยเกินจากที่พระยาราชเสนาขาหลวงเมืองอุบลราชธานีกาํหนด 2-3 เทาตัว เพื่อเบียดบัง

ไวเปนทรัพยสวนตัว ชาวบานทนไมไดจึงหลบหนีมา 279  เหตุการณนี้สะทอนใหเหน็วาคําส่ังของ

ขาหลวงนัน้ไดถูกบิดเบือนจากกรมการทองถิน่ โดยขาหลวงน้ันทาํไดเพียงวางและกํากับนโยบาย

ซึ่งไมอาจจัดการหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรมการเมืองทองถิน่ไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

นัก และปญหาน้ียอมสงผลใหปญหาการเก็บสวยในเมืองอุบลราชธานยีังคงความยุงยากอยู 

จนเมื่อ พ.ศ.2434 พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงพชิิตปรีชากรทรงเปนขาหลวงตาง

พระองคประจําหวัเมืองลาวกาว พระองคไดปรับเปล่ียนวธิีการเก็บสวยโดยแยกเงินสวยของเปน

สองประเภทคือเงินสวยที่คงคางมาแตกอน กับเงินสวยที่จะตองเก็บใหมซึง่ตองรอเก็บหลังทาํบัญชี

จํานวนเลกในแตละเขตแขวงใหเปนที่แนนอน 280  เพื่อแกปญหาการเบียดบังสวยไปเปนทรัพย

สวนตัว โดยพระองคไดเรงสะสางบัญชจีาํนวนเลกและออกประกาศหามเก็บสวยระหวางป พ.ศ.

2434 – 2435 โดยมีเนื้อความวา 

 

...พระเจานองยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากร ขาหลวงใหญซึง่สําเร็จราชการหัวเมืองลาวกาว 

มีรับส่ังโปรดเกลาวา การเก็บเงินแทนสวยในหัวเมืองตางๆ ทุกวันน้ี สารบญัชีฟนเฟอน แลเงิน

หลวงตองคางทบทวนมาเมืองละหลายๆจํานวน เพราะเจาหมูเก็บไดเงินเอาไปใชเสียบาง ไพร

โจทหมูโจทเมืองทบทวนแกงแยงกันบาง คร้ันชําระเรงเงินเกาเขาคร้ังใด เจาหมูก็ไปเก็บเอา

เงินจํานวนใหมแกไพรมาสงใชจํานวนเกา ทําใหสารบัญชียิง่ยุงยากทบทวนหนักเขา ยากจะ

พิจารณาหาความจริงได แลเหตุผลใหญท่ีสําคัญกวาเหตุผลอื่นน้ัน ดวยเจาหมูผูเก็บมิไดให

ใบเสร็จแกตัวไพรน้ัน คร้ันเก็บเงินไปใชเสียเองแลว กลับต้ังคางเอาแกไพรซ้ําซอนกันมาก็มี 

ไพรท่ีฉลาดหลบหลีกหนีแลว กลับมาใหการสูวาไดใหไปแลว คร้ันพิจารณาหาความจริงก็หา

ส่ิงจะเปนหลักฐานมิได... จึงโปรดเกลาฯ ใหมีหมายประกาศบังคับมายัง ผูรักษาเมือง 

                                                 
279“ใบบอกเมืองตางๆ,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร 5 

ม 2.12 ก, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
280  ไพฑูรย มกีุศล, การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดด้ิง, 2517), 67. 
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กรมการ เจาหมู นายหมวด ผูควบคุมตัวเลก ไพร หมูตางๆ ท่ัวหมูทุกกอง ไมวากองนอกกอง

ในเมืองใด ผูใด ทุกแหงทุกคน บันดาอยูในอํานาจขาหลวงหัวเมืองลาวกาว ท้ังฝายตะวันออก

แลฝายใตใหทราบ แลกระทําตามจงท่ัวหนากัน ต้ังแตป ร.ศ. ๑๑๐ ฤ ปเถาะ ตรีศก จ.ศ.

๑๒๕๓ น้ีตอไป หามเปนอันขาดมิใหเจาหมูนายกอง ผูใดเก็บเงินสวย เงินคาราชการ ฤาคา

อันใดส่ิงใด แกตัวไพรต้ังแตอัฐหน่ึงขึ้นไป ไมวาจะเปนเงินคางเกาๆ ใหมๆ จาํนวนหน่ึงจํานวน

ใด เปนคาส่ิงไร อยางไร เปนอนัขาดทีเดียว...281 

 

 ระบบการทาํบัญชีจํานวนคนของพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงพชิิตปรีชากรสามารถทํา

แลวเสร็จในป พ.ศ.2435 และไดใชระบบบัญชี และใบเสร็จ อยางตอเนือ่งมาจนถงึ ป พ.ศ.2442 ได

เกิดความเปล่ียนแปลงของการเก็บสวยในเมืองอุบลราชธานีและหวัเมืองใกลเคียงอีกคร้ัง เมื่อพระ

เจาบรมวงศเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงคทรงดํารงตําแหนงขาหลวงตางพระองคสําเร็จราชการ

มณฑลอีสาน พระองคทรงออกประกาศเปล่ียนแปลงอัตราการเกบ็สวยใหม จากเดิมที่ราษฎร

จะตองเสียคนละ 2 บาท มาต้ังแตป พ.ศ.2393  ปรับใหมเปน คนละ 3 บาท 50 สตางค และทรง

เปล่ียนธรรมเนียมการเก็บสวย โดยนยิามความหมายคําวา “ฉกรรจ” หรือผูที่เขาขายตองเสียสวย

ใหม จากเดมิใชขนาดรูปรางเปนเกณฑกําหนด มาเปนการกําหนดโดยอายุแทน ซึ่งขายของคน

ฉกรรจที่ตองเสียสวยนั้นตองมีอายุ 18 – 60 ป โดยลดทอนเวลาปลดจากเกณฑฉกรรจเปนชราซ่ึง

แตเดิมใช เกณฑอาย ุ70 ป โดยการเปล่ียนแปลงความหมายของฉกรรจนี้ มีเนื้อความตามประกาศ

ในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวนัที ่10 ธนัวาคม พ.ศ.2442 ดังนี ้

 

 ...แตกาลกอนท่ีไดเปนมา กาํหนดเอาสัณฐานของบุคคลเปนท่ีต้ัง คือชายสูงสองศอก

คืบนับวาเปนฉกรรจ... บางคนท่ีเปนคนรางใหญ อายุ ๑๔ หรือ ๑๕ ก็ไดขนาดอัตราเสียแลว 

บางคนเปนคนรางเล็ก อายุ ๑๙ - ๒๐ ฤา ๒๑ ขึ้นไปก็ยงัไมไดขนาดอัตรา ยอมเปนการ

คลาดเคล่ือนกันโดยมาก อน่ึงแตกอนคนท่ีปลดชะรายกออกจากเปนคนฉกรรจ อายุ ๗๐ 

ปเปนกําหนดน้ัน ทรงพระราชดําริเห็นวาเปนการลําบากแกไพรฟาขาแผนดินย่ิงนัก จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหแกไขเปล่ียนแปลงเลิกธรรมเนียมเกาเสีย จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญติัไว ดังน้ี มาตรา ๑ แตน้ีตอไป 

ถาผูใดมีอายุถงึ ๑๘ ป ก็ใหเจาหมูยกผูน้ันขึ้นเปนคนฉกรรจไดใหยกขึ้นบวกลงทะเบียนเป

                                                 
281“ประกาศหามไมใหเก็บเงินภาษีอากรแกราษฎร,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาล

ที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร5 ม. 62.1/34, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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นคนฉกรรจตามธรรมเนียมราชการ มาตรา ๒ แตน้ีตอไปถาผูใดมีอายุได ๖๐ ป ใหปลด

จากเปนคนฉกรรจเปน คนชะราพนจากราชการท้ังปวง...282 
 

 การปรับปรุงระเบียบวธิีเสียสวยในครั้งนี ้ ผูเสียสวยยังสามารถจายสวยที่ตางเมืองตาง

มณฑลได เนือ่งจากทางการจะออกปหรือใบเสร็จให เพือ่ใชยืนยนัวาไดจายสวยแลว283 นอกจากนี้

ยังระบุถงึบุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองเสียสวยไดแก 

1. คนมีใบยศยก ไดแกบุตรหลานผูมีสัญญาบัตร บุตรกรมการผูใหญ นกัดนตรี ครู

อาจารย และพวกชางตางๆ 

2. ขุนนางช้ันสัญญาบัตร 

3. คนที่ถูกเกณฑใชในราชการ  

4. ชาวตางประเทศที่อยูในกาํหนดระหวางเดินทาง 

5. ผูมีอายุตํ่ากวา 18 ป และสูงกวา 60 ป 

6. คนพิการ 

7. นกัพรต 

8. บุคคลที่รํ่ารวย 

9. กรมการผูใหญในตําแหนง 

10. นายอําเภอนายเสนนายแขวง ทาวฝาย ตาแสง กํานนั เสมียน และจาบานทีท่ํา

ราชการอยู284 

  

ระบบการเก็บสวยนี้ไดใชมาจนถงึ ป พ.ศ.2444 ไดเพิ่มอัตราคาเสยีสวยเปนคนละ 4 

บาทตอป อยางไรก็ตามเปนทีน่าสังเกตวาการปรับเปล่ียนระบบการเก็บสวยใหมนี ้นอกเหนือจะไม

เก็บสวยจากคนในวงราชการแลว ยงัยกเวนการเก็บสวยจากชนชั้นกฎมพ ี ซึง่ประเด็นนี้มี

ความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากเปนการปรากฏตัวคร้ังแรกของคนในชนช้ันดังกลาว ซึ่งใน

หลักฐานเอกสารกอนหนานี ้จะพบคนเพยีงสองกลุมคือราษฎรกับผูปกครอง และไมเคยปรากฏการ

                                                 
282  “ประกาศเปล่ียนแปลงธรรมเนียมการเกบ็สวย,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 16, (10 

ธันวาคม 2442) : 518. 
283 “ประกาศตักเตือน วนัที ่1 เมษายน ร.ศ.118,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที ่5 

กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.57/9, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
284 เร่ืองเดียวกนั. 
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กําหนดสถานภาพของบุคคลท่ีเปนเศรษฐี คนรํ่ารวย นกัดนตรี หรือชางฝมือมากอน ส่ิงเหลานีย้อม

สะทอนใหเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไปสูสังคมการคาที่ซับซอนข้ึน สงผลใหเกิด

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และชนช้ันกฎมพเีหลานี้ไดแสดงถึงพัฒนาการทางเศรษฐกจิที่สงผลใหเกดิ

ชนชั้นทางสังคมที่มีความซบัซอนมากยิง่ข้ึน 
 
สรุป 

ในระยะเวลาระหวาง ทศวรรษที่ พ.ศ.2410 - 2460 เปนชวงเวลาแหงการคลี่คลายจาก 

รูปแบบเศรษฐกิจแบบ “ศูนยกลางใหมในลุมแมน้ําโขง” เขาสูรูปแบบเศรษฐกิจใน “ระบบตลาด” ซึ่ง

เปนการเปล่ียนผานจากเดิมที่กลุมเจาเมืองมีบทบาททางเศรษฐกิจมากที่สุด เขาสูสภาพเศรษฐกจิ

ที่ควบคุมโดยสยาม อันเนือ่งมาจากแรงกระตุนจากสภาพเศรษฐกิจการเมืองจากฝงตะวนัออกของ

แมน้ําโขง ซึง่ฝร่ังเศสไดขยายอิทธิพลของตนเพื่อครอบคลุมดินแดนตลอดลุมแมน้ําโขง สงผลให

ราชสํานกัสยามมีความจําเปน ที่จะตองปฏิรูประบบเศรษฐกิจและการเมืองในดินแดนฝาย

ตะวันออกเฉียงเหนือใหม เพื่อตานทานอิทธพิลและนโยบายของฝร่ังเศส โดยสยามเลือกเมือง

อุบลราชธานีเปนศูนยกลางในการปฏิรูป ความเปล่ียนแปลงดังกลาวไดสงผลตอสภาพเศรษฐกิจ

ของเมืองอุบลราชธานีหลายประการ 

ประการทีห่นึ่ง คือความเปล่ียนแปลงในการควบคุมกําลังคน ซึง่เปนส่ิงแรกๆ ของความ

พยายามเขามาจัดระเบียบการปกครองของสยาม ดวยการสงขาหลวงจากกรุงเทพมหานครเขามา

กํากับราชการในเมืองอุบลราชธาน ี เพื่อพยายามสรางระบบควบคุมกําลังคนแทนระบบเกา โดย

สยามไดเปล่ียนวิธกีารสักเลขเปนการทําบัญชีสํามะโนครัว สงผลใหราษฎรทีม่ีใบสํามะโนครัว

สามารถเดินทางไปทาํมาหากิน ไดทัว่ดินแดนในอาณาเขตของสยาม ภายใตความเปล่ียนแปลง

ดังกลาวสงผลใหกลุมเจาเมอืงไดคอยๆ สูญเสียบทบาทในการควบคุมกําลังคนของตน แตอยางไร

ก็ตามบรรดาเจาเมืองยังคงไดรับผลประโยชนจากเลขสวยในอัตรา 1 ใน 3 จนถงึ พ.ศ.2458 ซึ่ง

บรรดากรมการเมืองไดเขาสูระบบเงินเดือนในระบบราชการเหมือนขาราชการจากสยาม 

ประการที่สอง คือการยกเลิกการเสียสวยส่ิงของมาเปนการจายเงนิคารัชชูปการแทน 

นโยบายนี้ไดสงผลใหราษฎรสามารถประกอบอาชีพที่ตนเองถนัดไดมากข้ึนเนื่อง จากไมตอง

กระจายเวลาในการจัดหาสิง่ของเพื่อเสียสวย จากนโยบายน้ีกระตุนใหเกิดผูชํานาญ การตามแขนง

อาชีพตางๆ เชนชางฝมือ พอคา หรือศิลปน  

ประการที่สาม คือการลดบทบาทความสําคัญของเครือขายทางการคาเดิม ซึ่งเปนผลมา

จากสงครามระหวางสยามและฝร่ังเศสในป พ.ศ.2436 สงผลใหสยามตองเสียดินแดนฝงซายแมน้าํ

โขง ดวยแรงบังคับทางการเมืองดังกลาว สงผลใหเกิดอุปสรรคของเครือขายทางการคา ซึง่แตเดิม
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เมืองอุบลราชธานีสามารถทาํการแลก เปล่ียนคาขายกบัเมืองในลุมแมน้ําโขงได แตเมื่อเกิดปญหา

ทางการเมืองข้ึน เมืองอุบลราชธานีจงึตองหนัมาพึง่พาทรัพยากรในดินแดนตอนในของฝงขวา

แมน้ําโขงมากข้ึน สงผลใหความสําคัญของเกลือซ่ึงเคยเปนทรัพยากรหลักในการดึงดูดทรัพยากร

อ่ืนๆ เขาสูเมืองหมดบทบาทความสําคัญลงไป เนื่องจากเมื่อไมสามารถคาขายกับเมืองใน

เครือขายเดิมไดอยางสะดวกแลว เกลือของอุบลราชธานีก็ไมไดเปนที่ตองการของเมืองในอาณา

เขตของสยาม โดยเฉพาะในเขตลุมแมน้ํามูน-ชี ซึ่งลวนสามารถผลิตเกลือไดเอง ดังนั้นความสําคัญ

ของเกลือทีม่ีตอระบบเศรษฐกิจของเมืองจงึถูกแทนที่ดวยความสําคัญจาก “ความตองการที่จะซื้อ”

จากเงินเดือนของขาราชการ ซึ่งกลายมาเปนปจจัยใหมในการระดมทรัพยากรเขาสูเมือง 

สภาพเศรษฐกจิในระบบตลาด ไดสงผลใหสภาพสังคมของเมืองอุบลราชธานีมีความ

ซับซอนมากยิง่ข้ึน เนื่องจากกลุมผูปกครองจากสยาม พอคาและผูมัง่มี ไดกลายเปนคนกลุมใหมที่

มีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของเมอืง ในขณะที่โครงสรางทางสังคมกอนหนานี ้มีเพียง “เจา

เมือง” กับ “ตัวเลข” ซึ่งในชวงระบบตลาดเรียกวา “ราษฎร” เทานัน้  

เมื่อเขาสูทศวรรษที่ พ.ศ.2460 อิทธิพลของฝร่ังเศสในลุมแมน้ําโขงออนแรงลง สยามได

อาศัยโอกาสดังกลาว สรางความมัน่คงใหกับโครงสรางในระบบราชการ และกระชับพลังทาง

เศรษฐกิจการเมืองในภูมิภาคนี้ ดวยการตอเติมเสนทางรถไฟจากทาชางนครราชสีมาเขาสูดินแดน

ดานตะวันออก ซึง่ทางรถไฟนี้ไดสงผลใหพอคาชาวจนีซึ่งมีความชาํนาญในการสรางเครือขายทาง

การคา ไดกาวข้ึนมามีบทบาทในการคาขายแลกเปล่ียนเหนือพอคากลุมอ่ืน พรอมๆ กันนัน้จาก

ตนทนุคาขนสงสินคาที่ถกูลง ไดสงผลใหสินคาชนิดใหมๆ เชน ขาว ไม และสุกร จากอุบลราชธานี

ถูกสงผานไปจาํหนายในกรุงเทพมหานครมากข้ึน ระบบเศรษฐกิจของอุบลราชธานจีึงคอยๆ กลาย

เขาไปเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของสยามในที่สุด  
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 

พื้นที่อันเปนทีต้ั่งเมืองอุบลราชธาน ี เปนพืน้ทีซ่ึ่งมีความอุดมสมบูรณสามารถผลติขาว

เกลือ และปลา ไดเปนจํานวนมากพอที่จะรองรับการเกดิชุมชนขนาดใหญได อีกทัง้ยังอุดมไปดวย

ของปา เชนข้ีผ้ึง น้าํรัก ปาน และทรัพยากรที่นับวามีความสําคัญทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก คือ

เกลือ โดยเกลือนัน้เปนทรัพยากรซึง่มมีูลคาสูงและเปนที่ตองการของชุมชนในเขตลุมแมน้ําโขง 

ความสําคัญทางเศรษฐกิจอีกประการหนึง่คือการเปนจุดเชื่อมตอของแมน้ําที่สําคัญ 3 สาย คือ

แมน้ําโขง แมน้ําชี และแมน้าํมูน ซึง่เปนเสนทางสําคัญของการคาการแลกเปล่ียนในภูมิภาค สงผล

ใหพืน้ทีก่อนทีจ่ะเปนเมืองอุบลราชธานีนัน้ ปรากฏรองรอยชุมชนมาตั้งแตสมัยกอนประวติัศาสตร 

จนกระทั่งชาวลาวกลุมพระวอพระตาไดเลือกพื้นที่แหงนีเ้ปนที่ต้ังถิน่ฐานของตน โดยใชชื่อวาบาน

หวยแจระแม 

สภาพทางเศรษฐกิจในพืน้ทีแ่หงนี้ไดเกิดความเปล่ียนแปลงในป พ.ศ.2335 เมื่อสยามได

ยกบานหวยแจระแมข้ึนเปนเมืองอุบลราชธาน ี เมืองแหงนี้ไดอาศัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจจากทีต้ั่ง

และทรัพยากร ส่ังสมพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองจนกลายเปน “ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ

การเมืองแหงใหมของลุมแมน้ําโขง” ซึ่งสามารถระดมทรัพยากรจากชุมชนในเขตลุมแมน้ําโขงและ

ทุงกุลารองไหเขามาสูเมืองได โดยทรัพยากรสําคัญในชวงเวลานี้ไดแก ขาว เกลือ และสินคาของปา 

เชน ข้ีผ้ึง น้ํารัก ปาน และเรว โดยทรัพยากรขาวและเกลือจะถูกผลิตข้ึนเพื่อใชภายในพ้ืนที่ และมี

บางสวนที่นาํไปคาขายแลกเปล่ียนภายในภูมิภาค โดยเฉพาะเกลือนัน้เปนที่ตองการเปนอยางมาก

สําหรับเมืองในฝงซายของลุมแมน้ําโขง เนือ่งจากพืน้ทีท่างฝงซายไมสามารถผลิตเกลือได ซึ่งความ

ไดเปรียบทางทรัพยากรชนดินี้ ไดสงผลใหอิทธพิลของอุบลราชธานีขยายขามไปสูฝงซายของแมน้าํ

โขง ซึง่เมืองเหลานั้นตองสงสวยใหแกเจาเมืองอุบลราชธานีเพื่อชองทางในการซ้ือขายแลกเปล่ียน

เกลือ 

ในระยะเวลาจาก พ.ศ.2335 ถึงทศวรรษท่ี พ.ศ.2410 ไดเกิดความเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานหีลายดาน โดยความเปล่ียนแปลงเหลานั้น เกิดจากการเปล่ียน 

แปลงโครงสรางสังคมจากหมูบาน สูสังคมเมือง จากการควบคุมกาํลังคนภายใตระบบที่เรียกวา 

“คนครัว” มาเปนระบบ “เลขสวย” ซึ่งเปดโอกาสใหคณะผูปกครองเมืองมีอํานาจสิทธิขาดในการ

เกณฑทรัพยากรและแรงงานไดอยางเต็มที่ แตกตางจากระบบ “คนครัว” ที่อาศัยการรวมพลัง

ทางการผลิตเปนหลัก โดยผูนําในระบบเดิมนัน้ตองมีสวนรับผิดชอบในการผลิตดวย ซึง่ความ
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เปล่ียนแปลงนี้ สงผลใหชาวเมืองตองทาํการผลิตมากข้ึน เนื่องจากตองผลิตสินคาสวย

นอกเหนือจากที่ใชในชวีิตประจําวนั เชน ข้ีผ้ึง น้ํารัก ปาน และเรว  

จาก พ.ศ.2335 ถึง ทศวรรษที่ พ.ศ.2410 สภาพเศรษฐกจิของเมืองอุบลราชธานีไดเขาสู

ความเปน “ศูนยกลางใหมของแมน้าํโขง” ซึ่งกลุมเจาเมือง สามารถควบคุมทางเศรษฐกิจและ

การเมืองในภูมิภาคไดอยางอิสระ จนเมือ่เขาสู ทศวรรษที่ พ.ศ.2410 สภาพดังกลาวจะคอยๆ 

เปล่ียนแปลงไป เนื่องจากการแขงขันระหวางฝร่ังเศสและสยามซ่ึงตองการขยายอาํนาจทาง

การเมืองของตนเขาสูดินแดนในลุมแมน้ําโขง ทามกลางนโยบายดังกลาว อํานาจของกลุมเจาเมือง

ไดกลายเปนอุปสรรคซ่ึงสยามตองใชเวลาราว 50 ปในการดึงอํานาจเหลานั้นมาอยูภายใตระบบ

ราชการ ซึง่เปนเคร่ืองมือหนึ่งในการสรางรัฐชาติ ซึง่เมื่อกาวลวงสู ทศวรรษที ่ พ.ศ.2460 สภาพ

เศรษฐกิจของอุบลราชธานีกไ็ดเร่ิมเขาสูระบบตลาด  

ทศวรรษที ่พ.ศ.2410 - 2460 เปนชวงทีส่ภาพเศรษฐกจิของเมืองไดเขาสู “ระบบตลาด” 

ซึ่งเปนการเปล่ียนผานจากสภาพเศรษฐกจิแบบเดิม ซึ่งกลุมเจาเมอืงมีบทบาททางเศรษฐกิจมาก

ที่สุดเขาสูสภาพเศรษฐกิจทีค่วบคุมโดยสยาม ซึง่มีเหตุปจจัยมาจากการที่ฝร่ังเศสไดขยายอิทธพิล

ของตนเพื่อครอบคลุมดินแดนตลอดลุมแมน้ําโขง สงผลใหราชสํานักสยามมีความจําเปน ที่จะตอง

ปฏิรูประบบเศรษฐกิจและการเมือง ในดินแดนฝายตะวันออกเฉียงเหนือใหม โดยสยามมุง

เปล่ียนแปลงระบบการควบคุมกําลังคนใหม ดวยการสงขาหลวงเขามากํากบัราชการในเมือง

อุบลราชธานี เพื่อสรางระบบควบคุมกําลังคนแทนระบบเกา โดยสยามไดเปล่ียนวธิีการสักเลขเปน

การทาํบัญชีสํามะโนครัว สงผลใหราษฎรที่มีใบสํามะโนครัวสามารถเดินทางไปทาํมาหากิน ไดทั่ว

ดินแดนในอาณาเขตของสยาม ซึง่กลุมเจาเมืองไดคอยๆ สูญเสียบทบาทในการควบคุมกําลงัคน

ของตน  

ความขัดแยงระหวางสยามและฝร่ังเศส สงผลใหเกิดอุปสรรคของเครือขายทางการคา 

ซึ่งแตเดิมนัน้ เมืองอุบลราชธานจีึงตองหนัมาพึง่พาทรัพยากร การผลิต และการคาการแลกเปล่ียน

ในดินแดนตอนในของฝงขวาแมน้าํโขงมากข้ึน เงินจึงกลายเปนทรัพยากรสําคัญในการคาขาย

แลกเปล่ียน ซึ่งเปนการกระตุนในระบบตลาดเจริญกาวหนายิง่ข้ึน เมื่อแรกเกดิอุปสรรคในการ

คาขายแลกเปล่ียน ในเครือขายทางการคาในลุมแมน้าํโขง เมืองอุบลราชธานีตองประสบกับปญหา

การขาดแคลนขาวอยางตอเนื่อง ผูปกครองจากสยามจงึไดมีนโยบายกระตุนการผลิต ทัง้การเวน

การเก็บภาษีในปที่ผลิตขาวไมไดผล การแจกเงนิและพนัธุขาวปลูก แกชาวเมือง การกวดขันให

กรมการเมืองดูแลใหราษฎรทํานาใหเต็มศักยภาพของพืน้ที ่ ตลอดจนการอนุญาตใหกรมการเมือง

ไมตองมาปฏิบัติราชการ เมื่อถึงฤดูกาลผลิตเพื่อใหเกณฑคนไปผลิตขาว นโยบายเหลานี้ไดเปลี่ยน
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ใหสภาพเศรษฐกิจของอุบลราชธานี ตองหันมาพึ่งพาภาคการผลิตและการคาในพืน้ที่ของตนเปน

หลัก  

สภาพสังคมของอุบลราชธานีในเศรษฐกิจระบบตลาด มีความซับซอนมากยิง่ข้ึนเนื่อง 

จากเกิดคนกลุมใหมที่มีบทบาทสาํคัญตอระบบเศรษฐกิจของเมือง นั่นคือกลุมผูปกครองจากสยาม 

พอคาและผูมัง่มีข้ึน  

เมื่อเขาสูทศวรรษที่ พ.ศ.2460 อิทธิพลของฝร่ังเศสในลุมแมน้ําโขงออนแรงลง สยามได

อาศัยโอกาสดังกลาว สรางความมัน่คงใหกับโครงสรางในระบบราชการ และกระชับพลังทาง

เศรษฐกิจการเมืองในภูมิภาคนี้ ดวยการตอเติมเสนทางรถไฟจากทาชางนครราชสีมาเขาสูดินแดน

ดานตะวันออก ซึง่ทางรถไฟนี้ไดสงผลใหพอคาชาวจนีซึ่งมีความชาํนาญในการสรางเครือขายทาง

การคา ไดกาวข้ึนมามีบทบาทในการคาขายแลกเปล่ียนเหนือพอคากลุมอ่ืน พรอมๆ กันนัน้จาก

ตนทนุคาขนสงสินคาที่ถกูลง ไดสงผลใหสินคาชนิดใหมๆ เชน ขาว ไม และสุกร จากอุบลราชธานี

ถูกสงผานไปจาํหนายในกรุงเทพมหานครมากข้ึน ระบบเศรษฐกิจของอุบลราชธานจีึงคอยๆ กลาย

เขาไปเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของสยามในที่สุด  

ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจที่สําคัญอีกคร้ังของเมืองอุบลราชธานเีกิดข้ึน ใน 

ทศวรรษที่ พ.ศ.2460 เนื่องจากในตอนปลาย ของทศวรรษกอนหนานี้ ไดเกิดสงครามข้ึนในแผนดิน

ยุโรป ซึง่ฝร่ังเศสตองถอนกําลังทหารและขาราชการของตนกลับไปพทิักษดินแดนมาตุภูมิ สงผลให

อิทธิพลของฝร่ังเศสในลุมแมน้ําโขงออนแรงลงไป ซึ่งทางสยามไดจับตามองเหตุการณดังกลาวดวย

ความจดจอ และเร่ิมดําเนนิงานสรางความมั่นคงทางการปกครองของตน โดยลดอํานาจทาง

เศรษฐกิจและการเมืองของกลุมเจาเมืองดวยการยกเลิกระบบสวนแบง 1 ใน 3 ของการเก็บสวย 

มาเปนการรับเงินเดือนตามอัตราราชการ ใน พ.ศ.2458 และเม่ือถึง ทศวรรษที่ พ.ศ.2460 สยามได

เร่ิมการสํารวจเพื่อพัฒนาแหลงชลประทานเพื่อการเกษตร ควบคูกับการสรางทางรถไฟทันที และ

ใชเวลาหลังจากนัน้ราว 10 ป เสนทางรถไฟก็ทอดตัวถงึริมฝงแมน้าํมนูของอุบลราชธาน ี

เมื่อรถไฟเขามาถึง สินคาขาออกหลายชนิดไดกลายเปนสินคาสําคัญ สินคาเชน ขาว 

สุกร และไมแปรรูป ซึ่งทางรถไฟนัน้ไดลดตนทุนของคาขนสงใหสินคาเหลานี้จนบรรดาพอคา

สามารถทํากําไรไดเมื่อถูกสงออกไปสูกรุงเทพมหานคร พรอมกนันี้สินคาจากกรุงเทพมหานครก็

สามารถสง ผานเขามาในเมอืงอุบลราชธานีไดอยางสะดวกและสามารถวางขายไดในราคาที่ตํ่าลง 

สงผลใหราษฎรใตปกครองมีโอกาสซื้อหาสินคาจากกรุงเทพมหานครไดงายข้ึน ส่ิงเหลานี้ไดชักนาํ

ใหสภาพเศรษฐกิจของอุบลราชธานีกลายเขาเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของสยาม เนื่องจาก

ตอไปนี้ราคาสินคา กาํไร หรือ ขาดทุน จะถูกผกูเงื่อนอยูกับคาขนสงเปนสําคัญ ดังนัน้จึงไมอาจ
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ปฏิเสธไดวา เสนทางรถไฟไดกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของอุบลราชธานีจากที่เคย

มีความเปนอิสระภายในภูมภิาคของตน และอยูภายใตการควบคุมของบรรดาเจาเมือง กลายเปน

สวนหนึง่ของระบบเศรษฐกิจสยามในท่ีสุด 

จากการศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานีจาก พ.ศ.2335 ถึงทศวรรษท่ี 

พ.ศ.2460 สามารถตอบคําถามหลักที่ต้ังไววา หลังการต้ังเมืองอุบลราชธานีสามารถกาวข้ึนมาเปน

ศูนยกลางทางเศรษฐกิจการเมืองของภูมิภาคไดอยางไร ซึ่งคําถามนีส้ามารถอธิบายไดวา เมือง

อุบลราชธานนีั้นมีแรงผลักดันทางเศรษฐกิจการเมืองทีสํ่าคัญอยู 2 ประการ  

ประการแรก คือแรงผลักดันจากสภาพทีต้ั่งและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งอุดมไปดวย ขาว

,ปลา,เกลือ อันเปนทรัพยากรพื้นฐานสําคัญในการกอต้ังและขยายตัวของชุมชน อีกทัง้การต้ังเมอืง

ริมฝงแมน้าํมนูซึ่งเปนพื้นทีค่ั่นกลางระหวางเมืองในเขตลุมแมน้ําโขง และเมืองในเขตทุงกุลารองไห 

สงผลใหเมืองอุบลราชธานีเปนศูนยกลางการแลกเปล่ียนโดยธรรมชาติ 

ประการที่สอง คือแรงผลักดันทางการเมอืงจากสยาม อันเปนปจจัยภายนอกซ่ึงเกิดมา

จากการรับมือการขยายอิทธพิลของฝร่ังเศส ซึ่งในเบ้ืองแรกสยามใชเมอืงนครจําปาสักเพื่อเปนฐาน

ในการควบคุมดินแดนแมน้าํโขง แตเมื่อเวลาผานไปไมนาน สยามไดพบวาเมืองนครจําปาสักมี

ปญหาอันเกิดจากขาราชการที่ไมเปนใจในราชการ ตลอดจนบางรายนัน้มีใจเอนเอียงเขาขาง

ฝร่ังเศสก็มี ซึ่งแตกตางจากขาราชการเมอืงอุบลราชธานีซึ่งผานบทเรียนทางประวัติศาสตรในการ

ยินยอมโอนออนยอมรับอํานาจของสยาม จนสามารถต้ังตัวจากสภาพที่เปนเพียงกลุมผูอพยพหนี

ภัยสงครามต้ังแตสมัยพระวอพระตา ดังนัน้สยามจึงเลือกเมืองอุบลราชธานีเปนศูนยกลางการ

ปกครองของตน ซึง่อาจกลาวไดวาแรงผลักดันทัง้ 2 ประการ นี ้ ไดสงผลใหเมอืงอุบลราชธานี 

สามารถกาวข้ึนมาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจการเมืองของภูมิภาคไดในที่สุด 

กอนทศวรรษที่ พ.ศ.2460 สภาพเศรษฐกิจของอุบลราชธานีดําเนินไปดวยศักยภาพ 

และพ้ืนฐานของตน การผลิต คาขาย แลกเปล่ียน ที่มข้ึีน แทบจะไมของเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ 

ของรัฐชาติเลย เชน เกลือ และขาว ที่มมีูลคาสูงในการคาการแลกเปล่ียนภายในภูมภิาค กลับไมใช

สินคาที่สยามตองการ ส่ิงทีส่ยามตองการเชน เรว น้าํรัก นั้นก็ไมใชส่ิงที่ชาวเมืองตองการ หรือใชใน

ชีวิตประจําวัน ดังนัน้สภาพเศรษฐกิจของอุบลราชธานีและสยามจึงใหคุณคาของทรัพยากร “บาง

ชนิด” แตกตางกนั ดังนัน้แมดานการปกครองอุบลราชธานีจะถกูกาํกับโดยสยามอยางแนบแนนมา

ต้ังแตทศวรรษที่ พ.ศ.2410 แตในดานเศรษฐกิจนัน้เมืองอุบลราชธานกี็สืบเนื่องอัตลักษณของตน 

มาต้ังแตกอนสรางเมือง นั่นคือความเปนอิสระทางเศรษฐกิจซ่ึงยังไมถกูรัฐชาติเขาครอบงํา 
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สภาพความเปนอิสระทางเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานี ดําเนนิไปจนเขาสู ทศวรรษที ่

พ.ศ.2460 ความม่ันคงของระบบราชการ และการปฏิรูปการคมนาคมขนสง ไดกระชับใหรัฐชาติ มี

ความเปนปกแผนมากข้ึน การรนระยะเวลาการเดินทาง และความสามารถในการขนสงในปริมาณ

มากของรถไฟ สงผลให การผลิต การคา การแลกเปล่ียน ของอุบลราชธานีถูกดึงใหเขาไปเปนสวน

หนึง่ของเศรษฐกิจแหงชาติ สินคาเชน ขาว ไม สุกร ซึ่งกอนหนานี้ไมสามารถเปนสินคา ที่ใชคาขาย

ระหวางเมืองอุบลราชธานีกบัสยามได กลับถูกขจัดปญหาทางการขนสงลงอยางส้ินเชิง เมื่อเขาสู

ทศวรรษดังกลาว ราคาขาว ไม สุกร ในกรุงเทพมหานคร เร่ิมสงผลถึงราคาสินคาดังกลาวของ

อุบลราชธานีดวย ซึง่เทากบัเปนการยืนยันวา สภาพเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานไีดถูกดึงเขาไป

เปนสวนหน่ึงภายใตรัฐชาติแลว 

อยางไรก็ตามแมการศึกษาในคร้ังนี้จะมีประเด็นเนื้อหาหลักอยูทีม่ิติทางเศรษฐกิจ แต

ภายใตขอมูลหลักฐานตางๆที่ปรากฏนัน้ สามารถบงชี้ใหเหน็ถึงพฒันาการทางการเมืองของ

อุบลราชธานีต้ังแตเปนชุมชนหมูบาน ไปจนถงึการเขารวมเปนสวนหนึ่งของรัฐชาติอยางแนบแนน

เมื่อถึง ทศวรรษที่ พ.ศ.2460 ซึ่งขอสรุปนี้เปนการเสนอมุมมองใหมตอประวัติศาสตรทองถิน่อีสาน

และลุมแมน้ําโขงซ่ึงเคยเชื่อกนัวา เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองใน พ.ศ.2435 แลวนั้น อํานาจของ

รัฐชาติไดเขาครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใตเสนพรมแดนประเทศไวไดอยางมั่นคง แตจากหลักฐานใน

การศึกษาไดยืนยนัใหเห็นวา อํานาจของรัฐชาติเพิง่ครอบงําเศรษฐกจิทองถิ่นอุบลราชธานีไดเมือ่ 

ทศวรรษที ่พ.ศ.2460 โดยอํานาจรัฐชาตินัน้ข้ึนอยูภายใตเงื่อนไขสองประการ 

เงื่อนไขประการแรก คือความเขมแข็งของระบบราชการ ซึ่งกวาจะเขามาทดแทนหรือดึง

บรรดาเจาเมืองเดิมทัง้หมดใหอยูภายใตโครงสรางระบบราชการแบบใหมไดนั้น ตองอาศัยเวลาราว 

20 ปหลังการปฏิรูป ใน พ.ศ.2435 ซึ่งหมายความวารูปแบบของรัฐชาติที่สยามไดสรางข้ึนมานัน้คือ

รูปแบบของ “รัฐขาราชการ” นั่นเอง 

เงื่อนไขประการที่สอง คือความออนแอของฝร่ังเศสอันเนื่องจากสงครามในภูมิภาคอ่ืน 

เมื่อเขาสูทศวรรษ ที ่ พ.ศ.2460 ไดเปดโอกาสใหระบบราชการของสยามสามารถหย่ังรากลงไปใน

ทองถิน่ไดสะดวกย่ิงข้ึน ซึ่งสยามไดอาศัยชวงเวลาดังกลาวในการสรางความเขมแข็งทางดาน

การทหาร การเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงเพื่อจุดประสงคทางดาน

การเมืองอยางชัดเจน 

ขอสรุปนี้ จึงตองการชี้ใหเห็นวาสยามไมไดมีอํานาจเด็ดขาดเหนือทองถิน่มาต้ังแตตน 

แตมีพัฒนาการทางประวัติศาสตรตามปจจัยเงื่อนไขตางๆ ที่ซับซอนเกินกวาที่จะทาํการสรุปรวม

แบบที่ประวัติศาสตรชาติไดระบุไว อยางไรก็ตามผูศึกษามิไดมีเจตนาช้ีชวนใหเกิดความแตกแยก
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ระหวางทองถิน่กับรัฐ แตตองการแสดงใหเห็นถึงความแตกตางทางดานประวัติศาสตรและทาง

วัฒนธรรม ซึง่ผูศึกษาเช่ือวา หากนกัประวัติศาสตรจะพึงมหีนาที่ใดๆในสังคมอยูบาง หนาทีน่ัน้ก็

ควรจะเปนหนาที่ในการสรางความรูความเขาใจ และเคารพในความแตกตางของคนกลุมตางๆ ที่

รวมกันเปน “ชาติ” นัน่เอง 
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