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เรื่อง

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษานโยบายการพัฒนาอีสานสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล าเจ า อยู หั วถึ งสมั ย พระบาทสมเด็จ พระปกเกลาเจ าอยูหั ว ระหวาง พ.ศ.2453 – 2477 โดยใช
ระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร (Historical Approach) และนําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีพรรณนา
วิ เคราะห (Analytical Description) ผลการวิจัย พบว า นโยบายการพั ฒ นาอี ส านแบ งออกเป น 3
ประเด็นคือ (1) กระบวนการกําหนดนโยบาย รัฐบาลมีข้ันตอนในการกําหนดนโยบายเขาไปพัฒนา
อีสาน 3 ขั้นตอนประกอบดวยขั้นที่หนึ่ง เกิดจากการลงพื้นที่ตรวจราชการจากขาราชการในทองถิ่น
และเชื้อพระวงศระดับสูงนําสงรายงานตรวจราชการไปสวนกลางเพือ่ ขอนโยบายหรือเสนอโครงการตอ
รัฐบาล ขั้นที่สอง กระทรวงรับเรื่อง ดําเนินการประชุมและสงเรื่องไปกราบทูลรายงานพระมหากษัตริย
เพื่อขอพระบรมราชวินิจฉัย หรือใหเสนาบดีเปนผูตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย ขั้นที่สาม กระทรวง
รับ พระบรมราชวิ นิ จ ฉั ย หรื อข อ สรุป จากที่ ป ระชุ มเสนาบดี และโทรเลขแจ งกลั บ ไปยั งมณฑลให
สมุหเทศาภิบาลดําเนินนโยบายตอไป ใน พ.ศ.2475 พบวา การลงพื้นที่ตรวจราชการของขาราชการ
ระดั บ เชื้ อ พระวงศ ได ยุ ติ บ ทบาทไป อั น เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย เป น ประชาธิ ป ไตย จึ งทํ า ให ห น า ที่ ในการตรวจราชการเป น ภารกิ จ ของ
นายทหารระดั บ สู งที่ ม าจาก “คณะกรรมการราษฎร” ทํ าให รู ป แบบโครงสร างการปกครองแบบ
เทศาภิบาลที่มีสมุหเทศาภิบาลเปนผูบริหารไดรับการถายโอนอํานาจมาเปนผูวาราชการจังหวัดแทน
(2) การดําเนินนโยบายพัฒนาอีสาน พบวา การพัฒนาอีสานในสมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7
กระทําผานกระทรวง สั่งการลงไปยังสมุหเทศาภิบาล ผูวาราชการ นายอําเภอ กํานันและผูใหญบาน
แบงออกเปน 4 ดานหลักประกอบดวยดานการปกครอง คมนาคม เศรษฐกิจ การศึกษา รองลงมาคือ
สาธารณสุข และปาไม ในแตละมณฑลจะมีแผนกมหาดไทยทําหนาที่หลักในการบริหารงาน ในดาน
การปกครอง มีนโยบายสํารวจประชากร การตั้ง แบงอาณาเขตการปกครอง นอกจากนี้ยังมีแผนกโยธา
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ค
ทําหนาที่ รับผิดชอบกอสรางสาธารณู ปโภคตาง ๆ แผนกศาลทําหนาที่ดานการศาลยุติธรรม แผนก
สรรพากร ทําหนาที่เก็บภาษีอากรประเภทตาง ๆ ดานการคมนาคมและเศรษฐกิจ มีกระทรวงพาณิชย
และคมนาคม รวมถึงกระทรวงเกษตราธิการรับผิดชอบรวมกัน โดยเนนในเรื่องการพัฒนาระบบการ
ขนสงที่ทันสมัยคือ การสรางเสนทางรถไฟเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรในอีสานโดยเฉพาะขาว
ดานการศึกษาพบวา มีการตรากฎหมายทางการศึกษาตั้งแตรัชกาลที่ 6 จนถึงสมัยรัชกาลที่ 7 อยางไร
ก็ตามราษฎรชาวอีสานก็ไมนิยมสงบุตรหลานเขาโรงเรียนอันเนื่องมาจากในทศวรรษ 2450 – 2460
อี ส านต อ งประสบกั บ ป ญ หาสภาพอากาศเปลี่ ย นแปลงอย างฉบั บ พลั น บ อ ยครั้ ง ทํ าให เกิ ด ภาวะ
ทุพภิกขภัย ราษฎรจึงตองนําบุตรหลานของตนไปชวยประกอบสัมมาอาชีพ
(3) ผลการดําเนินนโยบายพบวา รัฐบาลสยามเขาไปดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานระหวาง พ.ศ.
2453 – 2477 โดยมีการสงขาราชการระดับสูงลงพื้นที่ตรวจราชการ และกําหนดนโยบายพัฒนาใน
รูปแบบการ “ตรากฎหมาย” หรือขอบังคับ ประกาศตาง ๆ ที่มีความเหมาะสมตอพื้นที่ในแตละมณฑล
โดยคํานึงประโยชนที่รัฐบาลและราษฎรในทองถิ่นจะไดรับรวมกัน โดยเฉพาะการตรากฎหมายดาน
คมนาคม และเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสําคัญมากตอประเทศสยามในขณะนั้น ขณะเดียวกันกระบวนการ
เขาไปกําหนดนโยบายพั ฒ นาอีสานในทศวรรษ 2470 ไดเกิดความเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมคื อ การส ง
นักวิช าการชาวตางชาติ 3 คนซึ่งเปน ผู เชี่ย วชาญดานเศรษฐกิจ เขาไปตรวจราชการจํานวน 3 ครั้ ง
สะทอนใหเห็นวา รัฐบาลมุงหวังที่จะไดรับประโยชนจากทองถิ่นอีสานในดานเศรษฐกิจ โดยอาศัยขอมูล
จากการสํารวจสภาพทางเศรษฐกิจระหวาง พ.ศ.2470 – 2477 มาชวยกําหนดนโยบายเขาไปแกไข
ปญหาเรื่องน้ํา เรื่องขาว และปญหาอื่น ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับพลเมืองชาวอีสาน ทั้งนี้รัฐบาลยังได
เขาไปพั ฒ นาคุ ณภาพชีวิต ของพลเมื องผ านการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยการกําหนดโครงการ
ศึกษาเปน 2 ระยะคือ ระยะแรกระหวาง พ.ศ.2468-2474 และระยะสองระหวาง พ.ศ.2475-2481 ซึ่ง
เนนไปที่การสอนวิชากสิกรรม หัตถกรรม พณิชยกรรม รวมทั้งวิชาจริยศึกษา สงเสริมใหใชภาษาไทย
และการออกกําลังกายใหมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อเปนกําลังของชาติและสรางความเปนพลเมืองไทยที่มี
กรุงเทพฯ เปน ศูนยกลางอํานาจ นอกจากนี้การเขามามีบทบาทของสื่อสิ่งพิ มพสาธารณะยังไดชวย
เป ดเผยถึงป ญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ภายในท องถิ่ นอีส านที่ ตองไดรับ ความชวยเหลือจากรัฐบาลอยาง
เรงดวน
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This research aimed to study the development policies of northeastern Thailand
from the reign of King Rama VI to King Rama VII during 1910 – 1934. This research was
conducted by employing a historical approach and presenting its results through an
analytical description. The results found that the development policies of
northeastern Thailand were divided into 3 parts. The first part was the (1) process of
developing policy, where the government undertook 3 major steps to decide on what
policies to create for the specific region. During the first step, surveys were conducted
by the local public service officers accompanied with ministers who were normally
from the Royal family to observe public matters. The reports of the survey were then
directly submitted to the central government in order to acquire a new Royal policy
or to propose a specific project to the government. For the second step, the ministry
received the issue, arranged a meeting and sent the reports to the King, to enquire on
any further decisions or to allow the chancellor to assign the policy. In the third step,
the ministry received the decision or the conclusion from the meeting of chancellors,
then used a telegram to inform the precincts and allowed intendants to implement
the policy later. However, in 1932, the local surveys that were conducted in the first
step ended due to the downfall of the monarchy and the merge of a new
democratic system of government. Thus, the incident caused a great change to the
role of survey officers. They were replaced by high ranked military officers who were
considered a part of the council of ministers. This shift led to the beginning of the
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intendance system. Then, intendant became the administrator, was transferred the
authorities to the provincial governor.
The second part was (2) implementing the development policy of northeastern
Thailand. It was found that the development of northeastern Thailand during the
reign of King Rama VI and King Rama VII was implemented through the ministry by
informing to the intendants, governors, chief district officers, subdistrict headmen, and
village headmen. These high ranked officials were a part of 4 main departments
including authority, transportation, economics, education, and other secondary
sectors which were public health and forestry. In each precinct, there was an interior
division which the main duty of administration in the aspect of authority; policies on
population survey, settlement, dominance Furthermore, it was found that during the
reign of King Rama VI to King Rama VII, a new educational law was enacted. However,
the people in the Northeast usually did not send their children to school during the
years of 1907-1917. This was due to natural calamities, like droughts, that were
common during this time period. Due to this, starvation was a huge issue and children
were mainly needed at their parents’ fields versus going to school.
The last part was, (3) the result of the policy. The results revealed that the
Siamese government implemented development policy of northeastern Thailand
during the years 1910-1934. They did this by assigning high-level public officials to
conduct surveys on public matters, identify and create a specific policy that would
turn into a new regulation for the area, and to inform local officials and citizens of
the change and benefits that would come from it. The main policy that had the
greatest impact in Siam dealt with the new policies for transportation and economics,
which was a popular subject area during that time In the meantime, the process of
specifying the policy on the development of the northeastern in the decade of 1927,
there was an additional change when sending 3 foreign scholars who were expert in
economic to inspect on the public matters for 3 times. This revealed that the
government aimed to obtain any advantage they could from the northeastern region
in terms of economics. They took the data from the surveys during 1927 to 1934 to
identify policies that would help solve issues dealing with water, rice, and other
aspects that were related to the typical northeastern citizen. In this regard, the
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government also helped increase the living quality of northeastern citizens through
enacting 2 new educational projects. The first project was from 1925-1931 and the
second one was from 1932-1938. The projects mainly focused on agriculture, hand
crafts, commerce, and moral education. There was also a promotion of using the Thai
language and to be involved in sports which would improve health. The objective for
these educational projects was to improve the nation as a whole, and to withhold
Bangkok as the center of authority for all of its citizens.
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ช

สารบัญ
หนา
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดยอภาษาไทย
บทคัดยอภาษาอังกฤษ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.4 ขอบเขตของการศึกษาคนควา
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 กลุมงานเอกสารชั้นตนที่ยังไมไดรับการตีพิมพ
2.2 กลุมงานเอกสารชั้นตนที่ไดรับการตีพิมพแลว
2.3 กลุมงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอีสานในดานประวัติศาสตร
เศรษฐกิจและสังคม
2.4 กลุมงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถานภาพองคความรูเกี่ยวกับอีสานในดาน
ประวัติศาสตร สังคม ความคิด การรับรู และภูมิปญญา
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
บทที่ 4 บริบทดานการดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานกอนสมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7
4.1 นโยบายพัฒนาอีสานดานการแพทยสมัยใหมในสมัยรัชกาลที่ 5
4.2 นโยบายพัฒนาอีสานดานการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5
4.3 นโยบายพัฒนาอีสานดานการจัดการโจรผูรายในสมัยรัชกาลที่ 5
4.4 นโยบายพัฒนาอีสานดานการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5
4.5 นโยบายพัฒนาอีสานดานภาษีอากรในสมัยรัชกาลที่ 5
4.6 นโยบายพัฒนาอีสานดานการคมนาคมในสมัยรัชกาลที่ 5
4.7 นโยบายพัฒนาอีสานดานเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 5
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ก
ข
ง
ช
ฌ
ญ
1
19
19
20
21
22
26
49
56
62
63
68
69
75
80
86

ซ

สารบัญ (ตอ)
หนา
บทที่ 5 นโยบายการพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวระหวาง พ.ศ.2453-2468
5.1 ปจจัยที่นําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาอีสานระหวาง พ.ศ.2453-2468 116
5.2 การกําหนดนโยบายพัฒนาอีสานระหวาง พ.ศ.2453-2468
151
5.3 การดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานระหวาง พ.ศ.2453-2468
160
5.4 สรุปการดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานในสมัยรัชกาลที่ 6
286
บทที่ 6 นโยบายการพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ระหวาง พ.ศ.2468-2477
6.1 ปจจัยที่นําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาอีสานระหวาง พ.ศ.2468-2477 314
6.2 การกําหนดนโยบายพัฒนาอีสานระหวาง พ.ศ.2468-2477
367
6.3 การดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานระหวาง พ.ศ.2468-2477
371
6.4 สรุปการดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานในสมัยรัชกาลที่ 7
502
บทที่ 7 สรุป
7.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบนโยบายการพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามระหวางรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 514
7.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมืองที่มีผลตอกระบวนการกําหนดนโยบาย 517
7.3 ผลการวิเคราะหจากกลุมขอมูล
521
เอกสารอางอิง
533
ภาคผนวก
ก คําแถลงนโยบายของรัฐบาล พ.ศ.2477
582
ข บัญชีแสดงยอดรายรับรายขายเงินศึกษาสําหรับโรงเรียนประชาบาลที่
594
นายอําเภอตั้งตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาในภาคอีสาน พ.ศ.2468-2470
ค ตัวอยางกฎหมายที่รัฐบาลประกาศใชในภาคอีสาน
604
ง ตัวอยางหนังสือพิมพในสมัยรัชกาลที่ 7 จากหองสมุดสถาบันวิจัยเอเชียอาคเนย
608
มหาวิทยาลัยเกียวโต
ประวัติผูวิจัย
611

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

ฌ

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.1
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13

หนา
การตรวจราชการของขาราชการระดับสูงในภาคอีสาน
รายการสินคาเขาออกในภาคอีสานสมัยรัชกาลที่ 6
รายการสินคาเขาออกภาคอีสานสมัยรัชกาลที่ 6
จํานวนทํานบที่กอสรางสมัยรัชกาลที่ 6 ในมณฑลนครราชสีมา
ชนิดไมหวงหามตามกฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปา
พื้นที่เพาะปลูกขาวในอีสานและผลผลิตระหวาง พ.ศ.2465-2469
กฎหมายที่ประกาศใชในภาคอีสานสมัยรัชกาลที่ 6
รายละเอียดการตรวจราชการในภาคอีสาน
เสนทางรถไฟอีสานสายตะวันออกในสมัยรัชกาลที่ 7
เสนทางรถไฟอีสานสายเหนือในสมัยรัชกาลที่ 7
พื้นที่สํารวจสภาพเศรษฐกิจในอีสานสมัยรัชกาลที่ 7
พื้นที่สํารวจสภาพเศรษฐกิจในอีสานสมัยรัชกาลที่ 7
คาธรรมเนียมจดทะเบียนและออกใบอนุญาตสําหรับลอเลื่อนและคนขับ
รายละเอียดการตรวจราชการของกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิณ
จํานวนเสนทางที่รัฐบาลดําเนินการเปดใชในภาคอีสาน
การกอสรางถนนในมณฑลนครราชสีมาสมัยรัชกาลที่ 7
รายละเอียดการขยายการศึกษาในมณฑลนครราชสีมาสมัยรัชกาลที่ 7
รายไดการทําอาชีพประมงในอีสานสมัยรัชกาลที่ 7
ปริมาณน้ําฝนในอีสานระหวาง พ.ศ.2478 - พ.ศ.2481
จํานวนกฎหมายที่ประกาศใชในภาคอีสานสมัยรัชกาลที่ 7
รายละเอียดการตรวจราชการภาคอีสานสมัยรัชกาลที่ 7
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16
164
166
178
214
244
289
290
334
334
345
346
387
394
395
439
442
473
485
504
507

ญ

สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

6.9

หนา
แผนที่แสดงสภาพภูมิศาสตรที่ตั้งของภาคอีสาน
แผนที่เขตการปกครองหัวเมืองมณฑลอีสานเปน 4 มณฑลในสมัยรัชกาลที่ 6
ระหวาง พ.ศ.2455-2468
ราษฎรเมืองรอยเอ็ดมารับการปลูกฝไขทรพิษ สมัยรัชกาลที่ 5
ทํานบกั้นน้ําคลองลําน้ําปรุ มณฑลนครราชสีมา ปลายรัชกาลที่ 5
กลุมคณะวิจัยกําลังขามแมน้ํามูลที่จังหวัดรอยเอ็ดถายเมื่อ พ.ศ.2483
การดํานาของราษฎรมณฑลอุดร ปลายรัชกาลที่ 5
ราษฎรมณฑลอุดรกําลังรอนแรในแมน้ําโขง ปลายรัชกาลที่ 5
สรุปกฎหมายที่ประกาศใชในภาคอีสาน 4 ดานระหวาง พ.ศ.2453-2468
แผนภูมิแสดงสถิติการตรวจราชการและการดําเนินนโยบายในอีสานสมัย
รัชกาลที่ 6
อาณาบริเวณของภาคอีสานในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการวัตถุโบราณ
พ.ศ.2472 ณ วัดกําแพงใหญ เมืองศรีสะเกษ จังหวัดขุขันธ
เสด็จตรวจโบราณวัตถุสถาน ณ ปราสาทระแงง เมืองศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร
พ.ศ.2472
กําแพงเมืองนครราชสีมา พ.ศ.2472
การสัญจรทางลําน้ําชีบริเวณหมูบานทาขอนยาง จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2479
รานคาจีนทั่วไปบริเวณจัตุรัสกลางเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2481
พระยาราชสีมาจารย (กวย กนิษฐานนท) ธรรมการมณฑลนครราชสีมา
ตรวจราชการดานการศึกษาดวยชางในสมัยรัชกาลที่ 7
สภาพเสนทางคมนาคมในมณฑลอุดร คราวสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ เสด็จตรวจราชการ พ.ศ.2449 ภาพดังกลาวคือ ตําบลหินลาด แขวงเมือง
ขอนแกน
ภาพแสดงแนวเสนทางการวางเสนทางกอสรางทางรถไฟจากขอนแกนไป
หนองคาย
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2
119
148
170
201
241
242
290
293
320
377
378
378
401
418
419
458

459

ฎ

สารบัญภาพ (ตอ)
ภาพที่
6.10

6.11
6.12
6.13
6.14
6.15

6.16
6.17
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

หนา
สะพานขามแมน้ํามูลที่ตําบลทาชาง จังหวัดนครราชสีมา เปนเสนทางสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สายอุบล - นครราชสีมา) พ.ศ.2467 ยุคแรกเปนสะพาน
ไม ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 7 จึงเปลี่ยนเปนสะพานเหล็กใน พ.ศ.2469
สะพานขามลําน้ําชี เสนทางสายนครราชสีมา - ขอนแกน สรางแลวเสร็จใน
พ.ศ.2476 เปนสะพานเหล็ก
การตัดถนนผานปาในจังหวัดนครพนม พ.ศ.2481
เกษตรกรชาวอุ ดรนํา ข า วเปลือกเขาโรงสีขาว ขาวจะถูกใสไวในกรวยเพื่อชั่ง
น้ําหนักและเขาสูกรรมวิธีแปรรูปใหเปนขาวสารสงไปขายที่นครราชสีมา
การทําเกลือในจังหวัดอุดรธานี
อาคารเรียนสถาปตยกรรมฝรั่งเศสผสมไทย โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ไดรับ
พระราชทานนามโรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว สรางแลว
เสร็จใน พ.ศ.2473
แผนภูมิสถิติของกฎหมายที่ประกาศใชในอีสานสมัยรัชกาลที่ 7 คิดเปนรอยละ
แผนภูมิสถิติการตรวจราชการภาคอีสานสมัยรัชกาลที่ 7 คิดเปนรอยละ
แผนภูมิกระบวนการกําหนดนโยบายพัฒนาอีสานระหวาง พ.ศ.2453-2468
แผนภูมิกระบวนการกําหนดนโยบายพัฒนาอีสานหลัง พ.ศ.2475
แผนภูมิกฎหมายที่ประกาศใชในอีสานสมัยรัชกาลที่ 6
แผนภูมิกฎหมายที่ประกาศใชในอีสานสมัยรัชกาลที่ 7
แผนภูมิการตรวจราชการในอีสานสมัยรัชกาลที่ 6 คิดเปนเปอรเซ็นต
แผนภูมิการตรวจราชการในอีสานสมัยรัชกาลที่ 7 คิดเปนเปอรเซ็นต
เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงอาณาเขตการปกครองมณฑลในภาคอีสาน
แผนทีภ่ าคอีสานแสดงเสนทางเกวียนในสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ.2464
โครงขายของเสนทางรถไฟสายอีสานในสมัยรัชกาลที่ 7
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาคอีสานของประเทศไทยในปจจุบัน ตั้งอยูที่ละติจูดที่ 14 และ 18 องศาเหนือ และระหวาง
ลองจิจูดที่ 101 และ 105 องศาตะวันออก ในบางครั้งเรียกวาที่ราบสูงโคราช (Korat Upland) โดย
แบงออกเปน 2 แองคือ แองโคราช (Korat Basin) และแองสกลนคร (Sakon Nakorn Basin) โดยมี
เทือกเขาเพชรบูรณ เทือกเขาดงพญาเย็น เทือกเขาสันกําแพง เปนแนวพรมแดนธรรมชาติระหวางพื้นที่
ภาคกลางกั บ ภาคอี ส าน รวมทั้ งมี เ ทือกเขาพนมดงรักเปน แนวกั้น เขตแดนทางตอนใตกับ ประเทศ
กัมพูชา (ชารล เอฟ. คายส, 2556: 3)
ดินแดนที่ราบสูงแหงนี้มีแมน้ําสายสําคัญ เชน แมน้ําโขงแมน้ํามูล แมน้ําชี ดวยสภาพภูมิประเทศ
ภูเขาสลับกับพื้นที่ราบลุมจึงทําใหภูมิประเทศนี้มีความนาสนใจ ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพของภาค
อีสานแตกตางจากพื้นที่สวนอื่นของประเทศไทยมาก พื้นที่ภาคกลางเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึง ภาคอีสาน
เปนที่ราบสูงลาดเอียงจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความสูง 700 ฟุตเหนือระดับน้ําทะเล ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตที่ความสูง 200 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล และยังมีลักษณะภูมิประเทศแบบลอนคลื่น
มี ความสู งจากระดั บ น้ํ า ทะเล 300-600 ฟุ ต (ชารล เอฟ. คายส, 2556: 4) Robert L. Pendleton
อธิบายวา ภูมิประเทศสวนใหญเปนพื้นที่ไมสูงมาก มีอาณาบริเวณกวางขวางครอบคลุมดวยปาไมเนื้อ
แข็งที่เจริญเติบโตชา ไมอุดมสมบูรณเพราะเปนดินรวนปนทราย และขาดแคลนแหลงน้ําจนทําใหไมคุม
คาที่จะแผวถางปาเพื่อเปลี่ยนใหเปนพื้นที่ทําการเกษตร มีเฉพาะพื้นที่ราบลุมสวนใหญและพื้นที่ลาด
ชันตามหุบเขาที่สามารถเก็บกักน้ําฝนไวได ในชวงฤดูรอนพื้นที่จะถูกเปลี่ยนใหกลายเปนพื้นที่ทํานา
มีคันนาเล็ก ๆ รายรอบ จะเห็นเปนพื้นที่บุงทาม ที่ราบทุงหญาโลง สลับกับกอไผหนามตามริมหวย
พื้ น ที่เ หล า นี้ ยั งไม ได นํ า มาทํ า การเกษตร เนื่องจากในชว งฤดูฝ นน้ําหลากมาทว มทํ าให ไม ส ามารถ
ทํ า การเกษตรได แ ละมี ร ะดั บ ลึ ก จนไม เ หมาะกั บ การทํ า นา และในช ว งฤดู แ ล ง น้ํ า ก็ แ ห ง ขอดสนิ ท
(Pendleton, 1943: 21)
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ภาพที่ 1.1 แผนที่แสดงสภาพภูมิศาสตรที่ตั้งของภาคอีสาน
ที่มา: วิกิพีเดีย (2560: Web-Site)
จากภาพที่ 1.1 จะเห็นไดวาในทางภูมิศาสตรอีสานและลาวเปนพื้นที่เดียวกัน ซึ่งแวดลอมดวยทิว
เขาสูง จึงทําใหพื้นที่แห งนี้รั บเอาอิทธิ พลทางวั ฒนธรรมแบบลาวมากกวาวัฒนธรรมจากลุม แม น้ํ า
เจาพระยา และถูกกลืนกลายเปนวัฒนธรรมแบบสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา
ในงานศึ ก ษาของอุ ร าลั ก ษณ สิ ถิ ร บุ ต ร (2526) เรื่ อ ง มณฑลอี ส านและความสํ า คั ญ ทาง
ประวัติศาสตร ไดใหขอเสนอเกี่ยวกับความสําคัญของอีสานเมื่อพิจารณาบริบทของพื้นที่ในฐานะเปน
แหลงทรัพยากรที่มีวัตถุดิบและของปาเปนที่ตองการของราชสํานักสยาม สภาพภูมิศาสตรของอีสานที่
ไดกลาวไวขางตน แสดงใหเห็นถึงระบบความสัมพันธของพื้นที่ระหวางสังคมอีสานและสังคมลาวที่
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ท างประวั ติ ศ าสตร แ ละวั ฒ นธรรมร ว มกั น เป น ผลมาจากการมี พ รมแดนติ ด ต อ กั น
ไดกลายเปนชุมชนที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรรวมกันหลายยุคสมัย นอกจากนี้จากบริบทของการ
คุกคามภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส กอใหเกิดแรงกระตุนในการที่ จะ
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ปรับตัวเพื่อความอยูรอดของประเทศของรัฐบาลราชสํานั กดวยการปฏิรูปธรรมเนีย มการปกครอง
ประเทศที่ยึดถื อปฏิบัติสืบตอกัน มาตั้งแตโ บราณ ความพยายามในการปรับ ตัวของชนชั้น นําสยาม
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 25 กอใหเกิดการกําหนดนโยบายโดยรัฐบาลราชสํานักขึ้นมาเพื่อนําไปใชกับหัว
เมืองตาง ๆ ในขอบเขตพระราชอาณาจักร
นอกจากนี้ยังมีงานรวบรวมสถานภาพความรูแบบองครวมของ ดารารัตน เมตตาริกานนท (2546:
9-13) เรื่ อง การสํ า รวจสถานภาพองคความรูเบื้องตน จากงานวิจัยเกี่ย วกับ วิถีชีวิตทางสังคมและ
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ ในภาคอีสาน พ.ศ.2500-2545 ไดใหขอมูลเชิงสถานภาพเกี่ยวกับสังคม
และวัฒนธรรมอีสาน โดยชุดความรูดังกลาวครอบคลุมเนื้อหาทางดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สังคม
วัฒนธรรมและชาติพันธุวรรณา นอกจากงานเขียนของอุราลักษณ สิถิรบุตร ผูวิจัยยังพบวามีงานของ
เติม วิภาคยพจนกิจ (นามสกุลเดิม สิงหัษฐิต) เรื่องประวัติศาสตรอีสานไดมีการอธิบายลักษณะทาง
ภูมิศาสตรอีสาน พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน ของหมอมอมรวงศวิจิตร (ปฐม คเนจร) ไดรวบรวม
และเรียบเรียงเรื่องราวทางชาติพันธุ ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรเอาไวบางสวน หนังสือรวมเรื่องเมือง
นครราชสีมา วาดวยจดหมายเหตุการณสรางเสนทางรถไฟสายนครราชสีมา เจมส ฟตชะรอย แม็คคาธี
เรื่อง Surveying and Exploring in Siam ตีพิมพใน พ.ศ.2443 มีเรื่องกลาวถึงการเดินทางเขาสูอีสาน
ผานที่ราบสูงโคราช เขาหนองคายและเวียงจันทน ซึ่งงานของเจมส แม็คคาธีไดแสดงใหเห็นถึงสภาพ
ภูมิศาสตร และสังคมอีสาน รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจการคากับคนจีน สภาพเมืองและหมูบานตาง ๆ
และ Eric Seidenfaden เขียนเกี่ยวกับชาติพันธุวรรณนา ในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศไทย รวมทั้งแถบ
ทองถิ่นอีสานบริเวณจังหวัดนครพนม บึงกาฬ และอุบลราชธานี เปนตน
นอกจากนี้ยังมีงานของ ชารล เอฟ. คายส เรื่อง Isan: Regionalism in Northeastern Thailand
ไดใหขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตรและที่ตั้งของภาคอีสานกับการกอตัวของทองถิ่นนิยม สมเด็จกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ เรื่อง นิทานโบราณคดี Etienne Aymonier เรื่อง บันทึกการเดินทางในลาวภาคหนึ่ง
พ.ศ.2438 และภาคสอง พ.ศ.2440 ไดชี้ใหเห็นสภาพภูมิศาสตร สังคม วิถีชีวิตความเปนอยูของสังคม
ชาวอีสานไวอยางชัดเจน งานศึกษาทางดานประวัติศาสตร พอสรุปไดวาการที่อีสานตกอยูภ ายใต
สถานการณของการขยายอํานาจทางการเมืองและการปกครองของอํานาจรัฐระหวางไทยและฝรั่งเศส
ซึ่งมีผลสั่นคลอนตอระบบเศรษฐกิจและโครงสรางอํานาจการปกครองแบบจารีตซึ่งผูนําทองถิ่นเคยมี
อิ ส ระในดิ น แดนแถบนี้ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เ ห็ น ถึ ง การก อ ตั ว ของสั ง คมอี ส านในสมั ย ธนบุ รี จ นถึ ง สมั ย
รัตนโกสินทรจึงขออธิบายไวอยางสังเขปดังนี้
การกอตัวของสังคมในภาคอีสานมีหลักฐานทางประวัติศาสตรกลาวถึงเอาไววา พื้นที่ของอีสาน
เกือบทั้งหมดอยูภายใตการปกครองของกษัตริยฟางุมแหงราชสํานักหลวงพระบางในพุทธศตวรรษที่
19 (ชารล เอฟ. คายส, 2556: 17-18) ยกเวนเมืองรอบ ๆ เมืองนครราชสีมา (โคราช) ที่ยังอยูภายใต
อํานาจของเขมร ระหวางพุทธศตวรรษที่ 19-22 พื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย นครพนม ถูกผนวกเขา
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เปนสวนหนึ่งของอาณาจั กรล านช าง โดยมีพระธาตุ พนมเปน ศู นย กลางทางวั ฒนธรรม บันทึกของ
บาทหลวงคณะเยซูอิตในลาว Paul Levy (1959: 50-67) ใหการวา อาณาจักรลานชางมีเมืองบริวาร
อยูตามแนวชายฝงแมน้ําโขงเทานั้น แตในบริเวณตอนในของภาคอีสานมิไดรับการใหความสําคัญมาก
นัก (ชารล เอฟ. คายส, 2556: 18) ในชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 22 อาณาจักรอยุธยาเริ่มใหความสนใจ
ตอดินแดนพื้นที่ราบสูงโคราช (อีสาน) เพื่อตองการใหเปนเมืองหนาดานทิศตะวันออก จนกระทั่งสมัย
สมเด็ จ พระนารายณ ระหว า ง พ.ศ.2199-2231 พระองคโ ปรดใหยุบ เมืองเสมากับ ครบุรีเปน เมือง
เดียวกันกับเมืองนครราชสีมา
อยางไรก็ตาม อํานาจของอยุธยามีเพียงแคเมืองนครราชสีมาเทานั้น ในพื้นที่รอบนอกของเมือง
นครราชสีมายังอยูภายใตอํานาจของราชอาณาจักรลานชาง อาจกลาวไดวาการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐาน
ของชาวลาวในภาคอีสานมีเปนระลอก ระลอกที่ 1 คือสมัยกษัตริยฟางุม ระลอกที่ 2 ประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 21 มี ก ารอพยพเข า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานที่ จํ าปาศั ก ดิ์ และระลอกที่ 3 คื อ พุ ท ธศตวรรษที่ 23
ข อ สั ง เกตที่ สํ า คั ญ คื อ การอพยพเข า มาของชาวลาวในภาคอี ส านดั ง กล า วนี้ ไ ด ก อ ร า งและสั่ ง สม
วัฒนธรรมแบบฉบับของตนขึ้นมาใหม จากรากฐานเดิมของลานชาง ภาษาลาวไดมีการวิวัฒนและ
กลายเปนภาษาทองถิ่นของชาวอีสานในปจจุบัน นอกจากนี้ ภาษาเขมร ก็มีการลดจํานวนผูพูดลง
เนื่องจากประชากรที่เปนชาติพันธุเขมรมีจํานวนนอยลงสวนใหญจะอยูในอาณาบริเวณภาคอีสานตอน
ใตสามจังหวัดคือ สุรินทร ศรีษะเกษ และบุรีรัมย
พงศาวดารมณฑลอีสานของหม อมอมรวงศวิจิต ร เปดเผยวา พุทธศตวรรษที่ 24 สยามเริ่ มมี
อํานาจในภาคอีส านตอนใต และมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือกลุ มการเมืองของลาวพลั ด ถิ่ น ที่
อพยพหนีความขัดแยงในเวียงจันทนลงมาในภาคอีสาน จนกระทั่ง พ.ศ.2321 พระเจากรุงธนบุรีจึงสง
กองทัพเขาพิชิตหัวเมืองบางสวนในอีสานรวมถึงเวียงจันทนและจําปาศักดิ์ไดสําเร็จ (ปฐม คเนจร,
2516) จึงอาจกลาวไดวา ในชวงพุทธศตวรรษที่ 24 ราชสํานักธนบุรี ไดเขามามีบทบาทในการจั ด
ระเบียบการปกครองหัวเมืองตาง ๆ ในภาคอีสานบางแลว จดหมายเหตุในสมัยพระเจากรุงธนบุรี ระบุ
วา สยามมีความสัมพันธกับลานชางในชวงระยะเวลาหนึ่ง ทรงมีพระราชสาสนและศุภอักษร ระหวาง
กรุงธนบุรีไปกรุงศรีสัตนาคนหุต ระหวาง พ.ศ.2313, 2314 และ 2317และพระราชสาสนถึงกษัตริย
เวียงจันทนใน พ.ศ.2318 ภายหลังที่กองทัพสยามพิชิตเวียงจันทนไดสําเร็จใน พ.ศ.2321 พระเจากรุง
ธนบุ รี จึ งมี ห มายรั บ สั่ ง ให กรมขุ น อิ น ทรพิ ทั ก ษ เสด็จ ขึ้น ไปรั บ พระแก ว มรกต และพระบางลงมา
ประดิษฐานไวที่กรุงธนบุรี เมื่อ จ.ศ.1141 ตรงกับพ.ศ.2322 (จากการสํารวจบัญชีจดหมายเหตุเมื่อ
เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 โดยผูวิจัย) นับตั้งแตชวงเวลาดังกลาว สยามไดเขามามีอิทธิพลทางการเมือง
เหนือราชสํานักเวียงจันทน ผานระบบบรรณาการตามแนวคิดการเมืองแบบรัฐราชอาณาจักร หรือ
ปริมณฑลแหงอํานาจ (Mandala) ซึ่งเปนนโยบายของราชสํานักในเวลานั้น
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ใน พ.ศ.2325 เมื่อเขาสูสมัยรัตนโกสินทร ราชสํานักไดมีนโยบายระบบบรรณาการ หรือ ระบบ
การสงสวยเชนเดียวกับสมัยธนบุรี จดหมายเหตุรัชกาลที่ 1 ระบุวา จ.ศ.1153 (พ.ศ.2334) ราชสํานัก
ไดแตงตั้งเจาหนาที่ไปครองเมืองจําปาศักดิ์ และตั้งเจาอุปราชครองเมืองสุวรรณภูมิ (จากการสํารวจ
บัญชีจดหมายเหตุเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 โดยผูวิจัย)และใน พ.ศ.2352 ไดโปรดใหนายทองคํา
เรียบเรียงพงศาวดารเมืองนครราชสีมาขึ้นใน จ.ศ.1171 ในสมัยรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 ราชสํานัก
ไดมีใบบอกไปยังเมืองสังขะ เรื่องเอาเงินสวนจัดซื้อชางพัง จ.ศ.1199 (พ.ศ.2380) นอกจากนี้ ยังมี
สารตราเจาพระยาจักรีตอบพระยาภิรมยราชา เรื่องใหแตงกรมการเมืองกระบิลพาเพี้ยบุตรโคตรไปรับ
เลกที่เมืองสุรินทร เรื่องเมืองสังขะบุรี พระสังขะบุรี บอกเรื่องสงผลเรวและสวย ใบบอกพระนรินทร
ราชวงษา เมืองสุรินทร เรื่องบอกสงผลเรว ผลสวย จ.ศ.1205 (พ.ศ.2386) ใบบอกพระยาราชโยธาได
ใหสารวัตร กรมการเมืองกระบิล นําผลเรว สวยเมืองยโสธร สุรินทร สกลวัน ขอนแกน อุบลฯ มา
ทูลเกลาถวาย จ.ศ.1211 (พ.ศ.2392) ใบบอกหลวงชาติสุเรนทร เมืองกบินทรบอกเงินสวยเมืองสุรินทร
ขุขันธ ศรีสะเกษ เดชอุดม (ธวัช ปุณโณทก, 2523)
จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 จ.ศ.1213 (พ.ศ.2394) มีใบบอก พระรัตนวงศา เมืองสุวรรณภูมิ เรื่อง
สงเงินสวย ผลเรว และถวายพระราชกุศลในการสรางพระวิหารและบวชนาค รางสารตราวาดวยเรื่อง
ถึงเมืองหนองคาย ตั้งทาวศรีมหานามเปนที่ราชวงศ เมืองหนองคาย รางสารตราวาดวยเรื่อง ถึงพระ
ปทุมเทวาตอบรับบอกเมืองหนองคาย เรื่องจัดคนไปเกลี้ยกลอมทาวโป ทาวทับ ทาวอิง ณ เมืองญวน
หนังสือ วาดวยเรื่องถึงเมืองนครราชสีมา เมืองพิษณุโลก และเมืองวิเชียร ใหขาหลวงขึ้นไปจับตัวเลก
หนี หนังสือวาดวยเรื่องถึงพระยาชัยสุนทร เมืองกาฬสินธุ คุมเอาเงินแทนผลเรวลงไปสงกรุงเทพฯ และ
ใบบอกวาดวยเรื่อง เมืองหลวงพระบางจัดการปลงศพเจาเมืองหลวงพระบางและขอราชการเมืองตาง
ๆ จะเห็นไดวา ชวงเวลาระหวางรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 4 การติดตอราชการกับเมืองประเทศราช
และเมืองบริวารทั้งหลาย เปนไปดวยเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสวย การบํารุงเมือง การศาล และ
การจัดการกําลังคนเปนหลัก เมืองประเทศราชในภาคอีสานประกอบดวยเมืองอุบลราชธานี และเมือง
จําปาศักดิ์เทานั้น นอกเหนือจากนั้นเปนเมืองบริวารขึ้นกับกรุงเทพฯ โดยตรงเชนเดียวกัน ระบบกิน
เมืองครอบคลุมหัวเมืองอีสานเชน กาฬสินธุ รอยเอ็ด ขอนแกน นครพนม สกลนคร สุรินทร หนองคาย
เปนตน
ในชวงรอยตอระหวางรัชกาลที่ 4-5 กอน พ.ศ.2435 เจาเมืองทองถิ่นในอีสานมีอํานาจอิสระใน
การปกครองเมืองของตนทั้งดานภาษี กําลังคน ระบบดังกลาวไมไดกอผลดีตอรัฐบาลสยามที่กรุงเทพฯ
ประกอบกับปญหาในภูมิภาคอินโดจีน ทําใหเกิดแรงบีบคั้นที่สยามตองแสดงสิทธิอํานาจเหนือภาค
อี ส านมากขึ้ น จากสภาพทางภู มิ ศ าสตร แ ละพั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร ข องภาคอี ส านที่ มี
ความสัมพันธกับพื้นที่ลาว ทําใหเปนที่ตองการของรัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศส
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ดังนั้นกอน พ.ศ.2435 โครงสรางอํานาจการปกครองสวนภูมิภาคยังไมเปนรูปเปนรางในหัวเมือง
อีสาน ทุกหัวเมืองจะมีเจาเมืองที่ปกครองตนเองที่เรียกวาอาชญาสี่ หรืออาญาสี่ประกอบดวยเจาเมือง
อุปฮาด ราชวงศและราชบุตร มีอิสระในการจัดการคนในบังคับของตน มีอํานาจพิจารณาคดีวาความ
และตัดสินโทษในคดีอุกฉกรรจ กลาวไดวาเจาเมืองมีอํานาจเหนือความเปนความตายของพลเมืองใน
เมืองนั้น ๆ และเปนความจริงวาขาราชการในหัวเมืองตองยักยอกทรัพยสินสวนทางราชการเอาไวเปน
ของตน (เตช บุนนาค, 2532) และอีกสวนสงใหกับราชสํานักกรุงเทพฯ เนื่องจากทางสวนกลางยังไมมี
แบบแผนหรื อระบบในการตรวจสอบบัญ ชีได นอกเหนือจากการใหอํานาจการปกครองเมืองแลว
เหตุการณกบฏเจาอนุวงศ พ.ศ.2369 ไดเปนบทเรียนประวัติศาสตรที่สําคัญตอราชสํานักสยาม ซึ่งเจา
อนุวงศอาศัยชวงเวลาที่สยามกําลังผลัดแผนดินและเผชิญหนากับอํานาจจักรวรรดินิยมตะวัน ตกใน
ระยะแรก นํากองทัพบุกเขาอีสานถึงเมืองนครราชสีมาและสระบุรี กวาดตอนผูคนเทครัวลาวกลับไปยัง
เวียงจันทน ราชสํานักกรุงเทพฯ ไดรวบรวมกองทัพและสงไปโจมตีกองทัพเจาอนุวงศและเผาทําลาย
กรุงเวียงจันทนเปนครั้งที่ 2 โคะอิสุมิ จุงโกะ (2560: 90-107) ศาสตราจารยประจําแผนกวิชาพลวัต
ทางสังคมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุน ระบุวา หลังจากปราบปรามกบฏเจาอนุวงศ
มีการเรียกเกณฑสวยเงินเปนครั้งแรกใน พ.ศ.2370 จาก 11 หัวเมือง ไดแก จําปาศักดิ์ คําทองนอย
โขงเจียม คําทองใหญ โขง สะพาด สะเมียร สีทันดร สาละวัน เชียงแตงหรือสตึงเตรง และแสนปาง ใน
อัตรา 7 หรือ 4 บาทตอคน ใน พ.ศ.2374 มีเลกไพร 8,519 คนที่ตองจายสวยรวม 34,076 บาทตอป
จาก 12 หัวเมืองรวมทั้งอุบลซึ่งเพิ่งจะถูกรวมเขาในบัญชีดวย เมื่อถึงปลายทศวรรษ 2400 มูลคาสวยที่
เรียกเกณฑเพิ่มขึ้นเปน 61,854 บาท
จากการศึกษาชี้ใหเห็นถึงปญหาในการใชนโยบายการปกครองอีสานและหัวเมืองประเทศราชที่ไม
มีเสถียรภาพ การใหอํานาจอิสระปกครองตนเองในฐานะหัวเมืองสวยบรรณาการทําให กลุมอํานาจ
ทางการเมืองลาวสามารถกอปญหาใหกับทางกรุงเทพฯ ไดและพยายามแยกตัวเปนอิสระ ขอสังเกตใน
สมัยรัชกาลที่ 1-3 อาจกลาวไดวา ราชสํานักยังมิไดใชมาตรการอยางเด็ดขาดในการเขามามีบทบาทตอ
กิจการทางการเมื องในหัวเมื องอีส านเต็ มที่ จนมาถึงสมัยรัช กาลที่ 4 ปรากฏวาราชสํานัก เริ่มเข า
ควบคุมอํานาจหัวเมืองอีสานเขมขนขึ้น ในกรณีของเมืองมหาสารคามไดแยกตัวมาตั้งเปนเมืองบริวาร
พ.ศ.2408 การโยกยายราษฎรจํานวนมากจากรอยเอ็ดมาที่เมืองมหาสารคาม เปนหนึ่งในนโยบายของ
ราชสํานักในการลิดรอนอํานาจของเมืองรอยเอ็ดซึ่งมีพลเมืองหนาแนนมาก เพื่อตัดทอนไมใหรอยเอ็ดมี
อํ า นาจมากเกิ น ไป เนื่ อ งจากอาจเป น ภั ย ต อ ความมั่ น คง ภายหลั ง ที่ มี ก ารโยกย า ยราษฎรไปไว ที่
มหาสารคามเปนที่เรียบรอย ไดมีการโยกยายราษฎรแยกไปตั้งเมืองบริวารของมหาสารคามที่เ มื อง
กันทรวิชัยอีกเมืองหนึ่ง เปนนโยบายการตัดอํานาจและกําลังคนเชนเดียวกัน ทั้งนี้ตองสงบรรณาการที่
เรียกวา สวยใหกับสวนกลางดวย เมื่อไลเรียงตามพื้นที่ทางภูมิศาสตรแลวจะเห็นวาหัวเมืองจําปาศักดิ์
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และอัตตะปอริมฝงแมน้ําโขงนั้นสงสวยเปนทอง นครราชสีมาสงสวยหลายชนิดรวมทั้งทอง ยางรัก และ
ดินประสิว เปนตน (โคะอิสุมิ จุงโกะ, 2560: 95)
นอกจากปญหาการเก็บสวยแลวปญหาจากภายนอกคือการคุกคามของฝรั่งเศสบริเวณคาบสมุทร
อินโดจีน และการคุกคามของอังกฤษบริเวณภาคเหนือของสยาม การเขาแทรกแซงการเมืองภายใน
กัมพูชาและลาวภายหลังที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนามไดสําเร็จใน พ.ศ.2407 ปญหาการปราบจีนฮอที่
เขามาในลาวตอนเหนือ ปญหาการวางอํานาจในเวียงจันทร สงผลใหราชสํานักกรุงเทพฯ ตองเขาไป
สอดสองควบคุมกิจการภายในหัวเมืองอีสาน รวมทั้งแควนลานนาดวย
ปญหาที่เกิดขึ้นใน พ.ศ.2430 ทําใหรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดําริในการจัดการปกครองหัวเมือง
ในพระราชอาณาเขต พ.ศ.2430 มีความวา
“…วิธีการปกครองประเทศเทาที่เปน อยูยังไมเหมาะสมกับ ความเจริ ญของบ านเมื องซึ่งเจริ ญ
มากกวาแตกอนหลายเทา ฉะนั้นจึงจําเปนจะตองแกไขธรรมเนียมการปกครองใหเหมาะสมกับภาวะ
ความเจริญของบานเมือง...” (จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2470: 1)
จากขอความดังกลาวแสดงใหเห็นวาพระองคมีพระราชประสงคที่จะจัดการปกครองของประเทศ
ใหเปนไปตามแบบแผนสากล ตามแบบระบบมณฑล ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรง
อธิบายไวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปกครอง มีความวา
“…ลักษณะการปกครองแตเดิมนิยมใหเปนอยางประเทศราช อันมีเมืองคนตางชาติตางภาษาเปน
เมืองขึ้นอยูในพระราชอาณาเขต จึงถือวาเปนเมืองชายพระราชอาณาเขต 3 มณฑลนั้นเปนเมืองลาว
และเรียกชาวเมืองซึ่งอันที่จริงเปนชนชาติไทยวา ลาว แตลักษณะการปกครองอยางนั้นพนเวลาอัน
สมควรแลว ถาคงไวจะกลับใหโทษแกบานเมือง จึงทรงพระราชดําริให แก ไขลักษณะการปกครอง
เปลี่ยนเปนแบบอยางพระราชอาณาเขตประเทศไทยรวมกัน…” (ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรม
พระยา, 2513: 304-206)
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมืองอีสานใน พ.ศ.2435 เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ขอสังเกต
บางประการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมืองอีสาน ประเทศญี่ปุนสมัยโทกุงะวะตอน
ปลาย จักรพรรดิไดรับการฟนคืนพระราชอํานาจในรอบ 800 ป รัฐบาลจักรพรรดิไดเริ่มปรับเปลี่ยน
โครงสรางอํานาจแบบระบบศักดินาสวามิภักดิ์ โดยทรงยึดคืนอํานาจจากไดเมียว ผูปกครองแวนแควน
ตาง ๆ ในประเทศ รวมศูนยมาที่เมืองหลวงแหงใหม ทําใหญี่ปุนเขาสูสมัยทุนนิยมและอุตสาหกรรม ที่มี
การสร า งเส น ทางรถไฟ เส น ทางคมนาคมขนสง การสาธารณูป โภค และการศึกษา การสถาปนา
ความสัมพันธระหวางสยามกับญี่ปุนใน พ.ศ.2430 ทําใหรัฐบาลสยามไดสงขุนนางไปประจําการที่ญี่ปุน
รัชกาลที่ 5 ทรงกําชับและรับสั่งใหขุนนางที่ประจําที่อยูที่ญี่ปุน ศึกษาและรับเอาวิทยาการความรูแบบ
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ญี่ปุนไว เพื่อนํามาปรับใชกับสยาม โดยสยามไดสถาปนาความสัมพันธกับญี่ปุนอยางเปนทางการใน
ปฏิญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชยระหวางไทยกับญี่ปุน ขอสังเกตคือ จากประสบการณทาง
การเมืองในสมัยจักรพรรดิเมจิ อาจเปนแรงผลักสวนลึกสําคัญที่ผลักดันใหรัชกาลที่ 5 ทรงนําแบบ
แผนการปฏิรูปจากญี่ปุนมาใชกับสยาม หลักฐานที่บงชี้วารัชกาลที่ 5 ทรงนิยมวัฒนธรรมการปกครอง
ประเทศแบบญี่ปุน สะทอนอยูในพระราชหัตถเลขาที่เขียนถึงเจาพระยาอภัยราชา (โรลัง ยักแมงส)
ความวา
“…ความเห็นโดยยอของทานซึ่งกลาวถึงความเจริญของเมืองญี่ปุนชัดเจน แลเปนขอสําคัญที่นา
พึงฟงเปนอันมาก เราตองสารภาพเห็นจริง แตเราหักหามความอิจฉาไดดวยอยางเดียว ที่เห็นวาเมือง
เรากับเมืองญี่ปุนไมเหมือนกัน แลทั้งฐานะที่ตั้งแหงประเทศและประเพณีเดิมกับทั้งเหตุการณซึ่งเปนขึ้น
ในเมืองจึงยังคงเหลืออยูอยางเดียวแตที่เราพยายามใหเมืองเราเจริญขึ้นใกลเขาที่สุดที่จะเปน ได…”
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ต.4/2 รางพระราชหัตถเลขาถึงเจาพระยาอภัยราชา 31 ธันวาคม พ.ศ.
2435)
พระราชหัตถเลขาถึงราชทูตไทยคนแรกที่เดินทางไปประจําที่ญี่ปุน พระยาฤทธิรงครณเฉท ดัง
ความวา
“…ดวยการที่เจาจะไปเปนทูตประจําราชสํานักกรุงญี่ปุนครั้งนี้ ทางราชการฝาย โปลิติค (โปลมา
ติ ค) คงจะได รั บ คํ า สั่ ง มี ทองตราแลใบบอกทางกระทรวงตางประเทศตามธรรมเนีย มแลว แตเรา
อยากจะขอเพิ่มเติมหนาที่นอกจากนั้นออกไปอีก ซึ่งจะบอกมาตรงถึงตัวเราฤาถึงกรมหมื่นสมมต แล
เจากระทรวงอื่น ๆ ก็ได คือ ขอใหตรวจตราและ สืบสวนการ 4 แผนก (1) คือ ทหารบก ทหารเรือ
(2) การศึกษาตลอดจนโรงเรียนการชางและการคาขาย (3) การอุดหนุน แลปกครองการคาขาย เชน
Chamber of Commerce เปนตน (4) การ Municipality คือสุขาภิบาล ตลอดจนถึงเก็บคาที่ดินใน
เมืองซึ่งเปนของ ญี่ปุนแทไมใชเชน โยโกฮามา ฤานางาซากิ ซึ่งมี Municipality ฝรั่งลวน เพราะเปน
เขตให ฝ รั่ ง อยู ฤ าถ า ตํ า บลใดมี Municipality ญี่ ปุ น กั บ ฝรั่ ง คนปนกั น บ า ง ก็ เ ป น เรื่ อ งที่ อ ยากจะรู
เหมือนกัน…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ต.4/2 รางพระราชหัตถเลขาถึงพระยาฤทธิรงรณเฉท
(สุข ชูโต) ที่ 14/512 20 สิงหาคม พ.ศ.2442)
นอกจากอิทธิพลในการปรับปรุงประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ทรงรับเอาตัวอยางมาจากประเทศ
ตะวันตกแลวจะเห็นไดวาประเทศญี่ปุนก็มีบทบาทสําคัญตอการปรับปรุงและพัฒนาประเทศสยามดวย
ดังนี้
(1) ดานการศึกษา พระองคสงคณะผูแทนสยามไปญี่ปุนใน พ.ศ.2430 เพื่อศึกษาดานการบริหาร
การศึกษาของญี่ปุนตั้งแตระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา จากผลการตรวจการศึกษาของญี่ปุน นํามา
สูการจัดวางแผนการศึกษาใน พ.ศ.2438 และเปนโครงการศึกษา ใน พ.ศ.2445 คือ การจัดการดาน
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อาชีวศึกษา อยางไรก็ตามในปลายรัชกาลพระองคกลับหันไปสนพระทัยรูปแบบการศึกษาแบบอังกฤษ
มากกวา
(2) ดานการเกษตร ญี่ปุนสงหีบผาน คือเครื่องมือไถใหดินรวมซุยมาใน พ.ศ.2441 เพื่อใหสยาม
ทดลองไถนา และมีนายโทยามะ เปนผูเชี่ยวชาญดานการเลี้ยงไหมของญี่ปุนเขามาเปนที่ปรึกษาดาน
เศรษฐกิจ ดูรายละเอียดไดในกรมชางไหม รัชกาลที่ 5
(3) ดานการทหาร แมวาสยามจะใชรูปแบบทางการทหารแบบอังกฤษและเดนมารค แตก็มีการ
สงนักเรียนไปเลาเรียนที่ญี่ปุน เพราะคาใชจายถูกกวาสงไปเยอรมัน แตวาทายที่สุดตองลมเลิก ไป
สืบเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุนเรียกรองใหมีการแลกเปลี่ยนสําหรับการสงนักเรียนจากสยามมาเรียนวิชาการ
ทหารเรือที่ญี่ปุน สวนอาวุธทางทหาร สยามสั่งซื้อจากญี่ปุนตั้งแต พ.ศ.2431 ประกอบดวย อาวุธปน
ปนเล็ก อะไหลสําหรับปน กระบี่ โดยมีบริษัทที่สําคัญติดตอคาขายกับสยามคือ บริษัทมิตซุย
เมื่อรัชกาลที่ 5 ทรงเริ่มดําเนินนโยบายปฏิรูปประเทศ พระองคทรงโปรดใหพระยามหาอํามาตยา
ธิบดี (หรุน ศรีเพ็ญ) ขาหลวงมหาดไทยสําเร็จราชการหัวเมืองฝายเหนือ เดินทางไปรักษาราชการหัว
เมืองอีสาน ตั้งที่วาราชการนครจําปาศักดิ์ ซึ่งเปนหนึ่งในแผนการกระชับอํานาจเจานายในหัวเมื อง
อีสานโดยมีผูแทนของรัฐบาลกลางเขาไปทําหนาที่ตางพระเนตรพระกรรณแทนรัชกาลที่ 5
ใน พ.ศ.2433 รั ช กาลที่ 5 โปรดให แ บ ง การปกครองหั ว เมื อ งอี ส านออกเป น 4 กองใหญ ๆ
ประกอบด ว ย หั ว เมื อ งลาวฝ า ยตะวั น ออก มี น ครจํ า ปาศั ก ดิ์ เ ป น ศู น ย ก ลาง หั ว เมื อ งลาวฝ า ย
ตะวันออกเฉียงเหนือ หัวเมืองลาวฝายเหนือ หัวเมืองลาวฝายกลาง และไดสงขาหลวงไปประจําอยูใน
เมืองดังกลาวคือ พระพิศณุเทพ เปนขาหลวงประจํานครจําปาศักดิ์ พระยาราชเสนา (ทัด ไกรฤกษ)
เปนขาหลวงประจําอุบลราชธานี พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ (อินทรกําแหง) เปนปลัดขาหลวงเมือง
หนองคาย พระพิเรนทรเทพ เปนขาหลวงประจํานครราชสีมา โดยมีพระยามหาอํามาตยาธิบดี (หรุน
ศรีเพ็ญ) วาราชการอยูที่นครจําปาศักดิ์ อยางไรก็ตามแมวาจะมีการเขาควบคุมระบบโครงสรางอํานาจ
ทางการเมืองภายในหัวเมืองอีสานทั้งหมด แตราชสํานักยังอนุโลมให เจาเมืองทองถิ่นใชระบบ อาญาสี่
ซึ่งเปนระบบโครงสรางการปกครองแบบลาวได (ไพฑูรย มีกุศล, 2517: 30-33 ; เติม วิภาคยพจนกิจ,
2530: 367) ผลจากการปฏิรูปการปกครองโดยรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางทําใหรัฐบาลหรือราชสํานัก
ไดผนวกเอาหัวเมืองฝายตะวันออกกับฝายตะวันออกเฉียงเหนือเขาไวดวยกัน และตั้งชื่อวา “ลาวกาว”
โปรดใหกรมหลวงประจักษศิลปาคมรั้งตําแหนงขาหลวงใหญมณฑลลาวพวน กรมหลวงพิชิตปรีชากร
เปนขาหลวงใหญมณฑลลาวกาว และใหกรมหมื่นสรรพสิทธิประสงคเปนขาหลวงใหญมณฑลลาวกลาง
(เติม วิภาคยพจนกิจ, 2530: 371-372) ในชวงหลัง พ.ศ.2434 รัฐบาลสามารถเขาควบคุ มและจั ด
ระเบียบการปกครองหัวเมื องอีสานไดโดยตรง โดยการดึงอํานาจเขาสูราชธานี (กรุงเทพฯ) ซึ่งเปน
นโยบายผนวกดิ น แดนอี ส านให เ ป น สว นหนึ่ ง ของราชอาณาจั กรสยาม จากสถานการณ ก ารเมื อ ง
ภายนอกและปจจัยภายในหัวเมืองอีสานเรื่องของระบบปกครองแบบดั้งเดิมสงผลใหรัฐบาลตองเรง
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ดําเนินนโยบายโดยการนํากฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ไปใชในพื้นที่ใหเกิดผล ซึ่งการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงดังกลาวตั้งแต พ.ศ.2434 ถึง พ.ศ.2475 สงผลดังนี้
(1) ดานการปกครอง รัฐบาลยกเลิกระบบอาญาสี่หรืออาชญาสี่ (โครงสรางอํานาจการปกครอง
แบบทองถิ่นดั้งเดิม) ในหัวเมืองอีสานใหเปนระบบเทศาภิบาล สงผลใหเจาเมืองและเจาประเทศราช
เสียอภิสิทธิ์และผลประโยชน กลาวคือ ระบบสืบสายโลหิตหรือระบบกินเมืองเริ่มลมสลาย (อุทัยทิศ
บุญชู, 2536: 172)
(2) ดานการศึกษา มีการปฏิรูปการศึกษาแพรหลายเขาสูหัวเมืองตาง ๆ ตั้งแต พ.ศ.2411 ใน
ระยะแรกใหผูชายบวชเรียนหรือฝากตัวเปนศิษยวัด และใหเรียนอักษรไทยนอยและอักษรขอมหรือ
อักษรธรรม สวนผูหญิงใหเรียนดานคหกรรม ซึ่งเปนหนึ่งในนโยบายจัดการศึกษาของรัชกาลที่ 6 โดย
การประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 บังคับใหเด็กชายและหญิงเขาเรียนในระดับ
ประถมศึกษา เรียกวาการศึกษาภาคบังคับ (วุฒิชัย มูลศิลป, 2512; ระลึก ธานี, 2522)
นอกจากการศึกษาแลว ประเด็นดานการสรางชาตินิย ม เปนเรื่องสําคัญที่รัฐบาลตองกระทํา
เรงดวนเพื่อใหพลเมืองมีความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันในชาติ อยางที่สารตราของกรมหลวงสรรพสิทธิ
ประสงคระบุวา
“…แตนี้สืบไปเจาหนาที่แตละแผนกทุกหัวเมืองใหญนอยในมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อจะมี
การสํารวจสํามะโนครัว หรือหากมีราษฎรมาติดตอจะตองใชแบบพิมพทางราชการใหปฏิบัติใหมโดย
กรอกในชองสัญชาตินั้นวา ชาติไทยบังคับสยาม ทั้งสิ้น หามมิใหลงหรือเขียนชองสัญชาติวา ชาติลาว
ชาติเขมร สวย ผูไทยดังที่เคยปฏิบัติมาแตกอนเปนอันขาด…” (เติม สิงหัษฐิต, 2499: 120)
จัดการศึกษาในหัวเมืองอีสาน ไดเนนหนักไปทางปลูกฝงชาตินิยมใหมีความรูสึกเปนคนไทยไมใช
คนลาว สมดังพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่มีพระราชดํารัสเกี่ยวกับ
เรื่องชาตินิยมความวา
“…คนไทยสมัยนี้ พอใจอวดอยูวาตนดีกวาคนไทยเกา ๆ ไมใชหรือ ก็คนไทยเกา ๆ เขามีหนาที่จะ
ทําเพื่อประโยชนของชาติบานเมืองทุกคน คนไทยชั้นใหมจะไมสมัครทําหนาที่เชนนั้นบาง จะวาคน
ดีกวาเขาอยางไร ขอเสียของคนไทยชั้นใหมที่มีอยูที่สําคัญคือสิ่งใด ที่เปนของเกาจะทิ้งใหมหมด แต
ของใหมก็ไมมีมาแทนไดยินฝรั่งเขาพูดอะไรไดยินแวว ๆ ฟงไมไดศัพทก็จับเอามากระเดียด เขาพูดก็พูด
ไปบางอยางนั้นเอง การที่ไมนาติเตียนที่เลือกประพฤติแตเฉพาะในทางที่จะสะดวกแกตนอยางเดียว ที่
จะไมสะดวกก็ไปเก็บมาประพฤติตามบาง ฝรั่งเขารักชาติบานเมืองของเขา ทําไมชาติของเราเลวทราม
อยางไรจึงไมรักไมไดขอใหเชื่อขาพเจาเถิด ... คนไทยที่ไมรูจักรักชาติของตนเองอยาเผลอไปวาชาว
ยุโรปเขาจะนับถือมีแตเขาจะดูถูกเทานั้น…” (พิรุฬห สวัสดิรัมย, 2530: 110-111)
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จากขอความขางตนจะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชปณิธาน
ที่จะปลูกฝงความเปนไทยใหเกิดขึ้นกับสังคมไทยทุกคน ดังนั้นกระทรวงธรรมการจึงประกาศบรรจุวิชา
ลูกเสือเขาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาแหงชาติ เพื่อใหพลเมืองรูจักชวยเหลือตนเอง ชวยเหลือ
ผูอื่น หัดสังเกต การฝกซอมออกกําลังกายใหแข็งแรงโดยการเลนกีฬา ในหัวเมืองอีสานไดเริ่มมีการตั้ง
กองลูกเสือตั้งแต พ.ศ.2446 และเริ่มจัดการเรียนการสอนใน พ.ศ.2458 โดยกระทรวงธรรมการไดสง
หลวงวิสณทดรุณการ ออกไปเปนธรรมการมณฑลอุบลราชธานี (พิรุฬห สวัสดิ์รัมย, 2530: 111)
สายชล สัตยานุรักษ (2558: 86) ไดอธิบายไววา ความพยายามของชนชั้นนําไทยในการปลูกฝง
มโนทัศน “ชาติไทย” และ “ความเปนไทย” เพื่อทําใหคนในชาติพันธุตาง ๆ ทั่วประเทศ “กลายเปน
ไทย” เกิดขึ้นอยางกวางขวางรวมทั้งในภาคอีสานเชน สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระนครสวรรควรพินิต ทรง
เปนเสนาบดีพระองคหนึ่งที่ตระหนักในความสําคัญของการทําให “คนลาวรักชาติ” โดยเร็วที่สุด โดย
ทรงบันทึกเอาไววา
“…พลเมืองภาคนี้ยังเปนคนหัวออน มีการศึกษานอย ยังออนในอารยธรรม ความคิดในเรื่องรัก
ชาติบานเมืองยังไมสูเขาเลือดเขาเนื้อ ถารับอบรมปรุงแตงนิสัยน้ําใจเสียแตบัดนี้ ก็เหมือนดังปนวัตถุที่
ออน ถาเพิกเฉยเฉื่อยชาอยู ในไมชานาจะกลายเปนวัตถุที่กระดางจนตกแตงแปลงรูปไดยาก ... สิ่งใด
ควรทําก็ควรเรงทําเสีย เชื่อวาในสิบปขางหนาเมื่อการติดตอกับมณฑลชั้นในสะดวกขึ้น ราษฎรมีความรู
มากขึ้น จะไมทําไดงายเชนนี้…”
จากขอความดังกลาวแสดงใหเห็นวากรมพระนครสวรรควรพินิต ทรงวิเคราะหวาคนลาวในภาค
อีสานยัง “ออนในอารยธรรม” ซึ่งเห็นไดชัดวาพระองคมิไดประสงคใหคนลาวเปนเชนนั้นตลอดไป
ในทางตรงกันขามทรงเรงรัดใหรัฐบาลจัดการดําเนินนโยบาย “อบรมปรุงแตงนิสัยน้ําใจ” ใหเร็วที่สุด
กอนที่ลาวในภาคอีสานจะพนจากสภาวะ “ออนในอารยธรรม” หรือ “มีความรูมากขึ้น” ซึ่งจะทําให
รัฐบาล “ตกแตงแปลงรูปไดยาก” (สายชล สัตยานุรักษ, 2558: 86-87)
(3) ดานการคมนาคมและการสื่อสารนับตั้งแตรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7 มีการพัฒนาเสนทาง
คมนาคมในหัวเมืองอีสานหลายแผนงานตั้งแต พ.ศ.2434 รัฐบาลสรางเสนทางรถไฟกรุงเทพฯ เชื่อม
อุ บ ลราชธานี สํ า เร็ จ ใน พ.ศ.2473 ส ว นของการค า มี ก ารบํ า รุ ง เส น ทางคมนาคม ตั้ ง แต ม ณฑล
นครราชสีมา ซึ่งเปนชุมทางตลาดสําคัญที่เชื่อมสูมณฑลอุดร มณฑลอีสาน ไปจนถึงริมฝงแมน้ําโขง
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ., ม.2. 14/16 สําเนาพระยาจาแสนบดีรายงานกราบทูลพระเจานองยาเธอ
กรมหลวงดํารงราชานุภาพ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2451)
(4) ดานการเก็บภาษีอากร มีการยกเลิกระบบผูกขาดโดยนายอากรและการปฏิรูประบบภาษีสุรา
ตั้งแต พ.ศ.2452 – 2485 รัฐบาลไดยกเลิกระบบเจาภาษีนายอากรสุรามาเปนรัฐบาลจัดเก็บเองบาง
แตในเฉพาะมณฑลนครราชสี มา อําเภอรัตนบุรี อําเภอภูเขียว อําเภอเกษตรสมบูร ณ และมณฑล
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นครสวรรค ใหนายอากรผูกขาดไปจนกวาจะครบกําหนด 3 ป ในสวนของมณฑลอุดรและมณฑลอีสาน
ใหตมกลั่นสุราไดตาม “ประเพณี” โดยขาหลวงเทศาภิบาลเปนผูมีอํานาจจัดเก็บภาษี (เยาวภา ญาณ
สุภาพ, 2532: 61-62) รัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติเก็บเงินคาราชการตั้งแต พ.ศ.2444 (สมศักดิ์
มหาทรัพยสกุล, 2534: 81) เก็บจากชายฉกรรจตั้งแตอายุ 18-60 ป คนละ 6 บาทตอป สวนหัวเมือง
อีสานรัฐบาลบังคับใช พ.ศ.2446 ใหเก็บคนละ 4 บาทตอป ขอสําคัญ คือไมตองไปเกณฑทหารเหมือน
แตกอน จากนั้นใน พ.ศ.2466 จึงไดมีการเปลี่ยนจากการเก็บภาษีอากรเปน “เงินรัชชูปการ” ตาม
พระราชบัญญัติรัชชูปการ พ.ศ.2468
(5) ดานความมั่นคง นับตั้งแต พ.ศ.2431 มีการจัดตั้งกองทหารในหัวเมืองอีสานที่อุบลราชธานี
และจําปาศักดิ์ มีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑทหาร พ.ศ.2446 (เทพ บุญตานนท,
2556) ในมณฑลนครราชสี ม าและใน พ.ศ.2457 จึ ง ได ใ ช พ ระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วในมณฑลอุ ด ร
อุบลราชธานี และรอยเอ็ด ซึ่งเปนการยุติระบบไพรในทางออม (ขจร สุขพานิช, 2525: 79-80)
(6) ดานการศาลยุติธรรม รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ใหตั้งศาลยุติธรรมใน พ.ศ.2439 โดยประกาศใช
พระราชบัญญัติขาหลวงพิเศษสําหรับจัดการแกไขธรรมเนียมศาลยุติธรรมหัวเมืองทั้งปวง ร.ศ.115 แบง
ออกเปน 3 ชั้นคือ ศาลมณฑล ศาลเมือง และศาลแขวง
(7) ด านการสาธารณสุข ในสมั ย รั ช กาลที่ 5 มิไดมีการจัดการสาธารณสุขอยางแบบประเทศ
ตะวันตกในหัวเมืองอีสาน รัฐบาลไมมีนโยบายในการจัดสรางโรงพยาบาลถาวรหรือสถานพยาบาลตาม
หัวเมือง กระทั่งหลัง พ.ศ.2450 จึงเริ่มจัดสรางโรงพยาบาลมณฑลนครราชสีมาแหงแรกขึ้น
ดังนั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การปกครองสวนทองถิ่นไดถือกําเนิด
ขึ้นเรียกวา สุขาภิบาล โดยจําแนกออกเปนสุขาภิบาลเมือง และตําบล (ทองที่) มีการจัดการสุขาภิบาล
25 แหง มีการตราพระราชบัญญัติสุขาภิบาล รัตนโกสินทรศก 127 และประกาศแกไขพระราชบัญญัติ
จัดการสุขาภิบ าลหัว เมือง รัตนโกสินทรศก 127 ลวงมาถึงในสมัยรัช กาลที่ 6 การสุขาภิบาลยั ง คง
ดําเนินตอไป แตไมไดมีการดําเนินการใด ๆ เพื่อปรับปรุงหรือจัดตั้งการปกครองทองถิ่นรูปแบบอื่น ๆ
อีก มีแตเพียงการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล พ.ศ.2458 ที่เปนการปรับปรุงโดยแยกเปน
สุขาภิบาลเมือง และสุขาภิบาลทองที่ มีนโยบายในการรักษาความสะอาดดานสาธารณูปโภคเปนหลัก
การเพิ่มเจาหนาที่จดทะเบียนคนตาย พ.ศ.2464 กระทรวงมหาดไทยไดเสนอรางกฎหมายปรับปรุงการ
ปกครองทองถิ่น เพื่อเปนการสนองพระบรมราโชบายที่ไดทรงจัดการทดลองปกครองดุสิตธานี ทวาการ
ดําเนินการดังกลาวไมไดรับการตอบรับจนสิ้นรัชกาล (ตระกูล มีชัย, 2560: Web-Site) ลวงมาถึงสมัย
รัชกาลที่ 7 พระองค มีพระราชประสงค ปรั บปรุงกิ จการสุขาภิ บาลใหเ ปนรู ปธรรมโดยบริหารแบบ
Municipality หรือประชาภิบาล หรือที่เรียกวา เทศบาลในปจจุบัน วันที่ 12 สิงหาคม 2469 พระองค
มีพระราชหัตถเลขาถึง กรมหลวงลพบุรีราเมศร เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงมีพระราชประสงคให
จัดเตรียมเรื่องประชาภิบาล
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พระองคทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ถึงพระองคเจาศุภโยคเกษม ซึ่งเปนเสนาบดีกระทรวงพระ
คลังมหาสมบัติ เกี่ยวกับเรื่องเงินสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2470 ความวา
“…เรื่องเงินสุขาภิบาล แตเดิมคงจะมีประสงคเพียงใหมีเงินกอนใดกอนหนึ่งที่เจาหนาที่จะหยิบ
ฉวยไดสําหรับบํารุงบานเมือง และเชื่อกันวาคงจะไมใชในสิ่งเหลวไหล ที่เหลวไหลไปตองนับวาเปน
abuse ไมใชวา หลักการไมดีแตปฏิบัติไมดี สําหรับการตอไปฉันเห็นดวยอยางยิ่งวาควรจะแกไขใหเปน
Municipality จริง ๆ มากขึ้น เรื่องนี้เสนาบดีมหาดไทยก็ทรงทราบความประสงคของฉันอยูแลว ฉัน
เห็นดวยกับความเห็นของ Sir Edward Cook ทุกอยาง ตั้งแตขอ 16 ไป ควรสังเกตมาก และตรงกับ
ความประสงคของฉัน สงสําเนาเรื่องนี้ไปถวายอภิรัฐมนตรีและทูลเสนาบดีมหาดไทยขอใหทรงชี้แจง
พระดํ า ริ ห ของท า นในเรื่ องนี้ ต อ อภิรัฐ มนตรี ถาสมเด็จ ชายทรงพรอมเมื่อ ไรใหนํ าเรื่ องสูที่ป ระชุ ม
อภิรัฐมนตรีควรใหไดพิจารณาเรื่องนี้กันเร็วสักหนอยภายในเดือนพฤศจิกายนไดจะดี…” (ตระกูล มีชัย,
2560: Web-Site)
ดังนั้นแมจะมีการทดลองปกครองทองถิ่นในรูปแบบของดุสิตธานี แตเปนเพียงการทดลองใน
กรุงเทพฯ เทานั้น ความพยายามของรัชกาลที่ 7 ที่จะผลักดันนโยบายปรับปรุงกิจการสุขาภิบาลเปน
การบริหารแบบประชาภิบาล (เทศบาล) กลับไมประสบผลเทาที่ควรเนื่องจากถูกคัดคานจากเสนาบดี
บางส ว น ภายหลั ง การเปลี่ ย นแปลงการปกครองใน พ.ศ.2476 จึ ง ได เ ริ่ ม มี ก ารประกาศใช
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ขึ้นอยางเปนทางการ
นอกจากการปรับปรุงโครงสรางอํานาจแผนดิน กรณีพิพาทในเขตพรมแดนอีสานของสยามกับ
ฝรั่งเศสไดกอใหเกิดความขัดแยงทางการทูตระหวางประเทศ สงผลใหเกิดสนธิสัญญาสยามกับฝรั่งเศส
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2436 วาดวยสยามเสียดินแดนลาวเกือบทั้งหมด คือพื้นที่ลาวฝงซายแมน้ํ าโขง
ใหกับฝรั่งเศส ซึ่งมีพลเมืองมากถึง 6 แสนคน (เพ็ญศรี ดุก, 2527: 11) และถัดมาใน พ.ศ.2446 สยาม
ไดเสียดินแดนฝงขวาแมน้ําโขง คือเมืองหลวงพระบาง และจําปาศักดิ์ รวมทั้งมโนไพรใหกับฝรั่งเศส
เพื่อแลกกับเมืองจันทบุรี (บัญชา แกวเกตุทอง, 2522: 224) ผลจากการเจรจาแลกเปลี่ยนดินแดนของ
สยามกับฝรั่งเศสทําใหราชสํานักตองวางมาตรการที่รัดกุมสําหรับจัดระเบียบการปกครองในหัวเมือง
อีสานเขมงวดขึ้น แนนอนวาในการปฏิรูปประเทศของรัชกาลที่ 5 เปนเพียงระลอกแรกเทานั้น ในสวน
ระลอกที่สอง ไดสงผลกระทบเปนวงกวางไปทั่วทั้งประเทศในสมัยรัชกาลที่ 6
จากขอมูลที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาคอีสานไมไดมีเ พียง
ปจจัยภายในประเทศเทานั้น แตเกิดจากภัยคุกคามจากปจจัยภายนอกประเทศดวย งานศึกษาเกี่ยวกับ
นโยบายการพัฒนาของสยามตอภาคอีสานประกอบดวยงานของ ไพฑูรย มีกุศล (2517) เรื่อง การ
ปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พวงไขมุก คุณารัตน
พฤกษ (2521) เรื่อง ความสําคัญของเมืองนครราชสีมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
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เจาอยูหัว (พ.ศ.2411-2453) อุราลักษณ สิถิรบุตร (2526) เรื่อง มณฑลอีสานและความสําคัญในทาง
ประวัติศาสตร อุทัยทิศ บุญชู (2536) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอีสานจากนโยบายของรัฐบาล
ระหวาง พ.ศ.2434 – 2475 ดารารัตน เมตตาริกานนท (2543) เรื่อง การรวมกลุมทางการเมืองของ
ส.ส.อี ส าน พ.ศ.2476-2494 อุ ศ นา นาศรี เ คน เรื่ อ ง อี ส านในการรั บ รู แ ละทั ศ นะของผู ป กครอง
กรุงเทพฯ ตั้งแตหลังกบฏเจาอนุวงศ พ.ศ.2369 ถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 อริญชย
วรรณชาติ (2553) เรื่ อง ความรู เ รื่ องอี ส านของชนชั้น นําสยาม พ.ศ.2433-2475 กัน ย ชโลธรรังษี
(2555) เรื่องการตอบสนองของปญญาชนอีสานตอการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย บุดดี เวทยา
กร (2549) เรื่อง พัฒนาการทางประวัติ ศาสตรและความสําคัญของเมื องชัยภู มิ สมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน (พ.ศ.2323-2394)
ขอสรุปจากเอกสารงานวิจัยขางตนสามารถแตกออกไดหลายประเด็นที่เกี่ยวของกับประเด็นหลัก
ดานนโยบายการพัฒนาโดยจําแนกเปน ดานความสําคัญทางภูมิรัฐศาสตร ซึ่งอีสานมีสภาพภูมิประเทศ
ที่แตกตางจากที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาในภาคกลางโดยสิ้นเชิง ประกอบกับมีพัฒนาการทางสังคม
ประเพณี วัฒนธรรมที่รับเอาอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมลานชาง ชนชั้นนําสยามจึงพยายามที่จะสรางชุด
ความรูทางประวัติศาสตรแบบรัฐรวมศูนยอํานาจขึ้นมาเพื่อใชเปนตัวแทนในการแสดงสิทธิอํานาจของ
ราชสํานักสยามตออีสาน ดังนั้นการปฏิรูปการปกครองตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 จึงมีผลโดยตรงตอความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 และ 7 อยางไรก็ตามความพยายามในการสรางเอกภาพใน
อีสานไดปรากฏเปนที่ประจักษแลวโดยกระทําผาน การออกกฎหมายบังคับใช หรือขอกําหนด ระเบียบ
ตาง ๆ แบบเรียน หรือแมแตแบบแผนทางราชการเพื่อใหเปนระบบเดียวกันทั้งประเทศ และเมื่อชนชั้น
นําไดรับรูเกี่ยวกับสภาพความเปนจริงของอีสานผานรายงานการตรวจราชการหรือบันทึกสํารวจตาง ๆ
จึงไดนําไปสูการใหความสนใจที่จะเขาไปพัฒนาและผนวกเอาดินแดนดังกลาวมาเปนของสยาม ดังนั้น
การรวมแผนดินในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการผนวกเอาอีสานเขาเปนสวนหนึ่ง
ของประเทศ และกอใหเกิดนโยบายตาง ๆ ในชวงเวลาตอมา ขอวินิจฉัยของผูวิจัยมองวา ปจจัยที่
นําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาดานตาง ๆ ของรัฐบาลไมเพียงแตจะเกิดจากภัยคุกคามนอก
ประเทศ แตยังเกิดจากปจ จัยภายในในดานความลาหลังของราษฎร การที่ยังมีความเชื่อและบูช า
ศรัทธาภูตผี ซึ่งลวนแลวแตเกิดจากความไมรูหนังสือ และทักษะตาง ๆ ในการดํารงชีวิตอยางถูกตอง
ดังจะพบไดวานอกเหนือจากปญหาความขาดแคลนอาหาร หรือภัยแลงแลว ปญหาดานสุขอนามัย
นับเปนวาระสําคัญที่รัฐบาลไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง จนถึงสมัยรัชกาลที่ 7 จึงเห็นผลอยางชัดเจน
ในดานนโยบายการสาธารณสุข
ดานการศึกษา พิรุฬห สวัสดิ์รัมย (2530) เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในมณฑลอีสาน พ.ศ.24422475 วารุณี โอสถารมย (2524) เรื่อง การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2475 บุญธรรม อินทร
จั น ทร (2522) เรื่ อ ง การปฏิ รู ป มั ธ ยมศึ ก ษาในระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย พ.ศ. 2435-2475
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การศึกษาเชิงประวัติศาสตร ระลึก ธานี (2522) นโยบายและการจัดการศึกษาภาคบังคับของไทย
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ2475-2503) และวุฒิชัย มูลศิลป (2512) นโยบายการจัด
การศึกษาของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ในประเด็นดานการศึกษาผูวิจัยมองวา เปนประเด็นยอยของนโยบายการพัฒนาซึ่งเปนแกนหลัก
การพัฒนาอีสานดานการศึกษาเริ่มปฏิบัติกันมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 แลวโดยทรงตั้งธรรมยุติกนิกาย
ขึ้นเพื่อใชเปนสื่อกลางในการกลอมเกลาสังคมในพื้นที่หางไกลจากเมืองหลวง กอนการปฏิรูป พ.ศ.
2435 รัฐบาลยังคงใชวัดเปนศูนยกลางทางการศึกษาของชุมชน จนกระทั่งเริ่มปรากฏอยางชัดเจนใน
สมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 ดังปรากฏวามีการประกาศจัดตั้งโรงเรียนตาง ๆ ในปริมณฑลอีสาน
เพื่อสงเสริมใหบุตรหลานของราษฎรไดมีการศึกษาที่ดีตามมาตรฐานสากลในชวงเวลานั้น อยางไรก็ตาม
ประเด็นทางดานการศึกษาก็นับเปนอีกหนึ่งนโยบายยอยของรัฐบาลที่อยูภายใตกรอบของการปกครอง
ทั้ ง มวล นโยบายทางการศึ ก ษาจึ ง เปรี ย บเสมื อ นใบเบิ ก ทางสว า งให กั บ ราษฎรเพื่ อ ให มี ค วามรู
ความสามารถในการที่จะประกอบอาชีพในการดํารงชีวิต นอกจากนี้ก็ยังเปนแผนการในการสราง
สัมพันธภาพอันดีระหวางรัฐบาลกับทองถิ่นผานแบบเรียนดวย แมกระนั้นนโยบายทางการศึกษาใน
สมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 ก็ยังประสบกับปญหาตาง ๆ ดังที่จะไดอธิบายในการทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2
ส ว นนโยบายด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม ประกอบด ว ย ชุ ม พล แนวจํ า ปา (2529) เรื่ อ ง การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบริเวณลุมน้ํามูลตอนบน พ.ศ.2443-2468 กิตตินิพนธ สิรินทรภูมิ (2550)
เรื่อง การคาโคกระบือในลุมน้ํามูลตอนลาง พ.ศ.2435-2535 ประนุช ทรัพยสาร (2550) พัฒนาการ
ของสังคมอีสานในพุทธศตวรรษที่ 24-25 ปรัชญ ศิริชัยคีรีโกศล (2550) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ของมณฑลนครราชสีมา พ.ศ.2434-2476 ธนัญชัย รสจันทร (2550) เรื่อง สภาพเศรษฐกิจของเมือง
อุบลราชธานี ระหวาง พ.ศ.2335-ทศวรรษที่ 2460 ไพฑูรย มีกุศล (2525) เรื่อง สภาพสังคมและ
เศรษฐกิจอีสานกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ธีรชัย บุญมาธรรม (2542) เรื่อง การเก็บสวยในหัวเมือง
อุบลราชธานี พ.ศ.2335-2442 สุวิทย ธีรศาศวัต (2541) เรื่อง ปญหาการเก็บสวยในภาคอีสานกอน
สมัยปฏิรูปการปกครองในรัชกาลที่ 5 สุภาภรณ จรัลพัฒน (2523) เรื่อง ภาษีฝนกับนโยบายดานการ
คลังของรัฐบาลไทย พ.ศ.2367-2468 มยุรี นกยูงทอง (2520) เรื่อง ปญหาเศรษฐกิจของไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2468-2477) เจมส เอ็ม แอนดรูส (2480) เรื่องรายงาน
การสํารวจโภคกิจตามชนบทสยาม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2477 เรจินัล เลอรเมย (Reginald Lemay) (2475)
เรื่ อ ง The Economic Conditions of North-Eastern Siam คาร ล ซี ซิ ม เมอร แ มน (Carle C.
Zimmerman) (2524) เรื่อง การสํารวจเศรษฐกิจในชนบทสยาม แปลโดย นายซิม วีระไวทยะ และ
สุทธิพันธ ขุทรานนท (2525) เรื่อง การเก็บภาษีอากรและผลกระทบตอสังคมไทย พ.ศ.2416-2475
ประนุช ทรัพยสาร (2525) เรื่อง วิวัฒนาการเศรษฐกิจหมูบานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
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ไทย พ.ศ.2394-2475 สุวิทย ธีรศาศวัต (2549) เรื่อง รายงานการวิจัยประวัติศาสตรอีสาน 23222488
เหตุผลที่รวมเอานโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมเขาไวดวยกัน สืบเนื่องจากงานคนควาวิจัย และ
รายงานการสํารวจตาง ๆ ที่กลาวขางตนลวนเกิดจากการศึกษาปฏิสัมพันธของสังคมในพื้นที่ซึ่งมีผลตอ
ปริมาณผลิตผลทางเศรษฐกิจของอีสานดวย หากพิจารณาบริบททางพื้นที่อีสานเราจะพบวา อีสานมี
ทรัพยากรของปาอยูเปนจํานวนมาก แมวาจะมีงานวิจัยบางชิ้นที่กลาววา อีสานแลง ไมสามารถปลูก
พืชพันธุธัญญาหารได แตจากงานที่ไดนําเสนอไปขางตนพบวา อีสานมีความอุดมสมบูรณในระดับหนึ่ง
ซึ่งมีตัวชี้วัดในงานศึกษาของสุวิทย ธีรศาศวัต อิจิโระ คากิซากิ ประนุช ทรัพยสาร และธีรชัย บุญมา
ธรรม งานศึกษาเหลานี้ไดอธิบายถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจอีสานชวงที่รถไฟสรางเสร็จใน พ.ศ.2469
นําไปสูการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําใหระบบการขนสงสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีสานเปนพื้นที่ที่มี
ภูมิประเทศหลากหลายมีทรัพยากรทางธรรมชาติมาก จึงทําใหเกิดความสนใจของรัฐบาลมาตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 1 และทวีความสําคัญไมแพพื้นที่หัวเมืองลานนาทางตอนเหนือ อยางไรก็ตามอัตราการขนสง
ผลผลิตทางเศรษฐกิจสวนใหญก็คือ ขาวสาร ซึ่งมีอัตราการผลิตมากในอีสานและมีการขนสงลดหลั่น
บางในบางป ดังนั้นการเขามาของรถไฟจึงเปนปจจัยเรงที่สําคัญทําใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ราษฎรรูจักการคาขายที่ใชเงินตราเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน เกิดการเปลี่ยนจากระบบผลิตเพื่อยัง
ชีพในครัวเรือนเปนระบบผลิตเพื่อขายในเวลาตอมา
และจากการสืบคนจดหมายเหตุระหวางรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจนถึง
ปลายสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า เจ า อยู หั ว ระหว า ง พ.ศ.2453-2477 พบว า มี เ อกสารอยู
พอสมควรที่เกี่ยวของกับการดําเนินนนโยบายตอภาคอีสาน ประกอบดวย ราชการมณฑลอุดร พ.ศ.
2453-2461 รายงานการตรวจราชการมณฑลนครราชสีมา อุบล พายัพ พ.ศ.2458 รายงานพระยาราช
เสนาตรวจราชการลุมแมน้ําโขง พ.ศ.2469 ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการตรวจราชการอื่น ๆ ในระหวาง
พ.ศ.2452-2472 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1.1 การตรวจราชการของขาราชการระดับสูงในภาคอีสาน
พุทธศักราช
2452
2454

การตรวจราชการ
พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม (ในรัชกาลที่ 5) เสด็จตรวจราชการที่
เมืองอุบลราชธานี เกี่ยวกับกิจการโรงสาวไหม
พระวรวงศเธอ พระองคเจาบวรเดช เสด็จตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริเวณจังหวัดอุดรธานี – นครพนม – มุกดาหาร – อํานาจเจริญ – มวงสามสิบ
และอุบลราชธานี

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

17
ตารางที่ 1.1 การตรวจราชการของขาราชการระดับสูงในภาคอีสาน (ตอ)
พุทธศักราช
2455

2455
2456
2458
2460
2460
2461
2461
2461

การตรวจราชการ
ในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดเกลาใหพระยาศรีธรรมศกราช (เจริญ จารุจินดา) เปน
ขาหลวงสําเร็จราชการเทศาภิบาลมณฑลอีสาน ตอมา พระยาศรีธรรมโศกราช (ปว
บุนนาค) ไดรับการแตงตั้งเปนสมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลอุบลราชธานี
แทน
พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช เสด็จตรวจราชการมณฑล
นครราชสีมา – อุดรฯ – นครพนม – มุกดาหาร – อํานาจเจริญ – ยโสธร – คํา
เขื่อนแกว – เขื่องใน และเมืองอุบลฯ
พระยามหาอํามาตยาธิบดี (เส็ง วิรยศิริ) ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยไปตรวจ
ราชการเมืองนครราชสีมา
รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให พระเจานองยาเธอ สมเด็จเจาฟากรมหลวงพิษณุโลก
ประชานารถ เสด็จตรวจราชการมณฑลนครราชสีมา มณฑลอุบลราชธานี และมี
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษ และพระชายาคัทรินเสด็จพรอมดวย
นายพลโทพระยาศรีหราชเดโช (หมอมหลวงชวง) ตรวจราชการเมืองพิบูลมังสาหาร
มีราชทูตญี่ปุนติดตามไปดวย
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร เสด็จมณฑลอุบลเพื่อตรวจราชการ
นายพลเอก พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน เสนาบดีกระทรวง
พาณิชยและคมนาคม เสด็จตรวจราชการตั้งแตมณฑลนครราชสีมา-อุบลฯ
พระยาราชวินิจฉัย (อุทัยวรรณ อมาตยกุล) อธิบดีกรมการปกครองกระทรวง
มหาดไทย ตรวจราชการภาคอีสานจากนครราชสีมา-ขอนแกน-มหาสารคามรอยเอ็ด – ยโสธร - อุบลฯ
พระยาศรีธรรมาธิราช ปลัดทูลฉลอง กระทรวงมหาดไทย ไดรับการแตงตั้งเปน
ขาหลวงใหญตรวจราชการชายแดน (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนขาหลวงใหญตรวจราชการชายแดนพระราชอาณาเขต
ติดตอกับอินโดจีนฝรั่งเศสรวมกับขาหลวงใหญฝรั่งเศส ในเรื่องการพิจารณาปกปน
เขตแดนตามลําแมน้ําโขงที่เปนเกาะหรือดอน เริ่มตั้งแตพรมแดนเมืองเชียงราย
จนถึงอุบลราชธานีที่ดานปากมูล)
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ตารางที่ 1.1 การตรวจราชการของขาราชการระดับสูงในภาคอีสาน (ตอ)
พุทธศักราช
2463
2469
2469 2470
2471
2472

2472

2472

การตรวจราชการ
พระเจาพี่ยาเธอ กรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน เสด็จตรวจราชการกิจการทาง
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ เปนครั้งที่ 2 บริเวณชองเมฆ และเสด็จไปยังเมือง
นครจําปาศักดิ์โดยมีเจายุติธรรมธร (เจาราชดนัย หยุย) รอรับเสด็จและเขาเฝา
พระยาราชเสนาตรวจราชการลุมแมน้ําโขงและการเจรจาปกปนเขตแดนอีสานและ
ลาวของฝรั่งเศส
จอมพลพระเจาพี่ยาเธอ สมเด็จเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต เสด็จตรวจ
ราชการภาคอีสาน
พระยาจาแสนบดี (ชิต สุนทรวร) ตรวจราชการอุบลราชธานีโดยมีพระวิภาคย
พจนกิจ นําตรวจราชการชายแดน
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการหัวเมืองอีสานใต ตั้งแต
นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี (พ.ศ.2456 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมีพระราชโองการประกาศใหทราบโดยทั่วกันเรื่องใหรวม
“มณฑลอุดร มณฑลอุบลราชธานี และมณฑลรอยเอ็ดเปนภาคเรียกวา ภาคอีสาน”
ดังนั้นคําเรียกวา “อีสาน” เพิ่งจะเริ่มใชจริงในสมัยรัชกาลที่ 6 จากนั้น พ.ศ.2465
จึงเปลี่ยนใหเปน “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”)
นายพลเอก พระเจาพี่ยาเธอ กรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน เสนาบดีกระทรวง
พาณิชยแลคมนาคมเสด็จตรวจราชการกิจการรถไฟจากนครราชสีมาถึง
อุบลราชธานี
พระวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เสด็จ
ตรวจราชการมณฑลนครราชสีมา อุบลราชธานี และไปยังเมืองปากเซ โดยมีผูสําเร็จ
ราชการประเทศลาวของอินโดจีนฝรั่งเศสที่นครเวียงจันทนจัดรถยนตมารับเสด็จ

ที่มา: เติม วิภาคยพจนกิจ (2546: 474-486)
จากตารางขางตนชี้ใหเห็นวา ระหวาง พ.ศ.2452 – 2472 รัฐบาลราชสํานักไดสงเชื้อพระวงศและ
ชนชั้นนําระดับสูงเขาไปตรวจราชการเพื่อสํารวจสภาพความเปนอยูของสังคมชาวอีสาน รวมทั้งปญหา
ตาง ๆ ซึ่งจะมีการอธิบายไวในรายงานการตรวจราชการ การสํารวจเพื่อรายงานดังกลาวนี้ไดนําไปสู
การวางแผนกําหนดนโยบายของรัฐบาลที่มีตออีสานในชวงระยะเวลาดังกลาวตามตารางระบุไว
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และจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกอนหนาสมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 ทําใหทราบวา
งานที่ศึกษาเกี่ยวกับอีสานในสมัยรัชกาลที่ 5 มุงอธิบายเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองในสมัย
ปฏิรูปการปกครองโดยเนนที่ พ.ศ.2435 เปนหลัก ซึ่งผูวิจัยคนพบวามีงานศึกษาในชวงเวลานี้ เ ป น
จํานวนมาก อยางไรก็ตามงานศึกษาเกี่ยวกับอีสานในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังใหรองรอยเกี่ยวกับการดําเนิน
นโยบายตาง ๆ ที่ตกทอดมาในสมัยรัชกาลที่ 6 และสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 7 มีการบังคับใช
นโยบายตาง ๆ ถูกกําหนดออกมาในรูปแบบของการออกพระราชบัญญัติฉบับตาง ๆ ซึ่งกอใหเกิดการ
นําไปใชเพื่อพัฒนาศั กยภาพและคุณภาพชีวิตของชาวอีสานทั้ งมวลใหมีความเปน อยูที่ดีขึ้น ดังนั้น
นโยบายการพัฒนาอีสานในชวงเวลาระหวาง พ.ศ.2453-2477 จึงเปนนโยบายที่กําหนดขึ้นและเพื่อใช
ในการพัฒนาชาวอีสานเปนสําคัญ
ดวยขอมูลที่ทําการสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับสถานภาพดานนโยบายของสยามตอภาคอีสาน ทําให
เกิดขอคนพบวา นอกเหนือจากนโยบายการปฏิรูประบบการปกครองแผนดินที่นําไปใชในสมัยรัชกาลที่
5 แลว ยังมีนโยบายการปกครองดานอื่น ๆ อาทิ ดานการศึกษา ดานการสาธารณูปโภค ดานการ
คมนาคม รวมทั้ งนโยบายการปกปองชายเขตพระราชอาณาจักรในภาคอีส านซึ่ง ยังไมค อยมี ก าร
กลาวถึง คําถามของการศึกษาก็คือ (1) เพราะเหตุใดรัฐบาลสยามจึงไดกําหนดนโยบายในการพัฒนา
อีสาน และ (2) รัฐบาลสยามไดมีการกําหนดนโยบายดานใดบางในระหวางที่เขาไปพัฒนาอีสาน
จากการที่ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของภาคอีสานในฐานะจุดยุทธศาสตรสําคัญของอีสานรวมทั้ง
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหเกิดความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง นโยบายการ
พั ฒ นาอี ส านของรั ฐ บาลสยามตั้ ง แต ส มั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว ถึ ง สมั ย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ระหวาง พ.ศ.2453 ถึง พ.ศ.2477 ประกอบดวยการศึกษาดาน
การจัดระเบียบการปกครองมณฑล การศึกษา การคมนาคม การชลประทาน การสาธารณสุข การ
สาธารณูปโภค การปศุสัตว การเศรษฐกิจ และการปกปองพระราชอาณาเขต ผานการประเมินคุณคา
จากหลักฐานทางประวัติศาสตรประเภท จดหมายเหตุ บันทึกการตรวจราชการ พงศาวดาร ฯลฯ ซึ่งจะ
ชวยทําใหเห็นภาพของอีสานในชวงเวลาดังกลาวไดชัดเจนยิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษานโยบายการพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ระหวาง พ.ศ.2453 - พ.ศ.2477
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.3.1 การศึ กษาในครั้ งนี้ เ น น การสรางชุดความรูที่เกี่ย วกับ การกําหนดโยบายในภาคอีส าน
ระหวางสมัยรัชกาลที่ 6 – สมัยรัชกาลที่ 7 เพื่อแสดงใหเห็นถึงภาระหนาที่ของรัฐบาลที่ไดเขาไปพัฒนา
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ภาคอีสานอยางเต็มที่โดยมิไดละเลยหรือเมินเฉยตอพื้นที่ดังกลาว การศึกษาครั้งนี้จะชวยใหเขาใจ
บริบททางสังคมอีสานในชวง พ.ศ.2453 – พ.ศ.2477 วามีความเปลี่ยนแปลงมากนอยเพียงใดเมื่อ
วิเคราะหเปรียบเทียบกับการดําเนินนโยบายในสมัยรัชกาลที่ 5
1.4 ขอบเขตของการศึกษาคนควา
การศึกษานโยบายการพัฒนาอีสานโดยรัฐบาลสยามตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ระหวาง พ.ศ.2453 – พ.ศ.2477 ผูวิจัยได
กําหนดขอบเขตของการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาโนยบายการพัฒนาอีสานไวดังนี้
1.4.1 ขอบเขตดานพื้นที่
การศึกษาเรื่อง “นโยบายการพัฒนาอีสานโดยรัฐบาลสยามตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ระหวาง พ.ศ.2453 - พ.ศ.2477”
ผูวิจัยศึกษาเฉพาะนโยบายการพัฒนาอีสานในพื้นที่ภาคอีสาน
1.4.2 ขอบเขตดานเวลา
การศึกษาในครั้งนี้ครอบคลุมชวงเวลาตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2453 ถึงสิ้นสุด พ.ศ.2477
ซึ่งเปนชวงเวลาที่รัฐบาลรัชกาลที่ 6 และ 7 ไดทรงดําเนินนโยบายพัฒนาประเทศใหมีความเปนทันสมัย
ตามแบบประเทศตะวันตก
1.4.3 ขอบเขตดานเนื้อหา
1.4.3.1 นโยบายการพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามระหวาง พ.ศ.2453-พ.ศ.2477 ดาน
ตาง ๆ ประกอบดวย ดานการปกครอง ดานการคมนาคม ดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา ดานการ
สาธารณสุข และดานการปาไมเปนตน
1.4.3.2 ปจจัยภายในประเทศและปจจัยภายนอกประเทศ ที่ทําใหรัฐบาลสยามตองเขาไป
พัฒนาอีสาน กระบวนการในการปรับรับวัฒนธรรมเมืองหลวง และผลของการดําเนินนโยบายพัฒนา
อีสานของรัฐบาลสยาม
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ระหวาง พ.ศ.2453-พ.ศ.2477 มีเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
2.1 กลุมงานเอกสารชั้นตนที่ยังไมไดรับการตีพิมพ
2.2 กลุมงานเอกสารชั้นตนที่ไดรับการตีพิมพแลว
2.3 กลุมงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอีสานในดาน ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ และ
สังคม ฯลฯ
2.4 กลุมงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถานภาพองคความรูเกี่ยวกับอีสานในดาน ประวัติศาสตร
สังคม ความคิด การรับรู และภูมิปญญา
2.1 กลุมงานเอกสารชั้นตนที่ยังไมไดรับการตีพิมพ
รายงานการตรวจราชการมณฑลอีสาน พ.ศ.2453 – 2454 (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร 6/14)
วาดวยการตรวจราชการของขุนพินิจสุรินทรการ นายอําเภอทักษิณสุรินทร รายงานการเจรจากับ
พนักงานฝรั่งเศสที่เมืองจงกัลชายแดนสุรินทรกับกัมพูชาในกํากับฝรั่งเศส และเรื่องการบํารุงบานเมือง
การเกณฑทหาร การจัดกํานันผูใหญบาน การรักษาพยาบาล การโจรผูราย การเก็บภาษีอากร การ
ขนส ง สิ น ค า และการนั บ ถื อ ของราษฎรรายงานการตรวจราชการมณฑลอุ บ ล (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. ม.26/6) วาดวยกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือกราบทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตยกเลิกเงินสามสอง ที่เขาเมืองกรมการเมืองในมณฑลอีสานไดรับพระราชทานอยูเปลี่ยนไปใช
เปนอัตราเงินเดือนเบี้ยหวัดตอไป
รายงานอุปราชภาคอีส านคิ ดจัดการบํารุงทางน้ํา ทางบกในท องที่ ภาคอีส าน พ.ศ.2465 (หอ
จดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/14) วาดวยพระยาราชชนกูล มีความคิดเห็นที่จะจัดการบํารุงเสนทาง
น้ํา และทางบกในมณฑลอีสาน โดยเฉพาะการสรางทางหลวงมณฑลเลียบทางรถไฟ และเชื่อมเสนทาง
สูหัวเมืองอีสานตอนเหนือ
รายงานการตรวจราชการมณฑลอีสาน (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/8) ฉบับ พ.ศ.24692470 วาดวย การทําขอตกลงปกปนเขตแดนกับอินโดจีนฝรั่งเศสในแขวงหัวเมืองอีสานตอนเหนือรวม
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ทั้งรายงานสภาพความเปนอยูของราษฎรริมฝงแมน้ําโขงตั้งแตหัวเมืองหนองคายจนถึงอุบลราชธานี
จากขอมูลเบื้องตนที่ไดทําการสํารวจจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เอกสารจดหมาย
เหตุทั้งสามฉบับครอบคลุมชวงเวลาระหวาง พ.ศ.2453-2470 ซึ่งใหรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพสังคม
ชาวอีสานในสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 7 ตอนตน เนื้อหาภายในจดหมายเหตุดังกลาวยังใหขอมูลที่
เปนประโยชนตอการศึกษาเชิงนโยบายของรัฐบาลที่มีตออีสานในชวงเวลาดังกลาวไดชัดเจน ซึ่งมี
ราชการสําคัญอาทิเชน การชลประทาน การเก็บภาษีอากร การศึกษา การสรางเสนทางคมนาคม
เชื่อมตอระหวางมณฑล และราชการปกปนเขตแดนระหวางอีสานของสยามและลาวของฝรั่งเศส
2.2 กลุมงานเอกสารชั้นตนที่ไดรับการตีพิมพแลว
ราชกิจจานุเบกษา (ราชกิจจานุเบกษาคือ คําประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และประกาศของกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ ซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐบาล) จากการคนควาราช
กิ จ จานุ เ บกษาระหว า ง พ.ศ.2453-2477 พบวามีร าชกิจ จานุเบกษาซึ่งเปน ประกาศทางราชการที่
เกี่ยวของกับอีสานในชวงเวลาดังกลาวจํานวน 160 ฉบับ ประกอบไปดวย ประกาศเรื่องสัตวพาหนะ
ประกาศเรื่องการเก็บภาษีเงินราชการ ประกาศเรื่องการสรางสะพาน การขอตั้งโรงเรียนในมณฑลตาง
ๆ ของภาคอีสาน รวมทั้งการขอยุบเลิกโรงเรียนตาง ๆ ดวย ดานการสาธารณสุขยังมีเรื่องเกี่ยวกับ การ
ปลูกฝปองกันโรคไขทรพิษในทองที่หัวเมืองอีสาน การบูรณปฏิสังขรณวัดในมณฑล การสรางเสนทาง
คมนาคมในมณฑล ถนน สะพาน การไปรษณียโทรเลข สภากาชาด กิจการลูกเสือของมณฑล การโอน
การปกครองท องที่ ตา ง ๆ การออกประกาศและขอบังคับ ตาง ๆ เชน ประกาศเรีย กคนเปนทหาร
ประกาศเก็บเงินอนุญาตฆาสัตว ระเบียบบังคับการรักษาปา ประกาศพระราชบัญญัติจัดการปองกันไข
ทรพิษ พระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินคานา ร.ศ.119 พ.ศ.2443 ซึ่งมีการดําเนินการสืบเนื่องมาตั้งแต
รัชกาลที่ 5 เรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่ 7 ประกาศไมหวงหาม เปนตน ดานการชลประทานมีการประกาศ
แจงสรางทํานบกั้นน้ําในมณฑลนครราชสีมาเปนตน
เทศาภิบาล (ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2545) วาดวยอธิบายตํานานเทศาภิบาล
ประวัติการดําเนินการปฏิรูปมณฑลเทศาภิบาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระ
นิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซึ่งทรงพระนิพนธไมจบ พระยาราช
เสนา (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ไดเขียนตอจนจบความ ตอนที่ 1 วาดวยสมเด็จกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพทรงพระนิพนธตําแหนงเสนาบดีมหาดไทยแตกอน ภาวะของกระทรวงมหาดไทย การจัด
ระเบียบในกระทรวงมหาดไทย,ประเพณีการปกครองหัวเมืองแตโบราณ, ตอนที่ 2 วาดวย พระยาราช
เสนาเรียบเรียงและแกไขใหม ลักษณะเทศาภิบาล การตั้งมณฑลเทศาภิบาล, การจัดตั้งมณฑลภาค
และการยุบเลิกมณฑลเทศาภิบาล
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นิทานโบราณคดี (ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2503) วาดวยบันทึกประสบการณการ
เสด็จตรวจราชการของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพในระหวาง พ.ศ.2435-2457 ทรงพระนิพนธ
เมื่อเสด็จลี้ภัยประทับอยูที่ปนังใน พ.ศ.2476-2478 เปนบันทึกที่วาดวยลักษณะของกลุมคนในอีสาน
และหั ว เมื องอื่ น ๆ ที่ พระองค เ สด็ จ ไป เนื้อหาตอมากลาวถึงพิธีกรรม และประวัติโ บราณคดีและ
ขอสังเกตทางประวัติศาสตรบางเหตุการณ
จดหมายเหตุรายวัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จประพาสประเทศอินโดจีน พ.ศ.2473
เปนบันทึกการเสด็จประพาสอินโดจีนในความคุมครองของของฝรั่งเศส (สวัสดิวงศ สวัสดิกุล, มจ.,
2473) เพื่อเยี่ยมชมกิจการของอินโดจีนดานการศึกษา การเกษตร การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข
และศิลปวัฒนธรรม จุดประสงคที่สําคัญเพื่อกระชับความสัมพันธทางการทูตระหวางสยามกับอินโดจีน
ในปญหาเรื่องเขตแดนฝงขวาแมน้ําโขง
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 70 เรื่อง เมืองนครจําปาศักดิ์ วาดวยตนกําเนิดของเมืองนครจําปาศักดิ์
และความสั ม พั น ธ ร ะหว า งราชสํ า นั ก สยามกั บ จํ า ปาศั ก ดิ์ ตั้ ง แต พ.ศ.2321-รั ช กาลที่ 4 ประชุ ม
พงศาวดารภาคที่ 4 พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน ฉบับ หมอมอมรวงษวิจิตร (ปฐม คเนจร, 2458)
วาดวยพื้นบานตํานานการกอตัวของกลุมสังคมอีสาน และความสัมพันธระหวางอีสานกับสยามตั้งแต
สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 ประชุมพงศาวดารภาคที่ 74 เรื่องกรมหลวงประจักษศิลปาคมเสด็จไป
ตรวจราชการ ณ หัวเมืองลาวพวน จดหมายเหตุเสด็จพระราชดําเนินประพาสประเทศมลายู กันยายน
– ตุลาคม พ.ศ.2467 จดหมายเหตุนครราชสีมา เจาพระยาปน ณ ราชสีมา และ ทองอินทร ณ ราช
สีมา แตง (2323-2388) จดหมายเหตุเรื่องตั้งเจาเมืองและพระบรมราโชวาท พระราชทานเจาเมือง
พ.ศ.2347 – 2411
The Economic Conditions of Northeastern Siam (Le May, 1932) รายงานการสํ ารวจ
ทางเศรษฐกิจชนบทอีสาน พ.ศ.2472 ที่ปรึกษากระทรวงพาณิชยและคมนาคม ไดเดินทางสํารวจ
ชนบทภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ใน พ.ศ.2472 ตรงกั บ สมั ย รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า
เจาอยูหัว รายงานดังกลาวอธิบายถึงวิถีการดํารงชีวิตของราษฎรในอีสานซึ่งใชชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ
และหาของปา ปลูกขาวทําไรนาเลี้ยงสัตว ผลจากการปฏิรูปประเทศและเสนทางคมนาคม โดยเฉพาะ
เสนทางรถไฟและเสนทางถนน สงผลใหการคาขยายตัว แตนับวาการปรับปรุงเสนทางคมนาคมยังเปน
ปญหาสําคัญ
การสํารวจเศรษฐกิจในชนบทแหงสยามพิมพครั้งที่ 2 พ.ศ. 2477 โดย คารล ซี. ซิมเมอรแมน
(แปลโดยซิม วีระไวทยะ, 2525) นักวิชาการที่รัฐบาลรัชกาลที่ 7 วาจางใหเขามาสํารวจสภาพเศรษฐกิจ
ในชนบทของสยามระหวาง พ.ศ.2473-2474 เรื่อง Siam, Rural Economic Survey 1930-1931 ถัด
จาก คาร ล ซี . ซิ ม เมอร แ มน รั ฐ บาลได ว า จ า งให น าย James M. Andrews นั ก วิ ช าการด า น
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยฮารวารด เขามาทําการสํารวจเศรษฐกิจสยามใน พ.ศ.2477-2478 เรื่อง
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Siam 2nd Rural Economic Survey 1934-35 Carle C. Zimmerman (วีรวัลย งามสันติกุล, 2559:
103) ระบุวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะการผลิตที่เนนยังชีพมากกวาการผลิตเพื่อขาย และ
เพิ่งจะเริ่มเปลี่ยนมาเปนการผลิตเชิงพาณิชยไดเมื่อไมนานมานี้ ปญหาหลักที่พบไดแก ประชากรนอย
ในขณะที่พื้นที่มีอาณาบริเวณกวาง ปญหาดานสุขภาพ ประกอบดวย โรคคุดทะราด(โรคที่เกิดจากการ
ติดเชื้อแบคทีเรียเรื้อรัง) โรคพยาธิลําไส และมาลาเรีย นอกจากนี้ยังมีปญหาน้ําอุปโภคบริโภค พื้นที่
แหลงน้ํากินน้ําใชหลายแหงเปนแหลงที่มีเชื้อโรคซึ่งเปนพาหะที่ทําใหประชากรมีอัตราการตายสูง พืช
เศรษฐกิจยกเวนขาวไมมีการพัฒนา พืชที่สามารถปลูกไดอาทิเชน ฝาย ยาสูบ ถั่วลิสง และพืชอาหาร
สัตว เนื่องจากอีสานเปนพื้นที่แหงแลง อุตสาหกรรมไหมซึ่งเริ่มทํามาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ยังไมมีการ
พัฒนาอยางเต็มที่ ดานระบบชลประทานในการควบคุมเสนทางน้ําโดยเฉพาะแมน้ําโขงในชวงฤดูน้ํา
หลาก ยังไมมีการพัฒนาแตอยางใด ในขณะที่ระบบจัดการน้ํามีความสําคัญมากตอการเพาะปลูกขาว
นโยบายที่ใชจัดการกับปญหาพื้นที่ชุมน้ํายังไมมี นอกจากนี้ความขัดแยงระดับหมูบานเกี่ยวกับการใช
ประโยชน จ ากสมบั ติ ส าธารณะ (Attachak Sattayanurak, 2004, อรรถจั ก ร สั ต ยานุ รั ก ษ , 2548
อางอิงจาก ฉัตรทิพย นาถสุภา และวัลยวิภา บุรุษรัตนพันธุ, 2548: 123-172) ตองแกไขตามมีตามเกิด
ซึ่งนําไปสูปญหาความขัดแยงในระดับทองถิ่น
ลัทธิธรรมเนียมตาง ๆ โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ อวน ติสโส (พระโพธิวงศาจารย, 2469) เรื่อง
ลัทธิธรรมเนียมตาง ๆ ซึ่งสมเด็จพระเจาพี่ยาเธอ เจาฟาฯ กรมพระนครสวรรควรพินิต โปรดใหพิมพ
แจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจาพี่นางเธอ พระองคเจาวรลักษณาวดี 24 พฤศจิกายน
2469 ประกอบดวย ภาคที่ 18 ตอนที่ 1 วาดวย ชนชาติภูไทย และชาติญอ ตอนที่ 2 วาดวยอาชีพของ
ชาชาวเมืองในทองที่จังหวัดกาฬสินธุ และตอนที่ 3 วาดวยประเพณีชนชาวมณฑลอีสาน และภาคที่ 19
วาดวย เมืองกาฬสินธุ
ลัทธิธรรมเนียมตาง ๆ ภาคที่ 1: ลัทธิธรรมเนียมราษฎรภาคอีสาน (ผดุงแควนประจันต, หลวง,
(จันต อุตตรนคร), 2480) วาดวยประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติแบบอยางชาวอีสาน และตําแหนงเจาผู
ครองเมือง
การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ของ
สถาบันดํารงราชานุภาพ เรื่องเที่ยวที่ตาง ๆ ภาค 4 วาดวยเรื่องเที่ยวมณฑลนครราชสีมา มณฑลอุดร
และมณฑลรอยเอ็ด พ.ศ.2449 ร.ศ.125
รวมเรื่องเมืองนครราชสีมา (2511) บันทึกวาดวยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพเสด็จเที่ยว
ตามทางรถไฟ เปนจดหมายเหตุเมืองนครราชสีมา การสรางเสนทางรถไฟ กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค
ทรงจัดราชการที่นครราชสีมา
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สัมพันธภาพของประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสยาม พ.ศ.2223-2450 (โซฟ, 2544) แตงโดยรอย
เอกโซฟ สมาชิกในคณะสํารวจดินแดนของฝรั่งเศสซึ่งเขาเปนหนึ่งในสมาชิกของกลุมนักสํารวจนําโดย
ออกุสต ปาวี
บันทึกการปกครองหัวเมืองมณฑลภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือฝงขวาแมน้ําโขง (เติม สิงหัษฐิต,
2499) ไดนํามาเรียบเรียงเปนหนังสือในเวลาตอมาเรียกวา “ประวัติศาสตรอีสาน” บันทึกดังกลาวเปน
บันทึกของพระวิภาคยพจนกิจบิดาของนายเติม ซึ่งเคยดํารงตําแหนงเปนขาหลวงมหาดไทย พ.ศ.2449
ไดรวบรวมเหตุการณตาง ๆ ในอีสานเอาไว กรมหลวงสรรพสิทธิประสงคโปรดใหพระวิภาคยพจนกิจ
รวบรวมประวัติเมืองตาง ๆ ในอีสานเอาไวตั้งแต พ.ศ.2447 ภายหลังเหตุการณสูญเสียดินแดนฝงขวา
แมน้ําโขง โดยมีหมอมอมรวงศวิจิตร (ปฐม คเนจร) เปนแมกองในการรวบรวมพื้นบานตํานานตาง ๆ
ในอีสาน รวมทั้งรวบรวมพงศาวดารตาง ๆ ที่เปนหลักฐานสําคัญซึ่งการรวบรวมขอมูลดังกลาวเปนที่มา
ของ “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน” ในเวลาตอมา
ปาฐกถาของผูแทนราษฎร เรื่องสภาพของจังหวัดตาง ๆ พ.ศ.2477 (2539) ซึ่งเปนสุนทรพจน
ของสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรจากอี ส านหลั ง จากที่ เ ป ด ประชุ ม สภาครั้ ง แรก ประกอบด ว ย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดรอยเอ็ด ไดบรรยายถึงสภาพภูมิศาสตรของจังหวัดตาง ๆ การ
ประกอบอาชีพของราษฎร เศรษฐกิจ และสภาพความเปนอยู
การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
(สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2555) จัดพิมพขึ้นในวาระโอกาสครบรอบวัน
ประสูติ 150 ป กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เปนการรวบรวมเอกสารการตรวจราชการตามหัวเมือง
ตาง ๆ ของกรมพระยาดํารงราชานุภาพตั้งแต พ.ศ.2435-2458 (วุฒิชัย มูลศิลป, 2555) พระองคได
เสด็จไปยังมณฑลนครราชสีมา อุดร และมณฑลอีสาน ประกอบไปดวยเมืองโคราช ขอนแกน อุดรธานี
มุกดาหาร สกลนคร เสลภูมิและนครพนม
จากการเก็บความในขอมูลชั้นตนที่ไดรับการตีพิมพดังกลาวขางตน ใหขอสรุปและประโยชนที่จะ
ตอยอดในการศึกษานโยบายของรัฐบาลที่มีตออีสานไดวา ในดานวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี
สะทอนเนื้อหาอยูในงานพระนิพนธของกรมพระยาดํารงราชานุภาพเรื่อง นิทานโบราณคดี ซึ่งพระองค
ไดเสด็จตรวจราชการตามหัวเมืองตาง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักรระหวาง พ.ศ.2435 – 2457 เรื่องเสด็จ
เที่ยวตามทางรถไฟ ซึ่งใหขอมูลในดานกิจการสรางเสนทางรถไฟสายอีสาน และนอกจากนี้ยังมีบันทึก
ทางเศรษฐกิจอีสานโดยนักวิชาการชาวตางชาติในสมัยรัชกาลที่ 7 ทีไดเขียนบรรยายถึงสภาพทาง
เศรษฐกิจของอีสานในชวงเวลาระหวาง พ.ศ.2472-2477 ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจของอีสานภายหลังที่การสรางเสนทางรถไฟเชื่อมกรุงเทพฯ จนถึงอุบลราชธานีเสร็จสมบูรณ
และเอกสารชิ้นสําคัญอีกเรื่องคือ ฝงขวาแมน้ําโขง หรือประวัติศาสตรอีสานของเติม วิภาคยพจนกิจ ซึ่ง
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มีเนื้อหาครอบคลุมประวัติศาสตรไทยตั้งแตสมัยตํานานจนถึงประวัติศาสตรอีสาน พ.ศ.2498 ไมเพียง
จะเกิ ด จากบั น ทึ ก จากความทรงจํ า อย า งเดี ย ว แตยังใหคุณ คา ในเชิง ประวั ติ ศาสตร บ อกเล า และ
ประสบการณโดยตรงของผูบันทึกดวย
2.3 กลุมงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอีสานในดาน ประวัติศาสตร เศรษฐกิจและ
สังคม
2.3.1 งานวิจัยทางประวัติศาสตรดานการศึกษา
2.3.1.1 นโยบายการจัดการศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พ.ศ.
2453 – พ.ศ.2468 (มนูญ ลาชโรจน, 2521) อธิบายถึงสาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในสมัย
รัชกาลที่ 6 วาเปนผลจากการปฏิรูปการปกครองแผนดินในสมัยรัชกาลที่ 5 ดานการศึกษารัชกาลที่ 6
ทรงมีนโยบายจัดตั้งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยดําริใหเปน ศูนยกลางทางการศึ กษาของประเทศ
อยางไรก็ตามมิไดละเลยที่จะสนับสนุนการศึกษาในมณฑลตาง ๆ ไดสงเสริมดานการอาชีวศึกษา ตาม
ภูมิภาคดวยการใหมีหลักสูตรวิชาการหัตถกรรมหรือเกษตรกรรม ดวยการตั้งโรงเรียนเพาะชางในป
พ.ศ.2456 และสงเสริมใหพลเรือนในประเทศมีความรูสึกรักชาติตามนโยบายชาตินิยมที่พระองคทรง
นําเอาแบบอยางตามแบบของจีน ซึ่ง ดร.ซุน ยัดเซน ไดใชนโยบายชาตินิยมปลูกฝงความรูสึกเปนหนึ่ง
เดียวของประชาชนในชาติ สําหรับการพัฒนาดานอาชีวศึกษา ทรงเริ่มตนดวยการสรางทัศนคติเยาวชน
และประชาชนทั่วไป ใหหันมาสนใจประกอบอาชีพหัตถกรรมและการชางตาง ๆ ดวยการจัดการศึกษา
วิ ช ากสิ กรรมในโรงเรี ยนประชาบาล ควบคูกับ การศึกษาภาคบังคับ ในชั้นประถมปที่ 4 และปที่ 5
เรียกวา ชั้นประถมวิสามัญ ทั้งยังไดจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมขึ้นที่หอวัง ใน พ.ศ.2560
เพื่อผลิตครูออกไปจัดการสอนตามทองที่ตาง ๆ
สําหรับการศึกษาตามภูมิภาค โปรดใหเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปย
มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ รางพระราชโองการ ใหประกาศบังคับใหเด็กเขาเลาเรียนทั่ว
ราชอาณาจักรใน พ.ศ.2457 แตติดปญหาดานงบประมาณจึงไมสามารถประกาศได จึงไดเปลี่ยนเปน
การสนับสนุนใหสงเสริมโรงเรียน “มูล” ศึกษาตามวัดที่กระทรวงมหาดไทยกับนครบาลไดจัดทําอยูแลว
จนกระทั่งถึง พ.ศ.2464 จึงสามารถประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาไดสําเร็จ
ประการตอมา คือการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา สวนใหญมีแตใน
เฉพาะกรุงเทพฯ และศูนยกลางมณฑล เรียกวา “โรงเรียนประจํามณฑล” จัดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 ทั้ ง ยั ง อธิ บ ายว า การมั ธ ยมศึ ก ษาในรั ช กาลนี้ มี น อ ยมาก นอกจากความสํ า เร็ จ ในการปฏิ รู ป
การศึกษาที่เนนดานเพาะชางและคหกรรมแลว ปญหาที่สําคัญของรัชกาลที่ 6 คือการขาดเสถียรภาพ
ทางการเงินที่จะมาสนับสนุน ซึ่งสงผลกระเทือนตอการจัดการศึกษา ในสมัยรัชกาลที่ 6 จัดการศึกษา
ไดเพียงรอยละ 2.6 ตอป ตางกับรัชกาลที่ 5 ใน พ.ศ.2446 รอยละ 3.4 ตอป
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2.3.1.2 การดําเนินนโยบายชาตินิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
(จิระพันธ ชาติชินเชาวน, 2537) อธิบายวา การดําเนินนโยบายชาตินิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว ขึ้ น อยู กับปจจัยหลายประการ คือ อิทธิพลทางเศรษฐกิจ ของชาวจี นในรัช สมั ย ของ
พระองค การแสวงหาการยอมรับจากนานาชาติดวยการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 และการเขาเปน
สมาชิกสันนิบาติชาติ รวมทั้งการพยายามรักษาสถานภาพของสถาบันกษัตริยในระบอบราชาธิปไตย
โดยพระองคมีจุดมุงหมาย ในการดําเนินนโยบายชาตินิยมเพื่อปลูกฝงใหคนไทยเกิดความรูสึกรักชาติ
และมี ความสํ า นึ กในการร ว มมื อ กั น สร า งชาติ ให เจริ ญ ก าวหนา ภายใตอุดมการณ “ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยและระบอบราชาธิปไตย” โดยทรงดําเนินงานผานพระราชนิพนธ บทความ พระราช
ดํารัสและพระบรมราโชวาทในโอกาสตาง ๆ โดยแกนสําคัญของการสรางชาตินิยมในอีสาน นาจะเปน
เรื่ องของการนํ า เครื่ องมื อที่ ใช ในการดํา เนิน นโยบายชาตินิย มมาใชเ ปน เพลงปลุก ใจ ภูมิห ลังทาง
ประวัติศาสตร เพื่อปลุกใจ โนมนาว อบรมสั่งสอน ใหเกิดความสามัคคีในหมูประชาชน และดวยวิถีทาง
อีกหนึ่งคือ การปรับปรุงภาษาไทย การสรางสัญลักษณเพื่อใหเปนศูนยรวมของความสามัคคีคือ ธง
ไตรรงค การพระราชทานนามสกุล เชนเดียวกับ จอมพล ป.พิบูลสงคราม (ไพฑูรย เจะแฮ, 2522) ไดมี
นโยบายปรับปรุงภาษาไทยเชนเดียวกัน รวมถึงการใชบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตรเปนตัวนําแสดง
การอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุ การสรางอนุสรณสถานตาง ๆ เปนตน
2.1.3.3 นโยบายและการจัดการศึกษาภาคบังคับของไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง (พ.ศ.2475 - 2503) (ระลึก ธานี, 2522) เรื่อง ไดอธิบายเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาของ
คณะราษฎรหลั ง การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 มีการประกาศใช พ ระราชบัญ ญั ติ ก าร
ประถมศึกษาใหไดครบทุกตําบลทั่วพระราชอาณาจักร การจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลใหไดอยางนอย
ตําบลละ 1 โรงเรียน กอนประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2478 ความพยายามปรับปรุง
การศึกษากอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 มีมากอนหนาเพียงหนึ่งป กลาวคือ พ.ศ.2474
มีตําบลที่ไดประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาทั่วราชอาณาจักรคิดเปนรอยละ 83.29 ซึ่งไดปรับ
ลดเกณฑอายุของเด็กที่จะเขาเรียน อยางไรก็ตามไดอธิบายวา ชวงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การ
ปรับปรุงการศึกษาในระดับประถมศึกษามิคอยชัดเจนนัก นอกจากนโยบายผลิตครูใหเพียงพอกับความ
ตองการ อยางไรก็ดีปริญญานิพนธฉบับนี้อธิบายภาพในชวงรัช กาลที่ 6 – 7 ระหวาง พ.ศ.2464 –
2474 ไววา “…ผลทางดานการเมืองการปกครอง การจัดการศึกษาภาคบังคับไดสงผลดีตอการจัดการ
ปกครองดวย โดยเฉพาะในมณฑลภาคใต...ในมณฑลภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จําเปนที่จะต องให
ประชาชนไดรับการศึกษาโดยรีบดวนเชนเดียวกัน เพราะมีอาณาเขตตอแดนขอฝรั่งเศสและประชาชน
สวนมากไมรูหนั งสื อเป น อุปสรรคในการปรับ ปรุงประเทศใหเ จริญก าวหน าหรื ออาจถู กชักจูง ไปใน
ในทางที่ ผิ ดได งา ย…” (ระลึ ก ธานี , 2522: 61) สว นภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อรัฐ บาลประกาศใช
พระราชบัญญัติประถมศึกษาไดครบทุกตําบลในมณฑลรอยเอ็ดและมณฑลอุดร และใน พ.ศ.2468 ได
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ประกาศใชในมณฑลนครราชสีมา การขยายงานการศึกษาภาคบังคับ โดยการประกาศใชพระราช
บัญญัติประถมศึกษาใหไดครบทุกตําบลในมณฑลทางภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกอนมณฑล
อื่น ๆ นั้น ก็คงเนื่องมาจากนโยบายทางการเมื องของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่
ตองการสรางความรูสึกชาตินิยม และความผสมกลมกลืนในหมูราษฎรทั่วพระราชอาณาจักร เพื่อให
เกิดความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของประเทศชาติ (ระลึก ธานี, 2522: 63, จารุวรรณ ไวยเจตน,
2517)
2.3.1.4 นโยบายและการจัดการการอาชีวศึกษาของไทย ระหวาง พ.ศ.2441 -2474
(จรรยา แสนจิตต, 2524) ไดกลาวถึงการจัดการนโยบายทางการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวไววา ไดมีโครงการศึกษา พ.ศ.2456 ขึ้นโดยมีนโยบายที่จัดการศึกษาภาคบังคับที่ยังไมมี
พระราชบัญญัติประถมศึกษาภาคบังคับ ในระดับ ป.4 – 5 และในระดับอุดมศึกษา แตไมมีในระดับ
มัธยมศึกษา ทําใหการอาชีวศึกษาขาดความตอเนื่องจึงมีการเปลี่ยนแปลงโครงการศึกษา พ.ศ.2456
มาเปนโครงการศึกษา พ.ศ.2458 ฉบับแกไข โดยเพิ่มเติมการอาชีวศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีสอง
แขนงคือ การหัตถกรรมและพาณิชยกรรม อยางไรก็ตาม เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเห็นวาควรจัด
การศึกษาใหตอบสนองราษฎรสวนใหญของประเทศ จึงควรบรรจุวิชาการกสิกรรมไวในหลักสูตรดวย
ดังนั้นใน พ.ศ.2464 จึงไดมีการกําหนดใหมีการเรียนการสอนกสิกรรมไวในระดับการศึกษาภาคบังคับ
ป.4 – 5 รวมถึงประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2464 อยางไรก็ดีงานเขียนชิ้น
นี้ไดสะทอนปญหาของการจัดการอาชีวศึกษาไว 4 ประการดวยกันคือ (1) การขาดแคลนงบประมาณ
(2) ราษฎรมีทัศนคติและคานิยมที่จะรับราชการ (3) ราษฎรไมเขาใจในคุณคาของการอาชีวศึกษา และ
(4) การขาดแคลนบุ ค ลากรและผู มี ค วามรู ค วามสามารถ ตลอดจนอุ ป กรณ ก ารสอนในด า นการ
อาชีวศึกษา
2.3.1.5 การปฏิรูปการศึกษาในมณฑลอีสาน พ.ศ.2442 – 2475 (พิรุฬห สวัสดิ์รัมย,
2530) ไดอธิบายถึงผลพวงที่รัฐบาลตองเขาไปดําเนินจัดการปฏิรูปการศึกษาในมณฑลอีสาน เกิดจาก
ภั ย คุ ก คามของจั ก รวรรดิ นิ ย มฝรั่ ง เศสที่ ก อ ให เ กิ ด ความวุ น วายในหั ว เมื อ งชายแดนมณฑลอี ส าน
นอกจากปญหาภายนอกแลว ปญหาภายในคือความล าหลั งทางการศึ กษาและทางเศรษฐกิจ การ
คมนาคม เปนนโยบายที่ตองการผสมกลมกลืนชาวอีสานใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งกอใหเกิดปญหา
และอุปสรรคจากการดําเนินการมาโดยตลอด ปญหาการไมยอมรับจากเจาเมืองทองถิ่นที่ไมพอใจตอ
อํานาจสวนกลางจนกอใหเกิดกบกบฏผีบุญ อยางไรก็ตามรัฐบาลไดดําเนินนโยบายอยางคอยเปนคอย
ไป มีการปลูกฝงความเปนชาตินิยมและความเปนไทยผานการจัดการเรียนวิชาลูกเสือในสมัยรัชกาลที่
6 การสอนดานอาชีวศึกษา จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา งานศึกษาชิ้นนี้ สะทอนใหเห็นประเด็น
ปญหาของการดําเนินนโยบายจัดการศึกษาในพื้นที่มณฑลอีสานโดยเฉพาะในทองที่จังหวัดบุรีรัมย
สุรินทร ศรีสะเกษ ซึ่งขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ประเด็นตอมาคือเรื่องปญหาภาวะทางเศรษฐกิจ
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ตกต่ํา ในระหวาง พ.ศ.2453-2455 พื้นที่มณฑลอีสานประสบกับปญหาภัยแลง ความอดอยากของ
ราษฎร และฝนไมตกตองตามฤดูกาล และรุนแรงถึง พ.ศ.2460 เนื่องจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ(น้ําทวม)
ทําใหปริมาณน้ําในแมน้ํามูล น้ําชีเขาทวมพื้นที่เกษตรของราษฎรเสียหาย เกิดการเคลื่อนยายถิ่นฐาน
เนื่ องมาจากฐานะทางเศรษฐกิ จ ไมเอื้ออํานวย สงผลตอการศึกษาของบุตรหลาน หรือนักเรียนใน
ปกครองของราษฎรที่ยากจน ทําใหไมมีเงินชําระคาเลาเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
สงผลใหตองถูกปรับและโทษทัณฑบน ซึ่งเปนอุปสรรคของรัฐบาลในการจัดการศึกษาในพื้นที่ดังกลาว
ประเด็นที่สามคือ ความขาดแคลนหนังสือเรียน ประเด็นที่สี่คือขาดครูที่มีคุณวุฒิ ประเด็นที่หาคื อ
ปญหาเรื่องการใชภาษาในการเรียนการสอน และสุดทายคือปญหาดานการเงิน หรืองบประมาณในการ
ชวยเหลือดานการศึกษา ระหวาง พ.ศ.2456-2475 (พิรุฬห สวัสดิ์รัมย, 2530: 119-135)
2.3.1.6 การปรับตัวสูสังคมสมัยใหมของไทยผานระบบการศึกษาแบบตะวันตก พ.ศ.
2430-2481 (ศุภการ ศิริไพศาล, 2547) งานคนควาชิ้นนี้เปดเผยถึงสภาพปญหาของรัฐบาลสยามที่
บริ ห ารงานด า นการศึ กษาไม ป ระสบผลสําเร็จ อัน เนื่องมาจากปญ หาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ในชว งเวลา
ระหวาง พ.ศ.2430-2481 ซึ่งเปนผลมาจากสถานภาพของพระมหากษัตริยคือรัชกาลที่ 6 และ 7 ไมมี
เสถียรภาพมั่นคงเหมือนในสมัยรัชกาลที่ 5 การมุงรักษาพระราชอํานาจของกลุมเจาของอํานาจเดิม จึง
กลายเป น เป า หมายหลั กที่ ทํา ให การจัดการศึก ษาต องกลายเปน เครื่ องมื อในการตอบสนองความ
ตองการ ศุภการ สิริไพศาล สรุปวา วิสัยทัศนและเปาหมายของการจัดการศึกษาของไทยไมมีความ
แนนอน ซึ่งขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณแวดล อมทางสังคม การศึกษาที่ควรจะมี
เปาหมายหลักในการสงเสริมและสรางกระบวนการเรียนรูใหกับสังคมจึงถูกบิดเบือนไป กลายเปนเพียง
เพื่อตอบสนองความตองการของรัฐบาลเปนหลัก โดยปญหาแทจริงแลวคือ ปญหาการขาดแคลนงบ
ประมาณทางการศึกษาซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความไมตั้งใจจริงที่จะจัดการศึกษาของชนชั้นปกครอง
ปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนวงการการศึกษาของ
ประเทศใหกาวหนา การใชคนที่ไมมีความรูความสามารถ และไมเหมาะสมกับงานจึงถือเปนอีกปญหา
หนึ่ง (ศุภการ ศิริไพศาล, 2547: 211-212) นอกจากนี้การพยายามรักษาอํานาจของกษัตริยใหดํารงอยู
และเชิดชูสถาบันราชวงศยังปรากฏอยูในอุดมการณชาตินิยมซึ่งสอดแทรกอยูในหลักสูตรการศึกษาใน
สมัยรัชกาลที่ 6 ที่พยายามอธิบายวา ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เปนสถาบันที่จะนําพาประเทศ
ไปสูความเจริญ (ศุภการ ศิริไพศาล, 2547: 120)
2.3.1.7 การปฏิ รู ป มั ธ ยมศึ ก ษาในระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย พ.ศ.2435-2475:
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร (บุญธรรม อินทรจันทร, 2522) ไดชี้ใหเห็นถึงรองรอยของการพัฒนาระบบ
การศึกษาของรัฐบาลตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว โดยผลการศึกษาระบุวา การจัดการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาของประเทศ เปนการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองตอความตองการของบุคคลในวง
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แคบ ทําใหขาดความเสมอภาคทางการศึกษา และอุปสรรคสําคัญที่ทําใหกิจการดานมัธยมศึกษาไม
กระจายออกสูสวนภูมิภาคมากนักก็เนื่องจากกระทรวงธรรมการไมไดรับ การสนับสนุนจากรัฐ บาล
เทาที่ควร รวมทั้งไดรับงบประมาณจัดสรรนอยเมื่อเทียบกับกระทรวงตาง ๆ ประกอบกับเสนาบดี
กระทรวงธรรมการมี อํ านาจต อรองน อยมากในที่ ป ระชุ ม เสนาบดี จึ งส งผลตอกิ จ การการบริ ห าร
การศึกษาในแทบทุกระดับ
2.3.1.8 การวิเคราะหแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ในการ
สงเสริมการศึกษาเพื่ อพัฒ นาประเทศ (ประจวบ ทองศรี, 2555) งานคนควาชิ้นนี้ไดชี้ให เห็น ว าใน
รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า เจ า อยู หัว พระองคมิไดล ะเลยที่จ ะพัฒ นาประเทศใหมี ค วาม
เจริญกาวหนาเฉกเชนเดียวกันในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองคทรงมีแนวพระราชดําริใหกําหนดนโยบายใน
การควบคุมโรงเรียนจีนโดยอาศัยมาตรการการควบคุมจาก พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461
และพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ซึ่งไดมีการประกาศใชในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว รวมทั้ งได มีการประกาศใชพระราชบัญ ญัติโ รงเรีย นราษฎร พ.ศ.2470 ดว ย
นอกจากนี้ยังไดมีการพิจารณารางพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2475 แตเกิดการเปลี่ยนแปลง
การปกครองเสียกอนจึงมิไดประกาศ อยางไรก็ตามการดําเนินนโยบายก็ไดรับความลมเหลวสืบเนื่อง
จาก มาตรการในการดําเนินการของ พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรไมรัดกุมพอ เพราะมีบทลงโทษ
ผูฝาฝนผูกระทําผิดนอยเกินไป ทั้งยังไมใหอํานาจแกเสนาบดีกระทรวงธรรมการในการพิจารณาลงโทษ
ทั้งยังใหโอกาสจําเลยยื่นอุทธรณตอศาลเพื่อใหศาลเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด อยางไรก็ตามรัฐบาลในสมัยนั้น
ไมไดดําเนินการแกไขดวยความหวั่นเกรงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากการกอความวุนวายของพวก
คนจีนในประเทศ (ประจวบ ทองศรี, 2555: 60)
2.3.1.9 การรวมคณะสงฆอีสานเขากับคณะสงฆไทย พ.ศ.2434-2468 (กิติรัตน สีหบัณฑ
, 2533) ไดอธิบายวา รัฐบาลเริ่มมีนโยบายในการรวมคณะสงฆอีสานผนวกเขากับคณะสงฆไทยในชวง
ระหว า ง พ.ศ.2434-2450 ในบริ เ วณอี ส านตอนใต แ ละอี ส านตอนกลาง ด ว ยการแต ง ตั้ ง พระสงฆ
ธรรมยุติ กนิ กาย เข า ไปจั ดระเบี ย บการปกครองคณะสงฆ ในอุบ ลราชธานี และเมืองจําปาศักดิ์ ใ น
ระหว า ง พ.ศ.2434-2441 การปรั บ โครงโครงสร า งของสถาบั น สงฆ อี ส านเพื่ อ ให ส อดรั บ กั บ แบบ
แผนการปกครองคณะสงฆของกรุงเทพฯ การยกเลิกธรรมเนียมดั้งเดิมของคณะสงฆอีสานบางประการ
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนี้ประสบผลสําเร็จใน พ.ศ.2450 สวนการดําเนินการในระยะที่สอง ระหวาง
พ.ศ.2451-2468 คณะสงฆไทยไดเขาไปจัดระเบียบคณะสงฆอีสานในเขตมณฑลฝายเหนือ คือมณฑล
อุดร อันเนื่องมาจากมณฑลอุดรอยูไกลจากกรุงเทพฯ มาก การดําเนินการจึงลาชา การนําเอาระบบ
การสอบนักธรรมมาใชในอีสานประสบผลสําเร็จคอนขางมาก และทําใหคณะสงฆไทยไดอํานาจการ
ปกครองคณะสงฆอีสานไดสําเร็จใน พ.ศ.2468
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2.3.1.10 การจัดการประถมศึกษาของไทยในชวงพุทธศักราช 2438–2475 (สิริยา จุลปา
นนท, 2533) วิทยานิพนธเลมนี้มุงอธิบายถึงการใชนโยบายในการพัฒนาประเทศดานการศึกษาซึ่งเริ่ม
ดําเนินมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งรัฐบาลไดสงเสริมใหประชาชนหัน
เขามารับราชการ สงเสริมใหเยาวชนมีความรูดานอาชีพและเปนพลเมืองที่ดี โดยมีจุดมุงหมายคือ (1)
ยกระดับการศึกษาของประชาชน (2) ผลทางการเมืองการปกครอง (3) เพิ่มความสามัคคี (4) สงเสริม
ดานอาชีพ ซึ่งมีโครงการศึกษาที่ไดประกาศใชดวยกัน 3 ฉบับ โดยเนนการสงเสริมดานอาชีพเนนไปที่
สตรี มี 3 หลั กสู ตร ประกอบด ว ย หลักสูตรอาชีว ศึกษา ทั้งยังไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ.2464 เพื่อสงเสริมใหพลเมืองทั่วประเทศไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง อยางไรก็ตาม
การดําเนินการพัฒนาระบบการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 6 ก็ตองประสบกับอุปสรรคหลายปจจัย โดยมี
ปญหาสําคัญ ๆ คือ (1) ขาดครู (2) ขาดแคลนตําราเรียน (3) ขาดแคลนงบประมาณ และ (4) ราษฎร
ผูปกครองไมตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา แมวากระทรวงศึกษาธิการ (ธรรมการ) จะเปน
ผูรับผิดชอบแกไขปญหาเหลานี้ ก็ยังพบวาปญหาดังกลาวมาขางตนยังไมสามารถแกไขไดสําเร็จจนถึง
สมัยรัชกาลที่ 7
ข อ สรุ ป จากการทบทวนงานวิ จั ย ด า นการศึ ก ษาพบว า การออกพระราชบั ญ ญั ติ
ประถมศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 6 เกิดจากปญหาซึ่งประกอบดวย (1) การขาดแคลนงบประมาณ (2)
ราษฎรมีทัศนคติและค านิ ยมที่ตองการรับ ราชการมากกวาทํางานเกษตรกรรมหรืองานหัตถกรรม
(3)ราษฎรไมเขาใจความสําคัญของการอาชีวศึกษา และ(4) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
การประสบปญหาในการบริหารนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลเกิดจากการใชงบประมาณจํานวน
มากเกี่ยวกับราชการความมั่นคงของพระราชอาณาจักร อยางไรก็ตามงานวิจัยที่ไดทําการทบทวน
ดั งกล า วเผยสะท อนใหเ ห็น ป ญหาการจัดการศึกษาของรัฐบาลตั้งแตรัชกาลที่ 6 สืบ เนื่องมาจนถึง
รัชกาลที่ 7 ซึ่งไมคอยประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
2.3.2 งานวิจัยทางประวัติศาสตรดานเศรษฐกิจ
2.3.2.1 นโยบายของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการผลิตไหมภาคตะวันออกเฉียง เหนือระหวาง
พ.ศ.2444-2503 (จารุพิษณุ เรืองสุวรรณ, 2535) ไดอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมการผลิตและ
ลักษณะการผลิตไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะแรกระหวาง พ.ศ.2444-2456 มีปจจัยที่มีผล
ตอการกําหนดนโยบายสงเสริมการผลิตไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาล กลาวคือ รัฐบาล
ญี่ปุนไดมีสวนในการใหความชวยเหลือ มร.มันยิโร อินางาคิ เอกอัคราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทยคน
แรก โดย พ.ศ.2416 เขาไดยื่นหนังสือถึงรัฐบาลญี่ปุนใหทําสัญญาทางไมตรี (วันที่ 26 กันยายน 2430
กรมหลวงเทววงษวโรปการ เสนาบดีกระทรวงการตางประเทศ ลงพระนามใน “หนังสือปฏิญาณวา
ดวยทางพระราชไมตรีและการคาขายในระหวางประเทศสยามกับประเทศญี่ปุน”) และการคาระหวาง
ไทยกับญี่ปุน พ.ศ.2440 (โทชิฮารุ โยชิกาวา, 2525: 5) โดยมีเจตจํานงเพื่อรักษาดุลอํานาจในประเทศ
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แถบเอเชียและเตรียมกลไกของการรักษาดุลอํานาจใหพรอม ภายใตจุดมุงหมายของสมาคมที่วา ตอง
รักษาเอกราชของประเทศไทย เกาหลี และจีนเอาไว โดยมีเจตนารมณสําคัญคือ “…ทําใหการปฏิรูป
การปกครองภายในเมืองไทยรวมทั้งกิจการอื่น ๆ เจริญกาวหนายิ่งขึ้น ทําใหประเทศไทยเปนประเทศ
เอกราชมีพื้นฐานที่ม่ันคงตลอดไปเพื่อเปนตัวจักรสําคัญอันหนึ่งในการรักษาดุลยภาพของอํานาจใน
เอเชี ย …” (โทชิ ฮารุ โยชิ กาว า , 2525: 4) ซึ่งนอกเหนือจากดานเศรษฐกิจ ที่ทางการญี่ปุนใหความ
ชวยเหลือไทยแลวยังมีดานกฎหมายที่ มร.อินางาคิ ไดสง มร.โทคิชิ มาซาโอะ ผูเชี่ยวชาญชาวญี่ปุนเขา
มาปฏิบัติงานในไทยดานการปฏิรูปการปกครอง ซึ่งประสบผลสําเร็จในการชักชวนใหรัฐบาลไทยหันมา
พัฒนาอุตสาหกรรมแบบญี่ปุน โดยเนน “การผลิตไหม” ซึ่งนําไปสูการวาจาง มร.กาเมตาโร โตยามะ
ผูเชี่ยวชาญดานการผลิตไหมชาวญี่ปุนเขามาทํางานในไทย (เมื่อไดรับการวาจางใน พ.ศ.2444 มร.กาเม
ตาโร โตยาโมะ ไดเดินทางเขาไปสํารวจสภาพทั่วไปของการผลิตไหมของประชาชนตามหัวเมืองตาง ๆ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจะไดทราบวา หัวเมืองใดที่มีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและทํากันมาก
นอยเพียงใด ไหมพันธุอะไร เครื่องมืออุปกรณมีอะไรบาง)
ข อสั งเกตสํ า คั ญ จากปริ ญ ญานิ พนธเล มนี้ คื อ รัฐ บาลไทยตั้งแตส มัย รัช กาลที่ 5 ไดรับ
ตัวอยางอันสําคัญที่นําไปสูปจจัยในการสงเสริมการเลี้ยงหมอนไหมในประเทศจากรัฐบาลสมเด็จพระ
จักรพรรดิเมจิ ซึ่งไทยเริ่มทําการปรับปรุงประเทศใหกาวหนาทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และใน
ขณะเดียวกันประเทศญี่ปุนสมัยจักรพรรดิเมจิ ระหวาง พ.ศ.2411-2455 (Meiji Restoration หรือ
Meiji Revolution เกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกันกับสมัยรัชกาลที่ 5 คือ ระหวาง พ.ศ.2411-2455 สวน
รัชกาลที่ 5 ครองราชยระหวาง พ.ศ.2411-2453 จักรพรรดิเมจิครองราชยถึง พ.ศ.2455 มากกว า
รัชกาลที่ 5 เพียง 2 ป) พระองคไดปรับปรุงประเทศเชนเดียวกัน โดยอาจกลาวไดวา ปจจัยเรงความ
เจริญเติบโตในอุตสาหกรรมญี่ปุนคือ อุตสาหกรรมไหมนี่เอง ซึ่งรัฐบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดถือเอาเปน
แบบอยางที่สําคัญ
เมื่อญี่ปุนเปดประเทศใน พ.ศ.2402 สินคาสงออกที่สําคัญของญี่ปุนคือไหมดิบและสินคา
ไหม ซึ่งชาวญี่ปุนที่มีประสบการณเกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในรัชสมัยจักรพรรดิเมจิที่เขามาใน
ไทย ไดเล็งเห็นวา การปลูกหมอมเลี้ยงไหมของคนไทยนั้นทํากันอยางกระจัดกระจาย มร.มันยิโร อินา
งาคิ ไดกราบทูลพระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ มีความตอนหนึ่งวา “…เสนไหมของ
ไทยคุณภาพไมดี ใชไดแตในท องถิ่ นเท านั้ น แตถามีการทําใหการผลิตไหมแพรหลายออกไป และ
ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารผลิ ต ไหมให ดี ขึ้ น ในไม ช า ไหมจะกลายเป น สิ น ค า ส ง ออกที่ สํ า คั ญ ของไทย…”
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. กส.13/31 กระทรวงเกษตรจาง มร.โตยามะ ชาวญี่ปุนตรวจการทําไหม)
อยางไรก็ดีการวิเคราะหผลของการวาจางผูเชี่ยวชาญจากญี่ปุนเขามาดูแลเรื่องการเลี้ยงไหมในไทย
พบวา (1) ไทยตองการดึงเอาญี่ปุนเขามาถวงดุลอํานาจกับฝรั่งเศส ซึ่งกรมพระยาดํารงราชานุภาพได
กราบทูลตอรัชกาลที่ 5 ถึงความสําคัญในการทําการเจรจากับญี่ปุนมีใจความตอนหนึ่งวา "…สัญญาที่

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

33
ญี่ปุนทํากับอังกฤษนี้ เปนสัญญาที่สําคัญมาก แมวาจะไมเกี่ยวกับ เมื องไทยโดยตรง แตก็เกี่ยวโดย
ทางออม อันเปนขางฝายดีไดอยางหนึ่ง แตสัญญานี้เปนสัญญาที่ทําเพื่อขัดขวางผลประโยชนของรุสเซีย
และฝรั่งเศสโดยตรง สองชาตินั้นยอมไมเปนที่พอใจ เพราะฉะนั้น เมื่อตั้งเปนปญหาวาเมื่อสองชาตินั้น
ไดทราบสัญญาที่อังกฤษทํากับญี่ปุน จะทําประการใด ก็แลเห็นมีทางขางเสียอยางหนึ่งคือ ถารุสเซียจะ
รุกรานจีนเขาไปทางโนน และฝรั่งเศสรุกไทยเขาทางนี้เพื่อแกเผ็ด สัญญาที่สองชาติทําตอกันจะเปนได
หรือไม…" (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ต.6/9 สัญญาระหวางอังกฤษกับญี่ปุน หนังสือกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพกราบบังคมทูลความเห็นตอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ 13 กุมภาพันธ พ.ศ.
2444) ดังนั้นการมีสัมพันธภาพทางไมตรีกับรัฐบาลญี่ปุนจึงนับเปนความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของไทยที่รับเอาตัวอยางการพัฒนาประเทศจากรัฐบาลญี่ปุนในรัชสมัยจักรพรรดิเมจิ ซึ่งสงผลตอความ
เปลี่ยนแปลงอยางยิ่งตออุตสาหกรรมไหม ซึ่งปรากฏวามีการตั้งกองชางไหมในหัวเมืองอีสานดังนี้ (1)
นครราชสีมา (2) บุรีรัมย (3) รัตนบุรี (4) พุทไธสง (5) สุวรรณภูมิ และ (6) พยัคฆภูมิพิสัย และปรากฏ
วา ระหวาง พ.ศ.2444-2456 (สมัยรัชกาลที่ 5 และ 6) มูลคาการสงออกไหมไดเพิ่มขึ้นทุกป มีกลุม
พอคาชาวจีนเขามามีบทบาทรับซื้อไหมจากชาวบาน สวนระหวาง พ.ศ.2457 ถึง พ.ศ.2479 มูลคาการ
สงออกมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงไมแนนอน
2.3.2.2 นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในรัชสมัยของพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว พ.ศ.2453 - 2468 (จิตงาม วัฒนพันธุ, 2526) อธิบายวา ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 ไดมีการ
พั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ที่ สื บ ต อ มาจากสมั ย รั ช กาลที่ 5 ที่ ท รงวางรากฐานเอาไว แ ล ว เช น กิ จ การ
สาธารณูปโภค ทางดานการคมนาคมขนสงรถไฟ ถนน การไฟฟา ประปา และอื่น ๆ อยางไรก็ต าม
นโยบายทางเศรษฐกิจของพระองคไดปดกั้นการลงทุนของตางชาติ ที่เรียกวา “นโยบายกลัวแกม” ซึ่ง
เกิดจากรัฐบาลไดคํานึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น ซึ่งผลเสียทางดานเศรษฐกิจในรัชกาลของพระองคอาจ
กลาวไดวา เกิดจากรัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงกิจการทางดานการปองกันประเทศมากกวาการพัฒนาใน
ด า นเศรษฐกิ จ อาจเป น เพราะความจําเปน เกี่ย วกับ ความมั่น คงของชาติ บังคับ ใหรัฐ บาลตองเสีย
งบประมาณ คาใชจายเพื่อกิจการนี้มาก จึงทําใหชวงเวลาเรงการพัฒนาทางเศรษฐกิจตองชะลอและ
ลาชาไป ผลจากลัทธิเสรีนิยม ที่กระจายตัวไปทั่วยุโรปสงผลใหพระองคทรงนําแนวคิดแบบเสรีนิยมเขา
มาใชในประเทศ และทรงตอตานลัทธิสังคมนิยม โดยลักษณะเดนของการดําเนินนโยบายสมัยรัชกาลที่
6 คือ รัฐบาลจะไมเขาไปยุงกับกิจการเอกชน (ที่เปนพลเมืองสยาม) เปดโอกาสใหมีการลงทุน อยาง
กวางขวาง ผลจากขยายตัวทางการคาระหวางประเทศทําใหมีการสงเสริมการผลิตเพื่อสงออกสินคา
โดยเฉพาะข า วในปริ มาณมาก นอกจากนี้ยังมีกิจ การโรงเลื่อย โรงสี เหมืองแร อูตอเรือ และการ
ธนาคาร เป น ต น อาจกล า วได ว า การดําเนิน นโยบายของรัฐบาลที่มีลักษณะกลัว แกมกัน นั้น เปน
นโยบายการเงินแบบอนุรักษนิยม หลีกเลี่ยงการกูยืมเงินตราตางประเทศ นโยบายปดกั้นการลงทุน ซึ่ง
สงผลใหรัฐบาลขาดความมั่นใจตอการลงทุนของชาวตางชาติ และทําใหการเงินหยุดชะงักลง และ
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นอกจากนี้แมวารัฐบาลจะเรงสนับสนุนเศรษฐกิจเพื่อใหเปนแบบอุตสาหกรรม แตรัฐบาลก็ไมสามารถ
เรงสรางปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญไดอยางแทจริง เชนกิจการชลประทาน รถไฟ ไฟฟา ฯลฯ
ประการสุดทาย ผลพวงของลัทธิเสรีนิยมโดยการปลอยใหมีการลงทุนอยางอิสระ โดยที่รัฐไมเขาไป
แทรกแซงนับเปนผลเสีย เพราะทําใหเศรษฐกิจของไทยตกอยูในมือของชาวตางชาติมากขึ้น ประกอบ
กับความพรอมของพลเรือนในดานการลงทุน เงินทุน ทักษะความชํานาญ จึงทําใหระบบทุน นิย มที่
เกิดขึ้นนั้นเปนไปอยางหละหลวม
2.3.2.3 การแกไขปญหาเศรษฐกิจตกต่ําในรัชกาลที่ 7 พ.ศ.2460-2499 (ทัศนีย ดวงรัตน
, 2522) ไดอธิบายวา รูปแบบทางเศรษฐกิจในสมัยกอนหนารัชกาลที่ 7 เกิดจากแนวพระราชดําริทาง
การเมืองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระบรมราโชบายในการบริหารแผนดินของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และสภาวะทางการเมืองรวมทั้งการแผขยายแนวคิดสังคม
นิยมคอมมิวนิสตจากจีนเขามาสูประเทศไทย สาเหตุของการเกิดปญหาเศรษฐกิจตกต่ําในประเทศไทย
นั้น ชวงรัชกาลที่ 7 ประสบกับปญหาในการบริหารจัดการการคลัง สืบเนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรง
นําเงินพระคลังไปพัฒนาดานการทหาร กองเสือปา เปนจํานวนมาก สาเหตุหลักก็คือ ความไมมั่นคง
ทางการคลั งของสมั ย รั ช กาลที่ 6 ความล มเหลวในการพัฒ นาประเทศ ความปน ปว นทางการเงิ น
ระหวางประเทศ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก รวมทั้งสภาพพื้นฐานของนโยบายการคลังของรัฐบาล
การแกไขปญหาเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงกระทําหลากหลายวิธีดวยกันคือ (1) สงเงินทุนสํารอง
เงินตราไปฝากไวในตางประเทศ (2) ยายทองคําจากปารีสไปฝากไวที่อังกฤษ (3) จายเงินประเภทลด
หนี้เงินกูเพื่อซื้อพันธบัตรไทย (4) ถอนเงินปอนดเพื่อซื้อทองคํา (5) ขายเหรียญบาท (6) ใชหนี้เงินกูซึ่ง
สงผลใหรัฐบาลสามารกูเสถียรภาพทางดานการเงินกลับมาไดในระดับหนึ่ง
2.3.2.4 เศรษฐกิจชุมชนหมูบานอีสาน: ประวัติศาสตรเศรษฐกิจอีสานหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ถึงปจจุบัน 2488-2544 (สุวิทย ธีรศาศวัต, 2546) ไดเปดเผยวา ระหวาง พ.ศ.2322-2488
ในชวงกอนที่ทางรถไฟจะเขามาสูอีสานในสมัยรัชกาลที่ 5 สภาพเศรษฐกิจอีสานยังคงดํารงชีพดวยการ
หาของปาและปลูกเรือกสวนไรนาสําหรับบริโภคในครัวเรือน การคายังไมมีมากนัก การผลิตสวนใหญ
เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน ทั้งการทอผา หรืองานฝมือ ใชแรงงานคนเปนหลัก และเมื่อเสนทางรถไฟ
เขาสูภาคอีสาน การผลิตเพื่อขายจึงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีชาวจีน ไดกลายมาเปนพอคาคนกลาง
ในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมใหประชาชนใน
อีสานทําการปลูกพืชเชิงพาณิชน เชน ปอ ฝาย และสงเสริมใหเลี้ยงหมอนไหมมากขึ้น นอกจากนี้ยัง
สงเสริมใหประชาชนหันมาใชเทคโนโลยีทุนแรงในการทําการเกษตร
2.3.2.5 ความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจ ของ สังคมชาวนา อีส านตั้งแต พ.ศ.25002550: ศึกษากรณีหมูบานกูกาสิงห จังหวัดรอยเอ็ด (ธิติญา เหลาอัน, 2553) ไดอธิบายวา การดําเนิน
นโยบายภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในทศวรรษ 2500 เปนตนมา ทําใหชาวนาเริ่ม
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ปรับตัวดวยการหันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อปอนผลผลิตใหกับตลาด แมวา ในระยะแรกชาวนาจะมิได
ละทิ้งระบบการผลิตแบบยังชีพดั้งเดิมไปโดยสิ้นเชิง แตก็มีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ไมนอยเชนกัน เชน มีการทํานาโดยใชเครื่องจั กรกลทางการเกษตร เกิดการแตกตัวทางชนชั้น ซึ่ง
นําไปสูการลมสลายของสังคมชาวนาในเวลาตอมา
2.3.2.6 จากทางรถไฟสู ทางหลวง ความเปลี่ ย นแปลงนโยบายการคมนาคมและการ
หมุ น เวี ย นสิ น ค าของประเทศไทย พ.ศ.2478-2518 (อิ จิ โ ระ คากิ ซ ากิ , 2560) ศาสตราจารย แห ง
มหาวิทยาลัยนครโยโกฮามา ประเทศญี่ปุน ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคมนาคมซึ่งสงผล
ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน การสรางเสนทางรถไฟเชื่อม
อีสานกอใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงซึ่งทําใหสังคมอีสานเกิดความเปลี่ยนแปลงเปนวง
กวาง ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไดเขาสูภูมิภาคอีสาน นอกจากนี้การวางโครงการพัฒนาเสนทาง
หลวงภาคอีสานยังไดลดบทบาทของเสนทางรถไฟอีสานในทศวรรษ 2500 ดวย
งานของอิ จิ โ ระ คากิ ซ ากิ เคยมี ก ารตี พิ ม พ แ ล ว ในประเทศไทย ในวารสารสมาคม
ประวัติศาสตรในพระบรมราชูปถัมภฯ เมื่อ พ.ศ.2550 และผลงานอีกชิ้นตีพิมพที่มหาวิทยาลัยนครโย
โกฮามา พ.ศ.2549 ซึ่งนําเสนอในประเด็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปนผลมาจากการเปดเสนทางเดิน
รถไฟเขาสูสวนภูมิภาคของรัฐบาล รถไฟกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของไทยในสมัยกอนสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ไดชี้ใหเห็นวาเครือขายเสนทางรถไฟจากกรุงเทพฯ สูภูมิภาครอบนอก อันประกอบดวยภาค
อีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง ที่สรางเสร็จสมบูรณชวงกลางทศวรรษ 2460 ไดกอใหเกิดการรวมทาง
เศรษฐกิจที่มีกรุงเทพฯ เปนศูนยกลาง และมีภูมิภาครอบนอกเปนเสมือนบริวารทางเศรษฐกิจ อิจิโระ
คากิ ซากิ กล า วว า ทางรถไฟทํ า ให เกิดการเคลื่อนไหวของสิน คาตามแนวทางรถไฟ การสรางเขต
เศรษฐกิจที่มีกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางทําใหเกิดความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับภูมิภาค คือ ภาคเหนือ
เปนพื้นที่บริวารของกรุงเทพฯ และมะละแหมง สวนภาคอีสานเปนที่บริวารของกรุงเทพฯ ที่ใกลชิดกัน
มากที่สุด สวนภาคใตแมวาจะยังเปนพื้นที่บริวารของปนังและสิงคโปร แตการสรางทางรถไฟก็ชวย
สงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับกรุงเทพฯ มากขึ้น ดังนั้น การสรางเสนทางรถไฟไดกอใหเกิด
ความเคลื่อนไหวของผูคนและสินคา โดยเฉพาะสินคาประเภทขาว สุกร (ศราวุฒิ วิสาพรหม, 2557:
41)
2.3.2.7 การผลิตและการคาสุกรในบริเวณลุมน้ํามูลตอนลาง พ.ศ.2460-2484 (วิทยา
นนทภา, 2541) ไดอธิบายวา กอน พ.ศ.2469 การผลิตสุกรในบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนลางมีอยูเพียง
เล็กนอย โดยใชเทคนิควิธีการผลิตแบบดั้งเดิม สืบเนื่องจากสุกรไมใชอาหารหลักของชาวอีสานจึงสงผล
ใหการตลาดภายในทองถิ่นมีอยูอยางจํากัด และไมสามารถรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นได ขณะเดียวกัน
ภายนอกภูมิภาคก็ประสบกับปญหาดานการขนสง เมื่อ พ.ศ.2469 การพัฒนาระบบการคมนาคมรถไฟ
ในอีสานเติบโตขึ้น รวมทั้งการอพยพเขามาของชาวจีนจึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการผลิตและ
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การคาสุกร และอาจกลาวไดวา การคาขายสุกรในอีสานมีผลสืบเนื่องมาจากการออกพระราชบัญญัติ
ลักษณะฆาโค กระบือ และสุกรซึ่งดําเนินมาตั้งแต พ.ศ.2456 และนอกจากนี้พอคาชาวจีนในอีสานไดมี
สวนสําคัญในการขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐกิจอีสานใหเติบโตขึ้น มีการตั้งรานคาปลีกเนื้อสุกร โรงสี
ขาว ปจจัยดังกลาวไดกระตุนใหราษฎรเริ่มเลี้ยงสุกรขายมากยิ่งขึ้น การผลิตสุกรนอกจากจะตองอาศัย
ความชํานาญในการผลิตแลวยังทําใหผูเลี้ยงเขาไปของเกี่ยวกับธุรกิจของพอคาชาวจีน ทั้งการพึ่งพา
ปจจัยการผลิต การจําหนายผลผลิต จึงทําใหพอคาชาวจีนถือโอกาสเขาครอบงําธุรกิจสุกรโดยมีราษฎร
เปนเครื่องมือในการสะสมทุนของตน
2.3.2.8 รถไฟกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบริเวณลุมน้ํามูลตอนลางระหวาง พ.ศ.
2469-2484 (วิ ล าศ โพธิ ส าร, 2537) ได อธิ บ ายถึงสภาพปญ หาของเสน ทางการคมนาคมในอีส าน
โดยเฉพาะบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนลาง กลาวไดวาในฤดูฝนหากขนสงสินคาตามเสนทางแมน้ําถือวา
สะดวกกวาการขนสงผานทางบก เนื่องจากในฤดูฝนการลําเลียงสินคาทางบกลําบากมาก และหากเมื่อ
หมดหนาฝนแลวน้ําในแมน้ําก็แหงขอดทําใหไมสามารถเดินเรือได ปจจัยดังกลาวนี้สงผลใหราษฎรทํา
การผลิตอาหารหรือสินคาบริโภคในครัวเรือนมากกวาการผลิตเพื่อขาย นอกจากนี้กรรมวิธีในการผลิต
ยังตองอาศัยสภาพอากาศทางธรรมชาติดวย เมื่อมีการเริ่มเดินรถไฟใน พ.ศ.2469 จากสุรินทร สงผลให
การบรรทุกสินคาจากอีสานตอนลางไปยังกรุงเทพฯ สะดวกยิ่งขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงเสนทางการ
ลําเลียงสินคาที่มักใชทางบกและทางน้ําหันมาพึ่งพารถไฟมากกวา ซึ่งสามารถบรรทุกสินคาปอนเขา
กรุงเทพฯ ไดทุกฤดูกาล การมีระบบคมนาคมดังกลาวไดสงผลใหเกิดการหลั่งไหลของชาวจีนเขาสูอีสาน
และกลายมาเปนผูนําทางเศรษฐกิจที่สําคัญในพื้นที่ทุกจังหวัด นอกจากการเขามาของเสนทางรถไฟจะ
กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจแลว ในเชิงโครงสรางสังคมยังกอใหเกิดการขยายและเติบโต
ของชุมชนเมืองบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟดวย อาทิเชน ชุมทางนครราชสีมา ชุมทางสุรินทร ชุมทาง
บุรีรัมย นอกจากนี้ยังเกิดอาชีพแรงงานรับจาง มีอาชีพหญิงบริการ ประชาชนใหความสนใจตอระบบ
เงินตรา เกิดการรับเอาคานิยม รสนิยม และมาตรฐานการดํารงชีวิตตามแบบอยางคนเมือง
2.3.2.9 การเก็บภาษีอากรและผลกระทบตอสังคมไทย พ.ศ.2416-2475 (สุทธิพันธ ขุท
ทรานนท, 2525) ไดใหขอมูลวา รัฐบาลไดทุมงบประมาณในการบํารุงกิจการทางทหารจํานวนมากใน
สมั ย รั ช กาลที่ 6 เป น ต น มา ในขณะที่ งบประมาณทางดา นการบํ ารุง กิจ การทางเศรษฐกิจ กลั บ ได
งบประมาณเพียงเล็กนอย ดวยรัฐบาลเห็นวาจากสภาวะการณของประเทศและบริบทของสังคมโลกใน
ชวงเวลาดังกลาวอาจเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงใชงบประมาณสวนใหญไปในดาน
การเสริมสรางความมั่นคงของประเทศมากกวา จึงถือเอานโยบายการปองกันประเทศเปนอันดับแรก
ด ว ยพิ จ ารณาเห็ น ว า หากป องกั น ประเทศไมไ ด ก็ไมส ามารถพัฒ นาประเทศได ซึ่งรัฐ บาลยังไม ไ ด
ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของระบบเศรษฐกิ จ ในระดั บ ท อ งถิ่ น มากนั ก และเมื่ อ ระบบเศรษฐกิ จ
เปลี่ยนเปนระบบการคา รัฐบาลก็ยังไมไดไปมีบทบาทอยางจริงจังในการพัฒนาเศรษฐกิจ แมวาจะมี
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การลงทุนดานการชลประทานและการรถไฟก็ตาม รัฐบาลมีจุดมุงหมายหลักในการสรางความมั่นคง
ทางการเมือง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอสังคมระดับลางโดยเฉพาะราษฎร หรือชาวนาจึงเกิดขึ้น
ตามยถากรรม (สุทธิพันธ ขุททรานนท, 2525: 343-344) อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ดังกลาว ยังเปดชองทางใหราษฎรไดมีโอกาสเปลี่ยนแปลงฐานะของตนผานระบบการศึกษาและระบบ
ราชการดวย
2.3.2.10 บ อ นเบี้ ย ในสั ง คมไทย พ.ศ.2367-2460 : การศึ ก ษาเชิ ง สั ง คมวั ฒ นธรรม
(ณัฐยา อัศวพงษอนันต, 2548) ไดอธิบายวา บอนเบี้ยเปนกิจการที่ดําเนินงานตามธรรมเนียมการคา
แบบจีนในระบบกงสีและไดขยายกิจการในลักษณะเครือขายครอบคลุมการใหบริการชุมชนตาง ๆ ซึ่ง
นอกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมจะเปนปจจัยสําคัญตอการขยายจํานวนกิจการตาม
การเติ บ โตของกลุ มผู ใช บ ริ การแล ว การเปลี่ย นแปลงลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพฯ ซึ่งเปน
ศูนยกลางที่เกิดการขยายเมืองดวยการขุดคลองและตัดถนนก็เปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินกิจการ
เพื่อใหบริการภายในชุมชนที่ตั้งขึ้นมาใหมดวย อยางไรก็ตามกิจการบอนเบี้ยยังคงจํากัดอยูในกรุงเทพฯ
และมณฑลสําคัญ ๆ เชน มณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลภูเก็ต และมณฑลชุมพร เทานั้น
2.3.2.11 วิวัฒนาการเศรษฐกิจหมูบานในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ พ.ศ.2394-2475
(ประนุช ทรัพยสาร, 2525) ไดอธิบายถึงผลกระทบที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอสังคมอีสานใน
ชวงเวลาดังกลาว กลาวคือ กอนการมีการสรางเสนทางรถไฟเขาสูอีสาน การผลิตเพื่อคาไมเดนชัด
เทากับพื้นที่ในภาคกลาง ตรงกันขามเมื่อรถไฟไดดําเนินการสรางทางเชื่อมตอสูอีสานแลว ไดเกิดการ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว สอดรับกับบันทึกการสํารวจทางเศรษฐกิจในชนบทแหงสยามของ คารล ซี ซิม
เมอรแมน ซึ่งมีการผลิตขาวสงปอนไปยังภาคกลางในปริ มาณที่เพิ่ มมากขึ้น ปจจัยที่สองคือ ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมโลกไดเขามามีบทบาทตอความสูญสลายของระบบการผลิตเพื่อใชในครัวเรือน
มาเปนการผลิตเพื่อการคาเปนหลัก กลาวไดวา การเขามาของทุนนิยมกอใหเกิดพัฒนาการการผลิตที่
กาวหนาขึ้นเชน มีโรงสี มีการใชเครื่องมืออํานวยความสะดวกคือ จอบ ผานไถนา ซึ่งเปนเครื่องมือที่
แข็ งแกร งกว าอุ ป กรณ ท ดแรงที่ ทํา ด ว ยมื อ ระบบเศรษฐกิ จ แบบแลกเปลี่ ย นได แปรเปลี่ ย นมาเป น
เศรษฐกิจเงินตรา โดยมีเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ชาวจีนเขามามีบทบาทตอการซื้อสิน คา
พื้นเมืองเชน หนังสัตว สีผึ้ง เปนตน (ประนุช ทรัพยสาร, 2525: 142-144)
2.3.2.12 การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ บริเวณลุ ม น้ํา มูล ตอนบน พ.ศ.2443-2468
(ชุมพล แนวจําปา, 2544) ไดใหคําอธิบายที่สอดรับกับงานวิจัยทางเศรษฐกิจอีสานตามที่ทบทวนเอาไว
แลวเบื้องตน โดยพบวา ทางรถไฟสายนครราชสีมาได กอให เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ ใน
บริเวณลุมน้ํามูลตอนบน กลาวคือการคมนาคมขนสงระหวางอีสานกับกรุงเทพฯ กอนหนาจะมี ทาง
รถไฟเปนไปดวยความยากลําบากเพราะตองผานเทือกเขาซึ่งเปนปราการปกปองภูมิภาคนี้เอาไว การ
คมนาคมขนสงจะตองใชโคเทียมเกวียนบรรทุกสิ่งของเพื่อขามเทือกเขาสูงชัน สภาพการคมนาคม
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ดังกลาวทําใหการขนสงสินคาทําไดเฉพาะสินคาบางประเภทที่กินระวางบรรทุกนอยแตมีราคาแพงเชน
หนังสัตว เขาสัตว งา ไหม ครั่ง เปนตน กลาวไดวานับตั้งแต พ.ศ.2443 เมื่อทางรถไฟเขาสูอีสานแลวได
กระตุนใหเกิดการผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่คือ ขาว ดังที่ปรากฏในวิทยานิพนธเลมนี้แสดงใหเห็นถึง
อัตราของผลผลิตทั้งหมดโดยเฉพาะในมณฑลนครราชสีมาระหวาง พ.ศ.2465-2469 ที่มีผลผลิตตั้งแต
2-13 ลานหาบ (ชุมพล แนวจําปา, 2544: 199) นอกจากนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจในบริเวณลุมน้ํามูล
ตอนบนไมเพียงจะไดรับอิทธิพลจากการเดินรถไฟแลว ปจจัยที่สําคัญอันดับรองลงมาคือ การนําเอา
ระบบชลประทานขนาดยอมเขามาใชในการทํานาดวย
2.3.2.13 นโยบายสงเสริมการเกษตรกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล า
เจาอยูหัว (พิชัย สิงหทอง, 2529) วิทยานิพนธเลมนี้ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมการเกษตรกรรม
ในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งพบวามีปญหาเกี่ยวกับสภาพดินฟาอากาศที่สงผลตอปากทองของราษฎรสืบเนื่อง
จากความแปรปรวนทางธรรมชาติ ใ น พ.ศ.2453-2454 และประกอบกั บ ความล ม เหลวทางด า น
เกษตรกรรมไดกอใหเกิดปญหาปลายประการคือ (1) ราษฎรอดอยากเพราะขาดแคลนอาหาร (2) เกิด
โจรผู ร ายชุกชุ ม (3) เกษตรกรยากจนและมี ห นี้ สิน (4) เกิดโรคระบาดกับ สัตวเลี้ยง (5) เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศตกต่ํา (6) ฝนแลง เหตุการณเหลานี้เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 6 ซึ่งรัฐบาลไดพบกับป ญหา
ความเดื อ ดร อ นของราษฎรซึ่ ง นํ า ไปสู ก ารหาวิ ธี แ ก ไ ข โดยการกํ า หนดนโยบายการส ง เสริ ม การ
เกษตรกรรม โดยมุงไปที่การแกไขปญหาสภาพแวดลอมของเกษตรกร และไดมีการจัดตั้งโครงการ
ชลประทานเพื่อพัฒนาและสงเสริมการเกษตรใหกาวหนามากขึ้น
2.3.2.14 การพัฒนาระบบชลประทานในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ.2431 ถึง พ.ศ.2493
(สุนทรี อาสะไวย, 2521) ไดตั้งประเด็นปญหาเกี่ยวกับการศึกษาครั้งนี้วามีมูลเหตุและขั้นตอนในการ
พั ฒ นาอย า งไร อุ ป สรรคและความสํ า เร็ จ มากน อ ยเพี ย งใด โดยในการศึ ก ษาพบว า สามารถแบ ง
พัฒนาการของโครงการชลประทานออกเปน 3 ชวงประกอบดวยชวงแรก พ.ศ.2431-2455 ชวงสอง
พ.ศ.2456-2488 และชวงสาม พ.ศ.2489-2493 ในระยะแรก แมวารัฐบาลจะตระหนักถึงความสําคัญ
ของกิจการชลประทานอยูบาง แตก็ขาดความสนใจจริงจังที่จะพัฒนางานดานนี้ จากขอเสนอของ นาย
เจ โฮมาน วันเดอร ไฮเด วิศวกรที่ปรึกษาดานการชลประทานจากประเทศเนเธอแลนดไดเสนอให
รัฐบาลทําตามขอเสนอของเขา แตไมไดรับความสนใจเทาที่ควร หากพิจารณาจากบริบทการเมือง
ภายในและภายนอกประเทศ ทําใหทราบวา รัฐบาลไดทุมเทงบประมาณสวนใหญไปในดานการพัฒนา
กิจการความมั่นคงของพระราชอาณาจั กร ความปลอดภัยของประเทศ โดยรัฐบาลมีนโยบายที่ จ ะ
สนับสนุนใหเอกชนเปนผูพัฒนากิจการชลประทาน แตก็ประสบความลมเหลว เนื่องจากสภาวะขาด
เงินทุนและความรูทางเทคนิค ขณะเดียวกันนโยบายการคลังแบบอนุรักษนิยมของรัฐบาลเองทําใหการ
ลงทุนมีขีดจํากัด นอกจากนี้รัฐบาลยังหวั่นเกรงวาหากพัฒนาตามโครงการดังกลาวจะทําใหเกิดการเปด
ที่ ดิ น ขึ้ น ใหม เป น จํ า นวนมาก ซึ่ งจะส งผลใหช าวนาอพยพไปยังท อ งถิ่ น อื่ น ซึ่งจะสงผลกระทบต อ
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ผลประโยชนของเจาที่ดิน และตอคนในบังคับ ดังนั้นนโยบายในชวงเวลานี้จึงทําไดเพียงการซอมแซมคู
คลอง และสรางประตูน้ํากั้นคลองตาง ๆ ซึ่งเปนประโยชนตอการทํานานอยมาก (สุนทรีย อาสะไวย,
2521)
ในระยะเวลาที่ ส อง พ.ศ.2456-2488 รัฐ บาลตองประสบกับ ปญ หาการทํานาไมไดผ ล
ติดตอกันหลายป อันมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนน้ํา รวมทั้งเหตุการณน้ําทวม พ.ศ.2460 จึงไดมีการ
วาจาง เซอร โทมัส วอรด จากอังกฤษเขามาวางโครงการจัดการน้ํา แตดวยนโยบายหลักของรัฐบาลที่
มุงเนนไปที่การปองกันประเทศ รัฐบาลจึงตองใชงบประมาณในดานนี้จํานวนมาก ซึ่งโดยขอเท็จจริง
แลว สถานการณความยุงเหยิงทางการเมืองที่เคยเกิดขึ้นในชวงเวลากอนหนานี้ไดคลี่คลายลงไปมาก
แลว ดังนั้นการพัฒนาชลประทานในชวงเวลาดังกลาวจึงทําไดในขอบเขตที่จํากัด ทั้งยังลาชาและไมทัน
การ
2.3.2.15 ปญหาเศรษฐกิจของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พ.ศ.
2468-2477 (มยุรี นกยูงทอง, 2520) การศึกษาคนควาจากงานวิจัยเลมนี้ไดอธิบายวา ตลอดชวงเวลา
ที่รัฐบาลรัชกาลที่ 7 บริหารแผนดิน ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศมีสถานะที่ไมมั่นคงอันเนื่องมาจาก
สภาวะไมนิ่งของระบบเศรษฐกิจโลก และเสถียรภาพทางการเงินของรัฐบาลดวย เซอร เอ็ดเวิรด คุก ได
ระบุถึงสาเหตุ 3 ประการสําคัญที่ทําใหรายไดของรัฐบาลไมมีความมั่นคงประกอบดวย (1) รายไดของ
ประเทศไมไดอยูในระดับคงที่ (2) ประเทศไทยเปนประเทศกสิกรรมที่ขึ้นอยูกับผลผลิตทางเกษตรกรรม
เพียงชนิดเดียวคือ ขาว และ (3) ความจําเปนที่จะตองใชเงินเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเซอร เอ็ด
เวอรด คุก เห็นวาเพื่อรักษาสถานภาพของรัฐบาลจึงตองดําเนินนโยบายเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรที่มีอยู
ตอไป เพื่อที่จะสามารถนําเงินมาใชจายในยามที่จําเปนจริง ๆ (มยุรี นกยูงทอง, 2520: 312) ตอมา
นายฮอลล แพตซ ไดเขามารับชวงตอใน พ.ศ.2473 โดยทําหนาที่เปนที่ปรึกษาดานการคลังที่มีบทบาท
มากในการดําเนินนโยบายในระยะที่เศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก โดยเสนอเสนาบดีกระทรวงการคลั งให
ดําเนินนโยบายแบบอนุรักษนิยมอยางเครงครัด โดยยึดหลักการในการปรับงบประมาณใหดุล โดย
ดําเนินการตัดงบประมาณหรือรายจายที่ไมจําเปน การดุลขาราชการ และการเพิ่มภาษี ซึ่งกอใหเกิด
ผลเสียในดานการบริหารราชการแผนดิน อยางไรก็ตามการดําเนินการแกไขปญหาการคลัง ปญหา
การเงิน ปญหาการคาและการผลิตยังคงดําเนินอยูตลอดรัชกาล
2.3.2.16 การใชจายเงินแผนดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พ.ศ.
2453-2468 (พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, 2517) ไดนําเสนอใหเห็นถึงความหละหลวมในการบริหารจัดการ
งบประมาณแผนดิน ซึ่งประสบกับปญหาทางดานการคลัง และการเงิน อันเนื่องมาจากการใชจายเงิน
แผ น ดิ น ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว มิ ไ ด เ สริ ม สร า งและก อ ให เ กิ ด ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอันแตกตางไปจากโครงสรางเดิมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผลจากการที่บริหารงบประมาณแผนดินผิดพลาดไดสงผลตองบประมาณที่
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จะตองจัดสรรลงไปยังพื้นที่มณฑลตาง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักรดวย ทําใหการดําเนินนโยบายดานตาง
ๆ ชะลอตัวและเคลื่อนที่ไปอยางชา ๆ ในขณะเดียวกันก็จะเห็นวาความมุงมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองมิ ได กอตั ว อย า งฉบั บ พลั น ในขณะที่เกิด ความยุ งยากทางการเงิน และเศรษฐกิจ แตความ
เคลื่อนไหวของฝายผูกอการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ.2475 นี้กลายมาเปนพลังที่ไดจากความ
หลวมตั ว ทางความคิ ด เสรี นิ ย มภายใต ร ะบบการปกครองแบบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย แ ละระบบ
เศรษฐกิ จ แบบศั กดิ น าผสมนายทุ น ต า งชาติ แตปจ จัย ดังกลาวขางตน ก็มิใชส าเหตุที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยตรง หากแตเกิดจากการพัฒนาทางการเมืองและแนวความคิดเสรีนิยมที่
มีมากอนหนานั้น ประกอบกับความตกต่ําทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศเปนแตเพียงเครื่ อง
กําหนดเวลาในการปฏิวัติเทานั้น (พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, 2517: 223-224)
2.3.2.17 พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว กั บ การทํ า บุ บํ า รุ ง การกสิ ก รรม
(ป ย นาถ บุ น นาค, 2531) เอกสารชิ้ น นี้ เป น สว นหนึ่งของวิ ทยานิ พนธ เรื่ อ ง นโยบายสงเสริ ม การ
เกษตรกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยพิชัย สิงหทอง งานศึกษาดังกลาว
ผูศึกษาใหความเห็นไวว า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลาเจาอยู หัว พระองคไดสง เสริ ม
นโยบายดานการกสิกรรมภายในประเทศ ซึ่งไดมีการปลูกพืชเศรษฐกิจอาทิ ตนหมอน ฝาย ยาสูบ และ
ยางพารา ทั้ ง ยั ง มี ก ารเลี้ ย งสั ต ว ค วบคู กั น ไปด ว ย โดยมี สั ต ว พ าหนะที่ เ ป น แรงงานสํ า คั ญ ในภาค
เกษตรกรรมคือ โค กระบือ และสัตวที่เลี้ยงเปนอาหารเชน หมู เปด และไก อยางไรก็ตามในรัชสมัย
ของพระองคตองประสบกับปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา อันเปนผลสืบเนื่องจากการประกอบการกสิกรรม
ซึ่ งเป น อาชี พหลั กของคนไทยไม ป ระสบผลอยางที่คาดหวัง ทั้งนี้ดว ยเหตุที่ พ.ศ.2453 ฝนตกกอน
ฤดูกาล ปริมาณน้ําผลมีมากจนไหลบาเขาทวมนา กลาตนขาวที่ชาวนาปกดําและหวานไวไดรับความ
เสียหายอยางหนัก ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหเกิดภาวะการขาดแคลนอาหารถึงขั้นไมมีขาวบริโภค ตอมา
พ.ศ.2454 เมื่อฝนตกตองตามฤดูกาล ชาวนาไถนาเตรียมดินเพื่อทํานา แตเมื่อไถหวานและปกดําเสร็จ
ปรากฏวาเกิดฝนแลงตั้งแตกลางฤดูจนถึงปลายฤดู ตนขาวที่สูงประมาณหนึ่งคืบจึงแหงตาย การทํานา
ในตนรัชกาลจึงไมประสบผลสําเร็จ ทําใหราษฎรอดอยากเปนจํานวนมาก พ.ศ.2456 ไดเกิดฝนแลงขึ้น
อีก รวมทั้ง พ.ศ.2460 ไดเกิดอุทกภัยครั้งใหญทําใหเรือกสวนไรนาเสียหายเปนจํานวนมาก ดวยภาวะ
ดังกลาวจึงทําใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดสงขาราชการออกไปตรวจราชการในทองที่
ทําการกสิกรรม ใน พ.ศ.2454 อาทิ พื้นที่มณฑลกรุงเทพฯ มณฑลกรุงเกา มณฑลนครไชยศรี มณฑล
ปราจีนบุรี และมณฑลนครสวรรค (ปยนาถ บุนนาค, 2531: 21-22)
ขอสรุปจากการทบทวนงานวิจัยทางดานเศรษฐกิจพบวา ปญหาสําคัญในชวงสมัยรัชกาล
ที่ 5 ตกทอดมาถึงสมัยรัชกาลที่ 6 และ 7 คือปญหาดานความเปนอยูของราษฎรอีสานซึ่งมีหลายปจจัย
ที่ ส งผลต อระดั บ คุ ณภาพชี วิ ตอาทิ เ ช น ระบบเศรษฐกิจ แบบยังชีพ ราษฎรขาดความรูความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ การสาธารณู ป โภค การศึ ก ษาสมั ย ใหม การแพทย ส มั ย ใหม ดั ง นั้ น รั ฐ บาลจึ ง ต อ งออก
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พระราชบัญญัติที่มีความเกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจเพื่อกระตุนใหเกิดการประกอบอาชีพของราษฎร
มากขึ้น ประกอบกับการสรางเส นทางรถไปเชื่อมอีสานเสร็จสมบูรณจึ งทํ าใหเกิดการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้นดังที่พบจากรายงานการศึกษาวิจัยทางเศรษฐกิจในอดีตชี้ใหเห็นวา การเขามาของ
รถไฟและคนจีนไดกลายเปนกลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญในภูมิภาคอีสาน แนนอน
วารัฐบาลไดทุมงบประมาณสําหรับนโยบายการปรับปรุงกิจการทางดานการปองกันประเทศมากกวา
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังนั้นพลวัตของระบบเศรษฐกิจอีสานในชวงสมัยรัชกาลที่ 6 และ 7 จึงเติบโต
อยางคอยเปนคอยไป
2.3.3 งานวิจัยทางประวัติศาสตรดานการเมืองการปกครอง
2.3.3.1 การรวมกลุมทางการเมืองของ ส.ส.อีสาน พ.ศ.2476 – 2494 (ดารารัตน เมตตา
ริกานนท, 2543) วิทยานิพนธฉบับนี้มุงอธิบายการรวมกลุมทางการเมืองของคนอีสานในชวงกอน พ.ศ.
2475 โดยมีรากฐานจากความเปนชาติลาว สืบเนื่องจากลาวฝงซายแมน้ําโขงตกเปนอาณานิคมของ
ฝรั่ งเศส ลาวฝ งขวาหรื ออี ส านได อยูภ ายใตอํานาจการปกครองของไทย และด ว ยการปรับ เปลี่ยน
โครงสร างการปกครองขนานใหญ ด ว ยการสถาปนา “ภาค” สว นคําวา “อีส าน” ไดถูกนํามาใช
ประกอบกับการสรางความเปนไทยของรัฐบาลกลางไดเขามาลดทอนความเปนลาวลงตั้งแตปฏิรูปการ
ปกครอง สงผลใหความเปนทองถิ่นนิยมและภูมิภาคนิยมกอตัวขึ้น และสํานึกนี้ถูกกระตุนโดย กลุม
ส.ส.อีสานเมื่อการปกครองแบบประชาธิปไตยเขามามีบทบาท ส.ส.อีสานไดรวมกลุมกันในสภาเพื่อเปน
พลังตอรองกับรัฐบาลในการชวยเหลือภูมิภาคของตน การศึกษาพบวา การรวมกลุมของ ส.ส.อีสานใน
สองทศวรรษแรกคือ พ.ศ.2476 – 2494 ไดมีความพยายามสรางความเปนลาวระหวางลาวฝงซายและ
ฝงขวา กอน พ.ศ.2476 คือ กรณีกบฏเจาอนุวงศ พ.ศ.2369 และกรณีขององคมั่น พ.ศ.2444 ซึ่งเปน
การรวมกลุมที่ตอตานอํานาจรัฐไทยสมัยการปกครองมณฑลเทศาภิบาล ทีไดพยายามเพิ่มความเปน
ไทยและลดทอนความเปนลาวลง และถูกแบงพื้นที่ทางการปกครองสวนภูมภาคและสวนทองถิ่นใน
สมัยปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2435
วิทยานิพนธนี้ชี้ใหเห็นวาการแบงเขตการปกครองออกเปนทองที่ตาง ๆ มีผลตอการทําให
เกิดสํานึกในทองถิ่นเชิงขอบเขตทางการเมืองมาซอนทับกับเชิงวัฒนธรรมขึ้น และราชสํานักกรุงเทพฯ
ไดสรางคําขึ้นมา คําวา “อีสาน” เปนการเมืองสมัยใหมและถูกนํามาใชแทนที่คําวาหัวเมือง “ลาว
ตะวันออกและเขมรปาดง” เพื่อลดทอนความเปนชาติพันธุของคนแถบนี้ลง นอกจากนี้ยังพบวา เกิด
การรวมกลุมของหัวเมืองในแถบอีสานขึ้นเปนกลุมๆ ซึ่งเปนการเริ่มตนของแนวคิดภูมิภาคนิยม ซึ่ง
ชัดเจนขึ้นใน พ.ศ.2465-2468 เมื่อรัฐไทยสวนกลางไดสถาปนาหนวยการปกครองที่เรียกวา “ภาค
อีสาน” โดยรวมมณฑลตาง ๆ ในอีสานเขาเปนภาค นับตั้งแตสมัยการเลือกตั้งครั้งแรก พ.ศ.2476–
2480 อาจกลาวไดวา ทองถิ่นนิยมและภูมิภาคนิยมมีสวนสําคัญที่ทําให ส.ส.อีสานรวมกลุมกันเพื่อ
ตอรองกับรัฐบาลสําหรับการชวยเหลือภาคอีสาน จนถึงการเลือกตั้งครั้งที่ 2 พ.ศ.2481 พัฒนาการของ
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ส.ส.อีสานกลุมหนึ่งไดกอตัวขึ้น อันเนื่องมาจากความคิดเห็นทางการเมืองที่สอดคลองกัน โดยเฉพาะ
เรื่องของชนชั้นระดับลางและเรื่องของทองถิ่นและภูมิภาคอีสาน โดยมีนายทองอินทร ภูริพัฒน นาย
เลียง ไชยกาล (ส.ส.อุบลราชธานี) และนายเตียง ศิริขันธ (ส.ส.สกลนคร) เปนแกนนําของกลุมและมี
บทบาทเขมขนมากตอการเมืองภายในอีสาน
2.3.3.2 บทบาทของคณะสงฆในหัวเมืองอีสานในการสนับสนุนนโยบายการปกครองของ
รัฐระหวาง พ.ศ.2435 – 2505 (นาฎนภา ปจจังคะโต, 2536) ไดอธิบายวา เปนที่ทราบกันดีวากลุม
ผูนําคณะสงฆอีสานที่มีความโดดเดนในการจัดการศึกษาในมณฑลอีสานคือ พระอุบาลีคุณูปมาจารย
(จั น ทร สิ ริ จั น โท) และสมเด็ จ พระมหาวี ร วงศ (อว น ติส โส) กอนหนาที่รัช กาลที่ 6 จะประกาศใช
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 สถาบันสงฆในอีสานมีบทบาทสําคัญตอการจัดการศึ กษา
ใหกับบุตรหลายของราษฎรในพื้นที่ การออกพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ ร.ศ.121 (2445) มีสวน
ผลักดันใหพระสงฆเขามาทําหนาที่ในการสั่งสอนราษฎรใหมีความรูสึกวาตนเปนพลเมืองไทย โดยจัดให
มีการเรียนภาษาไทย นอกจากนี้แลวดานเศรษฐกิจ พระสงฆยังเทศนาสั่งสอนสนับสนุนใหราษฎรทํา
การคา แตงหนังสือใหราษฎรสนใจการคาขายและการประกอบอาชีพของตน จัดใหมีการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา เชน การตั้ง “โรงเลื่อยผลดีโรงสีอีสานโรงงานชูชาติ” ในสมัยสมเด็จพระมหาวีรวงศ (อวน
ติสโส) ดานสังคมมีการรวมกลุมเผยแพรใหราษฎรยึดมั่นในพุทธศาสนาอยางแทจริง กลุมดังกลาวคือ
พระสงฆสายพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต ไดลดความเชื่อของราษฎรที่มีตอเรื่องภูติผีลีวิญญาณใหเบาบาง
ลง
2.3.3.3 บทบาททางการเมืองและการปกครองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ.24752487 (เทียมจันทร อ่ําแหวว, 2521) อธิบายวาชวงเวลาดังกลาว เปนสมัยที่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม
เริ่มกาวขึ้นมามีบทบาททางการเมืองในระยะเปลี่ยนผานของการปกครองประเทศ นโยบายชาตินิยม
ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่เนนการสรางชาติใหเปนหนึ่งมีวัฒนธรรม และมีอารยะ ทําใหเกิดการ
กระจายตั ว ของสํ า นึ ก คิ ด ทางประวั ติ ศ าสตร ก ระแสหลั ก ที่ ค รอบงํ า สั ง คมไทย โดยเน น การเมื อ ง
เศรษฐกิจและสังคม การกําจัดอิทธิพลของตางชาติ เนนการสรางอาชีพของประชาชนใหเปนหลักแหลง
กลาวไดวา นโยบายการสรางชาตินิยมของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนหนึ่งในแผนการหลักในการ
สรางและรักษาอํานาจใหกับรัฐบาล และเพื่อหลอมรวมคนไทยทั้งประเทศใหปฏิบัติตามนโยบายรัฐ
นิยม 12 ประการของรัฐบาล เพื่อใหประชาชนตื่นตัวในการรักชาติ เคารพในบรรพบุรุษ สดุดียกยอง
ความยิ่งใหญของชาติ โดยมีพันตรีหลวงวิจิตรวาทการเปนปญญาชนที่คอยรับใชรัฐบาลในการเผยแพร
สื่อสิ่งพิมพ อาทิเชน บทละคร หรือเพลงที่เนนถึงความเปนชาติ กรณีที่ของเกี่ยวกับภาคอีสานคือ การ
ดําเนินงานของนายดํ าริ ปทมะศิริ ซึ่งเปนนักหนังสือพิมพ ไดเขีย นบทความสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในดานตาง ๆ และโนมนาวใหประชาชนคลอยตามรัฐบาล ประการสําคัญคือ การชักชวนคนไทย
ใหเขารวมกับรัฐบาลในกรณีการปรับปรุงเขตแดนกับฝรั่งเศสในบริเวณพรมแดนอีสานกับลาวในกํากับ
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ของฝรั่งเศส และผลจากการกระทําดังกลาวทําใหเกิดการเรียกรองดินแดนคืนจากฝรั่งเศส โดยการหวน
กลับไปทบทวนเหตุการณทางประวัติศาสตรในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อชี้ใหเห็นวาไทยถูกคุกคามและถูก
เอาเปรียบจากลัทธิลาอาณานิคม การดําเนินการของจอมพล ป.พิบูลสงครามโดยตรงมีดวยกันสาม
ประการสําคัญคือ (1) การวางแนวเสนเขตแดนตามลําแมน้ําโขงใหเปนไปตามหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศ (2) ปรับปรุงเขตแดนใหเปนไปตามธรรมชาติ คือ ใหถือวาแมน้ําโขงเปนเขตแดนระหวางไทย
กับอินโดจีน ตั้งแตทิศเหนือ มาจดทิศใต จนถึงเขตแดนกัมพูชา โดยใหฝายไทยไดรับดินแดนฝงขวา
แมน้ําโขงตรงขามหลวงพระบางและปากเซคืนมา (3) ใหฝรั่งเศสรับรองวา ถาอินโดจีนเปลี่ยนอธิปไตย
ฝรั่งเศสไป ฝรั่งเศสจะคืนอาณาเขตลาว และกัมพูชาใหแกไทย (เทียมจันทร อ่ําแหวว, 2521: 173147) จึงอาจกลาวไดวานโยบายการสรางชาตินิยมของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดกลายเปนรากฐาน
สําคัญใหกับระบอบเผด็จการทางทหารในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตในเวลาตอมา
2.3.3.4 นโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทยระหวาง พ.ศ.24942519 (สมศรี ชัยวณิชยา, 2548) ไดอธิบายวาในชวงเวลาดังกลาวสภาพของภาคอีสานที่เกิดทุพภิกขภัย
ทําใหรัฐบาลตองวางนโยบายในการพัฒนาภาคอีสานอยางจริงจังมากขึ้นสืบเนื่องมาจากการกอตัวของ
กลุมแนวคิดคอมมิวนิสตที่มีฐานที่มั่นอยูในภาคอีสาน และการเรียกรองของกลุมสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในอีสาน ซึ่งการดําเนินงานในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามยังไมกอรูปการพัฒนาที่ชัดเจน และ
เริ่มเดนชัดมากขึ้นในตนทศวรรษ 2500 ในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ในดานการเมืองการ
ปกครอง และเศรษฐกิจ ซึ่งปจจัยที่ทําใหรัฐบาลตองเรงเขามาแกไขปญหาคือ ลักษณะของที่ตั้งและ
ภูมิศาสตรของภาคอีสาน ซึ่งในชวงเวลาดังกลาว การเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมเชนขาว และพืชไรไม
ประสบผล ปจจัยตอมาคือ การสรางความมั่นคงในภูมิภาคอินโดจีน การกวาดลางภัยคอมมิวนิสตใน
อีสาน ซึ่งปจจัยเหลานี้รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
เขาใหความชวยเหลือในการพัฒนาเสนทางคมนาคม การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม การดําเนิน
นโยบายของรัฐบาลในตนทศวรรษ 2500 ยังกลายเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญของทองถิ่นอีสานโดยเฉพาะ
ชนชั้นชาวนาที่หันมาพึ่งพาพอคาคนกลางมากขึ้น และเกิดการอพยพแรงงานพลัดถิ่น
2.3.3.5 ประวัติศาสตรอีสานบริเวณลุมน้ําชีตอนกลางระหวาง พ.ศ.2325-2443 (วิโรจน
หีบแกว, 2529) ไดอธิบายถึงโครงสรางทางสังคมอีสานในชวงเวลาดังกลาว และนโยบายการปกครอง
หัวเมืองของรัฐบาล ซึ่งมีประเด็นสองประเด็น คื อ การควบคุมกําลังคน และ ลักษณะนโยบายการ
ปกครอง ผลจากการปฏิ รู ป การปกครองในพ.ศ.2435 จึ ง ทํ า ให เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลงต อ ระบบ
โครงสรางทางสังคมอีสานโดยเฉพาะบริเวณลุมน้ําชีตอนกลางในระหวาง พ.ศ.2443-2444 เปนผลมา
จากการแกไขปญหาตางในอีสานเชน ปญหาการวิวาทแยงชิงเลกไพรของเจาเมือง และกรมการ การ
คางสงสวย การเรงติดตามสวย และการรุกล้ําเขตเมือง ผลการรวมอํานาจเขาสูสวนกลางทําใหเกิด
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ระบบราชการแบบเดียวกันของแผนดินขึ้นเปนครั้งแรก และนําไปสูการลดอํานาจของเจาเมืองทองถิ่น
ในที่สุด
2.3.3.6 ส.ส.อีสานกลุมแนวคิดสังคมนิยม พ.ศ.2490-2506 (พรรณิกา ฉายากุล, 2547)
ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการกอตัวของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีสานในการเปดประชุมสภาครั้งแรก
รวมทั้ ง บทบาทของ ส.ส.อี ส านในช ว งเวลา พ.ศ.2476-2480 ทํ า หน า ที่ ใ นการปกป อ งสิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชนของชาวอีสานซึ่งเกิดจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการผลักดันใหรัฐบาล
แกไขปญหาความเดือดรอนตาง ๆ ของชาวอีสานเชนการตั้งกระทูคําถามของนายทองมวน อัตถากร
ผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเรื่อง “รัฐบาลจะแบงภาระของราษฎรอยางไร”และกระทูของนาย
ทองอินทร ภูริพัฒน ผูแ ทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การสรางทางหลวงในภาคอีสาน และการ
ขอใหรัฐบาลชวยเหลือรักษาความปลอดภัยแกราษฎรจังหวัดหนองคายและสกลนครที่นําสัตวพาหนะ
ไปขาย การอภิปรายพระราชบัญญัติลดพิกัดเก็บเงินอากรคานา พ.ศ.2477 นอกจากนี้ยังมีนายเลียง
ไชยกาล ขุนเสนาสัสดี ส.ส.รอยเอ็ด ขุนพิเคราะหคดี ส.ส.ขุขันธ มีสวนรวมในการอภิปรายการดําเนิน
นโยบายของรัฐบาลที่มีตอประชาชนชาวอีสานดวย การรวมกลุมของ ส.ส.อีสานดังกลาว มีผลตอตั้งขอ
เรียกรองตาง ๆ ที่ตองการใหรัฐบาลใหความสําคัญตออีสานในฐานะที่เปนภูมิภาคหนึ่งของประเทศ ซึ่ง
หากพิจารณาจากการเสนอญัตติของ ส.ส.อีสานทั้งหลาย ขอญัตติสวนใหญจะเกี่ยวกับของการพัฒนา
อีสานทั้งสิ้นอาทิเชน ญัตติเกี่ยวกับการปราบปรามโจรผูราย นโยบายการเก็บภาษีรัชชูปการ นโยบาย
อากรคาน้ํา ภาษีเงินไดและภาษีการคา นโยบายการปรับปรุงเสนทางรถไฟอีสาน นโยบายปรับปรุงการ
จัดเก็บภาษี อาจกลาวไดวา ส.ส.อีสานเหลานี้ลวนมีบทบาทสําคัญในการเคลื่ อนไหวทางการเมื อง
ระหวาง พ.ศ.2476-2480 ซึ่งนับเปนการไดรับสิ ทธิในการแสดงออกทางความคิดเปน ครั้งแรกของ
ประชาชนชาวอีสานหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
2.3.3.7 สุขาภิบาล: การปกครองท องที่สยาม พ.ศ.2440-2476 (เมธีพัชญ จงวโรทัย,
2549) ได ใ ห ข อ มู ล ทางพั ฒ นาการทางการปกครองท อ งที่ ใ นสยามซึ่ ง เริ่ ม ดํ า เนิ น มาตั้ ง แต ส มั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตาม
หั ว เมื อ ง รั ต นโกสิ น ทร ศ ก 127 (พ.ศ.2451)(แนวคิ ด ในการจั ด ตั้ งการปกครองแบบ Municipality
เริ่มตนขึ้นในรัชกาลที่ 5 สืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 7) ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงดําเนินตามพระราโชบายของรัชกาลที่ 5
อยางไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในสยามทําใหเกิดการเรียกรองสิทธิในการมี
สวนรวมในการปกครองเพิ่มมากขึ้น ชนชั้นปกครองในชวงเวลาดังกลาวไดพิจารณาและเห็นวาลักษณะ
การจัดการปกครองแบบสมัยรัชกาลที่ 5 ไมสอดคลองตอยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงมี
ความคิดที่จะจัดการปกครองแบบ “เทศบาล” ซึ่งเปนการปกครองแบบ “ทองถิ่น” (การปกครอง
ทองถิ่นออกมาในรูปแบบของ พระราชบัญญัติวาดวยระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม
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พ.ศ.2476 และเปนพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ตามลําดับ ในภาคอีสานเริ่มตั้ง
สุขาภิบาลเมืองนครราชสีมาเปนแหงแรกเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2452) แตยังไมไดมีการดําเนินการ
แตอยางใดจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
ในดานการดําเนินนโยบายในระดับภูมิภาค การตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลได
สงผลใหเกิดกรมกองสุขาภิบาลหัวเมืองขึ้น และมีกรมพยาบาลซึ่งเนนการดําเนินงานในดานสาธารณสุข
เปนสําคัญประกอบดวย การใหมแี พทยประจําไวสําหรับรักษาพยาบาลโรคราย และปองกันโรคระบาด
การสรางที่เก็บกักน้ําไวบริโภค การใหมีเครื่องสูบน้ําไวปองกันอัคคีภัย ตั้งตํารวจภูธรไวรักษาความ
เรียบรอย สงเสริมใหมีการเลาเรียนตั้งโรงเรียนประชาบาล การสรางถนนหนทาง รวมทั้งการจุดโคมไฟ
เมื่อการดําเนินการของกรมพยาบาลไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากปญหาทางดานการขาด
บุคลากร และงบประมาณ จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งคือนโยบายที่เกี่ยวกับการ
สาธารณสุขคือ ประกาศแกไขพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลหัวเมือง รัตนโกสินทรศก 127 ในวันที่
27 ธันวาคม พ.ศ.2458 (เมธีพัชญ จงวโรทัย, 2549: 50) ซึ่งไดมีการดําเนินการ ยกเลิกสุขาภิบาลตําบล
และเปลี่ ย นเป น สุ ขาภิ บ าลท องที่ สุขาภิบ าลทองที่มีคณะกรรมการประกอบดว ย นายอําเภอเปน
ประธานโดยตําแหนง แพทยสุขาภิบาล ปลัดอําเภอ และกํานันในทองที่นั้น กรรมการสุขาภิบาลมี
หนาที่รักษาความสะอาดทุกอยาง จัดการปองกันโรคภัยไขเจ็บของประชาชน และจดทะเบียนคนเกิด
คนตายและทําทะเบียนทุกอยางในท องที่สุ ขาภิบาลนั้น ๆ รวมทั้งออกคําสั่งใหเจาบานรักษาความ
สะอาดเรียบรอย ใหคําปรึกษาหารือเพื่อทํางบประมาณรายรับรายจายประจําปยื่นตอผูวาราชการเมือง
2.3.3.8 การกอตั้งและขยายตัวของธรรมยุติกนิกายในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ พ.ศ.
2394-2473 (เปรมวิทย ทอแกว, 2534) ไดอธิบายวา การกอตั้งและการขยายตัวของธรรมยุติกนิกาย
ในระยะแรกนั้นไดรับการอุปถัมภจากพระมหากษัตริยและชนชั้นปกครองจากกรุงเทพฯ และในทองถิ่น
รวมทั้งการไดรับหนาที่ในการจัดการคณะสงฆ การพระศาสนาและการศึกษาในหัวเมือง ภายหลัง พ.ศ.
2445 การขยายตัวของธรรมยุติกนิกายจึงเริ่มหันมาพึ่งพากําลังแรงงานและกําลังทรัพยของราษฎรใน
ทองถิ่นมากกวา การกอตั้งธรรมยุติกนิกายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถแบงออกเปน 3 ชวงคือ
ชวงแรก พ.ศ.2394-2433 ชวงสอง พ.ศ.2434-2444 และชวงสาม พ.ศ.2445-2475 โดยยึดเอาผลของ
ความเปลี่ยนแปลงในชวงสามคือ ธรรมยุติกนิกายสามารถขยายตัวออกไปครอบคลุมพื้นที่สําคัญ ๆ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดสําเร็จ โดยปจจัยที่สงเสริมการขยายตัวของธรรมยุตินิกายในระยะนี้ คือ
พระสงฆธรรมยุติกนิกายไดรับหนาที่ในการจัดการคณะสงฆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด
และทําหนาที่ในการจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานของราษฎรดวย แมวาจะเกิดปญหาความขัด แยง
ระหว า งพระสงฆ ธ รรมยุ ตินิ กายกั บ มหานิก าย พระสงฆธ รรมยุตินิกายฝายปริยัติกับ ฝายวิปส สนา
กรรมฐาน แตคณะสงฆดังกลาวก็สามารถแกไขปญหาจนลุลวงได ความเปลี่ยนแปลงทางดานนโยบาย
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ดานศาสนาของรัฐบาล อาจกลาวไดวาในระยะสามนี้ ทองถิ่นเปนผูจัดการบริหารตนเองดวยกําลัง
แรงงานและกําลังทรัพยจากผูคนในทองถิ่นเอง (เปรมวิทย ทอแกว, 2534: 160-161)
2.3.3.9 พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว กั บ แนวพระราชดํ า ริ ท างด า น
พระพุทธศาสนาที่มีผลตอการดําเนินการปกครองประเทศ (สุรีย ทรัพยสุนทร, 2528) วิทยานิพนธเลม
นี้ชี้ใหเห็นวา ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวพระองคทรงมีพระราชดําริในการ
สงเสริมกิจการพระพุทธศาสนาโดยใชเปนกุศโลบายสรางการยอมรับและความชอบธรรมใหกับสถาบัน
พระมหากษัตริย รวมถึงการปกครองแบบราชาธิปไตย พรอมทั้งสนับสนุนพระบรมราโชบายในกิจการ
ตาง ๆ ของพระองค พระพุทธศาสนายังไดรับการเนนย้ําในเรื่องหลักคุณธรรมของประชาชน ใหทุกคน
ตระหนักถึงหนาที่ของตนเอง เพื่อสรางความสงบเรียบรอยในสังคม ในขณะเดียวกันพระองค ก็ทรง
รั ก ษาสถานะของพระองค ใ ห ดํ า รงอยู เ ป น อั ค รศาสนู ป ถั ม ภกและพุ ท ธมามกะตั ว อย า งที่ ดี ใ ห แ ก
ประชาชน ดังนั้นพระพุทธศาสนานอกจากจะเปนสื่อกลางในการกลอมเกลาสังคมแลวยังใชในการ
ดําเนินนโนยบายการปกครองประเทศดวย พระองคยังไดรับการสนับสนุนจากคณะสงฆ หนังสือพิมพ
และประชาชนโดยทั่วไป อาจกลาวไดวาในรัชสมัยของพระองค พระพุทธศาสนาไดกลายมาเปนปจจัย
สําคัญที่สุดที่กอใหเกิดผลดีในการดําเนินนโยบายการปกครองประเทศใหสงบเรียบรอย
2.3.3.10 พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลาเจาอยู หัวกั บการสร างชาติ ไทย (กรรภิร มย
สุวรรณานนท, 2524) วิทยานิพนธเลมนี้มุงศึกษาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวในการบริหารประเทศระหวาง พ.ศ.2453-2468 โดยใหขอมูลวา พระองคพยายามที่จะสราง
ชาติ ให เ ป น เอกภาพทางด า นการเมื อง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนถึงการสร า ง
ความรูสึกนึกคิดของชนในชาติ โดยทรงใชแนวคิดชาตินิย มเปน แกนกลางในการปกครองประเทศ
อยางไรก็ตามงานศึกษานี้ไดชี้ใหเห็นถึงปญหาในการดําเนินนโยบายพัฒนาประเทศของพระองคที่ตอง
เผชิญกับปญหาอุปสรรคมากมาย อยางไรก็ตามงานศึกษานี้ยังไมไดใหขอสรุปอยางแนชัดวาการดําเนิน
นโยบายพัฒนาประเทศของพระองคประสบความสําเร็จอยางเต็มที่ หรือประสบกับความลมเหลว
เพราะนโยบายที่ดําเนินไปนั้นมีทั้งผลดีและผลเสียตอระบบการปกครองประเทศ ประกอบกับภาวะทาง
เศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิดทางสังคมดวย
2.3.4 งานวิจัยทางประวัติศาสตรดานการคมนาคมขนสง
2.3.4.1 พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน กับงานดานการสื่อสาร
คมนาคม พ.ศ.2460-2475 (วิ ท ยา ปานะบุ ต ร, 2527) การพั ฒ นาระบบคมนาคมขนส ง ในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว มีพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน เปนผูรับผิดชอบในชวงเวลา 15 ปในหนาที่ผูบัญชาการ
กรมรถไฟ อยางไรก็ตามการดํ าเนิน งานของพระองค ตองประสบกับ การแสวงหาผลประโยชนข อง
ประเทศตะวันตก และปฏิกิริยาจากบรรดาผูบริหารภายในรัฐบาลที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนิน
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นโยบายของพระองคดวย การสรางเสนทางคมนาคมเชื่อมหัวเมืองเหนือ หัวเมืองอีสาน และหัวเมือง
ปกษใต ลวนแลวแตเปนความคิดกาวหนาของพระองคแทบทั้งสิ้น ดวยเหตุปจจัยทางดานความมั่นคง
ของชาติที่ตองการสงทหารเข าไปควบคุ มพื้นที่ห างไกล และปองกันภาวการณรุกรานจากประเทศ
มหาอํานาจที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ใน พ.ศ.2458 พระองคทรงเสด็จตรวจราชการหัวเมืองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนการตรวจราชการกิจการรถไฟ จากเสนทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมา
ขยายตอจนถึงอุบลราชธานี และไดมีการเปดเดินรถอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.
2473 อีกสายหนึ่งจากนครราชสีมาแยกไปขอนแกน เปดเดินเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2474
(วิทยา ปานะบุตร, 2527: 128) อยางไรก็ตามการบริหารงานของกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธินที่ได
อธิบายขางตนนี้ ไดสงผลใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองอยางเห็น ได ชั ด
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ รถไฟมีบทบาทสําคัญในการชักนําผลผลิตขาวจากโรงสีใน
จังหวัดตาง ๆ เขาสูกรุงเทพฯ เปนจํานวนมาก และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน ดังที่กรม
พระกําแพงเพชรอัครโยธินไดทรงบันทึกในรายงานการตรวจราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.
2471 ความวา “…ไดสังเกตดูบานเมืองในเขตตที่รถไฟผานไปเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว แมแตรถไฟยังไม
พนถึงก็ตองยุงฉาง โรงแถว เตรียมการรับรถไฟอยูแลว…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.7 พ. 5.2/3
กรมหลวงกําแพงเพชรอัครโยธิน กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 13 กรกฎาคม
พ.ศ.2471 อางอิงจาก วิทยา ปานะบุตร, 2527: 132) ทั้งนี้สวนใหญเปนชาวจีนที่อพยพเขาไปพรอม
กับการขยายเสนทางรถไฟ โดยตั้งยุงฉางรับซื้อขาวเปลือกอยูริมสถานีรถไฟในเขตจังหวัดนครราชสีมา
รอยเอ็ด บุรีรัมย สุรินทร และอุบลราชธานี ซึ่งจะลําเลี้ยงเขากรุงเทพฯ โดยทางรถไฟอีกทางหนึ่ง
นอกจากนั้ น แล วกิ จ การโรงสีก็ได เ พิ่มมากขึ้น กลาวคือ นั บ ตั้งแต พ.ศ.2473 มีจํานวนโรงสีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 30 แหง เกือบครึ่งตั้งอยูในนครราชสีมา ซึ่งเปนชุมทางตลาดขาวที่ใหญที่สุดของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลผลิตขาวจากอีสานสงเปนสินคาออกในแตละปปริมาณไมต่ํากวา 1.7 ลาน
หาบ (1 หาบเทากับ 60.48 กิโลกรัม) หรือประมาณ 7% ของขาวที่สงออกเปนสินคาของประเทศไทย
ในขณะนั้น กระจนกระทั่งถึง 18% ใน พ.ศ.2478 (Ingram, 1971: 47 อางอิงจาก วิทยา ปานะบุตร,
2527: 132)
2.3.5 งานวิจัยทางประวัติศาสตรดานสาธารณสุข
2.3.5.1 การสาธารสุขแบบสมัยใหมสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พ.ศ.
2453 – 2468 (สุกิจ ดานยุทธศิลป, 2534) งานศึกษาดังกลาวไดพยายามอธิบายใหเห็นถึงการกอตัว
ของระบบสาธารณสุขแบบสมัยใหมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว อยางไรก็ตาม
ปญหานอกเหนือจากการขาดสภาพคลองในระบบการคลังของประเทศแลวยังพบวา ปญหาโรคระบาด
เปนปจจัยสําคัญที่บั่นทอนสุขภาพของพลเรือนทั่วประเทศ รัฐบาลไทยไดขอความชวยเหลือจากมูลนิธิ
ร็อกกี้เฟลเลอรในการสนับสนุนงานดานการสาธารณสุข ในสมัยรัชกาลที่ 6 พระองคไดทรงปฏิ รู ป
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หนวยงานดานการบริหารสาธารณสุข โดยการจัดตั้งกรมสาธารณสุข รับผิดชอบงานดานสาธารณสุข
โดยตรง รวมทั้งตราพระราชบัญญัติทางดานสาธารณสุขเพื่อควบคุมใหพลเรือนปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของทางการ โดยเฉพาะการแกไขปญหาโรคระบาด และการสงเสริมอนามัยของประชาชน การพัฒนา
การศึกษาวิชาการแพทยสมัยใหม ทั้งยังไดจัดตั้งโรงพยาบาลเพื่อใหบริการแกประชาชน แตถึงแมวาจะ
ไดมีการดําเนินการสงเสริมการสาธารณสุขใหแกพลเรือนในประเทศ ก็ยังพบวามีปญหาสําคัญที่สงผล
ตอการดําเนินงานของรัฐบาลคือ ความเขาใจผิดของประชาชนเกี่ยวกับการสาธารณสุขสมัยใหม ดวย
เหตุผลที่ระบบแบบสมัยใหมเปนวิธีการที่แตกตางจากความเคยชินในการรักษาสุขภาพของพลเรือน
แบบดั้งเดิม ตลอดจนแตกตางจากวิธีการรักษาทางการแพทยแบบแผนโบราณที่ประชาชนเคยประสบ
มา สวนเหตุผลที่สองคือ การขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญดานการสาธารณสุขแบบสมัยใหม เหตุผล
สุ ด ท ายคื อ ป ญ หาด า นงบประมาณที่ ไม เ พี ย งพอ อยางไรก็ตามรัฐ บาลแกปญ หาดัง กลาวดว ยการ
ประชาสัมพันธตอสาธารณะดวยการจัดฉายภาพยนตร จัดนิทรรศการ ตลอดจนแจกหนังสือ แมวาจะมี
การสงเสริมดานสาธารณสุขในประเทศชวงเวลานี้ แตก็ยังมีขอบเขตที่จํากัด ปรากฏวาตามหัวเมือง
มณฑลต าง ๆ โรงพยาบาลจะมี ป ระจํา อยู ในหัวเมืองหลักเทานั้น และมีโ อสถสภาหัวเมือง (สถานี
อนามัย) ซึ่งหนวยงานเหลานี้ลวนเกิดจากการสนับสนุนจากเงินของประชาชน (สุกิจ ดานยุทธศิลป,
2534: 229-230)
ขอสรุปจากการทบทวนงานวิจัยทางดานการเมืองการปกครองพบรองรอยของการดําเนิน
นโยบายสืบตอจากรัช กาลที่ 5 ในสมัยรัชกาลที่ 6 คือการปกครองท องที่สยาม ซึ่งมีการแกไ ขและ
ประกาศใชในปริมณฑลกรุงเทพมหานครและกระจายไปในสวนภูมิภาค แตก็ไมประสบผลเทาที่ควร
จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 7 แมวาจะมีความพยายามที่จะสรางระบบการปกครองสวนทองถิ่น ใหมี
ประสิทธิภาพ จนในชวง พ.ศ.2476 จึงสามารถประกาศใชพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลไดสําเร็จ
อยางไรก็ตามนโยบายที่สําคัญในชวงสองรัชกาลนี้ไดสงเสริมใหราษฎรปฏิบัติตัวใหถูกสุขลักษณะตาม
วิชาการแพทยสมัยใหม เพื่อปองกันภาวะทุพภิกขภัย หรือโรคระบาดตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังจะเห็นไดวา
ในสมัยรัชกาลที่ 7 ไดโปรดเกลาใหตั้งโรงพยาบาลประจําจังหวัดขึ้นในทองที่ภาคอีสานเชน โรงพยาบาล
ขอนแกน โรงพยาบาลบุรีรัมย นอกจากนี้ยังสงเสริมใหสรางทางหลวงมณฑลตอซึ่งดําเนินการมาตั้งแต
สมัยปลายรัชกาลที่ 6 ใหแลวเสร็จ สงเสริมการไปรษณียทางอากาศเพื่ อเชื่ อมกั บอิ นโดจีนฝรั่ งเศส
สงเสริมใหมีการบูรณปฏิสังขรณวัดในภาคอีสานหลายแหง และใหตั้งโรงเรียนประถมในจังหวัดสําคัญ
ๆ เช น หนองคาย ขอนแก น สกลนคร นครราชสีมา ดังนั้น การพัฒ นาพื้น ที่อีส านที่ชัดเจนที่สุดใน
ชวงเวลาระหวาง พ.ศ.2469-2477 อยางไรก็ตามปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาวคือปญหา
การปกปนแนวสันปนน้ําโขงระหวางอีสานของสยามกับลาวในบังคับฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลไดมีนโยบายใน
การปองกันพระราชอาณาจักรอยางชัดเจนในชวงเวลานี้ รัฐบาลไดมีความพยายามหลายครั้งที่จะขอ
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เจรจากับขาหลวงฝรั่งเศสเพื่อทําขอตกลงเรื่องแนวเขตแดนระหวางสองประเทศใหเปนไปตามหลัก
กฎหมายสากลระหวางประเทศ
2.4 กลุมงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถานภาพองคความรูเกี่ยวกับอีสานในดานประวัติศาสตรสังคม
ความคิด การรับรู และภูมิปญญา
2.4.1 ความรูเรื่องอีสานของชนชั้นนําสยาม พ.ศ.2433 – 2475 (อริญชย วรรณชาติ, 2553) ได
อธิบายถึงความรูเรื่องอีสานของชนชั้นนําสยามในชวงกอน พ.ศ.2433 อธิบายไววา เปนความสัมพันธ
ผานระบบของการเกณฑสวยและบรรณาการ สยามไมไดมีอํานาจเบ็ดเสร็จ และสมบูรณเหนือพื้นที่
บริเวณอีสาน หากแตอํานาจของสยามมีในบริเวณอีสานไดโดยผานความสัมพันธระหวางผูปกครองจาก
สวนกลาง กับเจาเมือง กรมการเมือง หรือเจาประเทศราชเพียงเทานั้น แนวคิดที่สงผลใหชนชั้ นนํา
สยามมีความรูเกี่ยวกับอีสานในชวงเวลาดังกลาว ประกอบดวยแนวคิดทางพุทธศาสนา แนวคิดทาง
เศรษฐกิ จ แบบส ง ออก และความรู ท างภู มิ ศ าสตร ส มั ย ใหม กล า วคื อ แนวคิ ด พุ ท ธศาสนา ทํ า ให
ผู ป กครองชาวสยามให ความสํ า คั ญ กับ บุญ บารมี ดว ยความตองการเปน ราชาเหนือราชา แนวคิด
เศรษฐกิจแบบสงออกเปนแรงผลักดันชวยใหชนชั้นนําสยามไดพบปะผูคนมากมายผานระบบการคา
กอใหเกิดความสนใจตอประสบการณจริงที่ตนไดพบเห็น ทําใหชนชั้นนําสยามเห็นความจริงเกี่ยวกับ
มนุษยมากขึ้น สงผลใหมีบันทึกการเดินทางแบบนิราศที่เนนอารมณ ความรูสึก และจินตนาการ เริ่มให
ความจริงเชิงประจักษมากกวา แหลงความรูของราชสํานักในชวงเวลานี้คือ แผนที่ รายงานการเดินทัพ
คําใหการ พงศาวดาร และตํานานเมือง
ความรู เ รื่ องอี ส านของชนชั้ น นํ าสยาม พ.ศ.2433 – 2475 ชว งเวลานี้มีปจ จัย สําคัญ จากการ
เผชิญหนากับอิทธิพลตะวันตก การเกิดความคิดเรื่องอํานาจแลเขตแดนแบบสมัยใหม รวมถึงทุนนิยม
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสยาม ไดผลักดันใหความรูเรื่องในชวงเวลานี้แตกตางจากชวงกอน
หนาอยางชัดเจน กลาวคือ การสรางความรูเรื่องอีสานในชวงหลัง พ.ศ.2433 เปนชวงที่สยามไดเขาสู
รัฐสมัยใหม มีเอกสารเกี่ยวกับอีสานถูกตีพิมพแพรในวารสารตาง ๆ เชน วชิรญาณวิเศษ เทศาภิบาล
วิทยาจารย เปนตน
นับไดวาการรวบรวมความรูจากพงศาวดาร และตํานานเมือง รวมถึงการเขียนพงศาวดารเกี่ยวกับ
เมืองในบริเวณอีสาน ถือไดวาเปนความรูที่สรางขึ้นเพื่อใหความสําคัญกับอํานาจสวนกลาง ดวยการ
อธิบายความสัมพันธทางดานอํานาจการปกครองที่ชนชั้นนําสยามมีตอหัวเมืองเหลานี้ เพื่อแสดงถึง
ความเปนมาและความสัมพันธของกลุมคนสองพื้นที่ที่อยูภายใต การปกครองแบบเดียวกัน ความรู
เกี่ยวกับพงศาวดารกอน พ.ศ.2433 เกี่ยวกับอีสานยังไมแพรหลายมาก แตปรากฏวาหลัง พ.ศ.2433
สยามไดเขียนพงศาวดารเกี่ยวกับอีสาน รวมไปถึงการใหเจานายทองถิ่นเขียนและสงเขามายังกรุงเทพฯ
เปนจํานวนมาก ความรูจาก รายงานการตรวจราชการ จึงนับเปนการสรางความรูเรื่องอีสานในชวงรัฐ
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สยามใหม ที่มีสั ม พั น ธ ทางอํ า นาจอย า งเด น ชั ด โดยกรุงเทพฯ มุงหวังวา ความรูที่ไดมานั้น จะเอื้ อ
ประโยชนตอการบริหารการปกครองของตน การเดินทางสํารวจของขาราชการตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 6
และ 7 ไดสงผลตอการสรางชุดความรูเกี่ยวกับภาคอีสาน ไดกอใหเกิดความชํานาญในระบบราชการ
ซึ่งสงผลตอการกําหนดนโยบายตาง ๆ ของรัฐในภาคอีสาน เห็นไดจากการนําความรูดังกลาวไปใชใน
การบริหารราชการ สรางความเปนพลเมืองรัฐ รวมทั้งการจัดการทรัพยากร ระบบการวางผังเมือง การ
ชลประทาน รวมทั้งการวางนโยบายทางเศรษฐกิจดวย
2.4.2 อีสานในการรับรูและทัศนะของผูปกครองกรุงเทพฯ ตั้งแตหลังกบฏเจาอนุวงศ พ.ศ.2369
ถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 (อุศนา นาศรีเคน, 2548) ไดอธิบายโดยเนนถึงการ “รับรู”
และ “ทัศนะ” ของผูปกครองกรุงเทพฯ ที่มีตอภาคอีสาน การกอตัวของสังคมอีสานใหมในสมัยรัชกาล
ที่ 5 เปนผลมาจากการปฏิรูปการปกครองแผนดินในรัชกาลของพระองค รัฐบาลมีสวนในการกําหนด
นโยบายรัดกุมมากขึ้นภายหลั งการเกิด เหตุ การณ กบฏเจ าอนุว งศ พ.ศ.2369 นโยบายที่ผูปกครอง
กรุงเทพฯ กําหนดขึ้นครอบคลุมดานสังคม เศรษฐกิจและการปกครองซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของ
อีสานในแตละชวงเวลา และกอใหเกิด “ภาพอีสาน” ที่เปนผลมาจากมุมมองของผูปกครองกรุงเทพฯ
และพัฒนาไปสูภาพลักษณของอีสานที่เปนพื้นฐาน “การรับรู” ของคนทั่วไปตออีสานมาจนถึงปจจุบัน
ภายหลังกบฏเจาอนุวงศราชสํานัก(ผูปกครอง) ตระหนักถึงความจําเปนในการควบคุมอีสาน มี
ความพยายามในการสํารวจขอมูล ดานทรัพยากรและกําลังคน ตางจากเดิมที่สนใจเพียงทรัพยากรเปน
หลัก จึงพยายามสงขาราชการเขามาจัดการกับพื้นที่ดังกลาวมากขึ้น ในลักษณะประนีประนอม เพราะ
ดินแดนนี้มีกลุมผูปกครองตนเองอยูแลว โดยกรุงเทพฯ จัดการปกครองเจาเมืองตาง ๆ อีกชั้นหนึ่ง อีก
นัยหนึ่งคือมีลักษณะเปนการปกครองแบบอาณานิคมภายใน (สุเทพ สุนทรเภสัช, 2540: 384-405)
โดยมี เ งื่ อนไขอยู ที่ การแลกเปลี่ ย นผลประโยชนซึ่ง กัน และกัน กลาวคือ กรุงเทพฯ ตองการความ
จงรักภักดี พันธะดานกําลังพลทั้งยามสงบและยามศึก และผลประโยชนทางเศรษฐกิจทั้งสวยและสินคา
โดยในระยะแรกกรุงเทพฯ มีทัศนะตออีสานวาเปนผูอยูใตปกครองและมีสถานภาพต่ํากวาตน
ในสมัยรัชกาลที่ 4 และ 5 ภายหลังที่ฝรั่งเศสเขายึดครองแหลมอินโดจีนได ชนชั้นนําตองปรับ
มุมมองและนโยบายเสียใหม ดวยพยายามสรางเอกภาพในประเทศ การกําหนดเขตแดนซึ่งเปนวิชา
ดานแผนที่ ชนชั้นนํามีความพยายามในการดึงเอาอํานาจทองถิ่นเขามาสูราชธานี(กรุงเทพฯ) การสราง
ระบบราชการ รวมทั้งการสรางสํานึกใหเกิดความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสยาม แตทัศนะของชนชั้นนํา
ยังมีสํานึกถึง “ความเปนอื่น” ของคนกลุมนี้ สําหรับในสมัยรัชกาลที่ 6 และ 7 มีการสงขาหลวงจาก
สวนกลางเขามาในพื้นที่อยางสม่ําเสมอ โดยมีหนาที่กําหนด “นโยบาย” ตอบริเวณอีสาน เพื่อจัดการ
ในพื้นที่โดยตรงดวยวิธีการหาความจริงเชิงประจักษ ทําใหผูปกครองเชื่อวาเรื่องราวที่ไดรับรูนี้ตรงกับ
“ความเปนจริง” ดวยความหวังวาจะนําศักยภาพของอีสานที่มีอยู โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจมาใชเพื่อ
“พัฒนา” ทั้งภาคอีสานและสนับสนุนความเจริญทางเศรษฐกิจของศูนยกลางอํานาจไทย
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2.4.3 ประวัติศาสตรนิพนธอีสาน : การศึกษาเชิงวิเคราะหประเพณีการจดบันทึกประวัติศาสตร
หัวเมืองอีสาน จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 (อรรถ นันทจักร, 2529) ความมุงหมายของวิทยานิพนธนี้
คื อ การศึ ก ษาพั ฒ นาการของจารี ต การบั น ทึ ก ประวั ติ ศ าสตร หั ว เมื อ งอี ส าน โดยเฉพาะในช ว ง
คริ ส ต ศ ตวรรษที่ 16 เป น ต น มา จนถึ ง ต น คริ ส ต ศ ตวรรษที่ 20 อั น เป น ยุ ค ที่ จ ารี ต การจดบั น ทึ ก
ประวัติศาสตรนิพนธอีสานไดเปลี่ยนแปลงจากจารีตเดิมไป และการรวบรวมและการแตงพงศาวดาร
เกี่ยวกับอีสานในชวงตนกรุงรัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 1-4 และ 5-6 เปนหนึ่งในนโยบายการสราง
เอกภาพรวมกันระหวางเจาผูปกครองและผูใตปกครอง เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง
ราชสํานักกรุงเทพฯ กับเจาประเทศราช(บางเมืองเรียกวา เมืองขึ้น)ในหัวเมืองอีสาน จารีตการจด
บั น ทึกเอกสารทางประวัติศาสตรของอีส านไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือจาก ประเพณีนิย มแบบ
วัฒนธรรมลานชางไมวาจะเปน รูปแบบของตํานาน พงศาวดาร กฎหมาย และวรรณกรรม ภายหลังที่
ราชสํ า นั ก กรุ ง เทพฯ แผ ข ยายอํ า นาจในช ว งปฏิ รู ป แผน ดิ น สมั ย รั ช กาลที่ 5 สั ง คมอี ส านได รั บ เอา
ประเพณีการจดบันทึกตามแบบอยางราชสํานักกรุงเทพฯ กลาวคือ เนนความสัมพันธกับศูนย กลาง
อํานาจ ซึ่งเปนการสรางภาพของอีสานใหมที่ปกคลุมคตินิยมแบบดั้งเดิมของจารีตในวัฒนธรรมลานชาง
เทานั้น
2.4.4 ประวัติศาสตรนิพนธอีสาน พ.ศ.2475 ถึงสิ้นทศวรรษ 2520 (อนุชิต สิงหสุวรรณ, 2553)
นําเสนอเกี่ยวกับสถานภาพความรูหลักฐานทางประวัติศาสตรนิพนธอีสานในชวงระหวาง พ.ศ.2475
ถึง พ.ศ.2500 วาบรรยากาศทางการเมืองของสังคมรัฐประชาชาติที่เนนใหความสําคัญกับประชาชน
และการแพร ข ยายของความคิ ด ชาติ นิ ย มในภู มิ ภ าค ได ก ระตุ น ให ค นในพื้ น ที่ ภ าคอี ส านเขี ย น
ประวัติศาสตร “อีสาน – ลาว” ที่ผูกพันกับศูนยกลางอํานาจเดิมทางฝงซายแมน้ําโขง โดยมีการรื้อฟน
งานเขียนประเภท “พื้น-พงศาวดาร” ดั้งเดิมขึ้นมาใหม เชน “เพ็ชรพื้นเมืองเวียงจันทน” ของทองพูล
ครีจักรไดเรียบเรียงขึ้นมาจาก “พื้นเวียง” เรื่องราวของการปลดแอกกูอิสรภาพของเจาอนุวงศเมือง
เวียงจันทน และในชวงเวลาดังกลาวไดเริ่มมีการเขียนประวัติศาสตรสมัยใหมบางแลว เพื่อนําเสนอ
เรื่องราวของทองถิ่นใหนุมลึกยิ่งขึ้นเชน “ประวัติวัดสุปฏนาราม” ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ (อวน
ติสโส) เปนประวัติทองถิ่นเมืองอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีงานเขียนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
อีสานผานการคนควาอยางเปนระบบเชน “ประเพณีโบราณ ไทยอีสาน” ของปรีชา พิณทอง ในสวน
ของการรับรูเกี่ยวกับทองถิ่นอีสาน หรือ “ความเปนอีสาน” คือสํานึกในการเปนสวนหนึ่งทางการเมือง
ของรัฐไทยและการมีวัฒนธรรมรวมกับลาวแตมีการรับรูถึงความเหนือกวา “ลาว” ที่ตกเปนอาณานิคม
ฝรั่งเศส
2.4.5 “ทองถิ่น” ในการรับรูของชนชั้นนําไทยชวงสมัยปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2435 (พิชิต
พิทักษ, 2543) กลาววา ในรัฐแบบจารีตที่เรียกวา รัฐจักรวรรดิ การรับรูของชนชั้นนําไทยยอมรั บ
ความเป น อิ ส ระของท องถิ่ น ต า ง ๆ เชน หัว เมืองลาวภาคอีส าน ลานนา รวมทั้งหัว เมื อ งมลายู ที่ มี
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ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางศูนยกลางกับทองถิ่นเหลานี้แบบหละหลวมได ในระหวางการปฏิรูป
การปกครองของรัชกาลที่ 5 พ.ศ.2411-2453 ชนชั้นนําไทยที่กรุงเทพฯ ไมสามารถยอมรับอํานาจการ
ปกครองของรัฐแบบจารีตได โดยเห็นวาเปนความลาหลัง ความเกียจคราน และไรการศึกษา ความไร
ระเบียบวินัยและกฎหมายอันนําไปสูปญหาอาชญากรรม การไรประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ซึ่ง
เปนจุดดอยและปญหาภายในทองถิ่นตาง ๆ ความเปลี่ยนแปลงในการรับรูของชนชั้นน้ําไทยดังกลาว
จึงนําไปสูการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2435 สงผลใหทองถิ่นที่มีอํานาจอิสระในแบบรัฐจารีต เปลี่ยน
มาเปนทองถิ่นที่มีปฏิสัมพันธเชิงอํานาจกับศูนยกลางกรุงเทพฯอยางเขมขนในความหมายของรัฐแบบ
สมัยใหม
2.4.6 มณฑลอี ส านและความสํ าคั ญ ในทางประวัติศาสตร (อุร าลักษณ สิถิร บุตร, 2526) ได
อธิบายถึงพัฒ นาการของภาคอีส านตั้ งแต รัชสมัย พระเจากรุงธนบุรี เกี่ยวกับการปกครองพื้น ที่ อัน
ประกอบไปดวย จําปาศักดิ์ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ สุรินทร รอยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม กาฬสินธุ
การเขาไปจัดการในพื้นที่ดังกลาวเปนการใชอํานาจจากสวนกลางเพื่อกอบโกยผลประโยชนตาง ๆ และ
ใชนโยบายเขาไปจัดระเบียบการปกครองซึ่งสงผลตอความเปลี่ยนแปลงหลายอยางในสังคมอี ส าน
ภายหลังการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 แลว จะเห็นไดวารัฐบาลสามารถดําเนินนโยบายได
สัมฤทธิ์ผลทั้งทางดานการเมืองและเศรษฐกิจ กลาวคือภาคอีสานไดหันมาใชระเบียบการปกครอง
แบบอยางกรุงเทพฯ ทั้งการคาขายและระบบเงินตรา ในดานวัฒนธรรม แมวาจะถูกผสมกลมกลืนไป
บางแตยังคงเอกลักษณความเปนอีสานไว อยางไรก็ตามแมวาชาวอีสานในสมัยหลังจะมีความเปนไทย
มากกวาลาว แตชาวอีสานบางพวกโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทหางไกลยังมองวาตนยังมีความรูสึกเปน
ลาวอยู และปรารถนาที่ จ ะขึ้ น กั บ เวี ย งจั น ทน ม ากกว า กรุ ง เทพฯ อั น เนื่ อ งมาจากเหตุ ผ ลและ
ความสัมพันธทางดานชาติพันธุ วัฒนธรรม ประเพณี ระบบความเชื่อตาง ๆ ที่เกี่ยวโยงกัน
2.4.7 ประวัติศาสตรอีสาน พ.ศ.2322-2488 (สุวิทย ธีรศาศวัต, 2549) งานวิจัยดังกลาวเปน
การศึกษาประวัติศาสตรภาพรวมของสังคมอีสานระหวาง พ.ศ.2322-2488 โดยอธิบายถึงโครงสราง
ทางสังคมอีสาน ระบบผูปกครอง ระบบทาส แรงงาน ไพร ผลจากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจเกิดจากการ
สรางเสนทางรถไฟจากกรุงเทพฯ เขาสูภาคอีสานเปนสายแรกของประเทศโดยเปดใช พ.ศ.2443 ทําให
เกิ ด การหลั่ งไหลของสิ นค า เข า และออกจากอีส านคิดเปนรอยละ 43.5 เทาของชว งกอนการสราง
เสนทางรถไฟ และสงผลใหพื้นที่ใกลกับทางเดินรถไฟกลายเปนตลาดหรือชุมชนการคา เกิดระบบการ
ผลิตเพื่อขายทดแทนระบบการผลิตเพื่อยังชีพ วัฒนธรรมแบบบริโภคนิยมสินคาสําเร็จรูปเริ่มปรากฏขึ้น
นอกเหนื อ จากการปฏิ รู ป ทางเศรษฐกิ จ แล ว การปฏิ รู ป ทางสั ง คมที่สํ าคั ญ ได แ ก การขยายระบบ
การศึ ก ษาจากส ว นกลางเข า มายั ง อี ส านและเป น ไปค อ นข า งช า เพราะขาดแคลนบุ ค ลากร และ
งบประมาณ เชนเดียวกับระบบสาธารณสุขที่ลาหลังและขาดแคลนแพทยผูเชี่ยวชาญ หลายจังหวัดไมมี
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หมอประจํา เมื่อเกิดโรคระบาดเชน ไขทรพิษ อหิวาตกโรคและมาลาเรีย ทําใหประชากรลมตายเปน
จํานวนมาก สงผลตอการเติบโตของประชากรที่เพิ่มขึ้นชา
2.4.8 การตอบสนองของปญญาชนอีสานตอการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ.24752500 (กันย ชโลธรรังษี, 2555) วิทยานิพนธฉบับนี้ใหความสนใจตอ การตอบสนองทางการเมืองของ
ปญญาชนอีสานซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตกอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 โดยเห็นไดจากการแสดงออก
ของกลุมขาราชการทองถิ่น พระสงฆ และราษฎรทั่วไป ซึ่งมีทั้งการสนับสนุนและตอตานอํานาจรัฐแบบ
จารีตผานทางงานขอเขียน การเทศนา และการกอกบฏ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
ความสนใจตอระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยมีเพิ่มมากขึ้น มีการตอบสนองตอระบบการปกครอง
ใหมดวยกัน 2 แนวทาง ประกอบดวย (1) การสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยดวยการเผยแพรความรู
เกี่ ย วกั บ ระบอบการปกครองแบบใหมและการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองผานการเลือกตั้ง (2)
ปญญาชนอีสานไดเขาไปมีสวนรวมในขบวนการเสรีไทยตอตานรัฐบาล ปญญาชนอีสานไดเริ่มมีบทบาท
สําคัญตอการจัดตั้งพรรคการเมืองทั้งแบบแนวอนุรักษนิยมและสังคมนิยมเพื่อเคลื่อนไหวในระบบ
รัฐสภา
2.4.9 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอีสานจากนโยบายของรัฐบาลระหวางป พ.ศ.2434-2475
(อุทัยทิศ บุญชู, 2536) วิทยานิพนธเลมนี้มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคมอีสานซึ่ง
เปนผลมาจากการกําหนดนโยบายของรัฐบาล โดยพบวาการที่รัฐบาลกรุงเทพฯ ไดเขามาปกครองใน
พื้นที่อยางจริงจังไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งสืบเนื่องจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
หัวเมืองอีสานดวย ทั้งนี้ดานปจจัยภายในไดแก ปญหาทางการเมืองการปกครอง ปญหาทางเศรษฐกิจ
และปญหาทางสังคม ดานปจจัยภายนอก ไดแกภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสซึ่งเปนแรงผลักดัน
ที่สรางความวุนวายในหัวเมืองอีสาน จึงทําใหรัฐบาลไดเขามาดําเนินนโยบายปกครองตามรูปแบบของ
ระบบมณฑลชั้นใน ดวยการรวมอํานาจเขาสูสวนกลาง เพื่อสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวในการ
ปกครองแผนดิน ตลอดจนปองกันการคุกคามจากฝรั่งเศสในอินโดจีน โดยรัฐบาลไดดําเนินนโยบาย
อยางคอยเปนคอยไป ดวยการพัฒนาและปรับปรุงกิจการตาง ๆ อันไดแก การเมืองการปกครอง การ
จัดการศึกษา การคมนาคม การสื่อสาร การเก็บภาษีอากร การตั้งกองทหารและตํารวจ ระบบการศาล
และการสาธารณสุข
ทั้งนี้ความเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาดังกลาว ดานการเมืองการปกครอง รัฐบาลไดยุบเลิกระบบ
อาชญาสี่ หรือระบบอาญาสี่ตามธรรมเนียมการปกครองแบบลาว และดําเนินการใหขาหลวงสํ าเร็จ
ราชการมีหนาที่เก็บภาษีอากรสงกรุงเทพฯ โดยตรง จากการดําเนินนโยบายขางตนไดสงผลตอความ
เปลี่ยนแปลงทําใหเ กิด ปฏิ กิริย าในหมูราษฎร กรมการเมือง และชนชั้นปกครองท องถิ่น ที่ไม พ อใจ
นําไปสูการกอกบฏผีบุญในที่สุด สวนในดานการศึกษา สถาบันสงฆยังคงทําหนาที่ในการอบรมสั่งสอน
บุตรหลานของราษฎรมาอยางตอเนื่องจนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464
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โดยมี ข อ บั ง คั บ ให เ ด็ ก ชาย เด็ ก หญิ ง ที่ มี อ ายุ ร ะหว า ง 8-14 ป ต อ งเข า เรี ย นภาคบั ง คั บ ในระดั บ
ประถมศึกษา ทั้งยังมีระดับมัธยมศึกษาที่จัดสอนในดานวิชาชีพ
ดานการคมนาคมและการสื่อสาร เกิดการสรางทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา สืบเนื่อง
จากระบบการขนสงในอีสานยังมีความลาหลัง และราษฎรยังใชเสนทางน้ําเปนสําคัญ ในฤดูน้ําหลาก
เสนทางน้ํามีความสําคัญมากตอการเดินทาง แตเมื่อถึงฤดูแลงน้ํา น้ําในแมน้ําเหือดแหงยากต อการ
สัญจร รัฐบาลจึงเริ่มนโยบายสรางเสนทางเพื่อเชื่อมตออีสานตั้งแต พ.ศ.2443 แลวเสร็จ พ.ศ.2473 สุด
เสนทางที่อุบลราชธานี ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบายดานนี้สงผลตอวิถีการดํารง
ชีวิตประจําวันของราษฎรซึ่งแตกตางไปจากเดิม สิ่งอํานวยความสะดวก และสินคาบริโภคนิยมไดเขา
มามีบทบาทและกระตุนใหเกิดการซื้อขายในระบบเงินตรา
ดานภาษีอากร แตเดิมรัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติเงินคาราชการ พ.ศ.2444 โดยเก็บเงิน
จากชายฉกรรจที่มีอายุตั้งแต 18-60 ปคนละ 6 บาทตอป และเริ่มบังคับใชในอีสาน พ.ศ.2446 โดยเก็บ
เงินคนละ 4 บาท การดําเนินนโยบายนี้ไดสงผลใหเกิดการปลดปลอยราษฎรเปนอิสระจากระบบเจาขุน
มูลนาย สามารถประกอบอาชีพไดอยางอิสระ ไมตองถูกเกณฑแรงงานเหมือนดังแตกอน
ด า นกองทหารและตํ า รวจ มี ก ารประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะเกณฑ ท หารในมณฑล
นครราชสี ม า และใน พ.ศ.2457 ได ป ระกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วในท อ งที่ ม ณฑลอุ ด ร
อุบลราชธานี และรอยเอ็ด ในดานการศาล ไดจัดตั้งศาลมณฑล ศาลเมือง และศาลแขวง สวนดาน
สุดทายคือ ดานการสาธารณสุขในอีสานยังไมเจริญเทาที่ควร เห็นไดจากอัตราการตายของราษฎรเพิ่ม
สูงขึ้น เนื่องจากเจ็บปวย และรัฐบาลไมสามารถใหบริการรักษาพยาบาลไดอยางทั่วถึง อันเนื่องมาจาก
ความหางไกลและพื้นที่ทุรกันดาร รัฐบาลจึงไมมีนโยบายในการสรางโรงพยาบาลในหัวเมือง ประกอบ
กับขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยและงบประมาณไมเพียงพอดวย รัฐบาลจึงแกไขปญหาดวยการ
ผลิตยาออกจําหนายตามหัวเมืองและสงแพทยไปประจําหัวเมืองตาง ๆ เปนการชั่วคราว ภายหลังการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติจัดการปองกันไขทรพิษ พ.ศ.2456 สงผลใหการจัดการพยาบาลในอีสาน
ไดรับการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น (อุทัยทิศ บุญชู, 2536: 172-178)
ขอสรุปจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาในชวงระยะเวลาระหวาง พ.ศ.
2453-2477 เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในอีสานอยางมาก เปนผลมา
จากการกําหนดและดําเนินนโยบายของรัฐบาลสวนกลางที่ไดเขาไปพัฒนาอีสานในแทบทุกดาน มีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะเก็บคานา รัตนโกสินทรศก 119 พ.ศ.2443 และยังมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติเก็บเงินคาราชการรัตนโกสินทรศก 120 พ.ศ.2444 ประกาศใชพระราชบัญญัติรถจาง
รัตนโกสินทรศก 124 พ.ศ.2448 รวมทั้งพระราชบัญญัติเพิ่มเติมการเก็บเงินคาราชการ รัตนโกสินทร
ศก 127 พ.ศ.2451 ในทองที่มณฑลอุดร ซึ่งปรากฏวายังมีการดําเนินนโยบายบางประการสืบเนื่องตอ
จากสมัยรัชกาลที่ 5 มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 และ 7 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะฆาโค
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กระบือ และสุกร ตามหัวเมืองในมณฑลรอยเอ็ด และมณฑลอุบลราชธานี พระราชบัญญัติลักษณะ
เกณฑ ท หารในท อ งที่ ม ณฑลอุ ด ร มณฑลอุ บ ลราชธานี และมณฑลร อ ยเอ็ ด ใน พ.ศ.2456
พระราชบัญญัติจัดการปองกันไขทรพิษ พ.ศ.2456 พระราชบัญญัติลอเลื่อน พ.ศ.2460 พระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461 พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 และพระราชบัญญัติยกเวนการ
เก็บเงินอากรคานาบางทองที่ในมณฑลอุดร มณฑลนครราชสีมา พ.ศ.2476 และพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบเทศบาล
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษานโยบายการพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ระหวาง พ.ศ.2453 – พ.ศ.2477 โดยมีระเบียบ
วิธีวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1 วั ต ถุ ป ระสงค ข อ ที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษานโยบายการพั ฒ นาอี ส านของรั ฐ บาลสยามตั้ ง แต ส มั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ระหวาง
พ.ศ.2453 - พ.ศ.2477
3.1.1 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลประกอบดวย หลักฐานชั้นตน (Primary Source) และ
หลักฐานชั้นรอง (Secondary Source) มีรายละเอียดดังนี้
3.1.1.1 หลักฐานชั้นตน (Primary Source) หมายถึง เอกสารที่มีอายุเกาแกไมนอยกวา
50-100 ปขึ้นไป เชน จดหมายเหตุ หนังสือราชกิจจานุเบกษา หนังสือรวมพระบรมราชาธิบาย หนังสือ
รวมพระบรมราโชวาท พระราชหัตถเลขา แผนที่ หรือภาพถาย โดยคนควาจาก สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรุงเทพฯ
3.1.1.2 หลั ก ฐานชั้ น รอง (Secondary Source) หมายถึ ง เอกสารที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จาก
เหตุการณในอดีตไดผานพนไปเปนเวลานานแลว เชน งานศึกษาวิจัยประเภทวิทยานิพนธ การศึกษา
อิสระ รายงานการวิจัย บทความในภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมไปถึงเอกสารในสาระบบ
ออนไลนจากฐานขอมูลในเครือขาย Internet
3.1.2 การรวบรวมและตรวจสอบขอมูล
การรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมเก็บขอมูลดวย
ตนเอง และไดกําหนดแผนการดําเนินงานไวดังนี้
3.1.2.1 การศึ กษาวิ จั ย ในครั้งนี้อาศัย ขอมูล ที่เปน หลักฐานชั้น ตน (Primary Source)
และอาศัยเอกสารงานวิจัยที่คนควาในดานประวัติศาสตร รวมถึงการสืบคนเอกสารทางประวัติศาสตร
จากฐานขอมูลในสาระบบออนไลน หรือสืบคนจาก Web-Site สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่
ใหบริการเอกสารออนไลน เชน หอสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตน
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3.1.2.2 การตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาที่เปนหลักฐานทางประวัติ ศาสตร โดย
อาศัยการขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อขอคําแนะนําสําหรับการปรับปรุง
แกไขเนื้อหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้
3.1.3 การวิเคราะหขอมูล
การเก็บรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตรจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรุงเทพฯ
รวมถึงเอกสารประเภทวิทยานิพนธ รายงานการวิจัย หนังสือ บทความ ผูวิจัยไดนํามาทําการวิเคราะห
เชิงพรรณนาเนื้อหา เพื่อศึกษาและทําความเขาใจตอบริบทของการเขาไปดําเนินนโยบายพัฒนาอีสาน
โดยรั ฐ บาลสยามตั้ ง แต ส มั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว ถึ ง สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวระหวาง พ.ศ.2453 - พ.ศ.2477 โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
3.1.3.1 การสํารวจสถานภาพความรูเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาคอีสานในบริบท
ระหวางสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ระหวาง พ.ศ.2453 - พ.ศ.2477
3.1.3.2 ลงพื้นที่เก็บขอมูลที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรุงเทพฯ หอสมุดแหงชาติ
เพื่อสืบคนเอกสารประเภทจดหมายเหตุที่เรียกวา เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 เอกสารกรม
ราชเลขาธิการรัช กาลที่ 7 เอกสารสวนบุ คคล เอกสารสวนพระองค เอกสารสํานั กนายกรัฐ มนตรี
รวมถึงสื่อสารสนเทศประเภท ภาพถายรวมสมัย และแผนที่
3.1.3.3 วิเคราะหขอมูลที่ไดทําการสืบคน คัดเลือกเฉพาะเนื้อหาที่มีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการวิจัย เรียบเรียงเนื้อหาใหเห็นลําดับพัฒนาการของการเขาไปใชนโยบายพัฒนา
อี ส านในระหว า ง พ.ศ.2453 - พ.ศ.2477 สรุป และอภิป รายผลการวิจัย โดยใชขอมูล ที่ไดร วบรวม
คนความาดวยตนเองเปนตัวชี้วัด รวมทั้งการอภิปรายขอเสนอแนะสําหรับการตอยอดการวิจัย
3.1.4 วิธีการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง นโยบายการพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวระหวาง พ.ศ.2453 - พ.ศ.2477
ใช วิ ธี ก ารวิ จั ย ด ว ยระเบี ย บวิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร (Historical Approach) โดยศึ ก ษาวิ จั ย จาก
เอกสารชั้นตน (Primary Source) ที่เกิดขึ้นรวมสมัยเชน รายงานตรวจราชการ ราชกิจจานุเบกษา
หนังสือพิมพ และเอกสารชั้นรอง (Secondary Source) เชน งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความที่มีความ
เกี่ยวของเพื่อศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบ พรอมทั้งอธิบาย และยกตัวอยางเอกสารที่ไดทําการรวบรวม
คนควา โดยใชรูปแบบการนําเสนอแบบวิธีการพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description)
3.1.5 แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย
3.1.5.1 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.1.5.2 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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3.1.5.3 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3.1.3.4 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน
3.1.3.5 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรุงเทพฯ
3.1.3.6 สํานักหอสมุดแหงชาติ กรุงเทพฯ
3.1.3.7 สํานักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย
3.1.3.8 ศูนยขอมูลการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
3.1.3.9 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.1.3.10 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3.1.3.11 ศูนยขอมูลการวิจัยมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุน
3.1.3.12 หองสมุดสถาบันวิจัยเอเชียอาคเนย (CSEAS) มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศ
ญี่ปุน
3.1.3.13 มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3.1.3.14 โครงการเครื อ ขา ยห อ งสมุ ดในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3.1.3.15
3.1.3.16
3.1.3.17
3.1.3.18

ระบบสืบคนเอกสารจดหมายเหตุ กรมศิลปากร
คลังปญญาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คลังสารสนเทศสภานิติบัญญัติ
ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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บทที่ 4
บริบทดานการดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานกอนสมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7
กอนเริ่มเขาสูสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจ าอยู หั ว นั้ น รั ฐ บาลไทยได เ ริ่ มดํ า เนิน นโยบายพัฒ นาประเทศใหกาวหนาตามรูป แบบวัฒ นธรรม
ตะวันตก รวมเรียกวา การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม (เตช บุนนาค, 2532: 1) ใน
การดําเนินนโยบายพัฒนาประเทศตามสวนภูมิภาคตาง ๆ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงไดรับเอารูปแบบของการปกครองตามแบบอยางทางตะวันตกเขามาปรับใชในการฟนฟู
อํานาจของรัฐบาลในการรวบอํานาจเขาสูศูนยกลางบริหารราชการแผนดิน ซึ่งเปนผลมาจากภัยคุกคาม
จากประเทศมหาอํานาจจะวันตกอาทิ อังกฤษในบริเวณคาบสมุทรอินเดีย และพมา และฝรั่งเศสใน
บริเวณคาบสมุทรอินโดจีน รวมทั้งปจจัยภายในประเทศที่เกิดจากสภาวะลาหลังของพลเรือนที่ ไมรู
หนังสือ ยังขาดความรู ความเขาใจ และทักษะในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง อาทิ การรักษาพยาบาล
ที่ ยั งใช วิ ธี แบบดั้ งเดิ มโดยการให พอหมอรักษาโดยการทําพิธีปดเปา มากกวาการใชย ารักษาแบบ
ตะวันตก หรือ การสุขอนามัยที่ยังดอยพัฒนา รวมทั้งการประกอบอาหาร โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสาน
ราษฎรลมตายจากการรับประทานอาหารที่ไมสุก หรือการกินดิบ ซึ่งสงผลตอสุขภาพนําไปสูโรคอหิวา
โรคพยาธิลําไส เปนตน
ความสัมพันธระหวางเมืองหลวงกับหัวเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือกอนการปฏิรูป พ.ศ.2435
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ราชสํานักที่กรุงเทพฯ ไมไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการปกครอง
ภายในหัวเมืองมากนัก ในการตั้งทําเนียบขาราชการหัวเมือง ทางการไดอนุโลมใหใชธรรมเนียมที่มีมา
แตกอน อันเปนประเพณีที่นิยมในหัวเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนเจาเมืองที่ปกครองเมือง
ตาง ๆ นั้น ใหมีอํานาจปกครองดูแลราษฎรในเมืองของตนอยางเต็มที่ (ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 18) ใน
เวลาที่บานเมืองสงบเรียบรอย เจาเมืองตาง ๆ จะตองนําผลประโยชนที่เก็บไดจากราษฎรสงมายังเมือง
หลวงเปนประจําทุกป ถาหัวเมืองใดไมสงสวยตามกําหนด ทางกรุงเทพฯ จะมีสารตราถึงเจาเมืองใหสง
เงินสวยหรือสิ่งของตามที่ทางราชการกําหนด (ไพฑูรย มีกุศล, 2515)
หากวาบานเมืองอยูในภาวะที่ไมสงบเรียบรอยหรืออยูในภาวะที่ไมมั่นคง เชน หลังกบฏเจาอนุวงศ
หัวเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสียกําลังคนเปนจํานวนมาก ทําใหบัญชีเลกไพรไมหนาแนน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงทรงโปรดเกลาฯ ใหขาหลวงออกไปทําบัญชีชายฉกรรจ (สัก
เลก) ใน พ.ศ.2379 ดังนี้
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“…ใหเจาพระยาบดินทรเดชา ออกไปทําบัญชีเขมรปาดง เมืองขุขันธ เมืองสุรินทร เมืองสังขะ
เมืองศรีสะเกษ เมืองเดชอุดม เมืองนครจําปาศักดิ์ เมืองอุบล เมืองสุวรรณภูมิ เมืองยโสธร เมืองอัตปอ
เมืองศรีธันดร เมืองเชียงแตง เมืองแสนปาง รวม 13 เมือง โดยมอบหมายใหพระยามหาอํามาตยาธิบดี
(ปอม อมาตยกุล) ชําระตัวเลขเมืองนครพนม บานทาบอ เมืองสกลนคร เมืองไชยบุรี เมืองกาฬสินธุ
เมืองรอยเอ็ด เมืองมุกดาหาร เมืองเขมราฐ เมืองคงเจียม เมืองสะเมีย เมืองสารวัน เมืองคําทองใหญ
รวม 12 เมือง ใหพระพิเรนทรเทพ ชําระเลกเมืองหนองคาย เมืองหนองหาร เมืองขอนแกน เมือง
ชนบท เมืองภูเวียง เมืองปากเหือง รวม 6 เมือง…” (ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 20)
การสํารวจบัญชีชายฉกรรจทางหัวเมืองฝายตะวันออกไดมีขึ้นอีกครั้งหนึ่งใน พ.ศ.2402 ทั้งนี้เปน
เพราะในชวงระหวาง พ.ศ.2401-2402 เปนเวลาที่ฝรั่งเศสกําลับทําสงครามกับชาวญวนที่เวียดนาม
ราชสํานักจึงมีความจําเปนที่จะตองทําบัญชีไวสําหรับการเกณฑกําลังพลของตนเอาไวเพื่ อป องกั น
ชายแดน ตอมา พ.ศ.2425 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ให พระยามหาอํ า มาตยาธิ บ ดี (หรุ น ศรี เ พ็ ญ ) สมุ ห มหาดไทยฝ า ยเหนื อ เป น ข า หลวงพร อ มด ว ย
ขาราชการหลายนายไปรักษาราชการหัวเมืองตะวันออกที่เมืองนครจําปาศักดิ์ และไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาใหหลวงภักดีณรงค (ทัด ไกรฤกษ) ปลัดบัญชีกระทรวงมหาดไทยไปดํารงตําแหนงขาหลวง
กํากับราชการเมืองอุบลราชธานี การที่รัฐบาลสงขาหลวงออกไปกํากับราชการครั้งนี้ อาจกลาวไดวา
เปนการขยายอํานาจการปกครองของกรุงเทพฯ ไปยังหัวเมืองลาวภาคตะวันออกใหกระชับ ยิ่ งขึ้ น
(ไพฑูรย มีกุศล, 2515)
หัวเมืองลาวในสมัยรัชกาลที่ 5 สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทดังนี้
(1) มณฑลลาวตะวันออก ประกอบดวย 11 หัวเมืองหลัก หัวเมืองโท ตรี จัตวา รวมกันได 26
เมืองยอดรวมบรรดาเมืองทั้งหมด 37 หัวเมือง บรรดาหัวเมืองเอกไดแก เมืองนครจําปาศักดิ์ เมืองเชียง
แตง เมืองแสนปาง เมืองสีทันดร เมืองอัตตะปอ เมืองสาละวัน เมืองคําทองใหญ เมืองสุรินทร เมือง
สังขะ เมืองขุขันธ และเมืองเดชอุดม
(2) มณฑลลาวตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประกอบด ว ย 12 เมืองเอก บรรดาเมืองโท ตรี จัตวา
ประกอบดวย 29 เมือง รวมหัวเมืองทั้งหมด 41 หัวเมือง หัวเมืองเอกคือ เมืองอุบลราชธานี เมือง
กาฬสินธุ เมืองสุวรรณภูมิ เมืองมหาสารคาม เมืองรอยเอ็ด เมืองภูแลนชาง เมืองกมลาสัย เมืองเขมราฐ
ธานี เมืองยโสธร เมืองสองคอนดง เมืองนองและเมืองศรีสะเกษ (สุธิดา ตันเลิศ, 2555: 232-233)
ในการดําเนินนโยบายพัฒนาประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงกระทําดวยวิธีที่มีความหลากหลาย
ประกอบไปดวย การสงขาหลวงเขาไปควบคุมดูแลกํากับอํานาจเจาเมืองทองถิ่นตามหัวเมืองตาง ๆ
อาทิ การสงขาหลวงขึ้นไปชวยราชการเจาผูครองนครเชียงใหม การสงขาหลวงไปยังหัวเมืองสงขลา
การสงขาหลวงไปหัวเมืองอุบลราชธานี เปนตน นอกจากวิธีการกระชับอํานาจขางตนแลว ยังมีการ
พัฒนาในดานระบบการคมนาคมขนสง ดวยการสรางเสนทางรถไฟเชื่อมหัวเมืองเหนือ และหัวเมือง
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อีสาน การใหสวนทองถิ่นใชแบบเรียนจากสวนกลาง การดึงอํานาจของคณะสงฆอีสานใหเขาเปนสวน
หนึ่งของคณะสงฆในเมืองหลวง การพัฒนาระบบไปรษณียโทรเลข และที่สําคัญมากคือ การควบคุม
กําลังคน
G.J. Young husband ไดกลาวเอาไวเกี่ยวกับปญหาดานการคมนาคมของไทยเอาไวความวา
“…เทาที่เราไดตรวจดูทั่วประเทศสยามในระยะ 1,000 ไมล หรือราว ๆ นั้น ไมมีถนนสรางขึ้นเลย
เมืองสําคัญ ๆ ที่สุดติดตอกันไดโดยทางเดินเทาอันเกิดจากสัตวบรรทุกคน และของเทานั้น เสนทางก็ไม
เปนแนวตรงเกิน 50 หลาเลย และในปาเสนทางคดเคี้ยวมาก...นอกไปจากการโคนตนไมพาดขามหรือ
ตัดลําไผสองตนวางพาดสําหรับคนเดินเทาแลวก็ไมมีการสรางสะพานขามลําธารหรือบึงตาง ๆ ที่มีอยู
มากมายเลย…” (เตช บุนนาค, 2532: 5)
ในการที่จะกําหนดนโยบายการพัฒนาหัวเมืองตาง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักรนั้น เปนตนวาจะตอง
ได รั บ การสํ า รวจสภาพโดยทั่ ว ไปของหัว เมื องตา ง ๆ ซึ่งมีลักษณะรูป แบบการปกครอง ประเพณี
วัฒนธรรม รวมถึงรูปแบบการดํารงชีวิตที่แตกตางกันในแตละกาลและเทศะ จะตองมีกระบวนการ
ขั้นตอนในการวางแผนดังนี้
(1) การสํารวจภูมิประเทศในการที่จะวางแผนจัดการปกครองตามที่ไดรับมอบหมายในอนาคต
เนื่องจากหากไมรูถึงภูมิประเทศแลวการจะจัดวางแผนแบงการปกครองออกเปนมณฑลหรือหัวเมือง
ตาง ๆ อาจเปนไปไดยาก
(2) การตรวจราชการของผูแทนรัฐบาลกลาง โดยเฉพาะในพื้นที่อีสานคือกรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพในแตละครั้ง พระองคจะตองทําความรูจั กกับ เจาเมื องตาง ๆ ในพื้นที่ที่เสด็จ ไป เพื่อเป น การ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถที่จะมารับราชการในระบบบริหารราชการแบบสมัยใหมตอไป
ได เพราะจะตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถในดานการปกครอง และเปนที่ไววางพระราช
หฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวดวย
(3) การเสด็จตรวจราชการทําใหสามารถพบเห็นเหตุการณและประเพณีแปลก ๆ เชน ระบบกิน
เมื อง ซึ่ งหมายถึ งเจ า เมื องสมั ย ก อนการปฏิรูป มีอํานาจอยางสมบูร ณในการปกครองเมืองของตน
ภายในการปกครองของเจาเมืองนั้น รวมถึงที่ตั้งของเมืองซึ่งสมัยนั้นใชจวนเจาเมืองทองถิ่นเปนที่ทํา
การของราชการ การตรวจราชการยังใหขอดีในแงที่จ ะสามารถสืบหาการทุจริตของเจาเมือ งและ
กรมการเมืองที่ยักยอกเงินภาษีแผนดินดวย
(4) การเสด็จตรวจราชการยังไดรับการจดบันทึกเหตุการณตาง ๆ อยูเปนระยะทั้งเจานายที่เปน
เชื้อพระวงศ และขาราชการระดับขาหลวงสําเร็จราชการมณฑล เพื่อใชเปนขอมูลในการที่จะจัดการ
กอสรางสิ่งสาธารณประโยชนตาง ๆ อันเนื่องมาจาก กอน พ.ศ.2435 ยังไมมีสถานที่ราชการอยางเปน
ทางการของรัฐบาล และตองอาศัยจวนเจาเมือง เมื่อผลัดเปลี่ยนเจาเมืองก็ตองยายไปยังจวนแหงใหม
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ซึ่งทําใหเกิดความลําบากของราษฎรในสมัยนั้น ดังนั้นการตรวจราชการจึงสงผลใหเกิดการวางแผน
จัดสรางศาลาวาการตามหัวเมืองตาง ๆ รวมทั้งบานพักสําหรับขาหลวงและกรมการเมืองดวย (นรเสฏฐ
นาคภัทระพงศ และคณะ, 2555: 144-145)
อยางไรก็ตามการดําเนินการปฏิรูปการปกครองประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดสะทอนใหเห็น
ประการสําคัญอยางหนึ่งคื อ สภาวะของความไมเ ปนรัฐ ที่ มีเอกภาพที่ มีการปกครองแบบรวมศู น ย
อํานาจ ตามคํานิยามแบบสมัยใหม (เตช บุนนาค, 2532: 6-7)
4.1 นโยบายพัฒนาอีสานดานการแพทยสมัยใหมในสมัยรัชกาลที่ 5
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงดําเนินนโยบายในดานการแพทยสมัยใหม
เพื่อลดอัตราการลมตายของประชากรในประเทศ ประกอบกับระบบการแพทยของไทยในระยะเวลา
นั้นลาหลังกวาประเทศตะวันตกมาก การแพทยแบบตะวันตกมีเฉพาะในพื้นที่พระบรมมหาราชวัง
เทานั้น ไมไดมีการขยับขยายออกไปในสวนภูมิภาคแตอยางใดเลย เมื่อรัฐบาลไดจัดตั้งโรงพยาบาลใน
พื้ น ที่ กรุ งเทพมหานครแล ว จึ งเริ่ มขยั บ ขยายออกไปในพื้น ที่หัว เมือง แตตองประสบกับ ปญ หาอัน
เนื่องมาจากสภาวะที่กรมพยาบาลเพิ่งจัดตั้งขึ้น และยังไมสามารถจัดการพยาบาลออกไปในพื้นที่หัว
เมืองได ดวยเหตุนี้กระทรวงมหาดไทยซึ่งรับผิดชอบงานดานปกครองตามหัวเมืองอยูแลว จึงรับภาระ
สวนนี้ไปทําแทน (ยุวดี ตปนียากร, 2522: 162) ในการจัดการพยาบาลหัวเมืองนั้น กระทรวงมหาดไทย
มี ความเห็ น ว า ควรจะจั ดอย างในกรุงเทพฯ เชน มีการจัดตั้งโรงพยาบาลไมได เพราะหัว เมืองไมมี
งบประมาณและไมมีบุคลากรเหมือนในกรุงเทพฯ รัฐบาลจึงแกปญหาดวยการผลิตยาออกไปจําหนาย
ตามหัวเมือง และการตั้งแพทยที่มีความรูออกไปประจําตามหัวเมืองตาง ๆ เปนตน
แมวามณฑลไดของบประมาณจากสวนกลางแตก็ไดรับการปฏิเสธจากกระทรวงมหาดไทย โดยถือ
วาการจะจัดตั้งโรงพยาบาลนั้น ใหเปนเรื่องของ “สาธารณทาน” หากวามณฑลใดเห็นความจําเปนที่
จะตองมีโรงพยาบาล ก็ตองเรี่ยไรเงินจัดตั้งขึ้นเอง อยาใหเกี่ยวของกับเงินของหลวงจะเปนการดี แตถา
มณฑลใดสามารถเรี่ยไรเงินทุนในการจัดตั้งโรงพยาบาลได กระทรวงมหาดไทยก็จะชวยเหลือโดยการ
สงหมอไปประจํา (ยุวดี ตปนียากร, 2522: 163)
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขในหัวเมืองแบงออกเปน 2 หนวยดังนี้
(1) แพทย ป ระจํ า เมื อ ง รั ฐ บาลเริ่ ม ให มี แ พทย ป ระจํ า เมื อ งตั้ ง แต พ.ศ.2435 โดยขึ้ น ตรงต อ
กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่สําคัญคือการรักษาโรคภัยไขเจ็บของขาราชการ และครอบครัว รวมทั้ง
ตํารวจภูธรและครอบครัว ทั้งยังทําหนาที่วางแผนและจัดการระงับโรคระบาดใหหมดไป หรือใหลด
นอยที่สุด ตรวจการทํางานของแพทยประจําตําบล พรอมทั้งใหคําแนะนํา แตแพทยประจําเมืองก็มี
อุ ป สรรคหลายประการ เป น ต น ว า ได รั บ งบประมาณไม เ พี ย งพอต อ การจั ด ซื้อ ยา ตลอดจนความ
ทุรกันดารของหัวเมือง ทําใหแพทยบางคนทอแทตองขอยายกลับ
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(2) แพทยประจําตําบล เริ่มตั้งเมื่อ พ.ศ.2449 โดยเพื่อใหชวยแบงเบาภาระแพทยประจําเมืองใน
การปลูกฝปองกันไขทรพิษ และจําหนายยาโอสถสภาพในตําบลของตน แพทยประจําตําบลเหลานี้จะ
ไมไดรับเงินเดือนเหมือนขาราชการทั่วไป แตจะไดรับการยกเวนเงินคาราชการและอนุญาตใหเก็บคา
ขวัญขาว (คารักษาพยาบาล) ได โดยตําแหนงดังกลาวไดรับการรับรองอยางเปนทางการใน พ.ศ.2457
(สุกิจ ดานยุทธศิลป, 2534: 49)
ตั ว อย า งสํ า คั ญ ที่ ส ะท อนให เ ห็น ถึงการแพทยและสาธารณสุขสมัย ใหมที่รัฐ บาลไทยไดเขา ไป
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาในภาคอีสานอยูในราชกิจจานุเบกษาความวา
“…ดวยไดรับรายงานนายแพทย กองปลูกทรพิศม มณฑลนครราชสีมาวา ไดปลูกทรพิศมราษฎร
ในเมืองนครราชสีมาตั้งแตวันที่ 1 – 15 มีนาคม ร.ศ.120 ปลูกไดจํานวนคนชาย 947 คน หญิงจํานวน
947 คน รวม 1894 คน แลจะไดอยูปลูกทรพิศมราษฎรในมณฑลนั้นอีกตอไป จนตลอดเดือนมีนาคม
ร.ศ.120 นี้ จะได เ ลิ กการปลู กทรพิ ศมกลับ กรุงเทพฯ…” (รายงานกระทรวงธรรมการ แผนกกรม
พยาบาล เรื่อง นายแพทยกองปลูกทรพิษไดปลูกทรพิษแกราษฎรในมณฑลภูเก็ต มณฑลปราจีนบุรี
มณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 19 ตอนที่ 3. หนา 43. 20 เมษายน 2445)
ดังนั้นนโยบายในการไมจัดตั้งโรงพยาบาลตามหัวเมืองตาง ๆ นั้นเปนตนวา ดําเนินมาตลอดชวง
การปฏิรูปการปกครองประเทศในสมัยรัช กาลที่ 5 จึงไมมีโรงพยาบาลของรัฐบาลเลยตามหัว เมื อง
มณฑลตาง ๆ แตรัฐบาลใชนโยบายสนับสนุนโรงพยาบาลที่ตั้งขึ้นโดยมิชชันนารีสอนศาสนา ซึ่งตั้งอยู
ตามเมื องต า ง ๆ แทนโดยการให งบประมาณสนับ สนุน เพื่อใหโ รงพยาบาลของมิช ชัน นารีเหลานี้
สามารถขยายการใหการรักษาพยาบาลกับพลเรือนในทองถิ่นไดกวางขวางขึ้น ซึ่งเปนการงายกวาการที่
รัฐบาลจะตองลงทุนสรางโรงพยาบาลขึ้นใหม (ยุวดี ตปนียากร, 2522: 164)
4.2 นโยบายการพัฒนาอีสานดานการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5
การจัดการศึกษาในอีสานนั้นมีรากเหงามาจากวัด มณฑลอีสานและมณฑลอื่น ๆ เปนมณฑลที่อยู
หางไกล ดังนั้นวัดจึงเปนทุกสิ่งทุกอยางของสังคมนับตั้งแตการใหการศึกษา เปนแหลงเผยแพรวิชา
ความรู และสถานที่กลอมเกลาพฤติกรรม เปนสถานที่ที่ใหบริการกับชุมชน วัดเปนสถาบันสังคมที่
ชุมชนทุกแหงในอีสานถือวาเปนศูนยรวมจิตใจ เปนสถานที่ที่ควรแกการเคารพ บุคคลที่เคยบวชเรียน
หรือเพียงเปนศิษยวัดเมื่อออกมาสูสังคมจะไดรับการยกยอง และสังคมยอมรับวาเปนผูรู ดวยเหตุ
ดังกลาวราษฎรในอีสานจึงนิยมบวชเรียนกับวัดเมื่อถึงวัยอันควร หรือนิยมสงบุตรหลานของตนไปเปน
ศิษยวัดเพื่อที่จะไดมีโอกาสเรียนรูสิ่งตาง ๆ จากพระสงฆ ในระยะตอมาเมื่อมีการจัดการศึกษาเลาเรียน
ในอีสานโดยคณะสงฆ รูปแบบการจัดการศึกษาโดยคณะสงฆนั้นก็ไดใชวัดเปนสถานที่เลาเรียน มีพระ
เปนครูสอน ซึ่งรูปแบบการจัดการศึกษาดังกลาวก็ไมไดมีความแตกตางไปจากรูปแบบการจัดการศึกษา
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ที่ประชาชนในอีสานเคยไดรับมา ทั้งยังจัดการศึกษาในสถานที่ที่ชุมชนใหความเคารพดวย ดังนั้นการ
จัดการศึกษาเพื่อใหประชาชนไดเรียนรูหนังสือจึงนับเปนความสําเร็จประการหนึ่ง (สมปอง คํามุงคุล,
2532: 164-165)
ดังนั้นกอนการดําเนินการปฏิรูปการปกครองแผนดิน พ.ศ.2435 ในสมัยรัชกาลที่ 5 การจัดการ
ศึกษาในประเทศไทยสวนใหญโดยเฉพาะมณฑลฝายเหนือ และมณฑลฝายตะวันออก พระสงฆทํา
หนาที่ในการอบรมสั่งสอนบุตรหลานของราษฎร ถายถอดวิชาความรูตาง ๆ ทั้งนี้การสอนบุตรหลาน
ของราษฎรในอีสานเปนตนวา กอน พ.ศ.2435 ยังไมมีแบบเรียนทางราชการที่เปนทางการ ทั้งยังใชวัด
ในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นการศึกษาในอีสานกอนชวงเวลาดังกลาวจึงดําเนินการตามมีตามเกิด
สาเหตุของการใหคณะสงฆจัดการศึ กษาตามหัวเมืองตาง ๆ นั้น มีมูลเหตมาจากโครงการจั ด
การศึกษาของรั ฐ บาลใน พ.ศ.2441 ของเจาพระยาภาสกรวงศ แตก็ไดรับ การคัด ค านจนกระทั่ ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงไดมอบหมายใหกรมหมื่นวชิรญาณวโรรสเปนผูจัดการ
ศึกษาในระดับมูลสามัญ โดยมีกรมหมื่นดํารงราชานุภาพเปนผูรับผิดชอบและคอยชวยเหลือในกิจการ
ฝายฆราวาสเชน การจัดพิมพแบบเรียน การเบิกพระราชทรัพยจากพระคลังไปใชจาย กรมการศึกษาจึง
ถูกจํากัดขอบเขตและอํานาจใหรับผิดชอบเฉพาะการจัดการศึกษาระดับกลางและระดับสูง คือโรงเรียน
มัธยมและโรงเรียนพิเศษตาง ๆ ดังนั้นจุดประสงคของการขยายการศึกษาไปสูประชาชนในหัวเมืองจึงมี
เหตุสําคัญดังนี้
(1) เพื่อสั่งสอนใหราษฎรมีความประพฤติชอบ มีความสามารถในการหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ
และเปนพลเมืองดีของประเทศ
(2) เพื่อประหยัดงบประมาณแผนดิน โดยใหวัดเปนสถานที่จัดการเรียนการสอนในทุกดาน ทั้งไม
ตองสิ้นเปลืองคาใชจายในการกอสราง ตัวครูอาจารยไมตองมีเงินเดือน ความศรัทธาของราษฎรจะ
ชวยเหลือบริจาคเงินเรี่ยไรบํารุงการศึกษาและกิจกรรมของวัด หรือชวยเหลือในรูปแบบของสิ่งของหรือ
อุปกรณการเรียนเปนตน (พาสนา กิจถาวร, 2524: 82-84)
ในงานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาในสมั ย รัช กาลที่ 5 ชี้ใหเห็น วาการดํา เนิ น การปฏิ รู ป
การศึกษาในภาคอีสานในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนผลสืบเนื่องมาจากการคุกคามของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส
ที่กอใหเกิดความวุนวายในหัวเมืองชายแดนอีสาน รวมทั้งปญหาความลาหลังทางการศึกษา เศรษฐกิจ
คมนาคม รัฐบาลจึงพยายามปฏิรูปการศึกษาใหในสวนทองถิ่นอีสานมีความกลมกลืนตามแบบอยาง
วัฒนธรรมกรุงเทพฯ ซึ่งก็ประสบกับปญหานานานัปการอาทิ การไมยอมรับอํานาจสวนกลางจากเจา
เมืองทองถิ่น จนกอใหเกิดกบฏผีบุญ พ.ศ.2445 อยางไรก็ตามรัฐบาลมิไดลมเลิกความพยายามในการ
จัดการศึกษา แตดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป โดยเนนการสอนที่ใชแบบเรียนภาษาไทย เพื่อให
บุตรหลานราษฎร อานออก เขียนไดเปนภาษาไทย และที่สําคัญเพิ่มเติมมาอีกประการคือ การจัดการ
อาชีวศึกษา (พิรุฬห สวัสดิ์รัมย, 2530: 1)
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สาเหตุของการปฏิรูปการศึกษาในอีสาน ประการแรกคือ ภัยคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก
ซึ่งเปนผลมาจากการที่ฝรั่งเศสเริ่มคุกคามประเทศไทยมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 ตั้งแต พ.ศ.2406 และ
ใน พ.ศ.2417 ฝรั่งเศสไดยึดกรุงไซงอน เมืองหลวงของเวียดนามไดสําเร็จ รัชกาลที่ 5 จึงมีพระราช
ดํารัสถึงสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ดังมีใจความวา
“…ถึงเวลาแลวที่เมืองไทยจําจะตองเรงรัดจัดการปกครองใหเรียบรอยทั่วพระราชอาณาจักร จะ
รั้งรอตอไปไมได…” (พิรุฬห สวัสดิ์รัมย, 2530: 19)
พระราชดํ า รั สนี้ ได สะท อนใหเห็น วา รัช กาลที่ 5 ทรงเล็งเห็น ความสําคัญที่จ ะตองปฏิรูปการ
ปกครองประเทศในดานตาง ๆ ใหเทาทันตะวันตก มิฉะนั้นก็จะตกเปนเหยื่อเหมือนดังเชนพมา และ
เวียดนาม
การเขามาพัฒนาอีสานในสมัยรัชกาลที่ 5 มีปจจัยอีกประการคือ เหตุการณสูรบระหวางทหาร
ไทยและฝรั่งเศสซึ่งนําไปสูกรณีสูญเสียดินแดนลาวใหกับฝรั่งเศสใน พ.ศ.2435 รวมทั้งแควนสิบสองจุไท
ดวย
ประการที่สองคือ ความลาหลังทางการศึกษา ภาคอีสานเปนพื้นที่ที่ใหญอันดับหนึ่งของประเทศ
ซึ่งอยูหางไกลจากเมืองหลวง มีความทุรกันดารของสภาพพื้นที่ที่ยากตอการเขาถึงอันเปนอุปสรรคใน
การอันที่จะไดรับความเจริญในดานตาง ๆ ระบบความคิดแบบดั้งเดิมของชาวอีสานยังผูกติดอยูหับ
ความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร หรือเชื่อในเรื่องผีสางเทวดา หรือความเชื่อในเรื่องโหราศาสตร ความเชื่อ
เหลานี้สะทอนอยูในพิธีการตาง ๆ อันเปนประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานเชน การบูชาแถนฟา การแห
นางแมว บุญบั้งไฟ พิธีเรียกขวัญขาว เรียกขวัญคน หรือรวมถึงการใชมนตดํารักษาคนเจ็บปวย (พิรุฬห
สวัสดิ์รัมย, 2530: 21) ความลาหลังดังกลาวสงผลใหรัฐบาลตองเรงรัดจัดการศึกษาใหประชาชนชาว
อีสานเพื่อลดทอนสภาวะที่อาจกอความเสียหายตอประเทศในดานตาง ๆ พระเจานองยาเธอกรมหมื่น
สรรพสิทธิประสงค จึงเรงแกปญหาความโงเขลาของประชาชน ดวยการจัดการศึกษาเปนหนทางแรก
เพื่อขจัดความไมรูออกไป โดยการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อสอนหนังสือในเวลาตอมา (พิรุฬห สวัสดิ์รัมย,
2530: 23)
ประการที่สามคือ ความลาหลังในดานเศรษฐกิจและการคมนาคม ดวยเหตุที่เศรษฐกิจดั้งเดิมของ
ชาวอีสานนั้นเปนเศรษฐกิจแบบยังชีพ และสังคมอีสานประกอบอาชีพเปนเกษตรกรรมในชนบทเสีย
สวนใหญอาทิ การเกษตรกรรม การประมง การทําไร และการเก็บผลผลิตจากปาเชน เขาสัตว หนัง
สัตว ของปา ครั่ง สิ่งเหลานี้ลวนเปนระบบเศรษฐกิจที่เปนพื้นฐานของประชาชนในอีสานที่สะทอนให
เห็นถึงสภาวะที่ไมมีความรูความสามารถในการศึกษาหาความรู เพื่อนําไปสูการพัฒนาดานอื่น ๆ ดังที่
พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 5 ไดใหความสําคัญตอระบบการศึกษาไวความวา
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“…ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดแตความประพฤติชอบ และการเลี้ยงชีวิตโดยชอบเปน
ที่ตั้ง คนทั้งหลายจะประพฤติชอบและจะหาเลี้ยงชีวิตโดยชอบนั้นเลา ก็ยอมอาไศรยการไดสดั บ ฟง
โอวาทคําสอนที่ชอบและการที่ไดศึกษาวิชาความรูในทางที่จะใหบังเกิดประโยชนมาแตยอมเยาวและ
ฝ ก สั น ดานให น อ มในทางสั ม มาปฏิ บั ติ และเจริ ญ ป ญ ญาสามารถในกิ จ การต า ง ๆ อั น เป น เครื่ อ ง
ประกอบการหาเลี้ยงชีพเมื่อเติบโตจึงเชื่อไดวาเขาสูความเจริญ…” (พิรุฬห สวัสดิ์รัมย, 2530: 24)
ในอีสานภาวการณทํามาหาเลี้ยงชีพมีความฝดเคืองอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ และภาวะของ
โจรผูรายชุกชุม ดังนั้นเมื่อกรมหลวงสรรพสิทธิประสงคไดเขามาปฏิบัติหนาที่เปนขาหลวงเทศาภิบาล
พระองค จ ะได แก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อนอัน เกิ ดจากโจรผู รายชุ กชุม ดว ยการประกาศตั ก เตื อ น
ประชาชนใหปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของบานเมืองดังนี้
(1) ใหประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพของตนโดยชอบธรรม อยาใหขาดแคลนและอยาไดประพฤติ
ตนใหเปนโจร เลนการพนัน หรือเสพของมึนเมาจนติด
(2) ใหบํารุงเรือกสวนไรนา หวย คลอง บึง มาไวสําหรับการเพาะปลูกพืชพันธุตาง ๆ และเพื่อ
บริโภค และสําหรับไวหลอเลี้ยงน้ําและสัตวพาหนะในฤดูแลงชดเชยใหถึงฤดูฝน
(3) ใหเตรียมหาเงิน 5 บาทสําหรับเสียสวยราชการทุกคนทุกปตามกฎหมาย
(4) ใหเจาหนาที่ปกครองที่ลงมือเก็บสวย ชวยราชการแตเดือนเมษายนทุก ๆ ป เปนตนไป จนถึง
เดือนมกราคมเปนหมดเขต หากพนกําหนดนี้แลว และในระหวางเดือนกุมพาพันธใหเก็บสวย 8 บาท
เดือนมีนาคมใหเก็บ 12 บาท
(5) เมื่อผูใดมีกิจธุระจะเดินทางไปมาคาขายตางทองถิ่น อยาลืมถือใบเสร็จชวยราชการสําหรับตัว
ในปนี้ ศกนั้น ติดตัวไปดวยเสมอ ใชเปนหนังสือเดินทางได
(6) ใหเจาหนาที่ของแตละเมืองตรวจสอบพลเมืองของตนวาถาผูใดยังมิไดเสียเงินชวยราชการ ก็
ใหจับกุมดําเนินคดีสงเมืองหรือสงมณฑลสอบสวนตอไป เมื่อไดความจริงวามิไดเสียเงินชวยราชการใน
ศกนั้น ๆ แลว ก็จะตองถูกปรับหรือทํางานโยธา 1 เดือน
(7) ถ า ผู ใ ดมี กิ จ ธุ ร ะไปมาค า ขายต า ง ๆ ให พั ก อยู ใ นที่ มี ห ลั ก แหล ง และต อ งไปแจ ง ความต อ
ผูใหญบาน หรือกํานันเจาของบานเขาเสมอ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ ถาสืบไดวาเปนสัตยวาหลีกเลี่ยง
หนี เหตุการณอันผิดตอกฎหมายของบานเมืองก็ใหเจาหนาที่ทองถิ่นจับกุมตองสงเมืองสอบสวนโดยเร็ว
(เติม วิภาคยพจนกิจ, 2514: 80-82)
ประการที่สี่ คือ ความตองการบุคลากรที่มีความรูเขามาปฏิบัติหนาที่ราชการ การดําเนินนโยบาย
พัฒนาประเทศจําตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการขับเคลื่อนกลไกตาง ๆ สําหรับการ
พัฒนาประเทศใหทันสมัย รัชกาลที่ 5 ทรงตระหนักถึงปญหาการขาดบุคลากรทางราชการ รวมทั้งกรม
หลวงสรรพสิทธิประสงคก็ทรงเห็นดวยเชนเดียวกัน ทรงตระหนักถึงปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการ
ปรับปรุงกิจการบานเมืองในดานตาง ๆ ก็คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพที่จ ะนํามาเข ารับ
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ราชการดังคํากราบบังคมทูลของพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ที่ทรงกราบบังคม
ทูลรายงานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใหทรงรับทราบถึงอุปสรรคสําคัญในการพัฒนา
ภาคอีสาน ดังมีใจความตอนหนึ่งวา
“…การที่จะทรงพระดําริห เริ่มจัดการเปลี่ยนแปลงในกรมตาง ๆ นั้น ก็เปนการสมควรกับเวลาอัน
ใหชองอยูแลว สวนทางที่ทรงพระกรุณาใหขาพระพุทธเจาฉลองพระเดชพระคุณอยูนั้น อะไร ๆ ก็
พอจะกัดฟนถูไถฉลองพระคุณไปตามสักซ ๆ ไดมาอึดอัดอยูแตคนที่จะใชใหมันลงความคิดกันได อยา
สูงไปต่ําไป ฤาถาพอใหต่ํากวาคนสักนอย ก็จะเบาไปดูโนนไมเสียนี้ไดและการจะเดินไดดีกวานี้… ”
(หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ . ร.5 ม57/5 เรื่ อ ง กรมหมื่ น สรรพสิ ท ธิ ป ระสงค ก ราบบั ง คมทู ล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2439)
ใน พ.ศ.2445 รัชกาลที่ 5 ไดประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะสงฆ โดยกําหนดใหพระสงฆทุก
ระดับทั่วทั้งพระราชอาณาจักร ตองมีหนาที่ในการทํานุบํารุงการศึกษาใหวัดดวย สาระสําคัญของการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติดั งกลาว ไดกําหนดรูปแบบการปกครองคณะสงฆซึ่งออกกฎเกณฑ โ ดย
มหาเถรสมาคม นอกจากเจาอาวาสจะตองทํานุบํารุงพระศาสนาแลว ยังตองบํารุงการศึกษาตามวัดใน
เขตที่รับผิดชอบ การดําเนินการดังกลาวเปนผลมาจากการปฏิรูปการศึกษาในระยะแรก พ.ศ.2441 ที่
ไมประสบผล ดังนั้นการออกพระราชบัญญัติลักษณะสงฆไดสงผลใหการปฏิรูปการศึกษาขยายไปถึงหัว
เมืองไดเปนผลสําเร็จ (พิรุฬห สวัสดิ์รัมย, 2530: 49)
การจัดการศึกษาในระหวาง พ.ศ.2442-2445 ในสมัยพระยาศรีสิงหเทพ (ทัด ไกรฤกษ) เปน
ขาหลวงกํากับราชการเมืองอุบลราชธานี (เดิมรั้งตําแหนงหลวงภักดีณรงค) ไดเริ่มกอสรางโรงเรียนอุบล
วาสิกสถาน ตั้งแต พ.ศ.2434 แตก็ยังไมแลวเสร็จเมื่อเกิดวกฤติการณ พ.ศ.2436 นอกจากนี้ยังไดมีการ
จัดตั้งโรงเรียนอุบลวิทยาคมขึ้น โดยใหทําการสอนภาษาไทยสําหรับนักเรียน และภาษาบาลีสําหรับ
พระภิกษุที่สมัครใจเรียน ซึ่งมีจํานวนผูเรียนมากพอสมควร (พิรุฬห สวัสดิ์รัมย, 2530: 54-55) ในการ
พัฒนาดานการศึกษาครั้งนี้ไดกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เปนหัวเรือใหญในการดําเนินการจัดการศึกษา
และมีกรมพระยาดํารงราชานุภาพเปนผูใหการสนับสนุนดวย กรมหมื่นวชิรญาณวโรรสไดแตงตั้งพระ
ครูวิจิตรธรรมภาณีใหเปน พระญาณรักขิต เปนสมณศักดิ์สูงสุดในมณฑลอีสาน โดยใหทําหนาที่เปน
ผูอํานวยการศึกษาประจํามณฑลอีสาน
เมื่อพระญาณรักขิตไดกลับเมืองอุบลราชธานี ไดจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการศึกษา
โดยแบงเปนฝายคฤหัสถ จํานวน 5 นาย ตั้งขึ้นเปนคณะกรรมการสอบความรูภ าษาไทย และฝาย
บรรพชิต 7 รูป เพื่อเปนกรรมการสอบความรูภาษาบาลี (มคธ) การดําเนินการเปนไปอยางคอยเปน
คอยไปและพัฒนาขึ้นเปนลําดับ ซึ่งปรากฏในรายงานผลการจัดการศึกษามณฑลอีสาน พ.ศ.2443 ดัง
ความวา
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“…เมืองอุบลราชธานีมีนักเรียนเขาสอบความรู ในภาษาไทย 71 คน ได 44 คน ในภาษามคธ
ชั้น ธรรมบท 4 รู ป ได ทั้งหมด ชั้ น บาลี ไวยยากรณ 15 รูป ได 13 รู ป การศึกษาในศกนี้นับ วาเจริญ
มากกวาศกกอน...การศึกษาในเมืองอุบลราชธานีนั้น กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงคไดทรงอุดหนุนกําลัง
ใหพระญาณรักขิต ใหจัดสามป เห็นวาจัดการเขาทาคือ มีกรรมการสภาจัดการศึกษา ตั้งแตโรงเรียน
แลจัดการฝกสอนตลอดถึงหลักสูตร และสอบความรูทั่วไปในภาษาไทย และภาษามคธ แลการจัดนี้
เจริญขึ้นโดยลําดับ...” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ศ 12/13 เรื่อง ลายพระหัตถกรมหมื่ น วชิ ร
ญาณวโรรสทูลกรมหมื่นสมมตอมรพันธ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2443 อางอิงจาก พิรุฬห สวัสดิ์รัมย,
2530: 55)
โดยสรุปการจัดการศึกษาในอีสานเปนการจัดการศึกษาโดยอาศัยพระภิกษุสงฆเปนผูถายทอด
การศึกษาใหแกประชาชน บุตรหลาน ดังนั้นรัชกาลที่ 5 จึงมีพระบรมราชโองการประกาศจัดการเลา
เรียนตามหัวเมืองตาง ๆ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2441 นับตั้งแตนั้นมาจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการจัดการศึกษาในอีสาน โดยการดําเนินการดังกลาวเพื่อขจัดความไมรูของราษฎรที่อาจจะตกเปน
เหยื่อของการคุกคามจากฝรั่งเศสซึ่งเปนประเทศมหาอํานาจในขณะนั้น นอกจากนี้ยังเปนการแก ไข
ภาวะขาดบุคลากร เนื่องจากเปนสิ่งที่หาไดยากมากสําหรับคนที่รูหนังสือและอานภาษาไทยออก หรือ
เขียนภาษาไทยไดนั้นมีอยูนอยมาก การใชแบบเรียนไทยนับเปนการสรางและปลูกฝงคานิยมในความ
เปนไทยประการหนึ่ง ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐบาลเปลี่ยนชื่อจากมณฑลลาวกาวเปนมณฑลอีสานใน
พ.ศ.2437 เพื่อขจัดความแตกตางทางชื่อชนชาติที่อาจเปนชนวนเหตุใหฝรั่งเศสใชเปนขออางในการเขา
ยึดครองอีสาน ฉะนั้นการจัดการศึกษาแบบไทยในอีสานจึงถือเปนการกลอมเกลาทางการเมืองอยาง
หนึ่งเพื่อสรางความรูสึกเปนไทย การใชแบบเรียนจากสวนกลางนับเปนการกลืนกลายทางวัฒนธรรมที่
สําคัญที่ทําใหการใชภาษาไทยนอยในอีสานที่มีมาแตเดิมลดนอยลงไปดวย (พิรุฬห สวัสดิ์รัมย, 2530:
139 - 140)
4.3 นโยบายการพัฒนาอีสานดานการจัดการโจรผูรายในสมัยรัชกาลที่ 5
นอกเหนือจากการจัดการศึกษา และการแพทยที่รัฐบาลไดดําเนินการพัฒนาประเทศใหทันสมัย
แลว ยังมีดานการจัดการโจรผูร ายใน พ.ศ.2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจ าอยูหัว ทรงมี
พระราชดําริ เตรียมการไวแตเดิมวา หัวเมืองลาวกลาง (มณฑลนครราชสีมา) ใหพระเจานองยาเธอกรม
หมื่นสรรพสิทธิประสงคขึ้นไปเปนขาหลวง ตั้งอยู ณ เมืองนครราชสีมา แตตองประสบกับปญหาดวย
ประสบกับฤดูน้ําหลาก เมื่อพนฤดูฝนแลวเห็นเปนการสมควรที่จะขึ้นไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหขึ้นไปเร็ว ๆ นี้โดยดํารงตําแหนงเปนขาหลวงใหญ สําหรับหัวเมืองลาวกลาง ทั้งยังใหเปนแมกองจับ
โจรผูรายในหัวเมืองฝายตะวันออก และเมืองลาวฝายตะวันออกฝายเหนือ ตลอดจนถึงหัวเมืองชั้นใน
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อนึ่งหัวเมืองฝายตะวันออก ตลอดไปจนถึงเมืองเขมรปาดงลาว เมื่อเกิดโจรผูรายปลนสดมภราษฎรตาม
เมืองตาง ๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งขาหลวงไปชําระเปนเมือง ๆ อยางไรก็ตามก็ยังไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควรเนื่องดวยขาหลวงมีอํานาจนอยเกินไป วาการแตเฉพาะเมือง ๆ นั้น จึงทําใหผูราย
ในทองที่ที่มีอํานาจหลบหนีไปยังแขวงตําบลอื่น
ดวยเหตุดังกลาวจึงทรงมีพระราชดํารสที่จะจัดการใหมทั้งหมด เพื่อจะใหไดทําการจับโจรผูราย
พรอมกันทั่วทุกเมือง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระยาสุรศักดิ์มนตรี ผูบัญชาการทหารบกใน
ขณะนั้นเปนแมกองใหญ ใหเปนแมกองตรวจจับโจรผูราย มีกองเล็กแยกออกไปตั้งตามหัวเมืองเปน
ระยะ ๆ หนวยงานระดับกองที่จะจับโจรผูรายนี้ ทางการใหใชนายทหาร พลทหารทําหนาที่ในการ
จับกุม เมื่อจับโจรผูรายไดแลว ใหกุมตัวนักโทษสงไปยังพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค
ขาหลวงใหญหัวเมืองลาวกลาง ซึ่งขณะนั้นประจําอยู ณ เมืองนครราชสีมา ใหชําระคดีความทั้ งสิ้น
(ขาหลวงใหญหัวเมืองลาวกลางและกองจับผูราย. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 7 ตอนที่ 45. หนา 408409. 8 กุมภาพันธ 2433) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2435 พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชา
กร ไดทรงพิจารณาโทษ ทาวอินธิสาร อุปฮาดเมืองแสนปาง ที่วิวาทกับเพี้ยนาใตและฆาเพี้ยนาใตโดย
การรัดคอ การสอบสอนไดความจริงวา ทาวอินทิสารเปนผูที่มีอิทธิพลและซองสุมผูคนเที่ยวปลนสดมภ
ในเขตเมืองแสนปาง จึงทรงพิจารณาโทษดวยการประหารชีวิตทาวอินธิสาร และในเดือนเดียวกันนั้น
ทางการไดจับอายคําพา ผูรายที่จับขาในเขตเมืองแสนปางไปขาย โดยทรงพิจารณาโทษประหารชีวิต
เชนเดียวกัน ในการประหารชีวิตบุคคลที่ประพฤติตนเปนโจร ไดกระทําหลายครั้ง ทําใหโจรเกรงกลัว
ตออํานาจของขาหลวง ดังนั้นผูรายในหัวเมืองลาวกาวในขณะนั้นจึงลดนอยลง ราษฎรเริ่มมีกําลังใจ
และตั้งหนาตั้งตาประกอบสัมมาอาชีพของตนตามปกติ (ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 49)
4.4 นโยบายการพัฒนาอีสานดานการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5
สาเหตุภายในของการที่รัฐบาลเริ่มเขามามีบทบาทในการจัดการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีปจจัยจากภายในเปนตัวกระตุน กลาวคือ มีมูลเหตุมาจากความบกพรอง
ของการปกครองหั ว เมื อ ง ซึ่ ง สะท อ นออกมาให เ ห็ น ในรู ป ของป ญ หาต า ง ๆ กล า วคื อ ในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีตราพระราชสีหโปรดเกลาฯ ขึ้นมาทางหัวเมืองในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พ.ศ.2415 ว า “…ทาว เพีย ตัว เลก จะสมัครอยูเมืองใดก็ใหตามใจเลกไพร
สมัคร…” (วิโรจน หีบแกว, 2529: 141) จึงทําใหมีการเคลื่อนยายอพยพของเลกไพรจากเมืองหนึ่งไป
ยังเมืองหนึ่งอยางมากมายเชน เมืองภูแลนชาง สมัครไปอยูเมืองกาฬสินธุ เมืองหนองหารสมัครไปอยู
เมืองหนองคาย เลกเมืองสุวรรณภูมิ เมืองรอยเอ็ดสมัครไปอยูเมืองมหาสารคาม การยายเมืองของเลก
ไพรไดกอใหเกิดการเปดโอกาสใหหัวเมืองตาง ๆ แยงชิงเลกเพื่อสั่งสมพลเมือง และเขตพื้นที่กันบอย ๆ
กรณีเลกเมืองสุวรรณภูมิสมัครไปอยูเมืองเกษตรวิสัย แตพระรัตนวงศาเจาเมืองสุวรรณภูมิแก งแยง
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กีดกันไมยอมใหเลกไปตามใจสมัคร นอกจากนี้ยังมีการแยงชิงเขตแดนกัน กรณีเมืองมหาสารคามกับ
เมืองชนบท เมืองกุมภวาปกับเมืองขอนแกน โดยถือเอาการกําหนดเขตแดนเมื่อครั้งเจาพระยาบดินทร
เดชา มาจัดราชการในหัวเมืองอีสานตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3 รัฐบาลจึงแกปญหาดวยการสงเจาหนาที่กรม
แผนที่ออกมาจัดทําแผนที่กําหนดเขตเมืองรวมกันใหม การที่รัฐบาลมีนโยบายใหเลกสมัครอยูเมืองใดก็
ไดนี้ สงผลใหมีการขอตั้งเมืองบริวารเกิดขึ้นมาก โดยการขอแยกออกจากหัวเมืองเดิม หัวเมืองเดิมที่มี
เมืองบริวารสามารถเรียกเก็บสวยไดอีกดวย อยางไรก็ตามเมืองบริวารก็มีความพยายามที่จะแยกเมือง
เปนอิสระเพื่อที่จะไมตองหักสงหัวเมืองที่ตนสังกัด แตมีความมุงหวังที่จะสงสวนกลางโดยตรง (วิโรจนหีบแกว, 2529: 143)
ดังนั้นการที่เลกสมัครไปอยูตางเมืองและการตั้งเมืองบริวารไดกอใหเกิดปญหาการเก็บสวยและ
การเกณฑแรงงาน ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองคทรงทราบถึงปญหาในชวงแรกที่สืบเนื่องมาตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 4 พระองคจึงทรงระงับนโยบายในการตั้งเมืองบริวารลงใน พ.ศ.2428 สวนสาเหตุภายนอก
ไดแกการคุกคามของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส ดวยเหตุที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพรมแดนติดตอกับ
กัมพูชา และลาว ซึ่งเปนดินแดนที่ฝรั่งเศสแผขยายอํานาจเขาปกคลุม ซึ่งเปนผลมาจากการยึดเมืองไซ
งอนไดใน พ.ศ.2406 และยึดตังเกี๋ยไดใน พ.ศ.2417 และญวนกลาง พ.ศ.2427 เมื่อเกิดศึกฮอทางตอน
เหนือของลาว ฝรั่งเศสจึงฉวยโอกาสเขาไปแผอิทธิพล โดยอางวาทําเพื่อการปราบฮอ ในสวนที่รัฐบาล
ไทยไดสงกองทัพขึ้นไปปราบฮอเชนเดียวกัน (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2509) จึงเกิดปญหาระหวางพรมแดน
ไทยกับฝรั่งเศสขึ้น ดวยฝรั่งเศสอางวาลาวเคยตกเปนเมืองขึ้นของญวน เมื่อฝรั่งเศสไดญวน ลาวก็ตอง
ตกเปนของฝรั่งเศสดวย (วิโรจน หีบแกว, 2529: 147) เปนสาเหตุประการแรก ประการสองเกิดจาก
ฝรั่งเศสสงกองทหารไปตั้งดานในเขตแดนของไทยคือ เมืองภูวดลสอางและวังคา โดยอางวาเปนอาณา
นิคมของฝรั่งเศส ไทยจึงสงทหารไปประจําตามหัวเมืองชายแดนเชน แสนปาง สาละวัน อัตปอ คําทอง
ใหญ เพื่อเตรียมตานกองทัพฝรั่งเศส ความตึงเครียดของสองประเทศไดนําไปสูวิกฤตการณ พ.ศ.2436
นอกจากความตองการเลกจํานวนมากในหัวเมืองตาง ๆ การโยกยายอพยพของราษฎรไมไดมี
เพียงการที่เจาเมืองหรือกรมการเมืองขูดรีดภาษีเพียงเทานั้น ใน พ.ศ.2436 ไดมีรายงานมายังสวนกลาง
เกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อแรกเริ่มการปฏิรูปการปกครองแผนดินในอีสานดังความวา
“…เมื่อหลวงพระราชจํานงไดเดินทางมาถึงอําเภอเมืองบุรีรัมย ไดเห็นเรือนสรางขึ้นใหมซึ่งเปน
ชาวลาวอพยพ...กํานันผูใหญบานชี้แจงวา เปนพวกลาวมาจากเมืองอุบล ขาพเจาจึงถามตอไปวาเหตุใด
จึงไดมาอยูที่นี่และมาอยูแตอยางไร กํานันชี้แจงวาที่เมืองอุบลอดเขา (ขาว) จึงไดพากันอพยพมา…”
( หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ม.2.14/18 เรื่อง รายงานหลวงพระราชจํานงไปตรวจราชการมณฑล
นครราชสีมา 27 กรกฎาคม 2436)
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จากสาเหตุดังกลาวไดทําใหรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายการปกครองหัวเมืองอีสานทั้งหมด ซึ่งเปลี่ยน
จากเดิมคือ รัฐบาลใหความสนใจตอหัวเมืองเพื่อดําเนินการตาง ๆ ในอันที่จะปรับปรุงการปกครอง
ภายในหัวเมือง และการดึงอํานาจจากหัวเมืองสูสวนกลาง ตลอดจนขยายการปกครองจากสวนกลาง
เขามาครอบคลุมหัวเมือง โดยอางสิทธิในการปกครอง เพื่อปองกันไมใหฝรั่งเศสอางสิทธิเหนืออีสาน
กระทั่งใน พ.ศ.2426 พระองคจึงไดใหกรมหมื่นพิชิตปรีชากรศึกษาวิธีการจัดกราชการหัวเมืองลาว
ตะวันออก ยังผลใหเกิดการกระชับอํานาจดังนี้
(1) หัวเมืองลาวตะวันออกมีอาณาเขตติดกับอาณานิคมฝรั่งเศส ตองจัดการปกครองที่รัดกุมและมี
ประสิทธิภาพ
(2) การปกครองในหัวเมืองลาวตะวันออกเต็มไปดวยปญหา สมควรไดรับการปรับปรุงโดยเรงดวน
(3) การจัดการปกครองหัวเมือง ควรแบงการปกครองออกเปน อําเภอ ตําบล หมูบาน บังคับ
บัญชาลดหลั่นกันไป
(4) หั ว เมื องใหม ตองจั ดให มีข าหลวงจากสว นกลางออกไปปกครองและกํ ากั บ ราชการ สว น
กรมการเมืองควรจัดใหมีทั้งขาราชการจากสวนกลางกับทองถิ่นควบคูกันไป (วิโรจน หีบแกว, 2529:
149)
การดําเนินการปฏิรูปการปกครองจึงเริ่มอยางจริงจังใน พ.ศ.2433 โดยจัดแบงหัวเมืองออกเปน 4
กอง มีขาหลวงกํากับกองละ 1 คน ดังนี้
(1) หัวเมืองลาวฝายเหนือ มี 16 เมือง และเมืองบริวาร 36 เมือง อยูในเขตการปกครองของ
ขาหลวงเมืองหนองคาย
(2) หัวเมืองลาวฝายตะวันออก มี 11 เมือง 21 เมืองบริวาร อยูในเขตการปกครองของขาหลวง
เมืองนครจําปาศักดิ์
(3) หัวเมืองลาวฝายกลาง มี 3 เมือง 12 เมืองบริวาร อยูในเขตปกครองเมืองนครราชสีมา (ตอมา
เรียกวา มณฑลนครราชสีมา)
(4) หัวเมืองลาวฝายตะวันออกเฉียงเหนือ มี 12 เมือง 29 เมืองบริวาร อยูในเขตปกครองเมือง
อุบลราชธานี (วิโรจน หีบแกว, 2529: 150) พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงคไดทรง
พยายามจัดการปกครองหัวเมืองอีสานดวยความระมัดระวัง และมุงรักษาความสงบภายในเปนสําคัญ
อันเนื่องมาจากอีสานมีชายแดนติดตอกับดินแดนภายใตการปกครองของฝรั่งเศสคือ ลาว รัฐบาลจึงไม
ปรารถนาที่จะนําการปกครองแบบใหมเขาไปใชในหัวเมืองที่อยูตามแนวชายแดน (ไพฑูรย มีกุศล,
2515: 132.)
ตอมา พ.ศ.2435 จึงแบงหัวเมืองออกเปน 3 กองดังนี้
(1) หัวเมืองลาวกาว มีพระเจานองยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรเปนขาหลวงใหญ ณ เมืองนคร
จําปาศักดิ์
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(2) หัวเมืองลาวพวน มีพระเจาบรมวงศเธอกรมหมื่นประจักษศิลปาคมเปนขาหลวงใหญ ณ เมือง
หนองคาย
(3) หัวเมืองลาวพุงขาว มีพระเจานองยาเธอกรมหมื่นสรรพสิทธิประสงคเปนขาหลวงใหญ ณ
นครหลวงพระบาง ฯลฯ อย า งไรก็ ตามกรมหมื่น สรรพสิทธิป ระสงคมิไดเสด็จ หลวงพระบาง และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดใหกํากับราชการอยู ณ เมืองนครราชสีมา หัวเมือง
ลาวพุ ง ขาวจึ ง อยู ใ นอาณั ติ ข องพระพลั ษ ฎานุ รั ก ษ ส ว นกรมหลวงพิ ชิ ต ปรี ช ากรทรงเลื อ กเมื อ ง
อุบลราชธานีเปนที่ตั้งศูนยบัญชาการแทนนครจําปาศักดิ์
ตอมาใน พ.ศ.2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริแกไขลักษณะ
การปกครองซึ่งจัดไวเมื่อ พ.ศ.2434 นั้นยังบกพรองอยูดังความวา
“…ลักษณะการปกครองแบบเดิมนิยมใหเปนอยางประเทศราชาธิราช (Empire) อันมีเมืองคน
ตางชาติตางภาษาเปนเมืองขึ้นอยูในพระราชอาณาเขต จึงถือวาเมืองชายพระราชอาณาเขต 3 มณฑล
นั้น เปนเมืองลาว และเรียกชาวเมืองซึ่งอันที่จริงเปนชนชาติไทยวาลาว แตลักษณะการปกครองอยาง
นั้นพนเวลาอันสมควรแลว ถาคงไวจะกลับใหโทษแกบานเมือง จึงทรงพระราชดําริหใหแกไขลักษณะ
การปกครองเปลี่ยนเปนอยางประเทศราชอาณาเขต(Kingdom)ประเทศไทยรวมกัน…” (ไพฑูรย มีกุศล
, 2515: 68)
และมีการเปลี่ยนชื่อจาก มณฑลลาวกาว เปนมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือใน พ.ศ.2442 การ
ปรับปรุงในระลอกตอมาเริ่มใน พ.ศ.2443 ดวยมีพระราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ วา
“…ชื่อมณฑลบางมณฑลดังเชน มณฑลตะวันออก มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ มณฑลฝายเหนือ
มณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ เหลานี้เปนคํายาว เรียกยาก แลชื่อมณฑลเหลานี้ก็เรียกชื่อตามทิศที่ตั้ง
มณฑลนั้น ๆ ทรงพระราชดําริหเห็นวา ชื่อทิศของโบราณมีอยู เปนคําสั้นเรียกงายกวาชื่อมณฑลที่เรียก
อยูทุกวันนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนชื่อมณฑลทั้ง 4 ดังกลาวขางตนเสียใหมคือ มณฑล
ตะวันออก ใหเรียกมณฑลบูรพา มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือใหเรียกมณฑลอิสาน มณฑลฝายเหนือให
เรียกมณฑลอุดร มณฑลตะวันตกเฉียงเหนือใหเรียกมณฑลพายัพ…” (ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 85 - 86)
นอกจากนี้ยังมีมณฑลนครราชสีมาซึ่งเปนฐานอํานาจสําคัญของกรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาลที่ 5
ภายหลัง พ.ศ.2436 เปนตนมา รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของเมืองนครราชสีมาอีกครั้งหลังจาก
กบฏเจาอนุวงศ พ.ศ.2369 สืบเนื่องจากการตัดทอนอํานาจทางการเมืองของเจาเมืองนครราชสีมา
ตั้ งแต พ.ศ.2433 เป น ต น มา รั ฐ บาลเห็ น ว าควรปรับ ปรุงเมืองนครราชสีมาใหเปน ฐานอํานาจทาง
ยุทธศาสตรที่สําคัญ ดวยการมีนโยบายใหปรับปรุงซอมแซมกําแพงเมืองนครราชสีมา เกณฑแรงงานขุด
ลอดคูคลองเมืองนครราชสีมา และหวังจะใชเมืองนครราชสีมาเปนฐานที่มั่นหากวาเกิดสงครามกับ
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ฝรั่งเศส ในเวลาตอมาไดปรับปรุงกําลังทางทหารในมณฑลนครราชสีมา เพื่อใชเปนกําลังสนับสนุน
อํานาจของรัฐบาลกลางในการควบคุมหัวเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหเปนที่เคารพยําเกรงแก
ชาวตางประเทศ ซึ่งจะเห็นไดชัดเมื่อมีกองกําลังทหารเมืองนครราชสีมาไปปราบกบฏผีบุญใน มณฑล
อุดรและมณฑลอีสาน พ.ศ.2445 นครราชสีมายังไดรับความไววางใจในการสอดแนมพฤติกรรมของ
เจาเมือง กรมการเมืองตาง ๆ ที่แสดงออกตอรัฐบาลและมหาอํานาจฝรั่งเศส ทั้งยังทําหนาที่เปนผู
คลี่คลายปญหาความตึ งเครีย ดทางการเมืองระหวางประเทศ อันสืบเนื่องมาจากเรื่องคนในบัง คับ
ฝรั่งเศสจํานวนมากที่พํานักอยูในอีสานทั้งยังเปนหัวเมืองที่ขับเคลื่อนกลไกในการรับเอาวัฒนธรรมเมือง
หลวงเขามาผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมในทองถิ่นอีสานดวย (พวงไขมุก คุณารัตนพฤกษ, 2521: 150151)
ตอมา พ.ศ.2450 พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงคทรงไดปรึกษากับกรมหลวง
ดํารงราชานุภาพเกี่ยวกับการจัดการปกครองมณฑลอีสานและทรงมีพระดําริตรงกันวา “…ถึงเวลาแลว
ที่จะจัดวางแบบแผนการปกครองมณฑลอีสานใหเหมือนกับหัวเมืองในมณฑลชั้นในอื่น ๆ เพื่อใหวิธีการ
ปกครองแบบเดียวกันทั่วราชอาณาจักร…” แตทรงตระหนักดีวาการดําเนินการตอง “…ไมใหโครม
ครามรวดเร็วเกินไป ซึ่งเปนทางจะทําไดโดยยากและเปลืองเงินมากดวย การอยางใดซึ่งจะยังจัด ทํา
ไมไดดวยทองที่ยังไม เหมือนมณฑลชั้นใน...ตองคงไวอยางเดิมกอน…” เพราะเหตุผลสําคัญคือการหา
ตัวบุคคลที่จะสงไปเปนขาหลวงและเจาหนาที่ดําเนินการตามแบบใหมยังไมพอตอความตองการและยัง
ไมมีงบประมาณเพียงพอสําหรับใชจายในการดําเนินการ (ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 132)
ในชั้นแรก พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงคทรงเปลี่ยนชื่อแบบแผนการปกครอง
ที่ทรงแบงไวเปน “บริเวณ” เมื่อ พ.ศ.2443 นั้นเปนจังหวัดใน พ.ศ.2450 โดยแบงเปน 4 จังหวัด คือ
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด จั ง หวั ด สุ ริ น ทร และจั ง หวั ด ขุ ขั น ธ ในสี่ จั ง หวั ด นี้ ท าง
กระทรวงมหาดไทยเลื อกสรรขาราชการระดั บชั้นผูวาราชการเมืองที่ มีอัธยาศัย ดีและชํานาญแบบ
แผนการปกครองจากหัวเมืองชั้นในสงไปเปนปลัดมณฑล ประจําจังหวัดละ 1 คน ในปแรกยังไมมีตัว
บุคคลครบทุกจังหวัด แตที่อุบลราชธานีทางกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบกับพระเจาบรมวงศเธอ กรม
หลวงสรรพสิทธิประสงค ในการแตงตั้งให หมอมอมรวงศวิจิตร (ขาหลวงเดิมที่ตามเสด็จไปประจําที่
เมื อ งอุ บ ลราชธานี ตั้ ง แต พ.ศ.2436) ไปเป น ปลั ด มณฑลจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี และในป ต อ มา
กระทรวงมหาดไทยไดสงขาราชการ 3 นายไปยังมณฑลอีสาน โดยกรมหลวงสรรพสิทธิประสงคทรงจัด
ใหขาราชการทั้งสามรับราชการดังตอไปนี้
(1) พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ (จาบ สุวรรณทัต) เปนปลัดมณฑลจังหวัดรอยเอ็ด
(2) พระยาประชากิจกรจักร (ทับ) เปนปลัดมณฑลจังหวัดขุขันธ

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

74
(3) พระกรุงศรีบริรักษ เปนปลัดมณฑลจังหวัดสุรินทร (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ม.57/14 เรื่อง
พระยาศรีสหเทพ ราชปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2451)
ปลัดมณฑลดังกลาวที่ไดรับการแตงตั้งไมไดประจําอยูจังหวัดตลอดเวลา แตมีหนาที่ออกตรวจ
ตราและจัดวางแบบแผนการปกครองในทองที่จังหวัดขอนตน ตามที่สามารถจัดได ดังขอความวา
“…ดวยใชขาราชการพื้นเมืองที่มีอยูแลว หรือจัดหาฝกขึ้นในทองที่นั้น คอยเปลี่ยนคอยแปลงโดย
ลําดับ…”
ในปเดียวกันนี้ หมอมอมรวงศวิจิตร ปลัดมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี ไดออกไปทําการมอบหมาย
ที่ดินเพื่อใหฝรั่งเศสเชาที่ดานปากมูล (อําเภอบานดานในปจจุบัน) และที่อําเภอเขมราฐ เมื่อเสร็จธุระ
แลวไดเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานี หมอมอมรวงศวิจิตรปวยเปนไขปาและถึงแกกรรมระหวางทาง
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2451 พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงคทรงบอกแจงมายัง
กระทรวงมหาดไทย ทางกระทรวงฯ จึงแตงตั้งให พระภิรมยราชา (พรอม) ไปดํารงตําแหนงปลัดมณฑล
ประจําจังหวัดอุบลราชธานีแทนในระยะเวลาตอมา (ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 134)
สวนเมืองเล็ก ๆ ที่มีมาแตกอนยังใหคงอยูและเลิกไปตามลําดับ คือ บางเมืองจัดการปกครอง
อยางหัวเมือง บางเมืองจัดการปกครองอยางอําเภอ บางเมืองที่เล็กเลวเต็มที่ ใหอํานาจเจาเมืองเสมอ
กํานัน
จากขอความดังกลาวสะทอนใหเห็นวา รัฐบาลพยายามจัดการปกครองใหเขากับพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ ร.ศ.116 ตรงกับ พ.ศ.2440 และขอบังคับลักษณะปกครองหัวเมือง ร.ศ.117
ตรงกับ พ.ศ.2441 หรืออีกนัยหนึ่งใหเขากับลักษณะการปกครองแบบเทศาภิบาล (พ.ศ.2437 ไดมีพระ
บรมราชโองการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล) ดังนั้นมณฑลอีสาน และหัวเมืองอื่น ๆ จึงเริ่มเขาสูลักษณะ
ของการปกครองแบบเทศาภิบาลนับตั้งแต พ.ศ.2451 เปนตนมา คืออํานาจการปกครองไปรวมอยูที่
รั ฐ บาลกรุ งเทพฯ ซึ่ งมี ขา หลวงต า งพระองคสําเร็จ ราชการมณฑลเปน ขาราชการสูงสุด ทําหนาที่
ปกครองวาราชการสวนภูมิภาคแทนพระมหากษัตริย บรรดาเมืองตาง ๆ ที่ขึ้นกับมณฑลบางแหงถูกยุบ
ลงเปนอําเภอ ผูปกครองเรียกวานายอําเภอ และเมืองใดมีพลเมืองหนาแนนมากก็ใหแบงออกเปนหลาย
อําเภอตามความเหมาะสม ซึ่งทางราชการไดถือปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ (ไพฑูรย มีกุศล, 2515)
จากหัวขอที่อธิบายสาระสังเขปเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 จะพบวา สาเหตุ
ที่รัฐตองปฏิรูปการปกครองในสวนทองถิ่นเกิดจากปญหาสําคัญดวยกัน 4 ประการคือ (1) ปญหาโจร
ผูรายชุกชุม (2) ปญหาที่เกิดจากขาราชการทองถิ่นเห็นแกประโยชนสวนตนกอนผลประโยชนของทาง
ราชการ (3) ปญหาที่เกิดจากเสนกําหนดเขตการปกครองไมชัดเจน และ (4) ภัยจากการเขามาของ
มหาอํานาจตะวันตก ปญหาทั้ง 4 ประการเหลานี้ไดกลายเปนปจจัยเรงสําคัญในการจัดการปฏิรูปการ
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ปกครองทองถิ่น นําไปสูการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ รัตนโกสินทรศก 116 (ตรงกับ
พ.ศ.2440) (คมเนตร ญาณโสภณ, 2534: 135-142)
4.5 นโยบายการพัฒนาอีสานดานภาษีอากรในสมัยรัชกาลที่ 5
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงตรา พระราชบัญญัติสําหรับหอรัษฎากร
พิพัฒนใน พ.ศ.2416 โดยมีเจาพนักงานบัญชีกลางรวบรวมพระราชทรัพยในทองพระคลังทั้งหมด ซึ่ง
ตั้งอยูในหอรัษฎากรพิพัฒน ตอมาวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2418 พระองคไดตราพระราชบัญญัติ กรม
พระคลังมหาสมบัติและในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2435 ทรงวางระเบียบการปกครองขึ้นใหม โดยแบง
งานออกเปน 12 กระทรวง อันเปนผลใหกรมพระคลังมหาสมบัติมีฐานะเปนกระทรวงพระคลังมหา
สมบัติ โดยมีเจาพนักงานพระคลังมหาสมบัติเปนผูจัดเก็บรวบรวมรายรับรายจาย มีการแสดงบัญชีรับ
บัญชีจาย ตรงกัน ฎีกาที่ราษฎรทําขึ้นทูลเกลาฯ ขณะนั้นไดโปรดให “councilor” แหง “council of
state” ที่ปรึกษาราชการแผนดิน รวมประชุมปรึกษาตัดสิน องคกรหลักที่มีหนาที่จัดเก็บภาษี อากร
ไดแกกรมมหาดไทยเก็บภาษีอากร 8 อยาง กรมพระกลาโหม 9 อยาง กรมพระคลังสินคา 14 อยาง
กรมพระคลังขางซาย 3 อยาง กรมพระคลังขางขวา 2 อยาง และกรมพระคลังราชการ 2 อยาง รวม
เปนภาษีอากร 63 อยาง โดยมีเจาภาษีอากรซึ่งไดรับตราตั้งเปนผูจัดเก็บ พระองคทรงปรึกษากับที่
ปรึกษาราชการแผนดินเกี่ยวกับขอเสนอภาษีความวา “...บรรดาภาษีซึ่งขึ้นในกรมพระคลังสินคาจะ
ขอรับพระราชทานใหมีสินบนนําจับผูลักลอบภาษีอากรทุก ๆ รายนั้น...” รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดําริ
เห็นดวยกับคณะที่ปรึกษาวา “…จะเปนทางที่ใหเจาภาษีอากรและผูอยากไดสินบนคิดอุบายตาง ๆ
พานพาโลจับราษฎรที่ทํามาคาขายลงเอาเงินสินบนใหได ความรอนรนวุนวายไป จึงพรอมกันขอยกเลิก
เสีย ใหมีพิกัดเงินสินบนอยูแตภาษีฝน ภาษีน้ํามันพราว อากรสุรา อากรบอนเบี้ย รวม 4 อยางเทานั้น
แล ว …” นอกจากนี้ ยั ง ทรงริ เ ริ่ ม จั ด ทํ า งบประมาณตั้ ง แต พ.ศ.2433 ใน พ.ศ.2436 ได ป ระกาศใช
พระราชบัญญัติการภาษีอากร รัตนโกสินทรศก 111 และยกเลิกพระราชบัญญัติเกาคือ พระราชบัญญัติ
หอรั ษ ฎากรพิ พั ฒ น และพระราชบั ญ ญั ติ เ จ า ภาษี น ายอากร ( พระราชบั ญ ญั ติ ก ารภาษี อ ากร
รัตนโกสินทรศก 111. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 10 ตอนที่ 5. หนา 36. 30 เมษายน 2436) และโปรด
เกลาฯ ใหเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติออกประกาศยกเลิกเงินพดดวงและใชเงินแทนใน พ.ศ.
2447 ทั่วพระราชอาณาจักร แตไดมีการขยายเวลาแลกเปลี่ยนเพื่ อเก็บเงินพดดวงเขาพระคลั งมหา
สมบัติจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2451 (ภูมิ โชคเหมาะ, 2549: 6-7)
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนโยบายรวบรวมรายไดแผนดินในระดับภูมิภาค การจัดเก็บภาษีใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ระหวาง พ.ศ.2416-2435 มีผลตอการจัดเก็บภาษีในหัวเมืองชั้นในโดยตรง เพราะใน
หัวเมืองดังกลาวอยูภายใตความดูแลที่เขมงวดของกรุงเทพฯ และตองจัดการปกครองตามธรรมเนียม
ของเมืองหลวงอยูแลว สวนหัวเมืองชั้นนอกและประเทศราช รัฐบาลไดพยายามเขาไปมีบทบาทควบคุม
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การจัดเก็บภาษีอากรและรายไดแผนดินอื่น ๆ มากขึ้นกวาเดิม โดยการวางระเบียบปฏิบัติใหเปนไป
ตามแบบที่กระทํากัน และลิดรอนอํานาจของเจาเมืองและผูวาราชการเมืองที่ผูกขาดการเก็บภาษีตาม
อําเภอใจ ปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหรัฐบาลไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการรวบรวมรายไดแผนดินในเขตหัว
เมืองชั้นนอกและเขตเมืองประเทศราชนั้น ไมไดเกิดจากความตองการเงินมาใชในราชการแผนดิน แต
เหตุผลคือความพยายามที่จะปองกันพระราชอาณาจักร จากภัยลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกที่ยังคง
คุกคามประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยู รัฐบาลจึงตองสรางเปนเอกภาพในประเทศเพื่อไมให
เกิดปญหาเรื่องความชอบธรรมในการเปนเจาเหนือหัว (สุมาลี บํารุงสุข, 2525: 144)
ในดานการปกครองรัฐบาลประสบความสําเร็จในการควบคุมผูวาราชการเมืองและเจาผู ครอง
เมืองประเทศราชที่สามารถชักนําใหปฏิบัติตามนโยบายของกรุงเทพฯ ได วิธีการลดอํานาจเจาเมือง
ท องถิ่ น คื อ การตั ดกํ า ลั งทางเศรษฐกิ จ โดยการดึ งอํ านาจควบคุม ดูแลจั ดเก็บ ภาษี อากรที่ มั ก เป น
ผลประโยชน ของเจา เมื องและกรมการเมื อง ใหมาอยูภ ายใตอํานาจของรัฐบาล ทั้งนี้รัฐ บาลยังได
ประโยชน คื อ สามารถนํ า เงิ น ภาษี อ ากรมาใช สํ า หรั บ การบํ า รุ ง บ า นเมื อ ง สํ า หรั บ จั ด บริ ก ารเพื่ อ
สาธารณประโยชนใหแกประชาชน และใชเปนคาใชจายของเจาหนาที่ของรัฐ ที่ไปทําหน าที่ในการ
ควบคุมการทํางานของเจาเมือง (สุมาลี บํารุงสุข, 2525: 146)
การควบคุ มรายได ในส ว นภู มิภ าคประการตอมาคือ การออกกฎหมายและตั้งหนว ยงานเพื่อ
ควบคุมการรวบรวมรายไดแผนดิน โดยตราพระราชบัญญัติสําหรับผูรักษาเมืองซึ่งจะทําสัญญากับชาว
ตางประเทศ พ.ศ.2417 โดยระบุวา ผูครองเมืองประเทศราช ผูวาราชการเมืองเอก โท ตรี จัตวา ที่จะ
ทําสัญญากับชาวตางประเทศหรือชาวไทย ในเรื่องการอนุญาตใหใชหรือหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
สิ่งของของแผนดินที่ไมมีเอกชนผูหนึ่งผูใดเปนเจาของเชน การทําเหมืองแร ปาไม ขุดคลอง ทําเสนทาง
ประมง ผูกขาดภาษีอากร ตลอดจนการใชเลกไพรหลวง เจาเมืองและผูวาตองรายงานขอความเห็นชอบ
จากเสนาบดีกรมเจาที่ควบคุมดูและเมืองของตน ณ กรุงเทพฯ เสียกอน เมื่อเสนาบดียินยอม สัญญานั้น
จึงจะมีผลบังคับใชไดตามกฎหมาย (สุมาลี บํารุงสุข, 2525)
บริ เ วณที่ รั ฐ บาลได ทํ า การส ง ข า หลวงไปประจํ า การอยู นั้ น ได แ ก เมื อ งชายแดนหรื อ เมื อ งที่
ชาวตางชาติเดินทางเขามาทํามาหากิน เชน เชียงใหม ลําปาง ลําพูน นครจําปาศักดิ์ อุบลราชธานี นคร
หลวงพระบาง หนองคาย และพระตะบอง เปนตน ในระยะแรก ขาหลวงจะเกี่ยวของกับการภาษีอากร
ในทองถิ่น โดยทําหนาที่เรงรัดเงินภาษีอากรตามหัวเมืองใหสงมายังกรุงเทพฯ ตามกําหนด นับตั้งแต
พ.ศ.2427 เปนตนมา รัฐบาลมีนโยบายใหขาหลวงวางระเบียบแบบแผนการภาษีอากรในทองถิ่นใหม
ตามวิธีการปรับปรุงภาษีอากรที่ใชกันในหัวเมืองชั้นใน ขาหลวงจะมีอํานาจในการตรวจภาษีอากรในหัว
เมือง ขาหลวงสามารถแตงตั้งขาราชการจากสวนกลางใหไปกํากับการจัดเก็บภาษีอากร และเพิกถอน
อํานาจของเจาเมืองในการมอบหมายใหผูใดผูหนึ่งสามารถเก็บภาษีได เปลี่ยนเปนวิธีประมูลแขงขันกัน
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แทน จัดตั้งดานเก็บภาษีศุลกากร เก็บเงินแทนการเกณฑแรงงานคน และตั้งภาษีใหม เชน ภาษีสุรา
และฝนยาสูบ เปนตน (สุมาลี บํารุงสุข, 2525: 150-151)
สําหรับการจัดเก็บภาษีในหัวเมืองลาวตะวันออก คือ หัวเมืองอีสานทั้งหมด มีระบบการเรียกเก็บ
สวยเริ่มตนจากความพยายามในการวางนโยบายควบคุมกําลังคนในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก โดย
การออกพระราชกําหนดการสักเลก ซึ่งเปนสาเหตุเริ่มตนของการเรียกเก็บสวยจากหัวเมืองลาว สวนที่
ถูกเก็บสามารถแบงออกได 3 ประเภท คือ สวนที่เปนผลผลิตดั้งเดิม ซึ่งเกิดจากธรรมชาติ สวนที่เปน
ผลผลิตจากธรรมชาติโดยผานการแปรรูปเบื้องตนเพื่อเพิ่มมูลคาและสวนที่เปนแรโลหะธาตุมูลคาตาม
น้ําหนักจริง ผลผลิตสวนที่ถูกเรียกเก็บไดแก ผลเรว งาชาง ขี้ผึ้ง นอแรด ครั่ง ปาน ฝาย ผาขาว ปลา
เงิน และทอง โดยการกําหนดพิกัดอัตราการเรียกเก็บที่แนนอน แตในทางปฏิบัติ อัตราที่เรียกเก็บจริง
ขึ้ น อยู กั บ เจ า เมื อ ง หรื อ กรมการเมื อ งนั้ น ๆ เมื่ อ เกิ ด ป ญ หาการเก็ บ สว ยไม ค รบ จึ ง มี ก ารกํ า หนด
ทรัพยากรชนิดใดชนิดหนึ่งที่จะใชสงแทนสวย แตผลที่เกิดขึ้นคือ การคางชําระสวยของแตละหัวเมือง
เพิ่ ม มากขึ้ น รั ฐ บาลได ว างมาตรการแก ไ ขหลายวิ ธี แ ต ก็ ไ ม ป ระสบผล ส ว นที่ ไ ด จ ากหั ว เมื อ งลาว
ตะวันออกสวนใหญมักจะกลายเปนสินคาที่ถูกสงออกไปจําหนายที่ประเทศจีนโดยการคาสําเภาทั้งของ
รัฐบาลไทยเองและของประเทศจีน ตอมาเมื่อรัฐบาลไทยยุติการคากับจีนจึงมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของ
สวยจากเดิมกลายมาเปนสัตวใหญเชน โค กระบือ เพื่อใชในการเปดพื้นที่ทํานาในภาคกลางอันเปนผล
สืบเนื่องมาจากสนธิสัญญาเบาวริ่ง และสงผลใหหัวเมืองลาวฝายตะวันออกเกิดการขยายตัวทางการคา
ทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งเปนมูลเหตุของการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูภาคกลาง (วีระพงศ ยศบุญ
เรือง, 2546)
อย า งไรก็ ตามผลของการจั ดเก็บ ภาษีในหัว เมืองชั้น นอกยังประสบกับ ปญ หาอัน เนื่องมาจาก
เจาเมืองละเมิดพระราชบั ญญัติสําหรับผูรักษาเมื องซึ่ งจะทําสัญญากับชาวตางประเทศ พ.ศ.2417
ภาวะปญหาเหลานี้เกิดจากขาราชการจากสวนกลางปลอยปละละเลยไมใสใจกวดขันใหมีการปรับปรุง
แกไขระเบียบตาง ๆ อยางจริงจัง และพบวาขาราชการจากสวนกลางมักจะแสวงหาผลประโยชนสวน
ตน ฉอราษฎรบังหลวง รับสินบนจากเจาภาษีนายอากร และขูดรีดประชาชน (สุมาลี บํารุงสุข, 2525:
152) พ.ศ.2434 พระเจานองยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากรขาหลวงใหญหัวเมืองลาวพวน ไดกราบ
บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ถึงพฤติการณของขาราชการไทยในหัวเมืองความ
วา “…รวมความไดวาขึ้นชื่อวาคนที่ออกมารับราชการทางนี้แลว มาขายมาขยี้ราชการใหเปนเงิน เอาไป
บานอยางเดียวเทานั้น…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ม.62.1/35 เรื่อง กรมหลวงพิชิตฯ กราบ
บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2435)
การเก็ บ ผลประโยชน ในอี ส านรูปแบบใหมเกิดจากการเปลี่ย นแปลงเนื่องจากการปฏิรูป การ
ปกครอง โดยมีการแยกเก็บในรูปแบบตาง ๆ ตามระยะเวลาดังนี้คือ
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(1) บรรณาการ เดิมเมืองตาง ๆ ที่อยูในฐานะเมืองขึ้นจะตองสงบรรณาการและเงินสวยแกเมือง
หลวง เชน สุวรรณภูมิ และจําปาศักดิ์ แตในระยะหลังรัฐบาลมีนโยบายที่จะดึงเมืองตาง ๆ ไปขึ้นกับ
กรุงเทพฯ โดยตรง ภายใตการควบคุมดูแลของเมืองนครราชสีมา การสงบรรณาการจึงยังคงมีอยูเฉพาะ
จําปาศักดิ์เมืองเดียว จนกระทั่ง พ.ศ.2438 รัฐบาลจึงมีพระบรมราชโองการใหจําปาศักดิ์สงบรรณาการ
คงไวเฉพาะการสงสวยเชนเมืองอื่น ๆ ในมณฑลอีสาน
(2) สวย เปนผลประโยชนที่สําคัญอยางหนึ่งที่รัฐบาลไดจากหัวเมืองในเขตมณฑลอีสาน การเก็บ
สวยในอีสานระยะแรกใหเก็บเปนสิ่งของ ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงโปรดเกลาฯ ใหเก็บเปนเงินแทน
สิ่งของไดบาง เนื่องจากปริมาณสิ่งของลดนอยลง หนึ่งในของปาที่สําคัญคือ เรว จํานวนผลเรวตอเลก
นั้น รัฐบาลกําหนด 1 หาบ ตอเลก 5 คน ซึ่งคิดเปนเงินหาบละ 4 ตําลึง การเก็บสวยเงินแทนสิ่งของ
ดังกลาวดําเนินมาตลอดจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนตนจนถึง พ.ศ.2427 เมืองใหญ ๆ เชนอุบลราชธานี
จะเก็บสวยเปนเงินแทนทั้งหมด จะมีสิ่งของบางก็เฉพาะเมืองเล็ก ๆ ที่อยูหางไกล แตการเก็บสวย
สิ่งของดังกลาวไดเพียงเล็กนอย ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการเก็บสวย กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงคได
ทรงออกประกาศใหทราบโดยทั่วกันวา ตอแตนี้ พ.ศ.2444 เปนตนไป ใหราษฎรเสียสวยแกทางราชการ
เปนเงินปละ 3.50 บาท ทุกเมืองในเขตมณฑลอีสาน โดยแยกรายการสวยออกเปนเงินสวย 2 บาท คา
ราชการ 2 สลึง คาหางขาว 1 บาท จะเสียตําบลใด แขวงใด หรือเมืองใดก็แลวแตสะดวก โดยเก็บป
(ใบเสร็จ) ไวเปนหลักฐาน สวนผูที่มาจากมณฑลอื่นที่เสียสวยต่ํากวากําหนดของมณฑลตองเสียเพิ่มให
ครบตามจํานวนสวยของมณฑลอีสานดังขอความวา (อุราลักษณ สิถิรบุตร, 2526: 158-160)
“…แตถาคนใดไดเสียสวยมาแตมณฑลอื่นนอยกวาสามบาทสองสลึงแลว เมื่อมามณฑลลาวกาวก็
ใหนําปท่ีตนไดมานั้นไปชี้แจงแกผูเก็บสวยแลขอเปลี่ยนปสําหรับมณฑลแลสงเงินเพิ่มขึ้น เสียใหเต็ม
สามบาทสองสลึ ง แล ว ก็ เ ป น อั น ว า ได เ สี ย ส ว ยเต็มบริบู ร ณ ตามอัตราของมณฑลลาวกาว…” (หอ
จดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ม.57/9 เรื่อง ประกาศตักเตือนกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค – กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2443)
การเก็บภาษีแตละเมือง นอกจากจะมีอัตราการเก็บที่แตกตางกันแลว ภาษีที่ทางราชการเรียก
เก็บยังแตกตางกันไปอีกดวย แอมอนิแยร นักสํารวจชาวฝรั่งเศสที่เขามาสํารวจหมูบานตาง ๆ ในอีสาน
ระหวาง พ.ศ.2426-2427 ไดบันทึกไววา บางเมืองไพรถูกเรียกเก็บเงินสวยตอหัว โดยแยกประเภทเปน
ชายฉกรรจที่แตงงานแลว และที่ยังไมแตงงาน แตบางเมืองทางราชการไดเรียกเก็บเงินสวยโดยไมแยก
ประเภทดังตัวอยาง
เมืองศรีสะเกษ ชายที่แตงงานแลวเสียสวย 2 บาท ถาไมแตงเสีย 1 บาท
เมืองสุรินทร ชายฉกรรจทุกคนเสียเงินสวยคนละ 2 บาทตอป และตองเสียขาว 1 ถังทุก ๆ 18 ถัง
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เมืองหนองคาย ชายฉกรรจทุกคนตองเสียสวยคนละ 2 บาทตอป ถาไมทํางานโยธาตองเสียอีก 4
บาทรวมเปน 6 บาท ดังนั้นการเสียสวยตอทางราชการจะอยูระหวาง 1 – 6 บาท (ไพฑูรย มีกุศล,
2526: 29)
หัวเมืองอีสานนอกจากจะมีความสําคัญตอกรุงเทพฯ ทางดานเศรษฐกิจแลว ดานกําลังคนนับวามี
ความสําคัญอยางมาก เพราะชายฉกรรจทุกคนตองทํางานโยธาใหทางราชการคนละ 3 เดือนตอป ใน
พ.ศ.2412 กรุงเทพฯ ไดสั่งใหชายฉกรรจชาวอีสานจาก 24 หัวเมืองไปกออิฐทํากําแพงปอมปราการ
เมืองปราจีนบุรี เพื่อใหเปนที่อาศัยของเจาเมือง กรมการเมืองที่มาจากหัวเมืองตะวันออก รวมทั้งเมือง
พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ และพนมศก ไดพักชาง มา และผูคนกอนเดินทางเขาเฝาและนําเงิน
สวยถวายราชสํานัก เมื่อใดที่ชายฉกรรจไปกออิฐ สรางกําแพงไมครบจํานวน ตองเรียกเก็บเงินแรงงาน
เป น เงิ น 4 บาทส งไปยั งเมื องหลวงอีกดว ย (ไพฑูร ย มีกุศล, 2526: 31) สมิทไดร ายงานเรื่องเมือง
นครราชสีมา เกณฑแรงงานชายฉกรรจจํานวน 3,000 คน ขุดลอกคูคลองเพื่อระบายน้ําออกจากตัว
เมืองนครราชสีมา และยังไดสั่งใหชายฉกรรจเหลานี้นําดินไปถมพื้นที่ในเขตกําแพงเมืองใหสูงขึ้นดวย
ขอยกเวนของชายฉกรรจที่ไมตองทํางานโยธา เมื่อมีเงินจายใหทางราชการเปนเงินเทากับอัตราเงินสวย
ที่ตองจายแกทางราชการ บางเมืองอาจเรียกเก็บเปนสองเทาของอัตราการเสียสวย เชนเมืองหนองคาย
ชายฉกรรจตองเสียสวย 2 บาทตอป แตถาไมทํางานโยธา ตองเสียเงิน 4 บาทตอป เมืองนครจําปาศักดิ์
อัตราเงินสวย 4 บาทตอป ถาไมทํางานโยธาตองเสียอีก 4 บาทรวมเปน 8 บาทเปนตน อนึ่งเงินเปน
ของหายากมากเนื่องจากคนในสมัยกอนปฏิรูปการปกครองยังไมคอยมีงานทํา ระบบเศรษฐกิจ เปน
แบบเลี้ยงตนเองในครอบครัว การซื้อขายยังไมแพรหลายไปในชนบท ชายฉกรรจตองลงไปรับจางใน
เขตภาคกลางตลอดฤดูการทํานาไดเงินเพียง 4 บาทเทานั้น พวกที่ไมสามารถหาเงินเสียสวยได ยังตอง
ถูกเกณฑไปทํางานเปนเวลา 15-20 วัน พระยาอุดรธานี ไดกลาวถึงสภาพของเมืองยโสธรระหวาง พ.ศ.
2409-2446 ว า ชายฉกรรจ ที่ไม มีเ งิ น เสีย สวยตองถูกบังคับ ใหทํางานโยธา 15 วั น (ไพฑูร ย มีกุศล,
2526)
แมวาจะมีการออกพระราชบัญญัติการเก็บเงินคาราชการ ร.ศ.120 ตรงกับ พ.ศ.2445 แตมณฑล
อีสานไมไดเปลี่ยนแปลงหรือใชวิธีการเก็บเงินแบบใหม ดวยรัฐบาลมีความเห็นวา การเก็บสวยตาม
ประเพณีเดิมใชคาใชจายนอยและเก็บเงินไดมากกวา (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ม.57/14 เรื่อง
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ – รัชกาลที่ 5 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2450) และใน พ.ศ.2448 รัฐบาลได
ออกพระราชบัญญัติเก็บเงินคาราชการฉบับใหม เพื่อใหเรียกเก็บเงินคาราชการในมณฑลตาง ๆ ใหเปน
ระเบียบรัดกุมทั่วทั้งประเทศ โดยการเพิ่มเงินคาราชการขึ้นเปน 4 บาท เรียกวา “พระราชบัญญัติเก็บ
เงิ น ค า ราชการ ร.ศ.123” ตรงกั บ พ.ศ.2448 ภายหลังประกาศใชพระราชบัญ ญัติดังกลาว 5 ปใน
มณฑลอีสาน ราษฎรไดรับความเดือดรอนมาก เนื่องจากขาราชการเก็บเงินคาราชการเกินอัตรากําหนด
ดังนั้นใน พ.ศ.2454 รัชกาลที่ 6 จึงทรงมีพระบรมราชโองการใหแกไขระเบียบ “พระราชบัญญัติการ
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เก็บเงินคาราชการ ร.ศ.123” เสียใหม เพื่อผอนผันภาวะเดือดรอนของราษฎรในบริเวณดังกลาวโดยลด
คาราชการจาก 4 บาท เปน 3.50 บาทในบางทองที่ (อุราลักษณ สิถิรบุตร, 2526: 161) ดังความวา
“…วิธีเก็บเงินคาราชการในมณฑลอีสานไดจัดเก็บมาตามประเพณีเดิมโดยอัตราอยางเดียวกันกับ
มณฑลชั้นใน เปนแตวิธีเก็บเปนการรุนแรง ยิ่งหาไดใชตามพระราชบัญญัติเก็บเงินคาราชการ เชนกับที่
ไดใชอยูตามมณฑลชั้นในไมทรงพระราชดําริหเห็นวา สมควรที่จะจัดใหวิธีเก็บเงินคาราชการในมณฑล
อีสาน เปนระเบียบเดียวกัน เพื่อใหเปนการสะดวกแกราชการตอไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
ใชพระราชบัญญัติเก็บเงินคาราชการ ร.ศ.123 ในมณฑลอีสานมีอัตราเก็บคนละ 4 บาทตามเดิม เวน
แตในทองที่อําเภอโขงเจียม อําเภอเขมราฐ อําเภอชาณุมาณมณฑล หมูบานบานดาน หมูบานปากมูล
ในตําบลสุวรรณวารี ทองที่อําเภอพิบูลมังสาหาร โดยเก็บคนละ 3.50 บาท ตั้งแตศก 19 เปนตนไป…”
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.6 ม.18.1/1 เรื่อง ประกาศใชพระราชบัญญัติเก็บเงินคาราชการ ร.ศ.123
ในมณฑลอีสาน วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2453)
ดังนั้นการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากร รัฐบาลดําเนินนโยบายอยางคอยเปนคอยไป สุขุม
รอบคอบ เชนเมืองพระตะบองที่มีชายแดนติดตอกับประเทศเขมรในอาณัติของฝรั่งเศส รัฐบาลใหสิทธิ
ผูวาราชการเมือง จัดการปกครองดินแดนเสมือนหนึ่งหัวเมืองประเทศราช ภาษีอากรผลประโยชนตาง
ๆ ตกเปนของผูวาราชการทั้งสิ้น อยางไรก็ตามเมื่อทางการไดสงขาหลวงขึ้นไปชี้แจงขอราชการ เจา
เมืองกลับตอตานและแข็งขืน แตก็พบวาในชวงระหวาง พ.ศ.2416-2435 รัฐบาลก็ประสบความสําเร็จ
ในการรวบรวมรายไดแผนดินในสวนกลางใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังลดอํานาจการจัดเก็บภาษี
และการบริหารจัดการภาษีอากรที่กระจัดกระจายอยูในหนวยงานราชการหลายกรมได และสถาปนา
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติใหเปนหนวยงานเดียวที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการจัดเก็บภาษีอากรเปน
สวนใหญ การปรับปรุงระบบการเก็บภาษีอากรทั่วพระราชอาณาจักรสงผลใหรายไดสงมายังกรุงเทพฯ
โดยตรงแมจะพบวามีการยักยอกเอาไวสวนตนก็ตาม (สุมาลี บํารุงสุข, 2525: 156)
4.6 นโยบายการพัฒนาอีสานดานการคมนาคมในสมัยรัชกาลที่ 5
การพัฒนาการคมนาคมทางบกโดยเฉพาะการสรางทางรถไฟ และการสรางทางหรือถนนอยาง
เปนรูปธรรมเพิ่งเริ่มปรากฏขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนของ
การปรั บ เปลี่ ย นลั กษณะการคมนาคมและการขนสง ในสัง คมไทย แมวาวัตถุป ระสงค ห ลัก ในการ
พัฒนาการคมนาคมทางบกโดยเฉพาะการรถไฟนั้นเกิดจากเหตุผลทางการเมือง คือ เพื่อความสะดวก
ในการเชื่อมตอการปกครองภายในประเทศและตอตานอิทธิพลของมหาอํานาจตะวันตกก็ตาม แตก็ไม
สามารถปฏิเสธวาเมื่อรถไฟแตละสายเปดใหบริการ ผลพลอยไดจากการเดินทางและขนสงที่รวดเร็ว
และสะดวกกวาและใชไดตลอดทั้ งป ทุกฤดูกาลทําใหสภาพเศรษฐกิจเพื่อการส งออกของสยามใน
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ขณะนั้นขยายตัวกวางขึ้นอีกดวย เชน การสรางรถไฟในภาคเหนือ และภาคอีสาน กลายเปนสิ่งที่เขามา
ชวยสงเสริมการขยายพื้นที่การเพาะปลูกขาวเปนตน (อําพิกา สวัสดิ์วงศ, 2545: 1)
วัตถุประสงคของการสรางเสนทางรถไฟเชื่อมหัวเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เกิดจากเหตุผลทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมเปนหลัก ดังจะเห็นไดจากคํา
ประกาศสรางเสนทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา พ.ศ.2433 มีใจความตอนหนึ่งระบุวา
“…การสรางหนทางรถไฟเดินไปมาในระหวางหัวเมืองไกล เปนเหตุใหเกิดความเจริญแกบานเมือง
ไดเปนอยางสําคัญอันหนึ่ง เพราะทางรถไฟอาจจะชักยนหนทางหัวเมืองซึ่งตั้งอยูไกลไปมาถึงกันยาก
ใหกลับเปนหัวเมืองใกล ไปมาถึงกันไดโดยสะดวกเร็วพลัน การยายขนสินคาไปมาซึ่งเปนการลําบากก็
สามารถจะขนยายไปมาถึงกันไดโดยงาย เมื่อเปนดังนี้ หัวเมืองใดซึ่งที่ดินอุดมดี แตสินคายังไมบริบูรณ
เพราะจัดหนทางไปมายาก ไมสามารถที่จะขนยาย ขนสินคาที่บังเกิดขึ้นไปคาขายแลกเปลี่ยนกับหัว
เมืองอื่นได ก็คงมีผูอุตสาหะคิดสราง ทํา แลเพาะปลูก สั่งสินคานั้นใหมากยิ่งขึ้น เปนการเปดโอกาสให
อาณาประชาราษฎรมีทางตั้งการทํามาหากินกวางขวางออกไป แลทําทรัพยสมบัติของกรุงสยามใหมาก
ยิ่งขึ้นดวย ทั้งเปนคุณประโยชนในการบังคับบัญชาตรวจตราราชการบํารุงรักษาพระราชอาณาเขตรให
ราษฎรอยูเย็นเปนสุขไดโดยสดวก…” (อัจฉรา ชุมดี, 2523: 139)
เสนทางการคมนาคมดั้งเดิมจากที่ราบภาคกลางเขาสูอีสานนั้นสามารถแบงออกเปน 3 เสนทาง
หลักและ 2 เสนทางรองดังนี้
(1) เสนทางดงพญาไฟหรือดงพญาเย็น จากปากเพรียวไปสระบุรี
(2) เสนทางดงพญากลาง เชื่อมระหวางอําเภอสนามชัยเขตจังหวัดลพบุรี
(3) เสนทางเขาตะโกผานระหวางเมืองกบินทรบุรี, เมืองพนมสารคาม และนครนายก
(4) เสนทางเมาะลําเลิงผานเมืองตากเขาทางเมืองเพชรบูรณ
(5) เสนทางชองจอมเชื่อมระหวางเมืองสุรินทรไปยังศรีโสภณ (Junko Koizumi, 1990: 145147)
อาจกลาวไดวาการพัฒนาระบบคมนาคมสรางเสนทางรถไฟในอีสานเปนผลมาจากอิทธิพลทาง
การเมื อ งภายนอกประเทศ ทํ า ให พ ระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว ทรงตระหนั ก ถึ ง
ความสํ า คั ญ ในการสร า งเส น ทางรถไฟจากเมื อ งหลวงไปสู หั ว เมื อ งที่ มี ค วามล อ แหลมต อ การเข า
แทรกแซงของมหาอํานาจ ดังเชน มณฑลทางภาคอีสาน ซึ่งอยูใกลชิดกับเขตแดนที่เปนอาณานิคมของ
ฝรั่งเศส เปนตน ดังนั้น เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางสังคมชนบทกับชาวเมือง
หลวง ระหวางดินแดนในตางจังหวัด และเพื่อปองกันอิทธิพลของมหาอํานาจตะวันตก กับทั้งเปนการ
รักษาอํานาจการปกครองของไทยในพื้นที่อีสาน การสรางทางรถไฟยังแสดงใหเห็นวารัฐบาลเอาใจใสใน
การทํานุบํารุงทองถิ่นที่อยูหางไกลใหเจริญขึ้นดวย ดังนั้นการสรางเสนทางรถไฟในระยะแรกเปนผลมา
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จากเหตุผลทางการเมืองมากกวาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเสนทางรถไฟจากกรุงเทพฯ – นครราชสีมาเกิดจาก
ปจจัยทางการเมืองเปนสําคัญ เพราะทรงเห็นวามีความจําเปนที่จะตองปองกันประเทศจากการคุกคาม
ของฝรั่งเศส (สมใจ ไพโรจนธีรรัชต, 2517) แตในขณะเดียวกันการเชื่อมกรุงเทพฯ เขากับนครราชสีมา
ไดทําใหรัฐบาลอาศัยนครราชสีมาเปนศูนยกลางการรวมพืชผลที่ผลิตไดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้งหมด เพื่อขนสงมาที่กรุงเทพฯ (ศรีนวล ศิริมิลินท, 2519: 125-126)
ในการดําเนินการจัดการคมนาคม สามารถแบงประเภทของการดําเนินการไดดังนี้
ประเภทแรก รัฐบาลเปนผูดําเนินการเอง
(1) หัวเมืองเปนผูแจงเรื่องกิจการคมนาคมที่จะทํามายังรัฐบาล รัฐบาลก็จะใหขาราชการผูใหญ
ของหัวเมืองนั้นดําเนินการโดยใชเงินที่เรียกวา “เงินบํารุงเมือง” เงินดังกลาวเปนเงินที่พระมหากษัตริย
พระราชทานสําหรับบํารุงเมืองตาง ๆ โดยมีขอบังคับวาถาเมืองใดจะใชจายในกิจการอะไร จะตองตั้ง
เป น จํ านวนเงิ น และประมาณการก อสร า งไวในงบประมาณเปน ป ๆ นําสงกระทรวงพระคลังเพื่ อ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะไดทรงพิจารณาและหัวเมืองจะใชเงินนี้ไดก็ตอเมื่อไดรับพระบรมรา
ชานุญาตแลว (ปยนาถ บุนนาค, 2518: 73)
(2) รัฐบาลเปนผูดําเนินการเองตั้งแตเริ่มตนโดยเปนหนาที่ของแผนกโยธาหัวเมือง กระทรวง
โยธาธิการ (ในขณะนั้น)
(3) รัฐบาลไดรับความชวยเหลือรวมมือจากบริษัทหางรานเชน ในการทําสะพานนพบุรี หรือ
สะพานนวรัฐ ขามแมน้ําปงเมืองเชียงใหม บริษัทบอเนียวไดถวายไมสรางสะพานเปนจํานวน 670 ตน
และทําปายชื่อสะพานดวยเหล็กหลอจากยุโรป สวนรัฐบาลเปนผูออกเงินทุนและจัดการเรื่องการจาง
เหมาชางทําสะพาน
ประเภทที่สอง ขาราชการมีจิตศรัทธาบริจาคทรัพยสวนตัวเพื่อกิจการคมนาคม
ประเภทที่สาม ขาราชการรวมมือกับพระสงฆ และประชาชน โดยแบงเปนกรณีดังนี้
(1) ขาราชการชั้นผูใหญและพระสงฆในทองถิ่นเปนกําลังสําคัญในการชักจูงใหราษฎรมาชวย
กิจการคมนาคม ดังเชนใน พ.ศ.2449 หลวงอนุบาลชนาญัติ นายอําเภอเหนือ แขวงเมืองสงขลาพรอม
ดวยกรมการอําเภอและพระปานเจาอธิการวัดคลองเรียนกับจันทอง กํานันไดบอกบุญชักชวนราษฎร
ตําบลหาดใหญ ชวยกันตัดทางพูนถนนตั้งแตถนนไทรบุรี ตรงริมวัดคลองเรียนตลอดไปตอกับถนนแยก
ทรงบานทาตะเคียน (ปยนาถ บุนนาค, 2518: 77)
(2) ขาราชการและราษฎรชวยกันเรี่ยไรเงินจางกรรมกรไทยจีน
(3) ข า ราชการขอแรงงานหรื อ เกณฑ แ รงงานจากราษฎรในท อ งถิ่ น มาช ว ยโดยทางราชการ
พิจารณาใหราษฎรทํากิจกรรมคมนาคมในเวลาอันสมควร ไมใหราษฎรเดือดรอน คือ ไมใหตรงกับ
ฤดูกาลทํานา หรือในยามเกิดทุพภิกขภัย หรือเกณฑนักโทษ (ปยนาถ บุนนาค, 2518: 79) ดังตัวอยาง
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“…ด ว ยได รั บ ใบบอกพระยากํ า แหงสงคราม ข า หลวงเทศาภิ บ าลสํ า เร็ จ ราชการมณฑล
นครราชสีมาที่ 385/5840 ลงวันที่ 2 ธันวาคม ร.ศ.123 วา หลวงรังสฤษดิ์ศุขการ ผูรั้งราชการเมืองไชย
ภูมิ์ ไดจัดใหพนักงานโยธาใชแรงนักโทษตัดถนนขางทิศเหนือไปทางทิศตะวันตก ตอถนนพระรังสรรค
สารกิจในเมืองบุรีรัมย 1 สายโดยกวาง 8 วายาว 10 เสนเศษ เปนการแลวเสร็จไดเปดใหมหาชนเดินไป
มาเปนสาธารณประโยชนแตเดือนพฤศจิกายน ร.ศ.121 แลวขอพระราชทานถวายพระราชกุศล…”
(แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลวงพิทักษนรากร ไดจัดสรางถนนขึ้นที่เมืองชัยภูมิ 5 สาย. ราช
กิจจานุเบกษา. เลม 20 ตอนที่ 2. หนา 27. 12 เมษายน 2446)
ประเภทที่ สี่ ประชาชนเป น ผู บ ริ จ าคเงิ น และออกแรงในกิ จ การคมนาคมโดยรั ฐ บาลไม ต อง
เกี่ยวของ
(1) เจานายในทองถิ่นเชน พ.ศ.2443 ความวา
“…ใบบอกหมอมเจาวัฒนา วันที่ 14 มิถุนายน วา พระยาประทุมเทวาธิบาล ผูวาราชการเมือง
หนองคายมีบอกมาวา พระยาประทุมเทวาธิบาล ไดเรี่ยไรเงินจากรมการแลราษฎรพอคา ไทย จีน รวม
86 ชื่อ ไดเงิน 444 บาท 12 อัฐ จางชางทําสะพานขามน้ําทาม ตรงหนาวัดโพนหมอ เมืองหนองคาย
สะพานหนึ่งโดยยาว 6 เสน กวาง 2 ศอก ปูไมกระดานเปนการเสร็จแลว ไดเปดสะพานใหราษฎรไปมา
แตเดือนพฤษภาคม รัตนโกสินทรศก 119 แลวพระยาประทุมเทวาธิบาลกรมการ แลผูซึ่งบริจาคทรัพย
สรางสะพานขอพระราชทานถวายพระราชกุศล…” (ใบบอกหัวเมือง เรื่องการเรี่ยไรและสรางสะพาน
ในจังหวัดหนองคายและชลบุรี พรอมรายนามผูบริจาค. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 17 ตอนที่ 19. หนา
218. 5 สิงหาคม 2443)
พ.ศ.2453 พระยาสุริยพงษผลิตเดช เจาเมืองนาน ไดออกเงินจางเหมาชางสรางสะพานขามลําน้ํา
สมุ ทรซึ่ งอยู บ นเส น ทางหลวงระหวางเมือ งนานกับ เมื องแพร สะพานนี้ไดรับ พระราชทานนามว า
“สะพานสุริยปรรเสขา”
(2) ราษฎรสามัญ พ.ศ.2451 จีนอุยพอคาเมืองเชียงใหมบริจาคทรัพยจางนายชางสรางสะพาน
ขามลําเหมือง 5 ซึ่งอยูระหวางทางของถนนสายอําเภอเมืองนครเชียงใหมข้ึนไปถึงพระธาตุบนดอยสุเทพ (ปยนาถ บุนนาค, 2518: 80 - 81)
(3) คนในบังคับตางชาติ พ.ศ.2451 รอยคําปุก ชาติพมาคนในบังคับอังกฤษออกเงินสวนตัวและ
เรี่ยไรเงินบรรดาเงี้ยวและพมาสรางสะพานขามลุมน้ําซึ่งเชื่อมระหวางถนนสายที่ไปลงลําน้ําน านกับ
สายที่ไปตอกับตลาด สะพานนี้ไดรับพระราชทานนามวา “สะพานสามิภักดิ์”
(4) บริษัทหางราน เปนตน
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ใน พ.ศ.2449 การคมนาคมจากนครราชสีมาขึ้นหัวเมืองอีสานเหนือ มีบันทึกเอาไวใน ขาวพระ
เจานองยาเธอกรมหลวงดํารงราชานุภาพเสด็จกลับจากตรวจราชการมณฑลอุดร (สถาบันดํารงราชานุ
ภาพ สํานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย, 2555: 404) ดังความวา
“…พระเจานองยาเธอกรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ไดเสด็จไปตรวจ
ราชการมณฑลนครราชสีมา มณฑลอุดร และมณฑลอิสาณ ออกจากกรุงเทพฯ ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม
ร.ศ.125 เสด็จกลับมาถึงกรุงเทพฯ เฝาทูลละอองธุลีพระบาทเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธน้ี ในการที่เสด็จ
ตรวจราชการครั้งนี้ ไดเสด็จโดยทางรถไฟไปถึงเมืองนครราชสีมา แลวเสด็จทางบกขึ้นทางทิศเหนือผาน
อําเภอกลาง อําเภอนอกแขวงเมืองนครราชสีมาไปเมืองชนบท เมืองขอนแกน เมืองกุมภวาป บาน
หมากแขงที่วาการมณฑลอุดรจนถึงเมืองหนองคาย แลวเสด็จเรือกลไฟซึ่งเคาเวอเนอเยเนอราลอินโด
จีนฝรั่งเศสไดจัดมาถวายให ทรงใชสอยลองแมน้ําโขงจากเมืองหนองคายแวะเมืองโพนพิไสยเมืองไชย
บุรี เมืองทาอุดทน และไปถึงเมืองนครพนม แลวเสด็จทางบอกจากเมืองนครพนมไปถึงเมืองสกลนคร
เมืองกุสุมาลย เมืองเรณูนครและนมัสการพระธาตุพนม แลวเสด็จลองเรือพายจากธาตุพนมถึงเมือง
มุกดาหาร เสด็จแตเมืองมุกดาหารทางบกเขาดงบางอี่ถึงเมืองยโสธรมณฑลอิสาณ แลวเสด็จทางเมือง
เสลภูมิ์เมืองรอยเอ็ด เมืองวาปประทุม ถึงเมืองผะไทยสงมณฑลนครราชสีมา และเมืองพิมายจนถึง
เมืองนครราชสีมา รวมเวลาเดินทางตั้งแตออกจากเมืองนครราชสีมา มาบรรจบเมืองนครราชสีมาอีก
45 วัน…” (ขาวพระเจานองยาเธอกรมหลวงดํารงราชานุภาพเสด็จกลับจากตรวจราชการมณฑลอุดร.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 23 ตอนที่ 47. หนา 1123-1124. 17 กุมภาพันธ 2449)
ปยนาถ บุนนาค (2518: 90) ไดกลาววาใน พ.ศ.2450 กระทรวงโยธาธิการไดทําการสํารวจสภาพ
ทางเดิ น ในหั ว เมื องมณฑลต า ง ๆ เพื่ อทํ า การแกไขบํารุงทางเดิน ใหดีขึ้น โดยพิจ ารณาวา สิ่งแรกที่
จํ าเป น ต องทํ า คื อ การทํ า สะพานข า มคลอง หว ย ลําธารตามเสน ทางเพื่อยน ระยะทาง และทําให
อันตรายและขาวของเสียหายลดนอยลง โดยใหหัวเมืองทุกมณฑลสรางสะพานตามแบบอยางการทํา
สะพานที่กระทรวงโยธาฯ เปนผูกําหนดขึ้น เพื่อใหมีแบบมั่น คงแข็งแรงเป นระเบีย บแบบเดี ย วกั น
กระทรวงโยธาฯ กําหนดใหใชไมเนื้อแข็งที่มีอยูแลวในหัวเมืองตาง ๆ มาทําสะพาน เชน ไมเต็งรัง ไม
ตะเคียน ไมแกน ไมแดง เพื่อจะไดไมสิ้นเปลืองเงินมาก และไมเปนการยากแกชางไมในหัวเมืองที่จะทํา
ดวย เพราะแบบอยางสะพานและไมก็มีอยูแลว (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ยธ.9/106 เรื่อง นาย
เอชไว กิตตินส เลขานุการกระทรวงโยธาธิการ รายงานมายังกรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวง
โยธาธิการ 16 มีนาคม พ.ศ.2450) ในปเดียวกันกรมหมื่นมรุพงษศิริพัฒน ขาหลวงพิเศษจัดราชการ
ตําแหนงขาหลวงเทศาภิ บาลสํ าเร็จ ราชการมณฑลปราจีน ไดเสนอความเห็นต อที่ประชุ มข าหลวง
เทศาภิบาลประจํารัตนโกสินทรศก 126 ณ กระทรวงโยธาธิการวา รัฐบาลควรจะบํารุงทางเขาช อง

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

85
ตะโกซึ่งเปนเขตตอกันระหวางเมืองวัฒนากับเมืองศรีโสภณมาเมืองปราจีนใหใชไปมาไดสะดวกเพื่อ
บํ า รุ งสิ น ค า ให เ จริ ญ ยิ่ งขึ้ น เพราะเสน ทางดังกลาวเปน ทางรวมสิน คาซึ่งมาจากมณฑลอุดร อีส าน
นครราชสีมา และเขตฝรั่งเศสเพื่ อมาจําหน ายในมณฑลปราจีน กรมหลวงนเรศรว รฤทธิ์ เสนาบดี
กระทรวงโยธาฯ จึงทรงสั่งนายสับปนโย (สปโย) วิศวกรกับนายจํารัสผูชวยสังกัดกระทรวงโยธาธิการ
ไปสํารวจทางพบวาเกวียนที่บรรทุกของไมสามารถเดินทางผานชองเขาตะโกได เพราะพื้นที่ในตอนนั้น
เปนภูเขาประกอบดวยกองศิลากอนใหญ ๆ ทับเกลื่อนกัน ฉะนั้นเมื่อมาถึงที่นี่คนเดินทางตองขนของลง
จากเกวียนกอน แลวตองขนแบกของขึ้นบาเดินทางขามชองเขาดวยความยากลําบาก แลวจึงขนของ
บรรทุกเกวียนอีกทีหนึ่ง เพราะเกวียนเปลาเทานั้นจึงจะขามชองเขาได แตถึงกระนั้นเพลาเกวียนก็หัก
และเกิดอันตรายตาง ๆ แกเกวียนและโค นายสับปนโยไปตรวจทางยังไมสําเร็จก็ตองกลับกรุงเทพฯ
เพราะปวยและขาดเสบียงอาหาร (ปยนาถ บุนนาค, 2518: 91)
ทางที่จะตัดใหมนี้ยาวประมาณ 3,849 เมตร พื้นที่ในมณฑลนครราชสีมากับมณฑลปราจีนสูงต่ํา
ไมเทากัน ฉะนั้นเมื่อตัดทางขึ้นไปจะสูงผิดกัน 162 เมตร และ 29 เซนติเมตร ทางที่ทํานี้สวนใหญตัด
เขาทางเกาซึ่งเปนที่ราบ ทั้งนี้เพื่อไมใหตัดระเบิดศิลามาก ทําใหชวยประหยัดเงินแตตรงที่สุดทางทั้ง
สองขางอันเปนทางขึ้นเขา จําเปนตองตัดทางเลี้ยวทับกันหลายตลบ นายสับปนโย เนนวา การที่จะ
สรางทางนี้ตองเอาใจใสในการที่ตองทํารางน้ําเดิน และสะพานขามทางน้ําไหลเปนสวนสําคัญ เพราะ
ไมเชนนั้นทางที่ทําไปก็จะไมไดใชประโยชน สวนรายการกะประมาณเงินที่จะทําก็ตรงกับที่ไดปรึกษา
กับนายเอเลกรี (C. Allegri) แตแรกคือ 40,000 บาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหลงมือทําทางชองตะโกในเดือนมกราคม พ.ศ.2451 โดยกรมหลวงนเรศรวร
ฤทธิ์สงวิศวกรทั้งไทยและฝรั่งของกระทรวงโยธาธิการมีนายสับปนโย เปนหัวหนาเดินทางไปลงมือทํา
และทรงมีสารตราถึงขาหลวงเทศาภิบาล มณฑลปราจีนกับมณฑลนครราชสีมาจัดคนมาทํางานแบบ
เกณฑจาง การทําทางชองตะโกแลวเสร็จในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2451
จะเห็นไดวาในการบํารุงทางที่มีอยูแตเดิมนั้น รัฐบาลไดใชนโยบายเรงดําเนินการปรับปรุงพัฒนา
แก ไ ขให เ ร็ ว ที่ สุ ด เพื่ อ ประโยชน ด า นเศรษฐกิ จ การเมื อ งและการปกครอง ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลจะบริห าร
งบประมาณอยางประหยัด รอบคอบและคุมคาที่สุด (ปยนาถ บุนนาค, 2518: 93) นอกเหนือจากการ
บํารุงเสนทางคมนาคมในอีสานแลว ดานโยธาธิการนับวามีความสําคัญเชนเดียวกัน สืบเนื่องมาจากใน
ระยะระหวาง พ.ศ.2443 ยังไมมีเสนทางรถไฟขึ้นสูมณฑลฝายเหนือ คือมณฑลอุดร เสนทางยังคงเปน
ทางเกวียนสําหรับใชสัญจรไปมาระหวางหัวเมืองอีสานเหนือกับหัวเมืองอีสานใตเทานั้น ดังความในใบ
บอกวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2447 ความวา
“…ดวยไดรับบอกพระวรวงษเธอ พระองคเจาวัฒนาขาหลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑล
อุดรวา ขุนประจิตรัฐกรรมขาหลวงกับพระศรีชนะบาล ปลัดเมืองชนบท ไดพรอมดวยกรมการอําเภอ
และราษฎรชวยกันขุดสระน้ําขึ้นที่หลังที่พักขาหลวงโดยกวาง 16 วายาว 1 เสน 17 วาลึก 1 วา 1 สระ
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กับไดสรางถนนขึ้น 4 สาย ๆ ที่ 1 จากถนนสายกลางเมืองโดยกวาง 4 วายาว 19 เสน 13 วา สายที่ 2
ตัดถนนสายกลางเมืองแยกเปน 4 ตําบล สายที่ 3 จากถนนสายกลางเมืองแยก 4 ตําบล ไปตามทิศ
ตะวันออกถึงหวยเอียนโดยกวาง 4 วายาว 10 เสน 18 วา สายที่ 4 จากถนนแยก 4 ตําบลไปตามทิศ
ตะวันตกถึงหนองกองแกวโดยกวาง 4 วายาว 13 เสน 25 วา และไดสรางสะพานขามคูเมืองและรอง
ถนนโดยกวาง 1 วา ยาว 3 วา 2 ศอก 2 สะพาน กวาง 1 วา 2 ศอก ยาว 3 วา 2 สะพาน กวาง 2 วา
ยาว 5 วา 1 สะพาน กวาง 2 วายาว 8 วา 1 สะพานรวม 6 สะพาน สระน้ําและถนนสะพานนี้สรางขึ้น
แลวเสร็จ ไดเปดใหมหาชนและสัตวพาหนะอาไศรยเปนสาธารณประโยชนแตวันที่ 31 พฤษภาคม ร.ศ.
123 แล ว ผู ที่ ส ร า งขึ้ น พร อ มกั น มี ค วามยิ น ดี ข อพระราชทานถวายพระราชกุ ศ ล…” (แจ ง ความ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการปฏิสังขรณกอสรางสิ่งตาง ๆ ตามหัวเมืองมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 21 ตอนที่ 39. หนา 693-694. 25 ธันวาคม 2447)
4.7 นโยบายการพัฒนาอีสานดานเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 5
พื้ น ที่ บ ริ เ วณลุ มแม น้ํ า มู ลซึ่ งครอบคลุ มจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย และชัย ภูมิ รวมไปจนถึง
บริเวณลุมน้ํามูลตอนลางที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เปนพื้นที่ที่
สํ า คั ญ ทางด า นเศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาล แต เ ดิ ม แม น้ํ า มู ล เป น เส น ทางการสั ญ จรสํ า คั ญ ซึ่ ง มี เ มื อ ง
นครราชสีมาเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนระหวางที่ราบสูงโคราชกับกรุงเทพฯ ตั้งแตกอนการสราง
เสนทางรถไฟ การเติบโตทางการคาในพื้นที่เหลานี้มีเพียงเล็กนอยหลังจากสนธิสัญญา พ.ศ.2398 การ
พัฒนาระบบคมนาคมเชื่อมหัวเมืองโดยสรางเสนทางรถไฟกรุงเทพฯ – นครราชสีมา สงผลตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในอีสานอยางมากจนถึงรัชกาลที่ 6 กลาวไดวาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอัน
เปนผลมาจากนโยบายของรัฐบาลไดเริ่มตนจากพื้นที่เมืองนครราชสีมาเปนที่แรกและขยายไปยังสวน
อื่น ๆ ของอาณาบริเวณ Upper Mun River
กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวอีสาน (ไมรวมชาวจีน ญวน ชาวตางชาติ) มีระบบการผลิตแบบ
เลี้ ย งตนเอง หรื อผลิ ตเพื่ อยั งชี พ หรื อผลิ ตแบบพึ่งตนเอง และเพื่อกิจ กรรมทางศาสนาเปน สําคัญ
เครื่องมือเครื่องไมที่ใชในการผลิตไดแก ไถ คราด จอบ เสียม เปนแบบดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษ มีการใชแรงงานคนและสัตว มาเปนเวลาชานานตั้งแตสมัยแรกเริ่มอารยธรรมอีสาน การปลูกขาว
เปนอาชีพสําคัญของชาวไทยและเพื่อนบานใกลเคียงมาตั้งแตมีบันทึกทางประวัติศาสตร การผลิตสวน
ใหญจึงเปนการผลิตเพื่อเลี้ยงครอบครัว และขึ้นอยูกับแรงงานในแตละครัวเรือน พ.ศ.2412 อีสานมี
ประชากรมากถึง 1 ลานคน (Warrington Smyth, 1898: 223) และไดเพิ่มเปน 2.6 ลานคนใน พ.ศ.
2454
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอีสานเปนตนวาเริ่มชัดเจนมากขึ้นตั้งแต พ.ศ.2443 เมื่อทางรถไฟ
มาถึงจังหวัดนครราชสีมา
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สภาวะทางเศรษฐกิจบริเวณลุมน้ํามูลกอนการเกิดขึ้นของทางรถไฟ ราษฎรผลิตขาวของสําหรับใช
ในชีวิตประจําวัน มีนอยครั้งที่การพึ่งพาการผลิตจะอยูภายนอกชุมชน การผลิตขึ้นอยูกับประโยชนใช
สอยมากกว า มู ล ค า ทางตลาด ชุ ม ชนจึ ง มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ห ลายชนิ ด แต จํ า นวนสิ น ค า แต ล ะชนิ ด ไม สู ง
เนื่องจากไมไดวัตถุประสงคเพื่อการคาขาย การผลิตถูกทําขึ้นเฉพาะปริมาณที่เพียงพอสําหรับการ
บริโภคในครอบครัวและเพื่อการแบงปนในชุมชน (Chumphon Naeochampa, 1996: 3) อาชีพหลัก
ของคนในลุมน้ํามูลคือการทํานาป จากลักษณะทางภูมิศาสตรที่เปนแองกระทะ และที่ราบลุมแมน้ํามูล
มีลําน้ําสาขาหลายเสนจึงเหมาะแกการเพาะปลูก การเพาะปลูกขาวตองพึ่งฝนเนื่องจากวัตถุประสงค
ของการผลิตเพื่อตอบสนองตอความตองการในครัวเรือน ดังนั้นความพยายามที่จะนําเทคนิคใหม ๆ
เชนการชลประทาน ปุยหมัก จึงไมประสบผลสําเร็จ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชทําการเกษตรสวนใหญ
ผลิ ต ในประเทศด วยวัส ดุที่มีอยู ย กเวนชิ้น สวนเหล็กบางสวนของเครื่องมือที่ไมไดทําในทุกหมูบาน
ตัวอยางเชน จอบ เคียว ใบมีดไถ เครื่องมือเหลานี้ไดรับการติดตอกับหมูบานชางตีเหล็กเชน หมูบาน
แหงหนึ่งที่ตําบลบานดุง อําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (Chumphon Naeochampa, 1996)
นอกเหนือจากการเพาะปลูกแลวยังมีอาชีพเกษตรกรรมอีกหลายแหงที่ทําใหสามารถพึ่งพาตนเอง
ได ตัวอยางเชนการเพาะปลูกพืชอาหาร ขาว ถั่ว แตงกวา งา และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ
สําหรับการบริโภค เชน ผาฝาย ทั้งยังมีสวนผักและสวนผลไม มีไมยืนตนและไมผลัดใบ หนึ่งในพืชที่
สําคัญที่สุดที่สามารถพบไดในทุกหมูบานคือ ไมไผที่ใชสําหรับทําอุปกรณตาง ๆ ขนาดเล็ก ขนาดใหญ
นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงปศุสัตวเชน วัว ควาย ลุมน้ํามูลและที่ราบสูงโคราชเปนแหลงผลิตที่สําคัญที่สุด
สําหรับกําลังแรงงานของวัวและควายที่ใชในการทํานาขาว
งานหัตถกรรมของชาวบานในลุมน้ํามูลเปนที่นิยมแพรหลายคือการปนฝายและการทอผ าไหม
และการเลี้ยงหนอนไหม การปลูกหมอนและการผลิตผาไหมในลุมน้ํามูลเปนที่รูจักกันดี นอกเหนือจาก
การตอบสนองความตองการของทองถิ่นแลว ยังผลิ ตเพื่อจําหนายในชุ มชนอื่น ๆ ดวย สําหรับงาน
หัตถกรรมฝายนั้นสามารถกลาวไดวาเปนเพียงความตองการของทองถิ่นเทานั้น การแลกเปลี่ยนสินคา
เกิดขึ้นภายในชุมชนเดียวกันเทานั้น งานหัตถกรรมผาฝายในลุมน้ํามูลเกือบจะพังทลายทั้งหมดหลังจาก
ที่ ท างรถไฟเริ่ ม ขึ้ น ที่ น ครราชสี ม า ส ว นผ า ไหมเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นกั น มากขึ้ น เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ อื่ น ๆ เนื่ อ งจากการผลิ ต มี ก ารแพร ห ลายมากขึ้ น มี ร าคาแพงและเสี ย
คาใชจายนอยมากในการขนสงเพราะสินคามีน้ําหนักเบา สามารถดําเนินการขนสงไดแมในพื้นที่ที่
ยากลําบาก นอกจากการผลิตในครัวเรือนหรือในทองถิ่นแลว ผาไหมยังถูกขายใหกับพอคาคนกลาง
สําหรับการนําเอาไปจําหนายในภูมิภาคอื่น ๆ ดวย (Chumphon Naeochampa, 1996: 4)
นอกเหนือจากกิจกรรมดังกลาวแลวยังมีกิจการชางตีเหล็ก การทํานาเกลือและเครื่องปนดินเผา
การผลิตทั้งสามประเภทนี้ไมสามารถดําเนินการไดในทุกหมูบาน เพียงไมกี่หมูบานเทานั้นที่มีความ
เชี่ยวชาญในแตละกิจกรรม วัตถุดิบยังไมสามารถหาไดทุกหมูบาน ตัวอยางเชน การทํานาเกลือ ทําได
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โดยการเก็บเกลือจากแมพิมพเกลือและวางไวในรางไม น้ําถูกเทลงเพื่อปลอยใหลงตามราง กรรมวิธีนี้
จะไดเกลือเหลวที่มีคุณภาพมาก ของเหลวนี้จะถูกตมจนกวาจะแหงและกลายมาเปน เกลือสินเธาวใน
เวลาตอมา เกลือชนิดนี้ใชกันอยางแพรหลายในครัวเรือนชาวอีสานรวมทั้งการแลกเปลี่ยนสินคาจาก
หมูบานอื่น ๆ นี่คือรูปแบบของการคาในทองถิ่นหรือระบบพึ่งพาตนเอง (Chumphon Naeochampa,
1996)
ระบบการคาในทองถิ่น เนื่องจากความหลากหลายของผลิตภัณฑที่เกิดจากเศรษฐกิจแบบพึ่งพา
ตนเอง และดวยขอจํากัดของการผลิตที่ทําขึ้นเพื่อใชในครัวเรือนเทานั้น บางครั้งก็มีการขาดแคลนบาง
ประเภทและส ว นเกิ น บ าง หลั งจากการบริ โ ภคภายในครัว เรือน การแลกเปลี่ย นจึงเกิดขึ้นภายใน
หมูบานหรือระหวางหมูบาน ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนในรูปแบบขาวของเชน ขาว เกลือ ปลาหมัก เปน
ตน
รูปแบบของการคาขายแลกเปลี่ยนระหวางหมูบานจะเกิดขึ้นเฉพาะชุมชนที่อยูไมหางไกลกันมาก
นัก การเดินทางไดสะดวกดวยการเดินเทา หาของปาหรือใชรถลากที่มีวัวเปนตัวขับเคลื่อน การเดินทาง
จะใชเวลาไมนานประมาณ 2-10 วัน (Chumphon Naeochampa, 1996: 5) การแลกเปลี่ยนสินคา
ดังกลาวทําใหประชาชนในเขตลุมน้ํามูลมีความมั่นคงมากขึ้น พวกเขาไมกังวลตอการขาดแคลนอาหาร
ที่อาจกลายเปนวิกฤตสําคัญ ทั้งนี้การเติบโตของการคาและการพาณิชยหลัง พ.ศ.2393 ทําใหความ
ตองการแรงงานรับจางเพิ่มมากขึ้น การทํานากลายเปนอาชีพที่นาสนใจมากขึ้นและเพราะคนไทย
จํานวนนอยมาก ที่เต็มใจทํางานรับจางทําใหคาจางมีแนวโนมสูงขึ้น ดังนั้นการขาดแคลนแรงงาน และ
แนวโนมของคาจางที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เปนลักษณะของเศรษฐกิจไทยนับจาก พ.ศ.2393 จนกระทั่งถึง
ทศวรรษ 2463 (เจมส ซี อินแกรม, 2552: 313) การคาสินคาในทองถิ่นรวมถึงการขยายการคาระยะ
ยาวจะมีพอคาคนสําคัญคือ นายฮอย สําหรับการเดินทางไปคาขายในทองที่ที่หางไกล ตัวอยางเชน
การคากับที่ราบลุมกัมพูชา โดยเฉพาะการคาควายซึ่งมีสวนสัมพันธกับการขยายพื้นที่ปลูกขาวในพื้นที่
ลุมน้ําเจาพระยา หลังสนธิสัญญาเบาวริง พ.ศ.2398 การผลิตขาวในภาคกลางสวนหนึ่งอาศัยแรงงาน
ที่มาจากควายและวัวรวมทั้งชายฉกรรจที่มาจากที่ราบสูงโคราช (Chumphon Naeochampa, 1996)
เนื่องจากภูมิประเทศของลุมน้ํามูลและที่ราบสูงโคราชเหมาะสมกับสัตวประเภทดังกลาว เราจึงสามารถ
หาเลี้ยงสัตวชนิดนี้ไดทุกหนทุกแหง ขั้นตอนการคาของนายฮอย คือการตอนฝูงสัตวเดินเทาไปยังที่ราบ
ภาคกลางหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว พวกเขาจะกลับมายังภูมิลําเนาเมื่อถึงฤดูการเพาะปลูก การคาสัตวดวย
วิธีนี้เหมาะสมกับบริบทของการคาของประเทศในเวลาที่ถนนหนทางยังไมพัฒนาเต็มที่ การคายังคง
ดําเนินตอไป โดยวัวจะกินหญาตลอดเสนทางทั้ งยังปลอดภัย และประหยัด การคาชนิดนี้นําระบบ
การเงินเขาสูหมูบานโดยตรง ซึ่งเปนการซื้อขายหลักทรัพยครั้งแรกที่เกี่ยวกับทองถิ่นโดยนายฮอย และ
ทําใหมีการติดตอจากคนในที่ราบภาคกลางมากขึ้น

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

89
การคาระหวางภาคกลางกับอีสานในระยะกอนปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนการเดิน
ทางผานทางดงพญาไฟ ซึ่งจะตองโดยสารโดยเรือไปลงจอดที่เมืองสระบุรีจากนั้นจะตองเดินเทา สภาพ
ภู มิ ป ระเทศระหว า งนครราชสี ม ากั บ สระบุ รี เ ต็ ม ไปด ว ยแนวเขาหิ น และป า รกชั ฏ ( Chumphon
Naeochampa, 1996) ประกอบกับมีสัตวรายนานาชนิด ภูมิประเทศที่ลาดชัดจึงทําใหยากต อการ
เดินทาง เจมส แม็คคาธี เจากรมแผนที่ไดเขามาสํารวจและทําแผนที่ครั้งแรกใน พ.ศ.2427 เขาได
กลาวถึงการเดินทางเขามาดงพญาไฟดังนี้
“…ระยะทางระหวางจังหวัดสระบุรีกับโคราชไมมีสิ่งใดที่นาสนใจมาก ยกเวนปาดงพญาไฟซึ่งเปน
ที่รูจักกันดีในพื้นที่ที่มีโรคตาง ๆ ในระหวางการกอสรางทางรถไฟ ชาวจีนหลายรอยคนลมตายและอื่น
ๆ อีกมากมายกอนที่การกอสรางเสร็จสิ้น…” (Chumphon Naeochampa, 1996: 7)
เนื่องจากเสนทางดังกลาวเปนเสนทางอันตรายมากตองใชเวลาเดินทางประมาณ 10 วัน ดังนั้นจึง
ไมไดรับความนิยม นอกจากนี้แลวยังมีเสนทางชองตะโกเชื่อมตอระหวางอําเภอนางรอง เมืองบุรีรัมย
กับอําเภอกบินบุรี เมืองปราจีนบุรี เสนทางนี้ไดรับความสนใจจากรัฐบาลมากกวา ดังไดอธิบายเอาไว
แลวในหัวขอกอน การสรางถนนที่ดีขึ้นทําใหสามารถเดินทางดวยวัวเทียมเกวียนไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
แมวาจะตองยกพาหนะขามโขดหินบางชวงบางจุดที่ยากลําบาก ขอดีอีกประการคือ เปนเสนทางที่ไม
อันตราย และใชเวลาประมาณ 16 วันจากนครราชสีมาถึงปราจีนบุรี พอคาจากอีสานสวนใหญจะใช
เสนทางนี้ เพื่อตอนฝูงวัวจํานวนมาก
พ.ศ.2429 พระยาศรีสิงหเทพ (ทัด ไกรฤกษ) ขาหลวงเมืองอุบลราชธานีไดนําชางจากกรุงเทพฯ
ไปตอเรือกลไฟที่อุบลราชธานี เพื่อรับสงคนและสินคาจากทาเรือทาชาง เรือกลไฟใชเวลาเพียง 7 วัน
จากนครราชสีมา – ทาชาง และ 10-15 วันจากอุบลราชธานีถึงทาชาง การตอเรือกลไฟกอนการสราง
เสนทางรถไฟสะทอนใหเห็นถึงการนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชเพื่อยนระยะทางลงไดถึงครึ่งหนึ่ง
ของเรือที่ใชพาย (ไพฑูรย มีกุศล, 2526: 35)
สมิท วอริงตัน ไดบันทึกการเดินทางระหวางเมืองหนองคายผานนครราชสีมาไปสระบุรีใน พ.ศ.
2431 โดยใช เ กวี ย น เขาบั น ทึ ก ว า เมื อ งโคราชห า งจากเมื อ งหนองคาย 210 ไมล ประมาณ 336
กิโลเมตร พอคาใชเวลาเดินทาง 2-3 สัปดาห แลวแตสภาพดินฟาอากาศ สมิทบันทึกวาตอนที่เดิน
ทางผานบึงแหงหนึ่ง เต็มไปดวยแมลงหวี่ ยุง หมัด เห็บ และปลิงที่คอยสูบเลือด บางครั้งใชเวลาขาม
กระแสน้ํากวาง 30 หลานานถึง 3 ชั่วโมง โดยที่พวกเราตองแบกเกวียนเอาไวบนไหล บางครั้งตอง
กระเสือกกระสนอยูในโคลนและน้ําที่ทวมถึงเขา เรายังคงรักษาระดับเฉลี่ยของระยะทางไวที่ 21 ไมล
หรือ 33.6 กิโลมเมตรตอวัน ในระหวางการเดินทางสมาชิกในคณะคนหนึ่งลมปวยและตองทนทุ กข
ทรมานจากอาการอักเสบในตับ ที่เ กิด ขึ้น หลังจากที่มีอาการจับ ไขมาลาเรีย อยูเ ปนเวลานาน ชวงที่
ยากลําบากที่สุด คือตอนเดินทางผานจากสีคิ้วไปจันทึก ฝนก็ตกกระหน่ําใสเราไมยั้ง เราแทบไมรูรอนรู
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หนาวกับสายฝนเนื่องจากน้ํานั้นทวมขึ้นมาจนถึงตนคอ วัวตองพากันวายน้ําสวนพวกผูชายก็ตองยก
เกวียนไวบนไหล โชคดีที่ตรงนี้น้ําทะลักเขาจมูกเฉพาะคนที่ตัวเตี้ยที่สุดเทานั้น เราเสียเวลาอยูที่นี่ 3 วัน
คลองเบื้องหนาเรามีน้ําขึ้นสูงถึง 10 ฟุต ในตอนกลางคืนเราไมสามารถเดินทางยอนมาขางหลังไดเลย
เพราะขางนอกเราเต็มไปดวยน้ํา ขณะที่เรานําขาวและยาควินินออกมาแจกจายและผูคนตางลมหมอน
นอนเสื่อกันดวยพิษไข เราก็ใชเวลาวันที่ 2 เพื่อตอแพไมไผและระโยงระยางเสนหวายขามกระแสน้ํา
ตนไมตนใหญ ๆ และกิ่งกานของมันหักโคนและไหลลงมาตามกระแสน้ํามองดูเหมือนจรวดขนาดมหึมา
แพจึงลองลงมาอยางรวดเร็วตามแรงกระแสน้ําเชี่ยว แทรกผานกิ่งกานตนไมที่ลอยขวางและในที่สุดแพ
ก็แตก (สุวิทย ธีรศาศวัต, 2549: 414-416)
สมิทบันทึกวา ทางรถไฟที่กําลังสรางผานดงพระยาเย็นนั้นมีไขปาชุกชุมมากทําใหฝรั่งสวนมากที่
เปนวิศวกรตายไป 36 คน กรรมกรจีนตายไป 414 คน ในรายงานการตรวจราชการของพระพรหมาภิบาล พ.ศ.2439 ไดกลาวถึงการเดินทางจากกรุงเทพฯ มานครราชสีมาในชวงฤดูฝนของเดือนพฤษภาคม
ถึงมิถุนายน โดยเลี่ยงไมมาทางดงพระยาเย็นซึ่งไขปาชุกชุม แตมาทางเมืองกบินทรบุรี ชวงแรกจาก
กรุงเทพฯ มากบินทรบุรีใชเรือ จากนั้นใชเกวียนเทียมวัว ชวงที่ลําบากที่สุดคือตอนที่จะขามชองตะโก
ในเทื อกเขาบรรทั ด ต อ งนํ าเกวี ย นขึ้ น มาที ล ะชั้ น 7 ชั้น ใชเวลา 2 วัน จนถึงยอดเขา รวมเวลาจาก
กรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา 27 วัน (สุวิทย ธีรศาศวัต, 2549) ซึ่งกลาวไดวากอนการมีเสนทางรถไฟนั้นมี
อุปสรรคซึ่งประกอบไปดวย (1) เสนทางเปนหลม เปนโคลนในฤดูฝน จนยากที่จะเดินทางได การขนสง
ในฤดู ฝ นจึ งเกื อบจะเป นไปไม ได เลย (2) ต องขามหว ย ลําน้ําตาง ๆ ซึ่งยากลําบากมากเพราะไมมี
สะพาน สมาชิกที่เดินทางในคณะตองชวยกันเข็นเกวียนขามลําน้ําที่ละเลม (3) บางครั้งตองขึ้นเขา ซึ่ง
ตองใชแรงงานคนชวยดันและดึงเกวียนทีละเลม (4) บางชวงทางผานชองเขาแคบมาก จนเกวียนผาน
ไมไดเชน บริเวณปากชอง จนตองใชวัวตางแทน และ(5) มีไขปาชุกชุม การกอสรางเสนทางรถไฟใน
อีสานนับไดวาเปนผลมาจากการลงนามระหวางรัฐบาลไทยกั บรัฐบาลอังกฤษใน พ.ศ.2430 โดยมี
สาระสําคัญเพื่อการกอสรางเสนทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – เชียงใหม และสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา
กอนสรางทางรถไฟอีสานมีการขนสงสินคาเขาออกอีสานกับภาคกลางนอยมากคือประมาณปละ
1,800-2,400 คั น แต พอทางรถไฟเข า ถึ งนครราชสีม าปลาย พ.ศ.2443 ในปรุงขึ้น บริเวณสิ น ค า ที่
บรรทุกดวยรุไฟเขา-ออก ภาคอีสานไดเพิ่มขึ้นเปน 22,565 ตน หรือเพิ่มเปน 10.7 เทา ในพ.ศ.2446
เพิ่มเปน 33,542 ตน หรือ 16 เทาในพ.ศ.2448 เพิ่มเปน 37,655 ตัน หรือ 17.9 เทา และ พ.ศ.2461
เปน 91,299 ตัน หรือ 43.5 เทา ซึ่งเห็นไดชัดวา 18 ปหลังจากทางรถไฟเขาถึงนครราชสีมา ปริมาณ
สินคาสงออกที่บรรทุกโดยรถไฟเพิ่มขึ้นเปน 43.5 เทา (สุวิทย ธีรศาศวัต, 2549: 432)
นอกจากเสนทางบกแลวเสนทางน้ําก็มีความสําคัญเชนกัน ความสูงของระดับน้ําในแมน้ํามูลชวง
ฤดูฝน ทําใหสามารถขนสินคาลงเรือไดโดยขนสงระหวางทาชางในเมืองนครราชสีมาไปยังอุบลราชธานี
ใชเวลาประมาณ 60 วัน หรือ 2 เดือน หลังจากฤดูฝนแลวปรากฏวายังตองใชทางบกเชนเดิม เนื่องจาก
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นครราชสีมาเปนพื้นที่หลักของตลาดซื้อขายที่ใหญที่สุดเพื่อกระจายไปยังตลาดในทองถิ่นอื่น ๆ ของ
อีสาน สินคาบางอยางถูกสงไปขายยังอินโดจีนฝรั่งเศส ผานลําแมน้ําโขง ดังนั้นเสนทางการคาที่สําคัญ
ในภูมิภาคอีสานจึงรวมตัวกันที่นครราชสีมา (Chumphon Naeochampa, 1996: 7)
อาจกลาวไดวานโยบายสงเสริมดานเศรษฐกิจของรัฐบาลตออีสานในสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดจาก
จุ ด ประสงค ห ลั ก ในการที่ จ ะเข า ควบคุ ม กํ า ลั ง คนและแหล ง ทรั พ ยากรอั น อุ ด มสมบู ร ณ ข องอี ส าน
เนื่องจากภาคอีสานมีแหลงทรัพยากรที่อุดมสมบูร ณ ดังนั้นรัฐบาลจึงทุมงบประมาณลงทุนกั บ การ
พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อเศรษฐกิจเปนหลัก ซึ่งเปนการกระตุนการผลิตในพื้นที่เพื่อการตลาด ทาง
รถไฟเขาสูนครราชสีมาอยางเปนทางการใน พ.ศ.2443 ไมเพียงแคอํานวยความสะดวกในการขนสง
สินคาเทานั้น แตยังทําใหรัฐบาลสามารถริเริ่มโครงการตาง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจการในอีสานดานอื่น ๆ
มีโครงการของรัฐบาลหลายแหงที่รัฐบาลดําเนินการในพื้นที่ลุมน้ํามูลหลังจากการเดินรถไฟ เชน งาน
ของกรมเทคนิ ค ผ า ไหม การส ง สั ต วแพทย เ พื่ อ เข า ไปควบคุ ม โรคติ ด ต อ ของสั ต ว รวมทั้ ง งานของ
ขาราชการจากกระทรวงเกษตราธิการ กิจกรรมเหลานี้ไดชวยใหรัฐบาลสามารถเผยแพรความรูทางดาน
การเกษตรสมัยใหมตลอดจนวิธีการที่นําไปสู “การผลิตเชิงพาณิชย” (Chumphon Naeochampa,
1996: 9)
ในการผลิตเชิงพาณิชยเริ่มกอตัวขึ้นเมื่อปริมาณและความหลากหลายของสินคามีเพิ่มมากขึ้น
สืบเนื่องจากการมีปฏิสัมพันธกับความพยายามที่จะเปลี่ยนการผลิตจากการผลิตในครัวเรือนไปสูการมุง
ผลิตเพื่อการตลาด เพื่อใหประชาชนสามารถซื้อผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่เขามาพรอมกับทางรถไฟ กลาวได
วา รถไฟนําตลาดสินคาเกษตรและปาไมเขาสูลุมน้ํามูล นอกจากนี้ตลาดลุมน้ํามูลยังเปนสวนหนึ่งของ
ตลาดคาขายสินคาสําเร็จรูปจากตางประเทศอีกดวย สินคานําเขาและสงออกจากพื้นที่เหลานี้ไมจํากัด
เฉพาะนครราชสีมาและพื้น ที่ใกลเ คียง การพัฒนาเชิงพาณิชย ขยายไปสูชุมชนชาวลาวอันห างไกล
ยกตัวอยางเชนใน พ.ศ.2455 เกี่ยวกับการผลิตไหม ชาวจีนไดนําเสนใยไหมมาจากในนครราชสีมาใน
ราคา 28-420 บาท และยั ง มี ก ารค า ขายหมู หมู ที่ ข ายในนครราชสี ม าราคาตั ว ละ 23-25 บาท
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารค า หนั ง สั ต ว เ ช น หนั ง ควาย หนั ง วั ว และน้ํ า มั น ดิ บ สิ น ค า เหล า นี้ ถู ก ส ง มายั ง
นครราชสีมาซึ่งเปรียบเปน HUB ที่ใหญที่สุดของอีสาน ในเวลานั้นฝายทองถิ่นไมไดราคาเนื่องจาก
พอคาจีนนําเขาจากตางประเทศ (Chumphon Naeochampa, 1996: 11)
บทบาทของทางรถไฟไมเ พี ยงมีผ ลตอการขยายตัว ของชุมชนที่วิวัฒ นกลายเปนชุมชนการคา
เทานั้น แตมีผลกระทบตอชุมชนเดิมใกลสถานีรถไฟถึงขนาดมีการยายที่ทําการอําเภอมาตั้งใหมใกล
สถานีรถไฟ เพื่อความสะดวกของราษฎรในการเดินทางมาใชบริการที่วาการอําเภอ ทําใหชุมชนเดิม
เล็กลง แตชุมชนบริเวณสถานีรถไฟขยายตัวเพิ่มเร็วยิ่งขึ้น เชน ที่วาการอําเภอศรีขรภูมิเดิมตั้งอยูที่บาน
อนันต แตสถานีรถไฟตั้งอยูที่บ านระแงง บานอนันตเปนเสนทางผานของทางเกวียนสายโคราช –
บุรีรัมย – สุรินทร – ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เมื่อสรางทางรถไฟซึ่งไมผานบานอนันตและเสนทาง
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เกวียนก็ไมมีคนใช หันมาใชรถไฟแทน หลวงจรุงจิตประชา นายอําเภอศรีขรภูมิจึงเสนอใหยายที่วาการ
อําเภอ บานพักของขาราชการมาตั้งอยูที่บานระแงงใกลสถานีรถไฟ บานระแงงซึ่งเดิมเปนหมูบานเล็ก
ๆ ก็ขยายตัวอยางรวดเร็ว เพราะมีทั้งสวนราชการ สถานีรถไฟ ตลาด เชนเดียวกับที่อําเภออุทุมพรพิสัย
จั งหวั ด ศรี สะเกษเดิ มตั้งอยูที่บ า นสํา โรงใหญ ตอมาเมื่อมีส ถานีร ถไฟซึ่งตั้งหางจากที่วาการอําเภอ
ทางการจึงยายที่วาการอําเภอและบานพักขาราชการไปอยูใกลสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย เชนเดียวกัน
ที่วาการอําเภอกันทรารมย ตองยายมาตั้งใหมที่บานคําบอน หมู 6 ซึ่งใกลกับสถานีรถไฟดวยเหตุผล
เดียวกัน ประกอบกับการตัดเสนทางรถไฟไมอาจโคงไปมาตามชุมชนเหมือนกับการตัดถนน แตตองตัด
เปนเสนตรงเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ ผลก็คือใหหนวยราชการจํานวนหนึ่งตองยายมาตั้งอยูใกล
สถานีรถไฟ ทําใหชุมชนการคาใกลสถานีรถไฟขยายตัวอยางรวดเร็ว (สุวิทย ธีรศาศวัต, 2549: 460)
นอกจากชาวจีนที่เขามามีบทบาทแลวยังพบวา ชาวบานจํานวนหนึ่งยังถูกดึงเขามาสูสวนหนึ่งของ
ธุรกิจการคา ชาวบานเหลานี้บางครั้งก็เปนคนขายแรงงานใหกิจการของพอคาชาวจีน มีธุรกิจการขนสง
ระหวางนครราชสีมากับชุมชนนอกเมืองซึ่งเปนธุรกิจที่สําคัญเกี่ยวของกับกําลังแรงงานของชาวบานใน
ลุมน้ํามูล เมื่อพนฤดูปลูกขาว ชาวบานจะหันไปประกอบอาชีพเสริมดวยการใชรถลากของพวกเขา
ขนสงสินคา นับเปนอาชีพเสริมที่สําคัญที่สรางรายไดอีกทางหนึ่ง อาชีพการขนสงโดยใชรถเข็นหรือรถ
ลากเปนเพียงอาชีพเสริมเทานั้น อาชีพหลักของชาวอีสานยังคงเปนการทํานาปเชนเดิม อยางที่ไดกลาว
มา นอกจากทางบกแลว การขนสงทางน้ําก็สําคัญ การขนสงระหวางนครราชสีมาไปยังอุบลราชธานี
ในชวงที่ระดับน้ําสูงตองใชเวลาถึง 2 เดือน ตัวอยางเชน พ.ศ.2448 การขนสงสินคาจากทาชางซึ่งเปน
ทาเรือแมน้ํามูลที่ใกลที่สุดมีเรือขนสงมากถึง 40 ลํา (Chumphon Naeochampa, 1996: 13)
Clemens Weiler วิศวกรชาวเยอรมันที่คุมการสรางรถไฟสายอีสานเปนเวลานานไดสังเกตเห็น
ความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ริมทางรถไฟในเขตเมืองนครราชสีมาและกลาววา
“…รถไฟมีอิทธิพลที่เห็นไดอยางชัดเจน พอที่จะเห็นไดประการแรกคือ การใชสังกะสีมุงหลังคา
เรือน ซึ่งปรากฎวาตอนนี้บานมุงหลังคาดวยสังกะสีมากมาย เมื่อกอนโนนบานเรือนจะมุงดวยจากหรือ
แฝกเท า นั้ น ส ว นในร า นขายของซึ่ ง เจ า ของเป น คนจี น นั้ น จะมี สิ น ค า จากยุ โ รปวางขายเกลื่ อ น
ตัวอยางเชน ผา น้ํามันกาด เครื่องดื่มตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเบียร สินคาประเภทอลูมิเนียม เสื้อผา
เครื่องนุงหมตาง ๆ อีกทั้งเครื่องใชสอยภายในครัวเรือน เปนตน เมื่อกอนโนนสินคาเหลานี้แพงมาก
เฉพาะคนชั้นสูงฐานะดีเทานั้นที่จะสูราคาซื้อได แตตอนนี้สินคาประเภทนี้วางขายมากมาย ซึ่งยืนยันวา
ชาวบานธรรมดาคงจะซื้อสินคาเหลานี้ใชได เนื่องจากราคาถูกลง ยกตัวอยางเชนเบียรขวดหนึ่งราคา
แพงมากขนาดชาวยุโรปที่มีฐานะดียังขยาดไมคอยกลาซื้อ ตอนนี้ขวดหนึ่งราคาเพียง 3 สลึงเทานั้น
หรือไมก็น้ํามันปป เมื่อกอนราคาปปละ 8 บาทตอนนี้ราคา 3 บาท เพราะการขนสงทางรถไฟทํ าให
ราคาสินคาในดินแดนแถบนี้ลดลงมากนี่เอง จึงไมนาประหลาดใจนักที่เดี๋ยวนี้ไมมีขบวนเกวียน ขบวน
ชางหรือขบวนคนหาบที่ขนสงสินคาผานดงพระยาไฟเหลืออยูเลย…” (สุวิทย ธีรศาศวัต, 2549: 434)
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อาจกลาวไดวาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในอีสานในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนผลมาจากนโยบาย
พัฒนาดานการคมนาคมของรัฐบาลที่มีปฏิสัมพันธตอระบบการผลิตของสังคมชาวอีสานในระดับวง
กวาง การเขามาของรถไฟไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงการผลิตขาวที่ผลิตเพื่อการเลี้ยงดูครอบครัว
ตัวอยางสําคัญในครึ่งหลังการดําเนินนโยบายพัฒนาระบบคมนาคมของรัฐบาลใน พ.ศ.2469 ทางรถไฟ
ไดถึงเมืองสุรินทรไมถึงหนึ่งป การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอยางรวดเร็วจนประชาชนเกือบจะ
ปรับตัวได ดานขางทางรถไฟเปดกวางกลายเปนชุมชนที่มีความสําคัญ มีการตั้งคลังสินคาสําหรับเก็บ
สินคาทางการเกษตรตามแนวรถไฟ
ขอสรุปเกี่ยวกับการดําเนินโนบายพัฒนาเศรษฐกิจอีสานในสมัยรัชกาลที่ 5 นี้เริ่มตนจาก พ.ศ.
2443 เมื่อทางรถไฟไดเขาถึงอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมอื่น ๆ อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมเมืองหลวงไดเขาสูอีสาน ความเปลี่ยนแปลงนี้ไดทวีความ
รุนแรงขึ้นในบริบทของมัน ดังนั้นอาจกลาวไดวา รถไฟมีบทบาทสําคัญในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองเมื่อถนนและทางรถไฟเชื่อมเขาสูอีสานไดสําเร็จไดทําใหชุมชนตาง ๆ ในพื้นที่ลุมแมน้ํามูลไดมี
การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตไปในทิศทางที่เนนการคาขายโดยอิงอยูกับระบบเงินตรามากขึ้น
ตัวอยางอันสําคัญที่สะทอนใหเห็นถึงความเอาใจใสของรัฐบาลที่เรงรัดเขาไปพัฒนาอีสานปรากฏ
อยูรายงานขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา พ.ศ.2442 รวมมีเนื้อหาทั้งสิ้น 35 หนาโดยสรุป
สาระสังเขปเอาไวดังนี้
(1) รายงานขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา ชุดที่ 1 มีเนื้อหา 16 หนา (รายงานขาหลวง
เทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 16 ตอนที่ 20. หนา 247-262. 13 สิงหาคม
2442)
(2) รายงานขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา ชุดที่ 2 มีเนื้อหา 19 หนา (รายงานขาหลวง
เทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 16 ตอนที่ 27. หนา 393-412. 1 ตุลาคม
2442)
เนื้อหาของรายงานขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมาฉบับนี้ เขียนขึ้นโดยพระยาประสิทธิ
ศัลกาล ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา แลวเสร็จในรัตนโกสินทรศก 118 ตรงกับ พ.ศ.2442
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดสรุปความถวายรายงานรัชกาลที่ 5 โดยมีสารัตถะดังนี้
(1) ดานการปกครอง มณฑลนครราชสีมานี้เมื่อรัตนโกสินทรศก 110 ตรงกับ พ.ศ.2434 ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอกรมหมื่นสรรพสิทธิประสงคเปนขาหลวงขึ้นไปจัดราชการ ใน
ปเดียวกันนั้นไดโปรดใหกรมหมื่นสรรพสิทธิประสงคกลับลงมารับราชการในกรุงเทพฯ และใหพระยา
ประสิทธิศัลการเปนขาหลวงตอมาแตยังไมไดจัดการตามแบบเทศาภิบาลที่จัดใหมจนกระทั่ง พ.ศ.2437
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ไดรับพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหขึ้นไปตรวจราชการยังมณฑลนครราชสีมาใน พ.ศ.2439 ไดกราบบังคมทูลรายงานวา
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“…เมื่อปลายศก 115 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขาพระพุทธเจาขึ้นไปตรวจราชการมณฑล
นครราชสีมา ไดเห็นการพื้นบานเมือง แลพิเคราะหตามเหตุการณรายงานที่ขาหลวงเทศาภิบาล ไดทํา
ยื่นมาในครั้งนี้ เห็นดวยเกลาฯ วา การปกครองมณฑลแลบริ เวณ ชั้นขาราชการผูใหญ ไดเ อาใจใส
จัดการตามนาที่โดยเอื้อเฟอมาก ถึงขาราชการผูนอยที่ไดราชการก็มีมาก แตตัวคนที่จะรับราชการใน
ตําแหนงรอง แตขาหลวงเทศาภิ บาลลงมาโดยลํ าดับ ยังมีนอยไม พอราชการ เพราะการฝ กหั ดแล
เลือกสรรคนในทองที่ ขึ้นรับราชการในมณฑลนี้ยังจัดการไดไมดีได ถึงกับมณฑลอื่นบางมณฑล ทั้งวิธีที่
ใชคนในมณฑลนี้การเลือกสรรอยูขางถี่ถวน ไมกลาในทางทดลองอยางมณฑลอื่นบางมณฑล จึงไมได
ตัวคนพอราชการ ดวยเรื่องตัวคนไมพอนี้ เปนเหตุพาใหการปกครองทองที่ซ่ึงไดจัดขึ้นไว เพียงชั้น
ผูใหญบานแลกํานันไมเรียบรอยไดดังสมควรแกแบบแผน เพราะไมมีตัวคนพอจะจัดการชั้นอําเภอ ซึ่ง
เปนเครื่องกํากับตรวจการชั้นกํานัน แลผูใหญบาน เมื่อการปกครองทองที่จัดไมลงรอยไดเรียบรอย การ
ที่จะปราบปรามสืบจับโจรผูรายจึงไมแขงแรง เพราะเหตุฉนี้โจรผูรายในมณฑลนครราชสีมา ถึงแมวา
ลดน อ ยลงกว า แต ก อ นเปนอั น มากแล ว จะว า สงบราบคาบที เ ดี ย วยั ง ไม ไ ด … ” (รายงานข า หลวง
เทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 16 ตอนที่ 20. หนา 248. 13 สิงหาคม 2442)
(2) ดานเศรษฐกิจการคาขายในมณฑลนี้ ขาหลวงไดเก็บบัญชีสินคาไวอยางละเอียด ดีกวามณฑล
อื่น ๆ เมื่อพิเคราะหดูบัญชีสินคา ตั้งแตจัดการเทศาภิบาล การคาขายเจริญขึ้นเปนอันมาก และมา
โทรมลงคราวหนึ่งเมื่อ พ.ศ.2436 ตอมาไดกลับฟนดีขึ้นอีก ถารถไฟแลวคงจะเจริญขึ้นไดอีกเปนอันมาก
ดวยสินคาออกจากเมืองที่มีอยูในเวลานี้เปนสินคาของปา เชน หนัง เขา เปนตน ทั้งสินคาจากฝงซาย
แมน้ําโขง สังเกตไดวาลดลงกวาแตกอน และมีสาเหตุจากฝรั่งเศสซึ่งจัดการคาขายบริเวณแมน้ํ าโขง
ตอนใต ไดนําพาสินคาลงไปทางลําน้ําโขงสวนหนึ่ง สินคาอีกสวนหนึ่งลงไปทางเมืองอุตรดิตถและเมือง
นาน แตก็ไมไดทําใหการคาภายในมณฑลนครราชสีมาเสียหายมาก เพราะสินคาสวนใหญ เปนจําพวก
ไมแกน ผลไม เปนตน นอกจากนี้ทําเลสําหรับการเพาะปลูกมีจํานวนมาก หากรถไฟเสร็จแลวจะทําให
การขนสินคาสะดวก และจะทําใหคนหันมาเพาะปลูกมากขึ้น
(3) ดานการศาลยุติธรรม กรมพระยาดํารงราชานุภาพ กราบบังคมทูลรายงานวา การพิจารณา
คดีในมณฑลนี้ยังเปนความยุงเหยิงอยางหนึ่ง เมื่อมีคนรองทุกขมาก ไดไตสวนดูขาหลวงไดรับเอาเปน
ธุระตรวจสํานวนความเองจนถึงกลางคืน แตก็ยังไมสะดวกดวยยังใชวิธีจัดการแบบเกา
(4) ดานโยธาธิการ มณฑลนครราชสีมาจัดวาเปนมณฑลที่ดีมณฑลหนึ่ง ที่ไดจัดถนนหลายสาย ทํา
ใหบานเมืองเจริญขึ้นกวาแตกอน
(5) ดานราชทัณฑ การคุมขังนักโทษในมณฑลนครราชสีมาจัดไดดี ตั้งแตการทําตารางและการ
เลี้ยงดูควบคุมนักโทษ ตลอดจนการจัดใหทําการตาง ๆ
(6) ดานรายได ตั้งแตจัดการเทศาภิบาลรายไดแผนดินไดเพิ่มทวีขึ้นเปนอันมาก ไมเสียเปรียบ
มณฑลอื่น ๆ ในการที่ไดจัดทํานุบํารุง
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(7) ดานการทหาร ไดมีการจัดทําบัญชีสํามะโนครัวอยางละเอียด และไดกําหนดใหคนที่ มีอายุ
สมควรเขามารับราชการเปนทหาร
ตั้ ง แต พ.ศ.2435-2440 เป น เวลา 6 ป ที่ พระยาประสิ ท ธิ ศั ล การได เ ขี ย นรายงานมณฑล
นครราชสีมา โดยจะยอความสรุป สารัตถะดังนี้
(1) หมวดการตํ า แหน ง ข า พระพุทธเจา (พระยาประสิ ทธิ ศัล การ) ขาหลวงเทศาภิบ าลเป น
ประธานรับผิดชอบกิจการทั้งสิ้นทั้งปวงในมณฑล มีขุนปริวัตรวรวิจิตร เปนเลขานุการมณฑล และ
พระพินิจสารา เปนขาหลวงมหาดไทย หลวงรังสฤษฏศุขการ เปนผูชวยมหาดไทย พระหฤไทยเปน
ขาหลวงคลัง พระฤทธิพลไชยเปนขาหลวงโยธา ฯลฯ
(2) หมวดการสํามะโนครัว ไดรับพระราชทานมีคําสั่งใหผูใหญบาน สํารวจทําบัญชีตําบลหมูบาน
จํานวนคนชายหญิง และอาวุธ เกวียน สัตวพาหนะ ยื่นตออําเภอ ๆ จะนํายื่นตอผูวาราชการ ๆ ยื่นตอ
ข า หลวงมหาดไทยแล ว กํ า นั น ผู ใ หญ บ า นจะทํ าหนา ที่ ใ นการแก ไ ขบั ญ ชีค นเกิ ด คนตาย คนเดิ น
ทางเขาออกพื้นที่ตางแขวง และสัตวพาหนะ โดยในรายงานระบุวา มณฑลนครราชสีมาในขณะนั้นมี
ประชากรชาย 109,043 คน หญิง 121,208 คน รวมเปน 230,251 คน ใน พ.ศ.2440 ประชากรเพิ่ม
เปน 305,393 คน
(3) หมวดคดีความ เมื่อพระยาประสิทธิศัลการเปนขาหลวงสําเร็จราชการมณฑลนครราชสีมา มี
คดีความคางชําระ 173 เรื่อง และคดีความเกิดขึ้นใหมในระยะเวลา 6 ปรวม 2,246 เรื่อง ปหนึ่ง ๆ ไม
ต่ํากวา 300 เรื่อง ขาพระพุทธเจาไดจัดใหมีพนักงานตรวจตรา เรงรัดตักเตือนใหผูพิพากษาพิจารณา
ตัดสินคดีความใหเสร็จ ดวยเหตุที่มณฑลนครราชสีมาเปนบานเมืองที่อุดมไปดวยสัตวพาหนะคือ ชาง
มา โค กระบือ คนตางมณฑลเมื่อเขามาไดอาศัยกําลังสัตวพาหนะในมณฑลนครราชสีมาเปนกําลัง
สําคัญ ผูที่ออกไปซื้อหามามีนอยคนที่จะสุจริต และจะมีบางพวกที่ไมหาซื้อแตพากันไลตอนเอาฝูงสัตว
ลัดเลาะตามปาโคกไปโดยมาก เหตุที่เจาของสัตวปลอยใหสัตวของตนออกหากินหญาโดยไมไดกํากับ
ควบคุมดูแล ทําใหผูรายเที่ยวไลขโมยสัตวพาหนะซึ่งถือวาเปนโจร
(4) หมวดการที่ดิน ในชั้นตนชาวเมืองนครราชสีมา ไดโคนสรางทําไรนาเรือกสวน ตอมาคนตาง
มณฑลรับจางมาทําทางรถไฟในมณฑลนี้ ทําใหพืชผลไมตาง ๆ มีราคามากขึ้น ชาวเมืองพากันโคน
ตนไมสรางที่ดินทําไรนาและสวนเพิ่มเติมมากขึ้น
(5) หมวดการคาขาย ราษฎรไดทําการซื้อขายกันในชุมชน คือการทอผาไหม ผาดายทอเสื่อ ลวด
เสื่อ หวาย เผาปูน หุงเกลือ ทํานา ทําไร ผัก พริกเทศ พริกเมล็ดเล็ก หอม กระเทียม กลวย ออย ปน
หมอ โอง อาง หาปลา ทําไต ทําเกวียน ตัดไม สวนของปาที่ขายสงมายังกรุงเทพฯ อาทิ เขา หนัง ดี
สัตวตาง ๆ นอแรด งาชาง ขี้ผึ้ง กํายาน มูลคางคาว ครั่ง ผลเรวไหม สวนสินคาที่รับมาจากกรุงเทพฯ
เชน ผาตาง ๆ เครื่องทองเหลือง ทองขาว ทองแทง ของใชของรับประทาน เปนตน
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(6) หมวดการผลประโยชน รั ฐ บาลได รั บ เงิ น ส ว ยภาษี อ ากรเมื่ อ พ.ศ.2436 เป น เงิ น จํานวน
91,254 บาท เงินสวยและคาธรรมเนีย มตาง ๆ เปนเงิน 46,339 บาท รวมเปนเงินที่ไดจากมณฑล
นครราชสีมาทั้งสิ้นจํานวน 137,593 บาท เงินภาษีอากรสวนและคาธรรมเนียมตาง ๆ เพิ่มจํานวนมาก
ขึ้นจนถึง พ.ศ.2440 ทางราชการไดรับเงินจํานวน 271,096 บาท
(7) หมวดการศึกษา พ.ศ.2435 พระยาประสิทธิศัลการไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง
โรงเรียนขึ้นที่วัดกลางเมืองนครราชสีมา วันแรกทําการเปดเรียนมีนักเรียน 20 คน ตอมาชาวเมืองไดสง
บุตรหลานมาฝากเลาเรียนที่วัดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไดรับพระราชทานใหตั้งโรงเรียนเพิ่งอีก 4 ตําบล นักเรียน
เพิ่มขึ้นทุกป ที่โรงเรียนวัดกลางมีนักเรียนไมต่ํากวา 100 คน เมื่อสิ้นปไดมีการสอบไลเพื่ออนุมัติคุณวุฒิ
ขึ้นเปนระดับชั้น แลวแจกรางวัลใหแกนักเรียน เมื่อนักเรียนอานออกเขียนไดพอสมควร ผูปกครองได
พาเด็กออกจากโรงเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพทํามาหากิน
(8) หมวดการศาสนา วัดวาอารามในมณฑลมีราษฎรชวยกันทํานุบํารุงอยูเสมอ สวนพระสงฆที่รู
พระปริยัติธรรมไมใครจะสนใจสั่งสอนศิษยเทาไร จนกระทั่ง พ.ศ.2440 ขาหลวง ผูวาราชการ กรมการ
เมืองไดเรี่ยไรเงินวาจาง ขุนอนุสาสนวินิจเปนครูสอน บัดนี้พระสงฆสามเณรไดรูพระปริยัติธรรมบาง
แลว หากทางสวนกลางสงอาจารยออกไปสั่งสอนพระสงฆสามเณรหลาย ๆ คน โดยเฉพาะศาสนา
ภาษามคธที่มณฑลนครราชสีมา อาจนับไดวาจะเจริญมากยิ่งขึ้น
(9) หมวดการกุศล ทั้งขาหลวง ราษฎรไดเสียสละเงินสวนตัวสําหรับใชเปนทุนสําหรับการซอม
สราง โบถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิ ศาลา ขุดสระ
(10) หมวดการโยธา ทางการไดตัดถนนในเขตกําแพงเมืองนครราชสีมา และนอกเมืองรวมทั้งสิ้น
13 สาย ทั้งยังเกณฑคนขุดคลอง ขุดทางน้ําเดินเขาเมือง ทําที่พักขาหลวงเทศาภิบาล เรียนขาหลวงตาง
กระทรวง และผูชวย เรือนนายรอย และโรงทหารรวมจํานวน 45 หลัง
นอกจากที่ไดกลาวมาแลวยังมีการรายงานถึงสภาพความเปนอยูของราษฎรมณฑลนครราชสีมา
เปนตนวา การใชภาษาและการแตงกายของพลเมือง มีทั้งชาวจีน ชาวลาว ชาวมอญ หรือเรียกวา ชาว
บน ผูชายแตงตัวแบบไทย ผูหญิงไวผมมวย มักจะเอาเงินทําเปนรูปพรรณแลวประดับตกแตงรางกาย
สวนผูชายนั้นการตกแตงรางกายพอดูได ฝายหญิงใชผาหมขนาดยาว หมสไบเฉียงทางบาขวาบาง บา
ซายบางแลวแตความถนัด ปจจุบันนี้มีคนกรุงเทพฯ มาอาศัยอยูมาก ชาวเมืองไดรับคําแนะนําจากคน
เมืองหลวง จึงไดพากันปรับเปลี่ยนการแตงตัวใหม สวนคนนอกกําแพงเมือง ที่เปนคนบานปาเมืองดอน
นั้น ยังแตงกายแบบโบราณอยู นอกจากนี้ภาษาที่ใชสื่อสารกัน มีสําเนียงแปรง ๆ เพี้ยนคําสั้นเปนคํา
ยาว เปนตนวา “กินเขา” พูดวา “กินเขา” อีกประการหนึ่งถาเจ็บไขไดพยาธิเรื้อรังอยู ก็พากันนิยมถือ
ผีสางวากระทําใหเจ็บไข ตองประชุมวงศาคณาญาติเตนรําไหวผี เลี้ยงผี หรือผีบรรพชน พระยาประ
สิทธิศัลการ ไดประกาศพระราชบัญญัติวาดวยถือผีสางเทวดาฆาสัตวเซนไหวผี และผูนั้นขาดพระไตร
สรณาคม ออกชี้แจงแนะนําสั่งสอนราษฎร ใหยึดมั่นในพระไตรสรณาคมเปนที่พึ่งทางใจ ราษฎรบางคน
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ก็กลับใจ (รายงานขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 16 ตอนที่ 20.
หนา 260. 13 สิงหาคม 2442)
สวนสภาพบานเรือนของพลเมืองเมืองนครราชสีมานั้น ในเขตกําแพงเมืองหรือบริเวณตลาดโพธิ
กลางริมกําแพงเมืองนั้น ผูที่มีกําลังพาหนะชอบกอตึกอยู แตตึกนั้นกอผนังดวยแผนอิฐดินดิบ แผนอิฐ
หนา 5 นิ้ว 6 นิ้ว กวาง 10 นิ้ว 12 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว 22 นิ้ว สอและฉาบผิวดวยดินดิบ หลังคาตึกกรุ
กระดาน เอาดินดิบขึ้นไลหนา 3 นิ้ว 4 นิ้ว และทําหลังคาเครื่องผูกมุงดวยหญาแฝก ซึ่งชาวเมืองชอบ
สรางตึกกันเชนนี้เพื่อเหตุผลสําหรับกันเพลิงไหม ถาเกิดเพลิงไหมขึ้น เจาของตึกจะเก็บทรัพยสินสิ่งของ
เขาในตึกทั้งสิ้น ปดประตูหนาเพลิงก็ไหมเพียงหลังคา ไมไดไหมตึกไปดวย แตอาจไหมหนาตางพังหรือ
ลามไปทั้งตึก ผูที่สรางตึกประเภทนี้ตองสุมไฟใหอิฐแหงและแข็งแรงและกันชื้น ถาสุมไฟราว 1-5 วันก็
คุมอยูได 7-8 ป
อาจกลาวไดวา รายงานขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมาเลมนี้ไดรวบรวมขอมูลที่เป น
ประโยชนตอรัฐบาลและสรุปเนื้อหาเอาไวเปนประเด็น โดยเฉพาะเรื่องโจรผูรายที่ชุกชุมมาก มีคดีความ
เกิดขึ้นบอยครั้งในชวงเวลาระหวาง พ.ศ.2435-2440 ในเรื่องการวิวาท การฆาตกรรม การลักทรัพย
เปนตน นอกจากไดทําบัญชีรวบรวมจํานวนประชากรในพื้นที่เมืองตาง ๆ ของมณฑลอยางละเอียดแลว
ยังไดสรุปจํานวนของสัตวพาหนะในมณฑลที่สําคัญเชน ชาง มา โค กระบือซึ่งมีจํานวนมากลดหลั่นกัน
ในแตละป นอกจากนี้ยังมีการรักษากําลังพลซึ่งทางขาหลวงไดจัดกองตระเวนขึ้นที่กลางเมืองใหประจํา
อยูที่ประตูชุมพล ทั้งยังจางพลเมืองเปนพลตระเวนอีก 40 คน (รายงานขาหลวงเทศาภิบาลมณฑล
นครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 16 ตอนที่ 27. หนา 395. 1 ตุลาคม 2442) ซึ่งเปนผลมาจาก
การที่มีโจรผูรายเปนจํานวนมาก ทางดานเศรษฐกิจนครราชสีมาเปนชุมทางรวบรวมสินคาเขาออก
อีสานซึ่งดําเนินมาอยางตอเนื่องทั้งกอนหนาและหลังการสรางเสนทางรถไฟแลวเสร็จใน พ.ศ.2443
รายงานของพระยาประสิ ท ธิ ศั ล การจึ ง นั บ ได ว า เป น การเขี ย นบั น ทึ ก สํ า รวจสถานภาพทางสั งคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของมณฑลนครราชสีมาในชวงปฏิรูปการปกครองประเทศที่มีขอมูลละเอียด
มาก
จะเห็นไดวาการดํ าเนิน นโยบายในการพั ฒนาอีส านในสมัย พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล า
เจ า อยู หั ว ระหว า ง พ.ศ.2435-2453 ในด า นการปกครอง เมื่ อ รั ฐ บาลได ส ง ข า หลวงออกไปเพื่ อ
ควบคุมดูแล ปรับปรุง และจัดการปกครองเรื่อยมาจนถึง พ.ศ.2442 กรมหมื่นสรรพสิทธิ ประสงค
ขาหลวงตางพระองคไดประกาศยกเลิกวิธีการปกครอง “แบบกินเมือง” ตามระเบียบของสวนกลาง
เปนผลใหตําแหนงทางการปกครองของมณฑลอีสาน และหัวเมืองอื่น ตามแบบระบบอาญาสี่ ถูก
เปลี่ยนแปลงไปดวย เจาเมือง กรมการเมืองจะมีฐ านะเปนเพียงขาราชการของรัฐบาล มีตําแหน ง
บรรดาศักดิ์ และกินเงินเดือนเชนเดียวกับขาราชการในหัวเมืองชั้นใน (อุราลักษณ สิถิรบุตร, 2526:
154) ผลจากการดําเนินนโยบายพัฒนาประเทศรวมทั้งอีสานในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
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เจ า อยู หั ว ใน พ.ศ.2468 มี ค วามแตกต า งจากสยามใน พ.ศ.2411 อย า งเห็ น ได ชั ด จากรู ป แบบ
ความสัมพันธระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาคแบบหลวม ๆ โดยปราศจากเสนแบงเขตแดนที่ชัดเจน
กลายมาเปนประเทศที่มีขนาดเล็กและมีเสนพรมแดนที่แนนอนชัดเจน ในเวลาเดียวกันพลเมืองก็ไดรับ
การปลดปลอยจากระบบชนชั้น และการปกครองในศูนยกลางก็ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยขึ้นดวย
เตช บุนนาค, 2532: 1)
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บทที่ 5
นโยบายการพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยาม
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวระหวาง พ.ศ.2453-2468
สภาพภูมิศาสตรอีสานกอนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจะทรงปฏิรูปการปกครอง
พ.ศ.2435 แบงพื้นที่ออกเปน 2 สวนประกอบดวย พื้นที่ราบลุมแมนํ้ามูลหรือแองโคราชเรียกวาที่ราบ
สู งโคราช (Korat Highland, ครอบคลุมพื้น ที่แองสกลนครดวย) สว นที่ส องคือ พื้น ที่ร าบลุมแมน้ํา
สงคราม หรือแองสกลนคร (Sakon Nakorn Basin) จากสภาพภูมิศาสตรดังกลาวจึงทําใหอีสานมีสอง
ลักษณะ รวมไปถึงจํานวนประชากรที่มีหลายชาติพันธุ ทั้งประเพณี วัฒนธรรม ภาษาที่แตกต างกัน
ออกไปในแตละพื้นที่ (ประสิทธิ์ คุณุรัตน, 2530: 49-147)
พื้นที่ราบสูงโคราช (Korat Highland) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศ
ไทย มี เ นื้ อ ที่ ส ว นใหญ อ ยู ป ระมาณ 168,885 ตารางกิ โ ลเมตรซึ่ ง เป น ข อ มู ล ที่ ป ระเมิ น จาก
กระทรวงมหาดไทยและใชกันอยางแพรหลาย อยางไรก็ตามตัวเลขที่นิยมใชกันทั่วไปคือ 170,000
ตารางกิโลเมตร (เพียงตา สาตรักษ, 2552: 264) ที่ราบสูงโคราชครอบคลุมพื้นที่ราว 200,000 ตาราง
กิโลเมตร ขอบเขตของที่ราบสูงโคราชทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับภูเขาที่อยูในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียบตามแนวของแมน้ําโขง ทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาเลย
เพชรบูรณ และทิศใตติดกับเทือกเขาพนมดงรัก และเทือกเขาบรรทัด ภายในบริเวณที่ราบสูงโคราช
แบงออกเปน 2 แอง ประกอบไปดวย แองโคราช แองสกลนคร โดยมีแองโคราชและแองสกลนคร อยู
ในที่ราบสูงโคราชที่เปนพื้นที่เกือบทั้งหมดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอบเขตของพื้นที่ราบสู ง
โคราช ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 120,000 ตารางกิโลเมตร สวนเนื้อที่เหลือ
อีก 80,000 ตารางกิโลเมตรอยูในพื้นที่ของประเทศ สปป.ลาว (เพียงตา สาตรักษ, 2552: 268) ดังนั้น
พื้นที่ดังกลาวนี้จึงเปนที่ตั้งของจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร ศรีสะเกษ บุรีรัมย อุบลราชธานี ยโสธร
รอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ เลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร (วิโรจน หีบแกว, 2529: 1)
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาดวยบริบททางภูมิศาสตรของพื้นที่ราบสูงโคราชนี้ ไดสงผลตอ
การเขามาตั้งถิ่นฐานของมนุษยตั้งแตสมัยโบราณ ราว 3,000 ปลวงมาแลว การขุดคนทางโบราณคดี
เปดเผยวา มีชุมชนมนุษยตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูในปริมณฑลลุมน้ํามูลราว 3,000 ปเปนอยางต่ํา ซึ่งเปน
รากเหงาบรรพชนของชาวอีสานและชาวไทยการตั้งถิ่นฐานของมนุษยโบราณจะอาศัยอยูกับแหลงน้ํา
เปนหลักโดยปรากฏวาชุมชนโบราณในอีสานสวนใหญจะตั้งบานเรือนใกลแหลงน้ําเพื่อการใชประโยชน
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(สุจิตต วงษเทศ, 2558: 4) เมื่อลวงเขาสูสมัยรัตนโกสินทรซึ่งเปนยุครัฐราชอาณาจักร มีปจจัยเกื้อหนุน
ที่สนับสนุนใหรัฐสยามเขามามีบทบาทตออีสานมากยิ่งขึ้น กลาวคือ อีสานมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครอง ทางดานเศรษฐกิจ เนื่องจากบริเวณอีสานมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ
ลุมฝงแมน้ํา ดังนั้นจึงทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ ปลูกพืชผลงอกงามดี สามารถทําการเพาะปลูกและ
เลี้ ย งสั ต ว ได เ ป น อย า งดี (วิ โ รจน หี บ แก ว , 2529: 4) สว นดานการเมืองการปกครอง พื้น ที่อีส านมี
ความสําคัญทั้งดานกําลังพลซึ่งเปนภูมิภาคที่มีจํานวนประชากรมาก ประกอบกับเปนพื้นที่ยุทธศาสตร
ไวปองกันการรุกรานจากชนเผาทางเหนือคือพวกฮอ และพวกญวนทางตะวันออก และยังเปนพื้นที่ท่ี
จักรวรรดินิยมฝรั่งเศสหมายครอบครอง จึงทําใหเหตุผลดังกลาวนี้เปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหรัฐสยาม
เริ่มเขาไปดําเนินนโยบายในหัวเมืองอีสาน
การดําเนินนโยบายในระยะแรกสุดกลาวคือในสมัยพระเจาตากสิน (พระเจากรุงธนบุรี) ไดทํา
สงครามกับลาวเวียงจันทนจนไดรับชัยชนะใน พ.ศ.2321 และใหเมืองขึ้นทั้งหลาย ขึ้นตรงกับเมือง
นครราชสีมาซึ่งเปนเมืองเอกและหน าดานปราการกอนเขาสู กรุงเทพฯ แตละเมืองขึ้นรวมทั้งเมื อง
ประเทศราชในหัวเมืองลาวตะวันออกตองสงสวยบรรณาการใหรัฐสยามทุก ๆ ป
การดําเนินนโยบายในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงจัดการปกครอง
มี หั ว เมื อ งประเทศราช 3 เมื อ งได แ ก เวี ย งจั น ทน นครพนม และนครจํ า ปาศั ก ดิ์ และให เ มื อ ง
นครราชสีมาปกครองหัวเมืองเขมรปาดง และเมืองที่ไมไดขึ้นตรงตอเมืองประเทศราชทั้งสาม และให
เมืองนครราชสมีกํากับเมืองประเทศราชทั้งสามดังกลาวดวย (ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 11-15) โดยใหใช
ธรรมเนี ย มการปกครองแบบอาชญาสี่ ซึ่ ง เป น รู ป แบบการปกครองของลาวจนกระทั่ ง ในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกใน พ.ศ.2440 โดย
ยกเวนเมืองนครราชสีมาที่เปนหัวเมืองชั้นเอก ทางดานเศรษฐกิจกอนสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว ลักษณะการเก็บผลประโยชนตามหัวเมืองแบงเปน จังกอบ อากร สวย และฤชา ทั้งหมดนี้
เรียกวา สวยอากร โดยเริ่มดําเนินนโยบายเก็บสวยอากรครั้งแรกในเมืองนครราชสีมาตั้งแต พ.ศ.2388
(ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 15) โดยเจาพระยานครราชสีมาอนุญาตใหขุนไตรภพ รับทําอากรสุราเมือง
นครราชสีมาทูลเกลาถวายปละ 37 ชั่ง การผูกขาดการคาไดขยายตัวไปในหัวเมืองลาวตะวันออกอีก
ชนิดหนึ่งคือ การผูกขาดประมูลภาษีฝน ซึ่งดําเนินนโยบายในสมัยพระยามหาอํามาตยาธิบดี (หรุน ศรี
เพ็ญ) เปนขาหลวงรักษาราชการหัวเมืองตะวันออก ณ เมืองนครจําปาศักดิ์ระหวาง พ.ศ.2425-2434
(หมอมอมรวงศวิจิตร, 2459: 320-321)
การเก็บสวยและบรรณาการ เปนหนาที่ของเมืองคุก เมืองฮาม และเมืองแสน โดยมีราชบุตรเปน
ผูควบคุมเก็บรักษาผลประโยชนของทางราชการ เริ่มเก็บในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ใน พ.ศ.2370 หลังกบฏเจาอนุวงศ ทรงโปรดใหเจาฮุย เจานครจําปาศักดิ์ตั้งเงินสวยขึ้นที่เมืองนคร
จําปาศักดิ์ โดยใหสงเงินไปกรุงเทพฯ เปนเงินปละ 100 ชั่งโดยกําหนดใหเก็บจากชายฉกรรจทุกคนคน
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ละ 4 บาทสลึง สวนคนชราหรือคนพิการเก็บคนละ 2 บาทสลึง หากไมเสียเปนเงินก็ใหเสียเปนสิ่งของ
เชน ทองคํา ซึ่งมีมากในเมืองปกธงไชย เมืองชัยภูมิ หรือหมากเหนง (เรว) เกลือ พริก กระวาน ครั่ง
ปาน ไหม เปนตน (ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 17)
พ.ศ.2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีพระราโชบายจัดการปกครองหัวเมือง
อีสานออกเปน 4 กอง ประกอบดวยหัวเมืองลาวฝายตะวันออก หัวเมืองลาวฝายตะวันออกเฉียงเหนือ
หัวเมืองลาวฝายเหนือ และหัวเมืองลาวฝายกลาง โดยมีศูนยกลางบริหารราชการอยูที่นครจําปาศักดิ์
(ไพฑู ร ย มี กุ ศ ล, 2515: 22-23) สาเหตุ ข องการดํ า เนิ น นโยบายพั ฒ นาหั ว เมื อ งอี ส านในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น เกิดจากภัยคุกคามจากชาติมหาอํานาตตะวันตก ผล
สะทอนของการแสวงหาอาณานิคมฝายชาติตะวันตกไดผลักดันใหรัฐสยามตองหาทางออกเพื่อความอยู
รอดของประเทศ โดยใน พ.ศ.2428 จมื่นไวยวรนารถ (เจิม แสงชูโต) ไดทูลเกลาถวายความเห็นเรื่อง
จัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ นดิน พ.ศ.2428 โดยชี้แจงใหเห็นถึงอันตรายที่มาจากชาติ
มหาอํานาจตะวันตก กระทั่ง พ.ศ.2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงแถลงพระ
บรมราชาธิบายแกไขการปกครองแผนดิน พ.ศ.2430 ดังความวา
“…การปกครองบานเมืองของเราซึ่งไดจัดมาแตกอนนั้น ไดแบงเสนาบดีเปน 6 ตําแหนง ยกเปน
อัครมหาเสนาบดี 2 คือสมุหนายก ไดบังคับกรมฝายพลเรือนทั่วไป สมุหพระกลาโหม ไดบังคับกรมฝาย
ทหารทั่วไป ฉะนั้นราชการในกรมมหาดไทย กรมกลาโหมจึงตองมีทั้งการทัพศึก ทั้งการที่จะรักษาทํานุ
บํารุงบานเมือง และการเก็บสวยเก็บบรรณาการ และการที่จะระงับคดีความตาง ๆ ปนกันในหนาที่นั้น
จึงเปนการมากเหลือลน ทําการไปไมใครตลอดทุกสิ่งทุกอยางได…” (ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 25)
ใน พ.ศ.2433 จึงไดสง พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคม ขึ้นไปวาราชการในหัว
เมืองลาวพวน (อุดร) ในขณะนั้นตั้งสถานวาราชการอยูในเมืองหนองคาย กระทั่ง พ.ศ.2436 เมื่อเกิด
กรณี ร.ศ.112 จึงไดยายจากเมืองหนองคายมาตั้งอยูที่บานหมากแขง อันเปนที่ตั้งของจังหวัดอุดรธานี
ในปจจุบัน
ตอมา ใน พ.ศ.2434 จึงไดสง พระเจานองยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากร ไปประจําอยู ณ หัวเมือง
ลาวกาว ซึ่งเปนเขตการปกครองหัวเมืองอีสานในเวลานั้น วาราชการได 2 ป พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมหลวงสรรพสิทธิประสงคเดินทางไปวา
ราชการแทน ใน พ.ศ.2436 รัฐสยามไดจัดตั้งเมืองนครราชสีมา ขึ้นเปนมณฑลเทศาภิบาลเชนเดียวกัน
การดําเนินนโยบายของรัฐสยามที่มีตอหัวเมืองอีสานทั้งสามมณฑลอันประกอบดวย นครราชสีมา
อีสาน อุดร ไดกระทําในเรื่องการปกครองเปนอันดับแรก กลาวคือการทําบัญชีสํารวจเลก (ชายฉกรรจ)
ในแตละหัวเมืองและมีนโยบายใหเลกประจําอยูในเขตแขวงของตนเอง เลกที่อาศัยอยูในแขวงเมืองใดก็
ตองเปนเลกของเมืองนั้น (ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 40) การดําเนินนโยบายเก็บภาษีอากร กรมหลวงพิชิต
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ปรีชากรทรงใหสะสางเงินสวยคางจายกอน พ.ศ.2435 กอน จากนั้นจึงดําเนินการเก็บใหมในปดังกลาว
และมีรับสั่งใหขาหลวงแตละหัวเมืองทําบัญชีสรุปเงินสวยอากรทุก ๆ เมืองใหแลวเสร็จภายในวันที่ 7
สิงหาคม พ.ศ.2435 ดวย
การดําเนินนโยบายดานเกษตรกรรม กรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงเห็นวาหัวเมืองลาวกาวประสบ
กับอุทกภัยและทุพภิกขภัยติดตอกันมาหลายป ทําใหราษฎรอดอยากและขัดสนขาวปลาอาหาร จึงได
ทรงออกประกาศหามขายขาวและเคลื่อนยายขาวออกนอกเขตหัวเมือง (นโยบายหามจําหนายขาวออก
นอกมณฑลดังกลาวมานี้กระทําสืบเนื่องมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว) ดัง
ขอความในประกาศความวา
“…ในหัวเมืองลาวกาวเมื่อ 2-3 ปมานี้ ฝนแลง ราษฎรทํานาหาผลมิได พากันไดความขัดสนอด
อยาก ครั้นปที่ลวงมานี้ (พ.ศ.2433-ผูวิจัย) ฝนตกมาเกินไป ราษฎรทํานาลุมก็เสีย ผูที่ทํานาดอนไดบาง
เสียบางเปนบางแหง เกรงวาขาวในบานในเมืองจะหาพอเลี้ยงกันตลอดปไม เพราะราษฎรผูทําไดก็จะ
ขายขาวเอาประโยชนแกตัวในปจจุบัน ไมทันคิดถึงการขาดแคลนอันจะมีมาภายหนา...จึงโปรดเกลาฯ
ใหประกาศหามเปนอันขาด มิใหทาวเพี้ย ตาแสง กํานัน ราษฎรในแขวงหัวเมืองลาวกาวทุกแขวงทุก
ตําบล ขายขาวแลบรรทุกขาวไปตางแขวงตางเมืองเปนอันขาด ถาผูใดมิฟงขืนขายขาวฤาขนขาวออก
จากแขวงจากเมื อง สืบรูปฤาจับไดดวยประการใด ๆ จะใหริบเอาขาวเป นของหลวงเสียจงสิ้น แล
ลงโทษแกผูขนขาว ผูขายขาวออกจากเมืองโดยโทษานุโทษจงหนัก…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ม.
62.1/34 เรื่อง กรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงประกาศหามขายขาว อางอิงจาก ไพฑูรย มีกุศล, 2515:
43-44) การดําเนินนโยบายนี้ไดสงผลใหมีขาวกักตุนเอาไวในมณฑลเหลือเพียงพอใหราษฎรใชบริโภค
ได
สวนการดําเนินนโยบายดานอื่น ๆ เชน การรับคนเขารับราชการ การปราบปรามโจรผูรายก็ได
ดําเนินนโยบายตามมาตรการจากทางสวนกลาง กลาวคือ ใหมีการเกณฑ ทหารและมี กองทั พตาม
นโยบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงมีพระราชดําริใหจัดคนในหัวเมืองเปน
ทหารประจําการ ซึ่งในขณะนั้นทางหัวเมืองอื่น ๆ ในพระราชอาณาจักรยังไมมีการเกณฑทหาร ดวย
เหตุผลที่หัวเมืองอีสานมีพรมแดนติดกับแดนลาวของฝรั่งเศส หากเกิดสงครามการเกณฑกําลังพลรบจะ
มีความรวดเร็วมากกวาเรียกกําลังพลมาจากกรุงเทพฯ ซึ่งใชเวลาเดินทัพลาชา สวนนโยบายปราบปราม
โจรผูราย เปนหนาที่ของขาหลวงประจําเมือง ทําหนาที่ออกตรวจจับโจรผูรายที่ออกอาละวาดลักชาง
มา วัว ควาย เปนตน (ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 47-49)
เมื่อเขาสูสมัยพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค เขามารับชวงตอใน พ.ศ.2436
การดํ า เนิ น นโยบายพั ฒ นาหั ว เมื อ งอี ส านด า นการปกครอง พระองค ท รงนํ า เอานโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยมาโดยตรง กล า วคื อ หน ว ยงานราชการตามหั ว เมื อ งได ขึ้ น ตรงต อ กระทรวง
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มหาดไทยซึ่งเปนหนวยงานราชการสูงสุดในประเทศ วิธีจัดการปกครองในระยะแรกใหรวมกลุมจังหวัด
ชั้นนอกเขาเปนมณฑลใน พ.ศ.2437 จากแตกอนที่วิธีจัดการปกครองอาณาบริเวณหัวเมืองตามแนว
ชายแดนพระราชอาณาเขตมีเพียงการรวมเขตเมืองตาง ๆ เขาเปนหนวยเดียวกันเรียกวา “หัวเมือง”
ทั้งยังทรงนําเอาพระราชประเพณีของสยามเขามาดําเนินนโยบายสรางความจงรักภักดีของขาราชการ
ในหัวเมืองคือ การถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา (ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 64)
การดําเนินนโยบายในขั้นที่สอง คือการแกไขลักษณะการปกครอง กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค
ทรงจัดลักษณะการปกครองใหเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ ร.ศ.116 (พ.ศ.2440)
ดังจะเห็นไดจากการตั้งทําเนียบขาราชการในมณฑลลาวกาว โปรดใหยกเลิกตําแหนงเจาเมือง อุปฮาด
ราชวงศ และราชบุตรโดยใหเรียกใหมวา ผูวาราชการเมือง ปลัดเมือง ยกพระบัตรเมือง และผูชวย
ราชการเมื อ งตามลํ า ดั บ (เติ ม สิ ง หั ษ ฐิ ต , 2499: 104) ต อ มาใน พ.ศ.2442 พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริแกไขลักษณะการปกครองซึ่งจัดไวตั้งแต พ.ศ.2434 ดังความ
วา
“…ลักษณะการปกครองแบบเดิมนิยมใหเปนอยางประเทศราชาธิราช (Empire) อันมีเมืองคน
ตางชาติตางภาษาเปนเมืองขึ้นอยูในพระราชอาณาเขต จึงถือวาเมืองชายพระราชอาณาเขต 3 มณฑล
นั้นเปนเมืองลาว และเรียกชาวเมืองซึ่งอันที่จริงเปนชนชาติไทยวา ลาว แตลักษณะการปกครองอยาง
นั้นพนเวลาอันสมควรแลว ถาคงไวจะกลับใหโทษแกบานเมือง จึงทรงพระราชดําริใหแกไขลักษณะการ
ปกครอง เปลี่ยนเปนอยางพระราชอาณาเขต (kingdom) ประเทศไทยรวมกัน…” (ไพฑูรย มีกุศล,
2515: 68)
นอกจากนี้นโยบายการสรางความเปนหนึ่งเดียวของชนในชาติ ปรากฏอยูในหนังสือฝงขวาแมนา้ํ
โขงของเติม สิงหัษฐิต ดังความวา
“…แตนี้สืบไปใหเจาหนาที่แตละแผนกทุกหัวเมืองใหญนอยในมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อจะ
มีการสํารวจสํามะโนครัว หรือหากมีราษฎรมาติดตอจะตองใชแบบพิมพทางราชการใหปฏิบัติใหม โดย
กรอกในชองสัญชาตินั้นวาชาติไทยบังคับสยามทั้งสิ้น หามมิใหลงหรือเขียนในชองสัญชาติวา ชาติลาว
ชาติเขมร สวย ผูไทย ฯลฯ ดังที่เคยปฏิบัติมาแตกอนเปนอันขาด…” (เติม สิงหัษฐิต, 2499: 120)
การดํ า เนิ น นโยบายด า นค า นิ ย ม ประการแรก ทรงให ร าษฎรทุ ก คนมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต อ
พระมหากษัตริย ประการที่สอง ทรงมุงใหราษฎรและขาราชการทุกคนปฏิบัติตามประกาศตักเตือน
อยางเครงครัด คือการเสียเงินสวยใหแกทางราชการ ชายฉกรรจตองเสียเงินปละ 3.50 บาท โดยทาง
ราชการจะออกใบเสร็จ (ป) ใหเปนการรับรอง (ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 75-76)
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การดําเนินนโยบายการศาล กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ทรงกําหนดใหมีศาลหมูบาน ศาล
อําเภอ ศาลเมือง และศาลขาหลวง และราษฎรรองเสียคาธรรมเนียมในการขึ้นศาลดวย ดังความวา
“…ถาใครมีคดีความกัน ก็ใหนําขึ้นฟองรองตอตาแสง กํานัน ซึ่งจําเลยสังกัดอยู ใหเปรียบเทียบ
ปรับใหผูแพตองเสียคาปรับใหตาแสง กํานันเปนเงิน 50 สตางค ถาตาแสงกํานันปรับใหแลว ไมเปนที่
พอใจ ใหรองตอนายเสน นายแขวง ผูแพตองเสียคาธรรมเนียมใหนายเสนนายแขวงเปนเงินหนึ่งบาท
ถาใหศาลอําเภอตัดสินก็ตองเสียคาธรรมเนียมหนึ่งบาทเชนเดียวกกัน ถาจําเลยไมพอใจการตัดสินของ
นายเสน นายแขวง หรือศาลอําเภอ ก็ใหไปฟองยังศาลเมืองได ถาศาลเมืองตัดสินใหแลวเปนที่พอใจ ผู
แพตองเสียคาเปรียบเทียบ 3 บาท ถาฟองแลวไมพอใจ ตองเสียคาฟอง 2 บาท คาหมายเรียกหนึ่งบาท
ค า หมายบั งคั บ หนึ่ งบาท ค า ตั ดสิ น หกบาท ถาศาลเมืองตัดสิน แลว ยังไมพอใจ ก็ใหไปฟองยัง ศาล
ขาหลวง และตองเสียเงินในชั้นศาล 8 บาท…” (ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 77)
การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงคทรงต องการให ราษฎรมีสั ตว
พาหนะไวครอบครองและตองไมปลอยปละละเลยอยางที่เคยเปนมา จึงตองมีใบรูปพรรณสัตวและมี
เจาของเปนหลักฐาน เพื่อใหสะดวกตอการซื้อขาย การทํารูปพรรณสัตวนี้มีขอดีคือจะชวยใหรูวาสัตว
ตัวใดพลัดไปหรือถูกขโมยลักไป ในเรื่องฝน พระองคทรงมองวาฝนเปนอุปสรรคของราษฎร เพราะเปน
ยาเสพติดบั่นทอนสุขภาพ พระองคจึงทรงประกาศหามดังความวา
“…อนึ่งใหคนทั้งปวงชวยแนะนําสั่งสอนตักเตือนซึ่งกันและกันอยาใหผูใดสูบกินฝน เมื่อผูใดที่เปน
คนไดสูบมาแลวแตกอน ถาควรจะอดไดก็ใหอุตสาหพยายามอดเสียใหได ดวยบรรดาคนซึ่งสูบฝนกิน
ฝนนั้น ถึงแมวาจะเปนนักปราชญรูในวิชาหนังสือดี เลขดี ซึ่งควรจะไดรับใบยศยก ก็อันเปนไมไดรับใบ
ยศยก คนกิ น ฝ น สู บ ฝ น ย อ มเป น โทษอั น ร า ยอยู ฉ ะนี้ ทั้ ง เป น โรคประจํ า ตั ว เพราะฝ น นั้ น หลาย
ประการ…” (ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 78)
การดําเนินนโยบายในขั้นที่สาม พ.ศ.2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระ
บรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาสั่งวา
“…ชื่อมณฑลบางมณฑลดังเชน มณฑลตะวันออก มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ มณฑลฝายเหนือ
มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ เหลานี้เปนคํายาว เรียกยาก แลชื่อมณฑลเหลานี้ก็เรียกชื่อตามทิศที่ตั้ง
มณฑลนั้น ๆ ทรงพระราชดําริเห็นวา ชื่อทิศของโบราณมีอยู เปนคําสั่นเรียกงายกวาชื่อมณฑลที่เรียก
อยูทุกวันนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนชื่อมณฑลทั้ง 4 ดังกลาวมาขางตนเสียใหม คือ
มณฑลตะวันออก ใหเรียกมณฑลบูรพา มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ ใหเรียกมณฑลอีสาน มณฑลฝาย
เหนือ ใหเรียก มณฑลอุดร มณฑลตะวันตกเฉียงเหนือใหเรียก มณฑลพายัพ…” (ไพฑูรย มีกุศล, 2515:
86)
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และทรงกําหนดหนาที่ขาราชการในมณฑลอันประกอบดวย
(1) ขาหลวงใหญ หรือขาหลวงเทศาภิบาล เปนผูรับผิดชอบในราชการทั่วไปตลอดมณฑล ในตอน
แรก ๆ ยังมิไดกําหนดขอบังคับอยางใด นอกจากกําหนดไวกวาง ๆ ดังความวา
“…ผูวาราชการเมืองฟงบังคับบัญชาขาหลวงเทศาภิบาลในการทั้งปวงและเปลี่ยนวิธีการ ซึ่งเคยมี
ตราสั่งตรงถึงผูวาราชการเมืองแตกอนมาสั่งตรงตอขาหลวงเทศาภิบาล สวนการที่หัวเมืองเคยมีใบบอก
ตอเสนาบดี ก็ใหบอกแกขาหลวงเทศาภิบาล เพื่อใหจัดและสั่งการ ซึ่งไมจําเปนจะตองขอคําสั่ งถึ ง
กรุงเทพฯ ใหเสียเวลานั้นใหสําเร็จไป คงมีตราถึงหัวเมืองและรับใบบอกตรงจากหัวเมืองเพียงการรอน
หรื อ การที่ จ ะกระทํ า ตามแบบแผน เช น บอกถวายพระราชกุ ศ ล เป น ต น หรื อ การที่ พิ เ ศษเกิ ดขึ้ น
โดยเฉพาะเทานั้น คําสั่งซึ่งไดมีในชั้นตนเพียงให ขาหลวงเทศาภิบาลตรวจการเสื่อมเสียทั้งปวงที่มีอยูให
ทราบอยางใดควรแกไขไดดวยแบบแผนและพระราชกําหนดกฎหมายที่มีอยูแลว ก็ใหจัดไปทีเดียว…”
(รายงานเทศาภิบาลที่ 116/227408 เรื่องที่เมืองอุตรดิตถ. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 15. หนา 508511. 18 กุมภาพันธ ร.ศ.117 อางอิงจาก ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 87)
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงคไดทรงนําวิธีการรายงานของมณฑลชั้นในมาทดลองใชใน พ.ศ.2443
ดวยเพราะทรงเห็นวา การรายงานเปนมาตรการหนึ่งที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ทรงนํ า มาใช เ พื่ อ ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านและเพื่ อ ประสานงานราชการของ
กระทรวงมหาดไทย รายงานประจําปที่พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงคทรงริเริ่มทํา
ในปแรก พ.ศ.2443 ทรงใหขาหลวงหรือผูวาราชการเมืองทํารายงานประจําปทูลเกลาฯ ถวาย เมืองที่
ทําไดเรียบรอยในปแรกคือ เมืองนครจําปาศักดิ์ และเมืองขุขันธ ดังจะยกตัวอยางรายงานประจํ าป
พ.ศ.2443 ของเมืองขุขันธเพื่อใหทราบวิธีรายงานในสมัยนั้นดังความวา
“…(1) ตําแหนงลักษณะปกครอง ไมมีการเปลี่ยนแปลงในป 119 ชายฉกรรจไดสงสวยพระราช
ทรัพยของหลวง 15,100 คน หญิงฉกรรจ 15,200 คน และเปนคนชราพิการอีกรวมทั้งสิ้น 50,003 คน
ตําบลบาน 54 ตําบล หลังคาเรือน 3,990 ผูรายยองเบา 7 ราย ตัวผูรายทั้งของกลางทั้ง 7 รายใหรับ
เปนสัจ ผูรายปลน 6 ราย ไดตัวผูรายทั้ง 6 รายใหการเปนสัจ
ป 119 นี้ไดแตงใหพระพิไชยสุน ทรสงคราม ปลัดพระพิไชยราชวงษา ผูชวยราชการกรมการ
เมืองขุขันธออกจับโจรผูรายบริเวณขุขันธ การโจรผูรายก็สงบเรียบรอยลง
คนในโรงศาล ป 119 ความในศาลอําเภอเปรียบเทียบแลว 20 เรื่องคางอยู 131 เรื่อง ศาลใน
เมืองชําระแลว ไปความอาญา 7 เรื่อง คางอยู 25 เรื่อง
การทํานา ในป 119 ปกติเหมือนเดิม (118) นาไดผผลเมล็ดขาว 1 ใน 3 สวนราคาขาย 100 สัด
เปนเงิน 20 บาท
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การคาเกิดในเมืองขุขันธ จําหนายขายไปตางเมืองเปนหนัง เขาสัตวประมาณราคา 7,642 บาท
สินคาตางเมืองเขามาจําหนายประมาณ 24,860 บาท
ผลประโยชนแผนดินในป 119 เก็บไดเงิน 53,118 บาท 48 อัฐ
การศึกษา 119 พระปลัดจันทรนครเปนอาจารยสอนนักเรียนที่โรงเรียนบํารุงนิมิตรวิทยาคมมี
นักเรียน 50 คน ระเบียบวิชาสอน พระญาณรักขิต ผูอํานวยการศึกษามณฑลอีสานสงแบบเรียนเร็วบท
บวกมาใหสอน
การศาสนา ในป 118 มีพระอาราม 124 แหง มีสงฆ 111 แหง ราง 13 แหง จํานวนสงฆ 585 รูป
สามเณร 680 รูปในป 119 สรางวัดขึ้น 5 อารามวัดรางไมมีจํานวนสงฆเพิ่ม 129 รูป สามเณร 196 รูป
รวมพระสงฆเกาใหม 814 รูป สามเณร 816 รูป วัดโรงสวดศาสนาอื่นไมมี สรางโรงเรียนขึ้น 1 แหง
การโยธา ทําถนนสี่กั๊ก ยาว 20 เสน
การโทรเลข ไดทําที่ออฟฟศโทรเลขโดยเรียบรอย
ประทับตรารูปเทวดามาเปนสําคัญ
พระยาขุขันธ…”
(ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 86)
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา รูปแบบการรายงานประจําปนี้ เปนตนรากของ รายงานตรวจราชการ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ซึ่งกระทํา
กันทุกครั้งเมื่อมีขาราชการระดับสูงออกไปตรวจราชการในแตละพื้นที่
การดําเนินนโยบายพัฒนาหัวเมืองอีสานตามแบบแผนมณฑลชั้นใน เปนนโยบายทายสุดของรัฐ
สยามที่เริ่มดําเนินการในระหวาง พ.ศ.2445-2453 แมวาความเปนไปไดที่จะจัดการปกครองหัวเมือง
อีสานซึ่งเปนมณฑลชั้นนอกใหเปนมณฑลชั้นในนั้นเปนเรื่องที่ยากจะทําได ดังนั้นกรมหลวงสรรพสิทธิ
ประสงคจึงไดพยายามปรับปรุงใหใกลเคียงที่สุดประกอบไปดวยนโยบายดานตาง ๆ ดังนี้
(1) การตั้งกองตํารวจภูธร ใหมีตํารวจประจําทุกหัวเมืองรวมทั้งหมด 200 คน
(2) การประกาศตักเตือนราษฎร ใหราษฎรทํามาหาเลี้ยงชีพของตนโดยชอบธรรม อยาใหขาด
แคลนและอยาใหประพฤติตนเปนโจร เลนการพนันหรือเสพของมึนเมาจนติด ใหบํารุงเรือกสวนไรนา
หวย หนอง คลอง บึง บาง ไวสําหรับการเพาะปลูกพืชพันธุตาง ๆ และเพื่อบริโภค และสําหรับไวเลี้ยง
หลอสัตวน้ําและสัตว พาหนะในฤดู แล งชดเชยใหถึงฤดูฝ น ใหเตรียมหาเงิน 4 บาทสําหรับเสีย ส ว ย
ราชการทุกปตามกฎหมาย ใหเจาหนาที่ปกครองลงมือเก็บสวนราชการแตเดือนเมษายนทุกป จนถึง
เดือนมกราคมจึงหมดเขต หากพนกําหนดแลวใหระหวางเดือนกุมภาพันธใหเก็บสวย 8 บาท เดือน
มีนาคมใหเก็บ 12 บาท หากพนกําหนดแลว ถือวาเปนคนหลีกเลี่ยงราชการตั้งถูกปรับคนละ 30 บาท
หากไมมีเงินตองถูกเกณฑแรงงานโยธา เมื่อผูใดมีกิจธุระจะเดินทางไปมาคาขายตางทองที่ อยาลืมถือ
ใบเสร็จชวยราชการสําหรับตัวในปนั้นติดตัวไปดวยเสมอเพราะเปนหนังสือเดินทาง ใหเจาหนาที่ของแต
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ละเมืองตรวจสอบวา ถาผูใดยังมิไดเสียเงินชวยราชการ ใหจับกุมดําเนินคดีสงเมื องหรื อส งมณฑล
สอบสวนตอไป ฯลฯ
(3) การจัดการศึกษา สืบเนื่องจากราษฎรในอีสานสวนใหญไมรูหนังสือและความไมรูหนังสื อ
นับเปนอุปสรรคสําคัญในการปรับปรุงประเทศตามแบบแผนใหม ดังนั้นพระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ทศทิศ
วิไชย เมื่อครั้งเปนขาหลวงพิเศษชวยตรวจราชการปราบปรามกบฏผูมีบุญไดรายงานวา
“…ถาไดรับจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเสียไดตลอดทั่วถึงกันแลว ราษฎรไดพากันศึกษาวิชาการหนังสื อ
เจริญขึ้นเมื่อใด การบานเมืองก็จะเจริญตาม แลพวกราษฎรคงจะไมหลงเชื่อในสิ่งที่ผิด...เพราะการวิชา
หนังสือนี้เปนที่กอใหเ กิ ดแห งความตรึ กตรองผูจั กประมาณการหนั กแลเบาของราษฎรพื้น เมื อ งที่ รู
หนังสือ…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ม.2.18/11 ที่ 249/3955 วันที่ 30 สิงหาคม ร.ศ.121 เรื่อง พระ
ยาสุ ริ ย เดชวิ เ ศษฤทธิ์ ทศทิ ศวิ ไชยกราบทูล กรมหลวงดํารงราชานุภ าพ หนา 112-113 อางอิงจาก
ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 130)
ดั ง นั้ น ใน พ.ศ.2445 รั ฐ บาลจึ ง ได ป ระกาศตั้ ง เจ า คณะมณฑล 14 รู ป ตามประกาศให ใ ช
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.121 โดยใหพระเถระชั้นผูใหญเปนผูอํานวยการศึกษา
ในมณฑล โดยอนุญาตใหวัดจัดตั้งโรงเรียนเปนการถาวรหรือจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในวัดนั้นได ทั้งนี้จะตอง
ไดรับพระราชทานคาบํารุงจากหลวงอีกดวย ใน พ.ศ.2450 กระทรวงมหาดไทยไดมีสารตรากราบทูล
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงคเมื่อเดือนมกราคม ความวา
“…ดวยมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ ใหจัดการศึกษาสําหรับพลเมืองคือวาตองให
ราษฎรทุกคนที่เปนผูชาย ผูมีอายุอยูในเวลาเลาเรียน ไดเลนเรียนจนมีความรูควรแกอัตภาพทุ กคน
ตองใหมีสถานที่เลาเรียนพอแกจํานวนผูเลาเรียน แมเอาวัดเปนโรงเรียนก็เปนการสมควร เพราะวัดมี
หนาที่จะสอนกุลบุตรตรามพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ และวัดเคยเปนโรงเรียนมาแลวแต
โบราณ การศึกษาชั้นนี้เจาคณะมณฑลกับขาหลวงธรรมการจะตองตรวจตราดูแลจัดการ กระทรวง
ธรรมการไดตั้งขาหลวงธรรมการประจําอยูแลว…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ม.57/14 เรื่อง สารตรา
เจาพระยาจักรีกราบทูล กรมขุนสรรพสิทธิ ประสงค มกราคม ร.ศ.126 อางอิงจาก ไพฑูรย มีกุศล,
2525: 131)
(4) การปรับปรุงการปกครองมณฑลอีสาน กรมหลวงสรรพสิทธิ์ประสงคทรงปรึกษากับกรมหลวง
ดํารงราชานุภาพเกี่ยวกับการจัดการปกครองหัวเมืองอีสานและทรงมีพระดําริตรงกันดังความวา
“…ถึงเวลาแลวที่จะจัดวางแบบแผนการปกครองมณฑลอีสานใหเหมือนกันหัวเมืองในมณฑล
ชั้นใน อื่น ๆ เพื่อใหวิธีการปกครองเปนแบบเดียวกันทั่วราชอาณาจักร…” และทรงตระหนักดีวาการ
ดําเนินการตอง “…ไมใหโครมครามรวดเร็วเกินไป ซึ่งเปนทางจะทําไดโดยยากและเปลืองเงินมากดวย
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การอยางใดซึ่งจะยังจัดทําไมไดดวยทองที่ยังไมเหมือนมณฑลชั้นใน...ตองคงไวอยางเดิมกอน…” ดวย
เหตุผลสําคัญคือ การหาตัวบุคคลที่จะสงไปเปนขาหลวงและเจาหนาที่ดําเนินการตามแบบใหมยังไมพอ
กับความตองการและยังไมมีเงินพอสําหรับใชจายในการดําเนินการ (ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 132)
ในชั้นแรกพระองคทรงเปลี่ยนแบบแผนการปกครองแบบ “บริเวณ” ซึ่งดําเนินการมาตั้งแตพ.ศ.
2443 เป น “จั งหวั ด” ในพ.ศ.2450 ประกอบไปดว ยจังหวัดอุบ ลราชธานี จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัด
สุรินทร และจังหวัดขุขันธ การจัดการปกครองนี้สอดคลองกับ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่
ร.ศ.116 และขอบังคับลักษณะปกครองหัวเมือง ร.ศ.117 ตามที่เตช บุนนาค ไดอธิบายไววา
“…ตามกฎหมายเหลานี้ รัฐบาลจัดการปกครองหัวเมืองตั้งแตชั้นต่ําสุดจนถึงที่สูงที่สุดเริ่มตนดวย
พลเมืองมีสิทธิที่จะเลือกตั้งผูใหญบาน ผูใหญบานของราว 10 หมูบาน มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งนายกํานัน
ของตน ตําบลหลายตําบลมีพลเมืองประมาณ 10,000 คน รวมกันเปนอําเภอ หลายอําเภอรวมกันเปน
เมือง หลายเมืองรวมกันเปนมณฑล…” (เตช บุนนาค, 2509 อางอิงจาก ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 134)
ดังนั้นหัวเมืองมณฑลอีสานจึงเริ่มเขาสูลักษณะการปกครองแบบเทศาภิบาลตั้งแต พ.ศ.2451
เปนตนมากลาวคืออํานาจการปกครองรวมอยูที่รัฐบาลกลาง มีขาหลวงตางพระองคสําเร็จราชการเปน
ผูบังคับบัญชาการสูงสุด
(5) การจัดศาลยุติธรรม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชโองการ
ดํารัสเหนือเกลาฯ ประกาศใหทราบทั่วกันวา
“…บัดนี้ทรงพระราชดําริเห็นสมควรที่จะจัดตั้งศาลยุติธรรมในมณฑลอีสาน...จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอกรมขุนสรรพสิทธิประสงค ขาหลวงตางพระองค มณฑลอีสานกับ
พระบริรักษจริยานุวัตร ขาหลวงพิเศษประจําศาลยุติธรรมในหัวเมือง พรอมกันจัดการศาลยุติธรรมใน
หัวเมือง แลวใหศาลนี้ขึ้นในกระทรวงยุติธรรม…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ม.57/14 เรื่อง ประกาศ
ตั้งขาหลวงพิเศษจัดศาลยุติธรรมในมณฑลอีสาน 27 เมษายน ร.ศ.127 อางอิงจาก ไพฑูรย มีกุศล,
2515: 136)
(6) การภาษีอากร กรมหลวงสรรพสิทธิประสงคทรงเขาพระทัยเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูของ
ราษฎรอีสานเปนอยางดี เพราะการทํานาหาเลี้ยงชีพของพลเมืองในมณฑลนี้ทําไดนอย พระองคทรง
ปรึกษากรมหลวงดํารงราชานุภาพแลวมีความเห็นวา “…ยังไมควรเปลี่ยนแปลงอยางใด คือใหเก็บสวย
ไปอยางเดิม ดวยเปนการเก็บงายใชคาโสหุยนอย ราษฎรคุนเคยดีอยูแลว…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
ม.57/14 ที่ 285/10485 เรื่อง กรมหลวงดํารงราชานุภาพกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
27 ธันวาคม ร.ศ.126 อางอิงจาก ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 137) สวนการเก็บคาธรรมเนียมก็ยังเก็บคา
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รูปพรรณสัตวประกอบดวยชางเชือกละ 5 บาท มา โค กระบือ ตัวละ 16 อัฐประมาณ หนึ่งสลึง เปน
ตน
(7) การคมนาคม กล า วได ว า การเดิน ทางระหว างกรุง เทพฯ กับ หัว เมืองในอีส านก อ นสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีความทุรกันดารมาก เสนทางสําคัญที่จะเขาสูอีสานได
ปลอดภัยที่สุดคือ ดานปราจีนบุรี-ศรีโสภณ-สุรินทร-เขาสูเมืองอุบลราชธานี และเสนทางดงพญาไฟนครราชสีมา-บุรีรัมย-สุรินทร-อุบลราชธานี ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงมี
พระบรมราโชบายขยายเสนทางเขาสูหัวเมืองอีสานกอนภาคอื่น ๆ และทรงเนนถึงการสรางทางรถไฟ
สายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ดังความวา
“…เราไดรูสึกแนอยูวา ธรรมดาความเจริญของประชุมชนยอมอาศัยถนนหนทางไปมาหากันเปน
ใหญเปนสําคัญ เมื่อมีหนทางคนจะไดไปมาไดงายไดไกลไดเร็วขึ้นเพียงไร ก็เปนการขยายประชุมชนให
ไพศาลยิ่งขึ้นเพียงนั้น บรรดาการคาขายอันเปนสมบัติของบานเมืองจะรุงเรืองวัฒนาขึ้นโดยสวนหนทาง
นั้น เราจึงไดอุตสาหะคิดจะทําการรถไฟใหสมกับกําลังบานเมือง…” (ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 138)
ดังนั้นโครงการสรางเสนทางรถไฟสายอีสานจึงเริ่มตนใน พ.ศ.2434 แลวเสร็จใน พ.ศ.2443 รวม
ระยะเวลาในการกอสรางทั้งหมด 9 ป
การสรางเสนทางรถไฟสายอีสานไดสงผลใหความสัมพันธระหวางกรุงเทพฯ กับหัวเมืองอีสานมี
ความใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น กลาวคือเปนผลดีตอเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศดวย เมื่อสราง
เสนทางเสร็จใน พ.ศ.2443 การเดินทางระหวางกรุงเทพฯ ไปยังหัวเมืองอีสานก็สะดวกรวดเร็วขึ้นมาก
โดยเฉพาะการขนสงสินคาจากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองนครราชสีมา และจากเมืองนครราชสีมาก็สามารถ
ขนสินคาทางเรือลองไปตามลําน้ํามูลไปยังเมืองอุบลราชธานีได (ไพฑูรย มีกุศล, 2515: 139)
นอกจากพื้นที่ราบสูงแองโคราชที่ไดกลาวมาแลวในเบื้องตน ผูวิจัยจึงขออธิบายใหเห็นถึงการ
ดําเนินนโยบายพัฒนาหัวเมืองอีสานในพื้นที่ราบแองสกลนคร ซึ่งเปนอาณาบริเวณทางตอนเหนือของ
ภาคอีสาน ดังจะกลาวตอไป
การเขาครอบครองพื้นที่ทางตอนเหนือของอีสานซึ่งก็คือ “ที่ราบแองสกลนคร” มีปจจัยหลาย
ประการ ประกอบไปดวยลักษณะทางกายภาพและระบบนิเวศนที่มีภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบและ
ที่ราบลุมริมฝงแมน้ําสลับกับเนินหรือ “มอ” ซึ่งเปนลูกลอนคลื่นขนาดใหญมีแหลงน้ําขนาดใหญ คือ
หนองหารในจังหวัดสกลนคร และหนองหานนอย อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี มีแมน้ําสงคราม
เปนแมน้ําสายหลักในแองและแมน้ําโขงเปนแมน้ําสําคัญ (พรรณิกา ฉายากุล, 2558: 39) นอกจากมี
สภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณแลว ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายอาทิ ทองคํา เหล็ก ดีบุก
ทองแดง สังกะสี อัญมณี หิน เกลือ รวมทั้งผลผลิตจากปาสัตวและพืชเชน เรว น้ํารัก ปจจัยอีกประการ
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คือ อีสานตอนบนเปนเขตเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากทําเลที่ตั้ง และเสนทางคมนาคมที่สามารถติดตอกับ
ภายนอกไดทั้งทางแมน้ําโขงและทางบก
ภายหลั ง กบฏเจ า อนุ ว งศ พ.ศ.2370 หลายเมื อ งในแอ ง สกลนครต อ งลดจํ า นวนพลเมื อ งลง
เนื่องจากพายแพสงครามใหกับรัฐสยาม หลายเมืองตองกลายสภาพเปนหมูบานมีเพียงบางเมืองเทานั้น
ที่ยังคงสถานภาพความเปนเมืองเอาไวได จากนั้นรัฐสยามจึงไดสถาปนาเมืองหนองคายไวเปนเมืองหนา
ดานแทนเมืองเวียงจันทน และเพื่อเปนการลดอํานาจของเวียงจันทน รัฐสยามจึงไดดําเนินนโยบายให
อพยพเคลื่อนยายผูคนจากเมืองทางฝงซายแมน้ําโขงเขามาเปนพลเมืองสยามในฝงขวาหรือในพื้นที่แอง
สกลนคร ดวยเหตุผลเปนพื้นที่ยุทธศาสตรทางเหนือและปองกันไมใหราชสํานักเวียงจันทนสามารถ
ฟนฟูไดอีก
ปจจัยที่สนับสนุนใหรัฐสยามขยายอํานาจขึ้นหัวเมืองอีสานตอนเหนือสืบเนื่องมาจาก เมืองในแอง
สกลนครสมัยลานชาง เปนแหลงผลิตและรวบรวมสินคาสําคัญโดยเฉพาะบริเวณริมฝงแมน้ําโขงแถบ
เวียงจันทน-เวียงคุก และธาตุพนม การยายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมายังเวียงจันทนใน พ.ศ.2103
มีเหตุผลสําคัญคือการเขามาควบคุมแหลงทรัพยากรและชุมชนเสนทางการคา (โยชิยูกิ มาซูฮารา,
2546: 94-98) การมี แ หล ง ผลิ ต และทรั พ ยากรถื อ เป น พื้ น ฐานของการตั้ ง ถิ่ น ฐานชุ ม ชน ส ว นการ
แลกเปลี่ยนและการคานั้นสงผลใหชุมชนเติบโตและมีเครือขายสัมพันธกับภายนอก
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สงผลตอเมืองในบริเวณแองสกลนครดังกลาวมีนัยเริ่มตั้งแต
สงคราม พ.ศ.2321-2322 เมื่อลานชางตกเปนเมืองขึ้นของรัฐสยาม การเปนเมืองแมทําใหสยามเขา
แทรกแซงกิจการตาง ๆ ของหัวเมืองลาวและพยายามลดทอนอํานาจของประเทศราช โดยใชนโยบาย
ดังกลาวผานเมืองหนาดานนครราชสีมา นโยบายในสมัยนั้นคือ การเขาควบคุมกําลังคนและผลผลิต
ดวยการสักเลก พ.ศ.2367 (พรรณิกา ฉายากุล, 2558: 53)
ปจจัยทางเศรษฐกิจที่เปนมูลเหตุทําใหรัฐสยามเขามามีบทบาทในพื้นที่แองสกลนคร ในชวงหลัง
สงครามเจาอนุวงศ มีการยกหมูบานขึ้นเปนเมืองดวยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ กลาวคือ การตั้งเมืองใน
พื้นที่อีสานตอนบนเพื่อควบคุมกําลังคนหรือแรงงานในการผลิตใหอยูในพื้นที่หรือแหลงทรัพยากรโดยมี
พันธะผูกพันกับรัฐสยามดวยการสงผลผลิตหรือสวยและแรงงานหรือกําลังพลเมื่อถูกเรียก นอกจากนี้
การขยายตัวและเติบโตของเมืองก็มีปจจัยทางเศรษฐกิจเปนสาเหตุสําคัญ หลังทศวรรษ 2390 เมืองใน
แองสกลนครมีความสัมพันธกับรัฐสยามทั้งการเมืองและเศรษฐกิจผานระบบสวย การพัฒนาหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสยามยอมสงผลตอการเติบโตของเมืองในอาณาบริเวณนี้ดวย และ
นอกจากนี้ปจจัยอีกประการก็คือ การเขามามีบทบาทของฝรั่งเศสในลาวและเวียดนามในทศวรรษ
2400 ลวนสงผลตอการเขาควบคุมและดําเนินนโยบายของรัฐสยามในพื้นที่นี้เชนเดียวกัน
ปจจัยที่นําไปสูการพัฒนาอีสานในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กลาวคือ การที่
ดินแดนอีสานเปนพื้นที่ลอแหลมตอความมั่นคงของรัฐ (Charles F. Keyes, 2552) เนื่องจากพลเมือง
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สวนใหญมีความสัมพันธทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมใกลชิดกับศูนยอํานาจฝงลาวมากกวาสยาม
อีกทั้งอีสานเปนหนาดานของการขยายอํานาจของฝรั่งเศส การเขามาพัฒนาอีสานในสมัยรัชกาลที่ 5
จึงมาในรูปแบบการปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานดังกลาวมาแลว โดยการเขามาดําเนินนโยบายจัด
ระเบียบการปกครองและกระชับอํานาจการปกครองเขาสูสวนกลาง พรอมกันนี้ไดเขามาพัฒนาระบบ
ศาสนา การศึกษา การคมนาคม และเศรษฐกิจ (การเก็บภาษี) ดวย ใน พ.ศ.2436 กรมหลวงประจักษ
ศิลปาคม ขาหลวงตางพระองคไดเสด็จไปทรงบัญชาการหัวเมืองลาวพวน (อีสานตอนบน) แตไมไดตั้ง
บานหมากแขงเปนเมืองในระยะแรก ตอมาพระองคเจาวัฒนา ขาหลวงเทศาภิบาลไดตั้งกองบัญชาการ
ที่บานหมากแขง แตก็มิไดตั้งเปนเมืองจนถึง พ.ศ.2449 พระยาศรีสุริยราชวรานุวัติ (โพธิ โตะทองกา
ทอง) มาเปนขาหลวงเทศาภิบาลไดเริ่มดําเนินนโยบายพัฒนาหัวเมืองอีสานเหนือดวยการตัดถนนใน
ทองที่บานหมากแขงขึ้นหลายสาย (เติม วิภาคยพจนกิจ, 2557: 213-214) ทําใหมีการอพยพหลั่งไหล
ของผู คนมาตั้ งบ า นเรือนมากขึ้น นับ ตั้งแต พ.ศ.2450 รั ฐ สยามจึงไดย กบานหมากแขงขึ้น เปนเมือง
อุดรธานี อันเปนฐานบัญชาการหัวเมืองอีสานเหนือตั้งแตปดังกลาวจนถึง พ.ศ.2476
กอนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจะทรงปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2435 นั้นการ
ปกครองของสยามสวนภูมิภาคจะเปน “ระบบกินเมือง” การบริหารราชการสวนภูมิภาคเชนนี้ เปน
นโยบายที่ ไม รั ดกุ ม สุ มเสี่ ย งต อการที่เจาเมืองตาง ๆ อาจแข็งขอเปน กบฏ พระองคจึงเริ่มดําเนิน
นโยบายปฏิรูปหัวเมืองใหเขาสูเทศาภิบาล โดยมีขาหลวงใหญเปนผูรับผิดชอบ แรกเริ่มเปนมณฑลลาว
พวน พ.ศ.2442 ไดเปลี่ยนชื่อมาเปน มณฑลฝายเหนือ โดยมีเมืองบริวารประกอบดวย หนองคาย
หนองหาน ขอนแกน ชนบท หลมศักดิ์ กมุทาไสย สกลนคร ชัยบุรี โพนพิสัย ทาอุเทน นครพนม และ
มุ ก ดาหาร ใน พ.ศ.2443 จึ ง ได เ ปลี่ ย นชื่ อ เป น “มณฑลอุ ด ร” พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า
เจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริวา เมืองที่จัดไวในมณฑลอุดรมีอาณาบริเวณมากเกินไป จึงรวมหัวเมืองใน
มณฑลเปน “บริเวณ” มีสถานะเทียบเทาจังหวัด เพื่อใหเหมาะสมแกการปกครอง และโปรดใหดําเนิน
นโยบายลดสถานะบางเมืองลงเปนอําเภอ (พรรณิกา ฉายากุล, 2558: 120-121) โดยบริเวณในมณฑล
อุดรมีดวยกัน 5 บริเวณประกอบดวย
(1) บริเวณหมากแขง
(2) บริเวณพาชี
(3) บริเวณธาตุพนม
(4) บริเวณสกลนคร
(5) บริเวณน้ําเหือง
ลักษณะของการดําเนินนโยบายรวมหัวเมืองตาง ๆ เขาดวยกัน และจัดแบงออกเปน 5 บริเวณให
มีฐานะเทียบเทาจังหวัด สวนเมืองที่อยูในสังกัดบริเวณใหมีฐานะเปนอําเภอ รัฐสยามมีความตองการที่
จะจัดการปกครองในมณฑลอุดรใหมีความรัดกุมยิ่งขึ้น โดยการสงขาหลวงจากสวนกลางไปประจําหัว
เมืองตาง ๆ เพื่อคอยสอดสองความเปนอยูของเจาเมืองและกรมการเมือง โดยนโยบายในระยะเริ่มแรก
คื อ การตรวจราชการประจํ า เมื อง สะทอนใหเห็น วาอํานาจจากสว นกลางไดเขามาครอบงําพื้น ที่
ดังกลาวแลว ทําใหการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลางประสบผลดียิ่งขึ้น รัฐสยามสามารถ
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เขาควบคุมหัวเมืองและตรวจตราความเปนอยูของราษฎรไดอยางทั่วถึง (สํานักงานจังหวัดอุดรธานี,
2528: 58-59 อางอิงจาก พรรณิกา ฉายากุล, 2558)
พื้นที่สุดทายที่ผูวิจัยมิอาจเพิกเฉยจะกลาวถึงไดคือ “มณฑลนครราชสีมา” หัวเมืองนครราชสีมา
หากพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตรอันเปนที่ตั้งของเมืองแลว กลาวไดวา เมืองนครราชสีมามีสภาพที่ตั้ง
และสภาพภูมิอากาศที่เปนอุปสรรคตอการดํารงชีพของพลเมือง เนื่องจากตั้งอยูบนที่ราบสูง มีพื้นที่สูง
กวาระดับน้ําทะเลราว 300-400 เมตร มีเทือกเขาสูงที่ทุรกันดารหลายเทือกหลายแนวลอมรอบ ตั้งแต
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงตะวันออกเฉียงใต ประกอบกับสภาพพื้นดินสวนใหญเปนดินปนทราย จึง
ไมอุมน้ํา เปนเหตุใหเกิดความแหงแลงกันดาร เมื่อพิจารณาสภาพภูมิศาสตรดังกลาวแลวจะพบวา
นครราชสีมาตองประสบกับปญหาเรื่องน้ํา บางครั้งฝนไมตกตองตามฤดูกาลทําใหน้ํามีไมเพียงพอจึง
เกิดภาวะขาดแคลน เมื่อกรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค เสด็จขึ้นมาเปนขาหลวงใหญ มณฑลลาวกลางใน
พ.ศ.2434 ไดทรงกลาวถึงเมืองนครราชสีมาเอาไววา
“…ความกันดารในที่เมืองนครราชสีมาเปนอยางเอก ในเวลานี้ก็ขาวแลน้ําเปนการทั่วถึงกันทุกคน
...แล งติ ด กั น มาหลายป แล ว เข า ทํ า นาไม เ ต็ มภูมิ ได ขาวเปลือกในเวลานี้ถึ งถั งละบาท ราษฎรรับ
พระราชทานตองปนกลอย มัน และหนอไม แขวงอุบลอพยพมาหลายสิบครัว ที่เมืองนครราชสีมานี้
ชาวนาพึ่งลงมือปกดําไดในดือนกันยายนนี้ แลน้ําในปนี้วาเปนอยางแลงที่สุด ลําตะคองขาดเปนหวง
เปนดอน...แลน้ําก็เปนอยางโสโครกเกือบจะรับพระราชทานไมได ก็ตองจําใจมาเกรอะกรองเอา...
ขาพระพุทธเจาไดใหคนหาสายน้ําหรือขุดบอเอาน้ําอีกในที่ตาง ๆ ก็หลาย...ไมสําเร็จ แตยังคงคิดดวย
เกลาฯ วาจะขุดใหพนปูนถึงดานศิลาคงจะไดน้ําจืดเปนแน แลดานศิลานี้...ลึกนัก บรรดาประสาทหิน
ทั้งปวงคงขุดเอาใกล ๆ นั้นเอง ดวยที่วัดพนมวันขุดลงสี่ศอกก็ถึงดานศิลา…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
มร.5 ม46/1 เรื่อง หนังสือราชการของมหาดไทยบอกขาหลวงเมืองนครราชสีมา อางอิงจาก พวงไขมุก
คุณารัตนพฤกษ, 2521: 73)
อยางไรก็ตามแมวาจะเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตของพลเมืองแตดวยตําแหนงที่ตั้งของเมือง
นครราชสีมานั้น กลับกลายเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่สงผลใหนครราชสีมามีอิทธิพลตอหัวเมือง
ใหญนอยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนผลมาจากการสรางเมืองใหมในสมัยสมเด็จพระนารายณ ทํา
ใหเมืองนครราชสีมาแหงใหมมีความเหมาะสมทั้งดานการเมืองและเศรษฐกิจอยางมาก ดังจะเห็นไดวา
เมืองนครราชสีมามีบทบาททางการเมือง การทหาร และศูนยกลางทางเศรษฐกิจระหวางหัวเมืองตาง
ๆ บนที่ราบสูงโคราช ตลอดจนหัวเมืองประเทศราชลาวกับหัวเมืองในที่ราบลุมภาคกลาง จากที่กลาว
มานี้เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเมืองนครราชสีมามีอํานาจทางการเมืองขึ้นมาได ปจจัยแรก
ไดกลาวเอาไวแลว สวนปจจัยที่สองคือเรื่องการคมนาคม เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหรัฐสยามไมสามารถ
เขาถึงหัวเมืองอีสานโดยตรงได ดังนั้นการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองอีสาน ดวยการกอสรางทางรถไฟ
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สายตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเปนนโยบายเรงดวนที่รัฐสยามลงมือดําเนินการเพื่อเขาควบคุมหัวเมือง
ตาง ๆ ในอีสานใหรวดเร็วยิ่งขึ้น (พวงไขมุก คุณารัตนพฤกษ, 2521: 75) ปจจัยที่สามคือ ความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ ดวยสภาวะที่เมืองนครราชสีมาเปนพื้นที่รอยตอเชื่อมระหวางหัวเมืองลาวกับหัวเมืองที่
ราบลุมแมนํ้าเจาพระยาจึงทําใหเมืองเปนแหลงชุมนุมสินคาเขาออก ประกอบกับเมืองนครราชสีมามี
ความอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ สัตวปา ผลผลิตจําพวกของปาซึ่งมีคุณคาทางเศรษฐกิจ
ดังนั้นสินคาของนครราชสีมาจึงเปนผลิตผลที่มาจากปาเชน หนังเสือ หนังหมี หนังโค หนังกระบือ หนัง
กวาง เขากวาง เขาทราย ดีงูเหลือม ดีโคปา ผลเรว ชัน น้ํามันยาง น้ําผึ้ง ครั่ง กํายาน ไมเนื้อแข็ง ไม
เนื้อออนจึงทําใหฐานะทางเศรษฐกิจของเมืองนครราชสีมาคอนขางอยูในฐานะดี (พวงไขมุก คุณารัตน
พฤกษ, 2521: 76) ปจจัยประการสุดทายคือ การเขามามีอํานาจของฝรั่งเศสในลาวและเวียดนาม ทํา
ให รั ฐ สยามต อ งเร ง ขยายอํ า นาจเข า ครอบครองอี ส านให เ ร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น การดํ า เนิ น นโยบายในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวใน พ.ศ.2434 ไดสถาปนาหัวเมืองลาวฝายกลางขึ้น ซึ่งเปน
การเพิ่มอํานาจทางการเมืองใหกับหัวเมืองตาง ๆ ในพระราชอาณาจักรเพื่อจะไดมีสวนชวยปองกันการ
แทรกแซงของมหาอํานาจ
นโยบายดานการปกครอง เนื่องจากนครราชสีมาเปนเมืองประชุมพลของกรุงเทพฯ มาตั้งแตสมัย
พระเจากรุงธนบุรีจึงทําใหนครราชสีมามีสถานะความสําคัญตอรัฐสยามสูงกวาหัวเมืองอื่น ๆ เนื่องจาก
เปนที่ตั้งรับการรุกรานจากภายนอกไดเปนอยางดี ทั้งยังเปนจุดกระจายกําลังพลออกไปตามหัวเมือง
ตาง ๆ ทั้งนี้ลวนเปนผลของการขยายอํานาจของฝรั่งเศสอีกประการ นอกจานี้ทรงมีพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอกรมหมื่นสรรพสิทธิประสงคขึ้นไปเปนขาหลวงตั้งอยู ณ เมืองนครราชสีมา
ดังความวา
“…บัดนี้เปนฤดูควรที่จะขึ้นไปไดแลว จึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขึ้นไปในเร็ว ๆ นี้ มี
ตํ า แหน งเป น ข า หลวงใหญ สํ า หรั บ หัว เมือ งลาวกลาง แลเปน แมก องจับ โจรผู รา ยในหัว เมื อ งฝ า ย
ตะวั น ออก แลเมื องลาวฝ า ยตะวั น ออกฝายเหนือ ตลอดมาจนถึงหัว เมืองชั้น ใน อนึ่งหัว เมืองฝา ย
ตะวันออก ตลอดไปจนถึงเมืองเขมรปาดงลาว เกิดโจรผูรายปลอนสดมภราษฎรเนือง ๆ ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหตั้งขาหลวงไปชําระเปนเนือง ๆ การก็ไมสําเร็จตลอดไปได ดวยขาหลวงมีอํานาจนอยไป
ทําการแตเฉพาะเมือง ผูรายหลบเลี่ยงไปเสียแขวงตําบลอื่น บัดนี้จึงทรงพระราชดําริที่จะจัดการใหม
เปนการใหญ เพื่อจะใหไดทําการจับผูรายพรอมกันทั่วทุกเมือง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระยาสุร
ศักดิ์มนตรี ผูบัญชาการทหารบกเป นแม กองใหญ ใหเปนแมกองตรวจจั บโจรผู ราย มีกองเล็ กแยก
ออกไปตั้งตามหัวเมืองเปนระยะ กองที่จะจับโจรผูรายนี้ ใชนายทหารพลทหารทั้งสิ้น เมื่อจับโจรผูราย
ไดแลวจะไดสงไปยังพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค ขาหลวงใหญหัวเมืองลาวกลางซึ่ง
ประจําอยู ณ เมืองนครราชสีมาใหชําระทั้งสิ้น…” (ขาหลวงใหญหัวเมืองลาวกลางและกองจับผูราย.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 7 ตอนที่ 45. หนา 408-409. 8 กุมภาพันธ 2433)
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และเพื่ อ ให ก ารปกครองมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพรั ฐ สยามจึ ง ดํ า เนิ น การสร า งเส น ทางรถไฟเข า สู
นครราชสีมาตั้งแต พ.ศ.2434 แลวเสร็จใน พ.ศ.2443 เปนนโยบายการขยายเสนทางคมนาคมเพื่อ
ประโยชนทางยุทธศาสตรและการรักษาเอกราชของประเทศ สะดวกแกการสงขาราชการมาตรวจตรา
ปองกันการรุกราน (ประกาศสรางรถไฟสยาม ตั้งแตกรุงเทพถึงเมืองนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 7 ตอนที่ 51. หนา 456-461. 22 มีนาคม 2433) ทั้งยังสงผลตอการอพยพของผูคนจากภาคกลาง
เขามาตั้งถิ่นฐานบุกเบิกพื้นที่รกรางวางเปลาใหเปนประโยชนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีนโยบาย
ขยายเส น ทางในตั ว เมื อ งทั้ ง หมด 9 สาย และขยายเส น ทางเกวี ย นเชื่ อ มต อ กั บ หั ว เมื อ งบริ ว าร
ประกอบดวย นครราชสีมา บุรีรัมย นางรอง พุธไทสง ตลุง ชัยภูมิ จัตุรัส กิ่งชนวน ผักปง กิ่งบานยาง
เมืองโคราช กิ่งจอหอ กิ่งทาชาง สูงเนิน จันทึก บัวใหญ โนนวัด โนนลาว ดานขุนทด ปกธงไชย กิ่ง
สะแกราด กระโทก กิ่งแฉะ และพิมาย เปนตน (พวงไขมุก คุณารัตนพฤกษ, 2521: 137)
อยางไรตามการมีเสนทางรถไฟนี้ชวยใหการขนสงผูโดยสารตลอดจนสินคาไปมาถึงกันไดงาย
ยิ่งขึ้น (พวงไขมุก คุณารัตนพฤกษ, 2521: 126) ทางดานเศรษฐกิจ นครราชสีมาเปนแหลงรวมรายได
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากหัวเมืองตาง ๆ สงมอบใหกับรัฐสยามทุกป ฐานะทางเศรษฐกิจของ
นครราชสี ม าจึ ง มั่ น คง เงิ น ภาษี อ ากรมี ม ากพอที่ จ ะให ข า หลวงในเมื อ งนั้ น เบิ ก จ า ยตามรายการ
ประจําเดือนไดอยางสะดวก (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.5 ม46/1 เรื่อง หนังสือราชการป 109
มหาดไทยบอกขาหลวงเมืองนครราชสีมา อางอิงจาก พวงไขมุก คุณารัตนพฤกษ, 2521: 131) กลาวได
วาการขยายตัวทางคมนาคมไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจขนานใหญกลาวคือ การ
ติดตอคาขายระหวางพอคาทางหัวเมืองเหนือกับพอคากรุงเทพฯ มีความสะดวกกวาแตกอน จํานวน
และชนิดของสินคามีเพิ่มมากขึ้น ราษฎรสามารถเลือกซื้อสินคาที่ตองการจากที่ตาง ๆ ไดตามความ
นิยม ความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏชัดคือ มีอาคารบานเรือนเพิ่มขึ้น มีโรงทํากระเบื้องและอิฐไวบริการ มี
การใชสังกะสีซึ่งเปนวัสดุในการมุงหลังคามากขึ้น ราคาที่ดินในเมืองแพงขึ้น พลเมืองหนาแนนขึ้นเปน
ตน สินคาที่มีการซื้อขายกันในนครราชสีมาประกอบดวย ขาวเปลือก สุกร ยาง สม มะขามปอม สมอ
นุน มะขามฝก มะเกลือ ออย เนื้อโค ไมเสาเรือน ไมไถ ไมเครื่องเกวียน ไมแดง ไมทอน ศิลา โค มา
เปด ไกและปลากรอบจากพระตะบองเปนตน (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.5 ม.2.14/17 เรื่อง กรม
หลวงดํารงราชานุภาพไปตรวจราชการมณฑลนครราชสี มาและมณฑลอุดร อางอิงจาก พวงไข มุก
คุณารัตนพฤกษ, 2521: 132)
สวนนโยบายทางการศึกษาในมณฑลนครราชสีมา จากรายงานของพระเทพมุนีผู อํานวยการ
ศึกษาและการพระศาสนามณฑลนครราชสีมา ไดรายงานการดําเนินนโยบายทางการศึกษาใน พ.ศ.
2444 ระบุวา รัฐบาลไดขยายการศึกษาและทําใหมีนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนวัดกลาง จํานวน 115
คน โดยรับเงินสนับสนุนจากหลวง นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนวัดสามัคคีรสแขวงปจฉิมา โรงเรียนวัดหนา
พระธาตุ แขวงปกธงไชย และโรงเรียนเชลยศักดิ์วัดมะเกลือใหม อําเภอจันทึก ผลจากการจัดการศึกษา
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ทํ า ให มีนั กเรี ย นสอบไล ไ ด จ ากทั้ ง 4 โรงเรีย นจํานวน 79 คน สอบได 38 คน และสอบตก 41 คน
นอกจากนี้ รั ฐ บาลยั งมี คํา สั่ งห า มปรามพระสงฆส ามเณรไมใหซื้อสิ่งของในรานคา จากการดําเนิน
นโยบายของรัฐทําใหสามารถขยายการศึกษาโดยตั้งโรงเรียนไดในมณฑลทั้งหมด 23 โรงเรียน มีจํานวน
นักเรียน 1,132 คน คาบํารุงโรงเรียนดวยเงินแผนดิน 2,712 บาท คาบํารุงจากการเรี่ยไรเงิน 312 บาท
สะทอนใหเห็นวาการประกาศขยายการศึกษาของรัฐบาลในพ.ศ.2444 สงผลตอความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเมืองนครราชสีมาทําใหมีนักเรียนเขามาเรียนเพิ่มมากขึ้น (รายงานตรวจจัดการศึกษาและการ
พระศาสนาในมณฑลนครราชสีมาของพระเทพมุนี ผูอํานวยการ ร.ศ.120. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 19
ตอนที่ 0 พิเศษ. หนา 14-19. 7 กันยายน 2445)
อยางไรก็ตามการดําเนินนโยบายตอหัวเมืองนครราชสีมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวก็ทรงกระทําเชนเดียวกันกับมณฑลอื่น ๆ คือการสงขาหลวงเขามาบังคับบัญชาการ คอย
สอดสองดูแลความเปนอยูของราษฎร เนื่องจากนครราชสีมาเปนฐานอํานาจหลักในหัวเมืองอีสานจึง
ไดรับความไววางใจจากรัฐบาลใหคอยทําหนาที่ตรวจดูพฤติการณตาง ๆ ของบรรดาหัวเมืองบริวาร
เพื่อคอยหลีกเลี่ยงและปองกันไมใหเกิดการกอกบฏหรือถูกฝรั่งเศสชักนําใหเขารวม
ดังนั้นการดําเนินนโยบายพัฒนาหัวเมืองอีสานกอนและหลังสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวจะทรงปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2435 มีปจจัยมาจากอิทธิพลของมหาอํานาจอาณานิคมที่เริ่ม
ขยายเขามาตามหัวเมืองชายแดน และภายหลังที่รัฐบาลไทยไดตั้งขาหลวงไปประจําเมืองเชียงใหมแลว
ในป พ.ศ.2417 ก็ตั้งขาหลวงไปประจําเมืองในดินแดนลาวเชนกัน ใน พ.ศ.2425 ไทยก็สงขาหลวงไป
ประจํานครจําปาศักดิ์ ภายหลังที่ไทยไดทําสัญญากับฝรั่งเศส ยกดินแดนฝงซายของแมน้ําโขงใหเปน
ของฝรั่งเศสใน พ.ศ.2436 ก็มีการปฏิรูปหัวเมืองมาขึ้นกับกระทรวง มหาดไทยในการบริหารสวนกลาง
ของไทย มีการตั้งมณฑลเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับหัวเมืองรอบนอกใหแนนแฟนขึ้น
แตละมณฑลจะมีผูปกครองที่ไดรับการแตงตั้งจากกระทรวง มหาดไทย การปฏิรูปการปกครองหัวเมือง
เปนอีกกาวหนึ่งที่ทําใหรัฐบาลกลางไดเขาไปปกครองหัวเมืองรอบนอกอยางใกลชิด รวมทั้งหัวเมืองใน
ภาคอีสานดวย การปฏิรูปการปกครองหัวเมืองไดกระทําติดตอกันไปอีกหลายครั้งกอนที่จะสิ้นรัชกาลที่
5 หัวเมืองใหญ ๆ ของอีสานไดเปลี่ยนฐานะเปนจังหวัดและอําเภอ ที่มีฐานะเทาจังหวัดและอําเภอใน
สวนกลางของประเทศ เจาหัวเมืองตาง ๆ ก็เปลี่ยนฐานะมาเปน “ขาหลวง” เจาสวนกลาง รับเงินเดือน
จากงบประมาณสวนกลาง แทนที่จะเปนภาษีที่เรียกเก็บจากทองถิ่นโดยตรง การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ดังกลาวนี้ แมวาตอนแรกจะเปนเพียงในนาม แตก็ไดกลายเปนลักษณะของหัวเมืองและผูปกครองใน
ภาคอีสาน
การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง ที่มีการรวมอํานาจเพียงบางสวนมาเปนการรวมอํานาจไวใน
สวนกลางเพียงแกงเดียวไดกระทําสําเร็จในรัชกาลที่ 5 อันเปนเคาโครงที่ผูปกครองในสมัยตอมาไดใช
เปนหลักในการบริหารประเทศ เมื่อเจาปกครองในอีสานสิ้นชีพไป สวนกลางก็จะแตงตั้งผูปกครองจาก
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สวนกลางเขาไปแทน โดยมิไดอาศัยประเพณีทองถิ่นแตเดิมในป พ.ศ.2475 เมื่อประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาสูระบบประชาธิปไตย การรวมหัวเมืองในภูมิภาครอบนอกเขามาขึ้นอยูกับ
การบริหารของสวนกลางก็สําเร็จลงโดยสมบูรณ (สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548: 238-239)
5.1 ปจจัยที่นําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาอีสานระหวาง พ.ศ.2453-2468
5.1.1 ปจจัยภายในประเทศ
ปญหาดานการปกครอง
ในชวงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ระหวาง พ.ศ.2448 เปน
ตนมาจนถึง พ.ศ.2453 เกิดปญหาสํ า คัญ ในชายขอบพระราชอาณาเขตฝงหัว เมืองอีสาน หลังการ
สูญเสียดินแดนฝงขวาแมน้ําโขงใน พ.ศ.2447 ฝรั่งเศสก็ไดพยายามอางสิทธิ์ในบริเวณรองน้ําลึก หรือ
เกาะดอนซึ่งตั้งอยูกลางแมน้ําโขงตั้งแตเมืองเชียงรายจนถึงเมืองอุบลราชธานี ปญหานี้เปนเรื่อง เสน
เขตแดนพระราชอาณาเขตของทั้งสยามและอินโดจีนฝรั่งเศส ซึ่งมีสวนสําคัญตอการสงขาราชการเขา
มาตรวจตราสถานการณในหัวเมืองอีสาน นอกจากปญหาขางตนยังมีเรื่องของการลักลอบขามแดนไป
มาของพลเรือนในปกครองทั้งสองประเทศ กลาวคือ ราษฎรลาวมักจะหนีปญหาความทุกขยาก หรือ
ภาวะทุพภิกขภัยขามมาฝงเมืองหนองคาย ปญหาโจรผูรายชุกชุมในหัวเมืองอีสานทางเหนือ คือบริเวณ
มณฑลอุดร มณฑลอุบลราชธานี เปนตน
อย า งไรก็ ตามป ญ หาการคุ กคามจากมหาอํานาจตะวัน ตกในพื้น ที่หัว เมืองอีส านก็เ ริ่ ม
คลี่คลายลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว คงเหลือแตปญหาภายในหัวเมืองอีสานเอง
ที่รัฐบาลตองเขาไปดําเนินนโยบาย โดยเฉพาะการจัดแบงเขตการปกครองซึ่งมีพัฒนาการมาอยาง
ตอเนื่องตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กลาวคือ มณฑลอีสานที่ปกครองเมือง
บริวารอันประกอบดวยอุบลราชธานี สุรินทร รอยเอ็ด มหาสารคาม ขุขันธ กาฬสินธุ ซึ่งมีพลเมือง
หนาแนนมาก ประกอบกับมณฑลอีสานมีอาณาบริเวณกวางขวาง จึงทําใหการสงขาราชการมหาดไทย
เข า ไปตรวจราชการต องประสบกั บ ป ญ หาความลาชาในการเดิน ทางเนื่องจากทองที่บ างแหงไมมี
ขาราชการระดับสูงอยูประจําเชน หัวเมืองรอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ ทําใหเกิดความไมสะดวก
นอกจากนี้ยังมีปญหาโจรผูรายเกิดจากการไมมีตํารวจอยางเพียงพอตอการออกจับโจรผูราย รวมไปถึง
สถานที่ราชการบางมณฑลตางก็มีความทรุดโทรมไปตามกาลเวลาโดยสรางมาตั้งแตปฏิรูปการปกครอง
หัวเมืองตั้งแตทศวรรษ 2430-2440 จากปญหาดังกลาวมานี้จึงกลายมาเปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนให
รัฐสยามตองเขามาดําเนินนโยบายจัดการปกครองอีกครั้งอยางที่เคยกระทํากันในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยหลักๆ ประกอบไปดวยเรื่อง การจัดการปกครองในหัวเมืองมณฑล การ
สงขาราชการไปประจําตามทองที่อําเภอตาง ๆ การจัดใหมีตํารวจประจําอยูตามอําเภอ
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ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ตองนับ วายุคสมัย ของพระองคเปน
ชวงเวลาที่ชนชั้นนํามีความกระตือรือรนในการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้นกวารัชกาลกอน โดยนโยบายที่
รัฐบาลเขาไปพัฒนาหัวเมืองอีสานระหวาง พ.ศ.2453-2468 แบงออกเปน 4 ประเด็นหลักประกอบดวย
(1) ดานการปกครอง (2) ดานการคมนาคม (3) ดานเศรษฐกิจ (4) ดานการศึกษา
การกํ า หนดนโยบายด านการปกครอง เปน หนาที่ของสมุห เทศาภิบ าลสําเร็จ ราชการ
มณฑลตาง ๆ ทําหนาที่ในการรับเรื่องราวรองทุกขของราษฎร คอยตรวจราชการ ดูแลสภาพความ
เปนอยูของราษฎรในหัวเมืองที่ตนมีอํานาจสอดสอง ผลจากภัยคุกคามของจักรวรรดินิยมมีสวนสําคัญ
ทําใหรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวตระหนักถึงความปลอดภัยของประเทศที่อาจ
เกิดจากการแทรกแซงของประเทศมหาอํานาจ พระองคจึงมีพระราชประสงคใหทําการปรับปรุงสังคม
และนโยบายการต า งประเทศ ในระยะแรก ทรงแสดงข อ เรี ย กร อ งในการแก ไ ขสนธิ สั ญ ญากั บ
มหาอํานาจยุโรปเกี่ยวกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่สําคัญประการแรกที่
ทรงกระทําคือ การปลูกฝงใหราษฎรชาวไทยมีความรูสึกชาตินิยม กลาวคือมีความหวงแหนความเปน
ไทย ซึ่งเปนเรื่องที่คนสวนใหญในสมัยนี้มองขามไป ทั้ง ๆ ที่เปนเรื่องที่มีความสําคัญซึ่ง ในพระราช
นิพนธเรื่อง “เมืองไทยจงตื่นเถิด” ทรงปรารภถึงความสําคัญของความรูสึกชาตินิยมไวในคํานํ าของ
เรื่องดังกลาววา เปนเรื่อง “…ที่เนื่องดวยประโยชนสําคัญยิ่งของเมืองไทย อันเปนปจจัยแหงความทรง
อยูของประเทศ…” สนธิ เตชานันท (2527: 72) ไดอธิบายวา มีขอที่นาสังเกตวา ที่ผานมาเรามักจะ
พิจารณาพระบรมราโชบายชาตินิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว แตในทางที่วาเพื่อ
รักษาและเสริมสรางระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ซึ่งอันที่จริงแลวเราสามารถที่จะพิจารณาลัทธิ
ชาตินิยมไดในอีกทางหนึ่งคือ ในฐานะที่เปนพื้นฐานจําเปนของการสถาปนาระบอบประชาธิป ไตย
Maclver ไดกลาวเอาไววา “…ถาปราศจากเสียซึ่งความรูสึกชาตินิยม หรือไมมีความรูสึกเปนน้ําหนึ่งใจ
เดี ย วกั น ในหมู ป ระชาชนแล ว ก็ เ ป น การยากที่ จ ะวางพื้ น ฐานที่ มั่ น คงให กั บ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย…” (R.M. Maclver, 1956: 133 อางอิงจาก สนธิ เตชานันท, 2527: 72) การดําเนิน
นโยบายปกครองประเทศที่เปนพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโดยตรง
คื อ เรื่ อ ง การปลู ก ฝ ง ความรั ก ชาติ การนํ า ประเทศเข า สู สั ง คมนานาชาติ ใ ห มี ส ถานะทั ด เที ย มกั บ
อารยประเทศ การปองกันกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับชาติ รวมไปถึงการพัฒนาสังคม ทั้งนี้ ทรงมีเครื่องมือ
สําหรับใชในการสรางชาติอาทิ พระราชนิพนธ พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท หนังสือพิมพ เปน
ตน (กรรภิรมย สุวรรณานนท, 2524)
สื บ เนื่ องแต เ ดิ มรั ฐ บาลในพระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกลาเจาอยูหัว ไดจัดการปฏิรูป
ประเทศ โดยการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางและจัดตั้งระบบเทศาภิบาลขึ้นเพื่อควบคุมหัวเมื องใน
ประเทศ โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต พ.ศ.2435 เมื่อเขาสูสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
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ดวยทรงเห็นวา หัวเมืองที่รวมเปนมณฑลหลายหัวเมือง การติดตอราชการมีความลาชา ไมสะดวก
รัฐบาลจึงไดประกาศแบงมณฑลอีสานออกเปน 2 มณฑลใน พ.ศ.2455 ประกอบไปดวย
(1) มณฑลอุบลราชธานี มี 3 จังหวัดคือ อุบลราชธานี ขุขันธ และสุรินทร มีประชากร
ทั้งหมด 790,044 คน ขาหลวงสําเร็จราชการมณฑลเทศาภิบาลในขณะนั้นคือ พระยาศรีธรรมโศกราช
(เจริญ จารุจินดา)
(2) มณฑลร อยเอ็ ด มี 3 จั งหวั ด คือ รอยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสิน ธุ มีป ระชากร
ทั้งหมด 624,029 คนขาหลวงสําเร็จราชการมณฑลเทศาภิบาลในขณะนั้นคือหมอมเจาธํารงศิริ ศรีธวัช
สวนมณฑลนครราชสีมา และมณฑลอุดรยังคงมีอาณาบริเวณเชนเดิม ตอมาใน พ.ศ.2458
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงปรับปรุงการปกครองหัวเมืองอีกครั้ง โดยประกาศให
รวมมณฑลตั้งแต 2 มณฑลขึ้นไปเปน “ภาค” และแตงตั้ง “อุปราชภาค” ประจําอยูภาคละ 1 ตําแหนง
ขึ้ น ตรงต อ พระมหากษั ต ริ ย รวมทั้ ง ข า หลวงสํ า เร็ จ ราชการมณฑลเทศาภิ บ าล เรี ย กใหม ว า
“สมุหเทศาภิบาล” ขึ้นตรงตอพระมหากษัตริยเชนเดียวกัน ไมขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยอีกตอไป โดย
เริ่มดําเนินการที่มณฑลฝายเหนือเปนอันดับแรก (อุทัยทิศ บุญชู, 2536: 104)
พ.ศ.2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยน
ชื่อเรียกเมืองที่เปนศู นยกลางที่มีอําเภอมารวมขึ้น ขึ้น อยูดวยนั้นเปน “จังหวัด” ทั้งหมดเชน เมือง
อุบลราชธานีเปลี่ยนชื่อเปนจังหวัดอุบลราชธานี เมืองสุรินทรเปลี่ยนชื่อเปนจังหวัดสุรินทร เปนตน
จากนั้น ผูปกครองเมืองที่เคยมีการเรียกวา ผูวาราชการเมืองนั้นใหเปลี่ยนเปน ผูวาราชการจังหวัด
ทั้งหมดดวยโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2459 เปนตนไป (ระลึก ธานี, 2546: 192-193)
นอกจากนี้ยังมีการประกาศใหใชชื่ออําเภอที่เปลี่ยนใหมใหตรงกับชื่อตําบลที่ตั้งที่วาการอําเภอในป
เดียวกันดวย
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ภาพที่ 5.1 แผนที่เขตการปกครองหัวเมืองมณฑลอีสานเปน 4 มณฑลในสมัยรัชกาลที่ 6
ระหวาง พ.ศ.2455-2468
ตอมาใน พ.ศ.2465 รัฐบาลไดรวมมณฑลอุบล มณฑลรอยเอ็ด และมณฑลอุดร ขึ้นเปน
“ภาคอีสาน” ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2465 โดยตั้งที่ทําการภาคอยูที่มณฑลอุดร โดยมีพระราชชนกูล
วิบูลภักดี (อวบ เปาโรหิตย) เปนขาหลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลอุดรทําหนาที่เปนอุปราช
ภาคอีสานคนแรก ดังความในหนังสือพิมพพิมพไทยพาดหัวขาวเรื่อง “รัฐประศาสนบาย” ฉบับเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2465 ระบุวา
“…อุปราชภาคอีสานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระยาราชนกูลเปนนั้น ... จึงเปน
การเหมาะและสมกับความสามารถของทานเปนการหวังไดวา ถาทานใชความสามารถของทานใน
ตําแหนงที่ไดรับนี้เต็มตามความสามารถของทานแลว ราชการของภาคอีสานก็คงจะดําเนินไปโดย
เรียบรอยและเจริญยิ่งขึ้น เพราะตอไปทางรถไฟก็คงจะกอสรางไปถึง ทางคมนาคมก็จะสะดวก การ
สินคาก็จะดําเนินดีขึ้น…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/29 เรื่อง รวมการปกครองของมหาดไทย
กับนครบาล 12 ต.ค.2465 – 23 ธ.ค.2467)
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สวนมณฑลนครราชสีมายังคงเปนมณฑลเชนเดิม การบริหารระบบราชการในระดับภาค
นั้น จะมีปญหาสวนใหญคือการสั่งการและปฏิบัติราชการไมคลองตัว รัฐบาลจึงยกเลิกตําแหนงอุปราช
ภาคทั้งหมดใน พ.ศ.2468 แลวใหแตละมณฑลมีสมุหเทศาภิบาลเชนเดิม จนกระทั่งถึง พ.ศ.2476 หลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลจึงไดประกาศยุบมณฑลทั้งหมด แลวประกาศใชพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารวาดวยระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2476 โดยแบง
ระเบียบบริหารราชการแผนดินออกเปน 3 สวนคือ สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น (อุทัยทิศ
บุญชู, 2536: 104-105)
คําวา “อีสาน” เปนคําที่ราชสํานักกรุงเทพฯ ประกาศใชอยางเปนทางการใน พ.ศ.2465
อั น เป น ผลมาจากการกํ า หนดขอบเขตการปกครองที่ ไ ด ร วมมณฑลต า ง ๆ ที่ มี อ ยู ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ เขาไวดวยกัน คือ มณฑลอุดร มณฑลอุบลราชธานี และมณฑล
รอยเอ็ด ยกเวนมณฑลนครราชสีมา ดังนั้นคําวาอีสานจึงไมใชคําที่ใชเรียกดั้งเดิมจากคนในแถบนี้แต
เปนคําที่สรางขึ้นมาใหมภายหลังการปฏิรูปการปกครองของราชสํานักกรุงเทพฯ โดยใชชื่อทิศในสมัย
โบราณเปนคําที่นํามาใชเรียกเขตการปกครองในหัวเมืองแถบนี้ (ดารารัตน เมตตาริกานนท, 2543: 13)
การจัดการปกครองแบบภาคนี้เปนรูปแบบทางการเมืองสมัยใหมที่ถูกนํามาใชเรียกหัวเมืองลาวฝงขวา
เพื่อแยกใหเห็นความแตกตางระหวางลาวฝงซายกับลาวฝงขวา เทากับเปนการนําเอาขอบเขตอํานาจ
ทางการเมื องที่ ถูกสรา งขึ้น โดยรั ฐบาลไทยมาซอนทับกับ ความหมายและความรูสึกทางวัฒนธรรม
ขณะเดียวกันสํานึกทางวัฒนธรรมรวมสองฝงโขงก็ยังคงดํารงอยู ครั้นเมื่อการเมืองระบอบใหม ที่มี
“การเลือกตั้ง” หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยนั้น ไดถูกนักการเมือง
นํามาใชเพื่อแยก “เขา” และ “เรา” หรือเพื่อแยกคน “นอก” กับคน “ใน” ออกจากกัน นอกจากนี้
การเมืองสมัยใหมยังไดสงผลใหสํานึกของทองถิ่นนิย มและภูมิภาคนิย มมีความซับซ อนขึ้ น และถู ก
นํามาใชและแปรเปลี่ยนไปตามบริบทของยุ คสมัย อยางไรก็ตาม ความเปนชนชาติลาวก็ยังคงเปน
พื้นฐานสําคัญของสํานึกในทองถิ่นนิยมและภูมิภาคนิยมอีสาน (ดารารัตน เมตตาริกานนท, 2543: 14)
ภายหลังการปฏิรูปการปกครองแผนดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ใน พ.ศ.2435 รัฐบาลไทยที่กรุงเทพฯ ไดสงขาหลวงเขาไปกํากับราชการในแถบหัวเมืองอีสานอยาง
ตอเนื่อง การดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานในชวงเวลาระหวาง พ.ศ.2435-2453 มีประเด็นสําคัญที่ถูก
หยิบยกนํามาเสนอในงานศึกษาเปนจํานวนมากโดยสามารถจําแนกออกเปนประเด็นยอยไดดังนี้ (1)
การรั กษาอํ านาจและการปกครองเหนื อพื้ น ที่อีส าน (2) การสรางความเปน พลเมืองของรัฐ สยาม
(อริญชย วรรณชาติ, 2553) ดังนั้นกระบวนการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
มีจุดมุงหมายในการสลายอํานาจการควบคุมของชนชั้นมูลนายทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่นเปนสําคัญ
ในสวนทองถิ่น เกิดขึ้นพรอมกับการแผขยายอํานาจจากสวนกลางเขาไปผนวกดินแดนที่เคยอยูใตพระ
ราชอํานาจหลวม ๆ ในแบบรัฐจารีตใหเขามาอยูภายใตการปกครองของรัฐสวนกลางโดยตรง ไมวาจะ
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เปนหัวเมืองเหนือ อีสาน มลายู โดยการลดทอนอํานาจของเจานายขุนนางทองถิ่นใหหมดลง ทําใหเกิด
การปกครองที่เปนแบบแผนเดียวกันทั่วพระราชอาณาจักร อันจะเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใน
ระบบโครงสรางทางการปกครอง นโยบาย ๆ ตาง ๆ ที่รัฐใชตอทองถิ่น ไมวาจะเปน พระราชบัญญัติ
การปกครองทองที่ ร.ศ.115 (พ.ศ.2440) การจัดการใหเกิดเปนมณฑลเทศาภิบาล ฯลฯ ลวนกระทําไป
เพื่อจุดประสงคดังกลาว จึงไดทําใหเกิดความสัมพันธระหวางรัฐกับประชากรที่เปลีย่ นไป โดยที่ราษฎร
ทั้งหลายไดกลายมาเปนพลเมืองของไทยโดยตรง ไมใชไพรทาสของชนชั้นนําทองถิ่นในหัวเมืองตาง ๆ
อีกตอไป (เอื้อมพร ศรสุวรรณ, 2548: 37-28)
จากการศึกษาของผูวิจัยพบวา การดําเนินนโยบายจัดการบริหารราชการสวนภูมิภาคใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีการดําเนินการ 3 ระลอกประกอบดวย
(1) ระลอกแรก รัฐบาลไดประกาศใหเรียก “ภาค” โดยมี “อุปราช” ภาคละ 1 คนทํา
หนาที่ในการบริห ารราชการในท องที่ ที่ตนปกครอง ใน พ.ศ.2458 ใหเรียกข าหลวงสํ าเร็จ ราชการ
มณฑลใหมวา “สมุหเทศาภิบาล”
(2) ระลอกสอง รัฐบาลไดประกาศให เรีย ก “ภาคอีสาน” ใน พ.ศ.2465 โดยในที่ นี้ให
รวมมณฑอุด ร รอยเอ็ด และอุบลเปน หนึ่งภาค ใหอุปราชภาคมี อํานาจบริ หารสูงสุด รองลงมาคื อ
สมุหเทศาภิบาล
(3) ระลอกสาม คื อช ว งรอยตอระหวางปสุดทายในรัชกาลที่ 6 ถึงตน รัช กาลที่ 7 โดย
ปรากฏว า เมื่อตั้ งเป น ภาคอี ส านใน พ.ศ.2465 สงผลใหเกิดปญ หาสับ สนในการสั่ ง การและปฏิ บั ติ
ราชการไม ค ล อ งตั ว รั ฐ บาลจึ ง ยกเลิ ก ตํ า แหน ง อุ ป ราชภาคใน พ.ศ.2468 แล ว ให แ ต ล ะมณฑลมี
สมุหเทศาภิบาลเปนผูบริหารสูงสุดเชนเดิมเรื่อยมาจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองสวนภู มิภ าค
พ.ศ.2476
ปญหาดานการคมนาคม
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงดําเนินรอยตามพระบรมราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดานการคมนาคม ดวยมีพระราชปณิธานที่จะสานตอ
พระราโชบายของพระราชบิ ดาในการเชื่อมตอเสน ทางคมนาคมเขาถึงทุกหัวเมืองหางไกลในพระ
ราชอาณาจักร พระองคไดมีพระราชกระแสไปถึงเสนาบดีกระทรวงคมนาคม ใหเรงกอสรางเสนทาง
รถไฟเชื่อมหัวเมืองเหนือ หัวเมืองอีสาน และหัวเมืองปกษใต อยางไรก็ตาม การใหความสําคัญตอ
เสนทางรถไฟ ทําใหเสนทางประเภทถนน สะพาน ถูกละเลย กลับกลายวาเปนหนาที่ของราษฎรที่ตอง
เรี่ยไรเงินกันเองเพื่อนําไปใชเปนทุนในการกอสรางถนนไวใชในชุมชน ใชในระหวางหมูบาน ซึ่งเปนทาง
เกวียน รวมทั้งการกอสรางสะพานก็กระทําในวิธีเดียวกัน คือเรี่ยไรเงินและเกณฑกําลังคนมาทําถนน
รวมทั้งสะพานโดยใชวัสดุกอสรางจําพวกไม เปนตน อยางไรก็ตามการสรางถนนอยางจริงจังในอีสาน
เพิ่งจะเริ่มตนในทศวรรษ 2480
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การคมนาคมของอีสานแตเดิมกอนจะมีทางรถไฟนั้นจะตองใชเสนทางทางบก โดยใชโค
เทียมเกวียนเปนหลัก (ชอบ ดีสวนโคก และคณะ, 2532: 34) เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของอีสาน
เปนที่ราบสูงซึ่งยกตัวแยกออกจากที่ราบภาคกลาง ซึ่งมีแนวเทือกเขาเพชรบูรณเชื่อมตอกับเทือกเขาดง
พญาเย็น และดานทิศใตแยกออกจากที่ราบประเทศกัมพูชาอยางชัดเจนโดยมีเทือกเขาพนมดงรักเปน
พรมแดนธรรมชาติ จากลักษณะภูมิประเทศดังกลาวมานี้ทําใหพื้นที่อีสานสวนใหญมีลักษณะเปนที่ราบ
ลอนคลื่น พื้นที่จะสูง ๆ ต่ํา ๆ ลาดตัวไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกบาง การคมนาคมในอีสานมี
ดวยกัน 2 ประเภทคือ (1) การคมนาคมทางบกใชโคเปนสัตวพาหนะเทียมเกวียน และ(2) การคมนาคม
ทางน้ํา ใชแมน้ํามูลและลําน้ําสาขาในการสัญจร จึงเปนหนาที่ของกระทรวงพาณิชยและคมนาคม ดูแล
ในเรื่องของ การตัดถนนเชื่อมหัวเมือง การสรางถนนของมณฑล รวมถึงการขยายเสนทางรถไฟเชื่อม
หัวเมืองหางไกล ในระหวาง พ.ศ.2460-2468 การกํากับงานดานคมนาคมเปนหนาที่ของกรมพระ
กํ าแพงเพชรอั ครโยธิ น ทรงมองเห็ น ถึ งป ญ หาด านงบประมาณที่ มีม าแตเดิ ม ทั้งนี้รัฐ บาลก็ได ว าง
นโยบายในการบํารุงการคา การปกครอง และยุทธศาสตรทางการทหารเอาไวอีกทาง ประกอบกับฝาย
สมุหเทศาภิบาลก็มีความตองการใหมณฑลของตนนั้นมีระบบการคมนาคมที่ดี ดังนั้น แตละมณฑลจึง
เสนอโครงการทําถนนเขามาเปนจํานวนมาก แตก็ติดขัดดวยงบประมาณไมเพียงพอที่จะสนองความ
ตองการ รัฐบาลจึงแกไขดวยการใหมณฑลตาง ๆ รับภาระทางการเงินในการสรางและบํารุงรักษาถนน
ในบางประเภทดวย เพื่อมิใหกรมทางแบกภาระมากเกินไป ดังนั้นพระองคจึงมีพระดําริแบงประเภท
ถนนเอาไว 3 ประเภทด ว ยกั น คื อ ทางหลวงแผ นดิ น ทางหลวงมณฑล และทางหลวงราษฎร โดย
จําแนกลักษณะของถนนหนทางเอาไวดังนี้
(1) ทางหลวงแผ น ดิ น เป น ถนนที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทั้ ง ด า นการค า การปกครอง และ
ยุ ทธศาสตร ทางการทหาร ใช เ ป น เส น ทางเดิน ของสิน คาสําคัญ ภายในประเทศ เพื่อสนับ สนุน การ
คมนาคมขนส ง ทางรถไฟ ส ว นมากสร า งจากตํ า บลหรื อ อํ า เภอไปสู ส ถานี ร ถไฟ ทางหลวงนี้ ใ ช
งบประมาณของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติทั้งหมดในการบํารุงรักษาและซอมแซม
(2) ทางหลวงมณฑล เปนเสนทางคมนาคมระหวางหัวเมื องในมณฑล ขาราชการฝาย
ปกครองประจํามณฑลจะเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกอสรางรวมไปถึงการบํารุงรักษา การเกณฑ
ราษฎรกําลังคนรวมทั้งงบประมาณคาใชจายในทองถิ่นตามแนวทางที่กฎหมายอนุญาต ทวารัฐบาลก็
ประสงคใหมณฑลพึ่งตนเองมากกวาพึ่งรัฐบาล โดยมีกรมทางสงเจาหนาที่มาใหคําแนะนําในการสราง
และตรวจตราเปนครั้งคราว
(3) ทางราษฎร เสนทางชนิดนี้เกิดจากการที่ราษฎรในทองถิ่นรวมมือรวมใจกันกอสราง
และบํารุงรักษากันเอง เพื่อความสะดวกในการติดตอระหวางหมูบานกับหมูบาน หรือระหวางทางหลวง
โดยมีขาราชการฝายปกครองเปนผูควบคุมดูแล และมีเจาพนักงานกรมทางใหการตรวจตราตลอดจน
ใหคําแนะนํา (วิทยา ปานะบุตร, 2527: 160-161)
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ในรายงานพระยาจาแสนบดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา สงมาถึงกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2453 เปนรายงานราชการลับมีความวา
“…ไดขาววาฝรั่งเศสจะทําทางรถไฟขนาดยอมจากพระตะบองมาสวายจิก ซึ่งเปนปากทาง
ชองเสม็ดในเขตฝรั่งเศส เพื่อจะขนสินคาทางศรีโสภณและมณฑลอิสาณ นครราชสีมาตอนใตไปลงเรือ
ที่พระตะบองถาฝรั่งเศสสรางรถไฟสายนี้จริงสินคาทางนางรอง ประโคนชัย บุรีรัมย สุรินทร สังขะ
ศรีสะเกษ ขุขันธ จะไปลงชองเสม็ด เปนประโยชนของฝรั่งเศส แตนครราชสีมาซึ่งเปนศูนยกลางการคา
มณฑลอิสาณจะรวงโรยลง ทําใหฝายไทยขาดผลประโยชน ทางที่รัฐบาลไทยจะปองกันคือสรางทาง
สายแยกจากนครราชสีมาไปบุรีรัมย เพราะถาปลอยใหฝรั่งเศสทํากอนแลว ฝรั่งเศสจะคัดคานวารัฐบาล
ไทยทําใหฝรั่งเศสเสียผลประโยชน และบางทีจะคัดคานไมใหรัฐบาลไทยสรางทางรถไฟไปมณฑลอิสาณ
ทั้งหมด ซึ่งฝายไทยตองหาทางปองกัน เพราะเมื่อสินคาทุมเทไปทางฝรั่งเศส เงินตราฝรั่งเศสก็จะใช
แพร ห ลาย ทํ า ให ดิน แดนนี้ เ ป น เขตอิ ทธิพลฝรั่งเศส กระทบกระเทอนตอ เสถี ย รภาพของไทย แต
ความเห็นเรื่องสรางทางรถไฟครอบมณฑลอิสาณนี้ พระยากัลยาณไมตรี (Jens I. Westengard) เห็น
วาไมสมควร เพราะจะทําใหฝรั่งเศสเขาใจผิดวาฝายไทยจะแยงสินคาจากลาว ทําใหเกิดความตึงเครียด
ขึ้น และเรงใหฝรั่งเศสทําทางรถไฟแขงขันบาง อีกประการหนึ่งฝรั่งเศสกําลังปรับปรุงการคมนาคม
ภายในอินโดจีน คือ สรางทางรถไฟจากพระตะบองไปพนมเปญ ยังไมมีขาวยืนยันเปนทางการเลยวา
จะมีการทําทางจากพระตะบองมาสวายจิกและชองเสม็ด พระยากัลยาณไมตรี เห็นวา ถารัฐบาลไทย
สรางทางรถไฟมณฑลอิสาณ จะเกิดผลในแงการเมือง คือจะกระตุนความสนใจของฝรั่งเศสในมณฑล
อิ ส าณ ทํ า ให ฝ า ยนั้ น ระแวงว า รั ฐ บาลไทยจะสร า งรถไฟเพื่ อ การทหาร (Military Railway) ไปยั ง
พรมแดนของอาณานิคมฝรั่งเศส ดังนั้นทางที่ดีที่สุดของฝายไทยคือสงบทาทีปลอยใหเหตุการณดําเนิน
ไปเรื่อย ๆ จากคําแนะนําของพระยากัล ยาณไมตรี รัฐบาลไทยจึงระงับ แผนการสรางทางรถไฟไป
มณฑลอิสาณ และในขณะเดียวกันก็ไมปรากฏวาฝรั่งเศสจะสรางทางรถไฟจากพระตะบองมาสวายจิก
และชองเสม็ด คงเปนเพียงขาวที่ไมมีการยืนยันเปนทางการเทานั้น…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.6
ม.1/7 เรื่อง ความเห็นบํารุงการสินคาในมณฑลนครราชสีมา และเรื่องจะทํารถไฟไปมณฑลอิสาณ
อางอิงจาก สมใจ ไพโรจนธีระรัชต, 2517: 344-245)
อยางไรก็ตามภายหลังจาก พ.ศ.2453 เปนตนมา โครงการรถไฟสายอีสานตองถูกระงับลง
ดวยเหตุที่ที่ปรึกษาราชการแผนดินเสนอใหรัฐบาลพักการกอสรางทางรถไฟเชื่อมฟหัวเมืองอีสานฝง
ตะวันออกไวกอน เพราะอาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ กระทั่งในระหวาง พ.ศ.24602461 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง รัฐบาลจึงเริ่มดําเนินนโยบายสํารวจเสนทางสรางรถไฟใน
อีสานอีกครั้งเพื่อขยายเสนทางจากนครราชสีมาไปยังเมืองบุรีรัมยใน พ.ศ.2462-2464 รัฐบาลสามารถ
ขยายเสนทางรถไฟจากนครราชสีมาไปยังสถานีรถไฟทาชางสําเร็จใน พ.ศ.2465 และขยายเขาสูเมือง
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บุรีรัมยสําเร็จใน พ.ศ.2468 การดําเนินการรถไฟของประเทศไทยหลังจาก พ.ศ.2465 เปนการสราง
เสนทางรถไฟตามโครงการที่กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ไดกราบบังคมทูลถวายพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ตั้งแต พ.ศ.2461 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตใหจัดการกอสรางตามโครงการจนถึง พ.ศ.2472 (สมใจ ไพโรจนธีระรัชต, 2517: 477)
อิจิโระ คากิซากิ (2560) ศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัยนครโยโกฮามา ประเทศญี่ปุน ได
ระบุในงานวิจัยดานการคมนาคมในประเทศไทยวา เมื่อกรมทางไดโอนมาขึ้นกับกระทรวงคมนาคมใน
พ.ศ.2455 ตอมากรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ทรงมีนโยบายสรางทางหลวงเพื่อปอนทางรถไฟ เดิม
ทีประเทศไทยมีนโยบายที่จะประสานทางรถไฟและทางหลวงอยางสมบูรณโดยสรางเครือขายเสนทาง
คมนาคมรูปแบบตนไม ที่ประกอบดวยทางรถไฟและทางหลวงอันเปนลั กษณะพิเศษของไทย งาน
ศึ กษารถไฟของอิ จิ โ ระ ชี้ ให เ ห็ น ว า เครื อข า ยเส น ทางรถไฟจากกรุง เทพฯ สูภูมิภ าครอบนอกอั น
ประกอบดวยภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ที่สรางเสร็จสมบูรณชวงกลางทศวรรษ 2460 ทําใหเกิด
การรวมตัวทางเศรษฐกิจที่มีกรุงเทพฯ เปนศูนยกลาง และมีภูมิภาครอบนอกเปนเสมือนบริวารทาง
เศรษฐกิจ อิจิโระ คากิซากิ ยังสรุปอีกวา ทางรถไฟทําใหเกิดการเคลื่อนไหวสินคาตามแนวทางรถไฟ
การสรางเขตเศรษฐกิจที่มีกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางทําใหเกิดความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคคือ
ภาคเหนือเปนพื้นที่บริวารของกรุงเทพฯ และมะละแหมง ภาคอีสาน เปนพื้นที่บริวารของกรุงเทพฯ ที่
ใกล ชิ ด มากที่สุ ด ส ว นภาคใต แม วา จะยั งเป นพื้น ที่บริวารของปนังและสิงคโปร แตทางรถไฟก็ชวย
ส งเสริ มความสั มพั น ธ ท างเศรษฐกิ จ กั บ กรุ งเทพฯ มากขึ้น ฉะนั้น คุณประโยชน ทางรถไฟคื อ การ
ปรับปรุงเงื่อนไขการขนสง จนทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของผูคนและสินคา โดยเฉพาะสินคาประเภท
ขาว สุกร เกิดการขยายตัวของการสงสินคาจากภูมิภาคเขาสูกรุงเทพฯ ภายหลังการสรางเสนทางรถไฟ
(อิจิโระ คากิซากิ, 2550: 1-45 อางอิงจาก ศราวุฒิ วิสาพรม, 2557: 41-42)
เมื่อไดมีการประกาศเรียกเปนภาคอีสานในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2465 เจาพระยายมราช
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือตอบไปยังกระทรวงเกษตราธิการเรื่อง ความคิดที่จะจัดการ
บํารุงทางน้ําทางบกในทองที่ภาคอีสาน โดยใหกระทรวงเกษตรดูแลกํากับเสนทางน้ํากับกรมทางรวมทั้ง
ทางบกดวย โดยมีนโยบายสรางทํานบปดกั้นน้ํา สวนทางบกนั้นรัฐบาลมีโนบายในการขยายเสนทาง
รถไฟมากกวา เสนทางที่เปนถนน เนื่องจากถนนที่ใชเดินรถนั้นตองใชงบประมาณมาก ทั้งยังสิ้นเปลือง
แรงงาน และคาบํารุงรักษาดวย (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง ทําถนนหนทาง ภาค
อิสาณ 19 กันยายน – 9 ธันวาคม 2465)
อาจกลาวไดวา ทางรถไฟที่สรางเสร็จใน พ.ศ.2443 เมื่อสิ้นสุดสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ก็มิไดการสรางทางรถไฟอีก เมื่อ นายพลเอก พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ
กําแพงเพชรอัครโยธิน ไดเสด็จมารับตําแหนงผูบัญชาการรถไฟหลวง ตั้งแต พ.ศ.2460 รัฐบาลจึงไดเริ่ม
นโยบายการกอสรางทางรถไฟตอจากนครราชสีมาไปยังอุบลราชธานี และอุดรธานี โดยกอสรางสายไป
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อุบลฯ กอน ในการกอสรางทางสายนี้เกี่ยวกับนโยบายของประเทศ เจาหนาที่และคนงานที่ไดทําการ
กอสรางของกรมรถไฟทุกชั้นลวนเปนคนไทยทั้งสิ้น ไมมีชาวตางดาวมารับจางทํางานเลย โดยทางกรม
รถไฟไดจัดใหพระยารําไพพงษบริพัทร (จิตร บุนนาค) เปนนายชางเอก ควบคุมการดําเนินการกอสราง
ทางสายนี้ ทั้งไดจัดใหทานเดินทางไปพบปะกับเจาหนาที่ฝายอินโดจีนของฝรั่งเศสในขณะนั้น เพื่อเปน
การประสานงาน และรู จั ก กั น ในเมื่ อ จะต อ งทํ า งานในเขตแดนที่ ติ ด ต อ ถึ ง กั น ด ว ย เดิ ม รถไฟจาก
กรุงเทพฯ ถึงสถานีนครราชสีมาเปนขนาดรางกวาง 1.435 เมตร และตอมาไดเปลี่ยนรางขนาดกวาง
1.00 เมตร ฉะนั้นทางรถไฟสายตอไปอุบลฯ จึงกอสรางเปนรางกวาง 1.00 เมตร เมื่อการถมดินเสร็จ
เรียบรอย ดินแข็งอยูตัวถึงสถานีทาชางแลว กองทหารชางไดมารวมมือชวยในการวางรางจากสถานี
นครราชสีมามถึงทาชางผานสถานีชุมทางถนนจิระ กระทั่งวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2464 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จไปทอดพระเนตรการวางรางที่กองทหารชางไดทําการชวยเหลือ ใน
การนี้ ไ ด เ สด็ จ ถึ ง คอสะพานเหล็ ก ข า มลํ า แม น้ํ า มู ล หลั ก กิ โ ลเมตรที่ 284 และทางกรมรถไฟได ทํา
เครื่องหมายไวท่ีคอสะพานเหล็กขามแมน้ํามูล ดวยศิลารากไมที่ขุดไดจากลําน้ํามูล จารึกขอความไว
ดังตอไปนี้
“…พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรง
พระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดําเนินตรวจราชการกอสรางทางรถไฟสายนี้และทอดพระเนตรในกอง
พันรถไฟกรมทหารบกชางที่ 3 วางรางรถไฟถึงที่นี้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2464…”
ครั้นเมื่อการกอสรางทางรถไฟตอนนี้เสร็จเรียบรอยบริบูรณ กรมรถไฟหลวงจึงไดเปดทาง
ตอนนี้จากสถานีน ครราชสี มา-ท าช าง ซึ่งมีความยาว 21 กม.รับสงผูโดยสารและสิน คาเมื่ อวัน ที่ 1
พฤศจิกายน พ.ศ.2465 เปนตนมา เมื่อการกอสรางทางตอนตอไปยังไมแลวเสร็จ สถานีทาชางนี้เปน
ทาเรือที่อํานวยความสะดวกรับและสงสินคา เพราะจากสถานีรถไฟทาชางมีรถไฟแยกไปสูทาเรือแมน้ํา
มูลยาว 2 กม. เมื่อฤดูน้ําหลาก เรือกลไฟลากจูงเรือบรรทุกสินคา (เรือฉลอมหรือเรือถอ) จากสถานีทา
ชางตามลําน้ํามูลถึงอุบลราชธานีไปมาสะดวก ซึ่งมีสินคาและผูโดยสารจํานวนมาก จนกระทั่งการ
กอสรางทางรถไฟสายนี้เสร็จ (เติม วิภาคยพจนกิจ, 2557: 429-431)
สําหรับทางหลวงทั่วพระราชอาณาจักรในขณะนั้น ยังไมมีการกอสรางอะไรเปนล่ําเปนสัน
เพราะงานทางหลวงนี้ ยั ง อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของเจ า เมื อ ง และข า หลวงเทศาภิ บ าล หรื อ
สมุหเทศาภิบาล สวนมากจะสรางทางรถมา ทางภาคอีสานสวนมากก็เปนทางเกวียน ครั้นเมื่อฝาย
บานเมืองไมไดเกี่ยวของกับเรื่องทางนี้อีก จึงเปนหนาที่ของกรมทางหลวงเปนผูจัดทําในเวลาตอมา ทาง
หลวงในภาคอีสานสายสําคัญ กลาวคือ นับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 1 พ.ศ.2460 ยังไมปรากฏทาง
หลวงสายใดที่ไดทําการกอสรางเปน ทางหลวงถาวรที่มีมาตรฐาน เทาเสนทางสาย 16 สายอําเภอ
พิบูลมังสาหาร-ชองเม็ก มีความยาว 32 กิโลเมตร ซึ่งสรางไปตอกับพรมแดนลาวของฝรั่งเศส มีการ
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กอสรางแลวเสร็จและเปดใหมีการสัญจรเมื่อประมาณ พ.ศ.2467 การสรางเสนทางสายนี้เกี่ยวของกับ
นโยบายดานการเมืองระหวางประเทศของรัฐบาลซึ่งเปนผลมาจากกรณี ร.ศ.112 ในสมัยรัชกาลที่ 5
เพื่อใหเปนไปตามขอสัญญาที่ไดกระทํากันไวตั้งแต พ.ศ.2446 ดังนี้
“…ขอ 7 การสรางทางคมนาคม หากการภายหนารัฐบาลสยามปรารถนาจะทําทาเรื อ
คลอง ทางรถไฟที่จะใหเปนทางติดตอถึงกรุงเทพฯ ไปถึงแหงใด โดยเฉพาะในแควนลุมน้ํานี้ แมจะเปน
ทุนของรัฐบาลสยามและเจาหนาที่พนักงานของไทยโดยลําพังเองก็ดีจะตองไดรับคําปรึกษาตกลงกันกับ
รัฐบาลฝรั่งเศสกอน ตลอดการที่จะทําสําหรับการตาง ๆ นี้เปนประโยชนขึ้นเชนกัน…”
“…ขอ 8 การเดินเรือรัฐบาลทั้งสองจะไดตกลงกันจัดแจงเอาออกเสียซึ่งสิ่งกีดขวางกั้น
ไมใหเรือเดินไดสะดวกในลําแมน้ํามูล ตอนที่อยูระหวางพิมูลกับแมน้ําโขง รัฐบาลทั้งสองจะตกลงกัน
ดวยวา ในระหวางเมืองนครจําปาศักดิ์กับเขตแดนหลวงพระบางดังที่กําหนดลงไวในขอ 2 ของหนังสือ
สนธิสัญญาฉบับนี้ จะไดมีทางรถไฟขึ้นใชแทนการเดินเรือที่ไมสะดวกในลําแมน้ําโขง ถายอมรับกันวา
เปนที่ตองการ…” (เติม วิภาคยพจนกิจ, 2557:437-438)
ดั งนั้ น แม รั ฐ บาลสยามจะทํ า การระเบิ ดแกง ในลํา แม น้ํา มูล โดยที่เห็น ว าไมสิ้น เปลื อ ง
งบประมาณแผนดินก็ดี แตวาหากระเบิดเกาะแกงในลําแมน้ํามูลจากอําเภอพิบูลมังสาหาร ไปถึงปาก
มูลตกแมน้ําโขงแลว แมน้ํามูลจะตองขาดเขินแหวงแองทางเหนือลงทันที ทั้งยังสงผลตอระบบการ
เกษตรกรรม การคมนาคมไปมาทางน้ําของประชาชนอยางมากมาย ดังนั้น การสรางทางหลวงสายที่
16 พิบูลมังสาหาร-ชองเม็ก เปนระยะทาง 32 กิโลเมตรจึงเปนเสนทางสายประวัติศาสตรที่มีความ
เกี่ยวเนื่องทางการเมืองประการหนึ่ง สวนทางรัฐบาลฝรั่งเศสก็ไดทําทางจากเมืองเกาคันเกิง ตรงขาม
เมืองปากเซเปนระยะทางยาว 45 กิโลเมตรมาเชื่อมตอกับชองเม็กดวยเชนกัน
ดังนั้น การบํารุงทางคมนาคมของแตละมณล จึงตองอาศัยความตามพระราชบัญญัติจัด
วางการรถไฟแลทางหลวง มาตรา 146 จัดแบงใหมีทางหลวงออกเปน 2 ประเภทคือ
(1) ทางหลวงของแผนดิน มีกรมทางทําหนาที่กอสรางและบํารุงรักษา
(2) ทางหลวงของมณฑล ใหเจาหนาที่ฝายมณฑลไดดําเนินการสรางขึ้นและบํารุงรักษา
ซึ่งตองไดรับการอนุมัติจากกรมทางอีกตอหนึ่ง
ปญหาดานเศรษฐกิจ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงตองเผชิญกับปญหาทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ไมนิ่งอันเนื่องมาจาก ผลผลิตทางเกษตรตองประสบกับปญหา มีสาเหตุมาจาก ระบบ
ชลประทาน การผันน้ํามาใชในพื้นที่ทางการเกษตร ปญหาขาวยากหมากแพง มีสาเหตุมาจาก ภาวะ
ทุพภิกขภัยที่เกิดขึ้นในหัวเมืองอีสานและหัวเมืองลานนา พระองคจึงทรงแกปญหาดวยการจัดตั้งกรม
ทดน้ําขึ้น สงเสริมใหมีการขุดคลองเอาไวกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง ปญหาสําคัญที่รัฐบาลใหความสําคัญ
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มากคือ เหตุการณอุทกภัยใน พ.ศ.2460 ซึ่งเกิดในหัวเมืองเหนือ ภาคกลาง และหัวเมืองอีสาน รวมทั้ง
อินโดจีนของฝรั่งเศสดวย ปญหาน้ําทวมพื้นที่ทางการเกษตรนี้ไดทําใหพืชผลผลิตทางการเกษตรที่เปน
สินคาหลักของประเทศเสียหายเปนจํานวนหลายแสนไร พ.ศ.2462 ประเทศสยามตองประสบกับภาวะ
แลงฝนเปนเวลานาน กอความเสียหายใหแกพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะขาว สินคาสําคัญของ
ประเทศที่ตองหลอเลี้ยงคนทั้งประเทศและสงออกตางประเทศ เมื่อไมมีผลผลิตขาวเพียงพอต อการ
สงออกนอกประเทศจึงทําใหเกิดภาวะขาดแคลนเงินตราตางประเทศดวย นอกจากนี้ยังมีปญหาการ
ผลิตเหลาเถื่อน การเลนบอนเบี้ย การพนัน เปนตน
ภาวะทุพภิกขภัยในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่สงผลเศรษฐกิจของ
ประเทศคือ ปญหาการทํานาไมไดผล ในระหวาง พ.ศ.2453-2456 การทํานาของชาวนาเกษตรกรทั่ว
ประเทศไมไดผลมีสาเหตุมาจากฝนแลงและน้ํานอยไมเพียงพอตอการเพาะปลูกใน พ.ศ.2453 ราษฎร
หัวเมืองเหนือและอีสานมีสภาพความเปนอยูที่อดอยาก มีรายงานวาชาวนาในหลายจังหวดตองหาเลี้ยง
ชีพวันตอวัน รายงานยังชี้ใหเห็นวา ความอดอยากแรนแคนนี้ทําใหราษฎรที่เปนเกษตรกรตองกินขาว
วันละมื้อเทานั้น พ.ศ.2454 ภาวการณฝนแลงทําใหพืชผลไดรับความเสียหายมากขึ้น โดยเฉพาะขาว
ผลผลิตที่ไดมามีปริมาณนอยมาก ดังนั้นความอดอยากของราษฎรจึงขยายวงกวางมากยิ่งขึ้น ชาวนา
ตองเอาขาวที่เก็บตุนไวสําหรับกินในครัวเรือนและทําพันธุมาใชจนหมด และตองดํารงชีวิตดวยการขุด
หาของปา จําพวกเผือก มัน พ.ศ.2455 หนังสือพิมพไทยไดตีพิมพบทความชื่อ “ความตายมาถึงแลว”
อธิ บ ายเหตุ การณ ที่เ กิ ดขึ้ นในเชิ งกลบเกลื่อนขอเท็จจริง โดยระบุวา ไมถือวาไดมีวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจเกิดขึ้น ความตายที่ไดกลาวเปรียบเทียบไวจะไมสามารถเอาชนะประเทศไทยได และไม
เกี่ยวกับความยากจนของประชาชน อันตรายของประเทศไทยมีเพียงประการเดียวคือ การเปนหนี้
ตางประเทศ ในขณะที่หนังสือบางกอกไทมกลับโตแยงวา หนังสือพิมพไทยพาดหัวขาวไกลเกินความ
เปนจริง (สุนทรี อาสะไวย, 2521: 83-85) ดังนั้นในตนรัชกาลที่ 6 จึงทรงตั้งคณะกรรมการสําหรับ
ดําเนินการโครงการระบบชลประทานขึ้นเพื่อแกไขวิกฤติการณทางเศรษฐกิจดังกลาว
ดั งนั้ น ป ญ หาที่ รั ฐ บาลตองเขาไปพัฒ นาอีส านในสมัย พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล า
เจาอยูหัวมีดวยกันหลัก ๆ 5 ขอประกอบดวย (1) ปญหาเรื่องน้ําในการทํานา (2) ปญหาขาดแคลนพันธุ
ขาวปลูก (3) ปญหาการขนสงขาวไปยังตลาด (4) ปญหาที่ดินและการเก็บภาษี และ (5) ปญหาคน
กลางเอารัดเอาเปรียบการซื้อขายขาว (พิชัย สิงหทอง, 2524: 5)
ตัวอยางปญหาที่เกิดขึ้นในหัวเมืองอีสานเกี่ยวกับ “น้ํา” ปรากฏอยูในรายงานน้ําฝนตน
ขาว พ.ศ.2454 ดังความวา
“…การเพาะปลูกในเมืองอุดรตกกลาไดบางเล็กนอยเวนแตอําเภอบานผืออําเภอโพนพิไสย
และอําเภอหนองบัว เมืองนครพนมยังไมไดลงมือ เมืองสกลนครตกกลาไดบางแหงแตไมงามเพราะ
เดือนนี้ฝนนอย การทํานาทุก ๆ เมืองลาชากวาปกอนเพราะฝนตกเปนบางแหง และตกนอยไมพอจะไถ
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หวานได ตนไมก็แหงเหี่ยวมีผลไมบริบูรณ เมื่อฝนตั้งมามักเกิดลมพายุใหญพัดจัดกวาปกอน (2453ผูวิจัย) เวลานี้อากาศรอนปรอทขึ้นถึงรอยเศษ น้ําในหวยหนองและบอตามทางละแวกบานที่เคยได
อาศัยก็แหงขุนขนจนหาน้ําบริโภคไดยาก ทั้งเกิดโรคอหิวาในเขตเมืองอุดรและนครพนมชุกชุม ราษฎร
แตกตื่ นทิ้ งบา นเรื อนหนี เ ขา ปา มาก น ากลั วการทํานาปนี้จะทรามกวาปกอน…” (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. มร.6 ม/1 เรื่อง รายงานน้ําฝนตนขาว พ.ศ.2454)
เมื่อประเทศเขาสูสภาวะขาวยากหมากแพง กอใหเกิดปญหาความยากจนของราษฎรซึ่ง
พลเมืองสวนมากของประเทศเปนชาวนา รวมทั้งมีปญหาการเลนการพนัน ทําใหเกิดโจรผูรายชุกชุม
เชน การลักขโมยโคกระบือที่ชาวนาใชทํานา นอกจากนี้ชวงฤดูแลงยังเกิดโรคระบาดกับสัตวเลี้ยง โค
กระบือที่เปนเครื่องทุนแรงสําคัญในการทํานาของชาวนาตองลมตายเปนจํานวนมาก และยังมีปญหา
ขาดแคลนแรงงานที่จะชวยกันทํานา แรงงานที่ขาดไดแกสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรที่เปนหนุม
ชายฉกรรจตั้งแตอายุ 18-25 ป ตองถูกเกณฑไปรับราชการทหาร ชายฉกรรจเหลานี้เปนกําลังสําคัญ
ของครอบครัวเพราะมีความแข็งแรงสามารถทํางานหนักไดมากกวาผูหญิง หรือผูสูงอายุ สําหรับชายที่
มีอายุตั้งแต 25-30 ปมักจะเปนหัวหนาครอบครัวก็จะถูกทางการเกณฑไปรับราชการงานกอสราง หรือ
เปนพลตระเวน เปนตน (พิชัย สิงหทอง, 2524: 34-35)
การดํ า เนิ น นโยบายด า นเศรษฐกิ จ เป น หน า ที่ ข องกระทรวงพาณิ ช ย แ ละคมนาคม
กระทรวงเกษตราธิ การ กระทรวงกลาโหม กระทรวงโยธาธิการ ครอบคลุ มในเรื่ องของการขยาย
เสนทางรถไฟเพื่อการขนสงสินคาเขาออกหัวเมืองอีสาน การกอสรางระบบชลประทาน ทํานบกั้นน้ํา
การกอสรางสถานที่ราชการของมณฑล เนื่องดวยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงเปน
พระมหากษัตริยในระบอบราชาธิปไตย ดังนั้นแนวพระราชดําริของพระองคยอมตองสงผลตอแนวการ
กําหนดนโยบายพัฒนาประเทศ ดวยพระองคไมทรงนิยมแนวคิดแบบสังคมนิยม ดังนั้นจึงมีแนวโนมที่
จะดําเนินแนวนโยบายที่มีความเปนเสรีนิยมมากขึ้น (จิตงาม วัฒนพันธุ, 2526: 129) นโยบายที่สําคัญ
ของรัฐบาลคือ เรื่องการสงเสริมเกษตรกรรม โดยเจาพระยาวงษานุประพัทธ ไดเสนอความเห็นที่จะ
เป น แนวนโยบายทางเกษตรแก รั ฐ บาลเพื่ อดํ าเนิ น การอุด หนุน ชว ยเหลื อราษฎรชาวนาได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพคือ
(1) หาแหลงน้ําใหชาวนามีไวใชในการเพาะปลูกในเวลาที่ตองการ แตใหมีน้ําจืดสนิทมาก
พอที่จะราษฎรจะสามารถใชอุปโภคบริโภคไดตลอดทั้งป
(2) ปองกันโรคสัตวพาหนะไมใหลุกลามติดตอแพรหลายเปนวงกวาง
(3) แนะนําวิธีเพาะปลูกที่จะไดผลอยางดี (โดยการตั้งสวนทดลองขึ้น)
(4) ใหสงพืชผลอันเปนสินคาไปยังตลาดไดสะดวกและราคาถูก
(5) หาทางจําหนายพืชผลอันเปนสินคาใหไดกําไรเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมตองถูกกดราคา
มากกวาเดิม
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(6) จัดใหมีที่ฝากเงินยอยได (Saving Bank)
(7) ยกเว น เงิ น ค านาที่ ร าษฎรหักรางถางพงใหม ไมเก็บ สามปตามพระราชบัญ ญัติเกา
เพื่อใหราษฎรพอมีกําลังในการตั้งตัวได
(8) แนะนําหรือบังคับใหทําสวนเครื่องครัว (Kitchen Garden) ทุกบานทุกเรือนใหพอดัน
ไมตองเสียสมภักศร จะไดทุนเงินรายจาย
(9) เลิกและหามการพนันหมดทุกอยาง
(10) แนะนําและจัดใหชาวนารวมกันตั้งขึ้นเปนหมูคณะ เพื่ออุดหนุนการทํามาหาเลี้ยงชีพ
(11) หาและสอนใหใชเครื่องมือทํานาที่ชวยแรงคนและแรงสัตวได
(12) จัดการโดยทางแนะนําและตรวจตราหรือออกข อบังคับใหชาวนามี พันธุขาวปลู ก
อยางดี และใหรูวิธีเลือกพันธุขาวปลูกอันเหมาะแกทองที่และจะชวยใหราคา ใหมีมากพอสําหรับการ
เพาะปลูกไดเสมอทุกปในคราวลงนา ทั้งใหมีขาวไวพอบริโภค จนถึงเวลาที่จะไดขาวหนักในนาเหลือนั้น
จึงใหขายได เพื่อปองกันการขาดขาวและกันดารอาหาร
(13) จัดการใหกุลบุตรไดรับการฝกหัดสั่งสอนใหการเพาะปลูกแลการคาขายเพื่อรูวิธีแบบ
เพาะปลูกอันดี รูจักประหยัดทรัพยตามสมควร
(14) ที่จะอุดหนุนบํารุงการทํานาใหเจริญขึ้นนี้ ถาจะแกไขใหตองแตความประสงคของ
ชาวนาแลว จําตองตั้งขาหลวงออกตรวจตราเมื่อทราบความละเอียดแลว จึงจะจัดการใหเปนประโยชน
ไดจริง (วิทยา ปานะบุตร, 2526: 158-160)
ในคราวประชุมชาวนา พ.ศ.2452 เจาพระยาวงษานุประพัทธ เปนผูริเริ่มใหมีการประชุม
ชาวนาขึ้นเปนครั้งแรกที่ทุงหลวงคลองรังสิต เพื่อรับฟงความเห็นของชาวนา ทั้งนี้ไดมีการเสนอให
รัฐบาลปรับปรุงการทํานาของราษฎรดังนี้ (1) การจัดการเรื่องชลประทาน (2) การเลิกการพนัน (3)
การลดคาเสนา (4) การปองกันโรคระบาดสัตวพาหนะ (5) การมีขอบังคับและพระราชบัญญัติเรื่ อง
ลูกจางทํานา (6) การสงเสริมใหใชเครื่องจักรไถนา (7) การปองกันสัตวไมใหทําอันตรายตนขาว (8)
การตั้งขาหลวงเกษตรเพื่อตรวจการเพาะปลูก (9) การมีน้ําจืดเพื่อมาลางที่นาใหหายเปรี้ยว และ(10)
การระงับโจรผูราย (อัจฉรา ชุมดี, 2523: 51) ตอมาในชวงตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว เจาพระยาวงษานุประพัทธ ไดดําเนินการสงเสริมการกสิกรรมและพาณิชยการ 4 เรื่องสําคัญ
ประกอบดวย (1) การบํารุงสงเสริมการทํานา (2) การบํารุงสงเสริมการเลี้ยงไหม การปลูกฝาย (3) การ
แตงตั้งขาหลวงเกษตรประจํามณฑลตาง ๆ และ (4) การเผยแพรความรูดานวิชาการ โดยสามารถ
จําแนกเปนประเด็นยอยไดดังนี้
(1) การบํ า รุ งเสริ มเสริมการทํานา เปน นโยบายที่กระทรวงเกษตรในสมัย รัชกาลที่ 6
กําหนดขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศอาทิ ปญหาภัยธรรมชาติ ไดแก ฝนแลง น้ํา
ทวม ทําใหปลูกขาวไมไดผล ไมมีพันธุขาวปลูก ไมมีขาวจะบริโภค ตอมาคือ รัฐบาลขึ้นภาษีอากรตาง ๆ

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

130
เช น อากรค า นา 300 เปอร เ ซ็ น ต (ทวี ศิ ล ป สื บ วั ฒ นะ, 2521: 272) ค า รู ป พรรณโคกระบื อ 800
เปอร เ ซ็ น ต การเล น การพนั น ทํ า ให ช าวนายากจน การเกณฑ ช ายฉกรรจ รั บ ราชการทหารตาม
พระราชบัญญัติเกณฑทหาร พ.ศ.2448 ทําใหชาวนามีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนมาตรฐานจากเงิน
เปนทองคําทําใหคาเงินบาทลดลงสรางความเดือดรอนใหกับชาวนาและโคกระบือเปนโรคติดตอเปนตน
สําหรับวิธีการดําเนินการแกไขคือการปรับลดอัตราการเก็บภาษีอากรใหนอยลง เพื่อสงเสริมใหชาวนา
นิยมทํานามากยิ่งขึ้น สวนเรื่องโรคระบาดสัตวก็ใชวิธีแกไขโดยการบํารุงสัตวใหพักผอนเพียงพอให
อาหารบริบูรณ และใหสัตวพาหนะดื่มน้ําที่สะอาด เปนตน
(2) การสงเสริมการเลี้ยงไหม และการปลูกฝาย ในตอนปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว พบวาราษฎรทําไหมมากทั่วประเทศ ในพื้นที่ที่นับวาทํากันมาที่สุดคือบริเวณ
พื้นที่แมน้ําโขง โดยเฉพาะมณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุดร ปรากฏวาราษฎรทําไหมดิบไดปละมาก
ๆ อยางไรก็ตามการเลี้ยงไหมนับวายังไมเจริญมากนัก เนื่องจากขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล ทําให
ไหมที่ผลิตขึ้นภายในประเทศไมพอใช เปนเหตุใหตองสั่งซื้อจากตางประเทศปละมาก ๆ พ.ศ.2452 ไดมี
การตั้งกองชางไหมขึ้นอีก 4 สาขาคือ สาขารอยเอ็ด ศรีษะเกษ ชัยภูมิ และอําเภอจัตุรัส ตอมาในป
พ.ศ.2453 จึงโอนสาขากองชางไหมใหอยูในความปกครองของขาหลวงเทศาภิบาล การดําเนินการ
สงเสริมนโยบายผลิตไหมของรัฐบาลหลัก ๆ คือการแตงตั้งขาหลวงตรวจการ, การจัดระเบียบการในหัว
เมืองโดยใหถือวาการบํารุงไหมเปนหนาที่ของขาหลวงเทศาภิบาล ผูวาราชการเมือง และนายอําเภอ
ตามลําดับ (จารุพิษณุ เรืองสุวรรณ, 2535)
พ.ศ.2454 เจาพระยาวงษานุประพัทธไดกําหนดใหมีการสงเสริมใหราษฎรในทองถิ่นเปน
ครูสอนราษฎรในหมูบานขอตนเองแทนเจาหนาที่ของรัฐบาลเกี่ยวกับการเลี้ยงไหมและการสาวไหม
โดยใหนายอําเภอคัดเลือกราษฎรตําบลละ 2 หรือ 3 คนสงมาเรียนวิชาการทําไหม สําหรับราษฎรที่
ฝกหัดชํานาญแลว และจะออกไปเปนครูในทองที่นั้น รัฐบาลจะมอบเครื่องสาวไหมใหเปนบําเหน็จ
การปลูกฝาย การปลูกฝายในอีสานทํากันมากที่สุดในมณฑลนครราชสีมา ในตอนปลาย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพบวา เกิดปญหาการปลูกฝายนอยลง ดวยเหตุผล
หลายประการคือ (1) การขาดแคลนแรงงาน (2) ความเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง (3) ความ
ยากจนของราษฎร (4) ราษฎรไมมีความชํานาญในการปลู กฝาย (5) พันธุฝายที่ปลูกเปน พัน ธุ ไ มดี
ดังนั้นมิสเตอรโยโกตะ จึงเสนิความเห็นวา รัฐบาลควรสงเสริมการทําไรฝายดังตอไปนี้
(1) การจัดการบํารุงการปลูกฝาย เปนหนาที่ของกระทรวงเกษตรฯ
(2) การตั้งสถานีทดลองปลูกฝาย
อยางไรก็ตามรัฐบาลก็ไดหันไปสนับสนุนการปลูกฝายในมณฑลพิษณุโลกมากกวามณฑล
นครราชสีมา เนื่องจากราษฎรทําฝายไดปริมาณที่มากกวา
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(3) การแตงตั้งขาหลวงเกษตรประจํามณฑลตาง ๆ โดยใหทําหนาที่ในการรายงานเรื่อง
น้ําฝน รายงานเรื่องตนขาว รายงานการเพาะปลูกอยางอื่น รายงานสินคาที่เกิดขึ้นในพื้นเมือง รายงาน
สัตวพาหนะ และสัตวที่เปนสินคา รวมทั้งรายงานการขนสงสินคาดวย
(4) การเผยแพรความรูดานวิชาการ นอกจากการสงเสริมการเลี้ยงไหมและการปลูกฝาย
แลว เจาพระยาวงษานุประพัทธยังไดเผยแพรความรูดานวิชาการเพื่อเปนการโนมนาวชักจูงใหราษฎรมี
ความนิยมในการทําเกษตรกรรมและพาณิชยการ โดยเห็นวาเปนกําลังสําคัญของประเทศ โดยการออก
หนังสือพิมพรายเดือนชื่อวา Review of Agriculture Agriculture Journal และ Farmer’s Bulletin
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเปนขาวเกี่ยวกับการกสิกรรม เพื่อชักจูงและแนะนําราษฎรใหมีความนิยมทํา
การกสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการ และใหมีความรูความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูก ทั้งยังได
ทราบถึงราคาพืชผลตาง ๆ ที่เปนสินคาเขาสินคาออกวามีราคาขึ้นลงมากนอยเพียงใด (อัจฉรา ชุมดี,
2523: 39-99)
ในคราวที่เกิดภาวะฝดเคืองใน พ.ศ.2454 เจาพระยาวงษานุประพัทธ ไดกําหนดมาตรการ
ในการจัดการเรื่องน้ําฝนตนขาวไมบริบูรณในประเทศดังความใน “บรรทึกความเห็นที่ควรจัดการใน
คราวที่ธัญญาหารจะฝดเคืองลงไดในศกนี้” ระบุวา
“…แลเพื่อเกื้อกูลอุดหนุนอาณาประชาราษฎรใหมีอาหารบริโภคพอไดทั่วกันจนกวาจะได
เขาในนาบริบูรณ แลเพื่อใหชาวนามีกําลังทํานาแกตัวในศก 130 เปนปรกติไดนั้น ควรจัดการดังนี้ (1)
เตรียมหาพันธุเขาปลูกไวใหพอสําหรับจายทดรองใหราษฎรใชทําพันธุไดทั่วไปในคราวนาลงนาใน ร.ศ.
131 (พ.ศ.2455-ผูวิจัย) (2) เตรียมหาเขา (ขาว-ผูวิจัย) บริโภคไวใหมีพอตลอดเวลาที่ราษฎรชาวนายัง
ไมไดเขาพอจากนา (3) จัดการปดทํานบตามลําน้ําคลองตาง ๆ ซึ่งจะกักขังแลทดน้ําไวสําหรับหลอเลี้ยง
ตนเขาในที่ที่จะจัดการไดทั่วทุกมณฑล (4) หางานโยธา (งานรัฐบาล) ใหราษฎรรับจางทํางานการเพื่อ
แลกอาหารพอเปนกําลังจนกวาจะมีเขาเปนปรกติ…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง
ความเห็นในการที่จะคิดบํารุงนาและมีเรื่องปดทํานบกั้นน้ํา 18 สิงหาคม 2454 – 10 ธันวาคม 2455)
นอกจากนี้ยังมีตัวอยางที่เกิดขึ้นในชวงตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2453 มีความวา
“…พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย รับพระ
บรมราชโองการ ประกาศใหทราบโดยทั่วกันวาในรัตนโกสินทรศก 129 (พ.ศ.2453) ราษฎรในจังหวัด
สุรินทรและจังหวัดขุขันธ มณฑลอีสาน ทํานาไดขาวนอย ราษฎรในบางตําบลไดขาวไมพอกินตลอดปก็
มี ถาปนี้ฝนไมบริบูรณ เปนที่นาวิตกวาราษฎรบางหมูบางตําบลที่ทํานาไมไดขาวพอจะพากันอดขาว
และได ทรงทราบฝ า ละอองธุ ลี พระบาทวา เวลานี้ขาวเกาในพื้น เมื องเดิมยั ง พอมีจ ะอาศัย ซื้ อ ขาย
แลกเปลี่ยนกันไดอยู แตถาราษฎรที่มีขาวเก็บอยูนําไปจําหนายในตางเมืองหมดแลว ราษฎรในพื้นที่
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กันดารขาวจะหาซื้อขาวในพื้นเมืองไมได ก็จะไดรับความเดือดรอน จึงมีพระราชประสงคที่จะทรง
ปองกันความกันดารเดือดรอนของอาณาประชาราษฎรในจังหวัดทั้ง 2 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหประกาศหามมิใหผูหนึ่งผูใดจําหนายขาวในจังหวัดสุรินทรและจังหวัดขุขันธในมณฑลอีสานออกไป
ตางเมือง…” (ประกาศหามมิใหจําหนายหรือพาขาวในจังหวัดสุรินทร และจังหวัดขุขันธออกไปตาง
เมือง. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 27 ตอนที่ ก. หนา 97-98. 1 มกราคม 2453)
มาตรการดังกลาวมานี้ไดถูกกําหนดใหเปนนโยบายที่ประกาศใชทั่วทุกมณฑลในประเทศ
เพื่อแกไขปญหาฝนแลง ปญหาปลูกขาวไมไดผล รวมทั้งปญหาขาวไมเพียงพอตอการบริโภคในประเทศ
นโยบายดังกลาวสงผลตอมาจนถึงทศวรรษ 2460
สวนภาวะขาดแคลนขาวใน พ.ศ.2462 ทวีศิลป สืบวัฒนะ (2521: 274) ไดระบุวา การ
ผลิตขาวในประเทศไทยนั้นตองพึ่งพาธรรมชาติมาก เมื่อธรรมชาติไมอํานวย ความเสียหายจึงเกิดขึ้น
นําไปสูภาวะที่ผลิตขาวไมไดผลทั่วทั้งประเทศ ปญหานี้รัฐบาลไดดําเนินการตั้งคณะกรรมการกํากับ
ตรวจตราขาวขึ้น เพื่อควบคุมและจัดการในเรื่องขาว โดยมีพระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เปนประธาน เจาพระยายมราช พระยาอินทรมนตรีศรีจันทกุมาร พระยามโนปกรณนิติธาดา นาย
วิลเลียมสัน ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง และ นายเกรแฮม ที่ปรึกษากระทรวงเกษตราธิการ การแกไข
ปญหานี้รัฐบาลไดดําเนินนโยบายปดกั้นและกักเก็บขาวที่จะออกภายนอกประเทศ เนื่องจากภาวะขาด
แคลนขาวอยางหนัก ดังนั้นรัฐบาลจึงวางมาตรการปองกันการจําหนายขาวออกนอกพระราชอาณาจักร
โดยเริ่มอยางจริงจังใน วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2466 ในการหามจําหนายขาวเปลือกออกนอกประเทศ
นั้น เพื่อตองการรักษาปริมาณของขาวภายในประเทศใหมีเพียงพอที่จะเลี้ยงประชาชนและตองการให
ขาวมีราคาต่ําลง เพราะในชวงเวลานั้นราคาขาวสูงมาก เนื่องจากตลาดภายนอกตองการขาว เพราะ
เป น ช ว งหลั กสงครามโลกครั้ งที่ 1 ทํ า ให ขาวมีร าคาดี อยางไรก็ตามก็มีผ ลกระทบตอราคาข า วใน
ประเทศดวย
ในสวนของการประกาศปดขาวภายในประเทศ ทวีศิลป สืบวัฒนะ (2521: 278) ยังได
อธิบายเพิ่มเติมอีกวา นอกจากการปดขาวมิใหไปสูตลาดตางประเทศ ซึ่งจะชวยใหมีขาวเพียงพอใน
ประเทศและมีราคาถูกลงแลว เกี่ยวกับการคาภายในประเทศ คณะกรรมการกํากับตรวจตราขาวไดสั่ง
หามมิใหจําหนายขาวออกจากมณฑลตาง ๆ เชน มณฑลสุราษฎร มณฑลพิษณุโลก มณฑลนครราชสีมา
เปนตน
เรื่องการเลี้ยงสัตวพาหนะและปศุสัตว ซึ่งเปนสินคาที่มีในภาคอีสานสวนมากนั้น ที่ประชุม
สมุหเทศาภิบาล พ.ศ.2467 มีความเห็นวาควรบํารุงใหเจริญขึ้นใหเกมาะแกภูมิประเทศ แตก็มีอุปสรรค
2 ประการคือการปองกันโรคระบาดซึ่งเกิดกับโค กระบือ นอกจากนี้ควรบํารุงพันธุสัตวใหดีอยางหนึ่ง
การปองกันโรคระบาดสัตวนั้น เกิดจากความไมเขาใจของราษฎรตอวิธีปองกันรักษา ทั้งยังไมมีแพทย
สัตวคอยชวยปองกันรักษาเพียงพอ เชนเมื่อโรคระบาดเกิดระบาดขึ้นฉุกเฉินในพื้นที่หลายแหง ใน
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บางมณลที่ไมมีแพทยสัตวประจําอยู หรือประจําอยูเพียงมณฑลละคน แพทยที่ไปฉีดยาปองกันไมทัน
และบางมณฑลหรื อบางจั งหวั ดไม มีแพทยสัตวป ระจําอยู เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้น กวาจะได แพทย
เดินทางไปถึงทองที่ สัตวก็ลมตายเปนจํานวนมาก ดังนั้นจากผลของการประชุมจึงมีความเห็นวา ควร
ใหมีแพทยประจําอยางนอยจังหวัดละ 1 นายกับอีกประการหนึ่งคือ การหามไมใหราษฎรใชซากสัตว
ทําประโยชนหรือมิใหเชื้อโรคติดตอแพรหลายไปนั้น รัฐบาลยังไมมีกฎหมายบังคับ ดังนั้นราษฎรจึง
มักจะฝาฝนคําแนะนําของเจาพนักงาน ที่ประชุมจึงเห็นวาควรใหมีการตราพระราชบัญญัติสําหรับ
ปองกันโรคระบาดสัตวพาหนะขึ้น โดยรายงานระบุวา กระทรวงเกษตรไดเริ่มลงมือจัดการผสมพันธุโค
ที่ดีและโตไดขนาดในจังหวัดขอนแกน มณฑลอุดรแหงหนึ่ง กับในจังหวัดนครราชสีมาแหงหนึ่ง นับวา
การดําเนินงานในขอนี้เปนนโยบายของกระทรวงเกษตร สวนพระราชบัญญัติปองกันโรคสัตวระบาด
กระทรวงเกษตรก็ไดพิจารณาและจะตราพระราชบัญญัติในไมชา (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, พระยา
ราชเสนา, อํามาตยเอก, 2467: 46-47) การทําไหมและสินคาไหม ดังที่ราษฎรเคยกระทํากันใชสอย
และซื้อขายกันอยูเปนสวนมากในภาคอีสานทั้งภาค และมณฑลนครราชสีมา ที่ประชุมสมุหเทศาภิบาล
มีความเห็นวา ตองคิดหาทางชวยเหลือแกไขในความบกพรองบางอยาง เชน การสาวไหมจากรังไหม
ดวยเครื่องมือพื้นเมือง เสนไหมที่ยังไมเรียบรอย ใชทอผาไมไดดีราคาจึงตก โดยเฉพาะในมณฑลพายัพ
แตปรากฏวาในมณฑลรอยเอ็ด อุบล และนครราชสีมา กระทรวงเกษตราธิการไดเคยจัดการบํารุงสินคา
ไหมของราษฎรมาคราวหนึ่งแลว คือไดสงเจาพนักงานชางไหมและครูสาวไหมออกไปตั้งกองเลี้ยงไหม
จายพันธุไหมและสอนวิชาสาวเสนไหมดวยเครื่องมือของกระทรวงที่ทันสมัยกวา ซึ่งปรากฏวาไดเสน
ไหมดีมีคุณภาพและราคาก็ดีดวย แตกระนั้นราษฎรพื้นเมืองในอีสานที่ไดเรียนรูไปก็ไมไดทําตามแนว
ความรูใหม ยังคงใชเครื่องมือพื้นเมืองตามเดิม ซึ่งสงผลใหการบํารุงวิชาทําไหมไมไดเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิ ศทางที่ ดีขึ้ น ตามความมุ งหมาย รัฐ บาลจึงตองยกเลิ ก กองชา งไหมในมณฑลเหล านั้ น ไปในที่ สุ ด
(ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, พระยาราชเสนา, อํามาตยเอก, 2467: 49) อยางไรก็ตามรัฐบาลก็มิได
ลมเลิกความพยายามที่จะบํารุงสงเสริมใหราษฎรหันมาเลี้ยงไหมตามวิธีที่ทันสมัยกวา โดยพยายาม
ชวยกันแนะนําใหราษฎรใชเครื่องสาวเสนไหมตามแบบของกระทรวงเกษตราธิการซึ่งจะไดเสนไหมที่ดี
มาก และแนะนําใหราษฎรรูจักคัดเลือกพันธุตัวไหมที่มีโรคหรือไมดีก็ใหคัดทิ้งออกไป ใหเลี้ยงแตพันธุดี
เพื่อใหไดเนื้อไหมที่มีคุณภาพ อุปราชภาคอีสานจึงมีความเห็นวา ดวยเหตุที่ราษฎรในมณฑลเหลานี้ไมมี
ความอุตสาหะเพียงพอที่จะกระทําตาม หากไมมีการบังคับบาง การงานก็จะไมเปนผลดีดังที่เคยเปนมา
แลว จึงคิดวาเพื่อเปนการบํารุงสินคา ควรจะมีการเกณฑวาหากราษฎรครัวใด ไดกระทําการเลี้ยงไหม
สาวเสนไหมตามแบบที่เจาพนักงานผูชํานาญไดแนะนําไปแลว ไดผลผลิตเต็มตามจํานวนที่มณฑลได
กําหนดไว ก็ใหทางราชการงดเวนการเรียกรองเกณฑแรงงานราษฎรแกคนในครอบครัวนั้นเปนบําเหน็จ
ซึ่งอาจจะเปนผลดีบาง (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, พระยาราชเสนา, อํามาตยเอก, 2467: 50)
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ปญหาดานการศึกษา
ตั้งแต พ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราโชบาย
เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาให กั บ พลเมื อ งสยามทั่ ว ทั้ ง ประเทศ โดยใน พ.ศ.2445 ในขณะที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (กอนขึ้นเสวยราชย) เสด็จเยือนประเทศญี่ปุน พระองคทรง
ตระหนักดีวาการจัดการศึกษายอมทําใหประเทศมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
ดวยเหตุนี้ในปดังกลาวจึงทรงรับเปนพระธุระสอดสองกิจการศึกษาของประเทศในยุโรป โดยเฉพาะ
อั งกฤษ และยั งมี ส หรั ฐ อเมริกา รวมทั้ งญี่ ปุ น ประเทศญี่ปุน ในชวงเวลานั้นอาจกลาวไดวามีระบบ
การศึกษาที่ดีแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งญี่ปุนไดจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล จนถึง
ชั้นอุดมศึกษาแลว ดวยเหตุนี้จึงทรงโปรดให คณะขาหลวงพิเศษของพระบรมราชบิดา (รัชกาลที่ 5) ทํา
การคัดลอกโครงการศึกษาของญี่ปุนเพื่อนําไปเปนตนแบบในการวางแผนจัดการศึกษาในสยาม กลาว
ได ว าโครงการศึ กษาของญี่ ปุ น นี้ ได รั บ การนํามาเปน แบบอยางในการวางรากฐานพระราชบั ญ ญั ติ
ประถมศึกษา พ.ศ.2464 ดวย สําหรับปญหาการจัดการศึกษาในสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว กล า วได ว า มี ห ลายประเด็น ดว ยกัน คื อ (1) ขาดบุ คลากรทางการศึ ก ษาที่ มี
ใบรับรองคุณวุฒิ (2) ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการศึกษา แมวาจะมีการจัดการศึกษาในมณฑล
กรุงเทพฯ (ในขณะนั้น) กระนั้นในพื้นที่มณฑลชั้นนอก การจัดการศึกษายังถือวาเคลื่อนที่ไดชามาก อัน
เนื่องมาจากปญหาในดานการคมนาคม พื้นที่บางแหงอยูหางไกลมากจนตองใชเวลาเดินทางแรมเดือน
พระบรมราโชบายหลั กด า นการศึกษาของพระองค คือ การจัดการศึกษาตั้งแต ร ะดั บ
อนุบาล ประถม มัธยมและอุดมศึกษา ทั้งนี้ไดทรงสงเสริมใหนักเรียนทั้งประเทศไดรับการศึกษาที่ดีเพื่อ
การออกไปประกอบอาชีพรับราชการหรืออื่น ๆ ในตนรัชกาลเดือนธันวาคม พ.ศ.2453 ทรงเรียกตัว
พระยาไพศาลศิลปศาสตรมาปรึกษาขอราชการเพื่อหารือขอราชการเกี่ยวกับการวางแผนจัดการศึกษา
แหงชาติ ตอมาใน พ.ศ.2456 จึงไดบังเกิดแผนการศึกษาแหงชาติขึ้น (วรชาติ มีชูบท, 2552: 86-87)
ดังนั้นการกําหนดและดําเนินนโยบายดานการศึกษา จึงเปนหนาที่ของกระทรวงธรรมการ
(ศึกษาธิการ-ผูวิจัย) ดูแลรับผิดชอบในเรื่องจัดการขยายการศึกษาไปในพื้นที่ชนบทหางไกลจากตัวเมือง
มณฑล สงเสริมใหบุตรหลานของราษฎรไดรับการศึกษาสมัยใหม โดยการใชแบบเรียนจากสวนกลาง
เชนเดียวกับการพระศาสนา พระภิกษุ สามเณรในทองถิ่นอีสานตองไดรับการศึกษาตามแบบพระสงฆ
ในกรุงเทพฯ มีกระบวนการสอบไลความรูเชนเดียวกับโรงเรียนทั่วไป
ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2454 รัฐบาลไดมีการราง ระเบียบการศึกษาสําหรับประเทศ
สยาม และ กําหนดคําจํากัดความของคําวาโรงเรียนประชาบาลขึ้นเปนครั้งแรกวา “โรงเรียนที่อาณา
ประชาบาลตั้งขึ้นและบํารุงดวยพิกัดภาษีอากรเงินชวยเหลือหรือเงินใด ๆ ตามแตจะหาไดเรียกวา
โรงเรียนประชาบาล” การจัดการศึกษาตามมณฑล กระทรวงธรรมการมอบหมายใหเทศาภิบาลมณฑล
ตาง ๆ เปนผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาในมณฑลที่ ตนวาราชการ โดยมีขาหลวงธรรมการเป น
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ผูดําเนินการ สวนกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเปนผูจัดการศึกษาประชาบาลทั่วประเทศ ในระดับ
หนวยยอยคือตําบล ใหมี กํานัน เจาอาวาสวัดแหงหนึ่งในตําบล และแพทยประจําตําบล เปนเจาหนาที่
จัดการศึกษามีหนาที่จัดตั้งโรงเรียน ชักนําเด็กเขาโรงเรียน หาครูสอน หาเงินใหกับโรงเรียน และทํา
การบํารุงโรงเรียนที่ตั้งขึ้นนั้นใหเจริญ (สิริยา จุลปานนท, 2533: 34)
การจัดการศึกษาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนอกเหนือจากโรงเรียน
ทั่วไปแลว ยังมีโครงการอาชีวศึกษา ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว พ.ศ.2441 เปนตนมา โดยแบงเปนโครงการศึกษาตั้งแต พ.ศ.2441 พ.ศ.2445 พ.ศ.2456
พ.ศ.2458 และ พ.ศ.2464 แนวพระราชดําริของพระองคดานการศึกษาชี้ใหเห็นวาพระองคทรงให
ความสําคัญกับการศึกษาและการทํามาหาเลี้ยงชีพ ดังความในคราวที่เสด็จไปพระราชทานพระบรม
ราโชวาทใหแกนักเรียนที่พลับพลาทองสนามหลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2454 ความวา
“…วิชาเปนสิ่งสําคัญอันจะหาคามิได คนเราถึงจะมีกําลังวังชาปานใด ถาไมมีวิชาอยูแลวก็
นับวาแพเปรียบผูอื่น การหาวิชาใสตัวจะเปนประโยชนแกตัวไดอเนกประการ การเรียนวิชาไมใชเฉพาะ
การเรียนหนังสือ การที่รูหนังสือเทานั้นไมพอเลย จําตองทําการงานหาเลี้ยงชีพอยางอื่น ๆ อีกหลาย
อยาง เมื่อตกลงแลววาจะเลี้ยงชีพในทางใดตอไป ก็ควรตั้งหนาขะมักขเมนหาวิชาที่จะเปนประโยชนแก
การซึ่งตนจะกระทําตอไปนั้น มุงไวอยางใดแลวไมควรยอทอ ควรกัดฟนทนความลําบากไปจนตลอดจง
ได…” (จรรยา แสนจิตต, 2524: 53)
การจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา พระองคทรงสนับสนุนใหจัดการศึกษาดานนี้แกราษฎร
อยางมาก โดยทรงมีแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาในดานการพาณิชยกรรมในคราวเสด็จไป
เปด “การแสดงกกสิกรรมและพาณิชยการ” พ.ศ.2454 ดังความวา
“…พาณิชยการนั้น ทุกชาติทุกภาษายอมนิยมกันวาเปนสิ่งสําคัญแหงชาติ เปรียบประหนึ่ง
กําลังกายของบุคคลฉะนั้น ในโลกนี้บุคคลใดมีกําลังกายบริบูรณอยูก็อาจจะมีความเจริญทันเพื่อนบาน
ได ถาผูใดยิ่งมีกําลังกายมากก็ยิ่งมีหนทางจําเริญไดมากแลรวดเร็วขึ้นเปนลําดับ ดังนี้ฉันใด พาณิชยการ
ก็เปนกําลังสําคัญของบานเมืองฉันนั้น เมืองใดมีพาณิชยการก็เหมือนมีกําลัง พาณิชยการยิ่งมากกําลัง
แลอํานาจแหงชาติก็ยิ่งมากขึ้นเปนลําดับ…” (พระราชหัตถเลขาทรงสั่งราชการในรัชกาลที่ 5 และ 6
กับเรื่องประกอบทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต วันที่ 17 มีนาคม 2507 อางอิงจาก จรรยา แสนจิตต, 2524: 56)
จรรยา แสนจิตต (2524: 58) ระบุวา การกสิกรรมถือวามีความสําคัญมากเพราะ เปน
อาชีพหลักของราษฎรและการพาณิชยกรรมจะเปนกําลังสงเสริมนําผลผลิตของการกสิกรรมออกสู
ตลาดการคาขาย การทั้งสองจึงเอื้ออํานวยตอกัน เพราะถาไมมีผลผลิตจากการกสิกรรมก็ไมมีสินคาจะ
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จําหนายการพาณิชยก็ไมเจริญ ในทํานองเดียวกันถามีสินคามากมายแตขาดความรูและวิธีการคาขาย
อาจจะทําใหการคาขายลมเหลว การประกอบการกสิกรรมก็ไปไมรอดเชนกัน ดังนั้นจึงตองสงเสริมการ
กสิกรรมและการพาณิชยกรรมไปพรอม ๆ กัน
ใน พ.ศ.2456 กระทรวงธรรมการไดประกาศโครงการศึกษา พ.ศ.2456 ใหราษฎรทราบ
ถึงแนวนโยบายที่รัฐบาลได กําหนดขึ้นคื อ สําหรับจัดการศึ กษาเพื่ อไมใหราษฎรมุ งหวังที่จ ะเข ารั บ
ราชการเพียงทางเดียว แตปรารถนาใหราษฎรเลือกหาวิชาความรูใสตัวโดยรอบคอบกวางขวางอยาให
เขาใจวารูอะไรครึ่ง ๆ กลาง ๆ แลวก็พอ และอยาใหลุมหลงไปในทางเดียว และเวนวางทางอื่น ๆ เสีย
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารรัชกาลที่ 6 ศ.1/120 เรื่อง รายงานกระทรวงธรรมการ ฉบับที่ 6
ประจําพุทธศักราช 2456) ดังนั้นการจัดการศึกษาในตนรัชกาลจึงแบงออกเปนสองแบบประกอบดวย
1) สามัญศึกษา ไดแกการศึกษาเลาเรียนความรูใด ๆ เปนความรูสามัญ เชน วิชาเลข วิชาจรรยา เปน
ตน สวนที่ 2) การอาชีวศึกษา ไดแกการศึกษาความรูใด ๆ ที่เปนความรูพิเศษ เชน วิชาครู แพทย
กฎหมาย นอกจากนี้ยังแบงออกเปน “การศึกษาภาคบังคับ” ราษฎรสามารถรูรักษาศีลธรรม ชื่อเสียง
รู รั ก ษาทรั พ ย ส มบั ติ รู จั ก การทํ า มาหาเลี้ ย งชี พ ตามภู มิ ลํ า เนาของตนเอง การศึ ก ษานี้ เ รี ย กว า
“ประถมศึกษา” อี กส ว นหนึ่ งคื อ “การศึ กษาพิเศษ” การศึกษาระดับ นี้เรีย กวา มัธ ยมศึกษาและ
อุดมศึกษา (จรรยา แสนจิตต, 2524: 136-137) เชนเดียวกันกับโครงการศึกษา พ.ศ.2458 และ พ.ศ.
2464 มีเคาโครงเชนเดียวกันกับการจัดการศึกษา พ.ศ.2456 โดยการศึกษาใน พ.ศ.2464 แบงระดับชั้น
การศึกษาออกเปน 3 ระดับประกอบดวย (1) ระดับประถมศึกษา (2) ระดับมัธยมศึกษา และ(3) ระดับ
มหาวิทยาลัย (อุดมศึกษา) ในขณะเดียวกัน มนูญ ลาชโรจน (2521: 57-60) ไดแยกประเภทของการ
จัดการศึกษาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเอาไว 2 ประเภทเชนเดียวกัน ตามคํา
กราบบังคมทูลของพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ (หมอมราชวงศ เปย มาลากุล) ใน พ.ศ.2455 เกี่ยวกับเรื่อง
จัดการศึกษา โดยแบงออกเปน 2 ประเภทคือ สามัญศึกษา เปนการศึกษาด านวิช าการ กับระดั บ
วิสามัญศึกษา เปนการศึกษาดานอาชีพ หรือการทํามาหากิน การจัดการศึกษาดานอาชีพนั้น ม.ร.ว.
เปย มาลากุล ไดแบงเอาไว 3 ขอดวยกันคือ
(1) การศึ กษาเกี่ ย วกั บ การกสิ กรรม ม.ร.ว.เปย มาลากุล เห็น วาไมควรสอนอะไรมาก
นอกจากใหเด็กรูจักวิธีกรทําและสรางทัศนคติใหมีความพอใจอยาดูหมิ่นละเลย และใหทําการสอนใน
ระดับประถมศึกษา
(2) การจั ดการศึ ก ษาฝ า ยวิ ช าหัต ถกรรม คือจัดการสอนให เด็ ก ทํ าดว ยมื อ โดยฝก ใน
โรงเรียนประถมศึกษากับในโรงเรียนหัตถกรรม
(3) การจัดการศึกษาฝายพาณิชยการ จัดสอนในโรงเรียนที่สูงกวาประถมศึกษา โดยตั้ง
โรงเรียนพาณิชยการขึ้น
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จากนั้น พ.ศ.2456 กระทรวงธรรมการจึงไดจัดตั้ง โรงเรียนเพาะชางขึ้น โดยทําการฝกหัด
ครูสําหรับสอนวิชาวาดเขียนและการชางในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ฝกฝนวิชาชีพให
เหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน บํารุงวิชาหัตถกรรมใหเจริญ อนุรักษวิชาหัตถกรรมของไทยมิให
สูญหาย เชน วิชาทําเครื่องถม และฝกหัดวิชากอสรางที่ประเทศกําลังตองการ
นววรรณ วุฒฑะกุล (2550: 22) ไดกลาวเอาไววา โครงการศึกษา พ.ศ.2464 เปนโครงการ
ที่มีความสําคัญมากของการศึกษาไทย 2 ประการคือ มีการใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา และมีการ
ประกาศใชหลักสูตรสามัญศึกษา พ.ศ.2464 ที่เนนความสําคัญของวิชาอาชีพมากขึ้นเพื่อแกไขปญหา
ความนิ ย มอาชี พ เสมี ย นของราษฎร (หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ . ร.6 ศ2/4 เรื่ อ ง คํ า แนะนํ า ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 ชี้แจงวิชาเพาะปลูกเปนสวนสําคัญสําหรับพระราชบัญญัติ) หลักสูตรนี้
นักเรียนตองเรียนวิชาชีพควบคูไปกับวิชาสามัญศึกษา โดยกําหนดใหเด็กชายจะตองเรียนอยางใดอยาง
หนึ่งในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เนื่องจากประเทศไทยเปนเมืองกสิกรรม วิชาชีพซึ่งเปนวิชาสามัญใน
ระดับประถมศึกษาจะตองเรียนวิชาเกษตรเปนหลัก ทั้งนี้ยังมีวิชาพาณิชยกับหัตถกรรมเพิ่มเขามาดวย
ในสาขาวิ ช าสามั ญ ศึ ก ษาที่ เ น น วิ ช าชี พ ในระดั บ ประถมศึ ก ษา ด ว ยเหตุ ผ ลที่ ป อ งกั น ราษฎรละทิ้ ง
ภู มิลํ า เนาและอาชี พ การทํ า นาทํ า สวนไปหางานเสมี ย นทํา สําหรับ มัธ ยมตอนต น กํ าหนดให เ รี ย น
ภาษาอังกฤษเปนหลัก จุดประสงคอีกประการของหลักสูตรสามัญศึกษา พ.ศ.2464 คือ การจัดการเพื่อ
สรางความเปนพลเมืองดีมีจริยธรรม โดยมิตองลอกเลียนแบบวิธีการของผูใด “ความคิดตามรอยตีน
ของชาติ อื่ น ” มิ ใ ช ห ลั ก การที่ ท รงเน น ให ค นไทยยึ ด ถื อ แต ใ ห คํ า นึ ง ถึ ง บริ บ ทของสั ง คมไทยเป น
องคประกอบสําคัญ ดังความวา
“…ขาไมหมายความวาอะไรที่สําหรับเมืองอังกฤษจะตองดี สําหรับเมืองไทยดวย ขาไม
หวงการปนนักเรียนชั้นมัธยมใหเปนเทวดาเหมือนกันหมด เทากับการสรางเด็กหนุมที่ขยันขันแข็งและ
สะอาดทั้งรางกายและจิตใจ เตรียมพรอมที่จะรับภาระตาง ๆ ที่จะมีมาในอนาคต ขาไมตองการตําราที่
เดินได ขาอยากใหยุวชนเปนสุภาพบุรุษซื่อสัตยสุจริตมีอุปนิสัยใจคอดี…” (จมื่นอมรดรุณารักษ, 2513:
118 อางอิงจาก นววรรณ วุฒฑะกุล, 2550: 22)
ในระหวาง พ.ศ.2466-2469 การดําเนินนโยบายจัดการศึกษาในอีสานขยายตัวมากยิ่งขึ้น
เปนผลจากการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 โดยมีพระสงฆทําหนาที่ในการสั่ง
สอนนักเรียนซึ่งเปนบุตรหลานของราษฎร พระสงฆในอีสานลวนมีบทบาทสําคัญตอการกลอมเกลา
สังคมอีสานใหมีความเปนไทยตามนโยบายการสรางชาติใหเปนหนึ่งของรัฐบาล การสั่งสอนราษฎร
พลเมืองอีสาน ปรากฏอยูในเอกสารเรื่อง “หลักสําหรับคณาจารยจะแสดงแกหมูชน หรือขอใหเจาคณะ
ตลอดเจาอาวาสผูหนึ่งผูใดแสดง” ดังความวา
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(1) ใหทานแนะนําพระสงฆกอน เพื่อจะไดเขาใจวิธีการสอนไวแลวชวยกันสอนตอออกไป
จะไดกวางขวาง ขออยาใหทานเห็นแกตัวฝายเดียว จงเห็นประโยชนของชนหมูมาก เพราะความเจริญ
ยอมอาศัยชนหมูมาก
(2) การสอนใหมุงปลุกใจพลเมืองใหรูจักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รักชาติก็คือทุกคน
ตองประพฤติตัวใหมีกําลัง 3 อยางคือ มีกําลังกาย กําลังความคิด กําลังทรัพย แลวตางพากันรั กษา
ความสงบภายใน ปองกันขาศึกทางภายนอก รักศาสนาก็คือ ทุกคนตางพากันทําตัวใหดําเนินไปตาม
ระเบียบของธรรมมะที่ดีคือ ละชั่วประพฤติดีจนบรรลุผลอันงาม รัก พระมหากษัตริยก็คือ ทุกคนตาง
พากันบําเพ็ญตัวใหกตัญูกตเวที ซื่อสัตวสุจริต จงรักภักดีตอใตฝาละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงเปนปยมหาราชฯ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทั้งสองนี้เปนสิ่งสําคัญของประเทศ
คือ ชาติเปนที่รวมกําลัง ศาสนาเปนที่รวมความสุจริตยุติธรรม พระมหากษัตริยเปนที่รวมอํานาจ หรือ
พระเดชานุภาพ เมื่อประเทศมีกําลัง มีความสุจริตยุติธรรม มีอํานาจ ยอมถึงซึ่งความเจริญรุงเรือง ผู
แสดงชี้เหตุผลใหที่ประชุมชนเปนที่เขาใจก็จะเปนประโยชนมาก
(3) หาอุบายสอนใหพลเมืองรูจักระเบียบของการงานคือ กิจที่จะพึงทําทุกอยาง ตองให
วางระเบียบที่จะดําเนินใหเจริญอยางหนึ่งและวางระเบียบปองกันรักษามิใหเสื่อมอยางหนึ่ง หรือจะมี
ระเบียบมากออกไปอีก ก็แลวแตรูปของการงานนั้น ๆ เพราะการงานประเภทหนึ่ง ๆ ในโลกก็มีรูป
อยางหนึ่ง ๆ เชนทํานา ทําสวน ชางไม ชางเหล็ก ขับรถมา ขับรถยนต ขายผัก ขายเพชรเปนตัวอยาง
กิจทั้งหมดนี้ไมเหมือนกัน ที่จะเจริญหรือเสื่อมก็ตางกัน เหตุนี้กิจที่จะประกอบทุกแผนก ควรชี้ใหเห็น
รูปเสียกอนแลววางระเบียบนําไปใชใหเหมาะแกกาลเทศะ จึงจะไดผลสมเหตุ และการงานทั้งปวงให
เปนไปโดยทางสัมมาอาชีว ะดวย แลวใหรูจักสงวนผลสวนได จายแตพอดีพอควร จึงจะเปน ความ
สมบูรณแหงชาติ
(4) หาอุบายสอนใหพลเมืองละทุจริตคือ เวนจากการทําชั่วตาง ๆ ที่จะนําทุกขโทษและ
ความพิบัติมาสูตัวและตระกูลของตัว ตั้งตนแตชอบประพฤติการพนันตลอดถึงการประหัดประหารชีวิต
ผูอื่น เบียดเบียนทรัพยผูอื่นเปนตัวอยาง แลวแนะนําใหประกอบสุจริต คือความประพฤติที่ดีจะนําสุข
และคุณ คือ ความสมบูรณมาสูตัวและตระกูลจองตัวใหเปนที่ไววางใจของผูที่รวมชาติและผูตางชาติ
(5) การแสดง จะตองแสดงอยางปาฐกถา ใชสํานวนโวหารตามอนุรูปของบริษัท กลาวคือ
อนุโลมตามพลเมืองในทองที่นั้น ๆ ผูแสดงไมตองขับคนโงขึ้นหาสํานวนโวหาร ตองผอนสํานวนโวหาร
ลงไปหาหูของคนโง เหมือนงัดซุงที่หนักตองเอาไมสอดลงทางใตแลวจึงงัดขึ้นฉะนั้น
(6) โครงที่จะแสดง จะพึงเปนอยางเทศนาบรรยายพุทธภาษิต สวนเนื้อเรื่องจะเปนอยาง
เทศนาเสือปาหรือธรรมจริยา
(7) การเลือกบทธรรมที่จะแสดง ตองมุงแสดงประโยชนโดยลําดับ คือ ประโยชนปจจุบัน
ประโยชนเบื้องหนา
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สําหรับหัวขอเทศนา ประกอบไปดวย
(1) ขอแนะนําฝายวัดผูสอนพรหมจารี วาชาวเราอยาเห็นแกตัวฝายเดียว ควรเห็นแก
ประโยชนของชนหมูมาก ดวยความเปนไปของบานเมืองที่เปนอยู ณ บัดนี้ การทําความติดตอทั้งทาง
น้ํา ทางบก ทางอากาศยอมสะดวก กิจอื่น ๆ ก็ยอมตามกันไดงายดาย ทุกประเทศจึงตองจัดการงานใน
ด า นแดนของตน ให กา วหน า ขึ้ น สู ความเจริญ โดยรวดเร็ว เหตุนี้ป ระชาชนพลเมืองจําพวกที่ไดรับ
การศึกษาสวนที่เหมาะกับกาลเทศะ จึงไดหลุดพนจากความโงเขลาถึงความเฉลียวฉลาดมาก เมื่อเปน
เชนนั้น ควรเราผูบวชอันเปนเจาหนาที่ทุกชั้น จึงรีบจัดการใหกุลบุตรผูที่อยูในความปกครองไดรับ
การศึกษา ถาหาไมก็จะจมอยูในหลมความโง วัดก็กับเปนแหลงหรือเปนอูของคนโง เมื่อเปนเชนนั้นผู
บวชก็จะขาดความนับถือของพลเมืองผูที่ไดรับการศึกษาจนเชี่ยวชาญ แลวจะหาวาเดี๋ยวนี้ไทยหนุมไม
นับถือพระภิกษุสามเณรดังนี้ไมได ความจริงเปนธรรม ผูที่ฉลาดหรือผูซึ่งมีความรูสูงที่จะแสดงอาการ
ออนนอมหรือบูชาผูที่โงกวายอมเปนไปไดโดยยากอยางยิ่ง เหมือนตนไมที่สูงซึ่งจะอยูใตรมไมที่เตี้ย
อยางไรได ถามีภูมิเสมอกันหรือสูงกวาไหนเลยจะเมินเสีย เหตุนี้จึงรับจัดการใหทันกับสมัย กิจที่พึงทํา
นั้นคือ
เบื้องตน ใหศึกษาธรรมอักขระสมัย คุณวิทยา หรือวุฒิสวนใดสวนหนึ่งที่เหมาะกับภาวะผู
บวช เชน หัตถกิจโกศลเปนตน เพื่อประกอบนวกรรม คือ การกอสรางปฏิสังขรณ เสนาสนะอันเปน
สมบัติทางศาสนา แตอยางปลอยใหมีความเห็นจนเกินไปวา การศึกษาธรรมอักขระสมัย คุณวิทยา และ
การประกอบนวกรรมนั้น ไมใชกิจกรรมของสมณะที่ดีดังนี้ ขอนี้ควรวิจารณใหเห็นวา พระศาสดาทรงติ
แต กรรมที่ เ บี ย ดเบี ย นตนและเบี ย ดเบี ย นผู อื่ น ใหลํ า บาก ยังทรงชมกรรมที่เ ปน ประโยชน ต นและ
ประโยชนผูอื่นวาดีอยู ถาจะเห็นวาที่ไมตองทําอะไรทั้งหมด เปนแตประกอบกิจสวนตัวเล็กนอยอยูแลว
เที่ยวไปไมมีที่จอดหรือทําทาทางใหเครงครัดพอไดอาศัยปจจัย 4 ใหสะดวกเทานี้เปนกิจของสมณะที่ดี
เมื่อเปนเชนนี้ก็เปนอันเห็นวาผูที่อยูเปลา ๆ ไมประกอบกิจอะไรทั้งหมดดีกวาผูที่ประกอบการงาน
ความเห็นเชนนี้หากมีจํานวนมาก พระศาสนาหรือบานเมืองจะเปนอยางไร ผูบวชควรวิจารณใหเห็น
เหตุผลการปกครองหมูคณะ จงรักษาอํานาจใหเปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ
และพระมหาสมุณะนิยม เมื่ออธิกรณหรือกิจสงฆเกิดขึ้นอยาใชอํานาจนอกหลักคือ กอนแตจะพิจารณา
ใหมีสติสําคัญตัวเทากับเปนพอเปนแมของโจทยและจําเลย อยาเผลอไปสําคัญตัววาเปนเจาคณะหรือ
เปนนาย ครั้นวิจารณใหเห็นเหตุผลแลว จึงวินิจฉัยผูผิดใหเปนโทษ ผูถูกเปนคุณ ไมเปนไปในอคติทั้งสี่
ประการ เทานี้ก็จะนําการงานไปโดยสวัสดิภาพ
และสวนกิจที่ยิ่งคือ ใหรีบเรงชวยกันจัดการสอน การเรียนนักธรรมอันเปนสวนปริยัติสวน
พระวินัย ใหเวนขอที่พระองคทรงหามประพฤติตามขอที่พระองคทรงอนุญาต สวนธรรมใหบําเพ็ญ
สมถะและวิปสสนาอันเปนสวนสัมมาปฏิบัติ คุณทั้งนี้เปนธุระสําคัญของผูบวชเรียนเมื่อจะประกอบกิจ
อะไร ๆ จงเพงธรรมเพงวินัยเปนบรรทัดฐาน กิจบางอยางถึงจะเปลี่ยนไปตามสมัยก็ดี แตหลักของธรรม
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วินัยไมเปลี่ยนใหคงยืนอยู ถาผูบวชประพฤติไดดังนี้พระศาสนาก็จะเจริญรุงเรือง ประการหนึ่ง ผูบวช
ไมควรลืมกิจสําคัญคือ แตกอนแตไรมา วัดยอมเปนแหลงศึกษาศิลปวิทยาตาง ๆ ตลอดจนปริยัติธรรม
เทากับเปนมหาวิทยาลัย การจัดการสอนก็ทําเองไมมุงหวังอามิส เทากับเปนบูรพาจารย เปนกําลังพระ
ศาสนาและบานเมืองมาก เหตุนี้ปางโนนผูบวชจึงเปนที่สักการะบูชาของประชาชนพลเมืองทุกชั้น
(2) การแนะนําฝายผูปกครองเยาเรือนนั้น ตองชี้แจงใหรูจักถือเอาประโยชนโดยลําดับมี
ขอความดังนี้
(2.1) ชี้ใหรูจักธรรมเนียมสําหรับตระกูลบางอยาง อันเปนธรรมเนียมที่รายกาจ
เทากับเปนตัวโรคตัวภัยตัวอุบาทวจัญไร ซึ่งอาจทําใหตระกูลทรุดโทรมไมงอกงามทันสมัยคือ ธรรม
เนียมที่นับถือผี ถือลางตาง ๆ และพูดหรือเลานิทานหลอนหลอกใหกลัวผีกลัวลางจนขวัญหนีดีฝอ 1
ปอนขาวเด็กแตวันที่คลอดเปนตนไป หรือปลอยใหเด็กอิลอมพอมพอกอยูกับทราย 1 ปลอยใหชาย
หนุมหญิงสาวไดพูดจาปราศรัยกันไมมีขีด อดหลับอดนอนจนผายผอม 1 กินอาหารที่แข็ง ที่เหนียว ที่
ดิบ ที่บูดเนา หรือไมเปนประโยชนแกรางกายทุกอยาง 1 ธรรมเนียมเหลานี้ควรเวนเสีย ควรนําใหนับ
ถือของจริงที่มีเหตุผล ตั้งตนแตเลาเรื่องใหใจกลาหาญไปในทางที่ชอบ ตลอดถึงเลือกกินอาหารแตสิ่งที่
จะใหคุณ คือที่จะปลอยไปเปนเลือดเปนเนื้องาย กินแตพอจุอิ่ม ยาใหเกินขีด ทั้งใหเปนเวลาดวย การ
ปฏิบัติแตเพียงเทานี้ก็จะปราศจากโรคาพาธ ทําใหรางกายแข็งแรงขึ้น และใหกําหนดสวนที่ไดเห็นได
ยินทุกอยาง แลวนอมมาวิจารณดวยใจใหเห็นเหตุผลเทานี้ ก็จะมีไหวพริบเฉลียวฉลาดขึ้นโดยลําดับ
เพราะผูที่ใสใจกําหนดเหตุการณอยูเชนนี้ เทากับตั้งโรงเรียนพรอมทั้งครูที่ดีไววางใจทุกเมือง ครั้นรูจัก
บํารุงรางกายใหแข็งแรงและอุบายอบรมจิตใหเชี่ยวชาญเชนนี้ กายและจิตก็มีกําลังสามารถในการงาน
ทุกอยาง นี่เปนกิจเบื้องตนที่จะยังประโยชนใหสําเร็จ เมื่อเปนผูประกอบดวยคุณเชนนี้ ควรนําลูกหลาน
ให ดํ าเนิ น ไปในคติ เ ช น นี้ ดว ย คื อ อบรมให เ ปน ผูแข็งแรงและออนนอม ควรแกการทุกอยางเปน ที่
ไววางใจได อยาอบรมใหเปนคนแข็งกระดางและออนแอ จะไมสมประกอบพอที่จะไววางใจในการงาน
ได และถาโงก็ใหนาเอ็นดู ถาฉลาดก็ใหนาบูชา อยาใหโง นาเกลียด ฉลาดนาชัง ลูกหลานที่จะดีหรือชั่ว
ยอมอาศัยพอแมหรือผูปกครอง เพราะผูเปนพอเปนแมหรือผูปกครองเทากับน้ําสี ลูกหลานเทากับผา
ขาว ธรรมดาผาขาวก็ยอมเปนไปตามสีนั้น ๆ แทจริง เมื่อประพฤติไดเชนนี้ตระกูลก็จะเจริญรุงเรืองโดย
ลําดับ
(2.2) ชี้ ให รู จั กยึ ดหลักที่ดี 3 อยางคือ หลักฉลาด หลักทรัพย และหลักธรรม
หลักฉลาดนั้น หมายถึงการศึกษาอักขระสมัย คุณวิทยา ศิลปวิทยาตาง ๆ ตลอดจนการเรียนภาษาบาลี
และสังเกตเหตุการณทุกอยาง แลวนํามาวิจารณใหเห็นเหตุผล เพราะคุณเหลานี้ยอมใหเกิดความฉลาด
รอบรูทั้งนั้น
หลักทรัพย ในที่นี้หมายถึงการงาน 4 อยาง คือ ราชการ การคาขาย การซื้อขาย การ
รับจาง ราชการนั้น คือการงานของหลวง ผูที่มีคุณสมบัติควรแกตําแหนง เมื่อมีความอุสาหะประกอบ
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กิจในหนาที่โดยความซื่อสัตว จงรักภักดี ยอมไดรับเบี้ยหวัดเงินเดือนโดยอนุรูป การซื้อขายนั้น คือ ทํา
สิ่ งซึ่ งยั งไม เ ป น รู ป พรรณให เ ป น รู ป พรรณหรื อทํ าสิ่ง ซึ่ง ยัง ไมเ ปน กรรมสิ ทธิ์ใ หเป น กรรมสิ ทธิ์ แลว
จําหนายเพิ่มมูลคา การซื้อขายนั้น คือ ซื้อสิ่งที่เขาทําไวแลวโดยมูลคาอยางหนึ่ง ขายโดยมูลคาอยาง
หนึ่ง เพื่อกําไร การรับจางนั้น คือ หนาที่การงานของฝายหนึ่ง แตฝายหนึ่งผูทําให เพื่อคาจางหรือ
รางวัล ตั้งตนแตรับจางเลี้ยงสัตว ทํานา ทําสวน รับเหมากอสรางสถานที่ตาง ๆ วัตถุตาง ๆ ตลอดถึง
อากาศยาน และรับเหมาตอเรือตาง ๆ ตลอดถึงเรือกดไฟเปนตัวอยาง
หลักธรรมนั้น หมายความวาเปนผูประพฤติดีในที่ทั้งปวงตั้งแตตน มีเมตตากรุณาตอผูนอย
มีความออนน อมต อผูเสมอกัน มีสัมมาคารวะต อผูเฒ าผู แก มีความซื่อสัตยสุจริ ตต อหนาที่ห รื อผู มี
อํานาจเหนือตลอดถึงมีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และประพฤติตามคําสอนที่พระศาสดาทรง
แสดงไว ทรงบัญญัติไว เพื่อใหผูปฏิบัติละชั่ว บําเพ็ญดีเปนตัวอยาง
(3) เตือนใหเปลี่ยนความคิดที่ไทยหนุมโดยมากมุงแตจะพาดบันไดตะเกียกตะกายขึ้นไป
หาเงินเดือนของรัฐบาล อันใชวิสัยทั่วไป สวนเงินดินอันเปนวิสัยของทุกชนชั้นมีมากมายดาษดื่นอยูบน
ผิวโลกทุกสถานแตไมคอยจะใยดีที่จะคุยเขี่ยขึ้น เพราะเห็นเปนเตี้ยต่ํา ความจริงเงินดินเปนทรัพยที่มี
ศักดิ์อยางยิ่ง เพราะไมจํากัดสวนได ตําแหนงของเงินดินนั้นก็คือ การคาขาย การซื้อขาย การรับจาง
นั้นเอง ตําแหนงทั้งนี้นับวากวางขวางใหญคือ ไมจํากัดเขตแดน อยูในทองที่หนึ่งไปทําในทองที่อื่นก็ได
เชน อยูในมณฑลภาคอีสานไปประกอบการงานในประเทศจีน หรืออยูทวีปเอเชีย ไปรับจางทวีปยุโรปก็
ได ทั้งไมจํากัดนักงาน ทั้งไมจํากัดผลสวนที่พึงจะได เหตุนี้เงินดินเปนทรัพยมีศักดิ์สูงสวนหนึ่ง
(4) เตือนใหมีความนิยมในสมบัติของชาติ คือ วัตถุที่ทําขึ้นเองเชน ยาสูบ เครื่องปูลาด
เครื่องนุงหมเปนอาทิ เพราะวัตถุที่ทําเองนั้น เปนเครื่องเชิดชูเกียรติของชาติอันแทจริง ไมควรหลงนิยม
ของชาติอื่นทั้งหมด หากจะนิยมก็เพียงแตเอามาเปนตัวอยาง แลวแกไขเปลี่ยนแปลงใหเทาเทียมกัน
เวนแตสวนที่เหลือวิสัย ขอแตอยาเห็นของเขาเปนแกสไปจนเศษบุหรี่ ยาสูบของเรา ตนหรือใบก็นาจะ
เหมือนของเขา จะตางก็แตชื่อวายาไทยเกิดในดาวแดนไทยเทานั้น แมถึงจะเหยียดปานนั้นก็ยังอุตสาต
งอกเงยขึ้นเปนตนเปนใบใหเจาของทุกป คิดดูก็นาสงสาร ธรรมดาก็สําเร็จเพราะความนิยมไปบาง
เหมือนตาดําตาขาวใครนิยมอยางไรก็เปนสวยไปไดแทจริง เหตุนี้จึงควรนิยมวัตถุที่ทําเอง เพราะความ
นิยมนี้จะเปนเครื่องปองกันทรัพยของชาติมิใหไหลออกไปสูดานแดนอื่น เหมือนภาชนะที่ไมราวไมหลุ
ขังน้ําไวอยูฉะนั้น การรูจักหา รูจักเก็บ รูจักจายแตพอควรเปนดวงชะตาที่ดี สวนที่ตรงกันขามเปนดวง
ชะตาที่เลวนัก เมื่อชาวไทยมีดวงชะตาที่ดีก็จะสมบูรณพูนผล คนในสากลโลกทุกชาติก็จะรูจักคนไทย
และชาติไทยไดดี
เมื่อมั่งมีศรีสุขนั้นแลว ผูที่เห็นคุณคาในการให เห็นโทษในการหวง ก็จะไดสงเคราะหถูก
เถาและคนอนาถา บํารุงบิดามารดาเกื้อกูลแกราชการคือ เสียเงินรัชชูปการ สภากาชาด เงินศึกษาพลี
หรือสาธารณสุขอื่นอีก ตลอดจนถึงอุปถัมภพระศาสนา คือ กอสรางถาวรวัตถุมีโบสถ เจดีย และเกื้อกูล
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ดวยปจจัย 4 เปนตน ผูยินดีในการจําแนกแจกทานเชนนี้ ประชาชนพลเมืองทุกชั้นก็จะนิยมนับถือเปน
อันมาก ขาศึกภายนอกเช น ผูจะคิดเบียดเบียนก็จ ะมีน อย และขาศึกษาภายในคื อ โลภหรือความ
ตระหนี่ก็จะเบาลง
เมื่อเปนผูมีใจอันกวางขวางเผื่อแผเกื้อกูลเชนนั้นแลว ยอมเห็นโทษในการประพฤติทุจริต
เห็นคุณในการประพฤตสุจริต เมื่อเปนเชนนั้นก็จะเปนผูตั้งอยูในศีลคือ ไมทําใจเหี้ยมโหดดุรายลาง
ผลาญชี วิ ต ของกั น และกั น 1 นั บ ถื อกรรมสิ ทธิ์คืออํานาจอัน ชอบธรรมในทรัพยสิน ที่เขาหาไดดว ย
น้ําพักน้ําแรง ไมลักหรือปลนมาเปนของตนเองดวยการขโมย 1 รักษาความประพฤติของตนไวดี ฝาย
ชายไมทําชูกับหญิงที่เปนเมียของชายอื่น ฝายหญิงไมนอกใจผัวไปคบชายอื่นเปนชู 1 รักษาถอยคําของ
ตนใหไดจริง คือ ไมพูดปดพูดหลอกลวงหักประโยชนผูอื่นเชน เบิกพยานโกงในศาลเพราะเห็นแกสินบน
เปนตนหนึ่ง มีสติอารมณไมประมาทเลินเลอเพราะดื่มน้ําเมาคือเหลาและน้ําดองอันเปนของมึนเมา 1
ผูที่เวนจากโทษแลวตั้งอยูในความดีเชนนี้ ยิ่งมีผูเคารพนับถือมากขึ้นกวาเกา ขาศึกษภายนอกเชนผูที่
จะมาปองรานก็หายาก เพราะผูมีชีวิตเปนที่รักและผูมีสมบัติอันเปนที่หวงแหนเปนตน ยอมไววางใจไม
มี ความหวาดหวั่ น ในผู ป ระกอบด ว ยคุ ณเช น นี้เสีย แลว สว นขาศึกภายในคือ ความเหี้ย มโหดดุราย
ฉุนเฉียว
ผูที่ประกอบดวยคุณเชนนี้ เห็นโทษในการที่จิตยุงเหยิง เห็นคุณในการที่จิตปลอดโปรง
แลวนอมจิตยึดทานและศีลที่ตัวบําเพ็ญแลวนั้นสวนใดสวนหนึ่งไวเปนอารมณ ไมใหสงไปสูอารมณอื่น
บริกรรมอยูแตทาน ศีล นั้น ๆ จนจิตปลอดจากนิวรณ 5 เปนสมถะภาวนาและเมื่อนอมจิตยึดทานและ
ศีลสวนใดสวนหนึ่งเชนนั้นแลว จึงใชปญญาวิจารณเหตุผลใหเห็นวา อะไรเปนเหตุใหไดบําเพ็ญทานศีล
อะไรเปนผลของทานและศีล และผลจะอํานวยให ได บบํ าเพ็ญทานศีล และผลจะอํานวยเปน ไปได
อยางไร จนมีความเห็นแจมแจงในเหตุผลนั้น เปนวิปสสนาภาวนา ภาวนาทั้ง 2 อยางนี้ เมื่ออบรมไว
ดวยดีแลว ยิ่งจะเปนผูมีมารยาทสงบเสงี่ยมใหเปนที่สักการะบูชาของประชาชนพลเมืองมากขึ้นโดย
ลําดับ ขาศึกภายนอกคือ ผูที่อิจฉาตารอนก็เบาบาง ขาศึกภายในคือ ความลังเลหลงใหลก็จะนอย ผูมี
คุณเห็นปานนี้ ถาเปนคหบดีปกครองเยาเรือนจะเปนที่รักใครานับถือของลูกหลาน บริษัท บริวารมาก
ทีเดียว ถาเปนพอคานายหางหัวหนาบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่นําหมูทําการงานตาง ๆ จะเปนที่ยําแกรง
ของลูกจางคนงานเปนอยางยิ่ง ถาเปนเจาหนาที่อยูในตําแหนงราชการทุกแผนก ตั้งตนแตผูใหญบาน
กํานันขึ้นไปโดยลําดับ จะเปนที่นิยมนับถือจงรักภักดีของประชาชนพลเมืองอยางลนเหลือ ถาเปนผู
ปราศจากคุณเชนนั้นแลว เปนผูปกครองเยาเรือนก็ดี เปนเจาหนาที่ปกครองการตาง ๆ ตลอดถึงเปน
เจาหนาที่ฝายราชการทุกแผนก็ดี จักเปนผูที่นาเกลียดนาชังนาเบื่อหนาย (หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
มสบ.2/15 เรื่องโรงงานชูชาติ มณฑลอุบลราชธานี 15 เมษายน 2466 - 1 เมษายน 2469)
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ปญหาดานอื่น ๆ
ดานการสาธารณสุข
จากรายงานตรวจราชการ พ.ศ.2457-2458 ระบุวา ปญ หาที่พบเกี่ย วกับ สุขภาพของ
ราษฎรชาวอีสานคือ ปญหาราษฎรเปนอหิวาตกโรค, ไขทรพิษ และโรคบิด ในรายงานกรมสาธารณสุข
พ.ศ.2460 มีรายงานวา ในมณฑลนครราชสี มา ผูราษฎรลมปวยเปน กาฬโรครวม 45 ราย และใน
มณฑลอุดรมีรายงานวา เกิดไขทรพิษระบาด ในทองที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนครมีราษฎร
ลมปวยจํานวน 3 ราย (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สบ.001/15 เรื่อง รายงานตรวจราชการมณฑล
นครราชสีมาและมณฑลพายัพ พ.ศ.2458)
ใน พ.ศ.2454 กระทรวงมหาดไทยไดรับใบบอกจากมณฑลอีสานวา ทางมณฑลไดเรี่ยไร
เงินจากขาราชการ เสมียนพนักงานไดจํานวน 208 บาท เพื่อจัดซื้อพันธุหนองฝจํานวน 264 หลอดให
แพทยกรมทหารมณฑลอีสานแพทยประจําตําบลนําไปปลูกไขทรพิษใหเปนทานแกทหารและราษฎร
ทั้งนี้มีราษฎรชายจํานวน 4,758 ปลูกได 4,674 คน สวนราษฎรหญิง 4,796 สวนทหาร 53 คน ปลูกได
17 คน นโยบายปลูกไขทรพิษใหแกราษฎรอีส านดั งกล าวนี้กระทําตอมาเมื่อมณฑลอีสานแยกเป น
มณฑลอุบลราชธานี โดยทางการไดจัดซื้อพันธุหนองฝจากเมืองไซงอน อินโดจีนของฝรั่งเศสจํานวน
465 หลอดเพื่อแจกใหแพทยประจําตําบลนําไปปลูกใหกับราษฎรในจังหวัดอุบลราชธานีจํานวน 3,770
คน ใน พ.ศ.2456 อํามาตยโทพระภิรมยบุรีรัฐ ปลัดมณฑลประจําจังหวัดกาฬสินธุ มณฑลรอยเอ็ด
ไดรับเงินบริจาคจากราษฎรเพื่อจัดซื้อพันธุหนองฝจํานวน 500 หลอด เพื่อมอบใหแพทยประจําจังหวัด
ไวใชสําหรับการปลูกไขทรพิษจํานวน 7,066 คน รายงานเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2457 ยังระบุ
วา ราษฎรในมณฑลรอยเอ็ด ลมปวยเปนไขทรพิษจํานวนมาก หมอมเจาธํารงศิริ รวมกับขาราชการ
พอคาไดบริจาคเงินรวม 393 บาท เพื่อซื้อพันธุหนองฝจํานวน 592 หลอด โดยมอบใหแพทยประจํา
ตําบลนําไปปลูกไขทรพิษใหแกราษฎรในอําเภอเมือง อําเภอธวัชบุรี อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอแซง
บาดาล อําเภอเกษตรวิสัย เปนตน สวนมณฑลอุดรก็กระทําเชนเดียวกันกับมณฑลอื่น ๆ โดยใชวิธีการ
บอกบุญเรี่ยไรเงินบริจาค เพื่อนําไปใชในกิจการของหัวเมืองในดานตาง ๆ (หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
มร.6 ม/10/11 เรื่อง รายงานกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผูมีชื่อแจกยาเปนทานและปลูกไขทรพิษ 27
ตุลาคม 2453-30 พฤษภาคม 2465)
นอกจากนี้การเกิดกาฬโรคระบาดในทองที่อําเภอสูงเนินและนครราชสีมา ของมณฑล
นครราชสีมาใน พ.ศ.2460 รัฐบาลไดมีมาตรการแกไขโดยใหกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ เจาพระยา
สุรสีหวิศิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร, 2458-2465) ไดมีคําสังใหห มอไอราแอร แพทยที่ปรึกษา ทํา
รายงานชี้แจงถึงเหตุที่เกิดขึ้นและการลุกลามของกาฬโรค และวิธีจัดการแกไข ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย
ไดสั่งให อํามาตยเอก หมอมเจาสกลวรรณากร เจากรมประชาภิบาล หมอไอราแอร แพทยที่ปรึกษา
และเจาพนักงานประชาภิบาล 12 นาย ขึ้นไปจัดการตามวิธีซึ่งแพทยที่ปรึกษาไดแนะนําทุกประการ
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แม ว า จะระงั บ โรคได แ ต ก็ ยั ง มี ก าฬโรคเกิ ด อยู ใ นจั ง หวั ด นครราชสีม า คื อ ที่ ตํ า บลกุ ด จิ ก และสี คิ้ว
เสนาบดีมหาดไทยจึ งได มีคํา สั่งให แพทย ประจําจังหวัดจัดการปองกัน แกไขแลว (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. มร.6 ม/10/11 เรื่อง กรมสาธารณสุข กุมภาพันธ 2460-27 พฤศจิกายน 2460)
และเพื่อเปน การสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคภัยแกร าษฎร จึงเปนหนาที่ ข อง
กระทรวงธรรมการ ที่ตองกําหนดมาตรการในการทําใหราษฎรมีความเขาใจตอการรักษาสุขภาพ ดังนี้
(1) ควรรูวามีกาฬโรคที่ไหนบาง ควรมีแผนที่และสถิติใหแนนอนที่สุดเทาที่จะทําได
(2) การศึกษาเปนสิ่งสําคัญที่สุดในชั้นตน คือควรเรียบเรียงคําชี้แจง เรื่องกาฬโรคและการ
ปองกันใหประชาชนเขาใจไดงาย ๆ และพิมพแจกโดยทั่วไป ในชั้นตนตองสอนขาราชการฝายปกครอง
ตั้งแตชั้นสูงจนถึงชั้นต่ําตลอดถึงกํานันผูใหญบาน และสอนครูในโรงเรียนตาง ๆ รวมทั้งสอนพระให
เขาใจในเรื่องนี้ดวย เมื่อขาราชการชั้นสูงเขาใจแลวคงจะไมขัด ขืนและคงจะชวยเต็มที่ เมื่ออําเภอ
กํานัน ผูใหญบานเขาใจแลว ก็ขอใหชี้แตงแกราษฎรและใหชวยในการปองกัน สวนครูก็เปนผูสอนแก
เด็กในโรงเรียน สวนพระก็เปนผูสั่งสอนผูใหญ คนโดยมากยอมเชื่อถือพระมากกวาคนอื่น ถาพระชวย
ดวยแลวคงจะเปนประโยชนมาก นอกจากนี้ควรมีการแสดงภาพยนตรฉายรูปเล็กเชอรในที่สาธารณชน
และมีพิพิธภัณฑแสดงตัวอยางใหคนเห็นจริงและเขาใจดีขึ้น เมื่อชวยกันสั่งสอนและแจกหนังสือใหอาน
ใหเขาใจกันทั่วถึงแลวจึงจะทําการสะดวก
(3) ในระหวางนี้ตองฝกหัดเจาพนักงานใหมากขึ้น คือสอนแพทยใหรูจักวิธีปองกันกาฬโรค
สอนคนที่ ทํ า การก อ สร า งให รู จั ก แบบบ า นเรื อ นที่ ถู ก ต อ งตามหลั ก ควรจั ด การฝ ก หั ด เจ า พนั ก าน
สุขาภิบาลชั้นต่ําขึ้นอีกพวกหนึ่ง สําหรับใชในการปองกันโรคและในการตรวจ เมื่อมีคนมีความรูในเรื่อง
นี้มากพอแลว จึงกระทําการใหเปนผลสําเร็จได
(4) ควรมีพระราชบัญญัติการกอสรางบานเรือน ใครจะสรางบานเรือนตองสงแบบมาให
เจาหนาที่ฝายสุขาภิบาลตรวจเสียกอน แลวตองกอสรางใหถูกตามหลักสุขาภิบาล บานเรือนที่มีอยูนี้
แลว ตองแกไขใหดีขึ้น การที่จะปลูกสรางเลอะเทอะตามใจอยางเดี๋ยวนี้ตองเลิก
(5) การกํ า จั ดโรคเมื่ อเกิ ดขึ้ น แลว จะตองทําใหดีกวาเดี๋ย วนี้ ควรมีพระราชบัญ ญัติให
เครงครัดขึ้น และจะตองตรวจคนตางประเทศที่เขามาเมืองไทย และปองกันใหเครงครัด
เรื่องกาฬโรคที่เกิดขึ้นนี้คือ ในกรุงเทพฯ ที่ตึกแดงตึกขาว พ.ศ.2447 และในหัวเมือง โดย
หมอแอรไดมีหนังสือราชการเรื่องปราบกาฬโรคอยางเกาที่สุด พ.ศ.2456 การเกิดขึ้นของกาฬโรคตาม
หั ว เมื อ งโดยเฉพาะมณฑลนครไชยศรี แ ละมณฑลนครราชสี ม านั้ น ทํ า ให มี ก ารประกาศใช
“พระราชบัญญัติจัดการปองกันไขทรพิษ พระพุทธศักราช 2456” ในความเห็นของแพทยประชาภิบาล
และสุขาภิบาลเห็นพองกันวา กาฬโรคมีอยูอยางชุกชุม เพราะพลเมืองโดยมากรวมทั้งผูดีดวยไมรูสึกถึง
ความรายแรงของโรคนี้ ทางที่จะแกไขไดคือตองกวดขันใหเจาหนาที่ใหกระทําการอยางเครงครัดตาม
พระราชบัญญัติ ใน พ.ศ.2457 กระทรวงมหาดไทยสั่ งใหหัว เมื องตาง ๆ มีสถานที่รักษาผูปว ยและ
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สําหรับจําหนายยา เรียกวา “โอสถสภา” ตอมาไดวิวัฒนาการเปน “สุขศาลา” ซึ่งมีการจัดทํา “ยา
ตําราหลวง” 8 ขนานไวจําหนายใหประชาชนและนํารายไดมาจัดหายาเพิ่มขึ้นเพื่อสงเคราะหราษฎรผู
ยากไร จากนั้นใน พ.ศ.2459 จึงเปลี่ยนเปน กรมพยาบาล เปน “กรมประชาภิบาล” โดยตอมาสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร ทรงปรับปรุงวิชาการแพทย โดยเพิ่มการสอนวิชาคลินิก
วิทยาและการฝกหัดรักษาพยาบาลคนไข และยกเลิกวิชาการแพทยแผนไทย เนื่องจากลักษณะการ
สอนไม เ ข า กั น และได ห าครู แ พทย แ ผนไทยที่ มี ความรู ดีและเต็ มใจถ ายทอดวิช าไม ได (กระทรวง
สาธารณสุข, 2559: 2-3)
ความคิดเกี่ยวกับสุขอนามัยในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว แตกอน เจา
เมืองกรมการที่เปนชาวพื้นเมืองเมื่อเจ็บปวย ก็ใชหมอในพื้นเมืองที่เคยรักษากันมาเปนปรกติ ตอมาเมื่อ
มีการจัดหัวเมืองเปนมณฑลเทศาภิบาล รัฐบาลจึงไดสงขาราชการจากกรุงเทพฯ ออกไปรับราชการ
ประจําอยูตามหัวเมืองมากขึ้น เพื่อคอยรักษาความปวยไขของขาราชการที่ไปอยูแปลกถิ่นตามหัวเมือง
โดยใหมีหมอหลวงประจําเมืองหรือ “แพทยประจําเมือง” ขึ้นจังหวัดละหนึ่งคน ใหสมุหเทศาภิบาล
เลือกหาหมอที่มีความรูพอวางใจไดตั้งเปนแพทยประจําเมือง มีหนาที่สําหรับรักษาขาราชการตลอดจน
ครอบครัวของขาราชการในเวลาเจ็บปวย ตรวจอนามัยและรักษาความเจ็บไขของนักโทษในเรือนจํา
ของมณฑล (ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2503: 278) การทําหนองปลูกฝดาษในไทย เดิม
ใชพันธุหนองสงมาจากสหรัฐอเมริกาถึงเมืองไทยปละครั้งหนึ่ง ตอมาใชพันธุหนองที่สงจากยุโรป สอง
เดือนมาครั้งหนึ่ง แตก็มักจะเสียกลางทาง จึงตองเอาหนองคนที่ปลูกฝขึ้นงามปลูกกันตอไป นับตั้งแต
สมัยรัชกาลที่ 5 ไทยไดใชพันธุหนองของฝรั่งเศสโดยซื้อจากเมืองไซงอน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว ราว พ.ศ.2455 เกิดโรคฝดาษระบาด ในสมัยนั้นการบํารุงอนามัยไดโอนจาก
กระทรวงธรรมการไปเปนหนาที่ของกระทรวงปกครองทองที่คือกระทรวงนครบาล ทําหนาที่บํารุงการ
อนามัยในมณฑลกรุงเทพฯ สวนกระทรวงมหาดไทยบํารุงการอนามัยตามหัวเมืองมณฑลอื่น ๆ ทั้งนี้
รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชดําริใหเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยกับนครบาล จัดการปองกันโรคระบาด
ดวยการปลูกฝใหชาวเมืองในมณฑลตาง ๆ ใหมากเทาที่จะทําได วิธีการที่จะนํามาสูการทําใหราษฎร
หันมาปลูกฝดาษคือ
(1) แตงประกาศพิมพเปนใบปลิว ลงความวาพระเจาอยูหัวทรงทราบวาเกิดโรคฝดาษขึ้น
ชุกชุม ทรงพระวิตกเกรงวาราษฎรจะพากันลมตาย ทรงพระราชดําริวาโรคฝดาษนั้นอาจจะปองกันได
ดวยการปลูกฝ ถาใครปลูกแลว ก็ห าออกฝ ดาษไม แตการปลูกฝ ยังไม แพรห ลายออกไปยังหัว เมื อง
ราษฎรจึงลมตายกันมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหหมอหลวงออกมาปลูกฝดาษพระราชทานแก
ราษฎร มิใหลมตายดวยโรคฝดาษ
(2) จัดพนักงานปลูกฝเปน 4 พวก ใหแยกกันไปปลูกฝตามหัวเมืองมณฑลที่เกิดโรคฝดาษ
ชุกชุมในเวลานั้น คือมณฑลนครไชยศรี มณฑลราชบุรี มณฑลปราจีน และมณฑลนครราชสีมา
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(3) วิธีปลูกฝนั้นใหไปปลูกทีละอําเภอเปนลําดับ เมื่อพนักงานปลูกฝไปถึงอําเภอไหน ให
กรมการอําเภอเรียกกํานันผูใหญบานเพื่อมาชี้แจง แลวแจกประกาศใบปลิวใหเอาไปประกาศแกราษฎร
แลวปดไวตามวัดซึ่งเปนที่ชุมนุมชน แลวใหปรึกษากันวาจะไปปลูกฝที่ตําบลไหน ใหกํานันผูใหญบานไป
นั ด ราษฎร เมื่ อถึ งวั น นั ดพนั กงานไปตั้งทํ า การที่วัดแหงหนึ่งในตําบลนั้น กํานัน ผูใหญบานใหเรียก
ราษฎรมาปลูกฝ เมื่อปลูกเสร็จตําบลหนึ่งก็ยายไปตําบลอื่น อําเภออื่น และจังหวัดอื่น ๆ เมื่อปลูกเสร็จ
แลวใหมีสารวัตรตามไปหลัง 7 วัน เพื่อตรวจดูวาฝที่ปลูกไวทําไดมากหรือขึ้นดีอยางไร และชาวบานมี
ความเห็นอยางไร จากรายงานประชุมเทศาภิบาล พ.ศ.2456 ระบุวา นโยบายการปลูกฝดาษใหแก
ราษฎรทั่วประเทศทําได 78,768 คน
ความคิดเรื่องการจัดตั้ง “โอสถศาลา” หรือ “โอสถสภา” ในคราวประชุมเทศาภิบาล
พ.ศ.2456 ที่ประชุมปรึกษากันวา จะดําเนินการจัดตั้งโอสถศาลา (เวลานั้นเรียกวา โอสถสถาน) ขึ้น
ตามหัวเมือง ความคิดที่จะจัดตั้งโอสถศาลานั้น กลาวคือใหมีบริเวณเมืองหนึ่งมีโอสถศาลาแหงหนึ่ง มี
เรือนที่อยูของหมอ มีหองรักษาคนไข และมีรานขายยาตาง ๆ รวมกันอยูดวย จัดสรางดวย “เงินบอก
บุญเรี่ยไร” ใหหมอหลวงประจําเมืองเปนผูจัดการโอสถศาลานั้น และใหไดสวนกําไรเปนประโยชนของ
ตนดวย การรักษาไขที่โอสถศาลานั้น ใหหมอหลวงใชเวลานอกหนาที่ คือตองไปตรวจที่เรือนจําและ
รักษาขาราชการเปนตน รับรักษาไขเจ็บใหแกราษฎรที่เดินทางไปยังโอสถศาลาตั้งแตเวลา สามโมงเชา
(เกานาฬิกา) จนถึงเที่ยงวัน แลวแตวาใครจะขอใหตรวจและรักษาโรค หรือรักษาบาดเจ็บและใหปลูกฝ
ใหหมอทําเปนทานแกราษฎร สวนยารักษาโรคตาง ๆ หมอจะเปนตัวแทนขายยาของรัฐบาล หรือหมอ
จะหาตัวยาอื่น ไปขายดวยก็ได ใหหมอบอกบุญเรี่ยไรคายาสําหรับรักษาคนอนาถาดวยอีกสว นหนึ่ง
(ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2503: 292-294)
ใน พ.ศ.2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริห วา การแพทย
และสุขาภิบาลยังแยกกันอยู 2 กระทรวง คือมหาดไทยและนครบาล สมควรจะใหอยูในหนวยงาน
เดียวกัน โดยกรมประชาภิบาลถูกยกเลิกและจัดตั้งกรมสาธารณสุขขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เพื่อรวบ
งานดานสาธารณสุขเขาเปนสวนหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย โดยมีกรมพระยาชัยนาทนเรนทรเปน
อธิบดีคนแรก (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/10/11 เรื่อง กรมสาธารณสุข กุมภาพันธ 2460 - 23
พฤศจิกายน 2461) ตอมาใน พ.ศ.2466 จึงไดประกาศใชพระราชบัญญัติการแพทยเปนการควบคุม
การประกอบโรคศิลปะ เพื่อไมใหเกิดอันตรายแกประชาชนจากการประกอบการของผูที่ไมมีความรู
และมิไดฝกหัด ตอมาวิวัฒนาการเปนพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะ และพระราชบัญญัติวิชาชีพสาขาตาง ๆ
สมเด็จเจาฟากรมพระยาภานุพันธุวงศวรเดช ในระหวางที่รักษาราชการตางพระองค ได
ทรงพระดําริหหาวิธีที่จะคิดปองกันกาฬโรคไมใหระบาดหนักทั่วพระราชอาณาจักร และไดนําความขึ้น
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กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมี
พระราชดําริหวา
“…การสุขาภิบาล คือ Public Health ในเวลานี้ยังแยกกันอยู กระทรวงมหาดไทยก็ มี
กระทรวงนครบาลก็มี การที่จะดําริการปองกันโรคระบาทใหเปนผลจริงทั่วพระราชอาณาจักรในภาย
หนา ถาจัดรวมไดเปนดี และถารวม ๆ ที่มหาดไทยจะสะดวก สวนการ Municipality ของกรุงเทพฯ
เชนทําถนน, สะพาน ฯลฯ ควรใหคงไวในกระทรวงนครบาล จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
นําขอความตามพระราชดํารินี้เสนอที่ประชุมเสนาบดี เพื่อทรงฟงความเห็นตอไป…”
ภายหลั ง จากการตั้ ง กรมสาธารณสุ ข ขึ้ น ใน พ.ศ.2461 ต อ มาใน พ.ศ.2465 รั ฐ บาลได มี
“โครงการสาธารณสุขในหัวเมือง” มีกองสาธารณสุข ทําหนาที่อันประกอบดวย (1) การควบคุมโรคระ
บาทและดานกักกันโรคตามหัวเมืองมณฑลตาง ๆ (2) การปลูกฝ (3) การตรวจการสาธารณสุขและ
สุขาภิบาลทั่วไป (4) สถิติพยากรณชีพและโรคภัยไขเจ็บ และ (5) การตรวจการบําบัดโรค รวมทั้ง
โรงพยาบาล และโอสถสภา นอกจากนี้กองการศึกษา ยังมีหนาที่อันประกอบดวย (1) การสาธารณสุข
ศึ ก ษาสํ า หรั บ มหาชน และการโฆษณา (2) ห อ งสมุ ด หนั ง สื อ พิ ม พ แ ละเครื่ อ งมื อ ศึ ก ษา (3) การ
สาธารณสุ ข ศึ ก ษา ในทางวิ ช าการสํ า หรั บ เจ า หน า ที่ อั น ทํ า ร ว มกั น กั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
สภากาชาดสยาม นอกจากนี้ยังมีกองยาเสพติด ใหโทษ กองโอสถศาลารัฐบาล และกองบุราภิบาล
รวมทั้งกองบัญชาการ รวมเปน 6 หนวยงานที่ดําเนินการดานสาธารณสุขตามหัวเมือง การใหมีแพทย
สุขาภิบาลตามหัวเมือง ใหรับเงินเดือนของทองที่หัวเมืองนั้น ๆ คือ งบประมาณของสุขาภิบาล ซึ่งจัด
ขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง รัตนโกสินทรศก 127 โดยใหทุก ๆ ตําบลมีแพทย
ประจําตําบล 1 คน ซึ่งเปนแพทยเชลยศักดิ์ คือ หมอสําหรับราษฎร ซึ่งแตกตางจาก หมอหลวง ซึ่งรับ
ราชการและรับ เงิน เดือนของหลวง ซึ่งตั้งขึ้น ตามพระราชบัญ ญัติป กครองทองที่ พ.ศ.2457 การที่
รัฐบาลใหมี “แพทยสุขาภิบาล” ตามหัวเมืองนั้น มีความพิเศษกวาแพทยประจําเมืองชุดเกาคือ ไมตอง
อยูรักษาพยาบาล ขาราชการ นักโทษ และดูแลโอสถสภาในเมืองเพียงอยางเดียว แตสามารถออก
เดินทางไปตามเมืองเล็กเมืองนอยเพื่อตรวจดูสุขภาพของราษฎรในชนบทไดดวย โดยมีอํานาจจัดการ
สาธารณสุขไดทั่วทั้งจังหวัด ทั้งนี้มีหนาที่อันพึงกระทําประกอบดวย (1) ตรวจและแนะนําผูปกครอง
ทองที่ในปญหาตาง ๆ เรื่องสาธารณสุข (2) สั่งสอนและโฆษณาเรื่องสาธารณสุขแกมหาชน (3) สั่งสอน
และกํากับงานของแพทยประจําตําบล (ตามพระราชบัญญัติปกครองทองที่) (4) กํากับการปลูกฝ และ
การสุขาภิบาลโดยทั่วไป ไมเฉพาะแตตามพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมืองเทานั้น (5)
รายงานให กรมทราบสภาวการณ สาธารณสุขของทองที่ซึ่งเปน หนาที่อัน สําคัญ ยิ่งของสาธารณสุข
จังหวัดตามหัวเมือง (6) ปองกันและควบคุมโรคติดตอ (7) ตรวจและรายงาน กับแนะนําเรื่องการบําบัด
โรคในทองที่เรื่องโอสถสภา และโรงพยาบาล (8) ชวยเหลือในการบําบัดโรคตาง ๆ ตามที่จะชวยได แต
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ตองไมขัดตอการอื่นในหนาที่ของตน ทั้งนี้ใหมีผูตรวจการสุขาภิบาลชุดใหม และผูตรวจการปลู กไข
ทรพิษชุดใหมดวย
สวนแพทยหลวงประจําทองที่ ซึ่งแตเดิมเปนแพทยประจําจังหวัดนั้น จะตองทําหนาที่
เชนเดิมจนกวาจะมีการตั้งสาธารณสุขจังหวัดขึ้น อีกทั้งแพทยประจําทองที่นั้น ๆ คือแพทยหลวงหรือ
ราษฎร แพทยสุขาภิบาล ใหนับวาเปนสาธารณสุขจังหวัดผูชวยอยูในทองที่ของตนดวยเหมือนกัน โดย
ให ทํ า หน า ที่ รายงานเรื่ อ งโรค ออกใบมรณบั ต ร หรื อ ใบสํ า คั ญ แจ ง คนเสี ย ชี วิ ต ปลู ก ฝ และการ
สาธารณสุขอื่น ๆ เปนตน (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/10/11 เรื่อง โครงการสาธารณสุขในหัว
เมือง พ.ศ.2465)

ภาพที่ 5.2 ราษฎรเมืองรอยเอ็ดมารับการปลูกฝไขทรพิษ สมัยรัชกาลที่ 5
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ (2539: 17)
5.1.2 ปจจัยภายนอกประเทศ
ป ญ หาด า นความมั่ น คงของประเทศ ในอี ส านมี ป ญ หาสํ า คั ญ ที่ ต กทอดมาตั้ ง แต ส มั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คือเรื่องเสนเขตแดนของอีสานของสยามกับลาวของฝรั่งเศส
แมจะมีการตกลงในสัญญายกดินแดนใน พ.ศ.2436 และพ.ศ.2447 แลวก็ตาม จากบันทึกตรวจราชการ
ลุมแมน้ําโขงของพระยาราชเสนา พ.ศ.2469 ชี้ใหเห็นวา ไดเกิดความขัดแยงกันในระดับรัฐบาลอัน
เนื่องมาจากภาวการณที่ไมสามารถตกลงเรื่องแนวเสนเขตแดน หรือรองน้ําลึกได ประกอบกับเรื่อง เขต
พื้นที่ปลอดทหารในรัศมี 25 กิโลเมตรดวย ดวยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงทรง
พระกรุณาโปรดฯ ใหสงขาหลวงเขาไปสอดสองความเคลื่อนไหวของขาหลวงฝรั่งเศสในหัวเมืองอีสาน
เพื่อปองกันไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบจากรัฐบาลฝรั่งเศส ดังนั้นงบประมาณในการบํารุงประเทศ
บํารุงสาธารณูปโภคตาง ๆ ทั่วประเทศ จึงถูกจัดสรรใหราชการความมั่นคงของประเทศเปนจํานวนมาก
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จมื่นอมรดรุณารักษ (แจม สุนทรเวช) ไดระบุเกี่ยวกับปญหาภายนอกประเทศที่ไดรับฟงจากรัชกาลที่ 6
ความวา
“…ทรงรูดีวาประเทศที่เขาทําการลาเมืองขึ้นนั้นเขามีพฤติการณณกระทํากันอยางไร และ
มีเพทุบายแยบคายตาง ๆ อยางไร เขาทํางานกันอยางไร... จึงระวังพระองคไมขยายบานเมืองไปในทาง
ปรุงแตงเพราะยิ่งแตงยิ่งสวย เปนที่ตองตาตองใจของอริราชศัตรู…” (แจม สุนทรเวช, มปป: 28-29
อางถึงใน วรชาติ มีชูบท, 2552: 101-102)
ทั้งนี้ยังมีขอความเพิ่มเติมวา “…ทําไมเราจะตองทําไวใหคนอื่นมาชุบมือเปบ เอาเงินนั้นมา
เตรียมกําลังรบ แมใครจะเอาประเทศของเราไปขอใหเอาไปแตซาก…” จากขอความดังกลาวรัชกาลที่
6 ทรงระบุถึงการสรางเสนทางคมนาคมในหัวเมืองมณฑลตาง ๆ โดยทรงเห็นวาหากสรางถนนตาง ๆ
ใหสวยงามอาจจะทําใหพวกลาอาณานิคมเดินทัพเขาประเทศสยามไดโดยงาย หากจะยึดครองสยามก็
เพียงทําไดแคเ อาไปแตซากปรักหักพังเทานั้น จากขอความดังกลาวชี้ใหเห็นวางบประมาณในการ
กอสรางถนนในหัวเมืองถูกตัดทอนเอาไปใชในการสนับสนุนกําลังในการปกปองประเทศมากกวา ดวย
ทรงมองวาการใชเงินลงทุนตัดถนนในทองที่ตาง ๆ ในเวลานั้นคือชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 ไมเปนผลดี
ตอสยาม ดังนั้นการลงทุนกับการพัฒนาประเทศในชวงเวลาของสงครามโลกจึงถูกมองขามไปอยาง
สิ้นเชิง ดวยเหตุที่วิตกวาการปรับปรุงและพัฒนาประเทศใหกาวหนามากยิ่งขึ้นอาจกลายเปนจุดสนใจ
ของพวกลาอาณานิคม อยางไรก็ตาม รัฐบาลก็มิไดละเลยหนาที่ในการกําหนดนโยบายเขาไปพัฒนา
อีสานแตอยางใด กลับกัน ขาหลวงเทศาภิบาลไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถทั้งกิจการภายใน
มณฑลและภายนอกประเทศ
ปญหาเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
สยามกับฝรั่งเศสมีปญหาเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว และปญหานี้ก็สืบตอมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
โดยเฉพาะในพื้นที่อีสานของสยาม กับ ลาวของฝรั่งเศส ภายหลังการใหสัตยาบันระหวางสยามกับ
อเมริกาใน พ.ศ.2464 รัฐบาลสยามก็มีคําสั่งใหพระองคเจาจรูญศักดิ์กฤดากรไปดําเนินการแกไขสิทธิ
สภาพนอกอาณาเขตกั บ ฝรั่ งเศส ซึ่งมีความลาชามาก โดยใน พ.ศ.2465 พระองค ได ส งบั น ทึ ก ถึ ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศฝรั่งเศส มีสาระสําคัญของการขอแกไขสนธิสัญญา 3 ประการ
ดวยกันคือ (1) ความตกลงวาดวยอํานาจศาล (2) ความตกลงวาดวยอํานาจสิทธิขาดในการจัดเก็บภาษี
และ (3) ความตกลงวาดวยใหแมน้ําโขงเปนแมน้ําระหวางประเทศ (สุวิตา สุขุมกาญจนะ, 2551: 73)
ทั้ ง นี้ ฝ รั่ ง เศสยั ง ได เ สนอเงื่ อ นไขทั้ ง 7 ข อ เพื่ อ ให ส ยามปฏิ บั ติ ต าม โดยรั ฐ บาลสยามยิ น ยอมที่ จ ะ
ดําเนินการตามคําเรียกรองของรัฐบาลฝรั่งเศส อยางไรก็ตามการเจรจากลับไมประสบผล 3 ปตอมา
ดร.ฟรานซิส บี. แซร (Francis Bowes Sayre) ที่ปรึกษากระทรวงการตางประเทศของสยาม ไดเสนอ
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ให มี ก ารส ง คณะผู แ ทนไปเจรจาข อ สั ญ ญาใหม และได มี ก ารลงนามร ว มกั น ใน “สนธิ สั ญ ญาไทยฝรั่งเศส” ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2468 สงผลใหรัฐบาลสยามไดอธิปไตยทางเศรษฐกิ จ และ
อํานาจการศาลกลับคืนมา
การจัดการดานความมั่นคงในพระราชอาณาจักรกับการเมืองระหวางประเทศ ทรงศรี
อาจอรุณ (2502: 150-188) ระบุวา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราช
ประสงคเกี่ยวกับการจัดการเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับนานาประเทศเชนฝรั่งเศส อังกฤษ ญี่ปุน
และสหรัฐอเมริกา เนื่องจากรัฐบาลไทยพิจารณาแลววาฝายไทยนั้นเสียเปรียบทางขอกฎหมายกับ
ประเทศมหาอํานาจเหลานี้ในหลายขอ ใน พ.ศ.2461 รัฐบาลจึงเสนอขอแกไขสนธิสัญญาที่ไมเทาเทียม
และมีการดําเนินการอยางเปนทางการใน พ.ศ.2467 สัญญาที่เริ่มลงนามในปดังกลาวมีผลผูกพันตอ
ราษฎรอีสานและราษฎรลาวทั้งสองฝงโขงในเรื่องของการใชประโยชนจากลําแมน้ําโขง และการขนสง
สินคาไปมาระหวางอินโดจีนของฝรั่งเศสกับสยาม โดยผลของสัญญาคือ รัฐบาลสยามมีสิทธิในการ
กําหนดอัตราภาษีสินคาทั้งขาเขาและขาออกไดโดยเสรี และอัตราภาษีที่ไทยกําหนดนั้นจะตองเรียก
เก็บจากประเทศอื่น ๆ โดยเสมอภาคกัน ทั้งนี้สัญญาดังกลาวมีผลบังคับใชอยางสมบูรณในดินแดน
เมืองขึ้นของฝรั่งเศสดวย และไดมีการลงนามในสัตยาบันวา พันธะผูกพันแตเดิมในสนธิสัญญาเกาที่
สยามเคยทํากับฝรั่งเศสเปนอันยกเลิกทั้งหมด ยกเวนแตในขอที่เกี่ยวกับการกําหนดและการปกปนเขต
แดน จากนั้นใน พ.ศ.2469 จึงไดมีการลงนามในอนุสัญญาอินโดจีนที่กรุงฮานอย เพื่อวางระเบียบความ
เกี่ยวพันระหวางอินโดจีนกับไทย โดยกําหนดวาตางฝายตางจะตองไดรับการปฏิบัติและมีสิทธิอยางเทา
เทียมกัน (ทรงศรี อาจอรุณ, 2502: 187) ดังนั้นจะเห็นไดวา การแกไขสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเริ่ม
ประสบผลอยางจริงจังในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนี้เอง
ในประเด็นเรื่องของพรมแดนแมน้ําโขงระหวางสยามกับลาวฝรั่งเศส รัฐบาลฝรั่งเศสให
การยอมรับวา แมน้ําโขงเปนแมน้ําระหวางประเทศ โดยถือเอารองน้ําลึกเปนเสนเขตแดน อยางไรก็
ตามรัฐบาลที่อินโดจีน ไมยอมรับคําสั่งของรัฐบาลฝรั่งเศสที่กรุงปารีส และถือเอาสนธิสัญญา พ.ศ.2436
เปนเกณฑคือ แมน้ําโขงตลอดแนวเสนพรมแดนเปนของอินโดจีน ทั้งนี้รัฐบาลสยามจึงใหวิธีการเจรจา
ใหมโดย ยอมรับวาแมน้ําโขงไมใชแมน้ําระหวางประเทศ และเสนอใหเปนแมน้ําพรมแดนของทั้งสอง
รัฐบาลอินโดจีนยอมรับวา แมน้ําโขงสวนที่ไมมีเกาะนั้นถือเอารองน้ําลึกเปนเสนเขตแดน และสวนที่มี
เกาะนั้นใหถือเอารองน้ําลึกระหวางเกาะกับฝงสยามเปนแนวเสนพรมแดน การเจรจานี้สงผลใหสยาม
ไดรับสิทธิในการใชประโยชนจากแมน้ําโขงกลับคืนมา อยางไรก็ตามปญหาขอพิพาทเกี่ยวกับแนวเสน
เขตแดนตั้งแตเมืองเชียงราย จนถึงภาคอีสานก็ยังมีความขัดแยงเรื่อยมาจนถึงชวงสงครามโลกครั้งที่ 2
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5.2 การกําหนดนโยบายพัฒนาอีสานระหวาง พ.ศ.2453-2468
กอนที่รัฐบาลจะเริ่มเขาไปกําหนดนโยบายในอีสานตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวเปนตนมา อุศนา นาศรีเคน (2548) ระบุวา ความรูเกี่ยวกับอีสานของชนชั้นนําสยามนั้น
นับวามีขอจํากัดอยูมิใชนอยโดยอาศัยขอมูลจาก แผนที่ของชนชั้นนําสยาม จดหมายเหตุการณเดินทัพ
คําใหการ พงศาวดารและตํานานเมือง เปนตน ฉะนั้นการวางนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับอีสานจึงอยูบน
พื้นฐานของผูปกครองมากกวาความรูจริง ทั้งนี้เนื่องจากแตเดิมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวชนชั้นนําที่กรุงเทพฯ รับรูเรื่องราวของอีสานผานทางใบบอกซึ่งเปนหนังสือราชการที่สงจาก
ภายในทองถิ่นหัวเมืองอีสานผานทางเมืองนครราชสีมา การกําหนดนโยบายพัฒนาหัวเมืองอีสานใน
รัชกาลดังกลาวจึงอิงอยูกับใบบอกโดยตรง แสดงใหเห็นวา พื้นฐานความรูเกี่ยวกับอีสานนั้นมีขอจํากัด
และเพื่อใหเห็นสภาพความเปนจริงของสังคมอีสานในเวลาตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สงเจานายระดับเชื้อพระวงศ ขุนนาง ขาราชบริพารรับดับ
เสนาบดีเขาไปตรวจราชการในอีสานอยางจริงจัง ดังคําปรารภของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ เกี่ยวกับรายงานของพระเจานองยาเธอ กรมขุนสรรพสิทธิประสงค ขาหลวงใหญมณฑลอีสาน
ความวา
“….ในเรื่องราชการแลที่จะเลือกสรรตัวคนมณฑลอีสานนี้ ขาพระพุทธเจา (สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ) มีความลําบากอยู ดวยตัวเองยังไมไดเคยไปรูเห็นการในทองที่ พระยาศรีสหเทพ ก็ยัง
ไมเคยเหมือนกัน จะประมาณการตามจดหมายและใบบอก กรมขุนสรรพสิทธิ์ก็ไมใครจะไดบ อกใน
กระบวนพรรณาการในทองที่ใหทราบมาแตไร ๆ การในมณฑลนี้เหมือนกับมณฑลอุดร ไดแตประมาณ
เอาวาที่จะเปนเชนนี้…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ม.57/14 เอกสารรัชกาลที่ 5 เรื่อง มณฑล
อีสาน 11 สิงหาคม รศ.119-20 พฤษภาคม ร.ศ.119 อางอิงจาก อุศนา นาศรีเคน, 2548: 191-192)
นอกจากนี้ จ ากบริ บ ทของการคุ ม คามโดยมหาอํ า นาจตะวั น ตกในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว จากกรณีการแยงชิงเพื่อขยายดินแดนและสถาปนาอํานาจเหนือบริเวณลุมแมน้ํา
โขง ประกอบกับความชัดเจนในเรื่องเขตแดนของรัฐแบบสมัยใหมที่เริ่มปรากฏขึ้น สงผลใหหัวเมืองตาง
ๆ ในอี ส านถู กผนวกเข า เป น ส ว นหนึ่งของรัฐ สยาม และอยูภ ายใตการปกครองที่มีกรุงเทพฯ เปน
ศูนยกลางอํานาจ ดังนั้นอีสานจึงกลายเปนดินแดนที่อยูภายใตขอบเขตอํานาจของรัฐชาติไทยสมัยใหม
หรือในฐานะชุมชนจินตกรรม (เบน แอนเดอรสัน, 2552) ทําใหอีสานกลายเปนปริมณฑลหนึ่งที่ไม
สามารถแยกออกจากความเปน “ชาติ” ซึ่งเปนผลิตผลทางจินตนาการของชนชั้นนําสยามได อริญชย
วรรรณชาติ (2553: 185-186) กลาววา จากบริบทดังกลาวไดนําไปสูเหตุผลของการสรางความรูและ
ความเขาใจผานการ “ตรวจราชการ” ในพื้นที่ดวยขาราชการที่นําโดยชนชั้นนําสยามในระดับผูวาง
นโยบาย เพื่อใหเกิดความสามารถในการจัดการกับปญหาความลาหลัง กอรปกับอุปสรรคตาง ๆ ทั้ง
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ดานการเมืองการปกครอง การคมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษา เกี่ยวกับหัวเมืองอีสานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยความรูแทจริงที่รัฐบาลสยามไดรับผานประสบการณ ที่มาจากการตรวจราชการ
เหลานั้น มีสวนสัมพันธตอการวางนโยบายที่สงผลตอการ “ครอบครอง” และ “พัฒนา” อีสานให
“เจริญ” และเปนไปตามความตองการของรัฐสยาม ซึ่งถือเปนความพยายามที่จะแสวงหาผลประโยชน
ทางดานทรัพยากรจากดินแดนที่อยูรอบนอกเมืองหลวง ผานการปฏิรูปการปกครองในหัวเมืองอีสาน
(สุเทพ สุนทรเภสัช, 2540: 389-397) เพื่อใหสามารถบรรลุจุดประสงคดังกลาว ชนชั้นนําสยามจึงไม
สามารถที่จะอยูนิ่งเฉยเพียงแคการปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ หรือรอรับขอมูลจากทองถิ่นดังที่เคยกระทํา
กันมาในสมัยกอนหนานี้ไดอีกตอไป การแสวงหาความรูเกี่ยวกับอีสานของชนชั้นนําสยามจึงเปนสิ่ง
สําคัญที่จะชวยใหผูปกครองสามารถ “รับรู” และ “เขาใจ” สภาพที่เปนจริงของอีสานไดโดยการลง
พื้นที่ตรวจราชการอันนําไปสู การกําหนดนโยบายและดําเนินนโยบายพัฒนาหัวเมืองอีสานตอมา
ฉะนั้นเพื่อใหการวางนโยบาย หรือการกําหนดแผนงานตาง ๆ ที่จะนําไปดําเนินการในอีสานนั้น
จําตองสงขาราชการชั้นผูใหญจากสวนกลางเขาไปตรวจราชการในอีสานอยางตอเนื่อง นับตั้งแต พ.ศ.
2446 - 2449 โดยมีสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น
เสด็จเขาไปเปนพระองคแรก (อุศนา นาศรีเคน, 2548: 192) ดังนั้นการสงขาหลวงเขาไปตรวจราชการ
ซึ่งดําเนินมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 มีเจต จํานงคเพื่อการทําใหหัวเมืองในระดับภูมิภาคมีความเจริญ
ดวยการเขาไปพัฒนา ตามแบบอยางแนวทางจากรัฐสวนกลาง การเขาไปตรวจราชการของขาหลวงก็
นับเปนประโยชนประการหนึ่งที่จะทําความเขาใจตอสภาพสังคม สภาพพื้นที่ และอื่น ๆ เพื่อนําไปสู
ความรูและความเขาใจในการกําหนดนโยบายใหกับหัวเมืองตาง ๆ เพื่อประโยชนดานการปกครองและ
เศรษฐกิจ
ในการที่ รั ฐ บาลจะทํ า การกํ า หนดนโยบาย วางแผนโครงการตา ง ๆ ที่จ ะนําไปสูการดํ า เนิ น
นโยบายในหัวเมืองตาง ๆ ของพระราชอาณาจักร จําตองศึกษาถึงสภาพสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณีของคนในท องถิ่ น อย างละเอี ยดลึ กซึ้งเสีย กอน การสงขาหลวงเขาไปประจําตามหัว เมื อง
มณฑลตาง ๆ ลวนเปนนโยบายในการกระชับอํานาจในทองถิ่นใหรวมเขากับศูนยกลางที่กรุงเทพฯ ดวย
หนาที่สําคัญของขาหลวงประจําหัวเมืองตาง ๆ คือการคอยดูแลความเปนอยูของราษฎรในดานตาง ๆ
ตลอดจนคอยรับเรื่องราวรองทุกขที่เกิดจากปญหาในการประกอบสัมมาอาชีพของราษฎรดวย หลัง
พ.ศ.2436 รัฐบาลสวนกลางไดตระหนักดีวา การสูญเสียดินแดนฝงซายแมน้ําโขง ลวนเปนผลเกิดจาก
ภาวะลาหลังไมทันสมัยของสยามประเทศ ทั้งนี้ยอมมีปจจัยเกิดจากภาวะดอยพัฒนาทางความคิดของ
สังคมชาวสยามดวย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงตระหนักในขอนี้เปนอยางดี จึง
ทรงวางแผนการเสด็จพระราชดําเนินประพาสตามเมืองอาณานิคมตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
รวมทั้งยุโรป เพื่อศึกษาและรับเอาวิทยาการตะวันตกเพื่อนํามาเปนแบบอยางในการพัฒนาประเทศ
สยาม ทั้งนี้การจะดําเนินนโยบายตาง ๆ ตามหัวเมืองนอยใหญในประเทศ ยอมตองศึกษาถึงปจจัยที่จะ

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

153
นําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนา ซึ่งก็คือ ปญหา สยามในสมัยรัชกาลที่ 5 ตองเผชิญกับปญหา
อิทธิพลของประเทศมหาอํานาจ ซึ่งสงผลตอการสูญเสียดินแดนในอารักขาของสยามหลายสวน ปญหา
ในภายในประเทศก็ ยั งไม มั่นคงเนื่ องจากวา ราษฎรยังไมไดรับ การพัฒ นาดูแลความเปน อยูที่ดีขึ้น
พระองคจึงทรงวางนโยบายพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ โดยใชตนแบบวิทยาการจากตะวันตกทั้งใน
ดานการสาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจ คมนาคม นโยบายในการควบคุมกําลังคนในอีสาน ปรากฏ
วาเริ่มใชในมณฑลอุดร ราว พ.ศ.2457 เปนผลมาจากความพยายามในการควบคุมกําลังคนในหัวเมือง
อีสาน รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร ร.ศ.124 ทําใหรัฐบาลสามารถควบคุม
กําลังพลไดสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะสมัยกอนหนา ยังไมมีระเบียบการควบคุมกําลังพลอยางชัดเจน
จึงทําใหยากตอการจัดระเบียบตาง ๆ วิธีการแกไขปญหาก็คือการกําหนดนโยบายและประกาศใชใน
กรุงเทพฯ เปนที่แรก เมื่อประสบผลสําเร็จจึงขยายตอไปตามหัวเมืองรอบนอก
การเข า ไปตรวจราชการของขาราชการจากสว นกลาง เปน สว นหนึ่งของการสรางชุดความรู
เกี่ ย วกั บ อี ส านโดยชนชั้น นํา จากส วนกลางที่จะนําไปใชเปน พื้น ฐานทางความคิดในการ “พั ฒ นา”
บริเวณภาคอีสานตามแนวทางของกรุงเทพฯ ดวย กระนั้นการลงพื้นที่ตรวจราชการของเชื้อพระวงศ
ขาราชการระดับเสนาบดี หรือเจากรมก็นับเปนการเขาไปกระชับอํานาจในทองถิ่นอีสานดวย ทั้งนี้เปน
ผลมาจากความหวาดระแวงตอการขยายอํานาจของฝรั่งเศส รัฐบาลจึงตองศึกษาปญหา และกําหนด
แนวทางในการแกไขปญหา รวมทั้งสถานการณทางการเมืองตาง ๆ จากรายงานการตรวจราชการของ
ขาราชการจากสวนกลางทําใหพบประเด็นสําคัญหลัก ๆ 2 ประการคือ (1) สภาพภูมิศาสตร และ (2)
สภาพสังคมชาวอีสาน การเขียนรายงานตรวจราชการจากประเด็นทั้งสองเหลานี้ มีขอผูกพันตอการ
นําไปสูการกําหนดนโยบายคือ การศึกษาใหเห็นถึงสภาพภูมิประเทศเพื่อวางแผนดานการสรางระบบ
คมนาคมที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ การศึ กษาสภาพภูมิศาสตรในแงของการหาแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
ประเด็นที่สองมักจะเกี่ยวกับดานชาติพันธุวรรณนา เนื่องจากประชากรชาวอีสานมีหลากหลายชาติ
พันธุ จําตองศึกษาหาความรูทางดานภาษาศาสตร วัฒนธรรม เพื่อใหงายตอการแบงรายละเอียดทาง
กายภาพ เปนตน (อุศนา นาศรีเคน, 2548: 197-204)
ตัวอยางเชน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว คราวที่กรมพระกําแพงเพชรอัคร
โยธิน เสด็จตรวจราชการหัวเมืองอีสาน พ.ศ.2458 ไดกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ดังความวา
“…. ในการที่ขาพระพุทธเจาไดกราบถวายบังคมลาไปตรวจราชการ... ณ เมืองนครราชสีมาและ
เมืองอุบลราชธานีนั้น ยอมไดมีโอกาสศึกษาลักษณะภูมิประเทศ และความเปนไปของราษฎรในมณฑล
อุบล ซึ่งยังมิเคยไดเห็นแตกอนนั้น ทําใหเกิดมีความคิดขึ้นบางอยาง ซึ่งเห็นดวยเกลากระหมอมวาเปน
การสมควรที่จะนําความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบใตฝาละอองธุลีพระบาท…” (หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ. สบ.00.1/14 เรื่อง รายงานการตรวจราชการมณฑลนครราชสีมา และมณฑลภาคพายัพ
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พ.ศ.2458 วันที่ 15 ตุลาคม 2457-10 มกราคม 2458) ทั้งนี้กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธินยังไดเนน
ย้ําถึงความสําคัญตอการวางนโยบายในการพัฒนาอีสานดานการคมนาคม ความวา
“…การบํารุงมณฑลอุบลนั้นขอสําคัญก็อยูที่คมนาคม ในเวลานี้การเดินทางบกนั้นลําบากและชา
นานมาก ถาจะกราบบังคมทูลตัวอยางการเดินไปรสนียก็พอจะทอดพระเนตรเห็นไดคือจากนครราชสิ
มาไปทางรอยเอ็จแลวไปอุบลใชเวลา 14 วัน กับอีกทาง 1 จากนครราชสิมาไปบุรีรัมย สุรินทร รัตนบุรี
ศรีษะเกษ อุบล ใชเวลา 22 วัน…”
ปยนาถ บุนนาค (2531: 23-25) ไดอธิบายวา การไปตรวจราชการในมณฑลตาง ๆ นอกจาก
เสนาบดีจะไดพบเห็นความทุกขยากจากความอดอยากยากแคนของราษฎรดวยตนเองแลว ยังมีโอกาส
ไดสอบถามเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู และการประกอบอาชีพจากราษฎรอยางใกลชิดดวย ทําใหทราบ
ความเปนจริงที่ขัดแยงกับรายงานของขาราชการในพื้นที่บางพื้นที่เปนบางกรณี การตรวจราชการใน
พื้นที่ของขาราชการแลวเขียนรายงานกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทําใหทรงทราบถึง
ปญหาความทุกขยากของราษฎร ปญหาความเดือดรอนตาง ๆ ที่มีสาเหตุมาจากสภาพดินฟาอากาศที่
แปรปรวน สําหรับปญหาการทํานาไมไดผล พระองคทรงกําหนดวิธีแกไขปญหาเรื่องน้ําไมเพียงพอตอ
การทํานาและหาทางชวยเหลือชาวนาใหมีรายไดจากการเพาะปลูกพืชชนิดอื่น ๆ เพื่อทดแทนการทํา
นาไมไดผล ดังความที่ปรากฏในรายงานการประชุมขาหลวงเทศาภิบาลเรื่องบํารุงการเพาะปลูกวันที่ 9
ธันวาคม พ.ศ.2453 มีใจความตอนหนึ่งวา
“…จะจัดบํารุงการเพาะปลูก สัตวพาหนะและสัตวตาง ๆ ซึ่งสมควรจัดในชั้นตนคือ คิดจะบํารุง
พืชผลตาง ๆ ซึ่งเปนพื้นสินคาของประเทศสยาม เชน ขาว ฝาย มะพราว และยาวพารารับเบอร กับคิด
จัดหาพืชผล หรือการทํามาหากินอย างใดใหบรรดาผูที่ทํานาไดปลูกใชทดแทนในคราวที่ พืช ผลอัน
เพาะปลูกเปนพื้นอยูแลวนั้นไมไดผลเต็มบริบูรณ หรือเกิดอันตรายดวยเหตุอยางหนึ่งอยางใด และคิด
บํารุงในเรื่องน้ําสําหรับการทํานา คือแกไขลําน้ํา ลําคลอง ขุดเหมือง และรางน้ําปดกั้นทํานบสําหรับกัน
หรือขังน้ําไวสําหรับการเพาะปลูกตาง ๆ ใหเหมาะสมกับภูมิประเทศในทองที่นั้น ๆ โดยตั้งขาหลวง
เกษตร ปลัดเกษตร พนักงานเกษตร อินเยอรเนีย (Engineer-ผูวิจัย) ทางการน้ําประจํามณฑลตาง ๆ
ตามสมควร สําหรับตรวจดูแลรับผิดชอบในการทําน้ํา ปดน้ํา ไขน้ํา…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.6
กษ.1/15 รายงานการประชุมขาหลวงเทศาภิบาลเรื่องบํารุงการเพาะปลูก วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2453)
และเพื่อใหการดําเนินนโยบายเปนไปตามแผนงานโครงการของรัฐบาลในการสรางชาติใหเปน
หนึ่ง ซึ่งเปนพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัฐบาลจึงกําหนดนโยบาย
ในหัวเมืองเพื่อการปรับปรุงกิจการตาง ๆ ใหสอดคลองกันทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ
การคา และความเจริญในทองถิ่น การกําหนดนโยบายสรางชาตินี้คือ การทําใหราษฎรในหัวเมืองอีสาน
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ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และสรางความรูสึกใหผูกพันกับรัฐสวนกลางดวยวิธีการตาง ๆ
อาทิ การกําหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษา และขยายพื้นที่ทางการศึกษาใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดยการ
กําหนดรางพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 เพื่อใชเปนหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (อุทัยทิศ
บุญชู, 2536: 11) พระราชบัญญัตินี้มีตนเคามาจากการกําหนดโครงการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2456 ซึ่ง
สืบยอนไปไดถึง พ.ศ.2445 ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรง คัดลอกโครงการศึกษาแหง
ญี่ปุนมาเปนตนแบบในการพัฒนาระบบการศึกษาของสยาม ในการขยายการศึกษานี้ รัฐบาลยังได
กําหนดใหมีโรงเรียนอาชีวะศึกษา โดยเนนไปที่การสอนวิชาชีพทางดานการเกษตรกรรม หัตถกรรม
พาณิชยกรรม การกําหนดใหมีโรงเรียนอาชีวะนี้ เปนหนึ่งในแผนงานของรัฐบาลที่มีความพยายาม
สงเสริมใหราษฎรชาวไทยแขงขันกับคนจีนและชาวตางประเทศ (วารุณี โอสถารมย, 2524: 242-244)
สําหรับการคารัฐบาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดกําหนดใหมีการบํารุงเสนทาง
การคมนาคมในอีสานขยายตอจากสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยเฉพาะชุมทาง
มณฑลนครราชสีมา เปนหัวเมืองขนาดใหญที่เปนจุดประชุมพลของบรรดาพอคาทั้งหลายที่จะนําสินคา
ลงไปขายยังกรุงเทพฯ และเมืองอื่น ๆ ทั้งยังเปนจุดศูนยกลางในการรวบรวมสินคาจากภาคกลางสงไป
ยังมณฑลอีสาน มณฑลอุดร ตลอดจนถึงเมืองอื่น ๆ ตามริมฝงแมน้ําโขงดวย (หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
ม.2.14/16 เรื่อง สําเนาพระยาจาแสนบดีรายงานกราบทูลพระเจานองยาเธอกรมหลวงดํารงราชา
นุภาพ 19 พฤษภาคม 2450) จะเห็นไดวาในเวลาตอมาคือ สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ก็ทรงวางนโยบายพัฒนาเสนทางคมนาคมในอีสานเชนเดียวกันสําหรับนโยบายสรางชาติใหเปนหนึ่ง
รัฐบาลไดกําหนดใหเปนแผนงานสําคัญที่มีวัตถุประสงคเพื่อเนนใหราษฎรมีความจงรักภักดีต อชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย โดยเฉพาะหัวเมืองอีสานถูกเพงเล็งเปนพิเศษเชนเดียวกับหัวเมืองลานนา
โดยการกําหนดแนวทางในการกลืนกลายสภาวะทางชาติพันธุใหมคือ การสรางความรูสึกเปนคนไทย
ไมใชคนลาว ดังความที่พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงคทรงมีสารตราสั่ง ความวา
“…แตนี้สืบไปเจาหนาที่แตละแผนกทุกหัวเมืองใหญนอยในมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อจะมี
การสํารวจสํามะโนครัว หรือหากมีราษฎรติดตอจะตองใชแบบพิมพทางราชการใหปฏิบัติใหมโดยกรอก
ในชองสัญชาตินั้นวา ชาติไทยบังคับสยาม ทั้งสิ้น หามมิใหลงหรือเขียนชองสัญชาติวา ชาติลาว ชาติ
เขมร สวย ผูไทย ฯลฯ ดังที่เคยปฏิบัติมาแตกอนเปนอันขาด…” (เติม สิงหัษฐิต, 2499: 120)
นอกจากนี้ยังมีการกําหนดใหบรรจุวิชาลูกเสือในแผนการศึกษาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล า เจ า อยู หั ว ให เ ป น ส ว นหนึ่ งของการเรีย นการสอนระดับ มัธ ยมศึกษา โดยเนน ไปที่การฝกปรือ
นักเรียนใหรูจักการชวยเหลือตนเองและผูอื่น เปนคนชางสังเกต รูจักการออกกําลังกาย โดยการเลน
กีฬาใหแข็งแรง (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ศ.2/11 เรื่อง หลักสูตรสามัญศึกษา) เหตุการณสําคัญในตน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวคือ พ.ศ.2469 ไดมีการชุมนุมลูกเสือในอุบลราชธานี และ
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การออกรานตาง ๆ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลดวย (พิรุฬห สวัสดิ์รัมย, 2530: 110-111) อยางไรก็
ตามการกําหนดนโยบายเหลานี้ลวนเปนการแกไขปญหาความลาหลังของราษฎรชาวอีสานในดานตาง
ๆ รวมทั้งแกไขปญหาที่อีสานถูกคุกคามจากฝรั่งเศสอีกประการดวย
ตัวอยางสําคัญเชน ใน พ.ศ.2465 พระยาราชนุกูล อุปราชภาคอีสาน ไดตรวจราชการโดยเฉพาะ
เรื่องน้ํา และพบวา หัวเมืองตาง ๆ ในภาคอีสานยังไมมีการจัดระบบสงน้ําที่มีประสิทธิภาพ ดวยปญหา
เกิดจากอีสานในเวลานั้นมีสภาพการณที่ทุรกันดาร เสนทางคมนาคมยังไมเจริญเหมือนในกรุงเทพฯ
ประกอบกับอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรโดยเฉพาะในมณฑลอุบลราชธานี ซึ่งมีประชากรมากที่สุด
จึงไดมีการเสนอปญหาเหล านี้ ใหรัฐบาลพิจารณากํ าหนดนโยบายในการบํารุงภาคอีส าน ทั้งนี้เ พื่ อ
รองรับการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งตองอาศัยปจจัยหลาย ๆ ดานเชน การ
บํารุงระบบชลประทาน การบํารุงเสนทางสัญจรไปมาในภูมิภาค (สมศรี ชัยวณิชยา, 2548: 44-55)
อยางไรก็ตามการกําหนดนโยบายพัฒนาอีสานในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัฐบาล
ไดคํานึงถึงเรื่ อง ความมั่นคงภายในประเทศเป นหลั ก ดังนั้นงบประมาณสวนมากถึ งถู กนําไปใช ใน
กิจการปองกันประเทศ โดยเฉพาะทางการทหารเปนหลัก กระนั้นรัฐบาลก็มิไดเพิกเฉย และวางแผน
โครงการขยายเสนทางคมนาคมไปยังหัวเมืองฝงตะวันออก คืออุบลราชธานี และขยายเสนทางเกวียน
ในหัวเมืองอีสานตอนเหนือ ตั้งแตขอนแกนจนถึงเมืองหนองคาย
ในการกําหนดนโยบายพัฒนาอีสานของรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว สามารถ
พิจารณารูปแบบลักษณะที่นําไปสูการกําหนดนโยบายดวยกัน 2 แบบ อันประกอบดวย
(1) การศึกษาปญหาจากบันทึกตรวจราชการกอนหนาที่ขาราชการไปตรวจราชการใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อกําหนดนโยบายในตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว
(2) การศึกษาปญหาจากการลงพื้นที่จริง และเขียนรายงานสภาพปญหา และวิธีการแกไข
ปญหา เพื่อกําหนดนโยบายพัฒนาโดยทันที
5.2.1 กระบวนการในการกําหนดนโยบายและดําเนินนโยบายของรั ฐบาลที่มีตอหั วเมื อง
อีสาน ผูวิจัยไดวิเคราะหและพิจารณาแนวทางในการกําหนดนโยบายดังตอไปนี้
5.2.1.1 พิจารณาจากการรายงานสภาพปญหาจากขาราชการในทองที่ที่ประจําอยูตามหัว
เมืองตั้งแตระดับนายอําเภอ ปลัดจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด และสมุหเทศาภิบาล เรียงตามลําดับชั้น
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัฐบาลสยามพิจารณาสภาพของหัวเมืองอีสานจาก
รายงานตรวจราชการจากการลงพื้นที่ในรัชกาลของพระองค และพิจารณาจากรายงานกอนหนาใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ประกอบกันดวย
5.2.1.2 จากขอแรก เปนกระบวนการขั้นที่สอง พิจารณาจากรายงานสภาพปญหาหรือ
รายงานตรวจราชการที่สงมาจากหัวเมือง หรือพิจารณาจากขอเสนอที่สงจากสมุหเทศาภิบาลแตละ
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มณฑล โดยทางโทรเลข หรือไปรษณีย เมื่อเขาสูชั้นกระทรวง ขาราชการกระทรวงตั้งแตผูแทนพระองค
หรือเสนาบดี จะทําการรายงานตอพระมหากษัตริย หรือที่ประชุมเสนาบดี ขาราชบริพารเพื่อวางแผน
กําหนดนโยบาย โดยอางอิงจากรายงานที่สงจากหัวเมือง ดังตัวอยางเชน
พระยาจาแสนบดี สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลนครราชสีมา ไดสงรายงานการ
ตรวจราชการมณฑลนครราชสีมีไปยังกระทรวงมหาดไทย ใน พ.ศ.2454 เกี่ยวกับการบํารุงสินคาใน
มณฑลนครราชสีมา โดยเปนรายงานราชการลับ ถึงสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดี
โดยพระยาจาแสนบดีมีขอเสนอตอกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายสงเสริมสิน คาดัง
ความวา
“…ทางขนสินคาในมณฑลนครราชสีมานั้น ขาพระพุทธเจายังไมแลเห็นทางใดที่จะเหมาะ
แกทองที่ เห็นดวยเกลาฯ วามีทางเดียวคือทํารถไฟเล็ก ๆ ขนาดระยะรางกวาง 75 เซนติเมตรเตอร
(เทารถไฟทหาร) เปนสายแยกตอจากรถไฟหลวงผานตัวเมืองนครราชสีมา ทาชาง ไปเมืองบุรีรัมยกอน
ในชั้ น ต น ต อไปถ า จะทํ า ให ถึงเมื อ งอุบ ลราชธานี ก็ควร คิดระยะทางแตน ครราชสีมาเพีย งบุ รี รั ม ย
ประมาณอยางมาก 140 กิโลเมเตอร ประมาณเงินทุน 800,000 บาท ถาทําขึ้นสําเร็จแลวคิดเฉพาะ
สิ น ค า เท า ที่มีในเวลานี้เ งิ น รายได หักคาใชจายแลเงินริเสิฟตามสมควรแลว คงมีกําไรไมนอยกวา 5
เปอรเซ็นต เปนแน แลสินคาที่ขนมาไดเทาไรยังจะเปนประโยชนแกรถไฟหลวงที่จะไดคาบรรทุ กใน
ระหวางโคราชกับกรุงเทพฯ ตลอดจนภาษี 100 ชัก 3 เพิ่มขึ้นอีกดวย…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
มร.6 ม/1 เรื่อง ความเห็นบํารุงการสินคาในมณฑลนครราชสีมา และเรื่องจะทํารถไฟไปมณฑลอีสาน)
จากขอความดังกลาว แสดงใหเห็นวา กระบวนการในการกําหนดและดําเนินนโยบายของ
รั ฐ บาลจะต อ งอิ ง จาก ความเห็ น หรื อ ข อ เสนอที่ ม าพร อ มกั บ รายงานตรวจราชการที่ ส ง โดย
สมุหเทศาภิบาล หรือขาราชการที่ออกตรวจพื้นที่ เพื่อขอใหทางสวนกลางพิจารณาถึงผลประโยชนที่รัฐ
และท อ งถิ่ น จะได รั บ หลั ง จากรั ฐ บาลพิ จ ารณาข อ เสนอจากหั ว เมื อ งเป น ที่ เ รี ย บร อ ยแล ว จึ ง เข าสู
กระบวนการดังปรากฏในขอตอไป
5.2.1.3 เมื่อกระบวนการขั้นที่สองเขาสูที่ประชุมเสนาบดีหรือผูแทนกระทรวงหรือผูแทน
จากสํานักพระราชวัง หรือผูใดก็ตามแตที่มีสวนเกี่ยวของตอการกําหนดนโยบายพัฒนาหัวเมือง ผลมติ
ของที่ประชุมจะเปนขอสรุปวา จะกําหนดนโยบาย มาตรการ อยางไร รูปแบบไหน และมีลักษณะ
อยางไร เมื่อไดขอสรุปชัดเจน จึงจะสงโทรเลขแจงไปยังหัวเมืองถึงสมุหเทศาภิบาล เรื่องการกําหนด
นโยบาย โดยอิงจาก พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ หรือกฎกระทรวง อันเปนขอกฎหมาย
ที่ มีความเกี่ ย วพั น ต อการกํ า หนดมาตรการตาง ๆ สําหรับ นําไปดําเนิน นโยบายพัฒ นาหัวเมือง ดัง
ปรากฏในตัวอยางดังนี้
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“…ด ว ยข า พระพุ ท ธเจ า (พระยามหาอํ า มาตย ผู แ ทนเสนาบดี - ผู วิ จั ย ) ได รั บ ใบบอก
สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรฉบับที่ 2/3 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2458 มีความวาไดรับใบบอกลับ
ของผูวาราชการเมืองนครพนมนําสงรายงานของพระบริหารราชอาณาเขตร นายอําเภอมุกดาหารที่ได
พูดจาราชการกับกอมมิเซรเมืองสวรรณาเขตร มีขอความพิศดารดังแจงอยูในสําเนาใบบอกผูวาราชการ
เมืองนครพนมกับสําเนารายงานนายอําเภอมุกดาหารซึ่งขาพระพุทธเจาไดถวายมาเพื่อทราบฝาพระ
บาท (กรมหลวงปราจิ ณกิ ติบ ดี – ผู วิ จั ย )ในซองนี้ดว ยแลว เรื่องนี้ ขาพระพุทธเจา (ผูแทนเสนาบดี
มหาดไทย–ผู วิจัย ) ไดมีทองตรา (คําสั่ง–ผูวิจัย ) ไปยังสมุหเทศาภิ บาลมณฑลอุด ร (พระยาศรี สุ ริ ย
ราชวรานุวัตร) วา ขอใหสั่งกําชับผูวาราชการเมืองนครพนมใหคอยสืบสวนดูกิริยาอาการของญวนนอง
ฮายหรือกองกาวไวใหทราบอยูเสมอแลว เมื่อเห็นกิริยาอาการของญวนนองฮายหรือกองกาวแปลก
ปลาดอยางใดก็ใหรีบโทรเลขเขามาใหกระทรวงมหาดไทยทราบดังนี้ และขาพระพุทธเจา (พระยามหา
อํามาตย ผูแทนเสนาบดีมหาดไทย–ผูวิจัย) ไดกราบทูลพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระเทวะวงษวโรปการ
เสนาบดีกระทรวงการตางประเทศ ทราบฝาพระบาทดวยแลว…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6
ม/10 เรื่องปองกันการจลาจลทางมณฑลอุดรระหวางเกิดสงครามในประเทศยุโรป 27 พฤษภาคม
2458)
จากขอความที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการแจงขาวคราวจากหัว
เมื อ งไปยั ง ส ว นกลาง โดยส ว นใหญ ส ง โดยโทรเลข ซึ่ ง เป น ข อ ราชการจากหั ว เมื อ งเพื่ อ ข อ ให ท าง
สวนกลางพิจารณาวา ควรดําเนินมาตรการอยางไร จากนั้นเมื่อไดขอสรุปจากสวนกลางแลว ผูแทน
เสนาบดี จึ ง จะโทรเลขแจ ง กลั บ ไปยั งหั ว เมื อ งว า ควรดํ า เนิ น การอย า งไร หรื อ รั ฐ บาลส ว นกลางมี
ความเห็นและพิจารณาใหดําเนินการหรืออนุญาตไมอนุญาตในเรื่องใด ดังปรากฏในตัวอยางที่ 2 ดัง
ความวา
“…ไดรับใบบอกพระยาชลบุรานุรักษวา อําเภอวารินชําราบในจังหวัดอุบลไดตั้งอยูบน
ดอนมีตําบลบาน 5 ตําบล มีบานเรือนอยูในดงราว 40 หลัง พลเมืองมี 6,984 คนไมสมควรจะตั้งเปน
อําเภอ (พระยาชลบุรานุรักษ – ผูวิจัย) ขออนุญาต (กระทรวงมหาดไทย – ผูวิจัย) ยุบอําเภอวารินชํา
ราบ แลแบงทองที่อําเภอวารินชําราบ คือ บานไผใตไผเหนือ บานดงบาก บานหนองสองหอง บานหวย
หมากน อยหมากใหญ ซึ่ งอยู ใกล กับ อํ า เภอพิ มูล มั ง ษาหาร ใหร วมขึ้น กับ อํา เภอพิมูล มั งษาหาร ที่
เหลืออยูอีก 4 ตําบลอยูใกลกับอําเภอบูรพาอุบล ใหไปรวมกับอําเภอบูรพาอุบล สวนขาราชการใน
อํ า เภอวาริ น ชํ า ราบให ไ ปทํ า การที่ อํ า เภอบู ร พาอุ บ ล กรมหลวงดํ า รงราชานุ ภ าพ (เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย-ผูวิจัย) ขอพระบรมราชานุญาต (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว) ยุบ
อําเภอวารินชําราบ แลแบงทองที่ไปขึ้นอําเภอพิมูลมังษาหาร กับอําเภอบูรพาอุบล เพื่อสะดวกแกการ
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ปกครองตอไป…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/4 เรื่อง ยุบอําเภอวารินชําราบ 8 กุมภาพันธ
2453-11 พฤษภาคม 2454)
จากขอความนี้ จะเห็นไดวา กระบวนการในการดําเนินนโยบายมีลําดับขั้นตอนเปนชั้น ๆ ตาม
โครงสร า งอํ า นาจบริ ห าร โดย สมุ ห เทศาภิ บ าล หรื อ ข า ราชการในหั ว เมื อ ง จะส ง เรื่ อ งไปยั ง
กระทรวงมหาดไทย ถึงผูแทนเสนาบดี หรือผูรักษาการ หรือถึงเสนาบดีโดยตรง จากนั้น ผูบริหาร
กระทรวงจึ ง ส ง เรื่ อ งไปขอพระราชทานกราบบั ง คมทู ล พระกรุ ณ าทราบฝ า ละอองธุ ลี พ ระบาท
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เพื่อขอพระบรมราชานุญาต ใหดําเนินการยุบ โยกยายทองที่
หรือจัดตั้งทองที่ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของนโยบายพัฒนาหัวเมืองอีสาน เมื่อความทราบถึงฝาละอองธุลีพระ
บาทและทรงมีพระราชดําริหเห็นตรงกับเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแลว จึงรับสงให ราชปลัดทูลฉลอง
หรือผูแทนพระองค สงหนังสือตอบกลับมาที่กระทรวงมหาดไทย โดยหนังสือตอบกลับสวนใหญที่แนบ
สงมา จะมีลายพระราชหัตถเลขาตอบกลับวา “อนุญาต” ปรากฏในหนังสือที่แนบมาดวย
5.2.1.4 อีกหนึ่งกรณี มณฑลจะดําเนินนโยบายพัฒนาหัวเมืองในปกครองเปนที่เรียบรอย
แลว จึงสงรายงานผลการดําเนินนโยบายไปยังสวนกลางเพื่อรับทราบผล ดังปรากฏในตัวอยางดังนี้
“…มณฑลอุดรการทํานาในเมืองอุดรทําแลว 9 ในสวน 10 น้ําทาแลน้ําฝนบริบูรณดี เมือง
ขอนแก น ฝนตกไม ท่ัว ถึ ง ต น ข า วแหงแลงประมาณกึ่งหนึ่งทั่ว ทั้งเมื อง แตคงจะดีกวาปกอน เมือง
หนองคายทําแลว 8 ในสวน 10 ฝนตกเล็กนอย ไดจัดการกั้นทํานบและตั้งพิธีขอฝนก็พอมีฝนตกมาบาง
ไมสูมากนัก…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/1 รายงานน้ําฝนตนขาว พ.ศ.2454) จากขอความ
ดังกลาว เปนรายงานเกี่ยวกับการทํานาในมณฑลอุดร พ.ศ.2458 โทรเลขแจงไปยังกรุงเทพฯ โดย
พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (สุข ดิษยบุตร) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรระหวาง พ.ศ.2456-2464
ความตอนหนึ่งในหนังสือพิมพ “สยาม ออบเซอรเวอร” ฉบับวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2465
ไดชี้ใหเห็นถึงกระบวนการกําหนดนโยบายของรัฐบาลสยามดังความวา
“…ดวยการปกครองทองที่ตามหัวเมือง ตามพระราชบัญญัติปกครองทองที่ ซึ่งไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราขึ้นไวใชทั่วพระราชอาณาจักรนั้น มีการบังคับบัญชาเปนลําดับเปนชั้นกันลง
มาซึ่งเปนการสะดวกตอราชการมาก คือมีสมุหเทศาภิบาล เปนหัวหนาฝายมณฑล 1 มีผูวาราชการ
จังหวัดเปนหัวหนาฝายจังหวัด 1 มีนายอําเภอเปนหัวหนาฝายอําเภอ 1 มีกํานันเปนหัวหนาฝายตําบล
1 และมี ผู ใ หญ บ า นเป น หั ว หน า ของราษฎรฝ า ยหมู บ าน 1 ราชการตามที่ ป ฏิ บั ติกั น อยู ใ นทุ กวั น นี้
โดยมากไดสั่งหลั่นกันลงมาเปนฝกแค คือกระทรวงสั่งเทศา เทศาสั่งเจาเมือง เจาเมืองสั่งนายอําเภอ
นายอําเภอสั่งกํานัน และกํานันก็สั่งผูใหญบาน…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/29 เรื่อง รวม
การปกครองของมหาดไทยกับนครบาล 12 ตุลาคม 2465 – 23 ธันวาคม 2467)
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หากพิจารณาจากหลักฐานประเภท รายงานตรวจราชการ หรือใบบอก (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. มร.6 ม/14 เรื่อง รายงานราชการมณฑลอุดร พ.ศ.2453 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/
12 เรื่อง รายงานราชการมณฑลรอยเอ็ด 25 ส.ค.2454-29 มี.ค.2455 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6
ม/14 เรื่อง รายงานราชการมณฑลอีสาน พ.ศ.2453) จะพบวา รายงานที่ขาราชการไดเขียนนั้น จะ
อธิบายลักษณะการเขาไปตรวจราชการ ซึ่งประกอบไปดวย ระยะเวลาในการเดินทาง การสอบถาม
ความคิดเห็นและความเปนอยูของราษฎร เพื่อใหทราบถึงปญหาและขอรองเรียนในแตละทองที่ บาง
รายงานจะเสนอใหรัฐบาลกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาซึ่งอางอิงจากรายงานตรวจราชการที่
สงไป หรือในอีกกรณีหนึ่ง ผูตรวจราชการเมื่อทราบถึงปญหาก็จะกําหนดมาตรการหรือนํานโยบายจาก
ทางสวนกลางเขามาดําเนินการทันที แลวจึงเขียนรายงานผลสงไปยังกรุงเทพฯ สําหรับการกําหนด
นโยบายพัฒนาอีสาน รัฐบาลไดมีการกําหนดและดําเนินโยบายในรูปแบบลักษณะเดียวกันกับมณฑล
อื่น ๆ ทั่วพระราชอาณาจักร ผูวิจัยจะไดอธิบายใหหัวขอตอไปไป
5.3 การดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานระหวาง พ.ศ.2453-2468
การดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ผูวิจัยไดแบง
ออกเปน 4 หัวขอยอยประกอบดวย 5.3.1 มณฑลนครราชสีมา 5.3.2 มณฑลรอยเอ็ด 5.3.3 มณฑล
อุดร และ 5.3.4 มณฑลอุบลราชธานี ซึ่งจะไดอธิบายในหัวขอตอไป
5.3.1 มณฑลนครราชสีมา
จดหมายเหตุ เ มื อ งนครราชสี ม า พ.ศ.2467 ของพระยาเพชรปาณี ระบุ ว า มณฑล
นครราชสี ม าเป น มณฑลที่ มี ร ะยะทางห า งไกลจากกรุ ง เทพฯ ประมาณ 260 กิ โ ลเมตร สู ง จาก
ระดั บ น้ํ า ทะเล 190 เมตร มี เ ทื อ กเขาเป น ปราการธรรมชาติ ท อดแนวยาวตลอดแนวเขตด า นใต
นอกจากนี้ยังมีแนวเทือกเขาหินปูน และมีตนไมขึ้นหนาแนนเปนดงทึบเรียกวา ดงพระยาไฟ ดงพระยา
กลาง ดงอีจานเปนตน มีชองทางขามเขาคือ บริเวณดงพระยาไฟ หรือที่เรียกวา ชองปากสวอง เสนทาง
นี้เปนชองทางขึ้นลงระหวางเมืองสระบุรีกับนครราชสีมา สามารถใชเกวียนได มณฑลนครราชสีมามี
เนื้อที่ประมาณ 46,300 ตารางกิโลเมตร ที่ดินสวนมากเปนทรายละเอียด บางตําบลหากขุดดินลึกลงไป
ระหวาง 3-6 ศอกอาจพบหินแร ภูมิประเทศเปนที่ดอนสลับกับแอง ราษฎรตั้งบานเรือนทําเรือกสวนไร
นาตามชายดอน และที่แองอันเปนที่ชุมชื้นเหมาะสมแกการเพาะปลูก บางแหงเปนที่ลุมลึกทําการ
เพาะปลูกไมได ที่บนดอนสวนมากเปนผาไมกระยาเลย ไมเต็งรัง พลเมืองชาวมณฑลนครราชสีมาใน
ขณะนั้น (พ.ศ.2467) มีจํานวน 564,000 คน สวนมากเปนคนไทย จํานวนประชากรดังกลาวลดลงมาก
หากเทียบกับจํานวนประชากรใน พ.ศ.2454 ที่มีจํานวนมากถึง 588,331 คน มีชาวเขมรประมาณ
13,000 คน ชาวบนหรือละวาประมาณ 1,000 คน การทํามาหาเลี้ยงชีพของราษฎรมณฑลนี้สวนมาก
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ทํานา ทําไร ทําสวนบางเล็กนอยบางตําบล มีการเลี้ยงไก และสุกรพอสมควรแกกําลัง มีเลี้ยงเปดบาง
(พระยาเพชรปาณี, 2467: 1-16)
5.3.1.1 ดานการปกครอง
รายงานตรวจราชการมณฑลนครราชสีมา พ.ศ.2454 ไดเปดเผยถึงสถานการณ
ความเคลื่อนไหวในรอยตอระหวางชายแดนมณฑลบูรพากับดินแดนกัมพูชาของฝรั่งเศส ดังความวา
“…ผูวาราชการเมืองบุรีรัมยนําสงคําใหการของสิบตรีนายเขียวกับพวกรวมหา
คนไดเปน ทหารอยูที่เมืองศรีโสภณ ภายหลังเจาพนักงานฝรั่งเศสไดกดขี่ใหทําการหนักจนทนไมไหว
จึงไดพากันหนีมา พระยาจาแสนบดีเห็นวาตามคําใหการมีเหตุนาสงไสยวา จะเปนผูที่ขึ้นมาสืบเหตุหรือ
มาดวยอาการอยางใดอยางอื่นซึ่งไมใชสุจริต เพราะเหตุที่ไมมียุนิฟอรมหรืออาวุธอยางใดติดมาเลย แล
ถามปากคํ า ถึ งทางราชการฝรั่ ง เศสในพวก 4 คนก็ป ฏิเสธหมด มีแตสิบ ตรีน ายเขีย วผูเดีย วที่ บ อก
เรื่องราวทางฝรั่งเศสไดบางแตก็เคลือบคลุมไมมีขอความสําคัญอยางใด ในการที่พวก 4 คนไดปฏิเสธ
ทั้งนี้ก็เปนดวยกลัวถอยคําจะแตกตางกัน พระยาจาแสนบดีจึงไดมีจดหมายลับ ถึงผูวาราชการเมือง
บุรีรัมยไดคอยระวังไหวพริบในพวกนี้โดยกวดขันแลว…”
ส ว นใหญ ร ายงานราชการดัง กลาว รายงานแตส ถานการณ ภ ายนอกมณฑล
นครราชสีมา โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของทหารในกัมพูชา เกี่ยวกับสงครามระหวางฝรั่งเศสกับ
เยอรมันที่สูรบกันอยูในภูมิภาคยุโรป ขาราชการฝายสยามกับฝรั่งเศสไดแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ยังรายงานวา มีโจรผูรายชุกชุมในแขวงมณฑลบูรพามากกวาตนปหลายสวน (พ.ศ.2458) มี
ทั้งปลนเรือ ปลนบานเรือน ปลนสัตวพาหนะ ลักขโมยสัตวพาหนะไมเวนวัน ราษฎรเจาของโคกระบือ
ตองถอนหญาใหรับประทานเหมือนกับเลี้ยงมาโดยไดรับความเดือดรอนมาก และยังรายงานเพิ่มเติมวา
การทํานาในเขตรอยตอของมณฑลบูรพาใน พ.ศ.2457 ฝนแลงทําใหผลิตผลไมบริบูรณ มีเพียงบางแหง
ที่ประสบผล เชนที่เมืองพระตะบอง หรือเมืองมงคลบุรีนับวาได 1 สวนเสีย 1 สวน อําเภอเมืองศรี
โสภณ สวายจิกได 2 สวน เสีย 3 สวน อําเภอเมืองโตนด และอําเภอบอแกว รายงานดังกลาวนี้เขียน
โดย หลวงขจรจตุรกรรณ เกี่ยวกับสถานการณในอาณาเขตมณฑลนครราชสีมาตอกับเมืองพระตะบอง
ของฝรั่งเศส (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง รายงานราชการมณฑลนครราชสีมา 27
เมษายน 2454 - 27 พฤษภาคม 2458)
ใบบอกหรือหนังสือราชการสวนมากที่เขียนจากมณฑลนครราชสีมา สามารถ
แบงออกเปน 2 ประเภทดวยกันคือ ประเภทที่ (1) รายงานเกี่ยวกับกิจการภายในมณฑล (2)รายงาน
เกี่ยวกับกิจการระหวางมณฑลดวยกันหรือภายนอกมณฑล การเขียนรายงานในแตละครั้งจะอธิบาย
ตามประเด็นหรือสาระสําคัญของผูเขียนที่ไดออกตรวจราชการและสังเกตจากสภาพความเปนอยูของ
ราษฎรในมณฑล ในดานการปกครองพบวาเปนรายงานเกี่ยวกับการโอนยายทองที่ตาง ๆ และจัดตั้ง
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ทองที่ใหม ๆ รวมไปถึงการตัดเขตทองที่ตาง ๆ เพื่อใหงายและสะดวกตอการสงขาราชการเขาไปกํากับ
ดูแลความเรียบรอยมากยิ่งขึ้น
ในเขตอําเภอรัตนบุรี เมืองบุรีรัมย มณฑลนครราชสีมาที่ไดจัดแบงกันไวแตเดิม
นั้น เปนเขตที่เหลื่อมล้ําเขาไปอยูในทองที่จังหวัดสุรินทร มณฑลอุบลราชธานีมาก บัดนี้ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหตัดเขตทองที่อําเภอเมืองรัตนบุรี รวมทั้งอําเภอจากเมืองบุรีรัมย มณฑลนครราชสีมา
ไปรวมในมณฑลอุ บลราชธานี ที่เปนที่สะดวกแก ทางราชการตอไป (ตัดเขตอําเภอเมืองรั ตนบุ รีใน
มณฑลนครราชสีมาไปรวมในมณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 29 ตอนที่ 0ง. หนา 2040.
8 ธั น วาคม 2455) ทั้ งนี้ การโยกย า ยท องที่ อํา เภอรั ตบุรี มีส าเหตุมาจากเวลาที่ ข าราชการมณฑล
นครราชสี ม าเดิ น ทางไปราชการยั ง ท อ งที่ ดั ง กล า วต อ งเดิ น ทางผ านไปมาในท อ งที่ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร
ประกอบกับระยะทางเดินตั้งแตอําเภอรัตนบุรีไปตัวเมืองสุรินทรใกลกวาเดินทางไปยังเมืองบุรีรัมยมาก
จึงมีการขอโยกยายทองที่ดังกลาวเขาเปนสวนหนึ่งของมณฑลอุบลในเวลาตอมา
พ.ศ.2457 ดวยเหตุที่ทองที่ตําบลทาชาง และตําบลจอหอ ทองที่อําเภอกลาง
เมืองนครราชสีมา เปนพื้นที่ที่มีการตั้งตลาดเปนที่ประชุมชน และเปนชุมทางพอคาในการแลกเปลี่ยน
ซื้อขายสินคา เมื่อเกิดมีโจรผูรายระบาดมากในสองทองที่ทําใหตํารวจออกไปตรวจตราระงับโจรผูราย
ชาไมทันการณ มหาอํามาตยตรี พระยากําแหงสงครามเห็นวา สมควรจะจัดตั้งกิ่งอําเภอขึ้นที่ตําบลทา
ชางเรียกวา กิ่งทาชาง และที่ตําบลจอหอเรียกวา กิ่งจอหอ โดยขึ้นตรงกับอําเภอเมืองนครราชสี มา
มณฑลนครราชสีมา (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/4 เรื่อง ตั้งกิ่งอําเภอทาชางและกิ่งอําเภอจอหอ
16-25 ตุลาคม 2457)
ในป เ ดี ย วกั น หม อ มเจ า คํ า รบ ได อ อกตรวจราชการตํ า รวจภู ธ รในมณฑล
นครราชสี มา โดยมี จุ ดประสงค เ พื่ อ การตรวจดู ศาลารัฐ บาลมณฑล โรงเรีย นตัว อยางของมณฑล
โรงพยาบาลของรัฐบาล เรือนจํามณฑล ถนนหนทาง ความเปนอยูของราษฎร และในทองที่อําเภอ
กลางโดยพบวา ในทองที่ดังกลาวการทํานาไดผลดีมาก สวนเรื่องโจรผูราย หมอมเจาคํารบสอบถาม
ราษฎรไดความวา ไมใครมีโจรผูรายมาก ถึงมีก็นอยที่ลอบลักสัตวพาหนะ หากเจาของติดตามหาก็
สามารถทวงคืนกลับมาได สวนโรคภัยไขเจ็บในทองที่ดังกลาวไมมีโรครายแรงแตอยางใด สวนถนน
หนทางพบวา จากอําเภอกลางไปยังอําเภอนอก ถนนมีโคลนโดยมากเพราะมีน้ําขัง ในทองที่อําเภอ
นอก หลวงพลราษฎรบํารุง นายอําเภอนอกไดจัดการบํารุงเมืองเปนอยางดี โดยเฉพาะการโยธาและ
ตรวจจับโจรผูรายมากกวาจัดการเรื่ องระเบียบราชการ สวนถนนหนทางในอําเภอนอกนั้นสะอาด
เรียบรอยดีมีทั้งหมด 4 สายดวยกัน สภาพการณโดยทั่วไปของทองที่ดังกลาว มีพอคาชาวจีนตั้งราน
ขายของอยู ห ลายร า นซึ่ งเป น ตลาดของอํ า เภอนี้ (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/10/11 เรื่อง
รายงานหมอมเจาคํารบตรวจราชการหัวเมืองมณฑลตาง ๆ แผนกตํารวจภูธร 29 มกราคม – 9 มีนาคม
2457)
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พ.ศ.2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ให มหาเสวกตรี พระยาเพ็ชรปานี สมุหพระนครบาลไปเปนสมุหเทศาภิบาล สําเร็จราชการมณฑล
นครราชสีมา ใหมหาเสวกตรี พระยากําแหงสงคราม สมุหเทศาภิบาล มาเปนสมุหพระนครบาล รับ
ราชการสนองพระเดชพระคุ ณ (ประกาศเปลี่ ย นสมุ ห พระนครบาลกั บ สมุ ห เทศาภิ บ าลมณฑล
นครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 41 ตอนที่ 0ก. หนา 47. 13 กรกฎาคม 2467)
5.3.1.2 ดานคมนาคม
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราโชบาย
เพื่อขยายเสนทางการคมนาคมเขาสูหัวเมืองอีสานโดยเริ่มวางแผนตั้งแต พ.ศ.2434 และสามารถเปด
เสนทางเดินรถไฟไดสําเร็จใน พ.ศ.2443 อยางไรก็ตามการขยายเสนทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วมี
ปลายทางสิ้นสุดที่เมืองนครราชสีมาเทานั้น สวนมณฑลอื่น ๆ ยังไมมีเสนทางรถไฟเขาถึงแตอยางใด
การเดินทางจากนครราชสีมาไปยังมณฑลอุบล มณฑลรอยเอ็ด และมณฑลอุดร ตองอาศัยเสนทาง
เกวียนในการเดินทาง หรือลองเรือจากตําบลทาชางไปยังเมืองอุบลโดยใชลําน้ํามูลเปนเสนทางสัญจร
อย างไรก็ ตามการสัญ จรโดยใชเ สน ทางน้ําก็ตองประสบกับ ปญ หาคือ เมื่อเขาฤดูแลงฝน (ฤดูรอน)
ปริมาณน้ําในแมน้ํามูลจะลดระดับลงมากทําใหไมสามารถใชเสน ทางน้ํ าได ตองรอจนถึงฤดู ฝ นที่ มี
ประมาณน้ําสูงจึงจะสามารถลองเรือได กระนั้นก็มีชวงเวลาเพียง 2-3 เดือนเทานั้นเปนอยางต่ํา เมื่อถึง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดสถาปนากรมทางขึ้นใน พ.ศ.2455 เพื่อดําเนินการ
เกี่ยวกับการกอสรางเสนทางคมนาคมในพระราชอาณาจักร และใหเปลี่ยนชื่อกระทรวงโยธาธิการเปน
กระทรวงคมนาคม ในชวงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.2460 ทรงโปรดเกลาฯ ใหโอนกรมาทางไปขึ้นกับ
กรมรถไฟหลวง กระทรวงพาณิชยและคมนาคม เพื่อใหสะดวกตอการใชงานวิศวกรชาวตางชาติไดงาย
ยิ่งขึ้น (กระทรวงดังกลาวในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พ.ศ.2475 ทรงโปรดเกลาให
เรี ย กว า “กระทรวงเกษตรและพณิ ช ยการ” ต อมา พ.ศ.2476 จึงไดยุบ เลิก) ในระยะเริ่มแรกการ
กอสรางทางคมนาคมเปนหนาที่ของ เจาพระยาวงษานุประพัทธ ซึ่งใหความสําคัญกับนโยบายทางการ
เกษตรมากกวา จนกระทั่งกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ไดเขามาเปนเสนาบดี พระองคมีพระรา
โชบายในการสนับสนุนใหสรางเสนทางในหัวเมืองโดยกําหนดให สมุหเทศาภิบาล ทําหนาที่ในการ
กํ า กั บ ดู แลการสร า งเสน ทางในมณฑลที่ตนปกครอง และประกอบกับ ในสมั ยรัชกาลที่ 6 รั ฐ บาลมี
งบประมาณไมเพียงพอตอการปรับปรุงเสนทาง กระทรวงฯ จึงมีนโยบายใหในแตละทองถิ่น “เรี่ยไรเงิน
หรือบอกบุญ” จากราษฎรในทองที่กันเองเพื่อสรางเสนทางสาธารณประโยชน
นโยบายนี้จากการศึกษาหลักฐานชั้นตนประเภท “ราชกิจจานุเบกษา” ในสมัย
รัชกาลที่ 6 พบวา การสรางเสนทางประเภท ถนน สะพาน ทํานบ ใชเงินของราษฎร พอคา คหบดี
รวมถึ ง ข า ราชการ นายอํ า เภอ กํ า นั น ผู ใ หญ บ า นที่ มี จิ ต ศรั ท ธาบริ จ าคทรั พ ย เ พื่ อ จั ด ซื้ อ เครื่ อ งไม
เครื่องมือสําหรับการกอสรางสาธารณประโยชนดังกลาว สวนการสรางเสนทางรถไฟ รัฐบาลมีโครงการ
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ที่จะขยายเสนทางจากนครราชสีมาไปยังบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษและอุบลราชธานี แตก็ตองประสบ
กับภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก ในตนทศวรรษ 2460 ทําใหโครงการที่วางแผนเอาไวตองชะลอออกไป
เรื่อย ๆ และไดเริ่มทําการสํารวจเสนทางอีกครั้งใน พ.ศ.2464-2465 และเริ่มดําเนินกอสรางจนแลว
เสร็จใน พ.ศ.2469 อันเปนชวงแรกของตนรัชกาลที่ 7 ฉะนั้นการขยายตัวของเสนทางคมนาคมสวน
ใหญจึงกระจุกตัวอยูที่มณฑลนครราชสีมามากกวามณฑลอื่น ๆ โดยเฉพาะมณฑลรอยเอ็ด มณฑลอุดร
และมณฑลอุบลราชธานี ที่รถไฟยังขึ้นไปไมถึง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมณฑลทั้ง 3 ดังกลาวจึง
คอย ๆ เคลื่อนที่ไปอยางชา โดยเฉพาะการสรางถนน สะพาน ทํานบ
ดังนั้นการมาถึงของรถไฟในอีสานที่เมืองนครราชสีมาตั้งแต พ.ศ.2443 ไดสงผล
ตอความเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานคมนาคมและเศรษฐกิจ โดยมีอิทธิพลตอการขนสงสินคา ชนิดของ
สินคาและปริมาณของสินคาซึ่งมีนครราชสีมาเปนศูนยกลางการขนสงสินคาเพื่อปอนไปยังเมืองหลวง
โดยเฉพาะหัวเมืองที่รถไฟยังเขาไมถึงคือ มณฑลอุบลราชธานี มีการหลั่งไหลของสินคาเขาออกระหวาง
เมืองนครราชสีมาดังตัวอยางในตาราง
ตารางที่ 5.1 รายการสินคาเขาออกในภาคอีสานสมัยรัชกาลที่ 6
สินคา
ชาง (เชือก)
มา
วัว (ตัว)
กระบือ (ตัว)
สุกร (ตัว)
เสนไหม
เกลือ
ผาไหมตาง ๆ
ไมตาง ๆ
หนังโค
หนังกระบือ
ครั่ง
เขากระบือ
เกล็ดลิ่น

พ.ศ.2462
ปริมาณ-หาบ
มูลคา-บาท
19
40,500
513
14,972
6,442
275,402
9,573
196,675
6,034
73,592
1,447
557,634
3,562
15,443
6,570
68,094
60,240
996,580
5,414
214,940
3,504
99,874
929
47,586
1,100
16,473
97
14,600

พ.ศ.2467
ปริมาณ-หาบ
มูลคา-บาท
9
10,480
562
18,640
10,169
218,710
9,480
345,600
4,991
50,220
3,018
123,857
4,225
16,625
806
32,780
10,255
140,895
3,951
106,866
3,625
57,330
6,525
301,906
1,339
8,304
47
4,610
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ตารางที่ 5.1 รายการสินคาเขาออกในภาคอีสานสมัยรัชกาลที่ 6 (ตอ)
สินคา
ขี้ผึ้ง
ชัน
นุน
กระดูกเสือ
เขากวางแก
หนังกวาง
หนังละมั่ง
หนังทราย
พริกตาง ๆ
เสื่อหวาย
ปลา
เรว
น้ํามันยาง
ฝาย
ขาวเปลือก
ยาสูบ
ปูนขาว
หนังอีเกง
เขากวางออน
เขาวัวปา
กระสอบ
เสื่อปรือ
หวาย
หอม
กระเทียม

พ.ศ.2462
ปริมาณ-หาบ
มูลคา-บาท
23
2,756
16
150
50
377
92
10,328
422
21,588
287
73,649
18
1,200
7
800
330
15,100
3,900
9,000
5
210
50
3,000
17
252
204
625
120
750
3
150
150
750
-

พ.ศ.2467
ปริมาณ-หาบ
มูลคา-บาท
127
4,510
20
120
45
270
16
900
425
12,158
270
5,471
4
80
270
930
11,025
26,050
200
10,000
35
375
361
5,079
6,257
9,807
102
3,080
4,000
3,000
341
16,877
12
700
50
2,500
180,000
1,800
4,000
800
100,000
2,000
300
1,500
200
1,000
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ตารางที่ 5.1 รายการสินคาเขาออกในภาคอีสานสมัยรัชกาลที่ 6 (ตอ)
สินคา
ลอเกวียน
รวม

พ.ศ.2462
ปริมาณ-หาบ
มูลคา-บาท
111,138
2,773010

พ.ศ.2467
ปริมาณ-หาบ
มูลคา-บาท
60
720
172,832
1,892,522

ที่ ม า: หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ . ร.6 กส 1/3486 หนั ง สื อ มหาเสวกตรี พ ระยาศรี ธ รรมศกราช
สมุหเทศาภิบาล สําเร็จราชการมณฑลอุบลราชธานี กราบเรียนมหาอํามาตยเอก เจาพระยาพลเทพฯ
เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ 27 มีนาคม พ.ศ.2464 บัญชีสินคาออกมณฑลอุบลราชธานี พ.ศ.2463
(เปรียบเทียบกับ พ.ศ.2462) และ หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.6 กส 1.2/211 รายงานแผนกเกษตร
ประจํา พ.ศ.2467 ของมณฑลอุบลราชธานี อางอิงจาก สุวิทย ธีรศาศวัต (2549: 438-439)
ตารางที่ 5.2 รายการสินคาเขาออกภาคอีสานสมัยรัชกาลที่ 6
พ.ศ.2462
ปริมาณ-หาบ
มูลคา-บาท
เครื่องทองเหลือง
29,419
95,498
น้ํามันกาด
5,714
38,457
ผาหม
5,463
214,195
ดายเทศตาง ๆ
11,239
194,098
ไมขีดไฟ
2,908
40,334
เครื่องอาหารกระปอง
1,922
12,037
เครื่องดื่มตาง ๆ
1,020
2,600
ยาสูบ
4,904
107,630
เครื่องเหล็ก
2,222
16,630
เครื่องเค็ม
230
4,420
เครื่องมือตาง ๆ
588
2,013
เครื่องใชเบ็ดเตล็ด
20,455
35,041
ยารักษาโรค
2,091
4,060
เครื่องเทศ
155
4,910
สินคา

พ.ศ.2467
ปริมาณ-หาบ
มูลคา-บาท
390,653
146,068
8,391
74,143
9,440
161,940
26,644
358,454
7,586
70,165
3,771
27,643
2,070
28,865
2,231
106,125
320
7,600
284
2,600
5,668
78,975
1,472
22,625
1,512
19,840
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ตารางที่ 5.2 รายการสินคาเขาออกภาคอีสานสมัยรัชกาลที่ 6 (ตอ)
สินคา
เครื่องเขียน
เกลือ
สบูตาง ๆ
สียอมผาตาง ๆ
เปลือกสีเสียด
ครั่ง
ปูนขาว
เสื่อตาง ๆ
เครื่องแกว
กระดาษ
ตะกั่ว
ปาน
ผาลายดอก
น้ําอบ
ดายหลอด
รม
กระจก
เทียนไข
สุราตางประเทศ
แกนคูณ
กะปน้ําปลา
เครื่องเคลือบ
เครื่องตมกลั่นสุรา
น้ําตาลทราย
รวม

พ.ศ.2462
ปริมาณ-หาบ
มูลคา-บาท
785
33,203
32
800
57
9,830
1,225
4,507
2,000
14,000
200
800
400
1,200
93,029
836,263

พ.ศ.2467
ปริมาณ-หาบ
มูลคา-บาท
17,973
42,990
1,550
4,750
200
1,600
5,900
2,710
2,610
12,275
150
6,000
30
6,000
300
5,900
1,200
30,000
300
1,500
100
500
150
600
6,250
11,900
100
400
20.262
27,210
10,000
6,000
3,000
7 เครื่อง
4,200
100
2,500
523,217
1,286,018

ที่มา: สุวิทย ธีรศาศวัต (2549: 440-441)
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จากตารางที่ 5.2 จะเห็นไดวาใน พ.ศ.2462 มณฑลอุบลราชธานีมีสินคาออก
จํานวน 31 ชนิด ราว 6,668 ตัน ในระยะหาปตอมา สินคาออกเพิ่มขึ้นเปน 9 ชนิด คิดเปนน้ําหนัก
10,370 ตน หรือเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 55.51 สินคาโดยสวนมากเปนของปา เนื่องจากปาไมในอีสานใน
ขณะนั้นมีความหนาแนนสูง รวมไปถึงพื้นที่ปาและหนองน้ําเฉพาะมณฑลอุบลราชธานีที่มีมากถึงรอย
ละ 73.1 ของพื้นที่มณฑลทั้งหมด นอกจากนี้สังเกตไดวาสินคาประเภทน้ําหนักมากเชน ขาว จะมีอัตรา
การสงออกนอย และเนื่องจากรถไฟยังไมถึงอุบลฯ การขนสงในเวลาดังกลาวมีชองทางที่รวดเร็วที่สุด
คือการขนสงโดยเรือ สวนตาราง ข. จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสินคาที่เพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้น
เปน 33 ชนิด และมีปริมาณสูงถึง 31,393 ตน หรือเพิ่มขึ้น 430,188 หาบคิดเปนรอยละ 462.42 แต
ราคาเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 53.78 (สุวิทย ธีรศาศวัต, 2549: 442)
ในใบบอกมณฑลนครราชสีมาระบุวา หวยบานรัตนบุรี และหวยบานโพนดวน
เมื่อถึงฤดูน้ําหลากทําใหเกิดความยากตอการเดินทาง หลวงวิศาลสฤษดิกร นายอําเภอรัตบุรี ไดบอก
บุญตามบรรดากํานันผูใหญบานและราษฎรจัดการสรางสะพานขึ้น 2 สะพานคือ สะพานขามหวยรัต
นบุรี และสะพานขามหวยโพนดวน เริ่มเปดใชสะพานตั้งแตเดือนตุลาคม ปเดียวกัน (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง สะพานในมณฑลนครราชสีมา พ.ศ.2453)
พ.ศ.2454 ไดรับใบบอกวา พระภักดีศรีขันธสีมาผูวาราชการอําเภอพิมาย พรอม
ดวยกรมการเมืองขอแรงกํานันผูใหญบานและราษฎรชวยกันจัดสรางสะพานขามคลอง 2 สะพานคือ
สะพานขามคลองสระจันทร และสะพานขามคลองหนองไร ตอมาที่ตําบลหนองปลองไดมีการกอสราง
สะพานขึ้นขามลําหวย 1 สะพาน ในทองที่ตําบลบานโปง อําเภอสูงเนิน เมืองนครราชสีมา ราษฎรได
ตั้งบานเรือนอยูทิศเหนือลําตะคองแลวพากันขามไปทํานาทางทิศใตลําตะคองไดรับความลําบากใน
เวลาที่จะขนเมล็ดขาวขึ้นยุงฉางและสัตวพาหนะที่จะเดินไปมา ดังนั้นหลวงบุระคามบริรักษ นายอําเภอ
สูงเนิน พรอมดวยกํานัน ผูใหญบานจึงขอแรงราษฎรใน 2 หมูบานทําสะพานกวาง 6 ศอก ยาว 13 วา
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง สะพานในมณฑลนครราชสีมา 25 ธันวาคม 2453 – 3
มิถุนายน 2463) ทองที่อําเภอภูเขียว มณฑลนครราชสีมา ทางการไดรับแจงวา เสนทางที่พอคาใช
เดินทางไปมาไมมีสะพานใชสัญจร บริเวณหวยลําพรม และหวยแข ตําบลผักปง ระหวางทางลัดมาทาง
หลวงอีกทางหนึ่ง เมื่อถึงฤดูฝน มีน้ําหลากสรางความลําบากแกราษฎรและผูคนที่เดินทางไปมา พระ
วินัยธรรม (ออง) ไดเกณฑราษฎรในตําบลบานยางและตําบลบานกุดเลาะ สรางสะพานขามหวยลําพรม
1 สะพาน ส ว นนายเหลี่ย ม นายอํ า เภอภู เ ขียวกับ หลวงศรีชุมพล กํานัน ตําบลผักปง และนายรอด
ผูใหญบาน ไดเกณฑราษฎรบานแข จัดสรางสะพานขามหวยแข 1 สะพาน (หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
มร.6 ม/12 เรื่อง สะพานในมณฑลนครราชสีมา 25 ธันวาคม 2453 – 3 มิถุนายน 2463) นอกจากนี้
นายเหลี่ยม นายอําเภอภูเขียวพรอมดวยกํานันผูใหญบาน และราษฎรบานโอโล บานสวาง บานแกง
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บานโนนคูณ บานมูลกระบือ และบานหนองนครไทย ในทองที่อําเภอภูเขียว แขวงเมืองไชยภูมิ ได
รวมกันจัดสรางสะพานไวใชเพื่อเปนสาธารณประโยชนจํานวน 8 แหงดวยกันดังนี้
สะพานที่ 1 ขามหวยพิมระหวางบานโอโลไปบานเพ็ด
สะพานที่ 2 ขามหวยจานระหวางบานโอโลไปบานเพ็ด
สะพานที่ 3 ขามหวยขาระหวางอําเภอภูเขียวไปเมืองชัยภูมิ
สะพานที่ 4 ขามหวยรวงระหวางอําเภอภูเขียวไปเมืองชัยภูมิ
สะพานที่ 5 ขามหวยรวกระหวางอําเภอภูเขียวไปเมืองชัยภูมิ
สะพานที่ 6 ขามหวยกุดจิระหวางอําเภอภูเขียวไปอําเภอเกษตรสมบูรณ
สะพานที่ 7 ขามหวยแพงโภชนระหวางอําเภอภูเขียวไปกิ่งอําเภอเกษตรสมบูรณ
สะพานที่ 8 ขามหวยลําพรมระหวางอําเภอภูเขียวไปกิ่งอําเภอเกษตรสมบูรณ
เดือนมีนาคม พ.ศ.2454 กํานันตับลเมืองเกาและพระศุขเจาอธิการวัดโนนตาล
กับผูใหญบาน รวมทั้งราษฎรชวยกันจัดสรางสะพานขึ้น 1 สะพาน ขามลําตะคอง และสรางอีก 1
สะพานขามลําเหมืองกลางทางที่จะไปบานโบก สวนสะพานที่ 3 สรางขามลําเหมืองกลางทางที่จะไป
เมืองเกา
เดื อนเมษายน พ.ศ.2454 มีใบบอกวา สะพานขามลําน้ํามูล ที่ทาชา ง ตําบล
มะดัน เกิดไฟปาลุกลาม ทําใหไหมสะพานจนชํารุดทรุดโทรมลง รวมถึงปลายสะพานทั้งสองขางเปนบอ
ลึกยากตอการเดินทางไปมาของราษฎร ขุนสุนทรยุติธรรม ปลัดอําเภอกลางเมืองนครราชสีมา ไดขอ
แรงกํานันผูใหญบานและราษฎรในตําบลมะดันชวยกันซอมแซมและสรางสะพานขึ้นใหม โดยใชเครื่อง
ไมแกนในการกอสราง ตอมาทางมณฑลนครราชสีมาไดรับแจงวา ทางสัญจรระหวาง บานทาลาดขวา
บานบึงลาว บานบึงไทย และบานนาราก บานแซะ มีแมน้ําลําพระเพลิงขวางทางสัญจร สรางความ
ลําบากใหแกราษฎรและพอคาที่เดินทางไปมา ขุนฤทธิ์กํานันตําบลทาลาดขาว จึงไดขอแรงราษฎรใน
หมูบานทาลาดขาวชวยกันสรางสะพานขามแมน้ําลํ าพระเพลิงขึ้น 1 สะพาน โดยเปดใชอยางเป น
ทางการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2454 ใบบอกมณฑลนครราชสีมา เดือนพฤศจิกายน ปเดียวกัน ระบุ
วา คลองกุดฟาผา และคลองทาบาง คลองเหมืองโก และทามาบแต เมื่อถึงฤดูฝนน้ําจะทวมสรางความ
ลํ า บากให แก ร าษฎร รวมทั้ งสั ตว พาหนะ นายนูกํานัน พรอมดว ยหลวงสุว รรณ นายมว ง นายเพ็ ง
ผูใหญบานและราษฎรชวยกันจัดสรางสะพานจํานวน 5 สะพานคือ สะพานขามคลองกุดฟาผา สะพาน
ขามคลองกุดฟาผาแหงที่ 2 สะพานขามทาบาง สะพานขามเหมืองโก และสะพานขามมาบแต วัสดุที่ใช
คือไมเต็งรัง ในเดือนเดียวกัน นายแดง กํานันตําบลโนนตาเถรพรอมดวยราษฎรบานดอนยาวไดปด
ทํานบกั้นน้ําขึ้นที่หวยทาแรทิศเหนือบานดอนยาวในทองที่อําเภอนอกแขวงเมืองนครราชสีมา และใน
ทองที่อําเภอจันทึก แขวงเมืองนครราชสีมา ขุนชนูประการกิจ นายอําเภอจันทึก ไดขอแรงราษฎรสราง
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ทํานบไวขามบึงสีคิ้ว เพื่อใหราษฎรใชสัญจรไปมาไดโดยสะดวก (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12
เรื่อง ทําทํานบในมณฑลนครราชสีมา 30 พฤษภาคม 2454-17 ตุลาคม 2462)
ตอมาขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา มีใบบอกมาวา ที่ตําบลมาบหวย
บานเวลาหนาน้ํา น้ําทวม เกวียนและราษฎรสัญจรไปมาไมเปนการสะดวก หลวงบริรักษนครเขตร
นายอําเภอสันเทียะ จึงไดบอกบุญตามบรรดาราษฎร ชวยกันจัดสรางสะพานขามมาบหวยบานขึ้น
จํานวน 1 สะพาน โดยยาว 2 เสน 16 วา กวาง 5 ศอกคือ ทําดวยเครื่องไมจริง ไดใชจายเงินไปรวม
633 บาท 19 สตางค เปนการแลวเสร็จ และไดเปดสะพานใหลูกคาพาณิชย และราษฎรสัญจรไปมาได
โดยสะดวกแลว หลวงบริรักษนครเขตร กับผูที่บริจาคทรัพยและออกแรกทําการนี้ขอพระราชทาน
ถวายเปนพระราชกุศล (แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สรางสะพานขามมาบหวยบานในมณฑล
นครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 29 ตอนที่ 0ง. หนา 1972. 24 พฤศจิกายน 2455) นอกจากนี้
ใน พ.ศ.2455 พระครูสีหราชสมาจารยมุนี เจาคณะเมืองนครราชสีมา ไดบริจาคทรัพยสวนตัววาจาง
ราษฎรปดทํานบที่บึงทิศเหนือบานดานนอก เพื่อขังน้ําไวใหราษฎรไวใชในฤดูแลง

ภาพที่ 5.3 ทํานบกั้นน้ําคลองลําน้ําปรุ มณฑลนครราชสีมาปลายรัชกาลที่ 5
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ (2539: 19)
พ.ศ.2456 กระทรวงมหาดไทยไดรับใบบอกผูวาราชการเมืองบุรีรัมยวา นาย
เกลี้ยง ผูใหญบานหมูที่ 2 ตําบลบานไทรไดเกณฑราษฎรในตําบลนั้นสรางสะพานขามหวยกระทุมซึ่ง
เปนชวงตอเขตกับอําเภอเมืองบุรีรัมยจํานวน 1 สะพาน ใชไมมะคาลิง พื้นปูดวยกระดาน ไดเปดใช
อยางเปนทางการในเดือนเมษายนปเดียวกัน นายหอย ผูใหญบานหมูที่ 2 กับจีนฮีม และราษฎรชวยกัน
สรางสะพานขามหวยละเวี้ยในอําเภอประโคนชัยจํานวน 1 สะพาน เครื่องเสาและไมกระดานทําดวยไม
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เต็งรัง หลวงเสนาสงคราม นายอําเภอประโคนชัย และนายศุขพอคาตําบลในเมืองบุรีรัมย ไดบริจาค
ทรัพยสวนตัวรวมสรางสะพานขึ้นที่หวยชุมเห็ดทองที่อําเภอเมืองบุรีรัมย เสาสะพานใชไมแกน พื้นใชไม
เต็งรัง รวมทั้งสรางศาลาขึ้นอีก 1 หลัง 2 หอง สําหรับใหผูคนที่สัญจรไปมาไดพักและอาศัยศาลาได
โดยสะดวก (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง สะพานในมณฑลนครราชสีมา 25 ธันวาคม
2453 – 3 มิถุนายน 2463)
พ.ศ.2458 เสนทางไปถนนหอจอในเมืองนครราชสีมาชํารุดเสียหาย ทําใหเกิด
ความเดือดรอนแกราษฎร ทางการจึงไดจางเหมาชางสรางสะพานขึ้นใหม ใชไมเต็งรังทั้งสิ้น เงินคาใช
จายในการกอสรางสะพานนี้ทางการไดรับบริจาคเงินจากพอคาและราษฎรในเมืองเปนจํานวนเงิน
2,692 บาท 24 สตางค นอกจากนี้มณฑลนครราชสีมามีใบบอกไปกรุงเทพฯ วา สะพานขามลําตะคอ
งริมวัดพลับพลาทางไปถนนจอหอ ไดชํารุดทรุดโทรมเปนการลําบากแกยานพาหนะที่เดินทางสัญจรไป
มา จึงไดจางชางทําสะพานขึ้นใหมดวยเงินที่พอคาและราษฎรไดบริจาคไวบํารุงถนนจอหอ โดยสราง
เสร็จในเดือนธันวาคม 2458 ตอมา สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลนครราชสีมาไดแจงไปยัง
กระทรวงคมนาคมวา กํานัน ผูใหญบาน และราษฎรทองที่อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไดมี
ความเลื่อมใสศรัทธาบริจาคทรัพยสวนตัวเปนเงิน 1,020 บาท และออกแรงชวยกันสรางสะพานขามลํา
หวยในทองที่ตําบลตาง ๆ รวม 5 แหงประกอบดวย (1) สะพานขามลําซอบาน เมืองปกไปบานหัน (2)
สะพานขามลําสําลาย (3) สะพานขามลําสําลายไปบานจะโปะตําบลนอกออก (4) สะพานขามลําสํา
ลายบานนกออก และ(5) สะพานขามลําตะกุด โดยวัสดุที่ใชกอสรางคือไมเต็งรัง
พ.ศ.2462 ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิมีใบบอกไปยังกระทรวงคมนาคมวา คลอง
ในอําเภอจัตุรัสแตเดิมยังไมมีสะพานไวสําหรับการสัญจรของราษฎร สรางความลําบากใหแกพอคาและ
ราษฎรที่ตองนําสินคาเดินทางผ านไปมาเสนทางนี้ รองอํามาตยตรี ขุนจัตุรัสราษฎรบํารุง ปลัดกิ่ ง
อําเภอบานชวนจึงไดแนะนําขอแรงกํานัน ผูใหญบาน และราษฎรบานหัวสระ บานหัวทะเล บานโนน
ไมแดงรวม 134 คน ใหชวยกันตัดไมมาสรางสะพานขามคลองกําบึงขึ้น 1 สะพาน นายแกว มณีรัตน
กํานันตําบลบานตาลเปนนายกอง โดยสรางแลวเสร็จในปเดียวกันนั้น ตอมาผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ
ไดแจงไปยังกระทรวงคมนาคม ในการจัดสรางสะพานขามรองที่สี่แยกถนนสายหนาศาลากลางจังหวัด
ซึ่งชํารุดหักพังไมเปนการสะดวกแกการสัญจร จึงไดแนะนําใหนายยี่พอคาในบานเมืองชวยทํา นายยี่มี
จิตศรัทธาไดบริจาคทรัพยซื้อเครื่องไมตาง ๆ เปนเงิน 190 บาท ตะปู 10 บาท รวมเปนเงิน 200 บาท
แลวไดใชแรงนักโทษทําเปนสะพานใชถาวรขึ้นใหม สวนที่รองถนนดานตะวันตกของสโมสรเสือปาเมือง
ชัยภูมิ แตเดิมไมมีสะพานไวขามไปมา ผูวาราชการจังหวัดไดนําไมมาและเกณฑนักโทษสรางสะพาน
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง สะพานในมณฑลนครราชสีมา 25 ธันวาคม 2453 – 3
มิถุนายน 2463) ปเดียวกันนั้นมณฑลนครราชสีมามีใบบอกไปยังกระทรวงคมนาคมวา ราษฎร และ
พอคาในทองที่อําเภอกระโทกจังหวัดนครราชสีมา ไดพรอมใจกันบริจาคทรัพยและออกแรงจัดสราง
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สะพานขามคลองไผ ทองที่อําเภอกระโทกซึ่งเปนหลมลึก 1 สะพาน เสาและพื้นใชไม เต็ งรัง หมด
คาใชจายทั้งสิ้น 800 บาท
พ.ศ.2465 อุปราชภาคอิสาณ ไดแจงความไปยังกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การ
ทําทางหลวงแผนดินเพื่อใหสะดวกตอการสัญจรคมนาคมของราษฎรในมณฑล และเพื่อความสะดวก
ตอการขนสงสินคาไปมาระหวางมณฑลและประเทศใกลเคียง โดยมีความวา
“…ทองที่ภาคอิสาณและมณฑลนครราชสิมาทั้งมณฑลปราจิณตอนตวั น ออก
ตลอดถึงเขมรอาณาเขตฝรั่งเศส การสงสินคาไปมาใชเกวียนขนาดเล็กหรือที่เรียกวา “ระแทะ” อยาง
เดียวกันทั้งนั้น ทางสําหรับเกวียนชนิดนี้ เพียงแคตัดไมที่กีดขวางพาลอดทองเกวียนไดแลวเปนไปไหน
ไปได การบํารุงสําหรับใหความสดวกมีอยางเดียวแตทําสพานขามหวยและลําน้ําใหเทานั้นเปนพอ
ขาพเจาเห็นควรญัติ...ทางเกวียนนี้แลเปนทางหลวงของมณฑล ไมควรคิดถึงการทําถนนพูนดินใหปวย
การแรงคนและเปลืองเงินเปลา เพราะถึงโดยวาทําขึ้นปลอยใหเกวียนเดินซ้ํา ๆ รอยไมชาก็คงพังทลาย
เสียหายหมด…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/14 เรื่อง รายงานอุปราชภาคอีสานคิดจัดการบํารุง
ทางน้ําทางบกในทองที่ภาคอีสาน พ.ศ.2465)
จดหมายเหตุมณฑลนครราชสีมา พ.ศ.2467 ระบุวา การคมนาคมและทางหลวง
ในมณฑลนครราชสีมาในขณะนั้น ราษฎรใชโคเทียมเกวียนเปนพาหนะสําคัญทั้งในราชการและการ
รั บ ส ง สิ น ค า ไปมาระหว า งเมื อ งตลอดทั้ ง ป ทุ ก หั ว เมื อ งในมณฑลภาคตะวั น ออก ด ว ยเหตุ ที่ เ มื อ ง
นครราชสีมาเปนตนทาง เปนตลาดกลางสําหรับตั้งรับและจําหนายสินคาตาง ๆ ไปตามตลาดยอยทั่วทั้ง
ภาคอีสาน ทั้งนี้การสรางเสนทางคมนาคมในนครราชสีมาเชื่อมหัวเมืองอื่น ยังสงสินคาขามแมน้ําโขงไป
จําหนายในตลาดชายแดนฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังใชกระบือเทียมเกวียน แตนอยกวาโค เพราะกระบือไม
ทนความรอนเหมือนโค เกวียนจึงเปนอาชีพหัตถกรรมอยางหนึ่งของชาวพื้นเมือง มีเกวียนสองชนิด
ดวยกันคือ เกวียนขนอนอยางหนึ่ง มักใชเปนเกวียนสําหรับนั่นและนอนในระหวางการเดินทาง บรรทุก
สิ่งของไมหนัก อีกชนิดหนึ่งเรียกวา เกวียนสาลี โดยมากใชบรรทุกไมและปศุสัตวสิ่งของทั่วไป (พระยา
เพชรปาณี, 2467: 16-17)
5.3.1.3 ดานเศรษฐกิจ
ในรายงานการเพาะปลูก พ.ศ.2454 เดือนเมษายน ไดใหขอมูลเกี่ยวกับกิจการ
ทางเศรษฐกิจในทองที่มณฑลนครราชสีมา มีเนื้อหาดังนี้
“…ขาว มณฑลนครราชสีมา การทํานาในมณฑลนี้ยังไมไดลงมือ การปลูกเขาไร
ที่เมืองไชยภูมิแลบุรีรัมยกําลังลงมือ ที่บุรีรัมยไดปลูกแลวไปประมาณ 1,500 ไร งอกงามดี ที่ปลูกกอน
ตนสูง ประมาณ 12 นิ้ว…”
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“…ฝาย มณฑลนครราชสีมา การปลูกฝายในมณฑลนี้ ไดปลูกแลวไปประมาณ
250 ไร งอกงามพอประมาณ ที่ปลูกกอนตนสูงประมาณ 4 นิ้ว ที่ดินที่ไดจัดเตรียมไวสําหรับการหวาน
อีกประมาณ 2,400 ไร…”
“…ยาสูบ มณฑลนครราชสีมา ยาสูบในทองที่อําเภอนอกแลอําเภอภูเขียวไดเก็บ
ใบหั่นเสร็จไปแลว รวมเนื้อที่ทั้งสองอําเภอประมาณ 280 ไร ๆ หนึ่งไดเนื้อยาสูบไมต่ํากวา 20 ชั่ง…”
“…ถั่วตาง ๆ มณฑลนครราชสีมา ถั่วตาง ๆ ในมณฑลนี้ที่ปลูกไปแลวประมาณ
500 ไร งอกงามดี…”
“…งา มณฑลนครราชสีมา การปลูกงาในมณฑลนี้แลวไปประมาณ 400 ไร งอก
งามปานกลาง ตนสูงราว 15 นิ้ว…”
“…ขาวโพชน มณฑลนครราชสีมา การปลูกขาวโพชนในมณฑลนี้ไดปลูกแลวไป
ประมาณ 1,500 ไร งดงามเปนปานกลาง เพราะฝนตกยังไมทั่วถึง…”
“…มะพราว มณฑลนครราชสีมา ในทองที่เมืองนครราชสีมาไดปลูกมะพราว
เพิ่ มเติ มลงไปประมาณ 50 ไร งอกงามดี สวนมะพราวที่บุ รีรั มย ง อกงามเปนปานกลาง แลกําลั ง
เตรียมการที่จะปลูกเพิ่มเติมลงอีก…” (รายงานการเพาะปลูก ประจําเดือนเมษายน รัตนโกสินทรศก
130. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28 ตอนที่ 0ง. หนา 538-544. 11 มิถุนายน 2454)
สวนการคาขายขาวในมณฑลนครราชสีมา พ.ศ.2454 ในรายงานราคาขาวที่ขาย
ซื้อกัน พ.ศ.2454 ระบุวา การคาขายขาวในทองที่ดังกลาวประกอบดวย นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ
ตวงดวยสัดสวน 25 ทะนาน 100 สัดเปนเกวียน คิดเปนราคาขาวเปลือกเกวียนละ 40 บาท (รายงาน
ราคาขาวที่ซื้อขายกันในเดือนมีนาคม ศก 129. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28 ตอนที่ 0ง. หนา 468-469.
4 มิถุนายน 2454)
หลวงสุ ริ ย ามาตยไดออกตรวจราชการตําบลในทองที่มณฑลนครราชสีมาได
สังเกตเห็นพื้นที่ 2 ขางทางรถไฟตั้งแตเหนือกรุงเทพฯ ขึ้นไป ดินแหงไมมีน้ําเลี้ยง ตนขาวเหี่ยวแหงบาง
แหงไถไวแลว แตยังคราดไมได ตอนกรุงเกาซึ่งเคยเปนนาที่ดี ในปนี้น้ําแหงตลอดจนสุดเขตเมืองสระบุรี
แตในทองที่อําเภอสูงเนินไดใชน้ําจากลําตะคอว ทําใหตนขาวงอกงาม ตอนเหนือทองที่อําเภอสูงเนิน
ขึ้นไปตลอดจนถึงเขตอําเภอพิมายน้ําแหงทําใหตนขาวเสียหายมาก สวนที่ใดอยูใกลลําตะคองหรือลํา
น้ําก็พอใชไดไมสูจะเหี่ยวแหงนัก หลวงสุริยามาตยไดพบปะกับชาวเมืองทางมณฑลอีสานตามทางที่
ตรวจราชการ ไดไตถามถึงการทํานา ไดความวา ทางมณฑลอีสานก็แลงเชนเดียวกัน ราษฎรบางพวกก็
อดอยากตองลงมาหาซื้อขาวทางเมืองนครราชสีมาไปบริโภค บางพวกตองหาบุกกลอยรับประทาน
และในทองที่แขวงเมืองบุรีรัมยและชัยภูมิก็เกิดภาวะแลงน้ําเชนเดียวกัน การทํานาไมไดผล ราษฎรก็
อดขาวทวีมากยิ่งขึ้น จากความดังกลาวทําใหกระทรวงมหาดไทยตองหามาตรการตระเตรียมการแกไข
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ภาวะความกันดารขาวตามหัวเมืองตาง ๆ ตามความในใบบอกมณฑลนครราชสีมาลงวันที่ 12 ตุลาคม
พ.ศ.2454 ดังนี้
“…ได จั ดการสํ า รวจการทํานาและสํารวจขาวที่มีอยูในทองที่ไดความวา (1)
อําเภอสูงเนินมีขาวอยู 1,126 เกวียน คิดถัวกับจํานวนราษฎรขาวที่มีอยูพอบริโภค... สวนการทํานา
เวลานี้ไดปกดํามาก สวนที่ยังไมไดปกดํามีเพียง 1 ในสวน 5 ของที่นาทั้งหมด นาที่ปกดําแลว คงเสียไป
เพราะเปนที่ลุมน้ําทวมเสียบาง รวมทั้ง 2 อยางประมาณ 1 ในสวน 4 ของขาวที่ไดปกดําลงไว แลได
จัดการปดทํานบกั้นน้ําไวในบางแหงตามสมควรแลว (2) อําเภอนอกการทํานาของราษฎร ไดปกดําแลว
ประมาณ 2 สวน ยังไมไดปกดําสัก 2 สวน ตนขาวที่ปกดําถาฝนดีประมาณจะไดขาว 6,168 เกวียน ถา
ฝนแลงประมาณจะไดสัก 1,000 เกวียน สวนขาวที่ราษฎรมีอยูในเวลานี้ประมาณ 2,000 เกวียน พอจะ
บริโภคตลอดไปไดถึงเดือนธันวาคมศกนี้ แลไดจัดการปดทํานบแลเปดทํานบในบางแหงเพื่อใหน้ําเขา
นาดวย (3) อําเภอปกธงไชยการทํานาที่ไดปกดําลงแลวประมาณจะไดผล 31 สวน ที่จะเสียเพราะฝน
แลงประมาณ 17 สวน นาที่ไมไดทําเพราะฝนแลงประมาณ 19 สวน ขาวเปลือกในทองที่มีอยู 1,625
เกวียน พอบริโภคไดประมาณราว 4 เดือน (4) อําเภอจันทึกมีขาวเปลือกอยูในเวลานี้ 190 เกวียน พอ
บริ โ ภคได ป ระมาณ 1 เดื อน การทํ า นาของราษฎรที่ปกดําแลวกะประมาณจะได ขาวในป นี้ 2,323
เกวียน ที่จะเสียประมาณ 170 เกวียน ไดจัดการปดทํานบในที่ ๆ ควรปด 1 แหง (5) อําเภอเมืองการ
ทํานาไดปกดํ าลงแลว 3 สวน ยังคงเหลือที่จ ะทําต อไปสั ก 1 สวน ขาวเปลือกมีอยูในทองที่ 2,420
เกวียน ราษฎรพอจะมีบริโภคไปไดประมาณราว 2 เดือนแลไดจัดการซอมแซมปดทํานบบางแหงตามที่
ไดเคยปดมาทุก ๆ ปแลว (6) อําเภอสันเทียะ การทํานาราษฎรไดปกดําแลวประมาณ 2 ในสวน 5 ขาว
ที่ปกดําประมาณที่จะเก็บเกี่ยวได 4,086 เกวียน ขาวเปลือกในทองที่มีอยู 1,322 เกวียน ประมาณพอ
ราษฎรจะบริโภคไดราว 3 เดือน (7) อําเภอกระโทก การทํานาของราษฎร นาเดิมมีอยู 22,457 ไร ทํา
แลว 16,544 ไร ทํายังไมแลว 5,913 ไร เทียบการทํานาศก 129 กับศก 130 ทําไดมากกวาศก 129 ถึง
9,353 ไร ขาวเปลือกมีอยูแลวเวลานี้ 1,519 เกวียน พอจะบริโภคตอไปไดประมาณ 3 เดือน
(8) อําเภอกลาง การทํานาของราษฎรเดิมมีอยู 47,888 ไร นาที่ราษฎรไดปกดํา
แล ว 25,379 ไร นาที่ ไ ม ไ ด ป ก ดํ า 22,509 ไร นาที่ ป ก ดํ า แล ว ประมาณจะได ข า ว 5,768 เกวี ย น
ขาวเปลือกที่มีอยูเวลานี้ 854 เกวียน พอจะบริโภคตอไปไดประมาณราว 1 เดือนครึ่ง (9) อําเภอพิมาย
การทํ านาของราษฎร นาเดิ มมี อยู 28,123 ไร คงทําไดปนี้ 12,703 ไร ประมาณจะได ขาว 2,604
เกวียน ขาวเปลือกมีอยูเวลานี้ 721 เกวียน พอจะบริโภคตอไปไดประมาณ 1 เดือน (10) อําเภอพัน
ชนะ ขาวเปลือกมีอยูในเวลานี้ 570 เกวียน พอจะบริโภคตอไปไดประมาณราว 2 เดือน การทํานา
ราษฎรไดปกดําแลว 7,482 ไร นาที่ยังไมไดปกดํา 1,740 ไร ขาวที่ปกดําเสียเพราะฝนแลง 1,585 ไร
คงเหลือ 5,891 ไร (11) อําเภอเมืองบุรีรัมยการทํานาของราษฎรที่อําเภอนี้ไดปกดําแลวประมาณ 3
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สวน ที่เหลือยังไมไดปกดํา 2 สวน ที่ปกดําแลวประมาณจะไดผล 2 สวน ขาวเปลือกมีอยูในเวลานี้
พอจะบริโภคตอไปไดราว 6 เดือน สวนทํานบกั้นน้ําไดทําไวแตศก 129 เรียบรอยแลว (12) อําเภอประ
โคนไชย นาไดปกดําแลวประมาณ 3 สวน ยังเหลืออยูประมาณ 1 สวน ขาวที่ปกดําประมาณได 2 สวน
ขาวที่มีอยูเวลานี้พอจะบริโภคไปไดประมาณ 5 เดือน ทํานบไดจัดทําไวแตศก 129 เรียบรอยดีแลว
(13) อําเภอพุทไธสงทําไดประมาณ 5 สวน ยังเหลือ 2 สวน ขาวที่ปกดําประมาณจะไดผล 3 สวน ขาว
ที่มีอยูเวลานี้พอจะบริโภคตอไปไดตลอดศก 130 ทํานบไดจัดทําไวแตศก 129 เรียบรอยดีอยูแลว (14)
อําเภอนางรองทําไดประมาณ 1 สวน ยังเหลืออยูอีกประมาณ 3 สวนขาวที่ปกดํา จะไดผลประมาณ
1 ส ว น ข า วที่ มี อ ยู เ วลานี้ ป ระมาณว า ราษฎรจะบริ โ ภคได เ ดื อ นครึ่ ง ทํ า นบได จั ด ทํ าไว แ ต ศ ก 129
เรียบรอยดีอยูแลว (15) อําเภอรัตนบุรีทําไดประมาณ 2 สวน ยังเหลืออยูประมาณ 8 สวน ขาวที่ทํา
ประมาณจะได 1 สวน ขาวที่มีอยูในเวลานี้พอจะบริโภคไปไดประมาณราวเดือนครึ่ง ทํานบไดจัดทําไว
แตศก 129 เรียบรอยดีอยูแลว
สวนการสํารวจขาวแลการทํานาของราษฎรเมืองไชยภูมิ ผูวาราชการเมืองไชย
ภูมิยังไมไดสงมาไดเรงอยูแลว และวาจํานวนขาวที่ไดสํารวจไวนี้ราษฎรคงจะซื้อขายจายแจกกัน อยู
เสมอ จํานวนขาวที่จะไวคงจะขาด ๆ เหลือ ๆ อยูเปนธรรมดา…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/4
เรื่ อ ง ข า วยากหมากแพงและห า มจํ า หน า ยข า วไม ใ ห อ อกจากหั ว เมื อ งในมณฑลนครราชสี ม า 26
สิงหาคม 2454-17 ธันวาคม 2455)
ใบบอกมณฑลนครราชสี ม าฉบับ วั น ที่ 13 ตุ ล าคม พ.ศ.2454 ระบุ ว า หลวง
อนุรักษภูเบศรผูวาราชการเมืองบุรีรัมย ไดแจงวา ราษฎรเมืองบุรีรัมยบางอําเภออดอยากไมมีขาว
พอจะบริโภค ขอใหจัดซื้อขาวเปลือกเมืองนครราชสีมาสงไปให 200 เกวียน เปนเงินราว 20,000 บาท
เมื่อกระทรวงมหาดไทยไดอนุมัติเงิน 20,000 บาทสําหรับซื้อขาวแลว พระยาจาแสนบดีศรีบริบาล ได
เบิกเงินจากทองพระคลังมณฑลเพียง 6,000 บาทกอนเพื่อจัดซื้อขาวสงไปเมืองบุรีรัมย แตเวลานั้น
ราคาขาวเปลือกที่ราษฎรซื้อขายกันในพื้นที่เมืองนครราชสีมา 100 สัด ๆ 31 ทนานเปนเงิน 100 บาท
เปนอยางต่ํา บางวันราคาถึง 115 บาท เพราะพวกพอคาแยงกันซื้อบรรทุกรถไฟไปขายที่กรุงเทพฯ
พระยาจาแสนบดีศรีบริบาลมีความเห็นวา ถาจะแบงซื้อขาวกับพวกพอคาดังนี้ก็จะซื้อไดดวยราคาแพง
ๆ พระยาจ า แสนบดี ศ รี บ ริ บ าลจึ ง ได เ รี ย กพวกพ อ ค า มาประชุ ม ชี้แ จงว า เวลานี้ รั ฐ บาลจะต อ งซื้ อ
ขาวเปลือกที่เมืองนครราชสีมาสงไปแจกจายแกราษฎรเมืองบุรีรัมยที่อดอยากไมมีขาวจะบริโภค จึง
ขอใหพวกพอคางดการซื้อขาวเปลือกไวชั่วคราว เพื่อใหราคาขาวไดลดลงบาง เมื่อรัฐบาลซื้อขาวไดพอ
ตองการแลวจึงใหพวกพอคาซื้อได ทั้งนี้พวกพอคายอมตกลงงดการซื้อขาวไวชั่วคราว การจัดซื้อขาวใน
ครั้งนี้พระยาจาแสนบดีฯ ไดจัดใหขุนสิงธนากร ผูชวยราชการเมืองนครราชสีมา 1 นายเชียง พนักงาน
บัญชีคลังมณฑล 1 นายเชย เสมียนหองมหาดไทย 1 รวม 3 นาย พรอมดวยพระไชยนฤนาถ ปลัด
มณฑลเปนพนักงานจัดซื้อที่เมืองนครราชสีมา ตวงดวยสัด 31 ทนานเปนราคาสัดละบาท ขาวจํานวน
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60 เกวียน 15 ทนานเปนเงิน 4,797 บาท 57 สตางค คากระสอบปานใสขาวไปเมืองบุรีรัมย 128 บาท
60 สตางค ไดเกณฑเกวียนเมืองบุรีรัมยขนไปแลวเปนขาว 32 เกวียน 64 สัด พระยาจาแสนบดีฯ เห็น
วาขาวที่ไดซื้อไว 60 เกวียนแลวคงจะเปนการเพียงพอไมตองซื้อเพิ่มอีก สวนการแจกขาวใหราษฎร
เมืองบุรีรัมยที่อดอยากนี้ หลวงอนุรักษภูเบศร ผูวาราชการเมืองบุรีรัมยแจงวา จะไดแจกจายให กับ
ราษฎรเปน 3 อยางคือ
(1) ใหราษฎรที่ไมมีขาวจะบริโภคซึ่งมีเงินซื้อตามราคาของรัฐบาลที่ไดซื้อไวนั้น
เทาจํานวนขาวที่จะบริโภคจําพวกหนึ่ง
(2) ใหแกราษฎรที่อดอยากไม มีขาวบริโภคในจําพวกที่ร างกายทุพลภาพ คือ
คนชรา พิการและเด็ก ซึ่งทํามาหาเลี้ยงชีพดวยตนเองไมได
(3) ใหแกราษฎรที่ไมมีขาวบริโภค แตมีกําลังรางกายแข็งแรงพอที่จะใช ให ทํา
แรงงานโยธาใหรัฐบาลได
พระยาศรีธรรมศกราช ผูรั้งตําแหนงสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมาไดแจง
กระทรวงมหาดไทยวา ตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2455 ฝนตกอยูสองครั้ง จากนั้นจึงตกบางเพี ยง
เล็กนอย การทํานาในเวลานี้บางตําบลพอมีน้ําขังนาบางไดไถหวานปกดําลงบางแลว บางตําบลก็ยังรอ
ฝนอยูไมไดทํานาเลย การปดทํานบก็ไดเรงรัดใหอําเภอออกตรวจปดหลายแหง และวาปกอนเดือนเจ็ด
นี้ไดลงมือทํานากันทั่วแลว แตหากฝนแลงกลางป ขาวก็เสียหายไปมาก แตในเดือนเจ็ดปนี้การทํานายัง
ไมทั่วถึงกัน คิดดูตามจํานวนขาวที่มีอยูในเวลานี้ก็ไมพอกับจํานวนคน ขาวเมืองนครราชสีมาที่ลงมา
จําหนายที่กรุงเทพฯ มีอยูไมขาด และเพื่อไมใหเกิดความอดอยากไปมากกวานี้ ทางที่จะปองกันมีอยู
ประการเดียวคือ กักขาวที่เมืองนครราชสีมาไวไมใหลงมากรุงเทพฯ
การควบคุมระบบชลประทานในอีสานนับเปนหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลในดาน
เศรษฐกิจประการหนึ่ง ดังความประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุวา ดวยมณฑลนครราชสีมามีใบบอก
มาวา เกษตรมณฑลนครราชสีมากับกรมการอําเภอนอกและอําเภอพิมายเปนหัวหนาบอกบุญกํานัน
ผูใหญบานและราษฎรในตําบลตาง ๆ ชวยกันจัดการปดทํานบบานวัดกับบานดอนเมืองที่ลําแสทดใน
ระหวางทองที่อําเภอนอกกับอําเภอพิมายตอกัน 2 ทํานบกับที่ลําไซระโยง 1 ทํานบ รวม 3 ทํานบคือ
(1) ทํานบบานวัด กวาง 9 วา ยาว 21 วา สูง 1 วา 3 ศอก การกอสรางนั้น เสา
และเครากระดานกรุใชดวยไมกระยาเลย ทําแลวถมดินรวมจํานวนไมที่ใชคือ เสากลม 652 ตน ไมเครา
54 ทอน ไมกระดาน 814 แผน ไดสรางเสร็จเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศศ.2458
(2) ทํานบบานดอนเมือง กวาง 9 วา ยาว 32 วา สูง 2 วา 3 ศอก การกอสราง
นั้น เสาแลเครากระดานกรุใชดวยไมกระยาเลย ทําแลวถมดิน รวมจํานวนไมที่ใชคือ เสากลม 542 ตน
เครา 70 ทอน กระดาน 1,136 แผน การสรางทํานบ 2 แหงนี้ ราษฎรบานวัด บานถนนนางคลาน บาน
ดอนเมือง บานโคก บานจาบ บานโบง ในทองที่ตําบลตาจั่น อําเภอนอก เปนผูจัดหาไมสําหรับใชใน
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การสรางทํานบ 2 แหงจนครบ กับออกแรงทําดวยจนสําเร็จ สวนผูที่ชวยแตแรงคือ ราษฎรตามหมูบาน
ตาง ๆ ในตําบลตาจั่น ตําบลโนนตาเถร ตําบลดอนตาหนิน ตําบลกุดจอก ทองที่อําเภอนอก กับตําบลชี
วานทองที่อําเภอพิมาย สวนคาเหล็กตะปูเปนของกองเกษตรมณฑลนครราชสีมา ไดสรางเสร็จเมื่อวันที่
2 พฤษภาคม พ.ศ.2458
(3) ทํานบที่ลําไซระโยง กวาง 3 วายาว 14 วา สูง 2 วา การกอสรางนั้นเสาแล
เครากระดานกรุใชดวยไมรังแลวถมดิน รวมจํานวนไมที่ใชในการสรางทํานบนี้ คือ เสา 28 ตน เครา 14
ทอน กระดาน 260 แผน กรมการอําเภอนางรองไดบอกบุญราษฎรบานหนองแหง บานยาง บานไรโคก
บานหนองปรือ ชวยกันตัดไมและลงแรงจัดการสรางทํานบแลวเสร็จเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2458
การสรางทํานบกั้นน้ําทั้งสามแหงในครั้งนี้เปนความรวมมือกันระหวางราษฎรใน
ทองที่กับกองเกษตรของมณฑลนครราชสีมา โดยสรางขึ้นเพื่อไวใชสําหรับการสาธารณะประโยชน เพื่อ
การทดน้ําไวใชสําหรับกิจกรรมเพาะปลูกของราษฎร และเปนที่เก็บกักน้ําไวใชสําหรับสาธารณะและ
สําหรับสัตวพาหนะ รวมทั้งเอาไวเปน แหลงน้ําสํ ารองใชในชว งฤดูแล งอีกประการหนึ่ง (แจงความ
กระทรวงเกษตราธิการ เรื่องสรางทํานบในมณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 32 ตอนที่ 0ง.
หนา 1641. 17 ตุลาคม 2458)
นอกจากนี้ภายหลังจากการมีรถไฟเขาสูหัวเมืองอีสาน ทําใหการผลิตขาวเพิ่มปริมาณ
สู ง ขึ้ น กล า วคื อ ข า วได ก ลายมาเป น สิ น ค า ส ง ออกที่ สํ า คั ญ ของแต ล ะท อ งถิ่ น ดั ง ความว า “…การ
เพาะปลูกซึ่งนับวาทํากันมากที่สุดจนถึงกับเปนสินคาสงไปจําหนายนอกมณฑลก็มีแตทํานาอยางเดียว
นับวาเปนทางหาเลี้ยงชีพอยางสําคัญของราษฎรในมณฑลนี้…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 กส.
13/735 เรื่อง มณฑลนครราชสีมาสงรายงานของกองเกษตร อางอิงจาก ชุมพล แนวจําปา, 2529
:191) ทั้งนี้การกอสรางทํานบไดเขามามีบทบาทอยางมากในการควบคุมระบบการไหลเวียนของน้ําใน
บริเวณแมน้ํามูลตอนบน โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่ติดตอกับทางรถไฟไดสะดวก อยางเชน การทํานา
ในอําเภอพันชนะ (ดานขุนทด) ใน พ.ศ.2455 มีใจความวา “…ปนี้นับวาไมสูเดือดรอนในเรื่องน้ํานัก
เพราะโดยมากไดอาศัยน้ําทํานบ ที่เปนนาอาศัยน้ําฝนแทก็มีบางแตนอย…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
มร.6 กส.13/743 เรื่อง มณฑลนครราชสีมาสงรายงานตรวจการ อางอิงจาก ชุมพล แนวจําปา, 2529:
191) ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหัวเมืองนครราชสีมาดานการเกษตรคือจากแตเดิม ราษฎรชาวนา
ตองประสบกับปญหาภัยแลง ฝนไมตกตองตามฤดูกาล และมีน้ําใชไมเพียงพอ เมื่อไดมีการสรางทํานบ
ขึ้นซึ่งเปนนโยบายจากทางรัฐบาลกลาง ซึ่งสงผลใหเกิดความนิยมสรางทํานบเก็บกักน้ําเอาไวใช กัน
อยางแพรหลายทั้งมณฑลนครราชสีมา มณฑลรอยเอ็ด มณฑลอุดร และมณฑลอุบลราชธานี โดยบาง
ทํานบจะใชเงินหลวงในการกอสราง แตถาหากวามณฑลใดมีงบนอยราษฎรก็จะเรี่ยไรเงินกันเองเพื่อ
จัดสรางทํานบ จํานวนการกอสรางทํานบหลังจากรถไฟเขาถึงในระหวาง พ.ศ.2455 และ พ.ศ.2463
ปรากฏในตารางที่ 5.3 ดังนี้
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ตารางที่ 5.3 จํานวนทํานบที่กอสรางสมัยรชกาลที่ 6 ในมณฑลนครราชสีมา
เมือง
นครราชสีมา
บุรีรัมย
ชัยภูมิ
รวม

พ.ศ.2455
294
172
38
504

พ.ศ.2463
503
101
103
707

ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 กส.12/1112 เรื่อง เทศามณฑลนครราชสีมา สงสําเนารายงาน
ของขุนชํานาญ วันที่ 22 กุมภาพันธ ร.ศ.131 และ หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 กส.12/735 เรื่อง
มณฑลนครราชสี มาส งรายงานของกองเกษตรประจําป พ.ศ.2455 อางอิงจาก ชุมพล แนวจําปา
(2529: 192)
พ.ศ.2453 กระทรวงมหาดไทยได รั บ ใบบอกข า หลวงเทศาภิ บ าลมณฑล
นครราชสี มาฉบั บ ที่ 195/4598 ลงวั น ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2453 ความวา ขุน วิเศษ กํานัน ตําบล
ชุมแสง ทองที่อําเภอนางรอง ไดพรอมดวยผูใหญบาน และราษฎร ชวยกันสรางทํานบกั้นน้ําที่ลําน้ําวัง
ตะขบแหงหนึ่ง ที่วังตะเคียนแหงหนึ่งรวมเปน 2 ทํานบ (แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ปลูกไข
ทรพิษใหเปนทานแกราษฎร มณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 27 ตอนที่ 0ง. หนา 1041.
21 สิงหาคม 2453)
การกอสรางทํานบกั้นน้ําในมณฑลนครราชสีมา กระทํากันอยางแพรหลายใน
ทองที่อําเภอ ตําบลตาง ๆ เพื่อใหแตละทองถิ่นสามารถกักเก็บน้ําเอาไวใชในชุมชนของตนเองได ดังจะ
เห็นไดวาในตนทศวรรษ 2450 มีการกอสรางทํานบในพื้นที่หลายแหงของมณฑลเรื่อยมาเพื่อแกไข
ปญหาราษฎรไมมีน้ํากินน้ําใช ดังเชนในทองที่อําเภอนางรองก็ไดกอสรางทํานบหวยนอย ที่ตําบลโนน
ธาตุ ทองที่เมืองดู ก็ไดมีการจัดสรางทํานบเพื่อประโยชนในการทํานาเปนจํานวนอีก 2 แหง สวนอําเภอ
นอก และอําเภอพิมายก็ไดมีการสรางทํานบขึ้นอีกทองที่ละ 1 ทํานบ ราษฎรเมืองบุรีรัมยไดชวยกัน
สรางทํานบที่ลําไทรระโยงขึ้นอีกที่ และทํานบที่ลําน้ําตะโคง พรอมกับสรางสะพานขามลําน้ําแลวเสร็จ
ใน พ.ศ.2462
พ.ศ.2456 ในสมัยที่หมอมเจานิส ากร ผูวาราชการเมืองบุรีรัมย ไดยายศาลา
กลางจังหวัดมาตั้งอยูบริเวณสวนหมอนของชาวญี่ปุน ซึ่งดําเนินการมาตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (บริเวณดังกลาวคือที่ตั้งศาลากลางจังหวัดบุรีรัมยในปจจุบัน) และใชโรง
เลี้ยงไหมของชาวญี่ปุนเปนที่ทําการ หลังจากที่การสงเสริมการเลี้ยงไหม และโรงเรียนชางไหมไดยุบตัว
ลง ทางราชการจังปรับเปลี่ยนการใชประโยชนจากพื้นที่และอาคารเดิมของโรงเลี้ยงไหมและโรงสาว
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ไหมบริเวณสวนหมอน ใหเปนศาลากลางจังหวัด และสํานักงานเทศบาลในเวลาตอมา (บัญชา นวนสาย
, 2556: 37)
ใน พ.ศ.2460 เกิดอุทกภั ย น้ําหลากเขาทว มพื้นที่ทํากิน ของราษฎรในอี ส าน
หลายแหงดวยกันโดยเฉพาะในมณฑลนครราชสีมาซึ่งเปนตนแมน้ํามูล ดวยสภาวะดังกลาวจึงทําใหการ
ทํานาในมณฑลนครราชสี มาและทองที่ใกลเ คีย งประสบภาวะปญหาจากเหตุ การณ อุทักภัย ดังนั้น
คณะกรรมการกํากับตรวจตราขาว จึงไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา วา การทํานาในมณฑล
นครราชสีมา มณฑลนครสวรรค มณฑลพิษณุโลก มณฑลมหาราษฎร มณฑลรอยเอ็ด และมณฑล
จันทบุรี ใน พ.ศ.2462 ไดรับความเสียหายเปนสวนมาก หากไมเก็บกักขาวไวในมณฑลนั้น ๆ แลว
อาจจะเกิดความขาดแคลนขึ้น จึงขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตหามมิใหผูหนึ่งผูใดนําขาว
ออกนอกมณฑลทั้ง 6 ซึ่งไดกลาวมาขางตน เพื่อเปนการสงวนขาวใหมีพอเปนอาหารของพลเมือง ตาม
ความในมาตรา 11 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ กํ า กั บ ตรวจตราข า ว พระพุ ท ธศั ก ราช 2462 บั ด นี้ ไ ด รั บ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกันวา ตั้งแตวันที่ไดประกาศนี้เปน
ตนไป หามมิใหผูหนึ่งผูใดนําขาวออกจากเขตมณฑลนครราชสีมา เขตมณฑลนครสวรรค เขตมณฑล
พิษณุโลก เขตมณฑลมหาราษฎร เขตมณฑลรอยเอ็ด และมณฑลจันทบุรี และกรรมการกํากับตรวจ
ตราขาวขอมอบอํานาจใหสมุหเทศาภิบาลมณฑลทั้ง 6 ที่ไดกลาวมานั้น เปนเจาหนาที่รักษาการนี้ ตาม
ขอความในมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติกํากับตรวจตราขาว พระพุทธศักราช 2462 (ประกาศหามมิ
ใหนําขาวออกนอกเขต มณฑลนครราชสีมา มณฑลนครสวรรค มณฑลพิษณุโลก มณฑลมหาราษฎร
มณฑลรอยเอ็ด และมณฑลจันทบุรี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 37 ตอนที่ 0ก. หนา 69. 4 เมษายน
2453)
พ.ศ.2464 รัฐบาลไดออกประกาศลดชั้นที่นาฟางลอย ตามที่พระเจานองยาเธอ
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ รับพระบรมราชโองการเหนือเกลาฯ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประกาศใหทราบโดยทั่วกันวา การเก็บเงินคานาฟางลอยในตําบลยาง
หวาย ทองที่อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งแตเดิมไดจัดเก็บเงินเปนนางฟางลอยชั้นจัตวาอยูนั้น ทรง
พระราชดําริเห็นวา การทํานาของราษฎรในตําบาลยางหวายไดผลไมบริบูรณ เนื่องจากพื้นที่เปนนา
ดอน ไดอาศัยน้ําฝนอยางเดียว และทองที่ติดตอกัน ตําบลนครสวรรค ตําบลกุดตุม ซึ่งไดจัดเก็บเงิน
อากรคานาเปนชั้นเบญจะอยูแลว สมควรจะลดอัตราคานาตําบลยางหวายลงจัดเก็บเปนชั้นเบญจะ
เพื่อใหเปนการเหมาะกับทองที่และผลที่ได พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล า ฯ ให ป ระกาศแก ล ดอั ตราการเก็บ เงิน อากรคานาในตําบลยางหวาย ทองที่อําเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ มณฑลนครราชสีมา ลงจัดเก็บเปนนางฟางลอยชั้นเบญจะไรละ 40 สตางค ตั้งแตพระ
พุทธศักราช 2464 เปนตนไป (ประกาศกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ลดชั้นที่นาฟางลอยตําบาลยาง
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หวาย ท อ งที่ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ มณฑลนครราชสี ม า ลงจั ด เก็ บ เป น ชั้ น นาเบญจ ตั้ ง แต
พุทธศักราช 2464 เปนตนไป. ราชกิจจานบุเบกษา. เลม 38 ตอนที่ 0ก. หนา 539. 1 มกราคม 2464)
ใน พ.ศ.2467 มีรายงานระบุวา ราษฎรชาวอีสาน ไดทําไหมซึ่งกระทํากันอยางแพรหลาย
มากอนหนานี้อยูแลว โดยไดบํารุงไหมตามวิธีการแบบดั้งเดิมคือ (1) ปลูกตนหมอนเปนอาหารของตัว
ไหม ใหไดใบที่มีขนาดใหญและดกโดยใชวิธีการใสปุย (2) การผสมพันธุไหม ราษฎรไมคอยเลือกคัดตัว
ไหมซึ่งมีโรคและพันธุขนาดเล็กปะปน ทําใหรังไหมมีขนาดเล็กลงไปดวย อยางมากในเวลา 18 ชั่วโมงก็
เกิดโรค “ตายขาว” ทําใหตัวไหมตายหมด ที่ประชุมสมุหเทศาภิบาลมีความเห็นวา สมควรจะตองมี
กองกลางไวสําหรับทําการผสมพันธุตัวไหมแลวก็แจกจายไปใหราษฎร จึงจะทําใหไดรังไหมที่ใหญและ
งาม 3) เครื่องมือสาวไหมแบบพื้นเมือง ทําใหไดเสนไหมที่หยาบ ราคาก็ต่ําลงไปดวย รัฐบาลมีความเห็น
วาควรหาเครื่องมือที่ดีและสอนใหราษฎรรูจักใช เมื่อใชเปนแลว ทางการก็ขายเครื่องมือใหเทาทุน การ
ดําเนินการเหลานี้จะทําใหไดเสนไหมงามและมีราคาสูงกวากันถึง 3 เทา (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
,พระยาราชเสนา, อํ า มาตย เ อก, 2467: 31) นิ สั ย คนพื้ น เมื อ งอี ส านชอบกระทํ า ตามวิ ธี ก ารตาม
แบบอยางที่เคยทําในสมัย รัชกาลที่ 5 ไมชางคิดชางอานเปลี่ย นแปลงหาวิธี ที่ดีกวา หากรัฐบาลจะ
แนะนําใหนิยมกันเองก็ยากที่จะฝน แตถาบังคับก็กลัวงายจนเกินไป และทําไดดี อุปราชภาคอีสานจึงมี
ความเห็นวาควรจัดการเกณฑใหทําโดยทางออม กลาวคือ ถาเรือนใดทําเสนไหมไดหนักถึง 1 ชั่งแลว
ยกเวนการกะเกณฑทุกอยางสําหรับครอบครัวนั้นคนหนึ่ง ถาไดไหมหนัก 2 ชั่วก็ยกเวน 2 คน หากหญิง
ที่เปนผูทําไหมก็ใหหญิงนั้นเลือกยกเวนใหผูใดก็ตามตามแตสมัครใจ ในชั้นตนที่ประชุมสมุหเทศาภิบาล
เห็นวาควรใหมีพนักงานผสมพันธุไหม กับ ครูสาวไหม ประจําแตละอําเภอ ในชั้นแรกควรประจําอยู
อําเภอเดียวกอน หากมีหลายอําเภอก็ใหพนักงานผสมพันธุไหมที่ประจําอยูในตัวจังหวัดแจกพันธุไป
ตามอําเภอ แตสําหรับครูสาวไหมนั้นใหเดินสายสอนเปนตําบล ๆ ไปตองอยูประจําเพื่อประหยัดเงิน
ทางราชการ (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, พระยาราชเสนา, อํามาตยเอก, 2467: 31-32)
5.3.1.4 ดานการศึกษา
ใน พ.ศ.2458 ธรรมการมณฑลนครราชสีมาไดจั ดตั้ งโรงเรีย นขึ้น 3 แห ง คื อ
โรงเรียนวัดบานบัว ตําบลโนนสูง, โรงเรียนวัดดานทองหลาง ตําบลโตนด และโรงเรียนวัดใหม ตําบล
ใหม โดยเปนการทดลองตัวอยาง ใชศาลาวัดเปนสถานที่เลาเรียน และอาศัยเงินเรี่ยไรจากราษฎรใน
ทองที่เปนเงินเดือนสําหรับครู ในชั้นแรกราษฎรยังไมคอยนิยมมาก จึงไดมีการเผยแพรคุณประโยชน
ของการศึกษาใหผูปกครองเด็กนักเรียนฟง ตอมาราษฎรจึงนิยมสงบุตรหลานมาเรียนเพิ่มมากขึ้น ใน
พ.ศ.2459 เมื่อโรงเรียนดังกลาวเจริญขึ้นแลว ธรรมการมณฑลนครราชสีมาจึงไดจัดตั้งโรงเรียนขึ้นอีก
10 แหงประกอบดวย โรงเรียนวัดเวลา โรงเรียนวัดดานคนคบ โรงเรียนบานเหลา โรงเรียนวัดดอนเทา
โงเรียนวัดดอนผวา โรงเรียนวัดมะรุม โรงเรียนวัดขามสะแกแสง โรงเรียนวัดบานตม โรงเรียนวัดสีสุก
และโรงเรียนวัดเหมสูง รวมกับโรงเรียนเกาอีก 3 โรงเรียนเปน 13 โรงเรียน แรกเริ่มยังตองใชศาลาวัด
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เปนสถานที่จัดการเลาเรีย น บางแหงตองมีโรงเรีย นสองหลังเนื่ องจากบางหมูบ านอยูหางไกลจาก
โรงเรียนมาก สองโรงเรียนแรกที่วางแผนไวใน พ.ศ.2459 เริ่มดําเนินการแลวเสร็จใน พ.ศ.2460 คือ
โรงเรียนวัดบานบัว และโรงเรียนวัดบานใหม (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ศธ.51.5/31 เรื่อง โรงเรียน
ราษฎรมณฑลตาง ๆ มณฑลนครราชสีมา – มณฑลรอยเอ็ด)
พระยาเพชรปาณี ไดรายงานวา โดยสวนมากราษฎรยังอยูหางจากการศึ กษา
และจริยธรรมอันดี มีผูคนนับถือศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามยังมีการนับ
ถือผีสางอยูประปราย ราษฎรเชื่อวาการนับถือผี หรือสิ่งศักดิ์จะชวยดลบันดาลความทุกข สุข ปวยไข
ใหเกิดขึ้นหรือหายได บางหมูบานจึงมีการตั้งพระภูมิเจาที่ เรียกวา ปูตา (พระยาเพชรปาณี, 2467: 28)
ทั้งนี้รัฐบาลไดรับแจงเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในมณฑลนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดตอไปนี้
ในมณฑลนครราชสีมา มีผูบริจาคทรัพยและสิ่งของสําหรับ การจัดสรา งและ
บํารุงกิจการโรงเรียนของมณฑลไว ดังความวา อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย ไดจัดการเรี่ยไรเงินจาก
ผูใหญบาน ราษฎรตําบลมะเฟอง ทองที่อําเภอพุทไธสง ไดเงิน 178 บาท 75 สตางค รักษาไวสําหรับ
บํารุงโรงเรียนตําบลมะเฟอง (แจงความกระทรวงธรรมการ เรื่อง มีผูบริจาคทรัพยและสิ่งของจัดสราง
และตั้งและบํารุงโรงเรียนในมณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลนครราชสีมา มณฑลอุบลราชธานี มณฑล
อุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 34 ตอนที่ 0ง. หนา 663. 27 พฤษภาคม พ.ศ.2460)
พ.ศ.2461 ทางการไดจัดตั้งโรงเรียนราษฎรในมณฑลนครราชสีมาขึ้น ตามมาต
ตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461 คือ โรงเรียนสงวนเวช ตั้งอยูที่เรือนในบริเวณ
กองพลทหารบกที่ 5 ตํ า บลโพธิ์ ก ลาง อํ า เภอเมื อ งนครราชสี ม า จั ง หวั ด นครราชสี ม า (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงคตั้งขึ้น ตามมาตรา 6
แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 37 ตอนที่ 0. หนา 3629. 30
มกราคม 2463) เมื่อเปดทําการไดเพียง 3 ป จึงไดยุบเลิกไปใน พ.ศ.2464 ตอมา พ.ศ.2465 ไดมีการ
จัดตั้งโรงเรียนเสงเดก ซึ่งเปนโรงเรียนสําหรับคนจีน ตั้งอยูในบริเวณศาลเจาไหหลํา หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์
กลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร
มณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร
พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39 ตอนที่ 0ง. หนา 2154. 5 พฤศจิกายน 2465) ในเดือนกันยายน
พ.ศ.2461 ธรรมการมณฑลนครราชสีมา ไดทําการเปดพิธีเปดโรงเรียนประจําอําเภอโนนวัด “ศรีธานี”
รายงานตรวจการศึกษา พ.ศ.2461 ระบุวา
“…วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2461 คณะกรมการอําเภอ ครูและนักเรียนโรงเรียน
ประจําอําเภอโนนวัด “ศรีธานี” ไดชวยกันตกแตงโรงเรียนประดับดวยธงชาติและโคมญี่ปุน หนาตาง
ประตูโรงเรียนประดับดวยมานแพร หองเรียนดานตะวันออกตั้ งที่บูชา อาสนสงฆและตั้งโตะเก าอี้
สําหรับขาราชการ... ในวันนี้ลูกเสือกองที่ 1 ที่ 4 (ประจํามณฑลนครราชสีมา) ไดออกมาสอบไลวิชา
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ลูกเสือเอกและแรมคืนที่อําเภอโนนวัด…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ศธ.51.5/31 เรื่อง โรงเรียนใน
มณฑลตาง ๆ มณฑลนครราชสีมา – มณฑลรอยเอ็ด)
นอกจากที่ ก ล า วมาข า งต น แล ว ยั ง มี กิ จ การด า นกองลู ก เสื อ ในมณฑล
นครราชสีมา ซึ่งเปนนโยบายสวนหนึ่งในการกลอมเกลาเยาวชนทั่วทั้งพระราชอาณาจักรใหมีความ
จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยโดยผานการฝกวิชาเสือปาอันเปนพระบรมราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทั้งนี้ดวยสภาวะที่ประเทศกําลังประสบกับปญหาดาน
งบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารจัดการมณฑลทั่วประเทศ การบํารุงกิจการดานการศึกษาสวน
ใหญจึงอาศัยแหลงเงินทุนจากการเรี่ยไรบอกบุญไปยัง ผูนําชุมชน ราษฎรในชุมชนเพื่อใหชวยสงเสริม
และสนับสนุนใหบุตรหลานไดรับการศึกษา ดังขอความวา ดวยสภานายกรรมการจัดการลูกเสือมณฑล
นครราชสีมารายงานมาวา บรรดาขาราชการในจังหวัดบุรีรัมย มีจิตศรัธยาพรอมกันบริจาคทรัพย คือ
หลวงเทพเบญญา 12 บาท ขุนราชสารศิลป 10 บาท หลวงเลิศ แหลงตะลุง ขุนพิรมยรัฐภักดี นายดี
อนปนส คนละ 5 บาท เปนเงิน 15 บาท หลวงบริรักษนครเขตร 4 บาท ขุนมัชชากรธนารักษ 3 บาท
ขุนประกอบการบุรี ขุนรมยบุราญา ขุนบุรีธนศักดิ์ นายเครื่อง ดวงคดีเมือง คนละ 2 บาท รวมเปนเงิน
8 บาท นายรอยตรีเชย 1 บาท 50 สตางค นายรอยตํารวจโท บุญชวย นายรอยตํารวจตรีผอง นายมั่ง
รุจิเรก นายหราย ศุขโข นายปาน แผวพลสง นายเปลี่ยน อาจหริกุล นายปน ภุมรา นายกลอม ศิริพงษ
นายรอด กุกอง นายนาค นักปราชญ นายดิศ อาจหริกุล นายเซียะ จรวานิช นายสมบุญ มงคลทิศ นาย
ปอม นายแจม เจริญบูรพ นายเพ็ด มารังกุล นายแขก แสงสุวรรณ นายจัน รักชอบ นายพูน สิลาจันทร
นายแหยม พิณศิริ นายทอง หงสโรจิโก นายนอย ศิรังกุล นายแข วรรณโกษิตย คนละ 1 บาท เปนเงิน
23 บาท ผูที่บริจาคทรัพยต่ํากวา 1 บาท 12 คน เปนเงิน 5 บาท 25 สตางครวมเปนเงินทั้งสิ้น 81 บาท
75 สตางค เงินรายไดนี้ทางการไดนําไปจัดซื้อเครื่องแตงตัวลูกเสือ ใหลูกเสือในกองมณฑลนครราชสีมา
ที่ 2 ประจําจังหวัดบุรีรมั ยที่ขัดสน (แจงความสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือ มีผูบริจาคทรัพยบํารุง
กองลูกเสือมณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 35 ตอนที่ 0ง. หนา 1412. 15 กันยายน
2461)
ใน พ.ศ.2463 มีผูบริจาคทรัพยและสิ่งของเพื่อบํารุงทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีก
ดังนี้
(1) โรงเรียนวัดโพธิ์ไทร ตําบลโอโล อําเภอผักปง จังหวัดไชยภูมิ ซึ่งถูกเพลิงไหม
แลวนั้น นายปน ธรรมกุล กํานันตําบลโอโล พรอมดวยราษฎร ชวยกันหาเครื่องปลูกสรางโรงเรียน และ
บริจาคทรัพยซื้อเครื่องเหล็ก 37 บาท จัดการสรางขึ้นใหมในที่เดิมกวาง 30 วา ยาว 15 วา สูงจากดิน
ถึงพื้น 3 ศอก จากพื้นถึงขื่อ 9 ศอก เสาพื้นและเครื่องบนใชไมเต็งรัง หลังคามุงแฝก แบงเปนหองเรียน
5 หอง แลวเสร็จเปดการสอน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2462 ดังมีรายนามผูบริจาคทรัพยดังนี้
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พระหลอ 8 บาท นายปน ธรรมกุลกํานัน 6 บาท ผูที่ออกต่ํากวา 4 บาท 18 ราย
เปนเงิน 23 บาท รวมทั้งสิ้น 37 บาท
(2) อําเภอตะลุง จังหวัดบุรีรัมย เรี่ยไรเงินจากขาราชการพอคาราษฎรได 44
บาท 50 สตางค สําหรับบํารุงโรงเรียนประชาบาล ตําบลประโคนชัย อําเภอตะลุง ดังมีรายนามแจง
ตอไปนี้
นายดิบ ซิดปลัด ผูใหญบาน 10 บาท นายพรม พอคา 4 บาท ผูที่ออกต่ํากวา 4
บาท 99 ราย เป น เงิ น 30 บาท 90 สตางค รวมทั้ ง สิ้ น 44 บาท 90 สตางค (แจ ง ความ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มีผูบริจาคทรัยพและสิ่งของบํารุงการศึกษามณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจา
นุเบกษา. 11 เมษายน 2463. เลม 37 ตอนที่ 0. หนา 95)
นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนศรีพงษอนุกูล ตั้งอยูบานนายกลิ่น ศรีพงษ เหนือวัดกลาง
หมูที่ 10 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา โรงเรียนเพิ่มวิทยา เปดทําการสอนภาษาอังกฤษ
ตั้งอยูโรงเรียนประจํามณฑลนครราชสีมา ตอมาจึงยุบเลิกใน พ.ศ.2466 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้น ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39 ตอนที่ 0ง. หนา 3436. 25 กุมภาพันธ 2465)
ใน พ.ศ.2466 ไดจัดตั้งโรเรียนเกี้ยนซือ ตั้งอยูบริเวณประตูชุมพล หมูที่ 9 ตําบลในเมืองนครราชสีมา
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แผนกศึกษา โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานง
ตั้งขึ้น ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 40 ตอน
ที่ 0ง. หนา 1642. 26 สิงหาคม 2466)
พ.ศ.2467 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ป ระกาศจั ด การศึ ก ษาโดยบั ง คั บ ใช
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ในทองที่มณฑลนครราชสีมาจํานวน 97 ตําบาล ประกอบไป
ดวย อําเภอเมืองนครราชสีมา มีตําบลหัวทะเล มะเริง โพนกรัง พุทรา กิ่งอําเภอจอหอ ตําบลสีสุก
กิ่งอําเภอทาชาง ตําบลหนองงูเหลือม หนองระเวียง อําเภอสูงเนิน ตําบลมะเกลือใหม มะเกลือเกา
นากลาง โคงยาง เมืองเกา โนนคา โปงแดง มะขามทะเลสอ บุงขี้เหล็ก เสมา อําเภอจันทึก ตําบลลาด
บัวขาว ขนงพระ ไรหนองยาง อําเภอโนนลาว ตําบลกําบัง พันดุง คางพลู สําโรง บานวัง มะลัง อําเภอ
ดานขุนทด หนองบัวตะเกียด ดานใน ดานนอก อําเภอบัวใหญ ตําบลประทาย แกงสนามนาง อําเภอ
พิมาย ตําบลทาหลวง ประสุก บานขุย กระเบื้องนอก บานชีวาน บานงิ้ว หนองพลวง อําเภอกิ่งแซะ
ตํ า บลสระตะเคี ย น อํ า เภอป กธงชั ย ตําบลตะขบ จังหรีด หัว กระบือ และในทองที่จังหวัดบุรีรัมย
จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ฯ ลฯ (ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งการใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระถมศึ ก ษา
พุทธศักราช 2464 ในทองที่มณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 41 ตอนที่ 0ก. หนา 348.
22 มีนาคม 2467)
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ในปเดียวกันทางรัฐบาลไดขยายกิจการเสือปาเพิ่มมากขึ้นโดยการประกาศตั้งกองลูกเสือ
ขึ้นที่โรงเรียนประจําอําเภอจันทึก จังหวัดนครราชสีมา เรียกวา “กองลูกเสือมณฑลนครราชสีมาที่ 12
ประจําอําเภอจันทึก” (ประกาศสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแหงสยาม ตั้งกองลูกเสือมณฑล
นครราชสี ม าที่ 12. ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 41 ตอนที่ 0ง. หน า 608. 8 มิ ถุ น ายน 2467) โดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาให นายกองเอก พระยาเพชรปาณี
เปนสภานายกกรรมการจัดการลูกเสือมณฑลนครราชสีมา
5.3.1.5 การดําเนินนโยบายดานอื่น ๆ
ดานสาธารณสุข
จากข อ มู ล ในหนั ง สื อ ราชกิ จ จานุ เ บกษา ปลายรั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ถึงตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทําใหสันนิษฐานไดวา
โรงพยาบาลแหงแรกของอีสานนาจะตั้งที่ทําการอยูที่มณฑลนครราชสีมาเปนที่แรก ดวยสาเหตุที่เปน
มณฑลขนาดใหญ และเปนชุมทางเชื่อมตอระหวางกรุงเทพฯ และอีสาน โดยมีเนื้อหาดังนี้
ใบบอกข า หลวงเทศาภิ บ าลมณฑลนครราชสี ม าที่ 77/1869 ลงวั น ที่ 21
พฤษภาคม พ.ศ.2453 ระบุวา
“…ตั้งแตไดเปดโรงพยาบาลมณฑลนครราชสีมามาแลว ไดรับผลของการที่ไดจัด
โรงพยาบาลนับตั้งแตวันที่ 21 กันยายน ร.ศ.128 (พ.ศ.2452) คือวันเปดจนถึงวันที่ 31 มีนาคม ร.ศ.
128 เปนลําดับมาดังนี้คือ
1 โรงพยาบาลตําบลวัดแจง รับคนไขรักษา ชาย 83 คน หญิง 14 คน รวม 97
คน รักษาหาย 57 คน ไปเสีย 1 คน ตาย 34 คน คงรักษาเมื่อวันสิ้นป 5 คน
2 โรงพยาบาลตําบลสําโรง ไดรับคนไขรักษา ชาย 67 คน หญิง 33 คน รวม
100 คน รักษาหาย 32 คน ผูที่เปนโรคเรื้อน หนีไปเสีย 3 คน ตาย 48 คน คงรักษาเมื่อวันสิ้นป 17 คน
รวมคนไขทั้ง 2 แหง รับรักษา 197 คน รักษาหาย 89 คน ไปเสีย 4 คน ตาย 82 คน คงรักษาเมื่อวัน
สิ้นป 22 คน
3 ไดแจกยาใหแกผูมาขอ ชาย 197 คน หญิง 173 คน รวม 370 คน
4 ไดปลูกฝเฉพาะพวกที่มาขอใหปลูกที่โรงพยาบาล ชาย 42 คน หญิง 425 คน
รวม 851 คน
5 ไดเก็บศพคนอนาถามาเผา 41 ศพ ฝง 17 ศพ รวม 58 ศพ การเรี่ยรายไดเงิน
2,630 บาท 75 สตางค ไดจายคาซื้อสิ่งของแลคาขางคน รวม 1,810 บาท 61 สตางค หักแลวคงเหลือ
เงินมาสําหรับใชในศก 129 เงิน 820 บาท 14 สตางค…” (แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายการ
คนไขซึ่งมารักษาตัวในโรงพยาบาล มณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 27 ตอนที่ 0ง. หนา
491-492. 19 มิถุนายน 2453)
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ดั งนั้ น โรงพยาบาลที่ไดมีการดําเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อทําการรักษาราษฎรใน
ทองที่ภาคอีสานแหงแรกจึงเริ่มขึ้นที่ มณฑลนครราชสีมาเปนที่แรก โดยขอมูลที่คนพบระบุวา เริ่ม
จัดสรางมาตั้งแต พ.ศ.2452 เปนตนมา
พ.ศ.2453 พระยาจ า แสนบดี ข า หลวงเทศาภิ บ าลสํ า เร็ จ ราชการมณฑล
นครราชสีมา ไดมีใบบอกไปยังกระทรวงมหาดไทยฉบับ 196/4599 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2453
วา ในพ.ศ.2452 ทางการไดเรี่ยไรเงินจากขาราชการ พอคาและราษฎรในเมืองนครราชสีมาไดเงินรวม
357 บาท 52 สตางค และไดจัดซื้อพันธุหนองฝ สําหรับปลูกไขทรพิษใหแกราษฎรชายหญิงจํานวน
1,672 คน (แจ ง ความกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง ปลู ก ไข ท รพิ ษ ให เ ป น ทานแก ร าษฎร มณฑล
นครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 27 ตอนที่ 0ง. หนา 1040. 21 สิงหาคม 2453)
พ.ศ.2454 กระทรวงมหาดไทยได รั บ ใบบอกข า หลวงเทศาภิ บ าลมณฑล
นครราชสีมาวา ที่อําเภอจันทึกเปนที่ประชุมชนมีคนไปมาเที่ยวรับจางทําการตาง ๆ เปนอันมาก เมื่อ
ปวยไขลงแลวไมมีที่รักษาพยาบาล ขุนชนูประการกิจ นายอําเภอจันทึกเมืองนครราชสีมา จึงไดพรอม
ดวยกรมการอําเภอ แลกํานันผูใหญบานขอแรงราษฎรปลูกโรงพยาบาลชั่วคราว ขึ้นที่ตําบลสีคิ้วหลัง
หนึ่ง จํานวน 3 หอง กวาง 3 วา 1 ศอก ยาว 4 วา ใชเสาไมเต็งรังฝาขัดไมรวก หลังคามุงดวยแผก เปน
การแลวเสร็จ มีการรวมเงินเพื่อจางแพทยรายเดือนรวมเดือนละ 40 บาท เปนแพทยเชลยศักดิ์ให
ประจําอยูที่โรงพยาบาล 3 เดือน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2453 ถึง เมษายน พ.ศ.2454 และหากวา
อาการปวยไขของราษฎรในทองที่ยังไมอยูในภาวะสงบก็สมควรใหทําการรักษาตอไป ทั้งนี้ยังไดเปดรับ
พยาบาลสําหรับดูแลคนปวยไขดวย (แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ปลูกโรงพยาบาลชั่วคราวขึ้นที่
ตําบลสีคิ้วแขวงเมืองนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28 ตอนที่ 0ง. หนา 439-440. 4 มิถุนายน
2454)
พ.ศ.2458 พระยากํ า แหงสงคราม สมุ ห เทศาภิ บ าลมณฑลนครราชสี ม าใน
ขณะนั้น ไดบริจาคทรัพยสวนตัวเปนเงิน 158 บาท 51 สตางค จางชางไมทําเตียงนอนสําหรับคนไข
จํานวน 50 เตียง มอบใหแกโรงพยาบาลสุขาภิบาลเมืองนครราชสีมา (แจงความกระทรวงหมาดไทย
เรื่อง ใหเตียงนอนแกโรงพยาบาลเมืองนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 32 ตอนที่ 0ง. หนา 477.
30 พฤษภาคม 2458) ใน พ.ศ.2459 เจาพระยาอภัยราชา ไดบริจาคทรัพยสําหรับบํารุงโรงพยาบาล
เมืองนครราชสีมาเปนเงิน 20 บาท จีนคอฮี 12 บาท จีนกี่เมี้ยว 8 บาท จีนซี่กี่ 8 บาท ขุนนรานิกรให 4
บาท รวม 52 บาท (แจงความกระทรวงมหาดไทย บริจาคทรัพยบํารุงโรงพยาบาลเมืองนครราชสีมา.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 33 ตอนที่ 0ง. หนา 35. 2 เมษายน 2459)
ดานปาไม
ไดมีการประกาศใชกฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปา พ.ศ.2456 ดวย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใชกฎขอบังคับวางระเบียบวิธี
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จัดการรักษาปา ในมณฑลพายัพ มณฑลพิษณุโลก มณฑลนครราชสีมา มณฑลราชบุรี และมณฑลกรุง
เกา เฉพาะในเมืองสระบุรี และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกําหนดชนิดไม ขนาดไม และอัตรา
คาภาคหลวงสําหรับมณฑลนั้น ๆ ดังไดมีบัญชีประกาศไวตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2457 เปนตนไป
(ประกาศใหใชกฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปา พ.ศ.2456 ในมณฑลพายัพ มณฑลพิษณุโลก
มณฑลนครราชสีมา มณฑลราชบุรี และมณฑลกรุงเกาเฉพาะในเมืองสระบุรี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
31 ตอนที่ 0ก. หนา 216. 1 กรกฎาคม 2457)
5.3.1.6 สรุป
ดานการปกครอง มณฑลจะรับผิดชอบในเรื่องหลักในการบริหารราชการภายใน
มณฑล โดยเฉพาะ การโยกยายทองที่ หรือการตั้งอําเภอ ตําบล หมูบานขึ้นใหม โดยพิจารณาจาก
จํ านวนประชากร หากท องที่ ใดมี อาณาบริ เวณกวางขวางแตมีประชากรต่ําทางการก็จ ะใหยายไป
รวมกันกับทองที่ที่มีประชากรสูง หรือพิจารณาจากพื้นที่ที่มีอาณาบริเวณที่ติดตอกันไดโดยสะดวกเชน
การโอนอําเภอรัตนบุรี แตเดิมที่อยูในการดูแลของบุรีรัมยไปขึ้นกับจังหวัดสุรินทรเนื่องจากมีเสนทางที่
ใกลและสะดวกกวา และการตั้งกิ่งทาชาง และกิ่งจอหออันเนื่องมาจากการออกปลนชิงทรัพยของโจร
ผูราย ทําใหทางการตองยกฐานะจากตําบลขึ้นเปนกิ่งและใหขึ้นกับอําเภอเมืองนครราชสีมาเพื่อความ
สะดวกในการสงตํารวจออกไปจับผูราย เปนตน
ดานการคมนาคม จากการวิเคราะหหลักฐานพบวา ในระหวาง พ.ศ.2453-2462
มีจํานวนสะพานที่ถูกสรางขึ้นในมณฑลนครราชสีมารวมจํานวน 36 สะพาน โดยสะพานที่ถูกสรางขึ้น
นั้นใชทุนทรัพยที่ไดมาจากการเรี่ยไรเงินของราษฎร รวมทั้งทํานบ 6 แหง และสนามบิน 2 แหง
ดานเศรษฐกิจ รัฐบาลดําเนินนโยบายแกไขปญหาขาวยากหมากแพงดวยการ ให
ราษฎรที่มีฐานซื้อขาวในราคาเทาทุน สวนราษฎรที่ไมมีเงินรัฐบาลมณฑลใหใชแรงงานแลกขาวสารเปน
การชดเชยใหกับทางการ และใหขาวสารแบบไมคิดเงินสําหรับราษฎรที่ทุพพลภาพ เชน คนชรา เด็ก
และคนพิการ เปนตน ทั้งยังไดแกไขปญหาน้ําแลง น้ําไมพอใชผันมาเลี้ยงขาวในทองนาดวยการออก
นโยบายใหสรางทํานบกั้นน้ําที่กองเกษตรมณฑลนครราชสีมาใหความชวยเหลือในการจัดสรางรวมกับ
ชุมชน
ดานการศึกษา พบวา ในระหวาง พ.ศ.2458 – 2466 มีโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้ นใน
มณฑลจํานวน 24 แหง และมีการประกาศขยายพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 จํานวน 97
ตําบลในมณฑลนครราชสีมาใน พ.ศ.2467
การดํ า เนิ น นโยบายด า นอื่ น ๆ ประกอบด ว ย ด า นสาธารณสุ ข พบว า การ
สาธารณสุขในมณฑลนครราชสีมา เจริญที่สุดในภาคอีสาน รัฐบาลดําเนินนโยบายปลูกฝใหกับราษฎร
ในมณฑลเพื่อปองกันโรคไขทรพิษซึ่งไดผลดีพอสมควร สวนดานการปาไม พบวา รัฐบาลประกาศใช
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กฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปา เพื่อกําหนดอัตราภาษีคาไมสําหรับราษฎรที่จะทําการตัดไม
ชนิดหวงหามจะตองเสียคาภาคหลวงตามอัตราที่กําหนดโดยรัฐบาล
จากการวิเคราะหหลักฐานชั้นตนที่เกี่ยวกับมณฑลนครราชสีมา พบวา รัฐบาลได
กําหนดนโยบายพัฒนาในดานเศรษฐกิจ และดานการคมนาคมตามลําดับ เปนที่สังเกตวา การพัฒนา
ดานคมนาคมในมณฑลนครราชสีมาเจริญกวามณฑลอื่น เนื่องจากมีถนนเชื่อมเขาสูตัวมณฑล และมี
เสนทางรถไฟเขาถึงจึงทําใหรัฐบาลพุงเปาไปที่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจมากกวา ทั้งนี้มีปจจัยมาจาก
การเกิดสภาพภูมิอากาศแปรปรวนอยูบอยครั้งในตนทศวรรษ 2450 และเกิดอุทกภัยครั้งใหญใน พ.ศ.
2460
5.3.2 มณฑลรอยเอ็ด
มณฑลร อ ยเอ็ ด เดิ ม เป น มณฑลที่ อ ยู ใ นอํ า นาจการปกครองของมณฑลอี ส าน ซึ่ ง มี
ศูนยกลางบริหารอยูที่เมืองอุบลราชธานี ตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดประกาศ
แยกมณฑลอีสานออกเปน 2 สวนยอยอีกคือ มณฑลอุบลราชธานี และมณฑลรอยเอ็ด โดยทรงมีพระ
บรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศใหทราบโดยทั่วกันวา
“…มณฑลอีสานตามที่เปนอยูในเวลานี้มีทองที่กวางขวาง และมีจํานวนพลเมืองมากถึง
ลานครึ่ง ยากที่จะจัดการปกครองเปนมณฑลเดียวใหทั่วถึงโดยเรียบรอยเหมือนมณฑลอื่น ๆ ได จึงทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล า ฯ ให แบ งมณฑลอีส านออกเปน 2 มณฑลคือ มณฑลอุบ ลราชธานี 1 มณฑล
รอยเอ็ด 1 มณฑลอุบลราชธานีมี 3 จังหวัดคือ จังหวัดอุบล 1 จังหวัดขุขันธ 1 จังหวัดสุรินทร 1 มณฑล
รอยเอ็ดมี 3 จังหวัดคือ จังหวัดรอยเอ็ด 1 จังหวัดสารคาม 1 จังหวัดกาฬสินธุ 1 เพื่อจะไดเปนการ
สะดวกแกการปกครองสืบตอไป…” โดยพระบรมราชโองการดังกลาวมีผลบังคับใชอยางเปนทางการใน
พ.ศ.2455 เปนปที่ 2 ในรัชกาล (พระบรมราชโองการประกาศ แยกมณฑลอีสานออกเปน 2 มณฑล
คื อ มณฑลอุ บ ลราชธานี 1 มณฑลรอยเอ็ด 1. ราชกิจ จานุเบกษา. เลม 29 ตอนที่ ก. หนา 8. 14
เมษายน 2455.)
5.3.2.1 ดานการปกครอง
พ.ศ.2455 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหมอมเจาธํารงศิริ ผูวาราชการเมือง
ชลบุรี ไปเปนขาหลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลรอยเอ็ด รับราชการสนองพระเดชพระคุณ (แจง
ความกระทรวงมหาดไทยเรื่องใหหม อมเจาธํารงศิริ เปนขาหลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑล
รอยเอ็ด. ราชกิจจานุเ บกษา. เลม 29 ตอนที่ 0ง. หนา 435. 19 พฤษภาคม 2455) เมื่อหมอมเจ า
ธํารงศิริไดรับการแตงตั้งใหเปนขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลรอยเอ็ดแลวจึงไดออกตรวจราชการในป
ดังกลาว โดยมีสาระสําคัญดังนี้
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“…แพนกมหาดไทย (1) การทําสํามโนครัว ตอไปควรบังคับกรมการอําเภอออก
สํารวจดวยตนเองไมใหกํานันผูใหญบานสํารวจแลใหงบยอดสงไปยังมณฑลรอยเอ็ดภายในเดือนตุลาคม
ทุก ๆ ศก (2) การทําทะเบียน ควรจัดทําทะเบียนขาราชการแลกํานันผูใหญบานเปนแพนก ๆ เปน
ตํ าบล ๆ เมื่ อได ถอดถอนหรื อเปลี่ ย นแปลงตําแหนงขาราชการ แลกํานัน ผูใหญบานอยางใด ก็ให
จําหนายแลแกทะเบียนนั้นตามพระราชบัญญัติปกครองทองที่ศก 116 (พ.ศ.2440) (3) สวนออฟฟศ
ควรจัดใหมีสมุดสําหรับเซ็นนามใหขาราชการมาทํางานแลเลิกตามเวลา แลที่ไมไดมาทําการดวยเหตุ
ตาง ๆ นั้น ควรใหยื่นใบลาตอผูบัญชาการ (4) สวนการเบิกจายเงินเดือนแลเงินคาใชสรอย การเงินคา
ใชสอยแพนกใดก็ใหเจานาแพนกนั้นเปนผูตั้งฎีกาเบิกแลรับเงินตรงไปจากพระคลังทีเดียว สําหรับจะได
ปองกันการบารั่วรั้ง เกรงวาเจานาที่ฝายมหาดไทยจะกระทําทุจริตขึ้น (5) ระเบียบการอําเภอนั้น ควรมี
ขาหลวงมหาดไทยออกตรวจจัดใหเปนการเรียบรอย แตเวลานี้ไมมีขาราชการประจําแพนก ซึ่งมีความรู
ความสามารถจะไปจัดได จําเปนตองขอประทานขาหลวงมหาดไทยไปจัดราชการในเรื่องนี้…”
“…แพนกอัยการ (1) ขาพระพุทธเจา (หมอมเจาธํารงศิริ-ผูวิจัย) ไดไปถึงมณฑล
รอยเอ็ด ตรวจเห็นมีสํานวนคางไตสวนไมมีตัวคน 270 เรื่องเศษ มีคัวคน 300 คนเศษ คางไตสวนไมมี
ตัวคน 500 เรื่องเศษ ยังไมไดตรวจนําเสนอเลย การที่สํานวนความคางอยูในระหวางไตสวนเชนนี้
เพราะไมมีขาราชการในแพนกอัยการจะทําการใหสําเร็จได
ครั้นโปรดเกลาฯ ใหพระไชยนฤนาทออกไปรับราชการในตําแหนงยกกระบัตร
มณฑล พระไชยนฤนาทไดตรวจตราการทํางานทั้งกลางวันกลางคืนจนสํานวนการไตสวนมีตัวคนคาง
เกาแลเกิดขึ้นใหมเสร็จไป คงเหลืออยูประมาณ 80 เรื่องเศษ สวนสํานวนการไตสวนไมมีตัวคนแลวไป
100 เรื่องเศษ การแลวไปไมหมดยังคางอยูอีกนั้นเพราะพระไชยนฤนาททําการผูเดียว
สํ า นวนการไต ส วนที่ ต รวจแลว หลักถานพอที่จ ะฟองพอใหศาลลงโทษได ใน
จํานวน 1 ในสวน 3 ของคดีอาญาที่เกิดขึ้นที่เปนดังนี้ก็โดยกรมการอําเภอไมชํานาญในการไตสวนตอง
มีคําสั่งชี้แจงทบทวนใหไตสวนเนือง ๆ เรื่องนี้ขาพระพุทธเจาไดชี้แจง...ระเบียบวิธีไตสวนกับกรมการ
อําเภอแลวแตยังไมสําเร็จประโยชนของราชการ จําเปนที่จะตองพยายามสอนกันไปจนกวากรมการ
อําเภอมีความรูชํานาญในการไตสวน
คดีฟองศาลแลวเพียงสิ้นเดือนกรกฎาคมศก 131 (พ.ศ.2455) 500 เรื่องเศษ ที่
ศาลพิจารณาพิพากษาไปแลวก็มีบาง นับวาความที่พนักงานอัยการไดฟองศาลชนะกวากึ่งจํานวน แต
หามีพนักงานอัยการวาความไม เพราะยกกระบัตรเมืองวาความไมเปนและแพงก็ไมมีตัว ในเวลาที่
พิจารณาใหเสมียนไปนั่งเปนหุนพอเซ็นนามเปนโจทยแทนอัยการเทานั้น สวนการซักพยานหลวงพิชิต
ปฏิภาณ ผูพิพากษาศาลจังหวัดรอยเอ็จไดชวยเหลือซักแทนพนักงานอัยการ การพองความจึงสําเร็จ
ประโยชนของราชการ นับวาหลวงพิชิตปฏิภาณทําราชการ 2 นาที่เปนประโยชนตอราชการมาก เรื่อง
เหลานี้ยังหาไดจัดการใหเปนระเบียบไม เผื่อมีการสิ่งใดมาก็ชวยกันทําไปพออยาอยาใหคั่งคางทับถม
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เทานั้น จําเปนตองรอขนกวาจะประทานยกกระบัตรเมืองแลแพงไปชวย จึงจะจัดใหเปนที่เรียบรอย
ได…”
“…(2) ความอาญาสินไหมมีแตเรื่องเลนการพนันเบี้ยโบกมากกวาอยางอื่น ๆ
ควรจัดการดังนี้ ราษฎรคนใดที่ไดเลนเบี้ยโบกในชั้นตนยังไมควรฟองศาลทุกเรื่องดังแตเดิมมา ควรให
กรมการอําเภอเปรียบเทียบปรับเปนพินัย การตั้งเบี้ยปรับใหวินิจฉัย ถาผูนั้นไดกระทําผิดเปนครั้งคราว
แรก ใหตั้งเบี้ยปรับตามสมควร แลถาผูใดไมเข็ดหลาบไดฝาฝนเลนอีกแลว ใหตั้งเบี้ยปรับใหมากกวา
ครั้งกอน เมื่อปรากฏวาผูใดถูกปรับในเรื่องเลนเบี้ยโบกนี้ตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไปยังไมเข็ดหลาบก็ดี หรือ
เปรียบเทียบแลวไมมีเงินเสียคาปรับ หรือไมยอมก็ดี ควรจัดใหการไตสวนแลสงตัวผูนั้นมาฟองรองเพื่อ
ขอใหลงโทษตอไป
(3) ของกลางตาง ๆ ที่กองอัยการเวลานี้สระสมคั่งคางอยูมาก ขาพระพุทธเจาได
สั่งใหพระไชยนฤนาทตรวจชําระเรงรัดเรียกของกลางจากยกกระบัตรเมืองแลแพงมาจัดการทําบาญชี
ใหเปนหลักถาน แลจัดการตอไปดังนี้ คือ ของกลางที่เสร็จสํานวนบางอยางซึ่งควรจะคืนใหเจาของรับ
ไปได ก็คืนใหเจาของรับไปบางอยางซึ่งเสร็จสํานวน สมควรจะขายเลหลังไดก็ใหเลหลัง กับอีกอยาง
หนึ่งของกลางที่ตองพิพาทกันอยูในระหวางคดียังไมเสร็จสํ านวน ถาเปนสิ่งของทองรูปพรรณหรือ
เงินตราก็ใหฝากคลัง สวนของกลางอยางอื่นมอบใหพธํารงคไปรักษาไว ณ เรือนจําแลว หามไมใหบุคคล
รักษาของหลวง แตพระไชยนฤนาทชําระสระสรางยังไมสําเร็จ เพราะหลวงภักดีสถานุกูลยกกระบัตร
เมืองแลแพงยังผัดสงของกลางเนือง ๆ โดยยังนึกไมออก
(4) มีขอสําคัญอีกอยางหนึ่งคือขาพระพุทธเจาไดสั่งพระไชยนฤนาทใหจัด การ
กวดขันไมใหสํารวนความในหองอัยการบารั่วไปในที่ตาง ๆ โดยกาทุจริตของพนักงานแลเสมียนดังแต
กอนเปนอันขนาด
(5) การเรือนจํา เวลานี้มีนักโทษทุกประเภทคุ มขังอยูถึง 800 คน สมควรจะ
จัดการใหเปนไปตามขอบังคับเรือนจําทุกอยาง แตชั้นตนควรทําที่คุมขังซึ่งเวลานี้พื้นแลฝาผุพัง หลังคา
มุงดวยแกไมแนนหนามั่นคง รั้วเรือนจําก็หักผุพังเอามือผลักอาจลมไดใหมั่นคงแขงแรง อาหารที่สําหรับ
นักโทษจะรับประทานนั้น ควรใหหุงตมใหพอกันรับประทาน อยาสักแตจายขาวไปใหหุงเองซึ่งนักโทษ
ไมพอรับประทานแทบทุกคน ควรจัดหาเครื่องนุงหมแลที่นอนใหสมควรอยาใหเปนการนาสังเวช ควร
ตรวจตราใหญาติเยี่ยมเปนเวลาแลระวังไมใหนักโทษนัดเลนการพนันแลเที่ยวกระทําโจรกรรมตอกันใน
เรือนจํา
แตตามที่กราบทูลนี้ ครั้นจะจัดการไปทีเดียวก็เกรงวาจะเกิดการที่นักโทษพักพัง
เรือนจําพากันหนีไป จึงไดใหการเปนไปตามเดิมจนกวาจะไดรับประทานอนุญาตคาใชสรอยตามที่ไดตั้ง
งบประมาณเพื่อขอพระอนุญาตแลว เมื่อไดรับประทานอนุญาต ขาพระพุทธเจาจะไดลงมือจัดการให
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เปนไปตามขอบังคับทีเดียว…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง รายงานราชการมณฑล
รอยเอ็ด 25 สิงหาคม – 29 มีนาคม 2455)
“…แพนกสรรพากร การสรรพากรสวนเมือง เปนที่เรียบรอย เพราะหลวงธนการ
พิทักษผูชวยราชการเมืองชํานาญในการสรรพากรการงานจึงเปนที่เรียบรอย แตมิขาดขอสําคัญอยูอีก
อยางหนึ่ง คือควรจะบังคับใหกรมการอําเภอสงเงินผลประโยชนไปใหถึงศาลารัฐบาลมณฑลตามวิก
(Week-ผูวิจัย) หรือตามที่กําหนดใหสง อยาใหเก็บไวตั้ง 6 เดือนเปนเงินตั้งแต 2000 บาทถึง 6000
บาท เปนการหมุนเอาเงินผลประโยชนรัฐบาลไปใชสวนตัวโดยไมมีเงินคาพาหนะเดินทางจะนําเงินสง
เรื่องนี้ขาพระพุทธเจาไดตั้งงบประมาณรายจายคาพานหะเดินทางในการสงเงินมา ขอพระอนุญาตจาย
ในศก 131 แลว ถาโปรดเกลาฯ ประทานอนุญาตแลว จะไดจัดการใหเปนที่เรียบรอย
แพนกคลัง (1) การแพนกคลังเปนที่เรียบรอยเพราะขุนวิสิตโกษาวิจารณมีวุฒิแล
ความสามารถกระทําการงานได เงินรายไดในศก 131 (พ.ศ.2455-ผูวิจัย) 459,270 บาท 95 สตางค
รายจาย 121,316 บาท 67 สตางค หักจายแลวคงเหลือ 327,964 บาท 31 สตางค…”
“…การโยธา การโยธาสําหรับมณฑลรอยเอ็จ เชนถนนหนทางแลที่ทําการของ
รัฐบาลยังไมไดจัดการกอสรางแตอยางใด ในเวลานี้เปนเวลาที่ขาพระพุทธเจากําลังคิดจัดการสรางถนน
หนทางแลที่ทําการของรัฐบาลกับที่พักขาราชการอิกเปนอันมากในเวลานี้ที่จะตองสรางขึ้นกอนก็คือ
ศาลารัฐบาลมณฑล แลเรือนจํากอน สวนจังหวัดรอยเอ็จ พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์เตรียมเครื่องไมจะ
จั ด สร า งไว บ า งแล ว ขาดแต เ งิ น ที่ จ ะต อ งซื้ อ สั ง กะสี เครื่ อ งเหล็ ก แลเครื่ อ งอื่ น ๆ อี ก บ า งยั ง ไม มี
ขาพระพุทธเจาจะไดตรวจตัดงบประมาณเงินเดือนขาราชการที่เหลือจายในปลายศก ไปจัดซื้อแล
จัดสรางใหสําเร็จภายในศก 131 นี้ ถาเงินเหลือจากจังหวัดรอยเอ็จ ขาพระพุทธเจาจะไดจัดทําสําหรับ
จังหวัดอื่น ๆ ตอไป…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง รายงานราชการมณฑลรอยเอ็ด
25 สิงหาคม – 29 มีนาคม 2455)
“…การตํารวจภูธร ตํารวจภูธรซึ่งมีอยูแลว คือโรงพักจังหวัดรอยเอ็ด 1 โรงพัก
อําเภออุไทยกาฬสินธุ 1 โรงพัก อําเภอสารคาม 1 โรงพักอําเภอเสละภูมิ 1 โรงพัก อําเภอสุวรรณภูมิ 1
โรงพัก ไมพอใชในราชการที่จะตรวจตราปราบปรามโจรผูรายจึงชุกชุมมาก แลตามอําเภอตาง ๆ การ
เฝารักษาเงินหลวงใชเกณฑราษฎรมาเฝาทุก ๆ อําเภอ ๆ หนึ่งวันหนึ่งรวม 8 คนถึง 10 คนสวนการนํา
ผูตองหาในคดีอาญาหรื อ...มาส งมณฑลต องเกณฑร าษฎรเปนผู ควบคุ มมาสงเปน คราวหนึ่งต องใช
ราษฎรตั้งแต 10 ถึง 20 คน เงินคาจางก็ไมได เปนการเดือดรอนแลปวยการทํามาหากินเลี้ยงชีพของ
ราษฎรมาก ใชแตเทานั้นระหวางทางที่คุมผูซึ่งตองหาในคดีอาญาไปสงนั้น บางทีถาเปนญาติพี่นองกัน
แลว ก็ปลอยเสียบาง บางทีเปนผูตองหาในคดีอาญาเอาเงินใหเปนสิน บนแลใหแลวก็ปลอยตัวไปเสีย
บางถึงกับฟองรองกันเนือง ๆ
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เห็นดวยเกลาวาควรจะตั้งโรงพักเพิ่มเติมขึ้น อีก คือเพิ่มตํารวจโรงพักจังหวั ด
รอยเอ็ดขึ้นอีกเปนโรงพักมณฑล แลโรงพักอําเภออุไทยกาฬสินธุ โรงพักอุไทยสารคาม เปนโรงพัก
จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดสารคามแลตั้งโรงพักอําเภอ 17 อําเภอจึงจะเปนประโยชนตอราชการ แลทั้ง
การโจรผูรายก็จะสงบเรียบรอย แตการที่จะจัดตั้งโรงพักขึ้นตามที่กราบทูลมาแลว เปนการเปลืองพระ
ราชทรัพยมาก ชั้นนี้ขาพระพุทธเจาขอรับประทานตั้งโรงพักที่สําคัญเพิ่มตํารวจโรงพักจังหวัดรอยเอ็จ
ขึ้นเปนโรงพักมณฑล เพิ่มพลตํารวจโรงพักอําเภออุไทยสารคาม 1 โรงพนักกาฬสินธุ 1 โรง ขึ้นเปน
โรงพักจังหวัด เพราะ 2 จังหวัดคืออําเภอสหัศขันธ อําเภอวาปประทุม อําเภอพยัฆภูมิพิไสย อําเภอ
สระบุษยซึ่งเปนทองที่โจรผูรายชุกชุม เมื่อจัดตั้งตํารวจภูธรในทองที่นี้ขึ้นแลว ตํารวจภูธรจะไดตรวจ
ตราจับกุมโจรผูรายในทองที่ซึ่งใกลเคียงกับอําเภออื่น ๆ ซึ่งไมไดจัดตั้งตํารวจภูธรดวย…” (หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง รายงานราชการมณฑลรอยเอ็ด 25 สิงหาคม – 29 มีนาคม 2455)
การดําเนินนโยบายพัฒนาดานการปกครองในมณฑลรอยเอ็ดระดับอําเภอนั้น
รายงานราชการมณฑลรอยเอ็ดระบุไวดังนี้
“…การอําเภอ (1) การปกครองในนาที่กํานันนั้น อําเภอหนึ่งมีพลเมืองอยางมาก
70,000 คน อยางนอย 20,000 คน อําเภอหนึ่งมีกํานันปกครองตําบลอยางมาก 10 คน อยางนอย
3 คน ทองที่ ๆ กํานันปกครองกวางขวางใหญโตตั้ง 40 หมูบานก็มี เมื่อมีราชการสิ่งใดหรือเกิดโจร
ผูรายอุกฉกรรจกวาอําเภอจะไดทราบเรื่องเปนการชานานมาก เห็นดวยเกลา วาควรจะจัดแบงตําบลให
กํานันปกครองโดยสดวกรวดเร็วกับราชการขึ้น
(2) ทองที่อําเภอสุวรรณภูมิตามซึ่งขาพระพุทธเจา (หมอมเจาธํารงศิริ-ผูวิจัย) ได
ตรวจเห็นเปนทองที่กวางขวางมีพลเมืองถึง 70,000 คนอาณาเขตแลพลเมืองมากกวาเมืองปราจิณบุรี
เมืองนครนายก ซึ่งขาพระพุทธเจาไดเคยรับราชการมาแลว ทั้งโจรผูรายก็ชุกชุม เพราะตอเขตรมณฑล
อุบล มณฑลนครราชสิมา สมควรจะตั้งเปนจังหวัดตามพระราชบัญญัติปกครองทองที่ได แตการที่จะ
จัดตั้งเปนจังหวัดขึ้นนั้นจะเปนการเปลืองพระราชทรัพยมากแลว ขาพระพุทธเจาก็จะฉลองพระเดช
พระคุณจนเต็มกําลังแลความสามารถแตตองขอรับประทานนายอําเภอที่มีความสามารถกระทําการ
งานไดแลจับโจรผูรายแขงแรงไปประจําเปนนายอําเภอสุวรรณภูมิไปกอน ถาเปนการเหลือบากวาแรงที่
จะรับสนองพระเดชพระคุณปกครองแลปราบปรามไมสงบเรียบรอยประการใดจะกราบทูลครั้งหลัง
(3) ที่วาการอําเภอที่ซึ่งไดใชทําการอยูในเวลานี้ไดอาศรัยเรือนนายอําเภอทําการ
อยูบาง ไดตั้งอาศรัยอยูในที่ดินของราษฎรบางยังไมเปนการสมควร เห็นดวยเหลาวาเมื่อถึงฤดูแลงแลว
ควรหาที่ป ลู กเสี ย ใหม ให เ หมาะแก ภูมิป ระเทศ แลทั้งจะไมตองใชพระราชทรัพยมากมายอยางใด
ขาพระพุทธเจากําลังคิดแบบแปลนสรางที่วาการอําเภอตอไป…”
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“…ระเบียบการอําเภอทั้งหลาย ควรฝกหัดกรมการอําเภอใหมีวุฒิกระทําการ
งานดวยตนเองอยาใหทํางานใหนายอําเภอเซ็นชื่อ ซึ่งเปนการเหลวไหลตองสั่งทบทวนไปมาเปนการ
เสียเวลาราชการ ไมมีสิ้นสุดเหมือนดังแตกอน ราชการจะไดดําเนินขึ้นเปนลําดับ
(5) ควรจะจัดใหกรมการอําเภอปกครองพลเมืองใหนิยมนับถือแลใหอยูเปนสุข
กลาวคือหามอยาใหกระทําการทุจริตเห็นแตเล็กแกนอยเปนการเดือดรอนแกราษฎรตาง ๆ กระทําให
ราษฎรตองเสียทรัพยโดยไมใชเหตุดังขาพระพุทธเจาตรวจจับไดหลายเรื่อง เชน ราษฎรมารองสิ่งใดที่
อําเภอ ตองเรียกคาคํารอง 1 บาท 50 สตางค เอามาเปนประโยชนสวนตัว เสียทุกเรื่องกอนจึงจะ
จัดการในเรื่องนั้นให ในที่สุดเมื่อไมมีชองทางที่จะหาประโยชนอยางอื่น ๆ ไดแลว ก็ไปตีเกราะประชุม
เรียกลูกบานมาใหเลนเบี้ยโบกบาง ฆาโคไมไดรับอนุญาตบาง แลวจับกุมปรับเอาเงินมาเปนประโยชน
สวนตัวเสียเองดังนี้เปนตน แตการที่ทําเชนนี้ ขาพระพุทธเจาไดหามปรามอยาใหทําอีกตอไป ที่ทําแลว
ควรยกโทษใหเพราะมีมากเรื่องถาจะไตสวนฟองรองก็ยาก…”
“…(6) การโจรผูราย มีผูรายอุกฉกรรจแลผูรายเล็กนอยชุกชุม คดีเกิดขึ้นในรอย
ราย จับไดเพียง 20 รายเทานั้น ควรจัดการอยาใหกํานันปกปด ใหบอกกับอําเภอทุกเรื่อง เมื่อกรมการ
อําเภอไดทราบแลวก็อยาปกปด ใหพยายามออกสืบไตสวนแลจับกุมใหไดตัวจําเลย อยาปลอยใหแต
กํานันไตสวนจับกุมเทานั้น กํานันจะไดไมกระทําการทุจริตเห็นแกญาติมิตรแลลงเอาเงินปลอยผูราย
ดังที่เปนมาแลว การตรวจตราจับกุมผูรายก็จะไดมากราย ผูรายจะไดสงบเรียบรอย…”
“…(7) การเปรี ย บเที ย บความแพ ง ควรให ก รมการอํ า เภอเปรีย บเที ย บตาม
กฎหมายแลยุติธรรม อยาใหเปรียบเทียบผิด ๆ ถูก ๆ แลอยาใหเขาขางฝายโจทยฝายจําเลยใชอํานาจ
กดขี่ใหฝนยอมเหมือนดังแตเดิม…”
“…การสรรพากรอําเภอ ซึ่งแตเดิมไดปฏิบัติกันมาหาไดจัดตั้งงบประมาณใหมี
สมุหบาญชีแลเสมียนสรรพากรขึ้นไม นายอําเภอก็จางหาเสมียนมาทําบาญชีโดยออกเงินคาจางอยาง
สูงคนหนึ่งเดือนละ 5 บาท อยางต่ําเดือนละ 2 บาท บาญชีทั้งปวงจึงเลอะเทอะเหลวไหล เก็บเงินได
แล ว ลงบาญชี บ า ง เก็ บ เอาเป น ประโยชน ส ว นตัว เสีย ไมนําลงบาญชีบา งแลตัว เงิน ผลประโยชน ซึ่ ง
นายอําเภอเก็บรักษาไว นายอําเภอไดผอนเอาไปใชเชนเงินที่เก็บไดจํานวนเดือนเมษายนไดตอเดือน
กรกฎาคม เอาเงินสําหรับเดือนกรกฎาคมสงแทนดังที่ขาพระพุทธเจาแลหลวงธนภารพิทักษผูชวย
ราชการเมืองไดตรวจเห็น คืออําเภอธวัชบุรีเงินหลวงขาดหายไป 303 บาท นายอําเภอพนมไพรแดน
มฤคขาดหายไป 215 บาท อําเภอสุวรรณภูมิหายไป 936 บาท ขาพระพุทธเจาไดสอบถามกรมการ
อําเภอทั้ง 3 อําเภอ ก็ตอบโยเยฟงไมได เชนอําเภอธวัชบุรีกรมการอําเภอตอบวานายอําเภอไปตรวจ
ราชการทองที่เก็บเอเงินไปเสียบาง อําเภอพนมไพรแดนมฤคคอบวาหนูคาบไปบาง อําเภอสุวรรณภูมิ
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นายอําเภอตอบวากรมการอําเภอไดแบงกันเอาไปรักษาไว ปลัดอําเภอไปตรวจราชการไดเก็บไปเสีย
ดวยบาง เห็นดวยเกลาฯ วาเปนขอแกตัว ขาพระพุทธเจาไดบังคับใหนายอําเภอนําเงินผลประโยชนท่ี
ขาดหาย กับเงินที่ไมไดลงบาญชีมาใช นายอําเภอก็ไดไปเอาเงินในระหวางที่ไปหาเงินนั้น ไปหาอยู
ประมาณ 5 ชั่วโมงบาง 7 ชั่วโมงบางจึงไดตัวเงิน แลในการที่ขาพระพุทธเจาไดสั่งออกตรวจรายการ
คราวนี้ไดสั่งใหหลวงธนภารพิทักษผูชวยราชการเมืองรวบรวมเงินผลประโยชนซึ่งตกคางอยูที่วาการ
อําเภอสงตอศาลารัฐบาลมณฑล 50,000 บาทเศษ สวนในเรื่องเงินหลวงขาดไปเปนการแลเห็นไดวา
นายอําเภอซึ่งขาพระพุทธเจาไดกราบทูลแลวเอาเงินหลวงไปใช ครั้นขาพระพุทธเจาจะถอดถอนแล
ฟองใหศาลลงโทษก็เห็นดวยเกลาวา จะเปนการรุนแรงเกินไป เพราะแตเดิมราชการสั่งใหปฏิบัติกันมา
แต คร า ว ๆ ทั้ งเวลานี้ เ ป น เวลาซึ่ งแรกขาพระพุทธเจาจะไดไปรับ ราชการดว ย ขาพระพุทธเจ า จึ ง
ภาคทัณฑแลเรียกทัณฑบนไมใหกระทําการทุจริตตอไปแลว…”(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12
เรื่อง รายงานราชการมณฑลรอยเอ็ด 25 สิงหาคม – 29 มีนาคม 2455)
ดานการจัดการทองที่หมอมเจาธํารงศิริได รายงานวา
“…(1) ขาพระพุทธเจาไดตรวจราชการตามทองที่ ไดสอบถามกํานันผูใหญบาน
ราษฎรตามตําบลตาง ๆ ราษฎรพากันรองตอขาพระพุทธเจาวา ไดรับความเดือดรอนโดยโจรผูรายก็ชุก
ชุม กรมการอําเภอไมออกไปสืบสวนตรวจจับแลทั้งราษฎรไมอยากจะใหกรมการอําเภอมาตรวจดวย
เพราะเมื่อกรมการอําเภอไดออกมาตรวจไดเรียกเกณฑเอาขาวปลาอาหารไปแลวก็ไมคิดเงินให
การเรื่ อ งนี้ ข า พระพุ ท ธเจ า ได ชี้ แ จงว า กล า วกรมการอํ า เภอแล ว เพื่ อ ไม ใ ห
ประพฤติดังที่เปนมาแลวแตกอน
(2) กับตามตําบลตาง ๆ ไดเกิดอหิวาตกโรคชุกชุม ที่เกิดอหิวาตกโรคขึ้นนี้ก็โดย
ราษฎรอดอยากไมขาวรับประทาน ไดรับประทานรากไม ผักบุง ผักตําลึง ยอดฟกทอง ตางขาว แลทั้ง
กรมการอําเภอ กํานัน ผูใหญบานก็ไมจัดการปองกันรักษาอยางไร พากันเกรงกลัวอหิวาตกโรคทั้งนั้น
ราษฎรที่ปวยอหิวาตกโรคถึงแกกรรมศกนี้มาก ขาพระพุทธเจาจะถวายบาญชีภายหลัง…”
“…เรื่องนี้ขาพระพุทธเจาไดจัดการ คือสั่งใหแพทยประจําเมืองออกไปปองกัน
รักษา สวนตําบลอื่นแพทยประจําเมืองไปฟองกันรักษาไมทั่วถึง ขาพระพุทธเจาสั่งใหแพทยป ระจํา
ตําบลมารับคําชี้แจงสั่งสอนถึงวิธีจะปฏิบั ติในการที่ปองกั นรักษา กับไดจายยาใหไปแลว ตั้งแตนั้น
อหิวาตกโรคก็สงบลดนอยลง แลในเวลานี้ก็เรียบรอยแลว สวนการที่ราษฎรไมมีขาวจะรับประทานนั้น
ขาพระพุทธเจาไดจัดการจําหนายขาวใหแกราษฎรแลวดังนี้ คือแจกขาวใหแกราษฎรที่ปวยชรา ทุพล
ภาพ บา ใบ ซึ่งไมสามารถจะหาเลี้ยงชีพดวยตนเองได ไมคิดเอาเงินอยางหนึ่ง กับอิกอยางหนึ่งราษฎร
ที่ยากจนจริง ๆ ถึงกับไมมีเงินแลขาวรับประทานแตยังมีกําลังที่จะหาเลี้ยงชีพได ขาพระพุทธเจาไดจาย
ขาวลวงหนาใหยืมไปรับประทานกอน เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวขาวในนาแลวใหนํามาใชภายหลัง…”
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“…3 การทํานาของราษฎรในมณฑลรอยเอ็ดมีที่ อําเภอสระบุษย อําเภอสุวรรณ
ภูมิ อําเภอพยัคฆภูมิพิไสย อําเภอวาปประทุม อําเภอเกษตรวิไสย อําเภอจตุรพักตรพิมาน อําเภอกมลา
ไสย อํ า เภออุ ไ ทยร อ ยเอ็ จ อํ า เภอปจิ ม ร อ ยเอ็ จ แต ศ กก อ นทํ า นาไม ไ ด ผ ล ครั้ น มาในศก 131 นี้
ขาพระพุทธเจาไดไปรับราชการแลว ฝนตกทั่วถึงกันมีน้ําบริบูรณพอที่จะทํานาได แตราษฎรยังหาไดลง
มือเพาะปลูก เพราะไมมีพรรณขาว แลในเรื่องพรรณขาวนี้มณฑลอุบลราชธานีไดสั่งใหจัดการแตเดิมก็
สั่งใหทําแตคราว ๆ ไมกวดขันคือตั้งงบประมาณใหซื้อขาวแตเพียงอําเภอละ 200 บาท แลวกรมการ
อําเภอก็ไมทําตามคําสั่ง ขาพระพุทธเจาไดชวยกับพระสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ ปลัดมณฑลจัดการซื้อเอง คือ
ใหไปซื้อพรรณขาวที่ถูก ๆ มาจําหนายใหราษฎรแตเทาราคาที่ซื้อ สวนราษฎรที่ยังไมมีเงินจะซื้อพรรณ
ขาวแตมีไรนาโคกระบือซึ่งจะแลเห็นไดวาจะเอาพรรณขาวไปเพาะปลูกแลว ขาพระพุทธเจาก็จายขาว
ลวงหนาใหไปกอนเพื่อราษฎรจะไดเพาะปลูกขาวทันกับฤดูกาล แลใหผอนผันวาเมื่อทํานาไดผลแลวให
เอาเงินหรือขาวมาใชในภายหลัง แลเมื่อจายขาวใหไปแลว ขาพระพุทธเจาไดแตงใหเจาพนักงานออก
ตรวจ เพื่อใหราษฎรที่รับพรรณขาวไปไดเพาะปลูกพรรณขาวทุก ๆ รายแลว ครั้นตอมาดวยเดชะพระ
บารมีปกเกลาปกกระหมอม การเพาะปลูกของราษฎรซึ่งเหือดแหงทํานาไมไดผลมาถึง 2 ศก แลวโดย
ฝนไมตก มาในศกนี้ฝนตกชุกขึ้น ราษฎรในมณฑลรอยเอ็จไดเพาะปลูกปกดําขาวงอกงามดีตลอดถึงกัน
แลว ประมาณกวาครึ่งจํานวนของพื้นที่ซึ่งควรจะทํานาได แลในเวลานี้ราษฎรยังกําลังลงมือตกกลาแล
เพาะปลูก อีกเปนอันมาก การเพาะปลูกขาวที่ราษฎรไดลงมือทําแลวกึ่งหนึ่ง ถาไมมีเหตุเสียหายอยาง
อื่นเปนที่หวังดวยเกลาฯ วาคงจะไดผลทั้งนั้น แลทั้งฝนตกอยูเสมอ ราษฎรพากันรองสาธุการโดยความ
ยินดีเปนที่ปลื้มของขาพระพุทธเจาอยางยิ่ง…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง รายงาน
ราชการมณฑลรอยเอ็ด 25 สิงหาคม – 29 มีนาคม 2455)
การกอตั้งมณฑลรอยเอ็ดใน พ.ศ.2455 นับวาเปนการจัดการปกครองหัวเมือง
บริเวณลุมน้ําชีตอนกลาง เพื่อใหเขากับระบบเทศาภิบาลโดยสมบูรณ กลาวคือ จัดการปกครองเปน
แบบจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบานดังที่ปรากฏอยูในปจจุบัน ผลจากการตั้งระบบการปกครอง
แบบใหม นี้ ทํา ให ห น ว ยการปกครองที่ เ รี ย กวา “เมือง” หมดสิ้ น ไป แตยังมีการใชคําเรีย กอยู สว น
ตํ า แหน ง ผู ว า ราชการเมื อ ง ปลั ด เมื อ ง ยกกระบั ต รเมื อ ง และผู ช ว ยราชการเมื อ งถู ก ยุ บ ไป ทํ า ให
ขาราชการซึ่งเปนคนพื้นเมืองที่เคยดํารงตําแหนงตองพนจากตําแหนง แตรัฐบาลไดจัดใหมีตําแหนง
พิเศษ (ประศาสตร อุนใจ, 2548: 57-58) เมื่อเปนมณฑลแลว จึงไดมีการยุบอําเภอตาง ๆ แลวเรียก
เปนอําเภอ เชน อําเภออุทัยรอยเอ็ด ไดรับการเปลี่ยนเปนอําเภอแซงบาดาล แตชื่อแซงบาดาลนี้ เดิม
เปนเมืองบริวารของกาฬสินธุตั้งอยูที่บานโนนศิลา ครั้นอําเภอแซงบาดาลเปลี่ยนเรียกเปนอําเภอสหัส
ขันธแลว ทางราชการจึงเอานาม แซงบาดาล มาเปลี่ยนเรียกอําเภออุทัยรอยเอ็ดเปนอําเภอแซงบาดาล
ดังกลาวมาแลว ตอมาใน พ.ศ.2456 ทางการจึงไดยายอําเภอแซงบาดาลซึ่งตั้งอยูริมคูเมืองรอยเอ็ดดาน
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ตะวันออก (ตรงบานพักสัสดี) ไปตั้งอยูที่วาการใหมที่ตําบลดินแดง แตกลับเรียกในสมัยตอมาวา อําเภอ
ธวัชบุรี (เติม วิภาคยพจนกิจ, 2557: 177)
เมืองธวัชบุรีเดิมตั้งอยูที่บานเสาธง ตอมาไมปรากฏหลักฐาน ตั้งแตพระยาศรี
สิงหเทพ (ทัด ไกรฤกษ) ขาหลวงเมืองอุบลราชธานี ขอใหเพียเมืองขวาเปนผูรักษาราชการเมืองธวัชบุรี
ตอมาใน พ.ศ.2462 รัฐบาลมณฑลไดมีประกาศใหยายที่ตั้งที่วาการอําเภอดินแดงไปตั้งใหมที่บานแขวง
ใกลบานโพนทอง และโอนบางตําบลที่ใกลเคียงสะดวกแกการปกครองในทองที่อําเภอกมลาสัย อําเภอ
กุฉินารายณและอําเภอเสลภูมิ รวม 7 ตําบลมาขึ้นกับอําเภอโพนทอง สวนเมืองบริวารของมณฑล
รอยเอ็ดเชน อําเภอกันทรวิชัยในสมัยทาวขัติยเปนนายอําเภอ ทางการไดโอนทองที่อําเภอกันทรวิชัย
จากเมืองกาฬสินธุไปสังกัดเมืองรอยเอ็ดจนถึง พ.ศ.2456 รัฐบาลจึงไดโอนสังกัดอําเภอกันทรวิชัยมา
ขึ้นกับจังหวัดมหาสารคาม (เติม วิภาคยพจนกิจ, 2557: 207)
พ.ศ.2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหประกาศใช “พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหารในมณฑลพายัพ มณฑลอุดร มณฑลอุบลราชธานี
มณฑลรอยเอ็ด” เพื่อใหพลเมืองไดรับความเสมอหนาทั่วกันอยางมณฑลอื่น (พระบรมราชโองการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ ทหาร ในมณฑลพายัพ มณฑลอุดร มณฑลอุบลราชธานี
มณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ก. หนา 287. 21 กันยายน 2456)
ตอมาไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปดทําการโทรเลขขึ้นที่มณฑลรอยเอ็ด
เพื่อทําการรับสงโทรเลขไปมาระหวางเมืองตาง ๆ ไดทั่วกัน โดยใหเปดใชการไปรษณียโทรเลขธนาณัติ
ขึ้น ที่ มณฑลร อยเอ็ ด เพื่ อทํ า การรั บ สงเงิน จากหัวเมืองในมณฑลรอยเอ็ดไปยังเมืองหลวง โดยเริ่ม
ดําเนินการตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ.2456 (ประกาศกระทรวงคมนาคม แผนกการไปรษณียโทรเลข
เรื่องการเปดใชโทรเลขขึ้นที่มณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ง. หนา 1106. 31
สิงหาคม พ.ศ.2456)
พ.ศ.2457 หมอมเจาคํารบ ไดออกตรวจราชการมณฑลรอยเอ็ ดเกี่ยวกั บ การ
โรงพั กตํ า รวจภูธร โดยได ร ายงานวา สถานที่ดังกลาวไมสะอาด เพราะเปน โรงพักเกา ทางการจึง
ดําเนินการสรางโรงพักแหงใหมเปนอาคารแนนหนาเรียบรอยดี สวนเครื่องแตงกาย อาวุธของตํารวจ
สะอาดเรียบรอยดี จากนั้นจึงไดตรวจสอบสมุดบัญชีรับสงหนังสือ สมุดบันทึกเหตุการณ ทะเบียนคน
พาล สมุดสํามะโนครัวนักโทษ บัญชีรายชื่อนักโทษหลบหนีซึ่งทั้งหมดที่กลาวมาทําเรียบรอยดี การเก็บ
รักษากําปนเงินทางราชการเรียบรอยดีไมปรากฏวามีเหตุการณปลนชิงแตอยางใด
พ.ศ.2458 ในสมัยหลวงชาญรัฐกิจ (เชย) เปนนายอําเภอไดยายที่วาการอําเภอ
กันทรวิชัยจากบานคันทรา (คันธาราษฎร) ซึ่งรางไปปลูกสรางใหมที่บานโคกพระ ริมหนองบัวทิศเหนือ
จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ตอมาอีกสองปคือ ใน พ.ศ.2460 จึงเปลี่ยนมาเปน อําเภอโคกพระตามนามตําบล
ที่ตั้งพรอม ๆ กับเปลี่ยนชื่ออําเภอภูแลนชางเปน “อําเภอยางตลาด” ครั้น พ.ศ.2482 สมัยพระยา

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

196
สุนทรพิพิธ (เชย มัฆวิบูลย) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงเปลี่ยนกลับมาเปน “อําเภอกันทร
วิชัย” ดังปรากฏในปจจุบัน (เติม วิภาคยพนจกิจ, 2557: 207)
พ.ศ.2462 เจาพระยาสุรสีหวิสิษฐศักดิ์ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ไดรับใบ
บอกสมุหเทศาภิบาลมณฑลรอยเอ็ด เกี่ยวกับการจัดการปกครองในทองที่จังหวัดกาฬสินธุ มีหลาย
อํ า เภอที่ เ ขตแขวงยั ง เหลื่ อ มล้ํ า กระหนาบเกี่ ย วกั น ไม ส ะดวกแก ก ารปกครอง จึ ง ขออนุ ญ าต
กระทรวงมหาดไทยตัดแบงทองที่ใหม ประกอบดวย
(1) ขอยุบอําเภอดินแดง จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งเปนอําเภอขนาดเล็กมีเพียง 4 ตําบล
เทานั้น โดยโอนเอา 3 ตําบลไปรวมกับอําเภอที่จะตั้งขึ้นใหมในขอ (2)
(2) ขอตัดเอาทองที่จากอําเภอเสลภูมิ 2 ตําบล จากอําเภอกมลาสัย 2 ตําบล
จากอําเภอกุฉินารายณ 2 ตําบล จากอําเภอดินแดนที่จะยุบ 1 ตําบล รวมเปน 7 ตําบล รวมตั้งขึ้นใหม
โดยตั้งที่วาการอําเภอที่ บานแวง เรียกวา อําเภอโพนทอง ตามชื่อบานโพนทอง (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. มร.6 ม/4 ขออนุญาตยุบอําเภอดินแดงและตั้งอําเภอโพนทองในจังหวัดรอยเอ็ด 10 ตุลาคม
- 3 พฤศจิกายน 2462)
พ.ศ.2465 เจ า หน า ที่ ป กครองทองถิ่นไดจัดการสรางสนามบิน ประจํามณฑล
รอยเอ็ดสําเร็จเปนที่เรียบรอย สมุหเทศาภิบาลมณฑลรอยเอ็ดมีความประสงคขอใหนักบินนําเครื่องบิน
แสดงใหกับพลเมืองดู เพื่อเปนการปลุกใจใหเห็นถึงประโยชนของการบิน กระทรวงกลาโหมจึงไดจัดสง
เครื่องบินไปตามความตองการ แตกอนการจะสงเครื่องบินไปนั้น สมุหเทศาภิบาลไดประชุมขาราชการ
ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด ปลัดมณฑล ไดชี้แจงแกบรรดาพลเมืองใหเห็นคุณประโยชนของการ
บิน และชักชวน แนะนําใหชวยกันบํารุงกําลังของชาติทางอากาศยานดวยกําลังทรัพยทั้งมากและนอย
ตามฐานะ ปเดียวกันในวันที่ 7 เดือนเมษายน นักบินไดนําเครื่องบินจากสนามบินจังหวัดนครราชสีมา
มณฑลนครราชสี มาจํ า นวน 5 เครื่องไปลงที่ส นามบิน จังหวัดรอยเอ็ด โดยสวัส ดิภ าพ และเปดให
ประชาชนไดเขาชมเครื่องบินอยางใกลชิด วันที่ 8-9 นักบินไดนําเครื่องบินขึ้นแสดงใหประชาชนใน
จังหวัดรอยเอ็ดดู และบินลงรับคนขึ้นโดยสารขึ้นไปดวย วันที่ 11 นักบินไดนําเครื่องบินไปยังจังหวัด
มหาสารคาม และขึ้นบินแสดงใหประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามรับชมในวันที่ 12-13 จากนั้นวันที่
15 จึงนําเครื่องบินไปกาฬสินธุ และจัดแสดงการบินเชนเดียวกันในวันที่ 16-17 การแสดงการบินครั้งนี้
ไมมีอุปสรรคปญหาแต อยางใด โดยมีหัวหนาควบคุ มการบิ น คื อ นายรอยเอก หลี สุวรรณานุช ได
ดําเนินการเปนที่เรียบรอยตลอดจนเปนผูบังคับบัญชา
เจาหนาที่ฝายปกครองทองถิ่นและขาราชการฝายทหารกับขาราชการแผนกอื่น
ๆ ตลอดจนบรรดาพอคาและประชาชนไดแสดงความเปนมิตรไมตรีรับรองนักบินและเตรียมการตาง ๆ
อาทิ ทําบุญฉลองสนามบิน มีมหรสพ ประชาชนอวยพรใหแกนักบินดวยความปติยินดี ทั้งนี้ เงินที่ชวย
สนับสนุนบํารุงกําลังทางอากาศยานของจังหวัดรอยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 90,971 บาท 50 สตางค จังหวัด
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มหาสารคาม 67,763 บาท 75 สตางค, จังหวัดกาฬสินธุ 66,565 บาท 5 สตางค รวมเปนเงินทั้งสิ้น
225,300 บาท 20 สตางค การบริจาคเงินเปนจํานวนมากในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ประชาชนในมณฑล
รอยเอ็ดเล็งเห็นถึงประโยชนของการบิน ซึ่งเปนการสงเสริมนโยบายของรัฐบาลใหชวยเปนกําลังของ
ชาติบานเมือง ดังความตอนหนึ่งวา
“…เมื่อคิดดูวามณฑลนี้เปนมณฑลชั้นนอกมีเพียง 3 จังหวัดเทานั้น ก็ยังไดเงิน
มากมายอยางนาพิศวงถึงเพียงนี้ แสดงใหเห็นประจักษวาประชาชนในมณฑลรอยเอ็ดเต็มไปดวยความ
มุงหมายที่จะชวยบํารุงกําลังของชาติใหเจริญยิ่งขึ้นตามลําดับ ไมสักแตกลาวดวยวาจาวา รักชาติ…”
นอกจากนี้ทางการยังไดมีแถลงการณใหทราบโดยทั่วทั้งมณฑลวา กรมอากาศ
ยานไดทําการรับสงไปรษณียสําหรับจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดรอยเอ็ดเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่ง
สงผลใหเกิดความสะดวกแกหัวเมืองมณฑลที่อยูหางไกลไรทางคมนาคมที่จะใชยวดยานพาหนะอยาง
เร็วได กรมอากาศยานจะสามารถชวยทําประโยชนเชนนี้และอยางอื่นไดอีกหลายประการยอมตองอา
ศรัยสนามบิน มณฑลใดมีสนามบินไวมาก ก็ยิ่งจะไดรับประโยชนมากขึ้น เพื่อใหเปนเครื่องเตือนใจวา
เครื่องบินนั้นมีประโยชนอยางไร และขอใหชวยกันบํารุงกําลังของชาติทางอากาศใหรุงเรืองยิ่งขึ้นไป
(คําแถลงการณของเสนาธิการทหารบก เรื่อง แสดงการบินในมณฑลรอยเอ็ด. 30 กรกฎาคม 2465.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39 ตอนที่ 0ง. หนา 1158)
การแสดงการบินใน พ.ศ.2465 กระทรวงกลาโหมไดบันทึกไววา การแสดงการ
บินครั้งนี้ขาราชการไดดําริจัดการเปนอยางดี ไดทรัพยสําหรับบํารุงการบินซึ่งเปนกําลังของชาติสวน
หนึ่งอยางงดงาม ยอมนับวาเปนอันสําเร็จผลเต็มตามความปรารถนาควรเปนที่ภูมิใจยิ่งนัก ยังไมมี
มณฑลใดเสมอเหมือน ทั้งนี้เพราะความเอื้อเฟอและความสามารถของบรรดาขาราชการพอคา คหบดี
มีสมุหเทศาภิบาลชวยกันปลุกใจชี้แจงใหพสกนิกรบังเกิดความศรัทธาเชื่อถือในความสําคัญของการ
อากาศยานซึ่งมีแกบานเมืองเราในขณะนี้ และจะมียิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต การเรี่ยไรเงินบริจาคบํารุง
การบินในครั้งนี้ รวมทั้งการชวยปลุกใจในความรักชาติของรัฐบาลสงผลให สมุหเทศาภิบาลมณฑล
รอยเอ็ดไดรับความดีความชอบ มหาเสวกตรี พระยารณชัยชาญยุทธ (ถนอม บุณยเกตุ) ไดรับความดี
ความชอบเปนพิเศษ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
ยศทหารบกใหเปนนายพันโทพิเศษแหงกรมอากาศยาน เพื่อเปนเครื่องหมายแหงความชอบ
ความดีพิเศษของสมุหเทศาภิบาลมณฑลรอยเอ็ดที่สามารถรับบริจาคทรัพยจาก
ราษฎรทั้ง 3 จังหวัดไดนั้น กระทรวงกลาโหมไดแสดงความยินดีมาก ดังความวา
“…คราวนี้ไดดําเนินไปโดยที่ประชาชนชวยเหลือดวยความเต็มใจจริง มิไดมีการ
ที่ตองบังคับน้ําใจแตอยางหนึ่งอยางใดเลย ขอบรรดาผูที่ไดออกกําลังกาย และชวยดวยกําลังทรัพยใน
ครั้ ง นี้ ด ว ยความประสงค จ ะส ง เสริ ม กํ า ลั ง ทางอากาศ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารเป น คุ ณ ต อ ชาติ ศาสนา
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พระมหากษั ต ริ ย บ า นเกิ ด เมื อ งมารดร จงได รั บ ความสรรเสริ ญ และความชอบใจอย า งสู ง ของ
กระทรวงกลามโหมทั่วกัน ขอประสบแตความเบิกบานสําราญจิตอยูชั่วจิรัฎฐิติกาลเทอญ…” (แจงความ
กระทรวงกลาโหม เรื่อง รับเงินบํารุงกําลังทางอากาศเนื่องแตคราวแสดงการบินในมณฑลรอยเอ็ ด.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39 ตอนที่ 0ง. หนา 1962. 15 ตุลาคม 2465)
5.3.2.2 ดานการคมนาคม
แตเดิมการดําเนินนโยบายดานการคมนาของมณฑลรอยเอ็ดขึ้นกับมณฑลอีสาน
เมื่ อได มีการประกาศแยกมณฑลออกใน พ.ศ.2455 จึงเริ่มดําเนิน การใน พ.ศ.2456 ดังปรากฏวา
บริเวณหวยยางเซอรตําบลขี้เหล็กกัยหวยยางบานดง ตําบลโพนเมืองทองที่อําเภอสระบุษย เปนหนทาง
ที่ลําบาก พอคาแมขายเดินทางไปมายาก เมื่อเขาฤดูฝนแลว พอคาและราษฎรไมสามารถเดินทางไป
คาขายได เพราะบริเวณหวยมีน้ําลึกเกวียนไมสามารถขามได นายรอยตรีอุม นายอําเภอไดเรี่ยไรเงิน
จากกรมการอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน และราษฎร จัดสรางสะพานขามหวยยางเซอร โดยใชไมตะเคียน
และไมป ระดู ทั้ งนี้ ได ส ร า งสะพานข า มห ว ยบานดงตําบลโพนเมื องอี กหนึ่ งแหง (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. มร.6 ม/14 เรื่อง สะพานในมณฑลรอยเอ็ด 22 ม.ค.2456 – 15 มี.ค.2461 และ แจงความ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องสรางสะพาน ขึ้นที่หวยยางเซตรกับยางบานดง ทองที่อําเภอสระบุษย มณฑล
ร อ ยเอ็ ด 2 สะพาน. ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 30 ตอนที่ 0ง. หน า 505. 8 มิ ถุ น ายน 2456)
กระทรวงมหาดไทยไดรับใบบอกจากมณฑลรอยเอ็ดวา หนทางในทองที่อําเภอจัตุรพักตรพิมาน ซึ่งไป
ตอเขตอําเภอพยัคฆภูมิพิสัยมีลําน้ําและหวยอยู 3 แหงคือ ลําน้ําเสียวตําบลหัวเรือ หวยแรงตําบลลิ้น
ฟา หวยฝายหลวงตําบลเหนือ เมื่อเขาฤดูฝนทําใหยากตอการเดินทางสัญจรไปมาของราษฎร นายคูณ
ผูรั้งตําแหนงนายอําเภอจัตุรพักตรพิมานจึงไดบอกบุญเรี่ยไรเงินจากกรมการอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน
ไดเงินรวม 46 บาท 10 สตางค ทั้งไดขอแรงราษฎรในทองที่ตัดเสาไมจัดสรางสะพานขึ้นคือ สะพาน
ขามลําน้ําเสียวที่ตําบลหัวเรือ สะพานขามหวยฝายหลวงตําบลเหนือ และสะพานขามหวยแรงที่ตําบล
ลิ้นฟา เปนตน
ในปเดียวกัน มณฑลรอยเอ็ดไดแจงไปยังกระทรวงมหาดไทยวา ถนนหนทาง
ผานไปมาระหวางตําบลใต และตําบลเหลา ทองที่อําเภอโกสุมพิสัย มีลําหวยกีดขวางอยูทั้งสองตําบล
คือ หวยบึงกุยใต และหวยแทนตําบลเหลา เมื่อเขาฤดูฝนน้ําขังในหวยมีมาก สรางความยากลําบากตอ
ราษฎร นายทองผูรั้งตําแหนงนายอําเภอโกสุมพิสัยไดขอแรงราษฎรสรางสะพานขามหวยบึงกุย และที่
หวยแทน (แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สรางสะพาน ขามลําหวยบึงกุยและลําหวยแทนใน
มณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ง. หนา 760. 13 กรกฎาคม 2456) ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2456 สมุหเทศาภิบาลมณฑลรอยเอ็ดไดมีใบบอกวา สะพานขามหวยกุดนางใยใน
ตําบลตลาดทองที่อําเภออุไทยสารคาม เปนทางที่ราษฎรใชเดินทางไปมาคาขายเกิดความชํารุดทรุด
โทรม เมื่อเขาฤดูฝนมีน้ําหลากขึ้นสูง ราษฎรไมสามารถเดินทางไปคาขายในทองที่อื่น ได หลวงอภิสิทธิ์
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สารคาม นายอําเภอจึงไดบอกบุญเรี่ยไรเงินกับบรรดาขาราชการ กํานัน ผูใหญบาน รวมทั้งราษฎร
จัดสรางสะพานขามหวยกุดนางใย กับทั้งไดสรางศาลาขึ้นที่ปลายสะพาน หลังคามุงดวยแฝกมีเฉลียง
ทั้งหมดดําเนินการสรางเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2456 (แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สราง
สะพาน และศาลาขึ้นที่ตําบลตลาด ทองที่อําเภออุไทยสารคาม ในมณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 30 ตอนที่ 0ง. หนา 999. 17 สิงหาคม 2456)
นอกจากนี้ในอําเภอทาขอนยาง ไดมีการจัดสรางสะพานขามลําหวยเปนจํานวน
5 สะพาน ประกอบดวย สะพานที่ 1 ขามลําหวยยาง สะพานที่ 2 ขาวลําหวยนาแกตําบลบ อใหญ
สะพานที่ 3 ขามลําหวยนาแกริมโนนปอปด สะพานที่ 4 ขามลําหวยทราย และสะพานที่ 5 ขามลําหวย
โศกกรุง เมื่อสรางแลวเสร็จไดเปดทําการในเดือนมิถุนายนปเดียวกัน
นอกจากการดําเนิน นโยบายดานคมนาคมที่สรางถนนหนทางไวสําหรับการ
เดินทางสัญจรไปมาของราษฎรในมณฑลรอยเอ็ดแลว ยังมีดานการขนสงไปรษณียโทรเลขดังความวา
“…การไปรสนีย การไปรษณียที่เดินไปมาในระหวางกรุงเทพฯ แลที่อื่น ๆ ก็ชา
ไมทันราชการ เพราะการเดินไปรสนียตองเดินออมไปมณฑลอุบล เมืองสุรินทร เมืองบุรีรัมย มณฑล
นครราชสิมา หนทางไปมารวม 2 เดือนเศษ เปนการชักชาเสียเวลาราชการมาก เห็นดวยเกลาฯ วาควร
จะแกไขในการเดินไปรสนียเสียใหมดังนี้คือ การเดินไปรสนียในระหวางมณฑลรอยเอ็จไปทางเมื อง
บุรีรัมยแลมณฑลนครราชสิมาทีเดียวระยะทางไปมาเพียง 15 วันเทานั้น จะเปนการสดวกแลรวดเร็ว
ขึ้นอีกมาก ที่เปลี่ยนการเดินไปรสนียใหมในทางนี้จะตองเสียพระราชทรัพยเพิ่มขึ้นอี กก็คือ เงินคา
พาหนะจางคนเดินเมลคนหนึ่งเดือนละ 20 บาท หรือถาจะไมใหเปลืองพระราชทรัพยรายนี้ ควรตัดคน
เดินเมลแตอุบลไปรอยเอ็จแทน เมื่อชอบดวยพระดําริหแลว ขาพระพุทธเจาขอประทานเปลี่ยนการ
เดินทางไปรสนียเพื่อใหรวดเร็วดังไดกราบทูลมาแลว…”
“…การโทรศัพท การโทรศัพทในเวลานี้มีอยูแลว คือ ที่ศาลารัฐบาลมณฑลแหง
หนึ่ง จังหวัดกาฬสินธุแหงหนึ่ง อําเภอเสละภูมิแหงหนึ่ง แตเปนเครื่องที่เกาแลชํารุดทรุดโทรมใชไมได
สดวก บางคราวเมื่อมีราชการที่จะตองพูดก็พูดไดยินบางไมไดยินบาง เห็นดวยเกลาวา เมื่อจัดตั้งมณฑล
ขึ้นแลวจําเปนจะตองใชโทรศัพทให ทั่วทุ กอําเภอทั้ งมณฑลเพื่ อประโยชน ในราชการ แตในการที่ มี
โทรศัพทใหตลอดทั่วกันทุกอําเภอ จะเปนการเปลืองพระราชทรัพยมากเกินไป ขาพระพุทธเจาขอ
ประทานอนุญาตเปลี่ยนเครื่องโทรศัพทเกาที่ชํารุดแลตั้งโทรศัพทขึ้นใหมเฉพาะแตที่เปนจังหวัด แล
อําเภอที่สําคัญ จังหวัดสารคาม 1 อําเภอสุวรรณภูมิ 1 อําเภอพยัฆภูมิ 1 อําเภอวาปประทุม 1 ซึ่งเปน
ที่กวางขวางการโจรผูรายชุกชุม กับเปน...ราษฎรเดินไปมาคาขายทางมณฑลนครราชสิมา เมื่อชอบดวย
พระดําริห ขาพระพุทธเจาจะไดทํางบประมาณถวายมาภายหลัง…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6
ม/12 เรื่อง รายงานราชการมณฑลรอยเอ็ด 25 สิงหาคม – 29 มีนาคม 2455)
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ในช ว งเดื อ นกรกฎาคม พ.ศ.2456 มณฑลร อ ยเอ็ ด ได แ จ ง ความมายั ง
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับป ญหาด านถนนหนทางในมณฑลที่ร าษฎรตองใช ในการสัญจรมี ความ
ยากลําบาก ดวยในทองที่อําเภอจตุรพักตรพิมาน ซึ่งตอไปถึงเขตอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย มีลําน้ําและหวย
อยู 3 แหง เมื่อลวงเขาสูฤดูฝน เปนการยากลําบากแกราษฎรที่ตองทําการคาขายขามทองที่ นายคูน ผู
รั้งตําแหนงนายอําเภอจตุรพักตรพิมาน จึงไดดําเนินการเรี่ยไรเงินจากกรมการและกํานันผูใหญบาน ได
เงินจํานวน 46 บาท 10 สตางค และไดขอแรงราษฎรในทองที่นั้นตัดเสาและไมเพื่อจัดสรางสะพานขึ้น
คือ (1) สะพานขามหวยลําน้ําเสียวตําบลหัวเรือ กวาง 9 วา ยาว 1 เสน 13 วา เสาใชไมแดง กระดานปู
พื้นไมใชไมเต็งรัง (2) สะพานขามหวยฝายหลวงตําบลเหนือกวาง 11 ศอก ยาว 1 เสน 6 วา ไมเสาและ
กระดานปูพื้นใชไมเต็งรัง (3)สะพานขามหวยแรงตําบลลิ้นฟากวาง 7 ศอก 1 คืบ ยาว 19 วา 1 คืบ ไม
เสาและกระดานปูพื้นใชไมเต็งรังเปนการแลวเสร็จ ทางการไดเปดสะพานใหราษฎรใชสัญจรไปมาเปน
ทางสาธารณประโยชน (แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สรางสะพาน ขามลําหวยตาง ๆ ในมณฑล
รอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ง. หนา 703. 6 กรกฎาคม 2456)
พ.ศ.2461 จังหวัดกาฬสินธุเฉพาะในเขตอําเภอเมืองรอยเอ็ด ไดมีการจัดสราง
สะพานขึ้นจํานวน 8 แหง ประกอบดวย (1) สะพานขามลําหวยบึงนาแซง หมูบานแซงแหลม ตําบลดง
ลิง (2) ลําหวยโสกชี หมูบานแซงแหลม ตําบลดงลิง (3) ลํารางดินแดน หมูบานดินแดง ตําบลดงลิง (4)
ลําหวยตับเตา หมูบานดงหวาย ตําบลดงลิง (5) ลําหวยกวางโทน หมูบานหลุบลอบดอน ตําบลจังหาร
(6) ลํารางหนองเข็ม หมูบานหนองเข็ม ตําบลจังหาร (7) ลํารางหวยแสง ตําบลจังหารและ (8) ลําราง
บ านเหล าลู ก ตํ า บลปอภาณ (บั ญ ชี ร ายการทํ าสะพานขา มลํ าหว ยและลํ ารางในถนนสายจั ง หวั ด
รอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 35 ตอนที่ 0ง. หนา 1519-1520. 29 กันยายน 2461)
ใน พ.ศ.2462 มณฑลรอยเอ็ดมีใบบอกสงกระทรวงคมนาคมแจงวา ถนนหลวง
สายจังหวัดกาฬสินธุไปจังหวัดสกลนครนั้น มีลําหวยหินลาดและหวยเขียวผานถนนอยูที่ตําบลไผทองที่
อําเภอหลุบ เมื่อเขาฤดูฝนน้ําในลําหวยมีมาก ประชาชนจะสัญจรไปมาไมสะดวก รองอํามาตยเอก
หลวงประศาสนโสภณ ปลัดจังหวัดไดทําการในหนาที่นายอําเภอหลุบ พรอมดวยกํานัน ผูใหญบาน
ตําบลไผ ไดเกณฑแรงราษฎรจัดหาไมมาสรางสะพานขามหวยทั้ง 2 แหง คือ สะพานขามหวยหินลาด
และสะพานขามหวยเขียว ตรงกลางสะพานมีตอมอค้ําสองแถวและมีพนักสองขาง เมื่อสรางแลวเสร็จ
ไดเปดใชงานในเดือนพฤษภาคมปเดียวกัน ตอมาไดมีใบบอกกระทรวงคมนาคมอีกวา ทางเดินระหวาง
บานหนองโงงกับบานสามขาตําบลแจนแลนอําเภอกุฉินารายณ ในจังหวัดกาฬสินธุนั้น มีหวยคอมมา
ผานทางอยู ราษฎรสัญจรไปมายากเนื่องจากในฤดูฝนมีน้ําหลาก รองอํามาตยโท ขุนประเวศอุทรขันธ
นายอําเภอกุฉินารายณ พรอมดวยกํานัน ผูใหญบาน ไดขอแรงราษฎรชวยกันจัดสรางสะพานขามหวย
คอนมาเปนสะพานถาวรขึ้น 1 สะพาน แลวเสร็จในเดือนมกราคม พ.ศ.2462 นอกจากนี้ในท อ งที่
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อําเภอหลุบยังไดทําการกอสรางสะพานขึ้นอีก 4 แหงในปเดียวกัน ประกอบดวยสะพานขามหวยโพน
โยง สะพานขามหวยกลอบ สะพานขามหวยขาวหลาม และสะพานขามหวยตูม เปนตน
จดหมายเหตุสภาเผยแผพาณิชย ฉบับที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2468 ระบุวา
ในชวงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พ.ศ.2466 รัฐบาลเริ่มโครงการนํารถยนต
มาทดลองเดินรถในภาคอีสาน เปนรถซีตรงเคเกรซจํานวน 6 คัน ประกอบดวยเครื่องยนตอะไหลและ
น้ํามันสําหรับเปนเชื้อเพลิงในการเดินทางระยะยาว โดยเริ่มทดลองออกเดินรถจากมณฑลนครราชสีมา
โดยใชเสนทางเกวียนซึ่งมีพื้นผิวคอนขางขรุขระ และเปนทางเกวียนที่ไมไดมีการบํารุงรักษาแกไขอยาง
ใด จุ ดตั้ งต น ของขบวนรถยนตเ ริ่ มที่นครราชสีมา เดิน รถขึ้น เสน ทางเกวียนอีส านเหนือ ผานเมือง
ขอนแก น อุ ดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม กาฬสิน ธุ รอยเอ็ด อุบ ลราชธานี แลว วิ่งกลับ
นครราชสีมาในวันที่ 30 มกราคม 2467 โดยใชระยะทางประมาณ 1,786 กิโลเมตร รวมเวลาในการ
เดินรถทั้งสิ้น 152 ชั่วโมง คิดถัวเปนชั่วโมงละ 11 กิโลเมตร ซึ่งคอนขางใชเวลานานพอสมควร จะเห็น
ไดวาในชวงปลายทศวรรษ 2460 รัฐบาลเริ่มนําเขารถยนตประเภทลอเลื่อนเขามาทดลองเดินรถในภาค
อีสาน โดยใชเสนทางเกวียนที่มีมาแตเดิมเปนเสนทางสัญจร อยางไรก็ตามแมวาโครงการทดลองจะ
สําเร็จและสมกับความมุงหมายที่จะเสาะหายวดยานพาหนะมาใชในอีสานเพื่อการเดินทางไปมาที่
สะดวก ก็ยังพบวา อุปสรรคสําคัญที่สงผลกระเทือนต อการเดินรถยนตก็คือ ทางเกวียนซึ่งมีพื้น ผิ ว
ขรุขระ (กระทรวงพาณิชย, 2468: 28)

ภาพที่ 5.4 กลุมคณะวิจัยกําลังขามแมน้ํามูลที่จังหวัดรอยเอ็ดถายเมื่อ พ.ศ.2483
ที่มา: Robert L. Pendleton (1959: Web-Sites)
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การใช เ ส น ทางเกวี ย นสั ญ จรไปมาตามหั ว เมื อ งต า ง ๆ ในภาคอี ส านสมั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมีหลักฐานยืนยันถึงการใชเสนทางดังกลาวในบันทึกของ พระ
โพธิวงศาจารย (ติสโส อวน) ไดบันทึกเกี่ยวกับอาชีพของชนชาวเมืองในทองที่จังหวัดกาฬสินธุ มณฑล
รอยเอ็ดเอาไว โดยผูวิจัยไดคัดถอยความบางสวนจากบันทึกระบุวา
“…สวนทาง (ทางเกวียน-ผูวิจัย) ที่ใชกันอยูเวลานี้ (หมายถึงสมัยรัชกาลที่ 6ผู วิ จั ย ) เดิ น ได ถึ ง กั น เช น มณฑลร อ ยเอ็ ด ไปนครราชสี ม า อุ ด รธานี อุ บ ลราชธานี เกวี ย นนี้ เ ป น
ยานพาหนะที่ใชบรรทุกสินคาสําคัญกวายานพาหนะชนิดอื่นติดตอกันในมณฑลภาคอีสาน การบรรทุก
ถาเดินทางไกลตั้งแต 10 วันขึ้นไปบรรทุกน้ําหนักราว 3-4 หาบ (1 หาบเทากับ 10 กิโลกรัม-ผูวิจัย) ถา
เดินทางวันเดียวหรือ 2 วัน บรรทุก 5 หาบ ขนาดเกวียนสูงจากพื้นดินประมาณ 2 ศอกเศษ ตัวเกวียน
กวาง 1 ศอกเศษ ยาวประมาณ 3 ศอกเศษ ราคาซื้อขายกันตามราคา ตั้งแต 20 บาทขึ้นไปถึง 50 บาท
ประทุนที่ใชประกอบราคาหลังละ 7-8 บาท ถาซื้อทั้งประทุนดวยราคาก็เพิ่มขึ้นตามสวน…” (พระโพธิ
วงศจารย, 2469: 4-5)
ทั้งนี้ลัทธิธรรมเนียมตาง ๆ ภาคที่ 19 ตอนที่ 2 วาดวยอาชีพของชนชาวเมืองใน
ทองที่จังหวัดกาฬสินธุ ยังระบุเพิ่มเติมวา เกวียนเปนพาหนะที่ใชประกอบการอาชีพสําคัญสวนหนึ่ง
และสําหรับขี่ลําลองดวย ทางที่ใชสําหรับการเดินเกวียน จะตองเปนถนนหรือทางที่กวางราว 6 ศอก
คิ ด เป น หน ว ยสากลจะเท า กั บ 3 เมตรซึ่ ง นั บ ว า แคบมาก และที่ สํ า คั ญ จะต อ งเป น ที่ สู ง หรื อ โคก
ปราศจากน้ําโคลน แมวาจะมีตอไมหรือพื้นไมสม่ําเสมอก็สามารถไปได (พระโพธิวงศจารย, 2469: 4-5)
5.3.2.3 ดานเศรษฐกิจ
แตเดิมการฆาโคกระบือและสุกรในมณฑลอุบลราชธานี มณฑลรอยเอ็ด ยังไมได
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบีย บของพระราชบัญญัติลั กษณะฆาโค กระบือ และสุกรตามหัวเมือง
รัตนโกสินทรศก 119 (พ.ศ.2443) ซึ่งบังคับใชตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่ง
ราษฎรยังคงถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีเดิม สําหรับวิธีในมณฑลรอยเอ็ดนั้น ผูใดที่มีความ
ประสงคจะฆาสัตวเอาเนื้อไปจําหนายเพื่อการบริโภค ก็ใหนําสัตวของตนมาใหกรมการอําเภอตรวจเพื่อ
ขอรับใบอนุญาต เรียกคาธรรมเนียมอนุญาตใหฆา 100 ละ 6 ตามราคาสัตวที่ซื้อขายกัน และใหผูขอ
อนุญาตนําสัตวไปฆาที่บานของตน ไมใหฆาในโรงหลวงตอหนาเจาพนักงานผูตรวจโรคสัตว การประชุม
เทศาภิบาล พ.ศ.2456 สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุบลราชธานี มณฑลรอยเอ็ด ไดยื่นความเห็นวา ในชวง
เวลานี้ผูที่ฆาสัตวจําหนายก็มีอยางแพรหลายมากกวาแตกอน แตการฆาบางรายก็ไดรับอนุญาต บาง
รายก็ลักลอบฆาโดยไมไดรับอนุญาต สรางความลําบากใหกับเจาพนักงานที่จะจัดการปองกันโรคใหเปน
ที่เรียบรอยได ดวยเหตุที่ยังไมมีขอบังคับประกาศใช เชนที่มณฑลอุดรที่ไดประกาศใช “พระราชบัญญัติ
ลักษณะฆาโคกระบือและสุกรมาตั้งแต พ.ศ.2450” ดังนั้นจึงควรประกาศใชพระราชบัญญัติดังกลาวใน
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มณฑลอุบลราชธานี มณฑลรอยเอ็ด โดยที่ประชุมเทศาภิบาลก็ไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินการโดยทันที
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง ออกประกาศใชพระราชบัญญัติฆาโคกระบือและสุกรใน
หัวเมืองและเก็บเงินคาอนุญาตฆาสัตว)
การรวบรวมรายไดแผนดินในมณฑลร อยเอ็ดนั้น ปรากฏอยูในรายงานตรวจ
ราชการมณฑลรอยเอ็ด ดังความวา
“…เงินผลประโยชนที่จัดเก็บในเวลานี้มี 4 ประเภท 1 คาธรรมเนียมอําเภอเชน
หมายเรียกจําเลยความแพงไมมีแบบพิมพจะใช กรมการอําเภอเอากระดาษมาเขียนออกหมายเรียก
จําเลยให การเปรียบเทียบความแพงบางเรื่องก็ไมลงสารบบโดยเปรียบเทียบดวยปากเปลาแลว เรียก
คาธรรมเนียมรุนแรงเกินกวาอัตราในพระราชบัญญัติอยางหนึ่ง กับอีกอยางหนึ่งการรับอายัติก็รับอายัติ
ดวยปาก หาไดทําดวยแบบพิมพตามพระราชบัญญัติไม ในจํานวนเงินคาธรรมเหลานี้ ขาพระพุทธเจา
ไดตรวจพบบางอําเภอ กรมการอําเภอไมนําลงบาญชีนําสงคลังบาง เอาเปนประโยชนสวนตนเสีย
บาง…”
“…เรื่องเงินคาธรรมเนีย มอําเภอ ขาพระพุทธเจาเห็นดว ยเกลาฯ วา ควรจะ
จัดการแกไขคือใหใชแบบพิมพหลวงทุกชนิดแลเรียกคาธรรมเนียมตามอัตราในพระราชกําหนด กับการ
เปรียบเทียบความแพงกรมการอําเภอไดบังคับใหโจทยทําคํารองมายื่นแลวจึงจะจัดการเปรียบเทียบให
นั้น ในการยื่นคํารองนี้ ขาพระพุทธเจาไดสั่งแลววาไมจําเปนจะตองใหราษฎรยื่นคํารอง เมื่อราษฎรมี
ความทุกขรอนใหมารองตอกรมการอําเภอดวยตนเองแลว…”
“…2 คาปรับตาง ๆ ซึ่งปรับจากราษฎรผูกระทําผิดภาษีอาการแลทําผิดในอาญา
จะไดสงทุกรายหรือไมก็ไมทราบเพราะไมมีตนขั้วจะตรวจใหตลอดได เรื่องเงินคาปรับนี้ ตอไปควรออก
ใบเสร็จใหแกผุที่ตองเสียเงิน จะไดมีตนขั้วตรวจตราไดงาย…”
“…3 เงินคาราชการ ซึ่งจัดเก็บอยูในเวลานี้ คือไดอาศรัยกํานันสํารวจรายชื่อชาย
ฉกรรจซึ่งสมควรจะเก็บเงินคาราชการสงมใหเขียนใบเสร็จ กํานันก็สํารวจคนในทองที่ไมหมดเพราะ
เห็นซึ่งกันแลกันบาง เกรงกลัวอํานาจบางแลทั้งกํานันก็ไมเต็มใจจะกระทําโดยไมไดรับผลประโยชนซึ่ง
จะเปนเครื่องบํารุงน้ําใจอยางไร สวนลดเงินคาราชการในเวลานี้ไดตกเปนของผูใหญบานทั้งหมด 100
ละ 5 ใชแคเทานั้น แลทั้งกรมการอําเภอก็ไมตรวจตราสมุหบาญชีก็ยังไมมิจะตรวจ คนจรแลคนประจํา
ทองที่ตาง ๆ ยังไมเสียเงินคาราชการซึ่งมีผูจะมาขอเสียเงินคาราชการ ไดมาเสียตอกรมการอําเภอ ๆ ก็
ผัดเพี้ยน ทั้งคนผูใดจะมาขอเสียเงินคาราชการไมมีชื่อในใบเสร็จก็ตองบอกใหสรรพากร ครั้นเขียน
ออกไปใหอําเภอเก็บ ผูนั้นก็ไปเสียแลว ตองทําลายใบเสร็จภายหลังที่เปนดังนี้มีมากรายกระทําใหพระ
ราชทรัพยซึ่งควรจะไดมากก็ตกต่ําแลบารั่วไหลไปดังที่ไดกราบทูลมาแลวขางตนนั้น…”
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“…เรื่องเงินคาราชการนี้ ขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลาฯ วาควรจัดการคือ ให
เรียกทัณฑบนกํานันผูใหญบานในการซึ่งขับตอนราษฎรในตําบลแลหมูบานของตนมาชําระใหหมดทุก
ๆ คน แลควรใหตรวจสอบกับตนขั้วเงินคาราชการสําหรับศกกอนอยางหนึ่ง แลสํามะโนครัวพลเมือง
อยางหนึ่ง ควรใหสวนลดในสวนเงินคาราชการนี้แกกํานันซึ่งเปนผูสํารวจ 100 ละ 2 ผูใหญบานซึ่งเปน
ผูขับตอน 100 ละ 3 เพื่อเปนเครื่องบํารุงน้ําใจใหกํานันพยายามสํารวจแลขับตอนใหราษฎรมาชําระ
เงินใหสิ้นโสตรหมดราย แลควรบังคับใหกรมการอําเภอออกตรวจจับกุมโดยกวดขัน แลตอไปควรให
กรมการอําเภอเขียนใบเสร็จเองเหมือนกับมณฑลอื่นที่ไดจัดอยูเปนการสดวกมา แตในเรื่องเก็บเงินคา
ราชการในศกนี้ มีการขัดของอยูบางคือในจํานวนศก 131 นี้ ราษฎรในทองที่มณฑลรอยเอ็ดโดยมาก
ยากจนเพราะทํานาไมไดผล ขาวแพงราษฎรจึงอัตคัดขัดสน กรมการอําเภอไดเรงรัดเรียกเก็บเงินคา
ราชการราษฎรไมมีเงินจะเสีย กรมการอําเภอก็เอาตัวมาใชการโยธาตามพระราชบัญญัติ ราษฎรจึงพา
กันอพยพไปอยูในทองที่อื่น ๆ เปนอันมาก ขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลาฯ วาถาจะจัดการใหเปนไป
ตามกฎเสนาบดีในเรื่องจัดการเก็บเงินคาราชการแลวเปนการเดือดรอนแกราษฎรแลทั้งพระราชทรัพย
ก็ต่ําดวย ขาพระพุทธเจาจึงไดอนุโลมจัดการดังนี้คือ ยอมอนุญาตใหราษฎรที่ไมมีเงินจะเสียจริงก็ให
ผัดผอนไปชั่วเดือนหนึ่งบางสองเดือนบาง…”
“…4 ค า อนุ ญ าตฆ า โค ตามบั ญ ญั ติ ข องมณฑลอิ ส าณแต เ ดิ ม นั้ น เมื่ อ ผู ใ ดขอ
อนุญาตมาแลวไดเรียกคาธรรมเนียมตามราคาของโค 100 ละ 6 ผูขออนุญาตก็แกลงตีราคาโคจะขอ
อนุญาตฆาถูก ๆ เงินคาธรรมเนียมก็ไดนอย สวนคาธรรมเนียมรายนี้กรมการอําเภอจะไดนําลงบาญชี
เงินสดนําสงคลังหรือไมมีก็ทราบไมไดเพราะไมมีตนขั้นจะตรวจตรา…”
“…เรื่องอนุญาตฆาโคกระบือที่ทําอยูทุกวันนี้เปนแตเรียกคาธรรมเนียมราคาโค
100 ละ 6 เทานั้น สวนการอยางอื่น ๆ ยังหาไดจัดการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติฆาโคกระบือแล
สุกรศก 119 ไม กลาวคือราษฎรในมณฑลรอยเอ็ดที่ไดฆาโคกระบือแลสุกรขายอยูในเวลานี้ บางที่
มักจะเอาสัตวที่เปนโรคไปฆาจําหนายกระทําใหเกิดภยันตรายแกสาธารณชนที่บริโภคเขาไปนั้นอยาง
หนึ่ง กับอีกอยางหนึ่งมักเอาสัตวที่มีลูกอยูในหองไปฆาจําหนายซึ่งเปนการตัดทอนพืชพรรณของโค
กระบื อให ล ดน อยไป ผู ที่ขออนุ ญ าตฆ า โคกระบือนั้น โดยมากเป น ราษฎรในพื้ น มณฑลรอยเอ็ ด ขอ
อนุญาตฆาทั่วทั้งมณฑล อยางมากวันหนึ่งไมต่ํากวา 80 โค อยางนอยวันหนึ่งไมตกวา 50 โค สุกรที่ฆา
จําหนายนั้นเปนพวกจีนฆาวันหนึ่งราว 50 สุกร เมื่อมีราษฎรฆาโคกระบือแลสุกรมีจํานวนมากดังนี้
ขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลาวาในศก 132 สมควรจะใชพระราชบัญญัติฆาโคกระบือแลสุกรในมณฑล
รอยเอ็ดได เพื่อปองกันภยันตรายของสาธารณชนที่จะรับประทานสัตวที่มีโรค แลรักษาพืชพรรณสัตว
ทั้งไมเปนการเดือดรอน แกราษฎรอยางใด แลถาจะจัดการใชพระราชบัญญัติฆาโคกระบือแลสุกรใน
มณฑลรอยเอ็ดนี้ใหตลอดถึงมณฑลอุบลดวย เพราะการฆาโคกระบือแลสุกรในมณฑลอุบลก็ไดฆาโค
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กระบื อแลสุ กรมี จํ า นวนมากเหมื อนกัน …” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง รายงาน
ราชการมณฑลรอยเอ็ด 25 สิงหาคม – 29 มีนาคม 2455)
การทํามาหากินและการคาขายของราษฎร หมอมเจาธํารงศิริ สมุหเทศาภิบาล
มณฑลรอยเอ็ดไดรายงานเอาไวความวา
“…(1) การทํานาของราษฎรในศกกอน ๆ เมื่อทํานาไดขาวแลวไดซื้อขายกั น
รับประทานในพื้นมณฑลนั้นมาก ที่จําหนายไปในทองที่มณฑลอื่นนอยที่สุด แลในเวลานี้มีพอคาจีน
จําพวกหนึ่งหลายคนไดรับซื้อขาวของราษฎรในทองที่นั้นไวมากโดยราคาถูก ๆ ครั้นเมื่อเวลาราษฎรไม
มีขาวจะรับประทานแลเพาะปลูก พวกพอคาไดเอาขาวที่ซื้อไวนั้นจําหนายใหราษฎรนั้นเองโดยราคา
แพง เปนการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบถึงกับพอคานั้นร่ํารวยมาก เรื่องนี้ขาพระพุทธเจาจะไดจัดการ
ต อไปคื อ เมื่ อราษฎรทํ า นาได ให เ ก็ บ ข าวไวรับ ประทานจนตลอดป สว นที่เหลือนั้น จึงแบงขายแล
ขาพระพุทธเจาจะไดพูดวากลาวกับพอคาไมใหจําหนายขาวใหแกราษฎรโดยราคาแพง…”
“…การเลี้ ย งไหม ได เ ลี้ ย งกั น โดยมาก ข า พระพุ ท ธเจ า ได แ ลเห็ น ราษฎรใน
พื้นเมืองนั้นเลี้ยงแทบทุกบาน แตเลี้ยงบานละเล็กละนอยหาไดคิดมุงหมายที่จะใหเปนสินคาใหญโตไม
เมื่อเลี้ยงไดไหมแลวทอผามวง ผาขาวมาจําหนายบาง ผามวงอยางดีผืน 1 ราคา 8 บาท ถึง 12 บาท
ผาขาวมาราคาผืน 1, 2 บาทถึง 5 บาท จีนรับเสนไหมไปจําหนายที่มณฑลนครราชสิมาบางราคาหาบ
ละ 28 บาท ถึง 420 บาท จํานวนไหมที่ทําไปขายทางมณฑลนครราชสิมาแลมณฑลอื่น ๆ ยังกราบทูล
ไมไดเพราะในชั้นเดิมไมไดสํารวจไว…”
“…(3) ไรฝายที่มณฑลรอยเอ็จในเวลานี้ ราษฎรหาไดลงมือเพาะปลูกดังแตกอน
ไม เพราะพวกพอคาจีนไดนําดายตางประเทศไปจําหนาย ราษฎรไดพากันซื้อดายมาทอผาโดยเห็นวา
การที่ไปซื้อมาทําผานั้นเปนสดวกดี กวาจะเพาะปลูกฝายมาปนทําเปนดาย…”
“…(4) การเลี้ยงสุกรโดยมากไดเลี้ยงทุก ๆ บาน ๆ หนึ่งเลี้ยงเพียงตัวหนึ่งหรือ
สองตัวเทานั้น หาไดเลี้ยงมากมายไม ที่ไมไดเลี้ยงมาก ๆ เชนนี้ ขาพระพุทธเจาไดสอบถามแลวคงได
ความวาไมมีอาหารเชนผักตาง ๆ หรือกลวยออยที่จะเลี้ยงสุกรใหมากได สุกรที่จะนําไปขายมณฑลนคร
ราชสิมาคิดเปนน้ําหนักหาบหนึ่งราคา 23 บาท ถึง 25 บาทนับวาเปนสินคาอันดีอิกอยางหนึ่ง…”
“…(5) สัตวพาหนะเชน โค กระบือ ในมณฑลรอยเอ็ดนี้มีจํานวนมาก เพราะ
กระบือเหลานี้ไดปลอยเลี้ยงตามปาโดยมากไมมีผูใดกระทําโจรกรรมไปซื้อขาย นอกจากจะลักยิงไป
รับประทานเทานั้น เพราะโค กระบือที่ปลอยเลี้ยงปละเปลี่ยวโดยมาก การที่จะลักยิงไปก็ไมมากมาย
อยางใด โคกระบือเปนสินคาอันสําคัญอิกอยางหนึ่งซึ่งมีพวกพอคามณฑลรอยเอ็ดจนําลงมาจําหนาย
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ทางมณฑลชั้นในคราวละมาก ๆ โคที่มณฑลรอยเอ็จตัวหนึ่งราคา 16 บาท ถึง 30 บาท มาจําหนาย
มณฑลชั้นนราคา 40 บาท ถึง 60 บาท กระบือที่มณฑลรอยเอ็จตัว 1 ราคา 20 บาท ถึง 40 บาท มา
จําหนายมณฑลชั้นในราคา 80 บาทถึง 120 บาท แตในจํานวนศก 130-131 หาไดมีพอคานําลงไป
จําหนายไม เพราะเจาพนักงานยังไมจัดการออกตั๋วพิมพรูปพรรณให ขาพระพุทธเจากําลังลงมือสอนให
กรมการอําเภอทุก ๆ อําเภอในมณฑลรอยเอ็จใหทําตั๋วพิมพรูปพรรณแลว อําเภอใดที่สอนทําตั๋วพิมพ
รูปพรรณได ขาพระพุทธเจาก็จัดสั่งใหลงมือทําไปกอน เพราะถาจะรอใหกรมการอําเภอทําตั๋ว พิ มพ
รู ป พรรณเป น ทั้ งหมดเสี ย ก อนจึ ง จะลงมื อจั ดทํ านั้น เห็น ดว ยเกลาฯ วาเปน การเดือดรอนแลขาด
ประโยชนของราษฎรที่จะนําโคกระบือไปจําหนายตางทองที่ สวนอําเภอใดที่สอนแลวทํายังไมได สั่งให
กรมการอําเภอรวมไวมาก ๆ แลวบอกไปยังมณฑล ขาพระพุทธเจาจะไดสั่งใหเจาพนักงานหรือกรมการ
อําเภอที่ใกลเคียงไปจัดทําตั๋วพิมพรูปพรรณตอไป…”
“…(6) กั บ มี สิ น ค า อยู อีกอยางหนึ่ง คือหนังเขา โคกระบือ ครั่งดิบ พอคาใน
มณฑลรอยเอ็จไดนําลงไปขายที่มณฑลนครราชสิมาคราวละมาก ๆ หนัง เขา นี้ไดชั่งน้ําหนักขายคือ
เขาโค กระบือ หาบละ 1 ราคา 11 บาทถึง 26 บาท หนังโคกระบือ หาบ 1 ราคา 17 บาทถึง 38 บาท
ครั่งดิบ หาบ 1 ราคา 16 บาทถึง 19 บาท…”
“…(7) การเพาะปลูกอยางอื่นนอกจากนี้ มีขาวโพด หมาก มะพราว ออย ยาสูบ
คราม แลผลไมอื่น ๆ ก็ปลูกพอรับประทาน หาไดจัดปลูกมากมายถึงกับซื้อขายไม การทํามาคาขาย
(เนนโดยผูวิจัย) ของราชการในมณฑลนี้นับวายังไมเจริญเพราะราษฎรพากันเกียจคราน เมื่อทํามาหา
ไดพอเลี้ยงชี พแล วก็ เปน พอ ไมคิดจะกระทําการใหญ ใหเ ปน เศษฐีมีเ งิน ทองอยางมณฑลชั้น ในเลย
ขาพระพุทธเจาไดจัดราชการอยางอื่นที่จําเปนเรียบรอยแลว จะไดจัดการในเรื่องทํามาคาขายของ
ราษฎรตอไปหวังดวยเกลาวาคงจะเปนการเจริญเปนแน…”
“…การงานตามที่กราบทูลมาแลวเปนการขัดของที่จะจัดใหเจริญไดโดยเหตุสาม
ประการดังนี้ (1) ไมมีตัวเจาพนักงานที่จะกระทําการ แลถึงมีอยูแลวในเวลานี้ก็มีแตลาวพื้นมณฑลรอย
เอ็ จ ไม มีวุ ฒิ แลความสามารถที่ จ ะกระทํ า การงานได โดยมากออกจะเปน ลูกเจาเกา ๆ ถืออํานาจ
เกียรติยศไมกระทําการงานโดยอยากจะเปนเจาเมืองอยางเกา ๆ บาง แลตั้งไมมีผูจะสั่งสอนระเบียบ
การในนาที่ ๆ ปฏิบัติในราชการดวย (2) ไดรับพระราชทานเงินเดือนไมพอเลี้ยงชีพจึงกระทําทุจริต
แสวงหาผลประโยชนเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อเลี้ยงชีพโดยถืออํานาจในทางราชการ ครั้นจะลาออกจาก
ราชการเสียก็หาเลี้ยงชีพโดยอํานาจในทางราชการโดยกฎที่ราษฎรไมได (3) เงินเดือนแลคาใชสอยไม
พอ ตองออกเงินสวนตัวเปนคาใชสอยเนือง ๆ…”
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“…ในเหตุ 3 ประการตามที่ไดกราบทูลมาแลวขางตนนั้น จะโทษผูซึ่งรับราชการ
อยูแตเดิมวาไมกระทําก็ไมได เพราะเหตุวาผูที่กระทําการงานไดเต็มตามนาที่ก็มีแตพระยาสุริย เดช
วิเศษฤทธิ์ปลัดมณฑล หลวงธนภารพิทักษผูชวยราชการเมือง 2 คนเทานั้นเห็นดวยเกลา วาเปนการที่
เหลือบากวาแรงซึ่งขาราชการทั้ง 2 นายนี้จะจัดการใหเจริญตามสมัยได เมื่อมีเหตุลุกลามหรือเสียหาย
อยางใด ๆ เกิดขึ้นก็ไดไปชวยกันทําใหพอสงบไมใหลุกลามเทานั้น ควรจะสรรเสริญพระยาสุริย เดช
วิเศษฤทธิ์ปลัดมณฑล หลวงธนภารพิทักษ ผูชวยราชการเรื่องวาไดจัดการมาไดโดยไมมีเหตุเสื่อมเสีย
อยางใด
(4) ตามซึ่งโปรดเกลาฯ ใหขาพระพุทธเจาไปรับราชการสนองพระเดชพระคุณ
เชนนี้เห็นดวยเหลาวาควรจะจัดการวางระเบียบการใหเปนที่เรียบรอย ราชการก็จะเจริญขึ้นตามลําดับ
ขอสําคัญก็คือตองจัดราชการแพนกอัยการแลสรรพากรกอน ในชั้นตนขาพระพุทธเจาจะจัดราชการให
เจริญนั้น ขาพระพุทธเจาขอรับประทานขาราชการเพื่อชวยจัดราชการคือ
(1) ปลัดมณฑลประจําจังหวัดสารคาม
(2) ขาหลวงมหาดไทย เพื่อจัดระเบียบการแผนกมหาดไทยแลจัดระเบียบการ
อําเภอ
(3) ขาหลวงสรรพากร เพื่อจัดระเบียบการสรรพากร
(4) ปลัดเมืองประจําจังหวัดกาฬสินธุ กับจังหวัดสารคาม จังหวัดละ 1 นาย เพื่อ
เปนผูชวยปลัดมณฑล แลตั้งจะไดจัดไดเปนครูสําหรับสอนระเบียบการอําเภอทั้งหลายในจังหวัดนั้น
ดวย
(5) ยกกระบัตรเมือง ผูชวยราชการเมือง ประจําจังหวัดละ 1 นายรวม 6 นาย
เพื่อชวยรับราชการ แลขาราชการซึ่งขาพระพุทธเจาไดกะตั้งงบประมาณจายในศก 131 มาขอประทาน
พระอนุญาตจายแลว…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง รายงานราชการมณฑลรอยเอ็ด
25 สิงหาคม – 29 มีนาคม 2455)
พ.ศ.2456 ในเวลาตอมาเมื่อไดรับรายงานตรวจราชการจากหมอมเจาธํารงศิริ
สมุ ห เทศาภิ บ าลมณฑลร อยเอ็ ดแลว พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภ าพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย รับพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาสั่งวา ให
ประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะฆาโคกระบือและสุกรตามหัวเมืองในมณฑลรอยเอ็ดและมณฑล
อุบลราชธานี (ประกาศใหใชพระราชบัญญัติลั กษณะฆาโค กระบือ และสุกร ตามหัวเมืองเมื อ งใน
มณฑลรอยเอ็ด และมณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ก. หนา 482. 8 มีนาคม
2456) ในปเดียวกัน มีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศทราบทั่วกันวา ตามความใน
ประกาศแกพระราชบัญญัติลั กษณะเกณฑ ทหารรัตนโกสิน ทร ศก 124 ซึ่งลงวันที่ 5 สิงหาคม พระ
พุทธศักราช 2456 มาตรา 13 ขอ 9 มีความวา
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“…ผูที่ติดกิจการคาขายเพาะปลูกมาก ซึ่งไดกระทําโดยกําลังทรัพยของตนเอง
แลทํ า ด ว ยกํ า ลั งแรงของตนเอง อั น ปรากฏดว ยไดเสียภาษีอากร ตามซึ่งจะไดกําหนดอัตราโดยได
ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาใหทราบวา ในเมืองมณฑลใดเปนอัตราเทาใด ยกเวนตลอดเวลาที่
ไดติดกิจการ ซึ่งเสียภาษีอากรอยูไมต่ํากวากําหนดอัตราที่ไดประกาศไว…” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกําหนดอัตราเงินใหมตามความในมาตรา 13 ขอ 9 ดังนี้
มณฑลพายัพ มณฑลอุดร มณฑลอุบลราชธานี มณฑลรอยเอ็ด เปนอัตราเงินไม
ต่ํากวาปละ 40 บาท โดยมีผลทันที (พระบรมราชโองการ ประกาศ กําหนดอัตราเงิน ผูที่ไดเสียภาษี
อากรต องในจํ า พวกยกเวนเกณฑ ทหาร ในมณฑลพายัพ มณฑลอุดร มณฑลอุ บ ลราชธานี มณฑล
รอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ ก. หนา 289. 21 กันยายน 2456)
ใน พ.ศ.2457 ไดมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขยายการพิจารณาออกใบอนุญาต
รานขายสุราในมณฑล กรุงเกา นครสวรรค พิษณุโลก นครราชสีมา พายัพ นครไชยศรี ราชบุรี ปราจีน
จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ปตตานี และมณฑลภูเก็ต รวม 13 มณฑล ใหผูแทนเปนกึ่งกรรมการ
พิจารณาการออกใบอนุญาตรานขายสุราอยูในมณฑลนั้น ๆ เพื่อใหการสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ผูแทน
ซึ่งเปนกึ่งกรรมการในมณฑลนั้น ๆ คือผูซึ่งรับราชการในตําแหนงสมุห เทศาภิบ าลเปน ประธานกึ่ ง
กรรมการ 1 เจาพนักงานภาษีสุราเปนกึ่งกรรมการ 1 พระคลังประจํามณฑลเปนกึ่งกรรมการ 1 ความ
แจงอยูในหนังสื อราชกิ จจานุเบกษา และทรงเห็นวา การจัดเก็บภาษีสุร าเปนหนาที่ของรัฐ บาลได
ดําเนินการไปดวยความเรียบรอยเปนลําดับมาก ไดจัดเก็บภาษีสุราเพิ่มขึ้นในมณฑลอุดร มณฑลเพ็ชร
บูรณ และมณฑลรอยเอ็ดอีก 4 มณฑล แตยังไมไดตั้งผูแทนกึ่งกรรมการขึ้นใหม บัดนี้สมควรจะตั้ง
ผูแทนเปนกึ่งกรรมการขึ้นตามมณฑลอื่น ๆ เพื่อใหการพิจารณาออกใบอนุญาตรานขายสุราดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย รวดเร็ว นอกจากนี้ในบางมณฑลยังไดจัดใหรวมกิจการสุรา กับยาฝนเขาไปใน
แผนกการคลังของมณฑล ดังนั้น เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติจึงไดนําความกราบบังคมทูล
พระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งผูแทนกึ่งกรรมการใหมดังนี้คือ ใหสมุหเทศาภิบาล
เปนประธานกึ่งกกรรมการ 1 ผูวาราชการเมืองประจํามณฑลเปนกึ่งกรรมการ 1 พระคลังมณฑลเปน
กึ่งกรรมการ 1 รวม 3 ตําแหนง โดยทั้งสามตําแหนงนี้จะมีนหนาที่ปฏิบัติการดังนี้ (1) ใหพิจารณาออก
ใบอนุญาตรานขายสุราไดในมณฑลของตน เสมือนกับกรรมการในกรุงเทพฯ ถากึ่งกรรมการมีความเห็น
รวมกันถึง 2 ตําแหนงแลว ก็ใหตัดสินไปตามความเห็ นข างมากนั้น ถือว าใช ได (2) ถากึ่งกรรมการ
ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมีราชการ ตองไปราชการตางทองที่ หรือมีความเจ็บไข ไมสามารถจะพิจารณา
การออกใบอนุญาตรานขายสุราได ขาราชการผูใดรับราชการตําแหนงแทนนั้น ก็ใหขาราชการผูแทน
ตําแหนงนั้นเปนผูแทนกึ่งกรรมการชั่วคราวดวย เพื่อมิใหเปนการติดขัดกับการคาขายของประชาชน
(3) และถาการที่กึ่งกรรมการไดวินิจฉัยไปแลว เมื่อผูขออนุญาตไมพอใจ จะรองขอใหกึ่งกรรมการใน
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มณฑลนั้น ชึ้แจงสงมาใหกรรมการที่กรุงเทพฯ วินิจฉัยให หรือจะมารองยังกรรมการที่กรุงเทพฯ ให
สอบสวยวินิจฉัยตอไปก็ได โดยไดสั่งใหมณฑลสมุหเทศาภิบาลทั้ง 17 มณฑลที่ไดกลาวมาขางตนสั่ง
ปฏิบัติการใหเปนไปตามประกาศนี้ (แจงความกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ตั้งผูแทนเปนกึ่งกรรมการ
ขึ้นในมณฑลอุดร มณฑลเพชรบูรณ มณฑลอุบลราชธานี และมณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
31 ตอนที่ 0ง. หนา 126. 19 เมษายน 2457)
ใน พ.ศ.2467 มีรายงานระบุวา การกสิกรรมของมณฑลรอยเอ็ด การทํานาในมณฑลนั้น
ไมใครสะดวกดีเพราะเปนพื้นที่ดอนมาก อาศัยแตน้ําฝน ลําหวยคลองที่จะทดน้ําขึ้นไมมี สวนลําน้ํา
ใหญที่มีอยู เชน ลําน้ํามูล ลําน้ําชี แมวารัฐบาลจะดําเนินการทดน้ําขึ้น ก็ตองใชงบประมาณในการ
ลงทุนมาก ผลที่ไดจะไมเทาเสีย ทั้งมณฑลรอยเอ็ดอยูไกลจากตลาดขาวที่เมืองนครราชสีมา การสงขาว
ไปขายไมถึง เพราะราคาขาวไมคุมกับคาพาหนะในการเดินทาง การดําเนินนโยบายในมณฑลนี้จึงตอง
อาศัยทางบํารุงใหราษฎรทํานาไวใหเพียงพอเลี้ยงกันเองในครัวเรือนเทานั้น (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา,
พระยาราชเสนา, อํามาตยเอก, 2467: 21) สวนการเลี้ยงสัตวพลเมืองชาวมณฑลรอยเอ็ดเลี้ยงสัตวไว
ขายเชนเดียวกับมณฑลอื่น ๆ ในอีสานประกอบดวย การเลี้ยงโค กระบือ ซึ่งมีปญหาที่เกิดขึ้นในมณฑล
2 ประการคือ ปญหาโจรผูราย และปญหาโรคระบาด โจรผูรายที่ลักขโมยกระบือนั้น รัฐบาลไดสั่งให
เจาพนักงานในทองที่ออกปราบปรามพวกลักเลนการพนัน ซึ่งเปนชนวนใหเกิดโจรผูราย และไดรับการ
ระงับ ลงได ส ว นการลั กโคกระบื อ ก็ส งบลงมากกว า แต ก อน ในส ว นของโรคระบาดใน พ.ศ.2467
รายงานเทศาภิบาลระบุวามีสัตวลมตายไมนอยกวา 30,000 ตัว ดังนั้นรัฐบาลจึงหาทางปองกันโดยการ
ใหแพทยสัตวประจํามณฑลออกตรวจตรา ซึ่งก็ไมทันการเนื่องจากมีแพทยเพียงคนเดียว อยางไรก็ตาม
ราษฎรมณฑลรอยเอ็ดก็ไดจําหนายโค กระบือที่มีขนาดโตไปจํานวนมาก ไมรักษาเอาไวทําพันธุทําให
เวลาตอมาพันธุสัตวจึงมี ขนาดเล็ กลง ที่ประชุมเทศาภิ บาลมี ความเห็ นวา ควรใหมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติหามไมใหจําหนายโคกระบือขนาดโตออกนอกมณฑล เพื่อที่จะไดรักษาพันธุเอาไวให
ขยายตอ สวนการเลี้ยงสุ กรนั้ น ราษฎรไดใช ขาวเปน อาหารของสุ กร แลวสงไปขายที่ ชุมทางเมื อง
นครราชสีมาหากปใดราษฎรทํานาไดขาวปริมาณมากก็จะเลี้ยงสุกรสงมาขายซึ่งไดราคาดีกวาการขนสง
ขาวไปขายถึงนครราชสีมา (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, พระยาราชเสนา, อํามาตยเอก, 2467: 27)
นอกจากนี้ราษฎรในมณฑลรอยเอ็ดยังไดทําการเพาะปลูก ครั่ง เอาไวขายตอนราคาขึ้นแตทํานอย แต
ใน พ.ศ.2467 รัฐบาลจึงไดสงเสริมใหเพาะครั่งใหมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงไหมซึ่งกระทํากัน
อยางแพรหลายในมณฑลอุบลราชธานี มณฑลอุดร รวมถึงมณฑล ทางการมณฑลไดรองขอใหกระทรวง
เกษตร จัดสงเจาพนักงานผูชํานาญเขาไปชวยแนะนําราษฎรเพื่อใหไดผลดียิ่งขึ้น (ศิริ เทพหัสดิน ณ
อยุธยา, พระยาราชเสนา, อํามาตยเอก, 2467: 32)
5.3.2.4 ดานการศึกษา
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ใน พ.ศ.2454 มหาอํามาตยตรี หมอมเจาธํารงศิริ ไดไปตรวจราชการในมณฑล
รอยเอ็ดเกี่ยวกับการจัดโรงเรียนประถมศึกษาประจําจังหวัดรอยเอ็ด โรงเรียนมูลศึกษาประจําอําเภอ
อุทัยกาฬสินธุ อําเภออุทัยสารคาม อําเภอประจิมรอยเอ็ด อําเภอพรมไพรแดนมฤค อําเภอธวัชบุรี
ฯลฯ สําหรับเงินเดือนครูโรงเรียนประถมประจํามณฑล ครูจะไดรับเงินพระราชทานเดือนละ 40 บาท
สวนครูรองจะได 8 บาท สวนโรงเรียนประจําอําเภอจะไดรับเงินขั้นต่ําสุดประมาณ 3-11 บาท ทั้งนี้
หมอมเจาธํารงศิริ ยังไดรายงานอีกวา เหตุที่โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนศึกษามูลอําเภออุทัยสาร
คาม และอําเภอประจิมสารคามไมเจริญเนื่องจากราษฎรไมไดทํานาเปนเวลา 4 ป คือตั้งแต พ.ศ.2450
ดังนั้นราษฎรจึงนําบุตรหลานไปประกอบอาชีพทํานาหาเลี้ยงครอบครัว ปญหาตอมาคือ ครูประจํา
โรงเรียนไมมีความรูและความสามารถพอที่จะสอนไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ครูที่ไดรับพระราชทาน
เงินเดือนเพียง 5-6 บาทก็ไมเพียงพอที่จะเลี้ยงชีพจึงทําใหไมมีใจจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของราษฎร
ความตามรายงานนี้ ทํ า ให ห ม อ มเจ า ธํ า รงศิ ริ คิ ด จะจั ด การแก ไ ข โดยการขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จาก
กระทรวงธรรมการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนประถมประจําจังหวัดๆ ละ 1 โรงเรียน ประกอบดวยจังหวัด
รอยเอ็ด กาฬสินธุ และมหาสารคาม ทั้งยังขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนศึกษามูลประจําอําเภอบางอําเภอ
ซึ่งมีทองที่กวางขวางดวย
สวนเงินบํารุงครูจะไดรับจํานวนสูงสุด 50 บาท ครูลําดับรอง 30 บาท ครูลําดับ
สามจะไดรับ 20 บาทลดหลั่นลงมา ทั้งนี้เมื่อไดจัดการตั้งโรงเรียนดังกลาวมาแลว จึงมีความคิดที่จะ
ขยายการศึกษาใหมีโรงเรียนประจําอําเภอและตําบลอยางทั่วถึง และไดขอพระราชทานผูชวยขาหลวง
ธรรมการเพื่อชวยจัดการศึกษาในมณฑลรอยเอ็ดอีกหนึ่งนาย ดังนั้นโรงเรียนในมณฑลรอยเอ็ดจึงเริ่ม
จัดตั้งตั้งแต พ.ศ.2454 เรื่อยมาจนแลวเสร็จใน พ.ศ.2456 (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ศธ.51.5/19
เรื่อง โรงเรียนในมณฑลตาง ๆ) ดังความในรายงานราชการมณฑลรอยเอ็ด พ.ศ.2455 ระบุเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาในมณฑลรอยเอ็ดวา
“…การโรงเรียนในมณฑลรอยเอ็ด ที่ไดจัดตั้งแลวในเวลานี้มีโรงเรียนชั้นมูล 100
โรงเรียน ชั้นปถม 8 โรงเรียน แบงเปนโรงเรียนจังหวัดรอยเอ็ด 1 โรงเรียน อําเภอ 35 โรงเรียน ตําบล
26 โรงเรี ย น รวมนั ก เรี ย นทั้ ง หมดปถม 142 คน มู ล 4,247 คน ถ า จะคิ ด ถั ว กั น ในโรงเรี ย นหนึ่ งมี
นักเรียนไมมาก มีมากอยูโรงเรียนเดียวก็แตที่โรงเรียนจังหวัดรอยเอ็จเทานั้น การที่ไมมีเด็กนักเรียนเขา
เรียนโรงเรียนนี้ ขาพระพุทธเจาจะไดพยายามใหมีเด็กนักเรียนมาเลาเรียนใหมากขึ้นจงได
การที่กรมการตําบลซึ่งมีหนาที่สําหรับบํารุงการศึกษานั้น ก็จัดสงไปบางแลวแต
ยังไมตลอดทั่วถึงกัน เปนโดยราษฎรบางจําพวกไมนิยมในการสงบุตรหลานไปเขาโรงเรียน แลบาง
โรงเรียนที่มีนักเรียนแลวก็ไมมีครูจะสอน โดยไมมีเงินเดือนจะไดจางครูสอน ครั้นกรมการตําบลจัดการ
เรี่ยรายตามราษฎร ๆ ก็ยากจนไมออกเงินให เปนการติดขัดดังนี้ การที่จะดําริหจัดการใหการศึกษา
รุงเรืองขึ้น เห็นดวยเกลา วาในชั้นตนรัฐบาลควรจะตองอุดหนุนใหเงินเดือนครูโรงเรียนขึ้นจังหวัดละ
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โรงเรียนหนึ่งกอน เมื่อ การโรงเรียนแพรหลายแลราษฎรเจริญรุง เรืองแลวจึงจะไดจัดการใหเจริญตอไป
ในภายหลั ง…” (หอจดหมายเหตุ แหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง รายงานราชการมณฑลรอยเอ็ด 25
สิงหาคม – 29 มีนาคม 2455)
พ.ศ.2455 อําแดงอิ่ม บานกานดง จังหวัดรอยเอ็ด มีจิตศรัทธาสรางโรงอุโบสถ
ขึ้นที่วัดสวางในจังหวัดรอยเอ็ด กวาง 3 วา 3 ศอก ยาว 5 วา กับสรางพระพุทธรูปองคหนึ่ง นาตักกวาง
1 ศอก หอระฆังหลังหนึ่งพรอมทั้งตัวระฆังดวย พระธรรม 16 ผูกพรอมตูเก็บ (แจงความกระทรวง
ธรรมการ แผนกกรมธรรมการ เรื่อง สรางอุโบสถขึ้นที่วัดสวางในจังหวัดรอยเอ็ด มณฑลรอยเอ็ด. ราช
กิจจานุเบกษา. เลม 29 ตอนที่ 0ง. หนา 512. 26 พฤษภาคม 2455) ดานพระพุทธศาสนา เมื่อมีการ
แยกมณฑลอีสานออกเปน 2 มณฑลแลว การปกครองฝายพุทธจักร ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
พระศาสนดิลก เจาคณะมณฑลอุบลราชธานี ซึ่งเปนเจาคณะมณฑลอีสานมาแตเดิม เปนผูปกครอง
คณะสงฆมณฑลรอยเอ็ดไปเปนการชั่วคราว จนกวาทางการจะสรรหาเจาคณะคนใหมได (แจงความ
กระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี เรื่อง ตั้งผูปกครองคณะสงฆมณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 29 ตอนที่ 0ง. หนา 669. 16 มิถุนายน 2455)
พ.ศ.2459 มีผูบริจาคทรัพยเพื่อบํารุงกองลูกเสือประจํามณฑลรอยเอ็ด โดยมี
รายนามดังตอไปนี้ นายกังซิว เจาภาษีสุรา 50 บาท นายทองอิน เจาภาษีฝน 10 บาท นายหมูใหญ
พระกาฬสินธุธานีศรีอุตรนิคม ผูบังคับกอง 7 บาท นายหมูใหญ หลวงนนทปรีชา รองผูบังคับกอง 7
บาท นายหมูตรี ขุนพิสุทธสัตยารักษ ผูบังคับหมวด 4 บาท นายหมูตรี ขุนปฏิญาณวรัยกิจ ผูบังคับ
หมวด 4 บาท วาที่นายหมูตรี ขุนกาฬสินธุโกษา ผูบังคับหมู วาที่นายหมูตรี ขุนรักษรัฐกิจ ผูบังคับหมู
วาที่นายหมูตรี ขุนเสลมัยมานิต ผูบังคับหมู วาที่นายหมูตรี ขุนประเวศอุดรขันธ ผูบังคับหมู วาที่นาย
หมูตรี ขุนประชาชนบาล ผูบังคับหมู วาที่นายหมูตรีบุญถม ชนกานนท ประจําหมูรวม 6 คน คนละ 3
บาทเปนเงิน 18 บาท พลเสือปาเชย วรนัยวงศ พลเสือปา เทพ สุวรรณรัตน พลเสือปาอยู พลเสือปา
หมา บูรณธนิต พลเสือปาหลา พละราช พลเสือปาเฉื่อย เหมนิธิ พลเสือปา ขุนอุทัยธรรมการ พลเสือ
ปา ซานน ศรีสงคราม พลเสือปา ตวน พลเสือปา สายทอง พรมเยี่ยม พลเสือปา ขุนศรีสุขพัฒน พล
เสือปา สาลี ศรีสมบัติ พลเสือปานอย เพชรรัตน พลเสือปาเจียม บุญพัฒน พลเสือปา บุญเกิด ไชยสิทธิ์
พลเสือปาศุข กัลปยาณรุจ รวม 18 คน คนละ 1 บาท เปนเงิน 18 บาท ฯลฯ (แจงความสภากรรมการ
กลางจัดการลูกเสือ เรื่อง มีผูบริจาคทรัพยบํารุงกองลูกเสือมณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 33
ตอนที่ 0ง. หนา 3701. 18 มีนาคม 2459)
การศึกษาในมณฑลรอยเอ็ด ยังคงอาศัยเงินสนับสนุนจากราษฎรเปนสวนใหญ
สํ าหรั บ จั ดสร า งสถานศึ กษาชั่ ว คราวในมณฑล โดยการเรี่ย ไรเงิน จากขาราชการและพอคา สราง
โรงเรียนขึ้นบริเวณเรือนจําเกาโรงเรียนหนึ่ง ใชตัวไมและเสาของเรือนจําเกาทําเปนทรงปนหยา กวาง
5 วา 2 ศอกคืบ ยาว 10 วาศอก สูงแตดินถึงพื้น 2 ศอก แตพื้นถึงขื่อ 1 วา 3 ศอก มีมุขดานหนา 2 มุข
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ๆ หนึ่ง กวาง 2 วา 3 ศอก ยาว 2 วา 3 ศอกคืบ พื้น ฝา และเครื่องบนใชไมจริง หลังคามุงแฝกแลว
เสร็จครั้งวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2459 ไดจัดการทําพิธีฉลอง โดยอาราธนาพระสงฆ 9 รูปเจริญพระ
พุทธมนต เวลาค่ํามีการมหรสพ รุงขึ้นถวายอาหารบิณฑบาต และถวายเครื่องไทยทานตามสมควร โดย
ใหนามโรงเรียนวา “โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ” แลวเปดทําการสอนเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยมีผู
บริจาคทรัพยและสิ่งของบํารุงดังมีรายนามตอไปนี้ ผูบริจาคทรัพย พระกาฬสินธุธานี ผูวาราชการ
จังหวัด รองอํามาตยตรี อยู ธรรมการจังหวัด คนละ 50 บาท รวม 100 บาท ราชบุรุษฉาย ครู 20 บาท
ราชบุรุษ ถม ครูใหญ 16 บาท ฯลฯ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 213 บาท 46 สตางค
รายนามผูบริจาคสิ่งของ พระกาฬสินธุธานี ผูวาราชการจังหวัด รับหนังสือพิมพ
ไทยใหปละ 1 ใหรูปพระกาฬสินธุธานีรูป 1 แผนที่โลกขนาดเล็ก 1 แผน เกาอี้ไม 2 เกาอี้ กระดานดํา 2
แผน หลวงนนทปรีชา ผูพิพากษา ใหนาฬิกาลอนดอนเรือน 1 รูปหลวงนนทปรีชารูป 1 ถวยน้ํารอน
โหล 1 ขุนพิสุทธสัตยารักษ ปลัดจังหวัด ใหรูปขุนพิสุทธสัตยารักษรูป 1 โตะสี่เหลี่ยมโตะ 1 เกาอี้ไม 4
เกาอี้ไม ขุนกาฬสินธุโกษา พระคลังจังหวัด ใหรูปขุนกาฬสินธุโกษา 1 รูป ถวยแกวน้ําเย็นโหล 1 นาย
รอยตรีแนน สัสดีจังหวัด ใหเกาอี้ผาใบสําหรับนั่ง 2 เกาอี้ นอกจากนี้มีการมอบหนังสือเรียนและน้ํา
หมึกปากกาเปนตน (แจงความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ มีผูบริจาคทรัพยและสิ่งของ
บํ ารุ งการศึ กษา กรุ งเทพมหานคร มณฑลสุร าษฎร มณฑลนครศรีธ รรมราช มณฑลภูเก็ต มณฑล
ปตตานี มณฑลกรุงเกา มณฑลอุบลราชธานี มณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 34 ตอนที่ 0ง.
หนา 447. 6 พฤษภาคม 2460)
พ.ศ.2461 รองอํามาตยโ ท ขุนเกษตรวิ ไสยรัฐ นายอําเภอหนองแวง จังหวัด
รอยเอ็ด พรอมดวยกรรมการตําบลตาง ๆ ในทองที่อําเภอหนองแวง ไดเรี่ยไรเงินจากกํานัน ผูใหญบาน
ราษฎรตําบลหนองแวง ตําบลปายาง ตําบลน้ําออม และตําบลกําแพงไวบํารุงการศึกษาประชาบาล
ประจํา พ.ศ.2461 ไดเงินรวม 673 บาท 41 สตางค
รองอํามาตยโท ขุนทํานงไชยธวัช นายอําเภอและกรมการอําเภออาจสามารถ
จังหวัดรอยเอ็ด พรอมดวยกรรมการตําบลตาง ๆ ในทองที่อําเภออาจสามารถเรี่ยไรเงินจากราษฎร
ตํ า บลอาจสามารถ ตํ า บลหนอม ตํ า บลขี้ เ หล็ก และตําบลโพนเมืองไวบํารุงการศึกษาประชาบาล
ประจํา พ.ศ.2461 ไดเงิน 554 บาท 8 สตางค
โรงเรียนประชาบาลในตําบลแจนแลน อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ มีอยู
โรงเรียนเดียว สถานที่ไมพอแกจํานวนนักเรียน รองอํามาตยโทร ขุนประเวศอุทรขันธ นายอําเภอกุฉิ
นารายณ พรอมดวยกรรมการตําบล ไดจัดตั้งขึ้นที่วัดบานสามขา ตําบลแจนแลนอีก 1 โรงเรียนและ
อาศัยโรงธรรมของวัดเปนที่เลาเรียน นายเพ็ง วิไชโย เปนครู มีนักเรียน 123 คน เปดทําการสอนเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2461
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รองอํามาตยเอก หลวงอนุการกันทุวาป นายอําเภอและกรมการอําเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม ขอแรงราษฎรหาเครื่องไมปลูกสรางโรงเรียนประจําตําบลบรบือขึ้น หลังหนึ่งชั้น
เดียวมีมุขดานหนามุขหนึ่งกวาง 6 วา ยาว 7 วา 2 ศอก สูงจากดินถึงพื้น 2 ศอกคืบ จากพื้นถึงขื่อ 2
วาศอก เสาไมเต็ง พื้นลูกกรงและเครื่องบนใชไมพลวงและไมยาง หลังคามุงดวยแฝก เมื่อสรางเสร็จจึง
ยายนักเรียนจากโรงเรียนประจําตําบลบรบือหลังเกามาเรียนที่โรงเรียนหลังใหมในวันที่ 1 สิงหาคม
พ.ศ.2461 (แจงความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ เรื่อง มีผูบริจาคทรัพยบํารุงฉลอง
โรงเรียน มณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 36 ตอนที่ 0. หนา 3493-3494. 1 กุมภาพันธ
2462)
พ.ศ.2464 รัฐบาลไดประกาศขยายการศึกษาในมณฑลรอยเอ็ด โดยการบังคับ
ใช พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ในทองที่มณฑลรอยเอ็ดรวม 115 ตําบล มีผลอยางเปน
ทางการในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2464 และมีรายชื่อตําบลในขอบขายของพระราชบัญญัติดังนี้ เมือง
รอยเอ็ด ตําบลในเมือง จังหาร ปอภาร ตงลิง สีแกว ขอนแกน นาโพ ปาฝา โนนรัง อําเภอแซงบาดาล
ตําบลมะอึ อุมเมา หมูมน หนองไผ เหลา ดินแดง, มะบา อําเภออาจสามารถ ตําบลอาจสามารถ โพน
เมือง ขี้เหล็ก หนอม อําเภอโพนทอง ตําบลโพนทอง ทามวง ขามเปย กกโพธิ์ กุตนาแซง เชียงใหม
ชุมพร อําเภอสุวรรณภูมิ ตําบลสระคู บานดาน สูงยาง บานเปลือย ดูกอึ่ง หนองผือ น้ําคํา หนองฮี
ฯลฯ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ในทองที่มณฑล
รอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 38 ตอนที่ 0ก. หนา 511. 25 ธันวาคม พ.ศ.2464) การประกาศใช
พระราชบัญญัติดังกลาว สงผลใหมีการบังคับเด็กใหเขาเรียนทุกคน (พิรุฬห สวัสดิ์รัมย, 2530: 95) โดย
มี โ รงเรี ย นภาคบั งคั บ 3 ประเภทคือ (1) โรงเรีย นที่รัฐ บาลตั้งขึ้น และดําเนิน การเอง (2) โรงเรียน
ประชาบาลซึ่งอยูในความดูแลของกระทรวงธรรมการ ออกทุนทรัพยจัดตั้งโดยประชาชนหรือไดรับเงิน
สมทบทุนจากทางการตั้งขึ้น และดํารงอยูดวยเงินทุนที่ประชาชนออกกันเอง และ (3) โรงเรียนราษฎร
นับเปนโรงเรียนเอกชนที่เกิดจากบุคคลเดียวหรือหลายคนรวมกันตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
ราษฎร พ.ศ.2461 (พิรุฬห สวัสดิ์รัมย, 2530: 97) โรงเรียนสวนใหญในมณฑลรอยเอ็ดจึงตั้งขึ้น เปน
โรงเรี ย นประชาบาลและอยู ในความดูแลของกระทรวงธรรมการ การเกิดขึ้น ของพระราชบัญ ญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ.2464 สงผลใหราษฎรตองเสียเงิน “ศึกษาพลี” (ถนอม ตะนา และคณะ, 2546:
131) เงินดังกลาวเปนเงินที่ราษฎรจะตองจายใหกับรัฐบาลเพื่อบํารุงการศึกษาตาม พระราชบัญญัติ
ดังกลาว เนื่องจากงบประมาณของกระทรวงธรรมการมี จํานวนน อยมากเมื่ อเทีย บกับสั ดสว นของ
กระทรวงอื่น ๆ ในระหวาง พ.ศ.2454-2464 เมื่อรัฐบาลมีงบประมาณบํารุงการศึกษาไมเพียงพอจึง
ตองออกนโยบายจัดเก็บเงินศึกษาพลี ซึ่งถือเปนการเก็บภาษีอากรลักษณะหนึ่ง แตเจาพระยาธรรม
ศักดิ์มนตรี กลับคิดเห็นวาไมใชเนื่องจากมองวาเปนการเก็บเงิน “การกุศล” มากกวา แตในขอเท็จจริง
แล ว มี ก ารออกกฎหมายบั ง คั บ ให ร าษฎรจ า ยเงิ น มิ ฉ ะนั้ น จะต อ งโทษรุ น แรงถึ ง ขั้ น ยึ ด ทรั พ ย ข าย
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ทอดตลาด โดยผูที่ตองขายคือ “ชายฉกรรจ” ที่มีอายุระหวาง 18-60 ป โดยชําระตั้งแต 1 บาท และไม
เกิน 3 บาทตอป การนําเอาเพศชายมาเปนเกณฑน้ันสะทอนใหเห็นวาเปนกฎหมายที่ลอมากับการเก็บ
เงินคาราชการ หรือเงินรัชชูปการ อันมีรากฐานมาจากการรับหัวไพรผูชาย (ประวัติศาสตรสามัญชน
ไทย, 2561: Web-Site) อยางไรก็ตามการเก็บเงินดังกลาวไดกอใหเกิดปญหาตอราษฎร ซึ่งพวกเขามี
ภาระที่ จ ะต องจ า ยเงิ น รั ช ชู ป การคิ ดเป น รายหัวใหแกรัฐบาลอยูแลว ยังตองจายเงิน ศึกษาพลีดวย
ราษฎรบางสวนไมยอมชําระเงิน รวมทั้งกรรมกร กุลีในกรมรถไฟ รวมทั้งคนบังคับตางประเทศ มี
ตัวอยางเชน ราษฎรในมณฑลพายัก ถูกยึดบานซึ่งทําดวยไมไผ เมื่อนําไปขายทอดตลาดกลับไมมีใครรับ
ซื้อ เหตุการณเชนนี้ไดสรางความไมพอใจใหกับราษฎร ดังเชนรายงานจากเมืองสุราษฎรธานีระบุวา
ราษฎรบานคอย อพยพไปตางทองที่ เพราะไมมีทรัพยสมบัติอยางใดพอที่จะเสียศึกษาพลีได จึงอพยพ
ไปอยูกรุงเทพฯ อพยพไปประเทศอินเดียและประเทศจีน เปนตน (กิติยา กิ่งพุทธพงษ, 2538: 30-140)
ใน พ.ศ.2465 มณฑลรอยเอ็ดมีใบบอกขอจัดตั้งโรงเรียนราษฎรในมณฑลขึ้น ชื่อวา “โรงเรียนประสาท
ภาษา”เป ด สอนวิ ชาภาษาอั งกฤษกลางคื น ตั้ งอยู ตรงบริเวณกองพลทหารบกที่ 10 ตํ าบลในเมือง
อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑลรอยเอ็ด ซึ่ง
ไดบอกความจํานงคตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจา
นุเบกษา. เลม 39 ตอนที่ 0ง. หนา 3610. 18 มีนาคม 2465)
5.3.2.5 การดําเนินนโยบายดานอื่น ๆ
ดานปาไม
ผูวิจัยพบวาใน พ.ศ.2464 ไดมีการประกาศใหใชกฎขอบังคับวางระเบีย บวิธี
จัดการรักษาปา พระพุทธศักราช 2456 ในมณฑลรอยเอ็ด เพื่อการกําหนดชนิดไม ขนาดไมและอัตรา
คาภาคหลวง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5.4 ชนิดไมหวงหามตามกฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปา
ประเภทไมหวงหามชนิดที่ 2
ไมพยุงหรือคะยุง 7 บาท
ไมมะเกลือ 4 บาท
ไมพยุงแกลบหรือชิงชัน 4 บาท
ไมประดู 3 บาท
ไมขวา 2 บาท
ไมแดง 2 บาท
ไมรัก 2 บาท
ไมยาง 2 บาท

ประเภทไมหวงหามชนิดที่ 3
ไมตะแบก 1 บาท
ไมมะคาลิงหรือมะคาแต 1 บาท
ไมมะคาใหญ 1 บาท
ไมกระบาก 1 บาท
ไมตะเคียนหมู 1 บาท
ไมฟนหรือไมสําหรับเผาถาน 20
สตางค
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ตารางที่ 5.4 ชนิดไมหวงหามตามกฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปา (ตอ)
ประเภทไมหวงหามชนิดที่ 2
ไมพะยอม 1 บาท 50 สตางค
ไมเต็ง 1 บาท 50 สตางค
ไมรัง 1 บาท 50 สตางค
ไมตะเคียน 1 บาท 50 สตางค
ไมกันเกรา 1 บาท 50 สตางค

ประเภทไมหวงหามชนิดที่ 3

-

ที่ ม า: ประกาศให ใ ช ก ฎข อ บั ง คั บ วางระเบี ย บวิ ธี จั ด การรั ก ษาป า พุ ท ธศั ก ราช 2456 ในมลฑล
อุบลราชธานี มณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 38 ตอนที่ 0ก. หนา 88. 26 มิถุนายน 2464.
จะเห็นไดวาการประกาศใชกฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปาใน พ.ศ.
2456 ซึ่ ง ประกาศใช ใ นมณฑลร อ ยเอ็ ด ใน พ.ศ.2464 มี ส ว นสํ า คั ญ ต อ การส ง เสริ ม ให ร าษฎรรู จั ก
บํารุงรักษาปาและไมตัดไมทําลายปาอันไมสมควร ในขณะเดียวกัน การประกาศใชขอบังคับดังกลาว
ชี้ใหเห็นวา รัฐบาลไดพยายามแสวงหารายไดเขาคลังหลวงผานการกําหนดอัตราคาภาคหลวง โดย
กําหนดใหราษฎรที่จะทําการโคนตัดไม ตองชําระเงินใหแกทางการ จึงจะไดรับอนุญาตใหตัดไมได
5.3.2.6 สรุป
ด า นการปกครอง มณฑลร อ ยเอ็ ด เป น มณฑลที่ จั ด ตั้ ง พร อ มกั บ มณฑล
อุบลราชธานีที่แยกตัวจากมณฑลอีสาน ดังนั้นรูปแบบของการดําเนินนโยบายของรัฐบาลจึงดําเนินการ
ตามเคาโครงการปกครองของมณฑลอีสาน และมณฑลอื่น ๆ กลาวคือ ดานการปกครองรัฐบาลมณฑล
ไดจัดแบงเขตการปกครองเชนเดียวกับมณฑลอื่น ๆ โดยใชมาตรฐานในการโยกยายทองที่ตาง ๆ คือ
จํานวนประชากร หากทองที่ใดมีจํานวนประชากรต่ําก็จะใหยายไปรวมกับทองที่ที่มีประชากรมากเพื่อ
เปนการลดภาระดานคาใชจายทางราชการ
ดานการคมนาคม จากการสํารวจหลักฐานพบวา มีการบํารุงถนนหนทางภายใน
ตัวมณฑล สวนพื้นที่อื่น ๆ ยังไมไดมีการสรางถนนแบบมาตรฐานแตอยางใด เนื่องจากรอยเอ็ดมีลําน้ํา
สาขาหลายสายประกอบกับพื้นที่ชุมชนตั้งอยูใกลกับแหลงน้ํา ดังนั้นรัฐบาลจึงเนนการบํารุงสะพาน
มากกวาทางเกวียน กลาวคือ ในระหวาง พ.ศ.2450-2461 มีสะพานที่ถูกสรางขึ้นในมณฑลรอยเอ็ด
จํานวน 30 แหง ซึ่งเปนเงินทุนของราษฎรและสนามบิน 3 แหง
ดานเศรษฐกิจ รัฐบาลจัดเก็บเงินภาษีรัชชูปการจากราษฎรที่เปนชายฉกรรจคน
ละ 4 บาท เชนเดียวกับมณฑลอื่น ๆ และหากเกิดภาวะขาดแคลนขาวรัฐบาลมณฑลก็จะใชวิธีเกณฑ
แรงงานแลกขาวสารซึ่งกระทําไดผลดี ทั้งยังไดประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะฆาโคกระบือและสุกร
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ตามหัวเมืองในมณฑลร อยเอ็ด เพื่อปองกัน การลักลอบฆาสัตวขายโดยมิไดรับ อนุญ าตจากรัฐ บาล
ทองถิ่น
ดานการศึกษา พบวา มีโรงเรียนเปดทําการสอนในมณฑลรอยเอ็ดในระหวาง
พ.ศ.2454-2462 จํานวน 184 แหง และรัฐบาลไดประกาศขยายการศึกษาใน พ.ศ.2464 ออกไปใน
พื้นที่หางไกลจากมณฑลอีกรวมพื้นที่ 115 ตําบล
จากการวิเคราะหพบวา มณฑลรอยเอ็ดเปนหนวยการปกครองที่อาศัยรูปแบบ
ของระบบราชการจากมณฑลอีสาน ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนมาเปนมณฑลอุบลราชธานีในภายหลัง ผูวิจัย
พบวา การดําเนินนโยบายสวนใหญบริหารจัดการโดยหมอมเจาธํารงศิริ ดังนั้นการพัฒนามณฑลจึง
กระทําในทุกดานเนื่องจากเมืองรอยเอ็ดกอนจะยกสถานะขึ้นเปนมณฑล ตั้งอยูชายขอบของมณฑล
อีสาน บานเมืองจึงมีความกันดารในแทบทุกดาน โดยเฉพาะ ปญหาโจรผูราย ปญหาโรคระบาดสัตว
อยางไรก็ตามจากหลักฐานที่ไดวิเคราะห ผูวิจัยพบวารัฐบาลไดกําชับใหขาราชการประจํามณฑลปฏิบัติ
หนาที่ในการพัฒนาหัวเมืองอยางเต็มที่ ดังจะเห็นไดจากการลงพื้นที่ตรวจราชการของหมอมเจาธํารง
ศิริ สํารวจจํานวนประชากร รายไดของมณฑล รวมถึงการศึกษา และการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
ของมณฑล
5.3.3 มณฑลอุดร
มณฑลอุดร เดิมมีชื่อวา หัวเมืองลาวพวน เปนเขตปกครองของไทย อยูในปริมณฑลของ
หัวเมืองอีสานฝายเหนือ มีอาณาเขตทางเหนือติดตอกับอาณาจักรลาวในอารักขาของฝรั่งเศส รัฐบาล
ไทยไดจัดการปกครองในหัวเมืองอีสานตั้งแต พ.ศ.2435 เปนตนมา มีศูนยกลางการบริหารอยูที่เมือง
อุดรธานี การดําเนินนโยบายการปกครองหัวเมืองอุดรในสมัยรัชกาลที่ 5 กระทําเชนเดียวกันกับ หัว
เมืองอื่น ๆ ในอีสาน โดยการสงขาหลวงสําเร็จราชการจากกรุงเทพฯ เขาไปจัดราชการ และเปนมณฑล
ที่การเดินทางถึงมีความยากลําบากมากมณฑลหนึ่งของอีสาน เนื่องจากตองเดินทางดวยเทา หรือสัตว
พาหนะ ประกอบกับถนนหนทางจากนครราชสีมาขึ้นหัวเมืองอีสานฝายเหนือยังไมไดรับการสรางอยาง
เปนทางการ การเดินทางตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ขึ้นหัวเมืองฝายเหนือเพื่อเขาสูลาวจึงตองอาศัยช าง
เปนสําคัญ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เมื่อพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ)
ถึงแกกรรมใน พ.ศ.2459 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายรอยเอกพระยาจาแสนบดี (ตอมาเปน
พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ทองสุก ดิษยบุตร) ใหมาดํารงตําแหนงสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรคนที่ 3
ทานผูนี้ไดประสิทธิ์ประสาทใหมณฑลอุดรมีความเจริญกาวหนากวาแตกอนตอมาใน พ.ศ.2465 จึงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ประกาศใหรวมมณฑลอุดร มณฑลอุบลราชธานี และมณฑลรอยเอ็ด
เปนภาค เรียกวา ภาคอีสาน เมื่อถึง ปลาย พ.ศ.2468 เศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะตกต่ํา เงิน
รายไดแผนดินไม พอจาย รัฐบาลจึงตองหาทางแก ไขเพื่อใหงบประมาณแผน ดิน อยูในดุล ยภาพ จึง
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จําเปนตองยุบเลิกตําแหนงหนาที่ราชการและปลดขาราชการออกรับบําเหน็จบํานาญมากมายเฉพาะ
กระทรวงมหาดไทยไดยกเลิกตําแหนงปลัดจังหวัดถึง 35 จังหวัด ใหนายอําเภอทํางานแทนอีกหนาที่
หนึ่ง ยกเลิกปลัดทุกมณฑล ใหผูวาราชการจังหวัดที่ตั้งศาลากลางรัฐบาลทําการแทนอีกหนาที่หนึ่ง
รวมทั้งยกเลิกกรมสํารวจซึ่งมีหนาที่ตรวจราชการเฉพาะในกระทรวงมหาดไทยทั่วพระราชอาณาจักร
เสียทั้งกรม ในคราวเดียวกันไดโปรดเกลาฯ ใหประกาศยกเลิก ภาคอีสานดวย (เติม วิภาคยพจนกิจ,
2557: 216-217)
5.3.3.1 ดานการปกครอง
เดื อนธั น วาคม พ.ศ.2453 พระยาศรีสุริย ราชวรานุวัตร ขาหลวงเทศาภิบ าล
สําเร็จราชการมณฑลอุดร ไดรายงานไปที่กระทรวงหมาดไทยวา พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร และ
ขาราชการเมืองขอนแกน ไดถือน้ําพระพิพัฒนสัตยาสาบาน พรอมทั้งไดรายงานวา ราชการในเมือง
ขอนแกนมีความเจริญเรียบรอยดีกวาแตกอน (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/14 เรื่อง รายงาน
ตรวจราชการมณฑลอุดร พ.ศ.2453) การจัดการปกครองในระยะเริ่มตนรัชกาลที่ 6 พระยาศรีสุริย
ราชวรานุวัตรไดกราบบังคมทูลรายงานตรวจราชการดังความวา
“…แผนกปกครอง (1) ในมณฑลนี้ แตเดิมมาวิธีจัดการปกครองทองที่เปนแตเริ่ม
ๆ ไว แมจะไดตั้งกํานันผูใหญบานแลแบงทองที่เปนหมูบาน ตําบล อําเภอ ไวบางก็ดี แตการเหลานั้นคง
รวม ๆ กันอยู ถาอําเภอใดเมืองใดที่เปน ทองที่สําคัญ คงมีขาหลวงประจําเมืองซอนกันอยูกับ ผู วา
ราชการเมืองและอําเภอโดยมาก จะเปนดวยสมัยโนนราชการบานเมืองมักจะเกี่ยวของกับตางประเทศ
มากอยางหนึ่ง แลวิธีเดินราชการแตกอนมักใชอลุมอลวยตามสมัยของบานเมืองที่ควรตองใชวิธีอยาง
นั้น อยางหนึ่ง แตสมัยนี้เห็นดวยเกลาวา ควรจะรวบรัดจัดการปกครองใหเขาระเบียบเหมือนมณฑล
ชั้นในไดแลว โดยพลเมืองหาใครจะตื่นเตนดังแตกอนไม
(2) อาไศรยเหตุนี้ขาพระพุทธเจาจึงใหตั้งตนลงมือแบงทองที่จัดเปนอําเภอ และ
ใหยุบเมืองเล็ก ๆ นอย ๆ รวมเปนตําบลเสียบาง เพราะทองที่ไมพอจะจัดเปนอําเภอ สวนอําเภอใหญ
เชนหนองคายมีทองที่มาก ก็ไดแขกเปนอําเภอออกไปอีก เชนอําเภอเมืองเพ็ญ อําเภอบานผือเปนตน
ส ว นเจ า เมื อ งกรมการเก า ๆ ที่ เ ปนผู มี ค วามดี ค วามชอบอยู บ า ง แต เ ปนผู ทุ พ ลภาพแลไม มี วุ ฒิ
ความสามารถที่จะรับราชการฉลองพระเดชพระคุณได ขาพระพุทธเจาก็ไดกราบทูลขอใหไดรั บเบี้ย
บํานาญ หรือขอตั้งใหเปนขาหลวงประจําเมืองหรือเปนจางวางกํากับราชการบาน แตก็ใหอยูเฉย ๆ ไม
ตองเกี่ยวทําการงานอะไร สวนขาราชการพื้นเมือง แลขาราชการชุดเกานั้นเมื่อขาพระพุทธเจาเห็นวา
เปนผูมีวุฒิพอจะใชไดทางใดก็จัดใหมีตําแหนงรับราชการตามสมควรแกคุณานุรูป เชนจะใหคนพื้นเมือง
ที่มีความกลาหาญต อการจับ กุ มผู รายหรือมีอํานาจบังคับบัญชาการดี แตระเบียบการไมดี ใหเปน
นายอําเภอแลว ขาพระพุทธเจาก็ตองจัดหาปลัดอําเภอสมุหบาญชีที่เขาใจระเบียบการงานใหไปอยูดวย
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เปนเครื่องประคับประคองกันเชนนี้โดยมาก ระเบียบการออฟฟศแลการปฏิบัติในนาที่ราชการตั้งแต
เมืองตลอดจนการอําเภอแลกํานันผูใหญบาน นับวาลงระเบียบมีรูปอยางเชนมณฑลชั้นในแลว
แลขาราชการชุดใหมที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สงขึ้นไปรับราชการในมณฑล
ตั้ ง แต ผู ใ หญ เ ช น ปลั ด มณฑล ข า หลวงมหาดไทย ตลอดจนข า ราชการชั้ น นายอํ า เภอเปนต น นั้ น
ขาพระพุทธเจาออกรูสึกวา กระทรวงไดเลือกสันผูที่มีความสามารถสมควรแกหนาที่สงขึ้นไปทั้ งสิ้น
จึงเปนที่เบาใจขาพระพุทธเจามาก สวนขาราชการผูนอยเชนปลัดอําเภอเปนตนนั้น ขาพระพุทธเจา
ได รั บ พระกรุ ณาทรงแนะนํ าให หาคนใชโดยวิธีสอบไลความรู จึงไดจัดใหมีการสอนแลสอบไลตาม
หลักสูตรของกระทรวง แลตําราปกครองก็ไดนักเรียนซึ่งมีวุฒิพอควรแกตําแหนงใชในนาที่ปกครอง
ทั่วไป การปกครองในเวลานี้จึงเปนรูปหรือเขาระเบียบไดทั้งมณฑล สวนการบกพรองทั้งหลายก็ยอมมี
อยูบางเปนธรรมดา แตเจาหนาที่ผูใหญไดชวยกันคอยแกไขแลแนะนําใหการเหลานั้นทรงอยูไดเสมอ
จึงเห็นดวยเกลาฯ วาการปกครองนั้นจะมีแตดําเนินโดยเรียบรอยยิ่งขึ้นไมเสื่อมทรามไปได
(3) ในชั้นตนเมื่อขาพระพุทธเจาขึ้นไปรับราชการมณฑลนี้ ขาพระพุทธเจาได
ทราบเกลาฯ วา ราษฎรพลเมืองมักไดรับความกดขี่ของกรมการพื้นเมืองอยูมาก แตหากราษฎรเปนผูมี
ความกลัวแลโงเขลาไมรูสึกชองทางที่จะรองเรียนตอ ผูมีอํานาจเหนือใหระงับทุกขรอนไดก็สูทนอยูจึงเป
นชองทางใหผูมีนาที่มักเอาอํานาจทางราชการไปใชในทางทุจริตได ขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลาฯ วา
วิธีของพระเจานองยาเธออ กรมขุนสรรพสิทธิประสงค เมื่อทรงตําแหนงขาหลวงตางพระองคมณฑลอิ
สาณนั้น ไดทรงประกาศใหราษฎรที่มีทุกขรอนมากรายทูลพระองคทานไดไมวาเวลาใด พระองคทาน
ทรงเปนพระธุระแกไขทุกขรอนโดยทันที วิธีนี้ขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลาฯ วา จึงไดนํามาใชบาง คือ
ประกาศไปใหราษฎรที่มีทุกขรอนมารองตอขาพระพุทธเจาดวยปากเปลาไดไมวาเวลาไรเหมือนกัน ถา
อยูทางไกลมาไมไดก็ใหจดหมายรองมาหรือใหใครมารองแทนก็ได ขาพระพุทธเจาจะรับเปนธุระชวย
ทุกขรอนทั้งสิ้น วิธีนี้ดีมากเพราะไดมีคนรองตอขาพระพุทธเจาเสมอ แตขาพระพุทธเจาไดผอนวิธีแล
แกไขของแบบเดิมเสียบาง กลาวคือ เมื่อไดรับเสียงรองแลว ก็ใหเจานาที่วากลาวใหเปนชั้นเปนลําดับ
เสียกอน ไมฉะนั้นเกรงดวยเกลาฯ วา อํานาจของเจานาที่จะหมดไป ตามที่ประกาศแลจัดการในเรื่องนี้
ไดเห็นผลมาก คือ ทุกขรอนของราษฎรไดลวงลุไปโดยเร็ว แลปราศจากความกดขี่ซึ่งกันแลกันดวย
ขาพระพุทธเจาออกรูสึกวา ราษฎรคอยหายความขลาดกลัวขาราชการไทย ๆ มากลงแลว ดังไดเห็น
ตัวอยางเชนเขามีทุกขรอนเล็กนอยระหวางราษฎรดวยกันที่จะพอวากลาวกันใหแลวไดในชั้น กํ านัน
อําเภอ ราษฎรยังสามารถมารองตอขาพระพุทธเจาบอย ๆ ตองชี้แจงใหไปหาเจานาที่ผูชําระพอเปลื้อง
ปลดทุกขรอนไปตามสมควร ผลของประกาศนี้ก็คือ กระทําใหเจานาที่ตองระวังตัวรับราชการโดยสุจริต
ขึ้น แลเวลานี้ในการกลาวโทษเรื่องกดขี่ขมเหงกันนั้นก็เงียบไปไมใครไดรับเสียงรองเลย…”
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การดําเนินนโยบายดานการศาลยุติธรรมและราชทัณฑภายในมณฑล พระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตรไดระบุในรายงานวา
“…แผนกอั ย การ (4) นาที่รักษาพระอัย การนั้ น แตกอนแมจ ะมีย กกระบั ต ร
มณฑลหรื อยกกระบั ตร เ มื อ งก็ ดี ก็ เปน การลุก ๆ ลม ๆ อยูไมใครเ ปนรู ป ร างนัก ฝายศาลก็ อ ยู ใ น
กระทรวงเดียวกัน การพิจารณาพิพากษาจึงผอนผันหันหากันพอดําเนินมาได สวนระเบียบการที่จัดที่
ทําก็ไมใครแนนอนนัก แตถึงฉนั้นก็ดีนาที่อัยการก็ไมใครเกิดความเสียหาย เพราะเหตุกฎหมายเปนตัว
บังคับเหมือนระเบียบการอยู ถึงจะไมใครลงรูปรางอยางใดก็ดี ก็พอทรงตัวมาไดแตความยุติธรรมเชน
กักขังเกิดเหตุเกินเวลาก็ยอมมีอยูบาง เมื่อขาพระพุทธเจาขึ้นไปรับราชการในมณฑลนี้ไดเรียกหลวง
ประจิตรัฐกรรมขาหลวงชนบทมาเปนพนักงานอัยการเมืองอุดร แตคงทําการในนาที่ยกกระบัตรมณฑล
ดวย สวนตามหัวเมืองก็ไดจัดผูที่รูกฎหมายพอสมควร ออกไปเปนพนักงานอัย การประจํ าเต็ ม ตาม
ตําแหนง ระเบียบการก็อาไศรยตามตําราปกครองบางจัดตามที่เห็นชอบเห็นดีบาง การก็ดําเนินตอมา
ครั้นศก 127 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรวมศาลไปขึ้นกระทรวงยุติธรรมแลเปดศาลผูพิพากษา ซึ่ง
เปนเนติ บั ณ ฑิ ต ย ไ ปจั ด การพิ จ ารณาพิ พ ากษาเหมื อ นชั้ น ในขึ้ น ในชั้ น ต น มั ก มี เ ข า ใจผิ ด ระหว า ง
ยกกระบัตรเมืองกับศาลบาง แตไมใชการสําคัญ เปนแตเขาใจระเบียบของศาลผิดไปบางเทานั้น แลใน
ไมชายกกระบัตรเมืองก็เขาใจวิธีของศาลไดดี การขัดของตาง ๆ ก็ไมมีอักนับวาเปนการเรียบรอยกันได
(5) การเรื อ นจํ า ที่ ไ ด ว างรู ป มาแต ก อ นนั้ น ย อ มลุ ม ๆ ดอน ๆ บ า ง ตั้ ง แต
ขาพระพุทธเจาขึ้นไปรับราชการก็ไดจัดใหมีพธํามรงคผูคุมตรวจตราดูแลแขงแรงขึ้นทั่วไป แตตาม
ขอบังคับเรือนจํานั้นหาใครไดจัดเต็มที่นักไม ตางอาไศรยผอนผันตามภูมิประเทศ การนักโทษหนีนับวา
มีนอย แมจะมีบางก็หนีไมใครพนมือ นาประหลาดที่พื้นที่มีปาเขาเปนอันมาก ฉันใดนักโทษหนีจึงใหจับ
ไดเสมอ ตองพระราชทานกราบทูลวา นักโทษมณฑลนี้ถาหนีก็มักจะขามไปฝงซายแมน้ําโขง เมื่ออําเภอ
ฝายแมน้ําโขงไดรับโทรเลขใหตรวจจับก็สั่งกํานันผูใหญบานใหคอยตรวจ แลนักโทษนั้นมีที่หมายคือผม
ตัดผิดคนธรรมดา กํานันผูใหญบานจึงจับไดโดยงาย
(6) การโจรผูรายที่สําคัญ เชน ปลน ฆากันตายมีนอย ถึงมีขั้นก็มักจับไดไมใคร
พนมือเจานาที่ไปเลย เมื่อขาพระพุทธเจาไดไปถึงใหม ๆ ไดทราบเกลา ฯ วาผูรายลักฆาโคเปนดกหนา
กวาอยางอื่น จึงไดคิดแกไขขอใหประกาศใชพระราชบัญญัติฆาโคกระบือแลสุกรแลออกใบอาชญาบัตร
ฆาโคไดทั่วไปทุกอําเภอ ผูรายลักฆาโคก็เบาบางลง ทั้งไดพระราชทรัพยในสวนนี้ทวีขึ้นดวย แลอีก
ประการหนึ่ง คนพื้นเมืองในมณฑลนี้มักชอบเลนการพนันเบี้ยโบกเปนพื้น เห็นดวยเกลาฯ วา การพนัน
เชนนี้อาจเปนรากเหงาใหเกิดโจรผูรายชุกชุมได จึงไดขอให ประกาศใชพระราชบัญญัติการพนันขึ้นใน
มณฑลอุดร และประกาศใหสินบนเปนเงินอยางแรงถึงรายละ 240 บาทก็ไดมีผูมารับสินบนเสมอ ตอมา
สังเกตไดวาที่บนไปเชนนี้มักจับผูรายเลนการพนันไดไมใครหมด เพราะผูรับสินบนไดเงิน 240 บาทไป
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แลว ก็ทอดอาไลยเสีย หาไดชี้แจงใหจับผูผิดใหจนหมดสิ้นไม เพราะจับไดนอยมากก็ถือเสียวา คงไดเงิน
สินบน 240 บาทอยูนั่นเอง ขาพระพุทธเจาตองการที่จะจับผูกระทําผิดมาลงโทษเสียใหเข็ดหลาบมิใหมี
ทางหลีกเลี่ยงได จึงไดแกไขประกาศเสียใหมคงใหสินบนรายตัวเปนเงินคนละ 20 บาท ผูรับสินบน
ชี้แจงตัวผูเลนไดมากก็ไดเงินมาก เปนการยั่วกันอยูในตัวแลว ตอมาการรับสินบนในเรื่องผูลักเลนการ
พนันก็ไดตัวมากจนหมดพรรคพวกแทบทุกราย เวลานี้การลอบลักเลนการพนันเบาบางลงมากทั้งโจร
ผูรายลักเล็กนอยก็เบาบางลงเหมือนกัน…”
สวนแผนกการทหารมีรายงานการดําเนินงานระบุวา
“…แผนกทหาร (11) การทหารในมณฑลนี้ยังเปนกองพันอยูตามเดิม แตมีเริ่ม
อยูวาจะจัดเปนกองพล เรียกพลเมืองเขาประจํากองเหมือนที่จัดในมณฑลชั้นใน เวลานี้ยังหาไดจัดไม
เห็นดวยเกลาฯ วาถาจะจัดก็คงจัดได กลาวคือ ชั้นตนเรียกคนตามทองที่ ๆ อยูหางจากฝงน้ําโขงเขามา
กอน ภายหลังจึงคอยขยายออกไปทีละนอย การก็คงสําเร็จ ที่ขาพระพุทธเจากลายืนยันก็โดยเชื่อวา
การปกครองลงรูปอยูบางแลว การตื่นเตนยอมจะไมมีมากนัก แลสังเกตไดวา การเรียกพลเมืองเปน
ตํารวจภูธรในเวลานี้ใชวิธีเกณฑก็ไมมีการตื่นเตนนัก แตการเรียกทหารยอมจะเอิกเกริกเกรียวกราวกวา
เรียกเปนพลตํารวจอยูสักหนอย เห็นดวยเกลาฯ วา ถาทรงพระกรุณาผอนใชอยางขอบังคับวิธีเรียกพล
ตํารวจเสียกอนสัก 1-2 ป พอใหพลเมืองรูสึกเสียโดยมาก แลวจึงคอยรวบรัดใหเขาแบบอยางวิธีเรียกเป
นพลทหาร การก็คงจะสดวกดีกวาที่จะจัดเอาโดยแรงในชั้นแรก แตขาพระพุทธเจาเปนผูที่จะฉลองพระ
เดชพระคุณ เมื่อทรงพระกรุราโปรดเกลาฯ ใหจัดฉันใดก็จะตั้งหนาจัดการจนเต็มคําสั่งหาไดคิดยอทอ
ไม…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/14 เรื่อง รายงานตรวจราชการมณฑลอุดร พ.ศ.2453)
ต อ มาพระเจ า น อ งยาเธอ กรมหลวงดํ า รงราชานุ ภ าพ (พระยศในขณะนั้ น )
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย รับพระราชโองการใสเกลาฯ ใหประกาศใหทราบทั่วกันวา วิธีเก็บเงินคา
ราชการในมณฑลอุดร ไดจัดเก็บมาตามประเพณีเดิม โดยอัตราอยางเดียวกับมณฑลชั้นในเปนแตวิธี
เก็ บ ยั ง หาได ใ ช พ ระราชบั ญ ญั ติ เ ก็ บ เงิ น ค า ราชการ เช น กั บ ที่ ไ ด ใ ช อ ยู ต ามมณฑลชั้ น ในไม ทรง
พระราชดําริเห็นวาสมควรที่จะจัดใหวิธีเก็บเงินคาราชในมณฑลอุดร ใหเปนระเบียบเดียวกันตอไป จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใช “พระราชบัญญัติเก็บเงินคาราชการ รัตนโกสินทรศก 120 พ.ศ.2444
และพระราชบัญญัติเพิ่มเติมเงินคาราชการ รัตนโกสินทรศก 123 พ.ศ.2447” ในมณฑลอุดรโดยมี
อัตราดังนี้ มณฑลอุดรเก็บคนละ 4 บาท ตามอัตราเดิม เวนแตเมืองเลย เก็บคนละ 3 บาทตั้งแต พ.ศ.
2453 เป น ต น ไป (ประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ เ ก็ บ เงิ น ค า ราชการรั ต นโกสิ น ทร ศ ก 120 และ
พระราชบั ญ ญั ติ เ พิ่ ม เติ ม การเก็ บ เงิ น ค าราชการ รั ต นโกสิ น ทร ศ ก 123 ในมณฑลอุ ด ร. ราชกิ จ จา
นุเบกษา. เลม 27 ตอนที่ ก. หนา 75-76. 11 กันยายน พ.ศ.2453)
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วันที่ 19 ธันวาคม 2453 มณฑลอุดรไดทําการกอสรางสถานที่ร าชการใหมมี
ศาลากลางและเรือนจํา โดยมีพระวิไชยสิทธิกรรมขาหลวง หลวงพิทักษสารนิคมปลัดเมือง ไดทําการ
เกณฑ ร าษฎรมณฑลอุ ดรย า ยศาลากลางเมืองและเรือนจําไปปลูกใหมบ ริเวณบานดอนพลับ ทั้งนี้
เรือนจําไดสรางเสร็จเปนที่เรียบรอย คงเหลือแตศาลากลางวาการมณฑล สาเหตุที่สามารถเกณฑ
ราษฎรมาชวยกอสรางสถานที่ราชการของมณฑลไดเนื่องจากในเขตแขวงเมืองขอนแกนราษฎรทํานา
ไดผลดี เมื่อสิ้นเทศกาลทํานา จึงพอมีเวลาชวยงานของทางการ
ในตนรัชกาลพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พ.ศ.2454 รัฐบาลได
ประกาศเรียกคนเปนทหาร ตามขอบังคับการเรียกคนเขารับราชการเปนตํารวจภูธร รัตนโกสินทรศก
126 พ.ศ.2450 นายพลเอก พระเจาพี่ยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช เสนาบดีกระทรวงกลาโหมใน
ขณะนั้น รับพระบรมราชโองการใสเกลาฯ ประกาศใหทราบโดยทั่วกันวา ตามขอบังคับการเรียกคนเขา
รับราชการเปนตํารวจภูธรสําหรับใชในมณฑล ที่ไมไดใชพระราชบัญญัติลักษณเกณฑทหารและได
ประกาศใชขอบังคับนี้ในมณฑลพายัพ มณฑลอุดร มณฑลอีสาน ตามประกาศลงวันที่ 15 กุมภาพันธ
พ.ศ.2450 สมควรจะเรียกคนตามขอบังคับดังกลาวเขารับราชการ เปนตํารวจภูธร เปนทหารที่มณฑล
พายัพ มณฑลอุดร มณฑลอีสานดวย โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต พ.ศ.2454 เปนตนไป (ประกาศเรียก
คนเปนทหารในมณฑลพายัพ มณฑลอุดร มณฑลอีสาน ตามขอบังคับการเรียกคนเขารับราชการเปน
ตํารวจภูธร ร.ศ.126. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28 ตอนที่ ก. หนา 6. 9 เมษายน 2454)
พ.ศ.2454 กระทรวงโยธาธิการ แผนกการโทรเลข ไดประกาศวา ดวยการใชโทร
เลขรับสงไปมาระหวางกรุงเทพฯ ถึงมณฑลอุดรในเวลานี้มีความเจริญมาก ทางการจึงใหเปดทําการ
รับสงโทรเลขเพิ่มขึ้นที่เมืองสกลนคร และเมืองนครพนมในมณฑลอุดรดวย โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 15 พฤษภาคม 2454 เปนตนไป (ประกาศกระทรวงโยธาธิการ แผนกการโทรเลข เรื่อง เปดการ
รับสงโทรเลขที่เมืองสกลนครและเมืองนครพนม ในมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28 ตอนที่ 0ง.
หนา 257. 14 พฤษภาคม 2454) ในปเดียวกัน พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดี
กระทรวงโยธาธิการ ไดประกาศใหทราบทั่วกันวา เมื่อไดทําการเปดไปรษณียโทรเลขธนาณัติขึ้นที่เมือง
นครพนม และเมืองขอนแกนในมณฑลอุดร สําหรับการรับและสงเงินไปมากับกรุงเทพฯ ตั้งแตวันที่ 1
มิถุนายน พ.ศ.2454 (ประกาศกระทรวงโยธาธิการ แผนกไปรษณียโทรเลข เรื่อง เปดการไปรษณียและ
โทรเลขธนาณัติ ขึ้นที่เมืองนครพนมและเมืองขอนแกน ในมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28
ตอนที่ 0ง. หนา 435. 4 มิถุนายน 2454)
นอกจากนี้ยังไดทําการโอนการปกครองเมืองเชียงคานซึ่งแตเดิมเปนเขตอํานาจ
เดิมของมณฑลพิษณุโลก โดยทางการใหเหตุผลวาเมืองเชียงคานอยูหางไกลจากศาลาวาการมณฑล
พิ ษณุ โ ลก เจ า พนั กงานที่ มณฑลเดิน ทางไปตรวจตราไมทั่วถึง ซึ่งสรางความยากลําบากแกมณฑล
พิษณุโลกที่จะปกครองเมืองเชียงคานใหเจริญยิ่งขึ้นได ทั้งนี้ดวยเมืองเชียงคานอยูใกลกับเขตมณฑล
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อุดร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหโอนการปกครองเมือง
เชียงคานจากมณฑลพิษณุโลก ไปรวมกับเมืองเลยในอํานาจของมณฑลอุดรเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติราชการตอไป (ประกาศกระทรวงหมาดไทย ประกาศโอนการปกครองเมืองเชียงคานไปขึ้ น
มณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28 ตอนที่ 0ง. หนา 622. 25 มิถุนายน 2454) โดยอัตราคาสงหีบ
หอไปรษณียวัตถุในมณฑลอุดร มณฑลอีสาน มีอัตราเชนเดียวกับเมืองเชียงรายมณฑลพายัพ ซึ่งสง
ภายในพระราชอาณาเขตเทานั้น มีกําหนดหนักปอนดหนึ่งหรือ 30 บาท เรียกอัตราคาสงเปนเงิน 40
สตางคทุก ๆ ปอนดหรือเศษของปอนดหนึ่ง รัฐบาลไดแจงใหเปลี่ยนแปลงอัตราคาหีบหอไปรษณียวัตถุ
ที่ผูฝากตามเมืองตาง ๆ ในพระราชอาณาเขต ขอใหสงถึงผูรับในมณฑลอุดร มณฑลอีสาน หรือผูฝาก
อยูในมณฑลอีสาน มณฑลอุดร ขอใหสงไปยังผูรับที่อยูตามเมืองในมณฑลตาง ๆ ในพระราชอาณาเขต
(ประกาศกระทรวงโยธาธิการ แผนกการไปรษณีย เรื่ อง เปลี่ยนอัตราคาสงหี บห อไปรษณียวั ต ถุ ใน
มณฑลอุดร มณฑลอีสาน มีอัตราอยางเดียวกับเมืองเชียงราย.ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28 ตอนที่ 0ง.
หนา 686. 2 กรกฎาคม 2454.)
พ.ศ.2456 ไดประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหารในมณฑลอุดร และ
หัวเมืองมณฑลอื่น ๆ เพื่อจัดใหพลเรือนเขารับราชการทหาร บํารุงกิจการปองกันประเทศ (พระบรม
ราชโองการ ประกาศใชพระราชบัญญัติลั กษณะเกณฑ ทหาร ในมณฑลพายัพ มณฑลอุดร มณฑล
อุบลราชธานี มณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ก. หนา 287. 21 กันยายน 2456)
พ.ศ.2457 มีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลารับสั่งวา เขตอําเภอสําหรับการปกครองในมณฑล
อุดรนั้น ยังมีอยูบางอําเภอซึ่งยังไมเหมาะตอการปกครอง ควรจะแกไขและวางทองที่บางอําเภอใหเปน
หลักฐานมั่นคงสืบไป จึงทรงพระราชดําริวา 1 อําเภอวาริชภูมิ แขวงเมืองสกลนคร เปนอําเภอหนึ่งที่
เล็กและพลเมืองนอย การงานไมพอที่จะเปนอําเภอหนึ่งได จึงทรงพระกรุราโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหยุบอําเภอวาริชภูมิ ยกทองที่ดังกลาวไปรวมเขากับอําเภอพรรณนานิคม
อําเภอกุสุมาลยมณฑล อําเภอเมืองอากาศอํานวย เปนทองที่อําเภอที่เล็ก และ
อยูใกลกับอําเภอเมืองนครพนมและอําเภอเมืองทาอุเทน การงานมีนอยไมพอที่จะตั้งเปนอําเภอได จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหยุบอําเภอเมืองกุสุมาลยมณฑลไปรวมกับอําเภอเมือง
นครพนม และยุบอําเภอเมืองอากาศอํานวยไปรวมเขากับอําเภอเมืองทาอุเทน
ทองที่อําเภอเมืองโพนพิสัย ตามลําแมน้ําโขงไปทางใตราว 4,000 เสน กรมการ
อําเภอเมืองโพนพิสัยไดตรวจดูการงานไปไมทั่วถึงและอําเภอเมืองไชยบุรีที่ตั้งอยูบัดนี้ ใกลกับอําเภอ
เมืองทาอุเทนมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหตัดทองที่อําเภอเมืองโพนพิสัยตอน
ใต ไปรวมกับทองที่อําเภอเมืองไชยบุรี และใหยายที่วาการอําเภอเมืองไชยบุรี ไปตั้งที่บานบึงกาญจน
ริมแมน้ําโขง เพราะเปนศูนยกลางเหมาะแกการปกครองทองที่อําเภอ และใหอําเภอเมืองไชยบุรีขึ้นกับ
เมืองนครพนมตามเดิม
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และอํ า เภอเมืองชนบท แขวงเมืองขอนแกน ในเวลานั้น มีพลเมืองประมาณ
60,000 คน มีทองที่ใหญกวาง เหลือกําลังที่กรมการอําเภอชุดเดียวจะดูแลรับผิดชอบใหทั่วถึงได อีก
ประการหนึ่งทองที่อําเภอนี้ติดตอกับ เมืองนครราชสีมา มณฑลนครราชสีมา มีลูกคาและราษฎรสัญจร
ไปมาเสียสวนมาก (ในเอกสารตนฉบับใชคําวา “สําสอนมาก”) ยอมมีเหตุการณและโจรผูรายชุกชุม
เพราะเหตุนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหแยกอําเภอเมืองชนบทออกเปน 2 อําเภอ
โดยตั้งอําเภอใหมขึ้นที่ตําบลเมืองพลอีกอําเภอ 1 เรียกวา “อําเภอเมืองพล” (พระบรมราชโองการ
ประกาศ ยุบอําเภอและรวมเขตอําเภอ สําหรับการปกครองในมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 31
ตอนที่ 0ก. หนา 48. 12 เมษายน 2457) ปเดียวกัน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหพระ
ยาจาแสนบดี อธิบดีกรมพลําภัง ซึ่งเคยรับราชการและคุนเคยกับทางราชการชายพระราชอาณาเขต
ตองมีคุณวุฒิสมควรจะใหรับตําแหนงสมุหเทศาภิบ าลมณฑลอุดร ประกาศในวันที่ 16 พฤษภาคม
2457 ลงพระนามโดย สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย (แจงความ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ใหพระยาจาแสนบดี เปนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร พระยาอธิการประสิทธิ์
เปนอธิบดีกรมพลําภัง. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 31 ตอนที่ 0ง. หนา 476. 31 พฤษภาคม 2457) ในป
เดียวกันกระทรวงมหาดไทยไดรับใบบอกวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2457 วา มองซิเออรมันเป กอมมิแซร
เมืองสุวรรณเขต นายวาง ลาม ไดขามาพบนายอําเภอมุกดาหาร พระบริหารราชอาณาเขต เพื่อแจง
ข า วว า ในเวลานี้ มีพวกญวนที่ อยู ฝ งขวาแมน้ําโขงไดพากัน กําเริบ กับ รัฐ บาลฝรั่งเศส ประกอบกั บ
ชวงเวลานั้นรัฐบาลฝรั่งเศสกําลังติดพันสงครามรบกับเยอรมันดวย ปญหาคือความกังวลวา พวกญวน
จะกอกบฏกับฝรั่งเศสในอินโดจีน อยางไรก็ตามทางการมณฑลอุดรไดวางมาตรการที่เมืองสกลนคร
และเมืองนครพนมเอาไวแลวคือ ใหขาราชการตํารวจภูธรออกตรวจตราอยางแข็งขัน โดยเชื่อวาจะไมมี
เหตุจลาจลเกิดขึ้นแนนอน กระนั้นกอมมิแซรก็ยังวิตกวา ที่มุกดาหาร กับเรณูนครรวมทั้งหนองสูงรวม
3 อําเภอนี้มีพวกญวนหลายคน กอมมิแซรไดรองขอใหนายอําเภอควบคุมดูแลกลุมคนเหลานี้ใหรัดกุม
ทั้งนี้มีการสืบ ทราบว าพวกญวนทางฝงขวามีปน สะสมไวห ลายกระบอก ทางการเกรงวาพวกญวน
อาจจะเอาปนเหลานี้ไปซุกซอนการตรวจของเจาหนาที่ และไดกําชับวา มีชาวญวนคนหนึ่งชื่อวา ออง
ฮาย อยากใหรัฐบาลสยามกุมตัวจับสงใหทางการฝรั่งเศส
เจาพนักงานไดชี้แจงวา ในเขตอําเภอมุกดาหารมีพวกญวนราว 18 คน กับทั้งได
ตรวจดูเรื่องปนตามที่กอมมิแซรกลาววอางไวแลวไมพบอาวุธปนเลย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติอาวุธปน
ก็ มี บ ทบั ญ ญั ติ ชั ด เจนอยู แล ว ว า ผู ใ ดที่ มี อ าวุ ธ ป น โดยไม ไ ด รับ อนุ ญ าต ผู นั้ น จะต อ งได รั บ โทษตาม
กฎหมาย สวนชาวญวนที่ทางการฝรั่งเศสตองการคือ อองฮายนั้น ทางเมืองนครพนมตองการทราบวา
สองคนนี้มีโทษอยางไร กอมมิแซรไดชี้แจงวา ญวนสองคนนี้เปนผูที่ยุแหยใหพวกญวนกอการกําเริบ
และเอาขาวในหนังสือพิมพไปปาวประกาศโฆษณากับพวกญวนฝงซายวา ถาเกิดกบฏตอฝรั่งเศสแลว
เยอรมันจะใหเงินชวยเหลือ และจะใหญวนเปนเอกราช อยางไรก็ตามขาวนี้ก็เปนเพียงขาวโคมลอยที่ไม
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มีหลักฐานมาสนับสนุนแตอยางใด ดังนั้นสาเหตุที่กอมมิแซรเดินทางมาเมืองมุกดาหารครั้งนี้เพื่อหารือ
เกี่ยวกับเรื่องสงครามที่เกิดขึ้นในยุโรปซึ่งฝรั่งเศสประสบปญหา และคาดหวังวาจะไดรับความรวมมือ
จากรัฐบาลสยามในการกวดขันขาราชการในทองที่หัวเมืองตาง ๆ ออกตรวจตราในเมืองที่ปกครองเพื่อ
กันไวดีกวาปลอยใหขาวลือดังกลาวเกิดขึ้นจริง การจับตาดูชาวญวนที่เมืองมุกดาหารนั้น ทางเมือง
นครพนมไดสั่งกําชับใหกรมการอําเภอตรวจตราดูความเคลื่อนไหวของพวกญวนที่อาศัยอยูในทองที่
มณฑลอุ ด ร และให ร ายงานบอกให เ มื องนครพนมทราบขาวคราว 7 วัน ตอครั้ง ทั้งนี้ก็ยังไมได รั บ
รายงานวา พวกญวนมีปฏิกิริยาแปลกประหลาดแตอยางใด สวนชาวญวนที่ชื่อ ฮาย หรือ กองกาว นั้น
มีชื่ออยูที่บานโพนบก ตําบลเมือง อําเภอเมืองคนหนึ่ง ชอบแตงตัวเปนฝรั่งและชอบเที่ยว มีหลายชื่อ
คือ ฮาย ชื่อแถง จากการสืบสวนดูญวนผูนี้ก็ยังไมปรากฏวาไดคิดการรายแตอยางใด (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. มร.6 ม/10 เรื่อง ปองกันการจลาจลทางมณฑลอุดรระหวางเกิดสงครามในประเทศยุโรป
27 พฤษภาคม 2458)
เดือนมกราคม พ.ศ.2457 พระวรวงศเธอ พระองคเจาคํารบ ไดเดินทางไปตรวจ
การโรงพักตํารวจภูธรเมืองนครพนม ซึ่งอยูในอาณาเขตของมณฑลอุดร การเปดรับคนเขารับราชการ
ตํารวจในหัวเมืองมณฑลตาง ๆ ในอีสานเปนผลมาจากการตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหารใน
พ.ศ.2457 ทํ า ให มี พ ลเรื อ นสมั ค รเข า รั บ ราชการเป น จํ า นวนมาก ส ว นก อ นการประกาศใช
พระราชบัญญัติดังกลาว กลาวคือตั้งแต พ.ศ.2451-2456 ทางเมืองนครพนมไดรับคนเขารับราชการ
จํานวน 200 คน จากนั้นจึงเดินทางไปตรวจการโรงพักอําเภอเมืองมุกดาหารในวันที่ 16 มกราคมในป
เดียวกัน
เดือนธันวาคม พ.ศ.2457 หมอมเจาคํารบ ไดออกตรวจราชการตํารวจภูธรใน
มณฑลอุดร โดยมีเปาหมายเพื่อตรวจการโรงพัก ที่พักอาศัยของตํารวจ ตรวจบัญชีโจรผูราย ตรวจวิธี
รักษากําปนเงินของอําเภอ ตรวจการงานตาง ๆ โดยภาพรวมจากการตรวจราชการนับวาเรียบรอยใน
ระดับปานกลาง มีโรงพักอําเภอกลาง อําเภอนอก ตําบลหนองหวาเอน โรงพักเมืองขอนแกน สวน
อําเภอน้ําพองไมมีตํารวจ ทางเมืองขอนแกนจึงสงนายสิบไป 1 คน การเก็บรักษาเงินของทางการเปน
ความรับผิดชอบของนายอําเภอซึ่งเก็บเงินราชการเอาไวในกําปน (หีบ) ใสกุญแจล็อคเอาไวแนนนาน
หมอมเจาคํารบกลาววา หากมีการตั้งโรงพักตํารวจขึ้นใหนํากําปนเงินมาเก็บไว ณ ที่ดังกลาว จากนั้น
จึงไปตรวจที่อําเภอกุมภวาป พบวาไมมีโรงพักตํารวจ สมควรใหดําเนินการจัดตั้งเชนเดียวกับอําเภอน้ํา
พอง (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/10/11 เรื่อง รายงานหมอมเจาคํารบตรวจราชการหัวเมือง
มณฑลตาง ๆ แผนกตํารวจภูธร 29 มกราคม – 9 มีนาคม 2457)
พ.ศ.2458 กระทรวงหมาดไทย ไดประกาศตั้งเมืองหนองคายในมณฑลอุดร มหา
อํามาตยโท พระยามหาอํามาตยาธิบดี ผูแทนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย รับพระบรมราชโองการใส
เกลาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สั่งวา การแบงทองที่มณฑลอุดรตามริมลําแมน้ําโขงฝงขวาตามที่
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เปนอยูทุกวันนี้ มีแตเมืองนครพนมอยูขางใตเมืองเดียว สวนทองที่ตอนเหนือนั้นรวมขึ้นอยูในเมือง
อุดรธานีไกลจากแมน้ําโขง ไมสะดวกตอการปกครองและราษฎรในทองที่นั้น มีกิจธุระหรือมีคดีอยางใด
กับเมืองอุดรธานียอมมีความยากลําบากดวยตองไปถึงเมืองอุดรธานีระยะทางหางไกล จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหรวมทองที่ริมแมน้ําโขง คือ อําเภอเมืองพานพราว อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอ
เมืองโพนพิสัย จัดตั้งเปนเมือง “หนองคาย” โดยตั้งที่วาราชการเมืองที่เมืองหนองคาย เพื่อใหเปนการ
สะดวกแกการปกครองและใหราษฎรในทองที่อําเภอเหลานั้นปราศจากความลําบากทั้งปวง (ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งเมืองหนองคายในมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 32 ตอนที่ 0ก.
หนา 68. 4 เมษายน 2458) ในการตั้งเมืองหนองคาย ผูแทนเสนาบดีมหาดไทยใหความเห็นวา
“…เมืองหนองคายเปนเมืองใหญริมแมน้ําของเมืองหนึ่ง แลเคยเปนเมืองสําคัญในราชการ
ที่เกี่ยวกับฝงซายมา ทั้งเปนเมืองที่อยูกับเมืองเวียงจันทซึ่งฝรั่งเศสตั้งมั่นเปนที่บังคับบัญชาการหัวเมือง
ริมแมน้ําของ ของฝรั่งเศสในตอนใต มีขาราชการผูใหญฝ ายฝรั่งเศสชั้นสมุห เทศาภิ บาลอยูป ระจํ า
รักษาการ แตที่เมืองหนองคายในเวลานี้มีขาราชการเพียงชั้นอําเภอไมเพียงพอ เมื่อมีราชการใหเกิด
ความเขาใจผิดกับฝรั่งเศสไดตาง ๆ แลทั้งไมมีศาลประจําอยูดวย เปนการเดือดรอนแกราษฎรที่เปน
ถอยความจะตองมาถึงเมืองอุดรธานี ระยะทางเดินบกตั้ง 2 วัน เห็นควรรวมอําเภอตามลําแมน้ําของ
คือ อําเภอเมืองหนองคาย 1 อําเภอเมืองโพนพิไสย 1 อําเภอพานพราว 1 รวม 3 อําเภอเขาเปนเมือง
เรียกเมืองหนองคาย ตัวผูวาราชการเมืองนั้น พระบริหารราชอาณาเขต นายอําเภอเมืองมุกดาหารเปน
ผูมีความสามารถ ถาโปรดเกลาฯ ใหตั้งเมืองขึ้นที่เมืองหนองคายแลว จําเปนที่กระทรวงยุติธรรมแล
กระทรวงพระคลังฯ จะตองตั้งศาลแลพระคลังเมืองนั้นดวย เรื่องตั้งเมืองหนองคายนี้ พระยามหา
อํามาตยไดกราบทูลหาฤากรมพระเทววะวงษ รับสั่งวาถาตั้งเปนเมืองขึ้นแลวการงานที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส
ทางชายแดนจะดีขึ้น…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/4 เรื่อง ความเห็นเรื่องตั้งเมืองหนองคาย
และเรื่องทางชายแดน 20 กุมภาพันธ – 12 มีนาคม 2457)
ในประกาศกระแสพระบรมราชโองการ ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2451 ให
ยกเวนการเกณฑทหารแกชาวมณฑลอุดร อุบลราชธานี และรอยเอ็ด ซึ่งลงมารับจางทํานาและการอืน่
ๆ ในมณฑลกรุงเทพฯ และหัวเมืองที่ใกลเคียงเปนการพิเศษชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติลักษณะ
เกณฑทหาร รัตนโกสินทรศก 124 นั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริวา
บัดนี้ไดใชพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหารในมณฑลทั้ง 3 แลว การรับราชการทหารยอมมีหนาที่
อยูเสมอหนากัน จึงทรงพระกรุราโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกขอความในประกาศฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ.2451 วาดวยการยกเวนชาวมณฑลอุดร อุบลราชธานี และรอยเอ็ด ซึ่งลงมารับจางทํานาและการ
อื่น ๆ ในมณฑลกรุงเทพฯ และหัวเมืองใกลเคียงตามพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร รัตนโกสินทร
ศก 124 นั้นเสียตั้งแตบัดนี้เปนตนไป (พระบรมราชโองการ ประกาศ เลิกการยกเวนชาวมณฑลอุดร
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อุบลราชธานี และรอยเอ็ด ซึ่งลงมารับจางทํานาและการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ
ทหาร รัตนโกสินทรศก 124. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 33 ตอนที่ 0ก. หนา 59. 4 มิถุนายน 2459.)
กระทรวงกลาโหม ไดจัดแสดงการบิน ในมณฑลอุดรเมื่ อเดื อนเมษายน พ.ศ.
2465 โดยแจงจํานวนเงินที่ขาราชการ พอคาประชาชนในมณฑลนี้ชวยกันบํารุงกําลังทางอากาศ และที่
เก็บไดจากการออกราน รวมทั้งมณฑลเปนเงินจํานวน 133,575 บาท 42 สตางค ประกอบดวย จังหวัด
ขอนแกน 47,275 บาท 15 สตางค จังหวัดอุดรธานี 27,973 บาท 18 สตางค จังหวัดสกลนคร 28,004
บาท 39 สตางค จังหวัดนครพนม 19,507 บาท 73 สตางค จังหวัดเลย 7,394 บาท 98 สตางค จังหวัด
หนองคาย 3,418 บาท โดยหั ก เป น ค า ใช จ าย 6,513 บาท 65 สตางค คงเหลื อ เป น เงิ น ที่ สงบํ ารุ ง
127,061 บาท 73 สตางค ภายหลังสมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลอุดร ไดมีใบบอกสงเงินที่
“เรี่ยไร” จากชาวจังหวัดขอนแกนเขามาเพิ่มเติมสมทบทุนสําหรับบํารุงอากาศยานอีก 728 บาท 35
สตางค บวกรวมเขากับเงิน 127,061 บาท 73 สตางค เปนจํานวนเงิน 127,790 บาท 8 สตางค และ
ไดสงเงินจํานวนนี้ถึงเจาหนาที่กระทรวงกลาโหม ขาพเจา(เจาพระยาบดินทรเดชานุชิต)มีความโสมนัส
ปลาบปลื้มใจยิ่งนัก จักรวมเงินรายนี้ไวสําหรับบํารุงกําลังสวนนี้ของชาติ ใหมีความวัฒนาถาวรตามสมัย
นิยมสืบไป เพื่อใหเปนเครื่องหมายแสดงเกียรติคุณความดีที่สามัคคีพรอมเพรียงกันในหมูขาราชการ
พอคา คหบดีตลอดจนพสกนิกรซึ่งไดชวยกันอุดหนุนกําลังทางอากาศยานของชาติบานเมืองบิดรครั้งนี้
จึงไดจารึกอักษรไวที่เครื่องบินชนิดเบรเกตของกรมอากาศยาน 6 เครื่องวา “มณฑอุดร 1 ถึง 6” ตอไป
ผลของการแสดงการบินในครั้งนี้ ขาราชการไดเริ่มคิดอํานวยจัดการเปนอยางดี
จนไดทรัพยสําหรับบํารุงการบินซึ่งเปนกําลังของชาติสวนหนึ่งอยางงาม ยอมเปนพยานใหตระหนักแลว
วา ประชาชนในมณฑลนี้ไดเห็นประโยชนของการบินอยางแนแทและเต็มไปดวยความจํานงหมายที่จะ
ชวยสงเสริมกําลังอากาศยานใหเจริญวัฒนายิ่งขึ้น เปนอันนับไดวา สําเร็จผลเต็มตามความมุงปรารถนา
ควรภาคภูมิใจยิ่งนัก ประโยชนและผลซึ่งมีตอชาติคราวนี้ก็เพราะ มหาเสวกโท พระยาศรีสุริยราชววรา
นุวัตร สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลพิษณุโลก (เดิมเคยวาราชการที่มณฑลอุดร) เปนประธาน
ตลอดจนบรรดาขาราชการ พอคา คหบดี ไดชวยกันปลุกใจชี้แจงใหทวยราษฎรบังเกิดความศรัทธา
เชื่ อ ถื อ ในความสํ า คั ญ ของการอากาศยานซึ่ ง มี แ ก บ า นเมื อ งเราในขณะนี้ ทั้ ง อํ า นวยการด ว ย
ความสามารถตั้งใจเอื้อเฟอเปนอยางดี กอรปดวยความเต็มใจชวยเหลือเต็มสติกําลัง จึงไดบรรลุผลอัน
นาปลื้มใจยิ่ง จัดวาเปนความชอบพิเศษ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานยศทหารบกให พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (ศุข ดิษยบุตร) เปนนายพันตรี
พิเศษแหงกรมอากาศยาน (แจงความกระทรวงกลาโหมเรื่อง รับเงินบํารุงทางอากาศเนื่องแตคราว
แสดงการบินในมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39 ตอนที่ 0ง. หนา 3241-3243. 4 กุมภาพันธ
2465)
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พ.ศ.2467 กระทรวงมหาดไทย รับเรื่องจากมณฑลอุดร ในการกอสรางที่วาการ
อําเภอกุดเคา จังหวัดขอนแกน มณฑลอุดร ใหเปนของรัฐบาล ดวยเหตุที่วา ที่วาการอําเภอกุดเคา ซึ่ง
ไดปลูกสรางมาแลวแตเดิมเปนเวลา 21 ป นายสมควร ทองใบใหญ นายอําเภอ พรอมดวยกรมการ
อําเภอ กํานันผูใหญบานตลอดพอคา คหบดีในทองที่อําเภอกุดเคา มีความยินดีบริจาคทรัพยออกแรง
จัดการจางชางปลูกสรางที่วาการอําเภอตามแปลนที่วาการอําเภอ ของกระทรวงมหาดไทยขึ้น 1 หลัง
มีขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 15 เมตร สูงจากระดับดินถึงพื้น 2 เมตร จากพื้นถึงขื่อ 4 เมตร เสาพื้น
เพดานใชไมเต็งรัง ประตูลูกกรงและบันไดใชไมตะเคียน หลังคามุงสังกะสี มีรางน้ํารอบชายคา รวม
เบ็ดเสร็จที่ไดจายคาแรงนายชาง และคาสังกะสีกับเครื่องเหล็กประกอบ รวมทั้งสิ้นเปนเงิน 1,907 บาท
85 สตางค (แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่องการสรางที่วาการอําเภอกุดเคา จังหวัดขอนแกน ให
เปนของรัฐบาล. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 41 ตอนที่ 0ง. หนา 3873. 1 กุมภาพันธ 2467)
พ.ศ.2468 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสเหนือเกลา
ฯ สั่งวา อําเภออากาศอํานวยกับอําเภอวาริชภูมิ ในมณฑลอุดรที่ยุบไปเมื่อ พ.ศ.2457 นั้น บัดนี้ไดทรง
ทราบใตฝาละอองธุลีพระบาทวา ทองที่เหลานั้นเวลานี้มีผูคนพลเมืองเจริญขึ้น และไดตั้งภูมิลําเนาเปน
หลักฐานแลว แตระยะทางที่จะไปมากับอําเภอซึ่งสังกัดอยูเวลานี้หางไกลมาก ไมเปนความสะดวก
ตลอดจนการตรวจตราของอําเภอก็ไมทั่วถึง จึงมีพระราชประสงคที่จะใหเปนความสะดวกแกราษฎรใน
ทองถิ่นเหลานั้นยิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ (1) ใหยกเอาตําบล 7 ตําบล จากอําเภอทาอุเทน
ดานตะวันตกคือ ตําบลนาหวา บานขา บานเสียว สามผง บานแวง นาธม บานแพง ตั้งขึ้นเปน กิ่ ง
เรียกวา กิ่งอากาศอํานวยตามชื่อเดิม ใหขึ้นกับอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 1 แหง (2) ยกตําบล 2
ตําบลจากอําเภอพรรณนานิคม คือ ตําบลวาริชภูมิ, ปลาโหล และจากอําเภอบานหัน 2 ตําบล คือ คํา
บอกับหนองราก รวมเปน 4 ตําบลดวยกันตั้งขึ้นเปนกิ่ง เรียกวา กิ่งวาริชภูมิขึ้นอําเภอพรรณนานิคม
จังหวัดสกลนคร (ประกาศเรื่อง ตั้งกิ่งอําเภอในมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 42 ตอนที่ 0ก.
หนา 268. 24 มกราคม 2468)
ดังจะเห็นไดวา หากเมืองใดมีพลเมืองหนาแนนมาก ทางการจึงใหแบงออกเปน
หลายอําเภอ แลวก็ใหจัดออกไปตั้ง “ที่วาการอําเภอ” ในยานของศูนยกลางทองที่นั้น ๆ ตามความ
เหมาะสม และทุกหมูบานทุกตําบลจะตองจัดการปลูกศาลาที่พักไวในยานชุมชน หรือที่เห็นสมควร
แลวแตความเหมาะสม สําหรับขาราชการ ประชาชนไปมาตรวจราชการหรือไปมาคาขายจะไดพัก
อาศัย โดยหากไปตามหมูบานชนบทในภาคอีสานในสมัยดังกลาวจะพบวา มีศาลาที่พัก หรือศาลา
กลางบาน ประจําหมูบานนั้น ๆ และมีบอน้ําแทบทุกหมูบานสืบมาจนถึงปจจุบัน (เติม วิภาคยพจนกิจ,
2557: 380-381)
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5.3.3.2 ดานคมนาคม
ใน พ.ศ.2453 พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ขาหลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการ
มณฑลอุดร ไดกราบบังคมทูลรายงานการดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานในหัวเมืองมณฑลอุดรเกี่ยวกับ
กิจการดานคมนาคม ความวา
“…แผนกโยธา (16) การโยธาบํารุงตาง ๆ นั้น ถาจะวาในสวนมณฑลแลว ได
สรางขึ้นเปนลั่มเปนสันหลายอยางเชน ศาลารัฐบาลมณฑล ศาลมณฑล เรือนจํา เปนตน โดยเหตุที่ทรง
พระมหากรุณาโปรดเกลาฯ ยกบานหมากแขงขึ้นเปนเมืองอุดรธานี จึงเปนโอกาสใหขาพระพุทธเจาขอ
พระอนุญาตกอสรางสถานที่ตาง ๆ ขึ้นใหสมกับเปนเมืองแลมณฑล สวนศาลากลางเมือง แลที่วาการ
อําเภอตาง ๆ นั้น ก็ไดจัดสรางขึ้นทั่วไปที่สําเร็จเปดทําการไดแลวก็มี กําลังกอสรางก็มีแลการสราง
ทั้งหลายเหลานี้ บางแหงใชพระราชทรัพย บางแหงไดเกณฑขอแรงราษฎรใหชวยจัดทําบาง การเกณฑ
นั้นในมณฑลนี้ไดประชุมกันตั้งอัตราไวคนหนึ่งปละ 10 วัน ฝายฝรั่งเศสเกณฑคนหนึ่งปละ 20 วัน ฝาย
เราลดต่ําลงมากึ่งหนึ่ง เห็นดวยเกลาฯ วา ไมสูเดือดรอนนัก คนเกณฑเหลานี้ไดอาไศรยใชกอสรางแล
บํารุงถนนหนทางที่เปนสาธารณประโยชนทั่วไป แลการกอสรางตาง ๆ ทั้งเวลานี้ ถานับแตศาลากลาง
เมืองแลที่วาการอําเภอที่ยังคางอยูแลวในศก 130 คงจะเปดทําการไดทั่วกัน สวนที่ยังไมเรียบรอยก็จะ
มีบาง อาไศรยตองทะนุบํารุงหรือคอยทําคอยไปตามเวลาอันสมควร
(17) ที่ ส าธารณประโยชน ต าง ๆ ในเมื อ งอุ ด รธานี ซึ่ งเปนที่ ศ าลารั ฐ บาลนั้ น
ขาพระพุทธเจาไดตัดถนนสายใหญสายเล็กแลขุดบอน้ําสรางสพานขามหวย สรางตลาดของสด สรางที่
พักพอคาแลกระทําการตาง ๆ อีกบาง ซึ่งเห็นดวยเกลาวา เปนคุณประโยชนแกบานเมือง แตถนนตาง
ๆ ในเมืองอุดรธานีซึ่งตัดใหมนนั้ ไดมีบานเรือนของราษฎรตั้งอยูทั่วไป แตยังไมสูเต็มนัก เพราะราษฎร
ยังมีความหวังใจวา จะตั้งบานเรือนเปนที่อยูถาวร (โดยแตกอนมีขาววาจะยายอยูเสมอ) แตหวังดวย
เกลาฯ วาตอไปคงจะมีราษฎรตั้งอยูเต็มทุก ๆ ถนน
(18) การบํารุงบานเมืองซึ่งเปนที่สาธารณประโยชนเชนถนนหนทางนอกจากใน
เมืองอุดรซึ่งกราบทูลในขอ 16 นั้น ตามเมืองแลอําเภอกําลังกอสรางแขงขันกันอยูทุกเมืองทุกอําเภอ
แตอาไศรยทํา เมื่อสิ้นเทศกาลทําไรนาโดยที่ใชแรงเกณฑ 10 วัน ดังกราบทูลมาขางตนแลว เวลานี้การ
กอสรางเหลานั้นสําเร็จใน 2 ของสวน 3 แลสะพานสําคัญในมณฑลนี้ คือ สะพานขามน้ําภาชี สะพาน
ข า มน้ํ าพอง ซึ่ งหลวงผดุ งแคว น ประจั น ต เ ปนหัว หนาสรางแตครั้ งพระองคเจาวัฒ นาเปนขา หลวง
เทศาภิบาลนั้น ขาพระพุทธเจาไดสั่งใหบํารุงอยูเสมอ เพราะเปนประโยชนแกสาธารณชนมาก การ
กอสรางที่สาธารณประโยชนเหลานี้ เมื่อเมืองใดอําเภอใดกอสรางเปนหลักถานก็ไดมีบอกถวายพระราช
กุศลมาเสมอ ยอมทราบฝาพระบาทอยูแลว
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(19) ทางสํ า คัญ ในมณฑลนี้มีอีกสายหนึ่งคือ ทางจากนครราชสีมาถึงอําเภอ
หนองคายซึ่ งอยู ริ มน้ํ า โขงนั้ น พ อคาพานิช เดิน มากกวาทางสายอื่น ๆ เพราะเปนที่นําสิน คาไปมา
ระหวางนครราชสีมากับมณฑลอุดรอยูเสมอ ถาฤดูฝนเปนการลําบากกระทําใหเดินทางชาผิดกวาปรกติ
มาก อาไศรยเหตุ นี้ ข า พระพุ ท ธเจ า จึ ง ได คิ ด ทํ า ทางในที่ ต อ เขตจากนครราชสี ม าไปจนถึ ง อํ า เภอ
หนองคายแลไดลงมือบางแลว วิธีจะทํานั้นถาเปนที่ลุมก็จะใชถมที่สูงก็จะเกลี่ยลงบางที่เปน หวยคลอง
ก็จะทําสะพานขามใหเดินสดวกตลอดไป กําลังที่จะทํานั้นอาไศรยคนที่เกณฑ 10 วันดังกราบทูลแลว
แตจะคอยผอนผันตามเวลาที่ควรแกโอกาส เชนในปใดราษฎรกันดารดวยอาการก็จะละเวนเสียบาง ถา
เห็นวาราษฎรไดเขาปลาอาหารบริบูรณดีก็จะจัดการใหทํากวาจะบรรลุถึงที่สุด
ทางสายนี้ที่ไดคิดทําขึ้นก็เพราะเห็นดวยเกลาฯ วา ไมมีภูเขากัดกั้นแลเปนที่ราบ
มาก แม จ ะมี โ คกเดิ น บ า งก็ เ ปนโคกราบ ๆ ไมสูงชัน นัก ถากระทําไดสําเร็จ แลว คิดดว ยเกลาฯ วา
จะเปนประโยชนแกการเดินทางของพวกพอคาขายดวย ถายิ่งมียานพาหนะซึ่งเดินไดรวดเร็วกกวา
เกวียนใชเดินในทางนี้แลบรรทุกสินคาไดดวยแลว ก็จะเปนการสะดวกดี แตถาจะใชยานใหยิ่งกวา
เกวียนแลวก็จะตองลงทุนบางตามควรแกการจะเดินในทางนี้ได แลหวังดวยเกลาฯ จะเปนประโยชน
ใหญยิ่ง…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/14 เรื่อง รายงานราชการมณฑลอุดร พ.ศ.2453-2461)
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2453 มณฑลอุดรไดแจงวา หลวงพิทักษพนมนคร ปลัด
เมืองนครพนม ไดบริจาคทรัพย 21 บาท 50 สตางค นายคําปลัดขวาอําเภอเมืองนครพนม 5 บาท
นายกองมณี ปลัดซาย 4 บาท ขุนนครสมุหกิจ สมุหบัญชี 4 บาท และกํานันผูใหญบานในตําบลขาม
เฒาพรอมดวยราษฎร ไดออกแรงสรางสะพานขามหวยชะโงมอี ก 1 สะพาน สูงแตระดับน้ําถึ งพื้ น
สะพาน 5 วา ยาว 16 วา สะพานขามหวยน้ําคําอีก 1 สะพาน สูง 3 วา ยาว 9 วา สะพานขามหวยคํา
ผักตบอีก 1 สะพาน สูง 3 วา ยาว 8 วา กวาง 6 วาเทากันทั้ง 3 สะพาน แลวเสร็จคิดเปนเงิน 34 บาท
50 สตางค ไดเปดใชสะพานในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2453 (แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สราง
สะพานขามหวยตาง ๆ ในทองที่อําเภอเมืองนครพนม มณฑลอุดร รวม 3 สะพาน. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 27 ตอนที่ 0ง. หนา 1042. 21 สิงหาคม 2453)
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2453 ปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ทางการไดรับแจงจาก ขาหลวงสําเร็จราชการมณฑลอุดร พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร วา
นายอําเภอเพ็ญ ไดขอแรงราษฎรสรางสะพานขามลําน้ําเพ็ญ 1 สะพาน กวาง 2 วา ยาว 18 วา 3 ศอก
8 นิ้ว ทําดวยไมเต็งรัง กับถางทางเดินไปตอกับทางเกาซึ่งเปนทางไปอําเภอหนองหาร 1 สาย กวาง 8
วา ยาว 25 เสน และไดขุดบอน้ําในตําบลเพ็ญ 1 บอ กวาง 2 วา 4 เหลี่ยม ลึก 4 วา 2 ศอก กรุดวยไม
กระดาน และตัดถนนจากบอน้ําไปจดถนนเดิม 1 สาย กวาง 4 วา ยาว 2 เสน 1 วาเปนการแลวเสร็จ
จึ ง ได ป ระกาศให เ ป น สาธารณประโยชน สํ า หรั บ ราษฎรใช สั ญ จรเพื่ อ ความสะดวก (แจ ง ความ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง สรางสะพานขามลําน้ําเพ็ญ ในอําเภอเพ็ญ มณฑลอุดร พรอมดวยการขุดบอ
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และตัดถนน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 27 ตอนที่ 0ง. หนา 655. 10 กรกฎาคม 2453) ตอมาในเดือน
สิ ง หาคมป เ ดี ย วกั น ขุ น สมั ค รใจราษฎร นายอํ า เภอกุ ม ภวาป มณฑลอุ ด ร ได เ กณฑ แ รงงานกํ านั น
ผูใหญบาน และราษฎรมาทําถนนตั้งแตหนาที่วาการอําเภอ ไปบรรจบทางเกวียน ซึ่งเปนเสนทางไปมา
ระหวางเมืองอุดรธานีกับเมืองขอนแกนสายหนึ่ง กวาง 5 วา ยาว 26 เสน 10 วา ตั้งแตทุงบานดงพาน
ถึงหวยน้ําฆองสายหนึ่ง กวาง 5 วา ยาว 30 เสน 4 วา ตั้งแตหนาที่วาการอําเภอไปจนถึงถนนสายเกา
บานน้ําฆองอีสายหนึ่ง กวาง 5 วา ยาว 24 เสน 3 วา รวมถนนสามสาย (แจงความกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การสรางถนนในทองที่อําเภอกุมภวาป มณฑลอุดร รวม 3 สาย. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 27 ตอน
ที่ 0ง. หนา 1198. 4 กันยายน 2453)
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2453 กระทรวงมหาดไทยไดรับแจงวา พระยาศรีสุริย
ราชวรานุ-วัตร ขาหลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลอุดร ไดดําเนินการเกณฑราษฎรระหวางตําบล
สําราญ และบานลานหญา แขวงเมืองขอนแกน ทําทางตั้งแตเดือนกันยายน เนื่องจากราษฎรและ
พอคานําสัตวพาหนะและเกวียนเดินไปมา เมื่อถึงฤดูฝน ฝนตกชุกเปนน้ําโคลนสรางความยุงยากใหกับ
ราษฎรและผูที่เดินทางไปมา ทางการจึงเกณฑราษฎรทําทางแยกจากสายโทรเลขตั้งแตบานลานหญา
ตลอดจนถึงตําบลสําราญ กวาง 5 วา ยาว 110 เสน ไปรวมทางสายโทรเลขหวยโศกครอง กับไดสราง
สะพานขามหวยใหญ 1 สะพานกวาง 6 ศอก ยาว 10 วา สูง 7 ศอก และสรางสะพานขามหวยนอย 1
สะพาน (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง ถนนในมณฑลอุดร)
เดื อ นธั น วาคม พ.ศ.2453 ด า นโยธาธิ ก าร มณฑลอุ ด รได ส ง เจ า พนั ก งานมา
ดําเนินการเกณฑแรงงานตัดถนนใหญและถนนในตรอกซอย ทั้งยังไดกอสรางตลาดขนาดใหญในเมือง
ขอนแกน และไดดําเนินการกอสรางที่พักใหกับพอคาดวย พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ไดรายงานอีก
วา ประการหนึ่งแมวาเมืองขอนแกนจะเปนเมืองดอนก็ดี แตก็มีบึงขนาดใหญ และมีทุงนาทําเลดี มี
ทํานบกั้นน้ํา พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรยังไดเสนอที่จะทําประตูเปดปดทํานบกั้นน้ํา เมืองขอนแกนมี
ลําน้ําพอง ลําน้ําชี ดังนั้นราษฎรจึงมีโอกาสที่จะหาอาหารไดในฤดูแลง ตอไปในอนาคตเมืองขอนแกน
จะกลายเปนเมืองที่เจริญมากในมณฑลอุดร
มณฑลอุดรไดรับแจงวา ทองที่อําเภอชนบทแขวงเมืองขอนแกน บริเวณหวย
หนาวัว พอคา ราษฎรที่จะสัญจรไปมาตองใชเรือขาม หลวงพิไชยอาณานายอําเภอชนบท จึงเกณฑ
กํานัน ผูใหญบาน และราษฎรตําบลเมืองเพี้ยในอําเภอชนบทจัดสรางสะพานขึ้นที่หวยหนาวัว โดยเปด
ใชใหผูคนไดสัญจรในเดือนมกราคม พ.ศ.2454 ตอมาในเดือนกุมภาพันธปเดียวกัน นายอําเภอเมืองเลย
ไดจัดสรางสะพานขาวแมน้ําพาวบริเวณเสนระหวางอําเภอเมืองเลยกับอําเภอเชียงคานซึ่งแตเดิมเปน
ทางออมและมีหลม เมื่อเขาฤดูฝนทําใหมีน้ําขังยากตอการเดินทาง นายอําเภอเมืองเลยจึงเกณฑราษฎร
ถางปาเพื่อตัดทางขึ้นใหม
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เดือนมิถุนายน พ.ศ.2454 มณฑลอุดรไดมีใบบอกถึงพระเจาพี่ยาเธอ กรมหมื่นป
ราจิ ณ กิ ติ บ ดี ราชเลขานุ ก ารในพระองค ว า อํ า เภอกมุ ท ธาไสยแต เ ดิ ม มาราษฎรพลเมื อ งหาได ใช
ยานพาหนะไม เพราะทองที่อําเภอกมุทธาไสยเปนทองที่มีเนินเขา ปาดง ตนไมขึ้นหนาทึบ ในเวลานี้
กรมการอําเภอ กํานัน ผูใหญบานและราษฎร ไดพรอมกันสรางทางเกวียนขึ้นเขาพะพานมาบรรจบ
สะพานขามหวยหลวงตอเขตอําเภอเมืองอุดรธานีสายหนึ่ง เปนระยะทาง 450 เสน กวาง 2 วา ทั้งได
ทําทางเกวียนแยกไปบรรจบตามตําบลและหมูบานในทองที่กมุทธาไสยเปนที่แลวเสร็จ และไดเปดใชให
ราษฎรใชสัญจรในปดังกลาว (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง ถนนในมณฑลอุดร) ตอมา
อําเภอกมุทธาไสย แขวงเมืองอุดรธานี ไดรับการเปลี่ยนชื่อเปน อําเภอหนองบัวลําภู ดวยเหตุผลที่
ตั้งอยูในตําบลหนองบัวลําภูแตเดิม เปนชื่อที่เรียกกันมาตั้งแตโบราณ ราษฎรพื้นเมืองคุนเคยกั บชื่อ
ดังกลาวมากกวา (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/14 เรื่อง เปลี่ยนชื่อ อําเภอกมุทธาไศรย จังหวัด
อุดรธานีเปน อําเภอหนองบัวลําภู 12 มกราคม 2454)
ใบบอกสมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลอุดร พ.ศ.2454 ระบุวา ถนนสาย
ยาวกลางเมืองสกลนครที่ผานบานพระยาประจันตประเทศธานี ขางทิศใตที่ไดขอแรงราษฎรสรางตั้งแต
พ.ศ.2453 ถูกขนาบดวยสระเกา 2 สระเมื่อถึงฤดูฝนแลวทําใหมีน้ําขังเปนการลําบากแกราษฎรที่เดิน
ทางผานไปมา ขาหลวงประจําเมืองสกลนคร กับกรมการเมือง และราษฎรตําบลโพนหอม ไดถมสระ
ขึ้นเปนถนน สวนสระอีกแหงมีความลึกมาก จึงไดชวยกันสรางสะพานขามสระนี้และเปดใชในเดือน
เมษายน พ.ศ.2454 (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง สะพานในมณฑลอุดร พ.ศ.24532462) ตอมานายอําเภอเมืองสกลนครไดจัดสรางสะพานขามหวยพุงในท องที่ตําบลตองโขบ ใชไม
ตะเคียนและไมเต็งรังเปนวัสดุกอสรางสะพานแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2454 หลวงจรุงกิจ
ประชาปลัดเมืองเลยไดแจงวา ทางระหวางเมืองเลยไปตําบลนาออ นาโคกเมืองเชียงคานมีลําน้ําภูกั้น
ขวางอยู สรางความลําบากใหแกราษฎร หลวงจรุงกิจประชากับขุนอิน ทาวพรมแสง ขุนพรม นายทํา
มา ไดชวยกันสรางสะพานขามลําน้ําภู โดยเปดใชในเดือนเมษายนปเดียวกัน นอกจากนี้ในทองที่อําเภอ
เมืองนครพนมยังไดมีการสรางสะพานอีกสามแหงประกอบดวย สะพานขามหวยบึงหลม, สะพานขาม
หวยหมากเห็บ และสะพานขามบึงบานหลาง เปดใชในเดือนพฤษภาคม ปเดียวกัน หลวงพินิจอักษร
นายอําเภอดานซายไดบอกบุญเรี่ยไรเงินจากขาราชการ กํานัน ผูใหญบาน และราษฎรไดเงิน 135 บาท
56 สตางค จางคนเลื่อยไมซื้อตะปู กับไดขอแรงราษฎรตัดเสาสรางสะพานขามคลองน้ํามัน และขามน้ํา
พาน รวมเปน 2 สะพาน ตอมา พระบริหารราชอาณาเขตร นายอําเภอมุกดาหาร ไดเกณฑราษฎรออก
ทรัพยซื้อตะปูและออกแรงสรางสะพานขามหวยคันแทนนอย หวยคันแทนใหญรวม 2 สะพาน ใชเงิน
ไปทั้งสิ้น 25 บาท 16 สตางค ในทองที่ตําบลหนองลาศและตําบลบางตาลทองที่อําเภอวาริชภูมิและ
อําเภอสวางแดนดิน และอําเภอหนองหาร มีลําหวยกั้นขวางอยู 3 แหง ทําใหยากตอการเดินทางของ
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ราษฎร พระบริบาลศุภกิจนายอําเภอจึงบอกบุญขอแรงกํานัน ผูใหญบาน รวมทั้งราษฎรชวยกันสราง
สะพานขึ้น 3 แหง
จะเห็นไดวาใน พ.ศ.2454 มีราชการการกอสรางถนนและสะพานในมณฑลอุดร
ขึ้นเปนจํานวนมาก ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมการเมืองในทองที่ ทําหนาที่ในการเรี่ยไรเงินและ
เกณฑกําลังคนเขาชวยสรางสะพาน ซึ่งก็ไดรับความรวมมือจากราษฎร พอคาในทองที่เปนอยางดี ในป
เดียวกัน กระทรวงมหาดไทยไดรับใบบอกวา กรมการเมืองขอนแกนไดขอแรงราษฎรตัดถนนในตัวเมือง
ขอนแกนตั้งแตเรือนจําเมืองขอนแกนไปบรรจบกับทุงนาบานพลับเปนถนนสายที่ 1 สวนถนนสายที่ 2
ตัดถนนตั้งแตมุมศาลากลางเมืองและโรงตํารวจภูธรไปบรรจบทุงนาบานพลับ ถนนสายที่ 3 ตัดถนน
ตั้งแตโคกบานพลับตอจากถนนสายเดิมไปบรรจบถนนสายหนาพลับพลาทุงสราง ถนนเสนนี้ตองพูนดิน
ระหวางกลางหนองแสบงสูง 2 ศอก เพื่อใหไดระดับกับถนนนี้ สายที่ 4 ตัดถนนตั้งแตริมศาลากลาง
เมืองขอนแกนขามทุงนาไปโคกเหลางา และสรางตอจากโคกเหลางาไปถึงบานหนองใหญ เปนตน (หอ
จดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง ถนนในมณฑลอุดร)
พ.ศ.2455 นายอําเภอมุกดาหารไดบอกบุญเรี่ยไรเงินจากขาราชการ พอคา และ
ราษฎรไดเงิน 114 บาท วาจางชางซอมแซมสะพานรังสฤษฏใหเปนสะพานถาวร เนื่องจากชํารุดทรุด
โทรมมาก ที่เมืองเลย บริเวณคลองขาหลวง และคลองยางจากตําบลติ้วตําบลโปงแขวงเมืองเลย เมื่อถึง
ฤดูฝนทําใหยากที่จะเดินทางสัญจรไปมาโดยสะดวก หลวงประเสริฐ กํานันตําบลติ้วจึงไดบอกบุญ และ
ขอแรงราษฎรในตําบลติ้วสรางสะพานจํานวน 2 แหงประกอบดวย สะพานขามคลองขาหลวง และ
สะพานขามคลองยาง
พ.ศ.2456 พระครูแสงกั บราษฎรตําบลจิก ตําบลหนองบัวไดรวมกัน บริ จ าค
ทรัพยสรางสะพาน 1 ศาลา 1 กุฎิ และบอน้ําขึ้นที่ตําบลจิก ประกอบดวย สะพานมะเนียง ศาลาริม
สะพานมะเนียง ขุดบอน้ําระหวางบานจิก และทําสะพานตักน้ําหนองบัวสายวัดพระเรืองโพธิ์ศรีตําบล
จิก พรอมกันนี้ไดสรางกุฎิวัดพระเรืองโพธิ์ศรี ในปเดียวกันนี้ นายอําเภออุดรธานี ไดรวมกับกํานัน
ผูใหญบาน และราษฎรในบานบอนอย จัดการสรางสะพานขามลําน้ําหวยหลวง โดยใชไมเต็งรัง เหตุ
ตองกอสรางเพราะวาในฤดูฝนทําใหราษฎร พอคา และลูกคาสัญจรไปมาไดยาก
ตอมาทางการไดแจงไปยังกระทรวงมหาดไทย ดวยเหตุที่มีการจัดสรางเสนทาง
ในมณฑลอุดร สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรมีใบบอกไปวา ทางเดินระหวางบานบอนอย ตําบลเชียงเพ็ง
ซึ่งเปนทางเดินไปมาตอกับอําเภอเมืองอุดรธานี เมื่อถึงฤดูฝน ราษฎรสัญจรลําบาก การขนสินคาก็
เปนไปไดยาก นายอําเภอเมืองอุดร พรอมดวยกํานัน ผูใหญบาน ราษฎรในตําบลบานบอนอยจัดการ
สรางสะพานขึ้นที่ลําหวยหลวง 1 สะพาน โดยกวาง 6 ศอก ยาว 6 วา เสาและพื้นใชไมเต็งรังเปนการ
แลวเสร็จ จึงไดเปดสะพานใหมหาชนไดสัญจรไปมาโดยสะดวก (แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
สรางสะพาน ขึ้นที่ลําหวยหลวงในมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ง. หนา 504.
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8 มิถุนายน 2456) เปนตนวา การดําเนินการกอสรางสาธารณูปโภค รวมทั้งวัด สถานศึกษา สวนใหญ
อยูภายใตความดูแลของกระทรวงมหาดไทยตลอดรัชกาล การเดินทางในมณฑลอุดรสวนใหญ ยังไม
เจริญเทากับมณฑลนครราชสีมา ในชวงเวลานั้นเสนทางรถไฟยังไมไดขยายขึ้นหัวเมืองอีสานฝายเหนือ
ดังนั้นการเดินทางจากอีสานใตไปอีสานเหนือยังตองใชสัตวพาหนะเชนชาง หรือเกวียนสวนใหญ ในป
เดียวกัน ไดมีการสรางเสนทางระหวางตําบลจิกกับตําบลหนองบัวในทองที่อําเภอหนองบัวลําภู เปน
ทางที่มีความทุรกันดารและลําบากตอการเดินทางของราษฎรมาก พระครูแสงกับราษฎรตําบลจิก
ตําบลหนองบัว จึงไดพรอมกันจัดสรางสะพาน ศาลา กุฎิ และบอน้ําขึ้นที่ตําบลจิก คือ (1) สรางสะพาน
มะเนียง กวาง 2 วา ยาว 15 วา เสาและพื้นไมเต็งรังไมประดู (2) สรางศาลาริมสะพานมะเนียง 1 หลัง
3 หอง มุงดวยแฝก กวาง 7 ศอก ยาว 3 วา พื้นสูง 2 ศอก ปูกระดานใชไมเต็งรัง (3) ขุดบอน้ําระหวาง
บานจิก 1 บอ (4) ทําสะพานตักน้ําหนองบัวสาย วัดพระเรืองโพธิ์ศรี (5) สรางกุฎิวัดพระเรืองโพธิ์ศรี
จํานวน 1 หลัง 3 หองมุงดวยแฝก ปูพื้นกระดาน ฝากระดานใชไมเต็งรัง รวมเปนเงินทั้งสิ้น 288 บาท
75 สตางค (แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สรางสะพาน ศาลา กุฎิและบอน้ําขึ้นในตําบลตาง ๆ
ใน มณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ง. หนา 701. 6 กรกฎาคม 2456)
สวนแผนกการไปรษณียโทรเลข แตเดิมขึ้นตรงกับกระทรวงโยธาธิการ ตอมาจึง
โอนไปขึ้นกับกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2456 แผนกการไปรษณียโทรเลข ไดเปดการไปรษณียโทรเลขขึ้น
ที่ เ มื อ งเลย มณฑลอุ ด ร เพื่ อ ทํ า การรั บ ฝากหนั ง สื อ และโทรเลขไปมาระหว า งเมื อ งต า ง ๆ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปดใชการไปรษณียโทรเลข
ธนาณัติขึ้นที่เมืองเลย มณฑลอุดรดวย เพื่อทําการรับและสงเงินไปมากับกรุงเทพฯ (ประกาศกระทรวง
คมนาคม แผนกการไปรษณียโทรเลข เรื่อง ใหเปดใชการไปรษณียโทรเลขธนาณัติขึ้นที่เมืองเลย มณฑล
อุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ง. หนา 2888. 8 มีนาคม 2456)
พ.ศ.2460 ปลั ด มณฑลประจํา จั งหวั ด สกลนครมี ใ บบอกแจ ง ไปยั ง กระทรวง
คมนาคมว า ทางเกวี ย นซึ่ ง มี ไ ปมาในราชการและส ง สิ น ค า ระหว า งจั ง หวั ด สกลนครไปจั ง หวั ด
นครราชสีมาแตกอน ผูคนใชทางออมเขาภูพานคือไปทางอําเภอกุมภวาปในเขตจังหวัดอุดร กวาจะถึง
จังหวัดนครราชสีมาก็ใชเวลาราว 23-24 วัน เปนเหตุใหพวกพอคาและราษฎรในจั งหวั ดสกลนคร
รองเรียนอยูบอย ๆ อยากใหรัฐบาลตรวจตราและดําเนินการตัดทางขามเขาภูพานซึ่งเปนทางตรง เพื่อ
สะดวกในการไปมาและคาขาย อํามาตยโท พระสุนทรธนศักดิ์ ปลัดมณฑล จึงไดไปตรวจทําเลพื้นที่
บริเวณบนเขาภูพานตั้งแตเมื่อ พ.ศ.2455 และเห็นวาพอจะตัดทางเกวียนขามเขาไปตกอางฮัง ซึ่งอยูใน
เขตจังหวัดกาฬสินธุได จึงไดมีการประชุมขาราชการและพอคา ราษฎร ไดชี้แจงวิธีการที่จะทํ าทาง
เกวียนสายนี้ เปนที่ตกลงเห็นชอบและพรอมใจกันบริจาคทรัพยตามความศรัทธาเปนเงิน 2,375 บาท
4 สตางค ทั้งนี้ทางจังหวัดนครพนมไดสงเงินที่มีผูศรัทธาบริจาคทรัพยเขาชวยอีก 224 บาท 86 สตางค
รวมทั้งสิ้น 2,639 บาท สําหรับแรงงานในการกอสรางทางการไดเกณฑราษฎรในทองที่อําเภอเชิงชุม
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จังหวัดสกลนครจํานวน 19 ตําบล รวม 8,520 แรง และใหขาราชการที่จังหวัดและกรมการอําเภอ
ควบคุมตัดถางปาและทุบกินจากเนินสูงลงมาที่ต่ํา แลวทําใหราบเรียบเสมอกัน จนสามารถมองเปนทาง
เกวียนได ในสวนที่เปนลําหวยหรือลําธาร ก็ใหทําสะพานขามเบ็ดเสร็จรวม 15 สะพาน ใชไมแดง ไม
ตะเคียน ไมเต็ง และไมประดู เปนระยะทางยาวตั้งแตศาลากลางจังหวัดสกลนครจนถึงตาดวงละครตอ
เขตแดนจังหวัดกาฬสินธุรวมเปน 1,414 เสน มีความกวาง 12 วา โดยเริ่มกอสรางตั้งแต พ.ศ.2456 จน
แล ว เสร็ จ ใน พ.ศ.2459 ข า ราชการได อ าศั ย เส น ทางใหม นี้ เ ดิ น ทางไปมาระหว า งสกลนครและ
นครราชสีมายนระยะทางไดพอสมควรเหลือเพียง 15-16 วัน (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/14
เรื่อง สะพานในมณฑลอุดร พ.ศ.2453-2462) ตอมากระทรวงคมนาคมเห็นวา ทางเดินริมแมน้ําโขง
ตั้งแตอําเภอทาอุเทน มาถึงจังหวัดนครพนม มีหวยน้ําทวยขวางทางอยู หลวงอภิบาลวรเดช ปลัด
จังหวัดนครพนม ไดชักชวนกรมการอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน พอคาและราษฎรบริจาคทรัพยสิ่งของ
และออกแรงสรางสะพานขามหวยนี้ ทั้งนี้ผูวาราชการจังหวัดนครพนมไดไปตรวจตราและเห็นวาเปน
สะพานที่มีความมั่นคงถาวรจึงไดเฉลิมชื่อสะพานวา “สะพานปากทวย”
สมุ ห เทศาภิ บ าลมณฑลอุดร มีห นังสือกราบทูล พระเจานองยาเธอ กรมขุน
กําแพงเพชรอัครโยธิน (พระยศในขณะนั้น) เกี่ยวกับความเห็นในเรื่องที่จะกอสรางสะพานขามลําน้ํา
พองในจังหวัดขอนแกน ซึ่งไดหักพังลงมาเมื่อฤดูน้ําหลาก พ.ศ.2459 วาควรจะสรางเปนสะพานทําดวย
ไม หรือทําดวยคอนกรีต หรือสะพานเหล็กเพื่อใหใชไดถาวร ดวยเปนเสนทางสําคัญในการขนสงสินคา
จากมณฑลนครราชสี มา ในเวลานี้เงินทุนที่จ ะกอสร างมีจํ านวนพอเหมาะ หากไดเงินอุ ดหนุ น จาก
กระทรวงคมนาคมเพิ่มเติมอีกอาจชวยใหการสรางสะพานสําเร็จไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ทางการมณฑลได
มี ความคิ ด จะเรี ย กเก็ บ ค า เดิ น เกวีย นเล มละ 10 สตางค หากกระทรวงคมนาคมไมมีเงิน ชวยเหลือ
มณฑลก็จะพยายามดําเนินการกอสรางเทาที่จะดําเนินการได แตตองขอนายชางที่ชํานาญออกไปตรวจ
ตราทําการกอสรางตลอดทั้งทําการออกแบบรวมทั้งรายการสิ่งของที่จะใชในการสรางสะพานดว ย
ตอมาพระองคเจาบุรฉัตรไชยยากรไดมีหนังสือตอบกลับถึงเจาพระยาวงษานุประพัทธความวา
“…การที่จะคิ ดสร างสะพานอย างใด ๆ และเพียงแต ทําแบบตั ดของลําน้ํา มา
เทานี้ยังไมพอ จําเปนตองทราบเรื่องอื่นเชน... ของพื้นที่จะรับน้ําหนักไดเทาใด กําลังกระแสน้ําและ
ระดับน้ําขึ้นสูงที่สุดเทาใด การไปมาในแมน้ํานั้นมีเรือหรือทอนไม ตนไม ไมซุงบางหรือไมและขนาด
เทาใด สิ่งของในพื้นที่จะมีอยางใดบาง ภูมิที่ตรงที่จะสรางสะพานนั้นจะเหมาะกับการสรางสะพาน
หรือไมกลาวคือ จะมีทางออกไปขางละไมนอยกวา 100 เมตรหรือไม ตลิ่งนั้นอยูที่หรือเปลี่ยนแปลง
อยางใด... แตการที่สมุหเทศาภิบาลฝนไปถึงเรื่องสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหรือสะพานเหล็กนั้น
ขาพเจาเห็นวา เปนการที่สมุหเทศาภิบาลหลับตาพูด ไมไดนึกถึงความลําบากยากเย็นประการใด เชน
จะแสดงโดยยอใหเห็นวาสะพานยาว 100 เมตรเศษนี้อยางนอยตองการซีเมนต 1,000 กระสอบ คิด
ราคาสงไปถึงโคราชกระสอบละ 7 บาท แลวสงตอไปทางเกวียน ๆ เลมหนึ่งบรรทุกได 2 กระสอบ
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เดินทางเที่ยวหนึ่ง 15 บาท โดยคาซีเมนตโดยยอเชนนี้ก็...ถึง 22,000 บาทเสียแลว เปนอันวาคาขน
เกินราคาซีเมนต สวนการที่คิดถึงสะพานเหล็กนั้นอยาวาแตกรมซึ่งมีเงินนอยอยางกรมทางเลย แมแต
กรมรถไฟหลวงมีเงินใหคาสะพานเหล็กก็ยังซื้อไมได ถึงแมจะซื้อมาแลวก็ยังติดขัดในการขนทอนเหล็ก
ใหญ ๆ ขึ้นไปถึงขอนแกนอีก สรุปรวมใจความวาขาพเจาเห็นโดยแนนอนวาจําเปนตองสรางสะพานไม
ซึ่งเปนของหาไดในตําบลนั้น…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/14 เรื่อง สะพานในมณฑลอุดร
พ.ศ.2453-2462)
ใน พ.ศ.2462 ใบบอกมณฑลอุดรแจงไปยังกระทรวงมหาดไทยวา ทองที่จังหวัด
ขอนแกน กรมการอําเภอภูเวียง กับกํานัน ผูใหญบาน ตําบลชุมแพ ไดขอแรงราษฎรตําบลบานแร
หนองบั ว น อย 250 คน ขุ ดร องน้ํ า เพื่ อผั น เอาน้ํ าเข า ไปในนา ยาว 2,000 เมตร กวาง 1 เมตร 50
เซนติเมตร และขอแรงราษฎรตําบลหนองขามและเมืองเการาว 600 คน สรางทํานบกั้นน้ําในหวย
จระเข กวาง 8 เมตร ลึก 4 เมตร ถมดินหนา 15 เมตร ทําใหพื้นที่สองตําบลนี้ราษฎรไดรับประโยชน
จากการผันน้ําใชรวม 1,250 ไร (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง ปดทํานบกั้นน้ําหวยจระเข
จังหวัดขอนแกน 15 กุมภาพันธ – 4 มีนาคม 2462)
พ.ศ.2465 อุปราชภาคอิสาณมีความคิดที่จะจัดการบํารุงการคมนาคมทางบก
และทางน้ําในทองที่หัวเมืองมณฑลอุดร มณฑลรอยเอ็ด ดังมีความวา
“…สําหรับมณฑลอุดรและมณฑลรอยเอ็ด ซึ่งยังไมมีทางรถไฟนั้น จะปลอยให
การคมนาคมไมสดวกอยูอยางทุกวันนี้ก็ไมควร เมื่อคิดบํารุงทางน้ําขยายการเพาะปลูกใหเจริญขึ้นแลว
ก็ตองคิดถึงเรื่องการสงสินคาคือทางรถไฟประกอบใหพรอมกันดวย จึงจะดี พระยาราชนกูลเห็นวา เมื่อ
รัฐบาลยังไมพรอมที่จะทํารถไฟไปอุดรและรอยเอ็ดในบัดนนี้แลว ก็ควรจะทําทางหลวงของแผนดินใช
เดินรถอื่น ๆ ไปกอนชั่วคราว ภายหลังรัฐบาลพรอมที่จะทํารถไฟเมื่อใดก็ทอดรางเดินรถในทางหลวง
ของแผนดินนั้นเอง จะทุนเงินคาถมทางเขาไดเปนจํานวนตั้งหลายแสนบาท ทางหลวงของแผนดินเชน
วานี้ควรจะทําตามแนวทางใหเปนความพอใจของกรมรถไฟเสียทีเดียว จะไดไมตองยักยายเปลี่ยนแปลง
ในภายหลัง…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/14 เรื่อง รายงานอุปราชภาคอีสานคิดจัดการบํารุง
ทางน้ําทางบกในทองที่ภาคอีสาน พ.ศ.2465)
การกอสรางทางหลวงของมณฑลอุดรและมณฑลรอยเอ็ดนั้น พระยาราชนกูลให
ความเห็นวา การทําถนนเดินรถประเภทอื่นตองสิ้นเปลืองแรง สิ้นเปลืองงบประมาณในการบํารุงรักษา
มาก ซึ่งไมเปนประโยชน ไดไมคุมเสีย ดังจะเห็นไดจากการที่ฝรั่งเศสสรางถนนแลวในลาวฝงซายเปน
ตัวอยาง โดยสรางเพื่อโออวดมากกวาที่จะมีประโยชนใชสอยจริงจัง พระยา ราชนกูลเห็นวา ในมณฑล
อุดร และมณฑลรอยเอ็ด ซึ่งยังไมกอสรางทางรถไฟนั้น จะปลอยใหการคมนาคมสัญจรกลายเปนปญหา
ในการเดินทางของราษฎรดวยความลําบากก็ไมสมควร ประกอบกับมีสินคาที่ตองขนสงจากมณฑลอุดร
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และมณฑลรอยเอ็ดไปรวมกันที่มณฑลนครราชสีมาดวย ซึ่งการใชเกวียนขนาดยอมบรรทุกไดเพียงสาม
หาบครึ่ง ระยะทางสินคากวาจะมาถึงสถานีรถก็ใชเวลานานหลายวัน สวนกําไรที่จะไดจากสินคาก็ไม
คุมกับคาจางเกวียนสําหรับการขนสง ดังนั้นจึงเหลือเพียงสินคาราคาสูงและที่มีน้ําหนักนอยเชน เสน
ไหม หนังสัตว เขาสัตว ครั่ง ยาง เปนตน สินคาที่เกิดจากการเพาะปลูกนั้นเปนอันวาไมสามารถขนสง
ไดทีเดียว ฉะนั้น เมื่อคิดจะบํารุงเสนทางน้ําและทางบกในหัวเมืองอีสานแลว เพื่อขยายการเพาะปลูก
ใหเจริญกาวหนาขึ้น ตองคํานึงถึงเรื่องขนสงสินคาเปนหลัก คือทางรถไฟประกอบไปพรอมกันดวยจึง
จะดี ทั้งนี้พระยาราชนกูลยังแสดงความเห็นเพิ่มเติมวา ดวยเหตุที่รัฐบาลยังไมพรอมที่จะทําทางรถไฟ
ในมณฑลอุดรและรอยเอ็ดในชวงเวลานี้ (พ.ศ.2465) ก็ควรจะดําเนินการสรางทางหลวงของแผนดินไว
สําหรับใหรถประเภทตาง ๆ สามารถใชในการคมนาคมสัญจรได โดยสรางแบบชั่วคราวไปกอน ใน
อนาคตหากวารัฐบาลพรอมที่จะสรางเสนทางรถไฟในทองที่ดังกลาวแลว การถมทางสรางทางหลวง
แผนดินจะชวยทุนแรงคาใชจายในการกอสรางรางรถไฟขึ้นหัวเมืองอีสานตอนเหนือไดเปนจํานวนเงิน
หลายแสนบาท โดยการสรางทางหลวงแผนดินนี้ควรจะอยูในความดูแลรับผิดชอบของกรมรถไฟ (หอ
จดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/14 เรื่อง รายงานอุปราชภาคอีสานคิดจัดการบํารุงทางน้ําทางบกใน
ทองที่ภาคอีสาน พ.ศ.2465)
พ.ศ.2468 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชโองการ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาวาดวย “การจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น เพื่อสรางทางรถไฟสาย
ตอจากจังหวัดนครราชสีมา ไปยังจังหวัดขอนแกน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมรถไฟหลวง
แหงกรุงสยามจัดสราง” ตามที่ไดมีการตราพระราชกฤษฎีการเกี่ยวกับการจัดสรางทางรถไฟขึ้นหัวเมือง
อีสานฝายเหนือใน พ.ศ.2466 ฉบับลงวันที่ 20 เมษายน กรมรถไฟหลวงแหงกรุงสยามไดดําเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีกา และไดตรวจแนวทางรถไฟไดเปนที่เรียบรอยแลว จึงทรงพระราชดําริใหจัดซื้อ
ที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น โดยในมาตรา 1 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับใหมนี้ระบุวา มาตรา 1
ให ย กเลิ ก ประกาศพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดเขตสร า งทางรถไฟหลวง ฉบั บ ลงวั น ที่ 20 เมษายน
พุทธศักราช 2466 และใหใชพระราชกฤษฎีกานี้แทน ใหเรียกวา พระราชกฤษฎีกาจัดซื้อที่ดิน มาตรา
2 ใหกรมรถไฟหลวงแหงกรุงสยามเปนธุระในเรื่องจัดหาซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่นตามที่
เห็นวาจําเปน เพื่อสรางทางรถไฟจากจังหวัดนครราชสีมาไปยังจังหวัดขอนแกน สวนการพิจารณาเรื่อง
สิทธิ์คาทําขวัญ ใหใชขอกําหนดที่อยูในพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พุทธศักราช
2464 (พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น เพื่อสรางทางรถไฟตอจาก
จังหวัดนครราชสีมาไปยังจังหวัดขอนแกน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมรถไฟหลวงแหงกรุง
สยามจัดสราง. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 42 ตอนที่ 0ก. หนา 12. 7 พฤษภาคม 2468)
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5.3.3.3 ดานเศรษฐกิจ
การดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจในมณฑล พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรไดกราบ
บังคมทูลรายงานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดังความวา
“…แผนกสรรพากร (7) การสรรพากรในมณฑลนี้ เดิมไดจัดมาแตกอนบางแต
ครั้งหลวงนครนันทนิธ (อูด) เปนขาหลวง แลหลวงผลานันตกิจ เปนผูชวยขาหลวง แตการที่จัดนั้น
สังเกตไดวา ไมสูเปนล่ําเปนสันนัก ตอเมื่อหลวงวิตรวิบูลยการขึ้นไปเปนขาหลวงสรรพากรจัดการแตศก
126 การสรรพากรก็เขาระเบียบเปนลําดับมา ทั้งพระราชทรัพยก็ไดทวีขึ้นทุกป ซึ่งพอเทียบกราบทูล
แตยอ ๆ ไดวาใน ศก 125 กอนหลวงวิตรฯ ขึ้นไปจัดไดเงินทั้งมณฑล 460,220 บาท 18 สตางค หลวง
วิตรลงมือจัดไดเงินทวีขึ้นทุกศกจนถึงศก 128 ไดเงิน 590,693 บาท 81 สตางค ไดมากกวาศก 125 ถึง
130,473 บาท 63 สตางค การที่ไดเงินมากนี้จะไดดวยทวีการภาษีอากรอยางอื่นขึ้นก็หามิได การอากร
ที่ไดเงินขึ้นใหมมีแตอนุญาตฆาสัตวแลเลนการพนัน 2 ประเภทก็เปนเงินไมถึงสองหมื่นบาท สวนเงินคา
ราชการเล า แม จ ะโย อํา เภอด า นซายมาขึ้น ก็ดี แตโ ปรดเกลาฯ ใหล ดการเก็บ เงินสวนเมืองเลยทั้ง
3 อําเภอลงเปนคนละ 3 บาทนั้น ก็ทําใหขาดทุนลงไปเสียอีก คือ คนอําเภอดานซายเก็บคนละ 2 บาท
เทานั้น จึงหาคุมกับที่ลดเงินใน 3 อําเภอลงไม จึงเห็นดวยเกลาฯ วาการที่ไดพระราชทรัพยทวีขึ้นนั้น
เปนเพราะการที่จัดละเอียดอลออขึ้น ไมใครมีทางรั่วจึงไดพระราชทรัพยทวีขึ้นกวาแตกอน
(8) ที่จริงการภาษีอากรมณฑลนี้ ถาจะจัดเก็บก็ยังมีภาษีอากรสําคัญอยูอีกหลาย
อยาง เชนคานา ไรยาสูบ บอเกลือ ซึ่งเปนของพื้นเมืองเปนตน แตยังหาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
เก็บไม ก็โดยที่ทรงพระมหากรุณาแกราษฎรซึ่งอยูในที่ปาดอน ยอมเปนพระเดชพระคุณเปนอยางยิ่ง
แต ข า พระพุ ท ธเจ า เห็ น ด ว ยเกล า ฯ ว า ภาษี อ ากรเหล า นี้ เ มื่ อ บ า นเมื อ งคอย
สมบูรณขึ้นก็ควรจัดเก็บตามภูมิประเทศ ที่พอจะไดพระราชทรัพยมาใชการแผนดินไดตอไป แลในศก
128 ขาพระพุทธเจาไดอนุญาตใหขุดบอเกลือขึ้นในแขวงเมืองอุดรธานีบาง สินคาเกลือนี้นอกจากใชใน
พื้นเมืองแลวไดเปนสินคาสงไปขายทางฝายฝรั่งเศสมีเมืองหลวงพระบางเปนตนปละมาก ๆ เมื่อเกลือ
ไปถึงแลวทราบเกลาฯ วาตองเสียภาษีขาเขาดวย ถาฝายมณฑลนี้เก็บภาษีขาออกขาเขาเสียบางก็ดูจะ
ไมเดือดรอนนัก เพราะผูขายตองเสียภาษีขาออกก็คงทวีราคาขึ้นใหคุมคาภาษีอยูเอง แลคนที่สระสม
เกลือขายไปตางประเทศนั้น ก็หาใชคนจน ๆ ไม ทั้งจะไดเปนพิกัดอัตราภาษีกับตางประเทศเสียดวย
เพราะการคาขายในริมน้ําโขงระหวางเขตแดนของฝรั่งแลของเรายอมติดตอกันยิ่งขึ้น ฝายเราหาสินคา
ขามไปถูกชักภาษี ฝายเขาขามมาไมตองเสียภาษี ราษฎรของเรายอมมีบนคร่ําครวนอยูในเวลานี้...”
“…แผนกคลัง (9) การคลังมณฑลอุดรนั้น ระเบียบที่จัดเรียบรอยมาแตกอนบาง
แลว เหตุที่ตองแกไขในภายหลังก็ไมใชเปนการสําคัญนอกจากระเบียบการแลบาญชี สวนอากรผูกขาด
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ในมณฑลนี้ แตกอนมีภาษีฝน ซึ่งไดเปลี่ยนจัดเปนรัฐบาลมาแตศก 128 แลมีขอความพิสดารในเรื่อง
จัดการฝน ดังกราบทูลมาแตกอน ซึ่งไดมีพระราชหัตถเลขาพระราชทานพระบรมราชกระแสไปแลว
(10) ภาษีสุราอีกอยางหนึ่งไดจัดเปนวิธีออกใบอนุญาต เดิมจัดออกใบอนุญาต
เตาละ 20 บาท ครั้นขาพระพุทธเจาขึ้นไปรับราชการไดจัดใหออกใบอนุญาตเตาละ 20 บาทเหมือนกัน
แตใหโอกาสโดยเอาใจราษฎรใหเขาหุนสวนกันใน 20 คนตมไดเตาหนึ่ง ภายหลังลดลงเตาละ 10 คน ก็
ไดผลพระราชทรัพยขึ้นเปนอันมากกวาแตกอนคือในศก 125 กอนจัดไดเงินเพียง 12,000 บาทเศษ
ครั้ น จั ด ตามวิ ธี ใหม นี้ ได เ งิ น ทวี ขึ้น ทุ กป ในศก 128 ไดเงิน 40,000 บาทเศษ ในเรื่องสุร านี้ถาจัดให
ผูกขาดตามเมืองหรืออําเภอที่สําคัญก็จะไดพระราชทรัพยทวีขึ้นอีก แตในมณฑลนี้จะจัดเปนรัฐบาล
อย า งมณฑลชั้ น ในนั้ น เห็ น ด ว ยเหล า ฯ ว า ประโยชนไดไมเทาเสีย เพราะทางที่จ ะสงสุร าไปตั้ ง ขาย
เปนทางกันดารตองใชเกวียน แลบางแหงตองใชหาบหามจะเปลืองคาพาหนะมาก ถาในระหวางที่คุม
ไปสงมีอันตรายดวยโองไหแตกก็จะยิ่งซ้ําราย จึงไมควรจะจัดอยางชั้นใน แตในเรื่องนี้ทานผูบัญชาการ
กรมสุรายังหาไดดําริหอยางใดไม เปนอันยังจะตองงดไวกอน และการที่ไดจัดมาแลวนั้น กองสรรพากร
เปนผู จ ดผู ทํา ทั้ งสิ้ น แต ตัว เงิ น หากต องโอนไปกรุมศุล กากรตามพระกระแสในทอ งตราเทา นั้ น …”
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/14 เรื่อง รายงานตรวจราชการมณฑลอุดร พ.ศ.2453 - 2461)
พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ไดมีใบบอกแจงความ
ไปยังกระทรวงมหาดไทยวา การทํานาในทองที่อําเภอดานซายแขวงเมืองเลยทําไมไดผลมาสามปแลว
ตั้งแต พ.ศ.2450 ราษฎรมีความอัตคัดยากจนและพากันอพยพไปอยูในทองที่อื่น โดยเฉพาะทองที่
อําเภอนครไทย บอแตน และแขวงภูเขียวเปนตน ทั้งนี้สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรมีความเห็นวา ควร
ลดอัตราเงินคาราชการในทองที่อําเภอดานซายซึ่งเก็บอยูคนละ 3 บาทลง เก็บแตเพียงคนละ 2 บาท
เพื่อเปนการบํารุงราษฎรในทองที่ไวเปนระยะเวลาชั่วคราว ดวยสาเหตุที่ราษฎรเมืองเลยเปนคนยากจน
โดยมาก จะหาเงินมาซื้อขาวที่มีราคาแพงไดยาก จึงพากันระส่ําระสายอพยพไปหาที่ที่มีขาวราคาถูก
และหาที่ทํานา พวกราษฎรที่อพยพไปนั้นไปอยูที่เมืองหลมศักดิ์โดยมาก เพราะทางเมืองหลมศักดิ์หา
ซื้อขาวบริโภคไดงาย และราคาก็ยอมเยาวกวา สมุหเทศาภิบาลมีความเห็นวาควรยกเวนไมเก็บเงินคา
ราชการในทองที่อําเภอทาลี่ อําเภอเมืองและตําบลสีฐาน อําเภอวังสะพุง แขวงเมืองเลยใน พ.ศ.2455
ไวปหนึ่ง พระยามหาอํามาตยจึงนําความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเพื่อ
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศยกเวนไมเก็บเงินคาราชการแกราษฎรในทองที่ดังกลาว
นอกจากนี้ผูวาราชการเมืองนครพนมยังมีใบบอกมาอีกวา ราษฎรตําบลดอนตาล
ตําบลโพไชยแขวงเมืองนครพนมไดรับความอดอยากไมมีขาวจะบริโภค บางพวกตองหาของปามา
ประทังชีวิตเพราะการทํ านาของสามตํ าบลนี้ ไม ไดผลมาสามปแลว ทําใหราษฎรไมมีเงิน จะซื้ อข าว
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บริโภค ทั้งนี้สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรก็ไดกราบบังคมทูลขอพระบรมราชาอนุญาตงดเก็บเงิ น ค า
ราชการในทองที่ดังกลาวเชนเดียวกัน
ตอมากระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีความเห็นวา การเก็บเงินคาราชการใน
จังหวัดเลย อําเภอเมือเชียงคาน มณฑลอุดร ซึ่งไดเก็บตามประเพณีเดิมคนหนึ่งปละ 4 บาท แตสวน
ทองที่นอกจากอําเภอเมืองเชียงคาน มีอําเภอเมืองเลย อําเภอวังสะพุง อําเภอทาลี่ ไดเก็บปหนึ่งคนละ
3 บาท อําเภอดานซายคนละ 2 บาท กระทรวงเห็นวาในเวลานี้การทํามาหาเลี้ยงชีพของราษฎรใน
ทองที่เหลานี้มีความเจริญบริบูรณขึ้น จึงสมควรจะเก็บเงินคาราชการเพิ่มเปนคนละ 4 บาทได กรม
หลวงจันทบุรีทรงเห็นสมควร และไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศแกอัตราเก็บเงินคา
ราชการทั้ง 4 อําเภอนี้ เปนอัตราคนหนึ่งปละ 4 บาท ตั้งแต พ.ศ.2460 เปนตนไป (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง เงินคาราชการมณฑลอุดร 1 กุมภาพันธ 2453-25 สิงหาคม 2459)
นอกจากการกอสรางถนนในมณฑลแลว ยังมีเรื่องการกอสรางทํานบในมณฑล
ดังความในใบบอกมณฑลอุดรลงวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2453 ระบุวา
“…ที่ตําบลแวงนอยทองที่อําเภอชนบทแขวงเมืองขอนแกน เมื่อถึงเวลาฤดูแลง
ราษฎรกันดารน้ําที่จะใชสรอยหรือรับประทาน ขุนภักดีราษฎรผดุง กํานัน จึงขอแรงผูใหญบานแล
ราษฎรในตําบลแวงนอยปดทํานบกั้นน้ําที่หวยโศกรัง 1 แหง กวาง 4 ศอก ยาว 10 เสน เปนการแลว
เสร็จ…”
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2454 หลวงพิทักษสาระนิคมปลัดเมืองขอนแกน ได
เกณฑราษฎรตําบลพลับไปขนดินปดทํานบกั้นน้ําหวยขัว โดยเพิ่มดินในทํานบเกาใหสูงจากลําหวยราว
7 ศอก 1 เส น 6 วากว า ง 6 วา เพื่ อขังน้ําเอาไวใหร าษฎรไวใชทํานาและบริโ ภคใชส อนในฤดูแลง
เนื่องจากในชวงฤดูดังกลาว น้ําขุนขนและบางแหงน้ําไมพอที่จะใหราษฎรและสัตวพาหนะใชบริโภคได
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง ทํานบมณฑลอุดร 14 กุมภาพันธ 2453– 26 กรกฎาคม
2454)
ในรายงานน้ําฝนตนขาว พ.ศ.2454-2455 ไดเปดเผยถึง สภาพการณเพาะปลูก
ขาวในหัวเมืองมณฑลอุดรมีความวา
“... ในเมืองอุดร ตกกลาไดบางเล็กนอยเวนแตอําเภอบานผือ อําเภอโพนพิไสย
และอําเภอหนองบัว (2) เมืองนครพนม ยังไมไดลงมือ (3) เมืองสกลนคร ตกกลาไดบางแหงแตไมงาม
เพราะเดือนนี้ (พฤษภาคม-ผูวิจัย) ฝนนอย (4) เมืองขอนแกนตกกลาไดบางแหงเพราะฝนนอย การทํา
นาทุก ๆ เมืองลาชากวาปกอนเพราะฝนตกเปนบางแหงและตกนอยไมพอจะไถหวานไดตนผลไมก็แหง
เหี่ยวมีผลไมบริบูรณ เมื่อฝนตั้งมามักเกิดลมพายุใหญพัดจัดกวาปกอน ๆ เวลานี้อากาศรอนปรอดขึ้นถึง
รอยเศษ น้ําในหวยหนองและบอตามทางละแวกบานที่เคยไดอาไศรยก็แหงขุนขนจนหาน้ําบริโภคได
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ยาก ทั้งเกิดโรคอหิวาตกในเขตรเมืองอุดรและนครพนมชุกชุม ราษฎรแตกตื่นทิ้งบานเรือนหนีเขาปา
มาก นากลัวการทํานาปน้ีจะทรามกวาปกอน…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/1 เรื่อง รายงาน
น้ําฝนตนขาว)
จากป ญ หาดั งกล า วทํ า ใหรัฐบาลคิดหาวิธีแกไขเบื้องตน ดังปรากฎในโทรเลข
มณฑลอุดรที่ 43 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2454 ระบุวา การทํานาในปนี้ราษฎรพลเมืองในมณฑลอุดร
ทํานาไมไดผล พากันอดอยากมาก โดยเฉพาะในเมืองเลยเวลานี้ราษฎรที่ขัดสนตองเที่ยวเปนขอทาน
บาง เที่ยวเอาแรงไปแลกขาวบาง เที่ยวอาศัยเพื่อนบานกินบาง กระนั้นการหากินก็ยังไมพอปากทอง
สวนราษฎรพลเมืองที่มีทรัพยและพาหนะก็เที่ยวหาซื้อขาวตามเมืองขอนแกน เมืองสกลนครมาไว
บริ โ ภค สมเด็ จ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ จึ ง มี โ ทรเลขสั่ ง พระยาศรี สุ ริ ย ราชวรานุ วั ต ร ว า ให
ดําเนินการแกไขปญหาดังนี้
(1) ใหสํารวจขาวในทองที่แตละอําเภอมีอยูเทาใด
(2) เมื่อทราบปริมาณขาวแลวใหคิดวาจะหาขาวเพิ่มจากที่ไหน
(3) ขาวที่จะหาไปชวยราษฎรนั้นตองเอาเงินหลวงซื้อ ขายราคาทุนหรือขาดทุน
เล็กนอย และอยาใหมีคนโกง
(4) ถา ราษฎรไม มีเ งิ น ซื้อใหห างานโยธาใหทําเชน ทําถนน หรือซอมที่วาการ
อําเภอ
(5) ผูที่ไมมีเงินซื้อเชนคนชรา คนพิการ เด็ก รัฐบาลควรใหขาวกิน (หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ. มร.6 ม/4 เรื่อง ขาวยากหมากแพง และหามจําหนายข าวไม ให ออกจากหัวเมื อ งใน
มณฑลอุดร)
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2454 กระทรวงมหาดไทยไดรับรายงานวา เมืองเลย
เวลานี้ราษฎรพากันอพยพครอบครัวทิ้งบานเรือนไปอยูที่อื่นเปนอันมาก จนทําใหบานเมืองเกือบราง
ผูคน เนื่องจากอดขาวและน้ําฝนไมพอจะทํานา ทั้งขาวก็ขึ้นราคามาก ราษฎรจึงพากันอพยพออกไป
มณฑลอุดรไดสงขาวหลวงไปจํานวน 62 เกวียน แตก็ไมเพียงพอ ขาวที่ซื้อไวที่เมืองขอนแกนก็พอมีบาง
ครั้นเมื่อจะสงขาวไปใหราษฎรที่กําลังจะทํานากัน ก็เกิดอหิวาตกโรคขึ้นชุกชุม ทางการเกรงวาจะเกิด
ความเดือดรอนที่จะนําโรคติดตอลุกลามไปดวย รายงานยังระบุวา ราษฎรบางสวนอพยพไปยังเมือง
หลมศักดิ์เพราะเมืองหลมศักดิ์มีขาวและที่ทํานามาก ทั้งนี้พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ไดออกประกาศ
วา ถาราษฎรคนใดอดขาวใหไปรับขาวที่อําเภอภูเวียง เมืองขอนแกน
นอกจากเรื่อง “ขาว” ซึ่งเปนผลผลิตสงออกสําคัญของมณฑลอุดรแลว ยังมีเรื่อง
การคาฝน โดยปรากฏวาใน เดือนตุลาคม พ.ศ.2453 มีรายงานการจําหนายฝนในมณฑลอุดรยอนหลัง
ไปใน พ.ศ.2452 ซึ่งมีจํานวนเงินรายไดสูงกวา พ.ศ.2451 เมื่อครั้งที่ยังผูกขาดอยู โดยอาศัยความปลง
ใจของข า หลวงเทศาภิ บ าลและการที่ จั ดซื้ อฝน แพง จําเปน ตองขายแพงไปกับ ฝรั่งเศสถึงครึ่งหนึ่ง
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหไตสวน โดยพระยาศรีสุริย
ราชวรานุวัตรทําหนาที่ในการไตสวน ตั้งแต พ.ศ.2452 พบวา ฝนของฝรั่งเศสขายใหกับลูกคาจําหนาย
กิโลหนึ่งคิดเปนน้ําหนัก 24 ตําลึง เปนราคาเงิน 45 เหรียญ คิดเปนเงินสยาม 78 บาท 75 สตางค แต
ในเวลานั้นเงินเหรียญฝรั่งเศสใชกันในตลาดเปนเหรียญละ 1 บาท 50 สตางค ผูรับซื้อฝนไปจําหนายกิ
โลกหนึ่งคิดเปนเงินสยาม 67 บาท 50 สตางคเทานั้น สวนยาฝนของสยามจําหนายอยูตามหัวเมืองริม
แมน้ําโขง เมื่อ พ.ศ.2452 เปนเงิน 25 ตําลึงเปนราคา 100 บาท แพงกวาราคาฝนของอินโดจีนฝรั่งเศส
25 ตําลึงตอ 32 บาท 50 สตางค ครั้นเวลาที่ฝรั่งเศสซื้อฝนดิบซึ่งมาจากเมืองเชียงตุง เรียกวาฝนลิ้น
กระบือไมได ตองหาซื้อมาจากเมืองอื่น ขายราคาแพงขึ้นเกือบเทาตัวที่สยามขายอยูคือ ใน พ.ศ.2453
กิโลหนึ่งหนัก 25 ตําลึง เปนราคา 75 เหรียญ ๆ หนึ่งแลกเปลี่ยนกันในตลาดคิดเปนเงินสยาม เหรียญ
หนึ่งอยางต่ํา 1 บาท 25 สตางค อยางสูง 1 บาท 37 สตางค 72 เหรียญคิดเปนเงินสยาม 99 บาท สวน
ยาฝนของสยามที่ จํ าหน า ยอยูริ มแมน้ําโขงหนัก 25 ตําลึง เปนจํานวนเงิน 125 บาท แพงกว าของ
ฝรั่งเศสในน้ําหนั ก 25 ตําลึงตอ 26 บาท การที่ราคาฝน ของเขาถูกกวาของเราเชน นี้ เปนดวยเงิ น
เหรียญของฝรั่งเศสราคาตกต่ํา ถาเงินเหรียญของฝรั่งเศสเหรียญละ 1 บาท 75 สตางคแลว สวนเงิน
75 เหรียญเทากับเงินสยาม 126 บาท ยาฝนของฝรั่งเศสก็จะแพงกวาของสยามใน 25 ตําลึงตอ 1 บาท
และในเวลานี้ฝรั่งเศสจําตองซื้อฝนดิบมาจากอังกฤษ ราคาก็แพงขึ้นอีก เมื่อฝนของฝรั่งเศสไดขึ้นราคา
แลว ฝนของสยามก็จะจําหนายไดดีกวาฝรั่งเศส เพราะฝนของสยามมีรสดี ราษฎรมีความพอใจสูบ
มากกวาฝนของฝรั่งเศส เวลานี้ไมควรจะจัดแกไขแตอยางใด ควรดําเนินการตามเดิมไปกอน พระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรกลาว (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง ฝน
มณฑลอุดร)

ภาพที่ 5.5 การดํานาของราษฎรมณฑลอุดรปลายรัชกาลที่ 5
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ (2539: 17)
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ภาพที่ 5.6 ราษฎรชาวมณฑลอุดรกําลังรอนแรในแมน้ําโขงปลายรัชกาลที่ 5
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ (2539: 17)
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 64/4315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2454 ระบุวา
พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ไดรายงานเกี่ยวกับสภาพการณในมณฑลอุดร ความวา
“…ตั้งแตวันที่ 20 กันยายนจนถึงเวลานี้ฝนตกชุก ตนเขาที่เพาะหวานปกดําลง
ในนางอกงามดี แตตนเขาที่เพาะหวานปกดําแลวนอยกวาศกกอน (2453-ผูวิจัย) เพราะฝนพึ่งตกชุก
เมื่อปลายป จํานวนเนื้อที่นาที่ราษฎรไดทําในปนี้ เมืองอุดรธานี 28,637 ไร นอยกวาศก 129 เนื้อที่
25,027 ไร เมืองขอนแกน 54,150 ไร นอยกวาศก 129 เนื้อที่ 55,160 ไร เมืองนครพนม 13,064 ไร
มากกวาศก 129 เนื้อที่ 2,973 ไร เมืองสกลนคร 2,110 ไร มากกวาศก 129 เนื้อที่ 210 ไร เมืองเลย
3,540 ไร นอยกวาศก 129 เนื้อที่ 18,592 ไร รวมทั้งมณฑลในศก 130 เปนจํานวนเนื้อที่นาที่ ได ทํา
แลว 101,510 ไร รวมทั้งมณฑลในศก 130 เนื้อที่ 193,557 ไร…”
กระทรวงเกษตราธิการเห็นวา ในปนี้การทํานาคงจะไมไดผลบริบูรณเพราะฝน
แลงมาก และกระทรวงมหาดไทยไดมีตราสั่งมณฑลตาง ๆ ใหตรวจตราจัดการแกไขเรื่องดังกลาวไป
แลว มีการสงขาราชการสํารวจและดําเนินการเขาปดทํานบ กระทรวงเกษตราธิการจึงไดมีจดหมายไป
ยังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงนครบาล สั่งปดทํานบกั้นน้ําหวยหนองคลองตาง ๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนในการทํานา เจาพระยาวงษานุประพัทธ เห็นวา ในสภาวการณฝดเคืองทางเศรษฐกิจเชนนี้
กอรปกับฝนนอยทําใหผลผลิตขาวไมบริบูรณ จึงไดเสนอใหปองกันภาวะความกันดารอาหารในประเทศ
ดวยการปดกั้นน้ําและหางานใหกับราษฎรทําพอแลกอาหารไวบริโภค โดยใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่
ปกครองในมณฑลทํ าหน าที่ กวดขั น ราษฎร ดั งนั้น หนาที่ในการบํารุง การเพาะปลู กใหเป น ความ
รับผิดชอบของขาหลวงเทศาภิบาล ผูวาราชการเมือง อําเภอ กํานัน และผูใหญบาน ซึ่งทําการปกครอง
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ภายในทองถิ่นอยูแลว (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง ความเห็นในการที่จะคิดบํารุงนา
และมีเรื่องปดทํานบกั้นน้ํา 18 ธันวาคม 2454-10 ธันวาคม 2455) อยางไรก็ตามในเดือนตุลาคม พ.ศ.
2455 รัฐบาลยังไดรับรายงานจากมณฑลอุดรอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
มี ห มอกกั บ น้ํ า ค า งจั ด ทั้ งยั งมี ล มหนางพั ดผา นผิด ฤดู ก าล การทํานาดอนของราษฎร น้ําแหง ดิน
แตกระแหงทั่วทุกหัวเมืองในมณฑล
ภาวการณฝนแลงนี้สงผลตั้งแตทศวรรษ 2450 เรื่อยมาดังปรากฏวา ใน พ.ศ.
2458 รัฐบาลไดรับรายงานมณฑลอุดรเกี่ยวกับฝนแลงและผลผลิตของมณฑลดังความวา
“…มณฑลอุ ด รการทํ า นาในเมื อ งอุ ด รทํ า แล ว 9 ในส ว น 10 น้ํ า ท า แลน้ํ า ฝน
บริบูรณดี เมืองขอนแกนฝนตกไมทั่วถึง ตนขาวแหงแลงประมาณกึ่งหนึ่งทั่วทั้งเมือง แตคงจะดีกวาป
กอน (2457-ผูวิจัย) เมืองหนองคายทําแลว 8 ในสวน 10 ฝนตกเล็กนอย ไดจัดการกั้นทํานบและตั้งพิธี
ขอฝนก็พอมีฝนตกมาบางไมสูมากนัก เมืองนครพนมทําแลว 9 ในสวน 10 ฝนตกพอเหมาะแกการทํา
นา น้ําทาพอมีหลอเลี้ยงตนขาว ถาปลายปฝนไมแลงการทํานาคงไดผลดีกวาปกอน เมืองสกลนครทํา
แลว 8 ในสวน 10 ฝนตกเสมอแตไมสูมาก ทํานบกั้นน้ําไวพอหลอเลี้ยงตนขาวจะไดผลปานกลาง ตอไป
ถ าฝนตกตลอดถึ งเดื อนตุ ล าคม การทํานาทั่ว ทั้งมณฑลคงไดผ ลดีกวาปกอน…” (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. มร.6 ม/1 เรื่อง รายงานน้ําฝนตนขาว)
ในดานการเก็บภาษีอากร รัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติเก็บเงินคาราชการ
ใน พ.ศ.2444 โดยเก็บจากชายฉกรรจที่มีอายุตั้งแต 18-60 ปคนละ 6 บาทตอป แตบังคับใชในหัวเมือง
อี ส านใน พ.ศ.2446 แต เ ก็ บ เพี ย ง 4 บาท การประกาศใช พระราชบัญ ญั ติดั ง กลา วสง ผลต อ ความ
เปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพ กลาวคือ เปนการปลดปลอยราษฎรใหเปนอิสระจากการถูกเจาเมืองและ
กรมการเกณฑไปใชแรงงาน ทําใหราษฎรประกอบอาชีพไดอยางอิสระ ในขณะเดียวกันทางตรงกันขาม
สงผลตอการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดกลาวคือ ราษฎรตองปรับตัวหาของปาเพื่อชําระเปนสวนแทนการ
จายเงินใหทางราชการ ตอมาในปลายรัชกาลที่ 6 รัฐบาลจึงเปลี่ยนการเก็บเงินคาราชการกําหนดเปน
“เงินรัชชูปการ” ตามพระราชบัญญัติเงินรัชชูปการ พ.ศ.2468 และยังคงเก็บเงินรัชชูปการ 4 บาท
เชนเดิม เวนแตวา หากหัวเมืองใดราษฎรไดรับความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติ หรือภาวะทุพภิกขภัย
รัฐบาลก็มีนโนบายผอนผันใหงดชําระเงินเปนการชั่วคราว (อุทัยทิศ บุญชู, 2536: 175)
ชุมพล แนวจําปา (2529: 199) ระบุวา การเขาถึงของเสนทางรถไฟในอีสาน
ตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเรื่อยมาจนถึงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวใน พ.ศ.2468 ไดสงผลตอความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในอัตราทวีคูณ กลาวคือ
ทําใหมีการขนสงสินคาไปขายยังกรุงเทพฯ ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบกับ ขาว ที่ราษฎรอีสานทั่วทุก
มณฑลประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก จึงทําใหกลายเปนสินคาสงออกหลัง ความเปลี่ยนแปลงที่
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ปรากฏชัดคือ ราษฎรเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยังชีพเปนการผลิตเพื่อขาย หลักฐานที่สะทอนใหเห็นถึง
ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวคือการนําเอาระบบชลประทานเขามาใชประกอบการทํานา โดยในระหวาง
พ.ศ.2465-2469 มีอัตราการเพาะปลูกขาวเพิ่มสูงขึ้นที่ปรากฏในตารางดังนี้
ตารางที่ 5.5 พื้นที่เพาะปลูกขาวในอีสานและผลผลิตระหวาง พ.ศ.2465-พ.ศ.2469
พื้นที่ผลผลิต

2465
554,726

รวมพื้นที่เพาะปลูก
(ไร)
พื้นที่ปลูกขาว (ไร)
549,420
ผลผลิตทั้งหมด (หาบ) 2,684,580
ผลผลิตตอไร (หาบ/ไร)
4.89

2466
628,442

ป พ.ศ.
2467
638,212

622,900
4,507,370
7.24

630,430 498,330 3,223,510
3,365,140 1,836,080 13,410,140
5.34
3.68
4.16

2468
509,882

2469
3,260,170

ที่มา: ชุมพล แนวจําปา (2529: 199)
นอกจากนี้การอพยพเขามาของชาวจีน ไดนําเอาวิทยาการความรูตาง ๆ ที่ตน
เคยใชในการดํารงชีวิตในประเทศจีนเขามาปรับใชกับถิ่นฐานแหงใหมที่ตนไดเขามาพํานักอาศัย อาทิ
การสรางบานดวยดินเหนียวผสมฟางขาว การปลูกผักยกรองสวน การนําผักจากประเทศจีนมาปลูก
เชน ผักกาด คะนา กวางตุง ฯลฯ การใชปุยคอกในนาขาว ซึ่งมีคนในทองถิ่นนําไปปฏิบัติตาม และก็
ไดผลตามคําแนะนํา (กอ สวัสดิ์พาณิชย, 2533: 157 อางอิงจาก นารีรัตน ปริสุทธิวุฒิพร, 2546: 54)
การชํ า แหละหมู ข าย เช น ในมหาสารคาม มณฑลร อ ยเอ็ ด นายจุ ย แซ โ ซว เมื่ อ เข า มาในเมื อ ง
มหาสารคาม ได ป ระกอบอาชี พฆ า หมู และขายเนื้อหมู ชําแหละเนื้อหมูขายบริเวณหนาวัดโพธิ์ศรี
อําเภอเมืองมหาสารคาม เมื่อ พ.ศ.2466 การชําแหละหมูขายดังกลาวนี้เปนอาชีพดั้งเดิมของชาวจีน
เนื่องจากคนทองถิ่นไมนิยมทํา แตหมูก็เปนสัตวเลี้ยงที่ชาวอีสานเลี้ยงมาตั้งนานแลว โดยเลี้ยงแบบ
ปลอยตามธรรมชาติ และชาวบานจะนําหมูไปขาย โดยการตอนเปนฝูง หรือบรรทุกใสเกวียนไป ซึ่ง
ตลาดของหมูกอน พ.ศ.2476 อยูที่นครราชสีมา (ประพิส ทองโรจน, 2539: 37-38) นอกจากนี้ชาวจีน
ยังมีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวอีสานโดยเฉพาะการเปนผูนําสินคาจากเมื อง
ใหญมาขายในชนบทดวย มีทั้งสินคาฟุมเฟอยและสินคาแปลกใหมที่ไมมีขายภายในทองถิ่น เชน สบู
ดาย ผาสี ผัก ผลไมดอง ปลาทูเค็ม และกาแฟ การเปนผูขายสินคาที่นําเขาจากเมืองใหญดังกลาวมานี้
ทําใหเกิดการกระตุนใหชาวอีสานไดนําผลผลิตที่ตนทําไดมาแลกเปลี่ยนดวย (นารีรัตน ปริสุทธิวุฒิพร,
2546: 54)
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ในรายงานเกี่ยวกับอุ ทกภัยในจังหวัด ตาง ๆ พ.ศ.2460 ระบุวา ตั้งแตวันที่ 9
เดือนตุลาคม ในทองที่จังหวัดขอนแกน บริเวณลําน้ําชีและลําน้ําพองมีปริมาณน้ําเพิ่มมากขึ้นกวาปกติ
ไหลหลากไปทั่วทุกพื้นที่ เกวียนและสัตวพาหนะตาง ๆ ไมสามารถสัญจรไปมาได โดยเฉพาะสะพาน
ขามลําแมน้ําชีและลําแมน้ําพองทวมหมด ในทองที่อําเภอชนบท หมูบานกุดเบ็ง ตําบลบานเปา มีน้ํา
ไหลเชี่ยว พัดเรือนราษฎรพังเสียหาย 4 หลัง ยุงขาวพังเสียหาย 6 หลัง สวนราษฎรไมไดรับบาดเจ็บ
ทรัพยสมบัติอยางอื่นนอกจากเรือนที่พักอาศัยและขาวในยุงไมเสียหาย ในทองที่อําเภอพอง น้ําทวม
เรือนราษฎรเสียหาย ราษฎรไมมีที่อยูอาศัย 334 คน แตไมไดรับอันตราย จํานวนทรัพยสินที่ไดรับ
ความเสียหายทางการกําลังทําการสอบสวน การสอบสวนพบวา ขาวในนาราษฎรตายทั้งสองฝ งริม
แมน้ําชี แมน้ําพอง แตราษฎรไมถึงกับอดอยากเปนเพราะการทํานาในทองที่เปนดอนยังดีอยู ในเวลานี้
น้ํายังขึ้นอยูเสมอ สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรไดจัดการสั่งใหเจาหนาที่ออกไปชวยเหลือราษฎรแลว
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/4 เรื่อง อุทกภัยในจังหวัดตาง ๆ พุทธศักราช 2560 9 ตุลาคม
2460-20 มกราคม 2461)
พ.ศ.2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการดํารัส
เหนือเกลาฯ ใหประกาศวา ตามที่ไดทรงพระราชดําริเห็นวา ในทองที่อําเภอเมืองนครไทยมณฑล
พิษณุโลกและอําเภอดานซายในมณฑลอุดร เปนทองที่ทุรกันดาร ราษฎรอัตคัดขัดสน ไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกเวนการเก็บคาอาชญาบัตรฆาสุกรใหญและสุกรหัน ไวเพื่อเปนการบํารุงแก
ราษฎรชั่วคราว ตามประกาศลงวันที่ 28 กันยายน ร.ศ.124 นั้น บัดนี้ความทราบใตฝาละอองธุลีพระ
บาทวา การทํามาหาเลี้ยงของราษฎรใน 2 อําเภอนี้สมบูรณขึ้นกวาแตกาลกอน จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหเก็บเงินคาอนุญาตฆาสัตวตามพระราชบัญญัติลักษณะฆาโคกระบือและสุกรตามหัวเมือง ร.ศ.
119 ในทองที่อําเภอเมืองนครไทยในมณฑลพิษณุโลก และทองที่อําเภอดานซายในมณฑลอุดรตั้งแต
พ.ศ.2462 เปนตนไป (ประกาศ เก็บเงินคาอนุญาตฆาสัตวในอําเภอเมืองนครไทย มณฑลพิษณุโลก
และอําเภอดานซาย มณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 35 ตอนที่ 0ก. หนา 313. 8 ธันวาคม 2461)
พ.ศ.2463 ราษฎรในมณฑลอุดรไดรับความเดือดรอน หาซื้อขาวเปนอาหารได
ยาก เพราะผูที่มีขาวไมยอมขายตามราคาที่รัฐบาลกําหนด กักไวสงออกขายนอกเขตมณฑลเพื่อที่จะได
ราคาที่สูงกวา และขายตามราคาลับ สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลอุดร จึงไดมีโทรเลขแจงไป
ยังกรุงเทพฯ วา ในขณะนี้ไมใครจะมีผูนําขาวมาขายในทองตลาดมณฑลอุดร ถาจะอนุญาตใหนําขาวใน
มณฑลนี้ออกนอกเขตไดตอไป เกรงวาอาจจะเกิดความขาดแคลนขึ้น กรรมการกํากับตรวจตราขาวได
พิ จ ารณาเห็ น พ องกั บ สมุ ห เทศาภิ บ าลมณฑลอุดร และนําความขึ้ น กราบบัง คมทู ล พระกรุ ณ า ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตกั กขาวไวในมณฑลอุดร เพื่อเปนการสงวนขาวใหมีเ พียงพอเปน
อาหารของพลเมืองตามความในมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติกํากับตรวจตราขาว พระพุทธศักราช
2462 บัดนี้ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว จึงขอประกาศใหทราบทั่วกันวา ตั้งแตวันที่ได
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ประกาศนี้เปนตนไป หามมิใหผูหนึ่งผูใดนําขาวออกจากเขตมณฑลอุดร และกรรมการกํากับตรวจตรา
ขาวไดมอบอํานาจใหส มุห เทศาภิบ าลเปน เจาหนาที่รักษาการ ลงพระนามโดย พระเจาวรวงศ เ ธอ
พระองคเจากิติยากรวรลักษณ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ประกาศหามมิใหนําขาวออกนอกมณฑลอุดร.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 37 ตอนที่ 0ก. หนา 158. 1 สิงหาคม 2463)
จากรายงานการประชุมสมุหเทศาภิบาล ปที่ 30 พ.ศ.2467 ระบุวา การกสิกรรม
สําหรับมณฑลอุดร การทํานาพอเลี้ยงกันในพื้นเมือง ในขณะนั้นตลาดคาขาวที่ใหญที่สุดอยูที่เมือง
นครราชสีมา แตชาวมณฑลอุดรไมสามารถจะนําเขามาขายในตลาดได ดวยทางคมนาคมไมส ะดวก
ราคาขาวไมเพียงพอตอคาพาหนะ แตก็มีการอุดหนุนใหทําไวเผื่อจุนเจือในคราวที่เกิดทุพภิกขภัยทํานา
ไมไดผลดี รัฐบาลจึงสงเสริมใหราษฎรปดทํานบกั้นน้ําเอาไวสําหรับหลอเลี้ยงตนขาว ซึ่งมีการกระทํากัน
อยางแพรหลายในมณฑลอุดร (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, พระยาราชเสนา, อํามาตยเอก, 2467: 20)
นอกจากนี้ยั งมี รายงานเพิ่ มเติ มวา การเลี้ยงและผสมพันธุสัตวไวสําหรับ ขายของราษฎรไดรั บ การ
สงเสริมเปนอยางดีจากรัฐบาล สินคาที่ขายกันในมณฑลอุดรคือ โค กระบือ และสุกร เปนสินคาหลักที่
ทําเงินเขามณฑลปหนึ่งนับได 1,000,000 บาท ซึ่งนับวาเปนสิคาที่เหมาะสมมากในภาวะที่รัฐบาลยัง
ไมไดขยายเสนทางคมนาคมไปทางหัวเมืองอีสานตอนบน เนื่องจากสัตวเหลานี้สามารถตอนไปขายที่
นครราชสีมาได อยางไรก็ตามก็ยังพบวามีขอบกพรองอยู 2 ประการคือ (1) โรคระบาทสัตวทําใหสัตว
เลี้ยงของราษฎรลมตายปละมาก ๆ และ (2) พันธุสัตวเล็กเรียวลงมาก สําหรับการแกไขของรัฐบาล
เกี่ยวกับโรคระบาดของสัตวนั้น รัฐบาลไดมอบหมายใหมีแพทยสัตวประจําอยูที่มณฑลเพียงคนเดียว
ซึ่งเปนการยากที่จะปองกันไดทั่วทั้งมณฑล เนื่องจากมณฑลอุดรมีอาณาบริเวณที่กวางขวางมาก เมื่อ
เกิดโรคระบาดชุกชุม กระทรวงเกษตรจึงไดสงแพทยจากกรุงเทพฯ มาตรวจบาง หรือสั่งใหแพทยจาก
มณฑลใกลเคียงมาตรวจบาง หรือมาชวยเปนครั้งคราวซึ่งจากรายงานระบุวา ไมคอยทันการ ความ
ต องการของมณฑลอุ ดรในเวลานี้ คือ ต องการใหมีแพทยสัตวอยูป ระจําแตล ะจังหวัดอยางนอย 2
จังหวัดตอ 1 คน อยางไรก็ตาม ขอเสนอของมณฑลอุดรก็ไดรับการเพิกเฉยเนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ
ขาดแคลนเงิน
ในเรื่องพันธุสัตว อุปราชไดรองขอตอกระทรวงเกษตรฯ โดยกระทรวงฯ ตกลงที่
จะใหพอโคในปลาย พ.ศ.2467 จํานวนโค 2 ตัว กับคนงานอีก 2 คนเพื่อดําเนินการขยายพันธุโคตอไป
ดวยวิธีการใหราษฎรนําแมโคที่ไดขนาดมาผสมพันธุกับพอโค เมื่อตั้งทองแลวจึงใหทางการคืน แมโค
ใหกับราษฎรนําไปตกลูก ถาเปนตัวผูในชั้นตนใหเอาไวทําพันธุตอ หรือหากเจาของโคมีความประสงค
จะนําไปขาย รัฐบาลก็จะรับซื้อไวสําหรับเปนพอโคในทองที่อื่นตอไป (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, พระ
ยาราชเสนา, อํามาตยเอก, 2467: 26)
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5.3.3.4 ดานการศึกษา
รายงานตรวจราชการมณฑลอุดร พ.ศ.2453-2461 ระบุวา
“…แผนกธรรมการ (12) การพระพุทธศาสนาในมณฑลนี้ เดิมบํารุงแตวัดอยูใน
เมืองแลในที่ตั้งมณฑล การคณะก็ไมไดจัดแตเมื่อศก 127 ทานพระราชโมฬี เจาคณะมณฑลอุดรขึ้นไป
จัดการดูจึงคอยเปนรูปรางขึ้นบาง ถึงฉะนั้นก็ดีเวลานี้ยังเห็นดวยเกลาฯ วา ตกอยูในลานคราว ๆ ไมสู
แนนแฟนดังแผนกอื่น ๆ เพราะเปนเวลาที่เริ่มจัด แตขาพระพุทธเจาหวังดวยเกลาฯ วา ทานเจาคณะ
มณฑลคงจะไมนิ่งนอนใจในการที่จะจัดใหเจริญขึ้นในภายหนา
(13) การศึกษาในมณฑลนี้ แตกอนมามีโรงเรียนตั้งเจริญอยูแตที่มณฑล สวน
ตามเมืองก็ตั้งกันตามบุญตามกรรมแลวแตขาหลวงจะจัดขึ้น ตอมาเมื่อจัดตั้งขาหลวงธรรมการแลวมา
จนบัดนี้การโรงเรียนคอยมีขึ้นตามเมืองแลอําเภอบางแตก็ยังไมทั่วถึง เจานาที่ออกตัววาขาดดวยครูแล
หนังสือแบบเรียนจึงยังขยายการเลาเรียนใหกวางขวางออกไปไมได ขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลาฯ วา
แมในเวลานี้ตามตําบลตาง ๆ จะยังไมมีก็ควรใหมีตามอําเภอ เพื่อเปนเครื่องเพาะปลูกความรูกรมการ
อําเภอแลเมืองก็รับจะชวยทนุบํารุงอยูทั่วไป การที่ขาดครูแลหนังสือแบบเรียนนั้น เห็นดวยเกลาฯ วา
พอจะแกไขไดคือ หนังสือเรียนควรจะสั่งซื้อไปยังกระทรวงธรรมการหรือกรมศึกษา ตัวครูนั้นเวลานี้
กระทรวงธรรมการไดสงครูไปประจําไวที่มณฑล 2 นายแลว ถาคิดฝกหัดนักเรียนที่ความรูสูง ๆ ใน
โรงเรียนมณฑลสงออกไปเปนครูตามเมืองแลอําเภอก็คงสําเร็จ ตามที่ขาพระพุทธเจากราบทูลมานี้ ได
สั่งใหลงมือจัดดูแลว การตอไปหวังดวยเกลาฯ วาคงจะตั้งโรงเรียนตามเมืองแลอําเภอไดทั่วไป เวลานี้
ตองนับวา ยังตกอยูในถานเริ่มจัด แลจําตองใหคอยเปนคอยไปตามสมควรที่จะทําได…” อยางไรก็ตาม
การสาธารณสุขในมณฑลอุดร ถูกผนวกรวมกับแผนกธรรมการประจํามณฑล ดังความในรายงานวา
“…(14) แพทยประจําเมือง ไดตั้งทั่วไปแลตั้งขยายใหมีแพทยประจําตามตําบล
ดวย ขาพระพุทธเจาไดจัดตั้งสําเร็จแลว ในเรื่องตั้งแพทยนี้มีคุณประโยชนแกขาราชการแลราษฎร
พลเมืองมาก เพราะเมื่อเจ็บไขก็มีผูรักษาพยาบาลทั่วไปนับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณอันใหญยิ่ง…”
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/14 เรื่อง รายงานตรวจราชการมณฑลอุดร พ.ศ.2453 - 2461)
ในเดื อนธั น วาคม พ.ศ.2453 รายงานตรวจราชการมณฑลอุดร ระบุวา การ
จัดการศึกษาในเขตแขวงเมืองขอนแกน มณฑลอุดรเจริญกวาทุก ๆ เมืองในมณฑลอุดร แตละตําบล
หมูบานมีพระสงฆจัดการสอนแกนักเรียน ทวาในแตลําอําเภอก็ไดมีการรองเรียนวา แบบเรียนของ
ทางการไมเ พี ยงพอที่จ ะใชส อนนั กเรี ยนไดแก อําเภอเมื องขอนแก น, อําเภอชนบท, อําเภอภูเวีย ง,
อําเภอมัญจาคิรี, อําเภอน้ําพอง เปนตน (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/14 เรื่อง รายงานตรวจ
ราชการมณฑลอุดร พ.ศ.2453 - 2461)

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

248
พ.ศ.2454 แผนกธรรมการมณฑลอุดร ไดแจงวาไดมีผูศรัทธาออกทรัพยสวนตัว
สําหรับการปฏิสังขรณซอมแซมวัดตาง ๆ ในมณฑลอุดร ประกอบดวย
(1) พระโพและพระถึงวัดศรีภูมิในแขวงเมืองเลยเรี่ยไรเงิน 139 บาท 25 สตางค
ไดจัดการซื้อไมปูพื้นศาลาการเปรียญโดยกวาง 4 วา 2 ศอกคืบยาว 6 วา 2 ศอก
(2) หลวงศรีสมบัติ เรี่ยไรเงินได 160 บาท แลไดออกเงินสวนตัว 900 บาทรวม
เปนเงิน 1,060 บาท ไดจัดการปฏิสังขรณพระอุโบสถวัดบานอาชญาตําพลโพนแพง แขวงเมืองอุดรธานี
กับสรางกุฎิหนึ่งหลัง กวาง 3 วา 2 ศอก ยาว 6 วา หลังคามุงแฝก
(3) พระบุญวัดมวงไข พรอมดวยผูใหญบาน และราษฎรไดออกแรงจัดการสราง
รั้วไมสักที่วัดบานมวงไข ทองที่อําเภอวาริชภูมิ โดยรอบเขตวัดยาว 12 เสน และพระบุญไดออกทรัพย
ชวย 11 บาทในการทํารั้ว
(4) พระรณกิ จ ปรี ช า เรี่ ย ไรเงิ น ได 401 บาท 11 สตางค ได ซื้ อ กระเบื้ อ งมุ ง
หลังคาโบสถวัดศรีสะอาด ในแขวงเมืองเลย
(5) หลวงอภิรักษดุลกิจ เรี่ยไรเงินได 277 บาท และไดจัดการปฏิสังขรณโบสถ
วัดธาตุ โบสถวัดโพธิ์ โบสถวัดศรีนวน โบสถวัดศรีจันในแขวงเมืองขอนแกน มณฑลอุดร (แจงความ
กระทรวงธรรมการ แผนกธรรมการ เรื่อง ผูมีศรัทธาไดออกทรัพยปฏิสังขรณซอมแซมวัดตาง ๆ ใน
มณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28 ตอนที่ 0ง. หนา 1070. 27 สิงหาคม 2454)
พระราชโมฬี เจ า คณะมณฑลอุดร ไดรับ บริจ าคทรัพยสําหรับ การสรางและ
ปฏิสังขรณวัดในมณฑลอุดร ประกอบดวยรายการดังนี้ (1) จัดการปฏิสังขรณพระอุโบสถวัดศรีคุณเมือง
แขวงเมืองอุดรธานี (2) หลวงผลานันตกิจ ขาหลวงธรรมการมณฑลอุดร บริจาคเงินสบทบเพื่ อชวย
สรางโรงเรียนขึ้นที่วัดมัชฌิมาวาศ ตําบลหมากแขง แขวงเมืองอุดรธานี เพื่อรองรับนักเรียนจํานวน 90
คน (3) จัดการขุดสระน้ําขึ้นที่วัดมัชฌิมาวาศ (4) พระครูพิศาลอรัญเขต เจาคณะเมือง ไดจัดจางชางตอ
โตะเรียนหนังสือไทยขึ้นจํานวน 25 โตะสําหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดธาตุ แขวงเมืองขอนแกน (แจง
ความกระทรวงธรรมการ แผนกธรรมการ เรื่อง มีผูบริจาคทรัพยสรางและปฏิสังขรณวัดในมณฑลอุดร.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28 ตอนที่ 0ง. หนา 1251. 10 กันยายน 2454)
รองอํามาตยโทร ชื่น กสิเจริญ พนักงานสรางสายโทรเลขมณฑลอุดร บริจาค
ทรั พย ส ร า งโรงเรี ย นขึ้ น ที่ วั ดโพไทร ตํ า บลบานเหลา อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี บรรจุ
นักเรียนไดประมาณ 150 คน รวมทั้งสรางเครื่ องใชต าง ๆ สําหรับโรงเรียนดวย มีโตะ เกาอี้ และ
นาฬิกา รวมทั้งสิ้นเปนเงิน 615 บาท โดยเริ่มเปดทําการสอนนักเรียนในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2459
(แจงความกระทรวงธรรมการ เรื่อง มีผูบริจาคทรัพยและสิ่งของจัดสราง ตั้งและบํารุงโรงเรียนมณฑล
นครศรีธรรมราช มณฑลนครราชสีมา มณฑลอุบลราชธานี มณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 34
ตอนที่ 0ง. หนา 663. 27 พฤษภาคม 2460)

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

249
พ.ศ.2462 คุณหญิงศรีสุริยราชวรานุวัตร ผูอุปการะโรงเรียนอุปถัมภนารี จังหวัด
อุดรธานี ไดชักชวนบรรดาครูและนักเรียนโรงเรียนประจํามณฑลอุดร “อุดรพิทยานุกูล” และโรงเรียน
อุปถัมภนารี จัดการละครพูดเนื่องในงานประจําปของโรงเรียน เพื่อเก็บเงินบํารุงโรงเรียนอุปถัมภนารี
ไดเงินรวม 489 บาท 50 สตางค และอํามาตยตรีหมอมเจาโสตถิผล ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี มอบ
เงินบํารุงอีก 16 บาท รวมทั้งสิ้น 505 บาท 50 สตางค สิ้นเงินคาใชจายในงานนี้ 60 บาท สวนคุณหญิง
ศรีสุริยาราชวรานุวัตร รับเปนผูออกใหและนายลัง ชาวจีน รับชวยอาหารจีน เปนเงิน 20 บาท รอง
อํามาตยตรี ขุนประจักษวิทยกิจ ศึกษาธิการจังหวัดเลย มอบเงินบํารุงโรงเรียนอุปถัมภนารี จังหวัด
อุดรธานี 80 บาท (แจงความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผูบริจาคทรัพยบํารุงการศึกษา มณฑลอุดร.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 36 ตอนที่ 0. หนา 3499. 1 กุมภาพันธ 2462)
พ.ศ.2464 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464
ในท อ งที่ ม ณฑลอุ ด ร รวมเป น จํ า นวน 344 ตํ า บล (ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง ใช
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ในทองที่มณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 38 ตอนที่ 0ก.
หนา 551-570. 12 กุมภาพันธ 2464)
พ.ศ.2467 กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับแจงจากมณฑลอุดร เรื่อง โรงเรียนราษฎรมณฑล
อุดร ไดบอกความจํานงดํารงอยูตอไป ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461
คือ โรงเรียนสันตาอันนา (ซานตาแอนนา) ตั้งอยูที่บานหนองแสง ตําบลหนองแสน อําเภอหนองบึก
จังหวัดนครพนม (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑลอุดร ซึ่งไดบอกความจํานงดํารง
ตอไป ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 41 ตอน
ที่ 0ง. หนา 256. 4 พฤษภาคม 2461) ในปเดียวกัน ไดมีการจัดตั้งโรงเรียนพระหฤทัยขึ้นตั้งอยูที่บาน
หนองแสง อําเภอหนองบึก จังหวัดนครพนม (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑล
อุดร ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้น ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราช
กิจจานุเบกษา. เลม 41 ตอนที่ 0ง. หนา 805. 22 มิถุนายน 2467)
5.3.3.5 การดําเนินนโยบายดานอื่น ๆ
ดานสาธารณสุข
พ.ศ.2453 ชวงปลายรัชกาลที่ 5 ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลอุดรได แจง ไปยั ง
กระทรวงมหาดไทยวา ผูวาราชการเมือง และอําเภอไดจัดการเรี่ยไรเงินกับบรรดาขาราชการและพอคา
ราษฎรไดเงินรวม 1,269 บาท 11 สตางค และไดทําการจัดซื้อพรรณหนองฝสิ้ นเงิ น 312 บาท 50
สตางค ใหแพทยประจํามณฑล แพทยประจําเมือง ปลูกไขทรพิษใหแกราษฎรในเมืองอุดรธานี เมือง
ขอนแกน เมืองสกลนคร เมืองนครพนม เมืองเลย รวม 5 เมือง มีจํานวนราษฎรชายหญิงที่ไดปลูกไข
ทรพิษในคราวนั้นรวม 3,406 คน เหลือเงินอยู 956 บาท 61 สตางค ไดจัดซื้อพรรณหนองฝสํ าหรับ
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ปลูกใหแกราษฎรตอไป (แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ปลูกไขทรพิษใหเปนทานแกราษฎรใน
มณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 27 ตอนที่ 0ง. หนา 903. 7 สิงหาคม 2453)
พ.ศ.2454 ทางการไดรับรายงานจากมณฑลอุดรวา มีสัตวพาหนะที่ปวยเปนโรค
และลมตายจํานวนมาก โดยชนิดโรคที่ตรวจพบประกอบไปดวย อหิวาตกโรค, ภาค, และทองขึ้น โดย
อหิ ว าตกโรคมี โคป ว ยจํ า นวน 591 ตั ว กระบื อ 666 ตั ว ม า 13 ตั ว ช า ง ไม มี รวมสั ต ว ล ม จาก
อหิวาตกโรคจํานวน 1,370 ตัว สวนโรคภาค โคลม 84 ตัว มาลม 4 ตัว รวม 88 ตัว และโรคทองขึ้นมา
ลม 5 ตัว รวมทั้งหมดเปน 1,463 ตัว (รายงานสัตวพาหนะที่ปวยเปนโรคลมในหัวเมืองมณฑลตาง ๆ
แตวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 เมษายน ศก 130. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28 ตอนที่ 0ง. หนา 649-652. 25
มิถุนายน 2454)
ใน พ.ศ.2464 ไดมีการจัดสรางที่ทําการโอสถสภาจังหวัดนครพนมขึ้น นับเปน
สถานสาธารณสุขในระยะแรก ๆ ที่มีการจัดสรางขึ้น โดยมีผูวาราชการจังหวัดนครพนม และกรมการ
อําเภอไดบอกบุญเรี่ยไรเงินจาก ขาราชการ พอคา และราษฎร เพื่อสรางที่ทําการโอสถสภาไดเงิน
13,661 บาท 72 สตางค จึงไดเริ่มลงมือกอสรางเปนตกชั้นเดียว กวาง 12 เมตร ยาว 24 เมตร 75
เซนติเมตร สูงจากพื้นถึงเพดาน 4 เมตร 50 เซนติเมตร มีมุขยื่นออกทางดานหนาและดานหลังขางละ
1 เมตร หลังคามุงกระเบื้องดิน ตัวไมใชไมตะเคียน ถมพื้นสูงจากระดับดิน 1 เมตร พื้นรอบในปูดวย
กระเบื้องซีเมนตลาย พื้นรอบนอกปูดวยกระเบื้องหนาวัว เพดานทําดวยไมระแนงถือปูน บานประตู
หนาตางทําเปนเกล็ด มีหอง 10 หองใชเปนหองพักแพทย หองผาตัด หองตรวจโรค หองเก็บยา หอง
จําหนายยา หองน้ํา หองทําการของแพทย หองผสมยา ไดมีการกอสรางแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2464 สิ้นเงิน 11,897 บาท 30 สตางค และไดซื้อเครื่องใชสําหรับโอสถสภา คือ ตู โตะ เกาอี้ และ
โตะผาตัด สิ้นเงิน 535 บาท 41 สตางค (แจงความกระทรวงมหาดไทย แผนกสุขาภิบาล เรื่อง สรางที่
ทําการโอสถสภา จังหวัดนครพนม. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39 ตอนที่ 0ง. หนา 1692-1693. 17
กันยายน 2465) รวมรายจายทั้งสิ้นเปนเงิน 12,634 บาท 22 สตางค เงินคงเหลือจากการกอสราง
โอสถสภาอีก 1,027 บาท 50 สตางค ผูวาราชการเมืองนครพนมจะไดดําเนินการกอสรางตึกขนาดยอม
สํ า หรั บ ไว เ ป น โรงครั วต อไป (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/11 เรื่อง สรางโอสถสภา จังหวัด
นครพนม)
ดานปาไม
พ.ศ.2465 กระทรวงเกษตราธิการ ไดประกาศใชกฎขอบังคับวางระเบีย บวิ ธี
จั ด การรั ก ษาป า พุ ท ธศั ก ราช 2456 ในมณฑลอุ ด ร เพื่ อ การกํ า หนดชนิ ด ของไม ขนาดไม อั ต รา
คาภาคหลวงไม ตั้งแตไมพยุง(คะยุง) ราคา 7 บาท ไมมะเกลือ 4 บาท ไมพยุงแกลบ 4 บาท ไมประดู 3
บาท ไมเขวา ไมแดง ไมรัก ไมยาง ราคา 2 บาท ไมพะยอม ไมเต็ง ไมรัง ไมตะเคียน ไมกันเกรา ราคา
1 บาท 50 สตางค ไมตะแบก ไมมะคาลิง ไมมะคาแต ไมมะคาใหญ ไมกระบาก ไมตะเคียนหมู ราคา
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1 บาท และไมฟนหรือไมสําหรับเผาถานราคา 20 บาท (ประกาศใหใชกฎขอบังคับวางระเบียบวิธี
จัดการรักษาปา พุทธศักราช 2456 ในมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39 ตอนที่ 0ก. หนา 285.
15 ตุลาคม 2465)
5.3.3.6 สรุป
มณฑลอุดรนับเปนมณฑลที่มีอาณาบริเวณกวางขวางและมีเมืองบริวารจํานวน
มากเมื่อเทียบกับมณฑลนครราชสีมา ทั้งนี้ก็เปนพื้นที่ที่มีการพัฒนาที่มีความลาชาหากเปรียบเทียบกับ
มณฑลนครราชสีมา มณฑลอุบลราชธานีซึ่งการคมนาคมสะดวกกวา
ดานการปกครอง พบวา นโยบายการพัฒนาดานนี้คือการบํารุงสถานที่ราชการ
เชนที่วาการอําเภอกุเคา จังหวัดขอนแกน และการบริหารจัดการทองที่เชน ยกฐานะจากอําเภอขึ้นเปน
เมืองเชน เมืองหนองคาย เมืองโพนพิสัย และเมืองพานพราวเปนตน นอกจากนี้จากรายงานราชการ
ของหมอมเจาคํารบยังชี้ใหเห็นวา ไดมีการสอดสองดูแลดานความสงบเรียบรอยภายในทองถิ่นกลาวคือ
หากทองที่ใดหางไกลจากมณฑลและมีโจรผูรายชุกชุม ทางการก็จะอนุมัติใหสรางสถานีตํารวจและสง
ตํ า รวจเข า ไปประจํ า การเพื่ อคอยตรวจตราผูกระทําผิดในท องที่นั้น ๆ และยังมีการจัดการท อ งที่
เพิ่มเติมอีกเชน การแยกอําเภอชนบทซึ่งมีจํานวนประชากรมากถึง 6 หมื่นคน โดยแบงออกเป น อีก
อําเภอคือ อําเภอเมืองพล เพื่อใหมีความสะดวกตอการตรวจราชการ การตัดทองที่อําเภอโพนพิสัย
ตอนใตไปรวมกับ อําเภอเมืองไชยบุรี และยายสถานที่ทําการไปตั้งอยูที่บานบึงกาญ ยุบและยายอําเภอ
กุสุมาลยมณฑลไปรวมกับอําเภอเมืองนครพนม ยุบและยายอําเภออากาศอํานวยไปรวมกับอําเภอทาอุ
เทน ดวยเหตุผลที่ทองที่ดังกลาวเปนพื้นที่ขนาดเล็กมีประชากรต่ํา ทําใหสิ้นเปลืองงบแผนดินในการให
มี ขา ราชการอยู ประจํา จากการวิ เ คราะหพบวา การดําเนิน นโยบายดังกลาวรัฐ บาลพิจ ารณาตาม
เหมาะสมในแตละทองที่ซึ่งจะอาศัยปจจัยหลักในการโยกยายทองที่ตาง ๆ แบงออกเปน 2 ประเภทคือ
การยุ บ และย า ยท องที่ เ นื่ องจากจํ า นวนประชากรต่ําไปรวมกับ ทองที่ที่มี อาณาบริเวณอยูใ กล แ ละ
ขาราชการสามารถดูแลรับผิดชอบไดทั่วถึง, การยุบและยายหรือแบงไปตั้งทองที่แหงใหมเนื่องจาก
ท อ งที่ เ ดิ ม มี จํ า นวนประชากรหนาแน น ทํ า ให ย ากต อ การดู แ ลได อ ย า งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลได มี ก าร
ประกาศใช พระราชบัญญัติในทองที่มณฑลอุดรรวมได 5 ฉบับประกอบดวย (1) พระราชบัญญัติฆาโค
กระบื อ และสุ ก รและออกใบอาชญาบั ต รฆ า โค (2) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพนั น ในมณฑลอุ ด ร (3)
พระราชบัญญัติเก็บเงินคาราชการ พ.ศ.2444 (4) พระราชบัญญัติเพิ่มเติมเงินคาราชการ พ.ศ.2447
และ(5) พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหารในมณฑลอุดร พ.ศ.2456
ดานการคมนาคม พบวา ในระหวาง พ.ศ.2453-2460 มีสะพานถูกสรางขึ้นดวย
เงินทุนของราษฎรจํานวน 30 แหง ถนนและทางเกวียนถูกสรางขึ้นและบํารุงรักษาจํานวน 8 เสนทาง
ทั้งรัฐบาลไดเปดการรับสงไปรษณียในมณฑล 4 เมือง และการสรางสาธารณูปโภคประเภททํานบเก็บ
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น้ําจํานวน 2 แหง รวมทั้งหมด 46 แหง สิ่งกอสรางประเภทถนนและสะพานอาศัยทุนทรัพยที่มาจาก
การเรี่ยไรเงินของราษฎรในแตละทองที่ และมีการเปดใชสนามบิน 6 แหง
ดานเศรษฐกิจ พบวา ตั้งแต พ.ศ.2449 รัฐบาลไดรับผลประโยชนจากมณฑล
อุดรจํานวน 460,220 บาท พ.ศ.2452 ไดเงิน 590,693 บาท สวนภาษีสุรา พ.ศ.2449 ไดเงิน 12,000
บาท และพ.ศ.2452 ได เ งิ น 40,000 บาท สว นสถิติการทํา นาในมณฑลอุด รพบวา ใน พ.ศ.2454
ราษฎรทํานาได 28,637 นอยกวา พ.ศ.2453 จํานวน 25,027 ไร เฉพาะเมืองอุดรธานี เมืองขอนแกน
พ.ศ.2454 ทํานาได 54,150 ไร นอยกวา พ.ศ.2453 จํานวน 55,160 ไร เมืองนครพนม พ.ศ.2454 ทํา
นาได 13,064 ไร นอยกวา พ.ศ.2453 จํานวน 2,973 ไร เมืองสกลนคร พ.ศ.2454 ทําได 2,110 ไร
มากกวา พ.ศ.2453 จํานวน 210 ไร และเมืองเลย พ.ศ.2454 ทําได 3,540 ไร นอยกวา พ.ศ.2453
จํานวน 18,592 ไร ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากสภาพดินฟาอากาศไมเปนใจ ฝนไมตกตองตามฤดูกาลทําใหผล
ผลิตการทํานาไดผลดีบางไมไดผลดีบ างบางป โดยรวมแลวราษฎรไดลงมือทํานาไดผลเป นจํ านวน
101,510 ไร จากจํานวนทั้งหมด 193,557 ไร
ดานการศึกษา พบวา รัฐบาลไดดําเนินนโยบายสงเสริมการศึกษาผานแผนก
ธรรมการของมณฑล โดยรั บ ผิ ดชอบทั้ งด า นการศึกษา การศาสนา และการแพทยซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของแผนกธรรมการมณฑล ทั้งนี้โรงเรียนหลักที่เปดทําการสอนของรัฐบาลคือโรงเรียนอุดร
พิทยานุกูล และยังมีโรงเรียนสอนศาสนาตั้งอยูที่เมืองนครพนม จากรายงานตรวจราชการ พ.ศ.2453
พบวา พระสงฆได ทําหน าที่ จัดการเรี ยนการสอนใหแกบุตรหลานของพลเมืองอยางทั่วถึงเท าที่ จ ะ
กระทําได สวนการพระศาสนาก็ ใชวิธีการเรี่ ยไรเงิ นจากผูมีจิตศรั ทธาบริจาคเปน ทุนสนับ สนุน การ
ปฏิสังขรณบูรณะวัดในมณฑล ดานการแพทย รัฐบาลมณฑลใหมีแพทยอยูประจําตามตําบลตาง ๆ
เพื่อใหการรักษาและแจกจายยาเขาถึงราษฎรในชนบท
ดานอื่น ๆ คือสาธารณสุข รัฐบาลไดจัดใหแพทยหลวงประจํามณฑล แพทย
ประจําเมืองในมณฑลอุดร จัดการปลูกฝใหแกราษฎรไดจํานวน 3,406 คนเพื่อใหมีภูมิคุมกันตอตาน
โรคไขทรพิษ นอกจากนี้ในดานการปาไม พบวา รัฐบาลไดประกาศใช กฎขอบังคับวางระเบียบวิ ธี
จัดการรักษาปา พ.ศ.2456 เพื่อกําหนดคาภาษีไมชนิดตาง ๆ เพื่อใหราษฎรที่จะตัดไมเสียคาภาคหลวง
ใหแกทางการ
จากการวิเคราะหพบวา รัฐบาลดําเนินนโยบายพัฒนามณฑลอุดรเนนในดาน
เศรษฐกิจมากที่สุด เพื่อแกไขปญหาขาวน้ําแลงในตนทศวรรษ 2450 และเหตุการณน้ําทวมใหญ พ.ศ.
2460 และปญหาขาวยากหมากแพงหลังเหตุการณน้ําทวมสงผลใหราคาขาวและสินคามีราคาแพงขึ้น
ระหวาง พ.ศ.2460-2461 อันดับรองลงมาคือการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสง ซึ่งมีปจจัยมาจาก
ความลาหลังของมณฑลอุดรที่ยังไมมีรถไฟและถนนที่ดี การพัฒนาในดานตอมาคือ การศึกษา และดาน
การสาธารณสุขตามลําดับ
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5.3.4 มณฑลอุบลราชธานี
เดิ ม มณฑลอุ บ ลราชธานี เคยเป น มณฑลอี ส านมาก อ น พ.ศ.2455 ในปลายรั ช กาล
พระบาทสมเด็ จ พระจุลจอมเกลาเจ าอยู หัวถึงตน รัช กาลพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลาเจ าอยู หัว
ปรากฏหลักฐานการตรวจราชการชายแดนมณฑลอีสานในพ.ศ.2453-2454 โดยขุนพินิจสุรินทรการ
นายอําเภอทักษิณสุรินทร เมืองสุรินทร ไดรับคําสั่งจากเจาคุณพระยาชลบุรานุรักษ ขาหลวงสําเร็จ
ราชการมณฑลอีสาน ใหไปตรวจราชการชายแดนจังหวัดสุรินทรตอกับแดนกัมพูชาของฝรั่งเศส ใน
รายงานราชการมีประเด็นสําคัญดวยกัน 8 ขอ ประกอบไปดวย (1) การบํารุงบานเมือง (2) การเกณฑ
ผูคนใชราชการ (3) การจัดกํานันผูใหญบาน (4) การรักษาพยาบาล (5) การโจรผูราย (6) การภาษี
อากร (7) การสงสินคาขึ้นไปมา และ (8) การนิยมและนับถือของราษฎร จากการวิเคราะหหลักฐาน
พบวา เจาพนักงานฝรั่งเศสไดเกณฑแรงงานราษฎรบริเวณชายแดนมาชวยสรางสถานที่ราชการที่เมือง
พรหมกั ล ทํ า ถนน ป กเสาโทรเลขใช เวลาอยางนอย 7 วัน หากเปน ฤดูทํานา เมื่อทางการฝรั่ งเศส
ประกาศเกณฑราษฎรก็ตองทิ้งนามาใชแรงงานโยธาใหกับทางการ สวนการบริหารสวนทองถิ่นพบวา
การจัดตั้งกํานันผู ใหญบานใชวิธี แบบเดี ยวกัน กับสยาม การรักษาพยาบาลอาศัยวิธี การรั กษาแบบ
พื้นเมืองทั้งนี้ไดมีการแจกตํารายาไวสําหรับศึกษาวิธีรักษาที่ถูกตอง สวนความสงบเรียบรอยในทองที่
พบวา ทางการฝรั่งเศสไดใชวิธีการจัดตั้งตํารวจออกตรวจตราโจรผูราย ซึ่งสยามก็ไดใชวิธีการเดียวกัน
สวนการเก็บภาษีอากรพบวา บริเวณชายแดนมณฑลอีสานเก็บอากร 2 ประเภทคือ (1) เงินคาราชการ
จากชายฉกรรจตั้งแตอายุ 20-60 ป ซึ่งสยามเรียกเก็บตั้งแตอายุ 18 ปเปนเงิน 4 บาทเชนเดียวกัน สวน
ที่ (2) เรียกเก็บจากพอคา
สถานการณของมณฑลอิสาณใน พ.ศ.2454 เต็มไปดวยปญหาเกี่ยวกับการปกปนเขตแดน
ที่เกิดขึ้นมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ใบบอกมณฑลอิสาณใน พ.ศ.2454 สงจาก พระยาชลบุรานุรักษ
ขาหลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลอิสาณ มีความตอนหนึ่งระบุวา
“…เมื่อเดือนพฤษภาคม ร.ศ.130 มีราษฎรฝงซายในเขรฝรั่งเศสไดพากันอพยพเขามาตั้ง
บ า นเรื อ นอยู ตํ า บลหนองเมื อ ง 4 ครั ว บ า นท า ลาด 3 ครั ว รวม 7 ครั ว หลวงอุ ป ลานุ ก ารวั ฒ น
นายอําเภออุดรอุบลออกไปไตสวนไดความวา ในการที่ราษฎรฝรั่งเศสอพยพมานั้นอางเหตุวาเพราะ
ไดรับความลําบากยากแคนจากรัฐบาลฝรั่งเศสคือ ตองถูกเกณฑใชราชการมีทําถนนหนทางและหาบ
หามเปนตนตนไมมีเวลาที่จะพักผอนทํามาหาเลี้ยงชีพไดตองพากันอดอยากเขาปลาอาหารตาง ๆ ซ้ํา
รัฐบาลฝรั่งเศสยังเก็บเงินคาราชการแกชายฉกรรจคนหนึ่งมากถึงปละ 11 เหรียญดังนี้ จึงไดชวนกัน
อพยพยายเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งบานเรือนอยูในพระราชอาณาจักรตอไป…” (หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ. มร.6 ม/14 เรื่อง รายงานราชการมณฑลอีสาน 29 พ.ค.2453- 27 ม.ค.2454)
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ใน พ.ศ.2455 ได มี ก ระแสพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า
เจาอยูหัวประกาศใหแยกมณฑลอีสานออกเปน 2 มณฑลดวยกันคือ มณฑลอุบล และมณฑลรอยเอ็ด
เพื่อใหสะดวกตอการติดตอทางราชการ และดูแลจัดการกิจการตาง ๆ ในหัวเมืองมณฑล
การเสด็จตรวจราชการของ พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาบุรฉัตรไชยากร กรมพระ
กําแพงเพชรอัครโยธิน ระหวาง พ.ศ.2457-2458 ชี้ใหเห็นวา รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญในการเขา
ไปพัฒนาหัวเมืองอีสานใหมีความเจริญ ตามที่ไดมีการสงเสนาบดีและคณะขาหลวงมาศึกษาสภาพ
ภูมิประเทศ และสภาพความเปนอยูของราษฎร ตามที่รายงานไดมีการบันทึกความวา
“…มณฑลอุ บ ลนี้ ดิ น แดนก็ ก ว า งใหญ และมี พ ลเมื อ งมาก คื อ รวมทั้ ง หมดนั บ ได ต าม
สัมโนครัวถึง 887,257 คน สํามะโนครัวนั้นคงผิดในทางที่นอยไปกวาจริง เพราะฉะนั้นตัวจริงนาจะมี
900,000 แลวเปนคนไทย (ลาวก็ตองนับวาไทย) โดยมาก เปนจํานวนคนไทยถึง 836,433 คน คน
ตางชาติมีนอยเชนจีน มี 669 คนเทานั้นเอง กับคนไทยทั้งปวงนั้นประกอบไปดวยความจงรักภักดีตอใต
ฝาลอองธุลีพระบาท รักเจารักนาย รักบานเกิดเมืองนอนอยางแนนแฟน
ราษฎรเหลานี้ลวนแตวานอนสอนงาย ถาชี้แจงใหเขาใจวาสิ่งใดเปนขอหามตามพระราช
กําหนดกฎหมายแลว ก็มิไดตั้งใจที่จ ะฝ าฝ น จะใหทําอะไรก็ทํา สวนทหารที่เ กณฑจ ากชาวเมื อ งก็
เหมือนกัน สอนใหทําอะไรก็ทําไมมีการหลีกเลี่ยง หรือแกลงหนีกฎขอบังคับ
สวนการทํามาหากินของราษฎรนั้นย อมมี การทํ านา กับการเลี้ยงสัตวขายเปนข อใหญ
ใจความ…” (หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ . สบ.00.1/14 เรื่ อ ง รายงานการตรวจราชการมณฑล
นครราชสีมา และมณฑลภาคพายัพ พ.ศ.2458 วันที่ 15 ตุลาคม 2457-10 มกราคม 2458)
5.3.4.1 ดานการปกครอง
กอนการแยกเปนมณฑลอุบลราชธานีใน พ.ศ.2455 พบวา ราชการดานปกครอง
ในมณฑลอุบลราชธานีสมัยยังเปนมณฑลอีสาน ไดมีการโยกยายทองที่ตาง ๆ ดังความวา
“…ไดรับใบบอกพระยาชลบุรานุรักษวา อําเภอรินทรชําราบในจังหวัดอุบลได
ตั้งอยูบนที่ดอนมีตําบลบาน 5 ตําบล มีบานเรือนอยูในดงราว 40 หลัง พลเมืองมี 2,984 คน ไมสมควร
จะตั้งเปนอําเภอ ขออนุญาตยุบอําเภอวารินทรชําราบแลแบงทองที่อําเภอวารินทรชําราบ คือ บานไผ
ใต ไผเหนือบานดงบาก บานหนองสองหอง บานหวยหมากนอยหมากใหญ ซึ่งอยูใกลกับอําเภอพิ
มูลมังษาหารใหรวมขึ้นกับอําเภอพิมูลมังษาหาร ที่เหลืออยูอีก 4 ตําบลอยูใกลกับอําเภอบูรพาอุบลให
ไปรวมกับอําเภอบูรพาอุบล กรมหลวงดํารงทรงเห็นเปนการสมควร ขอพระบรมราชานุญาตยุบอําเภอ
วารินทรชําราบ แลแบงทองที่ไปขึ้น อําเภอพิ มูลมั งษาหาร กับอําเภอบูร พาอุบล เพื่อสดวกแก การ
ปกครองตอไป…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/4 เรื่อง ยุบอําเภอวารินทรชําราบ 8 กุมภาพันธ
2453-11 พฤษภาคม 2454)
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พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
รับพระบรมราชโองการใหประกาศเกี่ยวกับ ทองที่อําเภอวารินชําราบ (มณฑลอิสาณ) ในจังหวัดอุบล
ซึ่งตั้งอยูบริเวณอันเปนที่ดอนมีราษฎรอยูอาศัยนอย ไมสมควรจะตั้งใหเปนอําเภอ พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยุบทองที่อําเภอวารินชําราบ ยกตําบลไปรวมอยู
ในอําเภอพิมูลมังษาหาร (พิบูลมังสาหาร) และอําเภอบูรพาอุบล โดยจัดแบงดังนี้
“…ยกบานไผใต ไผเหนือ บานดงบาก บานหนองสองหอง บานหวยหมากนอย
หมากใหญ ซึ่งอยูใกลอําเภอพิมูลมังษาหารใหยกไปรวมขึ้นอยู ในอําเภอพิ มูลมังษาหาร สวนบานที่
เหลืออยูอีก 5 ตําบลใกลกับอําเภอบูรพาอุบล ใหยกไปรวมขึ้นอยูในอําเภอบูรพาอุบล…”(ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ประกาศยุบอําเภอวารินชําราบไปรวมกับอําเภอพิบูลมังสาหาร และอําเภอบูรพา
อุบลในจังหวัดอุบล มณฑลอีสาน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28 ตอนที่ 0ง. หนา 359. 28 พฤษภาคม
2454) อยางไรก็ตามการยุบอําเภอวารินชําราบไมเปนผลสําเร็จ ตอมาในปลาย พ.ศ.2454 พระยาชลบุ
รานุรักษ ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเลื่อนขึ้นเปนพระยาศรีธรรมศกราช และปเดียวกัน พระยาศรี
ธรรมศกราชได มีแนวคิ ดที่ จ ะปรั บ ปรุงการปกครองบริเวณมณฑลอิส าณอีกครั้งหนึ่ง โดยการแบง
มณฑลอิสาณออกเปน 2 มณฑล ดังที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพกราบ
บังคมทูบพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2454 มีความวา
“…ดวยการปกครองในมณฑลอิสาณที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดแบง
มาแตกอนจนถึง ร.ศ.128 นั้น เปนการปกครองที่ใหใชไปชั่วคราว คือรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่
เปนประมาณ ยังหาไดวางการปกครองทํานองหัวเมืองฝายในไม จนถึง ร.ศ.129 ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหพระยาศรีธรรมศกราชไปรับราชการในตําแหนงขาหลวงเทศาภิบาล จึงไดลงมือขยายวิธีการ
ปกครองอยางหัวเมืองชั้นในตั้งแตนั้นมาเปนลําดับจนบัดนี้ เมื่อไดตั้งวางการใหมแลว ราชการมีมากขึ้น
กวาเดิมทุกอยาง ตลอดจนถึงการเก็บผลประโยชนเจริญยิ่งขึ้นเปนอันมาก ขอสําคัญนี้คือแตเดิมทราบ
ไมไดแนพลเมืองในมณฑลนั้น มีสักเทาใด ครั้นเมื่อรวบรวมทําบาญชีสํามะโนครัวเขาแลวไดความวา
พลเมืองมีถึงลานครึ่งมากกวาจํานวนพลเมืองมณฑลใด ๆ ในพระราชอาณาจักรเมื่อพระยาศรีธรรมศก
ราชเขามากรุงเทพฯ คราวนี้แลว ไดปรึกษาหารือกับขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลาพรอมกันวา มณฑลอิ
สาณเปนมณฑลมีทองที่ใหญกวางแลจํานวนพลเมืองมากเหลือกําลังที่เปนมณฑลเดียวจะปกครองให
ทั่วถึงเรียบรอยไดจริง ๆ จึงเห็นดวยเกลาฯ วา ถาจะใหราชการในมณฑลอิสาณเจริญยิ่งขึ้นกวาบัดนี้ทั้ง
การปกครองแลการผลประโยชนจําเปนตองแกไขขยายการปกครองออกไปใหทั่วถึงเพียงพอ จึงได
พิจารณาดูถึงทางที่จะแกไขเห็นดวยเกลาวา ควรตัดออกเปน 2 มณฑล จึงจะจัดการปกครองทองที่ให
เรียบรอยเจริญขึ้นตลอดถึงกับการเก็บผลประโยชนไดคือ บัดนี้มณฑลอิสาณมีจังหวัดรอยเอ็ด 1 จังหวัด
อุบล 1 จังหวัดขุขันธ 1 จังหวัดสุรินทร 1 รวม 4 จังหวัดควรตัดจังหวัดรอยเอ็จซึ่งมีทองที่ราวกึ่งมณฑล
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แลพลเมือง 625,029 คนนั้น ยกขึ้นเปนมณฑลหนึ่งเรียกวามณฑลรอยเอ็จ 3 จังหวัดคือจังหวัดรอยเอ็จ
1 จังหวัดมหาสารคาม 1 จังหวัดกาฬสินธุ 1…” (ระลึก ธานี, 2546: 189 อางอิงจาก สมศรี ชัยวณิชยา
, 2556: 123-124)
วั น ที่ 4 มี น าคม พ.ศ.2455 พระยาศรี ธ รรมสุ ก ราช (เข า ใจว า คื อ โศกราช)
ขาหลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลอุบลราชธานี ไดถึงแกอนิจกรรมแลว พระบาทสมเด็จพระ
มงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกลา ฯ ใหพระยาวิเศษสิงหนาท ปลัดมณฑล เปน ผูรั้ง
ตําแหนงขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลอุบลราชธานี ไปจนกวาจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูหนึ่งผูใด
ออกไปรั บ ราชการตํ า แหน ง ดั ง กล า วต อ ไป (แจ ง ความกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง ตั้ ง ผู รั้ ง ข า หลวง
เทศาภิบาล มณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 29 ตอนที่ 0ง. หนา 2753. 9 มีนาคม 2455)
ปเดียวกันกระทรวงมหาดไทยไดรับใบบอกจากขาหลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการ มณฑลอุบลราชธานี
วา ทองที่อําเภอที่ ไดจัดแบ งการปกครองมาแตเ ดิมนั้น บางอําเภอยังไมเหมาะกั บท องที่และความ
สะดวกกับการปกครอง จึงขออนุญาตเลิกและยุบอําเภอเพื่อสะดวกแกการปกครองตอไปดังนี้
(1) ขอเลิกอําเภอโดมประดิษฐ อําเภอกลางเดช อําเภออุไทยเดชไปรวมเขากับ
อําเภอเดชอุดม
(2) ขอเลิกอําเภอสุรพินไปรวมเขากับอําเภอศรีขรภูมิ
(3) ขอยุบอําเภอบัวบุณฑริก ลงเปนกิ่งอําเภอ ไปขึ้นกับอําเภอเดชอุดม เรียกวา
กิ่งบัวบุณฑริก
(4) ขอยุ บ อํ า เภอชานุ ม าณมณฑลลงเปน กิ่ง อํ าเภอ ไปขึ้น กับ อํา เภอเขมราฐ
เรียกวากิ่งชานุมาณมณฑล
(5) ขอยุบอําเภอเสนางคนิย มลงเป นกิ่ งอํ าเภอ ไปขึ้นกับอํ าเภออํานาจเจริ ญ
เรียกวา กิ่งเสนางคนิคม
(6) ขอเปลี่ยนนามอําเภอประจิมเดชอุดม เรียกวา อําเภอเดชอุดม (แจงความ
กระทรวงมหาดไทยเรื่อง เลิกและยุบอําเภอตาง ๆ ในมณฑลอุบลลงเปนกิ่งอําเภอ. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 29 ตอนที่ 0ง. หนา 982. 28 กรกฎาคม 2455)
ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2455 มีความแจงไปยังกระทรวงมหาดไทยวา แตเดิมที่
เขตอําเภอรัตนบุรี เมืองบุรีรัมย มณฑลนครราชสีมาที่ไดจัดแบงกันไวแตเดิมนั้น เปนเขตเหลื่อมล้ําเขา
ไปอยูในทองที่จังหวัดสุรินทร ของมณฑลอุบลราชธานีมาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตัดเขตทองที่อําเภอเมืองรัตนบุรี รวมทั้งอําเภอจากเมืองบุรีรัมย ของ
มณฑลนครราชสีมา ไปรวมในเขตมณฑลอุบลราชธานี เพื่อความสะดวกในทางราชการ (แจงความ
กระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง ตั ด เขตอํ า เภอเมื อ งรั ต นบุ รี ในมณฑลนครราชสี ม าไปรวมในมณฑล
อุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 29 ตอนที่ 0ง. หนา 2040. 8 ธันวาคม 2455)
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วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2456 ไดมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ สั่งวา
มหาอํามาตยตรี พระยาวิเศษสิงหนาท ผูรั้งสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุบลราชธานี กับมหาอํามาตยตรี
พระยาบริรั กษ ภู ธ ร ผู รั้ งสมุ ห เทศาภิบ าลมณฑลชุมพร ไดรับ ราชการแทนสมุห เทศาภิบ าลมาโดย
เรียบรอยไดราชการดี สมควรจะเปนสมุหเทศาภิบาลได จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหอํามาตยตรี
พระยาวิเศษสิงหนาท เปนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุบลราชธานี และมหาอํามาตยตรี พระยาบริรักษ
ภูธร เปนสมุหเทศาภิบาลมณฑลชุมพร รับราชการสนองพระเดชพระคุณสืบไป (พระบรมราชโองการ
ประกาศ ตั้งสมุหเทศาภิบาล มณฑลอุบลราชธานี และมณฑลชุมพร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอน
ที่ ก. หนา 309. 28 กุมภาพันธ 2456)
พ.ศ.2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชโองการ
ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศใช “พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร รัตนโกสินทรศก 124” ใน
มณฑลอุ บ ลราชธานี เพื่ อ จั ด คนให เ ข า รั บ ราชการทหาร (พระบรมราชโองการ ประกาศใช
พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร ในมณฑลพายัพ มณฑลอุดร มณฑลอุบลราชธานี มณฑลรอยเอ็ด.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ก. หนา 287. 21 กันยายน 2456)
พ.ศ.2457 พระวรวงศ เ ธอ พระองค เ จ าคํ ารบ ไดเสด็จ ตรวจราชการมณฑล
อุบลราชธานี เกี่ยวกับตํารวจภูธร ในรายงานระบุวา ระหวางการเดินทางมานั้น ไดหยุดพักตามหมูบาน
ราษฎร และไดดูภูมิฐานบานเรือนของราษฎร บานเรือนของราษฎรที่ตั้งอยูนั้นปลูกชิดติดกัน หากเกิด
อัคคีภัยขึ้นอาจสรางความเสียหายลุกลามได นอกจากนี้ยังไดเลี้ยงกระบือและโคไวใตถุนเรือน ซึ่งทําให
เกิดความโสโครกและอาจมีโรคติดตอเกิดขึ้นได ทั้งนี้นายอําเภอไดชี้แจงวา ไดดําเนินการสั่งสอนให
ราษฎรรั กษาความสะอาด และให เอาโคกระบือออกไปอยู ในคอกนอกใต ถุน เรื อน แตก็ยังไมเป น
ผลสําเร็จ จากการสอบถามราษฎรพบวา การทํานาไดผลดี การโจรผูรายไมมีการปลนอุกฉกรรจแต
อยางใด มีบางเพียงเล็กนอย และไมมีโรคภัยไขเจ็บ การตรวจทองที่อําเภอยโสธร พบวา มีราษฎร
จํานวนมาก ตั้งบานเรือนประกอบกิจหาเลี้ยงชีพเปนหลักฐานมั่นคง กับทั้งเปนหนทางที่หางไกลจาก
เมืองอุบลราชธานี พอคาและราษฎรรองเรียนวา แตเดิมเคยตั้งเปนเมือง เมื่อตัดแบงเปนอําเภอทําให
เกิดความเงียบเหงา เพราะไมมีขาราชการผู ใหญเขามาปกครอง เมื่อเกิดคดีความฟ องร องกั น ต อง
เดินทางไปยังศาลเมืองอุบลราชธานีเปนระยะทางไกล ซึ่งเปนการยากลําบากที่ราษฎรจะตองละทิ้งการ
งานเลี้ยงชีพไปหลายวัน สมควรจะตั้งขึ้นเปนเมือง (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/10/11 เรื่อง
รายงานหมอมเจาคํารบตรวจราชการหัวเมืองมณฑลตาง ๆ แผนกตํารวจภูธร 19 มกราคม – 9 มีนาคม
2457)
พ.ศ.2458 ไดมีการประกาศเปลี่ย นนามจังหวัดและมณฑลประจําจังหวัดใน
ทองที่มณฑลอุบลราชธานี มณฑลรอยเอ็ดและมณฑลปตตานีเปนเมืองและผูวาราชการเมืองดังความวา
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“…มหาอํ า มาตย โ ท พระยามหาอํ า มาตยาธิ บ ดี ผู รั้ ง ตํ า แหน ง เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย รับพระบรมราชโองการใสเกลาฯ ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศใหทราบทั่วกันวา
มีเมืองบางเมืองในมณฑลอุบลราชธานี มณฑลรอยเอ็จ และมณฑลปตตานี ที่ยังเรียกเมืองวาจังหวัด
และเรียกผูวาราชการเมืองวาปลัดมณฑลประจําจังหวัด การที่เปนอยูเชนนั้นมักพาใหเกิดความเขาใจ
ผิดและไมสม่ําเสมอกัน เพราะบางเมืองในมณฑลเดียวกันก็เรียกวาเมือง และผูวาราชการเมืองอยูบาง
แลว จึงทรงพระราชดําริหเห็นวา ถึงเวลาที่ควรจะใหเรียกนามเมืองและผูวาราชการเมืองเสีย อยาง
เดียวกันใหเปนระเบียบเรียบรอยสืบไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเรียกนามเมืองในมณฑล
อุบลราชธานี 1 จังหวัดขุขันธ เปนเมืองศีศะเกษ 1 จังหวัดสุรินทร เปนเมืองสุรินทร 1 เมืองในมณฑล
รอยเอ็จ คือ จังหวัดรอยเอ็จ เปนเมืองรอยเอ็จ 1 จังหวัดมหาสารคาม เปนเมืองมหาสารคาม 1 จังหวัด
กาฬสินธุ เปนเมืองกาฬสินธุ 1 และเมืองในมณฑลปตตานี คือ จังหวัดปตตานี เปนเมืองปตตานี 1
จังหวัดยะลา เปนเมืองยะลา 1 เพราะฉะนั้นหัวเมืองในมณฑลปตตานีคงมี 4 เมืองคือ เมืองปตตานี 1
เมืองยะลา 1 เมืองนราธิวาส 1 เมืองสายบุรี 1 และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเรียกปลัดมณฑล
ประจําจังหวัดทั้งปวงที่ไดกลาวนามมาแลวในประกาศนี้เปนผูวาราชการเมืองสืบตอไป…” (หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ. มร.6 ม/4 เรื่อง ใหงดประกาศเปลี่ยนนามจังหวัดในมณฑลตาง ๆ ไวกอน 3-10 ธันวาคม
2458)
ในรายงานการตรวจราชการมณฑลอุ บ ลราชธานี พ.ศ.2458 ได ร ะบุ ถึ ง
สาระสําคัญในการสงขาราชการเขามาตรวจราชการในทองที่มณฑลอุบล เกี่ยวกับเรื่องโจรผูรายชุกชุม
โดยกระทรวงมหาดไทยไดมีโทรเลขแจงให เจาพนักงานออกตรวจตราสืบสวนระงับเหลาโจรผูรายที่
ออกเพนพานในทองที่มณฑลอุบล เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในทองที่นั้น โดยมณฑลอุบลไดสั่งให
จังหวัดอุบล จังหวัดขุขันธ และจังหวัดสุรินทรในปกครอง จัดตั้งกรมการพิเศษผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจ
ตราคราวละ 2 กองบาง 3 กองบางตามปกติมีกําหนด 15 วัน ถาสืบสวนวาในทองที่ใดเกิดมีโจรผูราย
ชุกชุมจํานวนมาก ก็ใหกรมการอําเภอทองที่อื่นออกชวยตรวจตราสืบจับในทองที่แหงนั้น (หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ. มร.6 ม/14 เรื่อง รายงานราชการมณฑลอุบล พ.ศ.2458)
หนังสือกราบทูลพระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี ราชเลขานุการ ลง
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2457 เกี่ยวกับเรื่องสั่งใหเจาพนักงานกรมการอําเภอแลตํารวจภูธรตามหัวเมือง
ออกตรวจตราสืบสวนระงับโจรผูราย เพื่อรักษาความสงบในทองที่นั้น กรมหลวงปราจิณกิติบดีไดนํา
ความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว และไดมี
การโทรเลขไปถึง “พระยาวิเศษสิงหนาท” สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุบล เปนโทรเลขฉบับวันที่ 23
มกราคม พ.ศ.2457 โดยมีใจความวา
“…ไดมีคําสั่งใหจังหวัดอุบล จังหวัดขุขันธ แลจังหวัดสุรินทร จัดกรมการพิเศษ
ผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจตราสืบจับโจรผูรายคราวละ 2 กองบาง 3 กองบาง ออกตรวจกองหนึ่งตาม
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ปรกติมีกําหนด 15 วัน ถาเห็นวาในทองที่ใดเกิดโจรผูรายชุกชุม ก็ใหจัดกรมการอําเภอทองที่อื่นออก
ชวยตรวจสืบจับในทองที่อําเภอที่เกิดผูรายชุกชุมแลวเมื่อมีผลอยางไรจะไดมีใบบอกเขามาภายหลัง…”
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/14 เรื่อง รายงานราชการมณฑลอุบล พ.ศ.2458)
รายงานตรวจราชการมณฑลอุบลราชธานี นี้นอกจากจะใหขอมูลในการออก
ตรวจตราสืบสวนจับโจรผูรายในทองที่แลว ยังมีอีกเรื่องสําคัญเกี่ยวกับ การสอดแนมความเคลื่อนไหว
ของอิ น โดจี น ฝรั่ ง เศสที่ ป รากฏอยู ใ นรายงานด ว ย โดยมี ส าระสํ า คั ญ ที่ พ ระยาวิ เ ศษสิ ง หนาท
สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุบลราชธานีไดมีใบบอกไปยังกระทรวงมหาดไทย ความวา
“…(1) การเก็บภาษีที่รัฐบาลอินโดจีนไดประกาศใหเก็บเงินขึ้นใหมนั้น คือ โค
กระบือเก็บเปน รายตัว ๆ หนึ่งปละ 50 เซ็นต ผิดกับการเก็บเดิม เพราะแตเดิมเก็บภาษีเมื่อขายออก
จากเมือง โคตัวละ 2 เหรียญ กระบือตัวละ 3 เหรียญ กับเก็บจากตนหมาก มะพราวเปนรายตน หมาก
ตนหนึ่งปละ 25 เซ็นต มะพรามตนละ 40 เซ็นต ทั้ง 2 อยางนี้แตเดิมมายังไมเคยเก็บ
(2) ในเวลาแรกเกิดการสงครามคราวนี้ ชั้นตนบรรดาเจาพนักงานที่ เปนชาว
ฝรั่งเศสเปน ทหารกองหนุนตตองเรียกไปในการสงครามแลวเปนอันมาก มีเจาพนักงานที่เปนชาว
ฝรั่งเศสเหลืออยูรักษาราชการแตเมืองละนอยคน ในระหวางเดือนกอนแลเดือนนี้ เจาพนักงานแล
พอคานายหางที่เปนชาวฝรั่งเศสไดพากันออกจากเมืองตามริมน้ําโขงเปนอันมาก และในเวลาที่พระยา
วิ เ ศษสิ งนาทไปตรวจอยูในท องที่ เ มื่อถึงตําบลบุงเขียวทองที่อําเภอเขมราฐ ก็มีฝ รั่งคน 1 ไดกําลัง
เดินทางไปเมืองไซงอน แลมีพอคาที่ไดโดยสารเรือเมลมาจากเมืองเวียงจันทนมาขึ้นที่อําเภอเขมราฐ
แจงวา ในเที่ยวที่มานั้นมีฝรั่งไดโดยสารมาจะไปไซงอน เพื่อจะเลยไปเขากองทัพอีก 6 นาย ในพวกนี้ได
แสดงอาการอยางเศราสลดใจเสมอวาพากันไปตาย กับไดทราบวาทางตอนใต เชนเมืองปากเซ เจา
พนักงานที่เปนฝรั่งเศสก็ออกไปเหมือนกัน จนเวลานี้สวนราชการที่เคยกระทําอยูในมือของคนฝรั่งก็ได
มอบธุระไปใหพวกขาราชการพื้นเมืองกระทําทั้งสิ้น เชน ศาล เวลานี้การชําระคดีตกไปอยูในมือของ
ขาราชการพื้นเมือง
(3) ตามเมืองริมลําน้ําโขงเวลานี้มีเจาพนักงานทางฝงซายไดอนุญาตใหบรรดา
ราษฎรทั้งเลนการพนันตาง ๆ ไดเปนตําบล ๆ เชนที่ตําบลบานเรือนหินแขวงเมืองสองคอนตรงขามกิ่ง
ชานุมาร ไดเรียกคาใบอนุญาตบอนหนึ่งวันละ 4 เหรียญ
(4) ไดทราบวา รัฐบาลฝรั่งเศสไดประกาศใชกฎอัยการศึกทางอินโดจีนแลว แต
จะทําประการใดต อไปนั้นยังไม ทราบตลอดแตความเห็น พระยาวิเ ศษสิ งหนาทเห็นวาการที่รั ฐ บาล
ฝรั่งเศสขึ้นเงินภาษีอากรแลอนุญาตใหเลนการพนันเก็บเงินคาใบอนุญาตนั้น คงคิดเอาเงินไปชวยการ
สงครามทางยุโรป สวนที่ประกาศใชกฎอัยการศึกนั้นเขาใจวาความประสงคเพื่อปองกันการจลาจลที่จะ
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เกิดขึ้นภายในประการ 1 อีกประการหนึ่งประสงคเรียกทหารญวนแลเขมรไปใชในการสงคราม ถา
เชนนี้แลวพระยาวิเศษสิงหนาทเห็นวา ทหารญวนหรือเขมรคงจะไมสมัครพรอมเพรียงกัน แลคงจะตอง
ขัดขืนถึงตอสูอํานาจรัฐบาลฝรั่งเศสใหเปนเหตุเกิดการจลาจลขึ้นได เมื่อเกิดจลาจลขึ้นแลว พวกญวน
หรือเขมรที่กอการจลาจลคงจะลวงล้ําเขามาในพระราชอาณาเขตบาง สมควรจะตองเตรียมการสืบแล
ปองกันการที่จะเกิดขึ้นไวเสียแตในเวลาชั้นตน…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/14 เรื่อง รายงาน
ราชการมณฑลอุบล พ.ศ.2458)
จากข อความข า งต น ปลัดทูล ฉลอง พระยาราชนกูล มีความเห็น วา รัฐ บาล
ฝรั่งเศสไดประกาศใชกฎอัยการศึกที่เมืองญวนนั้น โดยจะเปนไปดวยการปองกันการกอจลาจลภายใน
แตที่วาจะเอาทหารญวนและทหารเขมรไปใชในราชการศึกสงครามนั้นเห็นจะเปนไปไมได ดวยเหตุที่
ทหารญวนและทหารเขมรไมเหมือนทหารแขกอินเดีย ถึงแมวาจะเอาไปใชในกองพาหนะหรือกอง
สัมภาระก็ยังไมเห็นวาประเทศฝรั่งเศสจะฝดเคืองถึงกับตองเกณฑทหารญวนและเขมรไปใชซึ่งจะทําให
เสียคาพาหนะเดินทางไมคุมคากับประโยชนที่จะไดรับ แตถารัฐบาลฝรั่งเศสจะเลือกเอาแตทหารญวน
และเขมรเฉพาะบางหมูบางเหลาไปทั้งหมดก็อาจเปนไปได แตอยางไรก็ดี พระยาราชนกูลมีความเห็น
วา ควรมีทองตราสั่งกํากับไปยังพระยาวิเศษสิงหนาทใหแตงคนสอดแนม ออกสืบสวนใหรูเหตุการณไว
ตลอดเวลา หากวาไดความประการใดใหพระยาวิเศษสิงหนาทรีบมีใบบอกไปยังกรุงเทพฯ อยางเรงดวน
ทั้งนี้ไดมีจดหมายกราบทูล พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทววงศวโรปการ เสนาบดีกระทรวงการ
ตางประเทศใหทรงทราบดวยอีก 1 ฉบับ
ใน พ.ศ.2457 มองซิเออรตริปเย ไดรับคําสั่งจากรัฐบาลอินโดจีน ใหสอบถามถึง
เรื่องการทําทางเกวียนที่บานปากมูลในมณฑลอุบลราชธานี โดยแจงวา ถารัฐบาลสยามตองการเงินที่
จะใชในการทําทางนี้ หรือตองการนายชางไปเปนนายกองงาน รัฐบาลฝรั่งเศสก็ยินดีที่จะใหความ
ช ว ยเหลื อ ทั้ งนี้ สมเด็ จ กรมพระยาดํ า รงราชานุภาพ ไดรับ สั่งตอบวา เรื่องทําทางสายนี้ในมณฑล
อุบลราชธานี เขาใจวารัฐบาลสยามตกลงที่จะสรางเสนทาง ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกระทรวง
คมนาคม สวนจะดําเนินการไปไดเพียงใด มิอาจทราบได ทั้งนี้ยังมีเรื่องการสงผูรายญวนขามแดน และ
เรื่ องตรวจราชการทางลํ า แม น้ํ า โขงเพื่ อรั กษาความสงบในชายแดนของมณฑล (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. มร.6 ม/1 เรื่อง เหตุการณตาง ๆ ทางชายแดนริมแมน้ําโขงและไดวางกําหนดเจาพนักงาน
ไทยพูดราชการกับฝรั่งเศสตามชายแดน)
พ.ศ.2464 คําแถลงการณของเสนาธิ การทหารบก ระบุวา ไดมีความคิดที่จ ะ
แสดงการบินในมณฑลอุบลราชธานี อยางที่ไดเคยแสดงไปที่มณฑลรอยเอ็ด และมณฑลอุดร ตามที่
มหาเสวกตรี พระยาศรีธรรมศกราช สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลอุบล ไดจัดทําสนามบิน
ประจําจังหวัดในมณฑลอุบลเสร็จเรียบรอยแลวทุกจังหวัด จึงเห็นควรสงเครื่องบินไปแสดงเพื่อใหประ
ชาชนในมณฑลอุบลไดเห็นกําลังของชาติในทางอากาศ และปลุกใจพลเมืองใหคิดชวยบํารุงการบินให
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เจริ ญ รุ งเรื องสามารถป องกั นชาติ บานเมืองมารดาไดอยางแท จ ริง กระทรวงกลามโหมจึ งไดจัดสง
เครื่องบินไปตามความประสงคของสมุหเทศาภิบาล และไดเริ่มจัดประชุมขาราชการในมณฑลของตน
มีผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอเปนตน เมื่อไดทําการชี้แจงเหตุผลในการจัดการแสดงการบิน
เรียบรอยแลว จึงแนะนําใหไปชี้แจงชักชวนราษฎรในทองถิ่นซึ่งผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอทั้ง
ปวงปกครองอยู ใหราษฎรเล็งเห็นคุณประโยชนแหงการบินนําทางและเพื่อใหทราบลวงหนาจะไดตั้งใจ
มุงหมายดูการแสดงการบิน และชวยบํารุงกําลังของชาติในทางอากาศดวยกําลังทรัพยตามสวนมาก
สวนนอยตามฐานะ
วั น ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2464 กรมอากาศยานทหารบกไดจั ดให นัก บิ น นํ า
เครื่องบิน 1 หมู จํานวน 4 เครื่อง จากสนามบินตําบลหนองบัว จังหวัดนครราชสีมา เวลา 6 นาฬิกา
25 นาทีกอนเที่ยงโดยระยะทาง 300 กิโลเมตร ซึ่งคํานวณเวลาได 2 ชั่วโมง 12 นาที ระยะทางระหวาง
นครราชสีมากับอุ บลราชธานีนี้ เปนที่ทราบกันดี อยูแลวว า ถาใชยานพาหนะสัญจรไปมากัน อยู ใน
ชวงเวลานี้ก็ตองเดินทางถึง 14 วัน ซึ่งเห็นไดวาผิดกันมากกับการใชเครื่องบินอากาศยาน นักบินและ
เครื่องบินทั้ง 4 เครื่องไปถึงอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพวันที่ 18 และวันที่ 19-22 ไดทําการบินแสดงให
ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีทัศนา และไดนําผูโดยสารขึ้นเครื่องบินพาไปในอากาศวิถีโดยสมควร
วันที่ 25 นักบินไดนําเครื่องบินไปแสดงที่จังหวัดขุขันธ และในวันที่ 28 ไดนํา
เครื่องบินไปแสดงที่จังหวัดสุรินทร เมื่อไดทําการแสดงเปนที่แลวเสร็จ นักบินไดนําเครื่องบินไปลงจอด
ที่สามบินมณฑลนครราชสีมาอันเปนสถานที่ตั้งดังเดิม ผูทําการบินในครั้งนี้ไดแก นายรอยโท บุญเจียม
โกมลมิ ศ ว นายทหารคนสนิ ท ของผู บั ง คั บ การกองบิ น ใหญ ท หารบกที่ 3 เป น หั ว หน า รั บ ผิ ด ชอบ
ปฏิบัติการพรอมดวยนายรอยโท จาง นิตินันทน จานายสิบ มาก ทรงสัตย นายสิบเอก เอี่ยม พันธุหาญ
ผูเปนนักบินทั้ง 4 นาย กับจานายสิบ เผื่อน ปุณบุต หัวหนาชางเครื่องยนต นายสิบโท เชิด โสมประยูร
หัวหนาชางเครื่องบิน กับนายสิบพลทหารอีกจํานวนหนึ่ง การบินในครั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2464 ทางการไดรับยอดเงินบริจาคจากขาราชการ พอคา ราษฎรมณฑลนครราชสีมาเปนจํานวนมาก
ดังนี้ จังหวัดอุบลราชธานี 60,910 บาท 32 สตางค จังหวัดขุขันธ 17,399 บาท 33 สตางค จังหวัด
สุ ริ น ทร 21,573 บาท 70 สตางค รวมเปน เงิน 98,573 บาท 70 สตางค หักคาใชจาย 2,000 บาท
คงเหลือ 96,883 บาท 35 สตางค
ในการนี้มณฑลอุบลราชธานีไดรับการเชิดชูจากกระทรวงกลาโหมดังความวา
“…มณฑลอุ บ ลเปน มณฑลชั้ น นอกและอยู ในที่กั น ดาร ทั้งมีเมืองขึ้น เพีย ง 3
จังหวัดเทานั้นก็จริง แตขาราชการตลอดจนประชาชนพลเมืองในมณฑลอุบลไดสําแดงใหเห็นประจักษ
วา มิไดสักแตกลาวไปดวยวาจาวารักชาติ ไดพรอมเพรียงกันบริจาคทรัพยชวยบํารุงกําลังของชาติ
ในทางอากาศได เ ป น จํ า นวนถึ ง 98,883 บาท 35 สตางค ซึ่ ง เป น จํ า นวนเงิ น ก อ นใหญ เ กิ น ความ
คาดหมาย การที่ไดเงินเปนจํานวนมากเชนนี้ก็เพราะสมุหเทศาภิบาลผูเปนประธาน ดําเนินกิจการเปน
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ผลอยางดี ดวยอํานาจความสามารถ ความตั้งใจเอื้อเฟอตอการนี้ และความเปนผูที่ประชาชนนั้นนิยม
นับถือเชื่อฟง...อนึ่งขอถือโอกาสนี้แถลงการในเรื่องจัดทําสนามบินดวยวา สนามบินในมณฑลอุบลทั้ง 3
จังหวัดนี้ พื้นที่ที่ทํานั้นไมใชทําไดงาย ๆ ที่ทําไดเร็วและทั่วทั้งมณฑลก็เพราะสมุหเทศาภิบาลและผูวา
ราชการจังหวัดไดพยายามดูแลอํานวยการเอง จึงบันดาลใหการสําเร็จโดยเร็วสมความมุงหมาย นา
ภูมิใจที่ขาราชการและพลเมืองในมณฑลนี้ไดทําการฉลองพระเดชพระคุณเปนผลดีเห็นปานนี้...มณฑล
ใดยิ่งมีสนามบินมากแหงก็ยิ่งนํามาซึ่งประโยชนในการบินเปนอเนกประการ ประโยชนอันนี้ใชแตจัก
เปนกําลังของทหารหรือเพื่อปองกันชาติและประเทศบานเกิดเมืองมารดร หรือเคหะสถานทรัพยสมบัติ
ชีวิตมนุษยไมวาบุคคลชั้นชาติใดภาษาใด ในพระราชอาณาจักรแต อยางเดียวก็หามิได ยังอาจเป น
สาธารณประโยชนอยางอื่น ๆ อีกมายหลายเชน 1 ในการคมนาคม 2 การไปรษณีย 3 การคาขาย
(รับสงสินคาที่มีราคาแพง) 4 การกุศล นําแพทยไปรักษาพยาบาลผูเจ็บไขในหัวเมืองหางไกล หรือรับผู
เจ็บมาใหไดรับการรักษาพยาบาลใหพนจากความตาย ปราศจากภัยซึ่งจะพึงมีมา เชนใน พ.ศ.2461
บั ง เกิ ด ไข ห วั ด ใหญ มณฑลร อ ยเอ็ ด ไม มี แ พทย ผู ชํ า นาญ และทั้ ง ไม มี แ พทย เ พี ย งพอที่ จ ะทํ า การ
รักษาพยาบาล ตองเสียชีวิตพลเมืองไปมากมาย ก็เพราะขาดแพทยไมใชหรือ หากไดมีเครื่องบิน มี
สนามบิ น และได จั ดการส งแพทย ไปช ว ยรั กษาพยาบาลโดยรวดเร็ว แลว เชื่อวา พลเมืองคงจะไม
เสียชีวิตไปมากมายถึงเพียงนั้น 5 สนามบินยอมมีประโยชนที่จะไดใชเปนสนามสําหรับการกีฬาประจํา
จังหวัดดวย…” (คําแถลงการณของเสนาธิการทหารบก เรื่อง แสดงการบินในมณฑลอุบล. ราชกิจจา
นุเบกษา. เลม 38 ตอนที่ 0ง. หนา 868-873. 26 มิถุนายน 2464)
จากจํ า นวนเงิ น 96,883 บาทที่ ก ล า วไปข า งต น สมุ ห เทศาภิ บ าลมณฑล
อุบลราชธานีไดแจงไปยัง พระยาสีหราชเดโชไชย เสนาบดีกระทรวงกลาโหมเพิ่มเติมวา เงินสําหรับการ
บํ ารุ งอากาศยานของรัฐ บาลที่ ได รับ การบริจ าคจากพลเรือนใน 3 จังหวัดของมณฑลอุบล จํานวน
ขางตน ไดมีผูบริจาคเพิ่มเขามาอีกรวมกับยอดเดิมเปนเงินทั้งสิ้น 102,035 บาท 50 สตางค และเงิน
ทั้งหมดไดถูกสงไปยังกระทรวงกลาโหมแลว ดังมีความตอนหนึ่งวา “…กระทรวงกลามโหมมีความปติ
ยินดีไดรับรวมไวในทุนสําหรับบํารุงกําลังทางกาศสืบไป เพื่อใหเปนเครื่องหมายแสดงคุณความดีใน
ความสามัคคีพรอมเพรียงของบรรดาขาราชการ พอคา คฤหบดีที่ไดชวยเหลือดวยกําลังกายและกําลัง
ทรัพย ในอันจักบํารุงกําลังทางอากาศของชาติบานเกิดเมืองมารดรใหเจริญยิ่งขึ้นตามสมัย จึงไดจารึก
ไวที่เครื่องบินชนิดเบรเกต สําหรับใชในการเดินไปรษณียและการอื่น แตไมมีอาวุธประจํา เปนจํานวน
5 เครื่องวา “มณฑลอุบล 1 จนถึง 5 ใหเปนเกียรติยศสืบไปภายหนา...” (แจงความกระทรวงกลาโหม
เรื่ อง รั บ เงิ น บํ า รุ งกํ า ลั งทางอากาศ เนื่ องแตคราวแสดงการบิน ในมณฑลอุบ ลราชธานี. ราชกิจ จา
นุเบกษา. เลม 38 ตอนที่ 0ง. หนา 2550. 4 ธันวาคม 2464)
พ.ศ.2465 ในคําแถลงการณของเสนาธิการทหารบก ระบุวา การสรางสนามบิน
สํ าหรั บ จั งหวั ดขุ ขัน ธ และจั งหวั ดสุ ริ น ทร แลว เสร็จ เปน ที่เรีย บร อยแลว ซึ่งสมุห เทศาภิบ าลมณฑล
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อุบลราชธานี ไดดําเนินการจนเสร็จสมบูรณ ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมจึงไดขึ้นทะเบียนเปนสนามบินอยาง
เปนทางการแลว (คําแถลงการณของเสนาธิการทหารบก เรื่อง สนามบินสําหรับจังหวัดขุขันธ และ
สุรินทร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39 ตอนที่ 0ง. หนา 337-338. 7 พฤษภาคม 2465)
ในระหว า ง พ.ศ.2467-2468 พระยาศรี ธ รรมาธิ ร าช ได อ อกตรวจราชการ
ชายแดนมณฑฝายเหนือคือมณฑลภาคพายัพ โดยลองเรือจากปากน้ํารวกเหนือกิ่งอําเภอเชียงแสน ซึ่ง
เปนตําบลที่อยูสุดเขตสยามทางมณฑลฝายเหนือ ลงมาตามลําน้ําโขงตลอดมาจนถึงปากดวยโดนเขต
มณฑลอุบล ซึ่งเปนตําบลที่สุดเขตสยามทางฝายใต การตรวจราชการในครั้งนี้มีจุดประสงคสําคัญคือ
การสํารวจเกาะดอนและเขตลําแมนา้ํ โขง ซึ่งจะนําไปสูการรางขอสัญญาระหวางสยามกับฝรั่งเศส โดย
การตรวจแนวเสนเขตแดนในครั้งนี้เริ่มตนในเขตแดนเหนือสุดของมณฑลพายัพ ผานทางเขตแดนของ
ฝรั่งเศสที่เมืองหลวงพระบางลงมาจนถึงเขตของมณฑลภาคอีสานสุดเขตแดนที่มณฑลอุบลราชธานี
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/1 เรื่อง พระยาศรีธรรมาธิราชออกไปตรวจเขตแดนทางลําน้ําโขง 5
ธันวาคม 2467-14 สิงหาคม 2468)
5.3.4.2 ดานคมนาคม
พ.ศ.2458 กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ไดเสนอรายงานการตรวจราชการใน
พ.ศ.2458 เกี่ยวกับดานการคมนาคมวา แมนํ้ามูลนั้นเปนแมน้ําสําคัญ มีอาณาบริเวณทอดแนวยาว
กลางมณมณฑล ในฤดูน้ําหลากสามารถใชเรือสัญจรขนสงสินคาไดเปนเวลาเพียง 2 เดือนเทานั้นตอ
หนึ่งป แตถาหมดฤดูน้ําหลากแลวเสนทางน้ํานี้ก็ไมเปนอันใชได ขอนี้เปนความบกพรองอยางหนึ่ง การ
แกไขที่เสนอตอรัฐบาลคือการทําทํานบกั้นน้ํา ทั้งในฤดูแลง ที่หัวเมืองอุบล เนื่องจากมีเกาะแกงมากจึง
สามารถกั้นน้ําเอาไวใชได ดังนั้นแมน้ํามูลก็จะเปนเสนทางคมนาคมอีกทางหนึ่งที่สําคัญระหวางเมือง
อุบลราชธานีไปเมืองนครราชสีมา พระองคทรงเห็นวาหากจะรอน้ําฝนอยางเดียวคงไมเปนการพอ
เพราะมีสินคาตองขนสงไปมาระหวางสองมณฑล สมควรใหมีการบํารุงเสนทางนี้ การบํารุงเสนทางน้ํา
นี้กอประโยชนใหกับราษฎรในมณฑลคือ (1) มีเสนทางขายขาวเร็วขึ้น (2) สามารถทดน้ําจากแมน้ํามูล
มาใชสําหรับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรไดอีกทาง เมื่อราษฎรทํานามากยิ่งขึ้น ก็จะสามารถเก็บ
คานาไดเพิ่มขึ้นดวย
นอกจากนี้แลวรายงานดังกลาวยังระบุวา มีความสําคัญอยูอีก 1 ขอคือ ฝรั่งเศส
พยายามที่จะหันทางเนการคาขายของมณฑลตะวันออกของพระราชอาณาเขตไปหาทางแมน้ําโขง แต
เดิมมีความคิดที่จะสรางทางเดินเรือกลไฟจากแมน้ําโขงมาตามแมน้ํามูล แตติดปญหาเรื่องเกาะแกง
รัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศสจึงมีโครงการกอสรางเสนทางบกระหวางเมืองปากเซ เชื่อมกับเมืองพิบูลมังสา
หาร (แตเดิมเรียกพิมูล) หากรัฐบาลไมจัดการใหทางคมนาคมสะดวกขึ้นบาง ถาฝรั่งเศสทําสําเร็จ อาจ
สงผลใหฝรั่งเศสไดผลประโยชน แตโดยขอเท็จจริงแลวในขณะนี้การขนสงสินคาก็ยังตองพึ่งพารถไฟ
อยางมาก การสรางรถไฟยอมตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธินจึง
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กราบบังคมทูลวา สมควรที่จะบํารุงเสนทางสัญจรแมน้ํามูลใหเจริญยิ่งขึ้น 1 เสนทาง และสมควรสราง
ถนนใหรถยนตสัญจรไปมาไดระหวางนครราชสีมา ไปบุรีรัมย สุรินทร ศรีษะเกษ สิ้นสุดที่อุบลราชธานี
อีก 1 เสนทาง เพื่อที่รัฐบาลจะไดเดินรถรับสงสินคาเองและอนุญาตใหบุคคลอื่นเชาเดินรถเก็บเงินคาใช
ถนนสําหรับการบํารุงรักษาถนนไดอีกทางหนึ่ง
จากนั้น 3 ปตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระรบรมราช
โองการ ให ต ราพระราชกฤษฎี กา “กํ า หนดเขตสรางเสน ทางรถไฟหลวงตอจากนครราชสีมา ถึง
อุบลราชธานี” ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเสนาบดีกระทรวงคมนาคม สั่งกรมรถไฟหลวงใหตอ
ทางรถไฟสายนครราชสีมาไปยังอุบลราชธานีอีกตอหนึ่ง ดังความวา
“…แตในเวลาที่เจาพนักงานยังไมไดตรวจ แลวางแนวทางรถไฟใหแนนอนไดนั้น
ใหกําหนดเขตแนวทางรถไฟตอนใหมซึ่งกลาวนี้ตั้งตนแตนครราชสีมาไปขามลําน้ํามูล ราวตําบลทาชาง
เขาเขตอําเภอพิมายไปยังจังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีสะเกษ จนถึงอําเภอวารินชําราบใน
จังหวัดอุบลราชธานี ดังไดประมาณไวในแผนที่ซึ่งมีอยูที่กระทรวงเกษตราธิการ ที่วาการกรมรถไฟ
หลวง แลที่ศาลารัฐบาลมณฑลนครรราชสีมาและมณฑลอุบลราชธานี…”
โดยเหตุ นึ้ จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ก รมรถไฟหลวงเริ่ ม ลงมื อ ตรวจ
แนวทางรถไฟอั น แน น อนให แล ว เสร็ จ ภายใน 2 ป นับ ตั้งแตวัน ที่ไดป ระกาศนี้เปน ตน ไป โดยการ
ดําเนินการตรวจวางแนวทางขยายเสนทางรถไฟนี้ รวมทั้งการจัดซื้อที่ดินตามความจําเปนสําหรับการ
ก อสร า งและการเดิ น รถนั้ น ทรงพระกรุ ณาโปรดแกลาฯ ให มหาเสวกตรี พระยาศรีธ รรมศกราช
สมุ ห เทศาภิ บ าลสํ า เร็ จ ราชการมณฑลอุ บ ลราชธานี มหาเสวกตรี พระยาประชาศั ย สรเดช
สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลนครราชสีมา อํามาตยเอ พระยารําไพพงศบริพัตร กรมรถไฟ
หลวง อํามาตยเอก พระยาคินิสันทนานุการ กรมรถไฟหลวง เปนขาหลวงพิเศษจัดการที่ดินในอาณา
เขตที่กลาวมาขางตนโดยมีกําหนดระยะเวลา 2 ป
ในระหว าง 2 ป ที่กํา หนดนี้ หามมิใหผูใดจับ จองที่ ดิน ซึ่ งเปน ที่วา งเปล า ไม มี
เจาของ สวนที่ดินที่มีเจาของกอนวันประกาศพระราชกฤษฎีกานี้ หามมิใหเจาของเอาที่ดินซึ่งอยูในเขต
ทางรถไฟตามที่ปรากฏในแผนที่ ไปยกใหหรือขายซื้อแลกเปลี่ยนกับผูใด และหามมิใหสรางบานเรือน
หรือปลูกตนผลไม หรือทําไรในที่เหลานี้กอนไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเปนลายลักษณอักษร หรือจาก
ขาหลวงพิเศษจัดการที่ดินหรือผูแทน ถาผูใดเอาที่ดินในแนวเขตแนวทางรถไฟนี้ไปลักลอบใหหรือขาย
ซื้อแลกเปลี่ยนกับผูใดก็ตาม หรือใหเชาก็ดี โดยมิไดรับอนุญาตจากขาหลวงพิเศษ หรือผูแทน ใหถือวา
เปนการยกใหหรือขายซื้อแลกเปลี่ยนหรือใหเชานั้นเปนอันไมมีมีผลใชได ตองถือวาที่ดินนั้นยังคงเปน
ของเจาของเดิมอยู
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เมื่ อกรมรถไฟหลวงตองการที่ดิน สว นใด ที่อยูในเขตทางรถไฟภายหลังวันที่
ประกาศพระราชกฤษฎีกาแลว ถาผูใดสรางบานเรือนหรือปลูกตนผลไม และทําไรขี้นในเขตแนวทาง
รถไฟนี้โดยไมไดรับอนุญาตจากขาหลวงพิเศษจัดการที่ดินหรือผูแทนเปนลายลักษณอักษรกอนแลว
กรมรถไฟหลวงจะไมชดใชคาทําขวัญสําหรับสิ่งของที่กลาวมาแลวแตอยางใด
พระราชกฤษฎี ก านี้ ยั ง ให อํ า นาจเจ าหนั ก งานกรมรถไฟหลวงหรื อ ผู ที่ มีส ว น
เกี่ยวของเกี่ยวกับการสรางขยายเสนทางรถไฟ สามารถเขาไปในพื้นที่กอสรางไดทุกเมื่อ อาทิ การวัด
ระยะปกกรุย การเก็บตัวอยางศิลา ทรายและวัตถุอื่น ๆ อยางไรก็ตามผูที่เปนเจาของที่ดินเดิมนั้นเปนผู
ที่มีสิทธิ์อันชอบดวยกฎหมาย และมีสิทธิ์จะไดรับคาทําขวัญเพื่อทดแทนความเสียหายอันเกิดขึ้นจาก
การตรวจทําแผนที่สรางทางรถไฟนั้นดวย (พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสรางทางรถไฟหลวงตอจาก
นครราชสีมาถึงอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 36 ตอนที่ 0ก. หนา 158-161. 9 พฤศจิกายน
2462)
ตอมาใน พ.ศ.2464 ไดประกาศใชพระราชกฤษฎีกา วาดวยการจัดซื้อที่ดินและ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่นเพื่อสรางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
กรมรถไฟแผนดินจัดสราง สงผลใหพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสรางทางรถไฟ ฉบับกอนหนา ฉบับลง
วั น ที่ 8 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2462 ถู ก ยกเลิ ก ไป (พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยการจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น และ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่นเพื่อสรางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
กรมรถไฟแผนดินจัดสราง. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 38 ตอนที่ 0ก. หนา 454. 25 พฤศจิกายน 2464)
พ.ศ.2465 ใบบอกอุปราชภาคอิสาณ โดยพระยาราชนกูลไดมาตรวจราชการ
และรายงานไปยังศาลาวาการมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดการปญหาระบบชลประทานและการควบคุม
เสนทางน้ําในทองที่ภาคอิสาณ ประกอบไปดวยทางน้ํา 1 ทาง โดยในใบบอกระบุวา หากจัดการทางน้ํา
ได จะยังผลใหเกิดความเจริญตอการเพาะปลูกและการผสมพันธุสัตวเปนอยางมาก โดยมีความวา
“…เรื่องน้ํา นอกจากที่อุบลแลวนับวากันดารมาก ถาคิดปดทํานบกั้นน้ําที่ลุมลาด
หวยหนองคลองเขินใหขังน้ําไวใชไดตลอดปแลวเปนดี ผูคนพลเมืองที่ตั้งอยูอัดแอกันหยอมละมาก ๆ
จะไดกระจายกันออกไปตั้งภูมิลําเนาตามแหลงที่มีน้ํา จะไดโคนสรางทําที่ปาใหกลับเปนที่มีประโยชน
ขึ้น ทองที่ภาคนี้มีสายน้ําสําคัญอยู 5 สาย มีน้ําเดินตลอดป และนอกจากลําน้ํามูลแลว เปนลําน้ําที่ไม
แนนอน คือขึ้นลงเร็ว จึงไมเหมาะแกการใชเรือ ควรคิดทําทํานบหินและซิเมนตปดกั้น เมื่อน้ําสูงกวา
ระดับทํานบแลวใหไหลขามไดแลวคิดขุดลําเหมืองออกไปทั้ง 2 ฝง ผานชายโคกและที่ราบ ลําน้ําอื่น
นอกจาก 5 สายนี้ ยังมีอีกหลายสาย แตมีน้ําเฉพาะฤดูฝน ควรคิดปดทํานบกั้นน้ําไวใหราษฎรอาศัยได
เหมือนกัน พระยาราชนกูลไดหาเรือเสนาบดีเกษตร ๆ รับจะอุดหนุน แตในชั้นนี้จะเรียกประชุมราษฎร
หารือวาควรจะทําทํานบที่ใดบาง จะไดกาหมายในแผนที่สงไปใหกระทรวงเกษตรพิจารณา พอทราบ
ลูทางกอนแลวกระทรวงเกษตรจะไดใหนายชางผูชํานาญไปตรวจและกําหนดราคาหาทุนรอนในการ
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สรางทํานบตอไป…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/14 เรื่อง รายงานอุปราชภาคอีสานคิดจัดการ
บํารุงทางน้ําทางบกในทองที่ภาคอีสาน พ.ศ.2465)
“…เคยมีเสียงกลาวกันวา พวกลาว ๆ ชอบอยูกันเปนกลุมใหญ ๆ จนที่ใกล ๆ
บานอันพอจะทํานาไดหมดไมพอแกคน จึงตองพากันลงมารับจางทํานาและทําทางรถไฟทางเมืองใต
การที่ผูคนมั่วสุมกันอยูเปนกลุมใหญนั้น ก็ดวยอาศรัยน้ําหนองหรือลําน้ําดวนซึ่งเรียกวา ตะกุด คงเปน
อันวาเกี่ยวดวยความกันดารน้ํานั้นเอง ไมใชเพราะเหตุอื่น…”
หนั ง สื อ พระยาราช นกู ล รายงานต อ เจ า พระยายมราช เส นาบดี
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2465 ระบุวา
“…ทองที่ภาคนี้มีสายน้ําสําคัญอยู 5 สาย คือ 1 ลําน้ํามูล ตนน้ําอยูในเขตนคร
ราชสิมา ไปรวมน้ําโขงในเขตมณฑลอุบลราชธานี เปนสายน้ําสําคัญของทองที่ภาคนี้ ตอนเหนือนาแลง
แหงขาด แตตอนใตมีน้ําตลอดป เพราะมีน้ําสายอื่นมารวม 2 ลําน้ําซีกตะวันตก ตนอยูในเขตจังหวัด
ไชยภูมิมณฑลนครราชสีมา ผานเขตจังหวัดไชยภูมิ และอําเภอชนบทจังหวัดขอนแกนในมณฑลอุดร
และจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็จในมณฑลรอยเอ็จ อําเภอยะโสธร จังหวัดอุบล ในมณฑล
อุบลราชธานี ไปรวมลําน้ํามูลที่เหนือจังหวัดอุบล ลําน้ําชีตะวันตกนี้ เปนสายน้ําใหญที่ 2 รองแตลําน้ํา
มู ล 3 ลํ าน้ํ าพองต น อยู ในแขวงหล มศั กดิ์ ผานเขตจังหวัดขอนแกน ไปรว มลําน้ํ าชีที่บานผึ กในเขต
ขอนแกน 4 ลําน้ําก่ําออกจากหนองหารจังหวัดสกลนคร ปลายตกลําน้ําโขงเหนืออําเภอมุกดาหาร
จั งหวั ด นครพนม 5 ลํ า น้ํ า พาน ต น ออกจากหนองหารอําเภอกุมภวาป ปลายตกลําน้ําชีในมณฑล
รอยเอ็ด ลําน้ําทั้ง 5 สายนี้มีน้ําเดินตลอดป และนอกจากลําน้ํามูลแลว เปนลําน้ําที่ไมแนนอน คือขึ้นลง
เร็ว จึงไมเหมาะแกการใชเรือ ถาคิดทําทํานบหินและซิเมนตปดกั้น เมื่อน้ําสูงกวาระดับทํานบแลวให
ไหลขามได แลวคิดขุดเหมืองออกไปทั้ง 2 ฝงผานชายโคกและที่ราบ ผูคนก็จะไดไปตั้งภูมิลําเนาทําการ
เพาะปลูกใหที่ดินวางเปลานั้นกลับเปนที่มีประโยชน ลําน้ําอื่นนอกจาก 5 สายนี้ยังมีอีกหลายสาย แตมี
น้ําเฉพาะฤดูฝน ควรคิดปดทํานบกั้นน้ําไวใหราษฎรอาศรัยไดเหมือนกันแตควรทําเปนชั้นที่ 2 รองลงมา
ขาพเจาไดหารือเจาพระยาพลเทพ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ๆ รับจะอุดหนุน แตในชั้นตนนี้จะ
เรียกประชุมราษฎรหารือวาจะควรทําทํานบที่ใดบาง จะไดกาหมายในแผนที่สงใหกระทรวงเกษตราธิ
การพิจารณาพอทราบลูทางไวกอน…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/14 เรื่อง รายงานอุปราช
ภาคอีสานคิดจัดการบํารุงทางน้ําทางบกในทองที่ภาคอีสาน พ.ศ.2465)
“…เรื่องทาง การบํารุงทางหลวงของมณฑล เพียงแคตัดไมที่กีดขวางพอลอด
ทองเกวียนไดแลวเปนไปไหนไปได และเพื่อเพิ่มความสะดวก(สะดวก)ใหยิ่งขึ้นควรทําสะพาน(สะพาน)
ขามหวยและลําน้ําใหเทานั้นก็เปนการเพียงพอ
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สวนทางหลวงสําหรับแผนดิน ควรถือเอาทางรถไฟทีเดียว การทําถนนเดินรถ
ประเภทอื่นตองเปลืองแรงเปลืองเงินในการรักษาไมไดประโยชนคุม…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
มร.6 ม/14 เรื่อง รายงานอุปราชภาคอีสานคิดจัดการบํารุงทางน้ําทางบกในทองที่ภาคอีสาน พ.ศ.
2465)
5.3.4.3 ดานเศรษฐกิจ
ในชวงที่มณฑลอุบลราชธานียังเปนมณฑลอีสานอยูระหวาง พ.ศ.2453-2454 ได
เกิดภาวะฝดเคืองทางเศรษฐกิจในประเทศและหัวเมืองรอบนอก รายงานจากพระยาจาแสนบดี เมือง
สุรินทรแจงความวา ปนี้ในมณฑลอีสานราษฎรทํานาไดนอย ดังเชนในเมืองเชียงรายที่ราษฎรอดอยาก
อาหาร กระทรวงมหาดไทยจึงมีโทรเลขสั่งใหพระยาชลบุรานุรักษ ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลอีสาน
ออกไปตรวจราชการ ผลจากการออกตรวจตราพบวา ในทองที่เมืองรอยเอ็ด สุวรรณภูมิ การทํานาของ
ราษฎรที่นาดอนบางแหงมีเสียหาบาง แตไมถึงกับขาดแคลนทีเดียว บางแหงถือวาดีกวาปกอน แตใน
สุวรรณภูมิมาริมฝงแมน้ํามูลทั้ง 2 ฝงทํานาไดนอย ราษฎรคงจะขาดแคลนบาง และทางชายเขตแดนริม
เขาบรรทัดราษฎรก็ทํานาไมประสบผล พระยาชลบุรานุรักษมีความเห็นวา จะตองจายขาวใหเปนกําลัง
สําหรับราษฎร จึงไดสั่งใหปลัดมณฑลประจําจังหวัดสุรินทร จายเงินสําคัญจัดซื้อขาวเตรียมเอาไว สวน
พระยาชลบุรานุรักษกับหมอมเจานิศากรปลัดจังหวัดสุรินทร จะออกจากเมืองสุรินทรไปทางชายเขต
เขาบรรทัดและจะดําเนินการจัดซื้อขาวสารจัดเตรียมเอาไว เมื่อเขาเยี่ยมราษฎรแลวจะจายขาวใหทันที
ทั้งนี้ไดมอบหมายใหหลวงวิชิตสรไกร ปลัดมณฑลจังหวัดสุรินทรอยูซื้อขาวที่เมืองสุรินทร และใหไป
ตรวจการราษฎรที่ฝงแมน้ํามูล โดยทางการมณฑลอีสานไดจัดซื้อขาวทั้งหมด 50 เกวียนสําหรับไว
แจกจายใหกับราษฎรในภาวะขาดแคลน
ปลาย พ.ศ.2453 พระยาชลบุรานุรักษ สมุหเทศาภิบาลมณฑลอีสาน ไดตรวจ
ตราสืบสวนกิจการการทํากสิกรรมของราษฎรในทองที่จังหวัดอุบล จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดสุรินทร โดย
ในรายงานนั้นเปดเผยวาราษฎรในมณฑลอีสานนี้ไมใครจะไดผลทั่วถึงกัน บางแหงทํานาไดมากบางแหง
ทําไดนอย บางแหงทําไมใครจะไดทีเดียว คือ ในจังหวัดอุบล ตามระหวางทางที่ไปอําเภอชชนะไชย ทํา
ไมใครจะไดผล อําเภอประจิมตลอดจนยโสธรทําไดมาก แตบางแหงตนขาวไมออกรวงเล็ก ไดผลไม
บริบูรณตั้งแตยโสธรถึงรอยเอ็ด แตในบริเวณริมฝงแมน้ําชีไดผลงอกงามกวาปกอน ๆ ตั้งแตรอยเอ็ดถึง
สุวรรณภูมิ ตั้งแตสุวรรณภูมิถึงฝงน้ํามูล จากฝงน้ํามูลถึงสุรินทร จากสุรินทรถึงชองเสม็ด จากชองเสม็ด
ถึงสุรพินและสังขะในเขตจังหวัดสุรินทร จากสังขะเขาเขตจังหวัดขุขันธตลอดจนถึงหวยขะยุงตอเขต
จังหวัดอุบลในระหวางทางเหลานี้ราษฎรทํานาไดนอยกวา พ.ศ.2452 มาก มีที่ไดผลบริบูรณเพียงสอง
แห ง คื อ ที่ บ า นสวายนาแห ว แห ง หนึ่ ง เนื่ อ งจากเป น ที่ ลุ ม กั บ ที่ สั ง ขะแห ง หนึ่ งด ว ยเหตุ ที่ น ายแดง
นายอําเภอสังขะ ไดเอาใจใสจัดการปดทํานบกั้นน้ําในลําหวยเสน ชักน้ําขึ้นใหราษฎรทํานาไดบริบูรณดี
สวนราษฎรที่อยูตามชายเขตที่ทํานาไดนอย ไดจัดการใหหาของปาเชนใต ชัน น้ํามัน และหวายมา
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แลกเปลี่ยนขาวเปลือก ขาวสารจากผูที่มีขาวกักตุนเอาไว ในระหวางที่พระยาชลบุรานุรักษเดิน ทาง
ตรวจราชการนั้น ไดสังเกตเห็นลําหวยในจังหวัดสุรินทร จังหวัดขุขันธมีหลายสาย ซึ่งพอจะปดทํานบ
กั้นน้ําขึ้นใหราษฎรทํานาได พระยาชลบุรานุรักษจึงไดชี้แจงวิธีปดทํานบกั้นน้ําแกหมอมเจานิสากร
ปลัดจังหวัดสุรินทรและขุนประดิษฐยุทธการ ปลัดจังหวัดขุขันธใหรีบออกตรวจจัดการปดทํานบกั้นน้ํา
ในฤดูแลงปนี้ใหทันฤดูฝนในปตอไป สวนหวยขะยุงในเขตอําเภอทักษิณแขวงเมืองอุบลราชธานีตลอด
จนถึงเมืองอุบลนั้น พระยาชลบุรานุรักษไดสอบถามราษฎรไดความวา เขาศกนี้ พ.ศ.2453 ไดผลดีกวา
พ.ศ.2452 (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12 เรื่อง ทําทํานบในมณฑลอิสาณ 14 มกราคม 2453 9ธันวาคม 2465)
ในรายงาน พ.ศ.2454 ไดอธิบายเกี่ยวกับพืชผลในมณฑลอีสานเพิ่มเติมอีกวา
พระยาชลบุรานุรักษ ไดไปตรวจราชการทํานาของราษฎรในอําเภออํานาจเจริญ อําเภอพิบูลมังสาหาร
อําเภออุดรอุบล เห็นขาวที่ราษฎรปกดําใน 3 อําเภอนี้ประมาณ 4 สวน แลวเสร็จ 3 สวน ยังกําลังทํา
อยูอีก 1 สวน น้ําในนาบางแหงก็บริบูรณดี บางแหงก็น้ํานอยถึงกับเปนดินเปยก ๆ ถาฝนไมตกเพิ่มเติม
ขาวที่ไดทําไวก็จะไดรับความเสียหายบาง ในระหวางทางไดเดินตรวจมีหวยเล็ก ๆ นอย ๆ ผานเขาไป
ในนาขาวมีน้ําเดินตลอดพอจะเอาน้ําขึ้นไปเลี้ยงตนขาวได แตชาวนาไมไดปดกั้นน้ํากลับทิ้งน้ําหมด พระ
ยาชลบุรานุรักษจึงไดใหปดทํานบ 2 แหง เพื่อใหเปนตัวอยางแกชาวนา
ทั้งนี้พระยาชลบุรานุรักษวิตกวา ถาราษฎรทํานาไมไดผลและในปถัดไป พ.ศ.
2454 ฝนไมบริบูรณอีก การจําหนายขาวออกจากมณฑลจะสงผลกระทบตอราษฎรเปนวงกวาง ราษฎร
จะไมมีขาวเพียงพอตอการดํารงชีพ จึงมีความเห็นวา สมควรที่จะออกประกาศหามมิใหผูหนึ่งผู ใด
จําหนายขาวในจังหวัดสุรินทรและจังหวัดขุขันธออกไปตางเมืองเปนการชั่วคราว จนกวาราษฎรจะ
สามารถเก็ บ เกี่ ย วข า วใน พ.ศ.2454 ได เ พี ย งพอ สมเด็ จ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย จึงมีความเห็นดวยวาสมควรดําเนินการตามที่กลาวมาขางตน (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. มร.6 ม/4 เรื่อง ขาวยากหมากแพงและหามจําหนายขาวไมใหออกจากหัวเมืองในมณฑล
อีสาน 9 ธันวาคม 2453-14 เมษายน 2454) นอกจากนี้ยังพบวา การทํานาในทองที่บานดานปากมูลก็
ทํานาไมประสบเชนเดียวกัน พระยาชลบุรานุรักษจึงออกประกาศใหงดจําหนายขาวออกนอกมณฑล
โดยเฉพาะเมืองอุบลรวม 4 อําเภอประกอบดวย อําเภอชานุมาน อําเภอเขมราฐ อําเภอโขงเจียม และ
อําเภอพิบูลมังษาหาร เปนตน
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงมีความเห็นในหนังสือทูลพระเจาพี่ยา
เธอ กรมหมื่นปราจิณกิติบดี ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2454 วา การทํานาของราษฎรในมณฑลอีสาน
ปนี้ไมบริบูรณ เพราะฝนตกนอย คิดถัวทั้งมณฑลที่ทําไดราว 1 ใน 4 สวน พระยาชลบุรานุรักษเกรงวา
ราษฎรจะไมมีขาวกินตลอดไปจนกวาจะไดขาวใหม จึงขออนุญาตประกาศหามไมใหราษฎรจําหนาย
ขาวออกจากมณฑลอีสานชั่วคราว สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเห็นวา ควรจัดการสํารวจ
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จํานวนขาววาในแตละอําเภอมีขาวเหลืออยูจํานวนเทาใด เมื่อรูจํานวนขาวที่ขาดแลว ใหพระยาชลบุรา
นุรักษคิดดูวาจะหาขาวจากไหนไวเจือจุนราษฎร ในกรณีที่ไมมีพอคาตองใชเงินหลวงของมณฑลซื้อขาว
บรรทุกไปจําหนายใหกับราษฎรเทาราคาทุน หรือขาดทุนเล็กนอยก็ได แตตองระวังขอสําคัญอยางหนึ่ง
คือ อยาใหมีคนโกงมาซื้อขาวหลวงไปไวจําหนายแกราษฎรโดยคิดเอาราคาแพง 4 วิธีที่จะขายนั้น ถา
คนมีเงินมาซื้อก็ได ถาคนไมมีเงินจะซื้อมณฑลตองหางานโยธาใหทํา อยางเชน การสรางถนนหรือ
ซอมแซมบํารุงรักษาถนน ซอมที่วาการอําเภอ หรือรวมไปถึงเรือนหลวงที่ขาราชการมณฑลอาศัยอยู
คิดคาแรงตามราคาพื้นเมือง แตจะใหคาแรงเปนขาวก็ได สวนคนที่ยังมีเรี่ยวแรงจะทํางานไมควรใหขาว
กินเปลา ผูที่ไมมีเงินซื้อรัฐบาลสมควรใหขาวกินเปลานั้นคือ คนชรา คนพิการ และเด็กที่หากินดวย
ตัวเองไมได นอกจากนี้ทางมณฑลยังไดจัดซื้อขาวไวสําหรับเลี้ยงนักโทษดวย
ความคิดดังกลาวสงผลใหทางมณฑลตองวางมาตรการจํากัดขาวไมออกนอก
มณฑลและดํ า เนิ น การแก ไขภาวะขาดแคลนขาวนี้ไมใหเปน ปญหาลุกลามมากยิ่งขึ้น วิธีการแกไข
นอกจากการจํากัดขาวไมใหออกนอกมณฑลอีกประการคือ การปดกั้นน้ําใหขังอยูในทองนาเปนตน ใน
เดือนตุลาคม พ.ศ.2454 กระทรวงมหาดไทยไดรับรายงานวา ตั้งแตวันสารทมาจนถึงเวลานี้ ฝนตกชุก
ไดน้ํามากตนขาวที่ราษฎรไดไถหวานปกดําลงไวงอกงามบริบูรณดีทั่วทั้งมณฑลแลว รายงานอีกฉบับ
ระบุ ว า ทางการได สํ า รวจข า วที่ มีอยูในมณฑลอีส านมีจํานวนถึง 1,137,310 หาบ คิดเปน ขาวสาร
2,593,275 ถัง จํานวนคนพลเมืองรวมทั้งเด็กและผูใหญทั้งสิ้น 1,414,173 คน คิดถัวกันดูคนหนึ่งกิน
ขาวเดือนละถัง จํานวนขาวที่มีอยูในมณฑลเวลานี้มีเพียงพอจะรับประทานไดประมาณเกือบสองเดือน
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/4 เรื่อง ขาวยากหมากแพงและหามจําหนายขาวไมใหออกจากหัว
เมืองในมณฑลอีสาน 9 ธันวาคม 2453 - 14 เมษายน 2454)
ใบบอกวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2455 ระบุวา ไดรับรายงานนายอําเภอพนานิคม
ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2455 วา ราษฎรในทองที่อําเภอพนานิคม จังหวัดอุบล ไดอพยพครอบครัว
ขามไปฝงซายรวม 22 ครัว มีจํานวนชาย 52 คน หญิง 61 คน รวม 113 คน เนื่องจากขาวในเมืองอุบล
มีราคาแพงเกวียนหนึ่งราคา 112 บาท สวนราคาขาวทางฝงซายถูกกวาเกวียนหนึ่ง 50 บาทเทานั้น
หากไมอพยพไปทางฝงซาย พวกทางฝงซายจะไมยอมขายขาวให อยางไรก็ตามเมื่อเขาฤดูทํานาแลว
ราษฎรดังกลาวจะกลับมายังภูมิลําเนาดังเดิม ในชวงที่ขาวยากหมากแพงนี้ มีพวกชาวจีนและพอคา
ที่ตั้งบานเรือนอยูในอําเภอศรีษะเกษ ทองที่จังหวัดขุขันธและอําเภอพิบูลมังสาหาร ทองที่จังหวัดอุบล
รวม 13 คน ไดบริจาคขาวเปลือกใหกับมณฑลจํานวน 53 หาบ 20 ชั่งคิดเปนเงิน 389 บาท พระยาศรี
ธรรมศกราช สมุหเทศาภิบาลจึงสั่งใหนําขาวเปลือกที่ไดรับบริจาคเหลานี้เก็บเขายุงฉางของมณฑล
สําหรับไวแจกจายใหกับราษฎรตอไป
ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2456 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย (ในขณะนั้ น ) ไดรับ พระราชโองการใสเกลาฯ ใหป ระกาศใชพระราชบัญ ญั ติ
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ลักษณะฆาโค กระบือ และสุกร ตามหัวเมืองในมณฑลรอยเอ็ดและมณฑลอุบลราชธานี (ประกาศใช
พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะฆ า โค กระบื อ และสุ ก ร ตามหั ว เมื อ งในมณฑลร อ ยเอ็ ด และมณฑล
อุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ก. หนา 482. 8 มีนาคม 2456) ในปเดียวกัน ไดมี
พระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศใหทราบโดยทั่วกันวา ตามความในประกาศแก
พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหารรัตนโกสินทรสก 124 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2456 มาตรา 13
ขอ 5 มีความวา
“…ผูที่ติดกิจการคาขายเพาะปลูกมาก ซึ่งไดกระทําโดยกําลังทรัพยของตนเอง
และทํ าด ว ยกํ า ลั งแรงของตนเอง อั น ปรากฏดว ยไดเสีย ภาษี อากร ตามซึ่งจะด้ําหนดอัตราโดยได
ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาใหทราบวา ในเมืองมณฑลใดเปนอัตราเทาใด ยกเวนตลอดเวลาที่
ไดติดกิจการ ซึ่งเสียภาษีอากรอยูไมต่ํากวากําหนดอัตราที่ไดประกาศไว…” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกําหนดอัตราเงินตามความในมาตรา 13 ขอ 9 นั้นดังนี้
มณฑลพายัพ มณฑลอุดร มณฑลอุบลราชธานี และมณฑลรอยเอ็ด เปนเงินอัตราไมต่ํากวาปละ 40
บาท (พระบรมราชโองการ ประกาศ กําหนดอัตราเงิน ผูที่ไดเสียภาษีอากรตองในจําพวกยกเวนเกณฑ
ทหาร ในมณฑลพายัพ มณฑลอุดร มณฑลอุบลราชธานี มณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30
ตอนที่ ก. หน า 289. 21 กั น ยายน 2456) ในวัน ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2457 ไดมีการแต งตั้ งผู แทนกึ่ง
กรรมการขึ้นที่มณฑลอุบลราชธานี และมณฑลอื่น ๆ เพื่อการพิจารณาออกใบอนุญาตรานขายสุราที่
ถูกตองตามกฎหมาย และเพื่อการจัดเก็บภาษีสุราของรัฐบาล (แจงความกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
ตั้งผูแทนเปนกึ่งกรรมการขึ้นในมณฑลอุดร มณฑลเพชรบูรณ มณฑลอุบลราชธานี และมณฑลรอยเอ็ด.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 31 ตอนที่ 0ง. หนา 126. 19 เมษายน 2457)
เรื่องของการทํานาและการจัดการน้ํา รายงานการตรวจราชการ พ.ศ.24572458 ระบุวา
“…นานั้นเปนนาน้ําฝนทั้งสิ้น คืออาไศรยน้ําฝนที่ตกลงมาแลวก็กั้นขังไวเลี้ยงตน
ขาว ถาปใดฝนงามการทํานาก็ไดผลดีอยางยิ่ง แตถาฝนแลงแลวก็เสียหมด และเกิดอดอยากถึงอดตาย
ทีเดียว ในป 2457,2458 นี้ฝนงามราษฎรทํานาไดดี 2 ปติด ๆ กัน จึงมีความศุขชื่นบานมาก แตใน 5 ป
กอนพุทธศก 2457 (พ.ศ.2452 –ผูวิจัย) มีอดตายกันมาก เปนความจริงแท ที่ไมอดตายก็อาไศรยขุด
เผือกมันรากตนไมขึ้นมากิน การจายขาวของรัฐบาลนั้นไดจายจริง แตมิไดเพียงพอเลย เพราะมิได
เตรียมการลวงหนา ตอเมื่อปรากฏวาอดแลวจึงจัดการซื้อขาวในมณฑลอื่น กวาจะสงขึ้นไปก็ถึงเนการ
ชักชานมนานมาก เพราะหนทางไกล แลวก็ไปรั่วเสียตามทางไมทราบวาเทาใด เพราะขาวที่สงไปยอม
จายแกขาราชการตาง ๆ กอน เหลือเทาใดจึงถึงราษฎรการเปนดังนี้…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
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สบ.00.1/14 เรื่อง รายงานการตรวจราชการมณฑลนครราชสีมา และมณฑลภาคพายัพ พ.ศ.2458
วันที่ 15 ตุลาคม 2457-10 มกราคม 2458)
ใน พ.ศ.2460 เกิดอุทกภัยในมณฑลอุบล กระทรวงมหาดไทยไดรับโทรเลขวา
น้ําในลําน้ํามูลมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นกวาใน พ.ศ.2459 ถึง 7 ศอก 6 นิ้ว ในเวลานี้น้ําในลําน้ํามูลสูงกวารับ
น้ําในฤดูแลงถึง 4 วา 2 ศอก 11 นิ้ว และยังขึ้นเพิ่มอยูอีกวันละ 2 นิ้ว น้ําไดหลากทวมบานเรือนราษฎร
ในที่ลุมหลายแหง แตไดรับแจงวาราษฎรไมเปนอันตรายถึงชีวิต สวนขาวในนาของราษฎรเสียหาย
หลายตําบลแตทางการยังไมทราบจํานวนแนชัด (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/4 เรื่อง อุทกภัยใน
จั ง หวั ด ต า ง ๆ พุ ท ธศั ก ราช 2460 9 ธั น วาคม 2460-20 มกราคม 2461) ในคราวประชุ ม พิ เ ศษ
องคมนตรีสภา ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2460 โดยพระบาทสมเด็จ พระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว เสด็จเปนองคประธานในการประชุม เกี่ยวกับเรื่อง จัดการชวยเหลือราษฎรผูที่
ไดรับความลําบากเสียหายเพราะอุทกภัย โดยในการประชุม ทรงมีพระราชดํารัสวา
“…ราชทูตอังกฤษไดประกาศชักชวนคนในบังคับของเขาใหชวยกันเรี่ยรายเงิน
เพื่ออนุเคราะหราษฎรที่ไดรับความลําบากเสียหายเพราะอุทกภัยปนี้…”
ทั้งนี้ทรงมีพระราชดําริชมเชยความคิดดังกลาว และทรงมอบหมายใหกระทรวง
พระคลั ง มหาสมบั ติ รั บ หน า ที่ ดั ง กล า ว ส ว นกรมพระจั น ทบุ รี กราบบั ง คมทู ล ว า แต เ ดิ ม
กระทรวงมหาดไทยมีหนาที่จัดการอนุเคราะหราษฎรมาแตกอนแลว เจาพระยาสุรสีหจึงไดกลาวหลัก
เดิมที่เคยปฏิบัติมามีอยู 5 ขอดวยกันคือ (1) รัฐบาลจายขาวใหแกคนที่ยากจนอดอาหาร (2) รัฐบาลให
กูเงินแลวเรียกคืนโดยตีราคาขาวซึ่งทํานาไดในปตอไป (3) รัฐบาลรับแลก (4) รัฐบาลขายขาวใหแกผูที่
มีเงินซื้อหากไมมีที่จะซื้อ (5) รัฐบาลจายขาวหรือเงินใหแลวใชแรงงาน นอกจากปญหาเรื่องปากทอง
ของราษฎรแลวยังมีเรื่องปศุสัตว ในชวงที่เกิดอุทกภัย มีสัตวพาหนะลมตายเปนจํานวนมาก
พระยาศรีธรรมศกราช สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุบลราชธานี ไดมีหนังสือแจง
กระทรวงมหาดไทยวา
“…การน้ําทวมปนี้ในมณฑลอุบลราชธานี ขาพเจาไดตรวจสอบระดับน้ําของกอง
เกษตรมณฑล ที่จัดทําขึ้นแตพระพุทธศักราช 2451 ซึ่งตั้งอยูริมลําน้ํามูล หลักระดับน้ํานี้วัดจากแมน้ํา
มู ล เมื่ อ เวลาน้ํ า ลดลงถึ ง ที่ สุ ด น้ํ าไหลอ อ นในฤดู แ ล งระหว างเดื อ นมกราคม กุ ม ภาพั น ธ ในป พ ระ
พุทธศักราช 2451 น้ําทวมหลักระดับ 15 ศอก 13 นิ้วเปนอยางมาก ปพระพุทธศักราช 2460 น้ําทวม
หลักระดับ 18 ศอก 14 นิ้ว เทียบกับพระพุทธศักราช 2451 มากกวา 3 ศอก 1 นิ้ว หลักระดับน้ําที่ใช
วัดมาแตพระพุทธศักราช 2451 ถึงเวลานี้ซึ่งพอจะเทียบเคียงไดชั่ว 10 ปนั้น แตขาพเจาไดสอบสวนถึง
การน้ําทวมตอพระพุทธศักราช 2451 ขึ้นไปจากบุคคลชั้นเกาในพื้นเมืองไดความวาเมื่อ 38 ปมาแลว
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น้ําทวมครั้งหนึ่งคือปเถาะเอกศก พระพุทธศักราช 2422 ซึ่งเปนปน้ํามาก และเมื่อ 14 ปมาแลวน้ําทวม
อีกครั้งหนึ่งคือ ปมะเสงเบ็ญจศก พระพุทธศักราช 2436 เปนปน้ํามากเหมือนกัน น้ําทั้งสองคราวนั้น
มากกวาปนี้ แตเวลานั้นไมมีระดับน้ําที่จะสอบสวนใหแนนอนอยางใด ไดความแตเพียงวาสังเกตแนวน้ํา
ที่ ขึ้น มาท ว มบ า นเรื อนมากกว า คราวนี้ ทรั พย ส มบัติเ รื อกสวนไรน าเสี ย หายบ างเล็ก น อย ไมมีเ หตุ
อันตรายใหญโตอยางใด
อนึ่งปกอน ๆ ที่น้ํามากหรือในปนี้ น้ํามักจะมาจากทิศเหนือแลทิศตวันตกเฉียง
เหนือทางมณฑลนครราชสีมา มณฑลรอยเอ็จ เมื่อน้ําไหลลงมาตามลําน้ําชีถึงมณฑลอุบลทางน้ําแยกไป
ตามลําหวยหลายสาย จึงเกิดทวมตนขาวในนา เพราะพื้นที่ดินทางมณฑลนครราชสีมาสูงกวามณฑล
อุบล น้ําจึงไหลลงลําน้ํามูลเปนลําแมน้ําใหญไปลงแมน้ําโขง แตลําน้ํามูลตอนใตมีเกาะแกงมาก น้ําไหล
ลงไมทันจึงบาเขาไปในหวยหนอง สวนทางลําแมน้ําโขงตามที่ไดทราบมาวา ในปกอน ๆ บางปน้ํามาก
ทวมฝงโขงหลายคราว ถึงในปนี้น้ําทางลําแมน้ําโขงก็มาก แตไมถึงปกอน ๆ เพราะไหลลงเร็ว เปน
กําหนดของพวกราษฎรที่อยูใกลเคียงลําน้ําโขงวา เดือน 10 ขึ้น 15 ค่ําไปแลว น้ําโขงตองลดลงไมมีขึ้น
อีกเลย น้ําในลําน้ําโขงถึงจะมากหรือทวมฝงขึ้นมาอยางใดไมทําใหทวมขึ้นมาถึงจังหวัดอุบล เพราะ
พื้นที่นั้นต่ําถึงน้ําจะมาทางทิศเหนือแลทิศตะวันออกก็คงไหลลงไปตามแมน้ําโขง เวนไวแตเวลาที่น้ํา
กําลังลงมามากประจวบเวลากัน น้ําจึงจะขึ้นสูงมาก เชนปนี้เปนเดชะพระบารมีปกเกลาฯ น้ําในลําน้ํา
โขงไดลดลงไปกอนราว 15 วัน น้ําลําน้ํามูล ลําน้ําชีจึงลงมาถึง
การทํานาของราษฎรในมณฑลอุบลราชธานี ตามปรกติ ทําอยูในที่สูงเปนนาปา
นาดอน อาไศรยน้ําฝนเปนพื้น เพราะทองที่ ถาปใดฝนแลงทํานาไมไดผล เชนในป พระพุทธศักราช
2454-2455 ฝนแลงมาก ราษฎรไมไดทํานา อดอาหาร ใน 2 ปนั้นเปนเหตุกันดารมาก ปตอ ๆ มาฝนดี
ขึ้นการทํานาไดผลพอรับประทานจุนเจือตลอดมาจนถึงเวลานี้ แลปนี้ฝนตอนตนชุก ราษฎรปกดําตน
ขาวไว ฝนตอนกลางปแลง ตนขาวเหี่ยวแหง มาตอนปลายมีฝนบางก็ตกประปรายจนถึงเดือนตุลาคม
เกิดน้ํามากทวมตนขาวในนาบางแหงที่อยูริมมูลริมชีและตามลําหวยหนองซึ่งเปนที่ลุมแตก็เสียหายเป
นแหง นับความเสียหายรวมถัวกันแลวการเสียหายเปนจํานวนนอย แตนาที่ทําในที่ดอนไมเปนอันตราย
กลับไดผลทวียิ่งขึ้น เทียบทางไดทางเสียทั่วไป จํานวนไดมากกวาเสีย ขาพเจาไดสั่งผูวาราชการจังหวัด
แลนายอําเภอในมณฑลอุบลราชธานีเปนธุระชวยเหลือราษฎรที่ถูกเสียหายในการน้ําทวมทุก ๆ แหง
และใหสํารวจสัตวพาหนะปสุสัตว บานเรือนทรัพยสมบัติที่เปนอันตรายทั้งตนขาวในนาที่เสียหาย คงได
ความวา เนื้อที่นาที่ราษฎรเพาะปลูกแลวในเวลานั้น จังหวัดอุบล 561,954 ไร เสีย 9,681 ไร จังหวัดขุ
ขันธ 174,548 ไร เสีย 11,056 ไร จังหวุดสุรินทร 75,613 ไร เสีย 7,206 ไร รวม 3 จังหวัดมีเนื้อนาที่
ราษฎรเพาะปลูกแลว 812,115 ไร เสียหาย 27,943 ไร หักลงคงเหลือเปนเนื้อที่นาที่จะไดผล 784,172
ไร เทียบกับจํานวนที่ทําไดในพระพุทธศักราช 2459 เปนจํานวน 848,275 ไร ถึงจะลดลงก็ไมมาก แต
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สวนนั้นเปนสวนไมลมลุกไมเปนอันตรายอยางไร แมจะมีเสียหายบางก็เปนสวนนอยที่สุด สัตวพาหนะที่
ลมตายเพราะน้ําทว มในอําเภอกั นทรารมย จังหวัดขุขันธ โคตาย 2 กระบือตาย 3 จังหวัดสุริน ทร
อําเภอเมืองโคตาย 15 นอกนั้นไมมีสัตวพาหนะเปนอันตรายอยางใด ดวยเหตุวาที่แหงใดน้ําทวมก็นํา
สัตวไปเลี้ยงในที่ดอน สวนบานเรือนของราษฎรที่อยูตามริมน้ํามูลซึ่งเปนที่ลุมในจังหวัดอุบล น้ําทวมถึง
พื้นเรือนบางถึงหลังคาเรือนบางประมาณ 30 หลัง ราษฎรไดขนทรัพยสิ่งของไปอยูในที่อื่น และบาง
รายก็ขนของขึ้นพักอาไศรยในเรือ พอน้ําลดลงแลวก็กลับเขาอยูในบานเรือนตามเดิม เพราะโรงเรือน
เหลานั้นไมถึงกับหักพังทําลายอยางใด แตในอําเภอเดชอุดมจังหวัดขุขันธมีโรงเรือนที่น้ําทวมหักพังลง
13 หลัง โบสถน้ําหนึ่งหลัง สวนบานเรือนที่หักพังลงนั้น เพราะการปลูกสรางของชาวเมืองทําดวยไม
ขนาดเล็ก เปนไมทุบเปลือกแลเปนเรือนขนาด 2 หองหรือหอง 1 กวางยาว 6 ศอกมีเฉลียงดานนา
แมแตตองอันตรายดังนี้ก็ไมเปนราคามาก
อํ า เภอตามท องที่น อกจากนี้ ไมมีบานเรือนแลทรัพยสมบัติอยางอื่นเสียหาย
เพราะน้ําทวมอยางใด ขาพเจาไดสงบาญชีนารายละเอียดแลระดับน้ํามาพรอมกับรายงานฉบับนี้ดวย
แลว…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/4 เรื่อง อุทกภัยในจังหวัดตาง ๆ พุทธศักราช 2460 9
ตุลาคม 2460- 20 ม.ค.2461)
พ.ศ.2463 เกิ ดภาวะขาดแคลนขาวในมณฑลอุบ ลราชธานี สมุห เทศาภิบ าล
สําเร็จราชการมณฑลอุบลราชธานี ไดมีโทรเลขแจงไปยังกรุงเทพฯ วา ขณะนี้ขาวในมณฑลอุบลมีอยู
นอย วิตกวาจะเกิดความกันดารขึ้น กรรมการกํากับตรวจตราขาวไดพิจารณาและมีมติเห็นพองกันกับ
สมุหเทศาภิบาลแลว จึงนําความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพพระราชทานพระบรมราชานุญาต
กักขาวไวในมณฑลอุบลราชธานี เพื่อเปนการสงวนขาวไวใหมีเพียงพอเปนอาหารของพลเมืองในมณฑล
และตามความในมาตรา 11 แห งพระราชบั ญ ญัติ กํ ากั บ ตรวจตราข าว พระพุทธศั กราช 2462 ได
ประกาศให ท ราบโดยทั่ ว กั น ว า ตั้ ง แต บั ด นี้ ห า มมิ ใ ห ผู ห นึ่ ง ผู ใ ดนํ า ข า วออกจากเขตของมณฑล
อุบลราชธานี (ประกาศหามมิใหนําขาวออกนอกเขตมณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 37
ตอนที่ 0ก. หนา 210. 12 กันยายน 2462)
พ.ศ.2465 กระทรวงเกษตราธิการไดรับใบบอกมณฑลอุบลราชธานี ฉบับวันที่
15 พฤษภาคม พ.ศ.2465 ว า ระหว า งวั น ที่ 23-26 มี น าคม พ.ศ.2464 ฝนตกชุ ก มี ล มพั ด ป น ป ว น
อากาศหนาวมี หมอกหนา สัตวพาหนะลมตายโดยมี อาการหนาวสั่น รวม 5,160 ตัว โดยกระทรวง
เกษตรมองวาเปนเรื่องที่ผิดปกติเพราะในระหวาง 4 วันนี้มีมา โค กระบือลมตายถึงหาพันตัว สาเหตุมา
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจากรอนมาเปนหนาวอยางฉบับพลัน ทั้งนี้ไดมีการสั่งการลงไป
ยังมณฑลอุบลใหตรวจตราสืบสวนหามูลเหตุอยางละเอียด และเพื่อวางแผนในการจัดการปองกันใน
อนาคต สวนทองที่ที่ไดรับผลกระทบประกอบไปดวย อําเภอเขื่องใน มวงสามสิบ ลุมพุก ฟาหยาด พิมูล
บุง เมือง ขุหลุ สุวรรณวารี เขมราฐ ยโสธร และวารินชําราบ ทางการมณฑลอุบลสืบสวนไดวา สาเหตุที่
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สัตวพาหนะลมตายจํานวนมากเกิดจาก กระแสลมปนปวน มีฝนตกชุกหยุดบางตกบาง ประกอบกับมี
หมากจัดและอากาศหนาวเย็นมาก จึงเปนเหตุใหสัตวพาหนะลม กอนจะลมก็มีอาการหนาวสั่น เมื่อลม
ลงก็อยูไดราว 3-4 นาทีกอนสิ้นใจ นอกจากนี้ในจังหวัดขุขันธ ก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกันคือทองที่
อําเภอศรีษะเกษ กันทรารมย อุทุมพรพิสัย คง หวยเหนือ น้ําออม และเดชอุดม สวนจังหวัดสุรินทร ก็
มีทองที่อําเภอเมือง ทาตูม สังขะ ศรีขรภูมิ และรัตนบุรี เปนตน (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/12
เรื่อง สัตวเปนโรคระบาด)
จากรายงานประชุมสมุหเทศาภิบาล พ.ศ.2467 ไดชี้ใหเห็นวา การทํานาของ
ราษฎรมณฑลอุบลราชธานี นั้นตองทํานาในพื้นที่ของมณฑลที่เปนดินปนทราย ดังนั้นจึงทําใหตนขาว
ไมงอกงามบริบูรณเทาที่ควร ทั้งยังตองอาศัยน้ําฝน พื้นที่ที่ควรจะบุกเบิกทํานามีอีกมาก รัฐบาลเห็นวา
ควรชวยเหลือในทางนี้โดยสงเสริมให
(1) แนะนําใหราษฎรลงแรงชวยกันทําเปนหมูบาน หรือ
(2) ใหรวมแรง รวมทุนทรัพย กระทําโดยวิธีการแบบสหกรณ แตยังไมตองการ
เงินไปไวใหกูยืม
(3) งดการเก็บอากรคานาไวใน 5 ปแรกเมื่อทางรถไฟกอสรางแลวเสร็จ
(4) เมื่อผูทํานาเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากแลว ควรใหมีเครื่องจักรสําหรับการไถนา
และเกี่ยวขาวอยางละ 1 เครื่อง ไปไวในแตละอําเภอ สําหรับทดลองเปนตัวอยางแกราษฎร หรือให
ราษฎรเชาไปไวทํานา เมื่อราษฎรเห็นความสะดวกแลวก็คงจะเสาะหาเอาไวใชเอง
(5) การปดทํานบกั้นน้ําที่รัฐบาลจะพอชวยเหลือไดบาง ราษฎรก็ไดดําเนินการ
กันอยูแลว โดยรัฐบาลเห็นวาควรแนะนําใหทําใหดียิ่งขึ้น (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, พระยาราชเสนา,
อํ า มาตย เ อก, 2467: 25) นอกจากนี้ ยั งมี การเลี้ย งโค กระบือ สุกรที่ร าษฎรเลี้ยงไวเปนพื้น อยูแลว
จากนั้นจึงตนนําไปขายในมณฑลชั้นใน ทั้งนี้รัฐบาลมีความเห็นวาหากการคมนาคมสะดวกขึ้นแลว การ
เลี้ยงสัตวคงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ชาวเมืองยังไดเพาะครั่งมากขึ้นในชวงระหวาง พ.ศ.2465-2466 โดยจับ
จองที่ดินปลูกตนกามปู เปนจํานวน 2,000 – 3,000 ตน สําหรับปลอยตัวครั่ง โดยเห็นวาปริมาณครั่ง
จะสามารถสงออกจากมณฑลไดมากขึ้นตามลําดับ โดยรัฐบาลมณฑลมีนโยบายวางเกณฑเอาไววา หาก
ราษฎรคนใดทําครั่งไดตั้งแต 1 หาบขึ้นไป ใหทางการทองที่งดการเรียกใชสรอยของกรมการอําเภอให
เปนตัวอยาง (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, พระยาราชเสนา, อํามาตยเอก, 2467: 30) การเลี้ยงไหมของ
ชาวมณฑลอุ บ ลฯ รายงานเทศาภิ บ าลระบุ วา การเลี้ย งไหมราษฎรมีความรูอยูแลวอยางหยาบ ๆ
กระทรวงเกษตรจึงไดจัดใหเจาพนักงานไปตั้งทําการสอนอยูคราวหนึ่งแตไมเปนผลสําเร็จ เนื่องจากทาง
คมนาคมไมสะดวกสําหรับการไปมาซื้อขาย จึงตองปลอยใหราษฎรเลี้ยงไหมตามวิธีดั้งเดิม คือการสาว
ไหมเสนใหญสําหรับใชในทองถิ่น อยางไรก็ตามมติของที่ประชุมลงความเห็นวา เมื่อไดมีการสรางทาง
รถไฟแลว ก็ถึงเวลาสมควรที่กระทรวงเกษตรฯ ควรใหความชวยเหลือดังเชนแตกอน โดยจัดใหมีเจา
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พนักงานไปประจําการอยูที่มณฑล (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, พระยาราชเสนา, อํามาตยเอก, 2467:
32) นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมปาไหม แตไมไดทํากันอยางแพรหลายในมณฑลอุบล เนื่องจากมีการ
รายงานวา มีการตัดไมเสียหายมาก ทําใหยากตอการตรวจตรา หากรัฐบาลไมยอมปลอยใหตัด ก็จะ
ขัดขวางการทํามาหาเลี้ยงชีพของราษฎร ทั้งนี้รัฐบาลจึงหาหนทางชวยเหลือ 2 ประการคือ (1) ไมชนิด
ใด ๆ นอกจากไมขะยุง (พยุง) ที่เปนไมราคาสูงแลว ไมควรหามหรือตองขออนุญาตตัดหรือชักลาก แม
ในปาที่มีผูไดรับอนุญาตใหตัดไมขะยุง ก็ควรใหตัดไมอื่น ๆ ดวย (2) ไมขะยุง ไมควรใหผูขาดโดยจํานวน
เนื้อที่มาก เชนทั้งอําเภอ เปนตน แตควรใหไมเกิน 4-5 ตําบลหรือยิ่งหยอนกวานั้น
5.3.4.4 ดานการศึกษา
ในรายงานการประชุมอุปราชและสมุหเทศาภิบาล พ.ศ.2459 แผนกธรรมการ
(ไพฑูรย มีกุศล, 2535: 34-43) รายงานวา ราชการกระทรวงธรรมการคือ การพระศาสนากับการศึกษา
เมื่อเริ่มจัดการแบบใหม จะขยายแพรหลายออกไปถึงหัวเมืองมณฑล ไดเริ่มดวยจัดการศึกษากอนและ
การศึกษาเคยเปนประเพณีมาแตโบราณกาลที่ไดอาศัยศาสนาเปนกําลัง วัดเองเปนโรงเรียนและพระ
เปนครู ดวยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวง ไดทรงอาราธนาสมเด็จพระมหาสมณะเจา กรม
หมื่นวชิรญาณวโรรส เปนผูอํานวยการศึกษาหัวเมือง โดยเริ่มตั้งแต พ.ศ.2441 ตอมาใน พ.ศ.2445 ได
เริ่มจัดการคณะสงฆ และออกพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ ไดทรงเปลี่ยนตําแหนงผูอํานวยการ
มณฑลเปนเจาคณะมณฑล และมีเจาพนักงานกระทรวงธรรมการ ออกประจําหนาที่ราชการประจํา
มณฑลเรียกวา ขาหลวงธรรมการ ขึ้นกับสมุหเทศาภิบาลซึ่งในขณะนั้นเรียกวา ขาหลวงเทศาภิบาล
ภายหลังไดมีเจาพนักงานธรรมการประจําตามจังหวัดดวย โดยเรียกวา ธรรมการมณฑล และธรรมการ
จังหวัด เกี่ยวของกับวัดและพระ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหแยกราชการกระทรวงธรรมการ เปนแผนกธรรมการ และกรมศึกษาธิการ โดยรัฐบาลรัชกาลที่ 6 ได
ดําเนินนโยบายสนับสนุนการศึกษาดานพระศาสนาซึ่งเริ่มกระทํามาตั้งแตรัชกาลที่ 5 โดยการปกครอง
พระศาสนาเปนพระราชธุระของพระเจาแผนดินผูเปนพุทธศาสนูปถัมภก ตอมาสมเด็จพระสังฆราชจึง
รับหนาที่แทนโดยการดําเนินนโยบายเกี่ยวกับการศาสนาแบงออกเปน 4 สวนดวยกันอันไดแก
(1) การปกครองคณะสงฆ ไดแกการกรมสังฆการี ทําหนาที่ติดตอนัดหมาย
ชวยเหลือรักษาระเบียบ ทําความสะดวกใหแกเจาคณะมณฑล
(2) การผลประโยชนศาสนสมบัติตลอดจนการรักษา การกอสรางปฏิสังขรณ
พระอาราม ไดแกกรมพระอาราม มีหนาที่จัดผลประโยชนวัดใหงอกงาม รักษาศาสนสมบัติใหมั่นคง
เชน ที่ธรณีสงฆควรมีการออกโฉนดเปนหลักทรัพย
(3) การอธิกรณ มีหนาที่ชวยเหลือเจาคณะ ผูไตสวนและพิจารณาอธิกรณภิกษุ
ตาง ๆ เชน คดีบุกรุกที่ธรณีสงฆ เปนตน
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(4) การพระปริยัติธรรม มีหนาที่อุปถัมภการเรียนของนักธรรม และพระปริยัติ
ธรรม การจัดตั้งสํานักเรียน การจัดหาแบบเรียนใหตามหลักสูตร และการสอบไล
ผลของความเปลี่ ย นแปลงดานศาสนาคือ มีการจัดระเบีย บคณะสงฆใหเปน
ระบบมากยิ่งขึ้น และขยายการศึกษาพระปริยัติธรรม การสอบนักธรรมไปยังพื้นที่หัวเมืองตาง ๆ สวน
ดานการศึกษา แบงออกเปน 3 สวนอันไดแก
(1) การฝกหัดวิชากสิกรรม กลาวโดยทั่วไปแบงออกเปนสามวิชาคือ กสิกรรม
หัตถกรรม และพณิชยกรรม ดวยสาเหตุที่สยามเปนประเทศเพาะปลูก การอาชีพของราษฎรจึงเปนไป
ในทางกสิกรรมเปนพื้น การหัตถกรรม และพณิชยกรรม เปนเครื่องประกอบ การศึกษาในเบื้ องตน
ไดแก ประถมศึกษาสามัญ ซึ่งราษฎรจะทําการหาเลี้ยงชีพในทางใดก็ตาม ควรตองไดความรูทางสามัญ
ดวยเปนความรูระดับกลาง เพียงชั้นประถมศึกษา รัฐบาลจึงไดจัดใหมีการฝกหัดวิชากสิกรรม อันเปน
วิชาวิสามัญเฉพาะสําหรับอาชีพ การบํารุงพื้นที่มีการทดน้ํา เปนความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตร
กระทรวงธรรมการไดทําความเห็นทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ซึ่งทรงมี
พระบรมราชานุญาต โดยเริ่มจัดตั้งการฝกหัดครูที่โรงเรียนขาราชการพลเรือนใน พ.ศ.2460 และขยาย
ไปยังพื้นที่หัวเมืองมณฑลในเวลาตอมา
(2) การจัดหองอานหนังสือสําหรับประชาชน ดวยเหตุที่ประชาชนไมมีโอกาสจะ
หาความรูเริ่มพูนสําหรับตน จึงใหมีการดําเนินการดังนี้ (1) โรงเรียนใดที่อยูในที่ประชุมชน หรือทางที่
ประชาชนผานไป ถามีที่พอจะแบงใชในการนี้ก็ได ควรกันไวเฉพาะ เพื่อเปดใหประชาชนเขาไปพักได
(2) ควรจัดใหมีน้ํารอนน้ําเย็นไวรับประทาน (3) ควรมีหนังสือพิมพรายวันและหนังสือที่เปนประโยชน
ในทางปลุกใจ เชน พระบรมราโชวาทในทุกรัชกาล หนังสืออัศวพาหุ หนังสือพิมพที่ประชาชนควรรูเชน
ประกาศพระราชบัญญัติ และประกาศของเจาหน าที่ป กครองทองที่ (4) หองอานหนังสือตองอยู ที่
เดียวกับโรงเรียน 5) ควรใหมีการแสดงธรรมิกถาเปนครั้งคราวเพื่อปลุกใจประชาชน
(3) การจําหนายหนังสือแบบเรียน กรมศึกษาธิการรับหนาที่ในการจัดจําหนาย
แบบเรี ย น ซึ่งบางหั ว เมื องก็ มีและไม มีจํ า หนาย เนื่องจากราคาแพง สมควรใหสมุห เทศาภิบาลรับ
หนังสือไปจําหนายเองตามราคาปก
ผลของความเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาที่เกิดขึ้นในหัวเมืองอีสานประกอบดวย
มณฑลนครราชสีมา มณฑลรอยเอ็ด มณฑลอุดร และมณฑลอุบลราชธานี เกิดจากการจัดนโยบาย
ทางการศึกษาใน พ.ศ.2456 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เพื่อแกไขปญหาการ
นิยมเปนเสมียนของราษฎร โดยสงเสริมใหหันไปประกอบอาชี พอื่น ดังนั้นการจัดการศึ กษาในตน
รัชกาลจึงสงเสริม การสามัญศึกษา ไดแกการเรียนหนังสือวิชาเลข จรรยา การสอนใหประพฤติดีละเวน
ความชั่ ว และยั ง มี วิ ช าครู วิ ช าแพทย วิ ช ากฎหมาย แบ ง ออกเป น การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ได แ ก
ประถมศึกษา ใหความรูสองประการคือ สามัญศึกษาและวิสามัญศึกษา เปนความรูพื้นฐาน โดยสอนให
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รูจักรับผิดชอบชั่วดี รูจักทางเอาตัวรอด สวนการศึกษาภาคพิเศษ ไดแกมัธยมศึกษา วิสามัญศึกษา และ
อุดมศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสมัครใจของผูเรียนวามีความพึงพอใจและมีทุนทรัพยมากนอยเพียงใด
(พิรุฬห สวัสดิยรัมย, 2530:79) ตอมาไดปรับปรุงเปนโครงการศึกษา พ.ศ.2458 ใน พ.ศ.2464 จึงได
ประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2464 การจัดการ
ศึกษาในระยะเวลาดังกลาวยังคงยึดโครงสรางใน พ.ศ.2456 เชนเดิม แตแบงประเภทของการศึกษา
ออกเป น 2 ประเภทอั น ได แ ก (1) การศึ ก ษาเพื่ อ ทวยราษฎร (โรงเรี ย นประชาบาล) เรี ย กว า
ประถมศึกษา ไดแกความรูฝายสามัญและวิสามัญ เนนไปที่การสอนใหราษฎรรูจักผิดชอบชั่วดี สวน (2)
คือการศึกษาภาคพิเศษ เรียกวามัธยมศึกษา มีทั้งสามัญและวิสามัญ ชั้นสูงกวาระดับประถมศึกษา และ
ไมจําเปนตองเรียนทุกคนขึ้นอยูกับทุนทรัพย การขยายการศึกษาในมณฑลทั้ง 4 ในอีสาน ยังคงยึด
ลักษณะการเรียนการสอนเชนเดียวกับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไวดังเดิ ม
กลาวคือ การใชวัดเปนสถานที่จัดการศึกษา รวมถึงใหพระสงฆทําหนาที่ในการอบรมสั่งสอนนักเรียน
อย า งไรก็ ต าม ได มี ก ารจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นประจํ า มณฑล ส ว นพื้ น ที่ ห า งไกลได มี ก ารประกาศใช
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461 (โรงเรียนเอกชน) โดยที่แตละทองที่ตองอาศัยเงินทุนของ
ท อ งถิ่ น จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นกั น เองตามมี ต ามเกิ ด จากการศึ ก ษาหลั ก ฐานชั้ น ต น ประเภท “ราชกิ จ จา
นุเบกษา” พบวา โรงเรียนสวนใหญในหัวเมืองอีสานโดยเฉพาะพื้นที่นอกเมืองหลักของมณฑล จะไดรับ
การจัดตั้งโดยใชทุนทรัพยที่มาจากการเรี่ยไร บริจาคเงินจากราษฎรในทองที่ตาง ๆ สวนโรงเรียนของ
มณฑลจะไดรับเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาล โดยใหเปนหนาที่ของธรรมการประจํามณฑลเปนผูบริหาร
รับผิดชอบ ตัวอยางเชน พระภิรมยราชา (พรอม วาจรัตน) ปลัดมณฑลอีสาน และผูวาราชการมณฑล
อุบลราชธานี ไดดําเนินการจัดการสอนหนังสือภาษาไทยขึ้นตามวัดตาง ๆ โดยใน พ.ศ.2456 มีโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐบาลไดรับการจัดตั้งขึ้นจํานวน 14 แหง พ.ศ.2463 เปน 22 แหง สวนโรงเรียน
ประชาบาล (โรงเรียนประชาบาลคือโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล โดยอาศัยเงินคาใชจายจากเงิน
“เงินศึกษาพลี” ที่เก็บจากราษฎรรายป โดยเก็บจากชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต 18-60 ป ตองเสียเงินป
ละ 1 บาทและตองไมเกิน 3 บาท และยกเวนไมตองเสียเฉพาะพระภิกษุ บุคคลทุพลภาพ บาทหลวง
ทหาร ตํารวจ) ใน พ.ศ.2456 มี 222 แหง พ.ศ.2457 มี 205 แหง พ.ศ.2459 มี 233 แหง และพ.ศ.
2463 มี 218 แหง ขอนี้สะทอนใหเห็นวา เกิดความเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาอยางมากโดยเฉพาะ
จํานวนนักเรียนใน พ.ศ.2460 มีจํานวนมากถึง 13,247 คน สวน พ.ศ.2463 มีจํานวนนักเรียนมากถึง
17,537 คน (พิรุฬห สวัสดิยรัมย, 2530: 94) ตัวเลขนี้ยืนยันถึงความตื่นตัวตอการจัดการศึกษาของ
ราษฎรอีสานที่ดําเนินนโยบายโดยรัฐบาลสวนกลาง ตัวอยางการตื่นตัวนี้ปรากฎอยูในรายงานกระทรวง
ธรรมการ ฉบับที่ 14 – ฉบับที่ 22 โดยใน พ.ศ.2468 มีจํานวนนักเรียนในหัวเมืองอีสาน 109,291 คน
และเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วใน พ.ศ.2469 จํานวน 222,508 คน (พิรุฬห สวัสดิยรัมย, 2530:102-105)
การใหวัดทําหนาที่ในการบมเพาะสั่งสอนราษฎรดังกลาวนี้มีปรากฏหลักฐานมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5
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กลาวคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชโองการประกาศจัดการเรียนใน
หัวเมือง ใน พ.ศ.2427 ซึ่งเปนการประกาศเผดียงใหพระสงฆทั่วพระราชอาณาจักรเอาใจใสสั่งสอน
ธรรมใหกับประชาชน และฝกสอนความรูตาง ๆ แกกุลบุตร โรงเรียนจึงเขามาแฝงอยูในพื้นที่ชุมชน
แบบ “วัด” ในภายหลังจากนี้วัดในทองถิ่นจึงเริ่มมีบทบาทเปนพื้นที่ทางการศึกษาควบคูกันไปดวย โดย
บทบาทของพระสงฆจะเปนครูไปพรอมกัน
ในทศวรรษ 2460 เปนตนมาพื้นที่โรงเรียนจึงแยกขาดออกจากพื้นที่ทางศาสนา
โดยมีครูทองถิ่นเปนผูสอนในโรงเรียนแทนการใหบทบาทแกพระสงฆในการสอน การเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ในครั้งนี้จึงถือเปนการปรับเปลี่ยนการนิยมพื้นที่แบบโรงเรียนใหสัมพันธกับพื้นที่ทางศาสนามาเปน
พื้นที่ทางการเรียนรูเพียงอยาวเดียว การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นอกจากจะเปนการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพและการนิยามพื้นที่แลว ยังเปนการเปลี่ยนแปลงบทบาทของบุคคลที่เปนสัญลักษณของพื้นที่
จาก “พระภิกษุสงฆ” มาเปน “ครู” (ทวีศิลป สืบวัฒนะ, 2546: 131) ความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ในอีสานที่มีความเดนชัดที่สุดเกิดจาก การประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 จากแต
เดิมที่กําหนดใหเนนการศึกษาไปที่กลุมนักเรียนเพศชาย ตอมาจึงไดเปลี่ยนมาเปนกําหนดใหสตรีตอง
เขาเรียนเชนเดียวกับเด็กชาย การบังคับใชพระราชบัญญัติดังกลาวมานี้ จึงเปดโอกาสใหเด็กผูห ญิง
ไดรับสิทธิ์ในการเรียนมากขึ้น และในภายหลังภายใตการดําเนินนโยบายของรัฐ ไดสงเสริมใหสตรีเริ่ม
เขามามีบทบาทในฐานะครูมากยิ่งขึ้น หรืออาจกลาวไดวา มีความพยายามในการสรางครูผูหญิงใหเปน
อาชีพ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในอีสานที่เห็นไดชัดคือ การเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากชุมชุม
เปนผูจัดการไปเปนรัฐเปนผูดําเนินการแทน อยางไรก็ตาม การจัดการศึกษาของรัฐในชวงเวลานี้ยังไมมี
ผลตอความคิดของผูคนมากนักเพียงแตมีการใหบทบาทกับผูหญิงมากขึ้นในทางการเรียนและทางการ
สอน (ทวีศิลป สืบวัฒนะ, 2546: 131)
ในปลาย พ.ศ.2453 พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ ปลัดมณฑลอีสานประจําจังหวัด
รอยเอ็ด ไดจัดตั้งโรงเรียนประจําตําบลขึ้นที่วัดเหนือ ตําบลขอนแกน อําเภอปจิมรอยเอ็ด 1 โรงเรียน
โดยมอบหมายใหพระบุญ เปนครู เริ่มเปดการสอนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2453 มีจํานวนนักเรียน
39 คน (แจงความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ เรื่อง พระยาสุริเดชวิเศษฤทธิ์ จัดตั้ง
โรงเรียนขึ้นที่วัดเหนือตําบลขอนแกน มณฑลอีสานโรงหนึ่ง. ราชกิจจานเบกษา. เลม 27 ตอนที่ 0 ง.
หน า 2760. 12 กุ ม ภาพั น ธ 2453) พ.ศ.2454-2455 กรมการอํ า เภอและกรรมการตํ า บล กํ า นั น
ผูใหญบาน และราษฎรชวยกันตั้งโรงเรียนขึ้นในมณฑลอีสานประกอบดวย โรงเรียนวัดบานยางชุมใหญ
ตําบลลิ้นฟาโรง 1 โรงเรียน โรงเรียนวัดบานไผโรง 1 โรงเรียน โรงเรียนวัดบานเทิน ตําบลลิ้นฟาโรง 1
โรงเรียน โรงเรียนวัดโนนคูณ ตําบลโนนคูณ 1 โรงเรียน โรงเรีนวัดบานคอนกาม ตําบลคอนกาม 1
โรงเรียน โรงเรียนวัดบานยางชุมนอย ตําบลยางชุมนอย 1 โรงเรียน โรงเรียนวัดบานอิปาด ตําบลอิปาด
1 โรงเรียน โรงเรียนวัดบานสมปอย 1 โรงเรียน โรงเรียนวัดบานโนน ตําบลอิปาด 1 โรงเรียน โรงเรียน
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วัดบานหนองหอย ตําบลโนนคูณ อําเภอราศีไสล 1 โรงเรียน โรงเรียนวัดบานประทุมมา บานคอกมา
อําเภอโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย 1 โรงเรียน โรงเรียนวัดบานอิโคต ตําบลใต 1 โรงเรียน โรงเรียนวัด
บานลิ้นฟา ตําบลลิ้นฟา 1 โรงเรียน โรงเรียนวัดบานชาติ ตําบลหัวเรือ 1 โรงเรียน โรงเรียนวัดประทุม
พร 1 โรงเรียน โรงเรียนวัดบานบอน 1 โรงเรียน ตั้งโรงเรียนขึ้นตามวัดตาง ๆ ในแขวงจังหวัดรอยเอ็ด
รวม 10 โรงเรียน และสุดทาย หลวงอุปลานุการวัฒน นายอําเภออุดร อุบล จังหวัดอุบล รวมกับราษฎร
จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดบานหนองใหญ วัดบานคุมใหญ วัดบานยาง และวัดบานยางสักโคลุม รวมเปน 4
โรงเรียน สวนใหญไดอาศัยศาลาวัดเปนสถานที่จัดการเรียนการสอน (แจงความกระทรวงธรรมการ
แผนกกรมศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งโรงเรียนในมณฑลอีสาน รวม 18 โรงเรียน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
29 ตอนที่ 0 ง. หนา 301. 5 พฤษภาคม 2455)
พ.ศ.2460 มณฑลอุบลราชธานี ไดรับบริจาคทรัพยสิ่งของเพื่อใชในการศึกษา
กรมการอําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ไดบอกบุญเรี่ยไรเงินจาก กํานัน ผูใหญบาน ราษฎร ตําบลสนม
ไดเงินรวม 67 บาท 25 สตางค เก็บรักษาไวเปนเงินสําหรับบํารุงโรงเรียนวัดบานนาดี ตําบลสนม (แจง
ความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึ ก ษาธิ ก าร มี ผู บ ริ จ าคทรั พ ย สิ่ ง ของบํ า รุ ง การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร มณฑลสุราษฎร มณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลภูเก็ต มณฑลปตตานี มณฑลกรุงเกา
มณฑลอุบลราชธานี และมณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 34 ตอนที่ 0ง. หนา 447-451.
6 พฤษภาคม 2460) ปเดียวกันทางการไดจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในมณฑลอุบลราชธานี ตามที่กรมการ
อํ า เภอกั น ทรารั กษ จั งหวั ดขุ ขัน ธ ไดร ะบุเอาไวในการตั้งโรงเรีย นขึ้น ตามตําบลตาง ๆ รวม 3 โรง
ประกอบดวย
(1) ตั้งโรงเรียนที่วัดบานกันตด ตําบลเมือง 1 โรงเรียน เปดการสอนตั้งแตวันที่
16 พฤษภาคม พ.ศ.2459 พระนวนเปนครู มีนักเรียน 15 คน
(2) ตั้งโรงเรียนที่วัดบานสําโรงเกียจ ตําบลสําโรงเกียจ 1 โรงเรียน เปดการสอน
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2459 พระสมุหยิ้ม เปนครู มีนักเรียน 25 คน
(3) ตั้งโรงเรียนที่วัดบานศรีแกว ตําบลศรีแกว 1 โรงเรียน เปดการสอนเมื่อวันที่
9 ตุลาคม พ.ศ.2459 นายโห สิมาธร เปนครู มีนักเรียน 55 คน
ทั้งสามโรงเรียนนี้อาศัยศาลาวัดเปนสถานที่ใชจัดการเรียนการสอน และเรี่ยไร
เงินจากราษฎรไวบํารุงการศึกษาเปนรายเดือน นอกจากนี้ ยังมีราชบุรุษจิตร ปลัดซายอําเภอเมืองอุบล
จังหวัดอุบล ไดจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่บานตําแย ตําบลไรนอยโณงเรียนหนึ่ง อาศัยศาลาโรงธรรมเปน
สถานที่เลาเรียน เปดทําการสอนเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2459 โดยมีนายคําภาวงษกาจเปนครู มี
นักเรียน 25 คน กํานัน ผูใหญบาน ราษฎรตํายลไรนอย ไดรวมกันบริจาคทรัพยบํารุงเปนเงิน 62 บาท
รองอํามาตยโท หลวงวิพากยพจนกิจ นายอําเภอพิมูลมังษาหาร (ชื่อปจจุบัน
พิบูลมังสาหาร) พรอมดวยกํานัน ผูใหญบาน ราษฎร ไดรวมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่บานสรางแกว ตําบล
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โพตาก 1 โรงเรียน โดยอาศัยศาลาโรงธรรมของวัดบานสรางแกวเปนที่เลาเรียนของบุตรหลาน เปดการ
สอนเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2459 พระจัน พระมุม เปนครู มีนักเรียน 83 คน โดยกํานัน ผูใหญบาน
และราษฎรชวยกันออกเงิน บํารุงการศึ กษาเปนรายเดื อน (แจงความกระทรวงธรรมการ เรื่อง มีผู
บริจาคทรัพยและสิ่งของจัดสราง ตั้งและบํารุงโรงเรียนมณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลนครราชสีมา
มณฑลอุบลราชธานี มณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 34 ตอนที่ 0ง. หนา 663. 27 พฤษภาคม
2460)
กรมการอําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ไดจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้น 2 โรงเรียน
คือบริเวณที่ตั้งวัดบานตรวจ ตําบลตรวจ อําเภอสังขะ 1 โรงเรียน นายเถาะ ชายศรี เปนครู มีนักเรียน
ทั้งหมด 32 คน เปดทําการสอนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2461 และตั้งที่วัดบานกันทรารมย ตําบล
กันทรารมย อําเภอสังขะ 1 โรงเรียน นายกอน ประยงคหอม เปนครู มีนักเรียน 75 คน เปดการสอน
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2461 อาศัยศาลาโรงธรรมของวัดเปนสถานที่เลาเรียนทั้ง 2 โรงเรียน โดย
การเรี่ยไรเงินจาก กํานัน ผูใหญบาน ราษฎรตําบลตรวจและตําบลกันทรารมยไวบํารุงการศึกษาเปน
เงิน 281 บาท
กรมการอําเภอกันทรารมย จังหวัดขุขันธ ไดจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้น 2 โรง
คื อตั้ งที่ วั ด หนองบั ว ตํ า บลหนองบั ว อํ า เภอกัน ทรารมย 1 โรงเรีย น สามเณรหวัน เปน ครูส อน มี
นักเรียน 30 คน และตั้งที่วัดบานโนนคอ ตําบลโนนคอ อําเภอกันทรารมย 1 โรงเรียน สามเณรคํา เปน
ครู มีนักเรียน 60 คน ไดทําการเปดสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2461 ทั้ง 2 โรงเรียนเรี่ยไรเงิน
จากกํานัน ผูใหญบาน ราษฎรตําบลหนองบัว และตําบลโนนคอ ไวบํารุงดวยเงิน 274 บาท 39 สตางค
กรมการอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลไดจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้น ที่วัด
บานหนองไฮ ตําบลหนองไฮ อําเภอวารินชําราบ 1 โรงเรียน อาศัยศาลาโรงธรรมของวัดเปนที่เลาเรียน
นายยืน คงสิงห เปนครู มีนักเรียน 147 คน เปดการสอนเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2461 โดยการ
เรี่ยไรเงินจากกํานัน ผูใหญบานราษฎรไวเพื่อบํารุงการศึกษาไดเงิน 188 บาท 59 สตางค
และ กรมการอําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ไดจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นที่วัด
บานสังแก ตําบลสะเดา อําเภอสังขะโรงหนึ่ง อาศัยศาลาโรงธรรมของวัดเปนสถานที่เลาเรียน นาย
พลอย ปนบุตร เปนครู มีนักเรียน 65 คน เปดทําการสอนเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2461 กํานัน
ผู ใหญ บ า น และราษฎรสมทบทุ น เงิ น บํ า รุ งการศึกษาไดเปน เงิน 187 บาท 25 สตางค (แจงความ
กระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ เรื่อง มีผูบริจาคทรัพยบํารุงการศึกษา มณฑลอุบลราชธานี.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 36 ตอนที่ 0. หนา 3488. 1 กุมภาพันธ 2462)
กรมการอําเภอเมืองสุริน ทร จังหวัดสุรินทร เรี่ยไรเงินจากขาราชการ กํานัน
ผูใหญบาน พอคาราษฎรตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร ไดเงิน 385 บาท 45 สตางค จัดตั้งโรงเรียน
ประชาบาลขึ้นที่วัดจําปา ตําบลในเมือง 1 โรงเรียน อาศัยศาลาโรงธรรมของวัดเปนที่เลาเรียน นาย
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ดอน บุญประสาร และพระรัน เปนครู มีนักเรียน 34 คน เปดทําการสอนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2462 ผูบริจาคทรัพยประกอบดวย หลวงจักรจรูญพงษ ปลัดจังหวัด ขุนศรีสุรินทรพานิช พอคาคนละ
12 บาท นายยก นายฮะ พอคาคนละ 6 บาทรวม 12 บาท นายสวัน รัตนสูน กํานัน 5 บาท 30 สตางค
ขุนประสาทธนสิทธิ์ สรรพากรจังหวัด ขุนรักษรัชฎากร ศุภมาตรา นายเดน อินธาน ปลัดขวา นายไชย
เสง นายทองพูล สืบสายพรม พอคาคนละ 5 บาท รวม 25 บาท นายเมา พรมนุจร ผูใหญบาน 4 บาท
10 สตางค ขุ น พิ สุ ทธิ์ ว รวาท ธรรมการจังหวัด ขุน เวชสิทธิ์บ ริห าร แพทยป ระจําจังหวัด นายพันธ
แสงชัจน ปลัดซาย นายสุก นายควรเสง นายชิน นายคูณ นายกิม นายโพธิ์ นายเซียะฮือ นายเตียง
นายบัน นายเหลาลิด นายคูณ นายขาว พอคาคนละ 4 บาท รวม 60 บาท ผูที่ออกเงินต่ํากวา 4 บาทมี
1,199 รายชื่อ เปนเงิน 255 บาท 5 สตางค รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 385 บาท 45 สตางค
กรมการอําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร บอกบุญเรี่ยไรเงินจากกํานัน ผูใหญบาน
ราษฎรตําบลบังไวบํารุงโรงเรียนประชาบาลวัดอรัญวิเวก ตําบลบึงไดเงิน 185 บาท 75 สตางค
นายอําเภอหวยเหนือ จังหวัดขุขันธ และนายปราง เจริญศรีเมือง กํานันตําบล
หวยเหนือ อําเภอหวยเหนือ ไดจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นที่วัดอัมรินทร ตําบลหวยเหนือโรงหนึ่ง
อาศัยศาลาโรงธรรมของวัดเปนที่เลาเรียน พระปราง เปนครู มีนักเรียน 80 คน เปดทําการสอนเมื่อ
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2461 โดยการเรี่ยไรเงินจากผูใหญบาน พอคา ราษฎรไวบํารุง ไดเงิน 73 บาท
24 สตางค มีรายชื่อผูบริจาคดังตอไปนี้ นายปราง เจริญศรีเมือง กํานัน 10 บาท 50 สตางค นายสุย
10 บาท นายมุย 7 บาท นายกลางเลียด นายเนียปอ คนละ 4 บาท รวม 10 บาท นายหมา 4 บาท 25
สตางค นายกี เรืองศรีและนายนิน นวลแสง คนละ 4 บาท รวม 8 บาท สวนผูที่ออกเงินต่ํากวา 4 บาท
10 คน เปนเงิน 23 บาท 49 สตางค รวมทั้งสิ้น 73 บาท 24 สตางค (แจงความกระทรวงธรรมการ
แผนกกรมศึกษาธิ การ เรื่อง มีผูบริจาคทรัพยบํารุงฉลองโรงเรียน มณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจา
นุเบกษา. เลม 36 ตอนที่ 0. หนา 3491-3492. 1 กุมภาพันธ 2462)
พ.ศ.2463 มณฑลอุบลราชธานีแจงไปยังกระทรวงธรรมการ เรื่องโรงเรียนราษฎรมณฑล
อุบลราชธานี มีความประสงคที่จะเปดทําการสอนตอไปตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียน
ราษฎร พ.ศ.2461 ประกอบดวย (1) โรงเรียนโรมันคาทอลิก ตั้งอยูที่บานทุงกะแทว ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี (2) โรงเรียนนอตระดามเดอลูรด ตั้งอยูที่บานเอือดใหญ ตําบล
เอือดใหญ อําเภอสุวรรณวารี จังหวัดอุบลราชธานี (3) โรงเรียนบานนายสังข ตั้งอยูบานนายสังข ตําบล
ในเมือง อําเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑล
อุบลราชธานี ซึ่งไดบอกความจํานงที่จะดํารงตอไปตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร
พ.ศ.2461. ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 37 ตอนที่ 0. หน า 1257. 18 กรกฎาคม 2463) ในวั น ที่ 11
ธันวาคม พ.ศ.2463 โรงเรียนบานนายสังข ซึ่งตั้งอยูที่บานนายสังข ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบล
จังหวัดอุบลราชธานี ไดบอกยกเลิกไมเปดทําการสอนอีกตอไป (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน
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ราษฎรมณฑลอุบลราชธานี ที่บอกเลิกไมดํารงตอไป ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 37 ตอนที่ 0. หนา 3074. 19 ธันวาคม 2463) แมวา โรงเรียนดังกลาวจะไดทํา
การยกเลิ ก สอนไป อย า งไรก็ ต ามก็ ยั ง มี โ รงเรี ย นที่ ยั ง ทํ า การเป ด สอนนั ก เรี ย นอยู อาทิ โรงเรี ย น
โรมั น คาทอลิ กหญิ ง ซึ่ งตั้ งอยู ที่บ า นกะแถว ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบ ล จังหวัดอุบ ลราชธานี
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑลอุบลราชธานี ที่ไดบอกความจํานงดํารงตอไป
ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 37 ตอนที่ 0.
หนา 4245-4246. 27 มีนาคม 2463)
ต น ป พ.ศ.2464 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ป ระกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ
ประถมศึกษา พ.ศ.2464 ไดขยายการศึกษาในพื้นที่ 2 ตําบลของมณฑลอุบลราชธานีประกอบดวย
ตําบลพนา อําเภอขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี และ ตําบลอํานาจ อําเภอบุง จังหวัดอุบลราชธานี โดย
ประกาศในวันที่ 28 กุมภาพันธปเดียวกัน (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใชพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ.2464 ในทองที่มณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 38 ตอนที่ 0ก. หนา
611. 5 มีนาคม 2564) จากนั้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน ไดขยายเพิ่มในมณฑลอุบลราชธานีครอบคลุม
พื้นที่ 25 ตําบลอันประกอบไปดวย เมืองอุบลราชธานี ไดแก อําเภอเมืองอุบล ตําบลเมืองอุบล มวง
สามสิบ เขื่องใน วารินชําราบ ตําบลธาตุ พิมูลมังสาหาร ตําบลพิมูล ขุหลุ ตําบลขุหลุ เขมราฐ บุง
ลุมพุก ยโสธร ตําบลในเมือง ฟาหยาด สุวรรณวารี เปนตน จังหวัดขุนขันธประกอบดวย อําเภอศรีสะ
เกษ ตําบลเมืองเกา กันทรารมย ตําบลหนองบัว อุทุมพรพิสัย ตําบลสําโรงใหญ คง ตําบลเมืองคง หวย
เหนือ น้ําออม และเดชอุดม ตําบลเมืองเดช เปนตน สวนจังหวัดสุรินทรประกอบดวย เมืองสุรินทร
ตําบลในเมือง ทาตูม ชุมพลบุรี สังขะ ศรีขรภูมิ ตําบลยาง และรัตนบุรี (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ในทองที่มณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
38 ตอนที่ 0ก. หนา 485. 4 ธันวาคม 2464)
ในวั น ที่ 9 ธั น วาคม พ.ศ.2465 เจ า พระยาธรรมศั ก ดิ์ เสนาบดี ก ระทรวง
ศึ กษาธิ การ ได ป ระกาศใช พระราชบั ญ ญั ติป ระถมศึกษา พ.ศ.2464 ในทองที่มณฑลอุบ ลราชธานี
เพิ่มขึ้นอีกเปน 259 ตําบล (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา
พุทธศักราช 2464 ในทองที่มณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39 ตอนที่ 0ก. หนา 486.
24 ธั น วาคม 2465) ต อ มาในวั น ที่ 23 ธั น วาคม ป เ ดี ย วกั น ได ป ระกาศขยายพระราชบั ญ ญั ติ
ประถมศึ ก ษา พ.ศ.2464 เพิ่ ม ขึ้ น อี ก เป น จํ า นวน 17 ตํ า บลในมณฑลอุ บ ลราชธานี (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 ในทองที่มณฑล
อุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39 ตอนที่ 0ก. หนา 537. 31 ธันวาคม 2465)
โรงเรียนโรมันคาทอลิกที่เปดสอนทั้งแผนกฝายชายและแผนกฝายหญิง ซึ่งอยูที่บานทุง
กะแทว ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานีไดมีใบบอกเลิกทําการสอนเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2466

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

283
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แผนกศึกษา โรงเรียนราษฎรมณฑลอุบลราชธานีที่บอกเลิกไมดํ ารง
ตอไป ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 40 ตอนที่ 0ง. หนา
483. 27 พฤษภาคม 2466) โรงเรียนนอตระดามเดอลูด ซึ่งตั้งอยูที่บานเอือดใหญ ตําบลเอือดใหญ
อําเภอสุวรรณวารี จังหวัดอุบลราชธานี ที่ไดทําการเปดสอนไปตั้งแต พ.ศ.2463 ไดมีใบบอกขอเลิกทํา
การสอนในเดือน กันยายน พ.ศ.2466 เปนตนไป (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แผนกศึกษา โรงเรียน
ราษฎรมณฑลอุบลราชธานีที่บอกเลิกไมดํารงตอไป ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 40 ตอนที่ 0ง. หนา 1928. 23 กันยายน 2466) ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2466
กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ในมณฑลอุบลราชธานี
โดยขยายเพิ่มขึ้นอีกเปน 35 ตําบลในทองที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขุขันธ และจังหวัดสุรินทร
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 ในทองที่
มณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 40 ตอนที่ 0ก. หนา 169. 9 ธันวาคม 2464)
พ.ศ.2467 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศขยายการศึ กษาในท องที่ ม ณฑล
อุ บ ลราชธานี เ พิ่ มขึ้ น อี ก 25 ตํ า บลในพื้น ที่จังหวัดอุบ ลราชธานี จังหวัดขุขัน ธ และจังหวัดสุริน ทร
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 ในทองที่
มณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 41 ตอนที่ 0ก. หนา 338. 1 มีนาคม 2467) ตอมามณฑล
อุบลราชธานี ไดมีใบบอกไปยังแผนกกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการวา บาทหลวงชาเตอรเนต
เจาอาวาสวัดบานบุงกระแทว ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานีไดมอบแมหมู ชนิด
พันธุฝรั่งเศสใหแกโรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุบลราชธานี 1 ตัว (แจงความกระทรวงศึกษาธิการ
แผนกกรมวิ ส ามั ญ ศึ ก ษา มี ผู ใ ห แ ม ห มู ช นิ ด พั น ธุ ฝ รั่ ง เศสแก โ รงเรี ย นฝ ก หั ด ครู ก สิ ก รรม มณฑล
อุ บ ลราชธานี . ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 41 ตอนที่ 0ง. หน า 846. 22 มิ ถุ น ายน 2467) วั น ที่ 4
พฤศจิกายน ปเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยาย
อํามาตยตรี หลวงอํานาจศิลปะสิทธิ์ (ปลื้ม รัตนกสิกร) ศึกษาธิการมณฑลอุบลราชธานี กลับเขามารับ
ราชการสนองพระเดชพระคุณในกรุงเทพฯ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให อํามาตยตรี หลวงชูวิชา
กร (สิบ กาญจนชาติ) สํารองราชการกองขาหลวงตรวจการประจําภาค ไปเปนตําแหนงศึกษาธิการ
มณฑลอุบลราชธานีคนใหม (แจงความกระทรวงศึกษาธิการ แผนกกรมวิสามัญศึกษา ยายและตั้ง
ศึกษาธิการมณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 41 ตอนที่ 0ง. หนา 2537. 9 พฤศจิกายน
2467)
ในเดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ.2469 ช ว งต น รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า
เจาอยูหัว ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ แผนกบัญชาการ ได
ทําบัญชียอดรายรับรายจายเงินทางการศึกษาสําหรับโรงเรียนประชาบาลที่นายอําเภอในแตละทองที่
ของมณฑลอุ บ ลราชธานี ได จั ดตั้ งขึ้ น ตามพระราชบัญ ญัติป ระถมศึ ก ษา โดยสรุป ยอดงบประมาณ
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ทางการศึกษคงเหลือทั้งมณฑลเปนเงิน 251,445 บาท 27 สตางค โดยที่ยอดรวมคาใชจายทางการ
ศึกษาทั้งมณฑลใช ไปทั้ งสิ้ น 76,219 บาท 68 สตางค ขอนี้ชี้ใหเห็น วา รัฐ บาลมีงบประมาณเหลือ
เพียงพอตอการใชบํารุงกิจการทางการศึกษาในแตละมณฑล อยางไรก็ตามในเอกสารบันทึกทางการ
สวนใหญกลับใหขอมูลวา ทางการยังตองอาศัยเงินที่ไดเรี่ยไรมาจากราษฎรอยูตลอดเวลา (แจงความ
กระทรวงธรรมการ แผนกบัญชาการ บัญชีแสดงรายรับ รายจายเงินศึกษาสําหรับโรงเรียนประชาบาล
ที่นายอําเภอตั้งตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา จํานวนเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2468
มณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ง. หนา 2305. 12 กันยายน 2469)
5.3.4.5 การดําเนินนโยบายดานอื่น ๆ
ดานสาธารณสุข
พ.ศ.2455 ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ไดรับแจงจาก
มณฑลอุบลราชธานีวา ทางการไดเรี่ยไรเงินจากขาราชการ เสมียน พนักงานในมณฑลอุบลราชธานี
จํานวน 292 บาท 44 สตางค โดยสั่งซื้อพรรณหนองฝจากเมืองไซงอน (เวียดนาม) จํานวน 465 หลอด
แจกใหกับแพทยประจํามณฑล ประจําจังหวัด และแพทยประจําตําบลปลูกใหเปนทานแกราษฎรใน
มณฑลอุบลราชธานี ราษฎรในจังหวัดอุบลราชธานีปลูกได 3,770 คน โดยปลูกขึ้น 2,943 คน ไมขน
827 คน ในจั ง หวั ด ขุ ขั น ธ ป ลู ก ได 571 คน ปลู ก ได 288 คน ไม ขึ้ น 283 คน (แจ ง คว าม
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ปลูกไขทรพิษเปนทานแกราษฎร ในมณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 29 ตอนที่ 0ง. หนา 701. 23 มิถุนายน 2455)
ดานการปาไม
พ.ศ.2464 กระทรวงเกษตราธิการไดป ระกาศใชกฎขอบังคับ วางระเบียบวิธี
จัดการรักษาปา พระพุทธศักราช 2456 ในมณฑลอุบลราชธานี เพื่อกําหนดชนิดไม ขนาดของไม และ
อัตราคาภาคหลวง ซึ่งมณฑลอุบลราชธานี ใชอัตราคาภาคหลวงเชนเดียวกันกับมณฑลร อยเอ็ด มี
รายละเอียดดังนี้ ประเภทไมหวงหามชนิดที่ 1 ไดแก ไมดําดง ไมมีอัตราคาภาคหลวง ประเภทไมหวง
หามชนิดที่ 2 ไดแก ไมพยุง 7 บาท ไมมะเกลือ, ไมกระพี้เขาควาย ไมพยุงแกลบหรือชิงชัน ไมบุนนาก
ชนิดละ 4 บาท ไมประดู 3 บาท ไมแดง ไมเขวา ไมยาง ไมรัก ไมยมหอมหรือยมผา ชนิดละ 2 บาท ไม
ตะเคียน ไมเต็ง ไมรัง ไมพะยอม ไมอินทนิน ชนิดละ 1 บาท 50 สตางค ประเภทไมหวงหามชนิดที่ 3
ไดแก ไมพลวง ไมกันเกรา ไมตะแบก ไมมะคาลิงหรือมะคาแต ไมมะคาใหญหรือมะคาโมง ชนิดละ 1
บาท ไมกระบาก 75 สตางค ไมตาเสือ 1 บาท ไมกราดหรือไมเหียง ไมสน ไมสวอง ชนิดละ 75 สตางค
และไมฟนหรือไมสําหรับเผาถาน 20 สตางคตอเมตรสี่เหลี่ยมลูกบาศก (ประกาศใหใชกฎขอบังคับวาง
ระเบียบวิธีจัดการรักษาปา พุทธศักราช 2456. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 38 ตอนที่ 0ก. หนา 88. 26
มิถุนายน 2464)
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5.3.4.6 สรุป
ดานการปกครอง พบวา ทางการไดประกาศยุบอําเภอวารินชําราบ เนื่องมาจาก
มีจํานวนประชากรต่ํา และยกบานไผใต ไผเหนือ บานดงบาก บานหนองสองหอง บานหวยหมากนอย
หมากใหญไปรวมกับทองที่อําเภอพิบูลมังษาหารเพื่อใหเกิดความสะดวกตอการที่ขาราชการจะออก
ตรวจตราความเปนอยูของราษฎร นอกจากนี้ยังไดยกเลิกอําเภอโดมประดิษฐ อําเภอกลางเดช อําเภอ
อุไทยเดช โดยโอนยายไปขึ้นกับอําเภอเดชอุดม ยกเลิกอําเภอสุรพินไปรวมกับอําเภอศรีขรภูมิ และมี
ทองที่อีก 3 แหงกระทําตามวิธีเดียวกัน และยังไดประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร ร.ศ.
124 เพื่อเกณฑคนเขารับราชการ
ดานการคมนาคม พบวา รัฐบาลสงเสริมใหมีการบํารุงเสนทางน้ํารวม 5 สายใน
มณฑล และมีการเปดใชสนามบิน 3 แหงดวยกัน
ดานเศรษฐกิจ พบวา ในระหวาง พ.ศ.2454-2455 จังหวัดอุบลราชธานีทํานา
561,954 ไร เสียหาย 9,681 ไร จังหวัดขุขันธทํานาไป 174,548 ไร เสียหาย 11,056 ไร จังหวัดสุรินทร
ทํานาไป 75,613 ไร เสียหาย 7,206 ไร รวมทั้งมณฑลเพาะปลูกไปทั้งสิ้น 812,115 ไร เสียหายทั้งหมด
27,943 ไรจะเหลือ 784,172 ไร แตใน พ.ศ.2459 พบวาชาวนาในมณฑลอุบลฯ ทํานาไดจํานวนมาก
ถึง 848,275 ไร นอกจากนี้รัฐบาลยังไดประกาศใช พระราชบัญญัติลักษณะฆาโค กระบือแลสุกรใน
มณฑลอุบลฯ พ.ศ.2456 เพื่อหลีกเลี่ยงการลักลอบฆาสัตวโดยมิไดรับใบอาชญาบัตร ประกอบกับภาวะ
ข าวยากหมากแพงในต น ทศวรรษ 2460 รัฐ บาลจึงไดออกประกาศหามมิใหจําหนายขาวสารออก
ภายนอกมณฑลเพื่อเก็บขาวเอาไวสําหรับใชบริโภคภายในมณฑล
ดานการศึกษา เนื่องจากมณฑลอุบลฯ เคยเปนมณฑลอีสานมาแตกอน ดังนั้น
การบํารุงสงเสริมการศึกษาของรัฐบาลตอพื้นที่ดังกลาว มีการพัฒนามาอยางตอเนื่องตั้งแตรัชกาลที่ 5
โดยในรั ช กาลที่ 6 พบว า มี โ รงเรี ย นที่เปดสอนในมณฑลอุ บ ลราชธานีร ะหวาง พ.ศ.2453 - 2460
จํานวน 48 แหงที่ผูวิจัยสํารวจไดจากราชกิจจานุเบกษา และจากงานของ พิรุฬห สวัสดิรัมย ระบุวา
ตั้งแต พ.ศ.2456 มีจํานวน 222 แหง พ.ศ.2457 มีจํานวน 205 แหง พ.ศ.2459 มีจํานวน 233 แหง
พ.ศ.2463 มีจํานวน 218 แหง และมีการตั้งโรงเรียนเพิ่มในระหวาง พ.ศ.2459-2460 ตั้งขึ้น 3 โรงเรียน
พ.ศ.2459-2461 เพิ่มเปน 4 โรงเรียน พ.ศ.2461-2462 เพิ่มเปน 3 โรงเรียน และใน พ.ศ.2463 เพิ่ม
อี ก 3 โรงเรี ย นประเภทสอนศาสนา ในพ.ศ.2460 มีจํานวนนักเรีย น 13,247 คน และเพิ่มขึ้น เปน
17,537 ในพ.ศ.2463 เฉพาะภายในมณฑลอุบลฯ หากรวมทั้งภาคอีสานนับไดในพ.ศ.2468 109,291
คน และเพิ่มขึ้นในพ.ศ.2469 เปนจํานวน 222,508 คน นอกจากนี้รัฐบาลไดประกาศขยายการศึกษา
ใน พ.ศ.2464 ประกาศขยาย พ.ร.บ.ประถมศึกษา 2 ตําบลและเพิ่มเปน 25 ตําบลในปเดียวกัน จากนั้น
ใน พ.ศ.2465 เพิ่มเปน 259 ตําบลละอีก 17 ตําบล และใน พ.ศ.2467 เพิ่มอีก 25 ตําบล
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ดานอื่น ๆ คือสาธารณสุข แพทยหลวงประจํามณฑล ประจําจังหวัด และประจํา
ตํ าบล ได ป ลู กฝ ให กับ ราษฎรมณฑลอุ บ ลฯ ไดผ ลจํานวน 3,231 คน สว นการปาไม ไดป ระกาศใช
ขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปา พ.ศ.2456 เพื่อกําหนดอัตราคาไมชนิดหวงหามเชนเดียวกันกับ
มณฑลอื่น ๆ ดังกลาวมาแลว
การวิเคราะหกลุมขอมูลที่ผูวิจัยไดทําการจําแนกออกเปนดาน ๆ พบวา มณฑล
อุบลฯ มีฐานการพัฒนามาจากมณฑลอีสานแตเดิม จึงมีความเจริญมากกวามณฑลรอยเอ็ดซึ่งตั้งใหม
แตตองประสบกับปญหาหลาย ๆ ดานเชนเดียวกับมณฑลรอยเอ็ด และมณฑลอุดรคือปญหาเรื่องการ
คมนาคมซึ่งทั้งสามมณฑลยังไมมีเสนทางรถไฟและทางบกที่มาตรฐาน แตจากการวิเคราะหผูวิจัยเห็น
วา จากการตรวจราชการของกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธินใน พ.ศ.2458 ทรงมีความเห็นวา มณฑล
อุบลฯ มีการไหลเวียนของสินคาจากฝงลาวของฝรั่งเศสเขามาเปนจํานวนมาก กอรปกับรัฐบาลอินโด
จีนก็ไดวางโครงการสรางเสนทางเชื่อมหัวเมืองตะวันออกของสยาม ทําใหเหตุผลดังกลาวกลายมาเปน
ปจจัยกระตุนใหเกิดการเรงพัฒนาระบบการคมนาคมในมณฑลอุบลฯ ใหเร็วยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงไดเริ่ม
วางโครงการสรางเสนทางคมนาคมเขามณฑลอุบลฯ ใน พ.ศ.2462 โดยสงขาราชการออกสํารวจและ
ตรวจราชการอยางตอเนื่องในทศวรรษ 2560 ในดานเศรษฐกิจผูวิจัยพบวา มณฑลอุบลฯ มีปญหา
ลักษณะเดียวกันกับมณฑลใกลเคียง คือปญหาเรื่องราคาขาว ปญหาน้ําทวม และการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศซึ่งสงผลใหเกิดโรคระบาดสัตว ทําใหสัตวเลี้ยงของพลเมืองลมตายเปนจํานวนมาก รัฐบาลจึง
ใชวิธีการดําเนินนโยบายแก ไขป ญหาเชน เดี ยวกัน กับ มณฑลอื่น ๆ คือนโยบายการจํากัดข าว สวน
ประเด็นเรื่องโรคระบาดสัตวไดมีการแกไขปญหาเบื้องตนดวยการใหมีแพทยสัตวไปประจําการตาม
เมืองที่มีการเลี้ยงสัตวจํานวนมากและเผยแพรความรูในการเลี้ยงดูสัตวอยางถูกวิธี ในดานการศึกษา
เนื่องจากคณะสงฆอีสานเปนผูมีบทบาทตอการจัดการศึกษาอยูแลว จึงไมคอยพบปญหารายแรงมาก ที่
พบเรื่องเล็กนอยเชน การขาดแคลนครูผูมีคุณวุฒิทางวิชาชีพโดยตรง ขาดเครื่องไมเครื่องมือสําหรับ
การเรียนการสอน เปนตน
5.4 สรุปการดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานในสมัยรัชกาลที่ 6
5.4.1 ดานการปกครอง
การปกครองหั ว เมื องมณฑลในอีส านทุก มณฑลในสมัย รัช กาลที่ 6 อาศั ย รู ป แบบการ
ปกครองแต เ ดิ มที่ กระทํ า เรื่ อยมาตั้ งแต ส มั ย รัช กาลที่ 5 ซึ่งมีผ ลมาจากการคุกคามโดยมหาอํานาจ
ฝรั่งเศส รัฐบาลสยามจึงมีความจําเปนที่จะตองเขามาพัฒนาอีสานทุกหัวเมืองใหมีความเจริญกาวหนา
โดยยึดตามพื้นที่ทางยุทธศาสตรที่สําคัญกอนเปนอันดับแรก ประกอบดวย มณฑลอุบลราชธานี เปน
พื้นที่ยุทธศาสตรทิศตะวันออก มณฑลอุดร เปนพื้นที่ยุทธศาสตรตะวันออกเฉียงเหนือ และมณฑล
นครราชสีมา เปนพื้นที่ยุทธศาสตรทิศตะวันตก หรือหนาดานชั้นใน การพัฒนาดานการปกครองเริ่ม
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จากนครราชสีมาเปนที่แรก และกระจายเขาสูพื้นที่ตอนในของภาคอีสานอยางคอยเปนคอยไป ผูมี
หนาที่รับผิดชอบในการดําเนินนโยบายในมณฑลคือ สมุหเทศาภิบาล กระจายคําสั่งสงไปยังผู อยู ใต
บังคับบัญชาระดับลางประกอบดวย ผูวาราชการเมือง นายอําเภอ กํานัน และผูใหญบานตามลําดับ ใน
การพัฒนาอีสานดานการปกครอง เปนผลมาจากการตรวจราชการของขาราชการจากสวนกลางและ
ขาราชการที่ประจําอยูในแตละทองถิ่น การตรวจราชการนั้นเปนหนาที่หลักของเจาหนาที่ฝายปกครอง
ในแตละทองที่ โดยสามารถแบงออกเปน 2 เรื่องไดแก การตรวจราชการภายในมณฑล และการตรวจ
ราชการแถบแนวชายแดนมณฑล
การตรวจราชการภายในมณฑล เป น ความรั บ ผิ ด ชอบของเจ า หน า ที่ ป กครองตั้ ง แต
ระดับสูงถึงระดับลาง มีหนาที่ดูแลทุกเรือ่ งภายในมณฑลอันไดแก การปรับปรุงสถานที่ราชการในเมือง
หลักของมณฑล และสถานที่ราชการในทองที่อําเภอตาง ๆ การกระจายคําสั่งจากทางรัฐบาลสวนกลาง
ไปยังทองที่ตาง ๆ ซึ่งเปนแนวทางนโยบายที่รัฐบาลสวนกลางไดมีมติใหประกาศใชอาทิ พ.ร.บ. หรือ
กฎขอบังคับตาง ๆ การลงพื้นที่ตรวจราชการของขาราชการประจําทองถิ่น มีเปาหมายสําคัญคือการ
สอดสองความเปนอยูของราษฎรที่อยูภายใตการปกครอง ผูตรวจราชการตองสอบถามความเปนอยู
ของราษฎร ตลอดจนถึงรับฟงความเห็นหรือขอรองเรียนของราษฎร โดยสวนมากเปนปญหาปากทอง
อันเนื่องมาจากการทํานาไมไดผลดี ฝนไมตกตามฤดูกาล ทําใหขาวในนาไดรับความเสียหาย เมื่อเกิด
ปญหาดังกลาวและขาราชการไดรับการรองเรียน จะตองมีการสงบันทึกหรือรายงานตรวจราชการไปยัง
มณฑลเพื่อใหสงตอไปยังกรุงเทพฯ สวนมากใชการสื่อสารดวยระบบโทรเลข ซึ่งเปนชองทางการติดตอ
ที่รวดเร็วที่สุด การสงรายงานราชการ จะมีองคประกอบสําคัญหลัก ๆ ทั้งหมด 4 ดานที่จะถูกกลาวถึง
มากที่สุดคือ ดานการปกครอง จะกลาวถึงจํานวนประชากร การบํารุงการศาลยุติธรรม การโยธา การ
สาธารณสุขบาง แลวแตการเขียนของผูลงพื้นที่ตรวจราชการ ดานคมนาคม จะมีรูปแบบลักษณะของ
การเขียนชี้ใหเห็นถึงปญหาของเสนทางหรือขอเสนอในการสราง บํารุง ซอมแซมระบบคมนาคม ไมวา
จะเปนถนน สะพาน เปนตน ดานเศรษฐกิจ จะกลาวถึง ผลผลิตขาวบางในบางกรณี หรือกลาวถึง
ปญหาฟาฝนหรือสภาพดินฟาอากาศ หรือไมก็กลาวถึงจํานวนสถิติการทํานา การประกอบอาชีพของ
ราษฎร ซึ่งรวมไปถึงการขอแนวทางในการแกไขปญหาจากทางสวนกลางไปในตัวรายงานราชการดวย
ดานตอมาคือการศึกษา จากการวิเคราะหหลักฐานโดยผูวิจัยพบวา หลักฐานชั้นตนประเภทจดหมาย
เหตุและราชกิจจานุเบกษาในสมัยรัชกาลที่ 6 จะเขียนเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งมีองคประกอบเชน เขียน
เกี่ยวกับผูบริจาคทรัพยใหบํารุงการศึกษา หนังสือขออนุญาตตั้งโรงเรียน หนังสือแจงยุบเลิกโรงเรียน
เปนตน สวนดานอื่น ๆ ประกอบดวย สาธารณสุข และการปาไม เปนอันดับรอง ที่จะถูกกลาวถึงนอย
ในรายงานราชการ และมักจะนําเอาดานสาธารณสุขไปปะปนกับดานการปกครอง หรือดานการศึกษา
บาง จากที่กลาวมานี้ รายงานตรวจราชการจึงเปนประโยชนตอรัฐบาลสยามในแงที่ใหขอมูลที่สงตรง
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จากพื้นที่ที่มีการลงพื้นที่ตรวจสภาพจริง ซึ่งขอมูลเหลานี้จะมีสวนชวยตอการทําความเขาใจและนําไปสู
การกําหนดนโยบายและดําเนินนโยบายที่สัมพันธตอสภาพแวดลอมของแตละทองที่ดวย
ดังนั้นการตรวจราชการจึงเปนการตรวจเพื่อใหทราบและเขาใจตอบริบทของพื้นที่ เพื่อให
เขาใจตอสภาพสังคม วิถีชีวิต ประเพณี การประกอบอาชีพ โรคภัยไขเจ็บ ตลอดจนปญหาตาง ๆ ที่
ราษฎรกําลังประสบ เมื่อไดขอมูลอันเปนประโยชน ผูลงพื้นที่ตรวจราชการจึงจะสงรายงานตอไปยัง
ส ว นกลาง เพื่ อ ให ส ว นกลางพิ จ ารณาและออกมาตรการแก ไ ขป ญ หา ซึ่ ง ก็ คื อ แนวนโยบายที่ ทาง
สวนกลางจะตองมีโทรเลขสงกลับมายังทองที่ในเวลาตอมา อยางไรก็ตาม รายงานราชการมักจะมี
รูปแบบที่เขียนไมเหมือนกัน ผูวิจัยไดศึกษาและพบวา รายงานตรวจราชการจะมีลักษณะการเขียนที่
จําแนกได 2 รูปแบบคือ (1) การเขียนรายงานเพื่อสงไปขอแนวทางการดําเนินนโยบายจากรัฐบาล
สวนกลาง และ(2) การเขียนรายงานผลการดําเนินนโยบายตามความเห็นของผูดําเนินการซึ่ งก็คือ
ขาราชการประจําตามทองถิ่น วิธีการทั้งสองใชไดประสบผลดีทั้งคู กระนั้นก็ยังพบวา หนาที่ในการ
ตรวจตราดานการปกครองพลเรือนของเจาหนาที่ปกครองของมณฑลนั้น ก็ยังมีภาระหนาที่อื่นอีกเชน
การตรวจตราโจรผูรายในทองที่ที่เกิดการออกปลนชิงทรัพย การตัดสินคดีความ รวมไปถึงการเกณฑ
แรงงานโยธา เปนตน
นอกจากการตรวจราชการดังกลาวมาแลว ยังมีภาระอื่นอีกเชน การจัดการทองที่เมื อง
อําเภอ กิ่ง และตําบล ลดหลั่นกันตามลําดับสูงสุด จากการศึกษาพบวา รัฐบาลมณฑลมีหนาที่ในการ
จัดสรรกําลังคนใหอพยพไปตั้งรกรากในทองที่มีจํานวนประชากรนอย กระนั้นหากทองที่ใดมีประชากร
นอย การผลิตอยูในปริมาณต่ํา รัฐบาลทองถิ่นก็จะพิจารณาถึงความเหมาะสมวาสมควรจะยุบ หรือจะ
โยกยายโอนการปกครองทองที่ดังกลาวไปขึ้นกับทองที่ที่เจริญกวา แตก็ตองพิจารณาจากปจจัยเชน
สภาพเศรษฐกิจและแหลงทํามาหากินมีมากพอที่จะโยกยายผูคนไปอยูในทองที่ใหมที่เจริญกวาหรือไม
แตจากการวิเคราะหพบวา หากพื้นที่ใดจํานวนประชากรต่ํา ถารัฐบาลมณฑลไมยุบก็จะยายไปรวมกับ
ทองที่ที่มีขาราชการประจําสามารถสอดสองดูแลไดอยางทั่วถึง หรือหากทองที่ใดขาราชการไมสามารถ
ดูแลไดเนื่องจากมีพื้นที่กวางขวาง ทางการก็จะออกคําสั่งใหแยกพื้นที่ออกเปน 2 หรือ 3 สวนตาม
สมควรเพื่อตั้งเปนอําเภอหรือกิ่งขึ้นอยูกับจํานวนประชากร เชน การแยกอําเภอชนบทออกเปนสอง
สวนและตั้งเปน อําเภอเมืองพล เนื่องจากมีประชากรหนาแนน ยากตอการที่ขาราชการประจําจะออก
ตรวจตราไดทั่วถึง เปนตน อีกตัวอยางหนึ่งเชน ทองที่อําเภอวารินมีจํานวนผูอยูอาศัยนอย ทางการก็ให
ยุบและโยกยายผูคนไปอาศัยอยูในความดูแลของอําเภอเมืองอุบลฯ และจากการสํารวจโดยผูวิจัยพบวา
มีกฎหมายที่ประกาศใชในอีสานดังนี้
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ตารางที่ 5.6 กฎหมายที่ประกาศใชในภาคอีสานสมัยรัชกาลที่ 6
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14

กฎหมาย
มณฑล
สมัยรัชกาลที่ 6
นครราชสีมา รอยเอ็ด อุดร
พระราชบัญญัติปกครองทองที่ศก 116 (2440)

พระราชบัญญัติลักษณะฆาโคกระบือและสุกร
2462

ตามหัวเมืองตาง ๆ พ.ศ.2443
พระราชบัญญัติเก็บเงินคาราชการ พ.ศ.2444
2446
พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร ร.ศ.124
(2448)
พระราชบัญญัติปองกันไขทรพิษ พ.ศ.2456

พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร พ.ศ.2457
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461


พระราชบัญญัติกํากับตรวจตราขาว พ.ศ.2462

พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464


พระราชบัญญัติเก็บเงินรัชชูปการ พ.ศ.2468
2468
พระราชกฤษฎีกาวาดวย การจัดซื้อที่ดินและ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่นเพื่อสรางทางรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอบังคับจัดวางระเบียบวิธีรักษาปา พ.ศ.2456
2464
พระราชกฤษฎีกาวาดวย การจัดซื้อที่ดินและ
2468
อสังหาริมทรัพยอยางอื่น เพื่อสรางทางรถไฟตอ
จากจังหวัดนครราชสีมา ไปยังจังหวัดขอนแกน
ประกาศหามผูหนึ่งผูใดจําหนายขาวในจังหวัด
สุรินทรและจังหวัดขุขันธออกไปตางเมืองเปน
การชั่วคราว

อุบล



2457

2463

2464

2464



จากตารางขางตนพบวารัฐบาลไดประกาศใชกฎหมายในรูปแบบ พระราชบัญญัติ กฎ
ขอบังคับ และประกาศ รวมทั้งหมด 14 ฉบับ โดยในจํานวนดังกลาวมีกฎหมาย 4 ฉบับที่ตราขึ้นในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งไดถูกนํามาประกาศใชตอในสมัยพระบาทสมเด็จ พระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว นอกจากนี้จากการสํารวจเอกสารเกี่ ยวกับ การตรวจราชการในอีสานในสมั ย
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รัชกาลที่ 6 แบงเปนดานการปกครอง 3 ฉบับ คิดเปน 21.4285 เปอรเซ็นต ดานการคมนาคม 2 ฉบับ
คิดเปน 14.2857 เปอรเซ็นต ดานเศรษฐกิจ 5 ฉบับ คิดเปน 35.7143 เปอรเซ็นต และ ดานการศึกษา
2 ฉบับ คิดเปน 14.2857 เปอรเซ็นต ดานสาธารณสุขคิดเปน 7.1429 เปอรเซ็นต และดานปาไมคิด
เปน 7.1429 เปอรเซ็นต ปรากฏในแผนภูมิดังนี้

7%

7%

การปกครอง
21.43%

14.29%

การคมนาคม
เศรษฐกิจ

14.29%

35.71%

การศึกษา
สาธารณสุข
ปาไม

ภาพที่ 5.7 สรุปกฎหมายที่ประกาศใชในภาคอีสาน 4 ดานระหวาง พ.ศ.2453-พ.ศ.2468
นอกจากนี้ผูวิจัยไดสรุปรายละเอียดของการเดินทางไปตรวจราชการของขาราชการจาก
สวนกลางเอาไวดังนี้
ตารางที่ 5.7 รายละเอียดการตรวจราชการในภาคอีสาน
ระยะเวลา
รายละเอียดการตรวจราชการในอีสาน
2446
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (เมื่อครั้งเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ)
เสด็จตรวจราชการมณฑลนครราชสีมา
2449
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพเสด็จตรวจราชการหัวเมืองอีสาน
2452
พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม เสด็จมาตรวจราชการโรงสายไหมที่
เมืองอุบลราชธานี
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ตารางที่ 5.7 รายละเอียดการตรวจราชการในภาคอีสาน (ตอ)
ระยะเวลา
รายละเอียดการตรวจราชการในอีสาน
2453
ขุนพินิจสุรินทรการ ขาราชการตรวจราชการมณฑลอีสาน พ.ศ.2453-2454 ตาม
คําสั่งจาก พระยาชลบุรานุรักษ ขาหลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลอีสาน
ประกอบไปดวยเรื่อง การบํารุงบานเมือง การเกณฑผูคนเขารับราชการ กํานัน
ผูใหญบาน การพยาบาล โจรผูราย การเก็บภาษีอากร การขนสงสินคา และการนิยม
นับถือของราษฎร
2454
พระยาศรีธรรมศกราช (เจริญ จารุจินดา) ตรวจราชการมณฑลอีสาน
2454
พระวรวงศเธอ พระองคเจาบวรเดช เสด็จตรวจราชการหัวเมืองอีสานบริเวณจังหวัด
อุดรธานี-นครพนม-มุกดาหาร-อํานาจเจริญ-มวงสามสิบ-อุบลราชธานี
2454
พระยาชลบุรานุรักษ ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลอีสาน ออกตรวจราชการในทองที่
จังหวัดสุรินทร ประกอบไปดวยเรื่องการทํานา ภาวะอดอยากของราษฎร และการ
ปดทํานบกั้นน้ํา โดยมอบหมายใหหมอมเจานิสากร ปลัดจังหวัดสุรินทรและขุน
ประดิษฐยุทธการ ปลัดจังหวัดขุขันธ ดําเนินการปดทํานบกั้นน้ําในฤดูแลงเพื่อใหทัน
ฤดูฝนในปถัดไป นอกจากนี้พระยาชลบุรานุรักษยังไดไปตรวจราชการอําเภอ
อํานาจเจริญ อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภออุดรอุบล
2453-2461 พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ขาหลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลอุดร และ
ขาราชการเมืองขอนแกนตรวจราชการมณฑลอุดร พ.ศ.2453-2461
2454-2455 หลวงสุริยามาตย ขาราชการออกตรวจการทํานาในมณฑลนครราชสีมา เกี่ยวกับ
นโยบายการกักตุนขาวไมใหจําหนายออกนอกมณฑล
2454-2458 ขาราชการตรวจราชการมณฑลนครราชสีมา วาดวยความเคลื่อนไหวทางชายแดน
ไทยกับฝรั่งเศสบริเวณพรมแดนจังหวัดบุรีรัมย
2455
พระเจาบรมวงศ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช เสด็จตรวจราชการมณฑลนครราชสีมาอุดรธานี-นครพนม-มุกดาหาร-อํานาจเจริญ-ยโสธร-คําเขื่อนแกว-เขื่องในอุบลราชธานี
2455
ขาราชการตรวจราชการมณฑลรอยเอ็ด พ.ศ.2455
2455
หมอมเจาธํารงศิริ ศรีธวัช ตรวจราชการมณฑลรอยเอ็ด
2456
พระยามหาอํามาตยาธิบดี (เส็ง วิรยศิริ) ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยไปตรวจ
ราชการเมืองนครราชสีมา
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ตารางที่ 5.7 รายละเอียดการตรวจราชการในภาคอีสาน (ตอ)
ระยะเวลา
รายละเอียดการตรวจราชการในอีสาน
2457
หมอมเจาคํารบ ตรวจราชการตํารวจภูธรในมณฑลนครราชสีมา มณฑลรอยเอ็ด
มณฑลอุดร และมณฑลอุบลราชธานี รวมจํานวน 4 มณฑล
2458
พระเจานองยาเธอ สมเด็จเจาฟากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ เสด็จตรวจ
ราชการมณฑลนครราชสีมา มณฑลอุบลราชธานี
2458
พระยาวิเศษสิงหนาท สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุบลราชธานี และขาราชการตรวจ
ราชการมณฑลอุบล พ.ศ.2458 เกี่ยวกับโจรผูรายที่ออกปลนชิงทรัพย รวมทั้ง
รายงานเรื่องความเคลื่อนไหวในแดนฝรั่งเศส
2458
กรมพระกําแพงเพชร อัครโยธิน เสด็จตรวจราชการมณฑลนครราชสีมาและมณฑล
พายัพ พ.ศ.2458 ประกอบดวย เรื่องสํามะโนครัวประชากร สภาพเศรษฐกิจ การทํา
มาหากินของราษฎร และดานสาธารณสุข และตรวจราชการมณฑลอุบลราชธานี
2460
พระยาสีหราชเดโช (หมอมหลวงชวง) ตรวจราชการเมืองพิบูลมังสาหาร มีราชทูต
ญี่ปุน พรอมคณะผูติดตามเดินทางมาดวย
2460
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร เสด็จตรวจราชการมณฑล
อุบลราชธานี
2461
กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน เสด็จตรวจราชการมณฑลนครราชสีมา มณฑล
อุบลราชธานี
2461
พระยาราชวินิจฉัย (อุทัยวรรณ อมาตยกุล) อธิบดีกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ตรวจราชการหัวเมืองอีสานจากนครราชสีมา ขอนแกน
มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี
2461
พระยาศรีธรรมาธิราช ปลัดทูลฉลอง กระทรวงมหาดไทย ไดรับการแตงตั้งเปน
ขาหลวงใหญตรวจราชการชายแดน
2463
กรมพระกําแพงเพชร อัครโยธิน เสด็จตรวจราชการกิจการรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนครั้งที่ 2 และตรวจความกาวหนาการสรางเสนทางบริเวณ
ชองเม็ก และเสด็จไปยังเมืองนครจําปาศักดิ์ โดยมีเจายุติธรรมธร (เจาราชดนัย
หยุย) รอรับเสด็จ
2465
พระยาราชนุกูล อุปราชภาคอีสานตรวจการบํารุงทางน้ําและทางบกในทองที่ภาค
อีสาน
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ตารางที่ 5.7 รายละเอียดการตรวจราชการในภาคอีสาน (ตอ)
ระยะเวลา
รายละเอียดการตรวจราชการในอีสาน
2467-2469 พระยาศรีธรรมาธิราช ออกตรวจราชการมณฑลพายัพ จนถึงมณฑลอุบลราชธานี
โดยลองเรือตามลําแมน้ําโขงเพื่อสํารวจแนวเสนพรมแดนตั้งแตเมืองเชียงคายจนถึง
ปากน้ํามณฑลอุบล
ในตารางขางตนผูวิจัยพบวา มีการลงพื้นที่ตรวจราชการในสมัยรัชกาลที่ 6 จํานวน 23
ครั้งในระหวาง พ.ศ.2453-2467 และจากการจําแนกจํานวนครั้งของการตรวจราชการในอีสานสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ผูวิจัยไดแบงออกเปน 5 กลุมที่รายงานตรวจราชการกลาวถึง
มากที่ สุ ด ประกอบด ว ย (1) ด านการปกครอง (2) ดานการคมนาคม (3) ดานเศรษฐกิจ (4) ดาน
การศึกษา และ (5) ดานสาธารณสุข ปรากฎดังนี้

การปกครอง

4% 7%
22%

คมนาคม
52%

15%

เศรษฐกิจ
การศึกษา
สาธารณสุข

ภาพที่ 5.8 แผนภูมิแสดงสถิติการตรวจราชการและการดําเนินนโยบายในอีสานสมัยรัชกาลที่ 6
จากตารางที่ 5.7 สรุปไดวา รัฐบาลสวนกลางสงเจานายและขาราชการระดับสูงลงมา
ตรวจราชการพรอมทั้งมีการดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานคิดเปนสัดสวนดังนี้ (1) ดานการปกครอง คิด
เปนรอยละ 51.8519 เปอรเซ็นต (2) ดานการคมนาคมคิดเปนรอยละ 14.8148 เปอรเซ็นต (3) ดาน
เศรษฐกิจคิดเปนรอยละ 22.2222 เปอรเซ็นต (4) ดานการศึกษาคิดเปนรอยละ 3.7037 เปอรเซ็นต
และ (5) ดานสาธารณสุข คิดเปนรอยละ 7.4074 เปอรเซ็นต ผลการวิเคราะหพบวา การตรวจราชการ
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ดานการปกครองมีความถี่ในการลงพื้นที่มากเปนอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 คือดานเศรษฐกิจ อันดับที่ 3
คือดานการคมนาคม อันดับที่ 4 คือดานสาธารณสุข และอันดับที่ 5 คือดานการศึกษา
5.4.2 ดานการคมนาคม
การดําเนินนโยบายดานการคมนาคม รัฐบาลทุกมณฑลจะเกณฑแรงงานราษฎรเพื่ อให
ชวยกอสรางสาธารณูปโภคที่จําเปนตอการดํารงชีวิตคือ การสรางถนน การสรางสะพาน การขุดคูคลอง
การขุดบอน้ํา และการสรางทํานบ จากการศึกษาของผูวิจัยพบวา การสรางสะพานมีจํานวนมากที่สุด
เมื่อเทียบกับการสรางถนนซึ่งรัฐบาลสวนกลางมิไดใหการสนับสนุนอยางจริงจังอันเนื่องมาจากปจจัย
ที่มาจากการที่รัฐบาลตองประคับประคองงบประมาณในการพัฒนาหลายโครงการทั่วประเทศ ดังนั้น
โครงการบางสวนที่สงจากอีสานก็มิไดรับการอนุมัติโดยเสมอไป แมวาจะมีความพยายามในการเสนอ
ใหสรางทางหลวงที่มีมาตรฐาน แตกระนั้นรัฐบาลก็มีนโยบายใหใชถนนที่มีการทําทางเอาไวแลวเปน
ทางหลวงมณฑล หรือถนนที่ขนาบกับแนวเสนทางรถไฟก็ใหถือเปนทางหลวงเชนเดียวกัน ดังนั้นการ
พัฒนาถนนจึงลาชากวาเมื่อเทียบกับโครงการวางแนวทางรถไฟซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแต พ.ศ.2460 โดย
มีโครงการขยายเสนทางไปอีสานฝงตะวันออกแลวเสร็จใน พ.ศ.2468 และขยายขึ้นอีสานตอนบนใน
สมัยรัชกาลที่ 7 กระนั้นก็ชี้ใหเห็นวา รัฐบาลไดวางแนวทางการดําเนินนโยบายดานการคมนาคมเอาไว
เปนที่เรียบรอย อยางไรก็ตามผูวิจัยพบวา ทางหลวงที่มีการสรางไดมาตรฐานและสมบูรณที่สุดในอีสาน
คือ ทางหลวงสายพิบูลมังษาหาร – ชองเม็ก ซึ่งสรางแลวเสร็จใน พ.ศ.2467 โดยเปนเสนทางที่สมเด็จฯ
กรมพระกํ า แพงเพชรอั ค รโยธิ น เสด็ จ ตรวจราชการด ว ยพระองค เ อง การสร า งทางหลวงสายนี้ มี
นัยสําคัญแสดงใหเห็นถึง การคํานึงถึงปจจัยทางยุทธศาสตรเนื่องจากอุบลราชธานีเปนพื้นที่สําคัญที่มี
การติดตอคาขายกับเมืองปากเซซึ่งอยูภายใตการอารักขาของรัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศส ดังนั้นการสง
สินคาจากไซ งอนสว นหนึ่ งจึ งถู กสงเขา ทางอุบ ลราชธานีเพื่อปอนไปยังสถานีร ถไฟนครราชสี ม าอีก
เสนทางหนึ่ง การสรางเสนทางหลวงใหสะดวกก็เปนนโยบายสงเสริมเศรษฐกิจการคาเชนเดียวกัน และ
แนนอนวา มณฑลอื่น ๆ เชน รอยเอ็ด อุดร อุบลก็ยังไมมีทางรถไฟเขาถึงแตอยางใด ดังนั้นราษฎร
จําตองอาศัยทางเกวียนในการสัญจรไปมาซึ่งยากลําบากและตองประสบปญหาเมื่อเขาฤดูฝน
5.4.3 ดานเศรษฐกิจ
การดําเนินนโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจอีสานของรัฐบาลสยามในสมัยรัชกาลที่ 6 ผูวิจัย
ไดจําแนกออกเปน 2 วิธีการประกอบดวย (1) การพัฒนาดวยวิธีการสงเสริมใหราษฎรทํานา และ
ประกอบอาชีพเสริมเชน ปลูกขาวโพด ผลไมชนิดอื่น ๆ งานรับจางทั่วไป ปนหมอ ปนไห หาของปา ซึ่ง
กระทํากันอยางหลากหลายในภาคอีสาน การดําเนินนโยบายดังกลาวกระทําผานสมุหเทศาภิบาลโดย
การกระจายคําสั่งไปยังทองถิ่นตาง ๆ ใหนายอําเภอ กํานัน ผูใหญบานประกาศใหราษฎรกระทําตาม
รวมไปถึงการส งเสริ มผานการเรียนการศึ กษาโดยรั ฐบาลกําชั บให ครูในโรงเรีย นสอนวิชากสิ กรรม
หัตถกรรมใหแกบุตรหลานของราษฎรอีกชองทาง วิธีการนี้อยูในรูปแบบของ “คําสั่ง” ใหกระทําตาม
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ความตองการของรัฐบาล สวนวิธีที่ (2) คือการพัฒนา สงเสริม ใหการสนับสนุน หรือบรรเทาความ
เดือดรอนดวยการประกาศใชพระราชบัญญัติ หรือกฎขอบังคับตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของตอเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะการเกษตรกรรม เชน หากราษฎรไดรับความเดือดรอนจากเหตุเพลิงไหม ทางการก็จะให
ระงับการชําระเงินรัชชูปการเพื่อใหราษฎรสามารถสรางเนื้อสรางตัวได เมื่อเห็นวาราษฎรสามารถฟนฟู
ฐานะทางครอบครัวไดแลวทางการก็จะดําเนินการเก็บตามเดิมเหมือนทองที่อื่น ๆ หรือในกรณีที่ฝนไม
ตกตามฤดูกาลทําใหการทํานาไมไดผล รัฐบาลก็ใชวิธีการสนับสนุนใหแตละทองถิ่นสรางแหลงเก็บน้ํา
เอาไวใชในรูปแบบ “ทํานบ” หรือการ “ขุดคลอง” ระบายน้ําเอาไวผันน้ําใชในฤดูแลงน้ํา นอกจากการ
บํารุงสงเสริมการทํานาแลว รัฐบาลยังไดสงเสริมการเลี้ยงไหม รวมถึงการปลูกฝายซึ่งกระทํากันอยาง
แพรหลายในมณฑลนครราชสีมา และมณฑลอุบลราชธานี สวนกรณีที่เกิดภาวะขาวยากหมากแพงใน
อีสาน รัฐบาลก็ใชวิธีการจํากัดขาวมิใหนําไปจําหนายภายนอกมณฑลเพื่อปองกันความขาดแคลนขาว
สําหรับบริโภคในแตละมณฑล รัฐบาลมณฑลจะดําเนินการซื้อขาวเอาเก็บไวในยุงฉางของมณฑลโดย
ขายใหแกราษฎรในราคาเทาทุน และหากวาราษฎรคนใดไมมีเงินจะซื้อขาว ก็ใชวิธีการทํางานแลกขาว
ใหกับทางราชการ ราษฎรคนใดที่เปนคนชรา เด็ก คนพิการ หรือผูที่ไมสามารถทํามาหากินดวยตนเอง
ได รัฐบาลจะแจกขาวใหโดยไมคิดเงินแตอยางใด ในชวงปลายรัชกาลที่ 6 รัฐบาลไดสงเสริมใหราษฎร
เลี้ยงสัตวพาหนะและปศุสัตวมากขึ้น โดยพบวาราษฎรไมมีความรูความเขาใจตอการรักษาโรคสัตวทํา
ใหสัตวลมตายจํานวนมาก รัฐบาลจึงแกไขดวยการใหมีแพทยประจําแตละจังหวัดเพื่อออกตรวจตรา
และใหความรูทางวิชาการที่ถูกตองในการเลี้ยงและรักษาโรคสัตว รวมไปถึงการหามไมใหนําซากสัตวที่
ลมตายดวยโรคมาทําประโยชนหรือปรุงอาหารแตอยางใด เปนตน
5.4.4 ดานการศึกษา
การดําเนินการจัดการศึกษาในอีสานในสมัยรัชกาลที่ 6 เริ่มตนดวยการกําหนดระเบียบ
การศึกษาสําหรับประเทศสยามใน พ.ศ.2454 โดยประกาศใหมีการตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นในทุก
มณฑลเพื่อชักนําใหราษฎรสงบุตรหลานของตนเขาเรียนในสถาบันที่รัฐบาลไดจัดเอาไวใหในทองถิ่น
นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่สอนดานการอาชีวศึกษาซึ่งเริ่มดําเนินนโยบายมาตั้งแต พ.ศ.2441 โดยเฉพาะ
วิชาพณิชยกรรมที่เนนไปที่การทํามาหาเลี้ยงชีพของพลเมือง นักเรียนไมควรจะรูเพียงหนังสืออยาง
เดียว แตควรมีวิชาชีพอยางอื่นเอาไวเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวอีกทาง กระทั่งใน พ.ศ.2456 จึงเริ่ม
สงเสริมสามัญศึกษาเนนสอนวิชาคณิตศาสตรและวิชาจรรยา สวนการอาชีวศึกษา เนนที่การศึกษา
พิเศษ เชนวิชาครู แพทย นักกฎหมาย การสงเสริมการสอนวิชากสิกรรม รัฐบาลไดมุงเนนไปที่การ
ปลูกฝงทัศนคติใหนักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาและจัดการสอนใหเด็กนักเรียนลงมือทําดวยตนเอง
สําหรับนโยบายพัฒนาการศึกษาในอีสานผูวิจัยไดแบงออกเปน 3 ชวงเวลาโดยอิงจากการประกาศใช
กฎหมายโดยรัฐบาลสวนกลางประกอบไปดวย
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ชวงที่หนึ่ง รัฐบาลประกาศใหมีการจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลทั่วทุกมณฑล พ.ศ.2454
โดยอาศัยเงินศึกษาพลีที่เก็บจากราษฎรนํามาบํารุงการศึกษา
ชวงที่สอง รัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461 สงผลใหมีการขอ
อนุญาตจัดตั้งโรงเรียนราษฎรซึ่งเปนโรงเรียนเอกชนขึ้นในอีสาน โดยใชงบประมาณสวนบุคคลไมมี
ความเกี่ยวของกับเงินของแผนดิน
ช ว งที่ ส าม รั ฐ บาลประกาศใช พระราชบั ญ ญั ติป ระถมศึก ษา พ.ศ.2464 เพื่อขยายจั ด
การศึกษาอยางทั่วถึงทั่วประเทศ โดยเนนที่ความสําคัญของวิชาชีพมากขึ้นเพื่อแกปญหาความอยาก
เปนเสมียนของราษฎร หลักสูตรการศึกษาใน พ.ศ.2464 นักเรียนจะตองเรียนวิชาชีพควบคูไปกับวิชา
สามัญศึกษา ดังนั้นนักเรียนจึงตองเรียนวิชาเกษตรเปนหลัก และยังมีวิชาพณิชยการและหัตถกรรมถูก
เพิ่มเขามาในสาขาวิสามัญศึกษาเพื่อเนนการสอนวิชาชีพในระดับประถมศึกษาดวย
อยางไรก็ตามหลักสูตรการศึกษาใน พ.ศ.2464 ยังสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการสราง
ความเปนไทยผานแบบเรียนจากสวนกลาง กลาวคือ เปนการจัดการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมือง
ดีมีจริยธรรม โดยหลังประกาศใชหลักสูตรการศึกษาใหมไดเพียง 2 ป สงผลใหการขยายการศึกษาใน
ภาคอีสานเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้นใน พ.ศ.2466-2469 รัฐบาลมีนโยบายใหพระสงฆในอีสานทําหนาที่
ในการกลอมเกลาสังคมอีสานใหมีความเปนไทยตามนโยบายการสรางชาติ โดยสั่งสอนราษฎรตามหลัก
สําหรับคณาจารยจะแสดงแกหมูชน หรือขอใหเจาคณะตลอดเจาอาวาสผูหนึ่งผูใดแสดง ซึ่งหลักการ
ดังกลาวมุงไปที่การปลุกใจพลเมืองอีสานใหรูจักรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย โดยพลเมือง
จะตองประพฤติตนใหมีกําลัง 3 ประการคือ มีกําลังกาย มีกําลังความคิด มีกําลังทรัพย รวมไปถึงการ
รักษาความสงบเรียบรอยภายใน ปองกันขาศึกจากภายนอก การงดเวนทําความชั่วประพฤติแตความดี
บําเพ็ญตัวใหกตัญู ซื่อสัตยและจงรักภักดีตอองคพระมหากษัตริย ซึ่งหลักการดังกลาวมานี้เปนสวน
หนึ่งของโครงการ “โรงงานชูชาติ” ที่เริ่มใชในพื้นที่มณฑลอุบลราชธานี
5.4.5 ดานอื่น ๆ
สาธารณสุ ข จากการศึ ก ษาของผู วิ จั ย พบว า การดํ า เนิ น นโยบายพั ฒ นาอี ส านด า น
สาธารณสุขเปนไปอยางลาชามากเมื่อเปรียบเทียบกับดานอื่น ๆ ในชวงตนรัชกาลที่ 6 รัฐบาลปองกัน
การเกิดโรคไขทรพิษดวยการสั่งใหแตละมณฑลจัดการซื้อพันธุหนองฝจากเมืองไซงอนเพื่อนํามาปลูก
ใหกับราษฎรในมณฑลอีสานไดจํานวนราว 8,000 คน (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.6 ม/10/11 เรื่อง
รายงานกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ผู มีชื่ อแจกยาเปน ทาน และปลูกไขทรพิษ 27 ต.ค.2453 – 30
พฤษภาคม 2465) ใน พ.ศ.2456 ทางการไดปลูกฝปองกันไขทรพิษใหแกราษฎรในจังหวัดอุบลราชธานี
จํานวนประมาณ 7,000 คน สวนมณฑลรอยเอ็ดรัฐบาลก็ไดจัดการสั่งใหแพทยประจําตําบลนําพั นธุ
หนองฝ ไปปลู กให แก ร าษฎรเช น เดี ย วกั น กระทั่งใน พ.ศ.2460 เมื่อเกิดกาฬโรคระบาดในมณฑล
นครราชสีมา ทางการจึงหาวิธีจัดการแกไขและแมวาจะระงับโรคไดแตก็ยังพบวามีโรคระบาดเกิดอยูใน
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จังหวัด กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีคําสั่งใหแพทยประจําจังหวัดออกไปจัดการระงับโรคเปนที่เรียบรอย
การเกิดไขทรพิษระบาดในอีสานผูวิจัยพบวา รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติจัดการปองกัน ไข
ทรพิษ พ.ศ.2456 ในทองที่มณฑลอุดรเพียงแหงเดียว กระทั่ง พ.ศ.2457 รัฐบาลจึงริเริ่มโครงการใหหัว
เมืองจัดสราง “โอสถสภา” ขึ้นตามจังหวัดตาง ๆ เพื่อใหเปนสถานพยาบาลรักษาคนเจ็บคนปวยโดยให
มียาตําราหลวงจากกรุงเทพฯ เอาไวจําหนายใหแกราษฎรที่เขามาทําการรักษา นอกจากนี้รัฐบาลยัง
กําหนดใหมีหมอหลวงหรือแพทย ประจํ าเมื องอยูป ระจํ าตามจังหวัด ๆ ละ 1 คน สวนวิธีการแกไข
ปญหาราษฎรไมรูจักการรักษาความสะอาด รัฐบาลดําเนินนโยบายดวยการแจกใบปลิวชี้แจงใหความรู
แกพลเมืองเพื่อมิใหรักษาตามวิธีการแบบผิด ๆ หรือที่เรียกวา การรักษาแบบพื้นบานพื้นเมือง ผูวิจัย
พบว า การสร า งโอสถสภาตามจั ง หวั ด ต า ง ๆ ในอี ส านก็ ต อ งอาศั ย เงิ น ที่ ม าจากการ “เรี่ ย ไร”
เชนเดียวกับการกอสรางถนน และสะพานซึ่งเปนเงินทุนสวนตัวของราษฎร
หลังจากรัฐบาลไดดําเนินนโยบายสงเสริมใหสรางโอสถสภาขึ้นตามจังหวัดตาง ๆ แลวใน
เวลาตอมาราว พ.ศ.2465 รัฐบาลจึงไดจัดตั้ง “โครงการสาธารณสุขหัวเมือง” ขึ้น หัวใจสําคัญของ
โครงการนี้คือการใหมีแพทยอยูประจําตามตําบลในทองที่ตาง ๆ (เรียกวา แพทยเชลยศักดิ์ หรือ หมอ
สําหรับราษฎร) ซึ่งตางจากเดิมที่ใหมีประจําอยูตามเมืองเทานั้น ทั้งนี้ลวนเปนผลมาจากพระราชบัญญัติ
จัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ.127 และพระราชบัญญัติปกครองทองที่ พ.ศ.2457 นําไปสูการมี
“แพทยสุขาภิบาล” ตามหัวเมืองโดยไมตองประจําอยูแตในเมือง แตใหออกตรวจราชการกํากับดูแล
การทํางานของแพทยประจําตําบลดวย โดยมีหนาที่สําคัญคือการใหความรูในการรักษาโรคแกราษฎร
รวมถึงการปองกันโรคและควบคุมโรคติดตอ
ดานการปาไม อาจกลาวไดวา อุตสาหกรรมการทําปาไมในอีสานกระทํากันนอยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมปาไมในภาคเหนือของประเทศ ในอีสาน ไมกระยาเลยไดรับความนิยม
มากเนื่องจากมีราคาสูง ประกอบกับการตัดไมโดยไมมีการสงวนพันธุไมที่มาราคาไว ทําใหมีราษฎรตัด
โคนไมเปนจํานวนมาก โดยกระทําเพื่อการหักรางถางพงบุกเบิกพื้นที่ทําเรือกสวนไรนา เมื่อมีการตัดไม
ที่มีคาจํานวนมากจึงทําใหไมมีคาที่จะแปรรูปเปนสินคาลดจํานวนลง ซึ่งสงผลตอการคาขาย ดังนั้น
รัชกาลที่ 6 จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติรักษาปา พ.ศ.2456 ขึ้น และไดมี
การกําหนดนิยามคําวา “ปา” “ไม” “ของปา” และกําหนดอํานาจในการอนุญาตตัด ฟน เจาะ เผา
กาน ลิด เลื่อย ตีตราไม และการหามหาของปา ทั้งไดมีการออกกฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการ
รั ก ษาป า พ.ศ.2456 ขึ้ น ประกาศใช ใ นวั น ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ.2456 ซึ่ ง เป น กฎหมายที่ กํ า หนด
หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตตัดไม แปรรูปไม และไดมีการกําหนดประเภทไมออกเปน 2 ประเภทคือ
ไมที่ไมหวงหาม และไมที่หวงหาม โดยการกําหนดไมเปน ประเภทใดนั้น กรมปาไมเป นผู มีอํา นาจ
กําหนด แมวาจะมีพระราชบัญญั ติรักษาป า แตก็ยังไมเพียงพอที่จ ะคุ มครองและป องกั นการตั ด ไม
ทําลายปาที่เกิดจากการบุกรุกได เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับและหวงหามเฉพาะตนไม
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และของปาบางชนิ ด ไมมีอํานาจบังคับ และคุมครองไปถึงสิ ทธิเ หนื อพื้นดิ น กรมปาจึงไดจัด ทํ า ร าง
พระราชบัญญัติสงวนปาเสนอตอรัฐบาล แตก็ไมมีการดําเนินการแตอยางใด และไดใชวิธีการประกาศ
สงวนปาที่คัดเลือกไวโดยใหสมุหเทศาภิบาล หรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูประกาศ วิธีการนี้ไดปฏิบัติ
ใชกันเรื่อยมาจนมีปาสงวนที่ไดรับการรักษาไวเปนจํานวนมาก (วิวัฒนาการของกฎหมายวาดวยปาไม,
2561: Web-Site)
จากที่กลาวมาสรุปไดวา รัฐบาลสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ได
เขาดําเนินนโยบายพัฒนาหัวเมืองอีสานประกอบไปดวย มณฑลนครราชสีมา มณฑลรอยเอ็ด มณฑล
อุดร และมณฑลอุบลราชธานี ตามลําดับ การเขามาดําเนินนโยบายของรัฐบาลสยามประกอบไปดวย
ประเด็น 4 ดานหลัก คือ ดานการเมือง รัฐบาลสยามไดแกไขปรับปรุงระบบราชการในหัวเมืองทุก
มณฑลโดยเฉพาะ การใหมีขาราชการประจําตามหัวเมืองมณฑลที่จัดตั้งใหมคือ มณฑลรอยเอ็ด บริเวณ
มณฑลอุดรแถบเมืองเลย เมืองภูเวียง ก็ใหมีขาราชประจําการโดยเฉพาะตํารวจ เพื่อแกไขปญหาโจร
ผูรายที่ไดรับการรองเรียนจากราษฎร การออกตรวจราชการของขาราชการในพื้นที่เพื่อสอบถามความ
เปนอยูของราษฎรเปนเปาหมายสําคัญที่ทําใหเกิดความเขาใจตอบริบททางสังคมในแตละพื้นที่ ดาน
การคมนาคม รั ฐ บาลสยามให ค วามสํ า คั ญ ต อ การบํ า รุ ง เส น ทางรถไฟโดยปรากฏว า รั ฐ บาลได
วางโครงการขยายเสนทางรถไฟไปยังมณฑลอุบลราชธานี และมณฑลอุดรตั้งแตทศวรรษ 2460 และ
เริ่มดําเนินโครงการในปลายรัชกาลที่ 6 การดําเนินนโยบายทางคมนาคมจึงมีสวนสัมพันธตอระบบ
เศรษฐกิจการคา โดยเฉพาะการขนสงขาว อันเปนผลผลิตหลักของภูมิภาคนี้ อยางไรก็ตามการขยาย
เสนทางคมนาคมในรัชกาลที่ 6 ยังมีความลาชามากหากเปรียบเทียบในสมัยรัชกาลที่ 7 (ผูวิจัยจะได
อธิบายในบทที่ 6) ดานเศรษฐกิจ รัฐบาลสงเสริมใหพลเมืองชาวอีสานปลูกขาวเปนหลัก นอกจากนี้ได
สงเสริมใหประกอบอาชีพเสริมอื่น ๆ เชน ทํานาเกลือ รับจาง ปลูกขาวโพด ปลูกปอ ปลูกฝาย และเพื่อ
เปนการสนับสนุนรัฐบาลในอีกทางพลเมืองจะตองเสียภาษีอากรที่เรียกวา เงินรัชชูปการใหแกรัฐบาล
สําหรับเปนทุนสนับสนุนในการนํามาบริหารจัดสรรงบประมาณใหแตละมณฑลนําไปบํารุงหัวเมืองที่
ปกครอง ดานการศึกษา รัฐบาลสงเสริมการศึกษาใหใชภาษาไทย สอนวิชาจริยศึกษาใหแกนักเรียน
และเนนความรูสึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของนโยบายชาตินิยมในรัชกาลที่ 6
นอกจากนี้ยังสงเสริมใหชายหนุมหัดฝกฝนตนเองออกกําลังกายใหมีรางกายแข็งแรงเพื่อจะเปนกําลัง
สนับสนุนของชาติ และยังเนนที่การอาชีวศึกษาใหพลเมืองรูจักประกอบอาชีพเสริมเชน หัตถศิลป ผาน
การสอนในโรงเรียน การขยายการศึกษาจาก พ.ร.บ.โรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461 สงผลใหมีโรงเรียน
เอกชนเกิดขึ้นเปนจํานวนหลายแหงในอีสาน ประกอบกับ พ.ร.บ.ประถมศึกษา พ.ศ.2464 ไดชวยใหมี
การขยายพื้นที่ทางการศึกษาใหเขาถึงชุมชนที่อยูหางไกลจากมณฑล โดยมีเปาหมายสําคัญคือการให
บุตรหลานของราษฎรทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
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อาจกลาวไดวา ความรูที่มาจากการลงพื้นที่ตรวจราชการของขาราชการจากสวนกลางได
มีสวนชวยใหรัฐบาลสยามสามารถกําหนดนโยบายใหเขากับแตละพื้นที่ในแตละมณฑล ซึ่งเปนการ
สรางความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางศูนยกลางการปกครองกับหัวเมืองรอบนอก ความรูจากรายงาน
ราชการเหลานี้ไดชวยสนับสนุนใหรัฐบาลสามารถทําความเขาใจตอบริบทของพื้นที่หัวเมืองตาง ๆ ได
เปนอยางดี ทําใหการกําหนดนโยบายและการดําเนินนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ การกระทําดังกลาว
มานี้ลวนเปนสวนหนึ่งของการสรางความเปนชาติที่มีกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางการปกครองของประเทศ
ทําใหรัฐบาลสามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรของหัวเมืองอีสานและจัดการดําเนินนโยบายในดานตาง ๆ
อันสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงต อคนอีส านอย างเห็ น ไดชัด และจากนี้ผูวิจัยจะขอกลาวถึ ง การ
ดําเนินนโยบายในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เพื่อใหเห็นถึงความสืบเนื่องของการ
ดําเนินนโยบายในสมัยรัชกาลที่ 6 และความแปรเปลี่ยนของหัวเมืองอีสานดังจะกลาวในบทตอไป
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บทที่ 6
นโยบายการพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยาม
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ระหวาง พ.ศ.2468 – พ.ศ.2477
กลาวไดวาการดําเนินนโยบายในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดสงผลตอความ
เปลี่ยนแปลงตอสังคมชาวอีสานทุกมณฑล ซึ่งเปนความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดอยางตอเนื่องจาก
บันทึกตรวจราชการ ใบบอกที่เปนหนังสือราชการ อยางไรก็ตามการดําเนินนโยบายในรัชกาลดังกลาว
ก็ตองประสบกับปญหาหลาย ๆ ดานที่ตกทอดสืบเนื่องมาตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวหลัก ๆ คือ เรื่องการปกครอง คมนาคม เศรษฐกิจ การศึกษา และอื่น ๆ เชน สาธารณสุข
โดยสามารถจําแนกผลของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดําเนินนโยบายในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโดยแบงเปน 4 มณฑลดังตอไปนี้
มณฑลนครราชสีมา
(1) ดานการปกครอง พ.ศ.2455 รัฐบาลประจํามณฑลไดดําเนินการแบงเขตการปกครองในพื้นที่
อําเภอรัตน บุรี ซึ่งแตเดิมเปนเมืองบริวารของเมืองบุรีรัมย ซึ่งมีการรองเรียนในพื้นที่ดังกลาว ทําใหตอง
แบงอาณาเขตมาขึ้น กับ เมื องสุ ริน ทร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมณฑลอุบลราชานี ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นคือ จากแตเดิมขาราชการที่จะไปตรวจราชการยังทองที่ดังกลาวตองเดินทางเปนระยะไกล และ
ทางการเห็นวา เมืองสุรินทรกับรัตนบุรีนั้นมีระยะทางที่ใกลกันมาก จึงโอนยายทองที่ดังกลาวมาขึ้นกับ
เมืองสุรินทรเพื่อใหงายและสะดวกตอการออกตรวจราชการ
พ.ศ.2457 ทองที่อําเภอกลาง เมืองนครราชสีมาเปนพื้นที่มีโจรผูรายชุกชุม เนื่องจากเปนตลาดที่
มีพอคาประชาชนมาซื้อของแลกเปลี่ยน เมื่อเกิดโจรผูรายทําใหขาราชการออกตรวจตราจับโจรผูรายไม
ทันการ พระยากําแหงสงครามจึงไดดําเนินการตั้งกิ่งอําเภอทาชาง และกิ่งอําเภอจอหอขึ้น เพื่อใหงาย
ตอการสงตํารวจเขาไปตรวจจับผูรายในทองที่ดังกลาว
(2) ดานการคมนาคม มณฑลนครราชสีมาเปนมณฑลที่ระบบการคมนาคมเจริญที่สุดในอีสานเปน
พื้นอยูแลว โดยรถไฟสายแรกเปดเดินถึงเมืองนครราชสีมาใน พ.ศ.2443 สงผลตอความเปลี่ยนแปลง
ดานระบบขนสงมวลชนซึ่งทําใหการขนถายสินคาเขาออกมณฑลนครราชสีมา รวมทั้งใหคนโดยสารมี
ความรวดเร็วมากขึ้น ตอมารัฐบาลจึงไดดําเนินการขยายเสนทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ มีปลายทาง
อยูที่อุบลราชธานีและอีสานเหนือมีปลายทางอยูที่เมืองขอนแกน อยางไรก็ตามโครงการขยายเสนทาง
ขางตนเริ่มดําเนินการในปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจนแลวเสร็จในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
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พ.ศ.2454 ราษฎรอําเภอสูงเนินไดดําเนินการกอสรางสะพานขามลําหวยในทองที่บานโปง จาก
แตเดิมที่ตองเดินขามลําน้ํา สงผลใหสะพานเปนเสนทางขนสงลําเลี้ยงขาวสารและสัตวพาหนะไปมาได
สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ราษฎรในทองที่อําเภอภูเขียว ไดรวมกันสรางสะพานไวใชจํานวน 8 แหง จาก
แตเดิมที่ยังไมมีสะพานเอาไวสัญจร
นอกจากนี้รัฐบาลยังไดกอสรางทํานบกั้นน้ําในมณฑลนครราชสีมา ซึ่งปรากฏแนวทางการสราง
ทํานบอยางแพรหลายทั้งในมณฑลนี้และมณฑลอื่น ๆ โดยเฉพาะนครราชสีมาที่เริ่มกอสรางทํานบเก็บ
น้ํามาตั้งแต พ.ศ.2450 การมีทํานบเก็บน้ําสงผลตอความเปลี่ยนแปลงในแงของการควบคุมระบบการ
หมุนเวียนน้ําเพื่อผันเขาสูไรนาของราษฎร ทําใหจากแตเดิมที่ราษฎรรองเรียนวา ฝนแลง น้ําเหือดแหง
น้ํากินน้ําใชไมเพียงพอตอความตองการ เมื่อสรางทํานบแลวสงผลใหราษฎรมีน้ํากินน้ําใชและหลอเลี้ยง
ตนขาว โดยปรากฏวาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมีทํานบในมณฑลนครราชสีมา
จํานวน 1,211 แหง
พ.ศ.2462 อําเภอจัตุรัสเมืองชัยภูมิ ไดจัดสรางสะพานขามคลองในทองที่ดังกลาว จากสาเหตุเดิม
ไมมีสะพานไวใหราษฎรเอาไวสัญจร สรางความยากลําบากในการขนสงสินคาไปมาระหวางเมือง โดย
ไดรับความรวมมือในการกอสรางจากราษฎรเปนอยางดี นอกจากการใชแรงงานราษฎรแลว ทางการ
ยังไดเกณฑนักโทษมาชวยในการกอสรางถนนและสะพานอีกดวย
การคมนาคมในมณฑลนครราชสีมา หากงดเวนเสนทางรถไฟแลว ในพื้นที่รอบนอกของเมือง
นครราชสีมา กลาวไดวายังมีความยากลําบากมากโดยเฉพาะเรื่องถนนหนทาง จากการศึกษารายงาน
ตรวจราชการ พ.ศ.2465 พบว า รั ฐ บาลมี ความเห็น วา ไมควรสรางถนนในมณฑลเพราะเปน การ
สิ้นเปลืองงบประมาณแผนดินมาก ควรจะบํารุงแตเฉพาะทางรถไฟ และควรใหมีสะพานขามลําหวย
หรือลําน้ําเปนพอ สวนถนน ไมควรทําถนนแบบพูนดินถมอัดใหแนน แตควรใชเสนทางเกวียนที่มีอยูแต
เดิมแลวไวสัญจรมากกวา เนื่องจากรัฐบาลเห็นวา การมีถนนคูกับรถไฟซึ่งกําลังมีโครงการขยายเสนทาง
อาจทําใหรัฐบาลมีงบประมาณบํารุงซอมแซมไมเพียงพอ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในดานการคมนาคมของมณฑลนครราชสีมา อาจกลาวไดวา มีความ
เปลี่ยนแปลงที่มีพัฒนาการมาตั้งแตทศวรรษ 2440 กลาวคือ รถไฟไดทําใหเกิดการอพยพของกุลีชาว
จี น เข า มาตั้ ง รกรากในนครราชสี ม า และขยายกลายเป น ชุ ม ชนการค า ในรอบบริ เ วณสถานี ร ถไฟ
นครราชสี มา อนึ่ ง ชาวจี น ได ก ลายมาเป น ผู มี บ ทบาทสํ าคั ญ ต อ การขั บ เคลื่อ นระบบเศรษฐกิ จ ใน
นครราชสีมา ดังนั้นหากพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงในแงที่เจริญยิ่งขึ้น ความเจริญเหลานี้ยังคง
กระจุกตัวอยูแตเพียงในพื้นที่เมืองนครราชสีมาเทานั้น เนื่องจากมีรถไฟและมีถนนหนทางที่เจริญกวา
ทองที่อําเภออื่น ๆ ซึ่งตองสรางถนน สะพาน ตามมีตามเกิด
(3) ดานเศรษฐกิจ รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติเก็บเงินคาราชการตั้งแต พ.ศ.2444 ใน
มณฑลทั่ ว พระราชอาณาจั ก รแต บั ง คั บ ใช ใ นหั ว เมื อ งอี ส านใน พ.ศ.2446 ต อ มาเมื่ อ เข า สู ส มั ย
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงเปลี่ยนแปลงการเก็บเงินคาราชการเปนเงินรัชชูปการ
ตามพระราชบัญญัติเงินรัชชูปการ พ.ศ.2468 โดยกําหนดใหราษฎรตองเสียภาษีใหกับรัฐบาลเปนเงิน 4
บาท เฉพาะผูชายอายุระหวาง 18-60 ปเทานั้น นอกจากนี้ยังไดประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะฆา
โคกระบือ และสุกรตามหัวเมืองตาง ๆ พ.ศ.2443 กําหนดใหในแตละทองที่เมื่อราษฎรจะทําการฆา
สั ต ว พ าหนะจะต อ งไปขอใบอนุ ญ าตฆ า สั ต ว จ ากมณฑลเสี ย ก อ น สํ า หรั บ ความเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจในมณฑลนครราชสีมาอาจกลาวไดวาเปนผลมาจากการสรางเสนทางรถไฟเขาถึงนครราชสีมา
ตั้งแตรัชกาลที่ 5 สงผลใหมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ จากแตเดิมที่ตองขนสงขาวหรือสินคาของปาดวย
เกวียนผานชองทางตาง ๆ ปลายเขตแดนของมณฑล เมื่อมีรถไฟ กลาวคือ ทําใหพอคา ประชาชน
สามารถยนระยะเวลาในการเดินทางไดมาก กับทั้งเสนทางรถไฟมีความปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับ การ
ขนสงสินคาผานทางเกวียน ซึ่งตองเผชิญกับภัยคุกคามรอบตัวอาทิ โจรปา สัตวดุราย ยุงลาย และสัตว
มีพิษจํานวนมาก ดังนั้นการขนสงสินคาโดยรถไฟจึงชวยใหเศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตมากขึ้นกวาเดิม
ดังจะเห็นไดจากการผลิตขาวเพื่อสงออกปอนไปยังกรุงเทพฯ ที่เพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้น นอกจากจะสราง
รายไดใหกับราษฎรแลว ยังชวยใหฐานะในการดํารงชีวิตของราษฎรมีความเปนอยูที่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง
ดวย
(4) ดานการศึกษา มณฑลนครราชสีมาเปนพื้นที่แหงแรกที่รัฐบาลประกาศขยายการศึกษาตั้งแต
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การจัดการศึกษาในอีสานในระยะแรกอาศัยวัดและ
พระภิกษุสงฆเปนผูอบรมสั่งสอนใหแกราษฎร และบุตรหลาน การจัดการศึกษาในมณฑลนครราชสีมา
และมณฑลอื่น ๆ เปนผลมาจากการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2435 และรวมไปถึงสภาวะกันดาร และ
ภาวาะขาดบุคลากรเพื่อเขารับราชการ เปนปญหาของรัฐบาลที่ตองเรงดําเนินการแกไข เพื่อสรางความ
เปนอันหนึ่งอั นเดีย วกั น โดยมีพระสงฆ ทําหนาที่เ ปน ตัว กลางในการสอน ทั้งนี้ประชาชนไดใ ห การ
สนับสนุนเปนอยางดี จนกระทั่งมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ซึ่งกําหนด
บุตรหลานของราษฎรทุกคนตองเขารับการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับบริบททางสังคม ซึ่งเนนไปที่
การศึกษาวิชาชีพ การเปดสอนวิชาชีพดานการกสิกรรม กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในดานการสราง
ความรู ค วามเข า ใจและเป ด โอกาสให ค นรู น อ ยได มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การเกษตรกรรมมากขึ้ น อั น
เนื่องมาจากปจจัยเรื่องความยากจน ราษฎรถูกภัยธรรมชาติคุกคามทําใหเกิดภาวะแหงแลง เมื่อเกิด
ภาวะแหงแลงจึงทําใหการทํานาไมประสบผลดี รัฐบาลจึงไดสงเสริมใหราษฎรประกอบอาชีพเสริม
อยางอื่นอาทิ ทอผา ปนเครื่องปนดินเผา ปลูกพืชผักชนิดอื่น ๆ ที่รับประทานได เปนตน
ความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏขึ้นในมณฑลนครราชสีมา ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวกลาวคือ รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรขึ้นใน พ.ศ.2461 ซึ่งสงผลให
เกิดโรงเรียนเอกชนที่ราษฎรผูมีทรัพยสินมากจัดตั้งขึ้นเอง และดูแลกํากับบริหารโรงเรียนเอง โดยมี
พัฒนาการมาจาก โรงเรียนประชาบาลซึ่งประกาศใชในตนรัชกาล พ.ศ.2454 อยางไรก็ตามโรงเรียน

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

303
ราษฎรก็ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย จะเห็นไดวา มีการจัดตั้งโรงเรียนดังกลาวหลายแหงในมณฑล
นครราชสีมาโดยอาศัยเงินบริจาคของราษฎรมอบใหเปนงบประมาณของโรงเรียนเพื่อจัดสรรเรื่อง
คาใชจายตาง ๆ อาทิคาแบบเรียน อุปกรณเครื่องเขียน รวมไปถึงเงินเดือนของครู เปนตน
มณฑลรอยเอ็ด
(1) ดานการปกครอง ใน พ.ศ.2455 รัฐบาลไดประกาศแยกเมื องร อยเอ็ด มหาสารคาม และ
กาฬสินธุออกจากมณฑลอีสาน ดวยเหตุผลที่เปนหัวเมืองที่หางไกลจากศูนยกลางที่เมืองอุบลราชธานี
การเดินทางของขาราชการไปตรวจทองที่ดังกลาวตองใชระยะเวลานาน สมควรใหมีขาราชการระดับสูง
ประจําการอยูในทองที่ทั้งสามดังกลาว สงผลใหทั้งสามหัวเมืองเปลี่ยนมาเปน มณฑลโดยมีรอยเอ็ดเปน
ศู น ย กลางการปกครอง รั ฐ บาลได ป ระกาศใช พระราชบัญ ญัติป กครองทองที่ศก 116 (พ.ศ.2440)
เนื่องจากเปนมณฑลใหม ระบบการปกครองจึงยังไมเขาที่เขาทางดังเชนมณฑลอื่น ๆ นอกจากนี้รัฐบาล
มณฑลยังไดรั บผิ ดชอบดานการโยธา โดยเฉพาะการสรางสถานที่ร าชการ เชน โรงพักตํารวจภู ธ ร
เรื อนจํ า เป น ต น ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ดขึ้น ในมณฑลร อยเอ็ ด กลาวคือ ขาราชการที่สงมาจาก
สวนกลางคือ หมอมเจาธํารงศิริ ไดมาประจําการอยูที่มณฑลและไดออกตรวจตราความเปนอยูของ
ราษฎรซึ่งทําใหเห็นความเปนอยูและสภาพวิถีชีวิตของราษฎรมากยิ่งขึ้น ทั้งยังไดจัดการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของราษฎร อาทิเชน ขาราชการเรียกรองคาคํารองจากราษฎร 1 บาท 50 สตางค เอา
มาเป น ประโยชน สว นตั ว การฆ า โคที่ ไม ได รับ อนุญ าต ขาราชการไดจับ กุมและปรับเอาเงิน มาเปน
ทรัพยสินสวนตัว หรือการเรียกลูกบานมาเลนพนันเบี้ยโบก ก็หมดสิ้นไป เปนตน ดานการปกปนเขต
แดน ใน พ.ศ.2462 ไดมีการยุบอําเภอดินแดงซึ่งมีพื้นที่ขนาดเล็กและประชากรนอย ทั้งนี้รัฐบาลมณฑล
ไดทําการตัดเอาเขตทองที่อําเภอเสลภูมิ อําเภอกมลาไสยจากอําเภอกุฉินารายณมารวมกันและตั้งชื่อ
วา อําเภอโพนทอง
(2) ดานการคมนาคม นโยบายของรัฐบาลสวนกลางดานการคมนาคมคือ ใหแตละมณฑล หรือแต
ละทองที่จัดการบํารุงเสนทางบก เสนทางน้ําดวยเงินรายไดที่มาจากการการเรี่ยไรจากราษฎร หรือ
พ อ ค า ข า ราชการทั่ ว ไป เนื่ อ งจากในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว รั ฐ บาลมี
งบประมาณไมเพียงพอตอการทํานุบํารุงหัวเมืองทั่วทั้งประเทศได วิธีการไดมาซึ่งรายไดดังกลาวคือ
การขอเงินบริจาคจากราษฎร ซึ่งกระทํากันอยางแพรหลายทั่วทั้งประเทศ สภาพการคมนาคมในมณฑล
รอยเอ็ดนั้นกลาวไดวายังมีความลาหลังอยูมาก สภาพถนนสวนใหญยังเปน ทางเกวียนที่จะสามารถ
สัญจรไดสะดวกในฤดูแลงเทานั้น สวนฤดูฝนจะมีน้ําขังปนโคลนซึ่งทําใหเกวียน หรือระแทะ ไมสามารถ
ไปได สวนตามลําหวยหนองคลองบึงตาง ๆ ปรากฏวาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ราษฎรยังมีความยากลําบากมากในการเดินขามลําหวย เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 6 นโยบาย
ดังกลาวมาใชไดดีในแตละหัวเมืองมณฑลดังตัวอยางเชน การสรางสะพานขามหวยกุดนางใย ในตําบล
ตลาด ทองที่อําเภออุไทยสารคาม เมืองมหาสารคาม ซึ่งแตเดิมเปนสะพานไมเกาชํารุดทรุดโทรม เมื่อ
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เข า ฤดู น้ํ า หลาก ราษฎรจึ งไม สามารถสัญจรไปไหนไดเนื่องจากสะพานตัดขาด ดังนั้น จะเห็นไดวา
สิ่งกอสรางประเภท ถนน หรือสะพานสวนใหญ เกิดขึ้นดวยแรงงานและกําลังเงินของราษฎรทั้งสิ้น จะ
มีก็แตสวนนอยที่มาจากเงินของสวนราชการที่ชวยสนับสนุนบางเปนครั้งคราว
สวนเรื่องไปรษณียโทรเลข ปรากฏวา แตเดิมการสงจดหมายทางไปรษณีย บุรุษไปรษณียตองเดิน
ออมไปมณฑลอุบล เมืองสุรินทร เมืองบุรีรัมยของมณฑลนครราชสีมา ซึ่งตองใชเวลารวม 2 เดือน ทํา
ใหมีความลาชา ทั้งนี้รัฐบาลไดปรับเปลี่ยนเสนทางใหม เพื่อใหสะดวกคือ ใหบุรุษไปรษณียเดินทางไป
ตามเสนทางระหวางเมืองรอยเอ็ด-เมืองบุรีรัมย-เขาเมืองนครราชสีมา ไมตองเดินออมไปมณฑลอุบล
เหมือนแตกอน ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในดานระยะเวลารวมทั้งระยะทางกลาวคือจากแตเดิมตอง
ใชเวลาราว 60 วันเมื่อไดมีการปรับเปลี่ยนเสนทางใหมทําใหยนระยะทางไดเหลือเพียง 15 วันเทานั้น
สวนโทรศัพททางการไดกําหนดใหมีในทองที่จังหวัดมหาสารคาม อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย อําเภอวาปปทุม เปนตน
(3) ด า นเศรษฐกิ จ รั ฐ บาลได ป ระกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติลั กษณะฆาโค กระบื อ และสุก รขึ้ น
ภายหลังการประชุมเทศาภิบาล พ.ศ.2456 เพื่อใหการฆาสัตวถูกตองตามกฎหมาย และปองกันการ
ลักลอบฆาสัตวโดยผิดกฎหมาย ภายหลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัติปรากฏวามีราษฎรนําสัตว
มาขึ้นทะเบียนขออนุญาตฆาสัตวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ราษฎรยังไดเลี้ยงไหมกันมาก และยังมีไรฝาย
ราษฎรไดเพาะปลูกเอาไวมาปนเปนดาย นอกจากนี้ยังมีการหาของปาโดยราษฎรนําไปขายตอใหพอคา
ในมณฑลนครราชสีมาเชน หนังสัตว เขาสัตว เชน โค กระบือ และยังมีครั่งดิบอีกดวย สวนการปลูกพืช
นอกจากขาวซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจแลว พบวา ยังมีการปลูกขาวโพด หมาก มะพราว ออย ยาสูบ คราม
ผลไมชนิดอื่น ๆ เปนตน
(4) ดานการศึกษา มีการตั้งโรงเรียนประถมศึกษาในรอยเอ็ด โรงเรียนมูลศึกษาประจําอําเภออุทัย
กาฬสินธุ อําเภออุทัยสารคาม อําเภอประจิมรอยเอ็ด อําเภอพนมไร อําเภอธวัชบุรี โดยไดรับเงินเดือน
จากมณฑลเปนเงินพระราชทานหลวง อยางไรก็ตามในทองที่เมืองรอยเอ็ด กาฬสินธุ มหาสารคาม ก็
ตองประสบกับภาวะทุพภิกขภัย อันเนื่องมาจากการทํานาไมไดผลเลยตั้งแต พ.ศ.2450-2454 ทําให
ราษฎรไมสงบุตรหลานไปเขาเรียนและนําบุตรหลานไปชวยทํานาหาเลี้ยงครอบครัว ประกอบกับเงิน
บํารุงครูชั้นรองมีจํานวนนอยกวาครูใหญ ทําใหครูไมสามารถดํารงชีวิตไดเนื่องจากเงินเดือนไมเพียงพอ
รัฐบาลจึงไดเริ่มขยายการศึกษาจากเมืองหลักของมณฑลออกไปยังอําเภอ และตําบลตาง ๆ ใหมีทั่วถึง
ดังปรากฏวาในรายงานตรวจราชการมณฑลรอยเอ็ด พ.ศ.2455 ระบุวามีจํานวนนักเรียนในมณฑล
ทั้งหมด 4,247 คน เฉพาะโรงเรียนมูล เงินเดือนครูมีไมพอ เมื่อไดทําการเรี่ยไร ราษฎรก็ยากจนไมมีเงิน
ออกให พ.ศ.2461 รัฐบาลไดสงเสริมการศึกษาประชาบาล โดยราษฎรตองเรี่ยไรเงินกันเองเพื่อจัด
การศึกษา กระทั่ง พ.ศ.2464 รัฐบาลจึงไดขยายการศึกษาโดยประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา
ทํ า ให ท อ งที่ ตํ า บลต า ง ๆ ในมณฑลร อ ยเอ็ ด ได รั บ การจั ด การศึ ก ษาจํ า นวน 115 ตํ า บล ความ
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมณฑลรอยเอ็ด กลาวไดวาเริ่มมีความชัดเจนตั้งแตหลัง พ.ศ.2464 เปนตนมา
อั น ก อให เ กิ ด การบั งคั บ ใหบุ ตรหลานของราษฎรตองเขาเรีย นทุกคน หากไมเขาเรีย นทางการจะมี
บทลงโทษ นอกจากนี้ราษฎรจะตองเสียเงินศึกษาพลี เปนเงินบํารุงการศึกษา ซึ่งนําไปสูการสรางภาระ
ใหกับราษฎรอีกชั้นหนึ่งรองลงมาจากการตองเสียเงินรัชชูปการใหกับทางการดวย
มณฑลอุดร
(1) ด า นการปกครอง มณฑลอุ ด รได จั ด การปกครองมาตั้ ง แต ค รั้ งสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว การปกครองในมณฑลนี้รัฐบาลมณฑลไดทําหนาที่ในการยุบ และจัดการโยกยาย
เขตการปกครอง หากทองที่อําเภอใดมีอาณาบริเวณกวางขวางรัฐบาลมณฑลก็จะดําเนินการตัดแบง
เขตการปกครองโดยตั้งอําเภอใหมเพื่อถายเทจํานวนประชากรที่ลนออกไปเมืองใหม วิธีดังกลาวกระทํา
กันมาตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว อาทิ อําเภอหนองคายมีอาณาบริเวณมากก็
ไดตัดแบงไปเปนอําเภอเพ็ญ อําเภอบานผือ เปนตน พ.ศ.2457 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติ
ลักษณะเกณฑทหาร พ.ศ.2457 สงผลใหมีการออกประกาศรับคนเขารับราชการในแผนกตํารวจภูธร
เพิ่มมากขึ้น ในปเดียวกัน หมอมเจาคํารบ ไดออกตรวจราชการแผนกตํารวจภูธรเพื่อสรางความเปน
ระเบียบใหกับโรงพักตํารวจภูธรของมณฑลอุดร และมณฑลอื่น ๆ การตรวจการครั้งนี้ทําใหเกิดการสง
นายสืบตํารวจไปประจําการตามอําเภอตาง ๆ เชน อําเภอกลาง อําเภอนอก และเมืองขอนแกน ใน
ดานการศาล จากแตเดิมที่ราษฎรอําเภอหนองคายตองเดินทางไปขึ้นศาลที่เมืองอุดรธานี ซึ่งทําให
เสียเวลาในการเดินทางและการทํามาหากิน รัฐบาลจึงไดจัดตั้งอําเภอหนองคายขึ้นเปนเมืองหนองคาย
โดยการรวมอําเภอพานพราว หนองคาย โพนพิสัย เพื่อตั้งเปนเมืองหนองคาย เพื่อใหเกิดความสะดวก
ตอราษฎรในการขึ้นศาลไมตองเดินทางไกลหลายวัน ใน พ.ศ.2468 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชโองการ สั่งวา ทองที่อําเภออากาศอํานวย และอําเภอวาริชภูมิ ในมณฑล
อุดรที่ถูกยุบไปเมื่อ พ.ศ.2457 ขณะนี้มีจํานวนพลเมืองหนาแนนขึ้น ทรงมีพระราชดําริหวา เพื่อให
สะดวกแกราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหยกเอา 7 ตําบลจากอําเภอทาอุเทน ตั้งเปน กิ่งอากาศ
อํานวย ขึ้นกับทาอุเทน จังหวัดนครพนม และ 2 ตําบลจากอําเภอพรรณนานิคม และ จากอําเภอบาน
หันรวมกันเรียกวา กิ่งวาริชภูมิ ขึ้นกับอําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในมณฑลอุดรสวนใหญ จึงเปนเรื่องการ โยกยายทองที่ตาง ๆ ไปขึ้นกับอีกทองที่หนึ่ง รวมไปถึง
การตัดแบงเขตการปกครอง โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรที่หนาแนนขึ้นนั้นเอง
(2) ดานการคมนาคม กอนหนาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจะทรงปฏิรูปการ
ปกครองใน พ.ศ.2435 กล า วได ว า การเดิ น ทางขึ้น หัว เมืองอีส านตอนบนมีความยากลําบากมาก
แมกระทั่งการเสด็จตรวจราชการของ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพใน พ.ศ.2449 ก็ยังมีความ
ยากลําบาก เนื่องจากยังไมมีเสนทางบกที่ดี และทางรถไฟยังไมขึ้นถึงเมืองอุดรธานี ดังนั้น การคมนาคม
สวนใหญในมณฑลอุดร จึงพึ่งพาเสนทางเกวียนเปนหลัก และเสนทางน้ําเปนอันดับรองลงมา ความ
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เปลี่ยนแปลงสวนใหญจึงเกิดจากการที่สมุหเทศาภิบาลบํารุงการโยธาและผังเมืองเฉพาะตัวเมืองอุดร
เทานั้น อาทิ การสรางศาลารัฐบาลมณฑล ศาลมณฑล และเรือนจํา เปนตน สวนถนนหนทาง รัฐบาล
มณฑลไดอาศัยการเกณฑกําลังคนมาชวยกอสราง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู หัว
มณฑลอุดรมีความเจริญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของมณฑล มีสินคาสงจาก
เวียงจันทนและสงจากเมืองนครราชสีมาโดยเฉพาะสมัยหลวงวิจิตรวิบูลยการ (อุย นาครทรรพ) เปน
ผูวาราชการเมืองอุดรธานี ระหวาง พ.ศ.2450-2457 สมัยพระยาอุดรธานีศรีโขมสาครเขตต (รอด สาริ
มาน) ระหวาง พ.ศ.2457-2461 หมอมเจาโสตถิผล ชมภูนุช ระหวาง พ.ศ.2461-2462 และ พระยา
อุดรธานีศรีโขมสาครเขตต (ชวง สุวรรทรรภ) ระหวาง พ.ศ.2462-2468 ไดบํารุงบานเมืองและสราง
สาธารณประโยชนขึ้นมาก เชน ถนนนอกจากตัวเมืองอุดรธานี ตามอําเภอตาง ๆ มีการกอสรางอยาง
แข็งขัน โดยรัฐบาลมณฑลจะเกณฑราษฎรหลังจากฤดูการทํานาเสร็จสิ้นแลวใชแรงงานเปนระยะเวลา
10 วัน การกอสรางสวนใหญจะเปน การทําถนน และสรางสะพานขามลําน้ําเชน ลําน้ําภาชี ลําน้ําพอง
การบํ ารุ งถนนหนทางและสะพานในมณฑลอุดรชว งระหวาง พ.ศ.2453-2468 นับ ไดวาเกิดความ
เปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการคมนาคมของราษฎรที่สะดวกยิ่งขึ้นเทาที่จะเปนไดในขณะนั้น สวนโครงการ
สําคัญเกี่ยวกับถนน รัฐบาลมณฑลไดดําเนินการกอสรางถนนจากเมืองหนองคายเชื่อมตอกับ มณฑล
นครราชสีมา เนื่องจากมีพอคาลําเลียงสินคาไปมาระหวางเวียงจันทน-หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแกนนครราชสีมา เปนจํานวนมาก โดยใชแรงงานราษฎร หากชวงใดที่การทํานาไมไดผลดี ก็จะละเวนไม
เกณฑแรงงานราษฎรเพื่อเปนการบํารุงราษฎรจนกวาจะไดขาวปลาอาหารบริบูรณดี ใน พ.ศ.2468
รัฐบาลไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวย การจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น เพื่อสรางทาง
รถไฟตอจากจังหวัดนครราชสีมา ไปยังจังหวัดขอนแกน ทําใหมีการขยายเสนทางขึ้นหัวเมืองอีสาน
ตอนบนในชวงปลายรัชกาลที่ 6 แลวเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 7
(3) ดานเศรษฐกิจ มณฑลอุดรเปนถูกกลาวถึงเรื่องความกันดารน้ําไมตางจากมณฑลนครราชสีมา
เพราะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนระยะแรกที่เริ่มมีการปฏิรูปประเทศ จึงทํา
ใหการดําเนินนโนยายชวงเวลาดังกลาวเนนไปที่การจัดการปกครองและปญหาชายแดนมากกวาสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เมื่อเขาสูสมัยรัชกาลที่ 6 รัฐบาลมณฑลไดรับเอานโยบายจาก
กระทรวงเกษตรฯ เรื่ อ งการบํ า รุ ง ทางน้ํ า เกี่ ย วกั บ การสร า งแหล ง กั ก เก็ บ น้ํ า ที่ เ รี ย กว า “ทํ า นบ”
ตัวอยางเชนการสรางทํานบปดกั้นน้ําที่หวยโศกรัง ตําบลแวงนอย เปนตน ดานการเก็บภาษีอากรพบวา
รัฐบาลมณฑลเก็บเฉพาะเงินคาราชการจากราษฎรในมณฑล สวนอากรคานา ไรยาสูบ อากรบอเกลือ
รัฐบาลยังไมไดกําหนดใหมีการเก็บภาษีแตอยางใด ดวยทรงพระมหากรุณาแกราษฎรที่ยากจนและที่อยู
หางไกล ทั้งนี้ไดมีการจัดเก็บภาษีสุรา โดยวิธีการออกใบอนุญาตเตาละ 20 บาท เปนตน เมื่อพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัตร ขึ้นมาเปนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ไดรายงานไปยังกรุงเทพฯ วา การทํานาใน
อําเภอดานซาย เมืองเลยทําไมไดผลมาตั้งแต พ.ศ.2450-2453 ทําใหราษฎรยากจนและไมมีขาวจะกิน
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จึงไดมีการอพยพโยกยายถิ่นไปอยูอําเภอนครไทย และภูเขียว รัฐบาลจึงไดออกประกาศลดเงินคา
ราชการจาก 3 บาทใหเหลือเพียง 2 บาท ตอมาทางการจึงไดประกาศแกอัตราการเก็บเงินคาราชการ
เปน 4 บาทดังเดิม โดยใหมีผลบังคับใชใน พ.ศ.2460 เปนตนไป
ในพ.ศ.2454 เปนตนไปมีรายงานเกี่ยวกับการทํานาของราษฎรมณฑลอุดรวา การทํานาไมไดผลดี
ราษฎรพากันอดอยาก บางคนตองกลายมาเปนขอทาน หรือเอาแรงไปแลกขาวบาง หรืออาศัยขอขาว
จากเพื่อนบานกินบาง สวนราษฎรที่มีอันจะกินก็จะนําพาหนะออกไปหาซื้อขาวจากเมืองที่มีขาวสาร
เหลือจํานวนมากเชนเมืองขอนแกน ปญหาดังกลาวนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ จึงทรงมี
โทรเลขถึงสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ใหดําเนินการแกไขปญหาดังนี้ (1) สํารวจปริมาณขาวที่คงเหลือ
ในแตละทองที่ (2) คิดหาขาวเพิ่มเติมจากแหลงอื่น (3) ตองใชเงินหลวงซื้อขาว ขายราคาเทาทุน หรือ
ขาดทุนเล็กนอย (4) หากราษฎรไมมีเงินซื้อ ใหหางานใหราษฎรทําแลกขาว และ (5) ใหขาวเฉพาะผูที่
ไมมีเงินเชน คนชรา คนพิการ เด็ก เปนตน วิธีการดังกลาวมานี้ใชไดผลในมณฑลอุดร ดังจะเห็นไดจาก
การสงขาวไปยังเมืองขอนแกน หากราษฎรคนใดอดขาวใหไปขอรับขาวไดที่อําเภอภูเวียง อยางไรก็ตาม
แมจะมีรายงานวา การทํานาในมณฑลอุดรไมไดผล แตก็มีรายงานวา มีการทํานาไปแลวในมณฑลอุดร
จํานวน 101,510 ไร จากเนื้อที่ทั้งหมด 193,557 ไร วิธีการที่จะทําใหปลูกขาวไดผลผลิตดีคือ การปด
ทํานบ โดยเจาพระยาวงษานุ ประพั ทธ เสนาบดีกระทรวงเกษตร รวมทั้งกระทรวงคมนาคมในตน
รัชกาลที่ 6 มีนโยบายใหปองกันภาวะความฝดเคืองอาหารในประเทศ ดวยการปดกั้นแหลงน้ําเอาไวใช
และหางานใหราษฎรทําเพื่อแลกอาหาร นโยบายดังกลาวสงผลตอความเปลี่ยนแปลงดังใน พ.ศ.2458
ปรากฏรายงานน้ําฝนตนขาว วา ราษฎรในมณฑลอุดรทํานาไดผลดี 9 ในสวน 10 มีน้ําทาและฝน
บริบูรณดี ดังนั้นการทํานาจึงไดผลดีกวา พ.ศ.2457
ในพ.ศ.2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกเวน
การเก็บคาอาชญาบัตรฆาสุกรใหญและสุกรหัน ในทองที่อําเภอดานซาย มณฑลอุดร ดวยทรงเห็นวา
ราษฎรมีความยากจน และไมมีเงินที่จะจายคาอาชญาบัตร ตอมาเมื่อการทํามาหาเลี้ยงชีพของราษฎร
ในทองที่ดังกลาวนี้ไดผลดีจึงประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะฆาโค กระบือ และสุกรตามหัวเมือง
รัตนโกสินทรศก 119 โดยใหมีผลบังคับใชใน พ.ศ.2462 เปนตนไป แตจากสภาพการทางเศรษฐกิจ
ฝดเคืองหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 พ.ศ.2460 ทําใหเกิดภาวะขาดแคลนขาวในมณฑลอุดร มีขาวไมเพียง
พอที่จะสงไปขายที่ชุมทางเมืองนครราชสีมา รัฐบาลเกรงวา ราษฎรจะมีขาวไมเพียงพอเลี้ยงปากเลี้ยง
ทอง จึงได ประกาศพระราชบัญญัติกํากับตรวจตราขาว พ.ศ.2462 อันสงผลให เกิดการประกาศหาม
นํ า ข า วออกนอกมณฑลอุ ด ร เพื่ อ เป น การกั ก เก็ บ ข า วเอาไว ใ ห ร าษฎรเหลื อ กิ น ในมณฑล ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมณฑลจากการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลกลาวคือ มีการสราง
ทํานบกั้นน้ํา และกักเก็บน้ําเอาไว ใชเพิ่ มมากขึ้น ในมณฑล และสงผลดีตอการนําน้ําเอาใชเพื่ อ การ
เกษตรกรรม และอุปโภคบริโภคของราษฎร จากภาวการณฝนแลงในตนทศวรรษ 2450 เมื่อกระทรวง
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เกษตรไดประกาศนโยบายการบํารุงการเกษตรกรรมตามหัวเมืองแลว สงผลใหมีการสรางทํานบอยาง
แพรหลายทั่วประเทศ นอกจากนี้จากที่เกิดภาวะฝดเคืองขาวสารในมณฑล รัฐบาลก็ไดดําเนินนโยบาย
กักเก็บขาวเอาไวในมณฑลเพื่อปองกันภาวะขาดแคลนขาวปลาอาหาร โดยการหามจําหนายขาวสาร
ออกนอกอาณาเขตของมณฑล สงผลใหมีขาวเหลือไวใหราษฎรในมณฑลเปนจํานวนมาก
(4) ดานการศึกษา จากรายงานตรวจราชการมณฑลอุดร พ.ศ.2453 ระบุวา การศึกษาของมณฑล
อุดร เจริญแตเฉพาะเมืองอุดรธานีเทานั้น สวนตามเมืองเล็กเมืองนอยก็ปลอยใหมีโรงเรียนตามบุญตาม
กรรม ทั้งยังเกิดปญหาขาดแคลนครู และแบบเรียน รัฐบาลจึงสงครูจากกระทรวงธรรมไปประจําที่
มณฑลจํานวน 2 คน และมีนโยบายใหฝกหัดนักเรียนเพื่อสงไปเปนครูประจําตามทองที่อําเภอ ตําบล
ตาง ๆ จากรายงานทําใหทราบวา พระสงฆไดมีบทบาทสําคัญมากตอการจัดการศึกษาใหแกบุตรหลาน
ของราษฎร เชนที่แขวงเมืองขอนแกน รายงานระบุวาการศึกษาเจริญกวาหัวเมืองอื่น ๆ มาก กระนั้นก็
ยังติดปญหาเรื่องแบบเรียนไมเพียงพอในเมืองขอนแกน ชนบท ภูเวียง มัญจาคีรี และน้ําพอง วิธีการ
ไดมาซึ่งเงินบํารุงโรงเรียนมณฑลนั้น ปรากฏวา มณฑลใชวิธีการเรี่ยไรเงินจากราษฎร ขาราชการ พอคา
เศรษฐี ซึ่งก็ไดผลการตอบรับที่ดี พลเมืองใหความสําคัญตอการศึกษาของมณฑลอยางมาก พ.ศ.2464
รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 สงผลใหมีการขยายการศึกษาออกไปยัง
ทองที่ชนบทตาง ๆ ของมณฑลอุดรรวม 344 ตําบล นอกจากโรงเรียนของรัฐบาลแลวใน พ.ศ.2467 ยัง
มีโรงเรียนราษฎร (เอกชน) ที่ตั้งขึ้นเชน โรงเรียนสอนศาสนาชื่ อวา ซานตาแอนนา ในทองที่ เ มื อง
นครพนม และโรงเรียนพระหฤทัย ซึ่งเปนโรงเรียนในศาสนาคริสต อยางไรก็ตาม รัฐบาลก็มีนโยบายให
การสนับสนุนงบประมาณเฉพาะโรงเรียนที่ทําการสอนโดยใชภาษาไทยเทานั้น
มณฑลอุบลราชธานี
(1) ด า นการปกครอง มณฑลอุ บ ลราชธานี เ ดิ ม เป น มณฑลอี ส าน เป น มณฑลที่ มี อ าณาเขต
กวางขวางเทากับมณฑลอุดร กระทั่ง พ.ศ.2455 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมีพระ
บรมราชโองการให แ ยกมณฑลอี ส านออกเป น 2 ส ว นประกอบด ว ยมณฑลร อ ยเอ็ ด และมณฑล
อุบลราชธานี จากรายงานตรวจราชการ พ.ศ.2458 ระบุวา การทํามาหากินของราษฎรในมณฑลนี้
บริบูรณดี มีการทํานา เลี้ยงสัตวเปนหลักสําคัญ ดวยพื้นฐานเดิมเปนมณฑลอีสาน ซึ่งมีความเจริญ
ภายในอยูแลว ทําใหระบบราชการภายในเปนระบบระเบียบกวามณฑลรอยเอ็ดซึ่งแยกตัวใหม ดาน
การปกปนทองที่ปรากฏวา พ.ศ.2454 พระยาชลบุรานุรักษ สมุหเทศาภิบาล ไดดําเนินการยุบอําเภอ
วารินชําราบลง เนื่องจากมีจํานวนพลเมื องน อยและมีบ านเรื อนอยูในปาดงเพีย ง 40 หลังคาเรือน
เทานั้น เพื่อไมใหเปลืองบประมาณ รัฐบาลมณฑลจึงโอนอําเภอวารินชําราบไปขึ้นกับอําเภอพิบูลมังสา
หาร กับอําเภอบูรพาอุบล เพื่อใหสะดวกแกการตรวจราชการของขาราชการในขณะลงพื้นที่
นอกจากนี้รัฐบาลมณฑลจึงไดยกเลิกอําเภอโดมประดิษฐ อําเภอกลางเดช อําเภออุไทยเดช โดย
ผนวกเขารวมเปนสวนหนึ่งของอําเภอเดชอุดม และยุบเลิกอําเภอบุณฑริก ลดสถานะเปนกิ่งอําเภอ ขึ้น
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ตรงกับอําเภอเดชอุดม เรียกวา กิ่งบุณฑริก ทั้งยังไดเปลี่ยนชื่อจากอําเภอประจิมเดชอุดมเปน อําเภอ
เดชอุดม เพื่อใหเรียกงายยิ่งขึ้น ใน พ.ศ.2455 รัฐบาลมณฑลนครราชสีมากับรัฐบาลมณฑลอุบลราชธานี
ไดทําขอตกลงแบงอาณาเขตชายแดนมณฑลระหวางกันกลาวคือ ไดตัดแบงอําเภอรัตนบุรี ซึ่งแตเดิม
เปนเมืองบริวารของเมืองบุรีรัมย มาขึ้นกับเมืองสุรินทร เนื่องจากการเดินทางไปมาของขาราชการจะ
สะดวกกวา กับทั้งเสนทางระหวางเมืองสุรินทรไปยังเมืองรัตนบุรีใกลกวากันมาก ตอมาใน พ.ศ.2456
ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร ร.ศ.124 เพื่อเกณฑพลเมืองชายเขารับราชการ
พ.ศ.2458 ไดมีการประกาศเปลี่ยนนามจังหวักและมณฑลประจําจังหวัดในทองที่มณฑลอุบลราชธานี
โดยใหเปลี่ยนจากการเรียก “เมือง” เปน “จังหวัด” เชน จังหวัดสุรินทรเปนเมืองสุรินทร เปนตน
จากรายงานตรวจราชการมณฑลอุบลราชธานี พ.ศ.2458 ทําใหทราบวา การสงขาราชการเขามา
ตรวจการในทองที่มณฑลอุบ ล ไดทําใหโจรผูรายที่ ออกปลนชิ งทรั พย และสัตว พาหนะมีจํานวนลด
นอยลง รัฐบาลมณฑลไดจัดตั้งกรมการพิเศษใหผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจตราทองที่ที่ไดรับการรองเรียน
วามีโจรผูรายออกอาละวาดโดยใหสับเปลี่ยนรอบละ 15 วัน ทั้งนี้เปนคําสั่งจาก พระเจาพี่ยาเธอ กรม
หลวงปราจิณกิติบดีที่มีโทรเลขถึง พระยาวิเศษสิงหนาท สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุบล ในชวงระหวาง
พ.ศ.2467-2468 พระยาศรีธรรมาธิราช ไดออกตรวจราชการมณฑลพายัพไลลงมาตามแนวพรมแดน
แมน้ําโขงจนถึงปากน้ํามณฑลอุบล เพื่อสํารวจแนวเกาะดอนและเขตแดนตามแมน้ําโขง เพื่อเตรียมการ
รางสัญญาระหวางสยามกับฝรั่งเศส ซึ่งจะนําไปสูการเจรจาปกปนเขตแดนในเวลาตอมา
(2) ดานการคมนาคม มณฑลอุบลราชธานี แตเดิมกอนแยกจากมณฑลอีสาน การคมนาคมไม
เจริญเทากับมณฑลนครราชสีมา หากเปรียบเทียบกับมณฑลอุดรคงจะไมตางกันสักเทาไร เนื่องจากใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ปรากฏวา การเดินทางไปยังมณฑลอีสานจะตองใช
เสนทางบก ซึ่งเปนทางเกวียนเทานั้น สวนเสนทางน้ํา จะตองขึ้นไปยังตําบลทาชาง ลองเรือจากแมน้ํา
มูลผานบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ เขาสูตัวอุบลราชธานี ซึ่งจะสามารถใชเรือลองไดเฉพาะฤดูน้ําหลาก
เทานั้นเพียงชั่วระยะเวลา 2 เดือน เนื่องจากในระหวาง พ.ศ.2453-2468 ทางรถไฟยังไมเขาถึงเมือง
อุบลฯ การบํารุงถนนสวนใหญจึงบํารุงแตถนนในตัวเมืองอุบลเทานั้นที่เจริญที่สุด โดยสวนใหญจะใช
เงินหลวง สวนในทองที่รอบนอกตัวเมืองอุบลฯ จะอาศัยเงินจากการเรี่ยไรของราษฎรเพื่อนํามาทําถนน
สะพาน หรือขุดคลอง ซึ่งสวนใหญใชแรงงานคนเปนหลัก นอกจากนี้ ยังมีการสรางถนนเชื่อมระหวาง
เมืองพิบูลมังสาหารกับจุดผานแดน “ชองเมฆ” อีกแหง เนื่องจากเปนชองทางขนสงลําเลียงสินคาเขา
ออกระหวางมณฑลอุบลราชธานีตอกับแขวงเมืองปากเซของฝรั่งเศส การสรางถนนดังกลาวสงผลตอ
ความเปลี่ยนแปลงในแงที่ทําใหเกิดความสะดวกในการขนสงสินคารวดเร็วขึ้น
สําหรับการสรางเสนทางรถไฟ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราช
โองการให ตราพระราชกฤษฎี ก า กํ า หนดเขตสร า งเส น ทางรถไฟหลวงต อ จากนครราชสี ม าถึ ง
อุบลราชธานี พ.ศ.2462 ใหมีปลายทางสิ้นสุดที่อําเภอวารินชําราบ มณฑลอุบลราชธานี ตอมาในป
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พ.ศ.2464 ไดตราพระราชกฤษฎีกาวาดวย การจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่นเพื่อสรางทาง
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใหเปนหนาที่ของกรมรถไฟแผนดินดําเนินการจัดสราง ใน พ.ศ.
2465 รัฐบาลมณฑลไดมีนโยบายในการบํารุงเสนทางน้ําและเสนทางบก ดังปรากฏใน “รายงานอุปราช
ภาคอีสานคิดจัดการบํารุงทางน้ํา ทางบกในทองที่ภาคอีสาน พ.ศ.2465” สําหรับการสรางทํานบ ควร
เป น ทํ า นบคอนกรี ตที่ มีความแข็ งแรง สว นการบํารุงถนนหลวงของมณฑลนั้น รัฐ บาลมณฑลได มี
นโยบายใหตัดไมที่กีดขวางทางเพื่อใหเกวียนสามารถลอดผานไปได สวนการทําสะพานขามลําหวยและ
ลําน้ําสาขาก็ใหมีการเกณฑแรงงานของราษฎรมาชวยกอสราง อยางไรก็ตาม แมจะมีการวางแผนสราง
ทางหลวงของมณฑลก็ตาม แตรัฐบาลก็ยังไมสนับสนุนใหสรางถนนที่มีมาตรฐานเนื่องจากเปลืองแรง
เปลืองเงินในการรักษา เพราะเกวียนอาจทําใหถนนชํารุดเสียหายและยากตอการบํารุงรักษา ดังนั้น
รัฐบาลจึงใหถือเอาเสนทางรถไฟเปนเสนทางหลัก อยางไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมณฑล
อุบลราชธานีดานการคมนาคม ยังถือวาเคลื่อนที่ไดชากวามณฑลนครราชสี มามาก โดยปรากฏวา
ราษฎรยังคงอาศัยทางเกวียน และทางน้ําเปนเสนทางในการสัญจรอยู สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากแตเดิม
จึงเปน การสรางถนนตามชนบท สะพาน และทํานบเพิ่มขึ้นเทานั้น
(3) ดานเศรษฐกิจ จากรายงานของพระยาจาแสนบดีในระหวาง พ.ศ.2453-2454 ระบุวา การทํา
นาของราษฎรในมณฑลอีสาน โดยเฉพาะเมืองสุรินทร ราษฎรทํานาไดนอย อดอยากอาหาร รัฐบาลจึง
ไดมีคําสั่งใหพระยาชลบุรานุรักษออกตรวจราชการ โดยพบวา การทํานาของราษฎรสองฝงริมแมน้ํามูล
ทําไดนอย ทําใหเกิดการขาดแคลนขาว รัฐบาลมณฑลจึงไดดําเนินการ แจกขาวใหแกราษฎรเพื่อเปน
การแกไขสถานการณใหทันทวงที ใน พ.ศ.2454 จากภาวการณทํานาไมไดผล ทําใหรัฐบาลมณฑลได
ออก “ประกาศหามผูหนึ่งผูใดจําหนายขาวในจังหวัดสุรินทรและจังหวัดขุขันธออกไปตางเมืองเปนการ
ชั่วคราว” เพื่อใหมีขาวเก็บกักเอาไวใหเพียงพอตอความตองการของราษฎร สําหรับการแกไขปญหา
ขาวไมพอในมณฑลอุบลราชธานี นั้น ปรากฏวา รัฐบาลมณฑลอุบลฯ ใชวิธีเดียวกันกับมณฑลอุ ด ร
กลาวคือ การสํารวจปริมาณขาว การหาแหลงซื้อขายขาว การใชแรงงานโยธาของราษฎรเพื่อแลกขาว
จากรัฐบาลมณฑล รวมไปถึงการแจกขาวใหแกบุคคลที่ทุพลภาพหรือไมสามารถหาเลี้ยงตนเองได ซึ่งก็
ใชไดผลเปนอยางดี
นอกจากนี้รัฐบาลยังไดดําเนินการใหปดกั้นน้ําใหเก็บเอาไวใชหลอเลี้ยงไรนา เรือกสวนของราษฎร
จากรายงาน พ.ศ.2454 ปรากฏวา การทํานาบริบูรณ ดี มีฝนตกชุก จากการสํารวจปริมาณข าวใน
มณฑลอีสานกอนยกฐานะเปนมณฑลอุบลราชธานีนั้นพบวา มีจํานวนถึง 1,137,310 หาบ โดยคิดเปน
ขาวสารจํานวน 2.5 ลานถัง เมื่อคํานวณจากจํานวนพลเมืองทั้งหมดของมณฑลที่มีจํานวน 1.4 ลานคน
คิดถัวเฉลี่ยแลวพบวา ราษฎร 1 คนจะกินขาวเดือนละถัง และจากจํานวนขาวสารดังกลาวจึงทําใหมี
ข า วสารเพี ย งพอที่ จ ะเลี้ ย งราษฎรทั้ ง มณฑลได เกื อ บสองเดื อน จากรายงานตรวจราชการมณฑล
อุบลราชธานี พ.ศ.2458 ทําใหเห็นความเปลี่ยนแปลงดานความเปนอยูของราษฎรคือ จากแตเดิมกอน
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พ.ศ.2457 มีราษฎรอดตายกันมาก หากไมตายก็ขุดหาของปากิน สวนการแจกจายขาวของรัฐบาลนั้น
ไดจายจริงแตไมเพียงพอ หลังจากปดังกลาว ฝนตกชุกดี ทําใหราษฎรสามารถกักเก็บน้ําเอาไวใชในการ
ผันเอาไปใสในทองนาไวเลี้ยงตนขาว
ใน พ.ศ.2463 เกิดภาวะขาดแคลนขาวในมณฑลอุบลราชธานี รัฐบาลจึงไดดําเนินการ กักขาว
เอาไวภายในมณฑล เพื่อใหมีขาวเพียงพอเปนอาหารสําหรับพลเมือง ตามความในมาตราที่ 11 แหง
พระราชบัญญัติกํากับตรวจตราขาว พ.ศ.2462 จากรายงานของกระทรวงเกษตรใน พ.ศ.2465 พบวา
มีสัตวพาหนะลมตายเปนจํานวนมากถึง 5 พันตัว ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่
แปรปรวน จากรายงานดังกลาวจึงทําใหรัฐบาลหาทางจัดการปองกันเหตุการณลมตายของสัตวพาหนะ
ซึ่งแพรระบาดในหลายทองที่ของมณฑลอุบลราชธานี โดยการสงแพทยไปฉีดยาปองกันโรคใหสัตว
พาหนะ
ดั งนั้ น พอจะสรุ ป ได ว า ความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจ ในอีส านอั น ประกอบไปดว ยมณฑล
นครราชสีมา มณฑลรอยเอ็ด มณฑลอุดร และมณฑลอุบลราชธานีในระหวาง พ.ศ.2453-2468 นั้น
เกิ ด จากการเข า ถึ งของเสนทางคมนาคมโดยขบวนรถไฟซึ่งมีชุมทางใหญอยูที่ตัวเมืองโคราช หรือ
นครราชสีมาซึ่งเปนศูนยกลางการพาณิชยของภูมิภาคในขณะนั้น ทั้งยังมีชุมชนการคาขนาดใหญอยูใน
อาณาบริเวณสถานีรถไฟ โดยมณฑลอื่น ๆ จะตองสงสินคามารวมกันที่ชุมทางรถไฟนครราชสีมาเพื่อ
ปอนเขาสูกรุงเทพฯ จึงสามารถตั้งขอสังเกตไดวา การเขาถึงของรถไฟที่นครราชสีมาไดสรางระบบ
การคาที่ใชเงินเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของ สะทอนใหเห็นถึงการปรับรับเอาวัฒนธรรมแบบ
ทุ น นิ ย มเข า มาใช ใ นหั ว เมื อ งอี ส านอย า งเห็ น ได ชั ด อย า งไรก็ ต าม ความเจริ ญ ก็ ก ระจุ ก ตั ว อยู ที่
นครราชสีมามากกวามณฑลอื่น ๆ ซึ่งทางรถไฟยังไมเขาถึง จึงทําใหการขนสงสินคา จากรอยเอ็ด อุดร
และอุบลฯ ตองอาศัยทางเกวียนเปนหลัก รวมถึงเสนทางน้ํา ซึ่งนับวามีความยากลําบากอยูมากใน
ชวงเวลาดังกลาว
(4) ด า นการศึ ก ษา มณฑลอุ บ ลราชธานี แต เ ดิ ม เป น มณฑลอี ส านที่ รั ฐ บาลได ส ง เสริ ม บํ า รุ ง
การศึกษามาอยางตอเนื่องตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใน พ.ศ.2459 ไดมีการ
จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในทองที่อําเภอกันทรารักษ จังหวัดขุขันธ ประกอบดวยโรงเรียนบานกันตด โรงเรียน
บานสําโรงเกียจ และโรงเรียนบานศรีแกว โดยมีพระสงฆทําหนาที่ในการสอน และในทองที่อําเภอ
สังขะก็ไดจัดตั้งโรงเรียนขึ้นใน พ.ศ.2461 โดยอาศัยศาลาโรงธรรมของวัดเปนสถานที่จัดการเรียนการ
สอน ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงกระตุนราษฎรใหเกิดความสามัคคีและ
ชาตินิยม โดยการใชพระรานิพนธ ผานทางหลักสูตรและแบบเรียนตาง ที่เนนใหราษฎรรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย สงผลใหเกิดโครงการศึกษา พ.ศ.2456 ขึ้น โดยเนนไปที่การอาชีพ ใหนักเรียน
เรียนวิชาชีพในหลักสูตรสามัญและวิชาชีพในสายวิสามัญ หลักการสําคัญของวิชาในหลักสูตร พ.ศ.
2456 คือ มีความมุงหมายใหฝกหัดนักเรียนชายใหสามารถชวยเหลือตนเองได สวนความมุงหมายอีก
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ประการของการประถมศึกษาคือ ใหนักเรียนรูจักรับผิดชอบ รูจักอาน เขียน พูดใหเขาใจชัดเจน รูจัก
คิดคํานวณ มีความรูเกี่ยวกับการรักษาทรัพยสินและรูวิธีทํามาหากิน รวมไปถึงการรักษาตัวและหมู
คณะ สวนการสอนวิชาหาเลี้ยงชีพ ไดเนนไปที่วิชาหัตถกรรม กสิกรรม และพาณิชยกรรม กําหนดให
นักเรียนทุกคนเมื่อออกจากโรงเรียนแลวสามารถนําวิชาความรูทั้งหลายไปหาเลี้ยงตนเองได เปนตน
ในพ.ศ.2463 ไดมีการจัดตั้งโรงเรียนราษฎรมณฑลอุบลราชธานีขึ้น โดยเปนโรงเรียนประเภท
เอกชนดําเนินการเอง ประกอบดวย โรงเรียนสอนศาสนาโรมันคาทอลิก และโรงเรียนนอตระดาม
เดอลู ร ต ซึ่ ง เป น โรงเรี ย นคริ ส ต เ ตี ย นที่ เ ป ด ทํ า การสอนศาสนา กระทั่ ง พ.ศ.2464 รั ฐ บาลจึ ง ได
ประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ขึ้น สงผลใหมีการขยายพื้นที่ทางการศึกษาใน
มณฑลอุ บ ลเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 25 แห ง ในพ.ศ.2465 ได ข ยายเพิ่ ม ขึ้ น เป น 259 ตํ า บล สะท อ นให เห็น วา
พระราชบัญญัติดังกลาวมีอิทธิพลที่กอใหเกิดการกระตุนใหราษฎรสงบุตรหลานเขาเรียนเพิ่มมากขึ้น
อยางไรก็ตามโรงเรียนโรมันคาทอลิกที่เปดสอนใน พ.ศ.2463 ก็ไมสามารถดํารงอยูไดเนื่องจากไมไดรับ
ความนิยมและตองปดตัวลงใน พ.ศ.2466
จากที่กลาวมาผูวิจัยขอสรุปการดําเนินนโยบายในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ดังนี้
ดานการปกครอง ระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลที่ดําเนินการมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5
เริ่มมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเรื่องการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูทองถิ่น เนื่องจากในสมัย
รั ช กาลที่ 6 มี ก ารส ง ข า หลวงเข า ไปตรวจราชการบ อ ยครั้ ง ในขณะเดี ย วกั น ผู ที ห น า ที่ เ ป น
สมุหเทศาภิบาลก็ทําหนาที่ในการออกตรวจตราความเปนอยูและปญหาเดือดรอนของราษฎรในมณฑล
ที่ตนปกครองทุกป ปรากฏอยูในบันทึกตรวจราชการ และใบบอก ทําใหขาหลวงรูเห็นปญหาความทุกข
ยากของราษฎรได ชั ด เจนและรั บ รู ใ นสภาพความจริ ง มากยิ่ ง ขึ้ น บั น ทึ ก ตรวจราชการในมณฑล
นครราชสีมา, มณฑลรอยเอ็ด, มณฑลอุดร และมณฑลอุบลราชธานี ตางสะทอนใหเห็นถึงลักษณะ
สําคัญของการตรวจราชการของขาหลวงคือ การเขาไปสํารวจในทองที่ตาง ๆ ทําใหขาหลวงสามารถ
เขียนรายงานสภาพปญหาและวิถีทางแกไขปญหาในขณะที่ลงไปตรวจราชการไดทันทวงที ทําใหทราบ
ปญหายิบยอยจนถึงระดับใหญคือ เรื่องการฉอราษฎรบังหลวงของขาราชการในทองถิ่น การไมใหความ
รวมมือของราษฎร การรองเรียนที่ไมมีแบบแผนหรือแบบฟอรมสําหรับเอาไวใหราษฎรรองเรียน การ
ไมออกตรวจจับผูรายของกรมการอําเภอและการไมใหความรวมมือของผูใหญบานหรือกํานันในทองถิ่น
ซึ่งสงผลตอการจัดการปกครองที่ขาดประสิทธิภาพ
ดานการคมนาคม การดําเนินนโยบายดานคมนาคมมีมาตั้งแตรัชกาลที่ 5 โดยในระยะเริ่มแรกคือ
การสรางเสนทางรถไฟเชื่อมหัวเมืองหางไกลจากเมืองหลวง แตการสรางเสนทางในสมัยรัชกาลที่ 6
ตองหยุดชะงักไปชั่วคราวเนื่องจากภัยสงครามโลกครั้งที่ 1 รัฐบาลจึงใชงบประมาณสวนใหญสนับสนุน
กิจการปองกันประเทศ อยางไรก็ตามนโยบายดังกลาวไมไดถูกเพิกเฉยแตอยางใด กระทรวงคมนาคมมี
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นโยบายใหทองถิ่นสรางถนนหนทาง สะพานดวยตนเอง กลาวคือ ในระดับทองที่ตั้งแตมณฑล จังหวัด
อําเภอ หรือตําบล ใหขาหลวง ผูวาราชการเมือง กํานัน ผูใหญบาน ลดหลั่นตามสายบังคับ บั ญชา
ดําเนินการเรี่ยไรเงินจากราษฎรในทองที่สําหรับการสรางเสนทางคมนาคมในทองที่ของตนเองเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ว ไมตองรอคอยงบประมาณจากสวนกลางซึ่งมีความลาชา กอปรกับในสมัยรัชกาล
ที่ 6 มีโครงการสรางเสนทางจากมณฑลทั่วทั้งประเทศสงมายังสวนกลางเปนจํานวนมาก รัฐบาลไมมี
งบประมาณเพียงพอในการดําเนินการเหลานี้ แตในเรื่องการสรางเสนทางรถไฟอีสาน เริ่มสํารวจอยาง
จริ งจั งอี กครั้ งในปลายทศวรรษ 2460 โดยใน พ.ศ.2468 รัฐ บาลก็ส ามารถเปดเสน ทางรถไฟเขาสู
จังหวัดบุรีรัมยเปนผลสําเร็จ อยางไรก็ตามโครงการขยายเสนทางรถไฟในระยะตอมาไดดําเนินการตอ
จากเสนทางเดิมและขยายตอไปยังเมืองสุรินทร ศรีษะเกษ และอุบลราชธานีในสมัยรัชกาลที่ 7
ดานเศรษฐกิจ การดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 6 ตอหัวเมืองอีสานทุกมณฑล
ประกอบด ว ยมณฑลนครราชสี มา มณฑลรอยเอ็ด มณฑลอุดร และมณฑลอุบ ลราชธานี ไดมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการเก็บภาษี นอกจากนี้จากบันทึกตรวจราชการในรัชกาลที่
6 ทําใหทราบถึงปญหาหลัก ๆ ที่เกี่ยวกับดานเศรษฐกิจในมณฑลดังกลาวขางตนโดยมีลักษณะคลายกัน
คือ ปญหาฝนไมตกตองตามฤดูกาลทําใหการเพาะปลูกขาวในตนรัชกาลไมประสบผลดี ผืนนาแหงดิน
แตกระแหง ทําใหขาหลวงประจํามณฑลตองคิดหาทางแกไข คือการสรางทํานบกั้นน้ําเอาไวใชและผัน
นําเขาทองนาเพื่ อชวยชาวนาใหส ามารถทํานาได ในบางทองที่ฝนก็ต กชุกอยางเช นใน พ.ศ.24542455 ถาหากราษฎรไมมีพันธุขาวที่จะนําไปเพาะปลูกในทองนา ทางการของมณฑลจะแจกพันธุขาว
ให แก ร าษฎรที่ ย ากไร นํ า ไปเพาะปลู ก หรื อในกรณีที่เกิดภาวะฝดเคืองขาวยากหมากแพงในกลาง
ทศวรรษ 2450 คือราษฎรอดอยากไมมีขาวสําหรับการบริโภคในครัวเรือนซึ่งเปนผลจากการทํานาไม
ประสบผล ขาหลวงประจํามณฑลจึงมีนโยบายจัดซื้อขาวราคาเทาทุนมาจําหนายใหกับราษฎรอยาง
เปนธรรมเพื่อแกไขภาวะฝดเคือง แมกระนั้นราษฎรที่ยากจนก็ไดรับการดูแลเอาใจใสอยางทั่วถึงเทาที่
จะทําไดคือ ในกรณีที่ราษฎรไมมีเงินซื้อขาวจริง ๆ ยากจนขัดสน ขาหลวงมณฑลจะอนุญาตใหรับขาว
ไปบริโภคกอน และเมื่อถึงฤดูการเพาะปลูกขาวจนพนฤดูเก็บเกี่ยวใหราษฎรที่ยากจนและมีที่นาทํากิน
ทํานาสงขาวคืนใหกับมณฑล สวนราษฎรที่ไมมีที่นาทํากินและยากจนแตมีแรงพละกําลังที่จะทํางานได
ขาหลวงจึงใหใชแรงงานราษฎรในการกอสรางสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ของมณฑลเพื่อรับสินน้ําใจเปนขาว
ตอบแทนคาแรงงานของราษฎร และนอกจากนี้ หากราษฎรคนใดที่ทุพลภาพ ชราภาพ เปนคนพิการ
ชวยเหลือตนเองมิได หรือเปนเด็ก มณฑลไดมอบขาวสารใหนําไปบริโภคไดโดยไมคิดเงิน สวนทองที่ใด
หรือหมูบานใดที่ไดประสบกับอัคคีภัย ทางการก็ยกเวนเปนกรณีพิเศษใหโดยที่ไมตองเสียเงินคาราชการ
เปนการชั่วคราวเพื่อเปนการบํารุงอุดหนุนราษฎรใหสามารถสรางเนื้อสรางตัวไดกอนแลวคอยเสียภาษี
ใหกับทางการในภายหลัง
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อยางไรก็ ตามเมื่ อเข าสู ทศวรรษ 2460 ก็เกิดปญหาสงครามโลกครั้ งที่ 1 ประกอบกับ สภาวะ
ทุพภิกขภัยทั่วประเทศคือ เกิดอุทกภัยใน พ.ศ.2460 ทําใหทั่วทั้งมณฑลในประเทศเกิดภาวะขาวยาว
ยากหมากแพง รัฐบาลจึงมีนโยบายแกไขปญหาความทุกขยากของราษฎรในมณฑลหัวเมืองอีสานคือ
การจํากัดขาวไมใหออกนอกหัวเมืองมณฑลเพื่อใหมีขาวกักตุนเอาไวเพียงพอตอการบริโภค หรือซื้อ
ขายภายในมณฑลเทานั้น และหากมณฑลใดไมมีขาวเหลือเพียงพอที่จะแจกจายใหกับราษฎร ก็ให
ขาหลวงดําเนินการไปซื้อจากมณฑลชั้นใน หรือมณฑลใกลเคียงเพื่อนําขาวมากักตุนไวในยุงฉางของ
มณฑลและดําเนินการแจกจายราษฎร หรือใหซื้อในราคาเทาทุน เปนตน
ดานการศึกษา รัฐบาลรัชกาลที่ 6 มีนโยบายสนับสนุนการศึกษา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวไดดําเนินสานตอนโยบายทางการศึกษาที่เริ่มปฏิรูปตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ใน พ.ศ.2445 คือ
การประกาศจัดการศึกษาทั่วพระราชอาณาจักร นับตั้งแตนั้นมาก็ไดมีการขยายจัดการศึกษาในทองที่
หัวเมืองหางไกลโดยใหพระสงฆทําหนาที่เปนครูสอนบุตรหลานของของราษฎร และใชศาลาโรงธรรม
ของวัดเปนโรงเรียนเนื่องจากในชวงรัชกาลที่ 6 งบประมาณแผนดินไมเพียงพอตอการบํารุงการศึกษา
ทําใหในชวงเวลาระหวาง พ.ศ.2453-2468 ราษฎรตองทําการเรี่ยไรเงินกันเองเพื่อจัดสรางโรงเรียน
ชั่วคราว ซื้ออุปกรณการเรียนอาทิ โตะ กระดาน มานั่ง อุปกรณสําหรับนักเรียนเชน สมุด หนังสือ
แบบเรียน ดินสอ ทั้งหลายนี้ลวนตองใชเงินทั้งสิ้น กระนั้นการศึกษาในหัวเมืองอีสานก็แผขยายจากหัว
เมื อ งหลั ก ของแต ล ะมณฑลกระจายไปยั ง ท อ งที่ ห า งไกลเพิ่ ม ขึ้ น เป น ผลมาจากพระราชบั ญ ญั ติ
ประถมศึ กษา พ.ศ.2464 รั ฐ บาลส ว นกลางมีน โยบายสงเสริมใหร าษฎรเรีย นวิช าชีพ เนน ไปที่ ก าร
หัตถกรรม หรืออาชีวศึกษานั่นเอง การสงเสริมอาชีวศึกษาเริ่มดําเนินการมาตั้งแตรัชกาลที่ 5 และถึง
รัชกาลที่ 6 ดวยทรงเห็นวา ราษฎรควรไดรับการเรียนวิชาหัตถกรรม เกษตรกรรม เพิ่มเติมจากวิชาการ
เชนคณิตศาสตร ประวัติศาสตร เพื่อใหสามารถดํารงชีพไดและลดความพยามยามที่อยากจะทํางาน
เปนเสมียน
ข อ สรุ ป จากข า งต น นี้ ผู วิ จั ย พยายามจะชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ผลของการดํ า เนิ น นโยบายในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ซึ่งสงผลตอการดําเนินนโยบายในรัชกาลตอมาดังจะกลาวถึง
ในหัวขอถัดไปเกี่ยวกับปจจัยที่นําไปสูการกําหนดนโยบาย
6.1 ปจจัยที่นําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาอีสานระหวาง พ.ศ.2468-2478
6.1.1 ปจจัยภายในประเทศ
ปญหาดานการปกครอง
ในชวงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เกิดปญหาหลายดานดวยกัน
สืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารแผนดินอาทิ การแยกมณฑลเพื่อกระจายอํานาจ
ใหขาหลวงสามารถสอดสงความเปนอยูของราษฎรใกลชิดมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการโยกยายโอนการ
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ปกครองทองที่ตาง ๆ ซึ่งมีผลทําใหราษฎรเดือดรอนตองอพยพยายไปยังพื้นที่ที่มีความเจริญมากขึ้นคือ
ตัวเมืองของจังหวัด หรือของมณฑล ฉะนั้นความเจริญตาง ๆ จึงกระจุกตัวอยูในตัวเมืองจังหวัดเทานั้น
และเมื่อเกิดกบฏหนองหมากแกว พ.ศ.2467 ไดทําใหรัฐบาลตระหนักวา รัฐไมสามารถควบคุมกลุมคน
ในทองถิ่นไดอยางแทจริง เนื่องจากยังมีเหตุการณการตอตานจากราษฎรดังที่ปรากฏในเหตุการณชวง
ปลายรัชกาล แมวาจะเปนเหตุการณในชั่วระยะเวลาสั้น แตก็สงผลกระทบตอระบบราชการอันเกิดจาก
ปญหาที่รัฐเปนคนกําหนดนโยบายคือเรื่อง (1) การเก็บสวย 4 บาท และ (2) ปญหาความแตกตางทาง
ชนชาติ กระนั้นก็ยังมีปญหาอื่นที่ทําใหรัฐบาลตองกังวลอีกมาก เชนเรื่อง แนวเสนเขตแดนที่ยังไมลง
รอยกันกับรัฐบาลอินโดจีน การที่รัฐบาลไมลงทุนกับอีสานมากโดยเฉพาะการสรางเมืองใหทันสมัย
เทาที่จะทําได ก็ดวยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงวิตกตอภัยคุกคามจากลัทธิลา
อาณานิคม ดังนั้นอีสานจึงไดรับการพัฒนาเปนไปอยางเชื่องชา
อยางไรก็ตามจากการตอตานของราษฎรเพียงบางสวน ในขณะเดียวกันราษฎรอีกจํานวน
มากในอีสานก็มิไดขัดกับนโยบายของรัฐบาลในการสรางชาติแตอยางใด จากเอกสารการตรวจราชการ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดชี้ใหเห็นวา ราษฎรเอาใจใสตอการใหคําแนะนําของ
ผูแทนรัฐบาลที่เขาไปดําเนินนโยบายในพื้นที่ การกําหนดนโยบายสําหรับการพัฒนาความเปนอยูของ
ราษฎร ปรากฏออกมาในรูปแบบของ การตราพระราชบัญญัติตาง ๆ เพื่อกําหนดกฎเกณฑ ขอบังคับ
ขอปฏิบัติ และคําแนะนําสําหรับราษฎรนําไปปฏิบัติตาม การออกพระราชบัญญัติสําหรับใชในการ
ปกครองดานตาง ๆ ครอบคลุมทั้งดานการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และคมนาคม โดย
ประกาศใชจากเมืองหลวงและใหขาหลวงนําไปประกาศใชในพื้นที่หัวเมืองอีกตอหนึ่ง
เมื่อลวงเขาสูสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ปญหาที่พบในอีสานสวนมากคือ
เรื่องปากทองของราษฎร ซึ่งเปนปญหาสืบเนื่องมาตั้งแตตนรัชกาลที่ 6 สืบเนื่องมาจนถึง เหตุการณฝน
แลง และขาวยากหมากแพงใน พ.ศ.2460-2462 พระองคทรงตระหนักดีวาปญหาเหลานี้ยังแกไมตก
พระองคจึงทรงตั้งคณะอภิรัฐมนตรีขึ้นเพื่อหวังใหชนชั้นสูงเหลานี้ชวยใหคําปรึกษาในแงที่ทําใหเ กิด
ประโยชน ต อประเทศมากยิ่ งขึ้ น แม ว า จะทรงทราบดีเกี่ย วกับ ปญ หางบประมาณแผนดิน ไมเพียง
พอที่จะพัฒนาประเทศใหรวดเร็ว แตก็ทรงสละพระราชทรัพยชวยเหลือราษฎรเทาที่จะชวยเหลือได
นอกจากนี้พระองคยังมีที่ปรึกษาราชการแผนดินเปนชาวตางประเทศ และไดสงขาหลวงไปศึกษาสภาพ
วิถีชีวิตของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคเพื่อใหทราบถึงความเดือดรอน และปญหาของราษฎรในชวงทศวรรษ
2470 ผลจากการสงขาหลวงไปตรวจราชการทําใหทราบถึงปญหาตาง ๆ ที่ตกทอดมาจนถึงรัชกาลของ
พระองค อยางที่โดดเดนมากคือ เรื่องการจัดการน้ํา คือการสรางทํานบ ระบบชลประทาน ซึ่งไดมีการ
วางแผนเอาไวตั้งแตรัชกาลกอนแลว
ความไรประสิทธิภาพของระบบราชการในทองถิ่นอีสานที่แสดงใหเห็นถึงพฤติการณแหง
ความทุจริตของขาราชการในทองที่ตาง ๆ ในอีสานสะทอนดังตัวอยางใน “หนังสือพิมพศรีกรุง ฉบับ
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วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2471”ระบุวา เมื่อ พ.ศ.2465 รองอํามาตยโท ขุนโชติเชษฐการ (หนุม ฉายะ
บุตร) ไดออกไปเปนนายอําเภอพนมไพร และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2465 ขุนโชติฯ คิดการทําบุญ
ทอดกฐินที่วัดในอําเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานีติดกับเขตอําเภอพนมไพร โดยการเรี่ยไรเงินจาก
ขาราชการและชาวเมืองประมาณ 500-600 บาท แลวก็ไดจัดการทอดกฐินสิ้นเงินไปราว 200-300
บาท เหลือนอกนั้นนับว าซื้ อของไปใชในที่วาการอํ าเภอเช น ชอน ชาว ตะเกียงเหลานี้ เปน ตน แต
ปรากฏวาไมมีในบัญชีพัสดุของอําเภอ ผูออกเงินเรี่ยไรจึงรองเรียนใหมีการทําบัญชีแจงการใชจายเงินที่
ไดทําการเรี่ยไรไวเปนหลักฐาน เพื่อปองกันการยักยอกทรัพยบริจาคใหกับทางราชการไปใชเปนการ
สวนตัว เรื่องที่สองคือ เรื่องการเบิกใชน้ํามันกาดในราชการ รัฐบาลอนุญาตใหที่ทําการแผนกตาง ๆ
ของที่วาการอําเภอสามารถเบิกจายน้ํามันกาดใชไดแผนกละ 2 ปบตอป เชน แผนกมหาดไทย แผนก
สรรพากร และแผนกธรรมการ แตน้ํามันกาดทั้งหมดนั้นถูกนําไปเก็บรักษาไวที่บานพักนายอําเภอ
บางครั้งก็สะดวกตอการเบิกจาย แตบางครั้งก็ไมสะดวก หากครั้งใดไมสะดวกการงานที่เรงดวนจะตอง
รีบทําใหคืนวันก็ตองลาชาออกไป เจาพนักงานในแผนกตาง ๆ จึงรองเรียนขอใหเก็บรักษาน้ํามันกาดไว
ในที่ ที่ส ะดวกต อการเบิ กใช เ พื่ อไม ใหการปฏิบัติร าชการบกพรอง เรื่องที่ส าม คือเรื่อง เงิน คาโอน
กรรมสิทธิ์สัตวพาหนะ กลาววาตามอัตราอําเภอเรียกเก็บสัตวพาหนะตัวละ 50 สตางคและในจํานวนนี้
แบงสัดสวนใหกับรัฐบาล 25 สตางค ใหแกกํานันผูใหญบานซึ่งเปนผูนํามาสัตวมา 25 สตางค ถากํานัน
ผูใหญบานไมไดนํามาก็โอนเงิน 25 สตางคใหแกเสมียนฝกหัดที่อําเภอ แตเฉพาะอําเภอพนมไพร มิได
กระทําตามระเบียบนั้น ไดสั่งใหเสมียนตราอําเภอเปนผูลงบัญชีไวพิเศษสําหรับประเภทเงินที่จะใหแก
กํานันผูใหญบานหรือเสมียนฝกหัด ครั้นไดเงินจํานวนมากขึ้นถึง 200-300 บาทแลว ก็ทําประโยชนเขา
อําเภอคือซื้อสิ่งของเชน โตะ เกาอี้ ตะเกียง ฯลฯ เปนตน แตทางอําเภอไดลงบัญชีพัสดุไวหรือไมนั้น ไม
มีใครทราบได (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/39 เรื่อง จังหวัดรอยเอ็ด 5 มิถุนายน 2471 - 10
กันยายน 2472)
การเลหลังสัตวพาหนะ หนังสือพิมพศรีกรุง ระบุวา บรรดาของกลางเชนสัตวพาหนะเชน
มา โค กระบือ ซึ่งกํานัน ผูใหญบานหรือราษฎร จับพลัดมาไดก็ดี หรือตอนมาจากผูรายที่ลักลอบขโมย
ก็ดี เมื่อไดสงมอบใหกับ ทางอําเภอไตสวนประกาศหาเจ าของครบ 1 เดือนแลว ไมมีเจาของมารั บ
อําเภอก็ไดดําเนินการขออนุญาตตอจังหวัดนําสัตวไปขายเลหลัง แตเมื่อจังหวัดอนุญาตแลว มักจะไม
คอยปรากฏวาทางอําเภอไดประกาศขายเลหลังตามระเบียบ ราคาขายสัตวพาหนะมักจะขายดวยราคา
ยอมเยาแกคนบางพวกดวยราคาตัวละ 3-5 บาทเทานั้น ซึ่งผิดกันกับราคาประกาศขายเลหลั ง ซึ่ง
จะตองขายไดตัวละ 30-60 บาท เปนอยางต่ํา
การจําหนายสุรา ศรีกรุงระบุวา ทางอําเภอพนมไพร ไดปลูกสรางสถานที่จําหนายสุรา
เปนรานยี่กงสี อําเภอ รานซากงสีตําบล และรายยอยโดยใช แรงราษฎรเป นผู เลื่ อยไม และถากถาง
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สถานที่ โดยเรื่ องนี้เ ปน การดํา เนิน โดยอํ า เภอ และถาประโยชนที่ไดนั้นไมเปน ของรัฐบาลโดยตรง
ทางการจะดําเนินการอยางไร
ส ว ยน้ํ า มั น ยาง ครุ และนุ น ทางอํ า เภอได สั่ ง ให กํ า นั น ผู ใ หญ บา นเกณฑ ร าษฎรใหห า
น้ํามันยาง ครุ และนุน สงไปที่จังหวัด ราษฎรก็มีความเต็มใจกระทําตามเกือบทุกคน แตทางจังหวัดจะ
ไดรับสิ่งของเหลานั้นหรือไม มีราษฎรสงสัยกันมาก
เรื่องการขุดบึงพลาญชัย ทางราชการฝายปกครองได เกณฑขอแรงราษฎรให ไปขุด บึ ง
พลาญชัย ซึ่งตั้งอยูที่ตัวเมืองจังหวัดรอยเอ็ด เพื่อเปนสาธารณประโยชนแกบานเมือง ทางอําเภอพนม
ไพรจึงไดเรียกประชุมกํานัน ผูใหญบาน ใหเกณฑแรงงานราษฎรไปขุดบึงดังกลาวหมดทุกคน เวนไวแต
ราษฎรในหมูที่ 7 9 11 20 21 22 23 และ24 รวม 8 หมูบาน ถาใครไมไปใหเสียเงินคนละ 1 บาท
เฉพาะชายฉกรรจที่อยูใหเกณฑเสียเงินรัชชูปการและศึกษาพลี และหากใครไมยอมเสียเงินก็ตองไปขุด
นัยวาไมมีผูที่ไปขุดเปนจํานวนมาก ทางการจึงไดเงินประมาณ 700-800 บาทเศษ และเงินรายนี้ นัยวา
จะนําไปซื้อสังกะสีนี้ดูเหมือนทางราชการไดอนุญาตไว 500 บาท ซึ่งเปนจํานวนเพียงพอ หากเปนความ
จริง เงินที่ไดจากราษฎรนาจะเหลือเพื่อทางราชการจะลองไตสวนใหไดความจริงตอไปวาราษฎรไดถูก
เรี่ยไรเงินจริงหรือไม
การเลี้ยงดูเกินควร หนังสือพิมพไดชี้ใหเห็นวา ในการที่กรมการอําเภอออกตรวจราชการ
ตามทองที่ตาง ๆ เพื่อแตงตั้งกํานัน ผูใหญบานนั้น ๆ กํานัน ผูใหญบาน จะตองมีการรับรองดวยการ
เลี้ยงสุรา อาหารกันดวย มิฉะนั้นจะตองประสบกับความไมพึงพอใจตาง ๆ ซึ่งถูกมองวาเปนการดูแล
จนเกินควรสําหรับราษฎรในชนบท
เรื่องรสชาติของสุรา ดวยทางราชการที่มีความหวังดีตอประชาชน ไดดําเนินการใหรัฐบาล
ตมกลั่นสุราเองและใหอําเภอรับเปนยี่กงสีอําเภอ แลวอําเภอก็รับน้ําสุราจากโรงตมกลั่นมาจําหนายให
ยี่กงสีตําบล (คือกํานัน) ยี่กงสีกํานันก็รับน้ําสุราจากยี่กงสีอําเภอไปจําหนายใหแกซากงสีหมูบาน (คือ
ผูใหญบานหรือรายยอย) สวนยี่กงสีอําเภอพนมไพร ซึ่งเปนที่ตั้งอําเภอนั้นปรากฏวาบางรายขายยอย
เปนการสวนตัวและน้ําสุราก็มีฤทธิ์จืดจางไมรสชาดดีเหมือนกับตําบลอื่น ๆ ซึ่งคอสุรารูสึกวาในแกว
หนึ่ง ๆ นาจะมีน้ําเติมตั้ง 2 กั๊กกวา แตราษฎรก็ทนดื่มกันไปไมไดรองเรียนแตอยางใด
สุราในงานบุญบั้งไฟ เมื่อถึงคราวงานบุญบั้งไฟประจําปตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงสิ้นเดือน
กรกฎาคมซึ่งเปนงานที่ราษฎรนิยมกระทํากันมาทุกปมานั้น ทางราชการไดอนุญาตใหอําเภอเบิกแปง
สาโทจากจังหวัดไปจํ าหนายให แกราษฎรหมักสาสาโท คือ จําหนายแปง 1 หอ กับน้ําสุรา 1 ลิตร
(เรียกวา ทะนาน) ตามธรรมดา ในคราวงานนักขัตฤกษเชนนี้ราษฎรตองการจะไดนําสุราที่ฉุนจริง ๆ
เพราะเกี่ยวกับเปนงานบุญ แตราษฎรในทองที่อําเภอพนมไพร กลับพากันรองเรียนวาสุราจืดไป ครั้น
จะไปหาซื้อจากแหลงอื่นก็มีอุปสรรคขัดขวางหลายอยาง ซึ่งสรางความเดือดรอนมาก
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สุราตางแขวง ยี่กงสีตําบลในพนมไพร มักจะจัดคนของตนนําเกวียนออกไปซื้อน้ําสุราตาง
แขวง คือในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยราคาถูก ๆ แลวนํามาจําหนายหากําไรและทราบกระทั่งวาวิธี
ปลอยเกวียนออกไปนั้นมักปลอยในเวลากลางวัน แตเวลากลับมักกลับ 2 ยาม 8 ทุม
การแลกขาวของราษฎร กลาวไดวาการแลกขาวของราษฎรโดยเฉพาะในทองที่อําเภอ
พนมไพรบางหมูบานก็แลกขาวสารกันตามอัตรา แตบางหมูบานแลกกันต่ํากวาอัตรามากคือราษฎรตอง
เสียขาวเปนจํานวนมากแตไดรับของแลกเปนจํานวนเพียงเล็กนอย หากไมยอมใหแลกก็จะตองตกอยูใน
ชะตาเคราะหรายเปนเวลานาน ปญหานี้เปนเรื่องที่ทางการควรตองหาหนทางดับทุกขของราษฎร
โดยเร็ว เพราะเกี่ยวพันกับการประกอบอาชีพของราษฎรโดยตรง ซึ่งไหนจะตองเสียเงินภาษีอากร
ใหกับรัฐบาลแลว ยังจะตองถูกขูดรีดทุจริตราคาแลกเปลี่ยนขาวจากคนบางพวกอีก (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. มร.7 ม/39 เรื่อง จังหวัดรอยเอ็ด 5 มิถุนายน 2471-10 กันยายน 2472)
หนังสือพิมพศรีกรุง ฉบับวันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2471 ระบุวา การเกณฑราษฎรบาน
คําบอน ตําบลบานดง อําเภอบานฟอง จังหวัดขอนแกน ทํางานในจังหวัดขอนแกนไมไดเปนไปตาม
พระราชบั ญ ญั ติเ กณฑ จ า ง กล า วคื อ ขาราชการในจังหวัดขอนแกน เกณฑแรงงานเอาตามใจชอบ
ราษฎรไดรับความเดือดรอนและไดรับความไมเปนธรรม เนื่องจากทางการไมมีการผอนผันสั้นยาวแก
ราษฎรแมแตนอย ในเดือน ๆ หนึ่งราษฎรจะตองถูกทางการเกณฑแรงงานโยธาคราวละ 3-4 ครั้ง ครั้ง
หนึ่ งก็ ใช เ วลา 3-4 วั น เป น อย า งน อย ไมเปน อัน ทํามาหาเลี้ย งชีพ ผูช ายอายุตั้งแต 18 ปถึง 60 ป
จะตองถูกเกณฑ และแมวาในครอบครัวหนึ่งจะมีผูหญิงคนหนึ่งกับผูชายกี่คนก็ตาม ชายเหลานั้นตอง
ถูกเกณฑไปทําแรงงานทั้งหมด คงเหลือผูหญิงเฝาบานอยูเพียงลําพัง ถาครอบครัวใดขัดขืนก็จะตองถูก
ปรับคนละ 1 บาท หรือมิฉะนั้นจึงจําเปนตองไปเพราะทนอํานาจทางการไมไหว มีผูหญิงและเด็กอยู
เฝาบานบาง ไปเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือบาง จึงเปนโอกาสของพวกโจรผูรายเขาปลนทรัพยสินในบานหรือ
ปลนโคกระบือไปหลาย ๆ รอบ สวนการเกณฑจางราษฎรไปใชแรงงานโยธานั้น ราษฎรไมไดรับคาจาง
แตอยางใดเลย มิหนําซ้ําตองหอบอาหารไปรับประทานกันเองดวย (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7
ม/39 เรื่อง จังหวัดขอนแกน 9 มิถุนายน – 15 กันยายน 2472)
ณ. โคราช (นามปากกา) ไดเขียนขาววิจารณลงในหนังสือพิมพหลักเมือง ฉบับวันที่ 14
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2471 รายงานขาววา ราษฎรไดรับความเดือดรอนจากเจาพนักงานราชการแสดง
อํานาจขมขูราษฎรในเมืองบุรีรัมย คือ นายสิบตํารวจตรีจัน มีนิสัยใจคอโหดรายชอบขมเหงราษฎรที่
ยากจนและไมมีความรู ชอบรังแกรบกวนราษฎร จนทําใหชาวบาน พอคาในตลาดทองที่อําเภอลําปลา
สมาศ พากันกลาวถึงในทางไมดี แมขณะที่มีราษฎรซื้อมูลยาฝนเพื่อนําไปตํายารักษาดวงตา ก็ถูกจับกุม
ดวยเหตุที่ซื้อออกนอกโรงยาฝน หรือในเหตุที่นายตํารวจคนดังกลาวใชใหนายใส ราษฎรไปสืบจับ นาย
โข โจรวิ่งราวทรัพยแตสืบหาตัวไมได นอกจากนี้นายตํารวจจันพยายามหาเรื่องและขมขูนายลอยใน
เรื่องไมจายเงินรัชชูปการใหแกทางราชการ ณ. โคราช ชี้ใหเห็นวา หากมีขาราชการในทองถิ่นอยาง
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นอย 4-5 คน อาจทําใหราษฎรพลเมืองไดรับความเดือดนรอน (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/39
เรื่อง จังหวัดบุรีรัมย 14 กันยายน 2471-16 กุมภาพันธ 2472)
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ปญหาดานการเมืองภายในอีสานมีความสืบเนื่องมาตั้งแตสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยเฉพาะเรื่องขาราชการในทองถิ่นเอารัดเอาเปรียบราษฎร
ในทองที่ การทุจริตฉอฉลของขาราชการทําใหกลายเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูการวางมาตรการใหมเพื่อ
ลดจํานวนขาราชการในอีสาน ซึ่งมีผลมาจากความพยายามที่จะผดุงงบประมาณแผนดินใหประหยัด
มากขึ้นของรัฐบาล การมีหนวยงานราชการเปนจํานวนมากในสมัยรัชกาลที่ 6 ทําใหเกิดความซ้ําซอน
ในการบริหารราชการ รวมทั้งการมีขาราชการที่ไมจําเปน รัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายใหมดังจะกลาว
ตอไปนี้
เมื่ อพระบาทสมเด็ จ พระปกเกล าเจ า อยูหัว เสด็ จ ขึ้ น วาราชการแผ น ดิน ใน พ.ศ.2468
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชโองการ รับสั่งวา การแบงเขตมณฑลเวลานี้
ออกเปน 17 มณฑล มีสมุหเทศาภิบาลสําเร็จประจํามณฑลละ 1 นาย เปนหัวหนาตรวจราชการและ
บัญชาการฝายธุรการในมณฑลทั่วไปอาศัยเหตุที่ทางบกทางเรือยังกันดาร สมุหเทศาภิบาลในมณฑล
หนึ่ง ๆ จะเดินตรวจดูแลการตามจังหวัดใหทั่วถึงก็เปนการลําบาก การแบงเชนนี้ ก็เพื่อจะใหเบาแรง
เทศาภิบาลและใหการปกครองดําเนินไปโดยเรียบรอยเปนระเบียบทั่วถึงตลอดพระราชอาณาเขต
ทรงมีพระราชดําริเห็นวา การคมนาคมภายในประเทศสยามสะดวกขึ้นมากและเจริญ
ต อ ไปเป น ลํ า ดั บ สมควรที่ จ ะรวมมณฑลเหล า นี้ เ สี ย บ า ง และให ส มุ ห เทศาภิ บ าลสํ า เร็ จ ราชการ
รับผิดชอบในทองที่กวางออกไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหดําเนินการดังนี้
(1) ยกเลิกมณฑลมหาราษฎร ยกจังหวัดแพร ลําปาง นาน มารวมกับจังหวัดเชียงใหม
ลําพูน เชียงราย แมฮองสอน เปน 7 จังหวัดดวยกัน เรียก “มณฑลพายัพ”
(2) ยกเลิกมณฑลสุราษฎร ยกจังหวัดสุราษฎรธานี หลังสวน ชุมพร มารวมกับจังหวัด
สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง เปน 6 จังหวัด
อนึ่งจังหวัดสตูลในมณฑลภูเก็ตเวลานี้ มีถนนหลวงและทางรถไฟติตอไปมากับจังหวัดสง
ขวาไดสะดวกกวาที่จะไปภูเก็ต ควรยกเขามารวมในมณฑลนครศรีธรรมราชอีกจังหวัดหนึ่งรวมเปน 7
จังหวัดดวยกัน เรียก “มณฑลนครศรีธรรมราช”
(3) ยกเลิ กมณฑลร อยเอ็ ด และมณฑลอุ บ ลราชธานี ยกจังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม
กาฬสินธุ อุบลราชธานี ขุขันธ สุรินทร รวม 6 จังหวัด มารวมกับจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย
รวมเปน 9 จังหวัดดวยกันเรียก “มณฑลนครราชสีมา” โดยประกาศอยางเปนทางการวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ.2468 เปนปที่ 1 ในรัชกาลปจจุบัน (พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่องยุบและรวมการปกครอง
มณฑลตาง ๆ. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 42 ตอนที่ 0ก. หนา 423-425. 31 มีนาคม 2468) ตอมาไดทรง
มี พ ระบรมราชโองการให ยุ บ กองเกษตรมณฑลอุ บ ลราชธานี ลงเป น กองเกษตรประจํ า จั ง หวั ด
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อุบลราชธานี และใหไปรวมขึ้นอยูในกองเกษตรมณฑลนครราชสีมา (ประกาศเรื่องยุบและรวมกอง
เกษตรประจํ า มณฑลและจั งหวั ดต าง ๆ. ราชกิจ จานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ก. หนา 132-133.
9 พฤษภาคม 2469)
แผนที่อีสาน พ.ศ.2468 ในสมัย
รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระบรมราช
โองการประกาศยุบมณฑล
อุบลราชธานีและมณฑลรอยเอ็ด
ผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของมณฑล
นครราชสีมา สวนมณฑลอุดรยังคงมี
อาณาเขตเชนเดิม จนกระทั่ง พ.ศ.
2476 จึงไดประกาศยุบมณฑลทั่ว
พระราชอาณาจักรและประกาศให
ทุกจังหวัดมีสถานะเทียบเทากัน

ภาพที่ 6.1 อาณาบริเวณของภาคอีสานในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ใน พ.ศ.2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุด
หนึ่งเพื่อทําการศึกษาบทเรียนจากตางประเทศ เรียกวา “คณะกรรมการจัดการประชาภิบาล” นําโดย
ที่ปรึกษาชาวตางประเทศชื่อ ริชารด ดี. เครก (Richard D. Craig) จากผลการศึกษาพบวา รัฐบาล
สยามควรจั ด ตั้ ง “เทศบาล” ขึ้ น มาแทนที่ “สุ ข าภิ บ าล” โดยมี ก ารร า งพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
เตรียมการเอาไวและไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมสภาเสนาบดีเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2473 มี
มติเห็นชอบใหกรมรางกฎหมาย พิจารณาหลักการในรางกฎหมายฉบับนั้นตั้งแตเดือนกุมภาพันธป
เดียวกัน แตก็ยังไมมีการนําออกมาประกาศใชจนกระทั่ งถึ งเหตุการณปฏิวัติ พ.ศ.2475 (ประหยั ด
หงสทองคํา, 2533: 46 อางอิงจาก ธเนศ เจริญเมือง, 2539: 6) สาเหตุที่พระองคทรงเตรียมการจัดตั้ง
เทศบาล เพราะทรงเห็นวาพลเมืองชาวไทยจะไดฝกฝนควบคุมกิจการของทองถิ่นดวยตัวเอง กอนที่
พวกเขาจะควบคุมกิ จการของรัฐ ในระบบ “รัฐสภา” ในเดือนเมษายน พ.ศ.2474 พระองคทรงให
สัมภาษณกับหนังสือพิมพตางประเทศความวา
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“…ขาพเจาเชื่อวา ประชนชนควรจะมีสิทธิมีเสียงในกิจการของทองถิ่น...ขาพเจาเห็นวา
เปนการผิดพลาด ถาเราจะมีการปกครองระบอบรัฐสภาก อนที่ ประชาชนจะมีโ อกาสเรีย นรู และมี
ประสบการณอยางดีเกี่ยวกับการใชสิทธิเลือกตั้งในกิจการปกครองทองถิ่น…” (ธเนศร เจริญเมือง,
2539: 7)
ใน พ.ศ.2472 ได มี ก ารปาฐกถาของ หม อ มเจ า สกลวรรณากร วรวรรณ อธิ บ ดี ก รม
สาธารณสุ ขทรงแสดงในที่ ป ระชุ มสมุ ห เทศาภิบ าล เมื่อวัน ที่ 15 พฤศจิ กายน พ.ศ.2472 เกี่ย วกับ
ความสําคัญที่รัฐบาลสยามจะตองรับเรงจัดการปกครองโดยลักษณะเทศบาลโดยมีสารัตถะสําคัญดังนี้
“…อันหนาที่ของเทศบาลนั้น กลาวโดยเบ็ดเสร็จยอมมีทั้ง (1) กิจการของนิติบุคคล และ
(2) การปกครอง คือ เปนการคาและการเปนเจาของที่ดินสวนหนึ่ง เปนการใชอํานาจกะเกณฑอีกสวน
หนึ่ง ผลประโยชนซึ่งไดมาเนื่องดวยการสองประเภทนี้คือ (ก) อากร ซึ่งไดกับคาธรรมเนียมและคาเชา
กับ (ข) ภาษีซึ่งไดกับคาอาชญาบัตร จังกอบ และภาษีตาง ๆ ตามลําดับของหนาที่ ... ดังนี้ถาเปน
ปญหาการบํารุงทองที่โดยเฉพาะ เชน การสุขาภิบาล หรือสาธารณูปโภค รัฐบาลก็ควรใหอิสสรภาพ
แกเทศบาลเปนอันมาก…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/29 เรื่อง การปกครองโดยลักษณะ
เทศบาลซึ่งอธิบดีกรมสาธารณสุข ทรงแสดงในที่ประชุมเทศา พ.ศ.2472 19-28 พฤศจิกายน 2472)
หนังสือพิมพศรีกรุง ฉบับวันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2472 ไดชี้ใหเห็นถึงสภาพความ
เจริญของจังหวัดรอยเอ็ด มณฑลนครราชสีมา ดังความวา
“…ตั้งแตไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ยายอํามาตยเอกพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ ผูวา
ราชการจังหวัดรอยเอ็ด มารับราชการในกระทรวงมหาดไทยแลว บรรดาขาราชการตลอดจนพอคา
และราษฎรตางมีความอาลัยและรูสึกวาเหวเปนอันมาก เพราะทานผูนี้เปนผูที่กอรปดวยคุณวุฒิและ
ความสามารถ ขาราชการก็มีความกลมเกลียวกันเปนอยางดี ทางศาสนาก็ไดจัดตั้งโรงเรียนนักธรรมทวี
ขึ้นมาก ทางสาธารณประโยชนมีการตัดถนนหนทางในละแวกบาน และการที่จังหวดรอยเอ็ดกันดารน้ํา
ใชสอยทานก็ ขอแรงราษฎรขุด บึงให ลึกและกว างแลว ตัด ถนนรอบบึงดูเ ปน ที่ งามตาและเปน ศรี แก
จังหวัดยิ่งนัก แตครั้นพระยาสุนทรเทพกิจจารักษไดยายไปแลว ดูเหมือนขาราชการจะไมลงรอยและมี
เรื่องบาดหมางกัน คือเมื่อระหวางเดือนนี้ ร.ต.อ.ขุนขจัดพาล ไดรายงานหาวา ร.ต.ท.สมบุญ ทุจริตเบิก
เงินคาพาหนะในการไปตรวจตับกุมคนรายเกินความจริง เวลานี้อํามาตยตรี พระนรินทรภักดี ผูวา
ราชการจังหวัดคนใหมไดสั่งตั้งกรรมการกําลังไตสวนอยู และยังหวังกันอยูวาทานคงดําริจัดการทํา
ความเจริญใหแกจังหวัดนี้เหมือนทานผูวาราชการจังหวัดคนเกาที่ยายไปเปนแน การทํานา เวลานี้ทอง
ทุงแหงแลงเพราะฝนไมตก ราษฎรยังมิไดตกกลากันเลย สําหรับขาวปลาอาหาร ที่มีอยู พอคาและ
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ราษฎรก็สงไปขายตางจังหวัดปหนึ่ง ๆ มาก จึงเปนที่นาวิตกกันวาปนี้ราษฎรคงจะอดอยากเปนจํานวน
มาก…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/39 เรื่อง จังหวัดรอยเอ็ด 5 มิถุนายน-10 กันยายน 2472)
หนังสือพิมพศรีกรุง ฉบับวันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2472 ระบุวา มีหญิงสัญจรโรค
ปรากฏตัวอยูแถวตลาดจังหวัดรอยเอ็ด ระบาดอยูในแถวจังหวัดสุรินทร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ขุขันธ
ไดไปอาศัยอยูตามรานกาแฟ สรางความหวั่นวิตกตอราษฎรที่พบเห็น เพราะเกรงวาจะแพรเชื้อใส
นอกจากนี้ยังมีขาวราชทัณฑ ความวา ร.อ.ต.สวัสดิ์ กัมพุลาศิร เมื่อเขารับราชการในเรือนจําจังหวัด
รอยเอ็ด มีขาวลือวา ร.อ.ต.สวัสดิ์ ตามใจนักโทษอยูเนือง ๆ หรืออาจเปนเพราะมีความบกพรองในการ
ตรวจตราประกอบไปดวย (1) เรื่อง กัญชา ฝน นัยวามีผูลักลอบนําเขาไปสูบในเรือนจํา (2) การพนัน
เบี้ยโบก นักโทษลักลอบเลนเสมอ นายแถบ เดชโยธิน นายจันทา ศรีอุทมาล ผูคุมก็ไดเลนโบกกั บ
นักโทษจนผูคุมอีกคนหนึ่งตองดําเนินการจับกุม โดยคดีมีมูลสงฟองศาลตัดสินจําคุกผูคุมทั้งสองคนแลว
(3) ในเวลากลางคืน อายชมอย พลอยชื่น (นักโทษพิเศษไมมีตรวน) ออกไปหาภรรยาของตนแทบทุก
คืน ระหวาง 19-20 นาฬิกา และบางคืนไดออกไปเที่ยวตามตลาด โดยไปกับนายดานผูคุมใหญ ซึ่งเปน
ตัวอยางที่ไมดีสะทอนใหเห็นถึงการไมเคารพกฎกติกาของเรือนจํา ทั้งยังอาจทําใหนักโทษคนอื่น ๆ
กระทําตามดวย (4) ไดรับการรองเรียนจากพวกนักโทษวา ปลาราซึ่งผูรับเหมาสงมานั้นกินไมได เพราะ
มี ร สเปรี้ ย ว เมื่ อทํ า การสื บ สวนได ความวา ผูรับ เหมาสงปลาราไดใสสารสมเพื่อป องกั น ปลาราเนา
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/39 เรื่อง จังหวัดรอยเอ็ด 5 มิถุนายน-10 กันยายน 2472)
พ.ศ.2472 บทวิจารณโดย “แมน้ําโขง” เรื่อง “สภาพการณแหงภาคอีสาน” ไดเปดเผยให
เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลที่จะเขาชวยเหลือราษฎรในภาคอีสาน โดยมีขอความระบุวา
“…ถารัฐบาลชวยเหลือภาคอีสานในขณะนี้ ก็นับวายังไมสายเกินกาลนัก สิ่งสินทั้งหลาย
อันไดกลาวแลวก็จะตองตกเปนของชาวประเทศเราเอง การทําวัตถุดิบ การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว
ฯลฯ เหลานี้เหมาะมาก ดวยพื้นภูมิประเทศไมลุมไมดอน มีปาละเมาะอุดมดวยน้ําและหญาตลอดป รอ
คอยรับเปดการเลี้ยงสัตวไดหลายแสนตัว สวนที่เหมาะแกการเพาะปลูกนั้น เหมาะทั้งพืชในน้ําและบน
บก แม จ ะเป น ไร น าผสมก็ กระทํ า ไดดว ยดี วัตถุดิบ มีดาย ยาสูบ ครั่ง ปอ-ปาน ฯลฯ ตอไปหากมีผู
ดํ า เนิ น งานตามหลั กวิทยาศาสตร จัดการขนานใหญขึ้นมากแหง วัตถุดิบ เหลานั้นจะรบเราใหเกิด
โรงงานขึ้น เชนทําฝายเปนดายแลวเปลี่ยนเปนเครื่องอุปโภค ฯลฯ เปนตน ซึ่งโรงงานเหลานั้นเองจะ
บันดาลใหเกิดอาหารและสินคา...ภาคอีสานในกาลตอไป จักเปนขุมทรัพยอันใหญของกรุงสยาม ก็ที่
ตองจัดการในเรื่องนี้ ภาคเหนือมีไมสักเปนสินคาสําคัญ ภาคใตมีดีบุก ภาคหลางมีขาว สวนภาคอีสาน
ตอไปจะเปนบเกิดแหงโภคทรัพยดังกลาวแลว และจะไมแพภาคอื่น ๆ แตถาไมชวยสงเสริม สิ่งนั้น ๆ
อาจไมตกไปอยูในกํามือของชนตางชาติ…”
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“…เปนการแนที่วา เวลานี้ภาคอีสานกําลังรอรับความชวยเหลือจากรัฐบาล จึงเกิดปญหา
วาเปนหนาที่ทบวงการใดที่จะชวย ขอนี้เห็นวาการชวยเหลือจําตองกระทําพรอมกัน 3 กระทรวงคือ
ธรรมการ, เกษตร, กับพาณิชยและคมนาคม กระทรวงพาณิชยและคมนาคมไดเปดตลาดใหแกภาค
อีสานแลว โดยทางจัดการกอสรางใหมีกระบวนรถไฟเดินติดตอถึงพระนครหลวง และกําลังเปดตอ ๆ
ไปอีก สวนจุดที่ภาคอีสานจะขอบารมีอันใหญของกระทรวงนี้ตอก็คือขอพึ่งทุนจากสหกรณ พอเปน
กําลังไดกอกระทํางานใหเกิดผลและความเจริญสืบไป…”
“…กระทรวงเกษตราธิการ มีหนาที่ชวยแนะนํากสิกรในทางโฆษณาดังเชนที่ฟลิปปนส
กระทําอยู มีการแจกประกาศใหเหมาะแกกาลสมัยเปนครั้งคราว เชนฤดูเก็บเกี่ยวแจกใบปลิวเรื่องการ
เลือก สงวนพันธุขาวเปนตน กระทรวงนี้อาจชวยการทํานาไดในสวนสําคัญ คือ การชลประทาน…”
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/28 เรื่อง สภาพการณแหงภาคอีสาน 8-13 เมษายน 2472)
พ.ศ.2474 ทรงมีพระบรมราชโองการสั่ งวา มณฑลและจังหวัดที่แบ งเขตไวแตเดิ มนั้ น
เวลานี้การคมนาคมสะดวกขึ้นมาก พอที่จะรวมการปกครองบังคับบัญชาไดกวางขวางยิ่งขึ้นแลว เปน
การสมควรที่จะยุบรวมมณฑล และจังหวัดเพื่อประหยัดรายจายเงินแผนดินลงไดบาง จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหยุบเลิกมณฑล 4 มณฑล จังหวัด 9 จังหวัดดังตอไปนี้
มณฑล
(1) ใหยุบเลิกมณฑลปตตานี รวมจังหวัดตาง ๆ ของมณฑลปตตานีเขาไวในปกครองของ
มณฑลนครศรีธรรมราช
(2) ใหยุบเลิกมณฑลจันทบุรี รวมจังหวัดตาง ๆ ของมณฑลจันทบุรีเขาไวในปกครองของ
มณฑลปราจีณบุรี
(3) ใหยุบเลิกมณฑลนครชัยศรี รวมจังหวัดตาง ๆ ของมณฑลนครชัยศรีเขาไวในปกครอง
ของมณฑลราชบุรี
(4) ให ยุ บ เลิ ก มณฑลนครสวรรค รวมจั ง หวั ด ต า ง ๆ ของมณฑลนครสวรรค เ ข า ไว ใน
ปกครองของมณฑลอยุธยา เวยแตจังหวัดตาก และจังหวัดกําแพงเพชรใหยกไปขึ้นอยูในปกครองของ
มณฑลพิษณุโลก
จังหวัด
(1) ใหยุบเลิกจังหวัดสุโขทัย รวมทองที่เขาไวในปกครองของจังหวัดสวรรคโลก
(2) ใหยุบเลิกจังหวัดหลมสัก รวมทองที่เขาไวในปกครองของจังหวัดเพชรบูรณ
(3) ใหยบุ เลิกจังหวัดธัญบุรี รวมทองที่เขาไวในปกครองของจังหวัดปทุมธานี
(4) ใหยุบเลิกจังหวัดกาฬสินธุรวมทองที่เขาไวในปกครองของจังหวัดมหาสารคาม
(5) ใหยุบเลิกจังหวัดหลังสวน รวมทองที่เขาไวในปกครองของจังหวัดชุมพร
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(6) ใหยุบเลิกจังหวัดตะกั่วปา รวมทองที่เขาไวในปกครองของจังหวัดพังงา
(7) ใหยุบเลิกจังหวัดสายบุรี รวมทองที่เขาไวในปกครองของจังหวัดปตตานี เวนแตทองที่
อําเภอบาเจาะ ใหยกไปขึ้นอยูในปกครองของจังหวัดนราธิวาส
(8) ใหยุบเลิกจังหวัดพระปะแดง รวมทองที่เขาไวในปกครองของจังหวัดสมุทรปราการ
เวนแตทองที่อําเภอราษฎรบูรณะใหยกไปขึ้นอยูในปกครองของจังหวัดธนบุรี
(9) ใหยุบเลิกจังหวัดมีนบุรี รวมทองที่เขาไวในปกครองของจังหวัดพระนคร เวนแตทองที่
อําเภอหนองจอกใหยกไปขึ้นอยูในปกครองของจังหวัดฉะเชิงเทรา (พระบรมราชโองการ ประกาศ ยุบ
รวมท อ งที่ บ างมณฑลและบางจั ง หวั ด . ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 48 ตอนที่ 0ก. หน า 576-578.
21 กุมภาพันธ 2474)
พ.ศ.2475 ไดมีประกาศยุบรวมเขตทองที่จังหวัดมณฑลตาง ๆ ดังมีกระแสพระบรมราช
โองการดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศทราบทั่วกันวา เนื่องจากระวางนี้ทางราชการไดจัดยุบรวมจังหวัด
มณฑล และโอนเขตการปกครองทองที่หลายแหง มีผูพากันปริวิตกจนถึงบางพวกเขาชื่อกันทูลเกลาฯ
ถวายฎีกาเปนทํานองรองทุกขและแสดงความคิดเห็นขึ้นมาตาง ๆ นานา เชน อางวาศาลากลางจังหวัด
แหงใหมอยูหางไกลลําบากแกการคมนาคมไปมาติดตอ บางวาจังหวัดที่ถูกยุบกําลังเจริญ เมื่อยุบเสีย
กระทําใหเงียบเหงาไป เกรงโจรผูรายจะกําเริบ ราษฎรจะไมไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การยุบนี้แมรัฐบาลจะไดผลบางก็เล็กนอย แตราษฎรตองเสียหายมากนอกจากนี้ยังมีเหตุอื่น ๆ อีก
ขอใหโอนอําเภอบางแหงไปขึ้นแกจังหวัดนั้นจังหวัดนี้บาง (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ศ/9 เรื่อง
ประกาศยุบรวมเขตทองที่ จังหวัด มณฑล 2 พฤษภาคม 2475) โดยทรงพระราชดําริวา
“…ทั้งนี้ยอมเปนธรรมดา เมื่อเคยชินอยูแกอยางใดนาน หากมาแกไขแปลกเปลี่ยนไป ก็
ตองมีการตื่นเตนวุนวายไปพัก 1 การเปลี่ยนแปลงเขตทองที่เชนนี้ ในสมัยเวลาปกติก็ตองจัดทําเนือง ๆ
แลวแตที่จะเห็นวาอาจบังเกิดผลดีเหมาะแกพฤติการณเชนทองที่ใดเคยกันดาร แตมีทางคมนาคมดีขึ้น
มียวดยานพาหนะตาง ๆ เดินทางไปมาถึงทองที่ใกลเคียงไดรวดเร็วผิดกวาแตกอน ก็อาจยุบรวมกันได
เพื่อเปนทางประหยัดรายจาย หรือทองที่ใดกันดาร แตไดกลายมาเปนที่ชุมนุมหนาแนน ขึ้น ก็อาจ
เปลี่ยนยกฐานะสูงขึ้น เชนยกขึ้นเปนจังหวัดเพื่อสะดวกแกการชุมนุมชน การที่ตองยุบรวมเขตทองที่ใน
คราวนี้ เปนการตองกระทําโดยความจําเปน เนื่องจากโภคภัยไดบังเกิดกระทบกระเทือนมา ทําให
การเงินแผนดินตกต่ํา เปนเหตุใหตองคิดตัดทอนโครงการหาทางประหยัดเพื่อตัดงบประมาณรายได
รายจายใหเขาสูดุลยภาพทรงตัวอยูได ซึ่งจะหลีกเลี่ยงไมทําไมได แตกอนที่เจาหนาที่จะดําเนินการใน
เรื่องนี้ ก็ไดพิจารณาใครครวญถึงทางไดเสียของราษฎรและบานเมืองโดยรอบคอบแลว ทั้งไดพยายาม
ใหเปนไปในทางที่จะทําความชอกช้ําแกพสกนิกรอยางนอยที่สุด เชนยุบแตบางจังหวัดที่มีพลเมืองนอย
คดีความไมใครมากเปนตน การยุบนี้จะเปนเหตุใหโจรผูรายชุกชุมขึ้นหรือไม ขอนี้เมื่อพิเคราะหให
ตระหนักจะไมนาหนักใจอันใดเลย เพราะกําลังในการปราบปรามโจรผูรายเปนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม ได
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ออนลง จึงไมควรวิตกเกินไปโดยความคาดหมายลวงหนาเชนนั้น ความจริงก็เปนอยูบางวา เมื่อที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดหรือศาลารัฐบาลมณฑลตองยายไปเสีย ความคึกครื้นยอมจะเสื่อมลงบางเปนธรรม
กา เชนพวกขาราชการในทองที่นั้นลดนอยลงไป แตถึงหากไมยุบก็คงไมครึกครื้นอยางแตกอน เพราะ
เปนสมัยบานเมืองตองผจญกับความตกต่ําอยูทั่วไป แทจริงความเจริญรุงเรืองของบานเมืองยอมอาศัย
การอาชีพเปนสวนสําคัญ มีพณิชยการเปนตน ถาทองที่นั้นเปนทําเล หรือบอเกิดแหงสินคาอยูแลว ก็
คงจะเปนอยูอยางนั้น ไมนาจะเสื่อมลงเพราะเหตุยุบรวมเขตทองที่เลย อยางไรก็ดี การยุบรวมเขต
ทองที่ทั้งนี้ ในกาลตอไปอาจเปลี่ยนแปลงอีกก็ไดตามพฤติการณ เพราะเหตุฉะนั้นในชั้นนี้หากจะมีใคร
ไดรับความไมสะดวกเดือดรอนบาง ก็คงเปนสวนนอยเฉพาะบางคน แตเมื่อรัฐบาลก็อยูในฐานความ
จําเปนบังคับอันไมมีทางอื่นดั่งนี้แลว บุคคลสวนนอยก็ควรยอมเสียสละเพื่อประโยชนแกประเทศและ
ประชาชนสวนใหญ… ” (พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่ อง การยุบรวมเขตทองที่ จังหวัดมณฑล.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 49 ตอนที่ 0ก. หนา 97-100. 9 พฤษภาคม 2475)
กรณีตัวอยางของการเกิดโจรผูรายในภาคอีสานปรากฏใน “หนังสือพิมพพิมพไทย ฉบับ
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2471”มีการปลนทํารายพระภิกษุชราในทองที่อําเภอมีชัย จังหวัดหนองคาย
โดยพระภิกษุรูปหนึ่งอายุอยูในวัยชราเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีไปยังโรงพยาบาลในเมืองเวียงจันทน
เพื่อรักษาตัวเนื่องดวยมีอาพาธเรื้อรังมาเปนเวลานาน ครั้นไปถึงทุงนาอาง ตําบลสะใคล อําเภอมีชัย
จั งหวั ด หนองคาย มี คนร า ย 8 คน พร อมด ว ยอาวุธ มีดและไมครบมือ ตรงเขาปลน ทํารายรางกาย
พระภิกษุเจาของทรัพย จนไดรับบาดเจ็บ มีบาดแผลหลายแหง เลือดไหลเต็มรางกาย คนรายไดกวาด
ทรัพยสินไดเงิน 20 บาท กับพระพุทธปรูปเครื่องรางเล็ก ๆ อีก 8 องค แลวหลบหนีไป เหตุการณนี้เกิด
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2471 เมื่อมีการรองเรียนตอจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดหนองคายไดออก
สืบสวนจับคนรายไดทั้ง 8 คน จากการไตสวนพบวา คนรายมีความมุงหมายที่จะชิงพระเครื่องและของ
รางมากกวาชิงทรัพย อยางไรก็ดี เหตุการณตัวอยางไดสะทอนใหเห็นความเอาใจใสตอความเดือดรอน
ของพลเมือง มีการออกตรวจตราจับโจรผูรายอยูตลอดเวลา (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/39
เรื่อง จังหวัดหนองคาย 7 มิถุนายน – 11 กันยายน 2471)
อีกกรณีหนึ่งใน พ.ศ.2472 กลาวคือ การปลนทรัพย ปลนชีวิตที่มักจะเกิดขึ้นอยูเนือง ๆ
ในจังหวัดขอนแกน และมักจจะจับกุมคนรายไมไดในระหวางเดือนสิงหาคมเกิดเหตุอุกฉกรรจขึ้นที่
เรียกวา “หัวเดือน ทายเดือน” โดยเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เวลากลางวัน คนรายพวกหนึ่ง
ขึ้นปลนทรัพยที่ตําบลโนนหันอําเภอภูเวียง สวนอีกเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เวลาประมาณ 21 นาฬิกา
คนรายไดลอบยิงนายอุยบนเรือนที่บานโคกนอยในเขตอําเภอพระลับ นายอุยลมลงขาดใจตายคาที่
เพราะพิษกระสุนปน ทั้งนี้เจาพนักงานไดทราบถึงเหตุการณและไดดําเนินการไตสวน อยางไรก็ตาม
เหตุการณปลนกลางวันและการลอบยิงคนตายเปนลักษณะของคนขลาด และยังเปนเรื่องลึกลับ ที่
ทางการยังไมสามารถจับคนรายมาสูกระบวนการยุติธรรมไมได แมกระทั่งขุนเอกสัตยสุนทรเขามารับ
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ตําแหนงนายอําเภอพระลับ เมืองขอนแกน ก็ยังไมสามารถตรวจจับโจรผูรายได (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. มร.7 ม/39 เรื่อง จังหวัดขอนแกน 9 มิถุนายน 2471-15 กันยายน 2472)
ปญหาดานการคมนาคม
ภาคอีสานในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รวมทั้งภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศ
ตางก็เปนพื้นที่หางไกลจากเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะภาคอีสาน และภาคเหนือ การ
เดินทางเขาถึงพื้นที่เหลานี้ในตั้งแตสมัยอยุธยาเปนไปดวยความยากลําบาก เนื่องจากสาเหตุที่มีปราการ
ธรรมชาติเปนแนวกั้นขวาง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การเดินทางเขาสูหัว
เมืองอีสานอยางรวดเร็วที่สุดตองเดินทางผานดงพญาไฟ หรือในเวลาตอมาเรียกวา ดงพระยาเย็น เปน
พรมแดนธรรมชาติระหวางสระบุรี กับนครราชสีมา มีสัตวปาดุราย ชุกชุม ปารกชัฏ รวมถึงภูตผีปศาจ
ตามเรื่องที่มีการกลาวขานกันวา เปนพื้นที่ที่ยากจะมีชีวิตกลับออกมาได เนื่องจากมีไขมาลาเรียดวย
เมื่อมีการปฏิรูปประเทศใน พ.ศ.2435 รัฐบาลยังไมมีโครงการกอสรางทางหลวงแผนดินในขณะนั้น
เนื่องจาก สยามกําลังเผชิญกับ ปญหาอิ ทธิ พลประเทศตะวัน ตกกํ าลังคุกคาม พระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกลาจึงไมโปรดฯ ใหกอสรางทางหลวงขึ้นหัวเมืองอีสานและหัวเมืองเหนือ ดวยเกรงวา จะเอื้อ
ประโยชนใหอังกฤษ และฝรั่งเศส เดินทัพเขามาในพื้นที่พิพาทดังกลาวไดงายยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามเพื่อ
ความสะดวกในการคมนาคมตามแบบอยางอารยประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายในการกอสรางทางรถไฟ
สายอีสายขึ้นในทศวรรษ 2440 และเริ่มสรางใน พ.ศ.2443 ทางรถไฟสายแรกเชื่อมเขาสูอีสานที่เมือง
นครราชสีมาไดสําเร็จ อยางไรก็ตาม การสรางทางรถไฟก็เปนเพียงนโยบายระลอกแรกในการสราง
ประเทศใหทันสมัย กระนั้นการสรางถนนในอีสานก็ยังไมไดรับการดําเนินการจากรัฐบาลอยางจริงจัง
ความคิดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตกทอดมาถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวอีกตอหนึ่ง ดวยทรงเห็นวา การสรางหัวเมืองใหเจริญทัดเทียมเมืองหลวง อาจเปนชนวนให
ประเทศลาอาณานิคมเขายึดครองไดงายขึ้น ดังนั้น ถนน สะพาน ในอีสานจึงไมไดรับการสรางและ
ปรับปรุงจากทางการ
ปญหาการสรางถนน สะพาน หรือทางหลวงมณฑลนั้น มีความคิดที่จะสรางมาตั้งแตสมัย
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจาอยูหัว แลว ดว ยทรงเห็น ประโยชนห ลายดาน ทั้งการขนสงที่
รวดเร็ว ชวยเอื้อใหรัฐบาลกลางสามารถสั่งงาน ควบคุม และตรวจราชการไดสะดวกยิ่งขึ้น ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ระหวาง พ.ศ.2453-2456 ไดวางนโยบายในการพัฒนาหัว
เมืองมณฑลชั้นนอกไดแก มณฑลอีสาน มณฑลพายัพ มณฑลอุดร และมณฑลปตตานี โดยการสราง
เสนทางคมนาคมตาง ๆ เชน สรางสะพาน ขุดคลอง ขอนี้เปนเหตุผลประการแรก สวนประการที่สอง
ว า ด ว ยท า ที ข องรั ฐ บาลที่ มี ต อ สถานการณ ท างการเมื อ งระหว า งประเทศ เนื่ อ งจากรั ฐ บาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ยังตกอยูภายในอิทธิพลของตะวันตก รัฐบาลยังหวาดระแวง
ภัยแทรกแซงทางการเมืองจากประเทศมหาอํานาจ บทเรียนจากกรณี ร.ศ.112 ทําใหรัฐบาลเรงหา
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ชองทางในการปองกันประเทศ เพื่อใหหัวเมืองอยูในอํานาจอยางแทจริง การกอสรางเสนทางใหไปมา
สะดวกรวดเร็วก็นับเปนประโยชนทางยุ ทธศาสตรดวยอี กประการหนึ่ง ประการที่สาม ปญหาการ
บริหารงานดานการคมนาคมของสยามที่ยังตกอยูภายใตอิทธิพลของตะวันตก ทําใหรัฐบาลขาดอํานาจ
อิสระในการควบคุมนโยบาย ประการที่สี่ วาดวย การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ปญหานี้ทํา
ใหรัฐบาลตองเรงสรางทางรถไฟเพื่อเชื่อมหัวเมืองตาง ๆ โดยเฉพาะอีสาน ผลผลิตขาวของอีสานเปน
สินคาสําคัญของประเทศในชวงเวลานั้น (วิทยา ปานะบุตร, 2527: 40-42)
มีตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงการคมนาคมที่ลําบากตอการตรวจราชการของเชื้อพระวงศ
ชั้นสูง ใน พ.ศ.2470 ดังความในรายงานตรวจราชการของสมเด็จฯ กรมพระนครสวรรควรพินิต ระบุวา
“…เมืองเลยตั้งอยูริมน้ําเลย ซึ่งไหลลงลําน้ําโขงขางเหนือ และจังหวัดเลยนี้ แบงเปน 5
อําเภอ 1 อําเภอกุดปอง ซึ่งเปนอําเภอเมือง 2 อําเภอวังสพุง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต 3 อําเภอ
เชียงคานอยูทางทิศเหนือริมลําน้ําโขง 4 อําเภอทาลี่ อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือ 5 อําเภอดานซาย อยู
ทางตะวันตกเฉียงใต จํานวนพลเมืองทั้งจังหวัดประมาณ 80,000 คน การไปมาระหวางอําเภอกับเมือง
คอนขางลําบาก เพราะตั้งอยูหาง ๆ และภูมิประเทศ เปนภูเขามาก ตรงที่ตั้งเมืองเลยแมเปนทุงก็มีเขา
ลอมโดยรอบ เปนทําเลไมสูดี รูสึกวาอากาศอับ ๆ ไมสบาย ไขมาลาเรียคอนขางชุม คงจะเปนเพราะมี
กุด (เหมือง) น้ําขังเปนที่เพาะยุงซึ่งพาเชื้อโรคไขมาลาเรีย…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. น.สบ.2 เรื่อง
รายงานตรวจราชการจังหวัดหลมสัก จังหวัดเลย จังหวัดเพ็ชรบูรณ ในมณฑลพิษณุโลกและมณฑลอุดร
เมื่อเดือนเมษายน พุทธศักราช 2470)
จากขอความขางตนชี้ใหเห็นวา หัวเมืองเลย เต็มไปดวยภูมิประเทศแบบภูเขามีทิวเขา
สลับซับซอนระหวางที่ราบลุมและมีแมน้ําตัดผาน สภาพภูมิประเทศดังกลาวจึงเปนทําเลที่ไมเหมาะสม
ตอการตั้งบานเรือนเนื่องจากมีสภาพอากาศไมปลอดโปรง ทั้งยังเปนแหลงเพาะพันธุยุงลายดวย
เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ปจจัยที่นําไปสูการกําหนดนโยบายดาน
การคมนาคมในรัฐบาลของพระองคประการแรกคือ ภาวะฝดเคืองทางเศรษฐกิจและการคลัง ซึ่งกอตัว
มาตั้งแตปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว สงผลใหการลงทุนดานการคมนาคมตอง
ประสบกับปญหา นอกจากนั้นยังมีเรื่อง วิทยุโทรเลข และโทรศัพท รวมทั้งการบินพาณิชยระหวาง
ประเทศดวย ประการที่สอง วาดวยสถานการณทางการเมื องระหว างประเทศที่ผ อนคลายลงจาก
สมัยกอนหนา ทําใหรัฐบาลเริ่มมีความมั่นใจที่จะเรงรัดพัฒนาประเทศใหเจริญยิ่งขึ้น ผลจากการเขา
รวมสงครามโลกครั้งที่ 1 ทําใหสยามไดรับการยอมรับจากประเทศพันธมิตรใหแกไขสนธิสัญญาที่ไมเทา
เที ย มซึ่ งเกิ ด ตั้ งแต รั ช กาลก อน ๆ ดั งนั้ น นโยบายหลัก ๆ ของรัฐ บาลคือ การแกไขปญ หาเสน ทาง
คมนาคมที่หัวเมืองทองที่ตาง ๆ กําลังประสบอยูใหราษฎรสามารถใชสัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น แตก็ยังเพงเล็งไปที่การลงทุนกับเสนทางรถไฟมากกวาการสรางถนน สะพาน ใน พ.ศ.2471
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รัฐบาลจึงไดอนุมัติงบประมาณขยายเสนทางรถไฟสายนครราชสีมาไปอุบลราชธานีเปนเงิน 5.2 ลาน
บาท (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.7 พ.4.1/15 เรื่อง กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน กราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 13 เมษายน 2475) การที่ไมสรางถนนหลวง รัฐบาลใหเหตุผล
วาจะตองไมสรางในเสนทางที่ตองแขงขันกับกิจการรถไฟ แตมุงใหความสําคัญกับประโยชนที่จะไดรับ
วัตถุดิบและผลผลิตจากกิจการรถไฟมากกวา (วิทยา ปานะบุตร, 2527: 44-45) นอกจากนี้หนังสือพิมพ
พิมพไทยยังไดรายงานขาวลงวันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2471 ความวา ทางคมนาคมของมณฑลอุดรใน
ระหวางนี้มีฝนตกชุกปริมาณมาก ทําใหถนนที่รถยนตที่วิ่งระหวางอําเภอพล จังหวัดขอนแกนไปจังหวัด
หนองคายมีดินโคลนและหลมขนาดลึก ไมสะดวกตอการสัญจร และยากที่ดําเนินการซ อมแซมได
จนกวาจะพนฤดูฝน หากจะซอมแซมในชวงหนาฝนตองใชงบประมาณจํานวนมาก (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. มร.7 ม/39 เรื่อง จังหวัดอุดรธานี 4 มิถุนายน 2471)
สภาพของที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศอีสานโดยเฉพาะลุมแมน้ํามูลนับตั้งแตสมัยรัชกาลที่
5 การเดินทางไปมาของราษฎรเต็มไปดวยความยากลําบาก เนื่องจากมีระยะทางไกล เชนการติดตอ
ระหวางเมืองอุบลราชธานีกับกรุงเทพฯ โดยเดินทางจากกรุงเทพฯ ตามเสนทางคลองแสนแสบ คลอง
บางขนาก ถึงปราจีนบุรี จากนั้นจึงเดินทางไปไปยังอรัญประเทศ ศรีโสภณ สุรินทร ศรีสะเกษ และถึง
อุบลราชธานี ซึ่งเปนเสนทางเดิมที่กรมหลวงพิชิตปรีชากรใชเดินทางเมื่อครั้งไปจัดราชการในหัวเมือง
ลาวกาว โดยใชชาง เกวียน โคตาง และคนหาบ โดยใชเวลาเดินทางนาน 77 วัน ทั้ง ๆ ที่เดินทางในฤดู
หนาว ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นและปราศจากฝน (ชุมพล แนวจําปา, 2529: 51) สวนอีกเสนทางคือ ขาม
ดงพญาเย็นหรือชื่อเดิมถูกเรียกวา ดงพญาไฟซึ่งมีไขปาชุกชุม โดยใชเวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึง
นครราชสีมาเปนระยะเวลา 20-30 วัน หากจะเดินทางไปอุบลราชธานีตองใชเสนทางดวยเรือ ที่ตําบล
ทาชางแขวงเมืองนครราชสีมาโดยตองใชเสนทางในฤดูน้ําหลากขาลอง 15 วัน ขาขึ้นราว 30 วัน (เติม
วิภาคยพจนกิจ, 2530: 150 อางอิงจาก วิลาศ โพธิสาร, 2536: 7)
การก อ สร า งเส น ทางในพระราชอาณาจั ก รส ว นใหญ โ ดยเฉพาะหั ว เมื อ ง อยู ใ นความ
รับผิดชอบของหนวยโยธาธิการหัวเมืองกระทรวงโยธาธิการ เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ทรงโปรดฯ ใหจัดระเบียบการคมนาคมใหม โดยผนวกเอาหนวยงานดานโยธาธิการตาง ๆ มา
รวมในกระทรวงเดียวกัน ใน พ.ศ.2455 ไดเปลี่ยนจากกระทรวงโยธาธิการเปน กระทรวงคมนาคม ทํา
หนาที่รับผิดชอบควบคุมหนวยงานดานการสื่อสารคมนาคมของประเทศ มีหนวยงานยอยไดแก กรม
รถไฟ กรมไปรษณียโทรเลข กรมทางและการโยธาหัวเมือง (วิทยา ปานะบุตร, 2527: 141-143) สวน
กรมทาง เปนหนวยงานตั้งขึ้นใหมจากกรมคลอง กระทรวงเกษตราธิการ มีหนาที่ควบคุมและกําหนด
นโยบายทําถนนและขุดคลองทั่วประเทศ ในระยะแรกเจาพระยาวงษานุประพัทธเปนเสนาบดีทําหนาที่
ในการบริหาร ในชวงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว การขยายตัวของถนนหนทาง
กอนที่กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธินจะเขามาบริหารงานอยูในสภาพลาหลัง โดยเฉพาะถนนในสวน
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ภูมิภาคที่เชื่อมตอกับหัวเมืองสําคัญ ยังไมเพียงพอและชํารุดทรุดโทรมลงมา เนื่องจากการบํารุงรักษา
มิไดกระทําอยางจริงจัง โดยกรมทางปลอยใหเปนหนาที่ของสมุหเทศาภิบาล ประกอบกับงบประมาณมี
อยูอยางจํากัด จึงไมอาจขยายเสนทางอยางกวางขวางรวดเร็วได ในหัวเมืองอีสาน สวนใหญเปนทาง
เกวียนและลาหลังมากกวาในภูมิภาคอื่น ๆ ถนนสายสําคัญ ๆ คือ เสนทางนครราชสีมาไปขอนแกน
อุดรธานี และหนองคาย (อัจฉรา ชุมดี: 2523: 149-155) การเขามามีบทบาทของกรมพระกําแพงเพชร
อัครโยธิณใน พ.ศ.2460 ทําใหความสัมพันธกับเจาพระยาวงษานุประพัทธถดถอยลง การรวมกรมทาง
ขึ้นกับกรมรถไฟหลวง ทําใหเกิดประโยชนตอกิจการรถไฟมากกวาที่จะพัฒนาถนนโดยตรง เนื่องจาก
กิจการรถไฟสามารถใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไดมากกวา ทั้งในรูปของคาโดยสารและคาระวาง
บรรทุกสินคา ในขณะที่การสรางถนนตาง ๆ มิอาจสนองประโยชนตอรัฐไดเต็มที่ การสรางถนนตลอด
สมัยที่พระองคทรงรับผิดชอบ จึงมีนโยบายมุงสรางใหสนับสนุนการคมนาคมขนสงทางรถไฟ โดย
สามารถลําเลียงสินคาและวัตถุดิบจากชนบทที่หางไกลมาปอนที่สถานีรถไฟได (วิทยา ปานะบุตร,
2527: 145)
การดําเนินนโยบายในสมัยกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิณ คือ การยุบขาหลวงคมนาคม
ประจํ ามณฑลต า ง ๆ ในบั งคั บ ของสมุ ห เทศาภิบ าล มีห นาที่รับ ผิดชอบงานกอสรางและซอมแซม
บํ ารุ งรั กษาถนนในหั ว เมื อง โดยมี ส มุ ห เทศาภิบ าลเปนผูควบคุมรายจายอีกชั้น หนึ่ง อยางไรก็ตาม
พระองคกลับพบวา สมุหเทศาภิบาลสวนใหญไดนําเงินบํารุงทางไปใชจายในงานกอสรางอื่น ๆ ตาม
ความพอใจของตน และมิไดนํามาใชเพื่อการซอมแซมดูแลรักษาถนนมากนัก และบางครั้งไดมอบหมาย
ใหขาหลวงคมนาคมรับผิดชอบงานกอสรางอื่น ๆ ดวย (วิทยา ปานะบุตร, 2527: 147) จากสาเหตุ
ดั งกล าวทํ า ให พระองค ทรงยกเลิ กตํ า แหน งขาหลวงคมนาคมประจํามณฑลตั้งแต พ.ศ.2461 การ
กําหนดนโยบายของพระองคประกอบดวย
(1) กําหนดประเภทของทางไว 3 ประเภท คือ ทางตาง ทางเกวียน และถนน
(2) มณฑลใดจะสรางทางประเภทใด ใหพิจารณาความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศใน
แตละทองที่เปนหลัก และพยายามหลีกเลี่ยงการสรางซ้ําซอนกับการคมนาคมประเภทอื่น เชน มณฑล
ใดมีทางน้ําสะดวกอยูแลว ก็จะสรางทางบกนอยที่สุด มณฑลใดมีภูเขามากและไมมีทางน้ําไปมาตองทํา
ถนนและทางต า งเป น พื้ น หรื อถ า ทางใดที่ มีร ถไฟเดิน อยูแลว ก็จ ะไมทํ าถนนแขง คูกัน ทั้งนี้เพื่อให
งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดไดถูกนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศใหมาก
ที่สุด
(3) การสรางถนนระหวางตําบลหรือเมือง ตลอดจนการขยายเสนทางไปจนปลายพระราช
อาณาเขตเพื่ อ ติ ด ต อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นนั้ น มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ การพาณิ ช ย เป น สํ า คั ญ ส ว น
ผลประโยชนทางดานการปกครองและยุทธศสตรการทหารมีความสําคัญรองลงมา

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

330
อยางไรก็ตามการพัฒนาถนนตาง ๆ ในประเทศไมถือวาบรรลุเปาหมาย เนื่องจากขาดการ
เอาใจใสบํารุงรักษาอยางจริงจัง ถนนสวนใหญจึงอยูในสภาพทรุดโทรม ทั้งไมมีหลักเกณฑแนนอนวา
ถนนสายใดมีประโยชนควรซอมแซมบํารุงรักษาหรือไมอยางไร คงปลอยใหสมุหเทศาภิบาลดําเนินการ
เองตามยถากรรม (วิทยา ปานะบุตร, 2527: 158)
ผลจากการดําเนินนโยบายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในการขยาย
เสนทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือเขาสูพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนบนและตอนลาง เปนที่นาพอใจของ
รัฐบาล ตอมาใน พ.ศ.2462 รัฐบาลไดขยายโครงการสรางทางรถไฟออกไปยังมณฑลที่หางไกล เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตใหปริมาณสูงขึ้น ซึ่งเปนการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศเพื่อการสงออก (วิทยา ปานะบุตร,
2527: 38) เหตุผลหนึ่งที่รัฐบาลใหความสําคัญตอโครงการขยายเสนทางรถไฟคือ บริเวณลุมน้ํามูลมี
จํานวนประชากรมาก โดยพิจารณาจาก พ.ศ.2458 มีจํานวน 901,341 คน พ.ศ.2462 มี 976,478 คน
ในขณะที่มณฑลนครราชสีมาหรือบริเวณลุมน้ํามูลตอนบนมีจํานวนประชากร พ.ศ.2458 มี 55,169 คน
พ.ศ.2462 มี 591,084 คน ในพื้นที่บริเวณลุมน้ํามูลตอนลางยังมีการผลิตขาวมานานแลวแตยังไมมีการ
ซื้อขาย หรือสงขาวมายังภาคกลางซึ่งเปนศูนยกลางของการคาขาว เพราะขาวเปนสินคาที่มีน้ําหนัก ทํา
ใหเกิดปญหาดานคมนาคมขนสงไมคุมกับการลงทุน เพราะอยูหางไกลจากภาคกลาง (วิลาศ โพธิสาร,
2536: 11)
และจากสถานการณของสงครามโลกครั้งที่ 1 รวมถึงสถานการณทางการเมืองในสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดคลายความตึงเครียดลงไป ดังเชน รัฐบาลไทยไดรับรองตอ
รัฐบาลฝรั่งเศสในการตัดเสนทางสายพิบูลมังสาหารไปชองเม็กติดตอกับเขตแดนของฝรั่งเศส (รังสรรค
ธนะพรพันธุ, 2532: 18) ดวยเรื่องการสงสินคา ตอมาไดมีการเจรจาระหวางรัฐบาลไทยกับฝรั่งเศส
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบคมนาคมและเศรษฐกิจชายแดนรวมกัน กลาวคือ ฝรั่งเศสตองการใหสรางทาง
รถไฟไปเชื่อมกับทางคมนาคมในเขตอินโดจีน ซึ่งสะทอนใหเห็นวาความสัมพันธของทั้งสองประเทศมี
ความราบรื่นดี โดยเฉพาะความสัมพันธกับฝรั่งเศสทางดานคมนาคมและเศรษฐกิจ ดวยเหตุผลดังกลาว
นี้จึงทําใหรัฐบาลไทยมีความมั่นใจ และตัดสินใจขยายเสนทางรถไฟเขาสูพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนลาง เพื่อ
เปนการบุกเบิกพื้นที่รกรางวางเปลาใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ (วิลาศ โพธิสาร, 2536: 11) ดังนั้น
รัฐบาลจึงลงทุนขยายเสนทางรถไฟสายนครราชสีมา-อุบลราชธานี โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต พ.ศ.2462
และขยายถึ ง เมื อ งบุ รี รั ม ย แ ละสุ ริ น ทร ใ น พ.ศ.2468-2469 ส ว นอุ บ ลราชธานี ถึ ง ใน พ.ศ.2473 ใช
งบประมาณไป 15,326,099.97 บาท (กรมรถไฟ, 2512: 184, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.ฟ.ท. 2/17
เรื่อง จดหมายเหตุแหงสภาเผยแผพาณิชย ฉบับที่ 37 เดือน กรกฎาคม 2473 หนา 6 อางอิงจาก วิลาศ
โพธิสาร, 2536: 12) การขยายเสนทางดังกลาวนี้ สงผลใหยนระยะเวลาในการเดินทางซึ่งแตเดิ มใช
เวลาเดินเทา 12-15 วัน และทางเรือขาขึ้น 25-30 วัน ขาลอง 15 วัน เหลือเพียง 1 วัน (บริบาลบุรี
ภัณฑ, ขุน, 2531: 46) กลาวไดวา การขยายเสนทางรถไฟไดสงผลใหทางเทาหรือทางเกวียนไดล ด
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บทบาทลงและราษฎรพลเมืองชาวอีสานใหความนิยมใชรถไฟสําหรับการเดินทางและขนสงสินคามาก
ขึ้น
วิทยา ปานะบุตร (2527: 163) ไดอธิบายวา การกอสรางถนนหนทางภายในประเทศ
ตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจนถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ตอง
ประสบกับปญหาในดานงบประมาณแผนดินมีไมเพียงพอ ใน พ.ศ.2468 กรมพระกําแพงเพชรอัคร
โยธิณไดเสนอโครงการสรางและซอมแซมทางหลวงในพระราชอาณาจักรเปนเงินราว 134 ลานบาทใน
ขณะเดียวกัน จากที่ผานมากระทรวงพระคลังมหาสมบัติไดจัดสรรงบประมาณใหแตละปในจํ านวน
จํากัดดังนี้
พ.ศ.2461 ยอดเงิน 867,848 บาท พ.ศ.2462 ยอดเงิน 1,070,500 บาท
พ.ศ.2463 ยอดเงิน 1,500,000 บาท พ.ศ.2464 ยอดเงิน 1,500,000 บาท
พ.ศ.2465 ยอดเงิน 2,000,000 บาท พ.ศ.2466 ยอดเงิน 2,005,000 บาท
จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวากระทรวงคมนาคมไดรับงบประมาณในการกอสรางเสนทาง
และการบํารุงรักษาไมเพียงพอซึ่งสงผลในรัชกาลตอมา ดังนั้น การกอสรางเสนทางในรัชกาลที่ 6 และ
รัชกาลที่ 7 ในหัวเมืองอีสานพบวา สมุหเทศาภิบาลผูปกครองทองที่จะมีอํานาจเสนอใหกรมทางสราง
เสนทางและบํารุงรักษาซอมแซมถนน สะพาน ในมณฑลของตน โดยกรมทางจะพิจารณาความจําเปน
และความเหมาะสม ซึ่งตองขึ้น อยู กับวงเงิน ที่มีอยูด วย นอกจากนี้ฝายปกครองของมณฑลจะต อง
รับผิดชอบบํารุงรักษาถนนอีกประเภทหนึ่งดวยการรวมแรงรวมใจของประชาชนในทองถิ่นที่เรียกวา
“ทางราษฎร” ดังนั้นการสรางถนนในระยะตั้งแต พ.ศ.2468-2475 จึงตองอาศัยกําลังของหัวเมือง
มณฑล จากที่ไดกลาวมาในบทที่ 5 คือ การดําเนินนโยบายของกรมพระกําแพงเพชรฯ คือ “แตละ
มณฑลตองพึ่งตนเอง” ในการสรางและบํารุงรักาทั้งทางหลวงของมณฑลและทางราษฎร เมื่อเห็นวาอยู
ในสภาพชํารุดตองเรงซอมและแกไขใหใชวิธีการ “บอกบุญเรี่ยไรเงิน” พรอมทั้งขอ “แรงงานราษฎร”
ที่ไมไดเสียเงินรัชชูปการมาชวยดําเนินการกอสราง หากเสนทางใดที่ตองขยายใหกวางและไกลมากขึ้น
เมื่ อ ตั ด ถนนแล ว กิ น พื้ น ที่ ข องราษฎรก็ ไ ด รั บ ความร ว มมื อ จากราษฎรบริ จ าคให โ ดยไม เ รี ย กร อ ง
คาตอบแทน วิธีการนี้ใชกันอยางแพรหลายในรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 อาทิเชน การตัดถนนจาก
สถานีรถไฟศรีสะเกษ จังหวัดขุขันธ พ.ศ.2469 และการซอมแซมถนนระยะทาง 16 กิโลเมตรในมณฑล
นครราชสีมา สายอําเภอสุวรรณวารี-พิมูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีใน พ.ศ.2474 ซึ่งนับเปน
ความสําเร็จที่เกิดจากกระทําของราษฎรและมณฑลทั้งสิ้น (วิทยา ปานะบุตร, 2527: 169)
ในพ.ศ.2468 รั ฐ บาลได อ อกประกาศ “พระราชกฤษฎี ก าสร า งทางรถไฟต อ จาก
นครราชสีมา ถึงขอนแกน” เสนทางรถไฟนี้จะผานมาทางบานไผตรงไปยังขอนแกน ชาวจีนที่อาศัยอยู
ในอําเภอชนบทจึงเริ่มเขามาตั้งถิ่นฐานในบานไผ เสนทางไปถึงอําเภอชนบทบริเวณตะวันตกของทาง
รถไฟที่ จ ะทํ า การก อ สร า ง เมื่ อ ทางรถไฟก อ สร า งถึ ง บ า นไผ ใ นป เ ดี ย วกั น มี ช าวจี น จากจั ง หวั ด
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นครราชสีมา และชุมชนใกลเคียงไดเขามาตั้งถิ่นฐานที่บานไผ เพิ่มขึ้น และสวนมากจะอาศัยอยูบริเวณ
เดียวกับชาวจีนที่มาจากอําเภอชนบท ทําใหบานไผซ่ึงเปนชุมทางเดิมอยูแลวเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว
ราษฎรไดเขามาอยูอาศัยและประกอบอาชีพตาง ๆ อยางมากมาย โดยเฉพาะดานการคา สนามที่เคย
พักขบวนเกวียนของพอคาบริเวณลําหวยจิกทางตะวันตกของทางรถไฟที่กําลังกอสรางก็เปนเปนที่พัก
สินคา ชาวบานไดนําผลิตผลทางการเกษตรมาลกเปลี่ยนสินคาตาง ๆ และขายใหกับพอคาคนกลางจน
เกิดชุมชนที่เรียกวา “ตลาดบานไผ” (นิรุบล อึ้งอารุณยะวี, 2543: 14)
พ.ศ.2471 บานไผไดยกฐานะเปนกิ่งอําเภอในเดือนเมษายนเรียกวา “กิ่งอําเภอบานไผ” มี
เขตการปกครอง 3 ตําบล ถึง ตําบลบานไผ ตําบลบานเปา และตําบลแดนเหนือ (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. มร.7 ม.4.3/1 เรื่อง แขวงการปกครองและยุบย ายที่วาการอํ าเภอ) ชุมชนบานไผจึงเริ่ม
ขยายตัวไปทางตะวันออกของสถานีรถไฟซึ่งกําลังดําเนินการกอสราง ทําใหการคามีความคึกคัก มีชาว
จีนเดินทางขึ้นมาคาขายยังบานไผ ปกหลักเชาบาน และประกอบอาชีพตาง ๆ ชาวจีนที่เขามาทําการ
คาขายในบานไผกลุมแรกกอนเปดเดินรถไฟตระกูลที่มาจากอําเภอชนบทไดแก แซโอว แซอึ้ง แซเลา
และตระกูลที่มาจากเมืองพลไดแก แซโคว เปนกลุมพอคาที่เริ่มเขามาเปดรานคาขายของเบ็ดเตล็ด
และขยายกิจการเปนรานขายสงขนาดใหญในชุมชนบานไผในเวลาตอมาไดแก โอวเปงฮง โควยูฮะ ยง
ซุนงวน ฮะเซงฮวด เลี้ยงซุน แซอ้ัว และซุนหลี ประมาณ พ.ศ.2473 กลุมชาวจีนในบานไผก็ไดรวมกัน
สรางศาลเจาไวเพื่อเปนศูนยรวมใจและเปนที่สักการะบูชาตามแนวคิดของคนจีนและใน พ.ศ.2474
ชาวบานไผซึ่งประกอบดวยชาวไทย ชาวจีนไดรวมกันสรางวัดแหงใหมขึ้นโดยหลวงราษฎรธุรกิจและ
คุณนายลูกจันทร อินทรกําแหง ไดบริจาคที่ดินทางทิศตะวันออกของทางรถไฟในการสรางสําหรับ
ชุมชนที่ขยายอีกแหงหนึ่งโดยใหชื่อวา “วัดจันทรประสิทธิ์”
กระทั่ง พ.ศ.2476 รัฐบาลคณะราษฎรไดเปดเดินรถไฟสายนครราชสีมาถึงขอนแกนอยาง
เปนทางการ จึงทําใหการเดินทางโดยรถไฟสะดวกและใชเวลานอยกวาเดิม บานไผจึงเปนสถานที่รวม
ของสินคาหลายชนิด และเปนศูนยกลางการคมนาคมของภาคอีสานตอนบน ของคนที่จะเดินทางไปยัง
เมืองนครราชสีมา ทั้งนี้ชาวจีนจากหลายแหงไดเดินทางเขามาคาขายและตั้งหลักแหลงเพิ่มมากขึ้น ชาว
จีนกลุมดังกลาวสวนมากมีเชื้อสายแตจิ๋ว ตั้งรานคาบริเวณหนาสถานีรถไฟและบริเวณรอบขาง ลักษณะ
การสรางบานของชาวจีนในบานไผระยะแรกจะเปนหองแถวไมชั้นเดียวติด ๆ และจะเปดเปนรานคา
ขายปลีก ขายสงเสื้อผาสินคาหลากชนิด โดยจะมีรานคาของชาวจีนอยูถนนราชนิกุล เชน โควยูฮะ โอว
เปงฮง ยงซุนงวน ฮะเซงฮวด แซอั้ว ลิ่มติ๊กกี่ และยังมีรานคาอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการมีสถานี
รถไฟซึ่งตั้งอยูในยานเดียวกัน
เนื่องจากถนนราชนิกุล เปนถนนที่เริ่มตนจากหนาสถานีรถไฟไปเชื่อมตอยังถนนสายไป
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดรอยเอ็ด จนเกิดตลาดชุมชนเพิ่มอีกแหง
บริเวณหนาสถานีรถไฟและยานถนนราชนิกูล เรียกวา “ตลาดใน” (นิรุบล อึ้งอารุณยะวี, 2543: 16)
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นอกจากรานคาขายปลีกขายสง สินคาเบ็ดเตล็ดจะอยูตลาดในและรอบนอกเสนทางไปชนบท ทางไป
อําเภอบรบือ และบริเวณใกลเคียงทางรถไฟ จะมีรานรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรรวมไปถึงของปา
เมื่อราษฎรรวบรวมไดมากก็จะสงขึ้นสถานีรถไฟเพื่อนําไปขายที่นครราชสีมา การคาขายมีความคึกคัก
มากยิ่งขึ้น
พ.ศ.2477 รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณในการสรางถนนสายจังหวัดมหาสารคาม โดยเริ่ม
จากจังหวัดอุบลราชธานีถึงอําเภอชนบทจังหวัดขอนแกนเปนจํานวนเงิน 40,000 บาท และจากนี้ใน
พ.ศ.2498-2499 รัฐบาลไดใหงบประมาณสําหรับซอมแซมและสรางเสนทางเพิ่มเติมเปนเงินจํานวน
4,800,000 บาท และใน พ.ศ.2499-2503 รัฐบาลใหงบประมาณเพิ่มเติมอีกเปนเงิน 960,000 บาท
เสนทางสายชนบท บานไผ ซึ่งไดรับการซอมแซมและบํารุง โดยบานไผจะมีทางเกวีย นเชื่อมไปยั ง
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน และอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ นับตั้งแตเริ่มดําเนินการกอสราง
เสนทางรถไฟเขาขอนแกน ไดมีชาวจีนเขามารับจางเปนกรรมกรพูนดิน วางรางรถไฟ และเมื่อมีการ
เป ด เดิ น รถไฟ พ.ศ.2476 ทํ า ให ช าวจี น เหล า นี้ไดตั้งหลักแหลงตามสถานีสําคัญ ตามแนวทางรถไฟ
เนื่องจากเสนทางการเดินทางโดยสารรถไฟจะสะดวกมากกวาการเดินทางโดยรถยนตซึ่งใชสภาพถนนที่
ย่ํ า แย และลํ า บากต อการเดิ น ทางซึ่ งรั ฐ บาลยังไมมีน โยบายพัฒ นาเสน ทางบกเหมือนกัน ทางรถไฟ
(สุวิทย ธีรศาศวัต และคณะ, 2528: 226 อางอิงจาก นิรุบล อึ้งอารุณยะวี, 2543: 61) สถานีบานไผ
นับวาเปนสถานีที่มีความสําคัญในการเปนศูนยกลางการคาและการคมนาคมขนสงของอีสานตอนกลาง
ดังที่ไพโรจน ชัยนาม ไดบรรยายเอาไวใน หนังสือ “การเดินทางในภาคอีสาน” ใน พ.ศ.2478 ดังความ
วา
“…บานไผเปนกิ่งอําเภอ...แตแมจะเปนกิ่งอําเภอก็เปนที่มองแลเห็นไดวาตอไปจะรุงเรือง
มาก เพราะเปนที่รวมของการไปมาหลายจังหวัด คือถาจะไปจั งหวัดรอยเอ็ด และมหาสารคาม ก็
จะต องลงรถไฟที่ กิ่งไผ แล ว ขึ้ น รถยนต ไปบ า นไผ บานไผครึกครื้น สนุกสนานกวาชนบทมาก และ
เกื อบจะไม แพ ขอนแก น ซึ่งเป น ที่ ตั้งจั งหวั ดทีเดีย ว ที่บานไผมีรานคาขายมาก มีโ รงแรม ชาวเมือง
รอยเอ็ดและมหาสารคามก็ตองอาศัยสินคาที่บานไผ บานไผจึงนับวันนับแตจะอุนหนาฝาคั่งขึ้นทุกที…”
(นิรุบล อึ้งอารุณยะวี, 2543: 61)
อาจกลาวไดวา นับตั้งแตปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัฐบาลได
ดําเนินนโยบายสรางเสนทางคมนาคมในอีสานดังปรากฏในตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 6.1 เสนทางรถไฟอีสานสายตะวันออกในสมัยรัชกาลที่ 7
ระยะเวลา
1 เมษายน 2468
1 พฤษภาคม 2469
1 พฤษภาคม 2470
1 สิงหาคม 2471
1 เมษายน 2471

เสนทางที่รัฐบาลขยายจากชุมทางนครราชสีมา
เปดเสนทางจากสถานีทาชาง ถึงสถานีบุรีรัมยเปนระยะทาง 91 กิโลเมตร
เปดทางจากสถานีบุรีรัมยถึงสถานีสุรินทร 44 กิโลเมตร
เปดทางจากสถานีสุรินทรถึงสถานีหวยทับทัน 61 กิโลเมตร
เปดทางจากสถานีหวยทับทันถึงสถานีศรีสะเกษ 34 กิโลเมตร
เปดทางจากสถานีศรีสะเกษถึงสถานีอุบลฯ (วาริน) 61 กิโลเมตร

สวนเสนทางสายเหนือที่แยกไปขอนแกน-หนองคาย เพื่อติดตอกับประเทศเพื่อนบ าน
ใกลเคียงคือลาว ซึ่งอยูคนละฝงแมน้ําโขงนั้น กรมรถไฟไดดําเนินการกอสรางทางรถไฟสายนี้เพิ่มขึ้นอีก
สายหนึ่ง ไปสุดปลายทางที่จังหวัดหนองคายโดยแยกจากสถานีชุมทางจิระประมาณ 3 กม. (จากสถานี
นครราชสีมา) ซึ่งไดกอสรางแลวเสร็จเปนตอน ๆ และไดทําการเปดใชสถานีรถไฟเพื่อรับสงสินคาและ
ผูโดยสารดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 6.2 เสนทางรถไฟอีสานสายเหนือในสมัยรัชกาลที่ 7
ระยะเวลา
1 พฤษภาคม 2472
1 พฤษภาคม 2474
1 เมษายน 2476

เสนทางที่รัฐบาลขยายจากชุมทางนครราชสีมา
จากชุมทางจิระถึงสถานีโนนสูง (โนนวัด) 20 กิโลเมตร
จากสถานีโนนสูง ถึงสถานีบัวใหญ 51 กิโลเมตร
จากสถานีบัวใหญ ถึงสถานีขอนแกน 104 กิโลเมตร

จากรายงานการสํารวจโภคกิจตามชนบทสยามครั้งที่ 2 พ.ศ.2477 ระบุวา
“…ทางรถไฟทุกวันนี้เชื่อมจุดสําคัญอันจําแนกสินคาแหงประเทศภาคสยามตอนในและแผ
สาขาสําคัญ ๆ เขาไปใน 4 มุขยภาพของประเทศ ดูเปนการแนนอนวาควรจํากัดการขยายรถไฟตอไป
ในวันขางหนา คือตอสายระหวางขอนแกนกับอุดรเสร็จแลว สรางสายระหวางอุดรกับหนองคายเทานั้น
ก็พอแลว การสรางสายขอนแกน อุ ดรนั้น จะไมยังผลในทางเศรษฐกิจ เทไรหากสายนี้ไม ขยายไปถึ ง
หนองคาย หนองคายเปนเมืองชายแดนใกลชิดกับแดนลาวของฝรั่งเศส และการมีรถไฟไปถึงอาจทําให
เปนศูนยการคาอันเปนสาระสําคัญพอใช อุดรนั้นดูทวงทีจะไมเปนปลายทางใหผลเทาไรนัก ตอไปภาย
หนาอาจตองการขยายสาขาจากสยามภาคกลางไปยังพรมแดนพมากับไทยก็ได เปนที่นาสงสัยนักหนา
วาการขยายรถไฟในสยามใหมากขึ้นกวานี้จะใหผลหรือไม การดําริสรางทางรถไฟจากขอนแกนถึง
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สกลนครนั้นยังมองไมเห็นวาจะไดกําไรในทางใด ๆ สรางถนนดี ๆ ระหวางทางรถไฟที่มีอยูแลวกับ
สกลนครจะเปนประโยชนในทางโภคกิจมากกวา คาใชจายก็นอยกวา และเปนสิ่งอันพึงปรารถนา
มากกวา ตามความเห็นของยุทธศาสตรโกศลฝายทหาร…” (เยมซ เอ็ม. แอนดรูส, 2480: 523)
สําหรับการกอสรางเสนทางรถไฟจากสถานีขอนแกนไปอุดรธานีนั้น ประจวบกับประเทศ
ไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนประชาธิปไตย พ.ศ.2475 รัฐบาลจึง
ไดระงับการกอสรางเอาไวชั่วคราวเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลักการและพนักงาน และเริ่มกอสราง
ถึงสถานีขอนแกนจนแลวเสร็จใน พ.ศ.2476 และขยายถึงอุดรธานีใน พ.ศ.2484 สวนเสนทางรถไฟจาก
อุดรธานีไปหนองคาย รัฐบาลไดระงับโครงการเอาไว จนกระทั่งถึง พ.ศ.2497 จึงไดเริ่มการกอสรางใหม
อีก โดยไดรับเงินทุนสนันสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการกอสรางทางรถไฟเปนเงินมูลคา 4 ลาน
เหรียญ หรือราว 80 ลานบาทและขอใหสรางภายใน 7 เดือน ซึ่งกรมรถไฟก็ไดดําเนินการกอสราง แลว
เสร็จตามที่ตกลงและไดทําการเปดเสนทางรถไฟตอนตอจากสถานีอุดรธานี ถึง สถานีนาทา (ยังไมถึง
จั ง หวั ด หนองคาย) เมื่ อ วั น ที่ 13 กั น ยายน พ.ศ.2498 โดยมี พ ลเอกไสว ไสวแสนยากร รั ฐ มนตรี
กระทรวงคมนาคมตัดแถบริบบิ้นเปดทาง และเพื่ออํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาใน พ.ศ.2499
กรมรถไฟจึงไดขยายการกอสรางตอจากสถานีนาทาไปอีกเปนระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เพื่อให
ปลายทางติดริมแมน้ําโขง สะดวกในการขนสงสินคาผานไปประเทศลาว ณ เมืองเวียงจันทน โดยมีการ
กอสรางทาเรือกับมีแพเครื่องยนตบรรทุกรถยนต ขามไปดวย และเปดใหใชทางที่ตอเติมใหมนี้ไดอีก
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2501 (เติม วิภาคยพจนกิจ, 2557: 432-433)
ปญหาดานเศรษฐกิจ
เมื่อลวงเขาสูสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ปญหาสําคัญดานเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นในรัฐบาลของพระองคแบงออกเปน 4 ดานดวยกันประกอบดวย ดานการคลัง ดานการเงิน ดาน
การคา และดานการผลิต ในชวงแรกเริ่มรัชกาล Mr.Waterlow ไดเขียนรายงานเกี่ยวกับสภาพการทาง
การเงินของรัฐบาลใหมมีความวา
“…ภาพพจนของประเทศไทยในปลาย พ.ศ.2469 นั้นแตกตางไปจาก พ.ศ.2468 อยาง
สิ้นเชิง ในเดือนพฤศจิกายนของปนั้น (พ.ศ.2468) การปกครองอยางไมถูกตอง โดยขาราชการที่ทรง
โปรดปรานไดนําประเทศไปสูความลมจมทางการคลัง...การวิพากษวิจารณและการฉอราษฎรบังหลวง
ซึ่งมีศูนยกลางอยูที่ราชสํานักเปรียบเสมือนยาพิษของประชาชนโดยทั่วไป และอาจเปนไปไดวา...คลื่น
พายุการคลังอาจจะกระตนความไมพอใจเจานายใหนําไปสูการปฏิวัติได…” (Mr.Waterlow, 1926
อางอิงจาก มยุรี นกยูงทอง, 2520: 3-4)
เมื่ อ ผลั ด เปลี่ ย นรั ช กาลใหม ก ล า วได ว า โดยพระราชอั ธ ยาศั ย ส ว นพระองค ข อง
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงมีความแตกตางอยางมากกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
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เจาอยูหัว โดยเฉพาะเรื่องการเงิน ทรงระมัดระวังเรื่องการใชจายเงินสวนพระองค ทรงประหยัดมาก
เทา ๆ กับที่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงใชจายเงินแผนดินอยางสิ้นเปลือง
(มยุรี นกยูงทอง, 2520: 4) การดําเนินนโยบายทางการเงินนับวามีสวนที่สัมพันธกับนโยบายทางการคา
อยางมาก และประกอบกับในชวงเวลาที่เกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลกแลว จึงทําใหมีการ
วาจางที่ปรึกษาดานการคลังชาวตางประเทศมาชวยแกไขปญหาดานการคลัง รวมทั้งมีสมเด็จเจาฟา
กรมพระนครสวรรควรพินิต และกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธินเปนผูชวยแกไขปญหา
เพื่อใหการคาฟนตัวรัฐบาลจึงตองเปลี่ยนแปลงนโยบายในเวลาตอมา ดานการผลิต สินคา
สําคัญของประเทศไดแก ขาว ไมสัก ดีบุก และยาง ขาวคือสินคาที่มีผลผลิตมากที่สุดในประเทศ กลาว
ไดวา ขาวเปนสินคาสงออกสําคัญของประเทศและเปนรายไดหลักของรัฐบาล เมื่อราคาขาวลดต่ําลง
ในชวงวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ จึงทําใหรายไดของรัฐบาลลดลงตามไปดวย ในทายที่สุดระหวาง พ.ศ.
2474-2475 รั ฐ บาลก็ ตองประสบกั บ ปญ หาขาดสภาพคลองทางการคลังรุน แรง (มยุรี นกยูงทอง,
2520: 43) การผลิตขาวไมประสบผลมีสาเหตุมาจากฝนแลงตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัฐบาลจึงมีคําสั่งใหกักเก็บขาวเอาไวสําหรับกินในพระราชอาณาจักร
นอกจากนี้ ห นั ง สื อ พิ ม พ ซึ่ ง เริ่ ม เข า มามี บ ทบาทในการสะท อ นป ญ หาและการดํ า เนิ น
นโยบายของรั ฐ บาล นั บ เป น หลั ก ฐานสํ า คั ญ ที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ภาพลั ก ษณ ข องรั ฐ บาล เจ า หน า ที่
ขาราชการในทองถิ่นที่ทั้งเปนขาวในแงดีและแงลบ อยางไรก็ตามหนังสือพิมพก็ถือเปนหลักฐานรวม
สมัยที่สําคัญและสมควรหยิบยกนํามาอธิบายดังนี้
ตัวอยางหนึ่งเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในอีสาน โดย “หนังสือพิมพบางกอกการเมือง ฉบับ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2471” ระบุวา เกิดฝนตกชุกมาก ทําใหเปนอุปสรรคตอการเดินรถยนตสําหรับ
รับจางในทองที่จังหวัดอุบลราชธานี ฝนไดเริ่มตกชุกมาตั้งแตวันที่ 28 เดือนพฤษภาคม แมวาจะมีฝน
ตกอุดมดีแตการทํานาในทองที่ดังกลาวกลับทําไมไดผล ถึงแมวาฝนฟาจะดีแตก็ขาดยวดยานพาหนะ
กับทั้งโค กระบือไดเปนโรคระบาดตายเกือบหมด ราษฎรที่มีกระบือสําหรับทํานามี 10 ตัวก็ลมตาย
หมด ที่ มี 2 ตั ว ก็ ตายหมด ราษฎรถึงกับ นั่งลงเอามือกอดเขา เหตุการณนี้เกิดขึ้น เกือบทุกหมูบาน
ราษฎรคนใดที่หมดทุนรอนก็ตองหันเขาไปประกอบอาชีพรับจาง หรือพากันเดินทางลงมาทางมณฑล
ชั้นใน สวนผูที่มีทุนรอนอยูบางก็ตองไปหาซื้อสัตวตัวใหมมาเลี้ยง แตยังไมไดทันไดลงมือไถนาสัตวที่ซื้อ
มาก็ลมตาย (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/39 เรื่อง จังหวัดอุบลราชธานี 21 มิถุนายน 2471 - 8
กรกฎาคม 2472)
หนังสือพิมพหลักเมือง ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2472 ซึ่งเปนเอกสารรวมสมัยระบุวา
ราษฎรที่อยูอําเภอศรีษะเกษ จังหวัดขุขันธ มณฑลนครราชสีมา ตกอยูในภาวะอดอยากขาวสารที่จะ
บริโภค ดวยเหตุผลที่เมื่อรถไฟเดินถึงเมืองศรีษะเกษ ชาวบานตางพากันนําขาวเปลือกไปขายใหกับ
พอคาชาวจีนจนหมด และมีการอพยพไปอยูที่อําเภอภูเขียวเปนจํานวนมาก การคาขายของชาวบาน
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ไมไดคํานึงวาในอนาคตเมื่อเกิดภาวะฝนแลงหรือฝนตกมีปริมาณมากเกินไปอาจจะทํานาไมไดผล อาจ
ทําใหไมมีขาวพอจะกินในครัวเรือน จากกรณีดังกลาวจึงทําใหทราบวา ราษฎรในบางทองที่ของมณฑล
นครราชสีมาไดรับความเดือดรอนเนื่องจากขาดแคลนขาว อยางไรก็ตามภาวะทุพภิกขภัยที่เกิดขึ้นใน
มณฑลดังกลาวเทีย บไม ได กับ ภาวะขาดแคลนขาวใน พ.ศ.2460 (หอจดหมายเหตุแห งชาติ. มร.7
ม/39 เรื่อง จังหวัดขุขันธ 10 กรกฎาคม 2471-30 กันยายน 2472)
ในชวง พ.ศ.2443-2454 สยามมีประชากรราว 8.3 ลานคนและเมื่อถึงชวง พ.ศ.24732482 จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นเปน 11 ลานคน ประเทศสยามมีลักษณะเชนเดียวกันกับประเทศเพื่อน
บ า นในภู มิ ภ าคนี้ อ ย า งหนึ่ ง คื อ ประชากรส ว นใหญ ใ นช ว งครึ่ ง แรกของพุ ท ธศตวรรษที่ 25
(คริสตศตวรรษที่ 20) ยังเปนชาวนา และสวนใหญคนเหลานี้ยังทํานาปลูกขาวเพื่อยังชีพ มีเพียงชาวนา
สวนนอย รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับกิจการไรนาขนาดใหญและเหมืองแร ที่มีสวนในระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาดที่กําลังขยายตัวภายใตของลัทธิอาณานิคม ใน พ.ศ.2473 คารล ซี ซิมเมอรแมนนักสังคมวิทยา
ชาวอเมริกัน ไดดําเนินการสํารวจระบบเศรษฐกิจในชนบทสยาม การสํารวจครั้งนี้ใหรายละเอีย ด
เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเปนอยูดานตาง ๆ ตั้งแตลักษณะนิสัยเกี่ยวการกินอยู คาใชจายในการดํารงชีพ
โรคภัยไขเจ็บ อัตราการเกิดและตายไปจนถึงจํานวนสัตวเลี้ยงเพื่อขาย ใชงาน หรือบริโภคตอครอบครัว
ราคาพื ช ผลและคุ ณ ค า ด า นโภชนาการของอาหารของประชากรในชนบท การสํ า รวจครั้ ง นี้ ซึ่ ง
ดําเนินงานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทําใหเราเห็นภาพของเศรษฐกิจและสังคม
ชนบทไทยไดชัดเจนที่สุดเทาที่เคยปรากฏ (ธีระ นุชเปยม, 2559: 40-41)
ศาสตราจารย ดร.คารล ซี. ซิมเมอรแมน ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของกระทรวงเศรษฐการใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดอธิบายถึงสภาพปญหาตาง ๆ ของอีสานที่รัฐบาลควรเรง
พิ จ ารณาอย า งละเอี ย ด โดยแบ งป ญ หาจากการสํารวจเศรษฐกิจ ในอีส าน พ.ศ.2473 เอาไว 8 ข อ
ดวยกันดังนี้
(1) บางตอนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพลเมืองนอยเมื่อเทียบกับเนื้อที่
(2) พลเมืองเอาใจใสในเรื่องสุขภาพนอย โรคที่แพรหลายในภาคนี้มี คุดทราด พยาธิใน
กระเพาะอาหาร และไขจับสั่น
(3) ภาวะขาดน้ํารับประทานและอาบ เปนเหตุใหเกิดโรคติดตอไดงายและอัตราตายสูง
(4) นอกจากจังหวัดที่มีรถไฟผานไป และมีการคมนาคมติดต อกันโดยทางน้ํา (จังหวัด
รอยเอ็ด-อุบลราชธานี) ภาคนี้ยังขาดการคมนาคมเปนสวนใหญ ในระหวางฤดูฝนเรือเดินไดในลําน้ํา
จากจังหวัดอุบลราชธานีจนถึงจังหวัดขอนแกน
(5) นอกจากขาว ราษฎรไมไดบํารุงการเพาะปลูกประเภทอื่น ๆ แมวาพื้นที่สวนมากไม
เหมาะแกการปลูกขาว
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(6) ภาคนี้เหมาะแกการปลูกพืชซึ่งชอบขึ้นในพื้นที่แหง เชน ฝาย ยาสูบ ถั่วลิสง และหญา
ที่ใชเปนอาหารสัตว การปลูกพืชเหลานี้ยังไมไดบํารุงกันเลย การเลี้ยงไหมควรแพรหลายมากกวาใน
เวลานี้
(7) ในทองที่ซึ่งอยูใกลแมน้ําโขงยังขาดทํานบและคันดินเพื่อปองกันไมใหน้ําในแมน้ําโขง
ไหลบาเขาทุงนาอยางรวดเร็ว ในขณะที่น้ําในแมน้ําอยูในระดับสูง บางแหงควรบํารุงและรักษาหนองให
ดี เพื่อใชในการรักษาปลาในเวลาที่มีน้ํานอย การสรางเขื่อนทดน้ําและประตูน้ําจะชวยขยายเนื้อที่
สําหรับปลูกขาวใหกวางขวางออกไปอีก
(8) เจาหนาที่ยังไมไดวางระเบียบในการเปรียบเทียบขอพิพาทในเรื่องใชหนองและทุง
สาธารณะ ขอพิพาทในเรื่องใชหนองมักเกิดขึ้นระหวางชาวชนบทในทองที่บางแหงอยูเสมอ บางคราว
การเปรียบเทียบของผูชี้ขาดไมยุติธรรมแกหมูราษฎรที่เปนบุคคลเรียบรอยไมเกะกะ (คารล ซี. ซิมเมอร
แมน, 2525: 165-166)
จํานวนพลเมือง ในที่ราบซึ่งอยูริมลําน้ํามีพลเมืองหนาแนน สวนในทําเลอื่น ๆ มีพลเมือง
นอย ในขณะที่เดินทางหลายชั่วโมงไมใครจะพบบานเรือนของราษฎร ถาภาคนี้ไดรับความบํารุงในทาง
เศรษฐกิจและในทางสุขภาพ ผลจากการเพาะปลูกจะทวีขึ้นอีก และสามารถเลี้ยงพลเมืองไดอีก 3 เทา
มาตรฐานในการกินอยูของชาวชนบทก็จะเขยิบขึ้นสูงกวาที่เปนอยูทุกวันนี้
สุขภาพ พลเมืองสวนมากเปนโรคคุดทะราด ผูใหญและเด็กเปนอันมากมีแผลเปนและ
รางกายไมสมบูรณ เปนการทําลายคาในทางเศรษฐกิจของชุมนุมชน ถาพิจารณาภาวะของโรคนี้เห็นวา
รัฐบาลควรคิดอานกําจัดโรคนี้อยางกวดขัน เพราะโรคนี้แพรหลายในทองที่ตาง ๆ ทั่วไป การขาดน้ําใน
ระหวางฤดูแลงเปนเหตุอยางหนึ่ง ซึ่งกระทําใหโรคคุดทะราดแพรหลายทั่วไปในภาคนี้ อยางไรก็ดี การ
ขาดน้ํารับประทานและอาบเปนเหตุอยางหนึ่ง ซึ่งกระทําใหอัตราตายในภาคนี้สูง
น้ํ า ชาวบ า นในภาคนี้ ใชน้ําบอเปน สว นมาก ซึ่งตองขุดลงไปในดิน ตามริมบอนั้น ไมมี
กําแพงกั้นปองกันน้ําปากบอไหลลงไป และเปนการยากที่จะขุดใหลึกลงไปอีก การตัดน้ําจากบอมิไดใช
วิธีประหยัดแรง ตองหยอนเชือกลงไปในบอนั้น และเมื่อเต็มแลวก็สาวเชือกกลับขึ้นมาไมมีเครื่องชวย
แรงเลย บอน้ําที่ราษฎรใชกันโดยมากนั้นเปนบอน้ําตม และขุดใหลึกลงไปอีก 3-4 ปครั้งหนึ่ง ระดับน้ํา
ในบอสูงไมเกินกวา 12 นิ้วฟุต ในฤดูแลงบอน้ํานี้เปนอันตรายแกเด็กเล็ก ๆ เพราะวาไมทํากําแพงกั้น
บางคราวชาวบานใชเด็กทําการขุดบอ สวนผูใหญนั้นพากันออกไปทํางานในปา การขุดบอหยาบ ๆ ไมมี
กําแพงลอมบอ อาจเปนอันตรายแกเด็ก ๆ และผูใหญไดไง
เรื่องบอน้ําในภาคนี้ ควรใหผูชํานาญทําการสํารวจวาที่ใดควรขุดใชเปนบอน้ําและที่ใดไม
ควรขุด นอกจากนี้ควรกรวดน้ําที่ขังอยูในบอเสียกอนและแนะนําใหราษฎรขุดบอในที่ซึ่งมีน้ําสะอาดขัง
อยูเทานั้น ในที่ซึ่งมีสายน้ําไมจําเปนตองขุดลึกถึงระดับน้ํา (สวนมากในนา) ราษฎรเอาน้ํามาใชระยาสูบ
ในระหวางฤดูแลง รัฐบาลควรรีบพิจารณาเรื่องน้ําในภาคนี้ (คารล ซี. ซิมเมอรแมน, 2525: 167)
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การคมนาคม กระทรวงพาณิชยและคมนาคมไดวางโครงการขยายการคมนาคมในภาคนี้
ไวแลว ถาพิจารณาดูทั่วไป ภาคนี้ยังขาดการคมนาคมเปนสวนใหญ คิดเทียบกับภาคอื่น ๆ
การปลูกพืชในพื้นที่ลุมและที่ดอน ในภาคนี้นอกจากขาวซึ่งปลูกไดดีเฉพาะในทําเลที่ลุมยัง
ปลูกพืชอื่น ๆ ไดอีก ภูมิประเทศตะวันออกเฉียงเหนือเปนที่ราบสูง เนื้อที่สําหรับปลูกขาวจึงขยายไมได
มาก การสรางสถานีทดลองปลูกฝาย, ยาสูบและตนหญาซึ่งใชเปนอาหารสัตว และการเลี้ยงไหมให
แพรหลายมากขึ้นเปนสิ่งที่จําเปน และควรเริ่มลงมือในเวลานี้ ในปลายฤดูฝนควรลงมือปลูกฝาย เพื่อ
จะไดเก็บผลในฤดูแลง ถาฝายแกในฤดูแลงปุยฝายจะไมเสียหาย เพราะวาในขณะที่ฝายออกปุย ฝน
หมดเสียแลว ภาคนี้มีลักษณะคลายกับเท็กซัส ตะวันตกในสหปาลีรัฐอเมริกา (สหรัฐอเมริกา-ผูวิจัย)
ซึ่งตองพึ่งการปลูกฝายเปนอาชีพสําคัญของกสิกร การปลูกฝายในสหปาลีรัฐอเมริกาเจริญมาก แมวาใน
เวลานี้ชาวชนบทปลูกฝายและตนยาสูบกันเพียงเล็กนอย เพื่อประโยชนแกครอบครัวเทานั้น การปลูก
ตนยาสูบจะแพรหลายแทบทุกตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถามีการอบรมใหราษฎรเขาใจวิธีการ
และกสิกรเห็นผลจากการปลูกทดลองนั้น เรื่องการปลูกตนยาสูบในประเทศสยามควรพิจารณาลักษณะ
ของใบยา เพราะตนยาสูบโดยมากขาดธาตุปูน เหตุนี้ใบยาที่ราษฎรปลูกกันจึงไมสูดี แตมีลักษณะดีอยู
อยางหนึ่งคือ ตนยาในภาคนี้ไมคอยมีสัตวแมลงรบกวน ในภาคนี้ราษฎรแทบทุกตําบลพากันเลี้ยงไหม
และทอผาไหม การเลี้ยงไหมและการทอผาควรบํารุงใหดียิ่งขึ้น
ตนหญาซึ่งใชเปนอาหารของสัตวก็ไดลองปลูกทดลองแลวในเขตที่ทางรถไฟผานไปในเวลา
นี้ยังไมมีผูใดปลูกหญาที่ใชเปนอาหารสัตวและทนอากาศแหงได เมื่อ 15 ปมาแลวประเทศสหปาลีรัฐ
อเมริกา ตนไมเล็ก ๆ ชนิดหนึ่งมีรสหวานมักชอบขึ้นในเนื้อที่เพาะปลูกซึ่งเปนดินปูน และทําลายพืชที่
ชาวนาปลูกไวเปนสวนใหญ ในเวลานี้กสิกรพากันปลูกหญาชนิดหนึ่งซึ่งเรียกวา ฟอเรส กราส (Forage
Grass) การปลูกหญาชนิดนี้ไดผลเปนที่พอใจ ก็เพราะสถานีทดลองพยายามผสมและคัดเลือกพันธุที่ทน
อากาศไดดี เรื่องปลูกหญาในภาคนี้ควรดําเนินวิธีเชนเดียวกัน (คารล ซี. ซิมเมอรแมน, 2525: 168)
การสรางประตูน้ําในเขตที่ใกลแมน้ําโขง พวกขอมเคยอาศัยน้ําในแมน้ําโขง เชนเดียวกัน
กับชาวไทยอาศัย น้ําในแมน้ําเจาพระยาทําการเพาะปลูกในที่ลุม แตวาพวกขอมหาไดใชแมน้ําโขงและ
แมน้ําอื่น ๆ อันเปนกิ่งของแมน้ําโขงเทานั้นไม เคยอาศัยน้ําในแมน้ําเจาพระยาในตอนเหนือทําการ
เพาะปลูกดวยเหมือนกัน ชาวไทยไดนําสวนหนึ่งแหงอารยธรรมของพวกขอม ซึ่งรูจักการชลประทานดี
และใชน้ําในแมน้ําทําการเพาะปลูก แตเดิมมาใชในประเทศสยามกอนศตวรรษที่ 13 แหงคริสตศักราช
ในสมัยปจจุบัน แมน้ําเจาพระยาไดรับความบํารุงมากกวาแมน้ําโขง
ปญหาแหงการใชน้ําจากแมน้ําโขงมีรายการละเอียดดังตอไปนี้ แมน้ําโขงเปนแมน้ําที่กวาง
และลึกมาก การสรางเขื่อนทดน้ําขนาดใหญยอมเปลืองเงินทองมากมาย และรัฐบาลไมสามารถจะทํา
การกอสรางในขณะนี้ได นอกจากนี้แมน้ําโขงยังเปนเขตแดนระหวางประเทศสยามและญวนแมน้ําโขง
ไหลผานที่ราบ พื้นที่ทางฝงตะวันตกเปนที่ลุมและมีน้ําขังอยูมากในระหวางฤดูฝนแตในฤดูแลงแหง
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ตลอดฤดู ในเวลานี้ราษฎรไมใครใชที่ลุมปลูกขาว เพราะเหตุวาในขณะที่น้ําในแมน้ําโขงอยูในระดับสูง
น้ํานั้นจะไหลบาตามทางน้ําทุกสายเขาทุงนา กําลังแรงของน้ําที่พัดมานั้นจะทําลายตนขาวซึ่งกําลังตั้ง
เนื้อตั้งตัวหมด ในเวลาที่น้ําในแมน้ําโขงลดน้ําที่ขังอยูในที่ลุมทางฝงตะวันตกจะไหลลงสูแมน้ําโขงอยาง
รวดเร็ว เนื่องดวยแมน้ําลึกกวา โดยเหตุนี้บางแหงจึงไมมีน้ําพอสําหรับหลอเลี้ยงตนขาวจนใกลเวลาเก็บ
เกี่ยวปลาที่ขังอยูในที่ลุมก็จะวายลงแมน้ําโขงหมด
การสรางเขื่อนทดน้ําอยางถาวรในทองที่ตาง ๆ เพื่อเก็บน้ําไวใชในฤดูทํานา ตลอดจนการ
รักษาจะตองใชเงินทองมากมาย เพราะฉะนั้นในขณะนี้รัฐบาลยังไมควรดําริเรื่องนี้ ในชั้นตนควรแนะนํา
ใหราษฎรในจังหวัดตาง ๆ ซึ่งตั้งอยูใกลแมน้ําโขงชวยกันทําการชลประทานเอง ตามโครงการซึ่งนาย
ชางชลประทานของรัฐบาลเปนผูคิดขึ้น การสรางประตูน้ําซึ่งทําดวยไมที่แข็งแรง (สวนฐานนั้นใชกอน
ดวยคอนกรีต) ไมเปนการเปลืองเงินทองเลย แตวาตองพึ่งแรงงานของราษฎรที่อาศัยอยูในตําบลนั้น ๆ
เปนสวนใหญ การงานตาง ๆ ราษฎรควรปฏิบัติตามขอแนะนําของนายชาง และอาศัยเจาหนาที่ฝาย
ปกครองเปนผูควบคุม เมื่อการสรางประตูน้ําเสร็จแลว ก็ควรฝกหัดใหราษฎรบังคับน้ําเอง กอนที่จะ
สรางประตูน้ําและทํานบน้ําขึ้น ควรสงนายชางไปสํารวจทองที่ตาง ๆ อยางละเอียดเสียกอน และคนหา
ระดับน้ําตลอดป (คารล ซี. ซิมเมอรแมน, 2525: 169)
ถาการชลประทานในเขตนี้เปนผลสําเร็จ ผลขาวที่ไดจากการเพาะปลูกจะทวีมากขึ้น
เพราะขยายเนื้อที่ทําการเพาะปลูกออกไมไดอีกและมีน้ําหลอเลี้ยงตนขาวพอ ปลาในหนองตาง ๆ ก็จะ
มีมากขึ้นถาภาคนี้มีขาวเหลือ คงสงไปจําหนายในจังหวัดตาง ๆ ที่อยูใกลจากแมน้ําโขงหรือในเขตที่มี
การขุดเหมืองแร (ในเขตฝรั่งเศส) ถารัฐบาลสรางทางรถไฟและถนนขึ้น สินคาขาวจะลงมาที่ตลาด
กรุงเทพฯ เหมือนกัน เพราะเหตุวาถามีจํานวนพลเมืองทวีขึ้นยอมจําเปนตองใชอาหารมากขึ้น
แมน้ําโขงมีลักษณะสําคัญอยูอยางหนึ่ง คือลํารางตาง ๆ ที่ใชในการชลประทานได จะให
ประโยชนแกทองที่โดยเฉพาะเทานั้น ทุกแหงจะมีน้ําพอสําหรับหลอเลี้ยงตนขาว โดยเหตุนี้น้ําจาก
แมน้ําโขงซึ่งไหลเขาสูที่ลุมทางหนึ่งจะไมเปนอันตรายแกพื้นที่ลุมอื่น ๆ ซึ่งอยูไกลหรือใกลน้ํานั้น เนื่อง
ดวยเหตุดังกลาวแลว การบังคับน้ําในตําบลใดตําบลหนึ่งในภาคนี้จังกระทําไดงายและไมตองใชเงินทอง
มากมายเลย
การสํารวจหนองน้ําและบึง เหตุการณสําคัญอยางหนึ่งที่สังเกตไดจากชีวิตของชาวชนบท
ในภาคนี้ คือการใชน้ําจากหนอง หนองหลายแหงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีน้ําขังมากในระหวางฤดู
ฝน และมีน้ํานอยในฤดูแลง ในฤดูแลงหนองตาง ๆ มีคุณประโยชน 3 ประการ 1. ใชเปนที่จับปลา 2.
ใชเปนที่ขังน้ําของตําบล และเปนที่เลี้ยงกระบือ 3. ใชเปนที่ทําการเพาะปลูกของราษฎรที่ยากจนในฤดู
แลง พอถึงฤดูแลงขอพิพาทระหวางชาวชนบทในเรื่องการใชหนองมักจะเกิดขึ้นเสมอ ชาวนาพวกหนึ่งมี
ความประสงคจะวิดน้ําออกจากหนองเพื่อจะไดจับปลาในที่นั้น อีกพวกหนึ่งตองการใชหนองเปนที่ปลูก
ขาวในฤดูแลงจึงไมอยากใหพวกแรกวิดน้ําออกไป ฝายที่มีพวกมากเขาใจในการหาผลประโยชนและมี
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ไหวพริบดีกวา จึงพากันวิดน้ําออกจากหนอง กระทําใหอีกฝายหนึ่งเสียเปรียบ ขอพิพาทนี้เคยอยูใน
ความวินิจฉันของเจาหนาที่ฝายปกครองแลว แตวาเจาหนาที่ไมใครจะรูจักความเปนไปของท องที่ดี
และเกรงวาจะเปนเรื่องใหญโตในภายหนาอันกอใหเกิดสิทธิจึงไมกลาตัดสินขอพิพาทอยางเด็ดขาดลง
ไป
เรื่องการใชหนองเปนปญหาสําคัญในทองที่ตาง ๆ ฉะนั้นควรจะใหทําการสํารวจหนองตาง
ๆ ในภาคนี้อยางละเอียด เพื่อจะไดวางหลักเกณฑอยางแนนอนไว การตัดสินเรื่องการใชหนองควร
ดําเนินตามหลักวา เจาหนาที่ฝายปกครองยอมเปรียบเทียบขอพิพาทซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหนาไดงาย
กวาที่เปนอยูในทุกวันนี้ พลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนิสัยดีและเปนผูชอบความสงบมีความ
ยําเกรงตอเจาหนาที่ ถาในภายหนามีขอพิพาทเกิดขึ้น 100 ราย เจาหนาที่สามารถเปรียบเทียบตาม
หลักเกณฑที่วางไว 99 ราย การวินิจฉัยเรื่องนี้จะไมเปนการยากลําบากจนถึงกับตองขึ้นศาล ถาละทิ้ง
ปญหานี้ไวนานปจะแกไขไดยากในภายหนา การรีบวางหลักเกณฑในเวลานี้ ยอมใหความสะดวกแก
เจาหนาที่หลายประการในการพิจารณาและราษฎรคงจะไมนําขอพิพาทเล็กนอยเชนนี้ขึ้นศาล (คารล
ซี. ซิมเมอรแมน, 2525: 171)
ความเห็นอันเกี่ยวแกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรายนี้ไมจําเปนตองกลาวซ้ําอีกวานิสัย
และความขยันในการงานของชาวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และความหวังในความเจริญทาง
เศรษฐกิจนั้นควรจะไดรับการทํานุบํารุง ถารัฐบาลใหทําการสํารวจเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะแลววิธีทํานุ
บํารุงจะไมเปลืองเงินทองของรัฐบาลมากมายเลย แมวารัฐบาลจะตองลงทุนบางเล็กนอย เงินที่ลงทุน
ไปนั้นจะไดกลับคืนโดยไมชา โดยวิธีเก็บภาษีหลายประเภทจากชาวชนบท
การดําเนินนโยบายคมนาคมจากหัวขอดังกลาวขางตน ไดสงผลใหการคาในอีสานขยายตัว
โดยเฉพาะใน พ.ศ.2462 ปรากฏวามีชาวจีนที่มาพรอมกับการกอสรางทางรถไฟสายอีสาน เขามามี
บทบาทตอการคาบริเวณลุมน้ํามูลตอนลาง โดยเฉพาะมณฑลอุบลราชธานี มีชาวจีนอพยพเขามาตั้ง
รกรากจํานวน 882 คน โดยมีบทบาทสําคัญคือ การคาของปา (วิลาส โพธิสาร, 2536: 10)
การดํ า เนิ น นโยบายแก ไขป ญ หาทางเศรษฐกิจ ในอีส านนั้น เปน ผลมาจากการกํ า หนด
นโยบายของรัฐบาลสวนกลาง ทั้งนี้ เซอร เอ็ดเวิรด คุก ที่ปรึกษาการคลังตั้งแต พ.ศ.2468-2473 ได
กลาววา
“…นโยบายอนุรักษนิยมของรัฐบาล ตามความหมายนั้น ขาพเจาหมายถึงนโยบายการ
สงวนรักษาเงินของประเทศ โดยมีจุดมุงหมายในการใชจายตามนโยบายประหยัด ทั้งนี้ไมใชเพื่อการ
ประหยัดอยางเดียว แตเพื่อจะมีเงินจายในการพัฒนาประเทศ…” (มยุรี นกยูงทอง, 2520: 311)
ดังนั้นนโยบายอันดับแรกของกลุมอนุรั กษนิยมในรัชกาลพระบาทสมเด็จ พระปกเกล า
เจาอยูหัว คือ ตองไมจายเงินรายไดจนหมดสิ้นและตองสะสมเงินไว ประการแรก รายไดสําคัญของ

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

342
ประเทศมิ ได อยู ในระดั บ คงที่ ประการที่ ส อง ประเทศไทยเป น ประเทศกสิ กรรมที่ ร ายได ขึ้น อยูกับ
ผลผลิตหลักทางการเกษตรคือ “ขาว” ดังนั้นเมื่อประสบปญหาการผลิตขาวไมไดผลปเวนปหรือประสบ
กับเหตุอุทกภัยตาง ๆ ยอมทําใหรายไดไมแนนอน ประการที่สาม ความจําเปนที่จะใชเงินเพื่อพัฒนา
ประเทศ เซอร เอ็ดเวิรด คุก จึงมีความเห็นวาควรมีนโยบายที่ปลอดภัยคือ การดูแลรักษาทรัพยากรที่มี
อยูตอไปเพื่อสามารถนําเงินที่คงอยูมาใชจายในยามจําเปนจริง ๆ (มยุรี นกยูงทอง, 2520: 311)
นายฮอลล แพตซ กลาววา ฐานะทางการคลังของไทยเป นที่นาวิ ตกอยางมาก เพราะ
นอกจากการเงินจะขาดใน พ.ศ.2472 และ พ.ศ.2473 แลว จํานวนเงินขาดดุลยังคงเพิ่มมากขึ้นในป
พ.ศ.2474 และยิ่ งกว า นั้ น รั ฐ บาลยั งไมสามารถตัดสินใจไดวาจะกําหนดงบประมาณใน พ.ศ.2475
อยางไร ดังนั้นนายฮอล กับพระยาโกมารกุลฯ จึงมีความเห็นวา รัฐบาลจะตองตัดรายจายที่ไมจําเปน
ออก ในขณะเดียวกันก็ตองเพิ่มอัตราภาษีและภาษีชนิดใหม ๆ ดวย ทั้งนี้กรมพระกําแพงเพชรอั คร
โยธิน ก็ทรงมีความเห็นวาจะตองตัดรายจายเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 รัฐบาลคณะราษฎรนําโดยพระยามโนปกรณนิติธาดาสามารถดําเนินนโยบายการ
คลังไดอยางประหยัดและระมัดระวัง ตลอดจนพิจารณารายจายอยางถี่ถวน ใน พ.ศ.2475 ปรากฏวา
รัฐบาลสามารถหารายไดไดมากกวารายจายถึง 9.4 ลานบาท (รายไดจริง 79.6 ลานบาท สวนรายจาย
จริง 70.2 ลานบาท) ทําใหฐานะทางการคลังของประเทศดีขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลยังพยายามรักษาทุน
สํารองเงินตราและเงินทุนแผนกลดหนี้เงินกูใหอยูในสถานะคงเดิม ตัดสินใจชําระหนี้-เงินกูรายอัตรา
ดอกเบี้ย 7% เพื่อชวยใหงบประมาณใน พ.ศ.2576 เขาสูดุลยภาพเพราะการชําระหนี้ทําให ทุน คา
ดอกเบี้ยประมาณ 1,500,000 บาทตอป (มยุรี นกยูงทอง, 2520: 332-333)
ในพ.ศ.2470 กรมชลประทานไดเสนอโครงการชลประทาน โดยเฉพาะในภาคกลางและ
ภาคเหนื อ โครงการส วนใหญ ถูกวางแผนสําหรับ การพัฒ นาเมืองสําคัญ ๆ ที่มีแมน้ําสายใหญอาทิ
นครนายก สุพรรณบุรี เพชรบุรี และที่มณฑลพายัพ ซึ่งรัฐบาลก็อนุญาตใหดําเนินการ ในสวนของภาค
อีสานพบวา การชลประทานไมกาวหนาดังเชนภูมิภาคอื่นที่มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ จากรายงาน
ประจําปของทูตอังกฤษใน พ.ศ.2472 ระบุวา กระทรวงเกษตรถูกวิพากษวิจารณมากในการที่ใหความ
สนใจกับงานดานชลประทานนอยไป โดยเฉพาะเสนาบดีกระทรวงเกษตรในขณะนั้นคือ เจาพระยาพล
เทพไมคอยใหความสนใจกับกิจการดานชลประทาน แตกลับไปสงเสริมการบํารุงพันธุขาว ทําใหกิจการ
ชลประทานดํ า เนิ น ไปได อ ย า งล า ช า (British Public Record office, F.0. 371/14776 Annual
Report on Siam for 1929 (B.E.2472) อางอิงจาก สุนทรี อาสะไวย, 2521: 142) อยางไรก็ตามการ
ที่รัฐบาลไมไดใหความสําคัญในการพัฒนาชลประทานในชวงทศวรรษ 2470 สืบเนื่องจากเหตุผลสําคัญ
ประการหนึ่งคือ รัฐบาลกําลังประสบกับภาวะฝดเคืองเนื่องจากเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ํา ซึ่งมีผลทําให
ราคาขาวในประเทศลดลงดวยเชนกัน มูลคาของขาวไทยที่สงออกไดเริ่มลดต่ําลงเปนลําดับตั้งแตป
พ.ศ.2472 เปนตนมา (สุนทรีย อาสะไวย, 2521: 143)
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พ.ศ.2472 “แมน้ําโขง” ผูวิจารณเรื่อง “สภาพการณแหงภาคอีสาน” ระบุวา กฎหมาย
และพระราชบัญญัติตาง ๆ จะตองชวยการเศรษฐกิจของคนไทยใหมากที่สุดเทาที่จะชวยได เพื่อเปด
ชองทางความสะดวกใหแกคนไทยเชน การเก็บภาษีรานขายผาขึ้น ตองยกเวนไมเก็บแกคนไทยที่ขาย
ผาหรือเก็บก็แตนอย การใหพันธุสัตวที่ดีไปผสม ตองใหแกคนไทยกอน เหลือแลวจึงใหชนตางชาติ สิ่ง
เหลานี้ถารัฐบาลทําไดก็ควรพยายาม ในปเดียวกัน หนังสือพิมพศรีกรุง ฉบับวันที่ 10 เดือนมิถุนายน
พ.ศ.2472 ระบุวา มีการทารุณกรรมสัตวพาหนะในทองที่จังหวัดรอยเอ็ด นับตั้งแตพวกแขกไดขึ้นไปตั้ง
บานเรือนและฆาโคกระบือจําหนาย จํานวนสัตวไดตายโดยถูกฆาเปนจํานวนมากเดือนหนึ่งตกที่ 100
ตัว ซึ่งเห็นไดจากรายงานประจํ าเดือน ครั้นตอมาจํานวนโคกระบื อลดน อยลง เจาพนักงานจึงวาง
ระเบียบวา “…สัตวที่จะฆาไดนั้นตองเปนสัตวที่ชรา พิการใชไถนา ลากเข็นไมไดจึงอนุญาตใหฆา…”
และกอนอนุญาตจะตองมีเจานักงานสัตวแพทยตรวจสภาพรางกายสัตวเสียกอนวาสัตวนั้นไดพิการและ
เปนโรคหรือไม สวนเจาพนักงานสัตวแพทยก็ตรวจตามอาการของสัตวที่ชรา พิการและไมเปนโรค
ความพิการของสัตวพาหนะซึ่งพวกแขกไดนํามาใหแพทยตรวจหาไดพิการแตเดิมไม ปรากฏวาสัตวมา
พิการตอนเมื่อพวกแขกไดรับโอนจากเจาของสัตวเดิมและนํามาเลี้ยงไว กลาวคือ หากสัตวตัวใดอวน
ทวนสมบูรณดี พวกแขกก็จะนําไปขออนุญาตฆา กอนหนาสัก 4-5 วัน จะทําการใชเชือกรัดเทาใหสัตว
ลม และใชตะปูขนาด 1-2 นิ้วฟุต ตอกเล็บแลวก็ปลอยเลี้ยงไว (สวนใหญจะเปนกระบือ) จากนั้นจึง
นํามาใหเจาพนักงานเพื่อตรวจสภาพ แตก็ไมไดตรวจดูอยางละเอียด เมื่อเห็นสัตวพอการก็ลงความเห็น
ตามอาการไป เวลานี้กระบือพิการโดยใชตะปูตอกตามเล็ บเทาที่แขกเลี้ยงไวมีจํานวนเพิ่มขึ้น การ
กระทําดังกลาวนอกจากจะเปนการทารุณสัตวแลวยังชี้ใหเห็นถึงความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาพนักงานตรวจควบคุมสัตวพาหนะที่บกพรองในหนาที่ดวย
นอกจากนี้ยังมีเรื่องการปลอยสัตวใหเดินเพนพานในบึงพลาญชัย ซึ่งเปนบึงกลางเมือง
ขนาดใหญท่ีราษฎรในเมืองรอยเอ็ดใชอุปโภคบริโภค ซึ่งเปนบึงที่พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ ผูวา
ราชการเมืองคนกอนไดเกณฑแรงงานคนขุดเอาไว ทั้งนี้ทางการไดประกาศใหมิใหราษฎรผูหนึ่งผูใดนํา
สัตวเลี้ยงของตนไปปลอยลงบึงดวยเกรงวาสัตวพาหนะที่เลี้ยงไวจะปลดปลอยสิ่งปฏิกูลลงในบึงที่เปน
แหลงน้ํากินน้ําใชของพลเมือง ซึ่งในเวลานี้ พ.ศ.2472 พวกแขกไดปลอยใหกระบือที่เลี้ยงไวเดินลุยลง
ไปในบึงและขึ้นไปบนเกาะกลางใชเปนทําเลเลี้ยงสัตว ทั้ง ๆ ที่สถานีตํารวจภูธรเมืองรอยเอ็ดอยูใกลกับ
บึง เจาพนักงานก็ไมไดดําเนินการปราบปรามจับกุมแตอยางใด ในเดือนกรกฎาคม มีพระสงฆตําบลนา
โพธิ์ ไดมาซื้อสิ่งของที่ตลาดและไดหยุดพักผูกมาไวที่หนาที่ทําการไปรษณีย โดยเจาของไดไปฝากเงิน
ธนาณัติอยู ก็ถูกกระบือของแขกซึ่งปลอยเลี้ยงตามถนนขวิดเอาทําใหมาไดรับบาดเจ็บ เจาของตองจูง
ไปสถานีตํารวจแตก็ไมไดรับการดําเนินการแตอยางใด อนึ่ง ฝูงโคกระบือที่พวกแขกเลี้ยงเอาไวนั้น
ไมไดมีการใชเชือกผูกลามแตอยางใด โดยปลอยไวใหอยูตามถนนหนทางและสถานที่ราชการตาง ๆ
เวลาตอนเย็นก็ไลตอนฝูงสัตวผาถนนกลางตลาด สรางความหวาดเสียวและความอันตรายใหแกราษฎร
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ที่สัญจรเดินทางไปมา (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/39 เรื่อง จังหวัดรอยเอ็ด 5 มิถุนายน 247110 กันยายน 2472)
หลั งการเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 รัฐ บาลคณะราษฎรไดกําหนดใหมีการ
ปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศใหเปนหนึ่งตามหลัก 6 ประการที่จะใชเพื่อบริหารบานเมือง ดังขอความ
ในหลักเศรษฐกิจความวา
“…จะตองบํารุงความสุขสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหมจะหาให
ราษฎรทําทุกคนจะวางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไมปลอยใหราษฎรอดอยาก…”
และเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว คณะราษฎรไดมอบหมายหลวงประดิษฐมนูธรรม
(ปรีดี พนมยงค) เปนผูรางเคาโครงเศรษฐกิจเสนอตอรัฐบาล โดยเนนหนักที่จะใหราษฎรใชแรงงาน
เพื่อใหเกิดประโยชนแกบานเมือง รัฐบาลกําหนดนโยบายใหบุคคลที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปจนถึง 55
ป เป น ข า ราชการตามประเภทของงาน โดยจัดงานใหตามกําลังความสามารถและคุ ณวุฒิ ไดรับ
เงินเดือนจากรัฐบาลหรื อสหกรณต ามพระราชบัญญั ติที่กําหนดไว สําหรับนโยบายการพั ฒนาทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญคือ การมุงปฏิวัติการกสิกรรมมากกวาอุตสาหกรรม โดยพยายามดึงปจจัยในการผลิต
3 ประการคือ ที่ดิน ทุน และแรงงาน มาใชประโยชนอยางเต็มที่ โดยเฉพาะที่ดินใหเปนของรัฐ เพื่อที่จะ
ไดประกอบการกสิกรรมไดเต็มที่และรวดเร็ว ทั้งยังนําเครื่องจักรกลมาใชแทนแรงงานใหมากเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต รัฐบาลกูเงินทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ และใชนโยบายสหกรณท่ีรัฐ
เปนผูจัดตั้งและดําเนินการ ผลประโยชนจึงตกไปที่รัฐ ตางกับระบบสหกรณประชาธิปไตยที่ประชาชน
ดําเนินการเอง ผลประโยชนจะตกที่สมาชิก (มยุรี นกยูงทอง, 2520: 337) อยางไรก็ตามใน พ.ศ.2476
เมื่อรัฐบาลชุดแรกพนจากตําแหนงและเขาแทนที่ดวยพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน พหลโยธิน)
รัฐบาลไดดําเนินนโยบายแบบเดิมคือ การรักษาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและจัดรายรับรายจายใหอยู
ในดุลยภาพ แมวารัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจะประสบกับปญหาดานการคลังที่ตก
ทอดมาตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวก็ตาม แตอาจกลาวไดวารัฐบาลของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวก็สามารถแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและดําเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจตามหัวเมืองไดประสบผลในระดับหนึ่ง กลาวคือ รัฐบาลเขาไปมีสวนรวมกับทองถิ่นมากขึ้นใน
ดานการสงเสริมกสิกรรม หัตถกรรม ดังนั้นความสําเร็จดังกลาวจึงเกิดจากความตั้งใจที่จะแกไขปญหา
อยางจริงจัง แตอยางไรก็ตามการแกไขปญหาและดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจในรัชกาลของพระองคก็
ลวนเปนการแกไขเฉพาะเรื่องเทานั้นมิไดแกปญหาทั้งหมด (มยุรี นกยูงทอง, 2520: 343)
แนวพระราโชบายดานเศรษฐกิจอีกประการหนึ่งที่สะทอนใหเห็นวาพระองคทรงมีแนวคิด
แบบกาวหนาคือ เรื่องการเกษตร ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม และมีรายไดจากการเกษตร
เปนหลัก เมื่อเกิดปญหากับภาคเกษตรยอมสงผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได
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เชน เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ น้ําทวมหรือฝนแลง หรือเมื่อเกิดปญหาเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก สงผลให
รายไดจากการสงออกสินคาเกษตรลดต่ําลงไมมีความแนนอน พระองคมีความสนพระทัยและไดให
ความสําคัญตอภาคเกษตรอยางมาก ดังจะเห็นไดจากแนวพระราชดําริเรื่อง ปญหาขาว ไมวาจะเปน
กระบวนการผลิตและการคาขาย การนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาพัฒนากระบวนการผลิต เรื่องที่ดิน
พระองคมองวาเปนปจจัยสําคัญตอการผลิต ทรงตอตานการครอบครองที่ดินของชาวตางชาติ ทั้งชาว
จีนและชาติตะวันตก (สําราญ ผลดี, 2551: 66-67) ในพ.ศ.2473 ศาสตราจารย ดร.คารล ซี ซิมเมอร
แมน ไดเดินทางไปสํารวจเศรษฐกิจตามชนบทตาง ๆ ในสยามเพื่อการกําหนดนโยบายพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ รวมกับเจาพนักงานกระทรวงเศรษฐการและกระทรวงมหาดไทย ดังปรากฏใน “รายงานการ
สํารวจเศรษฐกิจในชนบทแหงสยาม” ซึ่งพื้นที่การสํารวจในอีสานครั้งนี้ประกอบไปดวย
ตารางที่ 6.3 พื้นที่สํารวจสภาพเศรษฐกิจในอีสานสมัยรัชกาลที่ 7
ตําบล
หนองขุน
หนองครก
บานใหม
บานหลา
พระลับ
งิ้วดอน
มีชัย
นาราชควาย

อําเภอ
เมือง
ศรีสะเกษ
เมือง
หมากแขง
พระลับ
ธาตุเชิงชุม
มีชัย
หนองบึก

จังหวัด
อุบลราชธานี
ขุขันธ
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
ขอนแกน
สกลนคร
หนองคาย
นครพนม

ที่มา: คารล ซี. ซิมเมอรแมน (2525)
พ.ศ.2477 เจมส เอ็ ม . แอนดรู ส ที่ ป รึ ก ษากระทรวงเศรษฐการในสมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว ไดเดินทางไปตรวจราชการเพื่อสํารวจสภาพเศรษฐกิจสําหรับการกําหนดและ
ดําเนินนโยบายในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งประกอบไปดวย

ตารางที่ 6.4 พื้นที่สํารวจสภาพเศรษฐกิจในอีสานสมัยรัชกาลที่ 7
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หมูบาน
บานมีชัย
บานลาว
บานประกู
บานเรือ
บานศรีถาน
งิ้มดอน
หนองโขน
หนองโกรก
บานใหม

อําเภอ
เมือง
หมากแขง
พระลับ
ภูเวียง
ภูเวียง
ธาตุเชิงชุม
เมือง
ศรีสะเกษ
เมือง

จังหวัด
หนองคาย
อุดรธานี
ขอนแกน
ขอนแกน
วังสะพุง เลย
สกลนคร
อุบลราชธานี
ขุขันธ
นครราชสีมา

ที่มา: เยมส เอ็ม. แอนดรู (2480: 9-10)
เยมส เอ็ม แอนดรู ไดอธิบายวา
“…ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือภาคแหงพระราชอาณาจักรสวนซึ่งมีน้ําไหลลงสูแมนํ้า
โขง เปนภูมิประเทศที่ราบมีปาโปรง พื้นที่ดินทรายและดินเหนียว เปนทองทะเลอยูครั้งหนึ่งในอดีตภูมิ
สมัย มิพักสงสัย ในฤดูแลงแดดแผดเผาจัดและแหงแลงจัด ในฤดูฝนพื้นที่สวนมากมีน้ําทวม ในฤดูหนาว
อากาศหนาวจัดกวากรุงเทพฯ มาก และในฤดูรอนก็รอนกวามาก ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ
แมน้ํามูล พลเมืองที่อาศัยอยูเปนชาวเหนือเกือบทั้งสิ้น ทางทิศใตของแมน้ํามูลมีหมูบานเขมรมาก และ
ตอนกลางแควนนี้ สวนมากมีพลเมืองเปนเลือดเนื้อชาวเหนือปนเขมรอาศัยอยู พลเมืองหาเลี้ยงตนเอง
เพียงพอแกความตองการโดยเฉพาะและเปนกสิกรปลูกขาวเหนียวและพืชพันธุอื่น ๆ สําหรับบริโภคเอง
มีการคาขายขาวและสิ่งอื่น ๆ เปนจํานวนนอย หมูบานที่ไดเลือกเฟนสําหรับทําการสํารวจในพื้นที่นี้ ดู
เหมือนเปนตัวอยาง อยางไรก็ตามทีดูเหมือนจะอุดมผลกวาสวนใหญของบริเวณโดยรอบ ๆ ซึ่งภูมิ
ประเทศมีพลเมืองตั้งหลักแหลงอยูนอยกวา เนื่องดวยพื้นที่นี้มีพลเมืองนอย ตําบลตาง ๆ จึงมีหมูบาน
เล็กมาก และครอบครัวชาวนาก็อยูคอนขางหางจากกัน หมูบานที่คณะสํารวจเลือกสํารวจนั้นอยางนอย
ตองมีสี่สิบครัวเรือน และตองอยูในระยะทางเดินเพียงสองสามชั่วโมงจากศูนยกลางที่ใกลสุดของจัง
หวดนั้น ๆ ดวยรายไดและรายจายของพลเมืองที่เปนกสิกรของทิศตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเฉลี่ยแลว
อาจต่ํากวาตัวเลขที่คณะสํารวจไดมาเล็กนอยก็อาจเปนได ที่วาหมูบานที่ใหญ ๆ กวา ซึ่งมีอาชีพในทาง
กสิกรรมไมเปนพื้ นเทาไร อาจใหตัวเลขคอนขางสู งกว านี้ ได ก็เปนจริงอี กนั้น แหละ…” (เยมซ เอ็ม.
แอนดรูส, 2480: 13-14)
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นโยบายที่รัฐบาลควรจะดําเนินการสงเสริมเศรษฐกิจการคาภายในประเทศ จากรายงาน
ของเยมซ เอ็ม. แอนดรูส ชี้ใหเห็นวา การจะสงเสริมการคาขายและเปดโอกาสใหกับชาวนา ชาวประมง
และหัตถกรขายผลผลิตที่เขาทําได อันจะทําใหการขยายทําผลใหมากขึ้น ถาไมมีทางคมนาคมซึ่งจําเปน
แกการคาขาย ตัวอยางเชน ชาวไรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไมไดรับประโยชนอะไรเลยในการที่
จะทําไหมและฝายใหมากขึ้นทุกวันนี้ เพราะวาจะขายไมออก ทุกวันนี้ผูแทนโรงงานอุตสาหกรรมทอผา
ไม ส ามารถที่ จ ะจั ด การกว า นซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ได ชาวนาในภาคกลางก็
เช น เดี ย วกั น ไม ส ามารถจะจํ า หน า ยสิ น ค า ที่ เ สี ย หายได ง า ย เช น ผลไม แ ละผั ก เนื่ อ งจากขาดทาง
คมนาคมนในตําบลชนบทสงผลใหการคาขายไมสามารถขยับขยายได สงผลใหการคาขายหยุดชะงัก
(เยมซ เอ็ม. แอนดรูส, 2480: 521)
ปญหาดานการศึกษา
เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว มีการดําเนินนโยบายจัดการศึกษา
ทุ ก ระดั บ แก พ ลเมื อ ง ในระดั บ ประถมศึ ก ษา มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ป ระถมศึ ก ษา พ.ศ.2464
กําหนดใหเด็กทุกคนตองเขาเรียนเปนเวลา 5 ป (3 ปสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอีก 2 ปสําหรับ
การศึกษาพื้นฐานดานอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับทองถิ่น) สวนผูที่ตองการเรียนในระดับมัธยมศึกษาจะ
เรียนเพียง 3 ปการศึกษาระดับมัธยมศึกษามี 3 ระดับประกอบดวย มัธยมตน 3 ป มัธยมระดับกลาง
3 ป และมัธยมปลาย 2 ปมี 3 แผนกคือ แผนกทั่วไป แผนกอักษรศาสตร และแผนกวิทยาศาสตร
การศึกษาระดับมัธยมศึกษายังมีหลักสูตรพิเศษซึ่ง แบงเปน 3 ระดับเชนเดียวกับมัธยมสายสามัญ ซึ่งมี
หลักสูตรที่เปดสอนไดแก การฝกหัดครู ศิลปะและหัตถกรรม พาณิชยการ เกษตรกรรม พยาบาลและ
ผดุงครรภ (ธีระ นุชเปยม, 2559: 42-43)
ความก า วหน า ด า นการศึ ก ษาภายหลั ง การขยาย พ.ร.บ.ประถมศึ ก ษาในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัฐบาลสามารถขยายออกไปในพื้นที่หางไกลเกือบทั่วถึง ใน
ทศวรรษแรกหลั งจากประกาศใช มีพื้น ที่ ป ระมาณ 2,311 ตําบล จาก 5,050 ตําบลคิดเปน รอยละ
45.76 เปอรเซ็นต และเมื่อถึง พ.ศ.2474 รัฐบาลสามารถขยายการศึกษาได 4,148 ตําบลจาก 4,980
ตํ าบล คิ ด เป น ร อยละ 83.29 เปอร เ ซ็ น ต ใน พ.ศ.2473 มีจํานวนนักเรีย นชายทั่ว ประเทศจํานวน
404,494 คน นักเรียนหญิง 249,652 คน (ธีระ นุชเปยม, 2559: 42-43)
นโยบายจัดการศึกษาที่รัฐบาลไดเขาไปดําเนินการในภาคอีสานในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว กลาวไดวารัฐบาลไดสานตอจากสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
อยางตอเนื่อง การจัดการศึกษาใหแกทองถิ่นที่ประจักษชัดในอีสานคือ การศึกษาประชาบาล ซึ่งอยู
ภายใตพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 แตสวนทองถิ่นเปนผูจัดตั้งและดําเนินการเอง ดวยการ
สนับสนุนและดูแลจากกระทรวงธรรมการ (ศึกษาธิการ) ในขณะนั้น นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนราษฎร ที่
จัดตั้งและดําเนินการโดยภาคเอกชนและอยูภายใตขอบเขตของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

348
2461 ซึ่งประกาศใชมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว แตก็อยูในความดูแลของ
ธรรมการเช นเดี ยวกั น ในอี ส านโรงเรีย นเอกชนสวนใหญจัดตั้งโดยกลุมคนจีน เชน ที่น ครราชสีมา
นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนที่เปนบาทหลวง เปดสอนศาสนาที่นครพนม และที่อุบลราชธานี นอกจากนี้
ยังมีโรงเรียนฝกหัดพระสงฆในอีสาน เกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรม ใหการศึกษาแกพระภิกษุและ
สามเณร (ธีระ นุชเปยม, 2559: 44)
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงมีความสนพระทัยในดานการศึกษาและการ
เรี ย นรู ตลอดเวลา และทรงเล็ งเห็ น ความสําคัญ ของการศึกษาเปน สิ่งสําคั ญ ที่จ ะทําใหร าษฎรเกิ ด
สติ ป ญ ญา และนํ า ไปสู ห นทางพั ฒ นาตนเองและสัง คมในทุ ก ๆ ดาน อาทิพระราชกรณี ย กิ จ ด า น
การศึกษาและดานศาสนา พระองคทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยตรง และทรงสรางกลไกปฏิ รู ป คื อ
แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนใหเกิดผลเร็วขึ้นและ
บรรลุผลทั่วทั้งแผนดิน ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่ผูหญิงและผูชายไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค สําหรับการ
วางนโยบายปฏิรูปทางการศึกษาในรัชกาลของพระองค มีการกําหนดแผนการศึกษาเพียงฉบับเดียวคือ
ฉบับ พ.ศ.2475 การดําเนินการจัดการศึกษามีวัตถุประสงคสําคัญคือ ใหราษฎรทุกคนไดศึกษาเลา
เรียนตามอัตภาพ โดยเนนคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น และมุงเนนการประกอบอาชีพของราษฎรให
สามารถเลี้ ย งชี พตนเองได ตลอดจนใหความสําคัญ ตอการจัดการศึกษาอยางเทาเทีย มกัน ในดาน
พุทธศาสนา จริยศึกษา และพลศึกษา การเรียนพระพุทธศาสนาของนักเรียน(บุตรหลานของราษฎร)
เปนหนาที่ของพระภิกษุสงฆ และขึ้นตรงกับกระทรวงธรรมการ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ทรงตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาชาติ และทรงสื บ สานแนวพระราชปณิ ธ านและแนว
พระราชดําริในการสงเสริมการศึกษาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงเนนการ
พัฒนาคนใหมีความรู ความสามารถและเตรียมคนเพื่อเขามารวมพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ เชน
การเตรียมคนเขารับราชการ การจัดการศึกษาสําหรับพระสงฆ เปนตน นอกจากนี้ยังสืบตอแนวพระ
ราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่ทรงสงเสริมการศึกษาใหราษฎรทุกระดับ
ตั้ งแต การจั ดสร า งสถานศึ ก ษาในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษาของสตรี การศึกษาตาม
อัธยาศัย และระดับอุดมศึกษา โดยมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ แผนการศึกษาฉบับใหมที่เกี่ยวกับ
การศึกษาภาคบังคับ (ประจวบ ทองศรี, 2555: 349-352)
การจัดการศึกษาใหแกบุตรหลานของราษฎรในอีสาน พบวา มีการเกณฑหรือบังคับใหเขา
เรียนในชั้นตนตั้งแตอายุ 14 ป สอบเขาประถมชั้นที่ 3 ไดก็ตองพนจากขอกฎหมายที่บังคับ นักเรียนจึง
พากันลาออกจํานวนมาก ดวยเหตุนี้จึงทําใหมีนักเรียนเรียนจบนอยคน การเรียนจบในสมัยรัชกาลที่ 7
หมายถึง ตองไดผานวิชาอาชีพแลว เด็กทั้งภาคอีสานที่ไดชื่อวาเรียนจบในชั้นมีไมเกิน 5 เปอรเซ็นต
เรื่องนี้นับวาไมเปนผลดีแกการศึกษาและความเจริญ ทั้งนี้กระทรวงธรรมการไดดําเนินการทําใหเด็กรู
หลักการเพาะปลูก นับวากาวหนากวากระทรวงเกษตรเสียอีก เมื่อคราวเสนาบดีกระทรวงธรรมการไป
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ตรวจราชการครั้งลาสุด (ผูวิจัยเขาใจวาเปน พ.ศ.2471 หรือตน พ.ศ.2472 กอนเดือนเมษายน ประเทศ
ไทยสมัยรัชกาลที่ 7 เริ่มตนวันปใหมตรงกับวันที่ 1 เมษายน) ทานไดใหคําแนะนําวา การเพาะปลูกควร
ลงพืชลมลุกทั้งจัดการทดลองการปลูกเวียนขึ้น และควรเอาวิชาเศรษฐวิทยเขาชวย (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. มร.7 ม/28 สภาพการณแหงภาคอีสาน 8-13 เมษายน 2472)
ใน พ.ศ.2472 “แมน้ําโขง” ผูเขียนบทวิจารณ “สภาพการณแหงภาคอีสาน” ไดอธิบายวา
เงินศึกษาพลีนั้น ควรเก็บใหมากกวานี้ เพราะมณฑลภาคอีสานเราตองการเรงความเจริญใหทันเพื่อน
บ า น คื อจะไม ป ล อยให เ ป น ไปตามธรรมชาติอยางเนิบ นาบ การเก็บ เงิน ศึกษาพลีเพิ่มขึ้น จะทํา ให
พลเมืองของเราตองขวนขวายหางานทํา ไมนอนกลางวัน ไมเดินเนิบ ๆ เปนวิธีที่บังคับใหทํางานเทียบ
กั บ เพื่ อนบ า นใกล เ คี ย งซึ่ งเขาเก็ บ รายบุ คคลมากกวาเรา เรื่องเงิน ศึกษาพลีนี้เราไมควรทองภาษิต
การเมืองซึ่งมีวา “จะจัดจะทําอะไรก็จัดและทําไปเถิด แตอยาใหพลเมืองเดือดรอน” การกสิกรรม
ศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู ครูประชาบาลทุกคนควรใหผานโรงเรียนครูกอน ที่เปนอยูเพราะดวยเหตุรีบ
ใช “พระราชบัญญัติ” จึงเก็บเอาผูที่ไมไดผานวิชาชีพครูมาเปนครูมีจํานวนมาก ถาไดผูที่ผานโรงเรียน
ครูมาแลวจะทําการสอนเปนผลดีแกการกสิกรรมยิ่งขึ้น โรงเรียนครูทั้ง 4 แหงในภาคอีสาน นอกจาก
การทดลองตามปกติแลว ควรใหลงพืชเพื่อการเงินดวย ลงใหเหมาะแกความตองการของตลาดทองที่
และนอกจากสอนวิทยาแลว ไมควรลืมวา ศิลปะ (Practice) เปนวิชาสําคัญจําตองสอนใหมาก เพื่อให
เกิดความชํานาญ พืชลมลุกเชน นุน กามปูสําหรับลงคลังก็จําเปนตองจัดทําดวย ภายใน 7-8 ปขางหนา
โรงเรียนครูทั้ง 4 แหงควรเลี้ยวตัวเองได ทั้งควรฝกใหรูทําพืชที่ปลูกกับสัตวเลี้ยงใหเปนอาหารและ
สินคาไดดวย หรือการเรียนรูวิธีบรรจุกระปอง เมื่อรูวิธีทําแลว หนอไมทางภาคอีสานตามปาในฤดูฝนมี
จํานวนมาก ควรคิดหาแนวทางในการบรรจุใสกระปองสง คัดสินคาขาเขาประเภทนี้ได และปลูกถั่ว
เหลืองก็ควรหัดทําเตาเจี้ยวไดเปนตน ในอนาคตโรงเรียนครู ฝกอบรมครูพอแลว ตอไปอาจเปลี่ยนเปน
โรงเรียนวิสามัญกสิกรรมรับเด็กประถมศึกษาปที่ 5 ในทองที่นั้น ๆ เขาฝกหัดหาความชํานาญ โดยมี
สัตว 1 คู ไถจอบ 1 สํารับตอนักเรียนสองคน โดยโรงเรียนตองมอบให ซึ่งอาจเปนแนวทางใหนักเรียน
สามารถหาทางประกอบการงานเองได เมื่อมีความรูความชํานาญในวิชาชีพดีแลว เมื่อนักเรียนเติบโต
เปนผูใหญสามารถเลี้ยงตนเองได และหาเงินไดดวยตนเอง เมื่อเด็กนักเรียนเรียนจบแลวสามารถจัดการ
กับที่ดินวางเปลาใหเกิดประโยชนดวยตนเองได
“แมน้ําโขง” (นามปากกา) ยังอธิบายวา การศึกษาของเด็กหญิงและการประกอบอาชีพยัง
ออนอยู ตองจัดการใหเด็กเรียนจบคือไดผานวิชาชีพกอนออกจากโรงเรียน เมื่อออกจากโรงเรียนไป
แลว เด็กหญิงกับวัดมักไมแนบเนียนเทากับเด็กชาย ที่รายกาจที่สุดคือหญิงสาวของเรานิยมไปในทาง
โลก ถือแบบอันไมเหมาะบางอยางซึ่งไดจากไทรัฐประเทศ จนลืมหนาที่แมบาน หนาที่ผูเปนมารดาของ
โลก มัวแตฟุงเฟอดวยประการตาง ๆ ใชเงินเปลือง ตีราคาความรักโดยตนเอง ซึ่งที่จริงมิใชความรักแท
กามคุณตางหากที่บังหนาอยู จึงไดมีการหยารางกันมากหนาตาขึ้น การสามัญศึกษาที่กระทรวงธรรม
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การดําเนินการอยูนั้นมีความเพียงพอแลว ดังนั้นทางการควรชวยทางดานวิสามัญศึกษา กลาวคือตั้ง
โรงงาน หรือโรงเลี้ยงตัวได ขึ้นดวยระเบียบอันดี เปดขึ้นใหเหมาะสมแกกาลเทศะ ทั้งตองสรางศิลปะ
(Practice) ใหมากกวา 80 เปอรเซ็นต สวนการสอนยิงปนใหแมนนั้นถาสอนกันเฉย ๆ ตอให 100 ปก็
หาความแมนไมได จําตองใชศิลปะคือ หัดใหยิงดวยมือจากปนบรรจุกระสุนจริง ๆ การตั้งโรงเรียน ทํา
พืชเปนอาหาร ทําพืชเปนสินคา ทําสัตวเปนอาหาร ทําสัตวเปนสินคา ปนอิฐ ถวย ชาม กระเบื้อง หมอ
ไฟ ชางไม ทํารองเทา ทําหมวก เสื่อและเครื่องยนต เปนตน ดังตัวอยางการดําเนินกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมของเจาคุณโพธิวงศาจารย เจาคณะมณฑลภาคอีสานนี้ ซึ่งทานไดเริ่มงานดวยทุน 4 บาท
จนถึงบัดนี้มีหลายหมื่นบาท คือจัดใหนักเรียนทุกคนมีหุนรวมดวยเชนนักเรียน 10 คนปนไห ใน 10 คน
นี้ใหถือหุนรวม 40 เปอรเซ็นต สวนใครจะถือเทาใดแลวแตคณะจะโหวดให สวนอีก 60 เปอรเซ็นต
เปนของโรงเรียน เมื่อสิ้นปหนึ่งไดกําไรเทาใดก็คิดสวนใหตาม เปอรเซ็นต ของหุน เมื่อดําเนินการเชนนี้
งานกาวหนาเทาใดผูดําเนินการก็จะไดรับผลประโยชนมากขึ้นตามสัดสวน
สําหรับกระทรวงธรรมการ วิชาอันเกี่ยวในทางอาชีพ ซึ่งโรงเรียนสามัญเรียกวา วิชาวิทยา
นั้ น ควรแยกออกเป น 2 ประเภท (1) วิทยาอัน ตองเรียนเหมือน ๆ กัน ทั้งประเภท เชน การบัญชี
สหกรณ หุนสวน บริษัท ธนาคารฯลฯ โดยตองวางหลักสูตรใหสามารถสอนไดทั่วไปทุกมณฑล (2) วิชา
ที่จําเปนตองสอนใหเหมาะสมแกลักษณะภูมิประเทศ และควรเลือกใหเหมาะแกความตองการดวย เชน
ในทองที่ชนบทแหงหนึ่งมีการทําหมอหรือสาบเสือ เลี้ยงไหม เผาอิฐ เพาะครั่งฯ ก็ควรเปดสอนวิชา
วิทยานั้น ๆ เปนตน อยางไรก็ตามการวิจารณดังกลาวทําใหพบวา กระทรวงธรรมการมิไดดําเนินการ
แตอยางใด กลับกันไปดําเนินการสงเสริมสอนวิชาจับปลาจับหอยทะเล ทําสวนจาก อันเปนอาชีพของ
ราษฎรภาคใต ซึ่งนําไปสอนใหแกเด็กนักเรียนในภาคเหนือ ซึ่งจะมีเด็กเมืองดอนกี่คนที่พลัดไปอยูทาง
ทะเล ทําใหเด็กนักเรียนกลายเปนคนที่มีนิสัยจับจด ไดรับวิชาอาชีพไมเหมาะสมแกภูมิประเทศ
ในเรื่องของการใชสินคาที่ผลิตโดยคนไทย กระทรวงธรรมการควรสั่งเปนลายลักษณอักษร
ในเรื่องจรรยา ที่ครูประจําชั้นลงในสมุดพกนักเรียน การใหคะแนนจรรยาควรใหสัมพันธไปกับเรื่องนี้
คื อ ถ า ใครใช ข องต า งประเทศนอกจากความจํ า เป น ควรหั ก คะแนนความประพฤติ โดยทราบวา
โรงเรียนกสิกรรมจังหวัดอุบลราชธานีไดเดินหนาในเรื่องนี้มาตั้งแต พ.ศ.2466 แลว โรงเรียนที่กลาวมา
นี้หามมิใหนักเรียนใชสินคาของตางประเทศ (นอกจากความจําเปน) หากใครฝาฝนจะถูกหักคะแนน
ความประพฤติทันที โดยระเบียบนี้มีผลบังคับใชกับนักเรียนและครูในโรงเรียนทุกคนดวย (หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ. มร.7 ม/28 สภาพการณแหงภาคอีสาน 8-13 เมษายน 2472)
นอกจากการจัดการศึกษาใหแกบุตรหลานของราษฎรตามหัวเมืองโดย อุษา ชัยโชณิชย
(2526: 160) พบวา รัฐบาลมีนโยบายจัดการศึกษาโดยใหมีการศึกษาหลักสูตรนักธรรม ใน พ.ศ.2468
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหนําเอากรมธรรมการกลับมารวม
กับกระทรวงศึกษาธิการ ดวยทรงเห็นวา จะเปนการบํารุงการศึกษายิ่งขึ้น นโยบายของรัฐบาลโดย
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กระทรวงธรรมการเกี่ยวกับการศึกษาดานศาสนา กรมศึกษาธิการไดมอบหมายใหเจาอาวาส พระภิกษุ
ไปสอนธรรมในโรงเรียนที่ตั้งอยูในวัด รวมทั้งโรงเรียนทั่วไปดวย โดยกําหนดการสอนหลักธรรมอยาง
งาย ๆ อันเปนหลักปฏิบัติของฆราวาสเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 15 นาที ในการสอนธรรมะใน
โรงเรียน ไมใหมีการบังคับผูที่นับถือศาสนาอื่นตองมาฟง เพราะเกรงจะเปนการรังเกียจศาสนาพุทธ
(อุษา ชัยโชณิชย, 2526: 202) สําหรับการสอนธรรมะนั้นเนนไปที่วิชาจรรยา หรือจริยศึกษา โดยความ
รวมมือของพระสงฆ ทางคณะสงฆถือวาเปนการทําความชอบใหแกราชการแผนดิน และกําหนดใหใช
หลักสูตรนักธรรมตรีเปนวิชาเลือกวิชาหนึ่งในการเลื่อนวิทยานะของครู กระทรวงธรรมการจึงประกาศ
อนุญาตใหครูที่เปนคฤหัสถไดเขาสอบนักธรรมใน พ.ศ.2472 อยางไรก็ตาม การที่ฆราวาสสามารถสอบ
นักธรรมไดนั้นก็ไมมีสิทธิไดรับการละเวนจากการเกณฑทหาร เพราะในพระราชบัญญัติลักษณะการ
เกณฑ ท หาร ร.ศ.121 (พ.ศ.2445) ยกเว น ให เ ฉพาะพระภิ ก ษุ ส ามเณรผู รู ธ รรมเท า นั้ น การขยาย
การศึกษาของคณะสงฆนี้ไดขยายไปยังพื้นที่หัวเมืองมณฑลตาง ๆ ในระหวาง พ.ศ.2472-2474 ดังนี้
มณฑลนครราชสีมา พ.ศ.2472 มีผูเขาสอบจํานวน 99 คน สอบได 89 คน คิดเปนรอยละ 88.88 ใน
พ.ศ.2473 มีผูเขาสอบ 334 คน สอบได 152 คน คิดเปนรอยละ 45.50 สวนพ.ศ.2474 มีผูเขาสอบ
575 คน สอบได 384 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 66.42 ส ว นมณฑลอุ ด รพบว า มี อั ต ราน อ ยกว า มณฑล
นครราชสีมามากโดยใน พ.ศ.2473 มีผูเขาสอบ 78 คน สอบได 41 คน สวนพ.ศ.2474 มีผูเขาสอบ
125 คน สอบได 61 คน คิดเปนรอยละ 48.80 (อุษา ชัยโชณิชย, 2526: 206)
หลักสูตรธรรมศึกษานี้ ตอมาไดขยายออกไปเปนชั้นธรรมศึกษาโท และธรรมศึกษาเอก ใน
พ.ศ.2473 และพ.ศ.2474 โดยใช ห ลั ก สู ต รนั ก ธรรมโทและนั ก ธรรมเอกเป น หลั ก แต ป รั บ ปรุ ง ให
เหมาะสมแกคฤหัสถเชน การกําหนดใหสอบความรูการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระ
ปริตซึ่งเปนกิจของพุทธมามกะที่จะพึ่งรูไว
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชย พ.ศ.2468 ประเทศตอง
ประสบกั บ ป ญ หาภาวะเศรษฐกิ จ ตกต่ํ า คณะสงฆ จึ ง ได รั บ การร อ งขอให เ ข า มามี ส ว นร ว มในการ
แกปญหาชวยรัฐบาลเพราะรัฐบาลขาดแคลนครูสอนตามโรงเรียนตาง ๆ ตามหัวเมือง ดังนั้นรัฐบาลจึง
มี น โยบายให นํ า คณะสงฆ มาช ว ยเหลื อ การศึ ก ษาของรัฐ ตั้ง แต พ.ศ.2471 พระองค ป ระกาศให ใ ช
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ในพื้นที่กรุงเทพฯ กอนทั้งนี้สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ ไดทรงเสนอใหใชสิ่งที่มีอยูแลวคือ ใชวัด โรงเรียน และพระเปนครู (อุษา ชัยโชณิชย, 2526: 211)
พ.ศ.2474 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ ร.ศ.121 สําหรับการ
จัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูสําหรับพระภิกษุ มหาเถรสมาคมไดมีมติอนุมัติโรงเรียนฝกหัดครูแหงแรก ได
เปดทําการสอนที่วัดสุทธิจินดาในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2476 ที่เมืองนครราชสีมา ตอมาก็ไดมีการตั้ง
โรงเรียนฝกหัดครูสําหรับพระภิกษุขึ้นตามจังหวัดตาง ๆ อีก 15 จังหวัด การประกาศใชพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมีผลจนถึง พ.ศ.2484 โดยรัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2484 มีการ
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ปรับปรุงองคกรการศึกษาของคณะสงฆ พ.ศ.2481 จัดสรรตําแหนงหนาที่ในการศึกษาปริยัติธรรมไว
ดังนี้ (1) เจาอาวาส เปน เจาสํานักเรียน (2) เจาคณะแขวง เปนผูอํานวยการศึกษาประจําแขวง (3) เจา
คณะจังหวัด เปนผูอํานวยการศึกษาประจําจังหวัด และ(4) เจาคณะมณฑล เปนผูอํานวยการศึกษา
ประจํามณฑล (อุษา ชัยโชณิชย, 2526: 215)
นโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆไทยนับตั้งแต พ.ศ.2453-2489 ในงานศึกษาของ
อุษา ชัยโชณิชย ไดระบุวา การศึกษาเนนไปในดานความรูธรรมวินัยมากกวาการศึกษาแบบบาลี และมี
การรวมการศึกษาปริยัติธรรมใหสอดคลองเขากับการศึกษาแบบใหมคือ แบบนักธรรม ในพ.ศ.2475
คณะสงฆสวนกลางไดประกาศใหพระสงฆศึกษาภาษาอังกฤษ โดยจัดเปนหลักสูตรเปรียญประโยค 6
ซึ่งสะทอนใหเห็นวา พระสงฆสามเณรมีความตื่นตัวตอการศึกษาสมัยใหม แตปญหาที่พบก็คือ คณะ
สงฆไมสามารถเปดสอนวิชาเหลานี้ได พระสงฆจะตองหาที่เรียนเอง ซึ่งกอความไมเหมาะสมตาง ๆ คือ
พระสงฆตองเรียนปะปนกับคฤหัสถชายและหญิง และในทายที่สุดการเรียนภาษาอังกฤษก็ตองเปนอัน
ยกเลิกไป
อาจกลาวไดวาปจจัยที่ทําใหรัฐบาลตองเขาไปกําหนดนโยบายการพัฒนาในอีสานตั้งแต
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว มิได
แตกตางกันเทาไรนัก เนื่องจากปญหาตาง ๆ เปนผลสืบเนื่องที่สงผลกระทบในสมัยตอมาอยางเห็นได
ชัด ในระหวาง พ.ศ.2468-2478 เปนระยะเวลา 12 ป รัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ทรงรับสนองพระราชโองการในการสงเสริมและพัฒนาบุตรหลานของราษฎรใหไดรับการศึกษาอยาง
ทั่วถึง แมจะมีปญหาติดขัดหลายประการ แตนโยบายพัฒนาทางการศึกษาก็มิไดถูกพับเก็บเอาไว ใน
สมัยดังกลาวมีปญหาเรื่อง หนังสือไมเพียงพอตอนักเรียน ขาดแคลนครู ขาดแคลนอุปกรณการสอน
อุปกรณการเรียนของนักเรียน เงินเดือนของครู ราษฎรไมมีเงินสงบุตรหลานเรียน และยังมีเรื่องของ
การเดินทางที่หางไกล ราษฎรตามชนบทที่ยังมีไมมีโรงเรียนตองสงบุตรหลานไปเรียนในเมือง ก็ไดมีการ
เรียกรองใหจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในพื้นที่ชนบท การประกาศขยายการศึกษาในรัชกาลที่ 7 เปนเพียงการ
ประกาศบังคับใชกฎหมายซึ่งเปนนโยบายพัฒนาการศึกษาของพลเมืองทั้งประเทศ
ดังนั้นการกําหนดนโยบายพัฒนาการศึกษาของพลเมืองในประเทศเปนผลมาจากโลกทัศน
ของสังคมไทยที่มีตอการศึกษาสมัยใหม แตปญหาหลัก ๆ ที่พบเห็นในสมัยรัชกาลที่ 7 คือ เรื่องขาด
แคลนงบประมาณ เมื่อขาดเงิน ก็ขาดแคลนบุคลากรทางการศึ กษาคื อครูดวย จากงานศึกษาของ
ศุภการ ศิริไพศาล (2550: 111-112) ไดชี้ใหเห็นวา ปญหาขาดแคลนงบประมาณจัดการศึกษาในสมัย
รัชกาลที่ 7 นั้นมีสาเหตุหลัก ๆ มาจากในสมัยรัชกาลที่ 6 คือ ในระหวาง พ.ศ.2457-2461 เปนชวง
สงครามโลกครั้งที่ 1 ที่รัฐบาลสงทหารเขารวมสงคราม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงทรง
มีพระราโชบายในการปองกันประเทศเปนหลัก รวมถึงภาวะหลังสงครามที่เศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก
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สยามยอมไดรับผลกระทบตามไปดวย ดวยการที่งบประมาณแผนดินมีจํากัด จึงทําใหในสมัยตอมาจึงมี
งบไมเพียงพอที่จะจัดการศึกษาไดอยางเต็มที่ แมวาจะมีการประกาศขยายการศึกษาอยางทั่วถึงก็ตาม
ภาวการณ ขาดแคลนงบประมาณนี้สงผลใหคุณภาพการจัดการศึกษาตกต่ําลงไปดวย
เนื่องจากไมมีเงินเพียงพอจะวาจางครู เมื่อครูไมสามารถดําเนินการสอนไดอยางเต็มที่ประกอบกับตอง
ไปหาเลี้ ย งชี พอื่ น ๆ จึ งทํ า ให นั กเรี ย นไม ได รับ การพัฒ นาทางการศึกษาใหดียิ่งขึ้น ในรายงานของ
กระทรวงธรรมการรัชกาลที่ 6 พ.ศ.2460 ระบุวา
“…การหาเงินเดือนมาจายใหครูมักหามาจายไมไดตลอดป บางเดือนครูก็ไมไดรับเงินเดือน
ในเดือนใดที่ไม ไดรับ เงินเดือนก็ย อมพากันทิ้ งการสอนไปประกอบการทํ ามาหากิ นอยางอื่น เสี ย…”
(กระทรวงธรรมการ, 2560: 6 อางอิงจาก ศุภการ ศิริไพศาล, 2550: 115)
มีตัวอยางใน พ.ศ.2472 หนังสือพิมพไทยหนุม ฉบับวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2472
ระบุวา จังหวัดรอยเอ็ด เมื่อประกาศตั้งเปนมณฑลขึ้น แยกมาจากมณฑลอีสาน (อุบลราชธานี) เรียกวา
มณฑลรอยเอ็ด มีตังหวัดขึ้นอยู 3 จังหวัดคือ รอยเอ็ด กาฬสินธุ มหาสารคาม ภายหลังไดทําการยุบ
มณฑลไปขึ้นตอมณฑลนครราชสีมา เมื่อจังหวัดรอยเอ็ดตั้งเปนมณฑลในเบื้องแรก กระทรวงธรรมการ
ไดจัดสงขุนพิพิตนิติสาสน ไปเปนธรรมการมณฑลไดเอาใจใสตอการศึกษาของกุลบุตรเปนอยางดี และ
ไดออกความเห็นแนะนําจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นตามทองที่อําเภอตาง ๆ ในจังหวัดนั้นตําบลละ
แหงสองแหง โดยใชวิธีการ “บอกบุญเรี่ยไรเงิน” บาง เรี่ยไรขาวเปลือกบางตามแตราษฎรจะมีมาขาย
ได เ งิ น รวมไว จ า ยเป น เงิ น เดื อ นครู ต ามโรงเรี ย นประชาบาล เป น รู ป โครงขึ้ น เรื่ อ ยมาหลายป จน
ประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา ตอนเริ่มตนทางการจะเก็บเงินศึกษาพลี และยังมีเงินศึกษา
พลีที่ยังเหลืออีกสวนหนึ่ง สวนจํานวนเงินเทาไรทางการไมไดประกาศแจง อนึ่งเมื่อมีการประกาศใช
“พระราชบัญญัติประถมศึกษา” แลว ก็เก็บเงินศึกษาพลีจากราษฎรคนละ 2 บาท เปนขั้นแรก แรงกวา
จังหวัดนครราชสีมา ที่การคมนาคมเจริญแลว ราษฎรเสียเงินศึกษาพลีคนละ 1 บาท เมื่อเก็บแพงเชนนี้
ก็ไดเงินศึกษาพลีจํ านวนมาก ทางราชการจึงไดจัดตั้งโรงเรี ยนประชาบาลตามทองที่อําเภอตาง ๆ
เพิ่มขึ้นอีกจากแตเดิม ตําบลละโรงสองโรง โดยเอาเงินศึกษาพลีจายใหเปนเงินเดือนของครู และกํานัน
ที่เปนสารวัตศึกษาอีกตําบลละ 1 นาย นอกจากนี้ยังพบวามีประกาศที่อําเภอระบุวายังมีเงินศึกษาพลี
เหลืออยูจํานวนมาก เมื่อรวมกันไดหลายหมื่นบาท เมื่อมีเงินเหลือจายจํานวนมาก ทางจังหวัดไดให
พอคาจีนที่ตลาดกูเงินไปคาขายเอาดอกเบี้ยมาเพิ่มเติมอีก โดยพบวาการปลอยใหมีการกูเงินเชนนี้ เคย
เกิดปญหาราษฎรฟองรองกันมาแลว ซึ่งไมเปนการเหมาะสมในการนําเงินศึกษาพลีของราษฎรไปให
กู ยื มเสมื อนเป น เงิ น ตนเอง รั ฐ บาลควรนํ า เงิน ดังกลาวไปจัดตั้งโรงเรีย นเพิ่มขึ้น อีกตามตําบลที่อยู
หางไกล สําหรับบํารุงเด็กนักเรียนที่ยากลําบาก (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/39 เรื่อง จังหวัด
รอยเอ็ด 5 มิถุนายน 2471-10 กันยายน 2472)
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กระทั่งเขาสูสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ก็ยังพบวา งบประมาณแผนดิน
สําหรับจัดสรรใชจายทางการศึกษาหลัง พ.ศ.2475 ก็ยังอยูในภาวะขาดแคลนอยางหนัก และไมมีทีทา
วาจะดีขึ้นกวาสมัยกอนหนาแตอยางใด โดยจะเห็นไดจากขอความที่ระบุวา
“…การจัดการศึกษาตองมีคาใชจายทั้งเรื่องเงินเดือนและคาใชสอย ถาจัดใหดีขึ้นเพียงใดก็
ตองมีรายจายมากขึ้นตามตัว สวนรายไดนั้นจะมีบางก็แตคาเลาเรียนกับผูอุดหนุนซึ่งเอาแนนอนไมได
ค า เล า เรี ย นก็ เ ก็ บ ได น อย รายได ไมพอกับ รายจาย โรงเรีย นก็ไมไดผิดอะไรกับ คนตองมีอาหารกิน
บริบูรณ ปลอยใหกินบาง อดบาง ตองเจ็บตายเปนธรรมดา…” (กระทรวงธรรมการ, 2507: 6 อางอิง
จาก ศุภการ ศิริไพศาล, 2550: 118)
อยางไรก็ตามหนังสือพิมพกรุงเทพฯ วารศัพทไดพาดหัวขาวเกี่ยวกับ โครงการศึกษาของ
ชาติตามแผนใหมมีใจความสําคัญคือ การวางรากฐานการศึกษาใหมโดยการเลิกมัธยมปลายแผนก
กลางและภาษา แบงประถมศึกษาออกเปน 6 ชั้น มัธยมตน 4 มัธยมปลาย 4 โดยมีวิชาอุตสาหกรรม
กสิกรรม พณิชยกรรม อักษรศาสตร วิทยาศาสตร การชางฝมือ และอื่น ๆ ใหเลือกเรียน โดยใชรูปแบบ
“ศึกษาพฤกษ” หรือ ตนไมการศึกษาแหงชาติ ตามที่ไดเคยมีการวางโครงการศึกษาเมื่อ พ.ศ.2456
(โครงการศึกษาของชาติตามแผนใหม, กรุงเทพฯ วารศัพท. 1(143): 19 มีนาคม 2475, หนา 1)
ซึ่ งรั ฐ บาลมี ความมุ งหมายคือการใหพลเมืองทุกคน ไมจํากัดเพศ ชาติ ศาสนา ไดรับ
การศึกษาอยางเหมาะสมแกอัตภาพ เหมาะสมกับภูมิปญญาและทุนทรัพย เพื่อประโยชนแกบานเมือง
ในทางอาชีพ ทั้งนี้ไดสงเสริมใหกุลบุตร กุลธิดาไดรับการศึกษาทั้งสามัญและวิสามัญทั้งสองฝาย โดย
เนนที่ จริยศึกษา พุทธศึกษา และพลศึกษา ซึ่งทั้งสามวิชาขางตนนี้เปนสวนหนึ่งของพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ.2464 ที่ไดมีการประกาศใชมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6 นับเปนการศึกษาภาคบังคับไม
ตองเสียคาเลาเรียน แบงเปนประถมสามัญศึกษา 4 ชั้นป และวิสามัญศึกษาอีก 2 ชั้นป รวมเปน 6 ชั้น
ป ทั้งยังมีนโยบายใหเรียนภาษาตางประเทศเพิ่มอยางนอย 2 ภาษาเชน อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน
หรือภาษาโบราณเชน บาลี สันสกฤต นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหเด็กหญิงไดรับการศึกษาที่สูงชั้นขึ้น
คือ ใหเด็กหญิงไดรับความเสมอภาคกับเด็กชายในการศึกษา และไดกําหนดประเภทของโรงเรียน 3
ประเภทคือ (1) โรงเรียนรัฐบาล ไดแกโรงเรียนที่รัฐบาลออกทุนตั้งขึ้น (2) โรงเรียนประชาบาล ไดแก
โรงเรียนประชาบาลตามพระราชบัญญัติประถมศึ กษา พ.ศ.2464 และ (3) โรงเรียนราษฎร ไดแก
โรงเรียนที่บุคคลหรื อคณะตั้งขึ้ นและใช ทุน สวนตัวตามพระราชบั ญญัติโ รงเรีย นราษฎร พ.ศ.2461
(แผนการศึ ก ษาของชาติ ที่ ค วรใส ใ จ, กรุ ง เทพฯ วารศั พ ท . 1(143): 19 มี น าคม 2475, หน า 2)
นอกจากนี้ยังกําหนดนโยบายให มีการตรวจราชการโรงเรียนทุกชั้น ทุ กประเภท ทุกมณฑลทั่ ว พระ
ราชอาณาจักรเพื่อควบคุม แนะนํา ตรวจสอบและรักษาการใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงธรรม
การ และการสํารวจอนามัย ใหมีการตรวจทางสุขาภิบาลโรงเรียนเพื่อตรวจวัดสุขภาพรางกายของเด็ก
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และคอยสกัดกั้นความบกพรองหรือบอเกิดแหงโรคภัยทั้งหลายที่อาจนํามาซึ่งความบั่นทองกําลังและ
สติ ป ญ ญาของเด็ ก (โครงการศึ ก ษา, กรุ ง เทพฯ วารศั พ ท . 1(143): 19 มี น าคม 2475, หน า 26)
นอกจากนี้กระทรวงธรรมการก็ไดกําหนดนโยบายตามหลัก 6 ประการของคณะราษฎร (ภาคผนวก ก)
ไดกําหนดเอาไวอยูประการหนึ่งวา จะชวยบํารุงการศึกษาใหราษฎรไดรับอยางเต็มที่นั้นก็ไดปรากฎวา
รัฐบาลไดเอาใจใสในเรื่องการศึกษาเปนอยางดี โดยเริ่มกําหนดระเบียบการศึกษาตั้งแต พ.ศ.2476
กําหนดเอาไววา หากผูปกครองมีบุตรหลานหรือเด็กในปกครองเดียวกัน ไดฝากเขาไปอยูในโรงเรียน
รัฐบาลรวมโรงเรียนเดียวกันถึงสามคน ใหยกเวนคาเลาเรียนคนที่สาม และเสียเพียงสองคนเพื่อเปน
การอนุเคราะหและชวยบํารุงการศึกษาใหแกราษฎรใหดียิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาลมองวา หากพลเมืองไดรับ
การศึกษาอยางดีแลว ความเจริญของประเทศชาติก็จะเจริญขึ้นเปนลําดับดวย (ผูปกครองนักเรียน
ทั่วไปควรทราบเรื่องยกเวนคาเลาเรียนของนักเรียน, กรุงเทพฯ วารศัพท. 2(584): 25 กันยายน 2477,
หนา 7)
ใน พ.ศ.2478 รัฐบาลไดวางงบประมาณบํารุงการศึกษาของประเทศไว 1,000,000 บาท
ซึ่ งเป น นโยบายขยายการศึ กษาและจั ดสร า งโรงเรียนประชาบาลทั่ว ประเทศ โดยจะมีการจัดสรร
งบประมาณและสงไปตามจังหวัดตาง ๆ ใหครบ 72 จังหวัด เพื่อจัดการกอสรางโรงเรียนประชาบาล
ตามตําบลตาง ๆ ที่ไดประกาศเปนทางการไปแลวใหทั่วถึงทุกแหง โดยรัฐบาลมองวา การขยับขยาย
ดําเนินการตามนโยบายนี้จะชวยใหเด็ก ๆ ตามบานนอกไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง ไมตองเปนเด็ก
เลี้ยงควายโง ๆ ขาดการศึกษาตามสภาพอยางที่แลว ๆ มา นอกจากนี้กระทรวงธรรมการจะไดนําเงิน
ส ว นหนึ่ งไปพั ฒ นาครู ป ระชาบาลให มีคุณภาพสูงขึ้น อีกดว ย (สรางโรงเรีย นประชาบาลทุกตําบล,
กรุงเทพฯ วารศัพท. 4(1030): 21 กันยายน 2478, หนา 2)
ปญหาดานอื่น ๆ
ดานการสาธารณสุข
ภาคอีสานเปนสวนหนึ่งของประเทศไทยซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในอดีตมัก
เรียกวา “ไทยเหนือ” ชาวอีสานสวนใหญมีประเพณีที่นิยมถือผีถือสางกันอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งมีผู
วิจารณวาเปนการถวงความเจริญของชาติ ควรเรงจัดการแก ไขหามปราม การนับถือผี ควรมีการ
ประกาศหามขาด ดวยเหตุการณกบฏผีบุญในครั้งกอน (พ.ศ.2445) ซึ่งเปนการตบตาราษฎร ในเวลา
ตอมายังปรากฏวามีคนทรงเจาฆาคนอีกมากมาย ตัวอยางเชน มีคนไปถามวาคนปวยนั้นจะหายหรือ
ตาย ถาคนทรงเจาบอกวาตาย คนปวยก็จะวิตก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศฝรั่งเศส หากประชาชน
เชื่อวาพรุงนี้จะตาย และถาความเชื่อนี้มีถึง 100% แลว ก็ตองตายทุกคน การเชื่อผีเปนการตัดทอน
ความกาวหนาของการแพทยแผนปจจุบันอยางมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายประกาศไมใหถือผีสางในพื้นที่
ภาคอีสานและพื้นที่ภาคเหนือ (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/28 เรื่อง สภาพการณแหงภาคอีสาน
8-13 เมษายน 2472)
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การแพทยและการสาธารณสุขนับเปนอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลสยามที่ดําเนินการมา
อยางตอเนื่องตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวก็ไดสานตอพระราโชบายของพระราช
บิดามาอยางตอเนื่อง การดําเนินนโยบายดานสาธารณสุขเริ่มตนขึ้นเมื่อมีการตรา พระราชกําหนด
สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 ตรงกับ พ.ศ.2440 พรอมกันนี้ไดมีการตั้งเจาพนักงานกรมศุขาภิบาลขึ้น
ตามพระราชบัญญัติดังกลาวใหอยูภายใตการควบคุมของเสนาบดีกระทรวงนครบาล ตอมา พ.ศ.2451
รัฐบาลไดประกาศใช "พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ.127" ทั่วราชอาณาจักร และ
ไดมีการโอนกิจการสาธารณสุขไดแก กองโอสถศาลารัฐบาล กองทําพันธุหนองฝ กองแพทยปองกันโรค
และแพทยประจําเมืองจาก "กระทรวงธรรมการ" ไปขึ้นกับ "กระทรวงมหาดไทย" จากนั้นจึงมีการ
จัดตั้งกรมประชาภิบาลขึ้นและขยายขอบเขตงานจนกระทั่งจัดตั้งเปน "กรมสาธารณสุข" ใน พ.ศ.2461
(ธีระ นุชเปยม, 2559: 45)
นอกจากนี้ยังมีสภากาชาดไทย ทําหนาที่พัฒนากิจการแพทยและสาธารณสุขของสยาม
การแพทยและการสาธารณสุขแมวาจะมีการรวมอํานาจเอาไวที่สวนกลาง แตก็ใหความสําคัญตอการ
กระจายอํานาจไปสูทองถิ่นตาม พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ.127 พ.ศ.2451
กําหนดใหมีคณะกรรมการสุขาภิบาลทําหนาที่ดูแลเรื่องการรักษาความสะอาดของพลเมือง ตลอดจน
การปองกัน และการรักษาโรคภัยไขเจ็บ ตามรายงานของ Executive Committee of the Eighth
Congress of the Far Eastern Association of Tropical Medicine ไดกลาวถึงการพัฒนาบทบาท
ของคณะกรรมการสุขาภิบาลในทองถิ่นตาง ๆ ไวอยางนาสนใจดังนี้
"…แมวาองคการเหลานี้จะถูกกําหนดเพื่อจุดมุงหมายของสุขาภิบาลในความหมายแคบ
เปนสําคัญ แตเมื่อเวลาผานไปก็เขาไปรับผิดชอบงานดานการปกครองที่ไดรับการถายโอนมาใหบาง
ประการ และเขาไปดําเนินกิจการที่มีลักษณะเปนงานดานสาธารณูปโภค เชน การประปาและไฟฟา
การบริหารตลาดและโรคฆาสัตว โดยไดรับมอบอํานาจใหกูเงินมาดําเนินงานดานตาง ๆ เหลานี้ได และ
มีการวาจางเจาหนาที่สาธารณสุขและแพทยรวมทั้งใหการสนับสนุนแกโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
สุขาภิบาลหลายแหงวาจางพยาบาลผดุงครรภเพื่อดูแลสวัสดิภาพเด็กและมารดาดวย หากจะพัฒนา
คณะกรรมการสุขาภิบาลเหลานี้เปนเทศบาลที่มีอิสระในการจัดเก็บรายไดและการบริหารงานมากขึ้น
ก็จะมีคุณคายิ่งตอความกาวหนาของทั้งการสาธารณสุขและบริการสาธารณะดานการแพทยของชาติ..."
(ธีระ นุชเปยม, 2559: 47)
จะเห็นไดวาการแพทยและการสาธารณสุขสยามพัฒนามาอยางตอเนื่องตลอด 3 รัชกาล
เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวสิ่งที่อาจเรียกวา "โครงสรางพื้นฐาน" ของกิจการดาน
นี้เกือบจะครบถวนสมบูรณ ไดแกหนวยงานสวนกลาง (โดยเฉพาะกรมสาธารณสุขที่จะพัฒนาเปน
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กระทรวงในเวลาตอมาและสภากาชาดไทย) และในสวนภูมิภาค (คณะกรรมการสุขาภิบาลหัวเมือง)
(ธี ร ะ นุ ช เป ย ม, 2559: 48-49) โดยเฉพาะอีส าน มีโ รงพยาบาลสุขาภิบ าลแหง แรกที่ น ครราชสี ม า
จากนั้นจึงขยายไปยังพื้นที่อีสานตอนในประกอบดวย โอสถสภาเมืองนครพนม โอสถสภาเมืองรอยเอ็ด
ซึ่งตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 สวนรัชกาลที่ 7 พบวามีโรงพยาบาลเมืองขอนแกน และบุรีรัมย
จะเห็ น ได ว า รั ฐ บาลพยายามที่ จ ะดําเนิน นโยบายดานการสาธารณสุข ดว ยการขยาย
กิจการสุขาภิบาลออกไปตามหัวเมืองซึ่งปรากฏชัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว การ
พัฒนาการแพทยแบบสมัยใหมเปนมาตรการที่จะชวยใหพลเมืองสยามมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงมาก
ขึ้น นโยบายดังกลาวตองดําเนินการอยางเรงดวนอันเนื่องมาจากอัตราการตายของเด็กและอายุเฉลี่ย
ของพลเมื อ ง ดั ง ที่ พ ระยามหาอํ า มาตยาธิ บ ดี (เส็ ง วิ ร ยะศิ ริ ) ผู รั ก ษาราชการแทนเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกลาเจ าอยูหัว ในเดื อน
กุมภาพันธ พ.ศ.2457 หลังจากที่ไดเดินทางไปศึ กษาดูงานดาน "การรักษาพยาบาลปองกัน ไขเ จ็บ
ตลอดจนการวิธี ปลู กฝป ระชาชน" กั บ "การรักษาพยาบาลและปองกัน โรคระบาดสัตวพาหนะ" ที่
ประเทศฟลิปปนสเมื่อ พ.ศ.2455 วาจากการที่รัฐบาลไดจัดระเบียบการปกครองทองที่และปราบปราม
โจรผู ร า ยตามหั ว เมื อ งให ป รกติ ร าบคาบลงพอสมควรแล ว นั้ น ตนเห็ น ว า ถึ ง เวลาควรจั ด การ
รักษาพยาบาล และปองกันไข เจ็บ ของพลเมือง เพื่อใหจํานวนพลเมื องมากขึ้น (ทวีศักดิ์ เผือกสม,
2550: 138-139)
ทั้งนี้สมเด็จฯ กรมขุนชัยนาทนเรนทร ทรงเห็นวา การสาธารณสุขยังเกี่ยวของกับงานอื่น
ๆ ของรัฐอีกหลายอยางคือ การศึกษา คือการอบรมสั่งสอนประชาชนพลเมืองใหรูจักระวังรักษาตัวและ
บํารุงกําลังตนเองและครอบครัว เพื่อจะไดตานทานโรคได รวมทั้งสั่งสอนใหรูจักอันตรายที่จะพึงมีแก
ตนเเละหมู ค ณะ ให เ ชื่ อฟ งคํ า แนะนํ า ของแพทย และคํ าสั่ งของผู ป กครอง การออกกฎหมายด า น
สาธารณสุข การวางผังเมือง กอสรางบานเรือนของประชาชน ถนน ทอน้ําและทอถายเทของโสโครก
ใหถูกตองตามหลั กสุ ขาภิบ าล ตลอดจนการประปาเพื่อเพื่อใหพลเมืองมีน้ําดีบริโภค และที่สําคัญ
เกี่ยวของกับการปกครองคือ การควบคุมบังคับบัญชาประชาชน ใหปฏิบัติตามกฎขอบังคับในทาง
สาธารณสุข โดยใชอุบายแนะนําเกลี้ยกลอม และใชอํานาจบังคับในเวลาจําเปน และมีการลงโทษผู
ละเมิดบัญญัติ ทั้งการควบคุมผูมีอาชีพในการบําบัดโรค ขายยา คายา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย
ทั้งสิ้น (ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2550: 143)
การขยายระบบการสาธารณสุขใน พ.ศ.2472 มีขอมูลระบุวายังไมทั่วถึงอีสานในชวงเวลา
นี้ ส ว นการบริ บ าลทารก คนเกิ ด และคนตายยั ง มี จํ า นวนไล เ ลี่ ย กั น อยู โดยเป น หน า ที่ ข องแพทย
สาธารณสุขที่จะชวยแนะนําใหพลเมืองรูจักวิธีการบริบาลทารกแรกเกิดตามแบบสุขาภิบาล อยางไรก็ดี
เรื่องการรักษาชีวิตนี้ยังไมมีหลักสูตรสําหรับนักเรียนหญิงทั่วไปของกระทรวงธรรมการ จึงมีการเสนอ
ให เ พิ่ มตํ าราที่ เ หมาะสม นอกจากนี้ ยั งมี การสงเสริมใหเยาวชนออกกําลังกาย การกีฬาเปน เกมส
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การละเลนตาง ๆ ตามโรงเรียนทั่วไปควรจัดใหเด็กไดมีการละเลนมากที่สุดทั่วทุกตําบล อําเภอ จังหวัด
และควรมีกีฬากรีฑาประจําปจะเปนคุณประโยชนแกเยาวชนเปนจํานวนมาก นอกเหนือจากพละศึกษา
แลว ควรฝกนิสัยเยาวชนใหรูจักตอสูกันซึ่งหนา ทั้งยังกอใหเกิดความสนิทสนมรักใครสามัคคีระหวาง
เยาวชนดวยกัน
นอกจากนี้ยังพบวา ราษฎรชาวอีสานปวยตายจํานวนมากเนื่องจากขาดสุขอนามัยในการ
ใชชีวิต โดยเฉพาะการบริโภคอาหาร ชาวอีสานลมตายจากการกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เชน พรา หรือ
ลาบ หรือกอย สิ่งเหลานี้ลวนกลายมาเปนอาหารทองถิ่นที่พบไดแพรหลายในชนบทตาง ๆ ของอีสาน
ชาวอีสานเปนอหิวาตกโรค โรคบิด โรคลําไส สวนมาก การบริโภคเนื้อสัตวสุก คางคืนซึ่งเนื้อเปนพาหะ
นําเชื้อโรคไดดีมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายใหครูแนะนํานักเรียนในโรงเรียนใหเด็กนักเรียนเลิกกินอาหาร
ประเภทเนื้อสัตวดิบ ๆ และควรกินอาหารปรุงสุก
ดังนั้นการแพทยและการสาธารณสุขของสยามจึงเปนภารกิจสําคัญของรัฐบาล เพื่อเพิ่ม
จํานวนประชากรและเพื่อใหประชากรมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและเปนหลังการผลิตที่มีคุณภาพ การ
สํารวจสํามะโนประชากร การแพทย การปกครอง ประชากร จึงเปนตัวแปรสําคัญของความเปนรัฐสมัย
ใหมที่ชนชั้นนําไทยใหความสนใจอยางมาก โดยทั้งหมดนี้มุงไปสูการควบคุมและจัดการประชากรเปน
ดานหลัก ดังที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล
พ.ศ.2472 ความวา
"…สํ า หรั บ การปกครองนนั้ น เพื่ อ อุ ป กรณ ท างดํ า เนิ น ในส ว นนี้ ไ ด จั ด ให มี ก ารสํ า รวจ
สํามะโนครัว ความรุงเรืองของประเทศตองอาศัยความสมบูรณของพลเมืองดวย ไมใชแคมีแตจํานวน
พลเมืองมากเทานั้นและปริมาณทรัพยของพลเมืองจะตองเพิ่มขึ้นรวดเร็วกวาพลเมือง จึงจะเชื่อวา
บานเมืองไดรุงเรืองขึ้นโดยแทจริง..." (ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2550: 143)
ภายหลั งการเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 รัฐ บาลคณะราษฎร ไ ดนํ าแนวคิ ด
สุขาภิบาลกลับมาใชอีกครั้ง โดยมีเปาหมายสําคัญอยูที่การกระจายอํานาจออกไปจากสวนกลางและ
สนั บ สนุ น ระบอบการปกครองของตนเองของทองถิ่น เพื่อฝกฝนใหป ระชาชนพลเมืองรูจักระบอบ
การเมืองแบบประชาธิปไตย ดังคําแถลงของพระยามโนปกรณนิติธาดา ประธานคณะกรรมการการ
ราษฎร (นายกรัฐมนตรี) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2475 ความวา
"…วิ ธี ก ารปกครองโดยรวมอํ า นาจและหน า ที่ ก ารปกครองทั่ ว ประเทศให ม าอยู ในจั ด
ศูนยกลางจุดเดียวอยางเชนเดี๋ยวนี้ ไมไดมีผลดีเทากับที่จะแบงอํานาจและหนาที่ใหไปอยูในเฉพาะ
ทองที่เสียบาง เพื่อวาการปกครองในเฉพาะทองที่หนึ่ง ๆ จะไดมุงอยูในผลประโยชนของทองที่นั้น ๆ
วิธีการจัดใหมีการปกครองเฉพาะทองที่นั้น ก็โดยวิธีจัดใหมีผูแทนราษฎรในทองที่นั้น ๆ จัดการกันเอง
วิธีการเชนนี้เขาทํากันอยูแลวในนานาประเทศ เมื่อครั้งรัฐบาลเกาความคิดเชนนี้ก็มีอยู จนถึงไดราง
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พระราชบัญญัติเทศบาลขึ้นฉบับหนึ่ง แตวาดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง การมิไดลุลวงไป รัฐบาลนี้เห็นเปนการ
สําคัญจะไดเตรียมจัดใหมีเทศบาลหรือการปกครองทองถิ่นขึ้นในราวตนปหนา..." (ทวีศักดิ์ เผือกสม,
2550: 171-172)
ในปลายรั ช สมัย พระบาทสมเด็จ พระปกเกลาเจาอยูหัว รัฐ บาลจึงไดกําหนดนโยบาย
โครงการรั ฐ เวชกรรมขึ้ น มา โครงการนี้ คื อ ความคิ ด ที่ จ ะนํ า ไปสู โ ครงการอนามั ย หั ว เมื อ ง ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาการสาธารณสุขและการแพทยที่ตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2477 ไดกําหนด
ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.2478 นั่นเอง โครงการอนามัยหัวเมืองคือ การแพทยและการสาธารณสุขซึ่ง
จัดทําในจังหวัดตาง ๆ นอกจากอําเภอชั้นในของจังหวัดพระนครและธนบุรี โดยกําหนดนโยบายใหทุก
จังหวัดมี "คณะกรรมการอนามัย" เพื่อชวยเหลือกรมการจังหวัดในการสงเสริมและประสานการแพทย
และการสาธารณสุขในจังหวัด กลาวไดวา โครงการอนามัยหัวเมืองกําลังคิดถึงการขยายความรู ทาง
การแพทยสมัยใหมและระบบการดูแลสุขภาพที่อิงอยูกับความรูดังกลาวออกไปครอบคลุมพื้นที่หัวเมือง
ทั้งหมด โดยใชโรงพยาบาลเปนตัวหมายสําคัญในการขยายตัว ดังที่มีการกําหนดใหมีหนวยอนามัย
ทั้งหมด 6 ประเภท ตามจังหวัดตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับความเปนไปไดดังนี้ (1) โรงพยาบาลชั้นที่ 1
(2) โรงพยาบาลชั้นที่ 2 (3) โรงพยาบาลชั้นที่ 3 (4) สุขศาลาชั้นที่ 1 (5) สุขศาลาชั้นที่ 2 และ(6) หนวย
อนามัยเคลื่อนที่
แนวนโยบายดานการแพทยและสาธารณสุขที่จัดทําขึ้นใหมในปลายสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจา อยูหัว โดยคณะราษฎร ถูกวางเอาไวเปนแผนงานหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตลอดจนสุขภาพรางกายของพลเมืองใหมีพละกําลังแข็งแรงสําหรับอรรถประโยชนในเชิงการผลิต ซึ่ง
ถูกใชเรื่อยมาในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2550: 175)
จากการศึ ก ษากฎหมายทางการแพทย แ ละสาธารณสุ ข ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว ผูวิจัยพบวา มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับ "คน" และ "สัตว" ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติวาดวยคนเขาเมือง พุทธศักราช 2470 กําหนดหามมิใหบุคคลที่เปน
โรคเรื้อน โรคริดสีดวงตา วัณโรค และกามโรคเขามาในประเทศสยาม (ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ตามความในมาตรา 6 ขอ 2 แหงพระราชบัญญัติวาดวยคนเขาเมือง พุทธศักราช 2470 เรื่อง หามมิให
บุคคลที่มีโรคเรื้อน ริดสีดวงตา วัณโรค กามโรค เขามาในประเทศสยาม. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 44
ตอนที่ 0ก. หนา 120. 31 กรกฎาคม 2470)
(2) พระราชบัญญัติสําหรับตรวจปองกันโรคสัตวพาหนะแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2470
ซึ่งเปนกฎหมายที่ยึ ดตามโครงสรา งเดิ มของ พระราชบัญ ญัติสําหรับตรวจปองกันโรคสัตวพ าหนะ
รัตนโกสินทรศก 119 ซึ่งใชมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยมีสาระสําคัญ
หลักคือ ในมาตราที่ 6 ระบุวา เจาของสัตวผูจะฆ าโค กระบือ เอาเนื้อเปนอาหารนั้น ใหเสียคาใบ
อาชญาบัตรฆาสัตวรายตัวดังนี้ กระบือตัวละ 6 บาท โคตัวละ 4 บาท ลูกโคที่ต่ํากวา 90 เซนติเมตร ตัว
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ละ 2 บาท รวมทั้งคาเชาที่พักอาศัยในโรงเลี้ยงและโรงฆาสัตวของรัฐบาลในกําหนด 8 วัน กฎหมาย
ดังกลาวมีไวเพื่อปองกันการลักลอบฆาสัตวอยางผิดกฎหมาย และเพื่อตรวจปองกันโรคระบาดที่อาจจะ
เกิดกับสัตวพาหนะ (พระราชบัญญัติสําหรับตรวจปองกันโรคสัตวพาหนะแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช
2474. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 48 ตอนที่ 0ก. หนา 32. 19 เมษายน 2474)
(3) พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตวและสัตวพาหนะ พุทธศักราช 2474 รัฐบาลไดมีการ
ตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากปศุสัตวและสัตวพาหนะเกิดโรคระบาดและตายดวยโรคเปน
อันมากทุกป พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจึงมีพระราชดําริเห็นวา สมควรจัดวิธีการปองกัน
และวิธีอื่นเพื่อมิใหโรคติดตอและเกิดใหม โดยในมาตราที่ 3 กําหนดใหมีเจาพนักงานสัตวเเพทย ซึ่งเปน
เจาหนาที่ในเรื่องแพทยสัตวตามพระราชบัญญัตินี้ นายตรวจ เปนเจาพนักงานปกครองทองที่ตั้งแต
ระดับ กํานัน ขึ้นไป สัตว หมายถึง ปศุสัตวและสัตวพาหนะ ไดแก ชาง มา โค กระบือ ลา ลอ แกะ
แพะ สุกร และสัตวเลี้ยงชนิดอื่น ๆ กฎหมายกําหนดให ผูวาราชการจังหวัดประกาศขอบเขตทองที่ตาม
คําแนะนําของเจาพนักงานสัตวเเพทย หากวาทองที่ตําบลใดมีโรคระบาดเกิดขึ้นแกสัตว หรือในทองที่
ตําบลที่สงสัยวาอาจจะมีโรคระบาดเกิดขึ้น ทั้งยังกําหนดใหมีดานกักกันสัตวและตรวจอาการสัตว ใน
มาตราที่ 8 กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดประกาสแกประชาชนและแจงไปยังพื้นที่ใกลเคียงใหทราบถึง
ขอบเขตของทองที่ที่มีโรคระบาดหรือสงสัยวาจะมีโรคระบาด ทั้งใหมีอํานาจออกคําสั่งคือ
(3.1) ใหกักสัตวเอาไวในขอบเขตที่มีโรคระบาดหรือสงสัยวามี
(3.2) สั่งใหเจาของสัตวปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสัตวแพทย ดังนี้
(3.2.1) ทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคในที่ของตนตามวิธีซึ่งเจาพนักงาน
สัตวแพทยบอกใหทํา
(3.2.2) ฝง เผา หรือทําลายโดยวิธีอื่น ซึ่งซากหรือสวนแหงซากและทําในที่
ซึ่งเจาพนักงานสัตวแพทยบอกใหทํา
(3.3.3) กันสัตวของตนไวในที่ซึ่งเจาพนักงานสัตวแพทยบอก
(3.3) หามไมใหพาสัตวไปเลี้ยงหรือไปกินน้ําในที่ซึ่งเจาพนักงานสัตวแพทยแสดง
วามี หรือสงสัยวามีโรคระบาด
(3.4) สั่งใหเจาของสัตวคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนในจังหวัดนําสัตวของตนมาให
เจาพนักงานสัตวแพทยจัดการปองกันโรค
(3.5) อนุ ญ าตใหเจาของซากสัตว ขาย หรือจําหนายโดยวิธีอื่น ทั้งหมดหรือ
บางสวนแหงซาก ตามซึ่งเจาพนักงานสัตวแพทยกําหนดให
(3.6) ถาโรคระบาดที่เกิดขึ้นนั้นมีสภาพเปนสาธารณภัย สั่งราษฎรใหชวยเหลือ
ทุกประการที่สามารถทได และพึงทําในเมื่อมีเหตุการณพิเศษเชนนั้น ฯลฯ
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กฎหมายฉบับดังกลาวนี้ประกาศใชในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2474 (พระราชบัญญัติโรค
ระบาดปศุสัตวและสัตวพาหนะ พุทธศักราช 2474. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 48 ตอนที่ 0ก. หนา 496509. 17 มกราคม 2474)
(4) พระราชบัญญัติควบคุมเชื้อโรคและพิ ษที่ มาจากสัตว ซึ่งเปนภัย พุทธศักราช 2475
กฎหมายฉบั บ นี้ ว า ด ว ยการควบคุ มครอบงํ า การนํ าเข ามา การจําหนาย การมีไวครอบครอง การ
เพาะปลูก การประดิษฐและการใช ซึ่งสิ่งที่เปนพิษเกิดจากเชื้อจุลินทรีย พิษที่มาจากสัตว เชื้อราที่เปน
พิษ การทําวัคซีน และซีรา เพื่อความปลอดภัยของประชาชน กําหนดให เชื้อจุลินทรีย คือ เชื้อที่ทําให
เกิดโรคตัวอยางเชน เชื้ออหิวาตกโรค และกาฬโรค ไวรัส เชื้อจําพวกหนึ่งที่ทําใหเกิดโรคติดตอรายแรง
เชน ไขทรพิษและโรคกลัวน้ํา ท็อกซิน คือพิษที่เกิดจากเชื้อจุลินทรียทั่วไป, พิษที่มาจากสัตว เชนพิษงู
เนื้อหรือไขของปลาปกเปา เชื้อราที่เปนพิษเชน เชื้อราที่ทําใหเกิดโรค ที่กลาวมานี้ถูกจัดใหเปนเชื้อโรค
รายแรง หามผูหนึ่งผูใดนําเขามาภายในประเทศสยาม (พระราชบัญญัติควบคุมเชื้อโรคและพิษที่มาจาก
สัตวซึ่งเปนภัยพุทธศักราช 2475. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 49 ตอนที่ 0ก. หนา 262-268. 14 สิงหาคม
2475) กฎหมายฉบับนี้ใชเรื่อยมาจนถึง พ.ศ.2489
หนังสือพิมพพิมพไทย พ.ศ.2471 รายงานขาวเรื่อง “บอกขาวมาแตมณฑลอุดร” ฉบับ
วันที่ 4 เดือนมีนาคม ปดังกลาว มีความวา มีโรคหัดระบาดและรองขอใหกรมสาธารณสุขชวยชี้แจงวิธี
บําบัด โดยตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ.2470 จนถึง พ.ศ.2471 ไดเกิดโรคระหัดระบาดแพรหลายในพื้นที่
สองฝงแมน้ําโขง นับตั้งแตอําเภอเชียงคาน จนถึงจังหวัดเลยและจังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังแพร
ระบาดแถบอําเภอบานผือ และอําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้มีราษฎรเสียชีวิตจํานวนมาก เพราะ
ราษฎรไมเขาใจวิธีปองกันและวิธีรักษา (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/39 เรื่อง จังหวัดอุดรธานี 4
มิถุนายน 2471)
ช. โกกมท (นามปากกา) ผูเขียนบทวิจารณเรื่อง “แพทยตามชนบท” ไดระบุเกี่ยวกับ
สภาพปญหาของการแพทยของประเทศไทยใน พ.ศ.2472 ดังความวา
“…ในหัวเมืองบานนอกยังมีผูประกอบโรคศิลปะอยูเปนอันมาก แตผูที่ประกอบนั้นหามี
ศิลปะอันเปนเครื่องบําบัดโรคไดแทจริงไม กลาวคือผูที่มีความรูในทางยาแกโรคบาง 2-3 ขนาน และผู
ที่เสกน้ําและเสกแปงหรือเสกอะไรตออะไร โดยนึกวาเปนการบําบัดโรคไดน้ัน ก็อางตนเปนหมอ เที่ยว
รักษาประชาชนออกกลุมไปแลว สวนประชาชนก็หลงเชื่อโดยยินยอมใหพวกหมอเหลานี้ทําการรักษา
ในเมื่อเจ็บไข ที่หายก็มีที่ตายก็มาก การรักษาของหมอเหลานี้ยอมใหโทษหลากหลาย เพราะใชวิธีเกา
และเอาเวทมนตรอะไรมาใชตาง ๆ ซึ่งเปนการผิดแผนแพทยวิธี บอนชีวิตมนุษยใหปราศจากรางหรือไร
ความผาสุ กอั น ควรเป น จริ งดอก แพทย ป ระจําตํา บลเวลานี้ถึ งจะได มีแลว ตามมาตราที่ 45 แห ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457 ก็ดี แตบุคคลผูเปนแพทยประจําตําบลนั้น มีความรู
ในโรคศิลปะพอแลวหรือ ทั้งไดกระทําตามหนาที่ดังระบุไวนมาตราที่ 48 แหงพระราชบัญญัตินั้นครบ
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ครันก็หามิได ดวยเหตุนี้ราษฎรในชนบทจึงไดรับทุกขเวทนา และถูกหลอกลวงใหหลงอยางนาทุเรศ แม
รัฐบาลก็สอดสองเห็นเหตุรายนี้มานานแลวจึงประเทศใชพระราชบัญญัติการแพทยเมื่อ พ.ศ.2465 และ
ไดเพิ่มเติมตอมาโดยกําจัดบุคคลผูจะประกอบโรคศิล ปะเปน อาชี พ ฯลฯ ก็แตวาพระราชบั ญญั ตินี้
ประกาศใชเพียงในกรุงเทพฯ เทานั้น อันที่จริงประกาศใหใชตามมณฑลชั้นนอกยอมไมไดอยูเอง เพราะ
ตามชนบทจะหาผูมีความรู ในทางโรคศิลปะทั้งในแผนปจจุบันและแผนโบราณอยางจริงจังยังไมได ซึ่ง
ถาจะประกาศใชแลวก็จะกอความเดือดรอนรําคาญใหเกิดแกราษฎร ยิ่งกวาเพื่อความสงบเรียบรอย
ฉะนั้ น จึ งยั งต อ งปล อยไปตามเพลง แตขาพเจา เห็น ว า ไม ควรจะปละปล อยเสีย ที เดี ย ว เจาหน า ที่
ผูปกครองเปนตนวากรมการอําเภอ ควรจะเหลียวแลถึงเรื่องนี้บางตามโอกาส เชน เห็นหรือรูวาคนเปน
ไขถึงคลั่งเพอแลวพาไปหาหมอรดน้ํามนต และยอมใหหมอโบยดวยหวาย (จนตายก็มี) หรือหญิงมี
ครรภเวลาจะคลอดใหกินน้ํามนตบาง ของอื่น ๆ อันไมนาจะกินบาง เชน ดายดิบทําเปนมงคลเพื่อให
สวมคอ เด็กในทองจะออกมาโดยงาย ตลอดจนการบริบาลทารก ฯลฯ ดังนี้ควรจะหามปรามเสียบาง
ดีกวาเมื่อเกิดอันตรายขึ้นแลวจะจับตัวหมอไปฟองรองลงโทษ การที่กรมสาธารณสุขเอาใจใสในการ
แนะนําเที่ยวประกาศใหราษฎรตามชนบท ทราบถึงวิธีบริหารรางกายและเคหะสถานตามลัทธิสุขวิทยา
เพื่ออนามัย และแนะนําถึงวิธีบําบัดโรคภัยในเมื่อเกิดขึ้นแลว ชาวบานนอกโดยมากผูมิไดรับการศึกษา
มักไมมีความเลื่อมใสเสียเลย ยิ่งกวานั้นยังพูดติเตียนนานับปการ อันจะเปนเครื่องปลูกนิสัยอนุชนให
เหินหางจากอนามัยวิธีไปดวย ขาพเจาเคยสนทนากับชาวชนบท 2-3 คน เราพูดกันมาถึงเรื่องมนุษย
อายุยืน จึงขาพเจาเอยวา ฉันไดทราบจากหนังสือที่ศาสตราจารยในประเทศอเมริกาแตงไววา มนุษยผู
ปรารถนาจะใหอายุยืน ตองปฏิบัติตามกฎดังนี้…”
“…(1) ไมเสพสุราและของมันเมาตาง ๆ แมบุหรี่ก็ดวยเหมือนกัน (2) ไมกินมังสะสัตวอัน
ยอยยากเชน โค และกระบือ เปนตน (3) ตองนอนแตหัวค่ําและลุกเชามืดเสมอ (4) ตองทํางานออก
กําลังกายไวเปนนิจ (5) ตองรักษาความสะอาดแหงรางกายและเครื่องนุงหมตลอดจนบานเรือนทุก
เวลา…”
“…ผูซึ่งปฏิบัติไดตามกฎนี้จริง ๆ แลวอาจมีอายุอยูไดถึงรอยป พอขาพเจาวาไมทันขาดคํา
ดี ตาคน 1 เอยขึ้นไมจริง ๆ เหลวไหลไปเชื่ออายหรั่งอายแหรงก็ได ตาอีกคน 1 เสริมวา นั้นนะซี ไมจริง
เลย คนเราจะมีอายุยืนไดตองสําเร็จวิชาปรอท หรือกินวานกายสิทธิ์ อีกคน 1 วา ตองกินยาอายุวัฒนะ
ที่เปนปริศนาดังที่วาผึ่งอากาศ พาดตนไม ไถธรณี หนีสงสาร ไปนิพพานไมกลับ ดังนี้จึงมีอายุยืนรอย
กวาปแน คนเหลานี้ยกตัวอยางโง ๆ มาใหฟงอีกมากมาย ซึ่งผูไดการศึกษาในสมัยนี้ไดฟงแลวจะอดหัว
เราไมไดเลย เมื่อฉะนี้ก็เปนอันวาขาพเจาจะแนะนําอะไรกับแกในเรื่องนี้ไมได นอกจากฟงแกเรื่อยไป
และบางทีก็รองออบางโดยฐานไมขัดคอ ขณะนั้น...การแนะนําแกผูไรการศึกษาเปนงานยากที่จ ะให
เขาใจอยูแลว แตผูที่ไรศึกษาดวยทั้งอวดดีดวย ยอมเปนงานยากอยางยิ่ง และขาพเจาเองก็ไมสามารถ
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จักทํางานชนิดนี้ได เพราะฉะนั้นชาวชนบทโดยมาก จึงเปนเหยื่อของพวกหมอเวทมนต และหมอ
สัพเพเหระทั้งหลายอยางสะดวกดาย เมื่อมีความเจ็บไขก็มิไดรับอนุบาล โดยวิธีที่ถูกสมกับชีวิตอันมีคา
พึงสงวนนั้นเลย ดวยประการดังกลาวมา ถาหากเจาหนาที่ผูปกครองเห็นเหตุแหงการรักษาอัน ผิ ด
ธรรมดา หรือผิดแผนโรคศิลปะแลว คอยหามปรามมิใหทําการรักษาดังนั้น เชื่อวาผูที่อางตนเปนแพทย
แตไมมีความรูในโรคศิลปะเพียงพอ หรือผูทุจริตคิดหลอกลวงในทางนี้ก็คงจะเหือดหายไป ทั้งชีวิตแหง
ประชาชนก็จะไดรับความปลอดภัยดีขึ้น จนกวาพระราชบัญญัติการแพทยจะแผไปถึง…” (หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ. มร.7 ม/28 เรื่อง การแพทย 1 - 18 สิงหาคม 2472)
จากขอความดังกลาว ชี้ใหเห็นวา ประชาชนชาวไทยในพื้นที่ชนบทบางสวนยังยึดติดอยู
กับการรักษาอาการเจ็บไขดวยการพึ่งพาหมอธรรม หรือหมอไสยเวทที่ใชมนตคาถาเปาเสก หรือใหกิน
น้ํามนตปลุกเสก ปญหาดังกลาวทําใหทราบวา การสุขอนามัยของประชาชนยังไมกาวหนาเนื่องจาก
รัฐบาลดําเนินการแตเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไมประกาศใช พระราชบั ญญัติ การแพทยในหัว เมื อง
ชั้นนอก อยางไรก็ตามการดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานดานการแพทยและสาธารณสุขยังไมกาวหนา
เทาที่ควรจะเปน และยังกลายเปนปญหาสําคัญจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
หนังสือพิมพหลักเมือง พาดหัวขาวจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2472
มีรายละเอียดเกี่ยวกับ การยักยอกทรัพยสินของทางราชการ ความวา รองอํามาตยโท ขุนประดิษฐ
โอสถการ รั้งตําแหนงสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดยักยอกเงินโอสถสภาจังหวัดมหาสารคามไปใช
ในประโยชนสวนตัวเปนเงิน 761 บาท 54 สตางค ซ้ํายังออกอุบายเรี่ยไรเงินจากราษฎรมาหลายหน
เมื่อกรมสาธารณสุขตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขุนประดิษฐโอสถการ จึงไดใหการซัดทอดไปหาขุน
โกศลเวชภัณฑ แพทยหลวงประจําจังหวัด ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีคําสั่งใหตัดเงินเดือนของขุน
ประดิษฐฯ ใหเหลือเพียงเดือนละ 40 บาทจนกวาจะครบจํานวนเงินที่ไดทําการทุจริตยักยอกไปใช
สวนตัว ขอนี้ยอมสะทอนใหเห็นวา ระบบการตรวจสอบเงินใชจายดานสาธารณสุขในทองถิ่นอีสานไร
ประสิทธิภาพ เงินแผนดินถูกยักยอกนําไปใชโดยขาราชการในพื้นที่ แมวางบประมาณจะถูกจัดสรรไว
ใชเพื่อบํารุงประชาชนก็ตาม (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/39 เรื่อง จังหวัดมหาสารคาม 19
พฤษภาคม - 22 ตุลาคม 2471)
6.1.2 ปจจัยภายนอกประเทศ
ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า เจ า อยู หั ว มี ป ญ หาที่ สื บ เนื่ อ งมาตั้ ง แต ส มั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่สําคัญ ๆ สองประการคือ (1) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก
และ (2) ขอพิพาทเรื่องแนวเสนเขตแดนระหวางสยามกับอินโดจีนฝรั่งเศส อันดับแรก ภายหลังจาก
สงครามโลกครั้งที่ 1 ที่เกิดจากความขัดแยงกันในประเทศภูมิภาคยุโรปสงผลใหผลผลิตทางการเกษตร
ในหลาย ๆ ประเทศขาดแคลน รัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวตองเผชิญกับภาวะขาว
ยากหมากแพงที่ตกทอดมาตั้งแต รัช กาลก อน ภาวะดังกลาวนี้กอใหเกิดความขาดแคลนอาหารทั้ง
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ประเทศ รัฐบาลจึงตองระงับการจําหนายขาวออกนอกประเทศ ในขณะที่ภาวะทางเศรษฐกิจผันผวน
แลว รัฐบาลตองประสบกับปญหาความไมสงบตามแนวชายแดนอีสาน อาทิ การกอจลาจลในลาวอินโด
จีนทางตอนเหนือของมณฑลอุดร ภาวะเชนนี้ทําใหรัฐบาลตองแกไขปญหาดวยการสงขาหลวงเขาไป
คอยสอดส อ งสถานการณ ข า งต น ป ญ หาความไม ส งบนี้ เกิ ด จากสภาวะที่ รั ฐ บาลทั้ ง สองฝ า ยมี
ความสัมพันธที่ตึงเครียด ไมมีการประสานงานกัน ไมมีการทําขอตกลงรวมกันอยางจริงจัง แมวารัฐบาล
อินโดจีนจะยึดสัญญา พ.ศ.2436 เปนเกณฑในเรื่องเสนพรมแดนก็ตาม การไมควบคุมคนอยางรัดกุมทํา
ใหมีราษฎรขามฝงไปมาอยางผิดกฎหมาย และเขนฆากัน แมวาจะมีการติดตอกันในระดับหนวยงาน
ปกครองทองถิ่นก็ตาม แตในระดับรัฐบาลปรากฏวายังไมมีการเจรจาแกใดปญหาพรมแดนอยางชัดเจน
สัญญาลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2436 ระบุวา ไทยยอมสละสิ ทธิ์ในดิ นแดนฝ งซ ายแมน้ําโขงทั้ งหมด
รวมทั้งเกาะแกงตาง ๆ ในลําน้ําโขงใหแกฝรั่งเศสแลว แมน้ําโขงในฐานะที่เปนพรมแดนระหวางไทย
และอินโดจีนจึงเริ่มเกิดปญหาขึ้น และทําใหสัมพันธภาพระหวางสองประเทศเริ่มแยลงในเวลาตอมา
การทําสัญญา พ.ศ.2436 ไมไดระบุชัดเจนวา ใหใช “รองน้ําลึก” เปนเกณฑ ดังนั้นจึงทําใหรัฐบาลทั้ง
สองฝายตางตีความขอสัญญาใหฝายตนไดรับผลประโยชน
ดังนั้นเมื่อเกิดปญหาเชนนี้ รัฐบาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงมี
การขอเจรจาเพื่ อขอปรั บ ปรุ ง เรื่ องเสน เขตแดนกับ ฝรั่ งเศสใหม ดัง ปรากฏในบัน ทึ ก กระทรวงการ
ตางประเทศ พ.ศ.2467 ความวา
“…เคราะหรายที่สัญญาทางพระราชไมตรี ซึ่งยกดินแดนทั้งปวง อันตั้งอยูทางฝงซายของ
ลําแมน้ําโขงใหแกฝรั่งเศส มิไดกําหนดเขตระหวางประเทศอินโดจีนกับสยาม เขตแดนอันสําคัญนี้ไม
เคยกําหนดโดยแนนอนเลย เพราะฉะนั้นจึงไมเปนการนาประหลาด ที่มีขอพิพาทและความยุงยากเปน
อันมากเกิดขึ้น ในสวนการจับกุมอันชอบดวยกฎหมายที่ลําแมน้ํา ในสวนความเปนเจาเปนใหญ เหนือ
สันดอนทรายทางฝงแมน้ําของไทย และในสวนปญหาอันเกี่ยวดวยนิติอํานาจ อันคลายคลึงกันเปนอัน
มาก เพราะฉะนั้น สัญญาฉบับใหมจึงควรมีขอความตรากําหนดเสนเขตแดนไวใหชัดเจนแนนอน และ
โดยประการฉะนี้ จะไดทําใหสาเหตุอันเปนผลของขอพิพาทซึ่งมีเปนเนืองนิตยหมดสิ้นไป…”
“…เสนเขตแดนธรรมชาติก็คือ ธาลเว็ก ซึ่งใหนิติอํานาจแกประเทศที่อยูริมฝงทั้งสอง มี
เหนือกึ่งหนึ่งของทางสัญจรนาวา เพราะฉะนั้น จึงสันนิษฐานวา การยกดินแดนทางฝงซายของแมน้ํา
โขง ใหตามสัญญาทางพระราชไมตรี ป ค.ศ.1893 คงเหลือธาลเว็ก ไวเปนเขตแดนระหวางประเทศอิน
โดจี น กั บ สยาม ความสั น นิ ษฐานนี้ยังแนนแฟน ยิ่งขึ้น โดยมีห ลักอัน เปนที่ย อมรับ วางบัญ ญัติไวใน
กฎหมายนานาประเทศว า ถ า แม น้ํ าเปน เขตแดนระหวางประเทศสองประเทศใหถือเสน เขตแดน
ตามธาลเว็กของแมน้ํา…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.6 น.33.1/77 เรื่อง ขอบันทึกของรัฐบาลของ
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สมเด็จพระเจากรุงสยาม บันทึกเรื่องสัญญาทางพระราชไมตรีระหวางสยามกับอินโดจีนของฝรั่งเศส 1
ตุลาคม 2467 หนา 23-24 อางอิงจาก สดใส ขันติวรพงศ, 2510: 38-39)
แมวาจะมีความพยายามในการแกไขสนธิสัญญาอันไมเทาเทียมนี้ หลังสิ้นสุดสงครามโลก
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2460 รัฐบาลไดเสนอขอเรียกรองในการประชุมสันติภาพที่พระราชวังแวรซายส ในเดือน
มกราคม พ.ศ.2561 แตฝรั่งเศสก็ยังไมมีทีทาวาจะรับขอเรียกรองของสยามในการแกไขสัญญาเรื่องการ
ปกปนแนวเขตแดนแตอยางใด เมื่อลวงเขา พ.ศ.2467 จึงไดมีการเรียกรองใหทําสนธิสัญญาทางพระ
ราชไมตรี ทางพาณิชยและทางเดินเรือกับฝรั่งเศส พ.ศ.2468 และตอมา คือการเสนอทําอนุ สัญญา
ระหวางไทยกับฝรั่งเศสเพื่อวางระเบียบความเกี่ยวพันระหวางสยามกับอินโดจีน พ.ศ.2469 อนุสัญญา
นี้ในขอที่ 3 ระบุวา แมน้ําโขงประกอบเปนเขตแดนระหวางไทยกับอินโดจีน ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมาย
ใหเปนหนาที่ของคณะขาหลวงใหญไทย และคณะขาหลวงใหญอินโดจีนฝรั่งเศส ประจําแมน้ําโขง จะ
เปนผูดําเนินการ (สดใส ขันติวรพงศ, 2510: 40-44)
ปญหาความไมลงรอยกันระหวางเสนแขตแดนของไทยกับฝรั่งเศสจึงเปนปญหาที่ยืดเยื้อ
มาตั้งแตคราว พ.ศ.2436 เรื่อยมาจนถึง พ.ศ.2473 ดังนั้นรัฐบาลจึงถือวาปญหาดังกลาวเปนนโยบาย
เรงดวนเกี่ยวกับสถานการณความมั่นคงภายในประเทศอันเกิดจากสภาวะความขัดแยงทางการเมือง
ระหวางประเทศ พื้นที่อีสานในชวงรอยตอของรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 7 จึงถูกจับตามองอยางมากโดย
รัฐบาลทั้งสองฝาย
ขอพิพาทเรื่องแนวเสนเขตแดนระหวางสองประเทศไดกอปญหาในระดับทองถิ่น กลาวคือ
ราษฎรทั้งสองฝงไดใชเกาะแกงกลางแมน้ําโขงสําหรับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรรวมกัน เมื่อ
ฝายไทยยอมสละเกาะดอนใหฝรั่งเศส ซึ่งเปนผลมาจากสัญญา พ.ศ.2447 แมวาอนุสัญญาอินโดจีน
พ.ศ.2469 จะไดแกไขปญหาเหลานี้แลวก็ตาม แตปรากฏวาในเวลาตอราษฎรฝงอีสานไมไดรับสิทธิใน
การทําการเกษตรบริเวณเกาะแกง โดยฝรั่งเศสกลาววาตองสงคําขอลวงหนากอน ปญหาเหลานี้ทําให
ราษฎรประสบกับอุปสรรคในการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวอยางมาก ตัวอยางการใชแมน้ําโขงเพื่อ
การคาใน พ.ศ.2478 นายอินตา บรรจงจิตต พอคาไมชาวไทยขออนุญาตลองแพซุง จากอําเชียงของ
จังหวัดเชียงรายไปขายที่เมืองไซงอนก็ไมสามารถลองแพไปได เนื่องจากฝรั่งเศสไมยอม ตองใหรัฐบาล
ฝายไทยรองขอจึงอนุญาต โดยปญหาดังกลาวนี้คือ ปญหาเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับอินโดจีน
ฝรั่งเศส
ในดานการปกครอง พ.ศ.2469 ไดเกิดการไปจับกุมผูตองหาคาฝนเถื่อนบนหาดทรายบาน
บึงกาฬ (เดิมเรียกบานบึงกาญ) ซึ่งในเวลานั้นเปนของฝรั่งเศส ขาหลวงฝรั่งเศสที่นครเวียงจันทนทราบ
ขาวจึงรองเรียนรัฐบาล ปญหาอีกประการคือ ความยากลําบากในการตรวจจับการลักลอบขนสินคาหนี
ภาษีและการลอบเขาเมืองในแมน้ําโขง ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับ ขอตกลงเรื่องจัดตั้งตํารวจในลําแมน้ําโขง
นอกจากนี้ยังมีปญหาดานจุดยุทธศาสตร รัฐบาลไทยคาดหวังวาจะถือเอาแนวเขตแดนธรรมชาติเชน
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ภูเขา หรือลําแมน้ําเปนแนวเสน เขตแดนเพื่อประโยชนในการป องกันประเทศจากการรุกรานของ
ชาวตางชาติ (ดิเรก ชัยนาม, 2509: 58-59)
จากที่ กล า วมานี้ จึ งนํ า ไปสูการกําหนดนโยบายความมั่น คงชายแดนที่รัฐ บาลสยามได
รวมมือกับรัฐบาลอินโดจีนในการทําขอตกลงเกี่ยวกับการใชประโยชนในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่
แมน้ําโขง ในเอกสารกรมพระนครบาล กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2471 ไดระบุถึง นโยบายอีกเรื่องหนึ่ง
ที่รัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดใหความสําคัญมาก คือนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคง
ทางชายแดนอีสาน การดําเนินการปกปนเขตแดนแมน้ําโขงในสมัยรัชกาลที่ 7 นี้ดําเนินการเปนครั้งที่
2 โดยปฏิบัติตามอนุสัญญาทางพระราชไมตรี เปนระยะทาง 800 กิโลเมตร วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.
2471 คณะขาหลวงปกปนเขตแดนฝายสยามนําโดย นายพันตรี หลวงรามฤทธิณรงค (กระมล โชติก
เสถี ย ร) หั ว หน า แผนกที่ 4 กรมยุ ทธการทหารบกเปนหัวหนา พรอมดว ยคณะฯ ออกเดิน ทางจาก
กรุงเทพฯ โดยขบวนรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (สายโคราช) ไปสมทบกับคณะขาหลวงปกปนเขต
แดนฝายอินโดจีนซึ่งมีนายรอยโทบูรยัวส หัวหนาที่จังหวัดนครพนม การปกปนเขตแดนนี้ไดกระทําตาม
อนุสัญญาทางพระราชไมตรีระหวางรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งไดทําการตกลงกันที่จะกําหนด
เขตชายแดนของทั้งสองฝายโดยยึดเอาลําแมน้ําโขงเปนเสนพรมแดน (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7
ม/32 การปกปนเขตแดนแมน้ําโขง)
การดําเนินนโยบายปกปนแนวพระราชอาณาเขตของสยามในสมัยรัชกาลที่ 7 เริ่มตนขึ้นที่
ตําบลปารวก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ถึงตําบลเกาะชิงชู เมืองเวียงจันทนตอนที่ 1 และจาก
เกาะชิงชูถึงจังหวัดนครพนมอีกตอนหนึ่ง และจากจังหวัดนครพนมถึงปากน้ํามูลจังหวัดอุบลราชธานีอีก
ตอนหนึ่ง ใน พ.ศ.2470 รัฐบาลสยามเคยไดสงมหาอํามาตยโท พระยาราชชนกูล หัวหนาคณะขาหลวง
ออกไปทําการปกปนเขตแดน พรอมกันกับคณะขาหลวงฝายอินโดจีนครั้งหนึ่งแลว ในครั้งนั้นไดทําการ
สํารวจแนวพรมแดนบริเวณเกาะชิงชูถึงพรมแดนจังหวัดนครพนม รวมระยะทาง 370 กิโลเมตรสําเร็จ
เรียบรอย คงเหลือในตอนที่ 1 และตอนที่ 3 ราว 800 กิโลเมตร คณะขาหลวงใน พ.ศ.2471 จะได
ดําเนินการสํารวจและปกปนแนวเขตแดนตั้งแตพรมแดนจังหวัดนครพนมมาจนถึงพรมแดนจั งหวัด
อุบลราชธานีที่ดานปากมูล เมื่อถึงปากมูลแลวก็จะทําการสํารวจยอนกลับขึ้นไปที่นครพนมอีกครั้งเพื่อ
ปองกันกรณีพิพาทในอนาคต
ในการประชุ มเดื อนกุ มภาพัน ธ พ.ศ.2471 ระหวางคณะขาหลวงฝ ายสยาม กับ คณะ
ข า หลวงฝ า ยอิ น โดจี น เกี่ ย วกั บ การปกปน แนวเขตแดนของทั้ งสองประเทศ ผูแทนของทั้งสองได
แลกเปลี่ยนความเห็นและปญหาตาง ๆ ที่ตกคางมาจากการประชุมครั้งกอน ผลของการประชุมใน
ปลายเดือนกุมภาพันธไดสรุปมติอยางเปนเอกฉันทเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายระหวางทั้งสองประเทศ
ดังนี้ (1) ใหมีขอตกลงวาดวยระเบียบการในเขตปลอดทหาร (2) ใหมีขอตกลงวาดวยการเดินอากาศใน
เขตปลอดการทหาร (3) ใหมีขอตกลงวาดวยการบํารุงและประกอบแตงแมน้ําโขงเพื่อการเดินเรือ (4)

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

367
ขอตกลงตํารวจสุขาภิบาล และ(5) ขอตกลงตํารวจโรคสัตว (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มสบ.2/28 เรื่อง
ขอตกลงวาดวยระเบียบการในเขตปลอดการทหารและการเดินอากาศในลําแมน้ําโขง และบํารุงตบ
แตงลําแมน้ําโขง) ทั้งนี้ผูวิจัยไดคัดเลือกเฉพาะประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินนโยบายตาม
แนวชายแดนอีสานของสยามคือ เรื่อง ตํารวจสุขาภิบาล และตํารวจโรคสัตว มีรายละเอียดดังนี้
ในประเด็นทั้งสองดังกลาวนี้มีความสัมพันธกัน โดยเปนพันธะกรณีระหวางรัฐบาลทั้งสอง
ที่ตกลงกันเกี่ยวกับเรื่อง การเดินทางขามแดนไปมาของราษฎรทั้งสองประเทศ โดยมีสาระสําคัญเพื่อ
การควบคุมและตรวจตราพลเมืองที่อาจมีโรคระบาดติดตัวมาและลักลอบขามแดน โดยมีขอกําหนด
หามคนเดินทางจากเขตที่เกิดโรคระบาด เขาไปยังอาณาเขตของอีกฝายหนึ่ง รวมถึงการหามทิ้งซากศพ
หรือสิ่งปฏิกูลโสโครกลงไปในลําแมน้ําโขง นอกจากนี้ยังวาดวยเรื่องของการตรวจโรคสัตว มีสาระหลัก
คือ การหามทิ้งซากศพสัตวลงไปในแมน้ําโขง และมีบทลงโทษสําหรับผูที่กระทําการฝาฝน การทํา
ขอตกลงทั้งสองเรื่องนี้ก็เพื่อปองกันผูที่มีโรคระบาดอาจลักลอบขามแดน รวมไปถึงปองกันการนําซาก
สัตวที่ลมตายจะโรคระบาดทิ้งลงแมน้ําโขง โดยใหยึดมติของที่ประชุมคณะขาหลวงทั้งสองฝายในเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ.2471 เปนเกณฑ (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มสบ.2/28 เรื่อง ขอตกลงวาดวยการ
ตํารวจสุขาภิบาลและตํารวจตรวจโรคในเขตลําแมน้ําโขง) แมวาจะไมเกี่ยวของโดยตรงกับนโยบาย
พัฒนาอีสานภูมิภาคตอนในแตก็สะทอนใหเห็นวา รัฐบาลมีนโยบายในการควบคุมกําลังคนตามแนว
ชายแดน เพื่อปองกันการลักลอบขามแดนไปมาอยางผิดกฎหมาย และจากเรื่องเสนเขตแดนระหวาง
ฝรั่ ง เศสกั บ สยามซึ่ ง เป น ป ญ หายื ด เยื้ อ มาตั้ ง แต ส มั ย รั ช กาลที่ 6 ก็ ไ ด รั บ ความคลี่ ค ลายลงในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว การประชุมรวมมือและทําขอตกลงระหวางคณะขาหลวงสยาม
กับฝรั่งเศส ทําใหปญหาเรื่องแนวเสนเขตแดนและการใชเกาะแกงบริเวณกลางลําแมน้ําโขงลดนอยลง
6.2 การกําหนดนโยบายพัฒนาอีสานระหวาง พ.ศ.2468-2478
การกํ า หนดนโยบายพั ฒ นาอี ส านในระหว า ง พ.ศ.2468-2475 ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว เปนผลสืบเนื่องจากการกําหนดและดําเนินนโยบายในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว ทั้ ง นี้ มี ฐ านมาจากการตรวจราชการของเชื้ อ พระวงศ ข า ราชการระดั บ
สมุหเทศาภิบาล และขาราชการระดับลางลงไป ตามที่ไดกลาวเอาไวในบทที่ 5 หัวขอ 5.2 การกําหนด
นโยบายเพื่อเขาไปดําเนินการในอีสานเปนผลสืบเนื่องจากความพยายามของรัฐสวนกลางที่ตองการรู
เห็นสภาพความเปนจริงของราษฎรชาวอีสานทุกมณฑล เพื่อที่จะไดสํารวจจํานวนสํามะโนประชากร
สํารวจสภาพความเปนอยู สํารวจสภาพเศรษฐกิจ สํารวจสภาพการศึกษาของบุตรหลานราษฎร ใน
สมัยรัชกาลที่ 6 ทําใหรัฐบาลทราบวาเกิดปญหาอะไรบางในพื้นที่หัวเมืองอีสาน เมื่อขาหลวงไดออก
ตรวจราชการในท องที่ตาง ๆ จึงทําใหเขาใจบริบ ททางสังคมอันแทจ ริงเกี่ยวกั บการดํารงชีวิ ต ของ
ราษฎร ความเขาใจในความเปนจริงนี้ไดกลายมาเปนรายงานตรวจราชการหรือบันทึกตรวจราชการ
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ตามมณฑลตาง ๆ ซึ่งจะไดนํามาอธิบายในหัวขอ 6.3 รายงานตรวจราชการแตละฉบับนี้เปนตัวสะทอน
ใหเห็นถึงความพยายามของรัฐบาลที่จะเขาไปรับรูความทุกขยากของราษฎรอยางจริงจัง ซึ่งในสมัย
รัชกาลที่ 7 ขาราชการจากสวนกลางก็กระทําเชนเดียวกันเหมือนที่เคยปฏิบัติกันมาในสมัยรัชกาลที่ 6
รายงานตรวจราชการแต ละฉบั บมี ร ายละเอีย ดที่แตกตางกันไปขึ้น อยูกับ ผูเขียนรายงาน มีทั้งการ
อธิบายสภาพภูมิประเทศ จํานวนประชากรในทองที่ การทํามาหาเลี้ยงชีพของราษฎร และอาชีพเสริม
ตาง ๆ นอกจากนี้ยังอธิบายถึงปญหาที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ผูเขียนบันทึกตรวจราชการประสบพบเจอ
อาทิ ปญหาโจรผูรายลักทรัพย ลักขโมยสัตวพาหนะเชน โค กระบือ ปญหาขาวไมเพียงพอซึ่งเปนผลมา
จากภาวะทุพภิกขภัยในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อผูเขียนบันทึกตรวจราชการไดเขียนรายงานบริบทโดยทั่วไป
และเล็งเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นจริงและรับรูจากสถานการณจริงแลว จึงเขียนอธิบายวิธีดําเนินการแกไข
ในชวงเวลาที่ตรวจราชการ หรือกําหนดวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ สงไปทางสวนกลางเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ หรือขออนุญาตดําเนินนโยบายตาง ๆ ในทองที่หัวเมืองเหลานั้นใหสอดคลองกับมาตรการ
ของทางสวนกลาง ดังนั้นการเขียนบันทึกตรวจราชการจึงมีสองประเด็นสําคัญ คือ(1) ประเด็นเรื่อง
สภาพบริบทโดยทั่วไปของพื้นที่ตรวจราชการ และ(2) ปญหา วิธีดําเนินการแกปญหา หรือขอเสนอ
สําหรับดําเนินการแกปญหา โดยสวนมากแลว ขาราชการจะรับนโยบายจากทางสวนกลางกอนเดินทาง
ไปรับราชการในหัวเมืองอีสานกอน เมื่อถึงทองที่ที่ตนรับผิดชอบแลวจึงออกตรวจตราและสํารวจปญหา
ต า ง ๆ พร อมกั บ ดํ า เนิ น การแก ไขหรือพัฒนาความเปนอยูของราษฎรในเบื้องตนเทาที่จ ะสามารถ
กระทําได
6.2.1 กระบวนการในการกํา หนดนโยบายและดํา เนินนโยบายของรัฐบาลที่มีตอหัวเมื อง
อีสาน ผูวิจัยไดแบงออกเปน 3 กระบวนการประกอบดวย
6.2.1.1 รัฐบาลในสมัยพระบาทสมเด็จ พระปกเกลาเจาอยู หัว ไดพิจารณาจากสภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้นในตั้งแตรัชกาลกอนและรัชกาลปจจุบัน (รัชกาลที่ 7) ซึ่งจําแนกออกเปน 4 ดานหลัก ๆ
อันประกอบไปดวย ดานการปกครอง คมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษา การพิจารณาจากสภาพ
ปญหาในสมัยรัชกาลที่ 6 นี้อางอิงจากรายงานการตรวจราชการ หรือหนังสือที่สงจากหัวเมืองอีสาน
เกี่ยวกับรายงานสภาพทั่วไปในหัวเมือง ซึ่งสวนใหญสมุหเทศาภิบาลจะเปนผูรายงาน ตามลําดับการ
บัญชาการลดหลั่นรองลงมาจะเปนผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอําเภอ การตรวจราชการใน
สมัยรัชกาลที่ 7 กระทําวิธีเดียวกันกับการตรวจราชการในสมัยรัชกาลที่ 6 คือ การลงพื้นที่ดูสภาพ
ปญหาในทองที่ชนบทตาง ๆ ที่ไดรับการรองเรียนจากราษฎร รวมไปถึงการสอบถามเกี่ยวกับความ
เปนอยูของราษฎรซึ่งจะมีเรื่องปากทอง เรื่องการทํานา โดยหลัก ๆ เมื่อไดขอมูลอันพึงเปนประโยชน
ตอทางราชการแลว จึงนําไปสูการเขียนรายงานสงกระทรวงมหาดไทยที่สวนกลาง กระบวนการนี้
นําไปสูขั้นตอนที่ 2 ในหัวขอยอยตอไป
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6.2.1.2 เมื่ อส ว นกลางได รั บ รายงานจากทางสว นทองถิ่น หัว เมืองแลว จึงจะนําเขาที่
ประชุมเสนาบดีเพื่อหารือเกี่ยวกับ ปญหาตาง ๆ ที่ผูปกครองสวนทองถิ่นรายงานมาที่กรุงเทพฯ การ
ประชุมเสนาบดีนี้มีสวนสําคัญที่จะนําไปสูกระบวนการกําหนดนโยบายอันเปนขั้นตอนสําคัญที่จะเขาสู
กระบวนการดํ าเนินนโยบายพัฒ นาหัว เมื อง ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทยเปน แม งานหลั ก การประชุ ม
ขาราชการบริพารระดับสูงในกระทรวงมีสวนสําคัญอยางมากและตองอิงอยูกับนโยบายที่สวนกลางได
วางมาตรการเอาไวพรอมกับพิจารณาความเปนไปไดที่รัฐบาลจะไดรับประโยชนจากหัวเมือง รวมไปถึง
ประโยชนที่ราษฎรในหัวเมืองจะไดรับ และใหประหยัดงบประมาณแผนดินใหมากที่สุด เมื่อการประชุม
เสร็จสิ้นลง ผลของการประชุมจะไดมีการสรุปและรายงานไปสูผูแทนพระองคหรือราชเลขานุการใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพื่อรับทราบฝาละอองธุลีพระบาทเกี่ยวกับ การกําหนดนโยบายพัฒนา
หัวเมือง จะเปนเรื่องของการพัฒนา การปรับปรุง รวมไปถึงการแกไขปญหาตาง ๆ เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ หรือผูแทนพระองครับทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว จึงจะไดเขาสูกระบวนการ
ดําเนินนโยบายดังจะกลาวในหัวขอตอไป
6.2.1.3 เมื่อกระบวนการขั้นที่สองสิ้นสุดลง ผูแทนกระทรวงมหาดไทยจะโทรเลขแจง
ความไปยังหัวเมืองเพื่อรับทราบผลขอสรุปการประชุมเสนาบดี สวนใหญจะโทรเลขสงไปยังหัวเมือง
ทั้งนี้ขอสรุปเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและดําเนินนโยบายจากสวนกลางก็ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
สมุหเทศาภิบาลที่จะดําเนินการตามความเหมาะสมดวย เนื่องจากเปนผูบริหารที่มีอํานาจสูงสุดใน
มณฑล นโยบายที่สงจากสวนกลางเขาสูหัวเมือง สมุหเทศาภิบาลจะดําเนินการสงต อไปยังอํ า เภอ
ตําบล ซึ่งเปนหนวยการปกครองในระดับลาง ทั้งนี้การนํานโยบายมาใชในแตละทองถิ่นจะอิงอยูกับ
สภาพแวดลอมหรือบริบททางสังคมซึ่งแตละพื้นที่จะมีความแตกตางกันออกไป บางทองที่แหงแลง
รัฐบาลมณฑลควรดําเนินนโยบายอยางไร บางทองที่ทํานาอุดมสมบูรณ ทํานาไดผลดี ฝนตกชุกรัฐบาล
มณฑลควรสงเสริมอะไรเพิ่มเติม บางทองที่ประสบกับภาวะทุพภิกขภัย อันไดแก ฝนแลง มีโรคระบาด
การทํานาไมไดผล รัฐบาลมณฑลควรจะแกไขปญหาในพื้นที่อยางไร บางพื้นที่ถนนไมมี ราษฎรตองเดิน
ขามลําน้ําซึ่งมีความยากลําบาก รัฐบาลจะดําเนินนโยบายอยางไร จะเห็นไดวา แตละพื้นที่นั้นมีความ
แตกตางกันออกไป การดําเนินนโยบายเชน การประกาศใชพระราชบัญญัติ หรือกฤษฎีกาลวนตอง
ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในแตละทองถิ่นดวย ทั้งนี้ผูวิจัยไดยกตัวอยางการดําเนินนโยบายดานการ
คมนาคมในรัชกาลที่ 7 ดังความวา
“…กรมทางไดทําถนนเชื่อมกับถนนของรัฐบาลอินโดไชนาทางชองเม็กแลว แตตอนจาก
อําเภอพิมูลมังษาหารมาอําเภอวารินชําราบยังหามีถนนที่สะดวกแกการคมนาคมไม อนึ่งการกอสราง
ทางรถไฟสายอุบลนั้น ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปดการเดินรถรับสงคนโดยสารและสินคาไดถึง
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานีใน พ.ศ.2473 แลว จึงเปนเวลาอันสมควรที่จะทําทางจาก
อําเภอพิมูลมังษาหารมาเชื่อมกับทางรถไฟสายอุบลที่สถานีวารินทร เพื่อนําสินคามาปอนรถไฟและ
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สะดวกแก การคมนาคม ... กระทรวงพาณิ ช ย และคมนาคมจึ งได สั่ งให กรมทางสํารวจหาแนวทาง
ระหวางบานบุงหวาย อําเภอวารินชําราบกับอําเภอพิมูลมังษาหาร ... แตกอนที่จะกําหนดแนวทางอัน
แนนอน สมควรจะออกประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทางหลวงไวโดยกวาง 8 กิโลเมตร ... หาม
การปกครองหรือจับจองที่ดินภายในเขตที่หวงหาม…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 พ/5 เรื่อง
ทําทางในจังหวัดอุบลราชธานี 26 มิถุนายน 2469 – 10 กันยายน 2474)
อีกหนึ่งกรณีในการกําหนดและดําเนินนโยบายพัฒนาหัวเมือง ที่แตกตางจากทั้ง 3 ขอที่
กลาวมาขางตนกลาวคือ รัฐบาลมณฑลไดสงขาราชการออกตรวจตราตามทองที่ตาง ๆ เพื่อใหทราบถึง
สภาพปญหาของราษฎรในแตละทองที่ เมื่อพบวาในพื้นที่ที่ทําการลงสํารวจมีปญหาจริง ๆ ขาราชการ
ผูที่ออกตรวจตราจะดําเนินการแกไขปญหาหรือดําเนินนโยบายในสถานการณจริงทันที เมื่อดําเนินการ
เสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว จึ ง จะส ง โทรเลขแจ ง ไปยั ง ส ว นกลางเพื่ อ รายงานให ท ราบ เมื่ อ วิ เ คราะหจ าก
“รายงานการตรวจราชการ” แลวพบวา รูปแบบของการกําหนดนโยบายและดําเนินนโยบายจะอิงอยู
บนพื้ น ฐานสองลั กษณะด ว ยกั น คื อ ขาราชการมณฑลจะสงแนวทางการแกไขปญ หาหรือขอแนว
ทางการแกไขปญหาไปยังสวนกลางเพื่อรองขอใหรัฐบาลสวนกลางกําหนดนโยบายและเพื่อสงกลับไป
ใหรัฐบาลมณฑลนําไปดํ าเนินนโยบายในหัว เมื องที่ป กครอง สวนอีกประการคื อ รัฐบาลมณฑลจะ
ดําเนินนโยบายจนเปนที่เรียบรอยแลวจึงคอยสงรายงานตรวจราชการ โดยนัยแลวก็คือ รายงานผลการ
ดําเนินนโยบายในหัวเมืองนั่นเอง
ความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางการกําหนดนโยบายประการหนึ่งที่ผูวิจัยมีความเห็นวา
แตกต า งไปจากสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล าเจ าอยู หั ว คื อ แต เ ดิ ม รั ฐ บาลส ว นกลางจะส ง
ขาราชการระดับเจานายเชื้อพระวงศชั้นสูงหรือระดับเสนาบดี และขาราชการระดับรองลงมาไปตรวจ
ราชการในอีสาน หลังจากเขาสูสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวแลว ความเปลี่ยนแปลงที่
เห็นไดอยางชัดเจนคือ รัฐบาลไดสงนักวิชาการดานเศรษฐกิจซึ่งเปนชาวตางชาติ ซึ่งเปนที่ปรึกษาของ
รัฐบาลสําหรับการกําหนดและดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจเขาไปในพื้นทภาคอีสานประกอบดวย
(1) เรจินัล เลอ เมย เขามาสํารวจสภาพเศรษฐกิจอีสาน พ.ศ.2470
(2) ดร.คารล ซี ซิมเมอรแมน เขามาสํารวจสภาพเศรษฐกิจอีสาน พ.ศ.2473-2474
(3) เยมส เอ็ม. แอนดรูส เขามาสํารวจสภาพเศรษฐกิจอีสาน พ.ศ.2477
ในชวงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 รัฐบาลคณะราษฎรยังคงสานต อ
นโยบายที่คั่งคางมาตั้งแตรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชยดังเดิม แตมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการ
ตรวจราชการใหม กลาวคือ รัฐบาลคณะราษฎร ไมไดสงเจานายเชื้อพระวงศไปตรวจราชการดังเชนแต
กอน แตสงนายทหารระดับสูง โฆษกรัฐบาล รัฐมนตรีกระทรวงตาง ๆ เดินทางเขาไปตรวจราชการ จาก
เดิมสมุหเทศาภิบ าลจะตองเปนผู ตรวจราชการหลังการยุบ มณฑลเทศาภิบ าล พ.ศ.2476 สงผลให
บทบาทหนาที่ของสมุหเทศาภิบาลยุติลงและผูวาราชการจังหวัดเปนผูบริหารแทน ดังนั้น ภาระหนาที่
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ในการตรวจราชการในแตละจังหวัดจึงเปนหนาที่และภารกิจของผูวาราชการจังหวัดซึ่งตรวจราชการ
รวมกันกับ ผูตรวจราชการที่รัฐบาลสงมาจากสวนกลาง และสําหรับกระบวนการกําหนดนโยบาย ยังคง
ใชรูปแบบเดิมตามที่ไดกลาวเอาไวแลว คือมีสองรูปแบบคือ (1) การรับนโยบายจากสวนกลางและ
นําไปดําเนินการ (2) ดําเนินการเสร็จแลวจึงคอยสงรายงานตรวจราชการไปสวนกลาง
จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้ชี้ใหเห็นวา แมวารัฐบาลจะประสบกับปญหาทางดานการปกครอง
การคมนาคม เศรษฐกิจ การศึกษา อันเปนผลมาจากการใชจายเงินในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวก็พยายาม
รักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศไวอยางเหนียวแนน แมวาจะประสบกับปญหารุมเราตาง ๆ
รัฐบาลมิไดเพิกเฉยตอความเปนอยูของราษฎรแตอยางใด และเพื่อใหเห็นวารัฐบาลดําเนินนโยบาย
เรื่องใดบางในหัวเมืองอีสาน ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการคนความาอภิปรายนําเสนอรายละเอียด
ดังตอไปนี้
6.3 การดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานระหวาง พ.ศ.2468-2478
6.3.1 มณฑลนครราชสีมา
มณฑลนครราชสีมาเดิมเปนมณฑลที่รัฐบาลสยามเรียกวา “ลาวกลาง” เปนมณฑลที่มี
ขนาดใหญของอีสานและเปน 1 ในสามมณฑลขนาดใหญดวย เดิมกอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2435
เรียกวา เมืองนครราชสีมา เปนปอมปราการหัวเมืองฝายตะวันออกและเปนเมืองหนาดานสําคัญของ
รัฐบาลสยาม มีการตอเติมกําแพงและปอมปราการเมืองตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณ แหงกรุงศรี
อยุธยา โดยการออกแบบจากวิศวกรนายชางชาวฝรั่งเศสเปนผูออกแบบวางผังเมือง นครราชสีมาเปน
เมืองสําคัญมากตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา มีหลักฐานอยางชัดเจนปรากฏอยูในบันทึกของซิมอง เดอร
ลารลูแบร เรียกวา “Corazema” ทั้งยังเปนเมืองหนาดานที่ผูคนใชในการสัญจรไปมาระหวางที่ราบลุม
แมน้ําเจาพระยากับที่ราบสูงโคราช โดยมีสองเสนทางสําคัญคือ เสนทางดงพญาเย็น (เดิมเรียก ดงพระ
ยาไฟ) และเสนทางดานเมืองปราจีนบุรี และยังเปนเมืองที่ใชสําหรับการเดินทัพ และพักกองทัพมา
ตั้งแตสมัยธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทรดวย นอกจากนี้ นครราชสีมายังเปนเมืองที่มีคูน้ํา แนวกําแพง
และปอมปรากรเพี ย งแหงเดียวในอีส านที่ใชรู ป แบบและมีส ถาป ตยกรรมแบบอยุ ธยา เมื่อลว งเข า
ทศวรรษ 2470 นครราชสีมาไดกลายมาเปนเมืองสําคัญอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เปนเมืองซองสุมกําลังพล
ในเหตุการณ “กบฏบวรเดช” พ.ศ.2476 เนื่องจากเปนฐานทัพทางทหารของชนชั้นนําสยามในเวลานั้น
จึงทําใหนครราชสีมากลายมาเปนเมืองที่รัฐบาลใหความสําคัญมาก ทั้งยังมีโครงการพัฒนาใหเปนชุม
ทางเชื่อมระหวางกรุงเทพฯ และอีสานในเวลาตอมา
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6.3.1.1 ดานการปกครอง
พ.ศ.2468 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการใหรวม
มณฑลรอยเอ็ดเขาเปนสวนหนึ่งของมณฑลนครราชสีมา มีฐานะเปนเพียงจังหวัดหนึ่ง หลังจากที่เปน
มณฑลมาไดตั้งแต พ.ศ.2455
พ.ศ.2469 กระทรวงมหาดไทยไดรับแจงจากมณฑลนครราชสีมา วา จะสรางสิ่ง
ปลูกสรางเปนสาธารณประโยชนขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยใชเงินที่เรี่ยไรจากผูมีจิตศรัทธาอุทิศถวาย
สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เจาฟากรมหลวงนครราชสีมา โดยสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมาได
พิจารณาเลือกสรรรายการที่เหมาะสมตอความตองการของประชาชนในทองที่ เพื่อใหเปนประโยชน
มากที่สุด จึงไดกําหนดรายการที่จะสรางทั้งหมด 11 ประเภท แตกระทรวงมหาดไทยมีความเห็นวาใน
ทองที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อถึงฤดูแลงยอมเปนการกันดารน้ําสําหรับราษฎรบริโภคตลอดจนสั ตว
พาหนะ สมควรจะทําการสรางทํานบเพื่อใหมีน้ํากินน้ําใชสําหรับราษฎรและสัตวหานะในยามขาด
แคลน โดยรายการกอสรางมีดังนี้
(1) สรางโรงเรียนนักธรรม ควรสรางขึ้นที่วัดสุทธิจินดา อยูตรงกับหนาศาลา
รัฐบาลมณฑล ในเวลานี้พระภิกษุสามเณรตองอาศัยเรียนตามกุฎิ ถาสรางขึ้นจะเปนที่งดงามและเปน
ประโยชนแกพระภิกษุสามเณรเปนอันมาก
(2) สรางกุฎิ ในเวลานี้การปกครองมณฑลอุบล รอยเอ็ด และนครราชสีมาไดรวม
เปนมณฑลเดียวกัน เจาคณะมณฑลอุบลซึ่งเดิมอยูวัดสุปฏน จังหวัดอุบลจําตองมาประจําอยูจังหวัด
นครราชสีมาเปนครั้งคราว เพื่อสะดวกแกการปกครองคณะสงฆ ทางการคณะสงฆไดดําริอยูวาจะให
เจาคณะมณฑลไปประจําอยูวัดสุทธิจินดา ซึ่งเปนวัดอยูใกลกับศาลาวาการรัฐบาลมณฑลนครราชสีมา
สวนกุฎิที่มีอยูเปนกุฎิหลังเล็ก ๆ ไมถาวร และไมสมควรแกฐานะของเจาคณะมณฑล สมควรสรางกุฎิ
ถาวรสําหรับเจาคณะมณฑล
(3) สรางโรงพยาบาล ดวยโรงพยาบาลสุขาภิบาลที่มีอยูในเวลานี้มีสภาพคับแคบ
ไมพอแกราษฎรที่เจ็บปวยอาศัยและรวมทั้งหองตรวจโรค หองผาตัด ตองอาศัยที่พักของแพทยชั่วคราว
ถาสรางโรงพยาบาลขึ้นสักหลังหนึ่งสําหรับรับคนเจ็บปวย และแบงไวเปนหองผาตัด หองตรวจโรค จะ
เปนประโยชนตอสาธารณชน
(4) สร า งโรงเรี ย นฝ ก หั ด ครู ก สิ ก รรมไว สํ า หรั บ เป น สถานที่ ฝ ก หั ด ครู สํ า หรั บ
โรงเรียนประชาบาลทั่วไปทุกตําบล และสําหรับอบรมครูโรงเรียนประชาบาลที่ยังออนในวิชาการและ
ธุรการ โรงเรียนนี้เปนโรงเรียนกินอยูหลับนอน เวลานี้มีแตเรือนนอน หองเรียนไดอาศัยใตถุนเรือนนอน
หากไดสรางอาคารขึ้นใหเปนสถานที่เลาเรียนอีกตางหาก จะไมตองอาศัยใตถุนเรือนนอนอีก สมควร
สรางถาวรวัตถุใหเปนที่ระลึกแกสมเด็จพระเจาพี่ยาเธอ เจาฟากรมหลวงนครราชสีมา
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(5) โรงเรียนประจํามณฑลกําลังตองการหองประชุม ดวยโรงเรียนประจํามณฑล
ขณะนี้มีความตองการหองประชุมสําหรับทําพิธีการตาง ๆ และรวมนักเรียนเพื่อฟงคําสั่งสอน สมควร
จะขอพระราชทานสรางขึ้น
(6) เก็ บ เงิ น ไว เ ป น ทุ น หาประโยชน บํ า รุ ง โรงพยาบาลสุ ข าภิ บ าล มณฑล
นครราชสีมาขอพระราชทานเงินเปนทุนไวสําหรับใหกรรมการสุขาภิบาลจัดการใหกูยืมเก็บดอกเบี้ยเจือ
จุนแกโรงพยาบาลกลาง(ประตูน้ํา) และใหมีหลักศิลาจารึกเปนอนุสาวรียในโรงพยาบาล เนื่องจาก
นับวาโรงพยาบาลนครราชสีมาจะมีผูปวยเจ็บไขเพิ่มจํานวนมากขึ้น และคาใชจายก็มากขึ้นเชนกัน
สมควรที่จะตองมีรายไดเพิ่มเติมเพื่อเปนกําลังชวยเหลือรักษาพยาบาลผูเจ็บปวยจะเปนการกุศลมาก
(7) โรงเรียนประชาบาลตองการตัวอยางเครื่องใชในการเรียนวิชาชีพ ดวยเหตุที่
ทางโรงเรียนตองการตัวอยางเครื่องมือประกอบวิชาอาชีพ เชน ในการกสิกรรม หัตถกรรม
(8) สรางถังคอนกรีตสําหรับขังน้ํา เมืองนครราชสีมาเปนเมืองกันดารน้ํา ถึงเวลา
ฤดูแลงพระภิกษุสามเณรเดือดรอนในเรื่องน้ําฉัน และหาน้ําดีใชไดยาก สมควรสรางถังคอนกรีตสําหรับ
ขังน้ําฝนถวายไวใชในพระอารามที่เปนถือน้ําพระพิพัฒนสัตยาสัก 1 หรือ 2 ถัง แลวแตสถานที่จะ
เหมาะสมเพื่อขังน้ําไวใชในฤดูแลง
(9) สรางสะพานลําเชิงไกร ดวยเหตุที่สะพานแหงนี้เปนสะพานสําคัญอยูหางจาก
ตัวจังหวัดนครราชสีมาเพียง 500 เสน สําหรับประชาชนและพอคาที่จะสัญจรไปมา ระหวางจังหวัด
นครราชสีมากับจังหวัดชัยภูมิ
(10) สรางทํานบลําตะคอง การสรางทํานบที่ลําตะคองตรงที่ไหลไปรวมกับลําน้ํา
มู ล ที่ ตํ า บลท า ช า ง ควรทํ า ด ว ยคอนกรี ต เพราะเป น ประโยชน แ ก ร าษฎรและสั ต ว พ าหนะเมื อ ง
นครราชสีมา เมื่อถึงฤดูแลงยอมกันดารดวนน้ํา มีแตลําตะคองแหงเดียวที่เปนที่อาศัยของพลเมือง บาง
คราวน้ําในลําตะคองแหงขอด แมไมแหงมากแตก็มีน้ําเพียงเล็กนอย และขุนมัวจะอาศัยบริโภคก็ไมได
ถาไมปดกั้นน้ําไว น้ําก็จะไหลลงลําน้ํามูลหมด เมื่อปดทํานบกั้นน้ําไว จะเปนที่กักเก็บน้ําไวสําหรับ
บริโภคใชสอยไดดี แตทํานบนั้นตองมีประตูระบายน้ําสําหรับระบายน้ําเมื่อเห็นวามีปริมาณน้ํามาก
อาจจะทําใหเสียหายตอการเพาะปลูก และจะเปนประโยชนตอการทํานาของราษฎรหลายพันไร และ
รวมไปถึงการเพาะปลูกอยางอื่นดวย ทั้งยังเปนการบํารุงรักษาพันธุสัตวน้ําดวย
(11) จัดซื้อรถยนตพรอมดวยเครื่องสูบน้ําดับเพลิง ในเวลานี้ราษฎร พอคาใน
เมืองนครราชสีมาและนอกเมืองนครราชสีมาไดปลูกสรางสถานที่ไวเก็บสินคา และสินคามีความเจริญ
มากกวาแตกอน เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นก็เปนที่นาวิตกวาการปองกันจะไมเพียงพอ มณฑลจึงเห็นวาสมควร
จะมีรถยนตดับเพลิงไวสําหรับบรรทุกน้ําไวชวยเหลือในยามเกิดเหตุอัคคีภัย
กระนั้นการเสนอโครงการของสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา พ.ศ.2469 ก็
ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการเพียงขอ 10 คือการสรางทํานบกั้นน้ําลตะคองเทานั้น สืบเนื่องจากรัฐบาล
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มีงบประมาณไมเพียงพอที่จะดําเนินการในขอเสนอทั้งหมดได การสรางทํานบดังกลาวจะสามารถกัก
เก็ บ น้ํ า และทดน้ํ าระบายน้ํา เขา มาหลอเลี้ย งตน ขาวในพื้น ที่นาของราษฎรในฤดูปกดํา รวมถึงการ
เพาะปลูกตนไมอื่น ๆ นอกจากนี้ในฤดูแลงยังสามารถขังน้ําเอาไวใชในยามจําเปนไดอีกทาง ทํานบที่จะ
สรางขึ้นนี้ มหาอํามาตยเอก เจาพระยาพลเทพ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการไดเคยมาตรวจราชการ
และเห็นชอบดวย ไดอนุญาตใหเกณฑคนตัดฟนชักลากไมเพื่อสรางทํานบนี้โดยมิตองเสียคาภาคหลวง
ในการกอสรางครั้งแรกเปนทํานบกั้นน้ําที่ไวไมในการกอสราง และยังไมเสร็จสมบูรณ ดวยเหตุที่น้ําใน
ลําตะคองไหลเชี่ยวแรงมาก กําลังแคทํานบไม ทิ้งมูลดินแมจะทําไดก็ไมมั่นคงถาวร หรือทานกระแสน้ํา
ได ทั้งยังระบายน้ําไมสะดวก ดงนั้นจึงไดระงับการกอสรางเอาไวชั่วคราวจนกวารัฐบาลจะอนุ มัติให
สรางทํานบคอนกรีต (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/52 เรื่อง สรางทํานบที่ลําตะคอง จังหวัด
นครราชสีมา 13 กรกฎาคม 2469-2 ตุลาคม 2470) กรมชลประทานไดรายงานวา นายเอช.แบรนดลี
นายชางกอสรางทํานบไดออกไปทําการสํารวจพื้นที่กอสรางทํานบคอนกรีตที่ลําตะคองหรือตาคง ทวา
ใน พ.ศ.2471 เกิดฤดูน้ําหลากมีน้ําไหลบากปริมาณมากทําใหไมสะดวกตอการกอสราง แตไดกําหนด
กอสรางเปนทางการในตน พ.ศ.2472 การกอสรางทํานบลําตะคองนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว ทรงบริจาคพระราชทรัพยจํานวน 12,427 บาท 34 สตางค สมทบกับเงินจํานวน 2,908
บาท 66 สตางค ซึ่ งข า ราชการในราชนาวิกสภาบริจ าคอุทิศถวายสมเด็จ พระเชษฐาธิร าช เจาฟา
อั ษ ฎางค เ ดชาวุ ธ กรมหลวงนครราชสี ม ารวม 16,100 บาท โดยทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรด
กระหมอมใหสรางขึ้น ไวตั้งแต พ.ศ.2472 เปนถาวรวัตถุพระราชทานใหเป นสาธารณประโยชน แก
ประชาชนในการบริโภคใชสอยน้ําและการกสิกรรมตามฤดูสมัย (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/52
เรื่อง สรางทํานบที่ลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 13 กรกฎาคม 2469-2 ตุลาคม 2470)
เดื อ นธั น วาคม พ.ศ.2469 กระทรวงมหาดไทยได รั บ ใบบอกจากจั ง หวั ด
มหาสารคามลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2469 ความวา กํานันผูใหญบาน พอคา คหบดี และราษฎรใน
ทองที่อําเภอตลาด จังหวัดมหาสารคาม พรอมใจกันบริจาคทรัพยรวม 958 รายชื่อไดเปนเงินจํานวน
511 บาท 75 สตางค มอบใหนายอําเภอจัดซื้อโตะ เกาอี้กับเครื่องใชตาง ๆ เชน ตูกระจก และโตะ
เขี ย นหนั งสื อ ชั้ น เก็ บ หนั งสื อ สํ า หรับ ใชในราชการที่ วา การอํา เภอตลาดต อ ไป (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. มร.7 ม/52 เรื่อง สรางที่พักใหรัฐบาล และใหสิ่งของดวย) นอกจากนี้ในระหวาง พ.ศ.24692470 ที่มณฑลอุดรยังไดมีการจัดสรางที่พักนายอําเภอชัยบุรี จังหวัดหนองคายหลังใหม เนื่องจากหลัง
เกาเปนที่พักไวสําหรับขาราชการเดินทาง ชํารุดหักพังไมสามารถใชอาศัยอยูได นายอําเภอจึงเกณฑ
ราษฎรตําบลหนองเข็งรวม 110 คน หาเครื่องใชไมตาง ๆ มาสรางที่พักเปนเรือนไมทรงปนหยา แบง
ออกเปน 4 หอง แลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2469 ตอมา พ.ศ.2470 กระทรวงมหาดไทยไดรับ
แจ งว า เรื อนที่ พักนายปลั ด ซ า ย อํ าเภอทาบอชํารุด ทรุดโทรมมาก รองอํามาตยโ ท ขุน แกว โกมล
นายอําเภอ จึงไดขอแรงราษฎรตําบลเดื่อ ตําบลกลางใหญจํานวน 279 คน ตัดเสา เลื่อยไม กับบอก
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บุญเรี่ยไรเงินจากราษฎรในทองที่อําเภอทาบอไดเงินจํานวน 876 บาท 24 สตางค จัดการปลูกสรางที่
พักหลังใหม 1 หลัง แลวเสร็จในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2470 นอกจากนี้ รองอํามาตยโท ขุนอํานวย
นิกรเกษม เมื่อครั้งยังรับราชการตําแหนงนายอําเภอมวงสามสิบ พรอมดวยคณะกรมการอําเภอได
จัดการขอตัวไมและเรี่ยไรเงินจากราษฎรเปนจํานวน 3,793 บาท 75 สตางค ครั้นรองอํามาตยโท ขุน
อํานวยนิกรเกษม ยายไปเปนนายอําเภอบุง รองอํามาตยเอก พระบริคุตคามเขตร มารับตําแหนงแทน
ไดจัดการขอแรงราษฎรและเรี่ยไรเงินเพิ่มเติมเปนครั้งที่ 2 รวมเปนเงิน 7,707 บาท 90 สตางค ไดจาง
เหมาชางปลูกสรางที่วาการอําเภอและที่พักกรมการอําเภอมวงสามสิบขึ้นใหม อยางละ 1 หลัง เปน
เรือนไมทรงปนหยา ใชไมกระยาเลยเปนวัสดุในการกอสราง อาคารหลังที่ 3 สรางครัวไฟ ใชไมกระยา
เลยเชนเดียวกัน อาคารหลังที่ 4 สรางเปนที่พักของปลักขวาและปลัดซาย สมุหบัญชี และธรรมการ
อําเภอรวมเปน 4 หลัง และสรางครัวไฟเปนรายการกอสรางลําดับที่หา จากนั้นจึงจางเหมาชางทําโตะ
จํานวน 7 โตะ เกาอี้ 12 ตัว ตูกระจก 6 หลังไวใชในที่วาการอําเภอ ปลูกสรางเสร็จใชงบประมาณไป
ทั้งสิ้น 6,444 บาท 90 สตางค เหลือเงิน 1,263 บาท ทางการไดเก็บเงินเอาไวใชในการบํารุงซอมแซม
ในโอกาสตอไป
นอกจากนี้ จานายสิบ หมื่นประพันธพิเศษพจน ไดบริจาคทรัพยสําหรับสรางที่
พักคนไขไวใหเปนสมบัติของโรงพยาบาลสุขาภิบาลเมืองนครราชสีมาจํานวน 1 หลัง เปนเรือนไมทรง
ปนหยาชั้นเดียว มีมุขหนาหลัง ใชไมเต็งรัง หลังคามุงดวยสังกะสี มีเตียงสําหรับคนไข 6 เตียง และมุง
ใชเงินในการกอสรางทั้งสิ้น 2,183 บาท 49 สตางค และในทองที่อําเภอเขมราฐ นายอําเภอไดเรี่ยไร
เงินสําหรับจัดสรางเรือนนายอําเภอ ทรงปนหยา เรือนคนใช หองครัว มุงดวยกระเบื้องไม ตอมาใน
พ.ศ.2471 กรมการอําเภอวาปปทุม ไดเรี่ยไรเงินจากราษฎรในทองที่ เปนเงิน 1,905 บาท 19 สตางค
วาจางชางซอมแซมเรือนที่พักนายอําเภอ เรือนที่พักปลัดขวา สถานีตํารวจภูธร เปนตน (หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ. มร.7 ม/52 เรื่อง สรางที่พักใหรัฐบาล และใหสิ่งของดวย)
พระยาศรีธรรมาธิราช ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย ไดออกประกาศกระแส
พระบรมราชโองการ ดวยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
ประกาศทราบทั่วกันวา
“…ทองที่อําเภอเดชอุดมและกิ่งอําเภอโพนงาม จังหวัดขุขันธ ระยะทางหางไกล
จากที่ตั้งบัญชาการจังหวัด เปนการลําบากและเดือดรอนแกผูมีกิจธุระซึ่งตองไปมายังที่ตั้งบัญชาการ
จังหวัดขุขันธ แตอําเภอเดชอุดมอยูใกลไปทางจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งการเดินทางระหวางทองที่อําเภอ
เดชอุ ด มกั บ ที่ ตั้งบั ญ ชาการจังหวัดขุ ขัน ธก็ตองผานเขตจังหวัดอุบ ลราชธานีดวย ไมส ะดวกแกการ
ปกครอง…”
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จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหโอนการปกครองอําเภอเดชอุดมและกิ่งอําเภอ
โพนงาม จากจังหวัดขุขันธไปขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานี (ประกาศ โอนอําเภอเดชอุดมและกิ่งอําเภอ
โพนงามจังหวัดขุขันธไปขึ้นจังหวัดอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ก. หนา 235. 23
ธันวาคม 2471)
พ.ศ.2472 สอนและเกษ บุตโรบาล ไดรวมทุนกับ หมื่นลิขิตคณารักษ เจาศักดิ์
ประเสริฐ ทาวอักษรสุวรรณ เพื่อรับสัมปทานโรงงานไฟฟา จนกระทั่งสามารถเริ่มดํ าเนิน การจ าย
กระแสไฟฟาไดใน พ.ศ.2474 แตก็ตองประสบกับปญหาขาดทุนเนื่องจากการดําเนินการมีความลาชา
สวนพระบริคุตคามเขต ภายหลังจากที่เกษียณจากคณะกรรมการเมืองอุบลราชธานีแลว จึงไดลงทุน
สรางสนามมวยขึ้น และเปนที่ยอมรับแพรหลายในขณะนั้น ในขณะที่เกษ บุตโรบล ไดลงทุนสราง
โรงแรม เพื่อเปดรับบริการผูคนที่เดินทางมาอุบลราชธานี สวนบุญ ณ อุบล ไดศึกษาวิชาชางที่โรงงานชู
ชาติ จนประกอบอาชีพรับจางเหมากอสรางโรงเรียน และรับเหมาทั่วไป (เอี่ยมกมล จันทประเทศ,
2538: 60-62, 71-78, 108-141) เรื่องของโรงงานชูชาติเริ่มดําเนินการตั้งแต พ.ศ.2466 ปลายสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยมีความมุงหมายที่จะบมเพาะพลเมืองใหมีการประกอบ
อาชีพในทางหัตถกรรมและพณิชยการ มุงใหขาราชการไดศึกษาวิชาการ และฝกหัดใหชํานาญการ ใน
กิจการดานหัตถกรรมและพณิชยการ เพื่อจัดตั้งใหเปนบริษัทหรือสหกรณ ทั้งยังเปนชองทางในการ
สนับสนุนอุปถัมภค้ําจุนพระพุทธศาสนาดวย กิจการของโรงงานชูชาติสวนใหญแบงออกเปน 2 ภาค
ดวยกันคือ (1) ภาควิชาการ และ (2) ภาคชํานาญการ สําหรับภาควิชาการ โรงงานควรจั ดให เ จ า
พนั กงานได รั บ การศึ กษาวิ ช าที่ เกี่ ย วกับหัตถกรรมและพณิช ยการ เชน การเขีย นแปลน บัญ ชี การ
คํานวณเลข คณิตศาสตร ลูกคิด กฎหมายคาขาย ภาษาตางประเทศ พยาบาล วิชาจรรยา สวนภาค
ชํานาญการ โรงงานทําหนาที่ในการจําแนกสาขาโดยแบงกิจการที่ประกอบอาชีพออกเปน 5 แผนก
ดวยกัน อันประกอบดวย (1) แผนกหัตถกรรม ทํางานเกี่ยวกับชางไมทุกประเภทเชน โตะ เกาอี้เปนตน
(2) แผนกโรงเลื่อย รับซื้อและจําหนายไมซุง กระดานทุกชนิด (3) แผนกโรงสี มีการรับซื้อขาวเอาไว
จําหนาย (4) แผนกชางปน มีการปนหมอ ไห และปนอิฐจําหนาย (5) แผนกกอสราง มีการรับเหมา
กอสรางงานโยธาทุก ๆ อยาง โดยผูที่จะออกไปประกอบอาชีพจะตองไดรับการฝกหัดใหชํานาญใน
แผนกตาง ๆ
โรงงานชูชาตินี้อยูภายใตการปกครองดูแลของคณะธรรมยุติกนิกายจังหวัดอุบล
และบุคคลที่หนาที่เปนคณะกรรมการ 3 คณะประกอบดวย (1) คณะสงฆ (2) คณะขาราชการ และ
(3) คณะนักการ กรรมการคณะสงฆ จะมีการคัดสรรพระเถระชั้นผูใหญมีหนาที่ปกครองอยูวัดในเมือง
อุบลราชธานีไมนอยกวา 5 รูป กรรมการคณะขาราชการ มีการเลือกขาราชการซึ่งมีหนาที่ป ระจํ า
ตําแหนงเปนราชการอยูในจังหวัดอุบลฯ ไมนอยกวา 5 คน กรรมการคณะนักการ มีหัวหนาแผนกทั้ง
5 แผนก ๆ ละ 1 คน ทั้งหมดนี้จะตองรับผิดชอบตอความเสื่อมและความเจริญของโรงงาน บริหาร
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จัดการรายรับและรายจายของโรงงาน ตลอดจนคิดกําหนดหามาตรการที่จะผดุงและรักษาโรงงานให
เจริญมากขึ้น (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มสบ. 2/15 เรื่อง โรงงานชูชาติ มณฑลอุบลราชธานี 15
เมษายน 2466-1 เมษายน 2469)
เดือนมกราคม พ.ศ.2472 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จตรวจ
ราชการมณฑลนครราชสีมา เพื่อทรงทอดพระเนตรโบราณวัตถุสถานซึ่งกําลังชํารุดทรุดโทรมและหัก
พังลงมา โดยเปนความรับผิดชอบของราชบัณฑิตยสภา ทําหนาที่ในในดานโบราณคดี โบราณวัตถุ
สถาน โดยเสด็จทอดพระเนตรปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทหินเขาพนมรุงและ
ปราสาทเมืองต่ํา จังหวัดบุรีรัมย ปราสาทบานระแงง อําเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ปราสาทกําแพง
ใหญ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ปราสาทเขาพระวิหารและปราสาทบานไผใหญ อําเภอมวง
สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเปนนโยบายของราชบัณฑิตยสภาในเวลานั้นที่ตองการเก็บรวบรวม
ขอมูลรายละเอียดของปราสาทดังกลาว รวมทั้งรูปภาพเพื่อทําเปนระเบียนประวัติซากโบราณสถานใน
อีสานตอนใต การเสด็จตรวจราชการครั้งนี้ก็เพื่อศึกษาความเปนไปในหัวเมืองมณฑลนครราชสีมา
ตลอดจนถึงจังหวัดขุขันธและอุบล โดยมีพระยาเพ็ชรดา สมุหเทศาภิบาลรับเสด็จโดยใชเวลาตั้งแตวันที่
21 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ พ.ศ.2472 รวมเปนเวลา 18 วัน (ขุนบริบาลบุรีภัณฑ, 2531: 9-14)

ภาพที่ 6.2 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการวัตถุโบราณ พ.ศ.2472
ณ วัดกําแพงใหญ เมืองศรีสะเกษ จังหวัดขุขัน
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ (รหัสเอกสาร 68M00007)
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ภาพที่ 6.3 เสด็จตรวจโบราณวัตถุสถาน ณ ปราสาทระแงง
เมืองศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร พ.ศ.2472
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ (รหัสเอกสาร 68M00012)

ภาพที่ 6.4 กําแพงเมืองนครราชสีมา พ.ศ.2472
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ (รหัสเอกสาร 95M00039)
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ตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงการเอาใจใสตอปญหาของราษฎรในเรื่องคดีความหรือ
คดีอุกฉกรรจในมณฑลนครราชสีมาปรากฎอยูในเอกสารรวมสมัย “หนังสือพิมพไทยหนุม ฉบับวันที่
28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2472” ระบุวา นางพูนบานอยูตําบลสีคิ้ว อําเภอจันทึก จังหวัดนครราชสีมา นาง
พูนมีสามีชื่อนายหลง มีบุตรหญิงดวยกันคนหนึ่งชื่อนางสาวนอย เมื่อ 6-8 เดือนลวงมานี้ นางพูนกับ
นายหลงไดแตกราวกันขึ้น นายหลงจึงไดไปอยูที่อ่ืน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 เดือนนี้ เวลา 23 นาฬิกา
นายหลงไดไปหานางพูนที่บานแลวเกิดโตเถียงวิวาทกันขึ้น ในขณะนั้นนายหนุน นายเลห นัยวาเปนผูมี
ความรักนางสาวนอยอยูไดพากันมาที่บานนางพูน จะเปนดวยเหตุผลใดไมทราบได นางพูน นายพูน
นายหนุน นายเลหจึงไดชวยกันทํารายนายหลง คือใชมีดโตสับเนื้อฟนนายหลงถูกที่แกมซาย 3 แหง ถูก
ที่หนาผาก 1 แหง นายหลงขาดใจตายอยูกับที่ แลวนางพูน นายหนุน นายเลห ก็นําเชือกมาผูกมัดศพ
นายหลงแลวชวยกันหามไปทิ้งลงในคลองหนาโรงสีไฟลาวญาณ ในวันรุงขึ้นวันที่ 20 ญาติของนายหลง
ไดเดินทางไปติดตามนายหลงที่บานนางพูน โดยเขาใจวานายหลงมาคางอยูที่ดังกลาว นางพูนปฏิเสธวา
ตั้งแตเลิกรากันไปแลวนายหลงไมเคยมาที่บานของตนเลย ญาติของนายหลงมีความสงสัยจึงนําความไป
แจงตอกรมการอําเภอจันทึก นายประพงศ นายอําเภอกับเจาหนาที่ตํารวจไดไปสืบสวนยังบานนางพูน
ไดลาดเลาดังกลาวแลวขางตน จึงไดจับตัวนางพูนไปขังไวท่ีอําเภอ แลวสืบจับนายหนุน นายเลหตอไป
ไดความวาทั้ง 2 พากันหนีไปตามทางรถไฟสายอีสาน นายอําเภอจึงใหนายสิบตํารวจเอกพูน กับพล
ตํารวจและขุนสีคิ้วกํานันออกไปติดตาม เจาหนาที่ไดโดยสารรถไฟไปลงที่สถานีรถไฟโคกกรวด แลวพา
กันไปสืบสวนในตลาด เมื่อสอบถามนายสถานีพบวา มีชายตีตั๋วไปลงสถานีทับทัน 2-3 คนและไดยินคน
พู ด กั น ว า นายหนุ น นายเล ห ได ขึ้น รถไฟหนีไปตั้ งแตเ มื่ อเชาแลว เจาหนาที่จึงนํากําลังกลับ มายั ง
นครราชสี มา เพื่ อขอร องให น ายสถานี โ ทรเลขแจงไปยังนายสถานีสุริน ทรขอใหจับ คนรายที่กําลัง
เดินทางไปยังสถานีทับทันเอาไว และสามารถจับกุมไดสําเร็จในวันที่ 21 (หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
มร.7 ม/39 เรื่อง จังหวัดนครราชสีมา 24 มิถุนายน-29 ตุลาคม 2471)
ในปเดียวกันกระทรวงมหาดไทยไดรับใบบอกจากมณฑลนครราชสีมาวา กํานัน
และพอคา ราษฎร ไดพรอมใจกันบริจาคทรัพย จัดสรางที่พักและใหสิ่งของไวสําหรับใชราชการใน
สถานที่ราชการของรัฐบาล โดยในจังหวัดบุรีรัมย พอคาในทองที่ตลาดหนองยาง ตําบลทะเมนไชย
อําเภอเมืองบุรีรัมย ไดรวมกันจัดสรางที่พักสําหรับเจาหนักงานไดพักอาศัยในคราวไปตรวจราชการขึ้น
1 หลัง กวาง 5 เมตร ยาว 8 เมตร สูงจากระดับพื้นดิน 1.50 เมตร สูงจากพื้นถึงขื่อ 2.50 เมตร (แจง
ความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มีผูบริจาคทรัพยบํารุงโรงพยาบาลและขุดบอ. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
46 ตอนที่ 0ง. หนา 2859. 24 พฤศจิกายน 2472)
นอกจากนี้ ห นั งสือพิ มพห ลักเมือง ฉบับ วัน ที่ 14 เดือนกุมภาพัน ธ พ.ศ.2472
ระบุวา พระพิทักษสมุทรเขต (ฟน อินทระวัชระ) ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย ระหวาง พ.ศ.2471-2476
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และนายอําเภอเมืองผูบังคับการตํารวจภูธร ไดเอาอกเอาใจใสตอราษฎรสรางความเจริญใหแกจังหวัด
บุรีรัมยตามหนาที่โดยการสอดสองดูแลความเปนอยูของราษฎร และสนับสนุนใหราษฎรประกอบ
อาชีพเปนอยางดี เชน หมั่นตากฝนทนแดดออกตรวจตราทองที่อําเภอ ตําบลอยูเนื่อง ๆ ถาเห็นวา
ตําบลใด เมืองใด ราษฎรประกอบอาชีพไมสมกับสถานะของครอบครัว ทางการก็จะสั่งใหครอบครัว
หนึ่ง ๆ ตองปลูกมะพราว ขนุน มะมวง อยางละไมต่ํากวาปละ 20 ตน รวมทั้งกลวย ออย ตามฐานะ
ของราษฎร นอกจากนี้ยังสงเสริมใหราษฎรหันมาเลี้ยงเปด แมแกไมต่ํากวา 5 ตัว รวมทั้งแมหมูอยาง
นอย 2 ตัว หากครอบครัวราษฎรคนใดไมกระทําตามคําสั่งของทางราชการ ก็ใหกํานัน ผูใหญบาน
ตักเตือนหนึ่งครั้งถึงสองครั้ง และหากยังไมทําตามใหสงตัวไปยังตัวจังหวัดใหผูวาราชการตักเตือนดวย
ตนเอง สวนนายอําเภอก็มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง หมั่นดูแลความเปนอยูของราษฎรใน
ทองที่ กลาวคือทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอที่เพิ่งเขามารับราชการไดเพียง 1 ปตางไดสราง
ผลประโยชนใหกับเมืองและราษฎร ดังตัวอยางเชน นายอําเภอไดจัดสรางที่พักขาราชการที่อําเภอลํา
ปลายมาศเปนจํานวนเงินหลายรอยโดยไมไดใชเงินพระราชทรัพยหลวง และยังไดจัดสรางโรงเรียน
ประชาบาลจํานวน 2-3 แหงใน พ.ศ.2472 ทั้งยังสามารถหาตั๋วฎีกาพิมพสัตวพาหนะเชน ชาง มา โค
กระบือที่หายไปในปกอน ๆ กลับมาไดอีกครั้งเปนจํานวนเงิน 8,000 บาทเศษ และยังทําการปราบโจร
ผูรายไดเปนที่เรียบรอย กลาวไดวา ทั้งสองทานที่กลาวมานี้ตางดูแลความสงบเรียบรอยในเมืองเปน
อยางดีโดยเฉพาะเรื่องโจรผูรายที่เขมงวดมาก (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/39 เรื่อง จังหวัด
บุรีรัมย 14 กันยายน 2471-16 กุมภาพันธ 2472)
ใน พ.ศ.2473 กระทรวงเกษตราธิ การ ไดรับรายงานจากกรมชลประทานว า
เจาหนาที่ไดทําการกอสรางประตูเสร็จเรียบรอย พรอมทั้งแกะสลักอักษรจารึกลงที่ปายประตูระบายน้ํา
แลว ประตูที่กอสรางขึ้นมี 1 ชอง กวาง 2.50 เมตร สูง 4.50 เมตร พื้นประตูสูงกวาระดับน้ําทะเล
181.50 เมตร ส ว นบนของประตู ร วมทั้งตัว สะพานสูงกวาระดับ น้ําทะเล 186.00 เมตร และกวาง
ประมาณ 2.50 เมตร ไดเริ่มดําเนินการกอสรางตั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2472 แลวเสร็จในเดือน
ตุ ล าคม รวมระยะเวลา 4 เดื อ น ทั้ ง ได ม อบหมายประตู ร ะบายน้ํ า ให แ ก ส มุ ห เทศาภิ บ าลมณฑล
นครราชสีมา เพื่อจัดหาผูรักษาประตูระบายน้ําตอไป
ใน พ.ศ.2475 เจาพระยาวงษานุป ระพั ทธ (หมอมราชวงศส ทาน สนิทวงศ )
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรพาณิชยการ (ในขณะนั้น) ไดเดินทางไปตรวจราชการกิจการรถไฟและ
การกอสรางเสนทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่มณฑลนครราชสีมา โดยกําหนดการเดินทาง
ระหวางวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2475 (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.
0201.22/2 ปก 1 เรื่อง รัฐมนตรีและขาราชการผูใหญกระทรวงเศรษฐการตรวจราชการหัวเมือง 28
มกราคม 2475-26 กันยายน 2483)
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ในคราวเกิ ดกบฏบวรเดช พ.ศ.2476 ซึ่งเปน ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 ก็ไมไดสงผลใหเกิดความรูความเขาใจอยางถองแทตอราษฎรชาวอีสาน ประกอบ
กับในคราวเหตุการณกลฏบวรเดชซึ่งตั้งฐานที่มั่นอยูที่เมืองนครราชสีมา การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
และเหตุกาณกบฏมีสวนสัมพันธกันตอความรูและความเขาใจของราษฎรอยางชัดเจน ในชวงเหตุการณ
กบฏ มีราษฎรและขาราชการเขารวมกับคณะผูกอการกบฏจนทําใหเกิดความยุงเหยิงในจังหวัดตาง ๆ
ทั่วอีสาน ศราวุฒิ วิสาพรม (2557: 127) ไดอธิบายวา พระสงฆเปนอีกกลุมหนึ่ งที่มีบทบาทในการ
สนับสนุนนโยบายใหมของรัฐบาลคณะราษฎร โดยมีการเผยแพรผานทั้งงานเขียนและการเทศนาสั่ง
สอนราษฎรและขาราชการ ดังตัวอยางเชน สมเด็จพระมหาวีระวงศ (อวน ติสโส) ซึ่งมีบทบาทในการ
เผยแพรระบอบใหมผานการเทศนาสั่งสอนราษฎรในอีสานอยางตอเนื่อง ในเหตุการณ พ.ศ.2476
ขาราชการในจังหวัดนครราชสีมไดนิมนตทานไปเทศนาสั่งสอนราษฎรใหอยูในความสงบ ซึ่งมีการ
สื่ อ สารเพื่ อ ให ร าษฎรเข าใจกั บ ระบอบการปกครองใหม เ ป น ไปในลั ก ษณะดั งกล าว และยั ง มี ก าร
ดําเนินการโดยพระสงฆและบุคคลรายอื่น ๆ ดวย (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.1/20 เรื่อง ให
พระสงฆและผูมีชื่อไปปาฐกถาและชี้แจงปราบขาวอกุศล 4-19 มกราคม 2476) นอกจากนี้ยังมีพระ
ธรรมราชานุวัตร (แกว กันโต) พระสงฆในจังหวัดนครพนมก็มีสวนสําคัญตอการสนับสนุนระบอบใหม
ผานงานเขียนเขียนเรื่อง “กาพยบั้งจุมของชนชาติไทย” ซึ่งมีเนื้อหาสาระสนับสนุนรัฐบาลเกี่ยวกับ
แนวคิดการสรางชาติในทศวรรษ 2480
โดยสรุปแลว ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ทําใหอํานาจ
บริหารทั้งหมดตกไปอยูในคณะรัฐบาลที่นําโดยคณะราษฎร การดําเนินนโยบายที่สงผลตอโครงสราง
การปกครองในอีสานที่สําคัญคือ ความพยายามในการจัดตั้งการปกครองตนเองในระดับทองถิ่นซึ่งเริ่ม
ครั้งแรกใน พ.ศ.2476 ซึ่งเปนนโยบายของคณะราษฎรที่ตองการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ดวยการ
สถาปนาหนวยการปกครองตนเองในระดับทองถิ่นดังเชนประเทศตะวันตก โดยในปดังกลาว รัฐบาลได
ผาน “พระราชบัญญัติจั ดระเบีย บเทศบาล” โดยบัญญัติใหมีเทศาภิบาล 3 ระดับคือเทศบาลนคร
เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล เริ่มตนยกฐานะที่สุขาภิบาล 35 แหงที่มีอยูขึ้นเปนเทศบาลและจัดตั้ง
เพิ่มเติม ผลจากการปรับปรุงระบบการปกครองใหยุบมณฑลใน พ.ศ.2476 ในเวลาตอมาจึงไดมีการ
จัดตั้งเทศบาลเมืองขึ้นโดยมีเทศบาลเมืองอุบลราชธานี ไดรับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2478
จากนั้ น ตามมาด ว ยการจั ดตั้ งเทศบาลเมื องขอนแกน วั น ที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ.2478 เทศบาลเมื อ ง
นครราชสีมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2478 และเทศบาลเมืองอุดรธานี วันที่14 มีนาคม พ.ศ.2479
(ธเนศร เจริญเมือง, 2539: 8-9)
นอกจากนี้ นายปรีดี พนมยงค นับเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการจัด
ระเบียบเทศบาล กลาวคือ เขาไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมาธิการรางพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
เทศบาล ภายหลังที่รัฐบาลไดจัดใหมีการเลือกตั้งครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2476 ก็ไดนํา
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รางพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลเขาสูการพิจารณาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2476 (หากนับ
แบบปฏิทินปจจุบันก็คือ พ.ศ.2477) ขอสําคัญของพระราชบัญญัติดังกลาว คือเรื่องการจัดตั้งเทศบาล
ใหเปนพื้นที่การฝกอบรมในวิธีการปกครองแบบรัฐธรรมนูญ โดยใหมีสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และ
ให พ ลเมื อ งมี สิ ท ธิ ใ นการเลื อ กตั้ ง ผู ที่ จ ะเข า มาบริ ห าร ซึ่ ง ต อ งเป น พลเมื อ งสั ญ ชาติ ไ ทยตาม
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2456 (ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย, 2560: 46) ดังนั้น การจัดการปกครอง
แบบเทศบาลก็คือการปกครองตนเองในรูปแบบสภาทองถิ่นที่มีรากฐานมาจากการปฏิวัติสยาม 2475
มีสถิติบันทึกเอาไววา ในชวงแรกของการจัดใหมีการเลือกตั้งของเทศบาล ผูที่ไดรับการเลือกตั้งยังมีการ
คละเคล า กั น ไประหว า งกลุ ม พ อ ค า คหบดี กลุ ม ชาวนาชาวไร กลุ ม ข า ราชการบํ า นาญ หรื อ กลุ ม
ทนายความ แตดวยเหตุผลดานงบประมาณจึงทําใหรัฐบาลตองโอนกิจการประถมศึกษาจากเทศบาล
ยายกลับไปขึ้นกระทรวงศึกษาธิการดังเดิมใน พ.ศ.2486 (ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย, 2560: 47-48)
ในกระทูถามของนายสนิท เจริญรัฐ ผูแทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ถามถึง
ปญหาของชาวนาทั้งหมดที่มีหนี้สิน จะสามารถสํารวจไดเปนจํานวนเงินเทาไร และเมื่อคิดเฉลี่ยแลวตก
คนละกี่บาท รัฐบาลไดใหคําตอบวา
“…หนี้สินการจํานองเทาที่ไดสํารวจเฉพาะจากทะเบียนกรมที่ดินฯ ซึ่งมี ณ หอ
ทะเบียนในจังหวัดตาง ๆ นับระหวางป พ.ศ.2457-2475 ปรากฏวามีดังนี้คือ จํานวนจํานอง 58,131
ราย เนื้อที่ดินจํานวน 2,392,703 ไร เปนเงินคางจํานอง 84,337,610 บาท 19 สตางค คิดเฉลี่ยรายละ
1,450 บาท 82 สตางค คิดเฉลี่ยไรละ 35 บาท 25 สตางค…”
การตั้งกระทูถามดังกลาวนี้ สะทอนใหเห็นวา ปญหาที่เกิดขึ้นในอีสานปลาย
รัชกาลที่ 7 คือปญหาเรื่องชาวนายากจน และอื่น ๆ ที่ผูแทนชาวอีสานจะไดมีกระทูถามตามมา นาย
สนิท เจริญรัฐ ยังไดตั้งคําถามอีกวา
“…การปองกันโรคระบาดสัตวพาหนะนั้น ไดมีเสียงราษฎรบนกันทั่ว ๆ ไปวาไม
ไดผล รัฐบาลทราบหรือไมวาอะไรเปนเหตุใหงานเรื่องนี้ไมไดผลและรัฐบาลจะแกไขอยางไร…”
รัฐบาลไดใหคําตอบวา
“…รัฐบาลขอตอบวา การปองกันโรคระบาดสัตวพาหนะนั้น สวนมากปรากฏ
ผลดีดั่งไดเคยประกาศผลใหทราบทางวิทยุอยูเสมอ การที่ไมไดผลนั้นก็มีบางเหมือนกันทั้งนี้เปนเพราะ
เหตุหลายประการ คือ
(1) ราษฎรไมรีบ รายงานใหเจาหนาที่ทราบในเรื่องโรคระบาดเกิดขึ้น ใหม ๆ
ปลอยใหโรคลุกลามแพรหลายไปมากแลวจึงบอกใหเจาหนาที่ทราบ กวาเจาหนาที่จะมาถึงสัตวก็ตาย
ไปมากแลว และโรคก็ระบาดไปไกล ซึ่งลําบากแกการปราบปรามเปนอยางยิ่ง
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(2) ราษฎรยังนิยมการรับประทานและการขายเนื้อสัตวที่เปนโรคระบาด ซึ่งเปน
เหตุใหเชื้อโรคแผไดงาย
(3) ราษฎรยั ง ไม ช ว ยเหลื อ เจ า หน า ที่ ที่ ม าช ว ยโดยพร อ มเพรี ย งเช น เวลา
เจาหนาที่มาฉีดยาใหก็พาสัตวหนีไปเสียบางเปนตน และสัตวที่ราษฎรพาหนีนี้เปนเหตุหนึ่งที่ทําใหโรค
แพรขึ้นอีก
(4) บางครั้งซีรัมและวัคซีนที่ใชปราบโรคมีไมพอ เนื่องจาก โรคเกิดชุกขึ้นพรอม
กัน ยาไมพอจาย แตในเรื่องนี้รัฐบาลกําลังพยายามหาหนทางแกไขอยูแลว แตจะสําเร็จแคไหนนั้นตอง
สุดแลวแตฐานะการเงินของประเทศและนอกจากนั้นรัฐบาลจะไดออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ
ปองกันโรคระบาดสัตวสําหรับเปนเครื่องมือชวยเหลือในการปราบปรามโรคสัตว พยายามทําซีรัมและ
วัคซีนทวีขึ้นใหพอใช ฝกฝนเจาพนักงานสัตวแพทยเพิ่มขึ้นสําหรับใชในการปราบโรค และแนะนําชี้แจง
ราษฎรใหเขาใจวิธีการของเจาหนาที่ ซึ่งรัฐบาลนี้หวังวาเมื่อได ทําเชน นี้แลวจะเปน การชวยให โ รค
ระบาดสัตวลดนอยลงไปได…” (กระทูถามของนายสนิท เจริญรัฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
นครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 51 ตอนที่ 0ง. หนา 3675-3682. 9 ธันวาคม 2477)
นอกจากนี้ยังมีกระทูถามเรื่ องการออกโฉนดที่ ดิน การไปรษณียโทรเลข การ
บํารุงวัตถุดิบ ปรับปรุงสินคาที่มีคุณภาพดีสงไปจําหนายยังตางประเทศ และเรื่องความเปนอยูทางภาค
อีสานจากรายงานสํารวจโภคกิจของศาสตราจารยซิมเมอรแมน เปนตน
แมวาจะมีความพยายามในการกําหนดนโยบายเขาไปพัฒนาอีสานอยางตอเนื่อง
ตั้งแตปลายรัชกาลที่ 6 เรื่อยมาจนถึงปลายรัชกาลที่ 7 การศึกษาหลักฐานที่พบใหขอมูลวา การเขามา
ของรั ฐ บาลทั้ งสองรั ช กาล เป น ผลของการเมื อ งภายในประเทศที่ กํา ลัง พัฒ นาความเป น สมั ย ใหม
ประกอบกับภาวะความล าหลังของราษฎรทั้งการศึกษา การสาธารณสุข การประกอบอาชีพ การ
ดํารงชีวิต และการเมืองจากภายนอกคือปญหาเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก สงผลใหเกิดภาวะขาวยากหมาก
แพงซึ่งสืบเนื่องมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6 และยังมีปญหาเรื่องการปกปนเขตแดนระหวางอีสานของ
สยามกับลาวของอินโดจีนฝรั่ งเศส ซึ่งเปนกรณีพิพาทกัน มาตั้งแตรัช กาลที่ 6 จนถึง พ.ศ.2484 ใน
เหตุ การณ พิพาทอิ น โดจี น ป ญ หาอื่น ๆ ที่ เ กิดขึ้น ภายในอีส านที่ พบเห็น อยา งแพรห ลายนอกจาก
ประเด็นเรื่อง ขอพิพาทเสนพรมแดนแลว ก็คือเรื่องปากทองของราษฎร การสุขอนามัยที่ยังลาหลังและ
ไมกาวหนา เสนทางคมนาคมโดยเฉพาะทางหลวงแผนดิน การสรางถนน สะพาน การสรางโรงพยาบาล
ตามจังหวัดตาง ๆ ปญหาทุพภิกขภัยตาง ๆ เชน อัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย เปนตน อาจกลาวไดวา
การพัฒนาอีกสานดวยการเขามากําหนดนโยบายตาง ๆ อาทิ การสรางถนน สะพาน คลอง หรือการ
สรางทํานบ การปฏิสังขรณวั ด การสรางโรงเรี ยน สุขศาลา โอสถสภา นับเปนสวนหนึ่งของความ
พยายามที่รัฐบาลเรงรัดเขามาพัฒนาใหเจริญยิ่งขึ้น กระนั้น จากปาฐกถาของผูแทนราษฎรอีสานใน
พ.ศ.2477 จํานวน 7 จังหวัด ชี้ใหเห็นวา ยังพบปญหาสําคัญ เชน เรื่องปากทองของราษฎร การศึกษา
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การสุขอนามัย เสนทางการคมนาคม และเรื่องของเศรษฐกิจ 5 ปญหาเหลานี้ยังคงเปนปจจัยเรงที่
สําคัญที่ทําใหรัฐบาลตองสงผูตรวจราชการเขามาสํารวจอีสานมากขึ้นตั้งแต พ.ศ.2475-2479
นอกจากนี้ยังมี นโยบายด านความมั่น คงชายแดนเรื่ อง การเก็บภาษีศุล กากร
ภายในเขต 25 กิโลเมตรชายแดนแมน้ําโขง โดยรัฐบาลไดเตรียมดําเนินการขอแกไขสัญญาใหเปนไป
ตามหลักสากล หากวาถึงเวลาในการเจรจาเกี่ยวกับการแกไขสัญญาทางพระราชไมตรี และการคาและ
การเดินเรือระหวางสยามกับฝรั่งเศส พุทธศักราช 2467 สัญญานี้ดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ.2467 ใน
สมัยรัชกาลที่ 6 (กระทูถาม ของนานาวาโท พระศรการวิจิตร ผูแทนราษฎรจังหวัดนครพนม เรื่อง การ
เก็บภาษีศุลกากรภายในเขตต 25 กิโลเมตร ชายแดนแมน้ําโขง. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนที่ 0ง.
หนา 3174. 26 มกราคม 2478)
6.3.1.2 ดานการคมนาคม
เลโอปอล โรแบร ต-มารติญัง กลาวถึงการเปลี่ย นผานจากรัช กาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมาเปนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัววา เปนทั้งการ
สิ้นสุดของสยามยุคเกาและการกาวสูความเปนสมัยใหม โดยรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 8
ลานบาทในการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ โดยเฉพาะการสรางเสนทางรถไฟ ถนน และการชลประทาน
ดังนั้นการสรางเสนทางคมนาคมจึงเปนองคประกอบสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศดานเศรษฐกิจที่
ไมอาจปฏิเสธได (ประหยัด นิชลานนท และรัชฎาพร ฤทธิจันทร, 2559: 155-156)
การสรางเสนทางรถไฟนับเปนนโยบายหลักของรัฐบาลที่ไดมีการพัฒนามาอยาง
ตอเนื่อง โครงการขยายเสนทางนี้เริ่มตนอยางเปนทางการใน พ.ศ.2435 ซึ่งเปนปที่มีการปฏิรูปรัฐแบบ
รวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลาง รัฐบาลไดกําหนดขยายเสนทางเปนระยะทาง 2,800 กิโลเมตร เมื่อถึง
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวใน พ.ศ.2475 เสนทางรถไฟทั่วประเทศขยายเปนระยะ
3,000 กิโลเมตร ในขณะนั้นสยามมีจํานวนประชากรราว 11 ลานคน มีพื้นที่ประมาณ 5 แสนตาราง
กิโลเมตร การขยายเสนทางและการสร างเสน ทางใหมจึ งมีสวนชวยในการที่รัฐบาลสามารถเขา ไป
ดําเนินนโยบายพัฒนาพื้นที่หางไกลของประเทศไดรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะภาคอีสานรัฐบาลมีความ
พยายามอยางจริงจังที่จะเขาไปพัฒนา มีการสรางเสนทางสายกรุงเทพฯ - โคราช ไปจนถึงอุบลราชธานี
แลวเสร็จใน พ.ศ.2473 ซึ่งเปนพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได
กํ า หนดแนวการสร า งเส น ทางขึ้ น สูภูมิภ าคอีส านตอนบนคื อเส น ทางสายโคราช - ขอนแก น และ
ขอนแกน - ทาแขก (ขอนแกน - หนองคาย) การสรางเสนทางเชื่อมอีสานตอนบนเริ่มขึ้นในชว งตน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว โดยสามารถเปดใชเสนทางไดไกลสุดที่เมืองขอนแกน
พ.ศ.2476 การมีเสนทางรถไฟชว ยกระตุน ใหร ะบบเศรษฐกิ จเติ บโตอย างรวดเร็ว ในขณะเดี ย วกั น
ความสามารถของรัฐบาลที่ขยายเสนทางรถไฟเชื่อมอีสานไดสําเร็จ ไดชวยเปลี่ยนแปลงพื้นที่รกรางให
กลายมาเปนพื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่ทางเศรษฐกิจ และยังสงผลใหเกิดการสรางถนนคูขนานไปกับ
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แนวทางรถไฟ เพื่ อความสะดวกรวดเร็ ว ต อการขนสงสินคา จะเห็น ไดวา รถไฟไดกอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพอยางเห็นไดชัด พลเมืองอีสานไดสงขาวเปลือก ขาวสาร หนังสัตว ผาไหม
กระวาน เกลื อ ไม เ นื้ อแข็ ง และสิ น ค า อื่ น ๆ ไปยังกรุงเทพฯ และมีป ริมาณเพิ่ม ขึ้น อย างต อ เนื่ อ ง
(ประหยัด นิชลานนท และรัชฎาพร ฤทธิจันทร, 2559: 157-158)
การสรางถนน เปนโครงการอันดับรองลงมาจากทางรถไฟ ดังนั้นการทําถนนจึง
ลาชากวาทางรถไฟ อันเนื่องมาจากรัฐบาลตองประสบกับปญหาเรื่อง ถนนชํารุดจากการถูกฝนชะลาง
พื้นถนนจนทําใหเสียหาย เปนหลุม ยากตอการบํารุงรักษา และตองใชงบประมาณบํารุงอยางตอเนื่อง
ในทางตรงกันขาม ทางรถไฟ บํารุงซอมแซมงายกวา แข็งแรงกวา จึงทําใหทางรถไฟเปนตัวเลือกแรก
ของรัฐบาล อยางไรก็ตามการสรางถนน ก็ตองสรางเพื่อใหสามารถเชื่อมตอกับชุมทางการคาหรือสถานี
รถไฟในแตละภูมิภาคดวย ในอีสาน ถนนที่ไดรับการพัฒนาตามแบบมาตรฐานการสรางถนนสากล เริ่ม
ขึ้นในสายชองเม็ ก-พิบู ลมั งสาหาร ที่อุบลราชธานีใน พ.ศ.2467 ซึ่งเปนผลมาจากการขนสง สิ น คา
ระหวางไซงอนมาที่ปากเซ เชื่อมตอกับชองเม็กอันเปนจุดผานแดนระหวางสยามกับลาวของฝรั่งเศส
พื้นที่อีสานตอนบนรัฐบาลไดมีนโยบายสรางถนนจากเมืองหนองคายเชื่อมทาแขกใหเปนเสนทางถาวร
เนื่องจากเปนจุดผานแดนระหวางอีสานตอนบนกับเวียงจันทนของฝรั่งเศส โดยเริ่มตั้งแต พ.ศ.2469
สวนอีกเสนทางหนึ่งคือ ถนนสายอุบลฯ - บึงกาฬ โดยเสนทางนี้สามารถเปดใชสัญจรไดใน พ.ศ.2471
และยังมีเสนทางสายมุกดาหาร - สะหวันนะเขตที่สามารถใชสัญจรไดตลอดภายในหนึ่งวันดวยรถยนต
และรถบรรทุก (ประหยัด นิชลานนท และรัชฎาพร ฤทธิจันทร, 2559: 160)
นโยบายการคมนาคมอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง คื อ การพั ฒ นาด า นการบิ น พลเรื อ นและ
พาณิชยในสยาม นโยบายดังกลาวเริ่มปรากฏชัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จาก
การสํารวจราชกิจจานุเบกษาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวผูวิจัยพบวามีการสราง
สนามบิ น ในภาคอี ส านดั งนี้ สนามบิ น เมื องอุบ ลราชธานี, สนานบิน เมืองขอนแกน , สนามบิน เมือง
อุดรธานี, สนามบินเมืองรอยเอ็ด เปดใชงาน พ.ศ.2464 ตอมาใน พ.ศ.2465 ไดเปดใชสนามบินเมือง
นครพนม สุรินทร ขุขันธ เลย กาฬสินธุ มหาสารคาม หนองคาย และสกลนคร ตอมาใน พ.ศ.2467
เปดใชงานสนามบินเมืองชัยภูมิ พ.ศ.2468 ก็ไดมีการสรางสนามบินตําบลดงบัง อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคามอีกหนึ่งแหง สนามบินขางตนนี้ไดมีการจัดสรางลานบินสําหรับขึ้นลงของเครื่ อง
อากาศยานของรัฐบาลเทานั้นและเปนสนามบินไวสําหรับการสํารวจภูมิประเทศ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การตรวจราชการแผนดิน นอกจากนี้รัฐบาลยังไดเปดสายการบินระหวางนครราชสีมาไปนครพนมใน
พ.ศ.2466 และในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดเปดสายการบินระหวางนครราชสีมา
ไปหนองคายใน พ.ศ.2473 (ประหยัด นิชลานนท และรัชฎาพร ฤทธิจันทร, 2559: 165)
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พ.ศ.2469 ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีมีใบบอกไปยังกระทรวงพาณิชยและ
คมนาคม วา บานหนองบอทองที่อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลฯ เปนหมูบานซึ่งอาศัยลําน้ําชี แตไมมีทาง
ไปมาสะดวก ขุนพรมประศาสน กับพระศาสนดิลก วัดศรีทอง เมืองอุบลฯ จึงไดแนะนําชี้แจงแกราษฎร
ผูเปนเจาของนาเพื่อทราบถึงคุณประโยชนของการที่คิดจะตัดทางขึ้น บรรดาเจาของที่นาตางมีความ
ยินดียกที่ดินอุทิศใหสําหรับสรางทางเพื่อสาธารณประโยชน ตอมาขุนพรมประศาสน ปลัดขวาอําเภอ
เขื่องใน ไดชี้แจงชาวนาเกี่ยวกับการตัดเสนทางจากบานโพนเมือง ตําบลสีสุก ไปบานคําสมอ ตําบลยาง
มูลนก ราษฎรจึงยกที่นาอุทิศใหกับทางการเพื่อสรางทาง เปนถนนกวางประมาณ 2 วา ยาว 50 เสน
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 พ/5 เรื่อง ทําทางในจังหวัดอุบลราชธานี 26 มิถุนายน 2469-10
กันยายน 2474)
ใน พ.ศ.2471 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการ
ดํารัสเหนือเกลาฯ สั่งวา ตามที่ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติรถจาง รัตนโกสินทรศก 124 (เริ่มใช
ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5) และพระราชบัญญัติลอเลื่อน พ.ศ.2460 ในหัวเมือง ทรงมีพระราชดําริวา
“…การใชยานพาหนะลอเลื่อนในทองที่หัวเมืองมณฑลนครราชสีมาและมณฑล
อุดรไดเจริญแพรหลายมากกวาแตกอน ถึงเวลาสมควรจะใชพระราชบัญญัติเหลานี้เพื่อควบคุมการใช
ยานพาหนะลอเลื่อนที่สัญจรไปมาตามทางหลวง รักษาความปลอดภัยของประชาชนทั้งการบังคั บ
บัญชาเปนระเบียบเรียบรอยตามกฎขอบังคับของกรมทางหลวง รักษาความปลอดภัยของประชาชนทั้ง
ใหการบังคับบัญชาเปนระเบียบเรียบรอยตามกฎขอบังคับของกรมทาง วาดวยระเบียบการใชยวดยาน
พาหนะบนทางหลวงของแผนดินและมณฑล ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2466…”
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ใ ช พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ถจ า ง ร.ศ.124 และ
พระราชบัญญัติลอเลื่อน พ.ศ.2460 (เริ่มใชในสมัยรัชกาลที่ 6) ในมณฑลนครราชสีมา และในมณฑล
อุดรทั่วทุกจังหวัด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2471 เปนตนไป และตั้งแตวันใชพระราชบัญญัติตาม
ประกาศฉบับนี้แลว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกประกาศเก็บเงินภาษีรถและเกวียนในเขต
สุขาภิบาลเมือง มณฑลนครราชสีมา ตามประกาศลงวัน ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2458 (ประกาศให ใช
พระราชบั ญ ญั ติร ถจ า ง ร.ศ.124 และพระราชบัญ ญัติลอเลื่ อน พ.ศ.2460 ทั่ว ทุกจังหวัดในมณฑล
นครราชสีมาและมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ก. หนา 136-137. 9 กันยายน
2471)
ตอมากระทรวงพาณิชยและคมนาคม ไดออกประกาศ “กฎเสนาบดี” เกี่ยวกับ
การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมจดทะเบียนออกใบอนุญาตสําหรับพาหนะประเภทลอเลื่อนในพื้นที่
มณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุดร โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติรถลาก รถจาง รถยนต ขนาดเกวียนและพาหนะลอเลื่อน พ.ศ.2469 เสนาบดีกระทรวง
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พาณิชยและคมนาคม ผูบัญชาการกรมทางจึงออกกฎเสนาบดี กําหนดอัตราคาธรรมเนียมจดทะเบียน
ออกใบอนุญาต ตามความในพระราชบัญญัติลอเลื่อน พ.ศ.2460 มาตรา 3 4 และ 7 ดังตอไปนี้
ข อ 1 ผู ใ ดจะใช ล อ เลื่ อ นชนิ ด ใด หรื อ จะทํ า การเป น คนขั บ คนลากเข็ น คน
ควบคุม ใหไปจดทะเบียนรับใบอนุญาตตอนายทะเบียนปละครั้ง เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ทุกปไป
ใบอนุญาตนั้นมีกําหนดอายุใชไดจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ของปที่จดทะเบียน
ขอ 2 ใหเรียกคาธรรมเนียมจดทะเบียนและออกใบอนุญาตสําหรับลอเลื่อนและ
คนขับ คนลากเข็น คนควบคุม ตามอัตราดั่งตอไปนี้
ตารางที่ 6.5 คาธรรมเนียมจดทะเบียนและออกใบอนุญาตสําหรับลอเลื่อนและคนขับ
ยานพาหนะ
รถเทียมดวยมา

รถจักรยาน
เกวียน

คนขับ คนลากเข็น
คนควบคุม

ประเภทยานพาหนะ
รถมา 4 ลอสําหรับใชเอง
รถมา 2 ลอสําหรับใชเอง
รถมาบรรทุกสําหรับใชเอง
รถจักรยานทุกชนิด
เกวียนสําหรับบรรทุกเทียมดวยสัตวพาหนะ
ลอเลื่อนลากเข็นดวยกําลังคนกวาหนึ่งขึ้นไป
ลอเลื่อนลากหรือเข็นดวยกําลังคน ๆ เดียว
ใบอนุญาตสําหรับคนขับ คนลากเข็น คน
ควบคุม (ยกเวนคนขับเกวียน)

คาธรรมเนียม
6 บาท
4 บาท
4 บาท
1 บาท
2 บาท
4 บาท
2 บาท
ฉบับละ 1 บาท

ขอ 3 ถาใบอนุญาตสําหรับลอเลื่อนอยางใด ที่กลาวมาในขอ 2 หรือใบอนุญาต
สําหรับคนขับ คนลากเข็น คนควบคุม เปนอันตรายสูญหายไป เจาของหรือคนเหลานั้นมีความประสงค
จะรับใบอนุญาตใหม เพื่อไดใชลอเลื่อนหรือทําการขับ ลาก เข็น ควบคุมตอไปนี้จนสิ้นป ใหไปขอ
อนุญาตตอนายทะเบียน ใหนายทะเบียนออกใบอนุญาตให ใบอนุญาตที่ออกใหมนี้ใหใชไดเพียงเทาที่
กําหนดออกใบอนุญาตให ใบอนุญาตที่ออกใหมนี้ใหใชไดเพียงเทาที่กําหนดเวลาใบอนุญาตซึ่งเปน
อันตรายสูญหายไปนั้นจะใชไดกับใหเรียกคาธรรมเนียมดังตอไปนี้คือ
ใบอนุญาตสําหรับรถมา รถจักรยาน เกวียน หรือลอเลื่อนฉบับละ 1 ใน 4 ของ
อัตราที่กําหนดไวในขอ 2 ใบอนุญาตสํารับคนขับ คนลากเข็น คนควบคุม ฉบับละ 50 สตางค
โดยให กฎเสนาบดี ฉบับ นี้มีผลตั้งแตวัน ที่ 8 กัน ยายน พ.ศ.2471 ลงนามโดย
พระองคเจาบุรฉัตรไชยากร (กฎเสนาบดีกระทรวงพาณิชยและคมนาคม กําหนดอัตราคาธรรมเนียมจด
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ทะเบียนออกใบอนุญาตสําหรับลอเลื่อนในมณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 45 ตอนที่ 0ก. หนา 141-143. 9 กันยายน 2471)
เดือนธันวาคม พ.ศ.2472 ตามกฎเสนาบดีที่ออกใน พ.ศ.2471 เรื่อง กําหนด
อัตราคาธรรมเนียมจดทะเบียน ออกใบอนุญาตสําหรับลอเลื่อนในมณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุดร
ขางตนนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริวา
“…ทางเกวียนในมณฑลนครราชสีมา และมณฑลอุดร โดยมากราษฎรในทองที่
และเจาของเกวียนไดเปนผูจัดสรางทําขึ้น เพื่อความสะดวกแกการขนสินคาในพื้นเมืองตลอดถึงการไป
มาของประชาชนที่ จ ะเชื่ อ มต อ ทางรถไฟ สมควรที่ จ ะงดเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นและออก
ใบอนุญาตสําหรับเกวียน เพื่อบํารุงการคมนาคมในทางเหลานั้น ใหมหาชนไดรับ ความสะดวกเปน
ประโยชน แก การค า ขายให เ จริ ญ ยิ่ งขึ้น อาศัย พระมหากรุณาธิคุณอัน มีแก ไพร ฟาข าแผน ดิน และ
ความหวังพระราชหฤทัยในความเจริญของพระราชอาณาจักร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหงดการ
เก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนและออกใบอนุญาตสําหรับเกวียนในมณฑลนครราชสีมา และมณฑลอุดร
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป…” (ประกาศงดเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนเกวียน ในมณฑลนครราชสีมาและ
มณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ก. หนา 257. 1 ธันวาคม 2472)
ในทองที่อําเภอพิบูลมังสาหารซึ่งเปนทองที่ตั้งอยูชายพระราชอาณาเขตติดตอ
กับเขตแดนของอินโดจีนฝรั่งเศส ทางทิศตะวันออก และกรมทางไดทําถนนเชื่อมตอกับถนนของรัฐบาล
อินโดจีน ทางชองเม็ก (ชื่อเดิมเรียก ชองเมฆ) ตั้งแตอําเภอพิบูลมังสาหารมายังอําเภอวารินชําราบยังไม
มีถนนที่สะดวกแกการคมนาคม สวนการกอสรางทางรถไฟสายอุบลนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯ ใหเปดการเดินรถรับสงโดยสารผูคนและสินคาไดถึงอําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานีในตน พ.ศ.2473 ทางอําเภอพิบูลมังสาหารเห็นวาควรจะมีเสนทางเชื่อมตอถึง
สถานีรถไฟวารินชําราบ เพื่อการขนสงสินคามาปอนรถไฟ กระทรวงพาณิชยและคมนาคมจึงสั่งใหกรม
ทางสํารวจหาแนวทางระหว างบ านบุงหวาย อําเภอวารินชํ าราบกับ อําเภอพิ บูล มังสาหาร และได
ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทางหลวงไวโดยกวาง 8 กิโลเมตร โดยเริ่มจากบานบุงหวาย
ตลอดจนถึงอําเภอพิบูลมังสาหาร โดยหามผูหนึ่งผูใดเขาปกครองหรือจับจองที่ดินภายในเขตที่หวงหาม
เพื่อปองกันมิใหกรมทางตองจายพระราชทรัพยเปนคาที่ดินหรือคาทําขวัญในการรื้อถอนสิ่งที่ปลูกสราง
ขึ้น กฎหมายดังกลาวเรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสรางทางหลวงจากบานบุงหวายท องที่
อําเภอวารินทรชําราบถึงอําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี” พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดําริหวา การเดินทางไปมาระหวางบานบุงหวาย ทองที่อําเภอวารินชําราบ
กับอําเภอพิบูลมังสาหารในจังหวัดอุบลราชธานีในเวลานี้ยังกันดาร เพราะขาดการคมนาคมทางบกที่
ติดตอถึงกันโดยสะดวกและรวดเร็วทุกฤดู และโดยที่มีพระราชหฤทัยประสงคจะทรงทํานุบํารุงการ
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คมนาคมในพระราชอาณาจักรใหตอเชื่อมไปมาถึงกันสะดวกยิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
กรมทางสรางทางหลวงสายหนึ่งตัดออกจากบานบุงหวายตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผานบาน
วารินทร, บานทาชาง, บานบางแกว, ไปอําเภอพิบูลมังสาหารในจังหวัดอุบลราชธานีมีเขตแนวทาง
กวาง 8 กิโลเมตร ยาวประมาร 54 กิโลเมตร โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาในเดือนเมษายน พ.ศ.
2473 (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 พ/5 เรื่อง ทําทางในจังหวัดอุบลราชธานี 26 มิถุนายน 246910 กันยายน 2474)
พ.ศ.2474 กระทรวงมหาดไทยไดรับใบบอกจากมณฑลนครราชสีมาวา ที่วาการ
อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด จะดําเนินการทําทางไปยังอําเภอเสลภูมิมีความยาว 14 กิโลเมตร
อําเภอเมืองรอยเอ็ดยาว 13 กิโลเมตร และอําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุยาว 16 กิโลเมตร เปน
ทางเกวียนแคบ ๆ ไมสะดวกแกผูจะสัญจรไปมา กรมการอําเภอโพนทองจึงไดเกณฑของแรงราษฎร
ดัดแปลงและขยายถนนกวางออกไปเปน 10 เมตรทั้ง 3 สาย กับไดบอกบุญขอแรงผูใหญบานและ
ราษฎรจัดหาเสาและไมกระดาน สรางสะพานขามหวยตาง ๆ ทั้งหมด 17 สะพาน มีรายละเอียดดังนี้
แตเดิมทั้งสามเสนทางเปนทางเกวียนแคบ ๆ และมีลําหวยกีดขวางอยูหลายแหงไมสะดวกแกผู ที่จะ
เดินทางสัญจรไปมา กรมการอําเภอโพนทองจึงไดขอแรงราษฎรไปแกไขสวนที่คดใหตรง และขยาย
ออกใหกวางเปนระยะ 10 เมตรทั้งสามสาย สายไปอําเภอเสลภูมิ ยาว 14 กิโลเมตร ใชแรงราษฎร
ทําทาง 1,200 แรง สายไปอําเภอเมืองรอยเอ็ด ยาว 13 กิโลเมตร ใชแรงราษฎรทํา 1,100 แรง สายไป
อําเภอกุฉินารายณยาว 16 กิโลเมตร ใชแรงราษฎรทําทาง 1,400 แรง กับไดบอกบุญขอแรงผูใหญบาน
และราษฎรจัดหาเสาและไมกระดาน พรอมทั้งดําเนินการสรางสะพานขามหวยตาง ที่อยูในเสนทางทั้ง
3 สายรวม 17 แหง มีขนาดกวาง 14 เมตร ทุก ๆ สะพานใชตะปูที่พอคารวม 8 รายชื่อบริจาคใหเปน
เงิน 40 บาท กับใชเงินบํารุงทองที่ซื้อตะปูเพิ่มเติมอีก 26 บาท 50 สตางค (หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
มร.7 ม/16 เรื่อง ทําทางในจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ 6-15 กรกฎาคม 2474)
พ.ศ.2474 รัฐบาลไดเปดเดินรถไฟไปถึงชุมทางบัวใหญ ดวยการกอสรางทาง
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนจากสถานีโนนวัดไปจนถึงสถานีบัวใหญไดรับการสรางจนเสร็จ
สมบูรณ และไดมีการเปดรับสงคนโดยสารและบรรทุกสินคาของประชาชนไดอีกสวนหนึ่ง กระทรวง
พาณิชยและคมนาคมไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเจาหนาที่เปดทางรถไฟตอนที่กลาวมานี้ โดยเริ่มใน
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2474 (แจงความกระทรวงพาณิชยและคมนาคม แผนกกรมรถไฟหลวง เรื่อง
เปดการเดินรถไฟจากสถานีโนนวัดถึงบัวใหญ. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 48 ตอนที่ 0ง. หนา 299-300.
26 เมษายน 2474)
ในปเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยไดรับใบบอกมณฑลนครราชสีมาวา บานเพีย
มาต และบ านผึ้ ง ตํ า บลหนองแค จั งหวั ดขุขัน ธ เปน หมูบานใกลเคีย งกัน มีร ะยะทาง 3 เสน เศษ
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ระหวางกลางของหมูบานทั้งสองนี้ เปนทุงนาและมีทางละแวกหมูบานเดินติดตอกัน เมื่อถึงฤดูฝนมีน้ํา
ขังและเปนโคลนไมสะดวกตอการสัญจรของราษฎรและสัตวพาหนะที่สัญจรไปมา นายอําเภอคงและ
พระอวม ผูทําการแทนเจาคณะแขวงวัดบานผึ้ง ไดประชุมบอกบุญกํานัน ผูใหญบาน และราษฎรตําบล
หนองแค ไดมีราษฎรออกเงินรวม 40 บาท ออกรวม 5,600 แรง ทําการตัดไมและสรางสะพานระหวาง
บานเพียมาตกับบานผึ้งขึ้นยาว 36 เมตร กวาง 3 เมตร สูงขึ้นจากพื้นดิน 1 เมตร โดยเปดใชในเดือน
เมษายน พ.ศ.2474 (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/16 เรื่อง สะพาน จังหวัดขุขันธ 24 สิงหาคม –
3 กันยายน 2474)
ใบบอกมณฑลนครราชสีมาระบุวา นายยุย แซเฮง กับนางเจียว ภรรยา บานหมู
ที่ 5 ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพยสวนตัวเปนเงิน 1,200
บาท จัดสรางสะพานไมเต็งรัง ระหวางทุงหลุมหินกับบานมะเกลือเกาในทองที่อําเภอดังกลาว มีขนาด
ยาว 2 กิโลเมตร กับสรางสะพานที่พักครอมสะพานอีก 2 หลัง หลังหนึ่งแบงออกเปน 2 หอง โดยศาลา
ที่พัก 2 หลังนี้มีระยะหางกัน 1 กิโลเมตร มุงดวยสังกะสี เครื่องไมสวนตาง ๆ ใชไมเต็งรัง และไดจัดการ
ฉลองเปดใหราษฎรเดินทางไปมาไดพักอาศัยชั่วคราว การกอสรางในครั้งนี้ เจาอาวาสวัดมะเกลือเกา
กับสารวัตร กํานันและราษฎรตําบลมะเกลือเกาชวยกันสรางราว 300 คน (หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
มร.7 ม/16 เรื่อง สะพานจังหวัดนครราชสีมา 14-20 พฤศจิกายน 2474)
กระทรวงมหาดไทย ไดรับใบบอกจากทางการอําเภอสุวรรณวารีสงไปที่วาการ
อําเภอพิบูล มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (เปนทางราษฎร อยูในความดูแลของเจาพนั กงานฝ าย
ปกครอง) ตอนขามเขาบานดานไปถึงหวยซาเนียนชํารุดทรุดโทรมและมีลําหวยรองน้ําหลายแหง ไม
สะดวกแกการสัญจร จึงไดบอกบุญเรี่ยไรเงินไดจากราษฎรรวมเปนเงิน 206 บาท 10 สตางค และ
ราษฎรไดออกแรงชวยทําการซอมแซมอีก 1,000 แรง ซอมแซมทางที่ชํารุดขึ้นใหมกวาง 6 เมตร ยาว
16 กิโลเมตร กับไดสรางสะพานขามหวยต าง ๆ อีก 6 แหง โดยเสาและเครื่องประกอบในการทํ า
สะพานใชไมเต็งรังและไมพลวง สวนเงินที่เรี่ยไรจากราษฎรนั้นไดนําไปใชในการซื้อเครื่องเหล็กสําหรับ
ทํ า สะพาน การทํ า ทางแล ว เสร็ จ และเป ด ให ใ ช ไ ด ใ นเดื อ นเมษายน พ.ศ.2474 นอกจากนี้
กระทรวงมหาดไทยไดรับใบบอกจากสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมาวา ทางเกวียนระหวางบานคํา
มวง อําเภอลุมพุก ถึงอําเภอพนมไพร จังหวัดอุบลราชธานี มีลําน้ําชีนอยขวางอยู ไมสะดวกตอการ
เดินทางไปมาของราษฎร นายถา จันสาม กํานันตําบลยอ เปนหัวหนาชักชวนราษฎรบานคํามวงหมูที่
5-6 บริจาคเงินซื้อตะปูและจัดหาไมและออกแรงสรางสะพานไมขามลําน้ําชีนอยมีขนาดกวาง 3 เมตร
ยาว 60 เมตร (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/16 เรื่อง สะพานจังหวัดอุบลราชธานี 12 เมษายน15 กันยายน 2475)
พ.ศ.2475 ถนนสายเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานีผานอําเภอมวงสามสิบตอจาก
เขตอํ า เภอบุ ง จั ง หวั ด อุ บ ลฯ มี ลํ า ห ว ยกี ด ขวางอยู 4 แห ง ร.อ.ท.ขุ น ศรี น รารั ก ษ (โสม ศรี น รา)
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นายอําเภอมวงสามสิบ พรอมดวยกรมการอําเภอ กํานัน ผูใหญบานและราษฎรในอําเภอดังกลาว ได
ออกทรัพยสวนตัวจัดสรางสะพานประกอบดวย (1) สะพานขามลําหวยเวียงหลวง (2) สะพานขามลํา
หวยสรางมิ่ง (3) สะพานขามลําหวยหมากเห็บ และ(4) สะพานขามลําหวยมวง โดยสะพานทั้ง 4 แหงนี้
ใชไมเต็งรัง มีราวลูกกรงทั้ง 2 ขาง และถมดินจากไมกระดานกับดินหัวสะพานพูนเปนถนนขึ้นรับกับ
สะพานทั้ ง 2 ด า น (หอจดหมายเหตุ แห งชาติ. มร.7 ม/16 เรื่อง สะพานจังหวัดอุบ ลราชธานี 12
เมษายน-15 กันยายน 2475)
ในปเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยไดรั บใบบอกวา ทางหลวงในท องที่อํ าเภอ
ตะลุง จังหวัดบุรีรัมยชํารุดทรุดโทรม บางแหงจําเปนตองทําสะพาน เพราะของเกาชํารุดเสียหายบาง
ยังไมเสร็จบาง รองอํามาตยเอก ขุนนัยประศาสน นายอําเภอตะลุงพรอมดวยกํานัน ผูใหญบาน และ
ราษฎรไดพรอมใจกันทําทาง สรางสะพานและศาลาที่พัก คือ
(1) ซอมและทําทางตอจากเขตอําเภอเมืองบุรีรัมย ถึงที่วาการอําเภอตะลุงสาย
1 ระยะทางยาว 26 กิโลเมตร จากที่วาการอําเภอตะลุง ถึงเมืองต่ําและเขาพนมรุงสาย 1 ระยะทางยาว
20 กิโลเมตร จากที่วาการอําเภอตะลุง ถึงบานประสาทสาย 1 ระยะทางยาว 24 กิโลเมตร ทางทั้ง 3
สายนี้มีขนาดกวาง 8 เมตร ใชแรงราษฎรไปทั้งสิ้น 4,950 คน (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/16
เรื่อง ถนนในจังหวัดบุรีรัมย 9-23 พฤษภาคม 2475)
(2) ทําสะพานขามหวยเสว ใชไมเต็งรัง ตัวสะพานกวาง 3 เมตร
(3) ซอมสะพานหวยตะโก เนื่องจากของเกาชํารุดหักพังใชไมเต็งรัง ตัวสะพาน
กวาง 3 เมตร
(4) ทําสะพานขามหวยปูน ใชไมเต็งรัง ตัวสะพานกวาง 3 เมตร
(5) ซอมทําฝากระดานประตูและหนาตางศาลาที่พักคนเดินทางที่บานประสาท
หลังเกาขึ้นใหม 1 หลัง ใชแรงงาน 50 คน การปลูกสรางศาลาที่พัก สะพานและซอมทางทั้งหมดมีผู
บริจาคทรัพยชวยเหลือรวม 12 ราย เปนเงิน 69 บาท 93 สตางค เงินทั้งหมดนี้ไดใชเปนคาเครื่องเหล็ก
และจัดการทําบุญฉลอง (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/16 เรื่อง สะพานจังหวัดบุรีรัมย 9-23
พฤษภาคม 2475)
การขยายเส น ทางคมนาคมในสมัย พระบาทสมเด็จ พระปกเกลาเจาอยูหัว ใน
อีสาน นับวามีความกาวหนามากในแรกตนรัชกาลระหวาง พ.ศ.2468-2469 รัฐบาลไดเปดเดินรถไฟ
จากนครราชสีมาไปยังบุรีรัมยสําเร็จ และขยายตอจนถึงสุรินทรใน พ.ศ.2469 โดยในเดือนเมษายนป
เดียวกัน กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ไดเสด็จตรวจราชการเสน ทางระหว างจั งหวั ดบุรีรั มย กับ
จังหวัดสุรินทร การตรวจเสนทางครั้งนี้เพื่อตรวจดูสภาพความพรอมของรางรถไฟและตวามพรอมของ
เสนทาง ตามพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ.2464 โดยเปดใชอยางเปนทางการใน

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

392
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2469 (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 พ/5 เรื่อง เปดทางระหวางบุรีรัมยกับ
สุรินทร 20-25 เมษายน 2469)
ใน พ.ศ.2478 รัฐ บาลไดจัดสรรเงิน ประเภทอุดหนุน ทางทองถิ่น ใหไปใชจาย
สําหรับจังหวัดบุรีรัมยเพื่อดําเนินการสรางถนนจากที่ตั้งเมืองบุรีรัมยไปยังอําเภอตะลุง และอําเภอ
นางรอง ซึ่งแตเดิมเปนทางเกวียน การคมนาคมไปมาลําบากสรางความเดือดรอนใหแกราษฎร ดวยเหตุ
ที่ พ.ต.หลวงศั กดิ์ ร ณการ ผู แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมยไดมีกระทูถามถึงนโยบายของรัฐ บาลเรื่ อ ง
ความคิดที่จะทําถนนในบุรีรัมย เนื่องจากอําเภอตะลุงและนางรองเปนชายแดนที่ติดตอกับเขมรต่ําใน
อาณัติของฝรั่งเศส การมีถนนเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานที่ไมสะดวก ทําใหมีโจรผูรายจากเขมรต่ํา
ลอบเขามาโจรกรรมขาวของในเขตบุรีรัมยอยูเนือง ๆ และเจาหนาที่ฝายสยามก็ไมสามารถออกติดตาม
ไดทันเพราะทางคมนาคมไม ส ะดวก (กระทูถามของ พ.ต.หลวงศักดิ์ร ณการ ผูแทนราษฎรจั งหวั ด
บุรีรัมย. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนที่ 0ง. หนา 101-102. 14 เมษายน 2478)
การก อ สร า งทางรถไฟเชื่ อ มภาคอี ส านตอนเหนื อ นายทองม ว น อั ต ถากร
ผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม ไดตั้งกระทูถามรัฐบาลถึงความลาชาในการกอสรางเสนทางรถไฟ
จากเมืองขอนแกนไปเมืองหนองคาย ซึ่งโดยการคาดการณของรัฐบาลไดชี้แจงตอบกลับไปวา เหตุที่
กลาววาการกอสรางเปนไปอยางลาชานั้นไมจริง การกอสรางดําเนินไปอยางตอเนื่องตามงบประมาณที่
ไดรับ หากไมประสบกับปญหาประมาณวาจะสามารถเปดขนสงสินคาและผูโดยสารไดถึงเมืองกุมภวาป
ประมาณ พ.ศ.2480 และคาดวาจะถึงอุดรธานีใน พ.ศ.2482 อยางไรก็ตามการสรางเสนทางรถไฟจาก
นครราชสีมาขึ้นอีสานเหนือสามารถเปดเดินรถไฟขึ้นถึงขอนแกนสําเร็จใน พ.ศ.2476 หลังจากนั้น การ
ดําเนินนโยบายพัฒนาเสนทางรถไฟในอีสานก็ดําเนินการอยางคอยเปนคอยไปและถึงอุดรธานีชากวา
กําหนด 2 ปกลาวคือ รถไฟสายอีสานเหนือขึ้นถึงจังหวัดอุดรธานีแลวเสร็จใน พ.ศ.2484 และสาย
สุดทายคือ สายหนองคาย แลวเสร็จใน พ.ศ.2501 (กระทูถามของนายทองมวน อัตถากร ผูแทนราษฎร
จังหวัดมหาสารคาม. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนที่ 0ง. หนา 1863. 15 กันยายน 2477)
นายทองมวน อัตถากร ยังไดกลาวถึงการสรางทางหลวงแผนดินในอีสานอีกกับ
รัฐบาล โดยไดวิจารณวา การกอสรางทางหลวงนั้นเปนไปอยางลาชา อนึ่งการสรางทางหลวงหากไม
สรางใหเสร็จไปเปนตอน ๆ เพื่อความสะดวกในการคมนาคม ในเวลานี้สวนใหมก็ดําเนินการสรางไป
ในขณะที่สวนเกายังไมเสร็จ ทั้งยังตองเสียงบประมาณซอมแซมทุกป แตการคมนาคมยังไมไดผลดี
เทาที่ควร การใชงบแผนดินไปสรางเรื่อย ๆ ยอมขัดตอโครงการดี ๆ อื่น ๆ รัฐบาลจะสามารถแกไข
ป ญหานี้ ได อ ย า งไร ทั้ งนี้ รั ฐ บาลไดชี้แจงว า รัฐ บาลมีน โยบายการสร างทางหลวงแผ น ดิ น มาเป น
เวลานานแลว เจาหนาที่ไดพยายามจัดทําอยางรีบเรงเทาที่งบประมาณจะมีใหอํานวย ทางหลวงจะ
เกิดขึ้นจากความตองการของราษฎรของจังหวัดตาง ๆ ดังนั้นรัฐบาลจึงตองดําเนินการใหทั่วถึงกัน และ
อํานวยการใหเสนทางทุกสายไมวาใหมและเกาสามารถใชประโยชนไดดีขึ้นเปนลําดับ อยางไรก็ตาม
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ตองคํานึงถึง การถมดินใหแนนเพื่อปองกันเวลาดินยุบจะไมทําใหถนนเสียหาย นอกจากนี้รัฐบาลยังมี
นโยบายสรางทางหลวงจากจังหวัดมหาสารคามไปยังอําเภอหลุบ (กาฬสินธุเดิม) ดวย อยางไรก็ตาม
รัฐบาลไมไดเพิกเฉย และมีการวางเสนทางหลวงแผนดินเอาไวแลว (กระทูถามที่ 27/2478 ของนาย
ทองมวน อัตถากร ผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การกอสรางทางหลวงและทางจากจังหวัด
มหาสารคามไปอําเภอหลุบ. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนที่ 0ง. หนา 3319-3321. 9 กุมภาพันธ
2478)
ผลของการดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานดานคมนาคม พบวา ในสมัยที่กรมพระ
กําแพงเพชรอัครโยธิณไดเขามารับราชการในกระทรวงคมนาคม เสนทางในพระราชอาณาจักรไดขยาย
เปนระยะทาง 1,821 กิโลเมตร (วิทยา ปานะบุตร, 2527: 205) กลาวไดวา เสนทางที่สําคัญที่สุ ดใน
อีสานคือเสนทางรถไฟ ที่ดําเนินการกอสรางโดยรัฐบาลในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม สวน
เสนทางที่เปนถนนจะอยูในความผิดชอบของแตละมณฑล จากการศึกษาจดหมายเหตุและราชกิจจา
นุเบกษาในรัชกาลที่ 7 ทําใหพบวา การดําเนินการสรางถนน สะพานสวนใหญในหัวเมืองตาง ๆ ใน
มณฑลนครราชสีมาและอุดร กระทําโดยราษฎรกับผูปกครองระดับกรมการอําเภอเปนหลัก อาศัยการ
เรี่ยไรเงิน และขอแรงราษฎรมาชวยสรางถนน ทั้งนี้เปนผลมาจากปจจัยทางการเงินเปนสาเหตุสําคัญ
และไดกลายเปนปญหาหลักในรัชกาลที่ 7 ดังจะเห็นไดจากถนนหลวงในเมืองนครราชสีมาเมื่อคราวที่
กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน เสด็จตรวจราชการใน พ.ศ.2472 ทรงพบวา ทางหลวงสวนใหญอยูใน
สภาพชํารุดทรุดโทรมเพราะทางราชการไมอาจจะจัดคาบํารุงรักษาใหเพียงพอได กลาวคือ ตองใชจาย
คาดูแลและซอมแซมถึงกิโลเมตรละ 800-1,000 บาทในทุก ๆ ป ในขณะที่คากอสรางถนนตองใชงบถึง
8,000 บาทตอระยะทาง 1 กิโลเมตร ในทางกลับกันรัฐบาลไมไดรับผลประโยชนจากการสรางถนน
เทียบเทากับทางรถไฟ จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหพระองคไมดําเนินนโยบายพัฒนาทางหลวงในหัว
เมือง (วิทยา ปานะบุตร, 2527: 205) อยางไรก็ตามยังมีนโยบายที่ยังไมไดดําเนินการ คือ การขยาย
เสนทางหลวงแผนดินมหาสารคาม-รอยเอ็ด และ หนองคาย-อําเภอทาบอ (กรมทางหลวง, หนา 18,
อางอิงจาก วิทยา ปานะบุตร, 2527: 316)
แมวาจะมีการพัฒนาระบบการขนสงใหมีประสิทธิภาพดวยการสรางเสนทาง
รถไฟไปอุบลราชธานี และไปหนองคาย แตก็ตองระสบกับความลาชาเชน การสํารวจสภาพภูมิประเทศ
ซึ่งพื้นที่อีสานตอนบนกับอีสานตอนลางมีลักษณะทางภูมิศาสตรคอนขางแตกตางกัน ดังนั้นรัฐบาลจึง
ตองคํานึงถึงพื้นที่ที่สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วกอนเชนที่อุบลราชธานี การสรางทางรถไฟเขาสู
อุบลราชธานีนับเปนเหตุผลทางการเมืองประการหนึ่งที่รัฐบาลตองการเชื่อมตอจังหวัดนี้ใหรวดเร็วที่สุด
เพราะกลัววาฝรั่ งเศสอาจจะเข าขยายอํ านาจในพื้น ที่ลุมน้ําโขงตอนในอี กครั้ง (ธนัญชัย รสจันทร,
2550: 105) และสังเกตไดวา ในชวงระยะเวลาตั้งแต พ.ศ.2468-2472 กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน
ไดเสด็จตรวจราชการติดตอกันดังนี้
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ตารางที่ 6.6 รายละเอียดการตรวจราชการของกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธินในอีสาน
ที่
1

2

3

4
5
6

สถานที่ตรวจราชการ
กรมพระกํ า แพงเพชรอั ค รโยธิ น เสด็ จ ตรวจราชการดู ค วามคื บ หน า การ
ก อ สร า งเส น ทางรถไฟสายตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จากนครราชสี ม าถึ ง
อุ บ ลราชธานี และข า มแดนไปฝงลาวของฝรั่งเศส เพื่อทอดพระเนตรการ
ติดตอและระบบการคมนาคมของลาว การตรวจราชการครั้งนี้มีความสําคัญ
มาก คือการตรวจความคืบหนาในการกอสรางทางหลวงจากชองเม็กต อกับ
แดนฝรั่งเศส รวมทั้งการกอสรางสะพานขามหวยโดมนอย ซึ่งในเวลาตอมา
ชองเม็กไดกลายเปนจุดผานแดนถาวรระหวางไทยกับลาวที่เมืองปากเซ
กรมพระกําแพงเพชรอั ครโยธิน เสด็จตรวจราชการดูการก อสร างเส น ทาง
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือจากสถานีบุรีรัมยซึ่งจะเปดใชใน พ.ศ.2469
โดยทรงฯ เสด็จตรวจความเรียบรอยกอนจะดําเนินการเปดใหประชาชนใช
บริการ และไดออกตรวจกิจการไปรษณียเมื องนครราชสีมา, บุรีรัมย และ
สุรินทร
กรมพระกํ า แพงเพชรอั ค รโยธิ น เสด็ จ ตรวจราชการในรอยต อ มณฑล
นครราชสีมา เนื่องจากไดรับแจงจากกระทรวงเกษตราธิการวา มีโรคระบาท
สัตวในพื้นที่ดังกลาวจึงควรดําเนินการปองกันเรงดวน โดยใหบรรทุกสัตวทาง
รถไฟหรือทางเรือจะสะดวกกวาปลอยใหสัตวพาหนะคือโค กระบือเดินเทา
ผานเขตโรคระบาด ในชวงเวลานั้นมีการตนโคกระบือจากอําเภอชั้นนอกของ
นครราชสีมาและอุบลราชธานีไปทางชองเขาตะโกเปนจํานวนมาก นอกจากนี้
ยังเสด็จตรวจราชการในทองที่อําเภออรัญประเทศอีกแหงหนึ่ง
กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธินเสด็จตรวจราชการการกอสรางทางรถไฟสาย
นครราชสีมา-อุบล ซึ่งมีกําหนดจะเปดใหบริการในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2471
กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธินเสด็จตรวจราชการเสนทางสายอุบลราชธานีขอนแกน
กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธินเสด็จตรวจราชการกิจการรถไฟในทองที่เมือง
นครราชสีมา-ขอนแกน เกี่ยวกับเรื่องสินคาขาว

ระยะเวลา
พ.ศ.2468

เมษายน
พ.ศ.2469

สิงหาคม
พ.ศ.2469

มิถุนายน
พ.ศ.2471
ธันวาคม
พ.ศ.2472
กรกฎาคม
พ.ศ.2473

ที่ มา: หอจดหมายเหตุ แห งชาติ . มร.7 พ/4 เรื่อง กรมพระกําแพงเพชรฯ เสด็จ ตรวจราชการ 14
ธันวาคม 2468-28 กรกฎาคม 2474 และหอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 พ/1 เรื่อง รายงานกรมพระ
กําแพงเพชร ตรวจราชการหัวเมือง 18 กันยายน 2471-31 กรกฎาคม 2473
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ความเปลี่ยนแปลงดานการคมนาคมที่ปรากฏชัดเจนและสงผลตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในอีสานตั้งแตรถไฟเขาถึงเมืองตาง ๆ ในอีสานตามตารางประกอบดังนี้
ตารางที่ 6.7 จํานวนเสนทางที่รัฐบาลดําเนินการเปดใชในภาคอีสาน
เมือง-ชุมทาง
ทาชาง
บุรีรัมย
สุรินทร
หวยทับทัน
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
บัวใหญ
เมืองพล
บานไผ
ขอนแกน
อุดรธานี
หนองคาย
ทานาแลง(ลาว)

พ.ศ.
2468
2468
2469
2470
2471
2473
2474
2474
2476
2476
2484
2499
2552

รัชกาลที่ 6



รัชกาลที่ 7

รัชกาลที่ 8

รัชกาลที่ 9













ที่มา: สุวิทย ธีรศาศวัต (2550: 112-125)
จากตารางดั งกล าว ชี้ใหเห็น วา รัฐ บาลไดขยายเสน ทางคมนาคมไปทั่วพื้นที่
มณฑลนครราชสีมา 6 แหง ในจํานวนนี้อยูในระหวาง พ.ศ.2469-2476 สวนมณฑลอุดร ซึ่งตอมาไดถูก
ยุบใน พ.ศ.2476 มีการกอสรางสถานีรถไฟจนแลวเสร็จและเปดทําการใน พ.ศ.2476 การเปดเดินรถไฟ
ไปสุดเสนทางสายตะวันออกเฉียงเหนือที่อุบลราชธานีใน พ.ศ.2473 ไดกอใหเกิดการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจ กลาวคือ การขนสงสินคาไปยังเมืองหลวงที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สวนสายอีสานเหนือในสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว สุดเสนทางที่เมืองขอนแกน ซึ่งแตเดิมเปนรอยตอของมณฑล
อุดรกับมณฑลนครราชสีมา
ใน พ.ศ.2477 ได มีการปาฐกถาแถลงการณเกี่ย วกับ สภาพทั่ว ไปของจั ง หวั ด
อุบลราชธานี (หลัง พ.ศ.2476 ยกฐานะเปนจังหวัดและแยกตัวเปนเอกเทศจากมณฑลนครราชสีมา)
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เกี่ยวกับสภาพถนนหนทาง ดังขอความของนายเลียง ไชยกาล ผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ดัง
ความวา
“…ถนนหนทาง อุบลมีแมน้ํามูลไหลผาน จากเขตแดนนครราชสีมา ถึงลําแมน้ํา
โขงทางทิ ศ ตะวั น ออก ติ ด กั บ เขตแดนฝรั่ ง เศส อดี ต ของการคมนาคมระหว า งอุ บ ลฯ กั บ จั ง หวั ด
นครราชสีมาเมื่อกอน 10 ปมานี้ (พ.ศ.2467) ทางรถไฟยังไมมี ใชเกวียนเปนพาหนะเดินทาง 13-15
วัน ครั้นประมาณหลัง 8-9 ปมานี้ (พ.ศ.2468 เปนตนมา) ทางรถไฟจากนครราชสีมาถึงอุบล ณ สถานี
วารินเปนที่สุด การคมนาคมจึงสะดวกโดยใชเวลาวันเดียวจากนครราชสีมาถึงอุบล การติดตอระหวาง
จังหวัดอุบลกับจังหวัดอื่น ยังอยูในเกณฑใชไมได และบางจังหวัดเชน นครพนม ติดตอกันเกือบไมได
เสียทีเดียว เวนแตในฤดูแลง
จากอุบลไปทางทิศตะวันออก คือพิมูล (พิบูลมังสาหาร - ผูวิจัย) และปากเซ
ซึ่งเปนจังหวัด (โปรแวงคของรัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศส) มีทางรถยนตเรียบรอย โดยปกติเดินไดทุกฤดู
ผานอําเภอพิมูลถึงปากเซใชเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง
การไปชมภูมิพื้น และความเปน อยูของดิน แดนอิน โดจีน ฝรั่งเศสในภาคนี้
โดยมากผานทางอุบลถึงพิมูล โดยเรือไฟหรือรถยนต แลวจากพิมูลโดยรถยนต ถึงปากเซราวชั่วโมงเศษ
จากปากเซมีทางรถเลียบลําน้ําโขงไปถึงสุวรรณเขตของฝรั่งเศสและเวียงจันทน ซึ่งไปโดยเรือกําปนก็
ได…” (ปาฐกถาของผูแทนราษฎร เรื่อง สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2539: 26) นอกจากนี้ยังมีปาฐกถา
ของนายเนย สุจิมา ผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีอีกหนึ่งคนไดนําเสนอสภาพการเดินทางสัญจร
ของชาวเมืองอุบลเอาไวดังความวา
“…พาหนะที่ใชลากเข็นประจําทองที่ โดยปกติใชโคเกวียนเปนพาหนะ ถาเปน
ฤดูแลงก็ใชรถยนตสําหรับบรรทุกสินคาและคนโดยสารจากอุบลฯ ไปตามอําเภอตาง ๆ ทางหลวงของ
แผนดินที่ใชการเรียบรอยไดเวลานี้มีอยูสายหนึ่ง คือสายจากอําเภอวารินชําราบ ผานอําเภอพิมูล ไป
ชองเมฆตอเขตจังหวัดปากเซอินโดจีนฝรั่งเศส อีกสายหนึ่งจากอุบลฯ ผานอําเภอมวงสามสิบ อําเภอบุง
ไปอําเภอมุกดาหาร ซึ่งเวลานี้เจาหนาที่กรมโยธาเทศบาลกําลังเริ่มงานดินเพื่อถนนสายนี้อยู อีกสาย
หนึ่งจากอุบลฯ ผานอําเภอเขื่องใน อําเภอลุมพุก อําเภอยโสธร ไปตอกิ่งไผ ทางสายนี้เจาหนาที่ของ
รัฐบาลไดทําการสํารวจและกรุยแนวทางไวแลวซึ่งอยูในโครงการของรัฐบาลจะกอสรางในกาลตอไป
เมื่อทางทั้งสองสายนี้สําเร็จเรียบรอยแลวจะเปนประโยชนแกประชาชนในการไปมาติดตอและการ
คาขายอยางยิ่ง
เพราะเหตุตําบลในเมืองอุบลฯ อันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดอุบลฯ อยูริม
แมน้ํามูลอันเปนแมน้ําสายใหญ ดังนั้นจึงมีแมน้ําหลายสายไหลมารวมสูเชนแมน้ําชี แมน้ําเซ หวยขะยุง
หวยสําราญ และลําโดม เปนตน แมน้ําเหลานี้ใหความสะดวกแกการไปมาติดตอในทางคาขายอีกทาง
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หนึ่งเหมือนกัน โดยปกติใชเรือพาย เรือถอ แตถาเปนฤดูฝนน้ําขึ้นมากแลว ก็ใชเรือไฟสําหรับโยงเรือ
สินคาและคนโดยสายไปตามลําน้ําสายตาง ๆ เหลานี้ได…” (ปาฐกถาผูแทนราษฎร เรื่อง สภาพของ
จังหวัดตาง ๆ, 2539: 179-180) และมีปาฐกถาของหลวงศักดิ์รณการ ผูแทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมยได
สะทอนใหเห็นความทุรกันดารของระบบคมนาคมในบุรีรัมยเอาไวความวา
“…ในจั ง หวั ด นี้ การคมนาคมระหว า งจั ง หวั ด ไปยั ง อํ า เภอต า ง ๆ ไม ส ะดวก
กลาวคือไมมีถนนหนทางดีพอ มีแตทางเกวียนเทานั้น ถาเปนฤดูฝนเดินลําบากมาก บางแหงก็เดินไมได
เพราะน้ําทวม และหนทางเปนโคลนตมเปนหลุมเปนบ การคมนาคมทางนําไมมีเลย เพราะเมืองนี้ตั้งอยู
บนดอนดั งกล า วแล ว โทรเลขจากจั งหวั ดไปอําเภอไมมีโ ทรศัพทกําลังจะทํา ขึ้น แตยัง ไมสําเร็ จ …”
(ปาฐกถาผูแทนราษฎร เรื่อง สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2539: 77)
นอกจากนี้ หลวงนาถนิติธาดา ผูแทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ ไดแสดงปาฐกถา
เกี่ยวกับสภาพการคมนาคมในจังหวัดชัยภูมิเอาไว ความวา
“…สถานีบัวใหญตั้งอยูตามทางรถไฟสายขอนแกนไมใชสายชัยภูมิ ชัยภูมิไมเคย
มีวาสนาถึงเพียงนั้น สถานีนี้หางจากจังหวัดชัยภูมิถึง 1,400 เสน ถาทานคํานวณดูตามระยะทางก็ดู
พอจะทน แตที่ไหนไดทานที่เคารพ เมื่อทานลงที่สถานีบัวใหญแลว ทานก็หาสามารถที่จะเรียกรถเชา
ใหวิ่งไปตามถนนลาดยางเชนในพระนครไดไม เพราะสถานีบัวใหญไปชัยภูมิไมเคยมีถนนแมแตลาดดวย
ดินธรรมดา มีแตทางเกวียนคดเคี้ยวไปตามปาดงพงเขา ตองขามหวยหนองคลองบึงบางที่สุดแมน้ํา (ลํา
น้ําชี) หากวาเปนฤดูแลง บางคราวขาพเจาวาเพียงบางคราว อาจมีรถยนตสาธารณะใหทานโดยสารไป
ไดบาง แตก็ไมแนนัก เพราะรถยนตแถวนี้วิ่งไปวันหนึ่งจะตองพักซอมตั้งหลายวัน รถยนตสาธารณะ
ที่วานี้ขโมยทางเกวียนไปเหมือนงูเลื้อย คนขับรถทางนี้ขาพเจาอวดทานไดวาสามารถในการขับที่สุด
สามารถที่จะเยยขับรถในพระนครใหไดอายทีเดียว เพราะนอกทางเกวียนซึ่งพอดีกับลอรถนั้นออกไป
เพียงนิ้วสองนิ้ว เต็มไปดวยตนไมใหญ ๆ บาง ลําหวยลึก ๆ บาง หากวาพลาดพลั้งนิดเดียวเขาก็จะพา
รถเขาขวิดกับตนไมหรือคว่ําลงไปในหวยอาจศูนยสิ้นไปดวยกันทั้งคนโดยสารดวย ในระหวางทาง แม
คนขับจะบังคับรถใหวิ่งไปตามทางไดสําเร็จก็ดี รถก็ยังแผลงฤทธิ์เดชทํานองรถการตูนในภาพยนตร คน
โดยสารตองยึดรถไวใหแนน มิฉะนั้นอาจเผนออกไปนอกรถและถูกสงโรงพยาบาล การเดินทางหาก
เครื่องยนตเกิดขัดของขึ้น ซึ่งความจริงเกือบไมเวนสักคราวเดียว ทานก็จะตองพักแรมกลางปาตั้งสอง
สามคืน แตถาเคราะหดีก็อาจถึงในวันเดียว อยางไรก็ดีคนโดยสารจะตองสะบักสะบอมไปตาม ๆ กัน
เขาตําราที่วาไมตายก็คางเหลืองนี้แหละทานทั้งหลายไดโปรดชวยเห็นอกชาวจังหวัดที่อยูหางไกลพระ
นครวาลําบากยากแคนเพียงใด
เมื่อรถยนตพาทานไปถึงจังหวัดหรือหากเปนฤดูฝนทานตองไปพาหนะเกวียน
หรือมาหรือไมก็เดินดง ทานจะพบสถานที่ราชการตั้งเปนหยอมเปนหมูอยูในที่ราบแหงหนึ่ง ขาพเจา
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อยากจะใหทานเขาใจวาตั้งอยูกลางทุงนาหางที่ตั้งเมืองนี้ออกไปไมกี่สิบเสนก็เปนปาใหญ ๆ เชนเต็งรัง
มีทุงนาแทรกอยูในระหวางปาไมเหลานี้ รวมทั้งเนื้อที่ของจังหวัดนี้ทั้งหมดราว 8,000 กิโลเมตรตาราง
เหลี่ยม…” (ปาฐกถาผูแทนราษฎร เรื่อง สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2539: 97-98) จากขอความดังกลาว
สะทอนใหเห็นวา แมจะมีการสรางเสนทางสวนตอขยายไปยังพื้นที่ภาคอีสานตะวันออกและอีสาน
ตอนบน ในทางตรงกันขาม พื้นที่ติดภูเขาเชนชัยภูมิ รวมทั้งเลย ก็ยังไรวี่แววของการมีระบบคมนาคม
ขนสงที่ทันสมัยเหมือนจังหวัดอื่น ๆ แตก็ไมไดรับการเพิกเฉยจากรัฐบาลแตอยางใด ดังที่หลวงนาถนิติ
ธาดาไดอธิบายเพิ่มเติมวา
“…เมื่อกลาวถึงถนนหนทางแลวทําใหระลึกถึงพระคุณของรัฐบาล คณะเจาคุณ
พหลพลพยุหเสนา ที่ไดมีความเมตตาสั่งเจาหนาที่ไปสํารวจทําแผนที่วาจะสรางถนนจากบัวใหญไปถึง
จังหวัด แมจะยังมิไดลงมือสรางก็ควรที่จะสรรเสริญวารัฐบาลคณะเปลี่ยนแปลงไดมองเห็นความทุกข
ยากของประชาชนจังหวัดนี้เปนอันดี ราษฎรตองซองสาธุการในพระคุณของรัฐบาลในสวนนี้และตาง
คอยเพื่อเห็นความสําเร็จ แมขณะนี้รัฐบาลจะยังมิไดลงมือทําอะไรยิ่งไปกวาสํารวจทําแผนที่ ขาพเจาก็
หวังเปนอยางยิ่งกวารัฐบาลไดตั้งตวามกรุณามาแลวคงจะกรุณาตอไป เพราะถาจะทิ้งเมืองนี้ใหตกอยูใน
ปาดงไมมีทางติดตอกับรถไฟแลว ก็นาจะยุบเสียดีกวา…” (ปาฐกถาผูแทนราษฎร เรื่อง สภาพของ
จังหวัดตาง ๆ, 2539: 99)
ในวันที่ 6 และ 8 กุมภาพันธ พ.ศ.2477 พระยาสารคามคณาภิบาล และนาย
ทองมวน อัตถากร ผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม ไดปาฐกถาเกี่ยวกับสภาพถนนหนทางในจังหวัด
เอาไวความวา
“…บริเวณรอยเอ็ด มีเมืองรอยเอ็ด 1 เมืองมหาสารคาม 1 เมืองกาฬสินธุ 1 เปน
ที่ราบสูง นอกจากนั้นก็เปนปา มีที่ดินรกรางวางเปลามิไดทําประโยชนเปนสวนมาก การปามิไดเปน
อาชีพสําคัญของพลเมืองแตอยางใด ทางทิศเหนือของจังหวัดที่ติดตอกับจังหวัดสกลนคร นั้นเปนเขา
และมีปาทึบที่ชื่อวา “ดงแมเผด” หรือ “ดงเปรต” อยูในทองที่อําเภอกุฉินารายณ และอําเภอหลุบ
(จังหวัดกาฬสินธุเดิม) ในดงแมเผดนี้ มีตนไมใหญ ๆ ขึ้นหนาทึบมาก มีสัตวปา เชน ชาง เสือ ฯลฯ เปน
ตน เมื่อไมนานมานี้ชาวเมืองมักพากันไปตอชางนํามาใชเปนพาหนะและลากเข็นซุงเสมอ ฤดูที่ตอชาง
นิยมตอกันในฤดูหนาว ประเพณีอยางหนึ่งที่เกี่ยวกับการตอชางก็คือ ครอบครัวของคนที่ไปตอชางซึ่ง
อยูบานนั้นจะตองสํารวมกิริยาวาจาใหเปนไปในทางสิริมงคล ผูใดฝาฝนเชื่อกันวาผูไปปาจะตองไดรับ
อันตราย เวลานี้การตอชางไดซาลงไปมากแลว เพราะราคาชางตกต่ําลงมาก
ทานที่ประสงคเดินทางไปจังหวัดมหาสารคามในเวลานี้อาจไปไดโดยทางรถไฟ
จากพระนครพักที่นครราชสีมา 1 คืน ขึ้นรถไฟตอไปทางสายขอนแกน ลงที่สถานีบานไผ ขึ้นรถยนต
ตอไปอีกราว 4 ถึง 6 ชั่วโมง จึงจะถึงที่ตั้งจังหวัด สวนการคมนาคมระหวางทองที่ตาง ๆ ในจังหวัดนี้
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โดยมากตองไปดวยเกวียนที่ไปดวยรถยนตไดนั้นมีนอยแหงเต็มที ทางรถยนตสวนมากเปนทางเกวียน
มากอน ภายหลังทางราชการไดซอมแซมดัดแปลงใหรถยนตเดินได ทางรถยนตที่รัฐบาลเอาใจใสจะ
บํารุงนั้น คือ สายชนบทถึงอุบลซึ่งจะตองผานสถานีบานไผและมหาสารคามดวย แตการกอสรางทาง
สายนี้ไดดําเนินไปโดยเชื่องชามาก ปนี้รัฐบาลไดใหเงินเปนคากอสรางทางสายนี้เปนเงิน 40,000 บาท
เทานั้น เมื่อมองเห็นสภาพของทางและสะพานที่ไดถูกน้ําเซาะทําลายเสียหายลงอยางมากมายเมื่อหนา
น้ําปนี้แลวเงินจํานวนนี้ก็คงจะพอดีกับคาเสียหายที่จะตองซอมแซมและมีการสรางขึ้นใหมอีกเล็กนอย
เท า นั้ น ส ว นการคมนาคมกั บ จั ง หวั ด ใกล เ คี ย งนั้ น ที่ ส ะดวกที่ สุ ด คื อ ทางรถยนต ติ ด ต อ กั บ จั ง หวั ด
ขอนแกน และรอยเอ็ด ซึ่งมีถนนสายชนบทถึงอุบลผานไป สวนการคมนาคมกับจังหวัดบุรีรัมยนั้น
โดยมากไปมาหาสูกันดวยเกวียน ที่รายที่สุดก็คือจังหวัดสกลนคร ซึ่งแมจะอยูติดตอกันก็ดี ชาวสอง
จังหวัดนี้เกือบจะไมมีการติดตอกันเลย เพราะการคมนาคมลําบากมาก ตองเดินผานเขาและปาทึบดัง
ไดกลาวแลว
กอนหนาที่รถไฟจะถึงจังหวัดขอนแกน การเดินทางระหวางนครราชสีมากั บ
จังหวัดนี้ลําบากอยางยิ่ง ตองใชเกวียนซึ่งเดินทางไดไมเกินวันละ 20 กิโลเมตร และในฤดูแลงตองใช
เวลาถึง 10 วัน ตองนั่งในเกวียนกินฝุนอยางถึงขนาด กันดารทั้งน้ําบริโภคและใชสอย บางทีตองไปหา
น้ําใชหางจากที่เกวียนพักหลายรอยเสน บางทีก็มีแตน้ําขุนเจือไปดวยมูลโค ตองใชกวนดวยสารสม กวา
จะไดรับประทานหรือใชหุงหาอาการก็แทบเปนลม ผูเดินทางในครั้งนั้น ถาไมเปนคนอดทนอาจเลิกรา
เสียกลางทางก็ได สวนในฤดูฝนตองใชเวลาเดินทางถึง 20 วัน นับวาไดรับความทรมานในการเดินทาง
เปนอยางมาก ตองนําเกวียนโคลุยน้ําลุยโคลนไปแทบตลอดทาง บางคราวตองนอนบนโคลนตม จะหา
ฟนใชหุงหาอาการก็แสนลําบาก ตามที่เลานี้เปนความยากลําบากในการเดินทางในครั้งเมื่อ 10 ปกอน
(พ.ศ.2467) แตในเวลานี้การคมนาคมไดเจริญขึ้นมากดังไดกลาวแลวขางตน…” (ปาฐกถาผูแทนราษฎร
เรื่อง สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2539: 117-118)
ถึงแมจะมีการสงคณะผูตรวจราชการลงพื้นที่ภาคอีสานหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 กระนั้น ในคราวเปดประชุมสภาผูแทนราษฎรประจําป พ.ศ.2477 ผูแทนราษฎร
อีสานสวนใหญตางแสดงใหเห็นถึงเหตุแหงความไมเจริญดวย การไมมีเสนทางคมนาคมที่ดีจึงสงผลให
การค า ขายไม เ จริ ญ ก า วหน า อย า งที่ ค วรจะเป น ดั ง ที่ ห ลวงไพศาลเวชกรรม และขุ น เสนาสั ส ดี
ผูแทนราษฎรจังหวัดรอยเอ็ดไดมีปาฐกถาเอาไวความวา
“…ทางคมนาคมของจังหวัดรอยเอ็ดที่ติดตอกับจังหวัดอื่นที่ใกลเคียงและที่อยูใน
ภาคอิสาณดวยกันแลว นับวายังลาหลังกวาจังหวัดอื่นมากมาย การเดินทางโดยรถยนตไปมาก็ไม ได
ตลอดป ทั้งตัวถนนและสะพานที่ทอดขามหวย และลําชีก็แสนจะนากลัวอันตรายซึ่งอาจจะบังเกิดขึ้นได
จังหวัดรอยเอ็ดนี้นับเปนศูนยกลางของการคมนาคมในภาคอิสาณแหงหนึ่ง แตเหตุที่ถนนหนทางไม
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คอยเรียบรอยเหมือนกับจังหวัดอื่น ๆ ดวยเหตุนี้บางทีจะเปนเพราะรัฐบาลจะทําถนนและทางรถไฟ
ติดตอกับประเทศที่อยูใกลเคียงใหเสร็จเสียกอนนั้นเอง จึงทําใหจังหวัดนี้สูจังหวัดที่อยูชายแดนไมได
และเนื่องดวยทางคมนาคมไมสะดวกนี้เองเปนเหตุใหราษฎรชาวพื้นเมืองไมคอยไดทองเที่ยวไปใน
จังหวัดตาง ๆ เพื่อเปนการเปดหูเปดตาไดรูเห็นบานเมืองที่เจริญกวาจังหวัดของตัว ซึ่งจะทําใหราษฎร
ตื่นจากการหลับ ตื่นจากความโง คือตื่นตัว ทําใหเกิดมานะในการทํามาหากินและคาขาย อันจะนํามา
ซึ่งความมั่งมีสําหรับตนเองแลว ก็ยังจะเปนความสมบูรณของประเทศโดยตรงอีกดวย…” (ปาฐกถา
ผูแทนราษฎร เรื่อง สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2539: 176-177)
จะเห็นไดวา ขอความดังกลาวมาขางตนไดแสดงใหเห็นสภาพปญหาแหงความไม
เจริญดวยบางจังหวัดมีถนนหนทางไมเจริญเหมือนกับจังหวัดที่มีทางรถไฟ เชน มหาสารคาม รอยเอ็ด
ชัยภูมิ สามจังหวัดนี้รัฐบาลไมมีโครงการสรางทางรถไฟจึงทําใหมีความลาหลังและกันดารกวาจังหวัด
อื่น ๆ ที่มีทางรถไฟพาดผาน
นอกจากกิ จ การอื่ น ๆ ที่ รั ฐ บาลเข ามาดํา เนิ น นโยบายพั ฒ นาอี ส านเรื่ อยมา
ในชวงปลายทศวรรษ 2470 รัฐบาลไดทําการสงขาราชการออกสํารวจภูมิประเทศเพื่อจัดวางโครงการ
ชลประทานในภาคอีสาน นายสนิท เจริญรัฐ ไดตั้งกระทูถามตอคณะรัฐบาลในการเปดประชุมสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ.2478 ถึงการดําเนินการวางสกีมการชลประทานในอีสานวาจะเสร็จในเวลาใด การ
ดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบชลประทานในอีส านนี้ รัฐ บาลไดต อบกลั บ วา ในเวลานี้ยังทําการไม เ สร็ จ
เรียบรอย เพราะอาณาเขตในภาคนี้กวางขวางมาก จึงจําเปนจะตองเสียเวลาทําการสํารวจนาน รวมทั้ง
เงินสําหรับการสํารวจก็มีจํากัด สวนเรื่องความชวยเหลือตอเกษตรกร รัฐบาลไดชี้แจงวาเปนการยากที่
จะกําหนดเวลาไดแนนอน ในขณะนี้สิ่งที่กระทําไดคือการพยายามใหความเห็นและคําแนะนําตามหลัก
วิ ช าการเกษตรแก ร าษฎร (กระทู ถ ามที่ 56/2478 ของนายสนิ ท เจริ ญ รั ฐ ผู แ ทนราษฎรจั ง หวั ด
นครราชสีมา เรื่อง การสํารวจภูมิประเทศเพื่อสกีมการชลประทานในภาคอีสาน. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 52 ตอนที่ 0ง. หนา 2875-2876. 22 ธันวาคม 2478)
นอกจากปญหาระบบชลประทานที่ยังอยูในระหวางการดําเนินการแลว จาก
กระทูของ หลวงศักดิ์รณการ ผูแทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย ทําใหทราบวา ยังมีเรื่องของภาวะขาดแคลน
น้ําซึ่งนับเปนทุพภิกขภัยระดับตน ๆ ในทองที่ภาคอีสาน กระทูนี้แสดงใหเห็นวา ราษฎรอีสานโดย
เฉพาะที่บุรีรัมยตองประสบกับภาวะขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในฤดูน้ําแลง ขอนี้รัฐบาลไดชี้แจงวา
ทราบดีถึงปญหาความเปนอยูของราษฎรชาวจังหวัดบุรีรัมย รัฐบาลไดเตรียมการที่จะชวยเหลือบรรเทา
ความอัตคัดในเรื่องน้ํ า ที่จ ะบริโภคใชส อยเทาที่จ ะทําไดในเวลาอันรวดเร็ว และหากมีงบประมาณ
เพียงพอ กรมชลประทานจะดําเนินการสํารวจพื้นที่ลําปลายมาศในฤดูแลงนี้ วิธีการแกไขปญหาภาวะ
ขาดแคลนน้ําดังกลาวคือ การสรางอางกักเก็บน้ํา หรือ สรางทํานบเก็บกักน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพภูมิ
ประเทศดวย (กระทูถามที่ 229/2478 ของ พ.ต. หลวงศักดิ์รณการ ผูแทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง
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สรางทํานบกกั้นลําปลายมาศ และลําประโคง. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนที่ 0ง. หนา 3096.
12 มกราคม 2478) อยางไรก็ตามการรับปากของคณะรัฐบาลในเวลานั้นไดถูกตั้งคําถามอีกครั้ง วา
รัฐบาลจะเริ่มดําเนินการไดเมื่อไร รัฐบาลไดชี้แจงวา จะบํารุงลําปลายมาศใหมีสภาพดีขึ้น เพื่อสามารถ
กักเก็บน้ําเอาไวชวยเหลือสําหรับการเพาะปลูกและการบริโภคใชสอยของราษฎร แตจะตองสํารวจ
อยางละเอียด และรวบรวมแผนผังเอาไวใหสมบูรณเสียกอน กอนจะพิจารณาลงมือกอสรางทํานบหรือ
ประตูระบายน้ํา ซึ่งจะเปนหนาที่ของกรมชลประทาน นอกจากนี้ยังมีการเสนอใหสรางทํานบเก็บน้ําที่
ลําตะโคงอีกแหงหนึ่งดวย

ภาพที่ 6.5 การสัญจรทางลําน้ําชีบริเวณหมูบานทาขอนยาง จ.มหาสารคาม
พ.ศ.2479
ที่มา: Robert L. Pendleton (1959: Web-Site)
6.3.1.3 ดานเศรษฐกิจ
การมาถึงของรถไฟที่เมืองบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ตั้งแต
พ.ศ.2468-2473 สงผลใหมีการเลี้ยงและการคาสุกรจํานวนมาก ลําดับรองลงมาคือการคาโค และ
กระบือ นอกจากนี้ยังมีการขยายพื้นที่เพาะปลูก การสรางทํานบเพิ่มขึ้น การเลี้ยงครั่ง การคาไม ยาสูบ
ฝาย ไหม ออย พืชชนิดอื่น ๆ เชน ขาวโพด ถั่ว และงา จากที่กลาวมานี้ลวนเปนการผลิตเพื่อการคา ซึ่ง
เปนผลของการขยายเสนทางรถไฟตั้งแตปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เมื่อการ
กอสรางทางรถไฟดําเนินไปถึงจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีใน พ.ศ.2473 เมืองทั้งสองดังกลาวนี้มี
สภาพไมแตกตางจากเมืองสุรินทรกลาวคือ การเกิดขยายตัวของชุมชนในบริเวณใกลสถานีรถไฟ การคา
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ขาวและสุกรมีความนิยมกันเพิ่มสูงขึ้นเพราะมีปจจัยสนับสนุนเชน โรงสีขาวที่มีอยูประมาณ 14 แหง
การคาขายปลีกเนื้อสุกรในทองที่ และที่สําคัญคือรานคาสงสุกรตามสถานีรถไฟที่รับซื้อสุกรสงไปยัง
ตลาดกรุงเทพฯ (วิทยา นนทภา, 2541: 49) แมวารัฐบาลจะสนับสนุนการคาขาวและสุกรในอีสาน
กระนั้น ภายใตโครงสรางอํานาจของรัฐบาลที่ตองจัดเก็บภาษี ทําใหราษฎรชาวอีสานตองเสียเงินใหกับ
รัฐบาลในหลายลักษณะ อาทิ เงินศึกษาพลี ซึ่งเปนอากรคาเลาเรียนที่บังคับใชมาตั้งแต พ.ศ.2464 ชาย
ฉกรรจทุกคนตองเสียภาษีคนละ 6 บาท เพื่อนําไปสนับสนุนการจัดการศึกษาในแตละตําบล และเก็บ
เงินคาราชการหรือเรียกวา เงินรัชชูปการ จากชายอายุ 18-60 ปคนละ 4 บาท โดยรวมแลวราษฎรตอง
เสียเงิน 10 บาทเฉพาะเพศชาย ซึ่งเปนการสรางภาระใหกับราษฎร สงผลใหราษฎรตองทํางานหนักขึ้น
เพื่อหาเงินมาใหแกรัฐบาล ดังที่ กนกศักดิ์ แกวเทพ ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับ การเก็บภาษีของรัฐดัง
ความวา
“…มิใชชาวนาจะมองไมเห็นการขูดรีดหรือไมรูสึกวาตนถูกขูดรีด ตรงกันขามใน
ความเปนจริงชาวนามีความรูสึกวาตัวเองถูกขูดรีด แตทวาเหตุผลที่อยูเบื้องหลังการขูดรีดที่ชาวนา
ใหแกตัวเองก็คือตนถูกขูดรีดเพราะขาดบุญ…” (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2533: 176 อางอิงจาก วิทยา
นนทภา, 2541: 50)
เมื่อการขูดรีดถูกโยงเขากับความเชื่อทางศาสนาที่อธิบายวาความยากจนเปน
เพราะผลกรรมที่ทําไวในชาติกอน การกระทําของรัฐจึงกลายเปนสิ่ งชอบธรรมที่ร าษฎรไม อ าจหา
ขออางมาเพื่อตอตานหรือหลบเลี่ยงได การขูดรีดจึงทําใหราษฎรขวนขวายหาเงินสดมาเสียภาษีและ
หากจําเปนตองขายทรัพยสินเพื่อชําระหนี่ และขายสุกรเปนอันดับแรก (เยมส เอ็ม. แอนดรูส, 2480:
33)
การคาสุกร ผูฆาตองชําระคาอาชญาบัตรในอัตราสูง 3-5 บาท ผูเลี้ยงสุกรจึง
หลีกเลี่ยงภาษีโดยการขายสุกรที่โตเต็มวัยแลวใหกับพอคาเจาของรานคาปลีกหรือรานขายอาหารใน
ราคาถูก ซึ่งพอคาแตละรายมีวิธีเลี่ยงอาชญาบัตร เชน ขออาชญาบัตร 1 ตัวแตวางขายจะนําเนื้อสุกรที่
ลักลอบฆามาวางปะปน เพียงแตแยกหัว ขา และหางไปไวที่อื่น เพื่อใหเขาใจวาฆาเพียงตัวเดียว ใน
ความสัมพันธเชิงสนับสนุนสวนหนึ่งแอบแฝงอยูกับระบบการศึกษาเพราะเปาหมายของการศึกษาได
เปลี่ยนไปจากที่ ตองการผลิ ตคนเขารับราชการมาเน นใหมีความประพฤติช อบและประกอบอาชี พ
ในทางที่ชอบ ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ตอมาใน พ.ศ.2470 ไดจัดตั้ง
“โรงเรียนเกษตรกรรมขึ้นที่จังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ” โดยมีจุดมุงหมายเพื่อผลิตครูผูมีความรูดานการ
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว และหนึ่งในวิชากสิกรรมเลี้ยงสัตวคือแผนกเลี้ยงหมู (วิทยา นนทภา, 2541:
51) วิธีการเลี้ยงหมูคือ การสรางโรงเรือน คัดเลือกพันธุ ควบคุมการใหอาการ และอื่น ๆ นโยบาย
สงเสริมการเลี้ยงสุกรในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวนี้ ยังมีผลสืบเนื่องจนถึงสมัยจอมพล
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ป.พิบูลสงคราม ไดตรา “พระราชบัญญัติการทําสวนครัวและการเลี้ยงสัตวเพื่อประโยชนแหงครัวเรือน
พ.ศ.2482” ขึ้น เพื่อสงเสริมใหราษฎรเลี้ยงสัตวอันไดแก ไก กระตาย แกะ นก เปด แพะ สุกร และ
หาน
จากรายงานการตรวจราชการของขาหลวงประจําจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อครั้ง
ไปตรวจราชการที่อําเภอมวงสามสิบระบุวา
“…ไดตรวจทําการสวนครัวและการเลี้ยงสัตวของกรมการอํ าเภอและเสมี ย น
พนักงานอําเภอนี้ ไดมีการทําสวนครัวเลี้ยงไกกันอยูทั่วไป โดยเฉพาะนายอําเภอไดเลี้ยงสุกรดวย รูสึก
วา การสวนครัวและการเลี้ยงสัตวของขาราชการอําเภอนี้ไดเปนไปในทางนําประชาชนในเรื่องการทํา
สวนครัวและเลี้ยงสัตวไดอําเภอหนึ่ง…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ม.5.10/184 รายงานตรวจราชการ
ขาหลวงประจําจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2483 อางอิงจาก วิทยา นนทภา, 2541: 52)
นอกจากนี้ยังปรากฏวานโยบายการเลี้ยงสุกรไดกระจายไปยังพื้นที่ตาง ๆ ใน
อีสานตอนใตประกอบดวย อําเภออํานาจเจริญ เลิงนกทา สังขะ ปราสาท รัตนบุรี โดยในทองที่อําเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร มีรายงานตรวจราชการขาหลวงประจําจังหวัดรายงานวา
“…การทําสวนครัวและการเลี้ยงสัตวของขาราชการในอําเภอนี้ไดทําไวคอนขาง
ดี ทุกอยาง สวนราษฎรทั่ว ๆ ไปตามที่ไดตรวจเห็นยังอยูในระดับปานกลาง ไดสั่งใหอําเภอกวดขัน
ตักเตือนใหราษฎรทําตามกําหนดที่ไดกําหนดไปโดยดวน สวนการเลี้ยงสัตวในขณะนี้ราคาสุกรแพงมาก
ใหราษฎรพยาบามเลี้ยงสุกรใหมากเทาใดยิ่งดี…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ม.5.10/28 เรื่อง รายงาน
ตรวจราชการของขาหลวงประจําจังหวัดสุรินทร พ.ศ.2484 อางอิงจาก วิทยา นนทภา, 2541: 53)
เรื่ องการค า ไม ได มีการประกาศเปลี่ ย นแปลงอัตราค าภาคหลวงไม พยุ ง ใน
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี จั ง หวั ด ขุ ขั น ธ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ จั ง หวั ด
มหาสารคาม ในมณฑลนครราชสีมา โดยเปนผลจาก “พระราชบัญญัติรักษาปา พ.ศ.2456” รัฐบาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดบังคับใชใน พ.ศ.2456 ในมาตราที่ 6 มีใจความวา
“…เมื่ อ ใดกํ า หนดอั ต ราค า ภาคหลวงไม แ ล ว ให เ สนาบดี มี อํ า นาจแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงได ตามแตจะเห็นสมควร…”
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูเจาอยูหัวทรงเห็นวา ดวยความเจริญแหง
สิ น ค าไม และความสะดวกในการคมนาคม ในจังหวัดอุบ ลราชธานี จังหวัดขุขัน ธ จังหวัดสุรินทร
จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดมหาสารคาม การตัดฟนชักลากไมพยุงไดมีความแพรหลาย
มากขึ้น อัตราคาภาคหลวงที่เก็บอยูในรัชกาลกอน ไมเหมาะสมกับกาลสมัย เพราะราคาไมที่ซื้อขายกัน
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ได เ ปลี่ ย นไปมาก สมควรจะแก อั ต ราค า ภาคหลวงใหม เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ใ น
พระราชบัญญัติรักษาปา พ.ศ.2456 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนอัตราคาภาคหลวงไมพยุง
ในทองที่จังหวัดที่กลาวมาขางตน เปนอัตราเมตรเตอรลูกบาศกละ 10 บาท ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงเกษตราธิ การ (ประกาศเปลี่ยนแปลงอั ตราคาภาคหลวง ไมพยุง ในจังหวัดอุบลราชธานี
จั ง หวั ด ขุ ขั น ธ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ จั ง หวั ด มหาสารคาม ในมณฑล
นครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ก. หนา 660-661. 27 กุมภาพันธ 2469)
พ.ศ.2469 ไดมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราคาภาคหลวงไมพยุงในจังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดขุขันธ จังหวัดสุรินทร จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดมหาสารคาม ใน
มณฑลนครราชสีมา ตามความในพระราชบัญญัติรักษาปา พุทธศักราช 2456 มาตรา 9 ความวา
“…เนื่องดวยความเจริญแหงสินคาไม และความสะดวกแหงการคมนาคม ใน
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี จั ง หวั ด ขุ ขั น ธ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ จั ง หวั ด
มหาสารคาม การตัดฟนชักลากไมพยุงไดแพรหลายมากขึ้น อัตราคาภาคหลวงที่เก็บอยูแตเดิมนั้นหา
เหมาะกับกาลสมัยไม เพราะราคาไมที่ซื้อขายกันไดเปลี่ยนไปมาก สมควรจะแกอัตราคาภาคหลวงเสีย
ใหมตามความมุงหมายแหงพระราชบัญญัติรักษาปา พ.ศ.2456…”
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยน
อัตราคาภาคหลวงไมพยุงในทองที่จังหวัดที่กลาวขางตนนี้ เปนเมตเตอรลูกบาศกละ 10 บาท ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงเกษตราธิการกํากับดูแลโดยเจาพระยาพลเทพ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ
(ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราคาภาคหลวงไมพยุง ในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขุขันธ จังหวัดสุรินทร
จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดมหาสารคาม ในมณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
43 ตอนที่ 0ก. หนา 660. 27 กุมภาพันธ 2469)
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา การทํานาในทองที่จังหวัดสุรินทร มณฑลนครราชสีมา ใน
บัดนี้มีความเจริญขึ้นกวาแตกอนเปนอันมาก ประกอบดวยรถไฟหลวงไดเปดเดินในทองที่นี้แลว เปนผล
ใหการจําหนายขาวสะดวก และไดรับราคาสูงเสมอเหมือนกับทองที่จังหวัดอื่นในมณฑลเดียวกันซึ่งได
จัดเก็บอากรคานา ทรงมีพระราชดําริเห็นวาสมควรจัดเก็บอากรคานาในทองที่จังหวัดสุรินทรได จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใช “พระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินคานา ร.ศ.119” (เริ่มใชในสมัยรัชกาล
ที่ 5) และ “พระราชบัญญัติเพิ่มเติมกับประกาศแกวิธีและพิกัดเก็บเงินคานา พ.ศ.2448 และประกาศ
เปลี่ยนพิกัดเก็บเงินคานาเปนสตางค พ.ศ.2452” ในทองที่อําเภอตําบลตาง ๆ ของจังหวัดสุรินทร โดย
ใหมีผลอยางเปนทางการใน พ.ศ.2471 สําหรับทุงนาที่ไดทําการเพาะปลูกขาวเริ่มใน พ.ศ.2471 เปน
ตนไป ทั้งนี้ตามความในมาตรา 6 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินคานา ร.ศ.119
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ซึ่งมีวา นาที่ใดจะเก็บเงินคานาอยางนาคูโคหรือฟางลอยและจะตั้งอัตราเก็บเงินคานาที่ใดไรละเทาใด
จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประกาศทราบทั่วกันนั้น ทรงพระราชดําริวาเห็นสมควรกําหนดเก็บ
เงินคานาในทองที่จังหวัดสุรินทรเปนประเภทนาฟางลอย อัตราชั้นเบญจไรละ 40 สตางค ตั้งแต พ.ศ.
2471 เปนตนไป พื้นที่ที่เกี่ยวของในการจัดเก็บอากรคานาประกอบดวย ทองที่อําเภอเมืองสุรินทร
ประกอบดวยตําบลคอโค นาบัว เฉนียง ในเมือง สลักใด สวาย แกใหญ สะพานลาว สมอ ไพล, ปรือ
สําโรง เทนมีย เขวาสินรินทร เมืองที ทมอ ทุงมน และกังแอน ในทองที่อําเภอศีขรภูมิ ประกอบดวย
ตําบลชางป ตรึม ยาง เขวาใหญ คาระแมะ (สันนิษฐานวาเปน แจระแม หรือ จารพัด) สีสุก หนองฮะ
กระออม และสําโรงทาบ ทองที่อําเภอทาตูม ประกอบดวย ตําบลบึง จอมพระ ทาตูม หมากมี่ บะ กระ
โพ เพี้ยราม กระหาด ตากูก แตน และบุแกรง ทองที่อําเภอรัตนบุรี ประกอบดวย ตําบลรัตนบุรี น้ํา
เขียว น้ําไผ ธาตุ สนม เบิด แคน โนน และแก ทองที่อําเภอชุมพลบุรี ประกอบดวย ตําบลชุมพลบุรี
ไพรขลา พรหมเทพ และยะวึ ก (ประกาศใชพระราชบัญ ญัติลัก ษณะเก็บ เงิน คานา ร.ศ.119 และ
พระราชบัญญัติเพิ่มเติม กับประกาศแกวิธีและพิกัดเก็บเงินคานา พ.ศ.2448 และประกาศเปลี่ยนพิกัด
เก็บเงินคานาเปนสตางค พ.ศ.2452 ในจังหวัดสุรินทร มณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
44 ตอนที่ 0ก. หนา 336-341. 11 มีนาคม 2470)
พ.ศ.2471 สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมามีใบบอกมาวา ไดเกิดเพลิงไหม
บานเรือนและทรัพยสมบัติของราษฎรในหมูบานที่ 1 5 และ 7 ตําบลครสาย ทองที่อําเภอขุหลุ จังหวัด
อุบลราชธานี รวม 45 หลังคาเรือน รวมทั้งยุงขาว 29 หลัง ขาวและบานเรือนเสียหายไปประมาณ
4,180 บาท 50 สตางค ชายฉกรรจที่ถูกเพลิงไหมบานเรือนและทรัพยสมบัติเปนผูที่อัตคัดขัดสนไดรับ
ความเดือดรอนกันถวนหนา สวนกลางจึงใหงดการเก็บเงินรัชชูปการ พ.ศ.2471 แกชายฉกรรจที่ถูก
เพลิงไหมบานเรือนรวมทั้งทรัพยสินในหมูบานดังกลาว (ประกาศผอนผันการเก็บเงินรัชชูปการ พ.ศ.
2471 แกชายฉกรรจที่ถูกเพลิงไหมบานเรือนและทรัพยสมบัติในหมูบาน 1 5 7 ตําบลครสาย อําเภอ
ขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ก. หนา 101. 17 มิถุนายน 2471)
พ.ศ.2472 ในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติภาษีชั้นในแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2467
เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีความเห็นวา เปนการสมควรที่จะหามการคาขายแบงเชื้อขาว
หมักในมณฑลนครราชสีมา ตามความหมายแหงพระราชบัญญัติและมาตราที่ไดกลาวขางตนแลว จึง
ประกาศใหทราบใหทั่วกันดังนี้
เมื่อครบกําหนดเดือนหนึ่ง นับตั้งแตวันที่ประกาศนี้เปนตนไป หามไมใหผูใด
คาขายแปงเชื้อขาวหมักในมณฑลนครราชสีมา นอกเสียจากจะมีใบอนุญาตของเจาพนักงาน การออก
ใบอนุญาตดังกลาวนี้ ใหเปนหนาที่ของเจาพนักงานภาษีสุร าประจํ าตําบล อันเปนภูมิลําเนาของผู
คาขายแปงเชื้อขาวหมักออกให โดยใบอนุญาตนี้ใหใชไดเฉพาะปที่ออกคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาต
ใหเรียกเก็บเงินฉบับละ 10 บาท (ประกาศกระทรวงพระคลังมหาสมบัติหามการคาขายแปองเชื้อขาว
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หมักในมณฑลนครราชสี มา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ก. หนา 123-124. 11 สิงหาคม
2472)
พ.ศ.2474 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการ ดํารัส
เหนือเกลาประกาศใหทราบโดยทั่วกันวา
“…การทํานาในทองที่ซึ่งยังมิไดเก็บเงินอากรคานาในมณฑลนครราชสีมา และ
ในทองที่ตาง ๆ มณฑลอุดร บัดนี้มีความเจริญขึ้นกวาแตกอน ทรงพระราชดําริเห็นสมควรจัดเก็บเงิน
อากรคานาในทองที่มณฑลดังกลาวนานมาแลวได จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใชพระราชบัญญัติ
ลักษณะเก็บเงินคานา ร.ศ.119 และพระราชบัญญัติเพิ่มเติม กับประกาศแกวิธีและพิกัดเก็บเงินคานา
ร.ศ.124 และประกาศเปลี่ยนพิกัดเก็บคานาเปนสตางค ร.ศ..128 ในทองที่ทุกอําเภอและตําบล (เวนไว
แตที่จะประกาศใหยกเวนโดยเฉพาะ) ของมณฑลซึ่งกลาวนานมาแลว โดยกําหนดเปนประเภทนาฟาง
ลอยอัตราชั้นเบญจ ไรละ 40 สตางค นับตั้งแตพุทธศักราช 2475 สืบไป…” (ประกาศใชพระราชบัญญัติ
ลักษณะเก็บเงินคานา ร.ศ.119 และพระราชบัญญัติเพิ่มเติม กับประกาศแกวิธีและพิกัดเก็บเงินคานา
ร.ศ.124 และประกาศเปลี่ย นพิ กัดเก็บ เงิน คานาเปนสตางค ร.ศ.128 ในมณฑลนครราชสี มา และ
มณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 48 ตอนที่ 0ก. หนา 525-526. 24 มกราคม 2474)
ภายหลั งจากการเปด เดิ น รถไฟสายชุ ม ทางบัว ใหญสํา เร็จ ใน พ.ศ.2474 ได
ก อให เ กิ ดการขยายตั วด า นการผลิต และการคาที่เพิ่มมากขึ้น จากเดิม อัน เนื่องมาจากปจ จัยหลาย
ประการ โดยปจจัยภายนอกคือการคมนาคมโดยเฉพาะการเปดเสนทางรถไฟสายนครราชสีมา-บัวใหญ
ซึ่งทางรถไฟสายดังกลาวทําใหเกิดการขยายตัวของเสนทางคมนาคม ทั้งการคมนาคมในชุมชนเองก็
ตอบรับตอความเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการขยายเสนทางคมนาคมระหวางชุมทางบัวใหญกับหัวเมือง
อื่น ๆ รวมทั้งมีชาวจีนเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงระบบการคาระหวางประชาชนกับตลาด สวนปจจัย
ภายใน คือราษฎรเองที่เปนชาวนา เมื่อไดรับผลกระทบจากการขยายเสนทางคมนาคม ก็ตอบรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตนเองเปน เศรษฐกิจแบบเงินตรา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ผลิตและการคา (นิภาพร กุลมาตย, 2542: 29)
นิภาพร กุลมาตย (2542: 29-30) กลาววา ปจจัยภายนอกเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการขยายตัวของการผลิตและการคาทั้งดานการเกษตรและสัตวเลี้ยงของชุมชนบัวใหญ ซึ่งจําแนก
ออกเปน 2 ประการคือ ปจจัยดานการคมนาคมและชาวจีน กลาวคือ การคมนาคมเปนปจจัยสําคัญ
อันดับแรกในการกําหนดสภาพเศรษฐกิจใหคงอยูหรือเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการขยายตัวของการ
ผลิตเพื่อตลาดกับความสะดวกทางดานการคมนาคมเปนของคูกัน ถาปราศจากการคมนาคมที่สะดวก
การผลิตเพื่อขายก็จะอยูในวงที่จํากัด (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2525: 101-102) ซึ่งการคมนาคมขนสงจะมี
ความสะดวกและยนระยะเวลาในการติดตอมากขึ้น การเปดเสนทางรถไฟสายนครราชสีมา-บัวใหญ มี
ปจจัยสําคัญคือ (1) ปญหาทางการเมือง เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรเมืองหนองคายมีพรมแดนติดกับ
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ประเทศลาว มีประชากรหลายแสนคนอาศัยอยูอยางหนาแนน หากเกิดสงครามจะตองสามารถขนสง
กําลังทหารใหสะดวกรวดเร็ว (2) การคมนาคมระหวางมณฑลอุดรกับมณฑลนครราชสีมาแตเดิมมี
เฉพาะเสนทางเกวียน ซึ่งมีความยากลําบากและใชเวลาหลายวันในการเดินทางไปติดตอราชการ การ
สรางทางรถไฟสายนี้ทําใหมีความสะดวกมากขึ้น ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมี
พระราชดํารัสใหประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสรางทางรถไฟแผนดินตอจากนครราชสีมาไปยัง
จังหวัดขอนแกน มีความวา
“…การไปมาระหวางมณฑลนครราชสีมากับมณฑลอุดรตามที่ไดเปนอยูในเวลานี้
เปนที่กันดาร เพราะขาดการคมนาคมที่จะติดตอกันไดสะดวก และโดยที่มีพระราชหฤทัยประสงคจะ
ทํานุบํารุงการคมนาคมระหวางสองมณฑลนี้ตอเชื่อมไปมาสะดวกถึงกันยิ่งขึ้น…” (พระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตสรางทางรถไฟแผนดินตอจากนครราชสีมา ไปยังจังหวัดขอนแกน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
40 ตอนพิเศษ. หนา 15-19. 1 พฤษภาคม 2466)
และ(3) ดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจเพราะเสนทางรถไฟที่ตัดผานอําเภอบัวใหญไป
ยังเมืองขอนแกน อุดรและหนองคายนั้น มีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ครั่ง สีเสียด กระวาน ไมขีดไฟ ซึ่ง
เปนสินคาสําคัญจากหนองคาย ที่จะสงออกมาขายที่กรุงเทพฯ นอกจากนั้นยังมีสินคาพื้นเมืองเชน ขาว
ยาสูบ เขาสัตว หนังสัตว และสุกร (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.16.1/1 เรื่อง สรางทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ขอนแกน อุดร หนองคาย ฯลฯ และเปดการเดินรถ 8 มีนาคม 2475 30 มีนาคม 2497) เนื่องจากการขนส งทางไกลโดยเสน ทางรถไฟเสีย คาใชจายถูกที่สุด นอกจากนี้
หนองคายยังมีน้ําใชในกิจการรถไฟไดเนื่องจากอุดรนั้นขาดน้ํา จากความดังกลาว แมจะไมไดเกี่ยวของ
โดยตรงกับชุมชนบัวใหญเนื่องจากรัฐบาลไมไดคาดหวังผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชุมทางบัวใหญ
และอาจเปนดวยชุมชนบัวใหญไมมีทรัพยากรสําคัญ เปนชุมชนระดับอําเภอเทานั้น แตรัฐบาลก็ยัง
คาดหวังที่จะไดรับผลประโยชนจากการขนสงสินคาทางรถไฟที่สถานีบัวใหญของชุมชนขางเคียง ดัง
รายงานของสมเด็จพระเจาพี่ยาเธอ เจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต กลาววา
“…สถานีบัวใหญนี้อาจเปนจุดรวมทางจะโยงไปเมืองชัยภูมิเขาหารถไฟ แตก็หาง
มาก รถไฟสายนี้จะทําประโยชนแกชัยภูมิไดเพียงใดนั้น ยังเปนการยากที่จะพยากรณ อยางไรก็ดี การ
เดินทางระหวางชัยภูมิกับนครราชสีมาเปนทางลําบากถึงสินคาแทบจะถายลงไปไมไดเลย ถามาตอทาง
รถไฟทางนี้ นําสินคาใหญลงไดดวยอาศัยกําลังรถไฟเสียตอนหนึ่ง ก็อาจจะเปนคุมคา…” (หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ. สบ.1/15 เรื่อง รายงานตรวจราชการมณฑลนครราชสีมา และมณฑลพายัพ พ.ศ.2458
15 ตุลาคม 2458 อางอิงจาก นิภาพร กุลมาตย, 2542: 31)
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การเปดเสนทางรถไฟบัวใหญ ทําใหเกิดการขยายพื้นที่การเพาะปลูกขาวออกไป
เกิดตลาดการคาขายขาวมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณสถานีรถไฟบัวใหญ ซึ่งเปนสถานีปลายทางอีสาน
ตอนเหนือในขณะนั้ น มีปริมาณการสงขาวเปลื อก ขาวสาร จํานวน 18,232 ตัน และ 16,211 ตัน
ตามลํ า ดั บ ใน พ.ศ.2475 (หอจดหมายเหตุแ หงชาติ. ร.7 กค.0301.1.38 I/30 เรื่อง Thirty Sixth
Annual Report on the Royal State Railways for the Years B.E.2475 อ า งอิ ง จาก นิ ภ าพ ร
กุ ล มาตย , 2542: 33) รวมทั้ ง สิ น ค า อื่ น ๆ อั น ได แ ก สุ ก ร ไม หนั ง สั ต ว ของป า และรั บ สิ น ค า จาก
กรุงเทพฯ เชน ผา น้ํามัน วัสดุกอสราง เปนตน การเดินทางของผูคนทั้งภายในชุมชนบัวใหญและชุมชน
ใกลเคียงกลาวคือมีความคึกคักมากขึ้นเชน ใน พ.ศ.2474 และ พ.ศ.2475 ทั้งมีปริมาณผูโดยสารรถไฟ
เพิ่มขึ้นจํานวน 17,816 คน และจํานวน 14,991 คน
พ.ศ.2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
“…โดยที่ คณะรัฐ มนตรีถวายคํ าปรึ กษาวาตามประกาศกระแสพระบรมราช
โองการลงวั น ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2474 กํ า หนดให เ ก็ บ เงิ น อากรค า นาในมณฑลอุ ด รและมณฑล
นครราชสีมา ทุกอําเภอและทุกตําบล เวนแตทองที่ซึ่งจะไดประกาศใหย กเวนโดยเฉพาะนั้น บัดนี้
ปรากฏวาบางทองที่การทํานายังไมไดผลดี และการคมนาคมที่จะนําไปจําหนายก็ยังไมสะดวก สมควร
ยกเวนการเก็บเงินคานาบางตําบลตามความในประกาศนั้นเพื่อบํารุงการทํานาไวกอน จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของคณะรัฐมนตรีดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติยกเวนการเก็บเงินอากรคานา บางทองที่ใน
มณฑลอุดรและมณฑลนครราชสีมา พุทธศักราช 2476” มาตรา 2 ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป มาตรา 3 ใหยกเวนการเก็บเงินอากรคานาในทองที่ตาง ๆ ตาม
รายชื่ อ ตํ า บลซึ่ ง ปรากฏในบั ญ ชี ท า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ตั้ ง แต พุ ท ธศั ก ราช 2475 เป น ต น ไป…”
(พระราชบัญญัติยกเวนอากรคานาบางทองที่ในมณฑลอุดรและมณฑลนครราชสีมา พุทธศักราช 2476.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 50 ตอนที่ 0ก. หนา 322. 11 มิถุนายน 2476)
กระทู ถามของหลวงศักดิ์ร ณการ ผูแทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย (หลังจากยุบ
มณฑลนครราชสี มาใน พ.ศ.2476 จังหวัดบุรีรัมยจึงมีห นว ยงานราชการปกครองเปน ของตนเอง)
เกี่ยวกับการเก็บภาษีคาภาคหลวงไมตาง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย ดวยอัตราที่สูง หลวงศักดิ์รณการให
ความเห็นวา แรงไป เพราะวาเวลานี้เศรษฐกิจตกต่ําไปทุกสิ่งทุกอยาง ราษฎรที่มีอาชีพในการทําไมขาย
ตองหยุดชะงักเพราะเหตุวาราคาไมถูกลงกวาแตกอน ทั้งไมมีพอคารับซื้อเหมือนอยางเมื่อไมยังมีราคาดี
อยูและทั้งคาระวางรถไฟก็ยังแพงอยู จึงทําใหราษฎรที่เคยทําการคาขายไมตองหยุดขายทันที ราษฎร
จึงยากจนลงกวาแตกอน
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เพราะฉะนั้นในยามที่เศรษฐกิจตกต่ําเชนนี้ รัฐบาลจะมีชองทางใดบางที่จะหาวิธี
ลดการเก็บภาษีภาคหลวงเหลานี้ใหนอยกวาที่เก็บอยูในขณะนั้น เพื่อจัดบํารุงพลเมืองใหมีน้ําใจและมี
กําลังการคาขายไมใหดีขึ้นกวาที่เปนอยูในขณะนี้
ทั้งนี้รัฐบาลไดใหคําตอบวา อัตราคาภาคหลวงไมตาง ๆ ซึ่งเก็บอยูในจังหวั ด
บุรีรัมยนี้ก็อยูในระดับเดียวกับที่เก็บอยูในจังหวัดอื่น ทั่วไปและรัฐบาลก็เหนอกอยูเหมือนกันวาราคาไม
ในขณะนี้ตกต่ําอยูมากและคาภาคหลวงไมบางอยางมันสูง เวลานี้รัฐบาลกําลังดําริแกไขปรับปรุงอยู
แลว ในสวนที่วา “ราษฎรที่มีอาชีพในการทําไมขายตองหยุดชะงักเพราะเห็นวาราคาไมถูกลงกวาแต
กอน ทั้งไมมีพอคารับซื้อเหมือนอยางเมื่อไมยังมีราคาดีอยู และทั้งคาระวางรถไฟก็ยังแพงอยูดวย จึงทํา
ใหราษฎรที่เคยทําการคาขายไมตองหยุดขายทันทีนั้น ยังไมสูจะตรงกับความจริงนัก เพราะปรากฏกวา
ในแนวทางรถไฟระหวางสถานีนครราชสีมากับสถานีบุรีรัมย ซึ่งมีระยะทางประมาณ 112 กิโลเมตร
เดิมมีโรงเลื่อยจักรอยูเพียง 1 โรง แตบัดนี้ไดมีโรงเลื่อยจักรเพิ่มขึ้นอีกมากกวาแตกอน ทั้งมีงานทําอยู
เสมอ ซึ่งจะเปนพยานใหเห็น ไดว า ถาราษฎรที่เคยทําการค าขายไมห ยุดขายไมแลว โรงเลื่อยก็ คง
จะตองปดและจะไมมีจํานวนมากขึ้นอยางที่เปนอยู ณ บัดนี้” (กระทูถามของนายเขียน กาญจนพันธุ
ผูแทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการและคําตอบ กระทูถามของหลวงศักดิ์รณการ ผูแทนราษฎรจังหวัด
บุรีรัมย. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 51 ตอนที่ 0ง. หนา 3380-3381. 25 พฤศจิกายน 2477) เยมส เอ็ม.
แอนดรูส (2480: 33-34) อธิบายวา นับตั้งแตรถไฟเชื่อมตอถึงนครราชสีมา ขอนแกน และอุบลราชธานี
แหงหนึ่งเปนสถานีชุมทาง และอีกสองแหงเปนจุดปลายทางของรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ และ
เนื่องดวยผลแหงการคาขายและความเจริญอยางอื่น ในศูนยกลางของสามจังหวัดนี้ การกสิกรรมจึงได
ดําเนินไปในทางการคามากกวาตําบลอื่น ๆ ที่อยูไกลออกไปกวานั้น
นอกจากนี้ยังไดอธิบายวา นอกจากตําบลใกลนครราชสีมาแลว รายไดจากพืชผล
สวนมากไดจากขาวเหนียว หมูบานนครราชสีมามีรายไดจากพืชผลเมื่อเฉลี่ยแลวสูงเกือบสองเทาสวน
เฉลี่ยที่เปนรองรายที่สูงที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสวนเฉลี่ยสูงนี้ไดจากขาวจาวเปนตน ซึ่ง
เหมาะสําหรับสงเปนสินคาขาออก ความจริงขอนี้ทําใหคณะสํารวจตองเผชิญหนากับปญหาสําคัญใน
การเผยแผการกสิกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสยาม
ข า วจ า ว เป น ข า วซึ่ งขายกัน ในทองตลาดนั้น อาจปลูกเปน สิน คาและสงเปน
สินคาออกได ขาวเหนียวไมได เพราะตลาดสําหรับขาวเหนียวมีอยูอยางจํากัด พื้นที่ดินและบริเวณใดที่
ใชปลูกขาวเหนียวขึ้นไดตามธรรมดาก็ใชปลูกขาวจาวขึ้นเหมือนกัน ฉะนั้นราษฎรภาคอีสานก็สามารถ
ปลูกขาวธรรมดาไดและควรปลูก ถาจะใหปลูกขาวในภาคนั้นมีกําไรในทางโภคกิจ ไมมีใครทรายวา ณ
ที่ใดหรือเพราะเหตุใดชาวเหนือ (ชาวอีสาน) มาปลูกขาวเหนียวและชอบขาวเหนียวมาก แตความจริงมี
อยูวา ภาคที่ชาวเหนือตั้งถิ่นสถานอยูนั้น ตามเคยปลูกกันแตขาวเหนียวเทานั้น ไมปลูกขาวชนิดอื่น จีน
ไทย ชาวเอเชียสวนมาก และชาวตะวันตกทั้งหมดชอบขาวจาวมากกวา และเพราะเหตุนี้นาเสียดายนัก
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ที่ขาวเหนียวของชาวเหนือมีการซื้อขายกันนอยในตลาดประจําทองถิ่นเทานั้น และจะเปนสินคาสําคัญ
ในทางโภคกิจไมได ชาวเหนือตองทราบไววา ขาวจาวนั้นเขาจะบริโภคหรือไมก็ตาม เปนบเกิดแหง
รายไดอันดีสําหรับเขาก็เปนได เยมส เอ็ม แอนดรูส กลาว
พลเมืองมีเลือดเนื้อเชื้อสายเปนไทยมากกวาชาวเหนือ ดูทาจะมาตั้งหลักแหลง
อยูในภูมิประเทศใกลนครราชสีมา และคงจะเปนเพราะเหตุนี้ เปนปฐมที่ปลูกขาวจาวกันที่นั่น ขาวจาว
ก็ปลูกใกลขอนแกน และชนบทในตําบลที่ไมหางจากทางรถไฟในระหวางสองจังหวัดนี้ (ถึงแมไมไดพบ
ขาวจาวในหมูบานที่คณะสํารวจฯ ไดสํารวจในจังหวัดขอนแกนก็ตามที) ก็มีปริมาณขาวจาวส งออก
นอกจังหวัดไปยังนครราชสีมาและกรุงเทพฯ บาง หลายตําบลในสุรินทร และบุรีรัมยที่อยูใกลทางรถไฟ
อีสายหนึ่งก็ทํานองนี้เหมือนกัน ความจริงเหลานี้พิสูจนใหเห็นวาชนบทนี้ปลูกขาวจาวได และก็สามารถ
นําขาวจาวไปใหชาวเหนือได (โรงสีที่กิ่งไผทําธุระขาวจาวที่ชาวเหนือปลูก) เพราะวาไดมีโรงสีขาวตั้งขึ้น
ในอําเภอกิ่งไผและชนบทกอนรถไฟมีไปถึงก็เปนอันประจักษอยูวาการคมนาคมไมจําเปนตองเปนทาง
รถไฟก็ได กอนลงมือทําทางรถไฟจากนครราชสีมาไปทางทิศเหนือ ทางหลวงที่ดีพอใชก็มีอยูแลว มีการ
ปลูกขาวจาวและสี ขาวระหวางขอนแกน และโคราช แลวขนขาวนั้น ไปยั งนครราชสีมาโดยรถยนต
บรรทุก ดูเหมือนวาวิธีนี้ไดกําไรงามเชนเดียวกับที่ทํากันทางภาคเหนือของเชียงใหมในทุกวันนี้ แมการ
ขนโดยเกวียนเทียมโคจะถูกกวา แตถนนไมสูจะดีนักก็ทําเนา
แตพอมีถนนซึ่งรถยนตเดินได การคาขายและการขนสงก็เร็วขึ้น ชาวนาก็เริ่ม
ปลูกพืชผลที่ขายได รัฐบาลขยายถนนเหมาะสําหรับการจราจรโดยรถยนต ทุกฤดูกาลตลอดปนั้นแหละ
เปนวิธีที่ดีที่สุด ในอันที่จะขยายการกสิกรรมใหดําเนินไปทางการคาขายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เราจะเห็นไดในที่อื่น วาใครจะทํารถไฟตอจากอุดรไปถึงหนองคาย แตนอกจากวิธีที่กระตุนการเผยแผ
กสิกรรมก็ยังมิไดโดยขยายถนนดีกวาและใชทุนนอยกวาขยายทางรถไฟ
รองขาวลงมาก็เห็นไดชัดวา ผักมีสาระสําคัญยิ่งทางโภคกิจ ในจําพวกพืชผลของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผักเหลานี้เชนเดียวกันพืชผลทั้งหลายในที่นั้น เวนแตขาวจาวเทานั้น ขายกัน
ในตลาดประจําทองถิ่น และไมสงออกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลย ครอบครัวสวนมากปลูกพริก,
หอม, กระเทียมเอง แตไมใครจะปลูกเพื่อขยายมากกวาแตงกวา ถั่ว แรดีช ฟงทอง พืชผลสี่อยางที่
กลาวสุดทายนี้เพิ่มรายไดจากพืชผลขึ้นเปนสวนมาก และซึ่งไดแยกประเภทไวเปนรายไดจาก “ผัก”
ถั ดจากผั กลงมาสิ่งที่มีส าระสําคัญ ทางโภคกิจ ก็คือ ผลไม รายไดสว นมากใน
ประเภทนี้มาจากกลวย จากออยในหมูบานในนครราชสีมาและอุดร จากมะมวงในภูมิประเทศอุดรและ
หนองคาย และจากมะปรางในตําบลหนองคาย ขนุนปลูกกันแพรหลายในหมูบาน แตขายไมมาก
ผลไมมีมะละกอเปนพื้น และพริกเปนพืชผลสําคัญในตําบลปากชองของเขาดง
พญาไฟ
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ใบพลู เปนบอเกิดสําคัญแหงรายไดของไรใกลหนองคาย หมากและมะพราว
ปลูกกัน ทั่วทั้งภาคและมีสาระสําคัญทางโภคกิจ อยูบาง ครอบครัวสวนมากปลูกพลูไวพอกินในที่ดิน
ของตน
ยาสูบ ก็ปลูกกันไวบางในตอนใตของภาคนี้บนที่สูง ซึ่งอยูระหวางขอนแกนกับ
เลย และตามฝงแมน้ําโขง
ฝาย แมไมเปนพืชผลสําคัญในหมูบาน ที่คณะสํารวจไดสํารวจแลวก็ตาม ทานวา
มีผูปลูกในบางตําบลแถบอุบลโดยเฉพาะ และคณะสํารวจไดพบในพื้นที่อันเดียวกันระหวางขอนแกน
และเลย ซึ่งปลูกยาสูบ ความกาวหนามากมายในการทอผากันตามบาน และที่ฝายตางประเทศสงเขา
มามากนั้น เปนทางชี้ใหเห็นวา ฝายอาจเปนพืชผลที่สําคัญทางโภคกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
สยาม
ไหม แมมิใชพืชผลโดยเฉพาะ แตก็อยูในสถิติอันเดียวกัน มีการเลี้ยงไหมกันทั่ว
ทั้งภาคตะวันออกเฉีนงเหนือ สําหรับทอผาใชกันตามบานแบะในบางตําบลราคาก็ถูกกวาผาฝาย ไหมมี
ทางขยายตั ว ให เ จริญ ได เ ท า กั บ ฝา ยเหมื อนกัน และอาศัย เครื่องทอผาที่เหมาะแกพาณิช โยบายใน
เบื้องตนเสียกอน และผลที่จะพึงไดก็คือ จะมีผูถามซื้อไหมและฝายในทองตลาด
พืชผลอื่น ๆ นั้นมีถั่ว ขาวโพด และถั่วเหลือง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็น
ไดวาใกล ๆ นครราชสีมาถั่วขึ้นงามดี
รายได จ ากพื ช ผลทั้ งหมดนอกจากขาว ดูเหมือนวาตองอาศัย การเผยแผทาง
คมนาคมแนนอนรายไดในหมูบานสกลนครเฉลี่ยแลวไดเพียง 0.06 บาท และในหมูบานภูเวียง ขุขันธ
ต่ํามาก ในจํานวนเกาหมูบานใกลภูเวียงและหมูหนึ่งใกลสกลนครมีทางคมนาคมฝดเคืองยิ่ง ทางเกวียน
ไมดี และมีรอยลอกินลึกลงไป ในฤดูแลงรถยนตบรรทุกพอเดินไปไดเทานั้น และในฤดูฝนรถยนตเดิน
ไมได หมูบานขุขันธก็ทํานองเดียวกัน แมในเรื่องนี้ทางจากหมูบานนี้ถึงสถานีรถไฟศรีสะเกษเปนระยะ
ไมกี่กิโลเมตรก็ตาม การขยับถนนหนทางใหดีขึ้นนําไปสูตลาดยานกลาง ครั้นชาวนาไปถึงตลาดยาน
กลางไดก็สามารถขายพืชผลของตนได (เยมส เอ็ม. แอนดรูส, 2480: 38-43)
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารพั ฒ นาระบบชลประทาน นโยบายการพั ฒ นาระบบ
ชลประทานของสยามเริ่ ม มาตั้ ง แต พ.ศ.2456 โดยไทยได รั บ ความร ว มมื อ จากรั ฐ บาลอั ง กฤษส ง
ผูเชี่ยวชาญคือ เซอรโธมัส วารด มาทําการสํารวจโครงการชลประทาน โครงการดังกลาวเริ่มขึ้น ใน
พ.ศ.2456 โดยทดลองระบบชลประทานในพื้นที่ลุมแมน้ําเจาพระยา จนถึง พ.ศ.2474 รัฐบาลสยามได
ใชงบประมาณไปแลว 30 ลานบาทสําหรับการขนส งน้ํ าทางการเกษตร อันเนื่องมาจากสยามเปน
ประเทศเกษตรกรรมโดยพื้นที่ตองพึ่งพาธรรมชาติเปนหลัก จึงตองประสบกับปญหาเชน ภาวะแหงแลง
เมื่อพิจารณาบริบทในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจะพบวา ในชวง พ.ศ.2453-2460
พื้นที่ภาคอีสานตองประสบกับปญหาภัยแลง ฝนไมตกตามฤดูกาล สงผลใหผลผลิตเกษตรกรรมขึ้น ๆ
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ลง ๆ บางไมสม่ําเสมอ รัฐบาลจึงเห็นวา เพื่อไมใหราษฎรตองพึ่งพาฟาฝนเพียงทางเลือกเดียว รัฐบาล
จึงใชนโยบายตามแบบอยางที่อังกฤษดําเนินการในประเทศอียิปต โดยดึงเอาระบบชลประทานเขามา
ชวยเพื่อจัดการระบบปลอยน้ํา นําไปสูการสรางแหลงกักเก็บน้ําเอาไวใชทั่วประเทศ (ประหยัด นิชลา
นนท และรัชฎาพร ฤทธิจันทร, 2559: 160)
นโยบายการพัฒนาระบบชลประทานในอีสาน ผูวิจัยพบวา เปนผลมาจากการ
ตราพระราชบัญญัติรักษาทํานบ พ.ศ.2445 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดย
ทรงคํานึงถึงการเพาะปลูกเปนกิจกรรมสําคัญของประเทศชาติ และตองอาศัยน้ําเปนสําคัญ ทรงเห็นวา
ในแตละทองที่ทั่วไปจะมีทางน้ําลําบึงทะลุออกมาบรรจบกับแมน้ํา รวมทั้งลําคลองใหญ หากปใดฝน
แลงก็จะไมมีน้ําเอาไวสําหรับการเพาะปลูก ทําใหผลผลิตทางเกษตรกรรมเสียหาย และดวยทรงมีพระ
บรมราโชบายที่จะบํารุงการเพาะปลูกของประเทศ จึงทรงกําหนดนโยบายใหสราง "ทํานบ" ในทองที่ที่
สมควรจะปดกั้นลําน้ําเอาไวใชเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อเปนการทดน้ําเอาไวใชในยามฉุกเฉิน โดยให
กระทรวงเกษตราธิ การเปนผูรับ ผิดชอบ ในการที่จะสรางทํ านบในท องที่ใด ๆ ก็ตามที่เห็นสมควร
นอกจากนี้หากมีการสรางทํานบหลวงก็ใหมีการทําปายจารึกอักษรเอาไวเปนสําคัญ และหามมิใหผูหนึ่ง
ผูใดเขาไปทําความเสียหาย ทั้งยังมีบทลงโทษปรับเปนเงิน 100 บาท หรือจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ทั้งปรับทั้งจําคุก และยังมีขอหามสําหรับราษฎรคนใดที่ปลอยใหสัตวพาหนะของตนไปเหยียบย่ําทําลาย
ทํานบแลว ผูเปนเจาของสัตวตนนั้นตองไดรับความผิดโดยปรับไมเกิน 10 บาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน ทั้งยังใหตั้งเจาพนักงานเอาไวรักษาทํานบนั้นตามสมควร แตหากไมมีเจาพนักงานพิเศษก็ให
กรมการอําเภอในทองที่นั้นเปนผูดูแล (พระราชบัญญัติรักษาทํานบ. ราชกิจานุเบกษา. เลม 19 ตอนที่
25. หนา 491-492. 21 กันยายน 2445)
แนวนโยบายดังกลาวไดขยายถึงภาคอีสานในชวงปลายรัชกาลที่ 5 ดังมีตัวอยาง
การสรางทํานบที่เมืองขอนแกน ในตําบลบานเม็ง กํานันไดเกณฑแรงงานราษฎรชวยกันพูนดินจัดสราง
เปนทํานบกั้นน้ําขึ้นชื่อวา หนองนาหวา เพื่อเก็บน้ําเอาไวใชสําหรับบริโภคแกราษฎรและสัตวพาหนะ
(แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พูนดินเปนทํานบปดน้ําสําหรับขังน้ํารับประทานในฤดูแลงใน
หนองหว า หนองเม็ ง หนองสะแบง ตํ า บลบ า นเม็ ง ท อ งที่ อํ า เภอเมื อ ง เมื อ งขอนแก น .
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 26 ตอนที่ 0ง. หนา 2271. 2 มกราคม 2452) และมีทํานบกั้นน้ําที่ลําวังตะขบ
ลําวังตะเคียน ทองที่อําเภอนางรอง มณฑลนครราชสีมา สรางเสร็จใน พ.ศ.2453 ทํานบกั้นน้ําที่หวย
โศกรัง เมืองขอนแกน สรางเสร็จใน พ.ศ.2454 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทํานบ
กั้นน้ําบานวัดกับบานคอนเมือง ระหวางทองที่อําเภอนอกกับอําเภอพิมายจํานวน 2 ทํานบ และที่ลําไซ
ระโยงอีก 1 ทํานบ สรางแลวเสร็จใน พ.ศ.2458
ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า เจ า อยู หั ว ผู วิ จั ย พบว า มี ก ารกระจาย
แนวนโยบายไปในพื้นที่อีสานตอนในเชนเดียวกัน ในทองที่จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงเกษตราธิการ
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ไดรับแจงจากผูวาราชการจังหวัดมหาสารคามวา ในทองที่อําเภอโกสุมพิสัย อําเภอโคกพระ อําเภอ
ตลาด ซึ่งเปนพื้นที่ทางน้ําไหลหวยคะคาง กรมการอําเภอไดเกณฑแรงงานราษฎรชวยกันสรางทํานบ
หวยคะคางขึ้น โดยเปดใชงานในวันที่ 18 พฤษภาคม 2471 เพื่อประโยชนในการเพาะปลูก การสราง
ทํานบทั่วทุกแหงในประเทศในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวอยูในความรับผิดชอบของ
กรมชลประทานทําหนาที่ใหคําแนะนําและสงผูเชี่ยวชาญไปสํารวจพื้นที่ (แจงความกระทรวงเกษตราธิ
การ เรื่องอนุโมทนาในการที่มีผูบริจาคทรัพยและสิ่งของปดทํานบกั้นน้ําที่ลําหวยคะคางในจังหวัด
มหาสารคาม. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ง. หนา 1249. 15 กรกฎาคม 2471) การสํารวจ
เอกสารเพิ่มเติมทําใหผูวิจัยไดขอมูลเพิ่มเติมวา มีการสรางทํานบอีกในพื้นที่ลํากุดงิ้ว ตําบลบานขาม
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ทํานบคลองนกโง ตําบลครสวรรค จังหวัดชัยภูมิอีกหนึ่งแหงใน พ.ศ.2471
ในปเดียวกันนี้จังหวัดชัยภูมิไดแจงกระทรวงเกษตราธิการไปวาไดสรางทํานบเพิ่มเติมเพื่อทดน้ําใชในนา
และสวนรวมพื้นที่ 1,750 ไร ประกอบดวย ทํานบหวยกุดแหลม บานคาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สําหรับทําน้ําขึ้นทุงนาบานบงคลาจํานวน 600 ไร ทํานบคลองกุดดวน ตําบลหนองโดน อําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ สรางไวทดน้ําในพื้นที่บานหนองโดน บานกุดตะเคียน บานโนนฝาย บานขาม สําหรับ
การทํานา 150 ไร, ทํานบกุดกําปง ตําบลบานเพ็ด อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สรางไวทดน้ําบานกําปง
บานกุม บานหนองประดู บานหัวสระ สําหรับการทํานา 1,000 ไร (เรื่องมีผูสรางทํานบเพื่อประโยชน
ในการเพาะปลูกที่อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ง. หนา 2357. 11
พฤศจิกายน 2471)
ใน พ.ศ.2475 กรมการอําเภอหนองบัวลําภู (ขณะนั้นหนองบัวลําภูเปนอําเภอ
หนึ่งในมณฑลอุดร) ไดเกณฑแรงงานราษฎรจัดสรางทํานบขึ้นจํานวน 4 แหงประกอบดวย (1) ทํานบ
ลําหวยพวย (2) ทํานบหวยน้ําซํา (3) ทํานบหวยเดื่อ และ(4) ทํานบหวยหิน ขณะนั้นอยูภายใตความ
ดูแลของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรพาณิชยการ (แจงความกระทรวงเกษตรพาณิชยการเรื่องปด
ทํานบตามลําหวยตาง ๆ ในอําเภอหนองบัว จังหวัดอุดรธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 49 ตอนที่ 0ง.
หน า 3655. 22 มกราคม 2475) ทํ า นบแห งสุดทายที่ผูวิจัย สํารวจเอกสารในสมัย พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว พบวา เปนทํานบที่ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เปนผลมาจากกระทูของ หลวง
ศักดิ์รณการ ผูแทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย เรื่องสรางทํานบกั้นลําปลายมาศและลําตะโคง โดยชี้ใหเห็น
วา ราษฎรบุรีรัมยมีความอัตคัดเรื่องน้ําที่จะบริโภคใชสอยมาเปนเวลานาน รัฐบาลจึงไดชี้แจงกลับวา
กรมชลประทานจะดํ า เนิ น การสํ า รวจลํ า ปลายมาศในฤดูแลง พ.ศ.2478 แตอาจไมไดส รางทํา นบ
ธรรมดา อาจทําเปนอางเก็บน้ํา (Reservoir) หรือทํานบเลื่อนเปนตอน ๆ ขึ้นอยูกับระดับภูมิประเทศ
(กระทูถามที่ 229/2478 ของพ.ต. หลวงศักดิ์รณการ ผูแทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง สรางทํานบก
กั้นลําปลายมาศ และลําประโคง. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนที่ 0ง. หนา 3096. 12 มกราคม
2478)
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นายเนย สุจิมา ผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ไดอธิบายสภาพการประกอบ
อาชีพของพลเมืองชาวอุบลราชธานีไวในปาฐกถา พ.ศ.2477 ดังความวา
“…สวนมากประกอบการทํานาและนาที่ทํานั้นก็เปนานของตน ๆ มิไดเชาจาก
ผูอ่ืน ทั้งนี้ก็โดยไดรับมรดกตกทอดและโคนสรางถางปาเอาเองตามกําลังแรง การคาขายตกอยูในมือ
ชาวจีน แมพลเมืองจะมีการคาขายบางก็เพียงเล็กนอย พืชผลที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอันจัดเปนสวนสําคัญ
ในทางสินคา คือ ขาว ครั่ง ไม หนัง เขา นอกจากนี้ก็มีการเลี้ยงสุกรบางบางครอบครัว พอไดซื้อขาย
แลกเปลี่ยนเปนกําลังไปวันหนึ่ง ๆ…” (ปาฐกถาของผูแทนราษฎร เรื่อง สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2539:
179)
นอกจากนี้นายเลียง ไชยกาล ผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ไดปาฐกถาเรื่อง
สภาพจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2477 ในดานเศรษฐกิจมีขอความบางสวน
ดังนี้
“…พื้นที่ดินของจังหวัดนี้สวนมากจัดเปนพื้นที่ราบ โลง อากาศบริสุทธิ์ แรตาง ๆ
อันมีคายังไมปรากฏพบ พื้นที่ที่จัดวาเปนเนื้อนามีประมาณ 12 เปอรเซ็นตสวนประมาณ 3 เปอรเซ็นต
นอกนั้นเปนที่รกรางวางเปลา และที่รกรางวางเปลานี้ ไดกลายเปนที่นาปละไมนอยกวา 400 กิโลเมตร
ตารางเหลี่ยมพื้นที่ของจังหวัดอุบลฯ ถากลาวในลักษณะที่ดินซึ่งทําใหเกิดพืชผล ก็เรียกไดวาอยูในขั้นดี
แตถากลาวในลักษณะพื้นที่ซึ่งทําใหเกิดโภคผลแลว ขณะนี้ตองถือวาอยูในเกณฑใชยังไมได เวนแต
รัฐบาลจะเขาเกี่ยวของในฐานะที่จะปรับปรุงเศรษฐกิจที่ขาพเจากลาวเชนนี้ เพราะการกระทําใหเกิด
โภคผลของชาวอุบล โดยรัฐบาลไมมีสวนเกี่ยวของนั้น ทําขึ้นไดก็ไมเกิดผลในทางจํานวน แมวาปริมาณ
และคุณภาพจะเทากัน โภคทรัพยที่จําหนายในตลาดสินคานั้น ๆ ก็ดี เชนขาวเปนตน กวาจะถึงตลาด
สินคา ตองเสียคาระวางรถไฟอยางมากเปนเหตุใหตั้งราคาสูงกวาราคาขาวที่มาจากจังหวัดอื่น ดังนั้นจึง
จําหนายไมได หรือถาไดก็ไมมีกําไร ถาหากรัฐบาลชวยเหลือขอขัดของในสวนนี้ การเศรษฐกิจของ
ประเทศจะกาวหนาอยางถนัดใจ ยิ่งกวานั้น ผลซึ่งทําใหปริวรรตกรรมเลวลงอยางยิ่ง เพราะราคาของ
สิ่งของที่จําหนายไดตกแกคลังของธนบดีนั้น ก็จะสูญสิ้นไป โภคผลที่ชาวเมืองกระทําขึ้น นอกจากอาศัย
พื้ น ดิ น ในทางกสิ ก รรมแล ว ยั ง มี ก ารอุ ต สาหกรรมและประดิ ษ ฐกรรมซึ่ ง กํ า ลั ง เริ่ ม ขยายตั ว เพื่ อ
กาวหนา…” (ปาฐกถาของผูแทนราษฎร เรื่อง สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2539: 24)
นอกจากนี้ยังไดอธิบายอุปนิสัยใจคอและการประกอบอาชีพทางเศรษฐกิจของ
ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ดังความวา
“…จังหวัดอุบลมีพลเมืองประมาณ 700,000 คน พื้นเมืองเปนไทยดั งที่ กล าว
มาแลวตอนตน ชนตางชาติที่มากที่สุดคือ ญวนและลาว ซึ่งมาจากอินโดจีนของฝรั่งเศส อพยพมาตั้งทํา
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มาหากิน โดยมากคาขายและจับปลา ชนพวกนี้อยูในบังคับขอฝรั่งเศส ถามีคดีแกกันหรือเกี่ยวแกคน
ไทย ตองขึ้นศาลตางประเทศตามสั ญญาโปรโตคอล วาดวยอํานาจศาลที่จะใชบังคับ คนชาติ สั ง กัด
ฝรั่งเศส อาชีพที่เปนพื้นสําคัญของชาวอุบลฯ คือ การกสิกรรมและพาณิชยกรรม ชาวอุบลฯ เปนคน
ชนิดที่เรียกวา เลี้ยงงาย และสันโดษในสัมมาชีพอันควรมีควรเปน ตามอัตภาพ แมมิถึงกับจะถูกหาวาขี้
เกียจ…” (ปาฐกถาของผูแทนราษฎร เรื่อง สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2539: 24-25)
หลวงศักดิ์รณการ ผูแทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย ไดปาฐกถาเมื่อวันที่ 8 มกราคม
พ.ศ.2477 เกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมยเอาไวความวา
“…เมื่อ พ.ศ.2475 เจาหนาที่ไดจัดการสํารวจจํานวนพลเมืองแลวทั้ง 4 อําเภอ
มี 191,207 คน พลเมืองในจังหวัดนี้เปนชาติไทย ซึ่งมีชาวลาว เขมร และชาวสวย ใชพูดภาษาไทย แต
ที่ใชพูดภาษาเขมรกันอยูบางก็มี คิดเฉลี่ยพื้นที่ถัวกันจะเปน 23.24 คนตอเนื้อที่ 1 กิโลเมตรตาราง
เหลี่ยม นับวายังมีพื้นที่ที่ดินอีกมากที่จะขยับขยายตัวออกประกอบการทํามาหากินได
พลเมืองมีอาชีพในการทํานาเปนสวนใหญ การอาชีพอยางอื่นมีนอย ราษฎรได
พยายามทําการโคนสรางที่วางเปลาใหเปนที่เรือกสวนไรนาอยูเสมอ ๆ ทุกป แตป พ.ศ.2475 การ
ขยายตัวของราษฎรที่จะทําการโคนสรางไดลดนอยลงเนื่องดวยฝนไมตกตามฤดูกาล ไมมีน้ําพอแกการ
ทํานา เพราะในจังหวัดนี้การทํานาตองอาศัยน้ําฝนเปนพื้น ทั้งประกอบดวยราคาขาวก็ตกต่ําลงดวย
ครั้น พ.ศ.ตอ ๆ มาถึงแมราคาขาวจะตกต่ําราษฎรก็ไดพยายามทํานากันอยางไมลดละ เพราะเปน
อาชีพที่สําคัญของเขา นอกจากนี้มีการ ตัดไมเสาไมหมอนรถไฟเผาถานสงมาขายทางจังหวัดพระนคร
และทําไต (ตะเกียง) ทอผาไหม ทําลอเกวียน ปนหมอไห และเลี้ยงสัตว เชน โค กระบือ เปด ไก สุกร
ขายเหลานี้เปนตน พอคาจีนเปนผูรับซื้อหรือเรียกวาเปนคนกลางขายสงไปอีกตอหนึ่ง…” (ปาฐกถาของ
ผูแทนราษฎร เรื่อง สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2539: 75)
กับทั้งไดอธิบายถึงความกันดารน้ําของจังหวัดบุรีรัมยเอาไวดังนี้
“…พื้นที่ดินของจังหวัดนี้ สวนมากเปนพื้นแผนดินสูงและมีที่ลุมบางสลับกันไป มี
พื้นที่ราบนอย มีลําหวยหนองคลองบึงนอย และจะหาแมน้ําลําคลองที่สําคัญซึ่งใชเปนประโยชนสําหรับ
สาธารณชนอาศัยไดตลอดปเกือบไมมีเลย มีลําแมน้ํามูลก็อยูหางไกล กับที่ตั้งศาลากลางจังหวัดตั้ง
1,400 เสน จังหวัดนี้เปนจังหวัดที่ตั้งอยูบนดอยคอนขางกันดารน้ํา ราษฎรไดอาศัยขุดเปนสระใชกันไป
ตามมีตามเกิด แตราษฎรที่ตั้งบานเรือนอาศัยอยูในที่ตั้งของจังหวัดไดอาศัยน้ําในละลมคือคูเมืองเกา
ซึ่งขาหลวงประจําจังหวัดไดจัดใหราษฎรขุดไว 2 แหงติด ๆ กัน มีน้ําลึกราว 2 เมตรเศษ มีน้ําใสสะอาด
ใชไดตลอดป…” (ปาฐกถาของผูแทนราษฎร เรื่อง สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2539: 75-76)
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นอกจากนี้หลวงนาถนิติธาดา ผูแทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิไดอธิบายสภาพการทํา
มาหากินของพลเมืองชาวชัยภูมิเอาไวในปาฐกถา พ.ศ.2477 ความวา
“…พืชผลของจังหวัดนี้นอกจากการทําไรนาคลายคลึงกับจังหวัดอื่น ๆ แลว ยังมี
การหาของปาเพราะเปน เมื องใกลปาใกลเ ขา นาสงสารที่เขาไมสามารถจะนํ าไปสูตลาดไดส ะดวก
เพราะการคมนาคมของจังหวัดนี้ตกอยูในฐานมีกรรม ดังที่ขาพเจาไดกลาวมาแลว ฉะนั้น ราษฎรมักจะ
ทํ า อะไรแต พอกิ น พอใช หากรั ฐ บาลปจ จุบัน นี้ชวยเหลือใหมีถนนหนทางสะดวกแกการขนสงแลว
จังหวัดนี้จะมีความเจริญไมนอยหนาจังหวัดอื่น ๆ เลย…” (ปาฐกถาของผูแทนราษฎร เรื่อง สภาพของ
จังหวัดตาง ๆ, 2539: 98-99)
พระยาสารคามคณาภิบาลและนายทองมวน อัตถากร ไดอธิบายเกี่ยวกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจและการประกอบสัมมาอาชีพของพลเมืองชาวมหาสารคามเอาไวดังความวา
“…เนื่องจากการคมนาคมของจังหวัดนี้กับจังหวัดใกลเคียง และภายในจังหวัด
เองยังไมมีถนนหนทางเปนกิจจลักษณะ ดังนั้น การติดตอกันในการคาจึงมีนอยมาก พลเมืองสวนมาก
ทํ า มาหากิ น มิ ได ทํา มาค า ขาย อาชี พที่พลเมืองกระทํากัน เปน สว นมากก็คือ ทํานา ขาวที่เหลือกิน
ชาวนามักนําไปขายใหแกคนกลางที่เปนจีน เพื่อนําสงขายตอไปยังพอคาตามสถานีรถไฟแลว ขนสง
มายังกรุงเทพฯ อีกตอหนึ่ง สิ่งที่กสิกรปรารถนาที่สุดก็คือ การชลประทาน การคมนาคมที่ติดตอกับ
ตลาดสินคา การสหกรณเครดิต การปราบโรคระบดสัตว ฯลฯ สิ่งเหลานี้ราษฎรยอมคอยวันคอยคืนที่
จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลเสมอ ถาทางการไดจัดการชวยเหลือใหเปนผลสําเร็จเมื่อใดแลว
ราษฎรก็คงจะพากันแซซองสาธุนิยมชมชื่นเปนอันมาก
เวลานี้การทํานาไดเปนไปตามยถากรรม คือ แลวแตฝนฟาจะอํานวย การทํา
การปลูก คราด ไถ ตลอดจนเครื่องอุปกรณการทํานาทุกอยาง ก็ใชตามแบบเดิมแตโบราณ โดยมิไดมี
การเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้นเลย ชาวนาสวนมากไมใชคนรวย ทั้งนี้ก็เพราะการทํานาขาวไมชวยใหชาวนา
มั่งมีขึ้น ราคาขาวที่ขายเมื่อหักคาระหวางขนสงออกแลว ก็แทบวาจะไมคุมคาแรง อยางไรก็ดี ถาทาง
รถยนตสายชนบท-อุบล ไดรับการบํารุงอยางดีแลวเมื่อใด ก็หวังไดวาชาวนาจะไดรับผลดีขึ้น
การกสิกรรมอยางอื่น มีการทําไร ทําสวน เชน ทําไรฝาย ยาสูบ ขาวโพด ฯลฯ
และการเลี้ยงไหมนั้นที่เปนอาชีพล่ําสันหาไดนอย โดยมากทําโดยถือวาวางงานจากการทํานาแลว การ
เก็บพืชผลจึงมีเพียงพอเลี้ยงครอบครัวหนึ่ง ๆ ไมนับเปนสินคาสําคัญที่จะสงไปขายตางจังหวัดได อยาง
ดีก็จะมีการแลกเปลี่ยนไปขายตางจังหวัดได อยางดีก็จะมีการแลกเปลี่ยนสินคากันระหวางเพื่อนบาน
หรือกับคนในเมืองเทานั้น
เครื่องนุงหมของชาวพื้นเมืองในเวลานี้นิยมใชเครื่องนุงหมที่ตนทําขึ้นเองเปน
จํานวนไมนอยกวารอยละ 90 ทั้งนี้นับเปนการประหยัดทรัพยของประเทศไดสวนหนึ่ง การทําผาดาย
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และไหมนี้นับวาทําไดดีไมแพทางจังหวัดภาคพายัพ ทั้งเคยสงเขาไปขายในทองถิ่นอื่น ๆ เชนจังหวัด
พระนครนี้เปนตน แตก็มีเปนจํานวนนอย ถาสินคาประเภทนี้ไดรับความสนับสนุนจากเพื่อนรวมชาติ
เทาที่ควรแลว สินคาประเภทนี้ก็จะเปนอาชีพสําคัญอยางหนึ่งของจังหวัดนี้ได
กอนนี้ การคาขายที่ติดตอกันมากที่สุดก็คือ ติดตอกับจังหวัดนครราชสีมา พอคา
ในเมืองซึ่งโดยมากเปนชาวจีน คอยรับซื้อ ขาว ครั่ง ไหม สัตวพาหนะมีสุกรเปนตน รวบรวมไดมาก ๆ
แลวจึงสงมาขายใหพอคาที่นครราชสีมา แลวก็ซื้อสินคาจากจังหวัดนครราชสีมากลับไปขายใหแกชาว
พื้นเมืองอีกตอหนึ่ง
การกินอยูของชาวพื้นเมืองเปนไปโดยอาการงายดายอยางคนเลี้ยงงาย อาหาร
ประจําวันมี ขาวเหนียว พริกผง เกลือ และปลารา นี่เปนการกินอยูของชาวพื้นเมืองทั่วไปแท ๆ ในสวน
คนที่อยูในเมืองหรือที่ร่ํารวยก็มีการกินอยูดีขึ้นตามชั้นและฐานะ ที่กลาวนี้มิใชวาจังหวัดนี้จะมีการกิน
อยูอยางคับแคนกันดารจนเกินไป ความจริงการกินอยูนับวาไมแพจังหวัดอื่น ๆ แตเนื่องจากพลเมือง
เปนคนจนโดยมาก มาตรฐานการกินอยูจึงตกต่ําตามฐานานุรูป…” (ปาฐกถาของผูแทนราษฎร เรื่อง
สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2539: 118-119)
และยั ง มี ป าฐกถาของพระไพศาลเวชกรรม กั บ ขุ น เสนาสั ส ดี ผู แ ทนราษฎร
จังหวัดรอยเอ็ด ไดอธิบายถึงสภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของพลเมืองชาวรอยเอ็ดเอาไว
ความวา
“…การทํ า มาหากิ น ของราษฎรนั บ จํ า นวนตั้ ง 4 แสนเศษที่ ก ล า วมาแล ว นั้ น
โดยมากก็มีการทํานาซึ่งตองอาศัยน้ําฝนซึ่งมีตามฤดูกาลและเปนของธรรมดาอยูเองที่การทํานาของ
จังหวัดนี้ตองเปนไปตามโชค ถาปใหมฝนดีก็ไดผลมากเต็มเม็ดเต็มหนวย ถาหากวาปไหนฝนแลงก็
ขาดทุน ที่ตองลงแรงทํางานไปเสียเปลา และซ้ํารายอีกก็คือไมมีขาวที่จะรับประทานในปตอไป เพราะ
การทํานาของราษฎรโดยมากก็ทําแตพอรับประทานไปปหนึ่ง ๆ เทานั้น เพราะทําไปมาก็ไมรูวาจะเอา
ไปคาขายที่ไหน อีกประการหนึ่งก็คงเปนเพราะทํากันมากแตไดพลเพียงรับประทานปหนึ่งเทานั้ น
ถึงแมวาจะไดมากก็ไมมีที่ขายใหบังเกิดผลคุมกับคาแรงที่ไดลงไป กับอีกประการหนึ่งเปนเพราะพอคา
คนกลางที่เที่ยวหาซื้อตามยุงกดราคาลงต่ําเกินไป ถาจะนํามาขายยังกรุงเทพฯ ก็ไมคุมคาโสหุย คิด
เพียงแตคาพาหนะที่จะนํามาเทานั้นทุนเดิมก็หมดไปเสียแลว นอกจากที่กลาวมานี้ก็มีการเลี้ยงสัตวบาง
ซึ่งนับวาเปนจํานวนมากพอดู แตก็ไมไดขายสงไปจังหวัดไหน เพราะเวลานี้ราคาตกต่ําลงจนถึงเจาของ
ไมมีความจํานงที่จะขายเสียเลย โค กระบือ ตัวหนึ่งก็มีราคาเพียง 7-8 บาทเทานั้น ราษฎรจึงอัตคัดขัด
สนไมมีเงินพอที่เสียภาษีอากรได
สําหรับการหัตถกรรม ที่ราษฎรทํากันเปนสวนมากซึ่งนับวาสําคัญพอที่จะหยิบ
ยกขึ้นมากลาว ก็คือการทอผา และการทําไหม สําหรับทําผาแพร พันธุไหมที่ราษฎรมีอยูในเวลานี้เปน
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พันธุเล็กมาก ใหไหมนอยเต็มที่ไมถึงครึ่งของพันธุไหมของญี่ปุนหรือฝรั่งเศสซึ่งมีรัง (Cocon) โตเทาไข
นกพิราบ ถาหากวาราษฎรไดพันธุไหมของญี่ปุน หรือของฝรั่งเศสมาเลี้ยงแลว ในปหนึ่ง ๆ ประเทศ
สยามคงจะมีไหมดิบเพิ่มขึ้นเปนจํานวนหลายรอยกิโลกรัมทีเดียว นอกจากนี้ก็มีการปนหมอ ปนไหม
และอื่น ๆ อีกเชนเดียวกันกับจังหวัดที่อยูใกลเคียง…” (ปาฐกถาของผูแทนราษฎร เรื่อง สภาพของ
จังหวัดตาง ๆ, 2539: 175-176)

ภาพที่ 6.6 รานคาจีนทั่วไปบริเวณจัตุรัสกลางเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2481
ที่มา: Robert L. Pendleton (1959: Web-Site)
6.3.1.4 ดานการศึกษา
มณฑลนครราชสีมาแจงมาวา ทางราชการฝายปกครองไดยุบตําบลทาไห อําเภอ
เขื่ องใน จั งหวั ดอุ บ ลราชธานี ไปรวมตําบลโนนใหญ ทองที่อําเภอเดีย วกัน แลว ตําบลทั้งสองนี้ได
ประกาศใหใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 แลว คือ ตําบลทาไหตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม
พ.ศ.2465 ตํ า บลโนนใหญ ตั้ ง แต วั น ที่ 15 ธั น วาคม พ.ศ.2465 เหตุ ฉ ะนั้ น เป น อั น ว า การใช
พระราชบัญญัติประถมศึกษา ในตําบลทาไหเดิม ก็ไดรวมกับตําบลโนนใหญตรงกับทําเนียบทองที่ของ
ทางราชการ (ประกาศกระทรวงธรรมการเรื่องการใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 สําหรับ
ตําบลทาไห อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งยุบไปรวมตําบลโนนใหญ ทองที่อําเภอเดียวกัน.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ก. หนา 631. 23 มกราคม 2469)
พ.ศ.2469 ปที่สองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดมีหนังสือ
จากมณฑลนครราชสีมา แจงวา โรงเรียนเกี้ยนซือ ซึ่งตั้งที่ทําการสอนอยูที่บานขางประตูชุมพล หมูที่ 9
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ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไดขอยายสถานที่ไปทําการสอนที่บานใน
หมูบ านวั ด พายั พ หมู ที่ 7 ตํ า บลในเมื อง อํ า เภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมาที่บอกตั้งขึ้นแลว บอกยาย
สถานที่ตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43
ตอนที่ 0ง. หนา 1239. 20 มิถุนายน 2469)
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2469 โรงเรียนสียุย ตั้งอยูบริเวณหองแถวตลาดสีคิ้ว
ตําบลสีคิ้ว อําเภอจันทึก จังหวัดนครราชสีมา ไดมีหนังสือบอกความจํานงขอตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหง
พระราชบั ญญั ติโ รงเรี ย นราษฎร พ.ศ.2461 (ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึ ก ษาธิ ก าร
โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ง. หนา 2855. 7 พฤศจิกายน 2469)
นอกจากนี้ โ รงเรี ย นประสิ ทธิ์ วิ ทยา ได บ อกความจํานงขอตั้งขึ้น เพื่อเปดการสอนนักเรีย น ตั้งอยูที่
โรงเรียนประจําจังหวัดนครราชสีมา ตําบลโพธิ์กลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
(โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ง. หนา 2856. 7 พฤศจิกายน 2469)

ภาพที่ 6.7 พระยาราชสีมาจารย (กวย กนิษฐานนท) ธรรมการมณฑลนครราชสีมา
ตรวจราชการดานการศึกษาดวยชางในสมัยรัชกาลที่ 7
ที่มา: โคราชในอดีต (2560: Web-Site)
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พ.ศ.2470 กระทรวงธรรมการไดประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.
2464 ในทองที่มณฑลนครราชสีมาจํานวน 4 ตําบล ประกอบดวย ตําบลบึงมูล ตําบลรุง ตําบลชํา และ
ตํ า บลละลาน โดยอยู ใ นท อ งที่ อํ า เภอน้ํ า อ อ ม จั ง หวั ด ขุ ขั น ธ (ประกาศกระทรวงธรรมกการใช
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 เพิ่มเติมในทองที่มณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
44 ตอนที่ 0ก. หนา 288-289. 8 มกราคม 2470) โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ตั้งทําการสอนอยูที่โรงเรียน
ประจําจังหวัดนครราชสีมา ตําบลโพธิ์กลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สงหนังสือ
ไปกระทรวงธรรมการขอยกเลิกทําการสอน (โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมาที่บอกเลิกไมดํารง
ตอไป ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 44 ตอนที่ 0ง. หนา
3638. 12 กุมภาพันธ 2470) ใบบอกมณฑลนครราชสีมา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2470 ไดรับแจงวา วัน
ขึ้นปใหม คณะนายทหารตลอดจนครอบครัวในกองพลทหารบกที่ 10 (ขณะยังไมยุบ) ไดพรอมกันมีจัด
งานรื่นเริงถวายพระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และออกรานขายของ ไดแบงเงินซึ่ง
เก็บไดจากคาผานประตู และคาที่ครอบครัวนายทหารขายสิ่งของได ใหแกกองธรรมการเปนเงินจํานวน
80 บาทเจาหนาที่ไดจัดการเอาเงินจํานวนนี้ซื้อหนังสือตาง ๆ รวม 26 เลม เปนเงิน 80 บาท ไวสําหรับ
บํารุงหองอานหนังสือสําหรับประชาชนจังหวัดรอยเอ็ด (แจงความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมตํารา
เรื่องใหเงินซื้อหนังสือบํารุงหองอานหนังสือสําหรับประชาชนจังหวัดรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
44 ตอนที่ 0ง. หนา 3314. 8 มกราคม 2470) เดือนมิถุนายน พ.ศ.2470 โรงเรียน เสงเดก ซึ่งตั้งอยูที่
ตึกในบริเวณศาลเจาไหหลํา หมูที่ 1 ตําบลโพธิกลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มี
หนังสื อส งไปกระทรวงธรรมการขอยกเลิก ทํ า การสอน (ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรม
ศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ที่บอกเลิกไมดํารงตอไป ตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
ราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 44 ตอนที่ 0ง. หน า 923. 16 มิ ถุ น ายน 2470) ในป
เดียวกันกระทรวงธรรมการไดประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ในมณฑลปราจีนบุรี
มณฑลอยุธยา (เดิมเรียกมณฑลกรุงเกา) มณฑลนครสวรรค มณฑลนครราชสีมา มณฑลพายัพ มณฑล
ราชบุ รี ตามมาตรา 2 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระถมศึ ก ษา พ.ศ.2464 มี ค วามว า “…เสนาบดี
กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจที่จะทําบัญชีเพิ่มเติมเพื่อขยายการใชในอําเภอและตําบลอื่น ๆ ไดอีกร่ํา
ไป เมื่อเห็นวาเปนกาลสมควรที่จะทําดั่งนั้น…” พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราช
ดํ า รั ส ให ใ ช พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระถมศึ ก ษา พ.ศ.2464 ซึ่ ง เป น กฎหมายตกทอดมาตั้ ง แต รั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เพิ่มขึ้นในทองที่มณฑลปราจีนบุรี 68 ตําบล มณฑลอยุธยา
37 ตําบล มณฑลนครสวรรค 6 ตําบล มณฑลนครราชสีมา 37 ตําบล มณฑลพายัพ 2 ตําบล และ
มณฑลราชบุ รี 1 ตํ า บล รวม 119 ตํ า บล (ประกาศกระทรวงธรรมการ ใช พ ระพระราชบั ญ ญั ติ
ประถมศึกษา พ.ศ.2464 เพิ่มเติมในทองที่มณฑลปราจีนบุรี มณฑลอยุธยา มณฑลนครสวรรค มณฑล
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นครราชสี มา มณฑลพายั พ มณฑลราชบุ รี . ราชกิจ จานุเบกษา. เลม 44 ตอนที่ 0ก. หนา 40. 26
มิถุนายน 2470)
พ.ศ.2470 นายเปลี่ยน สีลวานิช พอคาในอําเภอศรีสะเกษ จังหวัดขุขันธ ได
บริจาคเงินสําหรับบํารุงโรงเรียนนักธรรม วัดสุปฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปนจํานวนเงิน 100
บาท ไวสําหรับใชในกิจการสาธารณกุศล (แจงความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมธรรมการ เรื่องบํารุง
โรงเรียนนักธรรมวัดสุปฏน จังหวัดอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 44 ตอนที่ 0ง. หนา 1236.
17 กรกฎาคม 2470) ในปเดียวกัน นายอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ไดชักชวนขาราชการ พอคา และ
ราษฎร บริจาคทรัพยปลูกสรางโรงเรียนประจําอําเภอขึ้นหลังหนึ่งที่วัดกลาง ตําบลในเมือง เปนอาคาร
สถาปตยกรรมทรงปนหยาชั้นเดียว ตามแบบแปลนของกระทรวงธรรมการ พรอมทั้งเครื่องไมใชสอย
แลวเสร็จเปนเงิน 6,471 บาท (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ศ/3 เรื่อง โรงเรียนวัดกลาง จ.บุรีรัมย)
โรงเรียนยุกยิก ตั้งทําการสอนอยูที่หองแถวริมถนนจอมสุรางคยาตร ตําบลโพธิ์
กลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ยายสถานที่ไปตั้งทําการสอนที่เรือนสองชั้น หมูที่
3 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ที่
บอกตั้ งขึ้ น แล ว บอกย า ยสถานที่ ตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญ ญัติ โรงเรีย นราษฎร พ.ศ.2461.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 44 ตอนที่ 0ง. หนา 3130. 25 ธันวาคม 2470)
โรงเรียนเจี้ยมอง (โรงเรียนคนจีน) ตั้งอยูศาลเจาปุงเถา ตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี ไดมีหนังสือแสดงความจํานงขอตั้งขึ้นเพื่อเปดทําการสอน (โรงเรียน
ราษฎรนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงคตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร
พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ง. หนา 2771. 2 ธันวาคม 2471) ตอมาไดมีการขอตั้ง
โรงเรียนราษฎรบํารุง ตั้งอยูหมูที่ 9 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และ
โรงเรี ย นเหม ง หงี ตั้ ง อยู บ ริ เ วณตึ ก ทิ ศ ตะวั น ออกสถานี อ นามั ย ที่ 4 ตํ า บลในเมื อ ง อํ า เภอเมื อ ง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้นตาม
มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ง. หนา
2944-2945. 16 ธันวาคม 2471)
พ.ศ.2471 มีผูบริจาคหนังสือสําหรับบํ ารุงห องอานหนั งสื อสําหรั บประชาชน
จังหวัดรอยเอ็ด ประกอบดวย ขุนพิทักษทัณฑนิกร ใหหนังสือตาง ๆ รวม 39 เลม, นายอยู สุทธิไชย ให
หัวขอฝกหัดนักเรียนมวย 1 เลม, นายกวาง สุวภาพ ใหหัวขอฝกหัดนักเรียนมวย สอนศิษยดี สารานุกูล
อยางละ 1 เลม (แจงความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมตํารา เรื่องมีผูใหหนังสือบํารุงหองอานหนังสือ
สํ า หรั บ ประชาชน จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด . ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 45 ตอนที่ 0ง. หน า 2996-2997.
23 ธันวาคม 2471)
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ในเดือนธันวาคม ปเดียวกัน พระวรวงศเธอ พระองคเจ าธานีวิวั ต (เสนาบดี
กระทรวงธรรมการ) ไดกราบถวายบังคมลาพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเพื่อไปตรวจราชการ
บางจังหวัดในมณฑลนครราชสีมา ตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 2471 จนถึงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2472
เมื่อเดินทางถึงเมืองอุบลราชธานีแลวจะเลยไปยังเมืองปากเซและนครจําปาศักดิ์ดวยไมเกิน 3 วัน โดย
ผูตามเสด็จคือ หมอมเจาสิบพันพารเสนอ หมอมเจาเสมอภาค มหาอํามาตยตรี พระยาภระตราชาและ
อํามาตยเอก พระยาผดุงวิทยาเสริม โดยทรงมีพระบรมราชานุญาตใหตรวจราชการดานการศึกษา (หอ
จดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ศ/2 เรื่อง เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ตรวจราชการ 27 ธันวาคม 247013 เมษายน 2475) เดือนมกราคม พ.ศ.2472 โรงเรียนสุรินทร กงลิบหักหาว ซึ่งตั้งอยูบริเวณหองแถว
ชั้นเดียวขางหนองตุม ทิศใตของสถานีรถไฟสุรินทร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร
มีหนังสือไปยังกระทรวงธรรมการขอเปดทําการสอน (โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอก
ความจํานงตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 46 ตอนที่ 0ง. หนา 3628. 12 มกราคม 2472) ในเดือนเมษายน พ.ศ.2472 โรงเรียนยกเอง ตั้งอยู
บริเวณบานผักปง หมูที่ 1 ตําบลผักปง อําเภอผักปง ไดมีหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียน (โรงเรียนราษฎร
มณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงคตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร
พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ง. หนา 45. 7 เมษายน 2472) โรงเรียนดังกลาวเมื่อ
ทําการเปดสอนไดเพียงไมกี่เดือนก็ไดยุบเลิกไมสอนตอ (โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ที่บอกเลิก
ไมดํารงตอไป ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ง.
หนา 3249. 15 ธันวาคม 2472)
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2472 โรงเรียนหน่ําพงศ ตั้งอยูบริเวณหองแถวในตลาด
ถนนหฤทัย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดมีหนังสือแสดงความจํานงขอเปดทําการ
สอน (โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้นตามาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ง. หนา 612. 26 พฤษภาคม 2472)
ตอมา พ.ศ.2473 จึงไดยุบเลิกไมทําการสอนอีกตอไป (โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ที่บอกเลิก
ไมดํารงตอไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 47 ตอนที่ 0ง.
หนา 859. 8 มิถุนายน 2473) เดือนมิถุนายน พ.ศ.2472 กระทรวงธรรมการไดประกาศแกไขเขตทองที่
บางแหงในมณฑลนครราชสีมาเพื่อใหสะดวกตอการปกครอง ดังนี้
ขอ 1 โอนตําบลโนนคอ รวม 11 หมูบาน จากอําเภอกันทรารมย จังหวัดขุขันธ
ไปขึ้นกับอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเรียกตําบลโนนคอตามเดิม เหลืออีก 2 หมูบาน
โอยไปขึ้นกับตําบลจารใหญ อําเภอน้ําออม จังหวัดขุขันธ
ขอ 2 โอนตําบลเมืองรอย ตําบลละลาย จากอําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
มาขึ้นอําเภอกันทรารมย จังหวัดขุขันธ เรียกชื่อตามเดิม
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ขอ 3 โอนหมูบานในตําบลกันทรารมย อําเภอหวยเหนือ จังหวัดขุขันธ ไปขึ้น
ตําบลสะเดา 1 หมูบาน ตําบลสังขะ 1 หมูบาน ในทองที่อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร
ทองที่ตําบลที่กลาวขางตนนี้ไดมีการประกาศใหใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา
พ.ศ.2464 แลวประกอบดวย ตําบลโนนคอ ตําบลเมืองรอย ตําบลละลาย ตําบลกันทรารมย ตําบล
สะเดา ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2464 และตําบลสังขะตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2465 ดังนั้นจึง
ประกาศยืนยันขอความนี้สําหรับการใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ในทองที่ดังกลาวนี้
(ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง การใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 สําหรับทองที่บาง
แหงในมณฑลนครราชสีมาซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลง. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ก. หนา 2526. 9 มิถุนายน 2472) ตอมาโรงเรียนวีรวัฒนา ตั้งอยูบริเวณปลายถนนผดุ งพาณิชย ขางวัดเหนื อ
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไดมีหนังสือแสดงความจํานงขอทําการสอนในป
เดี ย วกั น (โรงเรี ย นราษฎร ม ณฑลนครราชสี ม า ซึ่ ง ได บ อกความจํ า นงตั้ ง ขึ้ น ตามมาตรา 6 แห ง
พระราชบั ญญั ติโ รงเรี ย นราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจ จานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ง. หนา 1006.
30 มิถุนายน 2472) เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2472 ชุมชนชาวจีน ในหมูบานที่ 7 ตําบลเมืองเกา อําเภอ
ศรีสะเกษ จังหวัดขุขันธ ไดมีหนังสือแสดงความประสงคขอจัดตั้งโรงเรียนจีนฮั่วเคี่ยว เพื่อทําการสอน
ใหบุตรหลาน (โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหง
พระราชบั ญญั ติโ รงเรี ย นราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจ จานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ง. หนา 1357.
28 กรกฎาคม 2472) เดือนสิงหาคม พ.ศ.2472 โรงเรียนอังกฤษราตรีศึกษา ตั้งอยูที่โรงเรียนราษฎรยุ
กยิน ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แจงความจํานงขอตั้งขึ้น (โรงเรียน
ราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียน
ราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 46 ตอนที่ 0ง. หนา 1713. 25 สิ งหาคม 2472) ในป
เดียวกัน กระทรวงธรรมการไดรับใบบอกมณฑลนครราชสีมาวา ไดมีผูศรัทธาบริจาคเงิน 2,683 บาท
55 สตางค สมกับกับเงินศึกษาพลี 2,000 บาท รวมเปนเงิน 4,682 บาท 55 สตางค กับมีผูชวยจัดหา
ไมและเครื่องประกอบตาง ๆ จนพอกอสรางโรงเรียนประชาบาลตําบลยางตลาด 1 (พินิจราษฎรบํารุง)
หนึ่งหลัง พรอมดวยที่พักครูอีก 2 หลัง ในทองที่อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ แลวเสร็จเมื่อวันที่ 1
มกราคม และไดทําพิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2471 ทางการไดมอบใหเปน
สถานที่ สํ า หรั บ จั ด การศึ ก ษาประชาบาล (หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ . มร.7 ศ/2 เรื่ อ ง โรงเรี ย น
ประชาบาลตําบลยางตลาด (พินิจราษฎรบํารุง) จังหวัดกาฬสินธุ 16-24 สิงหาคม 2472, หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ. มร.7 ศ/2 เรื่อง โรงเรียนตาม จังหวัดตาง ๆ มณฑลนครราชสีมา)
เดือนตุลาคม พ.ศ.2472 โรงเรียนชูกวาง ไดรับการจัดตั้งขึ้นบริเวณ ตั้งอยูบริเวณ
เรือนสองชั้น ข างถนนทิ ศตะวัน ตกของวัดหลาง ตําบลในเมือง อําเภอเมื องบุรี รัมย จังหวัดบุรีรั มย
(โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
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โรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ง. หนา 2226. 6 ตุลาคม 2472)
โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสใหเปลา ตั้งอยูบริเวณโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดอุบลราชธานี “นารีนุกูล”
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไดสงหนังสือแสดงความประสงคขอเปด
ทํ า การสอนภาษาฝรั่ ง เศสให แ ก บุ ต รหลานราษฎรเมื อ งอุ บ ลราชธานี (โรงเรี ย นราษฎร ม ณฑล
นครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ง. หนา 2994. 1 ธันวาคม 2472)
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2473 พระครูกมลวิสุทธิ์ วัดสุปฏน ผูรั้งตําแหนงเจาคณะ
จังหวัดอุบลราชธานี ไดเรี่ยไรเงินสําหรับสรางถาวรวัตถุขึ้นที่วัดดังกลาว โดยจัดสรางหอระฆัง 2 ชั้นขึ้น
หนึ่งหลัง กออิฐถือปูน ใชเครื่องไมจริงหลังคามุงดวยสังกะสี ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,250 บาท พรอม
กับสรางกุฎิเครื่องไมหลังคามุงสังกะสี ใชเงิน 5,575 บาท (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ศ/5 เรื่อง
วัดสุปฏน จังหวัดอุบลราชธานี 23 สิงหาคม-6 กันยายน 2473) เดือนกันยายน พ.ศ.2473 มีผูบริจาค
ทรัพยสิ่งของบํารุงการศึกษาในทองที่มณฑลนครราชสีมา ประกอบดวย
(1) นายใย โสภณ กํานันตําบลทะเมนไชย ทองที่อําเภอเมืองบุรีรัมย มีศรัทธา
มอบที่ดิน 1 แปลง ทิศเหนือและทิศใตยาวดานละ 1 เสน 10 วา ทิศตะวันออกยาว 1 เสน 15 วา ทิศ
ตะวันตกยาว 1 เสน 18 วา คิดเปนราคา 200 บาท ใหเปนสมบัติของโรงเรียนประชาบาล ตําบลทะ
เมนไชย (วัดหนองมันปลา)
(2) ในที่ดินดังกลาวนี้ นายอําเภอพรอมดวยพอคาคหบดี และราษฎรตําบลทะ
เมนไชย ได ช ว ยกั น บริ จ าคเงิ นและเครื่องไมจัดการปลูกโรงเรีย นขึ้นหลังหนึ่ง กับ “ส ว ม” สําหรับ
นักเรียนหลังหนึ่ง โรงเรียนจุนักเรียนประมาณ 150 คน และดานเหนือไดตอเปนเพิ่งติดกับโรงเรียน 1
หอง สําหรับใชเปนที่พักครู สวนสวมแบงเปน 2 หอง สําหรับนักเรียนหญิงและชาย คาปลูกสรางใชเงิน
ศึกษาพลีชวย 294 บาท 50 สตางค พอคาคหบดีและราษฎรบริจาคชวย 341 บาท และหลวงชาติ
สุรินทร นายตรวจเอกกรมรถไฟหลวงฯ ไดใหสังกะสีและไมประกอบการสรางโรงเรียนคิดเปนราคา
189 บาท 40 สตางค รวมเปน 824 บาท 90 สตางค
มีผูบริจาคเงินซื้อโตะและมานั่งสําหรับนักเรียน มอบใหเปนสมบัติของโรงเรียน
ราคาสํารับละ 3 บาท 50 สตางค รวม 60 สํารับ เปนเงิน 200 บาท นอกจากจะมอบสังกะสี เครื่องไม
โต ะและม า นั่ งสํ า หรั บ นั กเรี ยน หลวงชาติสุริน ทร ยังไดใหเครื่องใชเปน สมบัติของโรงเรีย นอีก คือ
นาฬิกาแขวนตราสิงโต 1 เรือน เกาอี้สําหรับครู และโองน้ําดินขนาดใหญ
(3) นายจั น พอนอิ น กํ า นั น ตํ า บลบั ว มาศ ท อ งที่ อํ า เภอบรบื อ จั ง หวั ด
มหาสารคาม พรอมดวยราษฎรในตําบลนั้นอีก 9 คนไดรวมกันบริจาตเงินซื้อที่ดินกวาง 1 เสน 12 วา
ยาว 2 เสน เปนราคา 42 บาท มอบใหเปนสมบัติของโรงเรียนประชาบาลตําบลบัวมาศ เพื่อจัดทําเปน
สวนกสิกรรมสําหรับนักเรียน
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(4) นายยูง พิโสรัมย ผูใหญบานตําบลหวยราช ทองที่อําเภอเมืองบุรีรัมย มีความ
ยินดีบริจาคเงินซื้อโตะสําหรับครู ตอดวยไมเขวา 1 ตัวราคา 12 บาท กับพรอมดวยราษฎรในบาน
ลําดวน ตําบลนั้น รวม 60 ราย จัดการตอโตะและมานั่งเรียนชนิดนั่ง 2 คน ดวยไมเขวาและเต็งรังรวม
62 สําหรับ คิดเปนราคาอีก 186 บาท มอบใหเปนสมบัติของโรงเรียนประชาบาล ตําบลหวยราช (วัด
บานลําดวน)
(5) คณะครูโรงเรียนประชาบาลตาง ๆ ในทองที่อําเภอคง จังหวัดขุขันธ 46 คน
ไดชวยกันบริจาคทรัพยรับหนังสือพิมพลูกเสือสยามกับหนังสือพิมพสนองโอฐสภากาชาดสยามเลม 7
ตั้งแตตอน 1 ถึง 12 ประจํา พ.ศ.2472 มอบใหแกโรงเรียนประชาบาลในทองที่อําเภอคง รวมทั้งสิ้น
21 โรงเรียน (แผนกศึกษาประชบาล อนุโมทนาในการที่มีผูศรัทธาบริจาคทรัพยสิ่งของเกื้อกูลการศึกษา
ในทองที่มณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 47 ตอนที่ 0ง. หนา 2120-2123. 7 กันยายน
2473)
ในเดือนกันยายน ปเดียวกัน หลวงประชากรเกษม (เปย สงศิริ) นายอําเภอหวย
เหนือ จังหวัดขุขันธ และหลวงวัฒนวงษโทนุบล (โทน สุวรรณกูฏ) เมื่อครั้งยังเปนนายอําเภอหวยเหนือ
ไดบอกบุญเรี่ยไรเงินจากพอคาและกํานันผูใหญบานในทองที่ไดเงินจํานวนหนึ่งสมทบกับเงินทุนศึกษา
พลีและเงินคาใชสอย กับทั้งไดเกณฑขอแรงราษฎรชวยกันตัดไม 580 ตนเพื่อดําเนินการปลูกสราง
โรงเรียนขึ้นหลังหนึ่ง แลวเสร็จไดทําพิธีเปดการสอนในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2473 ขนานนามโรงเรียน
ประชาบาลตําบลหวยเหนือ 1 “ศรีประชานุกูล” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ศ/3 เรื่อง โรงเรียน
ศรีประชานุกูล จังหวัดขุขันธ)
พ.ศ.2474 พระเจ า พี่ ย าเธอ กรมขุน ชัย นาทนเรนทร ไดเสด็จ เยี่ย มโรงเรีย น
ประจํ าจั งหวั ดและโรงเรี ย นประถมกสิ กรรมประจําจั งหวัดบุ รีรัมย ในโอกาสนี้ไดป ระทานเงิ น แก
โรงเรียนประถมกสิกรรมประจําจังหวัดบุรีรัมย เพื่อซื้อพันธุมะพราวจํานวนเงิน 20 บาท (แจงความ
กระทรวงธรรมการ แผนกกรมวิสามัญศึกษา เรื่อง ประทานเงินบํารุงโรงเรียนประถมกสิกรรมประจํา
จังหวัดบุรีรัมย. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 47 ตอนที่ 0ง. หนา 289. 26 เมษายน 2474)
รองอํามาตยตรี ขุนวิจิตรรัฐศาสตร ปลัดขวาอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
ใหหนังสือสนองโอฐสภากาชาดสยามตั้งแต พ.ศ.2466-พ.ศ.2474 รวมเปนหนังสือ 95 เลม ราคา 20
บาท เปนสมบัติโรงเรียนประชาบาลตําบลสระคู (ประจําอําเภอสุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด) (อนุโมทนาใน
การที่มีผูศรัทธาเอื้อเฟอเกื้อกูลการศึกษา มณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 49 ตอนที่ 0ง.
หนา 1577. 7 สิงหาคม 2475)
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2475 กระทรวงธรรมการไดรับแจงจากมณฑลนครราชสีมา
วา นายเหลา พันธุ ธรรมการอําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย พรอมดวยกํานัน ผูใหญบานและ
ราษฎรในตําบลตลาดโพธิ์ ไดจัดการปลูกสรางโรงเรียนประชาบาลตําบลตลาดโพธิ์ 1 (วัดแจง) ทองที่
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อําเภอเมื องบุ รีรั มย ขึ้นใหมหลังหนึ่ งเปนรูปทรงป นหยาชั้นเดี ยว สิ้นคาปลูกสราง 2,124 บาท 64
สตางค (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ศ/2 เรื่อง โรงเรียนประชาบาลตําบลตลาดโพธิ์ (วัดแจง)
จังหวัดบุรีรัมย 26 สิงหาคม – 5 กันยายน 2475)
รองอํ า มาตย เอก หลวงนิคมบริรักษ (สืบ ภูมิรัตน) นายอําเภอเมืองอุบ ล ได
จัดการสรางโรงเรียนดวยเงินสะสมไวจากการเรี่ยไรบาง และจากการแสดงมหรสพบาง เปนเงิน 5,937
บาท 45 สตางค แลวขออนุญาตเงินทุนสะสมศึกษาพลีอีก 4,695 บาท 55 สตางค รวมเปนเงิน 10,633
บาท สถาปตยกรรมโรงเรียนเปนรูปแบบทรงปนหยา บรรจุนักเรียนไดประมาณ 350 คน แลวเสร็จได
เปดทําการสอนตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2472 ขนานนามวา โรงเรียนประชาบาลตําบลในเมืองอุบล 1
(อุบลวิทยาคม) (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ศ/2 เรื่อง โรงเรียนประชาบาลอุบลวิทยาคม จังหวัด
อุบล)
เดื อนมิ ถุน ายน พ.ศ.2474 กระทรวงธรรมการไดรับ แจงวา เจาคณะจังหวัด
อุบลราชธานี ไดมีรายงานว า มีผูศรัทธาบริจาคทรั พยสร างโรงเรียนนั กธรรมขึ้น ที่วั ดกลาง อําเภอ
เขมราฐหลังหนึ่ง การกอสรางทั้งนี้เขาเกณฑของกระทรวงธรรมการที่จะนําความขึ้นกราบบังคมทูล
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ศ/3 เรื่อง โรงเรียนวัดกลาง (นักธรรม) จังหวัดอุบลราชธานี)
นายอําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไดขอแรงกํานัน ผูใหญบาน และ
ราษฎร จัดการปลูกสรางโรงเรียนประชาบาลตําบลดอนจิกขึ้นใหม ขนานนามวา โรงเรียนประชาบาล
ตําบลดอนจิก (จรรยาราษฎร) สิ้นคาปลูกสรางรวมทั้งสิ้น 932 บาท โดยใชเงินทุนสะสมศึกษาพลีชวย
600 บาท และราษฎรชวยกันบริจาค 332 บาท (แผนกศึกษาประชาบาล อนุโมทนาในการที่มีผูศรัทธา
เอื้อเฟอเกื้อกูลการศึกษา มณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 49 ตอนที่ 0ง. หนา 1880. 4
กันยายน 2475)
พ.ศ.2476-2477 มติที่ประชุมมหาเถรสมาคม วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2476 ได
อนุมัติใหจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูสําหรับพระภิกษุผูสมัครขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอื่นคือ
โรงเรียนฝกหัดครู (สําหรับพระภิกษุ) ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยกําหนดเวลาอบรมประมาณ 6 เดือน
เริ่มตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2477 (ประกาศกระทรวงธรรมการ กรมธรรมการ เรื่อง ตัง้ โรงเรียน
ฝกหัดครู (สําหรับพระภิกษุ) ในจังหวัดอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 51 ตอนที่ 0ง. หนา 455.
24 มิถุนายน 2477)
พ.ศ.2476 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ขยาย
เพิ่มเติมในทองที่ตําบลบักใด อําเภอเมืองสุรินทร มณฑลนครราชสีมา (ใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา
พ.ศ.2464 เพิ่มเติมในทองที่มณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 50 ตอนที่ 0ก. หนา 403. 23
กรกฎาคม 2476)
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พ.ศ.2477 มติเห็นชอบของที่ประชุมมหาเถรสมาคมวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.
2476 เกี่ยวกับเรื่องอนุมัติใหตั้งโรงเรียนฝกหัดครูสําหรับพระภิกษุผูสมัครขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา
และที่จังหวัดอื่นโดยเงื่อนไขอันชอบดวยหลักการของคณะสงฆนั้น ตามที่คณะกรมการจังหวัดรอยเอ็ด
มีความประสงคที่จะจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครู (สําหรับพระภิกษุ) ขึ้นที่วัดเหนือจังหวัดรอยเอ็ด กําหนด
เปดทําการสอนในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2470 รวมเปนเวลา 1 เดือน โดยจะรับพระภิกษุเขาเปน
นักเรียน 40 รูป ทั้งนี้กระทรวงธรรมการไดพิจารณาเรื่องตามที่คณะกรมการจังหวัดแจงมาแลว และ
เห็ น ชอบด ว ยหลั ก การของคณะสงฆ เพื่ อ ให เ กิ ด ความก า วหน า ในการศึ ก ษาของชาติ (แจ ง ความ
กระทรวงธรรมการ กรมธรรมการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนฝกหัดครู (สําหรับพระภิกษุ) ในจังหวัดรอยเอ็ด.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 51 ตอนที่ 0ง. หนา 1102. 15 กรกฎาคม 2477)
นโยบายการศึกษาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากรายงานตรวจราชการ
พ.ศ.2476 ระบุวา
“…การบํารุงความรูในทางอาชีพนั้น ทางการศึกษาไดลงมือกระทําแลวสําหรับ
การกสิ กรรม โดยตั้งโรงเรียนกสิกรรมขึ้นตามทองที่ สวนการอยางอื่นยังหามีไม ฉะนั้นจะไดกลาวไวใน
เรื่องการศึกษา…”
“…โรงเรียนประจําจังหวัดมีหลักสูตรใหสอนภาษาตางประเทศเปนพิเศษ และ
ถือเอาภาษาอังกฤษเปนหลักในการสอน ถากลาวโดยทั่วไปภาษาอังกฤษนับวาเปนภาษาที่แพรหลาย
ควรใหนักเรียนไดศึกษารูไวก็จริง แตถาจะระลึกถึงความเหมาะแหงภูมิที่ของผูที่ศึกษา คือเมื่อดศึกษา
แลวใหไดรับประโยชนในการติดตอกับชาวตางประเทศใกลเคียง สําหรับภาษาอังกฤษจะมีผลดีสําหรับ
ผูอยูติดตอทางพรมแดนอังกฤษ สวนทางแถบแมน้ําโขงติดตอกับแดนฝรั่งเศส ภาษาออังกฤษนาจะให
ประโยชนนอย ฉะนั้นถาไมขัดแกทางการอยางใดแลว ขาพะเจาขอเสนอใหนักเรียนในแถบนั้นไดเรียน
ภาษาฝรั่งเศส ดูทีจะเหมาะกวา…”
“…การศึกษาวิชาชีพทางภาคอิสาน กระทรวงธรรมการจัดใหมีฉะเพาะแตวิชชา
กสิกรรมประเภทเดียว เห็นวาถาไดจัดใหมีอยางอื่นเพิ่มขึ้นเพื่อเหมาะแกการที่จะอาศัยใชวิชานั้น ๆ ให
เหมาะแกภูมิลําเนาดวยแลว จะดีหานอยไม เพราะธรรมชาติยอมใหความเกื้อกูลผิดแผกกันเปนแหง ๆ
ไป เชนในทองที่จังหวัดหนองคาย มีผูเห็นวาทางอําเภอชัยบุรี ควรเรียนวิชชาจักสานเพราะทองที่นั้น
อุดมไปดวยหวายขนาดตาง ๆ อําเภอโพนพิสัยควรเรียนวิชชาชางปน เพราะทองที่นี้ราษฎรปนภาชนะ
เครื่องดินเผาขายอยูบางแลว ทางอําเภอทาบอ มีเกาะดอนและที่ดินเหมาะแกการปลูกยาสูบ ราษฎรก็
ไดทํากันอยูแลว แตยังเปนไปตามบุญตามกรรม การเลือกพันธุ การปลูก การบํารุงรักษาและการหั่นยา
ยังทําไมไดดี การศึกษาจึงควรมุงลงไปในเรื่องนี้ฉะเพาะ
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อนึ่ ง การปลู ก ฝ า ย ทํ า ด า ยและทอผ า นั บ ว า เป น สิ่ ง สํ า คั ญ เพราะเกี่ ย วแก
เครื่องนุงหม สมควรจะใหศึกษาเพื่อบํารุงการนี้ใหมีไวและใหเจริญขึ้น เวลานี้ตามแถบบานนอกไกล
พระนครหลวงก็มีทํากันอยูแลว แตโดยมากทําเพียงพอใชสําหรับครอบครัว ที่ทําออกจําหนายแมมีบาง
ก็ยังนับวานอย ไมแพรหลายทั่วไป…”
การจัดการศึกษาในอีสานในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรง
มุงไปที่การจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาของมณฑลนครราชสีมา และมณฑลอุดร โดยการดําเนินการ
นั้นเริ่มตนที่วัดสุปฏนาราม วัดประจําเจาคณะมณฑล มีนโยบายอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการสราง
พระอุ โ บสถของวั ด สุ ป ฏ นารามซึ่ ง พระศาสนดิ ล ก เจ า คณะมณฑลได ร ว มกั บ พระภิ ก ษุ แ ละคณะ
ขาราชการเมืองอุบลราชธานี ได พิจ ารณาจั ดตั้ งการสอนวิช าอาชีว ะศึกษาขึ้น ในวั ด โดยตั้งเปน กอง
โรงงาน การชาง ซึ่งแบงออกเปน 3 กองประกอบดวย (1) กองปนอิฐ (2) กองซอมสีขาว (3) กองไม
การจัดตั้งกองและแตงตั้งเจาพนักงานประจําตามกองตาง ๆ โดยมีพระครูปลัดวัดสุปฏนารามเปนครู
สอนทําบัญชีคู สอนการคํานวณหนาไม สอนการกลึง การทําตู โตะ เกาอี้ กระดานดํา สอนการเขียน
แปลนการกอสราง สอนการกอเตาเผาอิฐ สอนวิธีซอมขาว ที่กลาวมานี้ลวนเปนบทบาททางการศึกษา
ของวัดทั้งสิ้น (พิรุฬห สวัสดิ์รัมย, 2530: 116)
ผลของการพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวะในอีสานนั้นประกอบไปดวย (1) การ
หัตถกรรมในตําบล ไดมีการดําเนินการจางครูที่มีความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ มาสอนเชน การสอนทํา
เครื่ อ งจั ก สาน (2) การกสิ ก รรม ได มี ก ารเรี ย นการสอนพร อ มกั บ แนะนํ า ให ผู ป กครองได รู จั กการ
เพาะปลู กพื ช สวนครั ว และ(3) การพาณิช ยการ ไดมีการสงเสริมการนําสิน คาที่นั กเรี ย นทํา หรือ
สิ่งประดิษฐไปแสดงผลของของเด็กนักเรียนที่กระทรวงธรรมการซึ่งจัดที่กรุงเทพฯ ทุกป
สวนงานดานฝกมือ เนนหนักไปที่การสอนวิชาวิสามัญ 2 วิชาหลัก ๆ คือ (1)
สอนการเย็บปกถักรอย โดยจะมีการสอนเสมอกันทุกวันในเวลาหลังเที่ยงเชน สอนการทอผาซิ่น และ
ผาเช็ดปาก ถาหากนักเรียนตองการเรียนพิเศษก็จะทําการสอนใหในวันเสารและวันอาทิตย (2) สอน
หนาที่การเรือน เชน วิชาเย็บปกถักรอย การหุงตมอาหาร การรักษาบาน ตลอดจนความประพฤติตาม
จรรยามารยาทของหญิงไทย รวมทั้งการสอนวิชาการปฐมพยาบาลดวย
ปาฐกภาของผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2477 ไดชี้ใหเห็นวา รัฐบาล
ใหความสําคัญตอนโยบายทางการศึ กษา ดังคําแถลงของนายเลียง ไชยกาล ผูแทนราษฎรจังหวั ด
อุบลราชธานี ความวา
“…การศึกษาในปจจุบันไดขยายโดยรีบเรงตามโครงการของการศึกษาแหงชาติ
โรงเรี ย นในจั งหวัดอุ บ ลมี มากกวา 300 โรงเรีย น นับ แต 3-4 ป (ระหวาง พ.ศ.2473-2477) มานี้มี
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จํานวนนักเรียนปละไมนอยกวา 50,000 คน …” (ปาฐกถาของผูแทนราษฎร เรื่อง สภาพของจังหวัด
ตาง ๆ, 2539: 25-26)
ทั้งนี้หลวงศักดิ์รณการ ผูแทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมยไดอธิบายถึงสภาพการจัด
การศึกษาของบุรีรัมยใน พ.ศ.2477 เอาไววา
“…การศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาทางการไดเริ่มจัดการมาแต พ.ศ.2465 (สมัย
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว ) นั บ เวลาได 12 ป เ ศษ ทางราชการได ป ระกาศใช
พระราชบัญญัติประถมศึกษาทุกตําบล จัดการสอนดําเนินตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการ กําหนด
ชั้นของการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลที่มีอยูในขณะนี้เพียงชั้นมัธยมปที่ 6 สวนโรงเรียนประชาบาลทั่วไป
มีแตประถม 1-4 แตบางแหงถึงประถมปที่ 5 มีการสอนวิชาอาชีพนับวาเปนของสําคัญ ปนคละไปกับ
วิชาอยางอื่นดวย การศึกษาของเด็กไดเรียนรวมกันทั้งชายและหญิงจะแยกกันสอนไมได เพราะไมมี
สถานที่จะศึกษา ทั้งไมมีเงินจะกอสรางและขาดครู โดยมากสถานที่ศึกษาไดอาศัยศาลาวัด ในจังหวัดนี้
มีโรงเรียนรัฐบาล 1 โรงเรียน โรงเรียนประชาบาล 104 โรงเรียน จํานวนนักเรียนชายหญิงรวมทั้งสิ้น
13,576 คน คิดเปนรอยละ 48.16 ของเด็กที่มีอายุในเกณฑตาม พ.ร.บ.ประถมศึกษา
การพระศาสนามีความเจริญกาวหนาขึ้นกลาวคือ จํานวนพระสงฆ สามเณรได
ศึกษาพระธรรมวินัยเปนเปรียญและนักธรรมมีจํานวนมากขึ้น และไดทําการสั่งสอนพลเมืองใหรูจัก
บาปบุญคุณโทษ และทําใหพลเมืองประพฤติดีขึ้นกวาแตกอนมาก…” (ปาฐกถาของผูแทนราษฎร เรื่อง
สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2539: 76-77)
พระยาสารคามคณาภิบ าลและนายทองมวน อัตถากร ผูแทนราษฎรจังหวัด
มหาสารคาม ไดอธิบายสภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดไวดังความวา
“…การศึกษาของจังหวัดนี้นับวา ลาหลังกวาจังหวัดอื่น ๆ มาชานานแลว เวลานี้
กระทรวงธรรมการไดกวดขันใหเด็กที่มีวินัยสมควรไดเขาศึกษาในโรงเรียนประชาบาล ผลปรากฏวา
การศึกษาไดกาวหนาขึ้นเปนลําดับ จํานวนนักเรียนชายหญิงเพิ่มขึ้นทุก ๆ ป เจาหนาที่ไดจัดศาลาวัด
เปนสถานศึกษาประชาบาลในตําบลตาง ๆ แตยังปรากฏวาไมเหมาะสําหรับนักเรียนทั่วไป เพราะเด็ก
เล็ก ๆ ที่อยูหมูบานหางไกลจากโรงเรียนตองลําบากในการไปมา ดวยตองเดินผานปาดงลงหวยอยางนา
กลัวอันตราย บิดามารดาตองคอยไปสงไปรับเชาเย็นเสมอ ทําใหเสียการงานของผูปกครองไปสวนหนึ่ง
ตามที่ทางการไดสํารวจ จํานวนโรงเรียนและนักเรียนในป พ.ศ.2476 และ 2477 ปรากฏวา มีจํานวน
เพิ่มขึ้นดังนี้ คือโรงเรียนเพิ่มขึ้นจาก 292 โรงเรียน เปน 375 โรงเรียน นักเรียนเพิ่มขึ้นจาก 56,774 คน
เปน 65,838 คน ทั้งนี้จะเห็นไดวาจํานวนนักเรียนไดเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับและคงจะเพิ่มมากขึ้นตอ ๆ
ไป ตรงตามนโยบายของรัฐบาลระบอบประชาธิปไตยในอันจะทํานุบํารุงการอยางเต็มที่นั้น
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ชั้นสูงของโรงเรียนสามัญเวลานี้ มีถึงชั้นมัธยมปที่ 6 สวนโรงเรียนการอาชีพนั้นมี
โรงเรียนกสิ กรรมประจําอยูแทบทั่วทุกอําเภอ แตยังไมอาจนับไดวาไดรับผลเปนที่พึงพอใจ ในโอกาส
ตอไป ขาพเขาหวังวา รัฐบาลคงจะไดขยายการศึกษา และกวดขันเอาใจใสโรงเรียนการอาชีพใหยิ่งขึ้น
เวลานี้มีนักเรียนพื้นเมืองไดมารับการศึกษาในกรุงเทพฯ มีจํานวนไมนอยกวาในจังหวัดอื่น มีผูสําเร็จ
การศึกษาทั้งวิชาสามัญและวิสามัญจากมหาวิทยาลัย และที่ไดรับทุนเลาเรียนจากรัฐบาลใหไปศึกษา
วิชา ณ ตางประเทศก็มีดังนี้จึงเห็นไดวาการศึกษาของจังหวัด ไดกาวหนารุดตอไปอยางเรงร อน…”
(ปาฐกถาของผูแทนราษฎร เรื่อง สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2539: 121)
จะเห็นไดวา รัฐบาลใหความสําคัญตอการจัดการศึกษามากซึ่งมีผลสืบเนื่องมา
ตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทํา
ใหการจัดการเรียนการสอนแพรขยายออกไปในพื้น ที่ตาง ๆ ทั่วประเทศอยางรวดเร็ว ทั้งในระดั บ
โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนประชาบาล โรงเรียนมัธยม อยางไรก็ตาม ก็ยังมีปญหาดานการเงินของ
รัฐบาล โดยปรากฏวา โรงเรียนที่รัฐบาลจัดตั้งสวนใหญสามารถดํารงอยูไดดวยเงินงบประมาณ สวน
โรงเรี ย นประชาบาลอยู ไ ด ด ว ยเงิ น 2 ประเภทคื อ (1) เงิ น ศึ ก ษาพลี เก็ บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประถมศึกษา (2) เงินประเภทการกุศลที่มีราษฎรและผูมีจิตศรัทธาบริจาคให นอกจากนี้ยังมีเรื่องขาด
ครูผูสอน การใชภาษาในการเรียนการสอน ครูขาดความรูและขาดคุณวุฒิทางการศึกษา รัฐบาลจึง
แกไขปญหาโดยการตั้งโรงเรียนฝกหัดครูมูลขึ้น มีการเชิญอาจารยพิเศษมาฝกสอนนักเรียนฝกหัดครู
เชน การเกษตร ธรรมการมณฑล หรือพยาบาลมณฑล โดยตั้งแต พ.ศ.2459-2471 สถิติครูในอีสานที่
ไดรับประกาศนียบัตรทั้งประเทศมีเพียงรอยละ 10.19 เทานั้น รัฐบาลไดแกไขปญหาดวยการเปดอบรม
ครูเพื่อแกปญหาครูขาดคุณวุฒิ เรียกวา การอบรมครูประเภทที่ 2 หรืออบรมประชาบาล สวนครูใน
โรงเรียนราษฎรนั้น อบรมเปนครั้งคราว โดยมณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุดร ไดจัดใหมีการอบรม
ครูมากที่สุดอันดับ 1 และอันดับ 2 ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องแบบเรียน รัฐบาลแกไขโดย
การรับบริจาคทุนทรัพยจากขาราชการและคหบดี และปญหาการฝาฝนพระราชบัญญัติประถมศึกษา
ราษฎรบางสวนไมยอมเสียเงินคาศึกษาพลีตามกําหนด ทั้งยังขัดขืนไมสงบุตรหลานมาเขาเรียน จึงเกิด
เปนกรณีการฟองรอง อยางไรก็ตามปญหาเหลานี้ลวนเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํามาตั้งแต
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจาอยูหัว (พิรุฬห สวัสดิ์รัมย, 2530: 117-135)
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนโยบายดําเนินงานดานการศึกษาในอีสานพบวา มี
ลักษณะค อยเปน ค อยไปตามลําดับ การดําเนินนโยบายต องประสบกับ ปญหาและอุป สรรคในการ
ดําเนินการที่เปนปจจัยสําคัญไดแก ปญหาการใชภาษาถิ่นแทนภาษาไทย โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย
สุ ริ น ทร ศรี ส ะเกษ ป ญ หาการขาดแคลนครู ผู มี คุ ณ วุ ฒิ ป ญ หาการไม ส ง บุ ต รหลานเข า เรี ย นตาม
พระราชบัญญัติของรัฐบาล เปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสงครามโลกครั้งที่ 1 อยางไรก็
ตามรัฐบาลก็ไดดําเนินการอยางคอยเปนคอยไปและพัฒนาไปเรื่อย ๆ มีโรงเรียนถูกจัดตั้งขึ้น ตลอด
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รัชกาล และมีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในอัตราทวีคูณ โดยเฉพาะมณฑลนครราชสีมา และมณฑลอุดร ผู
มีบทบาทสําคัญไดแก พระภิกษุสงฆ ขาราชการ พอคาคหบดี และราษฎรที่รวมกันรับผิดชอบสงเสริม
ใหมีการบํารุงการศึกษาอยูตลอดเวลา ทําใหการจัดการศึกษาในอีสานกาวหนามากยิ่งขึ้น
นาฏนภา ปจจังคะโต (2536: 109-110) ไดกลาววา โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ ได
เขามามีบทบาทในการสนับสนุนนโยบายการปกครองของรัฐบาล ไดสงผลตอความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมชาวอีสาน 3 ดานดวยกันคือ ดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม กลาวคือ
ด า นการเมื อ ง พระสงฆ ส นั บ สนุ น ให ใ ช ภ าษาไทย สั่ ง สอนให ป ระชาชนมี
ความรูสึกวาเปนคนไทย
ดานเศรษฐกิจ กลาวคือ ชาวอีสานมีระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเอง ผลผลิตที่ได
จะแบ งป น กั น ระหว างสมาชิกภายในครอบครัวหรือชุมชน ทําใหช าวอีส านไมนิย มการคาขายและ
รังเกียจอาชีพการคา นับเปนความเชื่อที่ขัดกับแนวคิดใหมทางเศรษฐกิจที่เขามามีบทบาทตอสังคม
อีสานคือ การคาแบบเสรี พระสงฆไดชวยสงเสริมใหประชาชนหันมาประกอบอาชีพ โดยการเทศนาสั่ง
สอน สนับสนุนใหประชาชนชนสนใจทําการคาและประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนและครอบครัว นโยบายที่
สําคัญที่ปรากฏในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวคือ การจัดตั้ง โรงงานชูชาติ โรงเลื่อย
ผลดี และโรงสีอีสาน ตรงกับสมัยสมเด็จพระมหาวีระวงศ (อวน ติสโส) นอกจากนี้พระสงฆยังใหความ
รวมมือชวยเหลือให ประชาชนสนับสนุน พั ฒนาตนเองเพื่ อความเปน อยูที่ดี ขึ้น โดยเปนผูนําในการ
จัดสราง เชน ถนน สะพาน บอน้ํา
ดานสังคม พระสงฆมีสวนชวยกลอมเกลาสังคมชาวอีสานไมใหเชื่อในสิ่งที่มองไม
เห็นตัวตนวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งยังประยุกตพระพุทธศาสนาใหเขากับความเชื่อเรื่องผีสางที่มองไมเห็น
เปนพุทธแบบชาวบาน เพื่อใหราษฎรละทิ้งความเชื่องมงาย โดยเฉพาะกลุมพระสงฆสายพระอาจารย
มั่น ภูริทฺตโต ไดชวยลดความเชื่อถือของราษฎรในเรื่องผีและวิญญาณใหเบาบางลง
6.3.1.5 การดําเนินนโยบายดานอื่น ๆ
ดานสาธารณสุข
พ.ศ.2470 จังหวัดรอยเอ็ดมีใบบอกวา เครื่องมือแพทยสําหรับโอสถสภา จังหวัด
รอยเอ็ด ยังขาดสิ่งจําเปนอีกหลายอยาง ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ดไดบอกบุญและรวบรวมเงินตาง ๆ
ประกอบดวย
(1) เงินที่ขาราชการฝายพลเรือนออกเรี่ยไรประกอบการกุศลในงานตรงกับวัน
สวรรคต แหงพระบาทสมเด็ จ พระพุ ทธเจ าหลวง (รัชกาลที่ 6) และเงินที่ออกเรี่ ย ไรฉลองพระเดช
พระคุณในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล พ.ศ.2469 เหลือจากประกอบพิธีทั้ง 2 แลว 378 บาท 25 สตางค

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

432
(2) เงินที่กองพลทหารบกที่ 10 (เมื่อยังไมยุบ) เก็บไดจากคาประตูและคาขาย
ของในงานรื่นเริง และถวายพระพรชัยในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2470 แลวแบงมาใหทางฝายพลเรือนใช
จายในการกุศล ไดแบงมาใชในการนี้ 38 บาท
(3) นายซิ่ว พัฒนจักร พอคามีศรัทธาบริจาค 358 บาท
(4) เงินที่ขาราชการออกเรี่ยไรในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรา พ.ศ.2470
เหลือและไดแบงมาใชในการนี้ 12 บาท 10 สตางค
รวมทั้ ง สิ้ น เป น เงิ น 786 บาท 35 สตางค ได จั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ แพทย ดั ง มี
รายละเอียดปรากฏในทายราชกิจจานุเบกษา
(5) หลวงบริบาลเวชกิจ รานขายยาโกมารภัจ ถนนเยาวราชไดใหถังทองเหลือง
กับขวดแกวสําหรับนึ่งน้ําเกลือฉีดคนเปนอหิวาตกโรค 1 หมอ
สําหรับเครื่องเวชภัณฑที่จังหวัดรอยเอ็ดไดรับบริจาคเพื่อใชในโอสถสภาจังหวัด
รอยเอ็ดประกอบไปการดวยคีมคลอดบุตรชนิดมีเครื่องประกอบมีดามชวยสําหรับการดึง 1 เครื่องราคา
30 บาท เครื่องวัดกระดูกเชิงกรานชนิดพับได 1 เครื่อง 6 บาท 50 สตางค กลองจุลทัศนสําหรับตรวจ
โลหิต เสมหะ อุจจาระ ฯลฯ มีเครื่องประกอบพรอม 1 เครื่อง 450 บาท เครื่องตรวจหาเชื้อไขมาลาเรีย
1 เครื่อง 30 บาท เครื่องฉีดยาชนิดสูบแกวขนาด 1 ซีซี มีเข็มและมียาเม็ดตาง ๆ 12 หลอด 1 เครื่อง
24 บาท มีดผาผีในปากและเหงือก 1 เลม 2 บาทกระจกฉายแสงสําหรับตรวจในลําคอ 1 ใบ 1 บาท
50 สตางค เครื่องลางจมูกชนิดแกว 1 เครื่อง 1 บาท 50 สตางค กรวยนิเกิลสําหรับตรวจหู 3 ขนาด
2 บาท 50 สตางค กระจกรวมแสงสําหรับตรวจหูและปาก 1 เครื่อง 9 บาท ขวดยาตามีแกวหยดในตัว
4 ขวด 1 บาท เครื่องถางตา 1 เครื่อง 2 บาท 50 สตางค คีมจับของในคอ 1 คีม 1 บาท 25 สตางค
เครื่ องสวนป ส สาวะหญิ งชนิดแก ว 1 เครื่อง 1 บาท 25 สตางค เครื่องสวนปส สาวะหญิงชนิดยาง
1 เครื่อง 1 บาท 50 สตางค หลอดแกวทดลองขนาดตาง ๆ มีที่ตั้งพรอม 4 โหล 15 บาท เครื่องพันสําลี
เช็ดภายในมดลูก 1 เครื่อง 1 บาท ไหมสําหรับผูกสะดือเด็ก 6 แผง 2 บาท ปรอทวัดอากาศ 1 เครื่อง
3 บาท 50 สตางค ปรอทวัดน้ําหนักของน้ําปสสาวะ 1 เครื่อง 3 บาท ปรอทตรวจหาน้ําตาลในน้ํา
ปสสาวะ 1 เครื่อง 3 บาท กระจกสําหรับปายโลหิต 10 โหล 8 บาท กระจกเล็กสําหรับปด ทั บ บน
กระจกตรวจเชื้อโรคหนัก 1 ออนซ 2 บาท 50 สตางค เครื่องฉีดน้ําเกลือเครื่องพรอม 1 เครื่อง 7 บาท
ขวดหยดสําหรับเทยายอมเชื้อโรคตาง ๆ 4 โหล 9 บาท ไมหนับจับกระจกยอมเชื้อโรค 4 อัน 4 บาท
ขวดสําหรับใสน้ํายายอมเชื้อโรค 5 โหล 12 บาท 50 สตางค สูบลางมดลูกอยางแกว 1 เครื่อง 3 บาท
ถวยรับประทานยาชนิดหยด 4 ถวย 10 บาท หมอกรองน้ําขนาดใหญ 1 หมอ 32 บาท หมอเออริเก
เตอรมีหัวและสายพรอม 2 หมอ 10 บาท น้ํามันสําหรับทากระจกตรวจเชื้อโรค 2 ขวด 2 บาท ไหม
เย็บแผลขนาดตาง ๆ 18 แผง 6 บาท หมอนึ่ง 1 หมอ 4 บาท โกรงบดยากระเบื้อง 1 โกรง 3 บาท ขวด
เปล า ขนาด 1 ออนซ 12 โหล 4 บาท ขวดเปลาขนาด 2 ออนซ 12 โหล 6 บาท ขวดเปลาขนาด

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

433
4 ออนซ 12 โหล 7 บาท ขวดเปลาขนาด 6 ออนซ 12 โหล 8 บาท กระดาษลิสมัท 5 แผน 25 สตางค
กระดาษกรองยา 10 แผน 1 บาท ตลับเปลาสําหรับใสยาขนาด 15 กรัม 10 โหล 5 บาท ตลับเปลา
สํ าหรั บ ใส ยาขนาด 30 กรั ม 10 โหล 3 บาท 60 สตางค ถุงน้ํารอนยางขนาดกลาง 2 ถุ ง 11 บาท
เครื่องตรวจปสสาวะหาน้ําตาล 1 เครื่อง 5 บาท ตะเกียงแอลกอฮอลแกวขนาดเล็ก 1 ตะเกียง 1 บาท
ตะเกียงแอลกอฮอลแกวขนาดใหญ 1 ตะเกียง 1 บาท 25 สตาค กรวยแกวเล็ก 2 ขนาด 50 สตางค
ถวยแกว 50 ซีซี 1 ถวย 50 สตางค ขวดแฟชเล็ก 2 ขวด 2 บาท สามขาเหล็ก 1 อัน 75 สตางค โกรง
แกวเล็ก 1 โกรง 1 บาท รวมทั้งสิ้นเปนเงิน 786 บาท 35 สตางค (แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
มีผูบริจาคทรัพยซื้อเครื่องเวชภัณฑและใหเครื่องเวชชภัณฑแกโอสถสภา จังหวัดรอยเอ็ด. ราชกิจจา
นุเบกษา. เลม 44 ตอนที่ 0ง. หนา 3380-3384. 15 มกราคม 2470)
พ.ศ.2471 คุณหญิงสุนทร เทพกิจจารักษ (แมน จันทรางศุ) บริจาคที่นอน 1 ที่
ประกอบดวยหมอนและปลอกผา 1 ชุด ผาขาวสําหรับปูที่นอน 1 ผืน สําหรับใชปูโตะผาตัดและทําการ
ตรวจตรวจโรคในโอสถสภาจังหวัดรอยเอ็ด รองอํามาตยโท ขุนพิทักษทัณฑนิกร พระธรรมรงคจังหวัด
รอยเอ็ด ใหมาไมสําหรับคนไขกาวขึ้นโตะตรวจโรค 1 มา (แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มีผูซื้อ
สิ่งของแกโอสถสภาจังหวัดรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ง. หนา 251. 22 เมษายน
2471)
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมามีใบบอกถึงกระทรวงมหาดไทยวา มีผูบริจาค
ทรัพยบํารุงโรงพยาบาลของสุขาภิบาลเมืองนครราชสีมา คือ พระยาเทเวศรวงศวิวัฒน 10 บาท กับ
นางนิล วิเชียร 7 บาท รวมสองรายเปนเงิน 17 บาท (แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มีผูบริจาค
ทรัพยบํารุงโรงพยาบาลสุขาภิบาลเมืองนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ง. หนา
2224. 28 ตุลาคม 2471)
สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา มีใบบอกวา รองอํามาตยโท ขุนพิจิตรคุรุ
การ ธรรมการจังหวัดอุบลราชธานีไดชักชวนบรรดาครูและนักเรียนชายหญิงแสดงละครเพื่อเก็บเงินซื้อ
เครื่องมือและเครื่องใชใหแกโอสถสภาจังหวัดอุบลราชธานี เก็บเงินคาผานประตูได 47 บาท 50 สตางค
และมีผูใหเปนพิเศษในการนี้อีก 1,024 บาท 11 สตางค ไดเงินรวมทั้งสิ้น 1,071 บาท 61 สตางค หัก
คาใชจายในการแสดงละครเสีย 69 บาท 20 สตางค คงเหลือเปนเงิน 1,005 บาท 41 สตางค จายซื้อ
เครื่องมือและเครื่องใชในการแพทย สิ้นเงิน 999 บาท 75 สตางค คงเหลือเปนเงินบํารุงโอสถสภาอีก
2 บาท 56 สตางค สําหรับอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชทางการแพทยที่ไดมีการจัดซื้อนั้นประกอบดวย
เครื่องตรวจชีพจร กรรไกรปลายงอน กรรไกรปลายแหมงอน หมุดหยั่งแผล เครื่องเจาะท องมาน,
เครื่องฟงเพิ่มเสียมชนิดฮาดตริก มีดผาตัดปลายแหลม มีปลายปานตรง มีดปลายปานแหลมงอ มีดผาฝ
ในปากและเหงือก กรรไกรตัดเนื้อปลายแหลมตรง กรรไกรตัดเนื้อปลายปานตรง กรรไกรตัดเนื้อปลาย
ปานงอ กรรไกรตัดเนื้อแหลมขางหนึ่ง ปานชางหนึ่ง กรรไกรตัดเล็บปลายตรง กรรไกรตัดเล็บปลายงอน
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กรรไกรตัดเล็บปลายงอ ปากคีบตรงขนาดกลาง ปากคีบตรงขนาดกลางมีเขี้ยว คีมจีบเสนโลหิตชนิด
ตรง คีมจับเสนหิตชนิดงอน คีมจับเข็มรูปตาง ๆ คีมจับของในคอ ฯลฯ เพื่อใชประโยชนทางการแพทย
(แจงความกระทรวงมหาดไทยเรื่ อง แสดงละครเก็บเงินซื้อเครื่องมือและเครื่องใชใหแกโ อสถสภา
จังหวัดอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ง. หนา 2279-2284. 4 พฤศจิกายน 2471)
พ.ศ.2471 สมุหเทศาภิบาลมีใบบอกวา มีผูบริจาคทรัพยเพื่อซื้อเครื่องมือสําหรับ
ใชในการแพทยใหแก “โอสถสภาจังหวัดรอยเอ็ด” คือ คุณหญิงสุนทรเทพพิจจารักษ (แมน จันทรางศุ)
20 บาท เนื่องในการทําบุญวันเกิดกับรองอํามาตยโทขุนบวรรัฐนิติ ปลัดจังหวัดรอยเอ็ด นําสง 24 บาท
24 สตางค เปนเงินตกทอดเนื่องในการทําบุญใหแกศพของพระพิมลสมบัติเปนเงิน 44 บาท 24 สตางค
(แจ งความกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง มีผูบ ริจ าคทรัพยซื้อสิ่งของใหแกโ อสถสภา จังหวัดรอยเอ็ด.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ง. หนา 2783. 2 ธันวาคม 2471)
พ.ศ.2473 ไดมีการเรี่ยไรเงินและรับบริจาคเงินเพื่อจัดสราง “โอสถสภาจังหวัด
บุรีรัมย”ตามใบบอกพระธานีพิชัย มณฑลนครราชสีมา เมื่อครั้งที่เคยดํารงตําแหนงเปนผูวาราชการ
จังหวัดบุรีรัมย ไดเรี่ยไรเงินจากราษฎรไดเงินเปนจํานวน 3,042 บาท 64 สตางค กับไดไมเต็งรัง รวม
74 ยก แตยังไมไดลงมือปลูกสราง พระธานีพิชัยไดยายไปเปนผูวาราชการจังหวัดสุรินทร พระพิทักษ
สมุทเขต ซึ่งมารับหนาที่แทนจึงไดดําเนินการตอมา คือไดปลูกสรางโอสถสภาขึ้นหลังหนึ่ง เปนเรือน
ทรงปนหยาสองชั้น พรอมดวยเรือนพักคนไข ครัวและสวม การปลูกสรางทั้งหมดสิ้นเงินทั้งหมดพอดี
และไดทําพิธีเปดอยางเปนทางการในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2473 (แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
มีผูบริจาคเงินสรางโอสถสภาจังหวัดรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 48 ตอนที่ 0ง. หนา 24212422. 4 ตุลาคม 2474)
พ.ศ.2474 กระทรวงมหาดไทยไดรับใบบอกมณฑลนครราชสีมามีความวา พระ
ธานีพิชัย เมื่อครั้งเปนผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย ไดดําริปลูกสรางโอสถสภาประจําจังหวัดบุรีรัมยให
เปนเรือนถาวร ตั้งแต พ.ศ.2470 ไดจัดการเรี่ยไรเงินจากราษฎรไดเปนเงินรวม 3,042 บาท 64 สตางค
กับไมเต็งรังรวม 74 ยก แตยังไมไดลงมือปลูกสราง พระธานีพิชัย ไดยายไปเปนผูวาราชการจังหวัด
สุรินทร พระพิทักษสมุทเขต ซึ่งมารับหนาที่แทนจึงไดดําเนินการตอมาและไดจัดการปลูกสรางโอสถ
สภาขึ้นหนึ่งหลังเปนเรือนทรงปนหยาสองชั้น พรอมดวยเรือนที่พักคนไข ครัว และสวม การปลูกสราง
ทั้งหมดสิ้นเงินพอดี และไดทําพิธีเปดโอสถสภาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2473 มีผูบริจาคเงินบํารุง
จํานวน 64 ราย ไดเงินทั้งสิ้น 575 บาท 38 สตางค กับมีผูบริจาคสิ่งของบํารุง 5 รายเปนเงิน 52 บาท
35 สตางค (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/10 เรื่อง โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย 20-30 มิถุนายน
2474)
ตอมาพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชโองการดํารัส
เหนื อ เกล า ฯ ประกาศให ท ราบทั่ ว กั น ว า ตามที่ ไ ด ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ป ระกาศใช
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“พระราชบัญญัติจัดการปองกันไขทรพิษ พุทธศักราช 2456 ในมณฑลนครราชสีมา ตั้งแต พ.ศ.2467”
(ดําเนินการมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6) แลวนั้น ภายหลังไดโอนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขุขันธ จังหวัด
สุ ริ น ทร จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด จั ง หวั ด มหาสารคาม และจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ซึ่ ง ยั ง ไม ไ ด ป ระกาศใช
พระราชบัญญัตินี้มาขึ้นมณฑลนครราชสีมาอีก ทรงพระราชดําริเห็นสมควรประกาศใชพระราชบัญญัติ
จัดการปองกันไขทรพิศษ พุทธศักราช 2456 ในจังหวัดทั้งหกนี้ดวย (ประกาศใชพระราชบัญญัติจัดการ
ปองกันไขทรพิษ พุทธศักราช 2456 ในบางจังหวัดแหงมณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
48 ตอนที่ 0ก. หนา 666-667. 27 มีนาคม 2474)
พ.ศ.2477 นายเลียง ไชยกาล ไดรายงานสภาพทั่วไปของสาธารณสุขในจังหวัด
อุบลราชธานีไว ความวา
“…การสาธารณสุข ยั งอยูในขีดกลาง ๆ การประปาไมมี และโดยสภาพไมมี
ความจําเปน เพราะจังหวัดนี้ น้ํากินและน้ําใชอยูในขีดบริบูรณ เวนแตบางตําบลอัตคัดบาง แตเปนสวน
นอย การไฟฟานั้น อุบลเริ่มใชไฟฟามาได 3 ปแลว (เริ่มตั้งแต พ.ศ.2474) เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท
เรียกวา บริษัทไฟฟาอุบล จํากัด กิจการของไฟฟานี้ ไดเริ่มสรางตัวดวยกําลังความคิดมากกวากําลังทุน
ซึ่งนาถือเปนการสรางตัวอยางประหลาด วิภาคกรรมของบริษัทเหลานี้ มีรายไดเดือนละประมาณ
2,500 บาท จาย 1,500 บาท กําไรเดือนละไมนอยกวา 1,000 บาท การเจ็บปวยของพลเมือง โรค
ระบาดนอยที่สุด เพราะอากาศโลงแหงแลง และพลเมืองไมคับคั่ง แพทยประกาศนียบัตรในจังหวัด
อุ บ ลมี เ พี ย ง 2-3 คน คิ ด เฉลี่ ย มี แ พทย 1 คน ต อ พลเมื อ งมากกว า 2 แสนคน…” (ปาฐกถาของ
ผู แทนราษฎร เรื่ อง สภาพของจั งหวั ด ต า ง ๆ, 2539: 25) และมี คํา อธิ บ ายของหลวงศั กดิ์ ร ณการ
ผูแทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมยไดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดานการสาธารณสุขเอาไววา
“…การสาธารณสุขในจังหวัดนี้ถนนหนทางและบานเรือนของราษฎรนับวายังไม
เรียบรอยเพราะยังขาดแคลนดวยกําลังทุนทรัพยที่จะบํารุง ในหมูบานหนึ่ง ๆ จะมีเรือนถาวรก็ไมกี่หลัง
โดยมากมักปลูกพออาศัยชั่วคราว เชน ทําฝาดวยใบพลวงและปรือเหลานี้เปนพื้น สวนหลังคามุงดวย
หญาบาง แฝกบาง ที่ใชสังกะสีและกระเบื้องมีสวนนอย ลักษณะของบานเรือนกลาวโดยเฉพาะทาง
สุขาภิบาลและอนามัยยังบกพรองอยูมาก เพราะไมคอยทําหนาตางหรือทางระบายลม ถึงแมจะทําก็ทํา
เล็กจนเกินไป ยิ่งเปนเรือนที่ตีฝากระดานดวยแลวมืดและทึบใหญทีเดียว จะหาแสงสวางไดยาก ตาม
พื้นเรือนและใตถุนหรือบริเวณรอบ ๆ บาน สังเกตดูราษฎรไมคอยเอาใจใสปดกวาดรักษาความสะอาด
เลย ปลอยใหเลอะเทอะไปตามบุญตามกรรม บนพื้นเรือนของราษฎรมองเห็นแตฝุนละอองทั่วบริเวณ
เรือน ไมปรากฏวาไดใชผาชุบน้ําเช็ดถูพื้นเรือนเลย แมแตเทาไปเหยียบย่ําดินมาก็ไมคอยลาง ไปไหนมา
ก็ขึ้นไปบนเรือนทีเดียว ถึงหองนอนก็ไมรักษาความสะอาดพอ
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การเลี้ยงสัตว เชน โค กระบือ บางบานทําคอกไว ใตถุนเรือนที่อยูแลวสัตวก็ถาย
มูลและปสสาวะไวเลอะเทอะและสงกลิ่นอบอวลขึ้นไปบนเรือน แตเขาก็ทนความเหม็นไดเพราะเคยชิน
กับกลิ่นอันนั้น เจาหนาที่สุขาภิบาลก็เคยแนะนําอยูเสมอ แตก็ไมสําเร็จ เพราะถาจะนําสัตวไปไวที่อื่น
เกรงวาจะถูกผูรายลักจึงจําเปนตองทนความเหม็นไปตามยถากรรม…” (ปาฐกถาของผูแทนราษฎร
เรื่อง สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2539: 77)
ใน พ.ศ.2478 ขุน เสนาสัสดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดรอยเอ็ด ไดตั้ง
กระทูคําถามที่ 111/2478 เกี่ยวกับการกอสรางโรงพยาบาลจังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งเปนผลมาจากที่เมือง
รอยเอ็ดยังไมมีโรงพยาบาลทางการในการดูแลรักษาผูปวย ดังความวา
“…ซึ่งทางฝายบริการไดดําริจะจัดการกอสรางโรงพยาบาลขึ้นตามจังหวัดตาง ๆ
นั้น รัฐบาลไดดําริจะจัดการกอสรางโรงพยาบาลขึ้นที่จังหวัดรอยเอ็ดหรือหาไม ถาไดดําริแลวเมื่อไรจะ
สั่งลงมือกอสรางได…” รัฐบาลจึงใหคําตอบแกขุนเสนาสัสดี วา
“…การกอสรางโรงพยาบาลที่จังหวัดรอยเอ็ดนั้นรัฐบาลจะไดพิจารณาตอไป…”
(กระทูถามที่ 111/2478 ของขุนเสนาสัสดี ผูแทนราษฎรจังหวัดรอยเอ็ด เรื่อง การกอสรางโรงพยาบาล
จังหวัดรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนที่ 0ง. หนา 3323. 9 กุมภาพันธ 2478)
6.3.1.6 สรุป
ดานการปกครอง การเปลี่ยนแปลงดานการปกครองในมณฑลนครราชสีมาครั้ง
ที่หนึ่งคือ การผนวกรวมเอามณฑลรอยเอ็ด และมณฑลอุบลราชธานี เขามาเปนสวนหนึ่งของมณฑล
นครราชสีมาใน พ.ศ.2468 การยุบสองมณฑลดังกลาวเปนนโยบายของรัฐบาลโดยตองการลดภาระ
ค า ใช จ า ยเงิ น แผนดิ น ใหได มากที่ สุด ดังตัว อยางเชน ในปงบประมาณ พ.ศ.2469 พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวทรงลดคาใชจายสวนพระองคจาก 10 ลานใหเหลือเพียง 6 ลาน เพื่อลดภาระ
คาใชจายของแผนดิน (เดวิด เค. วัยอาจ, 2556: 419) โดยสรุปจะเห็นไดวา ตนรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล า เจ า อยู หั ว ได ท รงมี พ ระบรมราชโองการให ผ นวกรวมมณฑลร อ ยเอ็ ด และมณฑล
อุบลราชธานีเขาเปนสวนหนึ่งของมณฑลนครราชสีมา โดยมีศูนยกลางอยูที่เมืองนครราชสีมา ดวยมี
สาเหตุเกี่ยวกับการยุบยายขาราชการ กรมกองตาง ๆ ที่ตั้งขึ้นในสมัยพระบาทปกเกลาเจาอยูหัวซึ่งทํา
ใหสิ้นเปลืองเงินแผนดิน ใน พ.ศ.2469 รัฐบาลไดดําเนินการบํารุงโรงเรียนนักธรรม สรางกุฎิถวายเจา
คณะมณฑล บูรณะซอมแซมโรงพยาบาลสุขาภิบาลที่มีอยูแตเดิมใหแข็งแรงและขยับขยายพื้นที่มากขึ้น
รวมทั้ งโครงการสร า งโรงเรี ย นฝ กหัด ครู กสิ กรรมไวสํ าหรับ ฝ กหั ดครูให ไปประจํา อยูตามโรงเรี ย น
ประชาบาลทุ กตํ า บล รวมไปถึ งโครงการสรางทํานบลําตะคอง ซึ่งเปน ทํานบขนาดใหญในมณฑล
นครราชสี มา เพื่ อป องกั น ความกั น ดารน้ําในมณฑล แตโ ครงการสรางทํานบลําตะคองก็เปนเพียง

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

437
โครงการเดียวที่ไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลในขณะนั้นใหดําเนินการกอสราง และไดทําการกอสรางใน
พ.ศ.2472
ด า นการโยกย า ยท องที่ป กครองตาง ๆ ปรากฏวา ไดมีการโอนการปกครอง
อําเภอเดชอุดมและกิ่งอําเภอโพนงาม จากจังหวัดขุขันธมารวมกันกับจังหวัดอุบลราชธานี ดวยเหตุที่
อําเภอเดชอุดมและกิ่งอําเภอโพนงาม จังหวัดขุขันธ มีระยะทางหางไหลจากที่ตั้งศูนยบัญชาการจังหวด
ทําใหเกิดความลําบากเดือดรอนตอราษฎรที่มีกิจธุระตองเดินทางไปมา ในระหวาง พ.ศ.2472-2474
ตระกูลเชื้อสายเจาเมืองอุบลราชธานี ไดรวมทุนการสัมปทานโรงไฟฟา โดยสามารถจายกระแสไฟฟาใน
เมืองอุบลราชธานีไดครั้งแรกใน พ.ศ.2474 ไดสรางความเปลี่ยนแปลงทําใหราษฎรเมืองอุบลราชธานีมี
กระแสไฟฟาใช จากแตเดิมตองจุดคบ ไต ตะเกียง อยางไรก็ตามโรงงานไฟฟาอุบลฯ ก็ตองประสบกับ
ปญหาขาดทุน
นอกจากนี้พระสงฆยังมีบทบาทในการสั่งสอนขาราชการ ราษฎร พอคาในเมือง
อุบลฯ โดยเฉพาะโครงการ “โรงงานชูชาติ” ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีลักษณะรูปแบบคลานกับโรงเรียนพณิชยกรรมแบงออกเปน 2 ภาควิชาดวยกัน
คือ ภาควิชาการ กับภาควิชาชํานาญการ ทําการสอนการเขียนแบบแปลน เขียนบัญชี คํานวณเลข
คณิตศาสตร ลูกคิด กฎหมายการคาขาย ภาษาตางประเทศ พยาบาล วิชาจรรยา สวนภาควิชาชํานาญ
การ เนนการทํางานโรงงานเชน การหัตถกรรม โรงเลื่อยไม โรงสี และการปนหมอ ไห เครื่องปนดินเผา
ตาง ๆ โดยทั้งหมดนี้อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะธรรมยุตจังหวัดอุบลราชธานี
จากรายงานในหนั ง สื อ พิ ม พ พ.ศ.2472 ระบุ ว า ในท อ งที่ เ มื อ งบุ รี รั ม ย ผู ว า
ราชการจังหวัดไดดูแลเอาใจใสราษฎรเปนอยางดี โดยสั่งใหราษฎรขยันในการประกอบอาชีพ ไมควร
ทํานาเพียงอยางเดียว ควรประกอบอาชีพเสริมเชน ปลูกมะพราว ขนุน มะมวง ไมต่ํากวาปละ 20 ตน
ทั้งยังไดจัดสรางโรงเรียนประชาบาลขึ้นอีกหลายแหง
สวนโครงการสรางทํานบลําตะคองที่ไดเริ่มการกอสรางใน พ.ศ.2472 ไดสราง
เสร็จสมบูรณและเปดใชงานไดใน พ.ศ.2473 ซึ่งเปนทํานบขนาดใหญที่สุดในภาคอีสาน
หลั ง เปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 รั ฐ บาลคณะราษฎรยัง คงดํ าเนิน
นโยบายพัฒนาอีสานเชนเดิมตามที่รัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชยไดเคยกระทํามา จนะกระทั่ง พ.ศ.
2476 รัฐบาลจึงไดประกาศยุ ติรูป แบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลอย างเปนทางการ จาก
การศึกษาพบวา รัฐบาลมีนโยบายปองกันคนจีนอพยพเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย จึงไดมีการจัดตั้งดาน
ตรวจคนเข า เมื อ งตามแนวพรมแดนจํ า นวน 2 แห ง ประกอบด ว ย ด า นตรวจคนเข า เมื อ งจั ง หวั ด
หนองคาย และดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ไดมีการยกฐานจะเมืองขึ้นเปน
เทศบาลเมืองโดยปรากฏวา มีการยกฐานะเมืองที่มีประชากรหนาแนนสูงในภาคอีสานจํานวน 3 เมือง
ดวยกันคือ เทศบาลเมืองนครราชสีมา เทศบาลเมืองอุดรธานี และเทศบาลเมืองอุบลราชธานีในระหวาง
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พ.ศ.2478-2479 และยังมีการเก็บเงินภาษีรัชชูปการเรื่อยมาจนกระทั่งเกิดการยุบมณฑลเทศาภิบาลใน
พ.ศ.2476 ป ญ หาของชาวนาที่ ไม มีเงิน จายภาษีให แกรัฐ บาลมีมาอยางตอเนื่ องนั บ จากป ดังกล า ว
จนกระทั่งถึง พ.ศ.2483 ผูสําเร็จราชการจึงไดประกาศกระแสพระบรมราชโองการยุติการเก็บเงินภาษี
รัชชูปการทั่วประเทศดังความวา
“….ให ย กเลิ กการเก็บ เงิน รัช ชูป การ จํานวน พุทธศักราช 2476 2477 2474
2479 2480 และ 2481 ที่ยังคางชําระอยูเสียทั้งสิ้น…” (พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บเงินรัชชูปการที่
คาง พุทธศักราช 2483. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 57 ตอนที่ 0ก. หนา 434. 1 ตุลาคม 2483)
ด า นการคมนาคม จากที่ ก ล า วมาสรุ ป ได ว า เมื อ งอุ บ ลราชธานี มณฑล
นครราชสีมา ไดจัดสรางถนนขึ้นระหวางบานหนองบอ อําเภอเขื่องใน เพื่อใหราษฎรสามารถเดินทาง
สัญจรไปมาไดอยางสะดวกไมตองเดือดรอนเหมือนแตกอน ใน พ.ศ.2471 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศใชพระราชบัญญัติรถจาง ร.ศ.124 (ตั้งแตรัชกาลที่ 5)
และพระราชบัญญัติลอเลื่อน พ.ศ.2460 โดยครอบคลุมมณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุดร ซึ่งเปนสอง
มณฑลสุดทายในอีสาน เพื่อควบคุมการใชยวดยานพาหนะประเภทลอเลื่อนที่สัญจรไปมาตามทาง
หลวง และเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชน โดยประกาศใช “ระเบียบการใชยวดยานพาหนะ
บนทางหลวงของแผนดิ นและมณฑล พ.ศ.2466” ทั้งยังไดประกาศยกเลิ กการเก็ บเงินภาษีร ถและ
เกวียนในเขตสุขาภิบาลเมือง มณฑลนครราชสีมา พ.ศ.2458 ตอมา กระทรวงพาณิชยและคมนาคม ได
ประกาศใช “กฎเสนาบดี” วาดวยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมจดทะเบียนออกใบอนุญาตสําหรับ
พาหนะประเภทลอเลื่อนในมณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุ ดร ใน พ.ศ.2471 ซึ่งอาศัยความตาม
มาตราที่ 3 แหงพระราชบัญญัติรถลาก รถจาง รถยนต ขนาดเวียนและพาหนะลอเลื่อน พ.ศ.2469
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมจดทะเบียนออกใบอนุญาต ตามความในพระราชบัญญัติลอเลื่อน พ.ศ.2460
โดยผูที่จะเปนคนขับ คนลาดเข็น ควบคุมรถ หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนตองไปจดทะเบียนรับใบอนุญาต
จากนายทะเบียนปละครั้ง โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายนของทุกป
ใน พ.ศ.2468 ทางรถไฟไดขยายจากเมืองนครราชสีมาถึงเมืองบุรีรัมย จากนั้น
ใน พ.ศ.2469 ไดขยายตอจากเมืองบุรีรัมยถึงเมืองสุรินทร และขยายถึงสถานีหวยทับทันใน พ.ศ.2470
ศรีสะเกษใน พ.ศ.2471 และตามดวยถึงอุบลราชธานีใน พ.ศ.2473 สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญกลาวคือ การขนสงสินคาที่มีความสะดวกรวดเร็วกวาการขนสงทางเกวียน ซึ่งใน
ขณะนั้น ทางหลวงระหวางเมืองอุบลราชธานีไปยังศรีสะเกษ-สุรินทร-บุรรี ัมย-และนครราชสีมา ยังเปน
ทางเกวียนที่การสัญจรยังลําบากมาก เมื่อถึงฤดูฝนทําใหถนนเต็มไปดวยโคลนเหนียวสงผลใหเกวียน
ตองขนสงสิ่งของลาชา นอกจากนี้ใน พ.ศ.2473 รัฐบาลมณฑลยังไดขยายเสนทางจากอําเภอพิบูลมังสา
หารมาเชื่อมตอกับอําเภอวารินชําราบ ซึ่งเปนศูนยกลางในการขนสงสินคาโดยรถไฟ โดยประกาศใช
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“พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสรางทางหลวงจากบานบุงหวายทองที่อําเภอวารินชําราบถึงอําเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี” ซึ่งเปนพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวที่ตองการบํารุงถนนหนทางตามหัวเมืองมณฑลทั่วประเทศ จากที่กลาวมาทําใหเกิดความ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ ห็ น ได ชั ดคื อ ระยะทางจากพิ บูล มั งสาหารมายังวาริน ชําราบจากแตเดิ มที่ มี ค วาม
ยากลําบากก็สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากทางการไดทําถนนพูนดินมีสภาพดีกวาแตกอน
สวนในทองที่จังหวัดรอยเอ็ด ไดมีการทําถนนจากอําเภอเสลภูมิไปยังอําเภอโพน
ทองมีความยาว 14 กิโลเมตร ทําถนนในเมืองรอยเอ็ดมีความยาว 13 กิโลเมตร และในทองที่จังหวัด
กาฬสินธุอีก 16 กิโลเมตร จากแตเดิมที่เปนทางเกวียนแคบ ๆ ไมสะดวกตอราษฎรเวลาสัญจรไปมา
นอกจากนี้ยังไดจัดการสรางสะพานขึ้นโดยเกณฑแรงงานราษฎรจํานวน 1,400 คน รวมทั้งสิ้น 17 แหง
ซึ่งเปนเสนทางไปยังอําเภอกุฉินารายณ และในทองที่จังหวัดขุขัน ในตําบลหนองแค ราษฎรก็ไดออก
แรงชวยกันสรางสะพานขามระหวางบานเพียมาตกับบานผึ้งมีความยาว 36 เมตร เนื่องจากแตเดิมไมมี
สะพานการขามลํ าหวยมีความยากลํ าบากต อการสัญจรของราษฎรและสั ตวพาหนะใน พ.ศ.2475
ขุนศรีนรารักษ นายอําเภอมวงสามสิบ ไดเกณฑราษฎรในอําเภอมาชวยกันสรางสะพานขามลําหวย
รอยตอระหวางอําเภอบุงกับมวงสามสิบจํานวน 4 แหง เพื่อใหราษฎรสามารถเดินทางไปมาไดสะดวก
ขึ้ น จะเห็ น ได ว า จากที่ กล า วมาข า งต น ได เกิดความเปลี่ย นแปลงทางดานการคมนาคมในมณฑล
นครราชสีมาตลอดระยะเวลาตั้งแต พ.ศ.2468-2476 โดยเฉพาะเสนทางรถไฟ ที่สามารถขยายเสนทาง
ถึงอุบลราชธานี ปลายสุดของรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือใน พ.ศ.2473 สงผลใหการขนสงสินคาเขา
และออกจากเมื อ งต า ง ๆ ประกอบด ว ย บุ รี รั ม ย สุ ริ น ทร ศรี ส ะเกษ และอุ บ ลราชธานี มี ค วาม
เจริญเติบโตมากขึ้น กลาวคือ มีการตั้งชุมชนซึ่งเปนชุมทางการคาในรอบบริเวณสถานีรถไฟของแตละ
จังหวัด ทั้งนี้พอคาชาวจีนก็ไดกลายมาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการคาขายของแตละเมืองดวย
จากการสํารวจของผูวิจัย พบวา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ไดมีการดําเนินการกอสรางถนน และสะพานในมณฑลนครราชสีมาดังนี้
ตารางที่ 6.8 การกอสรางถนนในมณฑลนครราชสีมาสมัยรัชกาลที่ 7
พ.ศ.
2469
2473
2474
2474
2474
2475

รายละเอียด
ตัดถนน 1 เสน
สรางถนนจากอ.พิบูลมังสาหาร – อ.วารินชําราบ 1 เสน
สรางถนนจากอ.โพนทอง – อ.เสลภูมิ 1 เสนทาง 3 สาย และสรางสะพานอีก 17 แหง
สรางถนนที่ จ.ขุขันธ 1 เสน และสะพาน 1 แหง
สรางสะพาน 1 แหง
สรางถนนจาก อ.สุวรรณวารี – อ.พิบูลมังสาหาร 1 เสน และสรางสะพาน 6 แหง
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ตารางที่ 6.8 การกอสรางถนนในมณฑลนครราชสีมาสมัยรัชกาลที่ 7 (ตอ)
พ.ศ.
2475
2475
สรุป

รายละเอียด
ตัดถนนจากตัวเมืองอุบลราชธานีไปอ.มวงสามสิบ 1 เสน และสรางสะพานอีก 4 แหง
สรางถนนจากตัวเมืองบุรีรัมยไปตะลุง 1 เสน และสะพาน 3 แหง
สถิติการกอสรางถนนรวม 8 สาย และสะพานรวม 32 แหง

ดานเศรษฐกิจ โดยสรุปแลว รัฐบาลไดประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราคาภาคหลวง
ไมพยุงใน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขุขันธ จังหวัดสุรินทร จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมณฑลนครราชสีมา เปนผลมาจากการตราพระราชบัญญัติรักษาปา
พ.ศ.2456 ดวยเหตุผลที่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว การตัดไมเพื่อการคามีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้น ราคาไมแตเดิมจึงไมเหมาะสมกับกาลสมัย จึงไดมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราเมตร
เตอรลูกบาศกละ 10 บาท โดยใหเปนหนาที่ของกระทรวงเกษตราธิการดูแลรับผิดชอบ โดยใหมีผล
บังคับใชตั้งแต พ.ศ.2469 เปนตนไป นอกจากนี้ยังไดทรงมีพระราชดําริหเก็บเงินอากรคานา โดยใหตรา
พระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินคานา ร.ศ.119 ซึ่งใชมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รวมทั้งพระราชบัญญัติเพิ่มเติมกับประกาศแกวิธีและพิกัดเก็บเงินคานา พ.ศ.2448 และ
ประกาศเปลี่ยนพิกัดเก็บเงินคานาเปนสตางค พ.ศ.2452 โดยเก็บคานาเปนเงิน 40 สตางคใหมีผล
บังคับใชตั้งแต พ.ศ.2471 จนถึง พ.ศ.2474
ใน พ.ศ.2471 คราวเกิดเหตุการณเพลิงไหมบานเรือนของราษฎรในอําเภอขุหลุ
จังหวัดอุบลราชธานี รัฐบาลไดประกาศงดเก็บเงินรัชชูปการ พ.ศ.2471 เพื่อเปนการบรรเทาความ
เดือดรอนของราษฎรที่ตองสูญเสียทรัพยสินจํานวน 3 หมูบาน ซึ่งถูกเพลิงไหมไป 45 ครัวเรือน รวมทั้ง
ยุงขาวอีก 29 หลัง ในพ.ศ.2472 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติไดออกประกาศหามการคาขายแปงเชื้อ
ขาวหมักในมณฑลนครราชสีมา เนื่องจากมีผูคนลักลอบขายอยางผิดกฎหมาย โดยมิไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงาน หลังจากที่ไดประกาศเก็บเงินอากรคานาในมณฑลนครราชสีมาตั้งแต พ.ศ.2471
จนถึง พ.ศ.2474 ปรากฏวาใน พ.ศ.2476 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติยกเวนเก็บเงินอากรคา
นาบางทองที่ในมณฑลอุดรและมณฑลนครราชสีมา พุทธศักราช 2476 ดวยเหตุผลที่ในหลายทองที่
ของมณฑลดังกลาวทํานาไมไดผล ประกอบกับเสนทางคมนาคมไมสะดวก ทางการจึงไดใหงดเวนเก็บ
เงินอากรคานาเปนการชั่วคราว ดังนั้นความเปลี่ยนทางเศรษฐกิจสวนใหญจึงขึ้นอยูกับผลผลิตทาง
การเกษตรของราษฎรที่ผลิตไดในแตละปดวย โดยใน พ.ศ.2477 ปรากฏวา การประกอบอาชีพตัดไม
ของราษฎรจังหวัดบุรีรัมยตองยุติลง เนื่องจากราคาไมถูกกวาแตกอน ทั้งไมมีพอคามารับซื้อไม กอรป
กับคาระวางรถไฟทีแพง ทําใหการคาขายตองหยุดชะงักลง สงผลใหโรงเลื่อยจักรตองยุติการทํางานลง
ไปดวย
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ดานการศึกษา โดยสรุปแลว ในทองที่มณฑลนครราชสีมา ไดมีการประกาศ
ขยายการศึกษาตั้งแต พ.ศ.2465 ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ความเปลี่ยนแปลงสวน
ใหญจึงเกิดจากการขยายการศึกษาไปตามทองที่ชนบท ซึ่งจะมีการจัดตั้งโรงเรียนราษฎร หรือโรงเรียน
เอกชนอาทิ โรงเรียนชาวจีนที่ชื่อวา เกี้ยนซือ ทําการเปดสอนอยูบริเวณประตูชุมพล โรงเรียนสียุย ที่
อําเภอจันทึก โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา นอกจากนี้ยังมีการเรี่ยไรเงินจากราษฎรเพื่อนําไปบํารุง “หอง
อานหนังสือสําหรับประชาชน” ในจังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งเปนนโยบายสงเสริมใหประชาชนหันมาอาน
หนังสือมากยิ่งขึ้น นอกจากชาวจีนที่เขามามีบทบาทตอความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในมณฑล
นครราชสีมาแลว ยังมีสวนสําคัญตอการสงเสริมการศึกษา จากการศึกษาโดยผูวิจัยพบวามีโรงเรียนชาว
จี น ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในมณฑลนครราชสี ม ามากกว า 4 แห ง ใน พ.ศ.2470 รั บ บาลได ป ระกาศใช
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ขยายเพิ่มในมณฑลนครราชสีมาอีก 37 แหง เพื่อใหบุตร
หลานของราษฎรไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมและทั่วถึง ในบริเวณใกลกับสถานีรถไฟเมืองสุรินทร
กลุมชาวจีนที่ตั้งบานเรือนอยูใกลกับสถานีรถไฟไดรวมกันจัดตั้งโรงเรียนกงลิบหักหาว ซึ่งเปนโรงเรียน
จีนขึ้นใน พ.ศ.2472 จากที่กลาวมานี้สะทอนใหเห็นวาชาวจีนไดรวมเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษา
ในทองที่รวมกับชาวพื้นเมืองดวย เชนเดียวกันกับที่รอยเอ็ด บุรีรัมย ศรีสะเกษ ขุขันธ ก็ไดมีการตั้ง
โรงเรียนที่มาจากกลุมชาวจีนเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม การตั้งโรงเรียนราษฎรในมณฑลนครราชสีมา
นั้น จําตองอาศัยทุนทรัพยที่ไดมาจากการเรี่ยไรเงินของราษฎรเพื่อใชเปนทุนในการสนับสนุนการศึกษา
พ.ศ.2474 กรมขุนชันนาทนเรนทร ไดเสด็จตรวจราชการโรงเรียนประจําจังหวัดและโรงเรียนประถม
กสิกรรมประจําจังหวัดบุรีรัมย ทั้งยังไดพระราชทานเงินใหเปนทุนแกโรงเรียนดวย พ.ศ.2475 ราษฎร
เมืองบุรีรัมยไดทําการจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นที่ตําบลตลาดโพธิ์หรือวัดแจง เพื่อใหเปนแหลง
การศึกษาของบุตรหลานชายหญิง พ.ศ.2476-2477 ที่ประชุมมหาเถระสมาคมไดมีมติใหจัดตั้งโรงเรียน
ฝกหัดครูสําหรับพระภิกษุขึ้นที่นครราชสีมา และอุบลราชธานี โดยเริ่มเปดทําการสอนตั้งแต พ.ศ.2477
เปนตนไป
ความเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ อั น เกิ ด ขึ้ น ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า
เจาอยูหัวคือ การใชแมแบบโครงการศึกษา พ.ศ.2464 ซึ่งตกทอดมาตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว และใหภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมตอการจัดการศึกษาของกระทรวงธรรมการ
รัฐบาลมีจุดประสงคใหจัดการศึกษาที่เสมอภาค และใหการสนับสนุนทางการศึกษาทั้งชายและหญิง
อยางเทาเทียม ใน พ.ศ.2475 รัฐบาลจึงได กําหนดใหมีแผนการศึกษาแห งชาติ พ.ศ.2475 ขึ้น ซึ่ง
ประกาศใชกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยมีสาระสําคัญของแผนการศึกษา พ.ศ.2475-2481
ประกอบดวย (1) ใหพลเมืองทุกคนไมเลือกเพศ ชาติ ศาสนา ไดรับการศึกษาพอเหมาะแกอัตภาพของ
ตน คือ พอสมควรแกภูมิป ญญาและทุนทรัพย (2) เพื่อการอาชีพของตน กุลบุตรกุลธิดาตองได รั บ
การศึกษาทั้งสามัญและวิสามัญทั้งสองฝาย (3) เพื่อความสมบูรณแหงพสกนิกรสยาม ใหจัดการศึกษา
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วิชา จริยศึกษา อบรมศีลธรรม พุทธศึกษา พลศึกษา (4) ใหสิทธิการศึกษาแกพลเมือง โดยใหอํานาจ
การอบรมสั่ ง สอนเป น หน า ที่ ข องโรงเรี ย นรั ฐ บาล โรงเรี ย นประชาบาล และโรงเรี ย นราษฎร (5)
ประชาชนจะไดรับอนุญาตจากรัฐบาลจัดตั้งโรงเรียนเพื่อใหการศึกษาแกบุตรหลาน
จากการสํารวจหลักฐานชั้นตนดานการศึกษาของผูวิจัยพบวา ในระหวาง พ.ศ.
2469-2477 มีการดําเนินนโยบายทางการศึกษาในทองที่มณฑลนครราชสีมาอยางตอเนื่องโดยสรุป
ดังนี้
ตารางที่ 6.9 รายละเอียดการขยายการศึกษาในมณฑลนครราชสีมาสมัยรัชกาลที่ 7
พ.ศ.
2469
2469
2470
2470
2470
2471
2472
2472
2472
2472
2472
2472
2473
2474
2475
2475
2477

รายละเอียด
รัฐบาลประกาศขยาย พ.ร.บ.ประถมศึกษา พ.ศ.2464 ในอุบลจํานวน 1 ตําบล
ตั้งโรงเรียนชาวจีนขึ้น ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461
รัฐบาลประกาศขยาย พ.ร.บ.ประถมศึกษา พ.ศ.2464 ในพื้นที่ 4 ตําบล จ.ขุขันธ
โรงเรียนชาวจีน เสงเดก ขอยุติการเรียนการสอน
รัฐบาลประกาศขยาย พ.ร.บ.ประถมศึกษา พ.ศ.2465 ในพื้นที่ 37 ตําบลในมณฑล
นครราชสีมา
โรงเรียนเจี้ยมอง (จีน) ขอเปดทําการเรียนการสอน
โรงเรียนกงลิบหักหาว ขอเปดทําการสอนที่สุรินทร
โรงเรียนยกเอง ขอเปดทําการสอนที่ชัยภูมิ และโรงเรียนหน่ําพงศ เมื่อเปดทําการ
สอนไดเพียงปเดียวก็ขอปดกิจการใน พ.ศ.2473
โรงเรียนวีรวัฒนา จ.รอยเอ็ด และโรงเรียนจีนฮั่วเคี่ยว
โรงเรียนอังกฤษราตรีศึกษา และโรงเรียนประชาบาล ต.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ
โรงเรียนชูกวาง และโรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสแบบใหเปลาที่อุบลราชธานี
โรงเรียนประชาบาลอุบลวิทยาคม
โรงเรียนที่บุรีรัมย และที่ขุขันธ
โรงเรียนนักธรรม จ.อุบลราชธานี
โรงเรียน ต.ตลาดโพธิ์ จ.บุรีรัมย
โรงเรียนประชาบาลดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร
โรงเรียนฝกหัดครูสําหรับพระภิกษุ จ.นครราชสีมา
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อย า งไรก ็ต ามพระสงฆ ไ ด เ ข า มามี บ ทบาทต อ การส ง เสริ ม การศึ ก ษาในด า น
อาชีวศึกษามากขึ้น เปนผลมาจากการประกาศใช พ.ร.บ.ลักษณะปกครองคณะสงฆในอีสาน รัฐบาลได
รองขอใหคณะสงฆอีสานทําหนาที่ในการอบรมสั่งสอนราษฎรและบุตรหลาน ใหขยันทํามาหากินเลี้ยง
ชีพตนเองและครอบครัวผานการศึกษา โดยเฉพาะโครงการโรงงานชูชาติ โรงเลื่อยผลดี และโรงสีอีสาน
ที่จัดตั้งที่จังหวัดอุบลราชธานี ไดกอใหเกิดความตื่นตัวของราษฎรที่ตระหนักถึงการศึกษามากยิ่ งขึ้น
ดั ง นั้ น การส ง เสริ ม การศึ ก ษาที่ สํ า คั ญ ในอี ส านหลั ง เปลี่ ย นแปลงการปกครองคื อ การอาชี ว ศึ ก ษา
ประกอบดวย (1) ดานหัตถกรรม (2) ดานกสิกรรม และ(3) ดานพณิชยกรรม เปนตน
จากการวิเคราะหพบวา รัฐบาลไดกําหนดนโยบายพัฒนาอีสานโดยเนนไปใน
ดานการคมนาคมและเศรษฐกิจเปนอันกับแรก รองลงมาคือดานการศึกษาและการสาธารณสุข ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว กรมรถไฟหลวงสามารถเปดเดินรถไฟไดเกือบทั่วทั้งประเทศ
กลาวไดวา รัฐบาลไดปฏิวัติระบบการขนสงระหวางกรุงเทพฯ และสวนภูมิภาคที่หางไกล เพื่อความ
สะดวกในการขนสง “คน” และ “สินคา”
6.3.2 มณฑลอุดร
มณฑลอุดร เดิมมีชื่อวา มณฑลลาวพวน เปนหัวเมืองอีสานฝายเหนือ ตั้งขึ้นใน พ.ศ.2436
มีขอบเขตอยูตอนเหนือของภาคอีสาน มีพรมแดนติดกับแมน้ําโขง ในปจจุบันคือจังหวัดหนองคาย
เมืองหนองคายเดิมเคยเปนที่ตั้งสถานวาราชการมณฑล จนกระทั่ง พ.ศ.2436 สยามไดเสียรัฐฝงซาย
แมน้ําโขงคือลาวใหกับฝรั่งเศส ทางการจึงยายที่ทําการมณฑลไปยังบานหมากแขง ที่ตั้งอยู ณ เมือง
อุดรธานีในปจจุ บัน ภายหลัง พ.ศ.2476 รัฐบาลคณะราษฎรได ประกาศยุบ เลิ กมณฑลต างทั่ว พระ
ราชอาณาจักรใหมีฐานะเปนจังหวัดและใหขึ้นตรงตอกระทรวงมหาดไทย
ในตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว นอกจากการตรวจราชการชายแดน
มณฑลอุดรของพระยาราชเสนาใน พ.ศ.2469 เกี่ยวกับการปกปนแนวพระราชอาณาเขตอีสานแลว
ปรากฎว า ในป ต อ มา พ.ศ.2470 จอมพล สมเด็ จ พระเจ า พี่ ย าเธอ กรมพระนครสวรรค ว รพิ นิ จ
อภิรัฐมนตรีและเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ไดใชเครื่องบินอากาศยานของกองทัพ บินสํารวจพื้นที่
ชายแดนของมณฑลอุดร คือเมืองดานซายจังหวัดเลย เพื่อตรวจราชการเกี่ยวกับเสนทางคมนาคม
สภาพวิถีชีวิตของชาวเมืองหลมสัก ชาวเมืองดานซาย โดยมีเนื้อหาดังตอไปนี้
“…วั น ที่ 18 เมษายน 2470 บิ น จากเมื อ งหล ม สั ก ไปเมื อ งเลยโดยทางอ อ ม เพื่ อ ดู ภู มิ
ประเทศ คือ จากหลมสักไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มุงไปตําบลดานซายซึ่งเปนที่ตั้งอําเภอดานซาย
ขึ้นเมืองเลย แลวเปลี่ยนทิศเล็กนอย เลียบลําน้ําหมันไปตําบลหนองบอนขางเหนือ และตอนั้นไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มุงตําบลทาลี่ซึ่งเปนที่ตั้งอีกอําเภอหนึ่งขึ้นจังหวัดเลย จากทาลี่บายลงทาง
ตะวันออกเฉียงใต ลงสนามบินเมืองเลย…”
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“…ภูมิประเทศที่ผานไปในตอนนี้ ชั้นตน ลําน้ําพุง แลเห็นทางน้ําไดอยางชัดแจง ซึ่งน้ําพุง
เปนลําถายน้ําจากกนถุงหุบเขาขางตะวันตกน้ําสัก สวนน้ําสักเปนลําถายน้ําจากกนถุงขางตะวันออก
ไหลลงมารวมกันใตเมืองหลอสัก ไดบินตามแนวลําน้ําพุงผานเมืองหลมเกา ซึ่งไดไปดูทางพื้นดินวันกอน
ตามแนวลํ า น้ํ า นี้ เ รื่ อยขึ้น ไปจนถึ งยอดน้ํา แลว จึงขามสัน เขาปน น้ํา น้ําพุงนี้ มีบานชองไรน าเจริญ
ตลอดไปจนถึงเชิงเขา ดูจากเครื่องบินเปนภาพที่งดงามอยู แตฝายขางลําน้ําสักนั้น ยังเปนปาทึบอยู
มาก…”
“…เมื่อขามสันเขาปนน้ําไปแลวครูหนึ่ง ก็เห็นหุบเขาซึ่งหอหุมลําน้ําหมันเปนหุบเขาที่แคบ
มีน้ําหมันไหลอยูกลาง มีเขาสองขางขนานไปตลอดลําน้ํา พื้นที่ระวางเขาทั้งสองนี้แคบพอประมาณเทา
ๆ กันตลอดลําน้ํา มีบานเรือนตั้งอยูสองฝงลําน้ําติดตอกันและมีไรนาสองฟากลําหวยนั้นตลอดไป เปน
ภาพภูมิประเทศที่งามอยางยิ่ง นับวาพื้นที่ในหุบเขานี้ ไดมีการเพาะปลูกเจริญมากแลว จนจดเชิงเขาสูง
ที่กระหนาบอยูสองขาง สวนตําบลดานซายนั้น เปนที่ตั้งหมูบานใหญ และที่ตั้งที่วาการอําเภอ…”
“…น้ํามหันนี้ไหลลงน้ําเหืองขางเหนือ และน้ําเหืองไหลลงน้ําโขงใกลเมืองเชียงคาน และ
ใกลกับปากน้ําเลยซึ่งไหลลงน้ําโขงเหมือนกัน แนวเสนพรมแดนอาณาเขตรลาวฝรั่งเศสตอกับพระ
ราชอาณาจักรในตอนแดนแกนเทาเบื้องใต จดที่ลําน้ําหมันและน้ําเหืองนี้ แลวเดินเสนตามลําน้ําเหือง
ไปจนบรรจบลําน้ําโขงตอนั้นไปจึงลําน้ําโขง เปนแนวพรมแดน บานหนองบอนในระยะบินวันนี้ อยูใกล
พรมแดนตอนจุดใตที่สุดของแควนแกนเทา เพราะฉะนั้นในระยะบินตอนนี้จึงเห็นทั้งภูมิประเทศในแดน
ฝายเรา ทั้งในแดนแกนทาวของฝรั่งเศส ซึ่งพนจากในหุบเขาและลําน้ําไปแลว ก็เปนปาเขาทั่วไป บาน
หนองบอนเปนบานหมูใหญพอใช…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. น.สบ.2 เรื่อง รายงานตรวจราชการ
จังหวัดหลมสัก จังหวัดเลย จังหวัดเพ็ชรบูรณ ในมณฑลพิษณุโลกและมณฑลอุดร เมื่อเดือนเมษายน
พุทธศักราช 2470)
“…ทางบินจากทาลี่ไปเลย ก็เปนเขาเปนปาโดยมากจนถึงทุงเมืองเลยซึ่งเปนทุงแปลง
คอนขางใหญ มีเขาสูงโดยรอบ เปนภาพ high land โดยแท มีบานชองไรนาตามลําน้ําลําหวย คือ น้ํา
เลย และหวยลมาน ซึ่งไหลลงน้ําเลย แตยังไมสูเจริญหนาแนนนัก…”
“…การบินเวลาเชาวันนี้ ตั้งแตหลมสักถึงเมืองเลย ใชเวลา 1 ชั่วโมงกับ 10 นาที อากาศ
สวางดี ลมไมจัด แตมามีเมฆมาก บางเวลาก็เปนเมฆกอนเล็ก ๆ อยูใตเครื่องบิน คงแลเห็นพื้นที่ใตเมฆ
กระจางแจงบางเวลาก็เปนเมฆทึบกอนใหญ มองเห็นภูมิประเทศเปนชอง ๆ และมีเวลาตองลุยเมฆกอน
ใหญทึบบางเปนครั้งคราว ครั้นเมื่อดําดั้นเมฆลงมาขางใตเมฆ จึงไดเห็นเมืองเลยตั้งอยูอยูขางหนา การ
บินวันนี้จึงนับวาสนุกและไดเห็นภาพภูมิประเทศที่งดงามมาก…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. น.สบ.2
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เรื่อง รายงานตรวจราชการจังหวัดหลมสัก จังหวัดเลย จังหวัดเพ็ชรบูรณ ในมณฑลพิษณุโลกและ
มณฑลอุดร เมื่อเดือนเมษายน พุทธศักราช 2470)
การสํารวจสํามะโนประชากร จากรายงานตรวจราชการระบุวา
“…ราษฎรเทาที่พบปะมาประชุมรับรอง มีรูปลักษณะเหมือนพวกหลอมสัก เห็นชัดวาเปน
ลาวพวกเดียวกัน แตสําเนียงและคําพูดยังเปนลาวมากอยูกวาทางหลมสัก สังเกตดูผิวพรรณมีอาการสด
ชื่นอยู ไขมาลาเรียที่เปนอยางเรื้อรังก็คงจะไมสูแพรหลายรุนแรงนัก ราษฎรพากันเขามาในเมืองเพื่อ
รับรองเปนอันมาก เพราะเหตุวายังไมเคยมีเจานายขึ้นมาถึงเมืองนี้เลย แตก็แสดงอัธยาศัยเคารพนับถือ
เปนอยางยิ่ง และแสดงไมตรีตอนรับอยางหนาชื่นตาบาน ไมใชประหมากลัวงกงันสนทนาอยางไรก็
โตตอบ ปราศจากสทกสะทาน แทจริงตําบลอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดนี้ ไมเปนที่ประชุมชนใหญ มี
บานอื่น ๆ นอกออกไปที่หนาแนนกวานี้ แตตรงนี้ออกจะเปนจัดทามกลางระหวางอําเภอตาง ๆ ในทาง
ปกครอง ไดทราบวามีความคิดจะยายศาลากลางจังหวัดไปตั้งที่เชียงคานริมลําน้ําโขง นัยวาเปนที่
สะดวกสบายกวา แตนาจะเห็นวาการคมนาคมระหวางอําเภอกับจังหวัด จะตองใชเวลาเดินทางมากขึ้น
เพราะเชียงคานตั้งอยูหางทางเหนือขึ้นไป…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. น.สบ.2 เรื่อง รายงานตรวจ
ราชการจังหวัดหลมสัก จังหวัดเลย จังหวัดเพ็ชรบูรณ ในมณฑลพิษณุโลกและมณฑลอุดร เมื่อเดือน
เมษายน พุทธศักราช 2470)
การสํารวจสภาพบานเรือนของราษฎร ระบุวา
“…ภูมิฐานบานเมืองไมรูสึกเลยวาเปนเมือง รานขายของมีแตเปนเรือน 2-3 หลัง ไมมีหอง
แถว จัดวายังกันดารมาก สถานที่ราชการ คือ ศาลากลางและศาลเปนตน ไดทําเปนเรือนไมจริงแลว
แตชํารุดมากและคับแคบจอแจ เรือนจํามีนักโทษประมาณ 60 คน ตัวเรือนจําเปนไม ไมมีหนาตาง ไมมี
ทางลม อากาศอับมาก วาในทางอนามัยใชไมไดเลย แตเมื่อไมมีเหล็กจะใชทําซี่กรง ก็จําเปนตองทําทึบ
ดังนี้เพื่อความมั่นคงในการคุมขัง…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. น.สบ.2 เรื่อง รายงานตรวจราชการ
จังหวัดหลมสัก จังหวัดเลย จังหวัดเพ็ชรบูรณ ในมณฑลพิษณุโลกและมณฑลอุดร เมื่อเดือนเมษายน
พุทธศักราช 2470)
การประกอบอาชีพและสภาพสังคมของราษฎรเมืองเลย จากรายงานตรวจราชการในป
พ.ศ.2470 ระบุวา
“…การอาชีพของราษฎรที่เมืองเลยนี้ ไดยินวาอัตคัดมาก เพราะฝนมักจะแลงแทบทุกป
ทํานาไมไดขาวพอบริโภค ตองเดินไปเที่ยวซื้อขาว แมทั้งคนแกเฒาที่เปนผูหญิง ตองเดินไปซื้อขาว
จนถึงหลมสักเกือบทุกปก็มี อันที่จริงการที่ฝนแลงบอย ๆ นี้ ก็เปนนาอัศจรรยอยู เพราะเหตุกวา สภาพ
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ภูมิประเทศเต็มไปดวยภูเขาและปาไมซึ่งจะดูดฝนลงสูพื้นดิน ไมสูนาเชื่อวาฝนจะแลงเนือง ๆ เหตุที่ทํา
นาไมใครไดผล อาจจะเปนเพราะขาดการทดน้ํายิ่งกวา โดยที่ทุงนี้ไดตั้งอยูในที่สูงทางน้ําไหลชันลงตาม
ลาดยอมไหลโกรกเร็วเกินไป ตอปใดฝนชุดมาก จึงมีน้ําคอยเติมอยูพอแกการทํานา แตปนี้ราษฎรปติ
ยินดีมาก วาไดขาวพอกันบริโภคไมขาดแคลนเชนอยางปกอน ๆ ถึงกับกลาวกันวา เหตุเพราะไดพระ
เจาแผนดินใหมผูทรงสถิตในธรรม จึงไดขาวงามดวยอํานาจพระบารมี…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
น.สบ.2 เรื่อง รายงานตรวจราชการจังหวัดหลมสัก จังหวัดเลย จังหวัดเพ็ชรบูรณ ในมณฑลพิษณุโลก
และมณฑลอุดร เมื่อเดือนเมษายน พุทธศักราช 2470)
“…ไตถามไดความวา ในจังหวัดนี้คนสูบฝนมาก และที่เชียงคานเปนอยางรายที่สุด แตวา
เงินผูกขายฝนไมใครจะได เพราะมีฝนเถื่อนมาทางเหนือนอกพระราชอาณาเขตรมากมาย จนไมมีคน
กลาผูกทํายี่กงสีจําหนายฝน เชนในอําเภอกุดปองนี้ เงินผูกจําหนายฝนจํานวนปหนึ่ง เพียง 300 บาท
อําเภอวังสพุงเพียง 180 บาทเทานั้น…”
“…ขาราชการซึ่งประจําตําแหนงตาง ๆ ดูเปนคนอื่น ๆ ทั้งนั้น ออกจะเปน “ไซบีเรีย” ยิ่ง
กวาหลมสัก และเหตุที่ไขชุกชุมยอมเปนที่อิดหนาระอาใจกันมากไมมีใครสมัครมาอยูทางนี้เลย ถาเปน
ผูที่พอจะกลิ่งเกลือกไปทางอื่น ได ก็มักจะลาออก…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. น.สบ.2 เรื่อง รายงาน
ตรวจราชการจังหวัดหลมสัก จังหวัดเลย จังหวัดเพ็ชรบูรณ ในมณฑลพิษณุโลกและมณฑลอุดร เมื่อ
เดือนเมษายน พุทธศักราช 2470)
สภาพทั่วไปในมณฑลอุดร มีระบุไวใน หนังสือพิมพที่ออกใน พ.ศ.2471 ความวา ตึกใน
จังหวัดนี้ยังไมมีใครกอสราง เพราะอิฐก็ทําไมดี ปูนก็หายาก ถาหากมีคนพยายามลงมือสรางตึกก็คงทํา
ได ในเสนทางไปเมืองน้ําพอง มีราษฎรตัดถางปาดงทํ าเปน ไร ปลูกสรางบานเรือนตลอดทาง บาง
เสนทางขาดเสียหายไมไดรับการบํารุงเนื่องจากเกิดฝนตกชุกกัดเซาะพื้นถนน การพัฒนามณฑลอุดร
สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรระบุวา ไดทําการบํารุงอยู 2 ประการคือ(1) บํารุงทางรถยนตเกี่ยวกับการ
คมนาคม และ(2) บํารุงการศึกษา สวนราษฎรไมตองบํารุงอะไรเนื่องจากสามารถบํารุงตัวเองได เปน
ธรรมดาที่ตองหาเครื่องนุงหม เมื่อหิวก็หาอาหารใสปากไมทอง เกิดเปนคนตองทํานาหาเลี้ยงชีพกันทุก
คน อยางไรก็ตาม “หนังสือพิมพไทยหนุม ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2471” ที่ออกคอลัมภเรื่ อง
“ระยะทางเที่ยวมณฑลอุดร” ยังไดระบุเพิ่มเติมวา การบํารุงพลเมืองกอนบํารุงการคมนาคมนั้นไมได
ผลดี ถาพลเมืองไดทําการกสิกรรม หัตถกรรมขึ้นไดแลวจะไปขายใหกับผูใด เมื่อการคมนาคมยังไม
ติดตอกันแลว การกสิกรรมก็มีขึ้นไมได การศึกษาเปนขอสําคัญของชาติ ถาพลเมืองรูจักสิทธิ์รักษา
ความอิสรภาพ รูจักรักชาติ ศาสนา บานเมือง รูจักรักพระมหากษัตริยแลว การงานทั้งหลายยอมดําเนิน
เขาหาทางเจริญแกบานเมืองอยู
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แมวาจะไดมีการชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนามณฑลอุดรดังกลาวขางตน แตก็ยังมีเรื่องติดขัด
สําคัญอีกประการคือ เรื่องน้ํา ที่ราษฎรตองใชอุปโภคบริโภค การใชน้ําในการเพาะปลูก ถามีการคิดปด
ลําน้ําชี ลําน้ําพองเอาไวแลวจะเปนประโยชนแกพลเมืองเปนอันมาก กระนั้นก็ยังมีความกังวลวา หาก
สรางทํานบแลวอาจจะไมไดผลดีเหมือนกับพวกเงี้ยวชาวเมืองแมฮองสอน เมืองขุนยวม มณฑลพายัพ
ลําน้ําชีขึ้นไปจนถึงอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิถึงลําน้ําเซินโอบมาถึงเมืองภูเวียงจังหวัดขอนแกน ยอด
น้ําตกจากภูกระดึงเปนเขาที่สูงที่สุดของมณฑลอุดร น้ําพองไหลลงน้ําชี น้ําชีไหลลงน้ํามูล หากมีการปด
กั้นลําน้ําตอนหนึ่งตอนใด อาจจะเห็นผลสําเร็จ สวนลําน้ําสงครามไหลผานจังหวัดสกลนคร ยังมีลํา
น้ําอุน ลําน้ํายามซึ่งเปนลําธาร หากมีการปดกั้นไว จะไดผลตอบรับเปนอยางดี สวนลําน้ําเลยและลําน้ํา
หมันไมควรปดเพราะอาจไมไดรับประโยชนดานการเพาะปลูกมาก ใชน้ําฝนก็อาจเพียงพอ
ลําน้ําด่ําไหลลงแมน้ําโขง ตนน้ําอยูจังหวัดสกลนครทอดยาวผานไปจนถึงจังหวัดนครพนม
เปนบอเกิดพันธุปลา สวนหนองหารในเวลานี้น้ําก็ตื้นเขิน ปลาที่เคยชุกชุมก็เริ่มหายไปหมด ลําน้ํา
สงครามริมเมืองไชยบุรีไปสุดที่แมน้ําขง อําเภอทาอุเทน การปดลําน้ําตอนใดตอนหนึ่งจะชวยใหเกิด
ประโยชนตอพลเมืองเปนอันมาก สภาพทั่วไปของจังหวัดหนองคาย ราษฎรตั้งบานเรือนทําไรนาตลอด
ทาง และกําลังตัดฟนไมหักโคนสรางบานเรือนจํานวนมาก สวนที่เปนดงไมใหญยังไมมีผูคนเขาไปจับ
จองเพราะเปนพื้นที่กันดารน้ํา สวนพื้นที่ไหนมีน้ําขังมากราษฎรจะพากันไปจับจองเพื่อการเพาะปลูก
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/27 เรื่อง ระยะทางเที่ยวมณฑลอุดร 31 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน
2471)
6.3.2.1 ดานการปกครอง
พ.ศ.2469 กระทรวงมหาดไทยไดรับใบบอกวา ที่พักนายอําเภอและปลัดขวา
อํ า เภอท า บ อ จั ง หวั ด หนองคาย ซึ่ ง ได อ าศั ย อยู แ ต ก อ นชํ า รุ ด ทรุ ด โทรมไม ส ามารถอาศั ย อยู ไ ด
นายอําเภอทาบอจึงขอแรงราษฎรตัดไมและเรี่ยไรเงินราษฎรไดเงินจํานวน 1,468 บาท 54 สตางค
จัดสรางที่พักนายอําเภอและปลัดอําเภอขึ้น 2 หลัง (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/52 เรื่อง สราง
ที่พักใหรัฐบาล และใหสิ่งของดวย)
ตน พ.ศ.2470 กระทรวงมหาดไทยไดรับรายงานจากสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร
ความวา ที่บานไผในเขตจังหวัดขอนแกนเปนทองที่ที่มีทางยวดยานพาหนะผานมารวมหลายสาย และ
อยูใกลทางรถไฟสายอุดรดวย ทั้งยังมีราษฎรไดตั้งภูมิลําเนาอยูที่บานไผเปนหลักฐานมั่นคง การขาย
ขายไดทวีขึ้นตามลําดับ กระทรวงมหาดไทยจึงไดสงเจาหนาพนักงานไปทําการตั้งเปนกิ่งอําเภอชั่วคราว
ขึ้น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและสะดวกตอการคาขายของราษฎรในทองที่ ประกอบกับมีผูคน
เดินทางไปมาคาขายระหวางเมืองนครราชสีมากับเมืองอุดรธานีและตั้งบานเรือนเพิ่มขึ้น ทางการจึงมี
คําสั่งใหยกตําบลบานเกิ้ง ตําบลบานเปา ตําบลแดนเหนือ จากอําเภอชนบท ตั้งขึ้นเปนกิ่งอําเภอเพื่อให
สะดวกแกการแกครอง ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาแลว เห็นควรใหตั้งขึ้นเปนกิ่งอําเภอ โดย
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เรียกวา กิ่งอําเภอบานไผ ขึ้นอยูในความปกครองของอําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน มณฑลอุดรตั้งแต
เดือนเมษายน พ.ศ.2471 เปนตนไป (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/9 เรื่อง นามเมือง นามอําเภอ
นามจังหวัด 28 มิถุนายน 2470-21 เมษายน 2475) การวิเคราะหพบวา กระบวนการที่จะดําเนินการ
ตาง ๆ โดยรัฐบาลตองมีการกําหนดนโยบายจากกระทรวงกอน จากนั้นจึงสงเรื่องเขาสูกรมวังผาน
“กรมราชเลขาธิการ” ซึ่งทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางกระทรวงและพระมหากษัตริย เมื่อเรื่องถึงกรม
ราชเลขาธิ ก าร ทางวั ง จะส ง เรื่ อ งกราบบั ง คมทู ล พระกรุ ณ าทรงทราบ และเมื่ อ พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นชอบแลวก็จะมีพระราชหัตถเลขาตอบกลับวา “ดีแลว” หรือ “อนุญาต”
ตามความวา
“…บานไผในเขตจังหวัดขอนแกนมีราษฎรไดตั้งภูมิลําเนาเปนหลักฐานมั่นคง
และการคาขายก็เจริญขึ้น สมควรยกตําบลบานเกิ้ง 1 ตําบลบานเปา 1 ตําบลแดนเหนือ 1 จากอําเภอ
ชนบทตั้งเปนกิ่งอําเภอขึ้นเรียกวา กิ่งอําเภอบานไผ อยูในความปกครองของอําเภอชนบท จังหวัด
ขอนแกน มณฑลอุดร ตั้งแตเมษายนศกนี้เปนตนไปนั้น ขาพระพุทธเจาไดนําความกราบบังคมทูลพระ
กรุณา ทราบฝาละอองธุลีพระบาท โปรดเกลาฯ วาดีแลว พระราชทานพระบรมราชานุญาต…” (หอ
จดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/9 เรื่อง นามเมือง นามอําเภอ นามจังหวัด 28 มิถุนายน 2470-21
เมษายน 2475)
พ.ศ.2470 ได มี ก ารตรวจเลื อ กชายฉกรรจ เ พื่ อ เข า มาเกณฑ ท หารในเดื อ น
เมษายน พ.ศ.2470 มี ผู เ อื้ อ เฟ อ บริ จ าคอาหารสํ า หรั บ ผู เ ข า ตรวจเลื อ กเป น ทหารในมณฑลอุ ด ร
ประกอบดวย
ในจังหวัดอุดรธานี กํานันผูใหญบานราษฎรตําบลบานผือ แจกขาวหอแกผูที่ตอง
เขาประจําการกับพระภิกษุที่มาใหตรวจเลือกและนายสิบ พลทหาร เสมียน พนักงาน จํานวน 125 หอ
ขาราชการเมืองอุดรธานี จัดอาหารสําหรับกรรมการนายสิบ พลทหาร เสมียน พนักงาน โดยมีกรมการ
อําเภอบานผือ อําเภอหนองหาร ปลูกปะรํา (เรือนชั่วคราว) เปนสถานที่ทําการตรวจเลือก
จังหวัดขอนแกน กํานันผูใหญบานราษฎรตําบลโนนทอง, บานเปา, บานเม็ ง
สําราญ, น้ําพอง แจกขาวหอ 405 หอ นายอําเภอพระลับ, กรมการอําเภอกุดเคา กํานันผูใหญบานนา
กานเหลือง จัดอาหารสําหรับผูที่ตองเขาประจําการ กรมการอําเภอภูเวียง กํานันและราษฎรตําบล
เมืองเกา จัดอาหารและแจกขาวหอ 300 หอ สําหรับพระภิกษุที่มาใหตรวจเลือก ขาราชการและภริยา
ขาราชการ จัดอาหาร หมาก บุหรี่ น้ํารอน สําหรับกรรมการนายสิบ พลทหาร เสมียน และพนักงาน
จังหวัดสกลนคร ขาราชการอําเภอวานรนิวาส กํานันตําบลเดื่อสีคันชัย ราษฎร
ตําบลวานรนิวาศ แจกขาวหอแกผูที่ตองเขาประจําการ และนายสิบ พลทหาร เสมียน พนักงาน 237
หอ ขาราชการและราษฎรบางคน จัดอาหารสําหรับกรรมการนายสิบ พลทหาร เสมียน และพนักงาน
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จั งหวั ดนครพนม กํ า นัน ผูใหญบ าน ราษฎรตําบลอุ มแกแจกข าวห อ 60 ห อ
นายอําเภอหนองบึก ขุนผลาญณรงค, กํานันและราษฎรตําบลนาแกจั ด อาหาร สําหรับผูที่ตองเข า
ประจําการ นายอําเภอหนองบึก ขุนผลาญณรงค กํานันและราษฎรตําบลทาอุเทน ศรีบุญเรือง ธาตุ
พนม นาแก จั ด อาหาร ปลั ด ซ า ยอํ า เภอมุ ก ดาหารจั ด ผลไม สํ า หรั บ พระภิ ก ษุ ที่ ม าให ต รวจเลื อ ก
นายอําเภอหนองบึกถวายขันอะลูมิเนียมแกพระภิกษุที่มาตรวจเลือกเขาเกณฑทหาร 33 ใบ นอกจากนี้
ยังมีขาราชการและภริยาขาราชการบางคนจัดอาหารสําหรับกรรมการที่มาทําหนาที่ตรวจเลือกชาย
ฉกรรจในครั้งนี้ (แจงความกระทรวงกลาโหม เรื่องมีผูเอื้อเฟอในคราวรวมคนตรวจเลือกเปนทหารและ
ตํารวจภูธร ที่มณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 44 ตอนที่ 0ง. หนา 3165.
25 ธันวาคม 2470)
พ.ศ.2471 หนังสือพิมพไทยหนุม ฉบับเดือนพฤศจิกายน กลาวถึงการเดินทางไป
มณฑลอุดรของผูเขียนคอลัมภวา ตองการจะไปเห็นสภาพภูมิประเทศ เพื่อจะไดชี้แจงใหเห็นระยะทาง
และที่พักสําหรับพระภิกษุ สามเณร รวมทั้งราษฎรที่จะไปนมัสการเจดียในมณฑลฝายเหนือ เพื่อให
ทราบวาขาราชการเกาและขาราชการใหมปฏิบัติตัวอยางไร และเพื่อประโยชนแกผูที่จะไปตั้งภูมิลําเนา
หรือประกอบการอาชีพ เพราะมักจะมีขาวลือกันวาผูที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯ การทํามาหากินฝดเคือง
หนังสือพิมพฉบับนี้ยังเปดเผยใหทราบวา ผูเขียนไดบรรยายถึงสภาพภูมิประเทศของมณฑลอุดร ทั้ง
การเดินทาง และเรื่องความเปนอยูของผูคนภายในเมือง รวมทั้งการปดทํานบกั้นลําน้ําหลายสายใน
จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแกน จังหวัดเลย จังหวัดนครพนม จังหวัดธาตุพนม จังหวัดสกลนคร
สมุหเทศาภิบาลและขาหลวงประจํามณฑลไดมีนโยบายพัฒนามณฑลสองเรื่องหลัก ๆ คือ เรื่องถนน
และการศึกษา การกอสรางโยธาสวนใหญมักจะพึ่งพากําลังแรงงานราษฎรเปนหลัก ทั้งยังไดอธิบาย
เกี่ยวกับสภาพการคาขายในมณฑลโดยระบุวา ตามตลาดมีถนนทอดยาวไปตามลําน้ําโขงไปทางทิศ
เหนื อ มี ร าษฎรขายสิ่ งของสดและของแห ง พอสมควร ราษฎรไมอดอยากมากนั ก และไมกัน ดาร
จนเกินไปในทองที่อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย และผูเขียนคอลัมภไดเดินทางไปยังจังหวัดสกลนคร
มีสะพานหลายสายที่ ถูกสร างขึ้ น กลางเมืองมี ตลาดขายของสด มีราษฎรขายของและซื้อขายเป น
จํานวนมาก มีถนนหลัก ๆ ประกอบดวยสายในเมือง ประกอบดวย ถนนเจริญเมือง ถนนกลางเมือง
ถนนเรืองสวัสดิ์ ถนนกําจัดภัย ถนนสุขเกษม ถนนมรรคคัลใล (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/27
เรื่อง ระยะทางเที่ยวมณฑลอุดร 31 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2471) นอกจากนี้ยังยังไดมีการเดินทาง
ไปบานทาแร ซึ่งเปนชุมชนคริสตเตียน โดยใชมาเปนพานะในการเดินทาง และไดรับการตอนรับโดย
บาทหลวงโจเซฟ กอมบริเออร
ในการตรวจเลือกชายฉกรรจเขาเกณฑเปนทหาร พ.ศ.2472 กระทรวงกลาโหม
ไดรับใบบอกจากมณฑลอุดรวาไดรับการบริจาคอาหารสําหรับการตรวจเลือกในครั้งนี้ ประกอบดวย
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จังหวัดอุดรธานี ราษฎรตําบลเมืองเพ็ญ ไดจัดอาหารสําหรับพระภิกษุที่มาตรวจ
เลือก ขาราชการและราษฎรจัดอาการสําหรับกรรมการ นายสิบ รวมทั้งพลทหาร
จังหวัดขอนแกน กรมการอําเภอภูเวียง กุดเคา กํานันตําบลโนนทอง นายชาง
ภาสะฐติ แจกข า วห อ 550 ห อ นายอําเภอชนบท กรมการอําเภอพระลั บ ปลัดกิ่งบานไผ กํานัน
ผูใหญบานตําบลเมืองเกา พระลับ จัดอาการสําหรับชายที่ตองเขาประจําการเปนทหาร
จังหวัดสกลนคร กํานันผูใหญบาน และราษฎรตําบลพังขวาง ขมิ้น วานรนิวาศ
ทุงแก แจกขาวหอแกชายที่ตองเขาประจําการ 170 หอ กํานัน ผูใหญบานราษฎรตําบลสะพานหิน ธาตุ
เชิงชุม จัดอาการสําหรับพระภิกษุที่มาใหตรวจเลือก และมีการจัดอาการ และบุหรี่เพิ่มเติม (แจงความ
กระทรวงกลาโหม เรื่องมีผูเอื้อเฟอในคราวตรวจเลือกเปนทหารและตํารวจภูธร ที่มณฑลพายัพ มณฑล
นครราชสีมา มณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ง. หนา 2026-2031. 15 กันยายน
2472)
หนังสือพิมพบ างกอกการเมื อง ฉบับวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2472 ระบุวา ใน
ทองที่ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ไดเกิดเพลิงปาไหมเผาผลาญบานเรือนและทรัพย
สมบัติของราษฎร เสียหายไป 10 หลังคาเรือน คิดราคาทรัพยเปนเงินประมาณ 125 บาท เปนเหตุให
ราษฎรไดรับความอัตคัดขัดสน จากเหตุการณดังกลาวทําใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ไดประกาศ
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม ใหขยายเลื่อนกําหนดเวลาการเก็บเงินรัชชูปการ พ.ศ.2472 ในอัตราปกติไป
จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม จึงใหเรียกเก็บในอัตราทวีคูณ (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/39 เรื่อง
จังหวัดขอนแกน 9 มิถุนายน 2471-15 กันยายน 2472)
ส ว นหนั ง สื อ พิ ม พ เ ดลิ เ มล ฉบั บ วั น ที่ 3 เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ.2472 ระบุ ว า
ทองที่อําเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เปนทองที่ซึ่งอยูชายแดนติดตอกับดินแดนของฝรั่งเศส มีชาว
ตางประเทศผานไปมาอยูเนือง ๆ แตสําหรับที่วาการอําเภอมุกดาหารนั้นมีสภาพชํารุดทรุดโหรมหักพัก
ไปตามกาลเวลา รองอํ า มาตย โ ท ขุน วิวิธ สุร การ นายอําเภอมุกดาหารจึงขอความรว มมือจากหมู
ขาราชการและพอคา คหบดีในอําเภอมุกดาหารเพื่อสรางที่วาการอําเภอมุกดาหารขึ้นใหมใหเหมาะสม
กับการตอนรับแขกบานแขกเมือง ทั้งนี้ราษฎร พอคา รวมทั้งขาราชการไดออกเงินชวยเหลือในการ
สรางเปนจํานวน 4,500 บาท และมีการวาจางใหนายชางกอสรางเปนอาคารคอนกรีต (หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ. มร.7 ม/39 เรื่อง จังหวัดนครพนม 30 ตุลาคม 2471-17 สิงหาคม 2472) เชนเดียวกัน
กั บ หนั งสื อพิ ม พ เ ดลิ เ มล ฉบั บ วั น ที่ 13 เดื อนพฤษภาคม พ.ศ.2472 ระบุวา กําแพงเรือนจํ า เมื อ ง
นครพนมสภาพที่เปนอยูทุกวันนี้ ทางราชการจังหวัดนครพนมไดสรางขึ้นดวยสังกะสีและไมเพื่อใชเปน
การชั่วคราว แตตัวเรือนจําที่คุมขังนักโทษกับที่พักพะธํามรงค นั้นเปนอาคารคอนกรีตมีความมั่น คง
ถาวรดีแลว เมื่อเทียบกับกําแพงเรือนจํากับผูที่เขาพักแลวไมสมกัน อํามาตยเอก พระยาสมุทรศักดา
รักษ ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดนครพนม จึงนําความไปหารือกับ มหาอํามาตยตรี พระยาตรังคภูมาภิ

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

451
บาล สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร โดยมีความเห็นชอบดวย และจะจางเหมาะนายชางทําการกอสราง
ทั้งหมด จะตองใชเงินเปนจํานวนมากไมต่ํากวาหมื่นบาท หากจะใชแรงงานนักโทษกอสรางเองและใช
นั ก โทษทํ า การเผาอิ ฐ สํ า หรั บ เป น วั ส ดุ ก อ สร า งก็ จ ะมี ป ระโยชน ต อ ทางราชการ โดยในระหว า งนี้
สมุหเทศาภิบาลเห็นวา สภาพกําแพงเรือนจําที่เปนอยูในเวลานี้ที่ทําดวยสังกะสีและไมเปนรั้วยังมีความ
คงทนไดอีก 1 ป และในระหวางนี้ใหนักโทษลงมือเผาอิฐและสรางเครื่องประกอบอื่น ๆ ไปกอน
ใน พ.ศ.2474 กระทรวงมหาดไทยไดรับใบบอกมณฑลอุดรวา นายอําเภอกุม
ภวาป เปนแกนนะชักชวนราษฎรบานปะโค จัดการทําทํานบกั้นน้ําหนองปะโค หนองหาว ในทองที่
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี เพื่อเปนที่ขังน้ําสาธารณประโยชนสําหรับประชาชนอาศัยบริโภค เปน
ทํานบพูนดินกวาง 4 เมตร สูง 2 เมตร 50 เซนติเมตรยาว 1,100 เมตร การกอสรางในครั้งนี้ไดรับความ
ชวยเหลือจากราษฎรออกแรงชวยสรางทํานบจํานวน 12,383 แรง (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7
ม/52 เรื่อง ทํานบจังหวัดอุดรธานี) นอกจากนี้ในทองที่อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ยังไดมีการ
เกณฑ แรงงานราษฎรมาขุ ดสระไว ใช สํา หรั บ สาธารณประโยชนเนื่องจากในทองที่ดังกลาวมีความ
กันดารน้ํามาก โดยใชแรงงานคน 4 ตําบลจํานวน 5,572 คนโดยไมไดจายเงินแตอยางใด (หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ. มร.7 ม/52 เรื่อง ขุดสระน้ําที่จังหวัดสกลนคร)
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 (ยาสุกิจิ ยาตาเบ, 2557) ตอมาใน
พ.ศ.2476 มณฑลอุดรถูกประกาศยุบและใหมีสถานะเปนจังหวัดหนึ่งของสยาม การเปดประชุมสภา
ผูแทนราษฎรใน พ.ศ.2477 หลวงวรนิติปรีชา ผูแทนราษฎรจังหวัดสกลนคร (เดิมเปนสวนหนึ่งของ
มณฑลอุดร) ไดตั้งกระทูถามรัฐบาลวา
“… ตามนโยบายที่วา จะทําหนองหารแหงสกลนครใหเหมือนอยางบึงบอระเพ็ด
นั้น ขอทราบวา รัฐบาลจะทําเมื่อไร และจะสําเร็จไดเมื่อใด ในเรื่องหนองหารนี้ รัฐบาลจะไมคิดทําเปน
ที่ตากอากาศอยางชายทะเลหัวหินบางหรืออยางไร ? …”
ทั้งนี้รัฐบาลจึงตอบกลับไปวา
“… รัฐบาลขอตอบวา ในเวลานี้ทางการกําลังทําการรังวัดระดับพื้นที่ (Can tour
Survey) อยู เพื่อใชเปนหลักการวางโครงการทํานุบํารุงหนองหารตอไป ถาไมมีอุปสรรคอยางใดแลว
รั ฐ บาลจะได พยายามทํ า ให เ สร็ จ ในป พ.ศ.2480 สว นที่จ ะทําหนองหารใหเปน ที่ตากอากาศอย า ง
ชายทะเลเชนหัวหินนั้น ในขณะนี้รัฐบาลยังไมคิดที่จะทํา เพราะการคมนาคมยังไมสะดวก ทั้งฐานะ
การเงินของประเทศก็ยั งฝด เคื อง แตรัฐบาลหวังวาเมื่อไดป ระกาศใช พระราชบั ญญั ติเ ทศบาลแล ว
ปญหาเรื่องนี้ก็คงจะไดอยูในความดําริของเทศบาลอยูเอง…”
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การตอบกระทูของรัฐบาลใน พ.ศ.2477 นี้สะทอนใหเห็นปญหาสําคัญอยางนอย
2 ประการคือ (1) ปญหาดานการคมนาคม และ(2) ปญหาดานงบประมาณแผนดินมีความฝดเคือง สอง
ป ญ หาเหล า นี้ ไ ด ทํ า ให ก ารเข า ไปพั ฒ นาพื้ น ที่ ภ าคอี ส านต อ งประสบกั บ ความล า ช า ตามไปด ว ย
โดยเฉพาะอีสานตอนเหนือที่เสนทางการคมนายังยังไมไดรับการพัฒนาอยางจริงจังจนเขาสูทศวรรษ
2480 (กระทูถามเรื่อง ทําหนองหารแหงสกลนครใหเหมือนอยางบึงบอระเพ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
51 ตอนที่ 0ง. หนา 2884. 28 ตุลาคม 2477)
หลั ง พ.ศ.2475 รั ฐ บาลคณะราษฎรได ป ระกาศใช “พระราชบัญ ญัติวา ด ว ย
ระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2476 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
เทศบาล พุทธศักราช 2476”มีผลใหทุกมณฑลทั่วทั้งสยามสิ้นสุดสถานะลงในที่สุด (ปรีดี พนมยงค,
2477) ทุกหัวเมืองมณฑลแตเดิมมีสภานะเปนจังหวัดหนึ่งเทียบเทากันใน พ.ศ.2476 อยางไรก็ตามการ
ดําเนินนโยบายของรัฐบาลคณะราษฎรในชวง 3 ปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ยังคง
รูปแบบเดิมตามที่เคยมีการดําเนินนโยบายมาในสมัยที่ยังเปนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2476 นายพันเอก พระยาพหลพลหยุหเสนา รัฐมนตรีผู
บัญชาการทหารบก (ตําแหนงในขณะนั้น) ไดออกตรวจราชการทางทหารในภาคอีสานระหวางวันที่ 24
เมษายน จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2476 โดยไดสนทนากับผูปกครองทองที่และราษฎรตามราย
ทาง ไดฟงความคิดความเห็นของผูวาราชการจังหวัดบางทานและไดสังเกตการณดวยตนเอง โดยใน
รายงานตรวจราชการมีรายละเอียดดังความวา
“…พลเมือง ชาวพื้นเมืองซึ่งอยูในแถบฝงขวาแมนโขงนั้น แมสวนมากจะมีนิสัย
เงื่องหงอย, สงบเสงี่ยม, รักถิ่นที่อยูก็ตาม แตเนื่องจากมีเชื้อสายความเปนอยูตลอดอาชีพเปน อย าง
เดียวกันกับคนที่อยูทางฝงซายตอนตรงกันขาม อันอยูในความปกครองของฝรั่งเศส จึงมีขอควรระวัง
อยางหนึ่ง คือ ใหคนพื้นเมืองซึ่งอยูในทางฝงขวาของเรา ถือตนวาเปนไทย จงรักภักดีตอไทยเสมอ…”
“…ถาคนพวกนี้เกิดไมพอใจขึ้น อยางนอยก็จะอพยพไปอยูเสียทางฝงซาย เพราะ
เขตตแดนติดตอกัน และจะไปเมื่อใดเวลาใดก็ได…”
“…ขอพึงระวังและควรแกไขมีอยูดังนี้ (ก) บรรดาผูมีหนาที่ปกครองทองที่ทั้งปวง
จะตองระมัดระวังปากคําของตน อยาเรียกวา “ลาว” เพราะเปนคําแสลงและแสดงใหเห็นวาไมใชพวก
หรือชาติเดียวกัน อยาใชกิริยาวาจาขมขูดูหมิ่นหรือแสดงอากรวาราษฎรเปนลาว เปนคนชั้นต่ํากวา
เหลานี้ลวนเปนเหตุทําใหเกิดแตกแยก ไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได ทราบวา ในบัดนี้ยังมีผูบกพรองใน
เรื่องนี้อยูบาง สมควรใหทางกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกําชับไป และในทางการศึกษา กระทรวงธรรม
การควรหาวิธีนอมโนมน้ําใจเด็กใหรูสึกตัวเปนไทยโดยแทจริงดวย อยางที่ไดเห็นมา ครูไดหัดใหนักเรียน
พูดและอานหนังสือเปนภาษาไทยกลางนั้นดีแลว (ข) การกดขี่บีบคั้นทั้งปวง เชน พวกขาราชการถือตัว
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วาเปนนายราษฎรนั้น จะตองหมดไปจริง ๆ สวนภาษีอากรจะตองเก็บพอควร ไมใหก้ําเกินกวาทางฝง
ซายมากมายนัก ดังจะไดกลาวตอไป (ค) การอันใดซึ่งเปนทางเจริญ มีการสาธารณสุข การบํารุงในทาง
อาชีพตลอดจนทางคมนาคม เหลานี้เปนตน ควรจะจัดทําขึ้นมิใหนอยหนากวาเขา ซึ่งจะไดกลาวโดย
ฉะเพาะเรื่องตอไป…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.22/1 เรื่อง รายงานตรวจราชการหัวเมือง
2-17 สิงหาคม 2487)
การตรวจคนเขาเมืองในอีสาน ในรายงานระบุวา
“…นับตั้งแตวันที่ไดใชพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ.เกณฑจาง-ผูวิจัย)
เรื่องที่กลาวไวขางบนนี้ปรากฎวาคนตางดานมีจีนเปนตนเขามาในสยามนอยลงเปนลําดับ แตความจริง
นั้น ผูวาราชการจังหวัดหนองคายและนครพนมทราบวา คนจีนไดเปลี่ยนทางเดินเขาวเมืองไทย คือ
แทนที่จะเดินทางเขาทางที่มีดานตรวจคนเขาเมือง กลับหลีกเลี่ยงเขามาทางจังหวัดและอําเภอริมแมน้ํา
โขง โดยวิธีที่ขอหนังสือเดินทางจากรัฐบาลจีน เมืองซัวเถา เสียคาธรรมเนียมฉบับละ 10 เหรียญ แลว
นําหนังสือเดินทางนั้นไปใหกงสุลฝรั่งเศสตรวจตราโดยเสียคาธรรมเนียมอีก 85 เซ็นต แลวก็เดินทาง
มายังไซงอนบาง ตุรานบาง เมื่อถึงเมืองไหนก็นําหนังสือเดินทางนั้น ๆ ไปใหผูปกครองทองถิ่นตรวจ
ประทับตราให และเสียคาธรรมเนียมในการเขาเมืองคนละ 11 เหรียญ พอมาถึงริมน้ําโขงก็ขามเขามา
ในแดนสยามและโดยสารรถตอมายังกรุงเทพฯ รวมเปนเสียเงินคาธรรมเนียม 21 เหรียญ 85 เซนต
เทานั้น
ฉะนั้ น จึ ง เห็ น ควรรี บ ตั้ ง ด า นตรวจคนเข า เมื อ งเพิ่ ม เติ ม ขึ้ น โดยเร็ ว มิ ฉ ะนั้ น
คาธรรมเนียมประเภทนี้จะตกต่ําไป และผูไมพึงปรารถนาจะเขามาในเมืองไทยไดมาก
สําหรับทางมณฑลอุดรนั้น มีผูเห็นวาที่อําเภอทาบอ (จังหวัดหนองคาย) ซึ่งอยู
ตรงทางเวียงจันทนขามแหงหนึ่ง ที่หนองคายแหงหนึ่ง ที่นครพนมแหงหนึ่งและที่อําเภอมุกดาหาร
(จังหวัดนครพนม) อีกแหงหนึ่ง ควรตั้งดานตรวจคนเขาเมือง นอกจากนั้นตามอําเภอริมแมน้ําโขงโดย
ตลอด และอํ า เภอพิ มู ล ฯ ควรให มี เ จ า หน า ที่ ชั้ น ต่ํ า ๆ ของกรมตรวจคนเข า เมื อ งสั ก คนหนึ่ ง ช ว ย
นายอําเภอตรวจตราฝากหนาที่และมอบอํานาจในการตรวจคนตางดาวเขาเมืองใหนายอําเภอชวยเปน
ธุระ ดังนี้ก็พอจะทําไดโดยไมเปลืองเงินมากนัก ถาแมทางราชการพิจารณาเรื่องนี้โดยแนชัด ขาพเจาขอ
เสนอพระปทุมเทวาภิบาล ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย ใหเปนผูชี้แจง เพราะทานผูนี้ไดเคยทําการ
สืบสวนดวยตนเองมากแลว…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.22/1 เรื่อง รายงานตรวจราชการ
หัวเมือง 2-17 สิงหาคม 2487)
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การตรวจตราระงับโจรผูราย ในรายงานระบุวา
“…อําเภอซึ่งอยูชายแดนทางฝงน้ําโขงนั้น ควรใหมีหัวหนาตํารวจเปนชั้น นาย
รอย เพราะมีเรื่องจะตองใชความคิดพิจารณากระทําการใหเหสมะใหควร ดวยเปนดินติดตอ การโจร
ผูรายลักสัตวพาหนะและเรือมีไมนอยตามทําเลยานใกลกับริมแมน้ําโขง โจรผูรายเหลานี้มีทั้งคนไทย
และลาวฝงซาย อนึ่งทางฝงซายตอนตรงกัน ขามกับที่ว าการอําเภอบางแห ง ยังเปนที่ตั้งสํานั กงาน
ตําแหนงสําคัญของฝรั่งเศส เชน อําเภอชัยบุรีตั้งอยูตรงขามกับปากซัน ซึ่งมีนายดานภาษีของเขาตั้งอยู
เชนกัน
กําลังตํารวจ มีผูรองวามีนอยเกินไป และเฉพาะอยางยิ่งตอนชายแดน ขออางนั้น
วา ควรมีกําลังพอจัดออกตรวจทองที่ เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจะไดจับกุมไดทันทวงที มิทันใหผูรายมีโอกาส
ขามแดนไปได ซึ่งจะเปนความยากลําบากของเจาพนักงานจะติดตามปราบปราม
ถายังมิสามารถจะจัดเพิ่มกําลังขึ้นได ก็ขอใหวางระเบียบจัดแบงตํารวจออกทํา
การตรวจพื้นที่เพิ่มเติมเปนสาย ๆ พอเปนกําลังเพิ่มเติมตํารวจทางจังหวัดและอําเภอใหทําการเขมแข็ง
ขึ้น
ขาพเจาเหนควรเสนอขอนี้ เพื่อเปนทางดําริของกระทรวงมหาดไทยดวย…”
“…ไดเห็นตามสถานี ตํารวจมีปนหลายแบบคละกั น คือปนแมลิเดอร 2 แบบ
และปนพระราม 6 อีกแบบหนึ่ง เห็นควรจายแบบใดแบบหนึ่งใหเปนอยางเดียวกันสําหรับสถานีตํารวจ
แหงหนึ่ง ๆ เพื่อสะดวกแกการใช และถาเปนตํารวจตามพรมแดนแลว ยังดูเปนที่นาตําหนิของชาว
ตางประเทศผูพบเห็นอีกดวย อนึ่งการเก็บปนและกะสุนของตํารวจยังรูสึกวาไมมั่นคงพอ กะสุนควรอยู
ในหีบมีกุญแจลั่นและตีตรา สวนปนก็ควรเก็บไวในที่มิดชิดแข็งแรง เพื่อใหเปนทางปลอดภัยไวเสมอ…”
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.22/1 เรื่อง รายงานตรวจราชการหัวเมือง 2-17 สิงหาคม 2487)
การบํารุงขาราชการประจําตามชายแดน ในรายงานระบุวา
“…ความสะดวกในการพูดจาติดต อกับเจ าหนาที่ ของฝรั่งเศสแถบลําน้ํ าโขงนี้
ขาพเจาแนใจวา เกิดจากการติดตอชอบพอกันสวนตัวเปนขอสําคัญยิ่ง ถาเจาหนาที่ของเราคบหา
สมาคมกับเขาดีเพียงใด ความงายดายที่จะพูดจากันใหสําเร็จผลในทางการก็ดีขึ้นเพียงนั้น อยางในบัดนี้
ขาราชการของเราที่หวังดี ก็พยายามดําเนินการคบหาสมาคมกับขาราชการของเขาอยูเปนนิจ
การคบหาสมาคม ถาจะทําใหบังเกิดผลดีจะตองจายเงินเนื่องดวยการนั้นอยูร่ํา
ไป ตางฝายตางไปมาหาสูและรับรองซึ่งกันและกัน จริงอยู ในบี้นี้ทางราชการไดวางอัตราใหเบิกจายได
ใหเงินหลวงอยูบาง แตการเบิก จายยอมมีระเบียบพิธีที่จะตองปฏิบัติ และการใชจายเบ็ดเตล็ ดเชน
เกี่ยวแกการเลี้ยงดูคราวละยอย ๆ นั้น ขาราชการผูหวังดีมักจะไมตั้งเบิก เพราะเห็นเปนการหยุมหยิม
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ไมสมควร แตถานับรวมหลาย ๆ ครั้งเขาจํานวนเงินที่ใชจายไปคงไมนอย นอกจากนี้ ตามบานที่พักยัง
จะตองตระเตรียมเครื่องดื่มตาง ๆ ไวเพื่อเรียกไดทุกเวลาอีกเลา
เพื่อใหขาราชการมีน้ําใจปฏิบัติต นไปในทางอัน ใหความสะดวกตอราชการนี้
ขาพเจาเห็นควรดําริตั้งอัตราเงินประจําตําแหนงที่ตองทําการติดตอกับตางประเทศไวเปนอัตราประจํา
ตามสมควร เมื่อใครมารับตําแหนงนั้น ๆ ก็ไดเพิ่มขึ้น เมื่อพนตําแหนงนั้นไปก็ตัดออก ใหเหลือแตเพียง
อัตราเงินเดือนของตน ดังนี้ดูจะไดประโยชนดีกวา ถาขาราชการคนใดไมใฝทําการติดตอ ขาราชการคน
นั้นนับวาไมเหมาะแกตําแหนงที่จะอยูตามพรมแดน ควรยายเปลี่ยนไปอยูเสียที่อื่น…” (หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ. สร.0201.22/1 เรื่อง รายงานตรวจราชการหัวเมือง 2-17 สิงหาคม 2487)
6.3.2.2 ดานการคมนาคม
ในคราวเสด็จตรวจราชการของ สมเด็จพระเจาพี่ยาเธอ กรมพระนครสวรรควรพินติ พ.ศ.2470 ไดเขียนกลาวถึงเสนทางการคมนาคมทางตอนเหนือของมณฑลอุดรไว ดังความวา
“…ทางคมนาคม สําหรับเมืองเลย แมมีเสนทางเดิน ทางเกวียนโยงไปตําบลตาง
ๆ หลายทาง ก็ยังเปนทางกันดารอยูโดยมาก…”
“…ทางสําคัญที่สุดที่จะเปดทองที่เมืองเลย ก็คือ ทางจากอุดรธานีผานบัวลําภู,
กมุทธาไสย เปนทางเกวียน และตองขามเขา เกวียนขามไดอยางลําบาก โดยตองชวยกันยกหาม เปน
ระยะทาง 100 กิโลเมตรเศษ คนเดินรีบ ๆ 5 วันตก สมุหิเทศาภิบาลกําลังคิดจัดการตัดทางรถยนต
ดําเนินตามเสนทางนี้ ยายเปลี่ยนรอยทางไปบางหาความสะดวก ในเขตจังหวัดเลย ทางรถยนตนี้ก็ได
ทําไปบางแลว เชนทางวังสพุงเปนตน แตบัดนี้ตกลงจะเปลี่ยนทางใหม ประสงคจะมิใหตองขามน้ําที่วัง
สพุง คือ เดินแนวทางขึ้นไปเชียงคานทางฝงขวาน้ําเลยเสียทีเดียว ไมตองทําสะพานใชเรือขามได การ
ทําทางรายงานนี้ไดทราบวากรมทางใหความชวยเหลือมีสงนายชางไปชวยคํานวณกะกําหนดเปนตน
และถารถไฟสายขอนแกนได ทําตอขึ้นไปถึงอุดรธานีแลว ทั้งถนนรถยนตนี้สําเร็จแลว เมืองเลยก็จะตก
อยูในระยะหางจากรถไฟเพียง 100 กิโลเมตร ซึ่งถารถยนตสะดวกแลว ก็จะพนจากความกันดารไป
ได…”
“…ทางเดินจากเมืองเลยไปหลมสักไดกลาวไวในตอนหลมสักแลว ทางนี้ผานไป
ทางหลมเกา เปนทางกันดารเกวียนเดินไมได…”
“…อีกทางหนึ่งไปอําเภอดานซาย อําเภอนครไทย ไปพิษณุโลก เปนทางกันดาร
ตองขามเขามาก…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. น.สบ.2 เรื่อง รายงานตรวจราชการจังหวัดหล มสัก
จังหวัดเลย จังหวัดเพ็ชรบูรณ ในมณฑลพิษณุโลกและมณฑลอุดร เมื่อเดือนเมษายน พุทธศักราช
2470)
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จากขอความขางตน แสดงใหเ ห็นวา พื้นที่ตอนบนของมณฑลอุ ดร ยังมีความ
ทุรกันดารอยูพอสมควร การเดินทางไปมาของราษฎรนับวาไมไดรับความสะดวกสบายเทากับมณฑล
นครราชสีมา ซึ่งมีการคมนาคมที่เจริญกวา อาจกลาวไดวา มณฑลอุดรกอน พ.ศ.2484 การคมนาคม
สัญจรของราษฎรยังลาหลังมาก ภายหลังที่รถไฟเปดทําการที่เมืองอุดรธานีใน พ.ศ.2484 แลวจึงสงผล
ใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่กาวหนาและเจริญมากขึ้น
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชโองการ ใหประกาศใช
พระราชบัญญัติรถยนตในมณฑลอุดร ดวยทรงมีพระราชดําริวา การใชยานพาหนะในทองที่มณฑลอุดร
มีความเจริญมากกวาแตกอน เนื่องจากมีราษฎรนิยมใชรถยนตรับจางกันอยางแพรหลาย สําหรับใชรับ
และสงผูคนที่จะเดินทางไปมาระหวางอีสานเหนือและอีสานใต ดังนั้นการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ดังกลาว มีเปาหมายเพื่อควบคุมการใชยวดยานพาหนะลอเลื่อนที่สัญจรไปมาตามทางหลวงของแตละ
มณฑล และรักษาความปลอดภัยของประชาชนพลเมือง ปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดตอทรัพยสินและ
ชีวิตของพลเมือง (ประกาศกระแสพระบรมราชโองการใหใชพระราชบัญญัติรถยนตในมณฑลอุดรทั่ว
ทุกจังหวัด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ก. หนา 430-431. 5 กันยายน 2469) ตอมากระทรวง
พาณิชยและคมนาคมไดตั้งเจาพนักงานทําการจดทะเบียนรถยนตในทองที่มณฑลอุดรทั่วทุกจังหวัด
โดยทําหนาที่ในการออกใบอนุญาตจัดการตามพระราชบัญญัติดังกลาว คือพระราชบัญญัติรถยนต ร.ศ.
128 และประกาศแกไขเพิม่ เติม พ.ศ.2460 (ประกาศกระทรวงพาณิชยและคมนาคมตั้งเจาพนักงานทํา
การจดทะเบียนรถยนตในทองที่จังหวัดตาง ๆ มณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ก.
หนา 482. 19 กันยายน 2469)
ตอมาพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริวา
“…การใชยานพาหนะลอเลื่อนในทองที่หัวเมืองมณฑลอุดรไดเจริญแพรหลาย
มากกวาแตกอน ถึงเวลาสมควรจะใชพระราชบัญญัติเหลานี้ เพื่อควบคุมการใชยานพาหนะลอเลื่อนที่
สัญจรไปมาตามทางหลวง รักษาความปลอดภัยของประชาชน…”
จึงทรงมีพระบรมราชโองการประกาศใช “พระราชบัญญัติรถจาง ร.ศ.124 และ
พระราชบัญญัติลอเลื่อน พ.ศ.2460” ในมณฑลอุดร โดยมีผลบังคับใชตั้งแต พ.ศ.2471 (ประกาศใหใช
พระราชบั ญ ญั ติ ร ถจ า ง ร.ศ.124 และพระราชบั ญ ญั ติ ล อ เลื่ อ น พ.ศ.2460 ทั่ ว ทุ ก จั ง หวั ด มณฑล
นครราชสีมาและมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ก. หนา 136-137. 9 กันยายน
2471) ตอมาจึงไดมีประกาศกําหนดอัตราคาธรรมเนียมจดทะเบียนออกใบอนุญาตสําหรับลอเลื่อนใน
มณฑลนครราชสี ม าและมณฑลอุ ด ร ตามความในมาตรา 3 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติรถลาก รถจาง รถยนต ขนาดเกวียนและลอเลื่อน พ.ศ.2464 อัตราดังกลาวเชนเดียวกับ
มณฑลนครราชสี มา (กฎเสนาบดี กระทรวงพาณิช ยและคมนาคม กําหนดอัตราคาธรรมเนีย มจด
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ทะเบียนออกใบอนุญาตสําหรับลอเลื่อนในมณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 45 ตอนที่ 0ก. หนา 141. 9 กันยายน 2471)
นอกจากนี้การสรางสนามบินในมณฑลอุดร ยังกอใหเกิดการขนสงที่เพิ่มความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น ทางราชการไดทําการเปดสายการบินเพื่อการรับสงไปรษณียทางอากาศ ทั้งยังรับสง
ผู โ ดยสารระหว า งจั ง หวั ด นครราชสี ม า จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด จั ง หวั ด อุ ด รธานี จั ง หวั ด หนองคาย และ
นอกจากนี้ เมื่อมีโรคระบาดหรือภัยพิบัติเกิดขึ้นอยางกะทันหัน ทางการก็ใชอากาศยานรับสงทุกจังหวัด
แตระหวางทางจังหวัดหนึ่งถึงอีกจังหวัดหนึ่งเนื่องจากมีระยะทางที่หางไกล และเมื่อเครื่องบินเกิดภาวะ
ขัดของขึ้นในอากาศ เปนปญหาสําคัญเนื่องจากหาสถานที่รอนลงฉุกเฉินไดยาก ดวยเหตุนี้เจาหนาที่
ปกครองทองถิ่น จึงไดมีความคิดที่จะสรางที่ขึ้นลงของเครื่องบินในระหวางจังหวัดโดยกําหนดระยะให
เหมาะสม เมื่อเครื่องบินขัดของจึงสามารถรอนลงในกรณีฉุกเฉินได โดยเริ่มกอสรางสนามบิน ตั้งแต
พ.ศ.2467 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ประกอบดวยสนามบินดังนี้
สนามบินบานแตแต อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
สนามบินบานโนนหัน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
สนามบินบานบึงกาฬ อําเภอชัยบุรี จังหวัดหนองคาย
สนามบินบานศรีมงคล อําเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม
สนามบินบานหัวดอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โดยทั้ง 5 สนามบินที่ใชสําหรับเปนสถานที่ขึ้นลงเครื่องบิน กระทรวงกลาโหมได
ทําการขึ้นทะเบียนเปนสถานที่ราชการแลว พื้นที่ดังกลาวที่สรางขึ้นนี้ มีโขดหิน และปาไม ตอไม หนอง
น้ํา ทุกแหงกวาจะทําเปนที่รายไดสําหรับใหเครื่องบินลงขอด ตองอาศัยความพยายามและรวมแรงกัน
ทําดวยความอุตสาหะบากบั่นมาก กระทรวงกลาโหมไดขอขอบคุณ มหาอํามาตยโท พระยาราชนกูล
วิบูลยภักดี (อวบ เปาโรหิตย) เมื่อครั้งยังเปนสมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลอุดร ไดเปนแมแรง
ในการทําสนามบินจนมาถึงสมัยมหาอํามาตยตรี พระยาอดุลยเดชสยาเมศวรภักดีพิริยพาหะ (อุย นาค
รทรรพ) ซึ่งเปนสมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลอุดรในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยั่ว
ไดดําเนินภารกิจสรางสนามบินจนสําเร็จดวยดี (เรื่องที่ขึ้นลงของเครื่องบินในมณฑลอุดร. ราชกิจจา
นุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ง. หนา 2036-2040. 7 ตุลาคม 2471)
พ.ศ.2472 ทรงมีพระราชดําริวา ทางเกวียนในมณฑลอุดร โดยมากราษฎรใน
ทองที่และเจาของเกวียนไดเปนผูจัดสรางทําขึ้น เพื่อความสะดวกแกการขนสงสินคาพื้นเมือง ตลอด
จนถึ งการไปมาของประชาชนกั บ ทางรถไฟ จึ งสมควรงดเก็ บ ค าธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นและออก
ใบอนุญาตสําหรับเกวียน เพื่อบํารุงการคมนาคมในทางเหลานี้ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกเปน
ประโยชนแกการคาขาย (ประกาศงดเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนเกวียนในมณฑลนครราชสีมาและ
มณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ก. หนา 257. 1 ธันวาคม 2472) ในปเดียวกัน รัฐบาล
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ไดประกาศใช พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสรางทางรถไฟหลวงตอจากขอนแกนไปจังหวัดหนองคาย
และนครพนม โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาให
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาทราบทั่วกันวา
“…การเดินทางไปหนองคายและนครพนม ในมณฑลอุดรตามที่เปนอยูในเวลานี้
ยังกันดารเพราะขาดการคมนาคมที่จะติดตอถึงกันโดยสะดวกและรวดเร็วทุกฤดู และโดยที่มีพระราช
หฤทัยประสงคจะทรงทํานุบํารุงการคมนาคมในพระราชอาณาจักรใหตอเชื่อมไปมาถึงกันสะดวกยิ่งขึ้น
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ก รมรถไฟหลวงสร า งทางรถไฟต อ จากสายขอนแก น ไปจั งหวัด
หนองคาย และจังหวัดนครพนมอีกตอนหนึ่ง แตในเวลาที่เจาพนักงานกรมรถไฟหลวงยังมิไดสํารวจวาง
แนวทางรถไฟอันแนนอนไดนั้น ใหกําหนดแนวทางรถไฟดังกลาวนี้ ตั้งตนตอจากสายขอนแกนผานเขา
อํ า เภอ(น้ํ า )พอง อํ า เภอกุ มภวาป ไปทางบ านลิงส อ ง ผานจังหวัดอุดร บานน้ําสรวย ไปถึงจังหวั ด
หนองคายและแยกจากบานลิงสองอําเภอกุมภวาป ผานเขตอําเภอหนองหาร อําเภอบานหัน อําเภอ
พรรรานิคม และบานโพนสวรรค ไปจังหวัดนครพนม มีเขตแนวทางกวางยาวดั่งไดประมาณไวในแผนที่
ทายพระราชกฤษฎีกานี้ และในแผนที่อยางเดียวนั้น ใหกรมรถไฟหลวงสํารวจแนวทางรถไฟอันแนนอน
ใหแลวเสร็จภายในกําหนด 2 ป นับแตวันประกาศพระราชกฤษฎีกานี้เปนตนไป…”

ภาพที่ 6.8 สภาพเสนทางคมนาคมในมณฑลอุดร คราวสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
เสด็จตรวจราชการ พ.ศ.2449 ภาพดังกลาวคือ ตําบลหินลาด แขวงเมืองขอนแกน
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ (รหัสเอกสาร 69M00005)
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ในช ว งเวลา 2 ป นั บ จาก พ.ศ.2472 นี้ ทางการหามมิใหผูใดจับ จองหรือเข า
ปกครองที่ดินซึ่งเปนที่วางเปลาไมมีเจาของภายในแนวเขตทางรถไฟ และหามมิใหผูที่เปนเจาของที่ดิน
ตามแนวทางการสรางเสนทางรถไฟนําเอาที่ดินของตนไปจําหนายใหแกผูหนึ่งผูใดโดยเด็ดขาด ทั้งนี้นี้
รวมไปถึงการแลกเปลี่ยน จํานอง เชา หามปลูกสรางบานเรือน หรือสิ่งปลูกสรางหรือเรือกสวนไรนา
และขายฝากแกผูใดดวย

ภาพที่ 6.9 ภาพแสดงแนวเสนทางการวางเสนทางกอสรางทางรถไฟจากขอนแกนไปหนองคาย
ที่มา: พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสรางทางรถไฟหลวงตอจากขอนแกนไปจังหวัด
หนองคาย และนครพนม. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ก. หนา 381384. 23 มีนาคม 2472.
ใน พ.ศ.2473 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริเห็นวา
“…ลอ หรือสาลี่ ซึ่งเปนลอเลื่อนชนิดที่ลากเข็มดวยแรงคนหรือสัตวพาหนะ อันราษฎรในทองที่มณฑล
อุดรใชอยูในเวลานี้ ก็เพื่อประกอบการอาชีพสําหรับครอบครัวเปนสวนมาก สมควรที่จะยกเวนการจด
ทะเบียนเรียกคาธรรมเนียมและออกใบอนุญาตสําหรับลอเลื่อนชนิดที่กลาวแลวได…” จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกเวยการจดทะเบียนเรียกคาธรรมเนียม และออกใบอนุญาตสําหรับลอ หรือ
สาลี่ ซึ่งเปนลอเลื่อนชนิดลากเข็นดวยแรงงานคนหรือสัตวพาหนะในทองที่มณฑลอุดร โดยเฉพาะ
จังหวัดเลย นครพนม และสกลนคร ใหมีผลตั้งแต พ.ศ.2474 เปนตนไป (ประกาศ ยกเวนการจด
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ทะเบี ย นล อเลื่ อนบางชนิ ด ในมณฑลอุดร. ราชกิจ จานุเบกษา. เลม 47 ตอนที่ 0ก. หนา 508. 29
มีนาคม 2473)
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2474 มณฑลอุดรแจงกระทรวงมหาดไทยวา นายอําเภอ
ทาอุเทน จังหวัดนครพนม ไดขอแรงราษฎรทําทางโดยวิธีถางปาและพูนดินขนาดกวาง 8 เมตร 2 สาย
คือสายที่ 1 จากอําเภอทาอุเทน ถึงเขตอําเภอหนองบึก ยาว 20 กิโลเมตร ตามเสนทางสายนี้ ไดใชไม
เต็งรัง ไมประดู ไมแดง และไมตะเคียน ทําสะพานตามแบบของกรมทางอีก 4 สะพานคือ สานขามหวย
บุแค กวาง 3.30 เมตร ยาว 70 เมตร สูงจากพื้นดิน 16 เมตร ประกอบดวย สะพานขามหวยเครือเขา
ห ว ยยาง และห ว ยมะนาว 3 แห ง สายที่ส อง จากอําเภอทาอุเทน ถึงตําบลชัย บุรี การทําทางและ
สะพานครั้งนี้มีราษฎรออกแรงชวยทําทางรวม 6,080 แรง (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/16 เรื่อง
สะพานจังหวัดนครพนม 13-20 พฤศจิกายน 2474) และมีผูบริจาคเงินใหซื้อเครื่องเหล็กและสิ่งของ
อุปกรณอื่น ๆ รวม 268 ราย เปนเงิน 800 บาท (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/16 เรื่อง ทําถนน
อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 13-20 พฤศจิกายน 2474)
พ.ศ.2474 กระทรวงมหาดไทยไดรับใบบอกจากมณฑลอุดรวา ทางหลวงสาย
จังหวัดสกลนคร ไปถึงหวยยาง ตอเขตอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม แตเดิมกวาง 4 เมตร นายอําเภอ
ธาตุเชิงชุมจึงไดใหปลั ดอําเภอออกไปซ อมแซมและป กหลั กเขตขยายใหกว างออกจากเดิม เพื่อให
ยานพาหนะไปมาไดสะดวก โดยขยายออกใหกวางตั้งแต 12 เมตรถึง 30 เมตร เปนระยะทางตั้งแตหวย
ยางถึงจังหวัดสกลนคร ในการขยายถนนครั้งนี้มีราษฎรยกที่ดินใหทําเปนทางหลวงรวม 53 ราย คิด
เปนเงินทั้งสิ้น 1,102 บาท (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ม/16 เรื่อง ทําถนนในจังหวัดสกลนคร 630 ตุลาคม 2474) เดือนตุลาคม พ.ศ.2474 กระทรวงมหาดไทยไดรับใบบอกจากมณฑลอุดรวา การ
คมนาคมระหวางอําเภอมีชัยกับอําเภอทาบอ แตเดิมราษฎรสัญจรไปมาไมสะดวก นายอําเภอทาบอ
และนายอําเภอมีชัย จึงไดบอกบุญขอแรงราษฎรตําบลตาง ๆ ถางปาขุดรองพูนดินทําถนน ตั้งแตถนน
ทาขามรถยนตบานมีชัย ไปถึงหวยคุกตอนหนึ่ง และตั้งแตบานโพนสา ตําบลทาบอ มาถึงหวยคุกตอ
เขตอําเภอมีชัยอีกตอนหนึ่งรวม 2 ตอน ไดทางยาว 15,200 เมตร ใชแรงงานคน 15,370 แรง แลว
เสร็จเรียบรอยและเปดใหราษฎรใชสัญจรตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2474 (หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
มร.7 ม/16 เรื่อง ทําถนนในจังหวัดหนองคาย 17-24 ตุลาคม 2474)
เดือนธันวาคม พ.ศ.2474 กระทรวงมหาดไทยไดรับใบบอกมณฑลตาง ๆ วา มี
ขาราชการ, กํานัน, ผูใหญบาน, พอคาและราษฎรไดออกทรัพยและแรงสรางสะพานรวมทั้งสถานที่พัก
อาศัยและใหสิ่งของตาง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ นายอําเภอหนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี พรอมดวย
ผูใหญบานในทองที่อําเภอดังกลาวไดขอแรงราษฎรตัดไมและออกแรงทําสะพานขึ้น 3 แหงคือ (1)
สะพานหวยพะเนียง กวาง 3 เมตร (2) สะพานขามหวยชองสา กวาง 3 เมตร และ(3) สะพานขาม
หวยหลิง กวาง 3 เมตร การปลูกสรางสะพานทั้ง 3 แหงนี้ มีราษฎรบริจาคไมเต็งรังและไมแดงและตะปู
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ราษฎรตําบลโนนสัง ตําบลหัวนา ไดออกแรงทําการปลูกสรางสะพานอีก 1,096 แรง (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. มร.7 ม/16 เรื่อง สะพานจังหวัดอุดรธานี 23-25 ธันวาคม 2474)
พ.ศ.2476 เยมซ เอ็ม แอนดรูส ระบุวา การขนสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือป
ดังกลาวในหัวเมืองทางเหนือ ชาวบานบางคนมีการประกอบอาชีพเรือรับจางสงคนขามแมน้ําโขง และ
บางรายก็ขับรถยนตบรรทุกสิ่งของระหวางเมืองอุดรธานีกับเมืองหนองคาย สวนพื้นที่อื่น ๆ แทบไมมี
การขนสงกันเลยนอกเสียจากพอคาจะจัดทําเอง เสนทางระยะสั้นแหงหนึ่งระหวางอุดรกับหนองคาย
เมื่อเขาฤดูฝนก็ใชไมได และในฤดูแลงก็เกือบใชไมไดเชนเดียวกัน (เยมซ เอ็ม. แอนดรูส, 2480: 136)
จากรายงานตรวจราชการ พ.ศ.2476 โดยพระยาพหลพลพยุหเสนา เกี่ยวกับ
เสนทางคมนาคม ไดระบุไววา
“…การสรางเสนทางคมนาคมใหเขาเดินออกสูตลาดได เปนทางเราใจใหพลเมือง
กระตือรือรนบํารุงและเปดที่ทํานาใหเจริญขึ้นนั้น จําจะตองคิดสนับสนุนโดยวิธีทดน้ําเพิ่มขึ้นอีก พื้นที่
แถบริมแมน้ําโขง มีลําหวย ลําน้ําไหลออกสูแมน้ําโขงเปนระยะ ๆ พื้นของลําน้ําเหลานี้สูงกวาทองลําน้ํา
โขงมาก น้ําจึงไหลลงสูแมน้ําโขงหมด ถาไดปดลําน้ําทั้งนี้โดยทําเปนทํานบและประตูน้ํา กักน้ําไวและให
เปดออกไดเมื่อน้ํามากเกินความตองการ และทํารางซอยเขาไปในพื้นที่ทํานาแลว เขาใจวาราษฎรจะ
เปดที่ทํานาเพิ่มขึ้นไดมากทีเดียว และความเสียหายอันเนื่องจากน้ํานอยและน้ํามากเกินไปนั้น นาจะ
แกไขไดดวยวิธีทดน้ําซึ่งกลาวนี้…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.22/1 เรื่อง รายงานตรวจ
ราชการหัวเมือง 2-17 สิงหาคม 2487)
“…ชาวมณฑลอุดรพากันร่ํารองในเรื่องคมนาคมเปนอันมาก ถามีถนนหนทาง
เรียบรอย ใหยวดยานบรรทุกขนสินคาไปจําหนายตางทองที่ ไดสะดวกรวดเร็วและเสียคาบรรทุกนอย
แลว จะเปนอุบายชักจูงของราษฎรประกอบการอาชีพใหเจริญยิ่งขึ้น
ภูมิภาคแหงมณฑลอุดรเปนที่ลุม ๆ ดอน ๆ มีลักษณะคลายลูกคลื่น ที่ลุมเหมาะ
แกการทํานา ที่ดอนเหมาะแกการเลี้ยงสัตวและเต็มไปดวยไมเบญจพรรณอันมีคา และทราบวาตาม
ภูเขามีแรเชนเหล็กและตะกั่วเหลานี้อีก
แมธรรมชาติจะอํานวยผลใหเพียงใด ถาขาดการคมนาคมที่ดี ความเจริญยอม
เกิดขึ้นไมได เพราะทําไดแลว หาไดแลว ไมทราบวาจะนําไปจําหนายไดอยางไร ถึงจะนําไปไดราคาคา
บรรทุกก็มากจนเหลือกําลังสู ดังนี้จึงเปนเหตุใหราษฎรระอาใจ คงทําแตเพียงพอเลี้ยงปากเลี้ยงทอง
กลายเปนผูมักนอยเปนนิสัยสืบเนื่องกันมา ฉะนั้นจึงเห็นวาถาไมแกปญหาเรื่องคมนาคมเสียแลว จะคิด
บํารุงสงเสริมอาชีพของพลเมืองมณฑลอุดรไดอยางใด ๆ อื่น จะเปนผลสําเร็จตามความมุงหมายไดยาก
ปจจัยสําคัญที่สุดจึงตกอยูที่การคมนาคม…”
“…อนึ่ง ถนนหนทางเปนสิ่งที่สําคัญในทางยุทธศาสตรอีกดวย
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รั ฐ บาลได ตกลงจะสรางทางรถไฟจากขอนแกน ไปอุดรแลว จึงขอสงเสริมให
เรงรัดรีบทํา ทางเสนนี้เปนสายหลัก ใหถนนจากจังหวัดตาง ๆ มาเชื่อม คือ ใหอุดรเปนศูนยกลาง แลว
ทําถนนไปหนองคายสายหนึง่ ไปเมืองเลยสายหนึง่ ไปสกลนครและนครพนมสายหนึ่ง
แม ท างจากกรุ ง เทพไปถึ ง เมื อ งหนองคายเดิ น ได ส ะดวกทุ ก ฤดู ก าล จะยั ง
ประโยชนในทางไดคาโดยสารเพิ่มขึ้นอีก ดวยเมืองเวียงจันทรเปนที่ตั้งที่วาการมณฑลหนึ่งของอินโดจีน
ฝรั่งเศส มีชาวฝรั่งเศสอยูที่นั่นมาก และเวียงจันทนนับวาเปนเมืองมีชื่อเสียงควรแกการชมเพื่อศึกษา
เหมาะแกกพวกนักทองเที่ยวจะเดินทางไปดู การเดินทางไปที่นั่นโดยผานสยาม จะใชเวลาเพียง 4 วัน
เปนอยางมาก แตถาจะไปขึ้นบกที่ไซงอน จะตองเสียเวลาเพิ่มขึ้นอีกหลายเทา
การทําถนน จะตองทําทางใหเกวียนเดินได ขนานกันไปตางหาก ถามิฉะนั้นถนน
จะเสีย เวลานี้แมจะมีถนนพูนดินหลายแหงซึ่งทําทางใหเกวียนเดินคนละสายอยูแลว พวกเกวียนยังคง
ขื่นเดินไปตามถนน ทําใหถนนเสียมากขึ้นและเร็วขึ้น ทางฝายผูปกครองพากันอึดอัดอยู วาจะบังคับ
การนี้ดวยถานใด จะใชบทกฎหมายลักษณะอาชญาซึ่งวาขัดคําสั่งเจาพนักงานอันชอบดวยกฎหมายจะ
ไดหรือไม หรือจะตองมีบทกฎหมายสําหรับบังคับการนี้เพิ่มขึ้นอีก ขอนี้ขาพเจาเห็นสมควรให ไดรับ
ความพิจารณาดวย เพื่อหาทางปองกัน
การทําถนนตามวิธีเดิม โดยใชดินพูนขึ้นแตอยางเดียวนั้นไมเปนการถาวร และ
เมื่อถนนชํารุด ก็เกณฑขอแรงราษฎรมาทําปหนึ่งไมเกิน 1- วัน โดยเอาดินมาเพิ่มเติมและกลบรองที่ลึก
ๆ ดินที่เพิ่มเติมและคุยเขี่ยขึ้นใหมไมแนน มิชามินานก็ชํารุดอีก และพอถูกฝนกลับเปนหลอมโคลนทํา
ใหรถติดยิ่งขึ้นเปนการเสียเวลาเสียแรงราษฎรโดยไดประโยชนนอยเต็มที และพอเขาฤดูฝน รถก็คงเดิน
ไมไดตามเคย ฉะนั้นจึงเห็นสมควรใหทําเปนถนนโรยหินเสียทีเดียว แมจะไมเร็วทันใจก็เปนประโยชน
อยูถาวรยืดยาว
ในระหวางเวลาที่การเงินฝดเคือง มีหนทางลดรายจายในการสรางถนนลงไดบาง
คือใหทางผูปกครองบานเมื องเปนหัวหนา มีเจาพนักงานกรมทางเปนผูชวยในทางวิ ทยาการ สวน
แรงงานนั้น ใชวิธีเกณฑแรงงานราษฎรตามทองถิ่นและรัฐบาลจายเบี้ยเลี้ยงใหคนหนึ่งวันละ 15 สตางค
ใหสูงกวาเบี้ยเลี้ยงนักโทษเล็กนอย เพื่อเปนทางชวยเหลือและใหพนขอครหา ถายังไมมีเงินจะจายได ก็
จําตองใชวิธีเกณฑแรงงานโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติเกณฑจาง ร.ศ.115 และ
ประกาศเพิ่มเติมเต็มพระราชบัญญัติเกณฑจาง ร.ศ.120 กับกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2456 ในขอที่
ผู ทําจะได รั บ ประโยชน เ องโดยตรงหรื อโดยทางอ อ ม แตการที่ทํานั้น อาจเป น สรา งขึ้น ใหม ป นกั บ
ซอมแซมของเกาจึงควรที่รัฐมนตรีจะตองใหอนุมัติ รัฐบาลจะตองลงทุนคาเครื่องมือ เครื่องเหล็ก และ
รถบดถนน สวนหินถาหาใหไมได ก็นาจะพอเก็บรวบรวมศิลาแลงขาง ๆ ทางมาใชแทนไดพอ แตพึง
อยาใหราษฎรตองถือศาลาคนละกอนหรือเอาผาหอขนมา เพราะไมมีเครื่องมือในการขนนั้นเลย สวน
ไมก็เชนเดียวกัน อนึ่งรัฐบาลจะตองจายเบี้ยเลี้ยงใหแกเจาหนาที่ของบานเมืองที่ไปคุมงานคนหนึ่งวัน
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ละ 25 สตางค และคาพาหนะอีกบางตามสมควร…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.22/1 เรื่อง
รายงานตรวจราชการหัวเมือง 2-17 สิงหาคม 2487)
“…การสรางสะพาน จําเปนยิ่งจะตองมีผูทรงความรูไปออกแบบและแนะนํา
สะพานบางแหงมีขนาดยาว บางแหงเวลาหนาน้ําทนความปะทะของสิ่งที่พัดมาตามลําน้ําไมได เพราะ
ไมทราบแบบที่เหมาะสม สะพานจึงชํารุดและตองซอมแซมกันอยูเสมอ อนึ่งในกาลตอไปถาจะสราง
สะพานขึ้นถาวร ควรใหทานน้ําหนักรถขนาด 7 ตันไดดวย เพื่อจะไดเปนประโยชนตอการทหารอีกโสด
หนึ่ง…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.22/1 เรื่อง รายงานตรวจราชการหัวเมือง 2-17 สิงหาคม
2487)
“…หลักบอกระยะทางและปายตาง ๆ ตามถนน ดูยังทําแตกตางกันอยูนาจะวาง
ระเบียบใหเปนอยางเดียวกัน เพื่อใหเปนประโยชนแกผูเดินทางจริง ๆ เชนหลักกิโลเมตรควรเริ่มจาก
เมืองหนึ่งไปจบอีกเมืองหนึ่ง หรือจากตนสายไปยังปลายสาย ตามทางแยก ตําบลสําคัญ ๆ สะพานใหญ
ควรมีปายบอกวาไปทางไหน มีนามวาอยางไร พรอมดวยบอกระยะทางจากตรงนั้นไปยังตําบลสําคัญ ๆ
ทั้ง 2 ขางดวย…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.22/1 เรื่อง รายงานตรวจราชการหัวเมือง 2-17
สิงหาคม 2487)
“…โทรเลข โทรศั พท จําเปน จะตองมีติดตอกัน ในระหวางจังหวัดกับ อํ า เภอ
เทาที่ไดผานมา เห็นที่อําเภอบุงและอําเภอมวงสามสิบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ไมมีเครื่องมือสื่อสาร
เหลานี้ติดตอกับจังหวัดได นับวาขัดจองตอทางการมากอยู ถาขาดแคลนในการเงิน จะใชวิธีขอแรงทาง
บานเมืองใหชวยหาเสาและปกเสาใหอยางที่ทํากันในจังหวัดหนองคายและนครพนมก็ได แถบนี้หาไมดี
ๆ ไดงายและใกลมื้อ ที่ทําการไปรษณียโทรเลขโดยมากเปดทําการแตเวลา 8 นาฬิกา ตามกําหนดทั่วไป
ซึ่งเวนจากศาล แตที่ทําการไปรษณียโทรเลขประจําจังหวัดอุบลราชธานีเปดทําการเวลา 9 นาฬิกาตาม
กําหนดเดิม และชี้แจงวายังมิไดรับคําสั่งใหเปลี่ยนแปลงเปนที่นาสงสัยอยู ควรสอบสวนและพิจารณา
ใหดําเนินไปโดยสม่ําเสมอ…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.22/1 เรื่อง รายงานตรวจราชการ
หัวเมือง 2-17 สิงหาคม 2487)
นอกจากการใช เ ส น ทางบกซึ่งเปน ทางเกวีย นในอุดรแลว ยังพบวา มีการใช
เสนทางน้ําอีกชองทาง ดังกลาวไวในปาฐกถาของขุนธนารักษากร ความวา
“…จังหวัดอุดรธานี นอกจากที่ตั้งจังหวัดไมมีลําน้ําหรือหวยเปนเครื่องอุปกรณ
เพียงพอแลว สวนในทองที่อําเภอตาง ๆ มีหนองหวางใหญและลําหวยเปนเครื่องอุปกรณแกสัตวน้ํา
และทางสัญจรไปมาทางเรือทั้งการเพาะปลูกอีกหลายสิบแหง มีหนองน้ําสัคญตั้งอยูในทองที่อําเภอกุม
ภวาป เรียกวาหนองหาร หรือหนองละหารแหงหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตที่หนองกวางราว 300 เสน ยาวราว
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500 เสน มีเกาะดอน ตั้งอยูในบริเวณหนองเชียงราย พรอมดวยสัตวทวิบาทชุกชุม ประหนึ่งทะเลสวย
มาก กวาจะเรียกหนอง ประกอบพรอมดวยอากาศเยือกเย็นบริสุทธิ์ ลมพัดออน ๆ อยูรวยริน จะใชเรือ
เล็กนอยสัญจรไปมาก็สะดวกดาย ไมมีอันตรายดวยคลื่นลมอยางใด ๆ และยังประกอบไปดวยนา ๆ
พันธุมัจฉาชาติ ทั้งพืชพันธุผักน้ําอยูดาระดาด หนองหารนี้ฤดูน้ําจะใชเรือขนาดใหญจากหนองหาร
ออกไปทางลําน้ําปาว แลวออกไปทางลําน้ําชี เขาลําน้ํามูลจังหวัดอุบลราชธานีไดสะดวก…” (ปาฐกถา
ของผูแทนราษฎร เรื่อง สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2539: 147-148)

ภาพที่ 6.10 สะพานขามแมน้ํามูลที่ตําบลทาชาง จังหวัดนครราชสีมา เปนเสนทางสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สายอุบล-นครราชสีมา) ใน พ.ศ.2467 ยุคแรกเปนสะพาน
ไมตอมาในสมัยรัชกาลที่ 7 จึงเปลี่ยนเปนสะพานเหล็กใน พ.ศ.2469
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ (รหัสเอกสาร 95M00038)
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ภาพที่ 6.11 สะพานขามลําน้ําชี เสนทางสายนครราชสีมา – ขอนแกน สรางแลวเสร็จใน
พ.ศ.2476 เปนสะพานเหล็ก
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ (รหัสเอกสาร 81M00046)
ขุนรักษาธนากร ผูแทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี ไดกลาวถึงสภาพการคมนาคม
ของจังหวัดอุดรธานีเพิ่มเติมหลังยกฐานะเปนจังหวัดเมื่อ พ.ศ.2477 ดังความวา
“…ก อ นแต พ.ศ.2461 ขึ้ น ไป การสั ญ จรไปมาทางบกใช พ าหนะเกวี ย นจาก
จังหวัดอุดรธานี ถึงจังหวัดนครราชสีมาแต 15 ถึง 30 วัน สุดแลวแตจะเปนฤดูฝนหรือฤดูแลง ครั้น
ตอมาเมื่อ ทางราชการไดจัดทําทางรถยนตขึ้นแลว จากจังหวัดอุดรธานีไปจังหวัดนครราชสีมาราว 24
ถึง 30 ชั่วโมงเทานั้น แตบัดนี้รถไฟไดเดินทาจากจังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแกน ตอจากจังหวัด
ขอนแกนใชรถยนตเปนพาหนะราว 8-10 นาฬิกาก็ถึงจังหวัดอุดรธานี จากจังหวัดอุดรธานีจะเดินทาง
ไปจั งหวั ด หนองคาย แล ว ข า มลํ า น้ํ า โขงจะไปเมืองเวีย งจัน ทนในอาณาเขตของฝรั่งเศส วัน เดีย วก็
เดินทางถึงและกลับมาไดในวันเดียว อนึ่งสวนทางเรือที่ใชสัญจรไปมาเฉพาะแตฤดูน้ํา โดยบรรทุกสินคา
ลงไป อาศัยลําหวยตาง ๆ แตไมสะดวกเพราะรถหรือบางแหงตื้นเขิน…” (ปาฐกถาของผูแทนราษฎร
เรื่อง สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2539: 148)
นอกจากนี้ ใ นกระทู ข องนายบุ ญ มา เสริ ฐ ศรี ได ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ป ญ หาด า นการ
คมนาคมในจังหวัดเลย คือ ถนนสายจังหวัดเลยถึงสถานีรถไฟขอนแกน ซึ่งราษฎรเมืองเลยไดเสียสละ
ทรัพยสวนตัวบํารุงและสรางทางสําหรับเกวียนเดินในฤดูแลง การแกไขปญหาเบื้องตนรัฐบาลไดชี้แจง
วา ทางสายจังหวัดเลยถึงสถานีรถไฟจังหวัดขอนแกนนั้น เปนทางที่อยูในโครงการสรางทางซึ่งรัฐบาล

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

466
กําลังพิจารณา และไดสงเจาหนาที่กองทางออกไปทําการสํารวจเพื่อคํานวณงบประมาณการกอสราง
แลว (กระทูถามของนายบุญมา เสริฐศรี ผูแทนราษฎรจังหวัดเลย. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนที่
0ง. หนา 103. 14 เมษายน 2478) ซึ่งนายบุญมา เสริฐศรี ไดเคยมีปาฐกถาเกี่ยวกับสภาพจังหวัดเลย
เอาไวความวา
“…ถาพูดถึงการคมนาคมของจังหวัดนี้แลว ขาพเจารูสึกทุเรศ เพราะถนนทุก ๆ
สายดูเหมือนเกิดขึ้นดวยน้ําพักน้ําแรงของราษฎรทั้งนั้น ดังนั้นทานทั้งหลายลองนึกเดาดูทีวาถนนใน
จังหวัดขาพเจาจะเปนอยางไร ราษฎรเขาใจวาผูแทนราษฎรจะประสาทความสุขใหเขาไดทุกอยาง
แมแตไมมีถนนใชเขาก็มาตอวาผูแทนราษฎร วาผูแทนราษฎรโงไมเหมือนผูแทนราษฎรจังหวัดอื่นเขา
จังหวัดอื่นเขายังมีถนนหนทางดังนี้ แทจริงเรื่อง ถนนหนทางความจริงเปนหนาที่ฝายบริหารจะจัดทํานุ
บํารุง เมื่อฝายบริหารไมจัดทํา ก็เปนหนาที่ของผูแทนจะถามและขอใหรัฐบาลทําเพื่อความสะดวกแก
ราษฎร ซึ่งขาพเจาก็ไดตั้งกระทูถามรัฐบาลไปแลว วาถนนสายจากจังหวัดขอนแกนถึงจังหวัดเลยเมื่อไร
รัฐบาลจะบํารุง จนถึงเวลานี้ก็หาไดรับคําตอบจากรัฐบาลไม แตขาพเจาก็หวังใจวา รัฐบาลคงกรุณา
เพราะมันเปนการทุกขยากลําบากจริง ๆ เชนเมื่อคราวขาพเจาเชิญรัฐธรรมนูญกลับจังหวัดเมื่อเดือน
ตุลาคมออกจากกรุงเทพฯ วันที่ 3 ตุลาคม ถึงจังหวัดเลย วันที่ 25 ตุลาคม รวมเวลาเดินทาง 23 วัน
มิใชนอย จังหวัดนี้มีถนนพอเปนหนาเปนตาก็แตจากจังหวัดถึงอําเภอวังสพุง และอําเภอเชียงคาน
เทานั้น จากจังหวัดถึงอําเภอทาลี่และดานซาย เกวียนและรถยนตเดินไมได และจากจังหวัดถึงอุดร ถึง
ขอนแกน ฤดูแลงเกวียนเดินได ฤดูฝนเกวียนเดินไมไดสะดวก ราษฎรนิยมนําสินคาเดินถนนสายจาก
จังหวัดเลยถึงจังหวัดขอนแกน แตฤดูฝนเกวียนเดินไมไดเลย จังหวัดเลยมีรถยนต 5 คน แตวาเขาอูทั้ง
5 คัน เพราะทางเดินไมไดสะดวก ขาพเจานึกอัศจรรยใจในการที่เก็บภาษี รถจักรยานเมื่อครั้งสมัยกอน
เพราะมันไมไดใชประโยชนอะไรมากมาย เรื่องนี้ขาพเจาไดถามรัฐบาลปจจุบันนี้แลว ทานก็ตอบไปให
ทราบอยางพอใจ…” (ปาฐกถาของผูแทนราษฎร เรื่อง สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2539: 136-137)
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ภาพที่ 6.12 การตัดถนนผานปาในจังหวัดนครพนม พ.ศ.2481
ที่มา: Robert L. Pendleton (1959: Web-Site)
6.3.2.3 ดานเศรษฐกิจ
สุ มาลี มานะกิ จ (2547: 85-86) ระบุวา สภาพเศรษฐกิจ ในจัง หวัดสกลนคร
มณฑลอุดร โดยเฉพาะชุมชนคริสตเตียนบานทาแร มีการเติบโตมากขึ้นนับตั้งแตแรกตั้งชุมชน ผูมี
บทบาทมากที่ทําใหชุมชนมีความมั่นคงคือ ชาวญวน พอคาญวนมีความขยันขันแข็งในการประกอบ
อาชีพ ซึ่งมีสวนผลักดันทําใหฐานะทางเศรษฐกิจเมืองสกลนครเจริญยิ่งขึ้น นอกจากอาชีพหลักในการ
ทํานาแลว ยังมีการคาทางไกล เชน การคาหนังสัตว คาปลารา การรับจางบรรทุกฟนไปบอตะกั่วในลาว
สิ่งที่กลาวมานี้สวนสงเสริมใหราษฎรสามารถสรางรายไดใหชุมชนไมนอย ผูมีสวนในการผลักดันทาง
เศรษฐกิจของชุมชนทาแรกอีกคนคือ บาทหลวงโจเซฟ (ยอแซฟ) ไดชวยใหราษฎรบานทาแรไดทํางาน
รับจางขนฟนใหโรงงานถลุงแรในฝรั่งเศสในลาวซึ่งไดรับคาตอบแทนสูง มีขอความระบุวา
“…มีฝรั่งทํางานที่เหมืองแรฝงลาวมาหาคุณพอยอแซใหทานชวยหาเกวียนใหจะ
ไปขนฟนที่เมืองตะกั่ว คุณพอยอแซใหกงตาบา เชียงบุรี กับนายฮอยโสเปนหัวหนาหาเกวียนมาได 7080 เลม ออกเดินทางมุงหนาไปทางศรีสงคราม ตอไปทาอุเทนเอาเกวียนลงเรือ แลวตอนวัวขามแมน้ํา
โขงขึ้นฝงแลวเดินทางตอไปอีกประมาณ 40 กม. ก็ถึงเมืองของบริษัทฝรั่งเศส มีคนงานไปรับจางขุดแร
อยูที่นั่นเปนพัน…”
ขอความดังกลาวมานี้สะทอนใหเห็นวา นอกจากการประกอบอาชีพทํานาของ
ชาวมณฑลอุดรแลว ยังมีการรับจางเสริมอีกในพื้นที่ฝงซายแมน้ําโขง อันเนื่องมาจากมีคาตอบแทนสูง
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เปนตน อาจกลาวไดวาตั้งแต พ.ศ.2470-2476 ฐานะทางเศรษฐกิจในชุมชนทาแร จังหวัดสกลนครมี
ความมั่นคงมาก โดยอิงจากการกอสรางบานเรือที่มีสถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส เพราะตองใชทุนในการ
กอสรางจํานวนมาก โดยเฉพาะอาคารกออิฐ ถือปูนของนายคําสอน อุดมเดช (องบัง) นายคําสิงห อุดม
เดช (องเด) นายเลื่อง โสรินทร (องคเลื่อง) และนายเพิง อุดมเดช เปนตน
พ.ศ.2469 สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลอุดร มีใบบอกไปที่กรุงเทพฯ วา
เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2469 ไดเกิดเพลิงไหมบานเรือนและยุงขาวของราษฎรหมูบานจําปา ตําบล
บงเหนือ ทองที่อําเภอบานหัน จังหวัดสกลนคร บานเรือนเสียหาย 34 หลัง ยุงขาวเสียหาย 33 หลัง
และทรัพยสมบัติอยางอื่นคิดเปนเงิน 7,775 บาท 95 สตางค โดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเห็นวา
ควรจะงดเก็บเงินรัชชูปการแกบุคคลที่ถูกเพลิงไม โดยผอนผันงดการเก็บเงินรัชชูปการ พ.ศ.2469 ใน
ทองที่อําเภอบานหัน จังหวัดสกลนคร เพื่อเปนการบํารุงราษฎร และฟนฟูบานเรือนจากความเสียหาย
ทางอัคคีภัย (ประกาศผอนผันงดการเก็บเงินรัชชูปการพระพุทธศักราช 2469 แกราษฎรในหมูบาน
จําปา ตําบลบงเหนือ ทองที่อําเภอบานหัน จังหวัดสกลนคร มณฑลอุดรซึ่งถูกเพลิงไหมบานเรือนและ
ทรัพยสมบัติรวม 21 คน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ก. หนา 754. 27 มีนาคม 2469)
การประกอบอาชีพหลักของราษฎรมณฑลอุดรคือ การเกษตรกรรม ทํานา สวน
ใหญ อันดับรองลงมาก็ประกอบอาชีพเสริมอื่น ๆ เพื่อหารายไดเลี้ยงครอบครัว ดังนั้นการเกษตรกรรม
จึงเปนเศรษฐกิจหลักของราษฎรมณฑลนี้ นอกจากนี้ จากการเสด็จตรวจราชการของ สมเด็จฯ กรม
พระนครสวรรควรพินิจ ใน พ.ศ.2470 บริเวณชายแดนมณฑลอุดร กลับพบวา มีแหลงทรัพยากรสําคัญ
อีกแหงหนึ่ง ดังความวา
“…ในเขตอําเภอวังสพุงฝงจังหวัดเลยนี้ มีบเหล็ก และการถลุงเหล็กอีกอยางหนึ่ง
ซึ่งควรปรารถในรายงานี้ เหล็กนี้เขาใจวา จะเปนอันเดียวกันกับที่เคยมีช่อื วา “เหล็กหลม” เพราะเหตุ
วา แตกอนนี้มีเมืองเลยขึ้นเมืองหลมสัก แทจริงในเขตหลมสักปจจุบันนี้ หามีบอแรเหล็กไม แตก็มีการตี
มีดและเครื่องเหล็กอยางอื่นเปนอาชีพของราษฎรทํานองเดียวกับที่เรียกวา “มีดอรัญญิก” ซึ่งพวกลาว
อรัญญิกแขวงกรุงเกาทําขายอยู การตีเหล็กที่หลมสักก็ไดดู สอบสวนถึงราคา คํานวณดูเห็นวาคนหนึ่งที่
ทําการนี้ คิดเปนคาแรงก็จะไดประมาณเพียงวันละ 25 สตางคเทานั้น ไมเปนอาชีพที่รุงเรืองนัก สวนที่
เมืองเลยนี้การตีเหล็กก็อยางเดียวกันกับที่หลมสัก แตขอที่นาสนใชนั้น มีอยูที่การถลุงแรเหล็ก…”
“…บอเหล็กในเขตอําเภอวังสพุง มี 5 บอคือ (1) บอเซียงเซา ตําบลหัวขัวใตที่
ตั้งอยูไป 11 กิโลเมตร (2) บออีเลิด เปนบอใหญที่สุด อยูตําบลวังสพุง ทางตะวันตกเฉียงใตแหงที่ตั้ง
อํ าเภอ ระยะทาง 10 กิ โ ลเมตร (3) บอกกงิ้ว หางจากตําบลวังสพุงไปทางตะวัน ตก ระยะทาง 8
กิโลเมตร (4) บอกกยาง อยูตะวันตกเฉียงเหนืออําเภอวังสพุง ระยะทาง 4 กิโลเมตร (5) บอมะเขีย อยู
ใกลบอกกยาง แตมีคนทํานอย ไดไปดูบอเซียงเซา ระยะทางจากเมืองเลย 19 กิโลเมตร เหล็กในที่นี้
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เปนชนิด Surface ore ไมตองขุดลึก เอาจอบฟนเพียงคืบหนึ่งศอกหนึ่งก็ได การที่จะมีที่ไหน แลเห็นได
ดวยสีดินเปนสีดําแดง สวนวิธีทํานั้นก็เปนอยางปา ๆ พื้นเมือง ที่ขุดมาแลวนํามาถลุงดวยวิธีทุบให
ละเอียดกอนแลวเอาเขาไฟ สูบหลอมไลหินไดโลหะเปนกอนแลวนํามาตอยเอาแบงกันในระวางผูที่ไป
ทํา เพื่อนําไปใชหรือประกอบเปนเครื่องมือ แปลวา ใครตองการเหล็กขึ้นมาก็ชวนกันไป แลวก็ตางคน
ตางเอาไปใช คนที่ทําการถลุงเนื้อเหล็กขายเปนเหล็กดิบหามีไม อนึ่งเวลานี้ พวกทําเหล็กมิใครนิยมใช
เหล็กพื้นเมือง เพราะตองไปทําการถลุงเปนการลําบาก ซื้อเหล็กแทงเมืองจีนสะดวกกวา เพราะฉะนั้น
การทําเหมืองแรเหล็กนี้ ถาวาถึงอาชีพของพลเมืองแลว นับวาอยูในระหวางที่จะรวงโรยลงไป แตใน
การทางการเมือง ถาหากวาเหล็กนี้เปนเหล็กเนื้อดี และมีจํานวนพอที่จะทําเปนการใหญ ก็จะเปน
ขุมทรัพยของแผนดินอันสําคัญสวนหนึ่ง แมทางคมนาคมสะดวกขึ้นในภายหนา ก็อาจจะมีทางทํ า
การคาขายเปนใหญได หรืออีกอยางหนึ่ง ก็อาจจะมีความสําคัญในทางยุทธศาสตร ซึ่งจะไดเหล็กเปน
สั มภาระดิ บ ภายในพื้ น เมื อ งในยามสงคราม ในเมื่อจะหาจากตางประเทศไม ได แตที่กลาวนี้ย อ ม
หมายความเพียงในกรณีที่แรเหล็กมีพอใชการได และมีจํานวนเพียงพอ ซึ่งเวลานี้ยังมิไดตรวจตรา
ในทางวิทยาศาสตร เห็นสมควรมอบใหผูรูทางราชโลหะกิจไปตรวจตราหาความรูไวบาง แตก็มีเปนการ
รีบดวน…”
“…อนึ่งตามที่ไดเดินในวันไปดูบอเหล็กในเขตอําเภอวังสพุงนี้ เห็นวาหลวงพิศาล
สรรพกิจ นายอําเภอวังสพุงเปนผูที่เอาใจใสดีอยูคนหนึ่งในการทําถนนหนทาง เวลานี้กําลังทําสะพาน
ขามน้ําแหงหนึ่ง ซึ่งถึงแกคิดกอตะมออิฐดวย เผาอิฐในพื้นที่ โดยอาศัยของแรงชาวบานในเวลาวาง ไม
ตองใชเงินเลย…”
“…แร ท องแดง ปรากฏว า มี ที่ ตํ า บลห ว ยตก ใกล บ อ เซี ย งเซา ระยะทาง 6
กิโลเมตร วามีราษฎรทําเพียงเล็ก ๆ นอย ๆ หาไดไปดูไม…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. น.สบ.2 เรื่อง
รายงานตรวจราชการจังหวัดหลมสัก จังหวัดเลย จังหวัดเพ็ชรบูรณ ในมณฑลพิษณุโลกและมณฑลอุดร
เมื่อเดือนเมษายน พุทธศักราช 2470)
นอกจากที่กลาวมาแลวถึงแหลงถลุงเหล็กของชาวมณฑลอุดรที่เมืองเลย โดย
ราษฎรจะตีเหล็กไปขายที่เมืองหลมศักดิ์ซ่ึงเปนตลาดการคามีดที่สําคัญของแขวงเมืองเพชรบูรณ และ
ยังมีอีกอาชีพที่ราษฎรมณฑลอุดรทํา ดังความในรายงานตรวจราชการ พ.ศ.2470 ระบุวา
“…ทางเดินไปนาออนี้ เปนทางตองขามเขา ขึ้น ๆ ลง ๆ สองขางทางโดยมาก
เปนปา ถึงบริเวณทุงบานนาออจึงเปนที่คอนขางราบ รูสึกวาพื้นดินบริบูรณชุมชื่นดีกวาที่กุดปองมาก มี
สวนมีนามีบานชองแนนหนามั่งคั่งมาก เปนเรือนฝากระดานเปน พื้น เห็นไดวาชาวบานนี้คอนข าง
บริบูรณ และปรากฏวาการทํานาทุงนี้ไดผลดี และไดขาวเหลือกินแทบจะทุกป ถึงแมที่กุดปองอันเปน
ที่ตั้งจังหวัดจะขัดสนขาวสักเพียงไร ที่นาออนี้ก็ไมขาด และเปนที่จําหนายขาวสําคัญแหงหนึ่งในทอที่
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ตอเมื่อขาวที่นาออหมดแลวจึงไปซื้อหากันทางอื่น ชาวบานนาออเทาที่ไดพบปะและไดดูบานเรือน
นาจะมีผูที่มีเงินทองบริบูรณพอใชทีเดียว แตการที่รวยกันนี้ สอบสวนไดความวา โดยมากไดจากการคา
ชาง ซึ่งผูที่ยังมีกําลังไมแกเฒามักชอบเดินทางเที่ยวซื้อชางไปขาย เชนเดินทางใตลงไปจนถึงจําปาศักดิ์
แลวซื้อชางพาเดินขึ้น ไปขายจนถึงเมื องน านเมืองแพร ผานไปทางแดนแกน ทาว เหตุเพราะชอบที่
เดินทางนี้เอง คงทําใหเกิดสติปญญารูจักขาย สังเกตดูพวกที่มีอายุมาก ๆ เห็นลักษณะเปนผูลากมากดี
และพูดจากอรปดวยความเฉลียวฉลาดพอสมควร…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. น.สบ.2 เรื่อง รายงาน
ตรวจราชการจังหวัดหลมสัก จังหวัดเลย จังหวัดเพ็ชรบูรณ ในมณฑลพิษณุโลกและมณฑลอุดร เมื่อ
เดือนเมษายน พุทธศักราช 2470)
ใน พ.ศ.2472 เกิดเหตุเพลิงไหมในทองที่ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน เปลวเพลิงกอความเสียหายใหกับบานเรือนของราษฎรรวมทั้งสิ้น 11 หลังคาเรือน ทรัพย
สมบัติถูกเพลิงไมบานเรือนและทรั พยสมบัติเปนผูอัตคัด ขัดสน พระองคเจาศุภโยคเกษม เสนาบดี
กระทรวงพระคลั ง มหาสมบั ติ จึ งประกาศความในมาตรา 6(2) แหงพระราชบัญ ญัติเงิน รัช ชู ป การ
พุทธศักราช 2468 ใหเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติมีอํานาจใหรอการเก็บเงินรัชชูปการไวใน
บางเวลาแหงปใดก็ไดนั้น โดยใหมีผลบังคับใชกับทองที่ดังกลาว ขยายเวลาเลื่อนกําหนดการเก็บเงิน
รัชชูปการ พ.ศ.2472 สําหรับชายฉกรรจที่ถูกเพลิงไหมในอัตราปกติจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ.2472
เมื่อพนกําหนดแลวใหเรียกเก็บโดยอัตราทวีคูณ (ประกาศขยายเลื่อนกําหนดเวลาการเก็บเงินรัชชูปการ
พระพุทธศักราช 2472 แกชายฉกรรจที่ถูกเพลิงไหมบานเรือนและทรัพยสมบัติ ในตําบลบัวเงิน ทองที่
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ก. หนา 70. 16 มีนาคม 2472)
พ.ศ.2474 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินคานา ร.ศ.119 และ
พระราชบัญญัติเพิ่มเติม กับประกาศวิธีและพิกัดเก็บเงินคานา ร.ศ.124 และประกาศเปลี่ยนพิกัดเก็บ
เงินคานาเปนสตางค ร.ศ.128 ในทองที่มณฑลอุดรเชนเดียวกันกับมณฑลนครราชสีมา โดยกําหนด
ประเภทนาฟางลอยอัตราชั้นเบญจไรละ 40 สตางคใหมีผลตั้งแต พ.ศ.2475 เปนตนไป
พ.ศ.2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศ พระราชบัญญัติยกเวนการเก็บเงินอากรคานาบางทองที่ในมณฑลอุดร พ.ศ.
2476 ในท องที่ มณฑลอุ ดร จั งหวั ดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแกน อําเภอภูเวียง (พระราชบัญญัติยกเวนการเก็บเงินอากรคานาบาง
ทองที่ในมณฑลอุดรและมณฑลนครราชสีมา พุทธศักราช 2476. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 50 ตอนที่ 0
ก. หนา 322-324. 11 มิถุนายน 2476)
จากรายงานการสํารวจโภคกิจตามชนบทสยามครั้ งที่ 2 พ.ศ.2477 โดยนาย
เยมซ เอ็ม. แอนดรูส ที่ปรึกษากระทรวงเศรษฐการในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดชี้
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ให ว า นอกเหนื อจากการเกษตรกรรมในอี ส านตอนบนแลว และการหัตถกรรมก็กระทํา กัน อย า ง
แพรหลาย และยังมีการประมง จากรายงานระบุวา
“…ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เราเห็นวาหมูบานใกลหนองคาย ใชจายในเรื่อง
จับปลามากพอใช หนองคายตั้งอยูริมแมน้ําโขง มีชาวนาที่มีอันจะกินในทางทํานาเลิกทํานาแลว พวก
หัตถกรและชาวประมงเปนตนที่ใชอวนและลอบขนาดใหญซึ่งหาขึ้นโดยผูสันทัด ทางนี้หมูบานอยูใกล
จังหวัดใกลตลาดจังหวัด และขายปลาไดทันที หมูบานขอนแกนนั้น อัศจรรยนี่กระไรใชจายมากในการ
นี้ ใน พ.ศ.2476 ลําน้ําใกล ๆ หมูบานนั้นเล็กมาก ในฤดูแลงเมื่อคณะสํารวจไปทํางานที่นั้น ราษฎร
หมูบานใน ป พ.ศ.2476 ไดผลดีกวาหมูบานตะวันออกเฉียงเหนือใด ๆ ที่คณะสํารวจไดสํารวจแลว
และเราต องกล า วว า เขาใช โ อกาสจั บ ปลาอยางเต็มที่ในฤดูฝน รายการจากหมูบานอื่น ๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มิพักทําความประหลาดใจ เวนไวแตหมูบานอุบลซึ่งใชโอกาสจับปลาดีกวาก็
เปนได เหตุที่ทําไมไดดังวาก็นาจะเปนเพราะซื้อปลาราคายอมเยาวไดจากหมูบานใกลเคียงตามแมน้ํา
มู ล หมู บ า นนครราชสี ม าทํ า การจั บ ปลาน อ ย หมู บ า นนี้ ทํ า การเพาะปลู ก เฉพาะข า วจ า วสํ า หรั บ
ศูนยกลางของจังหวัด และสําหรับสงออกนอกประเทศ…” (เยมซ เอ็ม. แอนดรูส, 2480: 94-96)
เมื่อเฉลี่ยรายไดจากการขายปลาสดและปลาเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน
พ.ศ.2476 พบวา ปลาสดขายได 2.44 เปอรเซ็นต ปลาเค็มขายได 0.64 เปอรเซ็นต รวมเปน 3.09
เปอรเซ็นต สวนรายไดจากเครื่องมือจับปลาและแรงงาน คิดเปน 0.18 เปอรเซ็นต โดยรวมรายไดจาก
การประมงคิ ดเป นร อยละ 3.27 เปอรเซ็นต ตามรายงานของเยมซ เอ็ม แอนดรูส ระบุวา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่คาดหมายเอาไว หมูบานในหนองคายซึ่งตั้งอยูที่แมน้ําโขง มีรายไดจากการ
ประมงมากที่สุด เพราะแมน้ําโขงมีปลาจํานวนมากและมีตลาดสําคัญอยูใกล ๆ สวนหมูบานที่ขอนแกน
ใชจายในการประมงมากมาย และก็ไดรับรายไดสูงเปนที่สองจากการประมงทั้งสองทาง หมูบานที่
อุดรธานี สกลนครและอุบลราชธานี มีรายไดถัดลงมาตามบัญชี แมหมูบานใกล ๆ อุบลราชธานีจะใช
จายนอย ในอําเภอภูเวียง ขุขันธ และนครราชสีมา รายจายในการประมงสูงกวารายไดการประมง ใน
อําเภอเหลานี้มีปลานอยและราษฎรตองใชจายบางเล็กนอย เพื่อซื้อเครื่องมือจับปลาเพียงพอบริโภค
เอง ปลาที่ขายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขายเปนปลาเค็มประมาณ 1 ใน 4 สวน และขายปลาสด
3 ใน 4 สวน ทั้ง ๆ ที่เปนความจริงอยูแลววา ปลานั้นตองเก็บรักษาไวกอนบริโภคแทบเสมอไป โดย
หมักไว ใสเกลือไว หรือตากไว ที่ทําเชนนี้มีเหตุผลสําคัญสองประการคือ ประการที่หนึ่ง ปลาที่จับไดใน
ฤดูฝนนั้นตองเก็บรักษาไวเพื่อใชตลอดป ในฤดูที่จับปลาไดนอยและอีกประการหนึ่งก็คือวา กินปลา
นอยทุกมื้อ อาหารมูลก็คือขาวและปลาหมักเล็กนอย เหยาะเกลือ กระเทียมและพริกเขาไปใหโอชะพา
ขาวเขาไปได มาก ๆ ครอบครัวโดยมากทําปลาเป น กับ ขาวมีร สแก และวิธีป รุงแต งอาหารตามบ าน
เอกชนนั้นตางกัน เล็ กน อย ปลาอันทําไว ซึ่งใคร ๆ ก็รูจักกันในตลาดนั้น เปนปลาหมักวิเศษหลาย
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ประเภทเปนตน และปลาน้ําซึ่งสวนมากสงมาจากแควนชายทะเล (เยมซ เอ็ม. แอนดรูส, 2480: 100101) ทั้งนี้รัฐบาลไดมีดําเนินนโยบายสงเสริมการประมงซึ่งมีแนวทางในการสงเสริม 3 ประการดังนี้
(1) ในภูมิภาคตอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคกลาง ควร
จัดการปองกันมิใหปลาน้ําจืดหมดลงได
(2) ควรขยายการจับปลาน้ําเค็มใหกวางขวางยิ่งขึ้นโดยใชเทคนิคเพื่อการรักษา
ปลาและการขนสงปลาใหดีขึ้น
(3) สนับสนุนและยกเลิกขอบังคับและกฎหมายหวงหามนั้น และควรขยับขยาย
ไปถึงเอกชนผูใครจะเลี้ยงปลาบอ (เยมซ เอ็ม. แอนดรูส, 2480: 103)

ภาพที่ 6.13 เกษตรกรชาวอุดรนําขาวเปลือกเขาโรงสีขาว ขาวจะถูกใสไวในกรวยเพื่อชั่ง
น้ําหนักและเขาสูกรรมวิธีแปรรูปใหเปนขาวสารสงไปขายที่นครราชสีมา
ที่มา: Robert L. Pendleton (1959: Web-Site)
เพื่อใหเห็นถึงอัตรารายไดของราษฎรอีสานที่ไดจากการคาขายปลาซึ่งเปนอาชีพ
ประมง ซึ่งกระทํากันอยางแพรหลายในพื้นที่อีสานตอนบน และตอนอีสานลางผูวิจัยจึงไดนํามาแสดง
ใหเห็นดังนี้
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ตารางที่ 6.10 รายไดการทําอาชีพประมงในอีสานสมัยรัชกาลที่ 7
จังหวัด

หนองคาย
อุดรธานี
ขอนแกน
ภูเวียง
สกลนคร
อุบลราชธานี
ขุขันธ
นครราชสีมา
เฉลี่ย
คิดเปนรอย
ละ

รายไดจากการขาย
ปลาสด
ปลาแหง

รวม

7.15
3.97
3.41
0.03
3.11
1.75
0.07
0.01
2.44
78.96

9.48
4.12
5.25
0.07
3.80
1.90
0.07
0.01
3.09
100%

2.33
0.15
1.84
0.04
0.69
0.15
0.65
21.04

รายไดจาก
เครื่องมือจับ
ปลาและ
แรงงาน
0.85
0.40
0.01
0.05
0.05
0.05
0.18
-

รวมรายได
จากการ
ประมง
10.33
4.12
5.65
0.07
3.81
1.95
0.12
0,06
3.27
-

ที่มา: เยมซ เอ็ม. แอนดรูส (2480: 114)
การคาสัตวในอีสานปลายรัช กาลพระบาทสมเด็จ พระปกเกลาเจ าอยูหั ว ในป
พ.ศ.2476 โดยพิจารณาการซื้อขายสัตวในปดังกลาวแบงออกเปน 2 ประเภท ประกอบดวย สัตวตาง ๆ
ที่ซื้อมาเพื่อการลงทุน และขายไปเพื่อชําระบัญชี สวนประเภทที่สอง เปนสัตวที่ไมนับพวก
สัตวที่ซื้อขายนั้นไดนับเขาในประเภทซื้อขายจากทุนมี โค กระบือ, มา, ชางและ
สุกร เมื่อชาวนาคนหนึ่งซื้อสัตวอยางใดอยางหนึ่งใน 4 ตัว ชาวนาจะลงทุนเพื่อใหสามารถใชแรงงานอัน
เปนประโยชนจากสัตวไดเปนเวลานานหลายป และมีความคาดหวังวาจะใชประโยชนจากสัตวที่ไดทํา
การลงทุนไป ซึ่งสัตวที่กลาวมานี้จัดอยูในประเภทสัตวที่เปน “ทุน” รวมสุกรดวย สวนสัตวที่ซื้อขายที่
จะนับเขาในประเภทซื้อขายประจําปนั้นมีเปด ไกทุกชนิด สัตวเลี้ยงอยางอื่นที่มีตามชนบทของสยาม
นั้นก็คือสุนัขและแมวเทานั้น คาที่สุนัขและแมวไมมีสาระสําคัญทางโภคกิจ ชาวนาไมนิยมซื้อขายกัน
จึงมิไดรวมเขาไวในรายงาน สัตวที่อยูในประเภท “ลงทุน” มีการจําแนกเอาไวใชในประเทศดังนี้
โค เปนพาหนะขนสงแทบทั้งสิ้น ทั่วไปทุกภาค เวนบางตําบลในภาคตะวันออก
เฉียงใต จะใชโคเทียมเกวียน และสําคัญมาก ในการขนขาวเปลือก จากนาไปยังโรงสี ไปยังเรือขนขาว
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และไปยังพอคาคนกลางที่รับซื้อ แตเนื่องดวยบางแหงทุงนาเปนแองโคลนหรือน้ําทวมในขณะที่ตองไถ
โคจึงไมเปนที่พึงพอใจเทากับกระบือ
กระบือ ใชกันทั่วประเทศสําหรับการกสิกรรม เชน ไถ คราด และงานอื่น ๆ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงใตใชกระบือเทียมแทนโค
ม า ในประเทศสยามไมใชสําหรับ เทีย มลากยวดยาน ในภูมิป ระเทศเขาที่ไม
สามารถใชเกวียนแทนโคไดนั้น จะใชมาเปนสัตวตางซึ่งเปนประโยชนแกขาราชการในทองถิ่น และผู
เดินทางซึ่งใชเปนสัตวขับขี่อยูบาง มามีมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมากพอใชทางภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางตอน
ชาง มีความสําคัญมากตออุตสาหกรรมปาไม ซึ่งใชมากในภาคเหนือ ชางใชเปน
สัตวพาหนะในการบรรทุกสินคา และคนไปในตําบลที่เปนปาทึบ ทั้งยังใชลากขาวเปลือกซึ่งไมบอยนัก
ที่เปนเชนนี้เพราะวาผูเลี้ยงไมสามารถหางานที่เกิดประโยชนใหชางทําไมได
สุกร เปนพันธุสัตวจากจีนหลังแอน การเลี้ยงสุกรในสยามพึ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้
และชาวจีนเปนผูนําเขามาในประเทศสยาม ขอบัญญัติแหงพระพุทธศาสนาใหเวนการฆาสัตวตัดชีวิต
นั้น ไดหามคนไทยไมใหใชเนื้อเปนอาหารมากนัก แตเดี๋ยวนี้พวกจีนที่เขามาอยูทั่วทุกหนแหงรองหาซื้อ
เนื้อสุกรและเปดไก ฉะนั้นชาวนาคนไทยจึงซื้อลูกสุกรจากพอคาจีนที่เรขาย แลวเอามาเลี้ยงไวปหนึ่ง
หรือสองปโดยใหกินรําและเศษผักแลวก็ขายกลับไปใหจีนอีกเพื่อเอากําไร คาที่คนไทยไมปรารถนาจะ
ฆาสัตวตัดชีวิตเขาจึงฆาสุกรเองไมได ดังนั้นเมื่อไดเลี้ยงสุกรไวและไดขายไปใหจีนแลวเขาก็ตองกลับไป
ซื้อเนื้อสุกรและมันสุกรตามที่ตองการจากจีนผูฆาสุกร
การเลี้ ย งสุ ก รส ว นมากจี น เปน ผูทํ า และด ว ยเหตุ นี้เ องชาวจี น จึ งได ค รอบงํ า
อุตสาหกรรมไมมีที่สิ้นสุด ชาวนาคนไทยนอยคนนักที่จะทราบวาหนทางที่ดีนั้นควรเลี้ยงสุกรขนาดใหญ
ไวสักสองสามตัวเพื่อหวังใหตกลูกมาก ๆ ดีกวาขายสุกรที่เลี้ยงอวนแลวเพื่อหากําไรงาม ๆ แลวก็ตอง
ซื้อลูกสุกรกลับมาเลี้ยงอีก และนี่เปนเหตุผลซึ่งทําใหไมสามารถนับการซื้อและขายสุกรเขาในประเภท
อื่นนอกจากประเภทการลงทุน ไมปรากฏวาชาวนาซื้อและขายสุกรภายในปเดียวกั น ฉะนั้น จึ งไม
สามารถแยกการเลี้ยงสุกรตามหลัก ประจําปอยางที่ทํากันในประเทศอื่น ๆ ซึ่งมีการขายสุกรกันทุก ๆ
ป และคาใชจายประจําปก็เปนคาอาหารเลี้ยงสุกรเปนตน (เยมซ เอ็ม. แอนดรูส, 2480: 119-123) ใน
อีสาน โดยเฉพาะหนองคายมีการลงทุนเพื่อซื้อกระบือมาก แตชาวนาที่ขัดสนเงินทองกตองขายกระบือ
เพื่อชําระเงินภาษีอากรใหแกรัฐบาลและภาษีอื่น ๆ สวนหมูบานในจังหวัดขอนแกนและสกลนครซื้อ
กระบือและโคบาง และลงทุนซื้อสุกรเปนจํานวนเทา ๆ กัน หมูบานอื่น ๆ ทางอีสานรวมหมูบานใกลกับ
นครราชสีมาก็มีการลงทุนซื้อสุกรดวยเชนเดียวกัน สวนรายไดประจําปจากสัตวที่ขายในอีสานนั้น ไดมา
แทบทั้งสิ้นจากการขายไกและไดจากการขายไขนอยกวานี้มาก ชาวนาสวนมากฟกไขสัตวของตนเอง
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หรือไดไขจากชาวบานขางเคียงมาฟก ตลากสําหรับจําหนายไขนั้นมีอยูจํากัดมาก ถึงกับตองขายเพียง
ฟองละหนึ่งสตางคเทานั้น
นอกจากนี้มีการขายสัตวประเภททุนมากที่สุดในหมูบานจังหวัดสกลนคร ซึ่ง
ปรากฏวาจําตองขายสัตวทํานาเพื่อชําระหนี้ ขายมา กระบือและโคชดเชยรายไดสวนใหญ และจาก
การสํารวจพบวา ไมมีการขายที่ดิน, โรงเรือน, ทรัพยสมบัติหรือขาวที่ตุนไว หมูบานนั้นจนราคาที่ดินต่ํา
มากจนไมนาจะขายที่ดินหรือแมจะหาผูซื้อไดและประจักษไดวาการขายทรัพยสินรายใหญ ๆ จนหมด
สิ้นเพื่อการชําระหนี้สิน ในทองที่อําเภอภูเวียง พ.ศ.2476 คณะสํารวจไดทําการสํารวจสองหมูบานใน
ระหวางเมืองขอนแกน-ภูเวียง และสํารวจ 20 ครัวเรือนในหมูบานศรีถานซึ่งเปนหมูบานที่ตั้งอยูอยาง
โดดเดี่ยว โดยเฉพาะบานเรือ แมทางคมนาคมจะไมดีแตก็ยังนับวามีทางคมนาคมอยูบางและมีการ
คาขายสุกรใหแกพอคาชาวจีน สวนบานศรีถานไมมีการขายสุกรและชาวนาจะขายสัตวของตนไดก็ตอง
ตอนสัตวตามทางเดิน ในปาไปยังตลาดของจังหวัดซึ่งมีร ะยะทางที่ห างไกล (เยมซ เอ็ม. แอนดรูส,
2480: 126-127) สวนหมูบานอื่น ๆ ในอีสานการขายสวนมากก็มีสุกร ซึ่งมีไดเกี่ยวของกับการชําระ
หนี้สิน อาจกลาวไดวาสุ กรตัว อวนในอีสานสามารถขายไดตัว ละ 10-15 บาท สวนการขายโคและ
กระบือสวนใหญไมไดเงินมากเทาใดนัก บางรายก็จะขายมาไดราคาต่ํากวานี้ดวยซ้ํา
สําหรับนโยบายสงเสริมการปศุสัตวในประเทศในขณะนั้น ไดมีการสนับสนุนใหมี
สัตวแพทยเขาไปตรวจโรคสัตวในชนบทหางไกล ประกอบกับยังไมสามารถตั้งกองสัตวแพทยในชนบท
ได จึงจําตองสงนายสัตวแพทยพรอมดวยยาไปยังตําบลตาง ๆ ที่เกิดโรคสัตวระบาด สวนการคาสุกร
ควรใชราํ ขาวใหเปนประยชน สุกรเปนสัตวเศรษฐกิจสําคัญ การขยับขยายเสนทางคมนาคมไปยังตลาด
ขนาดยอม ๆ และรานขายอาหารในชนบทตาง ๆ จะสงผลใหเกิดการซื้อขายสุกรมากขึ้น คนไทยควร
จะหัดผสมสุกรของตนเองดีกวาจะอาศัยลูกสุกรของพอคาชาวจีน (เยมซ เอ็ม. แอนดรูส, 2480: 136)
สวนเปดและไกจะคาขายมากขึ้นหากมีตลาดและรานคาขายมากขึ้นเชนกัน
จากรายงานการสํ า รวจโภคกิจ ระบุวา การหัตถกรรมในอีส านที่ห มูบ า นใน
จังหวัดหนองคาย มีรายไดระหวาง 5-6 เทาของการกสิกรรม การประมงหรือการคาขาย ในหมูบานอื่น
ๆ การชางทําผลประโยชนใหเทา ๆ กับการกสิกรรม หมูบานใกลหนองคายตั้งอยูใกลกับตลาดจังหวัด
และกําลังทําสิ่งของและเครื่องชุดกันเปนพื้น ซึ่งขายไดคลองตามเมืองตาง ๆ การชางสําคัญที่สุดของ
หมูบานนี้ก็คือ การทอผา การชางไม การกอสรางบานเรือน และหมูบานมีรายไดจากการขนสงสินคา
และผูโดยสารในแมน้ําโขง และไดจากกิจการที่เรียกวา “วาณิชยศิลป” หรือ Trade Craft งานฝมือ
เป น ต น (เยมซ เอ็ ม . แอนดรู ส , 2480: 174-175) ในอี ส านการทอผ า ก็ นั บ เป น อาชี พ สํ า คั ญ ของ
ประชาชน มีการซื้อขายกันอยางแพรหลาย ผาชั้นดีมีการทอขายกันแทบทุกบาน อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงประเพณีนิยม ทําให “อุรพันธ” หรือผาคาดหนาอกของสตรีที่ทอเองตามบานนั้นตอง
อันตรธานหายไปหมดสิ้นเนื่องจากมีอุรพันธจากตางประเทศเขามาทดแทน สวนโสรงมีลวดลายดอกสี
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สด ๆ มีผูเรียกรองหาซื้อขายกันทุกตลาด มีลวดลายเปนแบบมลายูและชวา ซึ่งสั่งเขามาจากโรงงาน
จากประเทศ มีราคาถูก สีฉูดฉาด นอกจากนี้ไหมยอมสีของชาวพื้นเมืองอีสานที่ไดมาจากการย อมสี
ธรรมชาติก็เริ่มลดบทบาทลงเนื่องจาก สียอมผาจากตางประเทศไดเขามาแทนที่เนื่องจากมีราคาถูก
และสี ส ดกว า (เยมซ เอ็ ม . แอนดรู ส , 2480: 178) อย า งไรก็ ต ามการทอผ า ที่ เ จริ ญ ที่ สุ ด ก็ อ ยู ที่
นครราชสีมา ซึ่งสวนมากมีชาวจีนเขามามีบทบาท มีการใชกี่กระตุก ซึ่งเปนอุปกรณทอผาที่ประดิษฐ
ขึ้นงาย ๆ เกือบจะเปนเครื่องทอผาอัตโนมัติ มีราคาถูก ชางไมสามารถประดิษฐเองได
การทํานาเกลือในอีสาน พบวา เกลือจากบอเกลือในอีสานไมเปนอาหารเพื่อ
สุขภาพเมื่อเปรียบเทียบกับเกลือทะเล จากรายงานสํารวจโภคกิจชนบทในสยามคาดการณวา พลเมือง
คงจะหยุดใชเกลือนี้เมื่อเขาสามารถซื้อหาเกลือทะเลได แตก็มีการทําบอเกลือจํานวนมาก นอกจากนี้ยัง
ระบุวา ในยุคหนึ่งในตํานานภูมิวิทยาแหงพระราชอาณาจักรสยาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนพื้นที่
กนมหาสมุทร เมื่อน้ําทะเลลดลงไปก็ทิ้งหนองน้ําและบึงเอาไวในพื้นที่ต่ํา มีการระเหยอยางชา ๆ ทําให
น้ําที่อยูใตดินอุดมไปดวยแรธาตุเกลือ (เยมซ เอ็ม. แอนดรูส, 2480: 199-200)
การวนศิ ล ป (jungle Craft) ในอี ส านพบว า พลเมื อ งมั ก จะหาไม ม าทํ า ฟ น ,
สําหรับใชในการกอสราง และสําหรับเผาถาน น้ํามันยางก็สําคัญเกือบเทา ๆ กันกับทุกภูมิภาค
การดําเนินนโยบายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ผูวิจัยไดอาศั ย
รายงานตรวจราชการ พ.ศ.2476 โดยพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน พหลโยธิณ) ไดรายงานเกี่ยวกับ
การเศรษฐกิจในภาคอีสานหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมีความวา
“…พลเมืองในภาคนี้ทํามาหาเลี้ยงชีพโดยทํานา เลี้ยงสัตว หาของปา เปนสวน
ใหญ การทํานา คาดกันวาถาไดผลโดยปกติ จะมีปริมาณเหลือจากเลี้ยงพลเมืองในทองที่ไดเกือบ 1 ใน
2 สวนที่เหลือโดยมากซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในทองภายในเขตมณฑล (อุดร) บาง ขายออกไปนอก
มณฑลบางแตมีนอยแหงเชนที่ขอนแกนซึ่งมีทางรถไฟไปถึงแลว ที่กุมภวาป จังหวัดอุดรธานีซึ่งสงโดย
ทางเรือไปขายที่อุบลบาง ขายทางฝงซายบาง แตเหลานี้เปนเพียงแหงละเล็ก ๆ นอย ๆ ไมเปนล่ําสัน
อันใด เมื่อทําไดแลว...ขาย หรือถาจะขายก็ตองเสียคาพาหนะบรรทุกแพงไมคุมกัน ราษฎรจึงทําแต
เพียงพอรับประทานเสียโดยมาก อุปสรรคทั้งนี้เกิดแต ทางคมนาคม อันเปนมูลสําคัญยิ่งอยางหนึ่ง…”
วิธีการแกไขปญหาชลประทานตามที่พระยาพหลพลพยุหเสนาไดกลาวเอาไวใน
หัวขอการคมนาคมขางตนนั้น ผูวาราชการจังหวัดหนองคายไดใหความเห็นวา
“…อาจทําใหที่ดินวางเปลากลายเปนนาใหราษฎรทํามาหากินเพิ่มขึ้นอีกฉะเพาะ
จังหวัดเดียวประมาณ 309,961 ไร สวนการทําน้ําก็วา ถารัฐบาลไมมีทุนพอจะทําไดโดยลําพังแลว
ราษฎรพรอมที่จะชวยเหลือออกกําลังแรงขุด ถมดิน ตลอดจนการรักษาทํานบ หรือเปด ปดน้ําเขาออก
ขอใหรัฐบาลออกแตความคิด มีเจาหนาที่ผูรูมาควบคุมในเวลาการทํางาน และลงทุนในเรื่องเครื่ อง
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กอสราง, มีเครื่องเหล็ก, อิฐและปูนเปนตน แมไดลดจํานวนเงินลงดังนี้แลว ยังไมพอจะทําไดทั่วไป ก็
ขอใหทําเพียงทดลองฉะเพาะหวยที่สําคัญเพียงอําเภอละ 2 แหงกอน เมื่อเห็นวามีผลดีและการเงินดี
ขึ้นแลว จึงคอยขยายทําใหมากขึ้นเปนลําดับตอไป…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.22/1 เรื่อง
รายงานตรวจราชการหัวเมือง 2-17 สิงหาคม 2487)
“…การเลี้ยงสัตว เห็นมีขอบกพรองสําคัญ 2 ประการคือ ขาดแพทยสัตว ที่จะ
ปองกัน ควบคุมหรือระงับโรคติดตอโดยทันทีประการหนึ่ง แถบนี้มักมีโรคระบาทของสัตวอยูเนือง ๆ
ในคราวไปตรวจราชการครั้งนี้ ตอนลองเรือมาตามลําน้ําโขงยังไดเห็นกระบือในทองที่จังหวัดนครพนม
นอนตายอยูบนตลิ่งหลายตัว มีคําพูดเจือขบขันของคนในภาคนี้วา กวาแพทยจะไดมาทําการชวยเหลือ
ปองกัน โรคก็หยุดระบาทแลว กลาวคือไมมีสัตวจะตายอีกแลวนั่นเอง
อีกประการหนึ่ง เคยไดยินมาแตกอนวา โคทางภาคนี้และที่อุบลฯ พันธุดีนัก ตัว
โตกวาแหงอื่น ๆ ครั้นมาเห็นเขาจริง ดูไมสมกับที่กลาวอาง ความรูเอาใจใสในการผะสม ปลอยใหปะ
สมพันธุกันไมเปนระเบียบ ไมแยกโคเล็กไวเพื่อขายหรือฆาดินตางหาก ทั้ง 2 ประการนี้ เห็นสมควรดําริ
แก ไ ข…” (หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ . สร.0201.22/1 เรื่ อ ง รายงานตรวจราชการหั ว เมื อ ง 2-17
สิงหาคม 2487)
“…ของปา เวลานี้ราคาตกมาก การคาขาย รายใหญ ๆ โดยมากตกอยูในมือของ
ชนชาติจีน ที่เปนของคนไทยแท ๆ นั้นหายากเต็มที คนไทยมักจะนําของไปขายสงใหรานใหญหรือรับ
จากรานใหญไปจําหนายตามชนบทบานนอก การคาซึ่งคนไทยทําติดตอกับจีนนั้น ออกจะเสียเปรียบอยู
เสมอ เพราะจีนยอมมีเลหเหลี่ยมและไหวพริบดีกวาคนพื้นเมือง มักถูกกดและโกงราคา โดยอางอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินวาเปลี่ยนแปลง อางราคาสินคาวาขึ้นลง คนพื้นเมืองไมทราบ ก็ตองเชื่อและซื้อขายกัน
ไป
ขอนี้รัฐบาลนาจะใหความชวยเหลือสงขาวใหทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงิน และ
ราคาสินคาซึ่งมีอยูในทองถิ่นใหทราบอยูเสมอ และถาสามารถจะทําได ก็ควรมีเจาหนาที่ทางพาณิชย
และกสิกรรมประจําจังหวัดและอําเภอ คอยแนะนําสงเสริมอาชีพของพลเมือง ใหเจริญรุงเรืองขึ้นหรือ
อยางนอยก็อยาใหเสียเปรียบพอคาจีน ยิ่งกวานั้นขึ้นไป ถาไดมีสหกรณทางพาณิชยสําหรับคนไทยขึ้น
แลว จะแกความบกพรองอันนี้ไดดีทีเดียว…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.22/1 เรื่อง รายงาน
ตรวจราชการหัวเมือง 2-17 สิงหาคม 2487)
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การเก็บภาษีอากร พระยาพหลพลพยุหเสนาระบุวา
“…ราษฎรโดยมากจนอยูแลว ตามเหตุผลที่กลาวไวในเรื่องอาชีพ ซ้ํามากระทบ
ความตกต่ําของเศรษฐกิจเขาดวย การหาเงินก็ชักจะฝดเคืองขึ้นมาก เคยอาศัยไดของปา บัดนี้ราคาก็
ตกต่ําและขายไมใครออก เมื่อมาไดทราบวาราชการไดสั่งใหสํารวจเนื้อที่นา พ.ศ.2475 เปนทนองจะ
เก็บคานาจึงทําใหราษฎรพากันตื่นเตนมาก
ในมณฑลอุดร การทํานาเรียกไดวาทําแตเพียงพอกิน ไมถึงกับซื้อขายเปนทางหา
กําไรเปนล่ําสัน รัฐบาลยังมิไดใหความบํารุ งอยางใด ซ้ําทางคมนาคมที่จ ะทําใหการบรรทุ กขาวได
สะดวกและถูกก็ไมมี ดังนี้จึงเห็นวาควรจะระงับการเก็บคานาของมณฑลนี้ไวกอน จนกวาการเงินจะดี
ขึ้นหรือจนกวารัฐบาลไดใหความบํารุงและใหความสะดวกในทางคมนาคมแกเขาแลว
ถาขืนเก็บในบัดนี้ เกรงวาความหายนะจะบังเกิดขึ้นแกชาวมณฑลอุดร เพราะ
ผลประโยชนจากขาวซึ่งควรจะไดมาเสียอากร โดยตรงนั้นไมมี ซ้ําตัวเองยังจนดวยอีกเลา เมื่อถูกเรงรัด
หนักเขา นาที่มีอยูจะกลายเปนของผูมั่งมีทรัพย คือพวกจีนไปหมด…” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.
0201.22/1 เรื่อง รายงานตรวจราชการหัวเมือง 2-17 สิงหาคม 2487)
“…ราคาสุกรทางฝงขวาแลฝงซายลําแมน้ําโขงประมาณเทากัน แตคาอาชญา
บัตรฆาสุกรนั้นตางกันมาก ทางฝรั่งเศสคิดถัวทั้งภาษีการคาเขาดวยแลว จะเสียสําหรับสุกรขนาดใหญ
ราวตัวละ 75 สตางค ขนาดเล็กตัวละ 30 สตางค ทางฝงเราขนาดใหญตัวละ 5 บาท ขนาดเล็กตัวละ 3
บาท เมื่อคาอาชญาบัตรแพงกวา ราคาขายก็ตองแพงกวา จึงนับแตเวลาที่ขึ้นคาอาชญาบัตรจากเดิม
เปนตนมา รายไดของรัฐบาลในทางนี้ต่ําลงไปมาก เชนทางนครพนมตามสถิติวาต่ําไปกวาหนึ่ง เพราะ
ผูชายไปรับเนื้อสุกรจากฝงซายมาขายแตเดิมเชน ทางเมืองทาแขกเคยฆาวันหนึ่งประมาณ 5 ตัว บัดนี้
ไดเพิ่มฆามากกวาเดิมอีกตั้งเทาตัว (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.22/1 เรื่อง รายงานตรวจ
ราชการหัวเมือง 2-17 สิงหาคม 2487)
อนึ่งราคาสุกรเองก็ถูกมากอยางตัวใหญไมเกิน 8 บาท และตัวเล็กไมเกิน 2 บาท
ยิ่งบางตําบลเชน ตําบลนาแกยิ่งนอยลงไปกวานั้นอีก เปนตัวขนาดใหญราว 5 บาท และตัวเล็กราว
50 สตางคเทานั้น เมื่อราคาเดิมมีอยูเพียงเทานี้ถานําไปคิดเทียบกับคาที่ตองเสียคาอาชญาบัตร 5 และ
3 บาทแลวไดตัวเลขเทาตัว (ตั้ง 100%) ขึ้นไป ดังนี้ดูออกจะเปนการเกินสมควร…” พระยาพหลพล
หยุหเสนายังไดกลาวย้ํากําชับเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีในหัวเมืองอีสานอีกวา “…ไดกลาวมาแลวในตอน
“พลเมือง” วา พึงระวังความกดขี่บีบคั้นอันมีเรื่องภาษีอากรรวมอยูดวย จึงเห็นควรดําริลดลงมาเปน
เก็บตัวใหญเพียง 2 บาท ตัวเล็ก 1 บาท หรืออยางมากก็เพียงตัวใหญ 3 บาท ตัวเล็ก 1 บาทตามอัตรา
เดิม และลดคาธรรมเนียมฆาโคและกระบือตามลงมาในเกณฑเดิม ตามพระราชบัญญัติฆาสัตวศก 119
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มาตรา 17 ดวย จึงอาจแกปญหานี้ไดบาง เพื่อนํามาซึ่งความไมแตกตางกับเขามากนัก ทั้งนํามาซึ่ง
รายไดของรัฐบาลอันตกต่ําไป…”
“…อนึ่ง เมื่อไดลดอัตราคาอาชญาบัตรลงแลว ถาเห็นสมควรจะวางกฎหมาย
ปองกันเนื้อโค กระบือและสุกรสด ทางฝงซายซึ่งจะสาดเขามาดวยก็ไดโดยมีกําหนดวา ถาผูใดจะนํา
เนื้อสดประเภทนี้ทางฝงซายซึ่งไดเสียภาษีทางโนนแลว เขามาขายทางฝงขวา จะตองนําเนื้อนั้นให
เจาหนาที่ตรวจและกําหนดใหเสียคาธรรมเนียม ผูใดฝาฝนจะตองมีผิดและริบเนื้อของกลาง…”
“…มีผูแสดงความเห็นวา เรือเล็กเรือนอยซึ่งไมมีประโยชนตอการทํารายไดอยาง
ใด นอกจากจะเปนพาหนะไปมานั้น ควรงดไมเก็บภาษี แตถาเปนเรือใหญซึ่งหาประโยชนเชน บรรทุก
สินคาไดดังนี้จึงควรเก็บภาษี และเก็บทั่วไปตลอดพระราชอาณาจักร
ขอนี้ขาพะเจายังมิไดสืบสวนพิจารณาวานาจะควรเปนสถานใด แตเห็นวาเปนความเห็นที่มีแงนาคิด จึง
ขอเสนอไปเพื่อเปนทางวินิจฉัยของเจาหนาที่…”
“…สุราทางแดนฝรั่งเศส เสียภาษีถูกและแรงถึง 60 ดีกรี ประกอบกับสัญญา
ระหวางสยามกับฝรั่งเศสในเรื่องภาษีในเขต 25 กิโลเมตร และในขอที่วาใหคิดตั๋วไปมาไดคนละไมเกิน
5 ลิตร เหลานี้เปนเหตุใหสุราทางฝงซายลําน้ําโขงสาดเขามาในดินแดนของเราเปนอันมาก และลักลอบ
หลีกเลี่ยงล้ําเขต 25 กิโลเมตรเขามาดวย เปนเหตุใหเสียหายในทางภาษีของรัฐบาล จึงควรหาทางดําริ
แก ไ ข…” (หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ . สร.0201.22/1 เรื่ อ ง รายงานตรวจราชการหั ว เมื อ ง 2-17
สิงหาคม 2487)
การขยายเสนทางคมนาคมเขาสูพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนลางตั้งแต พ.ศ.2468-2476
มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ ดั ง กล า วคื อ ทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
เศรษฐกิจเพื่อเลี้ยงชีพเปนเศรษฐกิจเพื่อการคาและสงผลกระทบตอสังคมในพื้นที่ดังกลาวตั้งแต พ.ศ.
2468 จนถึงตนทศวรรษ 2480 โดยเศรษฐกิจเพื่อยังชีพนั้นเนนการพึ่งพาน้ําฝนและน้ําจากธรรมชาติ
เปนปจจัยสําคัญในการผลิต ราษฎรที่ตั้งถิ่นฐานสวนใหญในอีสานมักจะอยูใกลกับแหลงน้ําเพื่อทําการ
เพาะปลู ก เลี้ ย งสั ต ว และจั บ สั ต ว น้ํ า เป น อาหาร และประกอบอาชี พ หั ต ถกรรมเป น สํ า คั ญ
(วิบูลย ลี้สุวรรณ, 2527: 153-154) อาชีพสําคัญคือ การทํานาปลูกขาวซึ่งเปนพืชเพาะปลูกที่กระทํา
กันมาตั้งแตโบราณ สวนการเลียงสัตวประกอบดวย โค กระบือ สุกร และยังอาศัยแรงงานจากสัตวอาทิ
กระบือ ชวยทุนแรงในการผลิต คือการไถนา สําหรับอาชีพทางดานหัตถกรรมคือ การทอผา ตีเหล็ก จัก
สาน ทําเครื่องปนเดินเผา ตมเกลือ ดังความในพระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5 กลาวถึงผาเมืองอุบลฯ
ความวา “…ตั้งแตครั้งยังเปนเด็ก ทุกคนพูดถึงไหมอุบล คนรวยแคไหนในจังหวัดอื่นก็สูการแตงกายของ
อุบลไมได ไหมอุบลสวยมาก ยังติดตาและความรูสึก…” นอกจากนี้ราษฎรยังตีเหล็กเพื่อใชเปนเครื่อง
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ไมเครื่องมือในการผลิตในชีวิ ตประจํ าวัน อาทิ การตีมีด ขวาย เสียม เคียว และผานสําหรับ ไถนา
(วิลาศ โพธิสาร, 2536: 14) กลาวไดวาภายหลังที่รัฐบาลสรางทางรถไฟเขาสูพื้นที่ลุมน้ํามูลตอนใน
ประกอบดวยบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีตั้งแต พ.ศ.2468-2473 ทําใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดานการผลิตขึ้น มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น การจับจองที่ดินรกราง
และถางป า เพื่ อสร า งเป น พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ทางการเกษตร ตั้งแตจังหวัดสุริน ทรจ นถึง อุ บ ลราชธานี
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ส.บ.2.47/69 เรื่อง รายงานตรวจราชการมณฑลอีสานและนครราชสี มา
9 ธันวาคม 2469 อางอิงจาก วิลาศ โพธิสาร, 2536: 14) พบวามีการขยายพื้นที่ทํานามากขึ้น ดังเชน
ใน พ.ศ.2468 มีเนื้อที่นา 1.3 ลานไร เมื่อถึง พ.ศ.2472 เพิ่มขึ้นเปน 1.7 ลานไร กลาวคือเพิ่มขึ้นจาก
เดิน 3.7 แสนไร สะทอนใหเห็นวาการปลูกขาวมีความสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงดาน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนเปนการผลิตเชิงพาณิชย มีพอคาชาวจีนมารับซื้อขาว รวมทั้งการตั้ง
โกดัง หรือยุงฉางเก็บขาวเปลือกใกลกับสถานีรถไฟ ในพ.ศ.2475 สถานีรถไฟสุรินทร ศีขรภูมิ บานกํา
แง ศรีสะเกษ บานโพมูล วารินชําราบ ลําชี สําโรงทาบ หวยขะยุง มีปริมาณขาวถูกขนสงขึ้นรถไฟ
จํานวน 1.4 หมื่นตัน นอกจากการคาขาวแลว การคาสุกร หลังจากที่มีทางรถไฟก็เพิ่มจํานวนมากขึ้น
กลาวคือพอคาจีนมารับซื้อในราคาตัวละ 20 บาทจากแตเดิมที่ใหราคา 10 บาทมีตัวอยางใน พ.ศ.2475
สถานีรถไฟสุรินทรสงสุกรจํานวน 22,950 ตัว ศีขรภูมิ 1,620 ตัว บานกําแพง 9,450 ตัว ศรีสะเกษ
8,814 ตัว กันทรารมย 765 ตัว หวยขะยุง 765 ตัว วารินชําราบ 19,732 ตัว ซึ่งเดิมมณฑลอุบลราชธานี
สงขายออกนอกมณฑลใน พ.ศ.2455 เพียง 688 ตัวเทานั้น (วิลาศ โพธิสาร, 2536: 16)
การเขามามีบทบาทของชาวจีน กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ทรงพระกรุณา
กราบทูลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัววา “…ถาไมไดจีนพวกนี้มาตั้งทําเลอยูแลว การคาใน
แถบนี้ก็ยังจะไมเจริญ แตเมื่อสังเกตดูตลอดทางรถไฟรูสึกวาจวนจะเปน Colony จีน…” (หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ. มร.7 พ.5 2/3 เรื่อง ประกาศเปดการเดินรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 13 กรกฎาคม
2471) ชาวจีนยังไดนํากิจการโรงสีขาวขนาดยอมเพื่อแปรสภาพขาวเปลือกเปนขาวสารและจัดสงขาย
ทางรถไฟ นอกจากนี้ยังมีการคาสุกรดังกลาวมาแลว ในพ.ศ.2469 สถานีรถไฟเมืองสุรินทร บรรทุกสุกร
ไปยังนครราชสีมาจํานวน 67,042 ตัว สรางรายไดใหแกกิจการรถไฟถึง 149,385 บาท (วิลาศ โพธิสาร
, 2536: 17)
พ.ศ.2477 นายบุญมา เสริฐศรี ผูแทนราษฎรจังหวัดเลย ไดมีปาฐกถาเกี่ยวกับ
สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเลยเอาไวเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ.2477 ดังความวา
“…การทํามาหากินของชาวพื้นเมืองนี้ ซึ่งนับวาเปนล่ําเปนสันกลาวรวบยอดทุก
อําเภอคือ การทํานา และการทําไร
การทํานา มีทําที่อําเภอกุดปอง และอําเภอวังสพุงมาก ทําตามที่ราบซึ่งตั้งอยู
ระหวางเขา อาศัยน้ําฝนเปนน้ําหลอเลี้ยงตนขาว ถาปไหนฝนไมตก ปนั้นก็ไมไดทํานา ซึ่งเปนการทํา
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ตามบุญตามกรรมตามธรรมชาติอํานวย จังหวัดนี้เคยแลงถึง 7 ป 8 ปก็มี เชนเมื่อ พ.ศ.2468 ราษฎร
อดอยากตองขุดกลอย ขุดมัน มะขี (ผลไมไผ) หยวกกลวย กินตางขาว ทุกวันนี้จังหวัดนี้อุดมขาวมาก
ขาวเปลือกขายหาบละ 50 สตางค ขาวสารหาบละ 1 บาท แมแตราคาต่ํา ๆ เชนนี้ก็ไมมีคนซื้อ
การทําไร มีทําที่อําเภอดานซาย อําเภอทาลี่ อําเภอเชียงคานมาก อําเภอเหลานี้
พื้นที่ประกอบไปดวยเขา การทําไรตองทําตามเนินเขา เชนไรขาว ไรฝาย ไรพริก ไรครั่ง ไรยาสูบ ปหนึ่ง
ๆ ไดผลจากไรเหลานี้มาก แตไมไดสงไปจําหนายที่อื่น เขาขายกันราคาพื้นเมือง ฝายหาบละ 2.50 บาท
ครั่งหาบละ 10-15 บาท พริกหาบละ 2.50 บาท ยาสูบหาบละ 3-4 บาท
สินคาเพื่อนเมือง มีขาว ฝาย ครั่ง พริก ยาสูบ ดินประสิว และของปามีแทบทุก
ชนิด เชน ไมคูน เปลือกเสียด มะเรอ ไมจลัก ตอไปถาหากวาบานเมืองเราเจริญ รัฐบาลถลุงทรัพยใน
ดินแลว จะมีเหล็ก ทองคํา ตะกั่ว ทับทิม ซึ่งในเวลานี้ราษฎรในทองที่นั้นไดพบ และเคยถลุงใชมาแลว
เชนเหล็กเปนตน นอกจากนี้มีตนไมซึ่งจะเปนประโยชนตอไป คือ (ตนสน มีที่ภูเขากระดิ่งและเขาหลวง
จํานวนหลายหมื่นตน) ตนเต็ง ตนรัง ประดู ไมตะเคียน ไมมะยมหอม ฯลฯ จังหวัดตาง ๆ เชนอุดร
หนองคาย นครพนม ขอนแกน เปนตน ไดอาศัยสินคาฝาย พริก ครั่ง จากจังหวัดนี้เสมอ แตการไปมา
กินเวลาแรมเดือน ซึ่งรายไดไมคุมรายจาย ดังนั้นเขาจึงพากันทอใจ คงทําแตพอใชสอยเทานั้น…”
(ปาฐกถาของผูแทนราษฎร เรื่อง สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2539: 135-136)
ทั้งนี้ขุนรักษาธนากร ผูแทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีไดอธิบายถึงสภาพทั่วไปของ
พลเมืองจังหวัดอุดรธานีและการประกอบสัมมาอาชีพเอาไวความวา
“…พลเมืองสวนมาก เปนคนอยูในทองที่มาแตเดิม นอกจากนี้ก็มีคนทางฝงซาย
ขามมาอยูบาง สวนมากรับประทานอาหารมีขาวเหนียวเปนพื้น แตเปนคนมีนิสัยออนโยน วานอนสอน
งายเรียบรอย สงบเสงี่ยมดี อาชีพสําคัญเกี่ยวดวยการทํานาเปน พื้นและเลี้ยงปศุสัตว สัตวพาหนะ
ประกอบไปดวยและมีการตมเกลือที่เรียกวาเกลือสินเธาว ซึ่งขูดจากผิวดินที่มีสาเกลือขึ้นเรียกวาขี้ทา
เอามากรองแล ว ต ม เคี่ ย วหรื อ ขุ ด บ อ ที่ มี น้ํ า เค็ ม เป น ส ว นมากตั ก ขึ้ น มาต ม จนงวดลงเป น เกลื อ …”
(ปาฐกถาของผูแทนราษฎร เรื่อง สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2539: 148-149)
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ภาพที่ 6.14 การทําเกลือในจังหวัดอุดรธานี
ที่มา: Robert L. Pendleton (1959: Web-Site)
จากที่กลาวมายังมีนโยบายสงเสริมการเกษตรกรรมของรัฐบาลรัชกาลที่ 7 คือ
การจัดใหมี “โรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรม” ในอีสานซึ่งเปนแผนงานโครงการของกระทรวงเกษตราธิการ
การสงเสริมนี้รัฐบาลเนนใหความชวยเหลือตอราษฎรในการศึกษาการกสิกรรมซึ่งเปนอาชีพที่สําคัญใน
ปจจุบันของประเทศสยาม นอกจากนี้กรมการเกษตรและการประมงยังไดดําเนินการและขยายงาน
ทางดานการกําจัดยาง การบํารุงฝาย การบํารุงขาว การปราบโรคพริกไทยและอื่น ๆ โดยมีเจาหนาที่
จํานวนมากประจําโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม ในสวนนโยบายที่เกี่ยวกับการบํารุงการเกษตร
รั ฐ บาลเน น หนั กว า จะต องอาศั ย ผู ที่ส อบไลไ ดจ ากโรงเรีย นฝกหัด ครูป ระถมกสิกรรมมาเปน ผู ช ว ย
ดําเนินการ ในสวนภูมิภาคการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรนั้นยังอยูในระยะการขยายตัวออกไป และไดมีการ
จัดตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมที่ตําบลหวยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนโรงเรียนมัธยม
เกษตรแหงแรกในสวนภูมิภาค ตอมาคือ มหาวิทยาลัยแมโจ โรงเรียนแหงนี้เปดการสอนวิชาเกษตร
ชั้นสูงใหแกนักเรียนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต และภาคกลาง เพื่อการออกไปประกอบอาชีพอยาง
แทจริง (กระทูถามที่ 166/2478 ของนายสนิท เจริญรัฐ ผูแทนราษฎร ณ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
การรังวัด, โรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรม และวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนที่
0ง. หนา 2876. 22 ธันวาคม 2478)
นอกจากนี้กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ.2475 ชายฉกรรจตองเสีย
เงินสวยคนละ 4 บาทตอป ซึ่งตองจายเปนเงินและสิ่งของ ในขณะเดียวกันราษฎรที่เปนชายตองถูก
เกณฑแรงงานตามระบบการเกณฑเขาเปนกําลังในกองทัพ เมื่อทางราชการตองการชายฉกรรจจะตอง
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ถูกสงไปทํางานโยธาขุดคลองทั้งในหัวเมืองหรือในเมืองหลวง เชน การกอแพงเมือง ขุดสระน้ํา เปนตน
(ไพฑูรย มีกุศล, 2526: 27)
การขยายเส น ทางรถไฟจากกรุ ง เทพฯ มาถึ ง เมื อ งนครราชสี ม าตั้ ง แต ส มั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทําใหชาวจีนอพยพหลั่งไหลเขามาตั้งหลักแหลงเปนจํานวน
มาก โดยกระจายตัวอยูตามเมืองตาง ๆ ในอีสาน เพื่อทําการคาขายและเคลื่อนยายมาตามเสน ทาง
รถไฟ เมื่อเสนทางรถไฟขยายตัวจากนครราชสีมาไปยังบัวใหญและขอนแกน ทําใหเกิดการคาขายของ
คนจีน กลาวคือ รถไฟขยายเสนทางถึงอําเภอบัวใหญใน พ.ศ.2474 และถึงเมืองขอนแกนใน พ.ศ.2476
(ขอนแกน มณฑลอุดร) ทําใหการคาขายของคนจีนกวางขวางยิ่งขึ้นเนื่องจากการคมนาคมอันสะดวก
และยังทําให “ขาว” กลายเปนสินคาสงออกที่สําคัญ โดยพอคาชาวจีนเปนสื่อกลางในการรับซื้อและตั้ง
ยุงฉางขาวอยูริมสถานีรถไฟเพื่อบรรทุกขาวขึ้นรถไฟในจุดที่ใกลที่สุด เพื่อสงไปขายที่นครราชสีมาและ
สงไปขายที่กรุงเทพฯ เชนเดียวกันกับเมืองอุบลราชธานีรถไฟเดินถึงใน พ.ศ.2473 (นิภาพร กุลมาตย,
2542: 34-35) หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ.2476 มีจํานวนขาวเปลือกสงออกจากอีสาน
จํานวน 1,365 ตัน และใน พ.ศ.2477 ไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในอัตราทวีคูณเปนจํานวน 15,393 ตัน
(หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ . กค.0301.1.38 I/31 เรื่ อ ง Thirty Seventh Annual Report on the
Administration of the Royal State Railways for the Year B.E. 2476 และ หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. กค.0301.1.38 I/32 เรื่อง Government of Siam Thirty Eight Annual Report on the
Administration of the Royal State Railways for the Year Buddhist E.R.A.2477 อ า งอิ ง จาก
นิภาพร กุลมาตย, 2542: 35)
ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิดขึ้น ตอราษฎรชาวอีส านทั้งมณฑลนครราชสีมาและ
มณฑลอุดร มีสาเหตุมาจากการขยายตัว ของเสน ทางคมนาคมที่ขึ้นถึ งหั วเมืองใหญ ๆ ดังกลาวมา
ขางตน ราษฎรจึงปรับตัวเพื่อความอยูรอดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิตขาวจากผลิตเพื่อกินใช
ในครอบครัวเปนการผลิตเพื่อการคา โดยมีพอคาชาวจีนเปนคนกลางในการรับซื้อสินคาจากทองถิ่น
สงไปขายยังกรุงเทพฯ และยังนําสินคาสําเร็จรูปประเภทตาง ๆ มาขายตามหัวเมืองอาทิ ดาน เสื้อผา
สําเร็จรูป ซึ่งไดทําลายผลิตผลหัตถกรรมผาฝายทั้งหลายโดยสิ้นเชิง เพราะราษฎร โดยเฉพาะชาวนาให
ความนิยมหันไปซื้อเสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องใชตาง ๆ อาทิ ไมขีด เข็ม เกลือทะเล จอบ ผานไถ สังกะสี
รองเทาเปนตน และนอกจากนี้การเดินทางของผูคนก็มีอัตราเพิ่มขึ้น โดยอางอิงจากการมีเสนทางรถไฟ
ที่ขยายถึงหัวเมืองอีสานตอนบนสุดที่เมืองขอนแกน และสุดที่อุบลราชธานี ทําใหการเดินทางขนสง
สิ่งของรวดเร็วกวาในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่กลาวมานี้จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพื่อการคา
มากขึ้น โดยเฉพาะการติดตอเคลื่อนยายระหวางกรุงเทพฯ กับชุมชนอื่น ๆ ที่อยูในพื้นที่ของสถานีรถไฟ
เชน บัวใหญ บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ ขอนแกน และอุบลฯ การเกิดระบบเศรษฐกิจแบบการคานี้ทํา
ใหราษฎรผันตัวเองเขาสูระบบดังกลาวที่มีเงินตราเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ดังนั้นความพยายาม
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ในการแสวงหาเงินตราของราษฎรจึงเพิ่ มมากขึ้น เพื่อความสะดวกสบายในชีวิต และเมื่อขาวสาร
สามารถขายเปนสินคาสงออกได ยอมทําใหราษฎรนิยมหันไปผลิตขาวทั้งใหเหลือกินเหลือใชและเหลือ
สําหรับการขายดวย ทั้งยังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการขยายพื้นที่บุกเบิกที่ดินทํากินมากกวาเดิม
ดังจะเห็นไดวา ในจังหวัดนครราชสีมา ระหวาง พ.ศ.2481-2485 ชุมชนบัวใหญสามารถผลิตขาวได
มากถึง 8,033,766 ถัง และในป พ.ศ.2485 สามารถผลิตไดจํานวน 2,175,858 ถัง ชวงเวลาดังกลาว
มาขาวสารเหลือไวบริโภคจากการสํารวจในชวงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2486-8 พฤษภาคม พ.ศ.2487
มีจํานวนมากถึง 76,667 ถัง (นิภาพร กุลมาตย, 2542: 35)
เมื่อพิจารณาการมาถึงของรถไฟเสนทางอีสานตอนเหนือแลวพบวา สงผลตอ
การขยายตัวทางการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตขาว การปลูกขาวกลายเปนอาชีพหลักที่ชาวนาให
ความสําคัญ สวนรองลงมานั้น คื อ การปลูกพริก หอม กระเทียม แตงกวา ถั่ว และฟงทอง พืชผั ก
ดังกลาวนี้ปลูกไวเพื่อบริโภคในครัวเรือนเวนเสียแตจะมีเอาไวขายบาง ในรายงานการสํารวจโภคกิจ
ตามชนบทสยามครั้งที่ 2 ของเจมส เอ็ม แอนดรูส ระบุวา “…ขาวปลูกกันมากในตําบลที่ไมหางจากทาง
รถไฟ...” (เยมซ เอ็ม. แอนดรูส, 2480: 40) มีการขยายพื้นที่ทางการเกษตรดวยวิธีการหักรางถางพง
ซึ่งยังมีพื้นที่จํานวนมากที่สามารถขยายการผลิตรองรับได โดยพื้นที่ใดใกลกับหมูบานหรือใกลสถานี
รถไฟก็จ ะถูกจั บ จองกอน ในช ว งระหว าง พ.ศ.2476-2477 ผลผลิตขาวตอไรถือวาอยูในเกณฑ ต่ํา
สํ า หรั บ พื้ น ที่ การผลิตข า วเจ าและขาวเหนีย ว ซึ่งมีความแตกตางจากบริเวณอื่น ๆ ของภาคอีส าน
กลาวคือ พื้นที่ผลิตขาวเจาจะมีอัตราสวนมากกวาพื้นที่ผลิตขาวเหนียว เนื่องจากการผลิตขาวเจาขึ้นอยู
กับการบริโภคขาวเจาเปนหลัก ซึ่งขาวเจามีความตองการของตลาดสูงกวาขาวเหนียว สวนพันธุขาวที่
นิยมปลูกกันคือ พันธุปนแกว ซึ่งเปนพันธุขาวที่รัฐบาลคัดเลือกจัดสงไปประดวกที่เมืองริโจนา ประเทศ
แคนาดา เครื่องมือเครื่องใชในการทํานา ราษฎรทําขึ้นใชเอง เวนแตจะมีฐานะก็จะซื้อเคียว หรือจอบ
ในราคา 2-3 บาท (นิภาพร กุลมาตย, 2542: 39)
แมวาจะมีอัตราเติบโตของการผลิตขาวในอีสาน และชุมทางบัวใหญซึ่งเปนพื้นที่
เหนื อ สุ ด ที่ เ ส น ทางรถไฟเข า ถึ ง ใน พ.ศ.2474 อย า งไรก็ ต ามก็ พ บว า มี ป ญ หาในการผลิ ต ข า ว ซึ่ ง
ประกอบดวย การเสียเงินคารัชชูปการและคานาเปนเงินแทนสิ่งของและขาว ไดสงผลตอชาวนาคือ
เปนการดึงใหชาวนาตองทําการผลิตเพื่อการคามากขึ้นเพื่อใหไดเงินเพียงพอชําระคารัชชูปการ สวนที่
สองคือ ราษฎรไดรับความเดือดรอนเนื่องจากการผลิตเพื่อตัวเองในสภาวะปกตินั้น สวนเกินจากการ
บริโภคในครอบครัวไมมากนัก ยิ่งชาวนาตองผลิตสิ่งของที่สามารถจะแลกเปลี่ยนมาเปนตัวเงินดวยแลว
ก็นับวาเปนความลําบากของชาวนา ในบางครั้งหากชาวนาไมยอมเสียคานา ราษฎรก็ตองถูกเกณฑไป
ใชแรงงานหลวง และตองเสียเวลาทํามาหากินเชน การถูกเกณฑไปสรางถนนสายชัยภูมิ – บัวใหญ
(นิภาพร กุลมาตย, 2542: 40) ปญหาตอมาคือภัยธรรมชาติ จากสภาพภูมิศาสตรที่พื้นที่มีดินปนทราย
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และไมอุมน้ํา ทําใหพื้นที่ทางตอนเหนือของนครราชสีมาตองประสบปญหาขาดแคลนน้ําสําหรับใชใน
การเพาะปลูกอยูเสมอ แตในขอเท็จจริงแลวมีปริมาณน้ําฝนมากพอสมควร ดังตารางนี้
ตารางที่ 6.11 ปริมาณน้ําฝนในอีสานระหวาง พ.ศ.2478-พ.ศ.2481
พ.ศ.
2478
2479
2480
2481
เฉลี่ย

นครราชสีมา
(มิลลิเมตร)
1,421
1,006
1,020
1,313
1,090

ชัยภูมิ
(มิลลิเมตร)
1,123
760
1,110
1,283
1,089

ขอนแกน
(มิลลิเมตร)
1,571
1,239
1,289
1,116
1,305

ที่มา: นิภาพร กุลมาตย (2542: 41)
จากการขยายตัวของพื้นที่ทางการเกษตร ยังมีการขยายตัวดานการเลี้ย งสัตว
นิภาพร กุลมาตย (2542: 41-43) ระบุวา เนื่องดวยลักษณะภูมิประเทศของอีสานเปนที่ราบสูง มีสภาพ
เหมาสมตอการเลี้ยงสัตวพาหนะ เพราะมีทุงหญาไวสําหรับเลี้ยงสัตว ครอบครัวชาวนาจึงตองมีโค
กระบือ เพื่อใชแรงงานไถนา อยางนอยครอบครัวละ 10-40 ตัว บางครอบครัวมีโค กระบือนบรอยตัว
โดยโค กระบือ จะขยายพันธุออกไปตามธรรมชาติ อีกทั้งการเลี้ยงมิไดลงทุน โดยปลอยใหโค กระบือ
หากินตามธรรมชาติ ไมมีการฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาด ดังนั้นเมื่อเกิดโรคระบาดสัตวพาหนะจึงลม
ตายเปนจํานวนมาก สวนการเลี้ยงสุกร พบวาในชุมชนบัวใหญ มีการเลี้ยงสุกรแบบปลอยใหหากินเอง
และกินเศษอาหารจากครอบครัวโดยหนึ่งครอบครัวจะมีสุกรอยางนอย 2-3 ตัว ใชเวลาเลี้ยงประมาณ
8 เดือนถึง 1 ป เมื่อโตเต็มที่แลวจะมีพอคามารับซื้อถึงหมูบาน และรวมตอนไปหรือบรรทุกเกวียนไป
รวมกันที่ชุมทางใหญเมืองนครราชสีมาซึ่งเปนตลาดใหญ แตก็พบปญหากลาวคือ การตอนสุกรเปนฝูง
หากถูกแดดมาก ๆ มันจะเดินไมไหวและเสียเวลาพักผอนนาน และอาจถูกนักเลงแถวตําบลจอหอเอา
แมวโยนใส ฝูงสุกร สร า งความแตกตื่ น ทํ าใหสุกรวิ่งหนีเขาปาแลวจับ ไปกิน สว นอีกวิธีการคือ การ
บรรทุกใสเกวียนแตใชคาใชจายสูง การเลี้ยงสุกรจึงเปนการเลี้ยงไวขายประการเดียว และมีการเลี้ยง
อยางแพรหลายในปริมณฑลลุมน้ํามูลตอนบน โดยใน พ.ศ.2476 - 2477 และ พ.ศ.2480 - 2481 มี
สุกรถูกสงไปนครราชสีมาจํานวน 2,879 ตัว 2,610 ตัว และ 3,104 ตัว 1,890 ตัว
ในดานสภาพการคาขาย พบวา เกิดความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่สถานีรถไฟบัว
ใหญ ตั้งแตการคาภายในชุมชนและขยายตัวสูการคาภายนอกชุมชน มีขาวเปนผลผลิตหลัก และยังมี
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พืชผัก ผลไม ขายกันในตลาดทองถิ่น เชนตลาดสถานีรถไฟบัวใหญ ตลาดสถานีโนนทองหลาง และ
ตลาดสถานีหนองบัวลาย มีพืชผักขายอาทิ พริก หอม กระเทียม แตงกวา ถั่ว ฟกทอง กลวย ออย เปน
ตน การเลือกอธิบายถึงชุมทางบัวใหญนี้ดวยเหตุผลที่เปนสถานีปลายทางในพื้นที่มณฑลนครราชสีมา
โดยในชวง พ.ศ.2474-2476 สถานีบัวใหญเปนสถานีปลายทางรถไฟสายอีสานเหนือที่มีปริมาณการคา
ขาวมากเปนอันดับหนึ่งของภาคอีสาน และเปนอันดับสามของประเทศ กลาวคือมีโรงสีและฉางขาว ซึ่ง
พอคาจีนตั้งอยูบริเวณสองขางทางของสถานีรถไฟ (นิภาพร กุลมาตย, 2542: 46)
นิรุบล อึ้งอารุณยะวี (2543: 29) ไดกลาววา ใน พ.ศ.2476 หลังจากที่รถไฟขึ้น
ถึงบานไผและขอนแกนในปดังกลาวมาแลว สภาพการคมนาคม โดยเฉพาะการเคลื่อนยายคน สัตวและ
สิ่ งของจากที่ แห งหนึ่ ง ไปยั ง ที่ แห ง หนึ่ ง การขนสงผูโ ดยสารหรื อสิน คา ซึ่งเปน อาชีพบริ การที่ เ พิ่ ม
ประโยชนและมูลคาของสินคาใหสูงขึ้น ชุมชนที่อยูในชุมทางการคมนาคม จะมีการขยายตัวของชุมชน
อยางรวดเร็ว และทําใหเศรษฐกิจเติบโตมากยิ่งขึ้นอันสืบเนื่องจากการมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก ซึ่ง
เกิ ด ประโยชน ในด า นสั งคม การเมื องและเศรษฐกิจ จากที่การคมนาคมแตเดิ มก อนจะมีก ารตรา
พระราชบัญญัติสรางทางรถไฟสายนครราชสีมาถึงขอนแกนใน พ.ศ.2468 การคมนาคมของขอนแกน
โดยเฉพาะบานไผยังใชรูปแบบที่ปฏิบัติสืบตอกันมาตั้งแตบรรพบุรุษโดยการอาศัยแรงงานคน แบก
หาบ หาม หรือใชแรงงานจากสัตว บรรทุก ลาก จูง การเดินทางจะใชเสนทางบกเปนหลัก เนื่องจาก
ชุมชนบางแหงในอีสานไมมีแมน้ําสายใหญไหลผาน รถยนตและรถไฟยังมาไมถึง ดังนั้นการเดินทางจึง
ใชเสนทางเกวียนเปนหลัก โดยพัฒนาจากทางเทา ผูเดินทางจะเดินทางดวยเทา ขี่มา วัวตาง วัวเทียม
เกวียนตลอดจนขบวนคาราวานเกวียนจะเลือกใชวิธีการใดนั้นขึ้นอยูกับระยะทางและจํานวนสิ่งของที่
จะบรรทุกไป การเดินทางในฤดูแลงจะสะดวกกวาการเดินทางในฤดูฝน เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ
ของบานไผเปนที่ราบสูง ๆ ต่ํา ๆ สลับกันเปนลอนคลื่นซึ่งในภาษาถิ่นอีสานเรียกวา “โคก”
สภาพเศรษฐกิจบานไผกอน พ.ศ.2468 นับวามีลักษณะคลายคลึงกับทุกหมูบาน
ในภาคอีสาน กลาวคือ มีการทํานาในบริเวณพื้นที่ราบ ชาวบานจะทํานาดํา และปลูกขาวเหนียวเปน
สวนใหญ (สุวิทย ธีรศาศวัต และดารารัตน เมตตาริกานนท, 2538: 33) ในการทํานาจะอาศัยน้ําฝน
เปนหลัก นาแตละแปลงจะมีขนาดเล็กเนื่องจากจะตองเก็บกักน้ําเอาไวในแตละแปลง เพราะยังไมมี
การทําเหมืองฝายอยางเปนระบบ หากน้ําในแตละแปลงมีมากเกินความตองการก็ปลอยน้ําโดยวิธีตัด
คันกั้นน้ําไปยังแปลงอื่น ๆ แรงงานที่ใชในการทํานาใชแรงงานคนและโคกระบือ สวนเครื่องมือเครื่องใช
เปนเครื่องมืออยางชาวบาน สามารถทําเองไดเชน ไถ คราด ซึ่งทําจากไม หากเครื่องมือชนิดใดไม
สามารถทําเอง จะมีการแลกเปลี่ยนกับหมูบานอื่น นอกจากการทํานา แลวชาวบานยังมีการเพาะปลูก
พืชไร เชน ออย ฝาย ปอ ขาวโพด รวมทั้งพืชสวนครัว เชน ผลไม มีการเลี้ยงสัตวไวใชแรงงานและไว
เปนอาหารเชน เปน ไก สุกร โค กระบือ ทั้งยังมีหัตถกรรมในครัวเรือนที่ทํากันอยางกวางขวางคือ
หัตถกรรมผาฝายและผาไหม ซึ่งเปนการผลิตในครอบครัวโดยเฉพาะผาฝาย สวนไหมจะผลิตกันทุก
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ครอบครัว และเปนผลผลิตที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมากกวาผลผลิตอื่น ๆ เนื่องจากมีการผลิตมาก
และเปนสินคาที่กินระวางนอย ขนสงสะดวก เมื่อชาวบานเหลือจากการบริโภคภายในครอบครัวและ
ทองถิ่น ชาวบานก็มักจะนําไปขายใหกับพอคา เพื่อนําออกไปปอนตลาดทองถิ่นอื่น นอกจากนั้นยังมี
การทําเกลือ การทําเกลือ ชาวบาน จะเริ่มตมกันในเดือนที่ 3 ที่บอกฐิน บานโนนงิ้ว ซึ่งอยูทางทิศใต
ของบานไผ (นิรุบล อึ้งอารุณยะวี, 2543: 37)
หลัง พ.ศ.2468 เมื่อมีการเริ่มกอสรางเสนทางรถไฟสายนครราชสีมา-บานไผขอนแกน ตั้งแตปดังกลาว ซึ่งเปนพื้นที่อีสานตอนเหนือ สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงคือ การคาเริ่ม
ขยายตัว โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรและของปา ราษฎรจะเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกดวยวิธีการ
ถากถางพื้นที่รกราง จับจองเปนของตนเพื่อทําการเพาะปลูกเชน ปลูกขาว ฝาย หมอน เลี้ยงไหม ปลูก
พืชสวนครัว และเลี้ยงสัตว เปนตน ทั้งนี้เพื่อนํามาขายในตลาดบานไผ ทางรถไฟก็เปนสาเหตุสําคัญที่
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในภาคอีสาน การเปลี่ยนแปลงการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองและ
การแลกเปลี่ยนสูการผลิตเพื่อการคา แผขยายเขามายังชุมชนบานไผ เมื่อมีการสรางทางรถไฟทําใหมี
แรงงานเขามาในชุมชนบานไผจํานวนมาก และสงผลใหเกิดความตองการบริโภคเกิดขึ้น การซื้อขาย
โดยใช “เงินตรา” เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการคมนาคมสะดวกกวาเดิม การเดินทางในชุมชนใกลเคียง
สามารถใชเสนทางเกวียนเพื่อเชื่อมเขาสูทางรถไฟไดสะดวก และการเดินทางตามรางรถไฟที่กําลัง
กอสรางจะสะดวกกวา ชาวจีนไดเริ่มเขามามีบทบาทแลกเปลี่ยนและซื้อขายดังไดกลาวมาแลว ปจจัยที่
ทําใหราษฎรมีการตื่นตัวในการเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะสินคาทางการเกษตร อันไดแก ขาวเปลือก
ขาวโพด ปอ ปาน พริก ไหม ยาสูบ เกลือ สัตวเลี้ยง เชน สุกร โค กระบือ ของปาเชน ครั่ง หนังสัตว
เขาสัตว (นิรุบล อึ้งอารุณยะวี, 2543: 39)
สภาพเศรษฐกิ จ ของชุมชนบานไผใ นระหวา ง พ.ศ.2476 เปน ตน ไป มีความ
เปลี่ยนแปลงจากการเขาถึงของรถไฟมายังเมืองขอนแกน การขยายตัวของเสนทางคมนาคมทางบกโดย
รัฐบาล ทําใหพื้นที่ชุมทางแหงนี้ไดกลายมาเปนแหลงซื้อขายสินคา โดยมีชาวจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัด
มหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุเขามาทําการคา (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.67.1/3 เรื่อง
ข า หลวงใหญ (พระยาสั จ จาฯ ตรวจราชการสว นภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม อุดร ขอนแกน ) 13
พฤศจิกายน 2477-2480) รวมทั้งเปนศูนย กลางการคาที่มีชาวจีน เปนตัว กลางเชื่อมระหวางตลาด
ภายในชุมชนและตลาดอื่น ๆ สงผลใหระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตัวเองเปลี่ยนเปนระบบเศรษฐกิจแบบ
เงินตราดังเชน ชุมชนบัวใหญ (นิรุบล อึ้งอารุณยะวี, 2543: 49) การเปดเดินรถไฟสายนครราชสีมาบานไผ ถึงเมืองขอนแกนใน พ.ศ.2476 เปนสวนหนึ่งของ “โครงการสรางทางรถไฟสายนครราชสีมาหนองคายที่ มี ค วามยาว 359 กิ โ ลเมตร” โดยมี เ หตุ ผ ลในการสร า งประกอบด ว ย ด า นเศรษฐกิ จ
หนองคายตั้งอยูริมฝงแมน้ําโขงซึ่งตอกับพรมแดนของลาว มีราษฎรชาวลาวขามมาขายสินคาซึ่งเปน
ของปาเชน ครั่ง สีเสียด กระวาน และไมขีดไฟ จะมีมูลคาประมาณปละ 80,000 บาท นอกจากนี้ยังมี
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สินคาพื้นเมืองเชน ยาสูบ ขาว ฝาย เปนตน โดยมีมูลคาประมาณปละ 20,000 บาท (หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. สร.0201.16.1/1 ที่ 9/74 เรื่อง การสรางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือคือ ขอนแกน
อุดร หนองคาย ฯลฯ และเปดการเดินรถ วันที่ 8 มีนาคม 2475 - 30 มีนาคม 2497 อางอิงจาก นิรุบล
อึ้งอารุณยะวี, 2543: 50) สวนอีกดานคือ ดานยุทธศาสตร เนื่องจากหนองคายมีพรมแดนติดกับลาว
และมีประชากรหนาแนนมาก หากเกิดสงคราม รัฐบาลจะตองใหมีเสนทางที่สะดวกเพื่อการเรียกกําลัง
พล (นิภาพร กุลมาตย, 2542: 50)
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา เสนทางจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองหนองคายเปนเสนทาง
เศรษฐกิจซึ่งเชื่อมระหวางยานการคาที่สําคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกอใหเกิดชุมชนการคา
รวมไปถึงเกิดเสนทางคมนาคมทางบกเชื่อมตอกับทางรถไฟ แมวาจะไมเกี่ยวของกับชุมทางบานไผ
โดยตรง แต เ ส น ทางรถไฟสายนครราชสี ม า-ขอนแก น ก็ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของเส น ทางรถไฟสาย
นครราชสีมา-หนองคายและอยูในโครงการ เปดการเดินรถไฟในทุกระยะ 10 ปของรัฐบาล ซึ่งแผนงาน
เปดการเดินรถไฟสายขอนแกน - บานไผถึงขอนแกนจะอยูระหวาง พ.ศ.2470-2480 (สมใจ ไพโรตน
ธีระรัชต, 2517: 51) ชุมทางบานไผเริ่มกอสรางตั้งแต พ.ศ.2469 และเปดเดินรถใน พ.ศ.2476 การมี
รถไฟเขาถึงเขตเมืองขอนแกนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการคมนาคมจากแตเดิมที่ราษฎรเดินดวย
เทา ใชสัตวพาหนะ การมีเสนทางดังกลาวทําใหราษฎรไดใชประโยชนจากรถไฟมากยิ่งขึ้น มีการ
ปรับปรุงเสนทางเดินเทาเปนเสนทางเกวียนที่มีทั้งคนและสัตวสัญจร เพื่อเชื่อมเขาสูเสนทางรถไฟ
กลาวคือ การมีเสนทางรถไฟมีปฏิสัมพันธกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสงผลตอความเปลี่ยนแปลง
ของราษฎรในแงของการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ เปนตน ฉะนั้นการมีสถานีรถไฟบานไผ ใน พ.ศ.
2476 จึงทําใหพื้นที่แหงนี้กลายเปนศูนยกลางทางการคาและการคมนาคมของพื้นที่อีสานกลางที่อยู
กึ่งกลางระหวางอีสานตอนลางกับอีสานตอนบน และยังเปนศูนยกลางเชื่อมตอระหวางชุมชนใกลเคียง
คือ มหาสารคาม รอยเอ็ด และกาฬสินธุ ดังตัวอยางในระหวาง พ.ศ.2476 พ.ศ.2481 พ.ศ.2486 และ
พ.ศ.2491 ปริมาณของผูโดยสารที่ขึ้นรถไฟบานไผมีจํานวน 9,277 คน 33,445 คน 66,802 คน และ
185,950 คนตามลําดับ ตัวเลขนี้เปนหลักฐานแสดงใหเห็นถึงการปรับตัวตอนวัตกรรมใหมที่มีรถไฟเปน
หลัก (นิรุบล อึ้งอารุณยะวี, 2543: 56)
6.3.2.4 ดานการศึกษา
พ.ศ.2469 จอมพล สมเด็จพระเจาพี่ยาเธอ เจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ไดเสด็จตรวจราชการมณฑลอุดร และไดประทานเงินบํารุงโรงเรียนประจํา
มณฑลอุรดรชื่อวา “อุดรพิทยานุกูล” และโรงเรียนสตรีประจํามณฑลอุดรชื่อ “ราชินูทิศ” โดยมอบเงิน
สมทบทางการศึกษาใหโรงเรียนละ 100 บาท เพื่อใหนําพัฒนาการศึกษาในมณฑลอุดรใหกาวหนามาก
ยิ่งขึ้น (เรื่องประทานเงินบํารุงโรงเรียนมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ง. หนา 3875.
23 มกราคม 2469)
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พ.ศ.2470 โรงเรียนประจําจังหวัดขอนแกนซึ่งปลูกสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2458 และ
พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรไดขนานนามวา “ขอนแกนวิทยาคาร” ไดปลูก
สรางขึ้นแตพอเปนที่อาศัยสําหรับการเรียนชั่วคราว ไมแนนหนา และไดชํารุดทรุดโทรมลงเหลือที่จะ
ซอมแซมได ทางจังหวัดจึงจัดการรื้อและปลูกสรางขึ้นใหมดวยเงินการศึกษาของจังหวัด เปนเรือนไม
ทรงปนหยา มีมุขสองขาง ตามแบบโรงเรียนประจําจังหวัดของกระทรวงธรรมการ แลวเสร็จใชเงิน
24,500 บาท และสมุหเทศาภิบาลมีความเห็นวาโรงเรียนหลังนีส้ รางขึ้นอยางแนนหนาถาวรตองใชทุน
มาก สมควรที่จะไดรับพระราชทานนามเพื่อเปนศิริมงคล พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวฯ จึง
โปรดเกลาฯ พระราชทานนามโรงเรียนนี้วา “ขอนแกนวิทยายน” และทรงมีพระราชดําริวาใหถือเปน
หลักตามพระราชนิยมวา การสรางโรงเรียนที่จะขอพระราชทานนามนั้นสมควรจะตองเปนโรงเรียน
ถาวร ไมใชกระทอมนอยยอย ๆ แยก ๆ กัน เชนที่เคยทํามาแลว (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ศ/2
เรื่อง ระเบียบพระราชทานนามโรงเรียนขอนแกนวิทยายน)
พ.ศ.2470 โรงเรียนไคฮวย ตั้งอยูบริเวณศาลาวัดทุงสวาง ตําบลโพธิ์ชัย อําเภอมี
ชัย จังหวัดหนองคาย ไดมีหนังสือแสดงความจํานงขอเปดทําการสอน (แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียน
ราษฎรมณอุดร ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.
2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 44 ตอนที่ 0ง. หนา 2727. 27 พฤศจิกายน 2470) ตอมาไดยายที่ทํา
การสอนไปตั้งอยูบริเวณโรงเรียนที่สรางใหม บานผาขาว ตําบลโพธิ์ชัย อําเภอมีชัย จังหวัดหนองคาย
(ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑลอุดร ที่บอกตั้งขึ้นแลวบอก
ยายสถานที่ตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
45 ตอนที่ 0ง. หนา 2319. 11 พฤศจิกายน 2471)
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2471 มณฑลอุดรไดแจงวา อําเภอหนองหารไดดําเนินการ
จั ด สร า งโรงเรี ย นประจํ า อํ า เภอหลั ง หนึ่ ง โดยใช เ งิ น ศึ ก ษาพลี ร วมเป น 8,377 บาท โดยได ข อ
พระราชทานนามโรงเรี ยน ตอมาพระบาทสมเด็จ พระปกเกลาเจาอยูหัวจึ งได พระราชทานนามว า
“หนองหารวิทยายน” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ศ/3 เรื่อง โรงเรียนหนองหารวิทยายน อําเภอ
หนองหาร)
เดือนตุลาคม พ.ศ.2471 มณฑลอุดรมีใบบอกแจงไปยังกระทรวงธรรมการความ
วา อําเภอเพ็ญไดดําเนินการปลูกสรางโรงเรียนประจําอําเภอขึ้นหลังหนึ่ง โดยใชเงินศึกษาพลี สิ้นเงิน
รวม 8,050 บาท และขอพระราชทานนามโรงเรียน เพื่อเปนเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา “เพ็ญประชานุกูล” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7
ศ/2 เรื่อง โรงเรียนเพ็ญประชานุกูล อําเภอเพ็ญ มณฑลอุดร 11-27 ตุลาคม 2471)
พ.ศ.2471 ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน พรอมดวยเจาหนาที่และนายอําเภอน้ํา
พอง ไดจัดการปลูกสรางโรงเรียนประจําอําเภอน้ําพองขึ้นหลังหนึ่ง เปนตึกชั้นเดียวตามแบบโรงเรียน
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ขนาดใหญของกระทรวงธรรมการ พรอมทั้งเครื่องครุภัณฑ โดยใชเงินศึกษาพลีจํานวน 26,691 บาท
80 สตางค และขอพระราชทานนามโรงเรียนเพื่อความเปนศิริมงคล พระบาทสมเด็จพระปกเกล า
เจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา “น้ําพองภูริพัฒน” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7
ศ/2 เรื่อง โรงเรียนน้ําพองภูริพัฒน จังหวัดขอนแกน 17-27 พฤศจิกายน 2471) ในเดือนสิงหาคม ป
เดียวกัน อําเภอหนองหาร
พ.ศ.2472 โรงเรียนสัตตาอันนา (ซานตาแอนนา) ซึ่งไดเปดทําการสอนอยูที่บาน
หนองแสง ตําบลหนองแสง ทองที่อําเภอหนองบึก จังหวัดนครพนม ไดมีหนังสือแจงกระทรวงธรรม
การขอเลิกทําการสอน (ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑลอุดร
ที่บอกเลิกไมดํารงตอไป ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46
ตอนที่ 0ง. หนา 747. 9 มิถุนายน 2472)
พ.ศ.2472 มณฑลอุดรมีใบบอกมาวา พระอธิการผาง วัดศรีนวน ตําบลพระลับ
อําเภอพระลับ จังหวัดขอนแกน พรอมดวยขุนศรีธนานนท กรมการพิเศษ ไดบริจาคทรัพยสวนตัวและ
บอกบุญเรี่ยไรรวบรวมเงินได 794 บาท 17 สตางค จัดการขอแรงชาวบานในตําบลพระลับชวยกัน
สรางศาลาโรงธรรมขึ้นที่วัดนั้นหลังหนึ่ง เครื่องไมจริง ยาว 6 วา 1 ศอก กวาง 5 วา หลังคามุงสังกะสี
แลวเสร็จพอดีกับเงิน (แจงความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมธรรมการ เรื่อง สรางศาลาโรงธรรมวัด
ศรีนวน จังหวัดขอนแกน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ง. หนา 926. 23 มิถุนายน 2472) ในป
เดียวกัน มณฑลอุดร ไดดําเนินการปลูกสรางโรงเรียนประจําอําเภอชนบท จังหวัดขอนแกนขึ้นใหมหนึ่ง
หลังดวยเงินทุนของศึกษาประชาบาล เปนตึกชั้นเดียวตามแบบของกระทรวงธรรมการ แลวเสร็จสิ้น
เงิน 40,962 บาท 60 สตางค โดยโรงเรียนหลังนี้สรางขึ้นอยางแนนหนาถาวรตองใชทุนรอนมาก จึง
ไดรับโปรดเกลาฯ พระราชทานนามโรงเรียนวา “ชนบทประชานุกูล” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7
ศ/2 เรื่อง โรงเรียนชนบทประชานุกูล) ในปเดียวกัน กระทรวงธรรมการไดรับแจงจากมณฑลอุดรวา
เนื่องดวยโรงเรียนประจําอําเภอพลซึ่งตั้งทําการสอนอยู ณ ที่พักขาราชการในบริเวณที่วาการอําเภอพล
ไมเหมาะและไมส ะดวกดวยประการตาง ๆ ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนพร อมดวยเจาหน าที่ และ
นายอําเภอไดจัดการจางชางปลูกสรางขึ้นใหมหลังหนึ่งดวยเงินศึกษาพลี เปนตึกชั้นเดียวตามแบบของ
กระทรวงธรรมการ แลวเสร็จใชงบประมาณทั้งสิ้น 32,047 บาท พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา “พลประชานุกูล” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ศ/2 เรื่อง
โรงเรียนพลประชานุกูล จังหวัดขอนแกน 5 สิงหาคม – 28 พฤศจิกายน 2472)
นอกจากการดําเนินการสรางโรงเรียนในมณฑลอุดรแลว จากการศึกษาจดหมาย
เหตุรัชกาลที่ 7 พบวา ยังมีการสนับสนุนกิจการดานศาสนา ดังความในใบบอกมณฑลอุดร พ.ศ.2472
มีรายงานการสรางโบสถวัดดอนสวรรค จังหวัดสกลนคร โดยนายอําเภอธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร
ร.อ.อ.หลวงศรีนครานุรักษ (ขันธ พรหมสาขา ณ สกลนคร) ไดบริจาคทรัพยสวนตัวและบอกบุญเรี่ยไร
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เงิน 1,174 บาท 30 สตางค เพื่อจัดสรางโบสถดังกลาว (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ศ/5 เรื่อง วัด
ดอนสวรรค จ.สกลนคร 7-13 สิงหาคม 2471) และยังมีใบบอกมณฑลอุดรรายงานวา พระอธิการผาน
วัดโพธิ์ศรีใสสะอาด ตําบลบานเลา อําเภอหมากแขง จังหวัดอุดรธานี พรอมกันกับนายบุญ คํามุกซิก
ผูใหญบาน และพระภิกษุสามเณร ทายกทายิกา ไดชวยกันจัดสรางกุฎิขึ้นที่วัดดังกลาวจํานวนหนึ่งหลัง
สองชั้ น (หอจดหมายเหตุ แห งชาติ . มร.7 ศ/5 เรื่อง วัดโพธิ์ศรีใสสะอาด จังหวั ด อุดรธานี 22-30
สิงหาคม 2471)
พ.ศ.2473 กระทรวงธรรมการไดรับใบบอกมณฑลอุดรมีรายงานแจงมาวาได
ดําเนินการปลูกสรางโรงเรียนประจําจังหวัดหนองคาย ขึ้นหลังหนึ่ง ตามแบบของกระทรวงธรรมการใช
งบประมาณทั้งสิ้น 22,820 บาท มีชื่อวา “หนองคายวิทยาคาร” และไดจัดทําบุญและเปดทําการสอน
แลว (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ศ/3 เรื่อง โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 3-19 กรกฎาคม 2473)
พ.ศ.2474 กระทรวงธรรมการไดรับใบบอกมณฑลอุดรวา อําเภอบานผือ จังหวัด
อุดรธานี ไดจัดการปลูกสรางโรงเรียนประจําอําเภอขึ้นหลังหนึ่ง โดยใชเงินทุนสะสมศึกษาพลี จํานวน
8,950 บาทและขอพระราชทานนามโรงเรียน เพื่อเปนสิริมงคล พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา “บานผือพิทยาภูมิ” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ศ/2 เรื่อง
โรงเรียนบานผือพิทยาภูมิ จ.อุดรธานี 9-16 กุมภาพันธ 2474) ในเดือนกันยายน ปเดียวกัน อําเภอ
หนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี ไดรายงานวา ทางอําเภอไดสรางโรงเรียนประจําอําเภอขึ้นหลังหนึ่ง โดย
ใชเงินทุนสะสมศึกษาพลีเปนเงิน 9,510 บาท ตอมาพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามโรงเรียนวา “หนองบัววิทยายน” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7
ศ/3 เรื่อง โรงเรียนหนองบัววิทยายน)
เดือนมีนาคม พ.ศ.2475 กระทรวงธรรมการไดรับใบบอกมณฑลอุดรวา หมื่น
มนัสประชา กับนายเจ ผูใหญบานนาจอก อําเภอหนองปก จังหวัดนครพนม ไดจัดการบอกยุบและขอ
แรงราษฎรปลูกสรางโรงเรียนประชาบาลขึ้นในตําบลเมืองในเมือง อําเภอหนองปก จํานวนหนึ่งหลังสิ้น
เงิน 2,500 บาท (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ศ/2 เรื่อง โรงเรียนประชาบาล อําเภอหนองปก
จังหวัดนครพนม 16 มิถุนายน 2475)
เดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ.2475 กระทรวงธรรมการได รั บ ใบบอกจากมณฑลว า
อํามาตยเอก พระยาบริหารราชอาณาเขตร (ยิ้ม นิลโยธิณ) ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน พรอมดวย
เจาหนาที่และนายอําเภอภูเวียง ไดดําเนินการปลูกสรางโรงเรียนประจําอําเภอภูเวียงขึ้นหลังหนึ่ง (เริ่ม
เปดสอน พ.ศ.2441) ตามแบบแปลนของกระทรวงธรรมการ โดยใชเงินทุน ศึ กษาประชาบาลของ
จังหวัดขอนแกน ใชเงินทั้งสิ้น 41,838 บาท 11 สตางค จังหวัดมีความประสงคที่จะขอพระราชทาน
นามโรงเรียนเพื่อเปนเกียรติยศแกโรงเรียนหลังนี้ พระสารประเสริฐ เจาหนาที่ไดถวายนามโรงเรียนเพื่อ
ทรงโปรดพิจารณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา
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“ภูเวียงวิทยายน” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ. มร.7 ศ/2 เรื่อง โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 29 กรกฎาคม
– 5 สิงหาคม 2475) นอกจากนี้ยังเปนโรงเรียนประชาบาลแหงแรกของจังหวัดขอนแกน
พ.ศ.2475 กระทรวงธรรมการไดรับใบบอกมณอุดรวา พระอธิการออนตา วัด
บานทุงมน ตําบลคําเตย อําเภอหนองบึก จังหวัดนครพนม ไดเปดโรงเรียนวัดขึ้นที่วัดบานทุงมน เพื่อ
ชวยสงเสริมการศึกษาประชาบาลในภาวะที่การเงินฝดเคือง (แผนกศึกษาประชาบาล อนุโมทนาการ
เปดโรงเรียนวัดมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39 ตอนที่ 0ง. หนา 2078. 17 กันยายน 2475)
จากที่กลาวมาสรุปไดวา การศึกษาในมณฑลอุดรไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากรัฐบาล และจาก
ราษฎรภายในมณฑล นั บ ตั้ ง แต รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว จนถึ ง รั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว มีการจัดตั้งโรงเรียนประจําจังหวัดขึ้นหลายแหงในมณฑลอุดร
เชน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนของแกนวิทยายน และยังมีโรงเรียนของชาวจีนเชน ไคฮวย ที่
หนองคาย โรงเรียนรัฐบาลตามอําเภอเชน หนองหารวิทยายน เพ็ญประชานุกูล โดยสรางขึ้นจากเงิน
ศึกษาพลี การสงเสริมการศึกษาในมณฑลแพรกระจายไปทุกทองที่ ดังจะเห็นไดจาก พ.ศ.2471 ไดมี
การจัดตั้งโรงเรียนน้ําพองภูริพัฒน พ.ศ.2472 จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลประจําอําเภอชนบท โดยใช
เงินทุนของศึกษาประชาบาล พ.ศ.2473 จัดตั้งโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร พ.ศ.2474 จัดตั้งโรงเรียน
บานผือพิทยาภูมิ พ.ศ.2475 จัดตั้งโรงเรียนภูเวียงวิทยายน การจัดตั้งโรงเรียนดังกลาวนี้เปนผลมาจาก
การประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การจั ด การศึ ก ษาในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า
เจ าอยู หั ว กล า วคื อ มี ป ญ หาการเมืองภายในประเทศ อัน เกิดจากการตื่น ตัว ทางการเมืองของผูมี
การศึกษาในเมืองหลวง เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สงผลใหเกิด
แนวคิดประชาธิปไตย และแนวคิดสังคมนิยม นอกจากนี้ ใน พ.ศ.2468 รัฐบาลตองประสบกับปญหา
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําจึงสงผลใหรัฐบาลตัดทอนรายจายแผนดินออกเชน การรวมโรงเรียน การปลดครู
เสมียน คนงานออก รวมทั้งยกเลิกนักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ รวมทั้งยกเลิกการจายคาพาหนะใน
การตรวจสอบไล เปนตน (ศุภการ สิริไพศาล, 2547: 135) พ.ศ.2473 กระทรวงธรรมการไดตั้งกรม
วิชาการขึ้น เพื่อทําหนาที่ในการคนควาแบบแผนการศึกษาและการสอบไล อยางไรก็ตาม นับตั้งแต
พ.ศ.2464-2474 รัฐบาลก็มีความพยายามที่จะขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปใหทั่วถึงทุกทองที่ โดย
เนนการเพิ่มปริมาณในทองที่ที่ประกาศใชกอน ยังไมเนนคุณภาพ แตก็ประสบกับอุปสรรคในเรื่องการ
เก็บเงินคาบํารุงการศึกษา และเนื่องจากประเทศกําลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา รัฐบาลจึงงด
การเก็บเงินคาประถมศึกษาโดยยกเลิกใน พ.ศ.2473 สงผลใหราษฎรไมตองชําระเงินอีกเพื่อไมเปนการ
สรางภาระแกราษฎร
อยางไรก็ตาม จากรายงานประจําป พ.ศ.2472-2474 ของกระทรวงธรรมการ
ไดระบุถึงผลของการดําเนินงานดานการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับตั้งแต พ.ศ.2464-2474
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เอาไววา “การใชพระราชบัญญัติไดแพรหลายในหัวเมืองมณฑลทั่วไปตามลําดับ ในลําดับเจ็ดปแรก
ไดรับรายงานเปนที่นาพอใจ ตอมาในสามปหลัง การไดชะงักไปบางเนื่องจากการเงินตกต่ํา” (ศุภการ
สิริไพศาล, 2547: 140) หลัง พ.ศ.2475 รัฐบาลยังดําเนินนโยบายตามโครงการศึกษา พ.ศ.2464 และ
จากงานศึกษาของ บัตสัน ศาสตราจารยดานประวัติศาสตรไทยแหงมหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร ได
กลาวถึงการจัดการศึกษาของไทยในชวง พ.ศ.2468-2474 เอาไวดังความวา
“…การศึกษาในสยามก็ยังคอย ๆ กาวหนาอยางชา ๆ แตมั่นคง ปญหาใหญที่
พอจะมองเห็นไดคือ งานไมพอกับจํานวนคน โดยเฉพาะอยางอยางงานราชการที่คนไทยสวนใหญ
ตองการ ทั้งนี้เพราะมีผูจบการศึกษามากขึ้น แตลูกหลานชาวจีน มักจะเรียนโรงเรียนอาชีพ จึงไมมี
ปญหาเกี่ยวกับการหางานทํา…” (ศุภการ สิริไพศาล, 2547: 141) และ “…สถานการณยิ่งทวีความ
รุนแรงขึ้นเพราะนโยบายปลดข าราชการออกในตอนตน รัช กาลทําใหผูที่จบการศึกษาออกมาต อง
วางงานมากยิ่งขึ้น…”
โครงการศึกษาของรัฐบาลนับตั้งแต พ.ศ.2475-2481 มีจุดมุงหมายสําคัญคือ
ตองการใหผูที่ไดรับการศึกษาไปแลวออกไปประกอบอาชีพตามหนาที่ของตน กลาวคือ ตองใหเปน
ประโยชนแกบานเมืองในทางอาชีพ มิใชการรับราชการ โครงการศึกษาดังกลาวนี้มีความแตกตางจาก
โครงการศึกษาฉบับกอน ๆ กลาวคือ เนนการจัดการศึกษาใหครบ 3 องคประกอบคือ จริยศึกษา พุทธ
ศึกษา และพลศึกษา สะทอนใหเห็นวา นักการศึกษาในสมัยดังกลาวใหความสําคัญตอศึกษาวามิควร
เรียนรูหนังสือเพียงอยางเดียว สมควรฝกอบรมคนใหเจริญงอกงามทั้งดานปญญา ความรู ศีลธรรมอันดี
งามและสุขภาพ โครงการศึกษาที่ขยายมาในมณฑลอุดร รวมทั้งมณฑลนครราชสีมา รัฐบาลไดจัด
การศึกษาออกเปน 3 ระดับกลาวคือ
(1) ประถมศึกษา 6 ป เปนชั้นมูลศึกษา ประถมสามัญ 3 ป และประถมวิสามัญ
2 ป เฉพาะผูจบประถมสามัญแลวไมตองเรียนตอในชั้นมัธยม ตอมาไดเปลี่ยนใหเรียกชั้นมูลศึกษาถึง
ชัน้ ประถม 3 เปนชั้นประถมปที่ 1 ถึงปที่ 4 ตามลําดับ
(2) มัธยมศึกษาแบงออกเปน 2 ตอนคือตอนตนและตอนปลายตอนหนึ่งมี 4 ชั้น
ผูที่ตบชั้นตนแลวสามารถเรียนตอในชั้นปลายแผนก 1 และ2 คือ แผนกอักษรศาสตรและวิทยาศาสตร
หรือจะเรียนตอในแปนก 3 คือ กสิกรรม พณิชยการ อุตสาหกรรม และแผนกที่ 4 คือ ชางฝมือซึ่งเปน
มัธยมวิสามัญอีกทางหนึ่ง
ในระดับมัธยมปลาย ผูที่เรียนแผนก 1 และ 2 ตองเรียนอุดมศึกษาตอจนตบ
หากไมเรียนตอหรือเรียนไมจบ ตองยอนกลับมาเรียนวิสามัญศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง สําหรับแผนก 3
และ 4 เมื่อเรียนจบแลวสามารถออกไปประกอบอาชีพได หรือจะเขาเรียนระดับอุดมศึกษาก็ได
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ดังนั้น จากนโยบายสงเสริมการศึกษา พ.ศ.2475-2481 จะเห็นไดวา รัฐบาลมี
นโยบายจัดการศึกษาเพื่อใหผูที่ไดรับการศึกษาไปแลวไดดําเนินการอาชีพปฏิบัติหนาที่เปนพลเมื อง
ตามรัฐธรรมนูญไดดี ซึ่งเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรีไดมีความเห็นเกี่ยวกับนโยบายดังกลาววา เปน
หลักการที่จะเปลี่ยนแปลงคานิยมในการเปนขาราชการไดดีอยางยิ่ง (ศุภการ สิริไพศาล, 2547: 145)

ภาพที่ 6.15 อาคารเรียนสถาปตยกรรมฝรั่งเศสผสมไทย โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ไดรับ
พระราชทานนามโรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว สรางแลว
เสร็จใน พ.ศ.2473
ที่มา: ณัฏฐา กาญจนขุนดี (2558: Web-Site)
6.3.2.5 การดําเนินนโยบายดานอื่น ๆ
ดานสาธารณสุข
อาจกลาวไดวา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว การแพทยแบบ
สมัยใหมเพิ่งเขามามีบทบาทในทองที่มณฑลอุดรอยางจริงจังตั้งแต หลัง พ.ศ.2469 เปนตนมา ดัง
ปรากฏวา ไดมีการจัดสรางโรงพยาบาลเมืองขอนแกน (มณฑลอุดร) และโรงพยาบาลเมืองบุรีรัมยขึ้น
(มณฑลนครราชสีมา) การแพทยแบบสมัยใหมยังไมไดรับความนิยมมากในพื้นที่หางไกลกรุงเทพฯ อัน
เนื่องมาจากแพทยป ระจํามณฑลมีจํานวนน อยคน ดังนั้นราษฎรจึงตองอาศัยวิธี การตามแบบแผน
โบราณด ว ยการเป า เสก การต มรากไม ซึ่งเปน วิธีการรักษาแบบโบราณที่ถายทอดจากบรรพบุรุษ
อยางไรก็ตามหลักฐานที่มีการคนพบใหขอมูลวา พื้นที่มณฑลอุดรเริ่มมีการสงแพทยสมัยใหมเ ขาไป
ประจําการอยางจริงจังในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทั้งนี้ ทางการยังไดจัดสรางโอสถ
สภา และที่ พั ก แพทย ป ระจํ า จั ง หวั ด ขอนแก น ด ว ย (หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ . มร.7 ม/10 เรื่ อ ง
โรงพยาบาลจังหวัดขอนแกน 3-13 กรกฎาคม 2469) ดังความวา

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

495
“…ดวยไดรับใบบอกสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรวาแตเดิมมา โอสถสภาและที่
พักแพทยสําหรับจังหวัดขอนแกนไมมี ผูวาราชการจังหวัดพรอมดวยกรมการอําเภอไดจัดการเรี่ยไรจาก
พอคาและราษฎรไดเงินจากอําเภอน้ําพอง 3,686 บาท อําเภอภูเวียง 2,966 บาท 22 สตางค อําเภอ
ชนบท 1,926 บาท อําเภอพล 788 บาท 50 สตางค นอกจากนี้มีเงินเหลือมาแต พ.ศ.2460 ซึ่งไดจาก
คาเชารายเมื่อมีงานอีก 2,088 บาท 34 สตางค รวมทั้งสิ้นเปนเงิน 11,455 บาท 6 สตางค ไดจัดสราง
โอสถสภาและที่พักแพทยขึ้นตามแบบของกรมสาธารณสุขในที่ดินราชพัสดุหมายเลขที่ 4/897
ซึ่งแตเดิมเปนที่พักขาราชการ คากอสรางโอสถสภาหลังหนึ่งหลัง ที่พักแพทย
หนึ่งหลัง ครัวสองหลังสิ้นเงิน 8,776 บาท 50 สตางค กับไดใชจายซื้อตูโตะและเกาอี้ 342 บาท โองน้ํา
60 บาท 80 สตางค เตียงนอนและผามาน 46 บาท 52 สตางค คากระดานกรุบอน้ําซึ่งไดใชแรงนักโทษ
ขุดขึ้นในบริเวณโอสถสภาหนึ่งบอเงิน 20 บาท กับคาใบเสร็จรับเงินเรี่ยไร 248 บาท 96 สตางค รวม
จายทั้งสิ้น 9,494 บาท 78 สตางค ยังคงเหลือเงิน 1,960 บาท 28 สตางค จะไดเก็บไวใชจายจัดซื้อ
เครื่องมือแพทยและเครื่องใชซึ่งยังบอพรองตอไป…”
ในการกอสรางโอสถสภาจังหวัดขอนแกนในครั้งนี้ ทางการใหกอสรางโดยใช
รูปแบบของกรุงเทพฯ เปนเรือนปนหยา กวาง 8 เมตร 65 เซนติเมตร ยาว 11 เมตร 50 เซนติเมตร สูง
จากระดับดินถึงพื้น 2 เมตร 30 เซนติเมตร จากพื้นถึงขื่อ 3 เมตร 25 เซนติเมตร จากขื่อถึงอกไกสูง
3 เมตร 40 เซนติเมตร มีชานยื่นไปหาครัว กวาง 2 เมตร 25 เซนติเมตร ยาว 5 เมตร
สําหรับพื้นที่ครัว กวาง 2 เมตร ยาว 4 เมตร สูงจากระดับดินถึงพื้นเทาหลังใหญ
จากพื้นถึงขื่อ 3 เมตร จากขื่อถึงอกไก 1 เมตร
ที่พักแพทยรูปแบบเดียวกันกับโอสถสภา กวาง 6 เมตร 35 เซนติเมตร ยาว 11
เมตร 50 เซนติเมตร สูงจากระดับดินถึงพื้น 2 เมตร 30 เซนติเมตร จากพื้นถึงขื่อ 3 เมตร จากขื่อถึง
อกไก 2 เมตร 65 เซนติเมตร มีชานยื่นไปหาครัว กวาง 1 เมตร 20 เซนติเมตร ยาว 5 เมตร และครัว
แหงที่สองกวาง 2 เมตร ยาว 5 เมตร 20 เซนติเมตร สูงจากระดับดินถึงพื้นเทาหลังใหญ จากพื้นถึงขื่อ
2 เมตร 50 เซนติเมตร จากขื่อถึงอกไก 1 เมตร 10 เซนติเมตร
ในการกอสรางทั้งนี้เสาขุดหลุมตอกเสาเข็มลึก 90 เซนติเมตร ตอจากเข็มเท
คอนกรีต กออิฐถือปูนขึ้นมาจนถึงที่วางคานทุกเสาไมที่ใชในการกอสรางนี้ พื้น เสา ฝา เพดาน เครื่อง
บน ใชไมตะแบก ประตูหนาตางและบันไดใชไมตะเคียน ไดกอสรางแลวเสร็จเปดทําการในวันที่ 28
สิงหาคม พ.ศ.2468 (แจ งความกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง สร างโอสถสภาและที่ พักแพทย จั งหวั ด
ขอนแกน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ง. หนา 2505-2507. 3 ตุลาคม 2469)
พ.ศ.2470 ได มีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดการปองกันไขทรพิษ พ.ศ.
2456 ในทองที่มณฑลอุดร โดยเปนพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
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(ประกาศใหใชพระราชบัญญัติจัดการปองกันไขทรพิษ พระพุทธศักราช 2456 ในมณฑลอุดร. ราช
กิจจานุเบกษา. เลม 44 ตอนที่ 0ก. หนา 240. 30 ตุลาคม 2470)
ในกระทูถามที่ 469/2478 ของนายบุญมา เสริฐศรี ผูแทนราษฎรจังหวัดเลย
เรื่อง การสรางทางจากขอนแกนถึงอุดร สรางโรงพยาบาล คาธรรมเนียมตัดไมในเขตแดนฝรั่งเศส การ
หวงหามในการที่ราษฎรฝายไทยไปทํามาหากินในเขตแดนฝรั่งเศส และการเนรเทศผูตองโทษ 3 ครั้ง
นายบุญมา ไดตั้งคําถามความวา
“…(1) เมื่อไรรัฐบาลจึ่งจะทําถนนจากจังหวัดขอนแกนหรือจังหวัดอุดรถึงจังหวัด
เลย ทั้งนี้เพื่อใหราษฎรนําสินคาไปมาไดสะดวก…”
“…(2) เมื่อไรรัฐบาลจะดําริสรางโรงพยาบาลหรือศุขศาลาขึ้นที่จังหวัดเลย เพื่อ
รักษาความปวยไขของราษฎร…”
“…(3) รัฐบาลทางฝรั่งเศสตั้งเจาพนักงานไวตามทองถิ่นคือ ตาแสงเทากับกํานัน
ของเรา กวนบานเทากับผูใหญบานของเรา ครั้นคนฝายเราไปตัดไมในฝงของฝรั่งเศส ตาแสงและกวน
บานเรียกเอาคาธรรมเนียม การที่ตาแสงและกวนบานเรียกคาธรรมเนียมเชนนี้ รัฐบาลฝรั่งเศสตั้ง
หลักเกณฑไวใหเก็บคาธรรมเนียมหรือตาแสงและกวนบานเก็บตามลําพัง และฝายเรากํานันผูใหญบาน
ทําไมจึ่งไมเก็บขาธรรมเนียมในเมื่อราษฎรฝายเขามาตัดไมของเรา…”
“…(4) เวลานี้ราษฎรฝายเรามีสิทธิไปทํามาหากินในทํานองหาเชากินค่ําในฝาย
ฝรั่งเศสไดเพียงใด ทางฝายรัฐบาลฝรั่งเศสมีกฎกีดกันหวงหามไวหรือไม…”
“…(5) การที่รัฐบาลไดเนรเทศนักโทษซึ่งมีความผิดจําคุกตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไป ไป
อยูตางจังหวัดนั้น รัฐบาลเห็นวาเปนการไดผลเพียงพอแลวหรือ และไมมีนโยบายอยางอื่นที่ดีและ
ปลอดภัยไปกวี้อีกหรือ ?…”
ในการนี้คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหคําตอบวา
“…(1) ทางระหวางขอนแกนถึงเลยอยูในโครงการ 5 ปแรก และจะเริ่มกอสราง
ในป พ.ศ.2480…”
“…(2) การก อ สร า งโรงพยาบาลตามจั ง หวั ด ต า ง ๆ รวมทั้ ง จั ง หวั ด เลยด ว ย
รัฐบาลกําลังพิจารณาโครงการอยู สําหรับการกอสรางสุขศาลานั้นเปนหนาที่ของจังหวัดจะหาเงินสราง
เอง และกรมสาธารณสุขจะไดสนับสนุนโดยเปดวงเงินซื้อเวชชภัณฑกับใหเงินบําบัดโรคคนอนาถาตาม
สมควร เรื่องเชนนี้บางจังหวัดไดจัดหาเงินทําการกอสรางสําเร็จไปหลายแหงแลว แตบางจังหวัดที่
อัตคัดดวยเงินจะจัดการกอสรางสุขศาลาที่ไดลักษณะดีโดยสิ้นเปลืองเงินคากอสรางไมนอยกวา 6,000
บาทมิได กรมสาธารณสุขจึ่งไดดําริขอตั้งงบประมาณอุดหนุนเพื่อสมทบทุนกอสรางสุขศาลาจังหวัด
หนึ่งไมเกิน 3,000 บาท ซึ่งทางจังหวัดจะตองหาเงินหรือเครื่องใชในการกอสรางสมทบดวยไมนอยกวา
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9,000 บาท และบัดนี้กระทรวงมหาดไทยก็ไดจัดแบงเงิน 3,000 บาท เพื่ออุดหนุนการกอสรางสุขศาลา
จังหวัดเลยดวยแลว…”
“…(3) การเก็บเงินคาธรรมเนียมหรือภาษีแกพลเมืองสยามซึ่งเขาไปตัดไมในเขต
ฝรั่งเศสนั้น เปนไปตามกฎขอบังคับของผูสําเร็จราชการอินโดจีน ลงวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.1907 สวน
ทางฝายสยามก็ไดมีพระราชบัญญัติปาไมคุมครองอยูแลวและตามพระราชบัญญัตินี้ ปาบางแหงสงวน
ไวใครจะตัดไมตองเสียภาษีตามแนวชายแดนไมใครมีปาสงวน เพราะเกรงจะเปนการเดือดรอนแก
ราษฎรฝายเราเอง สําหรับกํานันผูใหญบานไมมีอํานาจเก็บคาธรรมเนียม (ภาคหลวง) ตามกฎหมายได
อยางไรก็ดี เรื่องนี้รัฐบาลกําลังดําริอยูแลวที่จะใหมีความตกลงกับรัฐบาลอินโดจีนวางระเบียบและ
อัตราภาษีการตัดไมทําไร และหาของปาในบริเวณพรมแดนแมน้ําโขงของทั้งสองประเทศใหเปนทํานอง
เดียวกัน…”
“…(4) เรื่องสิทธิของคนไทยที่จะไปทํามาหากินในอินโดจีนฝรั่งเศสนั้น ก็ยอม
เปนสิทธิอยูตามหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี และการคาขาย และการเดินเรือระหวางสยามกับ
ฝรั่งเศส พ.ศ.2467 ซึ่งเปนอันใชบังคับแกความเกี่ยวกันเฉพาะระหวางกรุงสยามกับอินโดจีนดวยตาม
บทบัญญัติขอ 1 แหงอนุสัญญาอินโดจีน พ.ศ.2469 กลาวคือ คนสังกัดชาติแตละฝายพึงกระทําการ
เหลานี้ ณ ที่ใด ๆ ภายในอาณาเขตของอีกฝายหนึ่งได คือ ปฏิบัติตามวิชาชีพอันชอบธรรมของตน และ
ปฏิบัติตามทางทํามาหากินทุกประการที่ชอบดวยกฎหมาย และประกอบพาณิชยการหรืออุตสาหกรรม
และกระทําการคาจํานวนใหญและคายอยในบรรดาผลและภัณฑซึ่งคาขายกันไดโดยดวยกฎหมาย
ฯลฯ…”
“…(5) การจัดสงคนซึ่งตองโทษจําคุกตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไป ไปอยูตางจังหวัดนั้น
รัฐบาลไดดําริที่จะแกไขอยูแลว โดยจัดหาที่ซึ่งเหมาะแกการอาชีพตั้งเปนนิคมคนจรจัดขึ้น เพื่อให
บุคคลเหลานี้มีอาชีพเปนหลักแหลงและกลับประพฤติตนเปนคนดี โดยอยูในความควบคุมและอบรม
ของเจาหนาที่โดยตรง ขณะนี้กําลังวางแผนการที่จะดําเนินงาน ซึ่งถาไมมีอุปสรรคอันใดคงจะเริ่มการ
ไดใน พ.ศ.2480…” (กระทูถามที่ 469/2478 ของนายบุญมา เสริฐศรี ผูแทนราษฎรจังหวัดเลย เรื่อง
สรางทางจากขอนแกนถึงอุดร สรางโรงพยาบาล คาธรรมเนียมตัดไมในเขตตแดนฝรั่งเศส การหวงหาม
ในการที่ ร าษฎรฝ า ยไทยไปทํ า มาหากิ น ในเขตต แ ดนฝรั่ ง เศส การเนรเทศผู ต อ งโทษ 3 ครั้ ง .
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 53 ตอนที่ 0ง. หนา 929-932. 2 สิงหาคม 2479)
อยางไรก็ตามจากรายงานตรวจราชการ พ.ศ.2476 ฉบับพระยาพหลพลหยุห
เสนา ไดแสดงใหเห็นถึงปญหาเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายดานการแพทยและสาธารณสุขในปลาย
รัชกาลที่ 7 ดังความวา
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“…การใหอุปการ คุมครองปองกันการเจ็บปวยแกราษฎรตามหัวเมืองนั้น มีผู
รองกันมากวาไมเพียงพอ แลวาในจังหวัดหนึ่งควรมีสุขศาลาอันมีลักษณะอยางโรงพยาบาลกลาง ใหมี
สถานที่พอจะรับคนไขไดตามสมควร
สําหรับหัวเมืองชายแดนทางตะวันออก ถาเปรียบเทียบกับทางแดนฝรั่งเศสแลว
ฝ า ยเราต่ํ า ต อยน อยหน า ในทางนี้ ม าก ยิ่งที่เมืองเวีย งจัน ทนดว ยแลว เขามีโ รงพยาบาลใหญโ ต มี
สิ่งจําเปนสําหรับใชในการรักษาชีวิตทุกแผนก เปนทางทําใหผูคิดคิดเห็นวาเราไมใยดีตอคนของเราเอง
จะพากันไปพึ่งอาศัยนิยมชนตางดาวมากขึ้น
โดยเหตุนี้ ขาพเจาจึงเห็นสมควรจะหยิบยกความตองการดังกลาวขางบนนั้นขึ้น
พิจารณา เพื่อมีทางชวยไดอยางใดจะไดจัดการไป ดวยเปนการสําคัญอยู
จังหวัดที่มีสุขศาลาอยูแลวก็ใครจะขอเงินเพิ่มขึ้น ที่ไมมีก็ขอใหมี และใครจะ
ขอใหผูตรวจการสุขาภิบาลประจําอําเภอละหนึ่งคน เพื่อเปนกําลังชวยเหลือนายอําเภอในทางการ
สุขาภิบาลใหไดผลดีขึ้น
อนึ่ง คนที่เปนโรคเรื้อนและวิกลจริต มีผูเสนอวาควรรวบรวมเก็บตัวรักษาไวเปน
ที่เปนทาง โดยสรางเปนนิคมขึ้นมณฑลละ 1 แหง ตามทํานองที่ทํากันอยูทางเขตตอินโดจีนฝรั่งเศส…”
(หอจดหมายเหตุแหงชาติ. สร.0201.22/1 เรื่อง รายงานตรวจราชการหัวเมือง 2-17 สิงหาคม 2487)
ดานการปาไม
พ.ศ.2474 กระทรวงเกษตราธิ ก าร ได อ าศั ย ความในมาตรา 8 และ 9 แห ง
พระราชบัญญัติรักษาปา พ.ศ.2456 โดยเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ รับพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตใหประกาศเพิ่มเติมไม บางชนิดเปน ไมประเภทหวงหามและกําหนดอัตราคาภาคหลวงใน
มณฑลอุ ดรให มีผ ลใน พ.ศ.2474 เปน ตน ไป (ประกาศเพิ่มเติมไมป ระเภทหวงหามในมณฑลอุดร.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 48 ตอนที่ 0ก. หนา 167. 19 กรกฎาคม 2474)
พ.ศ.2477 นายบุญมา เสริฐศรี ผูแทนราษฎรจังหวัดเลย ไดปาฐกถาเกี่ยวกับ
กิจการสาธารณสุขในจังหวัดเลยเอาไวความวา
“…พลเมืองในจังหวัดนี้ไมคอยรูจักแพทยหลวงประจําจังหวัด เพราะมีแพทยคน
เดียว แพทยไมสามารถที่จะไปทําการรักษาพยาบาลไดทั่วทุกอําเภอ ทุกตําบล ดังนั้นแพทยหลวงจึงมี
ประโยชนเฉพาะขาราชการที่ อยูภายในจั งหวัด เท านั้น แมขาราชการซึ่งอยู ตามอํ าเภอตาง ๆ เมื่ อ
เจ็บปวยแพทยก็หาไปรักษาพยาบาลทันทวงทีไม โดยมากมักหายปวยกอนหรือตายกอนแพทยไปถึง
เชนนี้ราษฎรซึ่งอยูอําเภอ ตําบลตาง ๆ จึงไมบูชาแพทยหลวง บูชาแตยากรากไม เชนยาแกหรือยาชุม
(ยาแผนโบราณ) ฝนรากไม ใสน้ําแกกันตามบุญตามกรรม และรักษากันดวยมนตเสกเปา บางบานปวย
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แลวทิ้งไวเฉย ๆ ไมผิดกับลิงคาง เพราะไมมีหยูกหยาจะรักษากัน เชนหูบานซึ่งตั้งอยูบนเขาหลาย
หมูบานมีบานน้ําเปนตน
ราษฎรไมบูชาแพทยสัตว เพราะเวลาแพทยไปฉีดยาแลวสัตวของเขามักตาย ปนี้
สัตวของราษฎรตายเกือบหมด แทบไมมีกระบือเหลือทํานาเลย นัยวาเปนประวัติการของจังหวัดเลยซึ่ง
มีสัตวตายมากที่สุด…” (ปาฐกถาของผูแทนราษฎร เรื่อง สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2539: 137) จาก
ขอความดังกลาว หลวงวิวิธสุรการ ขาหลวงประจําจังหวัดเลยจึงไดเสนอขอตั้ง สุขศาลาขึ้นที่จังหวัดเลย
ซึ่งอยูในระหวางการขออนุมัติจากรัฐบาล และมีความคาดหมายวาหากรัฐบาลไดฟงเหตุผลและได
ไตรตรองอยางละเอียดคงจะไมขัดของเนื่องจากตองเห็นแกชีวิตของพลเมืองจํานวนหลายหมื่นคน
6.3.2.6 สรุป
ดานการปกครอง ภาพรวมดานการปกครอง ผูวิจัยขอสรุปวา สมุหเทศาภิบาล
มณฑลอุดรในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดดําเนินนโยบายพัฒนาหัวเมืองของมณฑล
และเมืองบริวารอยางตอเนื่อง โดยใน พ.ศ.2471 ปรากฏวา รัฐบาลมณฑลไดดําเนินการบํารุงเมื อง
2 ประการดวยกันคือ (1) บํารุงทางรถยนตเกี่ยวกับการคมนาคม และ (2) บํารุงการศึกษา ซึ่งเปน
นโยบายหลักของสมุหเทศาภิบาล นอกจากนั้นแลว ยังไดดําเนินการจัดสรางที่พักนายอําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคายใน พ.ศ.2469
พ.ศ.2470 มณฑลอุดรไดตั้งกิ่งอําเภอบานไผขึ้น โดยใหอยูในความปกครองดูแล
ของอํ าเภอชนบท จั งหวั ดขอนแก น เนื่ องจากเป น ท องที่ ที่มี ความเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จ มาก
เพราะวาอยูในเสนทางการกอสรางทางรถไฟขึ้นเมืองอุดรธานี ประกอบมีราษฎรตั้งบานเรือนอยูเปน
จํ านวนมาก จากการศึ กษาเอกสารร วมสมั ย ประเภทหนังสือพิมพ ของสํานักพิมพไทยหนุม เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2471 พบวา สภาพมณฑลอุดรในชวงเวลาดังกลาว การคมนาคมคอนขางดีในระดับ
หนึ่ง รัฐบาลมณฑลไดดําเนินการสรางทํานบปดกั้นลําน้ําหลายสายในทองที่จังหวัดหนองคาย ขอนแกน
เลย นครพนม ธาตุพนม และสกลนคร และสะพานขามลําน้ําหลายสายถูกสรางขึ้นจากเงินของราษฎร
มีตลาดกลางเอาไวขายของสดซึ่งมีราษฎรเขามาจับจายซื้อของแลกเปลี่ยนกันอยูเนือง ๆ รัฐบาลมณฑล
จะทําหนาที่ในการสอดสองดูแลความเปนอยูของราษฎร โดยหากมีปญหาเรื่องรองทุกข รัฐบาลก็สั่งให
ราษฎรมารองเรียนยังศาลารัฐบาลมณฑล หรือในทองที่หางไกล ราษฎรก็ตองไปรองทุกขกับกํานัน
ผูใหญบาน หรือนายอําเภอตามแตวาทองที่ไหนมีใครปกครอง และราษฎรอยูใกลมากเพียงใด อยางไร
ก็ตามใน พ.ศ.2477 ผูแทนราษฎรจังหวัดสกลนครก็ไดชี้ใหเห็นถึงปญหาเกี่ยวกับการดําเนินนโยบาย
การปกครองของรัฐบาลโดยพบวามีปญหาสําคัญในอีสานตอนบนคือ (1) การคมนาคม และ(2) เงิน
แผนดินฝดเคือง
ดานการคมนาคม ภาพรวมดานการคมนาคมสรุปวา มีการบํารุงถนนในเมือง
อุดรธานีประกอบดวย ถนนเจริญเมือง กลางเมือง เรืองสวัสดิ์ กําจัดภัย สุขเกษม และมรรคคัลไล สวน
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หัวเมืองบริวารอื่น ๆ อาศัยการเรี่ยไรเงินและเกณฑแรงงานราษฎรมาชวยในการกอสรางถนน สะพาน
ในพ.ศ.2469 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติรถยนตในมณฑลอุดร โดยมีเปาหมายเพื่อควบคุม
การใชยวดยานพาหนะ สําหรับผูท่ีจะดําเนินกิจการรถรับสงผูโดยสารหรือรถรับจางเดินทาง ตอมา
พ.ศ.2471 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติรถจาง ร.ศ.124 และพระราชบัญญัติลอเลื่อน พ.ศ.2460
และประกาศกระทรวงพาณิชยและคมนาคม กําหนดอัตราคาธรรมเนียมจดทะเบียนออกใบอนุญาต
สํ า หรั บ ล อเลื่ อนในมณฑลอุ ดร ในพ.ศ.2471 นอกจากนี้รัฐ บาลยังไดเ ปดใชส นามบิน ในมณฑลซึ่ ง
ดํ า เนิ น การก อ สร า งมาตั้ ง แต พ.ศ.2467 ประกอบไปด ว ยสนามบิ น อํ า เภอน้ํ า พอง ภู เ วี ย ง ชั ย บุ รี
มุกดาหาร และธาตุพนม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับสงผูโดยสารระหวางจังหวัดนครราชสีมา รอยเอ็ด
อุ ด รธานี หนอคาย หากมี เ หตุ ฉุกเฉิน อัน เกิดจากโรคระบาดหรือพิบัติภัย ธรรมชาติอยางกะทันหัน
อยางไรก็ตามผูวิจัยยังไมพบขอมูลตัวเลขจํานวนผูโดยสารที่มีการรับสงโดยใชเครื่องบินแตอยางใด
พ.ศ.2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริหใหงดเก็บ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนและออกใบอนุญาตสําหรับเกวียน เพื่อเปนการบํารุงเสนทางคมนาคม โดยให
เหตุผลวา ทางเกวียนที่เกิดขึ้นในมณฑลอุดรนั้น สวนมากสรางขึ้นโดยราษฎรเพื่อใหสะดวกแกการ
ขนสงสินคาพื้นเมืองตลอดจนการเดินทางไปมาของราษฎรกับทางรถไฟ ซึ่งใน พ.ศ.2474 ทางรถไฟได
ขยายจากชุมทางบัวใหญ ขึ้นสูเมืองพล และในพ.ศ.2475 ก็ขึ้นสูบานไผ และสุดเสนทางที่เมืองขอนแกน
พ.ศ.2476 รถไฟขยายเขาในแตละเสนทางสงผลตอความเปลี่ยนแปลงทางดานคมนาคมทําใหสะดวก
รวดเร็วในการเดิน ทางที่ยน เวลาไดเ ร็ว ขึ้น และทําใหมีการตั้ งชุมชนรอบบริเวณสถานี ร ถไฟ ทําให
เศรษฐกิจเติบโต การขนสงสินคาขาขึ้นและลองก็รวดเร็วยิ่งขึ้น เปนตน
จากการสํารวจโดยผูวิจัยพบวา นอกจากการขยายเสนทางเขาสูอีสานตะวันออก
ที่จังหวัดอุบลราชธานีแลวเสร็จใน พ.ศ.2473 แลว รัฐบาลยังดําเนินการขยายทางรถไฟขึ้นอีสานเหนือ
ตามลําดับตั้งแตชุมทางบัวใหญ ชุมทางบานไผ ชุมทางขอนแกน แลวเสร็จใน พ.ศ.2476 สวนเสนทาง
สายขอนแกน – หนองคาย รัฐบาลไดดําเนินการกอสรางจนแลวเสร็จใน พ.ศ.2484 นอกจากนี้ยังพบวา
มีการประกาศใชกฎหมายในมณฑลอุดรกอน พ.ศ.2476 ผูวิจัยขอสรุปดังนี้ (1) พ.ศ.2469 ประกาศใช
พ.ร.บ.รถยนตในมณฑลอุดร (2) พ.ร.บ.รถจาง ร.ศ.124 (3) พ.ร.บ.ลอเลื่อน พ.ศ.2460 โดยทั้งสอง
รายการนี้ประกาศใช พ.ศ.2471 เปนกฎหมายตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 (4) ประกาศงด
เก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนเกวียนในมณฑลอุดร พ.ศ.2472 (5) ประกาศยกเวนการจดทะเบี ย น
ลอเลื่อนบางชนิดในมณฑลอุดร พ.ศ.2473 เปนตน นอกเหนือจากการดําเนินนโยบายบํารุงเสนทางทาง
บก ผูวิจัยพบวา รัฐบาลยังไดเปดใชสนามบิน 5 แหงในมณฑลอุดร ซึ่งดําเนินการกอสรางมาตั้งแต พ.ศ.
2467 และเปดใชรับสงผูโดยสารประเภทคนเจ็บปวยใน พ.ศ.2471 การสํารวจเพิ่มเติมพบวาใน พ.ศ.
2474 ไดมีการสรางถนนที่จังหวัดนครพนม 1 สาย และสะพานอีก 3 แหง รวมถึงการขยายเสนทางใน
เมืองสกลนครอีก 1 เสนทาง และสรางถนนที่หนองคายอีก 1 สาย รวมทั้งสะพานอีก 3 แหง เปนตน
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หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 รัฐบาลไดเปดใชสถานีรถไฟจํ านวน
สองแหงดวยกันประกอบดวย สถานีรถไฟบานไผ และสถานีรถไฟขอนแกน พ.ศ.2476 สวนการขยาย
เสนทางรถไฟขึ้นอีสานเหนือยังอยูระหวางการดําเนินการสรางเสนทาง ซึ่งกอสรางแลวเสร็จและเปดใช
งานใน พ.ศ.2484 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม
ดานเศรษฐกิจ จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา สภาพทางเศรษฐกิจของราษฎร
ชาวมณฑลอุดร กลาวไดวา ราษฎรมีความขยันในการประกอบอาชีพ ซึ่งนอกจากการทํานาแลว ยังมี
การค าขายหนั งสั ตว ทํ า ปลาร า หาของป า รับ จางทั่ว ไป ราษฎรตามเมืองชายแดนอาทิน ครพนม
หนองคาย มักจะขามไปรับจางในแดนลาวของฝรั่งเศส เนื่องจากไดคาแรงดี พ.ศ.2469 รัฐบาลไดงด
เวนการเก็บเงินรัชชูปการในตําบลบงเหนือ อําเภอบานหัน จังหวัดสกลนครเนื่องจาก เกิดอัคคีภัยทําให
บานเรือนและยุงฉางของราษฎรไดรับความเสียหายจํานวน 34 หลัง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติจึง
อนุญาตใหงดเวนเก็บเงินรัชชูปการเปนการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความทุกขของราษฎร
นโยบายการเก็ บ ภาษี อ ากรส ว นใหญ ข องรั ฐ บาลคื อ การเก็ บ เงิ น รั ช ชู ป การ
อยางไรก็ตามจากขาวของหนังสือพิมพบางกอกการเมืองฉบับ 18 มีนาคม 2472 เปดเผยวาเมื่อเกิดเหตุ
อัคคีภัยในท องที่ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน กระทรวงพระคลั งมหาสมบั ติ จึงมี
นโยบายผอนปรนความทุกขยากของราษฎรดวยการ ประกาศขยายเลื่อนกําหนดเวลาการเก็บเงิ น
รัชชูปการ พ.ศ.2472 ไปจนถึงเดือนธันวาคม โดยหลังจากนี้จะเรียกเก็บในอัตราทวีคูณ ในปเดียวกัน
ราษฎรตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกนก็ไดรับความเดือดรอนจากเหตุอัคคีภัย ทําให
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ประกาศขยายเลื่อนกําหนดเวลาการเก็บเงินรัชชูปการ พ.ศ.2472 เฉพาะ
ชายฉกรรจที่ไดรับความเดือดรอนจากเหตุเพลิงไหมเทานั้น และในระหวาง พ.ศ.2474-2476 รัฐบาลได
ประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินคานา ร.ศ.119 และพระราชบัญญัติเพิ่มเติม กับประกาศวิธี
และพิกัดเก็บเงินคานา ร.ศ.124 และประกาศเปลี่ยนพิกัดเก็บเงินคานาเปนสตางค ร.ศ.128 มีผลให
ราษฎรตองเสียอากรคานาเปนเงิน 40 สตางค เชนเดียวกันกับมณฑลนครราชสีมา ตอมา พ.ศ.2476
ไดประกาศใชพระราชบัญญัติยกเวนการเก็บเงินอากรคานาบางทองที่ในมณฑลอุดร
นอกจากที่กลาวมาขางตนแลว การเขาถึงของเสนทางรถไฟไปยังหัวเมืองอีสาน
ตอนบน สงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของมณฑลอุดรดังปรากฏวา เสนทางจากชุมทางบัวใหญ
ขึ้นสูเมืองพล-บานไผ-ขอนแกน ใน พ.ศ.2476 สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจกลาวคือ มี
การตั้งชุมชนบริเวณรอบสถานีร ถไฟแตละแหง บางแหงกลายเปนตลาดที่มีพอค าจากหลายท อ งที่
เดินทางนําสินคามาขายตามยานสถานีรถไฟซึ่งมีชุมชนตั้งอาศัยอยู อาทิชุมชนบัวใหญ บานไผ ซึ่งมี
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงกวาพื้นที่อื่นของมณฑลอุดร เนื่องจากเปนชุมชนที่เสนทางรถไฟผาน
ประกอบกับการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่กระตุนใหราษฎรทํานาใหมาก สงผลใหมี
ผลผลิตขาวในปริมาณสูงสงออกจากหัวเมืองมณฑลอุดร กลาวคือ การขยายตัวดานการคมนาคมมี
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ปฏิสัมพันธที่สงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางเห็นไดชัด นอกจากจะทดเวลาในการเดินทางขน
สินคาโดยทางเกวียนไดมากแลว ยังสงผลใหราษฎรมีรายไดและหันมาทํานา รวมถึงคาขายเพิ่มมากขึ้น
ดวย
การเขาถึงของเสนทางคมนาคมในพื้นที่อีสานตอนในโดยเฉพาะขอนแกน ทําให
เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กลาวคือ แตเดิมราษฎรที่เปนเกษตรกร ไมนิยมขนสงขาวไปขายที่
นครราชสีมาเนื่องจากตองเสียคาขนสงราคาแพง และไมคุมกับการลงทุน ดังนั้นการคาขายขาวในสมัย
รัชกาลที่ 6 จึงขายกันแตในมณฑลเทานั้น เวนเสียแตจะมีราษฎรที่มีฐานะก็จะจางเหมาพาหนะขนสง
ขาวไปปอนสงที่นครราชสีมา เมื่อเสนทางรถไฟขึ้นถึงเมืองพล ชนบท บานไผ และขอนแกนตามลําดับ
สงผลใหการขนสงขาวเปลือกจากพื้นที่รอบนอกสถานีรถไฟเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากการขนสงโดยรถไฟ
สะดวก รวดเร็วกวาชองทางอื่น ๆ โดยปรากฏวา ราษฎรมณฑลอุดรไดสงขาวมาปอนที่สถานีรถไฟ
ขอนแกน มีการตั้งโรงสีขาวใกลพื้นที่สถานีรถไฟ เกิดชุมชนการคาบริเวณรอบ ๆ สถานีรถไฟโดยเฉพาะ
บานไผ บัวใหญ ทําใหการคาเติบโต มีสินคานําเขาจากกรุงเทพฯ มาขายใหคนพื้นเมืองมากขึ้น เกิด
ความนิยมใชสินคานอกมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ทําใหพอคาชาวจีนเขามามีบทบาทตอการคาขายใน
ทองถิ่นเชนเดียวกัน
ดานการศึกษา โดยสรุปแลวจากการสํารวจหลักฐานชั้นตนโดยผูวิจัยพบวาใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวมีจํานวนโรงเรียนที่มีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต พ.ศ.2470-2475
ดังนี้ โรงเรียนไคฮวย เปนโรงเรียนคนจีน เปดสอนใน พ.ศ.2470 ที่จังหวัดหนองคาย โรงเรียนหนอง
หานวิทยายน เปดสอนใน พ.ศ.2471 โรงเรียนเพ็ญประชานุกูล พ.ศ.2471 โรงเรียนน้ําพอง พ.ศ.2471
โรงเรียนซานตาแอนนา (สอนศาสนา) ที่จังหวัดนครพนม พ.ศ.2472 โรงเรียนชนบท อําเภอชนบท
จังหวัดขอนแกน พ.ศ.2472 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร พ.ศ.2473 โรงเรียนบานผือพิทยาภูมิ พ.ศ.
2474 โรงเรียนประชาบาลหนองปก พ.ศ.2475 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน พ.ศ.2475 และโรงเรียนวัด
บานทุงมน พ.ศ.2475 เปนตน
6.4 สรุปผลวิเคราะหการดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานระหวาง พ.ศ.2468-2478
6.4.1 ดานการปกครอง
จากการวิเคราะหหลักฐานชั้นตนประเภทจดหมายเหตุ บันทึกตรวจราชการ ราชกิจจา
นุเบกษา พบวา ในระยะเริ่มแรกของการจัดการปกครองในอีสานสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว ทรงดําเนินนโยบายที่ตกคางจากรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวในแทบทุก
ดาน เมื่อเริ่มรัชกาล ทรงมีพระบรมราชโองการใหยุบมณฑลรอยเอ็ด และมณฑลอุบลราชธานี ผนวก
เขารวมกับมณฑลนครราชสีมาใน พ.ศ.2468 อันเปนผลมาจากนโยบายปลดขาราชการทั้งสวนกลาง
และสวนทองถิ่นใหนอยลงเพื่อควบคุมงบประมาณที่ตองใชจายของรัฐบาล ซึ่งทําใหตําแหนงอุปราช
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ประจําภาครวมไปถึงสมุหเทศาภิบาลทั้งสองมณฑลหมดบทบาทลง การลดจํานวนขาราชการสวนกลาง
และสวนทองถิ่นสะทอนใหเห็นถึงปญหาที่เกิดจากการใชจายงบประมาณแผนดินในสมัยรัชกาลที่ 6
เปนจํานวนมาก สงผลใหรัฐบาลในรัชกาลที่ 7 ตองแกไขปญหาดังกลาวดวยการควบคุมงบประมาณ
ลดรายจายสวนพระองค รวมไปถึงการยุบกรมกองตาง ๆ ที่รัชกาลที่ 6 ทรงตั้งขึ้นดวยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาฯ ทรงเห็นวา หนวยงานราชการในรัชกาลที่ 6 มีหนาที่ซ้ําซอนเหลื่อมล้ํากันและเปนการ
สิ้นเปลืองพระราชทรัพยหลวง จึงทําใหในตนรัชกาลทรงปลดขาราชการที่ไมจําเปนออก หรือโยกยาย
ไปประจําหนวยงานที่มีบทบาท จากที่กลาวมาเปนการดําเนินนโยบายดานการปกครองทั้งภายใน
สวนกลางและสวนภูมิภาคระลอกแรกที่กระทําโดยรัฐบาลกรุงเทพฯ
ในระลอกที่สอง ดานการปกครองผูวิจัยวิเคราะหแลวพบวา การดําเนินนโยบายระลอกที่
สองเกิ ด ขึ้ น หลั งจากเปลี่ย นแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 สงผลใหรัฐบาลกษัตริยถูกยึดอํานาจ
บริหารและอํานาจตุลาการโดยคณะผูกอการที่เรียกวา “คณะราษฎร” การปฏิวัติในปดังกลาวเปนการ
กระทําที่ไมไดเกิดจากความสมยอมจากรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย แตก็สะทอนใหเห็นถึงระบบการ
ปกครองที่ลาหลัง ไมทันสมัยเหมือนนานาอารยประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตย อยางไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวก็สงผลตอความตื่นรูของราษฎรที่เปนปญญาชนชาวอีสาน ในขณะเดียวกัน
การกระจายขาวสารจากสวนกลางไดกอใหเกิดความสับสนตอราษฎรเปนวงกวาง การดําเนินนโยบาย
ดานการปกครองในระลอกที่สองผูวิจัยพบวาเปนการดําเนินนโยบายของรัฐบาลคณะราษฎร พ.ศ.2476
โดยการประกาศใหยุบมณฑลเทศาภิบาลทั่วพระราชอาณาจักร ทําใหทุกมณฑลทั่วประเทศถู กลด
สถานะเป น “จั งหวั ด ” เที ย บเท า กั น นั บ ตั้ งแตปดังกลาว นอกจากนี้รัฐ บาลยังไดเริ่มดําเนิน การใช
นโยบายการจัดตั้งระบบเทศบาลเมือง (Municipality) ซึ่งไดเริ่มมีการศึกษาระบบดังกลาวมาตั้งแต
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
สําหรับกระบวนการดํ าเนินนโยบายที่ กระทําโดยรัฐบาลพระบาทสมเด็จ พระปกเกลา
เจาอยูหัว ยังใชวิธีการสามขั้นตอนดังที่กลาวไวในบทที่ 5 อันประกอบดวย (1) การตรวจราชการใน
มณฑลเพื่อสํารวจสภาพความเปน อยู และปญหาของพลเมื องอีส านเพื่อสงไปยังสวนกลาง (2) เมื่อ
สวนกลางไดรับรายงานราชการ จากนั้นจะดําเนินการประชุมภายในกระทรวงเพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับ
แนวทาง มาตรการในการดํ า เนิ น นโยบายที่ จ ะนํ า ไปใช พั ฒ นาอี ส านแล ว ถวายรายงานต อ
พระมหากษัตริยหรือผูแทนสวนพระองคเพื่อทรงทราบและขอพระราชทานความเห็นรวมถึงพระบรม
ราชานุ ญ าต จากนั้ น จึ ง จะส ง กลั บ ไปที่ ก ระทรวง (3) เมื่ อ กระทรวงได รั บ ความเห็ น จากวั ง จึ ง จะ
ดําเนินการสงโทรเลขแจงกลับไปยังมณฑลเพื่อชี้แจงแนวนโยบายที่จะตองนําไปใชในแตละหัว เมื อง
มณฑล โดยสงตรงถึงสมุหเทศาภิบาล จากนั้นก็จะเขาสูกระบวนการดําเนินนโยบายตอไป การดําเนิน
นโยบายของสมุ ห เทศาภิ บ าลกระทํ า หลากหลายวิธี จากการวิเคราะหห ลักฐานพบวา (1) ดําเนิน
นโยบายตามคําสั่งจากทางสวนกลาง (2) ดําเนินนโยบายตามมติของที่ประชุมขาราชการในมณฑล โดย
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504
ออกมาในรูปแบบของคําสั่ง กฎหมายหรือประกาศตาง ๆ ดังนั้นการดําเนินนโยบายของรัฐบาลสยามจึง
ออกมาในรูปแบบของกฎหมาย หรือคําสั่ง ซึ่งผูวิจัยไดจําแนกออกเปนกลุมดังนี้
ตารางที่ 6.12 จํานวนกฎหมายที่ประกาศใชในภาคอีสานสมัยรัชกาลที่ 7
กฎหมาย
ดานปกครอง

ดานคมนาคม

ดานเศรษฐกิจ

จํานวน/
ชื่อกฎหมาย/ประกาศฯลฯ ที่ใชในอีสานสมัยรัชกาลที่ 7
ฉบับ
1
พระบรมราชโองการประกาศยุบมณฑลอุบลราชธานี และมณฑล
รอยเอ็ด พ.ศ.2468
1
พระราชบัญญัตวิ าดวยระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักร
สยาม พ.ศ.2476
1
พระราชบัญญัตจิ ัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476
1
พระราชบัญญัตริ ถจาง ร.ศ.124
1
พระราชบัญญัตลิ อเลื่อน พ.ศ.2460
1
พระราชบัญญัตริ ถยนต
1
พระราชบัญญัตริ ถลาก รถจาง รถยนต ขนาดเกวียนและพาหนะ
ลอเลื่อน พ.ศ.2469
1
ระเบียบการใชยวดยานพาหนะบนทางหลวงของแผนดินและมณฑล
พ.ศ.2466
1
กฎเสนาบดีวาดวยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมออกใบอนุญาต
สําหรับพาหนะประเภทลอเลื่อนในมณฑลนครราชสีมาและมณฑล
อุดร
1
ประกาศยกเวนการจดทะเบียนลอเลื่อนบางชนิดในมณฑลอุดร
1
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสรางทางหลวงจากบานบุงหวายทองที่
อําเภอวารินชําราบถึงอําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
1
พระราชบัญญัตลิ ักษณะเก็บเงินคานา ร.ศ.119
1
พระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินคานา ร.ศ.119 และพระราชบัญญัติ
เพิ่มเติมกับประกาศวิธีและพิกัดเก็บเงินคานา ร.ศ.124 และประกาศ
เปลี่ยนพิกัดเก็บเงินคานาเปนสตางค ร.ศ.128 (พ.ศ.2452)
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ตารางที่ 6.12 จํานวนกฎหมายที่ประกาศใชในภาคอีสานสมัยรัชกาลที่ 7 (ตอ)
จํานวน/
ชื่อกฎหมาย/ประกาศฯลฯ ที่ใชในอีสานสมัยรัชกาลที่ 7
ฉบับ
ดานเศรษฐกิจ
1
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมกับประกาศวิธีแกและพิกัดเก็บเงินคานา
พ.ศ.2448
1
ประกาศเปลี่ยนพิกัดเก็บเงินคานาเปนสตางค พ.ศ.2452
พระราชบัญญัติเก็บเงินภาษีรถและเกวียนในเขตสุขาภิบาลเมือง
มณฑลนครราชสีมา พ.ศ.2458
1
พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2467
1
ประกาสผอนผันงดการเก็บเงินรัชชูปการ พ.ศ.2469 แกราษฎรใน
หมูบานจําปา ตําบลบงเหนือ ทองที่อําเภอบานหัน จังหวัดสกลนคร
มณฑลอุดร
1
ประกาศกระทรวงพระคลังมหาสมบัติหามการคาขายแปงเชื้อขาว
หมักในมณฑลนครราชสีมา
1
ประกาศขยายเลื่อนกําหนดเวลาการเก็บเงินรัชชูปการ พ.ศ.2472 แก
ชายฉกรรจที่ถูกเพลิงไหมบานเรือนและทรัพยสมบัติในตําบลบัวเงิน
ทองที่อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
1
พระราชบัญญัติยกเวนเก็บเงินอากรคานาบางทองที่ในมณฑลอุดร
และมณฑลนครราชสีมา พ.ศ.2476
ดานการศึกษา
1
พระราชบัญญัตโิ รงเรียนราษฎร พ.ศ.2461
1
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464
(ประกาศใชพ.ศ.2467 2468 2469 2470 สองครั้ง และ 2472)
ดานอื่น ๆ
1
พระราชบัญญัติรักษาปา พ.ศ.2456
1
พระราชบัญญัตจิ ัดการปองกันไขทรพิษ พ.ศ.2456 ในมณฑล
นครราชสีมา และมณฑลอุดร
รวมทั้งสิ้น
24 ฉบับ
กฎหมาย

หมายเหตุ : ในสมั ย รั ช กาลที่ 7 ยั ง มี ก ารนํ า เอากฎหมายที่ ต ราขึ้ น ในสมั ย รั ช กาลที่ 5 และ 6 มา
ประกาศใชในภาคอีสาน โดยเฉพาะกฎหมายดานเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการเก็บภาษีรัชชูปการ)
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กฎหมาย

8%

4% 4%

13%

33%
38%

การปกครอง

คมนาคม

เศรษฐกิจ

การศึกษา

สาธารณสุข

ปาไม

ภาพที่ 6.16 แผนภูมิสถิติของกฎหมายที่ประกาศใชในอีสานสมัยรัชกาลที่ 7 คิดเปนรอยละ
จากแผนภูมิวงกลมขางตนสะทอนใหเห็นวามีนโยบายที่ประกาศใชในรูปแบบของพระราช
กฤษฎีกา กฎเสนาบดี ประกาศ และพระราชบัญญัติซึ่งเปนกฎหมายที่นํามาใชในอีสานระหวาง พ.ศ.
2468-2478 คิดเฉลี่ยดังนี้ ดานการปกครองคิดเปนรอยละ 12.5 เปอรเซ็นต ดานการคมนาคมคิดเปน
ร อยละ 33.3333 เปอร เ ซ็ น ต ด า นเศรษฐกิจ คิ ดเป น ร อยละ 37.5 เปอรเซ็น ต สว นดานการศึ ก ษา
8.3333 เปอรเซ็นต ดานการปาไม คิดเปนรอยละ 4.1667 เปอรเซ็นต และสาธารณสุขคิดเปนรอยละ
4.1667 เปอรเซ็นต
ผลการวิเคราะหพบวา รัฐบาลเนนการดําเนินนโยบายไปที่ดานเศรษฐกิจเปนอันดับแรก
คิดเปนรอยละ 37.5 เปอรเซ็นต มีกฎหมายที่ประกาศใชจํานวน 9 ฉบับ อันดับที่สอง ดานการคมนาคม
คิดเปนรอยละ 33.3333 เปอรเซ็นต มีกฎหมายที่ประกาศใชจํานวน 8 ฉบับ อันดับที่สาม ดานการ
ปกครองคิ ดเป น ร อยละ 12.5 เปอรเซ็น ต มีกฎหมายที่ป ระกาศใชจํานวน 3 ฉบับ อัน ดับ ที่สี่ ด าน
การศึกษา คิดเปนรอยละ 8.3333 เปอรเซ็นต มีกฎหมายที่ประกาศใชจํานวน 2 ฉบับ และอันดับที่หา
ดานอื่น ๆ การปาไมและสาธารณสุขคิดเปนรอยละ 4.1667 เปอรเซ็นตเทากัน มีกฎหมายที่ประกาศใช
จํานวน 2 ฉบับรวมกฎหมายทั้งหมด 24 ฉบับ โดยอางอิงจากการสํารวจหลักฐานของผูวิจัย
นอกจากนี้การตรวจราชการโดยเชื้อพระวงศและขาราชการจากสวนกลางยังสะทอนให
เห็นถึงความเอาใจใสตอการดําเนินนโยบายในอีสานในชวงเวลาระหวาง พ.ศ.2469-2478 ดังตาราง
ตอไปนี้
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ตารางที่ 6.13 รายละเอียดการตรวจราชการภาคอีสานสมัยรัชกาลที่ 7
พ.ศ.
2469

รายละเอียดการตรวจราชการ
พระยาราชเสนาตรวจราชการมณฑลอุดรและตรวจราชการลุมแมน้ําโขง
(ราชการความมั่นคงภายในและความมั่นคงชายแดน ดานการปกครอง)
2469-2470 จอมพล สมเด็จพระเจาพี่ยาเธอ กรมพระนครสวรรควรพินิต อภิรัฐมนตรีและ
เสนาบดีกระทรวงกลาโหมเสด็จตรวจราชการมณฑลอุดรและมณฑลพิษณุโลก
(สํารวจสํามะโนประชากร ปญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ)
2470
พระยาเพชรดา (สะอาด ณ ปอมเพชร) ตรวจราชการมณฑลนครราชสีมา
(ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เขมราฐ ตระการพืชผล กาฬสินธุ สุรินทร)
2470
มหาอํามาตยเอก เจาพระยาพลเทพ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ตรวจ
ราชการมณฑลนครราชสีมา เพื่อวางแผนสรางทํานบลําตะคอง
(การชลประทาน ดานเศรษฐกิจ)
2471
พระยาจาแสนบดี (ชิต สุนทรวร) ตรวจราชการเมืองอุบลราชธานี โดยมี
พระวิภาคยพจนกิจ นําตรวจราชการชายแดน (ดานการปกครองและความมั่นคง
ชายแดน)
2471
พระวรวงศเธอ พระองคเจาธานีวิวัต เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เสด็จตรวจ
ราชการเมืองอุบลราชธานี เมืองปากเซ และเมืองจําปาศักดิ์ (ดานการศึกษา)
2471-2472 กระทรวงธรรมการตรวจราชการหัวเมืองภาคอีสาน (ดานการศึกษา)
2472
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพเสด็จตรวจราชการมณฑลนครราชสีมา เพื่อ
เก็บขอมูลวัตถุโบราณและบันทึกภาพโบราณสถานในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย
สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี (ดานโบราณคดีและประวัติศาสตรอยูในดาน
การศึกษา)
2472
กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน เสด็จตรวจราชการทางหลวงในมณฑล
นครราชสีมา
- 2468 เสด็จตรวจความคืบหนาการกอสรางเสนทางรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานี และขามแดนไปตรวจดู
ระบบการคมนาคมของฝรั่งเศสในแดนลาว
- 2469 เสด็จตรวจความคืบหนาของสถานีรถไฟเมืองบุรีรัมย รวมทั้งกิจการ
ไปรษณียเมืองนครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร
-2469 เสด็จตรวจราชการรอยตอมณฑลนครราชสีมาและมณฑลปราจีน
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ตารางที่ 6.13 รายละเอียดการตรวจราชการภาคอีสานสมัยรัชกาลที่ 7 (ตอ)
พ.ศ.
2472

2472

2472
2474
2474
2475

2476
2477

สรุป

รายละเอียดการตรวจราชการ
- 2471 เสด็จตรวจความคืบหนาการกอสรางเสนทางรถไฟสายนครราชสีมา อุบลราชธานี
- 2472 เสด็จตรวจราชการความคืบหนาการกอสรางเสนทางสายอุบลราชธานี ขอนแกน
- 2473 เสด็จตรวจราชการกิจการรถไฟเมืองนครราชสีมา-ขอนแกน และเรื่องขาว
- (รวมตรวจราชการดานคมนาคม จํานวน 6 ครั้ง)
พระวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เสนาบดีกระทรวงธรรมการเสด็จ
ตรวจราชการมณฑลนครราชสีมาและจังหวัดอุบลราชธานี (ตรวจราชการดาน
การศึกษา)
เรจินัล เลอ เมย เดินทางสํารวจสภาพเศรษฐกิจอีสาน (ตรวจราชการดาน
เศรษฐกิจ)
พระยาเพชรดา (สะอาด ณ ปอมเพชร) ตรวจราชการนครราชสีมา ขอนแกน
เวียงจันทน นครพนม สกลนคร พิบูลมังสาหาร และอุบลราชธานี (ทุกดาน)
ศาสตราจารย ดร.คารล ซี ซิมเมอรแมน ออกสํารวจสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
สยามและภาคอีสาน (รดานเศรษฐกิจและสาธารณสุข)
เจาพระยาวงษานุประพัทธ (หมอมราชวงศสทาน สนิทวงศ) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรพาณิชยการ เดินทางไปตรวจความคืบหนาในการกอสรางเสนทาง
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ในมณฑลนครราชสีมา (ตรวจราชการดาน
คมนาคม)
พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน พหลโยธิน) ตรวจราชการทางทหารในภาคอีสาน
(ตรวจราชการดานการปกครอง คมนาคม เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข)
เจมส เอ็ม แอนดรู เดินทางสํารวจสภาพเศรษฐกิจชนบทในอีสาน ระหวาง พ.ศ.
2477-2480 (ตรวจราชการดานเศรษฐกิจและสาธารณสุข)
มีขาราชการลงพื้นที่ตรวจราชการรวมทั้งหมด 20 ครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว และหนึ่งในผูตรวจราชการถี่ที่สุดคือ กรมพระกําแพงเพ็ชร
อัครโยธิน เสด็จตรวจราชการตั้งแต พ.ศ.2468-2473 ตอเนื่องกันทุกป
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จากตารางขางตนผูวิจัยพบวา รัฐบาลสงเชื้อพระวงศระดับสูงรวมถึงขาราชการระดับสูง
จากสวนกลางเข าไปตรวจราชการในอีสาน ซึ่งมีหนาที่ในการตรวจราชการครอบคลุ มทั้งดา นการ
ปกครองความมั่นคงภายในอีสานและความมั่นคงชายแดน ดานการคมนาคม ตรวจความกาวหนาใน
การกอสรางเสนทางรถไฟในอีสาน ดานเศรษฐกิจ สํารวจสภาพเศรษฐกิจและผลผลิตที่พลเมืองอีสาน
ผลิตได ดานการศึกษา ตรวจราชการดานการศึกษา สํารวจปญหาและหาแนวทางแกไข สวนดานอื่น ๆ
ที่จะถูกกลาวถึงนอยจากการตรวจราชการคือดานสาธารณสุข และการปาไม
การสํารวจพบวา การตรวจราชการของขาราชการดานการปกครอง ความมั่นคงภายใน
และชายแดน 6 ครั้ง ดานการคมนาคม 10 ครั้ง ดานเศรษฐกิจ 8 ครั้ง ดานการศึกษา 6 ครั้ง และดาน
สาธารณสุข 3 ครั้ง รวม 33 เรื่อง (การตรวจราชการในบางครั้งผูตรวจราชการลงพื้นที่สํารวจทุกเรื่อง
ตั ว อย างเช น รายงานตรวจราชการของพระยาพหลพลพยุห เสนา พ.ศ.2476 สํารวจทั้งดา นการ
ปกครอง คมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษา ดังนั้นผูวิจัยจึงนับซ้ํ า) จากจํานวนการลงพื้ นที่ ต รวจ
ราชการของเชื้อพระวงศและขาราชการระดับสูงในอีสาน จํานวน 20 ครั้ง (20 ครั้งจากตารางที่ 6.13
ในการตรวจราชการ 1 ครั้งผูตรวจราชการมักจะสํารวจมากกวา 1 เรื่อง) ผูวิจัยไดวิเคราะหแลวพบวา
สถิติการตรวจราชการในดานตาง ๆ คิดเปนรอยละดังนี้
การตรวจราชการและสํารวจ
9%

18%

18%
31%

24%
การปกครอง

การคมนาคม

เศรษฐกิจ

การศึกษา

สาธารณสุข

ภาพที่ 6.17 แผนภูมิสถิติการตรวจราชการภาคอีสานสมัยรัชกาลที่ 7 คิดเปนรอยละ
จากตารางคิดเปนรอยละดังนี้ (1) ดานการปกครองความมั่นคงภายในและความมั่น คง
ชายแดนคิดเปนรอยละ 18 เปอรเซ็นต (2) ดานการคมนาคมคิดเปนรอยละ 31 เปอรเซ็นต (3) ดาน
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เศรษฐกิจคิดเปนรอยละ 24 เปอรเซ็นต (4) ดานการศึกษาคิดเปนรอยละ 18 เปอรเซ็นต และ (5) ดาน
การสาธารณสุขคิดเปนรอยละ 9 เปอรเซ็นต จากการวิเคราะหจะเห็นไดวา รัฐบาลสงผูแทนเดินทางลง
พื้นที่ตรวจราชการเนนไปในเรื่องการคมนาคมเปนอันดับแรก อันดับที่สองเนนไปที่เศรษฐกิจ อันดับ
สามเนนไปที่ดานการศึกษา และอันดับที่สี่เนนไปที่การปกครอง สะทอนใหเห็นวา การตรวจราชการ
เนนหนักไปในเรื่องการดําเนินนโยบายพัฒนาเสนทางคมนาคมมากกวา ในขณะเดียวกันดานเศรษฐกิจ
ก็ไดรับความเอาใจใสและสงนักวิช าการมาสํ ารวจสภาพเศรษฐกิจ มากถึ ง 3 ครั้งที่เปนนักวิช าการ
ชาวตางชาติ จากที่อภิปรายมาขางตน ผูวิจัยขอสรุปวา รัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
เนนการดําเนินนโยบายไปในเรื่องเศรษฐกิจและคมนาคมเปนหลัก โดยการสงเสริมพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เปนหนาที่ของกระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงพาณิชยและคมนาคมรับผิดชอบรวมกัน สวนดานการ
คมนาคมเปนหนาที่ของกระทรวงพาณิชยและคมนาคมรับผิดชอบ
6.4.2 ดานการคมนาคม
การขยายเสนทางคมนาคม นับเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่ตองการเชื่อมตั ว พื้ น ที่
หางไกลใหเขาถึงไดอยางรวดเร็ว การขยายเสนทางในอีสานนับไดวามีการพัฒนาอยางรวดเร็วเมื่อเทียบ
กับพื้นที่สวนอื่น ๆ ของประเทศ กลาวคือมีการดําเนินโครงการพัฒนาเสนทางอยางตอเนื่องตั้งแตสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยเริ่มโครงการขยายเสนทางตั้งแตทศวรรษ 2460 และ
ดํ า เนิ น การเป ด ใช เ ส น ทางรถไฟอย างเปน ทางการนั บ ตั้ งแต พ.ศ.2468 เรื่ อ ยมาจนถึ ง พ.ศ.2476
เสนทางสายตะวันออกตั้งแตเมืองนครราชสีมา-บุรีรัมย-สุรินทร-ศรีสะเกษ-และอุบลราชธานีสุดเสนทาง
ที่อําเภอวารินชําราบใน พ.ศ.2473 สวนสายเหนือตั้งแตนครราชสีมา-จิระ-บัวใหญ-เมืองพล-ชนบทบานไผ-ขอนแกน สุดเสนทางที่อําเภอเมืองขอนแกนใน พ.ศ.2476 สงผลใหการขนสงผูโดยสารรวมไป
ถึงสินคาที่มีน้ําหนักมากถึงนอยสามารถถายเทลงมายังกรุงเทพฯ ไดอยางรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น
นอกจากจะชวยสนับสนุนในเรื่องการขนสงผูคน ขนสงสินคา เชื่อมเสนทางแลว ยังมีความเกี่ยวพันกับ
การเชื่อมพื้ น ที่ ทางยุ ทธศาสตร ทางการเมืองการปกครองสว นภูมิภาคดวย กลาวคือ การเรงขยาย
เสนทางเขาสูอุบลราชธานี ก็เพื่อรองรับการขนสงสินคาเขาออกจากพรมแดนปากเซกับชองเม็ก ซึ่งมี
สิ น ค า ออก และเข า เป น จํ า นวนมาก อี ก นั ย หนึ่ ง ก็ เ พื่ อ ให ก ารส ง กํ า ลั ง ทหารจากมณฑลทหารบก
นครราชสีมาสามารถเดินทางไปถึงอุบลราชธานีไดอยางรวดเร็วหากเกิดภาวะสงคราม
6.4.3 ดานเศรษฐกิจ
ผลจากการดําเนินนโยบายขยายเสนทางคมนาคมตั้งแตรัชกาลที่ 6 และสามารถเปดใช
เสนทางไดในสมัยรัชกาลที่ 7 เรื่อยมาจนถึง พ.ศ.2476 สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่
สําคัญตอภาคอีกสานคือ มีปริมาณสินคาที่เขาออกเปนจํานวนมาก ในขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มสูงขึ้น
ของการส งสิ น ค า ประเภทสั ตว เ ศรษฐกิจ ไปขายในกรุงเทพฯ คือ สุกร การเกิดขึ้น ของสถานีร ถไฟ
นครราชสีมาใน พ.ศ.2443 สงผลใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจประการหนึ่งคือ กอใหเกิดการตั้ง
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ชุมชนทางการคาที่มีกลุมพอคาชาวจีนที่เดินทางมาในคราวที่เริ่มกอสรางทางรถไฟตั้งแตกอน พ.ศ.
2443 และกลุมพอคาเหลานี้ก็ไดกระจายกันออกไปตามพื้นที่ตาง ๆ ทางตอนเหนือของนครราชสีมา
เชน บัวใหญ บานไผ มหาสารคาม ขอนแกน สุรินทร บุรีรัมย นอกจากนี้การเขาถึงของทางรถไฟชวย
กระตุนใหเกิดกิจการที่เกี่ยวของทางเศรษฐกิจหลายกิจการเชน รานคาของชํา โกดังเก็บสินคา โรงสีไฟ
โรงแรม ทั้ ง ยั ง ก อ ให เ กิ ด การประกอบอาชี พ ที่ มี ค วามหลากหลายกล า วคื อ อาชี พ รั บ จ า ง ทํ า
เครื่องปนดินเผา ขายผาไหม เปนกรรมกรกอสราง ชางตัดผม ผูประกอบการเดินรถ ผูประกอบการ
เดินเรือ ในทางกลับกันการขยายตัวของเสนทางรถไฟก็สงผลใหการประกอบอาชีพดั้งเดิมของชาว
อีสานลดนอยลงแตไมมากเชน การทอผา แตกระนั้น การมีเสนทางรถไฟก็ชวยสนับสนุนใหพลเมือง
อีสานเกิดความตื่นตัวที่จะประกอบอาชีพเพื่อหาเงินมาซื้อของใชสําเร็จรูปที่สงจากกรุงเทพฯ เนื่องจาก
มีความสะดวกสบายและมีประโยชนใชสอยมาก ในดานชลประทานพบวา รัฐบาลไดสรางทํานบขนาด
ใหญในอีสานคือ ทํานบนครราชสีมา หรือในเวลาตอมาคือ อางเก็บน้ําลําตะคอง ซึ่งเปนพื้นที่เก็บกักน้ํา
เอาไวใชในกิจกรรมทางการเกษตรขนาดใหญที่สามารถกระจายน้ําไปตามพื้นที่นาที่หางไกลไดอยาง
รวดเร็ว
การสงเสริมกิจกรรมทางชลประทานคือการใหสรางทํานบขึ้น โดยมีการดําเนินนโยบาย
ดังกลาวมาตั้งแตรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 เนื่องจากชวยใหในแตละทองถิ่นมีแหลงน้ําที่
สะอาดเอาไวใชหลอเลี้ยงตนขาวในทองนาและใชอุปโภคบริโภคไดอีกทางหนึ่ง หากพื้นที่ไดไมมีการ
สร างทํ า นบ รั ฐ บาลก็ จ ะสงเจา หน าที่ ผูที่มีความรูความเชี่ยวขาญเขาไปในพื้นที่และเกณฑแรงงาน
ราษฎรมาชวยกันสรางทํานบ เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํากินน้ําใช นอกจากนี้ปญหาเกี่ยวกับโรค
ระบาดสัตวที่เกิดขึ้นในอีสาน รัฐบาลก็ไดสงสัตวแพทยลงไปฉีดวัคซีนใหกับสัตวเลี้ยงของราษฎรพรอม
กันนี้ก็ใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการดูแลเลี้ยงสัตวใหมีสุขภาพดี ทั้งยังกําชับไมใหราษฎรปรุงเนื้อสัตว
ที่เกิดจากการลมตายดวยโรคสัตว เพื่อปองกันการติดเชื้อโรค และเพื่อปองกันการลักลอบฆาสัตวอยาง
ผิดกฎหมาย ก็ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะฆาโคกระบือและสุกรตามหัวเมืองมณฑลตาง
ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการแอบฆาสัตวโดยไมขอใบอาชญาบัตรอยางถูกตองจากเจาหนาที่ของรัฐบาล
6.4.4 ดานการศึกษา
การดําเนินนโยบายพัฒนาการศึกษาในภาคอีสานมีอุปสรรคที่สําคัญประกอบดวยเรื่ อง
งบประมาณไม เ พี ย งพอ การขาดแคลนครู ผูส อนที่ มีคุ ณวุฒิ ซึ่งในความเปน จริง แลว ผูวิจัย พบว า
งบประมาณในการบํ า รุ ง การศึ ก ษาโดยเฉพาะโรงเรี ย นประชาบาลในต น รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวมียอดคงเหลือจากรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเปนจํานวน
มากในมณฑลนครราชสีมามีเงินคงเหลือ 53,950 บาท มณฑลรอยเอ็ดมีเงินคงเหลือ 165,180 บาท
มณฑลอุดรมีเงินคงเหลือ 317,118 บาท (โปรดดูใน “บัญชีแสดงยอดรายรับรายจายเงินศึกษาสําหรับ
โรงเรียนประชาบาลที่นายอําเภอตั้งตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา” ที่ภาคผนวก) เหตุผลที่ขาด
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แคลนครูมากก็เปนผลมาจากการขาดงบประมาณสนับสนุน และดวยเหตุนี้รัฐบาลรัชกาลที่ 6 จึงตั้ง
โรงเรียนฝกหัดครูขึ้นที่มณฑลนครราชสีมา ตั้งแต พ.ศ.2456 และที่อุบลราชธานี พ.ศ.2459 ซึ่งในเวลา
ตอมาไดพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปจจัยขอสามที่ผูวิจัยมองวาเปนผลกระทบตอ
การดําเนินนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลตออีสานคือ การขาดแคลนตําราเรียนรวมถึงอุปกรณการ
เรียน ดังจะเห็นไดวา ดานการศึกษาในแตละมณฑลที่ผูวิจัยไดอธิบายไว จะมีผูบริจาคอุปกรณทางการ
ศึกษาอาทิ โตะ เกาอี้ เครื่องเขียน หรือหนังสือประเภทตาง ๆ นอกจากนี้รัฐบาลยังพยายามแก ไข
ปญหาการใชภาษาพื้นเมืองในชั้นเรียนดวยการกําหนดใหครูผูสอนใชภาษาไทยเปนภาษากลางในการ
สื่อสารกับนักเรียน อยางไรก็ตามการขยายการศึกษาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5,6 ก็ชวยสนับสนุนใหบุตร
หลานของพลเมืองอีสานไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงเทาที่รัฐบาลสามารถกระทําได ในตอนปลายของ
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา
พ.ศ.2464 ไดเกือบทั่วทุกมณฑล แตก็ติดปญหาเรื่องคานิยมทางการศึกษาซึ่งเปนอุปสรรคตอการเลา
เรี ย นของเด็ ก กล า วคื อ ลู กหลานราษฎรอีส านไมนิย มเรีย นหนังสือภาษาไทยดังนั้น จึงมีเพีย งบุตร
ขาราชการ พระและเณรบางสวน อีกเรื่องคือ ความไมนิยมใหเด็กหญิงเรียนหนังสือ เนื่องจากกฎหมาย
บังคับใหเรียนในระดับประถมศึกษา แตก็ไมบังคับใหเรียนระดับมัธยมศึกษา จึงทําใหมีนักเรียนหญิง
นอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนนักเรียนชาย
6.4.5 ดานอื่น ๆ
จากรายงานการสํารวจทางเศรษฐกิจของ ศาสตราจารยคารล ซี ซิมเมอรแมน สะทอนให
เห็นวา คนไทยมีสุขภาพที่แยมากอันเปนผลมาจากการมีแหลงน้ําที่ไมสะอาด จากการศึกษาของผูวิจัย
พบวา นโยบายการพัฒนาทางดานสาธารณสุขในอีสานในสมัยรัชกาลที่ 7 พัฒนามากขึ้นกวารัชกาลที่
6 กลาวคือมีการกอตั้งโรงพยาบาลจังหวัดขอนแกน และโรงเรียนพยาบาลจังหวัดบุรีรัมยขึ้นเพื่อรองรับ
คนปวยในพื้นที่ทางเหนือของมณฑลอุดร และพื้นที่ทางตะวันออกของมณฑลนครราชสีมาในขณะนั้น
เปนผลมาจากโรงพยาบาลนครราชสีมาไมสามารถรองรับจํานวนผูปวยไดประการหนึ่ง นอกเหนือจาก
การมีแหลงน้ําที่ไมสะอาดแลว การรับประทานอาหารของชาวอีสานนับวายังขาดหลักสุขอนามัยมาก
โดยพบวาชาวอีสานมักจะกินอาหารที่ไมปรุงสุกเชน พรา ลาบเลือด ทําใหเปนโรคบิด โรคพยาธิลําไส
รวมถึงโรคที่เกิดจากยุงปาคือโรคมาลาเรีย รวมถึงโรคฝดาษหรือไขทรพิษ รัฐบาลจึงแกไขปญหาดวย
การสงแพทยไปประจําตามตําบลและดําเนินการปลูกฝใหแกราษฎรใหทั่วถึงมากที่สุดเทาที่จะปลูกได
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับสภาพรางกาย ความแข็งแรงของราษฎรแตละคนดวย พรอมกันนี้ก็ไดใหแพทยประจํา
จังหวัดทําการเผยแพรหลักการในการรักษาสุขภาพใหแข็งแรง สงเสริมใหราษฎรรูวิธีการปองกันโรค
ตามหลักอนามัย อยางไรก็ตามแมจะมีความพยายามในการพัฒนาดานสาธารณสุขในอีสาน แตกลับ
พบวาหลังจากเปลี่ยนรัฐบาลในทศวรรษ 2480 อัตราการลมตายของราษฎรก็เพิ่มสูงขึ้น
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โดยสรุ ป การดํ า เนิ น นโยบายพั ฒ นาอี ส านของรั ฐ บาลสยามในสมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวระหวาง พ.ศ.2468-2478 กระทําตามขั้นตอนที่กําหนดแบบแผนเอาไว ตั้งแต
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีขั้นตอนกระบวนการกําหนดนโยบายและการ
ดําเนินนโยบายในรูปแบบของการตรากฎหมายฉบับตาง ๆ ดังกลาวมาแลวเพื่อใหพลเมืองอีสานปฏิบัติ
ตามขอกําหนดตาง ๆ ที่รัฐสยามเปนผูกําหนด สะทอนใหเห็นถึงการสรางพื้นที่อํานาจทางการเมืองใน
อีสานผานการออกกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ขอบังคับ รวมไปถึงพระราชบัญญัติซึ่งลวน
เปนภาพแทนของการใชอํานาจและสรางความเปนพลเมืองไทยโดยรัฐสยาม
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บทที่ 7
สรุป
7.1 การวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บนโยบายการพั ฒ นาอี ส านของรั ฐ บาลสยามระหว า งรั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
กอนการเขาไปดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวและ
ในสมัยพระบาทสมเด็จ พระปกเกลาเจาอยูหัว ภาคอีสานไดรับการวางรากฐานจากรัฐบาลในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งรับเอาแบบอยางการพัฒนาประเทศมาจากประเทศ
ตะวันตก ซึ่งดําเนินนโยบายปฏิรูประบบการปกครองประเทศใน พ.ศ.2435 อันเปนชวงเวลาที่สยามถูก
คุกคามจากมหาอํานาจตะวันตก สงผลใหเกิดการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางที่กรุงเทพฯ อยางไรก็ตาม
การสถาปนาอํานาจของรัฐสยามเหนือดินแดนภาคอีสานไดกระทํามาตั้งแตกอนการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ.2435 แลวโดยเฉพาะการสงขาหลวงเขาไปควบคุมอํานาจเจานายทองถิ่นตามหัวเมืองตาง ๆ ตั้งแต
ทศวรรษ 2420 อันเปนผลมาจากการคุกคามของมหาอํานาจตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต โดยเฉพาะฝรั่ ง เศสได เ ข า มามี บ ทบาทในประเทศเวี ย ดนาม ลาว และกั ม พู ช า ตั้ ง แต ส มั ย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รวมไปถึงอังกฤษในอินเดีย และพมา การเขามาของจักรวรรดิ
นิยมตะวันตกไดมีสวนชวยผลักดันใหรัฐบาลสยามตองหาทางพัฒนาประเทศใหทันสมัยเพื่อหลีกเลี่ยง
การถูกคุกคามและรุกรานจากประเทศมหาอํานาจตะวันตก รัฐบาลไดแสดงใหเห็นถึงสถานภาพความ
เปนอารยะประเทศโดยการใหรวบรวมประวัติศาสตรหัวเมืองตาง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักรเพื่อยืนยัน
สิทธิอํานาจของสยามเหนือดินแดนในปกครอง นอกจากนี้การสงนักสํารวจดินแดนของฝรั่งเศสเขามา
ในประเทศลาว กัมพูชาไดตอกย้ําวารัฐบาลอินโดจีนมีความพยายามที่เขามาครอบครองดินแดนใน
อารักขาของสยาม
และเพื่อเปนการยืนยันสิทธิโดยชอบธรรมของสยามเหนือดินแดนที่ปกครอง รัฐบาลจึงเริ่มสง
ข าหลวงไปประจํ า ตามหั ว เมื อง เพื่ อรวบรวมและแตงพงศาวดาร ตํานานเมืองตาง ๆ ใหมีเนื้อหา
เชื่อมโยงกับศูนยกลางอํานาจที่กรุงเทพฯ วิธีการเชนนี้ชวยทําใหสยามมีอํานาจเหนือหัวเมืองชายขอบ
เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นรวมถึงสงขาหลวงเขาไปควบคุมดูแลความมั่นคงภายใน ทองถิ่นไดชวยทําใหสยาม
สามารถรับรูขอมูลภายในทองถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยขาหลวงที่วาราชการประจําหัวเมืองสงขอมูล จาก
ทองถิ่นมาในรูปแบบของรายงานราชการซึ่งเริ่มกระทําอยางเปนทางการประมาณทศวรรษ 2430 การ
ตรวจราชการของขาหลวงจากสวนกลางที่ประจําการอยูไดชวยใหรัฐบาลเห็นปญหาภายในทองถิ่น ทํา
ใหทราบถึงความเดือดรอนของราษฎรในทองที่ตาง ๆ เชน สภาพวิถีการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ
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และการศึกษาเลาเรียนของบุตรหลาน เปนตน
รายงานราชการที่สงจากทองถิ่น ไดสงผลใหรัฐบาลกลางสามารถวางแผนในการกําหนดนโยบาย
เขาไปพัฒนาหัวเมืองชายขอบไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ใน พ.ศ.2436 เมื่อสยามไดมีขอพิพาท
กับฝรั่งเศสเกี่ยวกับลาวซึ่งเปนดินแดนในความปกครองของรัฐสยาม ไดมีสวนชวยใหสยามมองเห็น
คุณคาและความสําคัญของหัวเมืองชายขอบมากขึ้น โดยเฉพาะอีสาน หลังการเสียดินแดนฝงซายแมน้ํา
โขง ทําใหรัฐบาลตระหนักวา หากไมเขาไปควบคุมและพัฒนาอีสานอยางจริงจัง อาจทําใหสูญเสีย
ดินแดนอีสานเชนเดียวกับลาว ดังนั้นรัฐบาลจึงเริ่มจัดตั้งระบบการปกครองแบบ “มณฑล” ขึ้นและสง
ขาหลวงเขาไปวาราชการตามมณฑลตาง ๆ เพื่อสรางความสัมพันธและสรางความรูสึกเปนไทยรวมกับ
ชนชั้นปกครองอีสาน
รูปแบบการดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานในสมัยรัชกาลที่ 5 กลาวไดวารัฐบาลไดเนนไปในเรื่องการ
คมนาคม และการศึกษา ผูวิจัยพบวา ในดานการคมนาคม รัฐบาลไดวางโครงการสรางทางรถไฟสาย
อีสาน สายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ซึ่งเปนเสนทางรถไฟสายแรกของอีสานที่เปดใชอยางเปนทางการ
ใน พ.ศ.2443 นอกจากนี้ ในด า นการศึ กษาพบวา รัฐ บาลเริ่มกําหนดนโยบายการศึกษาอยางเป น
ทางการใน พ.ศ.2445 เพื่อใหบุตรหลานของราษฎรไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง ผานวัดและพระสงฆทํา
หนาที่อบรมสั่งสอนนักเรียน
เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว แนวนโยบายที่ไดเคยดําเนินการไปในสมัย
รัชกาลที่ 5 ยังคงไดรับการสานตอเชนเคยแตรัชกาลที่ 6 ทรงมีแนวพระราโชบายเนนไปที่การพัฒนา
กองทัพของประเทศ ดังนั้นงบประมาณแผนดินสวนหนึ่งจึงถูกใชไปกับการบํารุงกองทัพ หากพิจารณา
เบื้ องลึ กของการเข า ไปดํ า เนิ น นโยบายพั ฒ นาอีส านระหวาง พ.ศ.2453 – 2468 แล ว ผู วิ จั ย พบวา
ปญหาแรกที่พบในอีสานเปนเรื่องเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ จากการสํารวจหลักฐานชั้นตนพบวาภาคอีสาน
ตองเผชิญกับสภาวะฝนฟาไมตกตองตามฤดูกาลตั้งแต พ.ศ.2452 – 2460 จากปรากฏการณดังกลาว
จึงทําใหรัฐตองเขาไปแกไขปญหาในเบื้องตน คือ การสั่งการใหขาหลวงประจําเมืองออกตรวจราชการ
โดยเฉพาะในมณฑลนครราชสีมา มณฑลอุดร และมณฑลอุบลราชธานี การลงพื้นที่ตรวจราชการเปน
ภารกิจสําคัญที่รัฐบาลกําหนดเอาไวใหขาราชการจากสวนกลางที่รัฐบาลสงมาประจําการอยูในหัวเมือง
ตองทําหนาที่เปนเสมือนหูตาคอยสังเกตการณความเปนอยูของพลเมืองในทองที่ที่ตนเองปกครอง และ
หาวิธีแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่นของตน การออกตรวจราชการทําใหรัฐบาลทองถิ่นสามารถ
รับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้นไดทันเหตุการณกลาวคือ ในกรณีที่เกิดภาวะขาดแคลนขาวในอีสาน
ระหวาง พ.ศ.2453-2460 รัฐบาลมณฑลไดสงรายงานตรวจราชการไปสวนกลางเพื่อขอแนวทางในการ
แกไขปญหาขาดแคลนขาวในอีสาน ซึ่งไดรับการตอบกลับจากสวนกลางวา ตองใชนโยบายจํากัดขาวไม
ออกภายนอกมณฑล เพื่อเปนการสํารองปริมาณขาวสารเอาไวภายในมณฑล ปองกันไมใหมีการสงออก
ขาวไปขายในพื้นที่นอกมณฑล แสดงใหเห็นวารัฐบาลสามารถบรรเทาความเดือดรอนของพลเมืองใน
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เบื้องตนไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐบาลสวนกลางกําหนดใหทองถิ่นบริหารจัดการแกไขปญหาโดยใช
แนวทางของสวนกลางเปนฐาน หากทองที่ใดมีพลเมืองยากจนแตมีพละกําลังก็ใหรัฐบาลทองถิ่น เกณฑ
แรงงานมาชวยงานราชการ ตามกฎหมายในพระราชบัญญัติเกณฑจาง เพื่อแลกขาว หากพลเมืองคนใด
เปนบุคคลทุพพลภาพ กลาวคือ เปนคนชรา เด็ก คนพิการ ใหรัฐบาลทองถิ่นแจกจายขาวโดยหาม
คิดเงินกับพลเมืองเด็ดขาด และขายขาวใหแกพลเมืองที่มีฐานะพอจะซื้อไดในราคาเทาทุน
ปญหาตอมาคือเรื่อง การคมนาคม ที่พบมากในอีสาน แมวาจะไดมีการเปดใชรถไฟที่นครราชสีมา
ตั้งแต พ.ศ.2443 แลวก็ตามแตพื้นที่อีสานตอนใน ยังไมมีเสนทางรถไฟสําหรับลําเลียงขนสงสินคาและ
ผูคน ปญหาเรื่องเสนทางสัญจรทางบก ทางน้ํา มีปรากฏอยูในทุกพื้นที่ของอีสาน เนื่องจากกอนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2435 พลเมืองอีสานใชทางเกวียนในการสัญจรไปมาระหวางเมืองดวยกัน และใช
แมน้ําในการเดินทางเฉพาะชวงฤดูน้ําหลากเทานั้น นโยบายดานการคมนาคมที่เริ่มใชในอีสานสมัย
รัชกาลที่ 6 ดําเนินการโดยกระทรวงคมนาคม ไดกําหนดใหยึดเอาทางรถไฟเปนเสนทางหลักของอีสาน
โดยสินคาทั้งหมดจะตองไปรวมกันที่ชุมทางนครราชสีมา ในขณะนั้นการสรางถนน ยังไมเปนที่นิยมใน
อี ส านเนื่ อ งจากการสร า งถนนต อ งใช ง บประมาณจํ า นวนมากทั้ ง การถมดิ น การเกลี่ ย ดิ น ให ร าบ
ตลอดจนการบํารุงรักษาถนนหากชํารุดจากการกัดเซาะของน้ําฝนและเกวียน รัฐบาลจึงไมลงทุนกับ
การสรางถนนในอีสาน แตใหใชทางเกวียนที่ มีมาแตเดิ มเป นทางสัญจร ซึ่งก็ตองประสบกับ ป ญหา
ในชวงฤดูฝน รัฐบาลกําหนดใหทองถิ่นพึ่งพาตนเอง หากจะสรางถนน สะพาน หรือสรางทํานบ ก็ให
“เรี่ยไรบุญ” กันเองเพื่อนําเงินเหลานี้มาใชในการจัดสรางสาธารณะประโยชน วิธีการเรี่ยไรเงินดังกลาว
กระทํากันมาตั้งแตรัชกาลที่ 5 เรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 7 การที่รัฐบาลตองใชวิธีการเรี่ยไรเงินนี้ดวย
เหตุผลที่ตองรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศใหคงที่ โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 7 รัฐบาล
ตองรับภาระหนักเนื่องจากการใชจายงบประมาณแผนดินเปนจํานวนมากในสมัยรัชกาลที่ 6
หากพิจารณาเปรียบเทียบการดําเนินนโยบายดานการคมนาคมระหวางสมัยรัชกาลที่ 6 และ
รัชกาลที่ 7 จะพบวาพัฒนาการความกาวหนาดานเสนทางคมนาคมที่เกิดขึ้นในอีสานในสมัยรัชกาลที่ 7
เริ่มตนมาจากการพิจารณาวางรากฐานดานการคมนาคมใหมในสมัยรัชกาลที่ 6 กลาวคือ หลังจากการ
สรางทางรถไฟใน พ.ศ.2443 แลว รัฐบาลก็ไมไดดําเนินนโยบายนี้ตอจนกระทั่ง พ.ศ.2460 รัฐบาลได
กํ า หนดโครงการขยายเส น ทางรถไฟจากนครราชสีมาไปยังหัว เมืองตะวัน ออกอีก ครั้ง โดยเปดใช
เส น ทางรถไฟส ว นต อ ขยายที่ บุ รี รั ม ย ใ น พ.ศ.2468 เมื่ อ เข า สู ส มั ย รั ช กาลที่ 7 รั ฐ บาลได ส านต อ
แนวนโยบายดังกลาวอยางตอเนื่องกระทั่งสามารถเปดเสนทางเดินรถไฟถึงสถานีสุรินทร พ.ศ.2469
สถานีศรีสะเกษ พ.ศ.2471 สถานีวารินชําราบ พ.ศ.2473 สถานีบานไผ พ.ศ.2474 และสถานีขอนแกน
พ.ศ.2476 จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา รัฐบาลรัชกาลที่ 6 ไมไดเนนการพัฒนาเสนทางคมนาคม
เทียบเทากับในสมัยรัชกาลที่ 7 ซึ่งมีเสนทางรถไฟขยายถึงอีสานตอนเหนือและอีสานตะวันออกรวม 5
เสนทางหลัก อยางไรก็ตามภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 รัฐบาลใหมยังกําหนดให
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โครงการสรางเสนทางรถไฟอีสานเปนโครงการระดับชาติ โดยกําหนดสรางเสนทางสวนตอขยายจาก
ขอนแกนขึ้นอุดรธานี แลวเสร็จใน พ.ศ.2484 แมกระทั่งการเปดประชุมสภาผูแทนราษฎรใน พ.ศ.2477
ผูแทนราษฎรอีสานสวนใหญลวนเปดกระทูถามรัฐบาลเกี่ยวกับการดําเนินโยบายสรางเสนทางในอีสาน
โดยเฉพาะในพื้นที่กันดารหางไกลเสนทางรถไฟ
เมื่อพิจารณาบริบททางการเมืองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การมีเสนทางรถไฟใน
อีสานอยางทั่วถึ งใน พ.ศ.2476 ไดชวยสนับสนุนรัฐบาลในเรื่ องการปราบกบฏบวรเดชซึ่งเกิ ด ขึ้ น ที่
นครราชสีมา รัฐบาลไดใชประโยชนจากเสนทางรถไฟสําหรับการลําเลียงกําลังทหารและยุทโธปกรณ
ทางทหาร เพื่ อไปปราบกบฏซึ่ งส ว นมากเป น ข าราชการที่ เข ารว มกั บ พระองคเจ าบวรเดช ดังนั้น
ประโยชนของรถไฟจึงมิใชเพียงลําเลียงกําลังคนเพื่อความมั่นคงเทานั้น แตยังสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจ
หลังจากที่ทางรถไฟเขาถึงพื้นที่ตอนในของอีสานโดยเฉพาะตอนเหนือ ทําใหการขนสงสินคาขึ้น-ลงไป
มามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ปญหาดานการศึกษา ผูวิจัยพบวา กอน พ.ศ.2453 รัฐบาลไดใชโครงการศึกษาตั้งแต พ.ศ.2445
ตอมาใน พ.ศ.2454 รัฐบาลไดกําหนดโครงการศึกษาแหงชาติขึ้นมาโดยมีเปาหมายเพื่อขยายการศึกษา
ใหทั่วถึงทุกมณฑลกระทั่ง พ.ศ.2461 รัฐบาลไดตรากฎหมายโรงเรียนราษฎรขึ้นโดยกําหนดใหเอกชน
สามารถขอจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นเพื่ อ จั ด การเรี ย นการสอนได ต อ มาใน พ.ศ.2464 รั ฐ บาลจึ ง ได ต รา
พระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้นและแบงรูปแบบของโรงเรียนออกเปน 2 แบบในอีสานคือ โรงเรียน
ประถมศึกษาประจํ ามณฑล และโรงเรียนประชาบาล โรงเรียนประถมศึกษาจะไดรั บงบประมาณ
สนับสนุนจากกระทรวงธรรมการ สวนโรงเรียนประชาบาลจะอยูในความดูแลของธรรมการเชนเดียวกัน
แตอาศัยเงินศึกษาพลีทีไดจากการเก็บภาษีจากพลเมือง อยางไรก็ตามการศึกษาในอีสานก็ไมไดรับ
ความนิ ย มมากเนื่ องจากในตน รั ชกาลที่ 6 อีส านประสบกับ สภาพภูมิอากาศเปลี่ย นแปลงจึ งทําให
ราษฎรตองนําบุตรหลานไปชวยงานทางบาน และไมไดรับการเลาเรียนที่ตอเนื่อง นอกจากนี้นักเรียน
หญิงก็ไมเปนที่นิยมใหเรียนในระดับสูง ดังนั้นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอีสานจึงเปนนักเรียนชาย
เสียสวนใหญ เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยรัชกาลที่ 7 ปรากฏวารัฐบาลขยายโอกาสใหนักเรียนหญิงเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะการสงเสริมดานอาชีวศึกษาเนนใหเรียนวิชากสิกรรม พณิชยกรรม และหัตถกรรม
7.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมืองที่มีผลตอกระบวนการกําหนดนโยบาย
จากการศึกษาวิเคราะหหลักฐานชั้นตนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ระหวาง
พ.ศ.2453-2468 ทํ า ให เ กิ ดข อค น พบเกี่ ย วกับ ขั้น ตอนในการกําหนดนโยบายพัฒ นาอีสานโดยแบง
ออกเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้ น ตอนแรกรั ฐ บาลอาศั ย รายงานตรวจราชการจากสวนทองถิ่น เปนหลักในการวางแผนเพื่อ
กําหนดนโยบายหรือมาตรการที่จะเขาไปใชพัฒนาหัวเมือง ขั้นตอนที่สอง กระทรวงที่เปนแกนนํารับ
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เรื่องจะนําขอประชุมกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝาละอองธุลีพระบาท แลวสงผานทางกรมราช
เลขาธิการกลับไปกระทรวงตนสังกัด และนําไปสูขั้นตอนที่สามคือ กระทรวงตนสังกัดที่รับเรื่องจะทํา
การโทรเลขกลับไปยังสวนทองถิ่นเพื่อแจงใหสมุหเทศาภิบาลทราบ ตามแผนภาพดังนี้

ขั้นที่ 1

• ขาราชการในทองถิ่นตรวจราชการในทองที่ที่ตนปกครองและมีขาราชการจากสวนกลางดวย
• สง "รายงานตรวจราชการ" ไปสวนกลางเพื่อรายงานผลการดําเนินนโยบาย หรือสงไปเพื่อขอ
แนวทางในการดําเนินนโยบาย และเสนอแนวทางตาง ๆ ในการแกไขปญหา

ขั้นที่ 2

• กระทรวงรับเรื่องจากมณฑล เสนาบดีประชุมหารือแนวทางดําเนินนโยบาย
• สงเรื่องไปพระบรมมหาราชวังเพื่อขอพระบรมราชานุญาต หรือพระบรมราชวินิจฉัย
• พระมหากษัตริยมีพระบรมราชานุญาต และกรมราชเลขาธิการสงเรื่องกลับกระทรวงตนเรือ่ ง

ขั้นที่ 3

• กระทรวงแจงกลับไปยังมณฑลเทศาภิบาล สมุหเทศาภิบาลรับเรือ่ ง นํานโยบายไปประกาศใช
• เทศาภิบาลสัง่ การลงไปยังผูวาราชการจังหวัด - นายอําเภอ - กํานัน และผูใหญบาน ใหนํา
นโยบายไปประกาศใชกับพลเมืองในปกครอง เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม

ภาพที่ 7.1 แผนภูมิกระบวนการกําหนดนโยบายพัฒนาอีสานระหวาง พ.ศ.2453-2468
จากการวิเคราะหพบวา แนวนโยบายที่รัฐบาลสยามใหความสําคัญตอภาคอีสานมากที่สุดคือเรื่อง
การคมนาคมและเศรษฐกิจ ในอันดับรองลงมาคือ การศึกษา การสาธารณสุขและการปกครองลดหลั่น
กั น ตามลํ า ดั บ จากการเปรี ย บเที ย บระหวางรัช กาลที่ 6 และรัช กาลที่ 7 รัฐ บาลทั้งสองรัช กาลให
ความสําคัญกับนโยบายดานการคมนาคมและเศรษฐกิจในระดับเทียบเทากัน ภายหลังการยุบมณฑล
พ.ศ.2476 รูปแบบของกระบวนการกําหนดนโยบายไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางเพียงเล็กนอยกลาวคือ
จากแตเดิม สวนกลางสงเรื่องถึงสมุหเทศาภิบาล แตหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไดเปลี่ยนจาก
สมุหเทศาภิบาลมาเปนผูวาราชการจังหวัดทําหนาที่ในการดําเนินนโยบายแทน ลดหลั่นตามสายบังคับ
บัญชาตั้งแตผูวาราชการ นายอําเภอ กํานัน และผูใหญบาน นอกจากนี้ยังพบวา ในระหวาง พ.ศ.24532475 รัฐบาลไดมีคําสั่งใหผูปกครองสวนทองถิ่นออกตรวจราชการในพื้นที่ที่ตนปกครองอยางตอเนื่อง
ทั้ งยั งได ส งคณะผู ตรวจราชการจากสว นกลางระดับ เชื้อ พระวงศชั้น สูง ขาราชการระดับ เสนาบดี
เดินทางไปตรวจราชการในหัวเมืองอีสานทุกปไมขาด โดยเฉพาะดานการคมนาคมและเศรษฐกิจ หลัง
พ.ศ.2475 รูปแบบของการตรวจราชการยังคงเดิมแตเปลี่ยนจากเชื้อพระวงศเปน นายทหารชั้นสูง
ระดับรัฐมนตรี หรือโฆษกรัฐบาลเขาไปตรวจราชการแทน สะทอนใหเห็นถึงการยุติบทบาทหนาที่ของ
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ชนชั้นนําสยามอยางชัดเจน นอกจากนี้ในระหวาง พ.ศ.2470-2477 รัฐบาลยังไดสงผูเชี่ยวชาญดาน
เศรษฐกิจเดินทางเขาไปสํารวจสภาพเศรษฐกิจของอีสานถึง 3 ครั้งเพื่อศึกษาสภาพปญหาและคิดหา
แนวทางในการดําเนินนโยบายพัฒนาอีสาน ดังแผนภาพตอไปนี้

ขั้นที่ 1

• การตรวจราชการจากสมุหเทศาภิบาลเปลีย่ นมาเปนผูว าราชการจังหวัดขาราชการจาก
สวนกลางที่อยูในคณะราษฎร ระดับรัฐมนตรีกระทรวงตาง ๆ เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการ
ดวยตนเอง หลัง พ.ศ.2476 พบวาไมมีการสงเจานายเชื้อพระวงศไปตรวจราชการอีกเลย

ขั้นที่ 2

• รัฐบาลรับเรื่องจากทองถิ่น หลัง พ.ศ.2475 คณะราษฎรเปนผูก ําหนดนโยบาย
• รัฐบาลเปนผูออกกฎหมายที่จะนําไปใชในสวนภูมิภาค พระมหากษัตริยเปนผูลงพระ
ปรมาภิไธยเทานั้น

ขั้นที่ 3

• กระทรวงสั่งการลงไปยังผูวาราชการจังหวัดโดยตรง สมุหเทศาภิบาลพนสถานภาพหลัง
พ.ศ.2476 ทําใหอํานาจในการดําเนินนโยบายตกไปอยูที่ผวู าฯ แตเพียงผูเดียวในการเปน
ผูบริหารจัดการแกไขปญหาตาง ๆ

ภาพที่ 7.2 แผนภูมิกระบวนการกําหนดนโยบายพัฒนาอีสานหลัง พ.ศ.2475
การศึกษาวิเคราะหหลักฐานชั้นตนจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรุงเทพมหานคร ทําให
ผู วิ จั ย ได ใช ขอมู ล ที่ หลากหลาย ในขณะเดี ย วกัน หลักฐานชั้นตน ประเภทสื่อสิ่งพิมพที่เริ่มเขามามี
บทบาทตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6 และแพรหลายในสมัยรัชกาลที่ 7 ก็ไดมีสวนทําใหชวยขยายเพดานทาง
ความรู เ กี่ ย วกั บ อี ส านมากยิ่ งขึ้ น กล า วคื อ หนังสือพิมพที่มีการกระจายตัว ไปตามทองถิ่น หัว เมือ ง
ผูสื่อขาวไดทําหนาที่เปนตัวแทนภาคประชาคมในการเผยแพรปญหาที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่นซึ่งมักจะ
กลาวถึง เรื่องถนน อนามัย การศึกษา การฉอโกงของขาราชการในทองถิ่น อยางไรก็ตามหนังสือพิมพก็
ไดเขามาชวยเพิ่มพื้นที่ในการมองภาพอีสานไดอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากรายงานตรวจราชการ ซึ่งทํา
ใหเราทราบไดวา เกิดอะไรขึ้นบางในอีสานจากขอมูลในหนังสือพิมพ ซึ่งเปนการแยกสัดสวนของขอมูล
ทางการกับทองถิ่นออกอยางชัดเจน
จากการศึกษาวิเคราะหหลักฐานชั้นตนประเภทเอกสารจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
สามารถแบงประเด็นศึกษาออกไดเปน 3 ประเด็นดวยกันประกอบดวย
ประเด็นดานชุดเอกสาร ชุดเอกสารที่ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับอีสานนั้นมีความ
หลากหลายที่สําคัญก็คือ จดหมายเหตุที่กรมราชเลขาธิการ เอกสารสวนพระองค เอกสารสวนบุคคล
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เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ โดยไดทําการเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับ อีสานเอาไว ซึ่งเปน
เอกสารที่สงจากกระทรวงเขาสูพระมหากษัตริยผานกรมราชเลขาธิการ ทําหนาที่ในการตรวจสอบ
เอกสารที่จะถวายรายงานตอพระมหากษัตริย (ในชวงกอน พ.ศ.2475) จดหมายเหตุที่ผูวิจัยไดทําการ
วิเคราะหและตี ความสว นมากเป นเอกสารที่จ ะกลาวถึงดานเศรษฐกิจ และการคมนาคมมากที่สุด
โดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ประเด็นดานชุดรายงานตรวจราชการ เอกสารดังกลาวถูกจัดเก็บเอาไวในรูปแบบจดหมายเหตุ
ของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กลาวไดวาเปนหลักฐานชิ้นสําคัญที่ชวยขยายเพดานความรูเกี่ยวกับ
อี ส านได ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น จากการศึ ก ษาพบว า รายงานตรวจราชการส ว นใหญ จ ะข อ งเกี่ ย วกั บ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตราธิ การ กระทรวงพาณิ ช ยและคมนาคม กระทรวงธรรมการ
(ตอมาคือกระทรวงศึกษาธิการ) โดยสามกระทรวงนี้จะปฏิบัติงานรวมกัน การสงขาหลวงลงพื้นที่ตรวจ
ราชการจะผลัดกันเดินทางเขาไปในอีสานในระยะเวลาไลเลี่ยกัน นัยหนึ่งก็คือการเขาสํารวจพื้นที่เพื่อ
สรางชุดความรูเกี่ยวกับอีสานตามโลกทัศนของสวนกลาง เนื่องจากรายงานตรวจราชการสวนใหญ
เขียนขึ้นโดยขาหลวงจากกรุงเทพฯ ซึ่งแตกตางออกจากรายงานในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ชนชั้นปกครอง
ทองถิ่นเปนผูเขียนสงไปสวนกลาง เนื้อหาภายในรายงานตรวจราชการจะเขียนครอบคลุมแทบทุกดาน
ที่เกี่ยวของกับการลงพื้นที่อาทิ สภาพการปกครอง จํานวนประชากร การประกอบอาชีพ การศึกษา
ศาสนา การคมนาคม สาธารณสุข การศาล โจรผูราย ฯลฯ
ประเด็นดานกระบวนการกําหนดนโยบาย แมวาผูวิจัยจะไดทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอีสาน
แตก็ยังไมพบเห็นงานวิจัยไดที่กลาวถึง ขั้นตอนในการกําหนดนโยบายที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการ
หรือวิธีการกําหนดอยางชัดเจน จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ตัวแปรสําคัญที่นําไปสูการกําหนดนโยบาย
โดยรัฐบาลกลางนั้นขึ้นอยูกับ “รายงานตรวจราชการ” ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่สําคัญที่จะทําใหรัฐบาลกลาง
สามารถกําหนดมาตรการในการออกนโยบายรูปแบบตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมตอบริบทของพื้น ที่ที่
รายงานกลาวถึง นอกจากรายงานตรวจราชการที่เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดนโยบายแลว ผูวิจัย
พบวายังมี รายงานการสํารวจสภาพทางเศรษฐกิจจํานวน 3 เลม ที่รัฐบาลไดสงนักวิชาการชาวตางชาติ
เขาไปสํารวจสภาพทางเศรษฐกิจในชนบทของประเทศ ประกอบดวย รายงานการสํารวจของเรจินัล
เลอ เมย พ.ศ.2470 ตามมาดวย รายงานการสํารวจของคารล ซี ซิมเมอรแมน พ.ศ.2474 และ รายงาน
การสํารวจของ เยมส เอ็ม แอนดรูส พ.ศ.2477 นอกจากนี้ยังเกิดความเปลี่ยนแปลงในโครงสรางทาง
การเมืองหลัง พ.ศ.2475 ซึ่งสงผลใหรูปแบบการบันทึกรายงานราชการออกมาในรูปแบบใหมที่ไมได
เขียนโดย ขาราชบริพารของพระมหากษัตริยหรือที่เปนเชื้อพระวงศชั้นสูงอีกตอไป แตอยูภายใตการ
กํากับดูแลของคณะรัฐมนตรีซึ่งอยูที่ดําเนินการโดย “คณะกรรมการราษฎร” อยางไรก็ตาม รัฐบาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสรางอํานาจบริหารการ
ปกครองในอีสานในชั่วระยะเวลาหนึ่งกลาวคือ เริ่มมีการผนวก มณฑลรอยเอ็ด อุบลฯ และอุดรขึ้นเปน
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“ภาค” แตก็ตองประสบกับปญหาเรื่องอํานาจการปกครองที่เหลื่อมล้ํากันระหวาง “อุปราชภาค” และ
“สมุ ห เทศาภิ บ าล” ทํ า ให การทดลองดั ง กล าวต อ งล มเลิ ก ไปในสมัย พระบาทสมเด็จ พระปกเกล า
เจาอยูหัว
7.3 ผลการวิเคราะหจากกลุมขอมูล
จากการวิ เ คราะห เ พื่ อจั ดกลุ มข อมู ล ที่ ไดมาจากชุดเอกสารชั้น ตน ของสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ พบวา เอกสารจดหมายเหตุสวนใหญมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับทางราชการกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพาณิชยและคมนาคม กระทรวงเกษตราธิการ และกระทรวงธรรมการ ซึ่งมีอายุอยูในชวง
พ.ศ.2453-2477 เอกสารจํานวนมากเปนบันทึกทางราชการมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายงานการประชุมของ
ขาราชการระดับสูง และรายงานการตรวจราชการ เปนที่สังเกตวา เอกสารบางสวนไดชี้ใหเห็นรองรอย
ของการสานตอนโยบายที่ตกคางมาจากรัชกาลที่ 6 ซึ่งปรากฏผลชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยเฉพาะ
เรื่องการคมนาคมและเศรษฐกิจ และเพื่อชี้ใหเห็นถึงรายละเอียดของเนื้อหาที่ผูวิจัยไดวิเคราะหและจัด
กลุมขอมูลแลว ขอสรุปผลการศึกษาดังนี้
กลุ ม ข อ มู ล ด า นการปกครอง เอกสารชุ ด ในกลุ ม นี้ ส ว นใหญ เ ป น หนั ง สื อ ราชการที่ ก ล า วถึ ง
รายละเอียดตาง ๆ ที่สงมาจากสวนภูมิภาคซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยเปนหลัก
การวิเคราะหรายงานตรวจราชการตั้งแตตนรัชกาลที่ 6 เกี่ยวกับอีสานพบวา รายงานตรวจราชการสวน
ใหญจะกลาวถึงประเด็นดานการปกครองเปนอันดับแรก ประกอบไปดวย เรื่องแผนกการปกครอง
เกี่ยวของกับการอพยพพลเรือน การสํารวจสํามะโนครัว การปกปนเขตทองที่ รวมไปถึงการตัดแบง
ทองที่และการตั้งทองที่ขึ้นมาใหม นอกจากนี้ยังมีเรื่องการศาลยุติธรรม ตํารวจภูธร การปราบปรามโจร
ผูราย เปนตน เนื้อหาสาระของรายงานตรวจราชการและเอกสารที่เกี่ยวของอื่น ๆ มักจะกลาวถึงผล
ของการดําเนิน นโยบายในชวงรอยต อระหวางรัช กาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 วามีความเปลี่ยนแปลง
อยางไร ซึ่งมีลักษณะเปนการเขียนเชิงเปรียบเทียบ ในขณะเดียวกันผูเขียนไดระบุถึงปญหาที่เกิดขึ้นใน
ทองถิ่นและเสนอตอรัฐบาลกลางวา เห็นสมควรจะดําเนินนโยบายอยางไรใหมีความสอดคลองตอทองที่
ที่พลเมืองประสบกับปญหา วิธีการเขียนเสนอขอแนวทางจากรัฐบาลที่กรุงเทพฯ เปนลักษณะของ
กระบวนการที่จะนําไปสูการกําหนดนโยบายอยางหนึ่งตามที่ผูวิจัยไดนําเสนอไปแลวถึงขั้นตอนในการ
กําหนดรูปแบบของนโยบาย ซึ่งจะตองอาศัยชุดขอมูลจากทองถิ่นเปนตัวชี้วัดในการทําความเขาใจตอ
บริ บ ทของสั ง คมและพื้ น ที่ นั้ น ๆ ว า รั ฐ บาลสมควรจะดํ า เนิ น การอย า งไรให มี ค วามเหมาะสมต อ
สภาพแวดลอมในแตละพื้นที่ ซึ่งในแตละมณฑลในอีสานจะมีสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรที่แตกตาง
กันออกไป เชน มณฑลนครราชสีมามีความแหงแลง มณฑลอุบลราชธานีฝนตกไมสม่ําเสมอมีน้ําทวม
มณฑลอุดร เกิดโรคระบาด การคมนาคมสัญจรยังทุรกันดารลาหลังกวามณฑลทางตอนลาง เปนตน
ดังนั้นกระบวนการที่จะกําหนดนโยบายเหลานี้จึงอยูในความรับผิดชอบของฝายปกครองหรือที่สมัย
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รัชกาลที่ 6 และ 7 เรียกวา แผนกมหาดไทย ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอการเสนอนโยบายและนํานโยบาย
ไปใชในพื้นที่
กลุมขอมูลดานการคมนาคม เอกสารในกลุมขอมูลนี้มักจะถูกลาวถึงมากที่สุดในเรื่องของถนน
หนทางซึ่งในอีสานมีความทุรกันดารอยูเปนวงกวาง กลาวคือกอน พ.ศ.2468 กอนมีทางรถไฟเชื่อมตอ
บุรีรัมย การเดินทางไปมาจากมณฑลตอนในเชนมณฑลอุบลราชธานี มณฑลอุดร ตองอาศัยทางเกวียน
ซึ่งยากตอการสัญจรในชวงฤดูฝน แมกระทั่งทางน้ําจากลําน้ํามูลไปยังทาชางที่นครราชสีมาก็ตองรอให
ฤดูน้ําหลากมากพอที่จะใหเรือแลนผานได หากชวงไหนเขาฤดูแลง การสัญจรทางแมน้ําก็จะถูกตัดขาด
ทันที การดําเนินนโยบายคมนาคมระยะแรกอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม จนกระทั่ง
รัฐบาลตั้งขึ้นเปน กระทรวงพาณิชยและคมนาคมในเวลาตอมา การวิเคราะหพบวา เอกสารในกลุม
ขอมูลนี้จะกลาวถึงปญหาของการเดินทางเปนอันดับแรกกอน จากนั้นจึงจะเขาสูขั้นตอนการเรี่ยไรเงิน
ภายในทองถิ่นเพื่อนําไปสรางถนน หรือสะพาน โดยเปนงบประมาณที่ราษฎรในทองถิ่นรวบรวมกันเอง
เนื่องจากนับตั้ งแตส มัยรัช กาลที่ 5 จนถึงรัชกาลที่ 7 รัฐบาลตองใชงบประมาณจํานวนมากในการ
พั ฒ นาประเทศให ทั น สมั ย ในขณะเดี ย วกั น การลงทุ น กั บ ถนนก็ ไ ม คุ ม ทุ น และต อ งใช ง บประมาณ
มหาศาลเพื่อการบํารุงรักษา ในขณะที่ทางรถไฟมีความคุมคากวา รวดเร็วกวา ประกอบกับในสมัยนั้น
ราษฎรชาวอีสานยังมีไมยวดยานพาหนะสวนตัว ยังอาศัยสัตวพาหนะสําหรับการเดินทาง รัฐบาลจึงมี
นโยบายใหใชทางเกวียนเปนถนนแทน ดังนั้นการสรางถนน หรือสะพานในอีสานสวนใหญที่พบจึงเกิด
จากน้ํามือของราษฎรแทบทั้งสิ้น แตจะมีขาราชการในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการกอสรางดวย
ดังนั้นการดําเนินนโยบายในดานการคมนาคมที่รัฐบาลเนนหนักและใหความสําคัญสูงสุดคือ โครงการ
สรางเสนทางรถไฟ ซึ่งเริ่มดําเนินการในทศวรรษ 2460 เปนตนมา
กลุมขอมูลดานเศรษฐกิจ ในตนรัชกาลที่ 6 มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องขาวในหัวเมืองอีสานอยู
บอยครั้ง ซึ่งรายงานสวนใหญชี้ใหเห็นปญหาของการทํานาไมไดผลดี ประกอบกับในชวง 9 ปตั้งแต
พ.ศ.2452-2460 ภาคอีสานประสบกับปญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอยูบอยครั้งสงผลให
ฝนไมตกอยางสม่ําเสมอ เกิดภาวะแหงแลง น้ําไมพอกินพอใช และยังเกิดโรคระบาดสัตวจนทําใหเขาสู
สภาวะทุพภิกขภัย รัฐบาลประจํามณฑลจึงออกตรวจราชการเพื่อสํารวจปริมาณขาวภายในมณฑลวามี
จํานวนอยูเทาไร ตามนโยบายจากสวนกลาง และใชวิธีการแจกจายใหแกราษฎรผูยากไรโดยไมคิดเงิน
หรือเกณฑราษฎรมาชวยงานโยธาใหกับมณฑลแลกคาแรงเปนขาวสารเปนตน วิธีการนี้ชวยบรรเทา
ความเดือดรอนใหแกราษฎรไดในระดับหนึ่ง สวนวิธีการอื่นที่ชวยลดภาระของราษฎรอีกทางเชน การ
งดเวนไมเก็บภาษีรัชชูปการจากราษฎรเปนการชั่วคราว โดยรัฐบาลทองถิ่นจะพิจารณาจากปญหาที่
เกิดขึ้นกับราษฎรเชน การเกิดอัคคีภัยทําลายบานเรือน จากการวิเคราะหชุดเอกสารพบวา รายงาน
ตรวจราชการในตนรัชกาลที่ 6 จะเขียนในเชิงเปรียบเทียบปริมาณขาวระหวางรัชกาลกอนกับรัชกาล
ปจจุบันวามีจํานวนมากนอยเพียงใดในขณะเดียวกันก็จะระบุถึงสาเหตุที่ราษฎรทํานาไมไดผลดีดวย ซึ่ง
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สวนใหญเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน สวนในรัชกาลที่ 7 การเขียนรายงานเริ่มมีลักษณะที่
บรรยายใหเห็นถึงการประกอบอาชีพที่หลากหลายของราษฎรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังไดมีการส ง
นักวิชาการชาวตางชาติเขามาสํารวจหมูบานในอีสานในชวง พ.ศ.2470-2477 เปนจํานวน 3 ครั้งเพื่อ
ประเมินความเปนไปไดที่จะกําหนดและดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจตอภาคอีสาน
กลุมขอมูลดานการศึกษา การบํารุงกิจกรรมทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในอีสานไดรับ
การบมเพาะโดยคณะสงฆอีสานมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 เปนตนมาจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดเริ่ม
วางรากฐานการศึกษาแบบสมัยใหมขึ้นตั้งแต พ.ศ.2445 สงผลใหเริ่มมีความพยายามที่จะนํารูปแบบ
ทางการศึกษาจากสวนกลางมาใชในอีสานเชน การสอนภาษาไทย และใชตําราเรียนที่เปนภาษาไทย
นัยหนึ่งก็คือนโยบายกลืนกลายทางวัฒนธรรมโดยมีศูนยกลางความเปนชาติไทยอยูที่กรุงเทพฯ ในป
พ.ศ.2454 มีการตั้งโครงการศึกษาเรื่อยมา โดยสงเสริมใหทองถิ่นจัดการเรียนการสอนใหแกบุตรหลาน
ของพลเมื อ งให พระสงฆ เ ป น ครู แ ละใช วั ดเป น สถานที่ส อนนั กเรีย น ใน พ.ศ.2461 รั ฐ บาลได อ อก
นโยบายโรงเรียนราษฎร โดยกําหนดใหเอกชนในทองถิ่นสามารถจัดตั้งโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการ
สอนและบริหารจัดการไดดวยตนเอง ตอมาใน พ.ศ.2464 รัฐบาลไดกําหนดนโยบายใหจัดตั้งโรงเรียน
ประชาบาล ในความควบคุมดูแลของกระทรวงธรรมการ แนวคิดในเบื้องตนคือ ใหทองถิ่นเปนผูดูแล
และอาศัยเงิน “ศึกษาพลี” ซึ่งเปนเงินที่รัฐบาลเก็บจากราษฎรเพื่อนํามาบํารุงโรงเรียนประชาบาล การ
เก็บเงินศึกษาพลีจากประชาชนเฉพาะชายที่มีอายุระหวาง 18-60 ปตองเสียเงินรายปปละ 1 บาทและ
ตองไมเกิน 3 บาท หรือวิธีหนึ่งวิธีใดก็ตามที่สมุหเทศาภิบาลเปนผูกําหนดขึ้น ซึ่งจะมีเงินอุดหนุนจาก
กระทรวงธรรมการดวย นอกจากนี้ รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการบํารุงกิจการการศึกษา
อยางเต็มที่ไมไดละเวนนโยบายดังกลาวแตอยางใด โดยเฉพาะการอาชีวศึกษา เนนไปที่การกสิกรรม
หัตถกรรม และพณิชยกรรม รัฐบาลใหสงเสริมการอาชีวศึกษาผานทางโรงเรียน ในแตละโรงเรียน
จะตองมีหลักสูตรอาชีวศึกษา 3 วิชาสอดแทรกในบทเรียนดวย และไดมีการจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครู
กสิกรรมขึ้นเพื่อ อบรมและฝกครูสําหรับสอนในสาขาเกษตรศาสตรโดยเฉพาะ เปนการกระตุนให
นักเรียนมีความสนใจตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม งานฝมือ และการคาขายไปในตัว
กลุมขอมูลดานสาธารณสุข การดําเนินนโยบายดานอื่น ๆ พบวารัฐบาลไดสงเสริมการแพทยและ
สาธารณสุขในหัวเมืองมณฑลตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการปลูกฝปองกันโรคไขทรพิษตามเมืองตาง ๆ
นโยบายนี้ปองกันการเกิดโรคระบาดขึ้นซึ่งมีการดําเนินนโยบายมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 และสืบเนื่อง
มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 กลาวไดวา ดานการแพทยและสาธารณสุข มีความกาวหนามากขึ้น รัฐบาลได
จัดตั้งโรงพยาบาลเมืองบุรีรัมย และโรงพยาบาลเมืองขอนแกน เพื่อรองรับผูปวยที่มีมากขึ้น ทั้งยังได
สงเสริมใหมีแพทยกระจายตัวอยูตามตําบลตาง ๆ คอยใหความรูดานสุขอนามัยที่ถูกตอง และมีสัตว
แพทยคอยออกตรวจโรคระบาดสัตวและปองกันการลักลอบฆาสัตวโดยไมไดรับอนุญาต
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จากการรวบรวมขอมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตรผูวิจัยขอสรุปผลการวิเคราะหนโยบายการ
พัฒนาอีสานดังนี้

ภาพที่ 7.3 แผนภูมิกฎหมายที่ประกาศใชในอีสานสมัยรัชกาลที่ 6
ผลการวิจัยนโยบายการพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามที่ออกมาในรูปแบบของการตรากฎหมายใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ผูวิจัยพบวา มีการประกาศใชกฎหมายครอบคลุมในดาน
เศรษฐกิจคิดเปน 35 เปอรเซ็นต ถัดมาคือ กฎหมายเกี่ยวกับดานการปกครอง อาทิการตั้ง ยุบ ยาย
ทองที่อาณาเขตการปกครองตามมณฑลตาง ๆ รวมถึงการเกณฑกําลังคนเขาชวยราชการคิดเปน 21
เปอรเซ็นต ถัดมาคือ กฎหมายดานการคมนาคม มีการประกาศใชกฎหมายดานการคมนาคมในอีสาน
ระหวาง พ.ศ.2453 - 2468 คิดเปน 14 เปอรเซ็นต ซึ่งอยูในระนาบสัดสวนเดียวกันกับกฎหมายดาน
การศึกษาคิดเปน 14 เปอรเซ็นตเชนเดียวกัน ดานสาธารณสุขคิดเปน 7 เปอรเซ็นต และดานปาไมคิด
เป น 7 เปอร เ ซ็ น ต โดยตั ว ชี้ วั ดเหลานี้ผูวิจัย พิจ ารณาจากจํ านวนการตรากฎหมายและการนํ า ไป
ประกาศใช ในภาคอี ส านผ า นสมุ ห เทศาภิบ าลซึ่งเปน ตัว แทนของรัฐ บาลกลาง จากขอมูล ดังกลาว
ชี้ใหเห็นวา รัฐบาลใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของอีสานเปนอันดับแรก ในขณะเดียวกัน
การตรากฎหมายดานการปกครองไดสะทอนใหเห็นถึงความพยายามในการควบคุมกําลังคนในทองถิ่น
เพื่อปองกันการกอจลาจลหรือเพื่อใหงายตอการเกณฑกําลังเพื่อใชในยามสงคราม
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เพื่อใหเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงหลังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวผูวิจัยจึง
ไดทําการเปรียบเทียบกับสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวดังจะกลาวตอไปนี้

ภาพที่ 7.4 แผนภูมิกฎหมายที่ประกาศใชในอีสานสมัยรัชกาลที่ 7
จากแผนภาพที่ 7.4 จะเห็นไดวา มีกฎหมายที่ตราขึ้นอีกดานคือ ดานการปาไม ผูวิจัยไดสรุปไว
ดั ง นี้ จากแผนภาพรั ฐ บาลสยามได ต รากฎหมายหรื อ นํ า กฎหมายที่ ไ ด มี ก ารประกาศใช ใ นสมั ย
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว และสมัย พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกลาเจา อยู หั ว มา
ประกาศใชซ้ําอีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ คิดเปน
38 เปอรเซ็นต มีสัดสวนเพิ่มขึ้น 3 เปอรเซ็นตจากสมัยรัชกาลที่ 6 ถัดมาคือ กฎหมายดานการคมนาคม
คิดเปน 33 เปอรเซ็นต มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากสมัยรัชกาลที่ 6 ถึง 19 เปอรเซ็นต สะทอนใหเห็นถึงการ
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบการขนสงของรัฐบาลควบคูกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ไปดวยกัน ถัดมาคือกฎหมายดานการปกครอง คิดเปน 13 เปอรเซ็นต มีอัตราลดลงจากสมัยรัชกาลที่
6 ถึ ง 8 เปอรเ ซ็ น ต ชี้ ให เ ห็ น ว า การพั ฒ นาระบบการปกครองเริ่มเขาที่เขาทางและไมจําเปน ตอ ง
เนนหนักมากเกินไป นัยหนึ่งเนื่องจากสถานการณความตึงเครียดเรื่องปญหาแนวเสนเขตแดนและการ
แบงทองที่ตาง ๆ เริ่มลงตัวและพบปญหาลดนอยลง ในขณะที่ดานการศึกษาคิดเปน 8 เปอรเซ็นต
ลดลงจากสมัยรัชกาลที่ 6 ถึง 6 เปอรเซ็นต ในดานนี้ผูวิจัยวิเคราะหวา การพัฒนาระบบการศึกษาไมได
ดอยกวาดานอื่น เพราะวา จากขอมูลจากราชกิจจานุเบกษาในสมัยรัชกาลที่ 7 มีการจัดตั้งโรงเรียนของ
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รัฐบาลหลายแหงในอีสาน และขยายการศึกษาโดยประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464
เปนวงกวาง แมวาการพัฒนาดานการศึกษาในอีสานในสมัยดังกลาวจะยังไมแพรหลายและเปนที่นิยม
มากนัก ดานสาธารณสุขคิดเปน 4 เปอรเซ็นต และดานการปาไมคิดเปน 4 เปอรเซ็นต โดยทั้งสองดาน
สุ ด ท า ยลดลง 3 เปอร เ ซ็ น ต จ ากสมัย รัช กาลที่ 6 เมื่อประมวลผลแลว จะเห็น วา นโยบายทางดา น
เศรษฐกิจมีความสําคัญเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือนโยบายดานการคมนาคมเปนอันดับที่สอง
จากที่ กล า วมาผูวิจัย ได ทําการสรุปผลการวิเคราะหเอกสารชั้นตนจากสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติเทาที่สามารถสืบคนไดและสังเคราะหจากเอกสารชัน้ รองประกอบกันในประเด็นของการตรวจ
ราชการในอีสานซึ่งมีสวนสัมพันธตอการกําหนดแนวนโยบายพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยาม ดังจะกลาว
สรุปผลดังนี้

ภาพที่ 7.5 แผนภูมิการตรวจราชการในอีสานสมัยรัชกาลที่ 6 คิดเปนเปอรเซ็นต
จากภาพที่ 7.5 สรุปไดวา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีการลงพื้นที่ตรวจ
ราชการและสํารวจสภาพสังคมโดยเสนาบดีและขาราชการระดับสูงในภาคอีสานระหวาง พ.ศ.24532468 ดานการปกครองคิดเปน 52 เปอรเซ็นต ดานเศรษฐกิจคิดเปน 22 เปอรเซ็นต ดานการคมนาคม
15 เปอรเซ็นต ดานการสาธารณสุข 7 เปอรเซ็นต ดานการศึกษา 4 เปอรเซ็นต และดานสาธารณสุข 7
เปอรเซ็นต โดยผูวิจัยพิจารณาจากเนื้อหาภายในรายงานตรวจราชการภาคอีสานในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่
คนพบในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จะเห็นไดวา มีความแตกตางจากการตรากฎหมาย เพราะวา
ในชวงเวลาดังกลาว แมวาสถานการณทางการเมืองภายในประเทศจะผอนคลายลง แตรัฐบาลกลับ
พบวา ยังมีปญหาการเมืองระหวางประเทศเกี่ยวกับแนวเขตแดนจึงทําใหมีการสงขาราชการระดับสูง
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ลงพื้นที่บอยครั้งเพื่อการสืบหาความเคลื่อนไหวของรัฐบาลอินโดนจีน เพื่อนําขอมูลเหลานี้มากําหนด
ทิศทางของการวางนโยบายตอภาคอีสาน

ภาพที่ 7.6 แผนภูมิการตรวจราชการในอีสานสมัยรัชกาลที่ 7 คิดเปนเปอรเซ็นต
จากภาพที่ 7.6 จะเห็นไดวาการตรวจราชการดานการปกครองคิดเปน 18.18182 เปอรเซ็นตมี
อัตราลดลงจากรัช กาลที่ 6 ถึง 34 เปอรเซ็นต ซึ่งชี้ใหเห็ นวา สถานการณทางการเมื องภายในและ
ภายนอกเริ่ ม ผ อ นคลายลง ในขณะที่ ก ารตรวจราชการด า นคมนาคมเพิ่ ม สู ง ขึ้ น กว า เดิ ม คิ ด เป น
30.30303 เปอร เ ซ็ น ต มีสั ดส ว นมากกว า รั ช กาลกอนคิดเปน 15 เปอรเซ็น ต ดานเศรษฐกิจ คิดเปน
24.24242 เปอรเซ็นตมีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้น 2 เปอรเซ็นต ดานการศึกษาคิดเปน 18.18182 เปอรเซ็นต
มากกวาเดิมคิดเปน 14 เปอรเซ็นต และดานสาธารณสุขคิดเปน 9.09091 เปอรเซ็นตมากกวารัชกาล
กอนคิดเปน 2 เปอรเซ็นต จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา รัฐบาลเริ่มใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบ
การศึกษาในอีสานเพิ่มมากขึ้นกวาแตกอน แตที่รัฐบาลเนนหนักและใหความสําคัญมากที่สุดคือ ดาน
การคมนาคมเปนอันดับแรก ในขณะที่การสํารวจดานสาธารณสุขยังไมมีขอมูลชัดเจน
ความเปลี่ยนแปลงของภาคอีสานหลังรัฐบาลสยามเขาไปดําเนินนโยบายระหวาง พ.ศ.2453 –
2477 การเขาไปพัฒนาภาคอีสานไมวาจะเปนดานการปกครอง คมนาคม เศรษฐกิจและการศึกษาของ
รัฐบาลสยาม กระทําไปดวยปจจัยสําคัญคือ การคุกคามจากมหาอํานาจภายนอกประเทศ ทําใหรัฐบาล
ตองเฝาติดตามสถานการณทางการเมืองในสวนภูมิภาคดวยวิธีการลงพื้นที่ตรวจราชการอยางตอเนื่อง
เพื่อที่จะสามารถนําเอาขอมูลทั้งหลายที่เกิดจากการสํารวจ รวบรวม สอบถามจากผูคนในทองถิ่นไปใช
ในการวางแผนและกําหนดนโยบายใหออกมามีความเหมาะสมตอพื้นที่ตาง ๆ ซึ่งมีสภาพแวดลอมที่
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คอนขางแตกตางกันออกไป เพื่อใหเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเขามาพัฒนาอีสานโดยรัฐบาล
สยาม ผูวิจัยจึงขอสรุปภาพรวมดังนี้
อีสานสมัยรัชกาลที่ 5

อีสานสมัยรัชกาลที่ 6

อีสานสมัยรัชกาลที่ 7

ภาพที่ 7.7 เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของอาณาเขตการปกครองมณฑลในภาคอีสาน
จาพภาพที่ 7.7 จะเห็นไดวา ในดานการปกครองตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ภาคอีสานแบงเขตการ
ปกครองเปน 3 สวนคือ มณฑลอีสาน มณฑลอุดร และมณฑลนครราชสีมา จนกระทั่งไดมีการปรับ
รูปแบบอาณาเขตการปกครองใหมใหสามารถสงขาราชการเขาไปตรวจราชการไดอยางทั่วถึง กระทั่ง
ใน พ.ศ.2455 สมั ย รั ช กาลที่ 6 ได ตั ด แบ งอาณาเขตการปกครองของมณฑลอีส านเดิม ออกเปน 2
สวนประกอบดวยมณฑลรอยเอ็ด และมณฑลอุบลราชธานี ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงเห็นวา รูปแบบ
ดังกลาวมีความเหลื่อมล้ําในแงของโครงสรางอํานาจการบริหารงานที่มี อุปราชภาค สมุหเทศาภิบาล
บริหารงานดวยกัน จึงไดมีการยุบมณฑลรอยเอ็ด และมณฑลอุบลราชธานี ผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของ
มณฑลนครราชสีมาใน พ.ศ.2468 กระทั่งใน พ.ศ.2476 รัฐบาลคณะราษฎร จึงไดประกาศยุบระบบ
มณฑลเทศาภิบาลและยกฐานะใหทุกจังหวัดมีสภานภาพเทาเทียมกัน
ดานการคมนาคม รัฐบาลรัชกาลที่ 6 ในชวงระยะแรกของรัชกาลยังไมไดใหความสําคัญตอการ
พัฒนาทางรถไฟซึ่งสรางเสร็จตั้งแต พ.ศ.2443 และทิ้งชวงเปนเวลา 17 ปจนกระทั่งใน พ.ศ.2460 ชวง
ครึ่งหลังของสงครามโลกครั้งที่ 1 รัฐบาลเริ่มกลับมาคิดทบทวนแผนงานที่จะสรางทางรถไฟไปเชื่อมชุม
ทางที่เมืองอุบลราชธานี จนนํามาสูการกําหนดนโยบายสรางเสนทางรถไฟสวนตอขยายไปอุบลราชธานี
โดยเริ่มสํารวจและสรางตั้งแต พ.ศ.2465 เปนตนมา โดยการควบคุมและตรวจราชการโดยกรมพระ
กําแพงเพชรอัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชยและคมนาคม แมวาจะมีการวางโครงขายของเสนทาง
เอาไวเปนอยางดี ในขณะเดียวกันเสนทางบก หรือทางเกวียนก็ไมไดรับการพัฒนาจากรัฐบาลเพราะ
เห็นวาสิ้นเปลืองงบประมาณในการบํารุงดูแลรักษา และไมคุมคาหากเสียหายชํารุดในชวงฤดูฝนซึ่งยาก
ตอการปรับปรุง ดังนั้นราษฎรสวนใหญจึงพึ่งพาเกวียนเทียมดวยโค และกระบือซึ่งใชกันแพรหลายใน
ภาคอีสาน และอาศัยทางเกวียนและทางน้ําในการสัญจรไปมาระหวางเมืองหรือชุมชนตาง ๆ ที่อยูติด
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ลําน้ํา กระนั้นผูวิจัยพบวา แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 แลว รวมถึงมีการเปด
ประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2477 ปญหาสวนใหญที่ผูแทนราษฎรชาวอีสานกลาวถึงกันมากที่สุดคือ
การสรางทางหลวง ซึ่งมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะการคาขาวในภาคอีสานตอนบนซึ่งถูกตัด
ขาดจากเสนทางรถไฟ เพื่อใหเห็นภาพของระบบการคมนาคมในอีสานสมัยรัชกาลที่ 6 ผูวิจัยจึงได
จัดทําแบบจําลองเสนทางที่มีการใชสัญจรของพลเมืองชาวอีสานซึ่งมีลักษณะเปนเครือขายเสน ทาง
แบบตนไมใน พ.ศ.2464 ดังภาพนี้

ภาพที่ 7.8 แผนที่ภาคอีสานแสดงเสนทางเกวียนในสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ.2464
จากภาพขางตนผูวิจัยไดคนพบแผนที่เกาของภาคอีสานในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งไดมีการทําแผนที่ใน
พ.ศ.2464 เปนเสนทางที่พลเมืองอีสานใชสัญจรไปมาหาสูกัน โดยมีเสนทางสําคัญคือ เสนทางเกวียน
จากนครราชสีมาไปอุบลราชธานี ทางเกวียนนี้ตอมาไดกลายมาเปนถนนหลวงสายโชคชัย-เดชอุดมใน
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ป จ จุ บั น และเส น ทางสายอุ บ ลราชธานี ไ ปขอนแกน ผ า น ยโสธร รอยเอ็ด มหาสารคาม ตอมาได
กลายเปน ถนนหลวงสายแจงสนิทในปจจุบัน และอีกเสนทางคือสายนครราชสีมาไปหนองคาย ตอมา
ไดพัฒนาจากทางเกวียนจนกลายมาเปน ถนนมิตรภาพในปจจุบัน จะเห็นไดวา แมวารัฐบาลจะมีความ
พยายามที่จะสรางทางรถไฟมากกวาถนนหลวง แตจากภาพยืนยันไดวา การสัญจรของพลเมืองชาว
อีสานดวยทางเกวียนไดวางรากฐานการสรางเสนทางหลวงในสมัยตอมาใหกับรัฐบาลไวเปนที่เรียบรอย
แลว ทั้งนี้ผูวิจัยจึงขอนําเสนอภาพเสนทางรถไฟที่ไดมีการจัดสรางและพัฒนาเสนทางในสมัยรัชกาลที่ 7
ประกอบกันดังนี้

ภาพที่ 7.9 โครงขายของเสนทางรถไฟสายอีสานในสมัยรัชกาลที่ 7
จากภาพที่ 7.9 จะเห็นไดวา ในระหวาง พ.ศ.2468-2476 ซึ่งอยูในระหวางรัชกาลที่ 7 รัฐบาล
สยามประสบความสําเร็จในการขยายเสนทางรถไฟเชื่อมจังหวัดตาง ๆ เพื่อรองรับการขนสงผูโดยสาร
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และสินคาจากอีสานจํานวนมากสงไปที่กรุงเทพฯ พื้นที่สีเหลืองคือ มณฑลอุดรกอน พ.ศ.2477 และ
พื้นที่สีเขียวคือ มณฑลนครราชสีมากอน พ.ศ.2477 โดยมีทั้งหมด 9 เสนทางที่เปดใชงานเดินรถไฟได
สําเร็จ โดยเสนทางสุดทายในรัชกาลคือ สายนครราชสีมา – ขอนแกนเปดเดินรถไฟ พ.ศ.2476 จากนั้น
รัฐบาลคณะราษฎรไดสานตอนโยบายสรางทางรถไฟไปอุดรจนสําเร็จใน พ.ศ.2484 ตรงกับสมัยจอมพล
ป.พิบูลสงคราม อยางไรก็ตามการสรางทางรถไฟไมไดมีประโยชนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกและรองรับ
การขนสงสินคาทางเศรษฐกิจเทานั้น แตยังมีประโยชนในแงของการเมืองการปกครองและการขนสง
กําลังทหารเพื่อเขาควบคุมจุดทยุทธศาสตรในภูมิภาคอีกดวย
จากคําถามของการศึกษาผูวิจัย ไดสังเคราะห ขอมูล ทั้งหมดเกี่ยวกับการศึกษา “นโยบายการ
พั ฒ นาอี ส านของรั ฐ บาลสยามตั้ ง แต ส มั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว ถึ ง สมั ย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ระหวาง พ.ศ.2453-พ.ศ.2477” และพบวา การดําเนินนโยบาย
พัฒนาอีสานในชวงเวลาดังกลาวมีความสืบเนื่องกันมาโดยตลอด แมวาในประเด็นดานการคมนาคมจะ
มีการเวนชวงดําเนินนโยบายเปนเวลาประมาณ 17 ปคือตั้งแต พ.ศ.2443-2460 ดวยปจจัยที่เกิดจาก
ดานงบประมาณและภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ นับตั้งแต พ.ศ.2460 รัฐบาลไดหันกลับมาลงทุน
กับโครงการรถไฟในอีสานอีกครั้ง เปนผลมาจากความพยายามที่จะสรางระบบการขนสงใหเขาสูทุก
พื้นที่ทั่วประเทศและการลําเลียงทรัพยากรจากทองถิ่นไปยังสวนกลางที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น
โครงการรถไฟจึงดําเนินนโยบายไปพรอม ๆ กับดานเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันรัฐบาลไมไดนิ่งนอนใจที่
จะพัฒนากิจการสวนอื่น ๆ ดวยเชน ดานการศึกษา แมวารัฐบาลจะประสบกับปญหาดานงบประมาณ
แตก็ไมไดละทิ้งตอกิจการดังกลาวเนื่องจากไดเล็งเห็นและตระหนักถึงคุณคาของการพัฒนาคุณภาพ
ของพลเมืองใหมีความรูเพื่อนําไปใชตอยอดในการประกอบอาชีพ การผลิต และการปอนสินคาเขาสู
สวนกลางโดยเฉพาะผลิตผลจากขาว สินคาพื้นเมืองประเภทงานฝมือ นอกจากนี้การสังเคราะหและ
ประมวลขอมูลทั้งหมดที่ผูวิจัยไดคนควายังชี้ใหเห็นวา ตลอดระยะเวลา 24 ปของรัชกาลที่ 6 และ
รั ช กาลที่ 7 รัฐ บาลไม เ คยทอดทิ้ งภาคอี ส าน โดยอาศัย ขอมูล จากการลงพื้น ที่ตรวจราชการอย า ง
ต อเนื่ องนั บ ตั้ งแต พ.ศ.2453 จนถึง พ.ศ.2477 เพื่อที่จ ะแสดงใหเห็น วา รัฐ บาลใหความสําคัญ ตอ
พลเมืองในความปกครองของอยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันการสงขาราชการ นักวิชาการเขาไปยังพื้นที่
จึงเปนสวนชวยแสดงใหเห็นถึงความพยายามของรัฐบาลกลางที่จะเขาไป “พัฒนา” อีสานให “เจริญ”
ในทิ ศ ทางที่ ก า วหน า มากขึ้ น และเมื่ อ พิ จ ารณาจากป จ จั ย บริ บ ทแวดล อ มแล ว ภั ย คุ ก คามจาก
มหาอํานาจตะวันตกก็ยังเปนแรงผลักดันสําคัญที่ชวยกระตุนใหรัฐบาลสงขาราชการไปตรวจราชการ
อีสานทุก ๆ ป นัยหนึ่งก็เพื่อตรวจตราความเปนอยูของราษฎรและอีกนัยหนึ่งก็คือสืบราชการดานความ
มั่นคงในพื้นที่เขตชายแดน นอกจากนี้รูปแบบของการกําหนดนโยบายที่มีขั้นตอนและกระบวนการใน
การวางแผนยังชวยสะทอนใหเห็นถึงความใสใจและใหความสําคัญตอพลเมืองของรัฐ สวนหนึ่งก็เพื่อ
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การสรางความเปนพลเมืองสยาม อีกสวนหนึ่งก็คือการกลืนกลายทางวัฒนธรรมโดยมีกรุงเทพฯ เปน
ศูนยกลางที่นําความเปลี่ยนแปลงเขามาสูทองถิ่นอีสานดังที่ปรากฏมาจนถึงปจจุบัน
ขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง นโยบายการพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวระหวาง พ.ศ.2453 – 2477 ยังมีประเด็น
เกี่ยวกับอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจตะวันตกที่มีสวนเกี่ยวของกับ การพัฒนาประเทศสยามใน
ระหวางสองรัชกาล โดยเฉพาะ บทบาทของประเทศญี่ปุนตอการพัฒนาโครงการศึกษาแหงชาติในสมัย
รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 รวมถึงบทบาททางเศรษฐกิจของสินคาญี่ปุนที่เพิ่มมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่
7 การเสด็จประพาสประเทศสหรั ฐอเมริกาผานประเทศญี่ปุน ของรัชกาลที่ 7 มีนัยสําคัญแอบแฝง
อยางไร ควรมีการตอยอดในประเทศที่นําเสนอดังกลาวนี้ นอกจากนี้ยังมีบทบาทของประเทศอังกฤษ
เยอรมั น ฝรั่งเศสซึ่ งมี ความเกี่ ย วข องตอการเมืองระหวางประเทศสยามในบริบทรวมสมัย ในชวง
ระหวางการผลัดเปลี่ยนรัชกาลที่ 7 เปนรัชกาลที่ 8 จนถึงการเริ่มตนรัชกาลที่ 9 รัฐบาลมีนโยบายใน
การเขาไปพัฒนาภาคอีสานอยางไรบาง มีการสานตอนโยบายที่ตกคางโดยเฉพาะเรื่องการคมนาคม
การสาธารณสุขอยางไร ตางชาติเขามามีบทบาทอยางไร สมควรที่จะศึกษารอยตอระหวาง พ.ศ.24782490 ในอนาคตตอไป
นอกจากนี้การสํารวจสถานภาพความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรอีสาน ผูวิจัยพบวา ยังไมมีงาน
ศึกษาประเภทวิทยานิพนธ วิจัยเลมใดที่ศึกษาเกี่ยวกับ “มณฑลอุดร” ในชวงเวลาระหวางหลัง พ.ศ.
2453 – 2477 อยางละเอียดหรือศึ กษาเปนหัวข อวิจัยหลั ก แตพบวามีงานของ อรวรรณ นพดารา
(2520) เรื่อง การปรับปรุงการปกครองและความขัดแยงกับฝรั่งเศสในมณฑลอุดรระหวาง พ.ศ.24362453 โดยส ว นมากจะเลื อ กศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ มณฑลอี ส าน และกล า วถึ ง เมื อ งอุ บ ลราชธานี ใ นสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมากที่สุด รองลงมาคืองานวิจัยเกี่ยวกับมณฑลนครราชสีมา
สวนเนื้อหาเกี่ยวกับมณฑลอุดรมักจะมีสอดแทรกอยูภายในงานวิจัยเพียงเล็กนอยเทานั้น รวมไปถึง
มณฑลรอยเอ็ด และมณฑลอุบลราชธานี ยังไมมีงานวิจัยใดที่ศึกษาพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจของสองมณฑลนี้เชนเดียวกัน ผูวิจัยจึงคิดเห็นวา ควรมีการศึกษาประวัติศาสตรมณฑล
อุดร มณฑลรอยเอ็ด และมณฑลอุบลราชธานีอยางละเอียด โดยใชหลักฐานทางประวัติศาสตรจ าก
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ รวมทั้งควรมีการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น (Local History) ในภาค
อีสานใหมากยิ่งขึ้น
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เอกสารอางอิง
เอกสารชั้นตนในหอจดหมายเหตุแหงชาติ
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ภาพอัดจากฟลมกระจก. 68M00007 เรื่อง ศรีสะเกษ วัดกําแพงใหญ
ขุ ขั น ธ สมเด็ จ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพเสด็ จ ตรวจรโบราณวั ต ถุ ส ถานมณฑล
นครราชสีมา ตลอดจนถึงจังหวัดขุขันธและอุบล (21 มกราคม – 7 กุมภาพันธ 2472)
สํ า นั กหอจดหมายเหตุ แห งชาติ ภาพอัดจากฟล ม กระจก. 68M00012 เรื่อง ศรี ข รภู มิ กรมดํ า รง
(28 มกราคม 2472)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ภาพอัดจากฟลมกระจก. 69M00005 เรื่อง ตําบลหินลาด แขวงเมือง
ขอนแกน
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ภาพอัดจากฟลมกระจก. 81M00046 เรื่อง รถไฟ-ทางและสะพาน
30M. + 80M STEEL BRIDGE OVER RIVER CHEE KORAT-KHONKAEN LIVE KM
441.667
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ภาพอัดจากฟลมกระจก. 95M00038 เรื่อง สะพานขามแมน้ํามูลที่
ตํ า บลท า ช า ง สายตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ (สายอุบ ล-นครราชสีมา-อุ บ ลราชธานี กม.
284.021.48) ปรากฏในรายงานประจําปกรมรถไฟหลวง พ.ศ.2467 แสดงวาสะพานขาม
แมน้ํามูลที่ทาชางในยุคแรก (พ.ศ.2465-2468) เปนสะพานไม เพิ่งเอาสะพานเหล็กเปลี่ยน
พ.ศ.2469
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ภาพอัดจากฟลมกระจก. 95M00039 เรื่อง กําแพงเมืองนครราชสีมา
คราวสมเด็ จ ฯ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพเสด็ จ ตรวจโบราณวั ต ถุ ส ถานมณฑล
นครราชสีมา (พ.ศ.2472)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย ม.2.14/18
เรื่อง รายงานหลวงพระราชจํานงไปตรวจราชการมณฑลนครราชสีมา (27 กรกฎาคม
2436)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย ม.57/14
เรื่ อ ง พระยาศรี ส หเทพ ราชปลั ด ทู ล ฉลองกระทรวงมหาดไทยกราบบั ง คมทู ล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (3 กรกฎาคม พ.ศ.2451)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย ม.2.14/16
เรื่ อง สํ า เนาพระยาจ า แสนบดี ร ายงานกราบทู ลพระเจา นองยาเธอกรมหลวงดํ า รง
ราชานุภาพ (19 พฤษภาคม 2450)
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เอกสารอางอิง (ตอ)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย ร.5 ม57/5
เรื่ อง กรมหมื่ น สรรพสิ ทธิ ประสงคกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว (วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2439)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย ร.5 ม.
62.1/35 เรื่อง กรมหลวงพิชิตฯ กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ (วันที่
6 เมษายน พ.ศ.2435)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย ร.5 ม.57/9
เรื่อง ประกาศตักเตือนกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค – กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
(1 กรกฎาคม พ.ศ.2443)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย ร.5 ม.
57/14 เรื่อง กรมพระยาดํารงราชานุภาพ – รัชกาลที่ 5 (วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2450)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ ร.5 ยธ.
9/106 เรื่อง นายเอชไว กิตตินส เลขานุการกระทรวงโยธาธิการ รายงานมายังกรม
หลวงนเรศรวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ (16 มีนาคม พ.ศ.2450)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการ ร.5
ศ
12/13 เรื่อง ลายพระหัตถกรมหมื่นวชิรญาณวโรรสทูลกรมหมื่นสมมตอมรพันธ (วันที่
30 พฤษภาคม พ.ศ.2443)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการ ศ.2/11
เรื่อง หลักสูตรสามัญศึกษา
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงเกษตราธิการ ร.6 กษ.
1/15 เรื่องรายงานการประชุมขาหลวงเทศาภิบาลเรื่องบํารุงการเพาะปลูก (9 ธันวาคม
พ.ศ.2453)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/12
เรื่อง ทําถนนหนทาง ภาคอิสาณ (19 กันยายน – 9 ธันวาคม 2465)
สํ า นั กหอจดหมายเหตุ แห งชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัช กาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6
ม/10/11 เรื่อง รายงานกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผูมีชื่อแจกยาเปนทาน และปลูกไข
ทรพิษ (27 ตุลาคม 2453-30 พฤษภาคม 2465)
สํ า นั กหอจดหมายเหตุ แห งชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6
ม/10/11 เรื่อง กรมสาธารณสุข (กุมภาพันธ 2460-27 พฤศจิกายน 2460)
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เอกสารอางอิง (ตอ)
สํ า นั กหอจดหมายเหตุ แห งชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6
ม/10/11 เรื่อง โครงการสาธารณสุขในหัวเมือง (พ.ศ.2465)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/1
เรื่อง ความเห็นบํารุงการสินคาในมณฑลนครราชสีมา และเรื่องจะทํารถไฟไปมณฑล
อีสาน
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/10
เรื่ อ งป อ งกั น การจลาจลทางมณฑลอุ ด รระหว า งเกิ ด สงครามในประเทศยุ โ รป
(27 พฤษภาคม 2458)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/4
เรื่อง ยุบอําเภอวารินชําราบ (8 กุมภาพันธ 2453-11 พฤษภาคม 2454)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย ร.6 ม.
18.1/1 เรื่อง ประกาศใชพระราชบัญญัติเก็บเงินคาราชการ ร.ศ.123 ในมณฑลอีสาน
(วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2453)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย หจช. มร.6
ม/12 เรื่อง ความเห็นในการที่จะคิดบํารุงนาและมีเรื่องปดทํานบกั้นน้ํา (18 สิงหาคม
2454 – 10 ธันวาคม 2455)
สํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิ ก ารรั ช กาลที่ 6 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ศธ.51.5/31 เรื่อง โรงเรียนราษฎรมณฑลตาง ๆ มณฑลนครราชสีมา – มณฑลรอยเอ็ด
สํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิ ก ารรั ช กาลที่ 6 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ศธ.51.5/19 เรื่อง โรงเรียนในมณฑลตาง ๆ
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย กร.6 ม/14
เรื่อง ราชการมณฑลอุดร (ลาวพวน) (5 พ.ย.2453 – 31 ต.ค.2461)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ ศ.1/120
เรื่อง รายงานกระทรวงธรรมการ ฉบับที่ 6 ประจําพุทธศักราช 2456
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ ร.6 ศ2/4
เรื่อง คําแนะนําของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 ชี้แจงวิชาเพาะปลูกเปนสวนสําคัญ
สําหรับพระราชบัญญัติ
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/12
เรื่อง รายงานราชการมณฑลนครราชสีมา (27 เมษายน 2454-27 พฤษภาคม 2458)
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เอกสารอางอิง (ตอ)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/4
เรื่อง ตั้งกิ่งอําเภอทาชาง และกิ่งอําเภอจอหอ (16-25 ตุลาคม 2457)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/
10/11 เรื่ อ ง รายงานหม อ มเจ า คํ า รบตรวจราชการหั ว เมื อ งมณฑลต า ง ๆ แผนก
ตํารวจภูธร (29 มกราคม – 9 มีนาคม 2457)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/12
เรื่อง สะพานในมณฑลนครราชสีมา (พ.ศ.2453)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/12
เรื่อง สะพานในมณฑลนครราชสีมา (25 ธ.ค.2453 – 3 มิ.ย.2463)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/12
เรื่อง ทําทํานบในมณฑลนครราชสีมา (30 พฤษภาคม 2454-17 ตุลาคม 2462)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/14
เรื่อง รายงานอุปราชภาคอีสานคิดจัดการบํารุงทางน้ําทางบกในทองที่ภาคอีสาน (พ.ศ.
2465)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/4
เรื่ อ ง ข า วยากหมากแพงและห า มจํ า หน า ยข า วไม ใ ห อ อกจากหั ว เมื อ งในมณฑล
นครราชสีมา (26 สิงหาคม 2454-17 ธันวาคม 2455)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/12
เรื่อง รายงานราชการมณฑลรอยเอ็ด (25 สิงหาคม – 29 มีนาคม 2455)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/4
เรื่ อง ขออนุ ญาตยุ บ อ.ดิ น แดง และตั้ง อ.โพนทอง ใน จ.รอยเอ็ด (10 ตุล าคม—3
พฤศจิกายน 2462)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/14
เรื่อง สะพานในมณฑลรอยเอ็ด (22 มกราคม 2456 – 15 มีนาคม 2461)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/12
เรื่อง ออกประกาศใชพระราชบัญญัติฆาโคกระบือและสุกรในหัวเมืองและเก็บเงินคา
อนุญาตฆาสัตว
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/14
เรื่อง รายงานตรวจราชการมณฑลอุดร (พ.ศ.2453 - 2461)

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

538

เอกสารอางอิง (ตอ)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/10
เรื่ อ ง ป อ งกั น การจลาจลทางมณฑลอุ ด รระหว า งเกิ ด สงครามในประเทศยุ โ รป
(27 พฤษภาคม 2458)
สํ า นั กหอจดหมายเหตุ แห งชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6
ม/10/11 เรื่ อง รายงานหมอมเจา คํา รบตรวจราชการหัวเมืองมณฑลตา ง ๆ แผนก
ตํารวจภูธร (29 มกราคม – 9 มีนาคม 2457)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/4
เรื่อง ความเห็ น เรื่ องตั้ งเมื องหนองคายและเรื่ องทางชายแดน (20 กุมภาพันธ – 12
มีนาคม 2457)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/12
เรื่อง ถนนในมณฑลอุดร
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/14
เรื่อง เปลี่ยนชื่อ อ.กมุทธาไศรย จ.อุดรธานีเปน อ.หนองบัวลําภู (12 มกราคม 2454)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/12
เรื่อง สะพานในมณฑลอุดร (พ.ศ.2453-2462)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/12
เรื่อง ปดทํานบกั้นน้ําหวยจระเข จังหวัดขอนแกน (15 กุมภาพันธ – 4 มีนาคม 2462)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/12
เรื่อง เงินคาราชการมณฑลอุดร (1 กุมภาพันธ 2453-25 สิงหาคม 2459)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/12
เรื่อง ทํานบมณฑลอุดร (14 กุมภาพันธ 2453– 26 กรกฎาคม 2454)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/1
เรื่อง รายงานน้ําฝนตนขาว (พ.ศ.2454)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/4
เรื่อง ขาวยากหมากแพง และหามจําหนายขาวไมใหออกจากหัวเมืองในมณฑลอุดร
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/12
เรื่อง ฝนมณฑลอุดร
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เอกสารอางอิง (ตอ)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/12
เรื่อง ความเห็นในการที่จะคิดบํารุงนาและมีเรื่องปดทํานบกั้นน้ํา (18 ธันวาคม 2454-10
ธันวาคม 2455)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/4
เรื่อง อุทกภัยในจังหวัดตาง ๆ พุทธศักราช 2560 (9 ตุลาคม 2460-20 มกราคม 2461)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/11
เรื่อง สรางโอสถสภา จังหวัดนครพนม
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/14
เรื่อง รายงานราชการมณฑลอีสาน (29 พฤษภาคม 2453- 27 มกราคม 2454)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/4
เรื่อง ยุบอําเภอวารินทรชําราบ (8 กุมภาพันธ 2453-11 พฤษภาคม 2454)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/4
เรื่อง ใหงดประกาศเปลี่ยนนามจังหวัดในมณฑลตาง ๆ ไวกอน (3-10 ธันวาคม 2458)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/14
เรื่อง รายงานราชการมณฑลอุบล (พ.ศ.2458)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/1
เรื่อง เหตุการณตาง ๆ ทางชายแดนริมแมน้ําโขงและไดวางกําหนดเจาพนักงานไทยพูด
ราชการกับฝรั่งเศสตามชายแดน
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/1
เรื่อง พระยาศรีธรรมาธิราชออกไปตรวจเขตแดนทางลําน้ําโขง (5 ธันวาคม 2467-14
สิงหาคม 2468)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/12
เรื่อง ทําทํานบในมณฑลอิสาณ (14 มกราคม 2453 - 9ธันวาคม 2465)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/4
เรื่อง ขาวยากหมากแพงและหามจําหนายขาวไมใหออกจากหัวเมืองในมณฑลอีสาน
(9 ธันวาคม 2453-14 เมษายน 2454)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย มร.6 ม/12
เรื่อง สัตวเปนโรคระบาด
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เอกสารอางอิง (ตอ)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/29
เรื่อง รวมการปกครองของมหาดไทยกับนครบาล (12 ต.ค.2465 – 23 ธ.ค.2467)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/29
เรื่อง รวมการปกครองของมหาดไทยกับนครบาล (12 ต.ค.2465 – 23 ธ.ค.2467)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/39
เรื่อง จังหวัดรอยเอ็ด (5 มิถุนายน 2471-10 กันยายน 2472)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/39
เรื่อง จังหวัดขอนแกน (9 มิถุนายน – 15 กันยายน 2472)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/39
เรื่อง จังหวัดบุรีรัมย (14 กันยายน 2471-16 กุมภาพันธ 2472)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/29
เรื่อง การปกครองโดยลักษณะเทศบาลซึ่งอธิบดีกรมสาธารณสุข ทรงแสดงในที่ประชุม
เทศา พ.ศ.2472 (19-28 พฤศจิกายน 2472)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/28
เรื่อง สภาพการณแหงภาคอีสาน (8-13 เมษายน 2472)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ศ/9
เรื่อง ประกาศยุบรวมเขตทองที่ จังหวัด มณฑล (2 พฤษภาคม 2475)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/39
เรื่อง จังหวัดหนองคาย (7 มิถุนายน – 11 กันยายน 2471)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงพาณิชยและคมนาคม
ร.7 พ.4.1/15 เรื่อง กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็ จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว (13 เมษายน 2475)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/39
เรื่อง จังหวัดอุดรธานี (4 มิถุนายน 2471)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม.
4.3/1 เรื่อง แขวงการปกครองและยุบยายที่วาการอําเภอ
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/39
เรื่อง จังหวัดอุบลราชธานี (21 มิถุนายน 2471-8 กรกฎาคม 2472)
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เอกสารอางอิง (ตอ)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/39
เรื่อง จังหวัดขุขันธ (10 กรกฎาคม 2471-30 กันยายน 2472)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/28
เรื่อง การแพทย (1-18 สิงหาคม 2472)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/39
เรื่อง จังหวัดมหาสารคาม (19 พฤษภาคม-22 ตุลาคม 2471)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/32
เรื่อง การปกปนเขตแดนแมน้ําโขง
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงพาณิชยและคมนาคม
มร.7 พ/5 เรื่ อง ทํ า ทางในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี (26 มิถุน ายน 2469 – 10 กั น ยายน
2474)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/52
เรื่ อง สร า งทํ า นบที่ ลํ า ตะคอง จั ง หวั ด นครราชสี ม า (13 กรกฎาคม 2469-2 ตุล าคม
2470)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/52
เรื่อง สรางที่พักใหรัฐบาล และใหสิ่งของดวย
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/39
เรื่อง จังหวัดนครราชสีมา (24 มิถุนายน-29 ตุลาคม 2471)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/39
เรื่อง จังหวัดบุรีรัมย (14 กันยายน 2471-16 กุมภาพันธ 2472)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงพาณิชยและคมนาคม
มร.7 พ/5 เรื่อง ทําทางในจังหวัดอุบลราชธานี (26 มิถุนายน 2469-10 กันยายน 2474)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/16
เรื่อง ทําทางในจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ (6-15 กรกฎาคม 2474)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/16
เรื่อง สะพาน จังหวัดขุขันธ (24 สิงหาคม – 3 กันยายน 2474)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/16
เรื่อง สะพานจังหวัดนครราชสีมา (14-20 พฤศจิกายน 2474)
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เอกสารอางอิง (ตอ)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/16
เรื่อง สะพานจังหวัดอุบลราชธานี (12 เมษายน-15 กันยายน 2475)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/16
เรื่อง ถนนในจังหวัดบุรีรัมย (9-23 พฤษภาคม 2475)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/16
เรื่อง สะพานจังหวัดบุรีรัมย (9-23 พฤษภาคม 2475)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงพาณิชยและคมนาคม
มร.7 พ/5 เรื่อง เปดทางระหวางบุรีรัมยกับสุรินทร (20-25 เมษายน 2469)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงพาณิชยและคมนาคม
มร.7 พ/1 เรื่อง รายงานกรมพระกํา แพงเพชร ตรวจราชการหัวเมื อง (18 กันยายน
2471-31 กรกฎาคม 2473)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/3
เรื่อง โรงเรียนวัดกลาง จังหวัดบุรีรัมย
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/2
เรื่อง เสนาบดีกระทรวงธรรมการตรวจราชการ (27 ธันวาคม 2470-13 เมษายน 2475)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/2
เรื่อง โรงเรียนประชาบาลตําบลยางตลาด (พินิจราษฎรบํารุง) จังหวัดกาฬสินธุ (16-24
สิงหาคม 2472)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/2
เรื่อง โรงเรียนตาม จังหวัดตาง ๆ มณฑลนครราชสีมา
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/5
เรื่อง วัดสุปฏน จังหวัดอุบลราชธานี (23 สิงหาคม-6 กันยายน 2473)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/3
เรื่อง โรงเรียนศรีประชานุกูล จังหวัดขุขันธ
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/2
เรื่อง โรงเรียนประชาบาลตําบลตลาดโพธิ์ (วัดแจง) จังหวัดบุรีรัมย (26 สิงหาคม – 5
กันยายน 2475)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/2
เรื่อง โรงเรียนประชาบาลอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบล
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เอกสารอางอิง (ตอ)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/3
เรื่อง โรงเรียนวัดกลาง (นักธรรม) จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/10
เรื่อง โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย (20-30 มิถุนายน 2474)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/27
เรื่อง ระยะทางเที่ยวมณฑลอุดร (31 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2471)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/52
เรื่อง สรางที่พักใหรัฐบาล และใหสิ่งของดวย
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/9
เรื่อง นามเมือง นามอําเภอ นามจังหวัด (28 มิถุนายน 2470-21 เมษายน 2475)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/39
เรื่อง จังหวัดขอนแกน (9 มิถุนายน 2471-15 กันยายน 2472)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/39
เรื่อง จังหวัดนครพนม (30 ตุลาคม 2471-17 สิงหาคม 2472)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/52
เรื่อง ทํานบจังหวัดอุดรธานี
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/52
เรื่อง ขุดสระน้ําที่จังหวัดสกลนคร
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/16
เรื่อง สะพานจังหวัดนครพนม (13-20 พฤศจิกายน 2474)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/16
เรื่อง ทําถนนอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม (13-20 พฤศจิกายน 2474)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/16
เรื่อง ทําถนนในจังหวัดสกลนคร (6-30 ตุลาคม 2474)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/16
เรื่อง ทําถนนในจังหวัดหนองคาย (17-24 ตุลาคม 2474)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/16
เรื่อง สะพานจังหวัดอุดรธานี (23-25 ธันวาคม 2474)
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เอกสารอางอิง (ตอ)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงพาณิชยและคมนาคม
มร.7 พ.5 2/3 เรื่อง ประกาศเปดการเดินรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (13 กรกฎาคม
2471)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/2
เรื่อง ระเบียบพระราชทานนามโรงเรียนขอนแกนวิทยายน
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/3
เรื่อง โรงเรียนหนองหารวิทยายน อําเภอหนองหาร
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/2
เรื่อง โรงเรียนเพ็ญประชานุกูล อําเภอเพ็ญ มณฑลอุดร (11-27 ตุลาคม 2471)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/2
เรื่อง โรงเรียนน้ําพองภูริพัฒน จังหวัดขอนแกน (17-27 พฤศจิกายน 2471)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/2
เรื่อง โรงเรียนชนบทประชานุกูล
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/2
เรื่อง โรงเรียนพลประชานุกูล จังหวัดขอนแกน (5 สิงหาคม – 28 พฤศจิกายน 2472)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/5
เรื่อง วัดดอนสวรรค จังหวัดสกลนคร (7-13 สิงหาคม 2471)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/5
เรื่อง วัดโพธิ์ศรีใสสะอาด จังหวัดอุดรธานี (22-30 สิงหาคม 2471)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/3
เรื่อง โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร (3-19 กรกฎาคม 2473)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/2
เรื่อง โรงเรียนบานผือพิทยาภูมิ จังหวัดอุดรธานี (9-16 กุมภาพันธ 2474)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/3
เรื่อง โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/2
เรื่อง โรงเรียนประชาบาล อําเภอหนองปก จังหวัดนครพนม (16 มิถุนายน 2475)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ มร.7 ศ/2
เรื่อง โรงเรียนภูเวียงวิทยายน (29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2475)
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เอกสารอางอิง (ตอ)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร.7 ม/10
เรื่อง โรงพยาบาลจังหวัดขอนแกน (3-13 กรกฎาคม 2469)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารกระทรวงมหาดไทย รัชกาลที่ 7 มร.7 ม/8 เรื่อง รายงานพระ
ยาราชเสนาตรวจราชการลุมแมน้ําโขง (25 สิงหาคม – 13 กันยายน 2469)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงการตางประเทศ ร.5 ต.2/11 เรื่อง ราง
พระราชหัตถเลขาถึงเจาพระยาอภัยราชา 31 ธันวาคม ร.ศ.111 (พ.ศ.2435)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงการตางประเทศ ร.5 ต.4/2 เรื่อง ราง
พระราชหัตถเลขาถึงพระยาฤทธิรงรณเฉท ที่ 14/512 วันที่ 20 สิงหาคม ร.ศ.118 (พ.ศ.
2442)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.2.14/16 เรื่อง สําเนาพระยาจาแสนบดีรายงาน
กราบทูลพระเจานองยาเธอกรมหลวงดํารงราชานุภาพ (19 พฤษภาคม ร.ศ.127)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารสวนบุคคล น.สบ.2 เรื่อง รายงานตรวจราชการจังหวัดหลม
สั ก จั ง หวั ด เลย จั ง หวั ด เพ็ ช รบู ร ณ ในมณฑลพิ ษ ณุ โ ลกและมณฑลอุ ด ร เมื่ อ เดื อ น
เมษายน พุทธศักราช 2470
สํ า นั ก หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ เอกสารส ว นบุ ค คล ม.สบ.2/15 เรื่ อ ง โรงงานชู ช าติ มณฑล
อุบลราชธานี (15 เมษายน 2466-1 เมษายน 2469)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารสวนบุคคล ม.สบ.2/28 เรื่อง ขอตกลงวาดวยระเบียบการใน
เขตปลอดการทหารและการเดินอากาศในลําแมน้ําโขง และบํารุงตบแตงลําแมน้ําโขง
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารสวนบุคคล ม.สบ.2/28 เรื่อง ขอตกลงวาด วยการตํ า รวจ
สุขาภิบาลและตํารวจตรวจโรคในเขตลําแมน้ําโขง
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารสวนพระองค กรมเสนาธิการทหารบก สบ.001/14 รัชกาลที่ 6
เรื่อง รายงานการตรวจราชการมณฑลนครราชสีมา และมณฑลภาคพายัพ พ.ศ.2458
(15 ตุลาคม 2457 – 10 มกราคม 2458)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารสวนพระองค สบ.00.1/14 เรื่อง รายงานการตรวจราชการ
มณฑลนครราชสีมา และมณฑลภาคพายัพ พ.ศ.2458 (15 ตุลาคม 2457-10 มกราคม
2458)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารสวนพระองค สบ.001/15 เรื่อง รายงานตรวจราชการมณฑล
นครราชสีมาและมณฑลพายัพ (พ.ศ.2458)
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เอกสารอางอิง (ตอ)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี สร.0201.1/20 เรื่อง ใหพระสงฆและผูมี
ชื่อไปปาฐกถาและชี้แจงปราบขาวอกุศล (4-19 มกราคม 2476)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี สร.0201.16.1/1 เรื่อง สรางทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ขอนแกน อุดร หนองคาย ฯลฯ และเปดการเดินรถ (8
มีนาคม 2475-30 มีนาคม 2497)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารสํานักนายกรัฐ มนตรี สร.0201.22/1 เรื่อง รายงานตรวจ
ราชการหัวเมือง (2-17 สิงหาคม 2487)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี สร.0201.22/2 ปก 1 เรื่อง รัฐมนตรีและ
ขาราชการผูใหญกระทรวงเศรษฐการตรวจราชการหัวเมือง (28 มกราคม 2475-26
กันยายน 2483)
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี สร.0201.67.1/3 เรื่อง ขาหลวงใหญ
(พระยาสัจจาฯ) ตรวจราชการสวนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม อุดร ขอนแกน (13
พฤศจิกายน 2477-2480)
เอกสารชั้นตนที่ตีพิมพ
กระทรวงพาณิชย. จดหมายเหตุของสภาเผยแผพาณิชย ฉบับที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2468.
พระนคร: กระทรวงพาณิชย, 2468.
ขุนบริบาลบุรีภัณฑ. จดหมายเหตุการณเสด็จตรวจโบราณวัตถุสถาน มณฑลนครราชสีมา ของ
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ พ.ศ.2472. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ, 2531.
คารล ซี. ซิมเมอรแมน. การสํารวจเศรษฐกิจในชนบทแหงสยาม. ซิม วีระไวทยะ แปล. กรุงเทพฯ:
มูลนิธิโครงการตํารางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2525.
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล า
เจาอยูหัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแกไขการปกครองแผนดิน. พระนคร: โสภณ
พิพรรฒธนากร, 2470.
ชิ ต สุ น ทรวร. รายงานประชุ ม อุปราชแลสมุ หเทศาภิ บาล (ฉบับพิ เ ศษ) พ.ศ.2465. พระนคร:
โสภณพิพรรฒธนากร, 2465.
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. นิทานโบราณคดี. พิมพครั้งที่ 10. พระนคร: เขษมบรรณกิจ,
2503.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. นิทานโบราณคดี. ธนบุรี: โรงพิมพรุงวัฒนา, 2513.
________. เทศาภิบาล. กรุงเทพฯ: มติชน, 2545.
________. นิทานโบราณคดี. กรุงเทพฯ: ไทยควอลิตี้บุคส, 2559.
เติม สิงหัษฐิต. ฝงขวาแมน้ําโขง. พระนคร: คลังวิทยา, 2499.
ปาฐกถาของผูแทนราษฎรเรื่อง สภาพของจังหวัดตาง ๆ. กรุงเทพฯ: สมาคมมิตรภาพญี่ปุน-ไทย,
2539.
ผดุ งแคว น ประจั น ต , หลวง, ลั ทธิ ธ รรมเนี ย มตา ง ๆ ภาคที่ 1: ลัทธิธ รรมเนีย มราษฎรภาคอี ส าน.
พระนคร: โรงพิมพทรงธรรม, 2480.
พระโพธิวงศาจารย. ลัทธิธรรมเนียมตาง ๆ ภาคที่ 19 ตอนที่ 2. สมเด็จพระเจาพี่ยาเธอ เจาฟาฯ กรมพระนครสวรรควรพินิต โปรดใหพิมพในการพระศพ พระเจาพี่นางเธอ พระองคเจาวร
ลั ก ษณาวดี ครบป ญ ญาสมวาร ณ วั น ที่ 6 ตุ ล าคม พ.ศ.2469. พระนคร: โสภณพิ
พรรณฒธนากร, 2469.
พระยาเพชรปาณี. จดหมายเหตุเรื่องมณฑลนครราชสีมา พ.ศ.2467. พระนคร: โสภณพิพรรฒธนา
กร, 2467.
ยอดทะเบียนตาง ๆ จํานวน ร.ศ.128, 129, 130 รวบรวมจากใบบอกและโทรเลขที่มณฑลตาง ๆ
บอกมายังกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 ตุลาคม ร.ศ.131. ม.ป.พ., 2454
เยมซ เอ็ม. แอนดรูส. รายงานการสํารวจโภคกิจตามชนบทสยาม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2477. พระนคร: กระ
ทรวงเศรษฐการ, 2480
รายงานประชุมเทศาภิบาลปที่ 3 รัตนโกสินทรศก 127 กระทรวงโยธาธิการ. ม.ป.พ., 2451.
ศิ ริ เทพหั ส ดิ น ณ อยุ ธ ยา. รายงานประชุ ม อุป ราชแลสมุ หเทศาภิ บาล ปที่ 30 แผนกราชการ
กระทรวงมหาดไทย. พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร, 2467.
อมรวงศวิจิตร, หมอมราชวงศ. พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน ในประชุมพงศาวดารภาคที่ 4.
พระนคร: โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2459.
Reginal Le may. The Economic Conditions of Northeastern Siam. Bangkok: Ministry
of Commerce and Communications, 1932.
หนังสือพิมพ
กรุงเทพฯ วารศัพท. 19 มีนาคม 2475.
กรุงเทพฯ วารศัพท. 25 กันยายน 2477.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
ราชกิจจานุเบกษา
กฎเสนาบดีกระทรวงพาณิชยและคมนาคม กําหนดอัตราคาธรรมเนียมจดทะเบียนออกใบอนุญาต
สําหรับลอเลื่อนในมณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอน
ที่ 0ก. หนา 141-143. 9 กันยายน 2471.
กระทูถาม ของนานาวาโท พระศรการวิจิตร ผูแทนราษฎรจังหวัดนครพนม เรื่อง การเก็บภาษีศุลกากร
ภายในเขตต 25 กิโลเมตร ชายแดนแมน้ําโขง. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนที่ 0ง.
หนา 3174. 26 มกราคม 2478.
กระทูถาม เรื่อง ทําหนองหารแหงสกลนครใหเหมือนอยางบึงบอระเพ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 51
ตอนที่ 0ง. หนา 2884. 28 ตุลาคม 2477.
กระทูถามของ พ.ต.หลวงศักดิ์รณการ ผูแทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอน
ที่ 0ง. หนา 101-102. 14 เมษายน 2478.
กระทูถามของนายเขียน กาญจนพันธุ ผูแทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการและคําตอบ, กระทูถามของ
หลวงศักดิ์รณการ ผูแทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 51 ตอนที่ 0ง.
หนา 3380-3381. 25 พฤศจิกายน 2477.
กระทูถามของนายทองมวน อัตถากร ผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52
ตอนที่ 0ง. หนา 1863. 15 กันยายน 2478.
กระทูถามของนายบุญมา เสริฐศรี ผูแทนราษฎรจังหวัดเลย. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนที่ 0ง.
หนา 103. 14 เมษายน 2478.
กระทูถามของนายสนิท เจริญรัฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 51 ตอนที่ 0ง. หนา 3675-3682. 9 ธันวาคม 2477.
กระทูถามที่ 111/2478 ของขุนเสนาสัสดี ผูแทนราษฎรจังหวัดรอยเอ็ด เรื่อง การกอสรางโรงพยาบาล
จังหวัดรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนที่ 0ง. หนา 3323. 9 กุมภาพันธ 2478.
กระทูถามที่ 166/2478 ของนายสนิท เจริญรัฐ ผูแทนราษฎร ณ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การรังวัด,
โรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรม และวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอน
ที่ 0ง. หนา 2876. 22 ธันวาคม 2478.
กระทูถามที่ 229/2478 ของพ.ต. หลวงศักดิ์รณการ ผูแทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง สรางทํานบก
กั้นลําปลายมาศ และลําประโคง. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนที่ 0ง. หนา 3096. 12
มกราคม 2478.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
กระทูถามที่ 27/2478 ของนายทองมวน อัตถากร ผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การกอสราง
ทางหลวงและทางจากจังหวัดมหาสารคามไปอําเภอหลุบ. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52
ตอนที่ 0ง. หนา 3319-3321. 9 กุมภาพันธ 2478.
กระทู ถ ามที่ 469/2478 ของนายบุ ญ มา เสริ ฐ ศรี ผู แ ทนราษฎรจั ง หวั ด เลย เรื่ อ ง สร า งทางจาก
ขอนแกนถึงอุดร, สรางโรงพยาบาล, คาธรรมเนียมตัดไมในเขตตแดนฝรั่งเศส, การหวงหาม
ในการที่ราษฎรฝายไทยไปทํามาหากินในเขตตแดนฝรั่งเศส, การเนรเทศผูตองโทษ 3 ครั้ง.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 53 ตอนที่ 0ง. หนา 929-932. 2 สิงหาคม 2479.
กระทูถามที่ 56/2478 ของนายสนิท เจริญรัฐ ผูแทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การสํารวจภูมิ
ประเทศเพื่อสกีมการชลประทานในภาคอีสาน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนที่ 0ง.
หนา 2875-2876. 22 ธันวาคม 2478.
ขาวพระเจานองยาเธอกรมหลวงดํารงราชานุภาพเสด็จกลับจากตรวจราชการมณฑลอุดร.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 23 ตอนที่ 47. หนา 1123-1124. 17 กุมภาพันธ 2449.
ขาหลวงใหญหัวเมืองลาวกลางและกองจับผูราย. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 7 ตอนที่ 45. หนา 408409. 8 กุมภาพันธ 2433.
คําแถลงการณของเสนาธิการทหารบก เรื่อง สนามบินสําหรับจังหวัดขุขันธ และสุรินทร.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39 ตอนที่ 0ง. หนา 337-338. 7 พฤษภาคม 2465.
คําแถลงการณของเสนาธิการทหารบก เรื่อง แสดงการบินในมณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
39 ตอนที่ 0ง. หนา 1158. 30 กรกฎาคม 2465.
คําแถลงการณของเสนาธิการทหารบก เรื่อง แสดงการบินในมณฑลอุบล. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 38
ตอนที่ 0ง. หนา 868-873. 26 มิถุนายน 2464.
แจงความกระทรวงกลาโหม เรื่อง มีผูเอื้อเฟอในคราวรวมคนตรวจเลือกเปนทหารและตํารวจภูธร ที่
มณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 44 ตอนที่ 0ง. หนา 3165.
25 ธันวาคม 2470.
แจงความกระทรวงกลาโหม เรื่อง รับเงินบํารุงกําลังทางอากาศ เนื่องแตคราวแสดงการบินในมณฑล
อุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 38 ตอนที่ 0ง. หนา 2550. 4 ธันวาคม 2464.
แจงความกระทรวงกลาโหม เรื่อง รับเงินบํารุงกําลังทางอากาศเนื่องแตคราวแสดงการบินในมณฑล
รอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39 ตอนที่ 0ง. หนา 1962. 15 ตุลาคม 2465.
แจงความกระทรวงกลาโหม เรื่อง รับเงินบํารุงทางอากาศเนื่องแตคราวแสดงการบินในมณฑลอุ ดร.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39 ตอนที่ 0ง. หนา 3241-3243. 4 กุมภาพันธ 2465.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
แจงความกระทรวงเกษตรพาณิชยการ เรื่อง ปดทํานบตามลําหวยตาง ๆ ในอําเภอหนองบัว จังหวัด
อุดรธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 49 ตอน 0ง. หนา 3655. 22 มกราคม 2475.
แจงความกระทรวงเกษตราธิการ เรื่อง สรางทํานบในมณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 32
ตอนที่ 0ง. หนา 1641. 17 ตุลาคม 2458.
แจงความกระทรวงเกษตราธิการ เรื่อง อนุโมทนาในการที่มีผูบริจาคทรัพยและสิ่งของปดทํานบกั้นน้ําที่
ลําหวยคะคางในจังหวัดมหาสารคาม. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ง. หนา 1249.
15 กรกฎาคม 2471.
แจงความกระทรวงธรรมการ กรมธรรมการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนฝกหัดครู (สําหรับพระภิกษุ) ในจังหวัด
รอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 51 ตอนที่ 0ง. หนา 1102. 15 กรกฎาคม 2477.
แจ งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมตํา รา เรื่อง มีผูใหห นังสือบํารุ งห อ งอ านหนั งสื อสํ า หรั บ
ประชาชน จังหวัดรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ง. หนา 2996-2997. 23
ธันวาคม 2471.
แจงความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมตํารา เรื่อง ใหเงินซื้อหนังสือบํารุงหองอานหนังสือสําหรับ
ประชาชนจังหวัดรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 44 ตอนที่ 0ง. หนา 3314. 8 มกราคม
2470.
แจงความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมธรรมการ เรื่อง บํารุงโรงเรียนนักธรรมวัดสุ ปฏน จังหวัด
อุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 44 ตอนที่ 0ง. หนา 1236. 17 กรกฎาคม 2470.
แจ งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมธรรมการ เรื่อง สรางศาลาโรงธรรมวั ดศรีน วน จังหวัด
ขอนแกน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ง. หนา 926. 23 มิถุนายน 2472.
แจงความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมธรรมการ เรื่อง สรางอุโบสถขึ้นที่วัดสวางในจังหวัดรอยเอ็ด
มณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 29 ตอนที่ 0ง. หนา 512. 26 พฤษภาคม 2455.
แจงความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมวิสามัญศึกษา เรื่อง ประทานเงินบํารุงโรงเรียนประถมกสิ กรรมประจํ า จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย . ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 47 ตอนที่ 0ง. หน า 289. 26
เมษายน 2474.
แจ งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ มีผูบ ริจ าคทรัพยและสิ่งของบํารุงการศึกษา
กรุงเทพมหานคร, มณฑลสุราษฎร, มณฑลนครศรีธรรมราช, มณฑลภูเก็ต, มณฑลปตตานี,
มณฑลกรุงเกา, มณฑลอุบลราชธานี, มณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 34 ตอนที่
0ง. หนา 447. 6 พฤษภาคม 2460.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
แจ ง ความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึ ก ษาธิ ก าร มี ผู บ ริ จ าคทรั พ ย สิ่ ง ของบํ า รุ ง การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร, มณฑลสุราษฎร, มณฑลนครศรีธรรมราช, มณฑลภูเก็ต, มณฑลปตตานี,
มณฑลกรุงเกา, มณฑลอุบลราชธานี และมณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 34
ตอนที่ 0ง. หนา 447-451. 6 พฤษภาคม 2460.
แจงความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งโรงเรียนในมณฑลอีสาน รวม 18
โรงเรียน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 29 ตอนที่ 0ง. หนา 301. 5 พฤษภาคม 2455.
แจงความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ เรื่อง พระยาสุริเดชวิเศษฤทธิ์ จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่
วัดเหนือตําบลขอนแกน มณฑลอีสานโรงหนึ่ง. ราชกิจจานเบกษา. เลม 27 ตอนที่ 0ง.
หนา 2760. 12 กุมภาพันธ 2453.
แจงความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ เรื่อง มีผูบริจาคทรัพยบํารุงฉลองโรงเรียน มณฑล
อุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 36 ตอนที่ 0. หนา 3493-3494. 1 กุมภาพัน ธ
2462.
แจงความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ เรื่อง มีผูบริจาคทรัพยบํารุงการศึกษา มณฑล
อุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 36 ตอนที่ 0. หนา 3488. 1 กุมภาพันธ 2462.
แจงความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ เรื่อง มีผูบริจาคทรัพยบํารุงฉลองโรงเรียน มณฑล
อุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 36 ตอนที่ 0. หนา 3491-3492. 1 กุมภาพัน ธ
2462.
แจ ง ความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสั ง ฆการี เรื่ อ ง ตั้ ง ผู ป กครองคณะสงฆ ม ณฑลร อ ยเอ็ ด .
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 29 ตอนที่ 0ง. หนา 669. 16 มิถุนายน 2455.
แจงความกระทรวงธรรมการ แผนกธรรมการ เรื่อง ผูมีศรัทธาไดออกทรัพยปฏิสังขรณซอมแซมวัดตาง
ๆ ในมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28 ตอนที่ 0ง. หนา 1070. 27 สิงหาคม 2454.
แจงความกระทรวงธรรมการ แผนกธรรมการ เรื่อง มีผูบริจาคทรัพยสรางและปฏิสังขรณวัดในมณฑล
อุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28 ตอนที่ 0ง. หนา 1251. 10 กันยายน 2454.
แจงความกระทรวงธรรมการ แผนกบัญชาการ บัญชีแสดงรายรับ รายจายเงินศึกษาสําหรับโรงเรียน
ประชาบาลที่นายอําเภอตั้งตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา จํานวนเดือนมกราคม ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ.2468 มณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ง.
หนา 2305. 12 กันยายน 2469.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
แจงความกระทรวงธรรมการ เรื่อง มีผูบริจาคทรัพยและสิ่งของจัดสราง ตั้งและบํารุงโรงเรียนมณฑล
น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช ม ณ ฑ ล น ค ร ร า ช สี ม า ม ณ ฑ ล อุ บ ล ร า ช ธ า นี ม ณ ฑ ล อุ ด ร .
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 34 ตอนที่ 0ง. หนา 663. 27 พฤษภาคม 2460
แจงความกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ตั้งผูแทนเปนกึ่งกรรมการขึ้นในมณฑลอุดร มณฑลเพชรบูรณ
มณฑลอุบลราชธานี และมณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 31 ตอนที่ 0ง. หนา
126. 19 เมษายน 2457.
แจงความกระทรวงพาณิชยและคมนาคม แผนกกรมรถไฟหลวง เรื่อง เปดการเดินรถไฟจากสถานีโนน
วัดถึงบัวใหญ. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 48 ตอนที่ 0ง. หนา 299-300. 26 เมษายน 2474.
แจงความกระทรวงกลาโหม เรื่อง มีผูเอื้อเฟอในคราวตรวจเลือกเปนทหารและตํารวจภูธร ที่มณฑล
พายัพ มณฑลนครราชสีมา มณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ง. หนา
2026-2031. 15 กันยายน 2472.
แจงความกระทรวงมหาดไทย บริจาคทรัพยบํารุงโรงพยาบาลเมืองนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 33 ตอนที่ 0ง. หนา 35. 2 เมษายน 2459.
แจ งความกระทรวงมหาดไทย แผนกสุขาภิบ าล เรื่อง สรางที่ทําการโอสถสภา จังหวัดนครพนม.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39 ตอนที่ 0ง. หนา 1692-1693. 17 กันยายน 2465.
แจ งความกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง การปฏิสังขรณ กอสรางสิ่งตาง ๆ ตามหัว เมืองมณฑลอุ ด ร.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 21 ตอนที่ 39. หนา 693-694. 25 ธันวาคม 2447.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสรางถนนในทองที่อําเภอกุมภวาป มณฑลอุดร รวม 3 สาย.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 27 ตอนที่ 0ง. หนา 1198. 4 กันยายน 2453.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสรางที่วาการอําเภอกุ ดเคา จังหวัดขอนแกน ใหเปน ของ
รัฐบาล. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 41 ตอนที่ 0ง. หนา 3873. 1 กุมภาพันธ 2467.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งผูรั้งขาหลวงเทศาภิบาล มณฑลอุบลราชธานี.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 29 ตอนที่ 0ง. หนา 2753. 9 มีนาคม 2455.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตัดเขตอําเภอเมืองรัตนบุรี ในมณฑลนครราชสีมาไปรวมในมณฑล
อุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 29 ตอนที่ 0ง. หนา 2040. 8 ธันวาคม 2455.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ปลูกไขทรพิษเปนทานแกราษฎร ในมณฑลอุบลราชธานี.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 29 ตอนที่ 0ง. หนา 701. 23 มิถุนายน 2455.
แจ ง ความกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง ปลู ก ไข ท รพิ ษ ให เ ป น ทานแก ร าษฎร มณฑลนครราชสี ม า.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 27 ตอนที่ 0ง. หนา 1041. 21 สิงหาคม 2453.
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แจ ง ความกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง ปลู ก ไข ท รพิ ษ ให เ ป น ทานแก ร าษฎร มณฑลนครราชสี ม า.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 27 ตอนที่ 0ง. หนา 1040. 21 สิงหาคม 2453.
แจ ง ความกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง ปลู ก ไข ท รพิ ษ ให เ ป น ทานแก ร าษฎรในมณฑลอุ ด ร.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 27 ตอนที่ 0ง. หนา 903. 7 สิงหาคม 2453.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ปลูกโรงพยาบาลชั่วคราวขึ้นที่ตําบลสีคิ้วแขวงเมืองนครราชสีมา.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28 ตอนที่ 0ง. หนา 439-440. 4 มิถุนายน 2454.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พูนดินเปนทํานบปดน้ําสําหรับขังน้ํารับประทานในฤดูแลงในหนอง
หวาและหนองเม็ง หนองสะแบง ตําบลบานเม็ง ทองที่อําเภอเมือง เมืองขอนแกน.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 26 ตอนที่ 0ง. หนา 2271. 2 มกราคม 2452.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มีผูซื้อสิ่งของแกโอสถสภาจังหวัดรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 45 ตอนที่ 0ง. หนา 251. 22 เมษายน 2471.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มีผูบริจาคเงินสรางโอสถสภาจังหวัดรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 48 ตอนที่ 0ง. หนา 2421-2422. 4 ตุลาคม 2474.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มีผูบริจาคทรัพยซื้อเครื่องเวชภัณฑและใหเครื่องเวชชภัณฑ แก
โอสถสภา จังหวัดรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 44 ตอนที่ 0ง. หนา 3380-3384. 15
มกราคม 2470.
แจ งความกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง มี ผู บ ริจ าคทรัพยซื้อสิ่งของให แกโ อสถสภา จังหวัดรอยเอ็ด .
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ง. หนา 2783. 2 ธันวาคม 2471.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มีผูบริจาคทรัพยบํารุงโรงพยาบาลและขุดบอ. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 46 ตอนที่ 0ง. หนา 2859. 24 พฤศจิกายน 2472.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มีผูบริจาคทรัพยบํารุงโรงพยาบาลสุขาภิบาลเมืองนครราชสีมา.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ง. หนา 2224. 28 ตุลาคม 2471.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายการคนไขซึ่งมารักษาตัวในโรงพยาบาล มณฑลนครราชสีมา.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 27 ตอนที่ 0ง. หนา 491-492. 19 มิถุนายน 2453.
แจ ง ความกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง เลิ ก และยุ บ อํ า เภอต า ง ๆ ในมณฑลอุ บ ลลงเป น กิ่ ง อํ า เภอ.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 29 ตอนที่ 0ง. หนา 982. 28 กรกฎาคม 2455.
แจ ง ความกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง สร า งสะพาน ข า มลํ า ห ว ยต า ง ๆ ในมณฑลร อ ยเอ็ ด .
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ง. หนา 703. 6 กรกฎาคม 2456.
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แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สรางสะพาน ขามลําหวยบึงกุยและลําหวยแทนใน มณฑลรอยเอ็ด.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ง. หนา 760. 13 กรกฎาคม 2456.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สรางสะพาน ขึ้นที่ลําหวยหลวงในมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 30 ตอนที่ 0ง. หนา 504. 8 มิถุนายน 2456.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สรางสะพาน ขึ้นที่หวยยางเซตรกับยางบานดง ทองที่อําเภอสระ
บุษย มณฑลรอยเอ็ด 2 สะพาน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ง. หนา 505. 8
มิถุนายน 2456.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สรางสะพาน และศาลาขึ้นที่ตําบลตลาด ทองที่อําเภออุไทยสาร
คาม ในมณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ง. หนา 999. 17 สิงหาคม
2456.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สรางสะพาน ศาลา กุฎิและบอน้ําขึ้นในตําบลตาง ๆ ใน มณฑล
อุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ง. หนา 701. 6 กรกฎาคม 2456.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สรางสะพานขามมาบหวยบานในมณฑลนครราชสีมา.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 29 ตอนที่ 0ง. หนา 1972. 24 พฤศจิกายน 2455.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สรางสะพานขามลําน้ําเพ็ญ ในอําเภอเพ็ญ มณฑลอุดร พรอมดวย
การขุดบอและตัดถนน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 27 ตอนที่ 0ง. หนา 655. 10 กรกฎาคม
2453.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สรางสะพานขามหวยตาง ๆ ในทองที่อําเภอเมืองนครพนม มณฑล
อุดร รวม 3 สะพาน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 27 ตอนที่ 0ง. หนา 1042. 21 สิงหาคม
2453.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สรางโอสถสภาและที่พักแพทยจังหวัดขอนแกน.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ง. หนา 2505-2507. 3 ตุลาคม 2469.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แสดงละครเก็บ เงิน ซื้ อเครื่ องมื อและเครื่องใช ให แกโ อสถสภา
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี . ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 45 ตอนที่ 0ง. หน า 2279-2284. 4
พฤศจิกายน 2471.
แจ งความกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง หลวงพิทักษน รากร ไดจัดสรางถนนขึ้น ที่เมืองชัย ภูมิ 5 สาย.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 20 ตอนที่ 2. หนา 27. 12 เมษายน 2446.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ใหพระยาจาแสนบดี เปนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร พระยา
อธิการประสิทธิ์ เปนอธิบดีกรมพลําภัง. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 31 ตอนที่ 0ง. หนา 476.
31 พฤษภาคม 2457.
แจงความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ใหหมอมเจาธํารงศิริ เปนขาหลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑล
รอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 29 ตอนที่ 0ง. หนา 435. 19 พฤษภาคม 2455.
แจงความกระทรวงศึกษาธิการ แผนกกรมวิสามัญศึกษา มีผูใหแมหมูชนิดพันธุฝรั่งเศสแกโรงเรียน
ฝกหัดครูกสิกรรม มณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 41 ตอนที่ 0ง. หนา 846.
22 มิถุนายน 2467.
แจงความกระทรวงศึกษาธิการ แผนกกรมวิสามัญศึกษา ยายและตั้งศึกษาธิการมณฑลอุบลราชธานี.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 41 ตอนที่ 0ง. หนา 2537. 9 พฤศจิกายน 2467.
แจงความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผูบริจาคทรัพยบํารุงการศึกษา มณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 36 ตอน 0. หนา 3499. 1 กุมภาพันธ 2462.
แจงความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มีผูบริจาคทรัพยและสิ่งของบํารุงการศึกษามณฑลนครราชสีมา.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 37 ตอนที่ 0. หนา 95. 11 เมษายน 2463.
แจงความกระทรวงหมาดไทย เรื่อง ใหเตียงนอนแกโรงพยาบาลเมืองนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 32 ตอนที่ 0ง. หนา 477. 30 พฤษภาคม 2458.
แจงความสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือ มีผูบริจาคทรัพยบํารุงกองลูกเสือมณฑลนครราชสีมา.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 35 ตอนที่ 0ง. หนา 1412. 15 กันยายน 2461.
แจงความสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือ เรื่อง มีผูบริจาคทรัพยบํารุงกองลูกเสือมณฑลรอยเอ็ ด.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 33 ตอนที่ 0ง. หนา 3701. 18 มีนาคม 2459.
ใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 เพิ่มเติมในทองที่มณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 50 ตอนที่ 0ก. หนา 403. 23 กรกฎาคม 2476.
ตัดเขตอําเภอเมืองรัตนบุรีในมณฑลนครราชสีมาไปรวมในมณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 29 ตอนที่ 0ง. หนา 2040. 8 ธันวาคม 2455.
บัญชีรายการทําสะพานขามลําหวยและลํารางในถนนสายจังหวัดรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 35
ตอนที่ 0ง. หนา 1519-1520. 29 กันยายน 2461.
ใบบอกหัวเมือง เรื่อง การเรี่ยไรและสรางสะพานในจังหวัดหนองคายและชลบุรี พรอมรายนามผู
บริจาค. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 17 ตอนที่ 19. หนา 218. 5 สิงหาคม 2443.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
ประกาศ เก็บเงินคาอนุ ญาตฆ าสัตว ในอําเภอเมื องนครไทย มณฑลพิษณุโลก และอําเภอดานซ าย
มณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 35 ตอนที่ 0ก. หนา 313. 8 ธันวาคม 2461.
ประกาศ ยกเวนการจดทะเบียนลอเลื่อนบางชนิดในมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 47 ตอนที่ 0
ก. หนา 508. 29 มีนาคม 2473.
ประกาศ โอนอํ า เภอเดชอุ ด มและกิ่ ง อํ า เภอโพนงามจั ง หวั ด ขุ ขั น ธ ไ ปขึ้ น จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี .
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ก. หนา 235. 23 ธันวาคม 2471.
ประกาศกระทรวงคมนาคม แผนกการไปรษณียโทรเลข เรื่อง การเปดใชโทรเลขขึ้นที่มณฑลรอยเอ็ด.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ง. หนา 1106. 31 สิงหาคม 2456.
ประกาศกระทรวงคมนาคม แผนกการไปรษณียโทรเลข เรื่อง ใหเปดใชการไปรษณียโทรเลขธนาณัติ
ขึ้นที่เมืองเลย มณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ง. หนา 2888. 8 มีนาคม
2456.
ประกาศกระทรวงธรรมกการใช พระราชบั ญญั ติป ระถมศึ กษา พ.ศ.2464 เพิ่มเติมในท องที่ ม ณฑล
นครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 44 ตอนที่ 0ก. หนา 288-289. 8 มกราคม 2470.
ประกาศกระทรวงธรรมการ กรมธรรมการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนฝกหัดครู (สําหรับพระภิกษุ) ในจังหวัด
อุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 51 ตอนที่ 0ง. หนา 455. 24 มิถุนายน 2477.
ประกาศกระทรวงธรรมการ ใชพระพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 เพิ่มเติมในทองที่มณฑล
ปราจีนบุรี มณฑลอยุธยา มณฑลนครสวรรค มณฑลนครราชสีมา มณฑลพายัพ มณฑล
ราชบุรี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 44 ตอนที่ 0ก. หนา 40. 26 มิถุนายน 2470.
ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอก
ความจํ า นงตั้ ง ขึ้ น ตามมาตรา 6 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นราษฎร พ.ศ.2461.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ง. หนา 2855. 7 พฤศจิกายน 2469.
ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ที่บอกเลิกไม
ดํารงตอไป ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 44
ตอนที่ 0ง. หนา 923. 16 มิถุนายน 2470.
ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑลอุดร ที่บอกตั้งขึ้นแลวบอก
ยายสถานที่ตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ง. หนา 2319. 11 พฤศจิกายน 2471.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑลอุดร ที่บอกเลิกไมดํารงตอไป
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ง.
หนา 747. 9 มิถุนายน 2472.
ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง การใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 สําหรับตําบลทาไห
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งยุบไปรวมตําบลโนนใหญ ทองที่อําเภอเดียวกัน.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ก. หนา 631. 23 มกราคม 2469.
ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง การใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 สําหรับทองที่บาง
แหงในมณฑลนครราชสีมาซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลง. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0
ก. หนา 25-26. 9 มิถุนายน 2472.
ประกาศกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ลดชั้นที่นาฟางลอยตําบาลยางหวาย ทองที่อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ มณฑลนครราชสีมา ลงจัดเก็บเปนชั้นนาเบญจ ตั้งแตพุทธศักราช 2464 เปนตนไป.
ราชกิจจานบุเบกษา. เลม 38 ตอนที่ 0ก. หนา 539. 1 มกราคม 2464.
ประกาศกระทรวงพระคลั งมหาสมบั ติห า มการคา ขายแป องเชื้ อ ขาวหมั ก ในมณฑลนครราชสี ม า.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ก. หนา 123-124. 11 สิงหาคม 2472.
ประกาศกระทรวงพาณิชยและคมนาคมตั้งเจาพนักงานทําการจดทะเบียนรถยนตในทองที่จังหวัดตาง
ๆ มณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ก. หนา 482. 19 กันยายน 2469.
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามความในมาตรา 6 ขอ 2 แหงพระราชบัญญัติวาดวยคนเข าเมื อง
พุทธศักราช 2470 เรื่อง หามมิใหบุคคลที่มีโรคเรื้อน ริดสีดวงตา วัณโรค กามโรค เขามา
ในประเทศสยาม. ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 44 ตอนที่ 0ก. หนา 120. 31 กรกฎาคม
2470.
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศยุบอําเภอวารินชําราบไปรวมกับอําเภอพิบูลมังสาหาร และ
อําเภอบูรพาอุบลในจังหวัดอุบล มณฑลอีสาน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28 ตอนที่ 0ง.
หนา 359. 28 พฤษภาคม 2454.
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งเมืองหนองคายในมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 32 ตอน
ที่ 0ก. หนา 68. 4 เมษายน 2458.
ประกาศกระทรวงโยธาธิการ แผนกการโทรเลข เรื่อง เปดการรับสงโทรเลขที่เมืองสกลนคร และเมือง
นครพนม ในมณฑลอุ ด ร. ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 28 ตอนที่ 0ง. หน า 257. 14
พฤษภาคม 2454.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
ประกาศกระทรวงโยธาธิ การ แผนกการไปรษณี ย เรื่อง เปลี่ยนอัตราคาสงหีบ หอไปรษณี ยวั ต ถุ ใน
มณฑลอุดร มณฑลอีสาน มีอัตราอยางเดียวกับเมืองเชียงราย. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28
ตอนที่ 0ง. หนา 686. 2 กรกฎาคม 2454.
ประกาศกระทรวงโยธาธิการ แผนกไปรษณียโทรเลข เรื่อง เปดการไปรษณียและโทรเลขธนาณัติ ขึ้นที่
เมืองนครพนมและเมืองขอนแกน ในมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28 ตอนที่ 0ง.
หนา 435. 4 มิถุนายน 2454.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แผนกศึกษา โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานง
ตั้งขึ้น ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 40 ตอนที่ 0ง. หนา 1642. 26 สิงหาคม 2466.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แผนกศึกษา โรงเรียนราษฎรมณฑลอุบลราชธานีที่บอกเลิกไมดํารง
ตอไป ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 40 ตอนที่
0ง. หนา 483. 27 พฤษภาคม 2466.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แผนกศึกษา โรงเรียนราษฎรมณฑลอุบลราชธานีที่บอกเลิกไมดํารง
ตอไป ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 40 ตอนที่
0ง. หนา 1928. 23 กันยายน 2466.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 ในทองที่
มณฑลนครราชสี มา. ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เลม 41 ตอนที่ 0ก. หนา 348. 22 มีน าคม
2467.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 ในทองที่
มณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39 ตอนที่ 0ก. หนา 486. 24 ธันวาคม
2465.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 ในทองที่
มณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39 ตอนที่ 0ก. หนา 537. 31 ธันวาคม
2465.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 ในทองที่
มณฑลอุ บ ลราชธานี . ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เลม 40 ตอนที่ 0ก. หนา 169. 9 ธัน วาคม
2464.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 ในทองที่
มณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 41 ตอนที่ 0ก. หนา 338. 1 มีนาคม 2467.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง ใช พระราชบัญ ญัติป ระถมศึกษา พ.ศ.2464 ในท องที่ มณฑล
รอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 38 ตอนที่ 0ก. หนา 511. 25 ธันวาคม 2464.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ในทองที่มณฑลอุดร.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 38 ตอนที่ 0ก. หนา 551-570. 12 กุมภาพันธ 2464.
ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง ใช พระราชบัญ ญัติป ระถมศึกษา พ.ศ.2464 ในท องที่ มณฑล
อุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 38 ตอนที่ 0ก. หนา 611. 5 มีนาคม 2464.
ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง ใช พระราชบัญ ญัติป ระถมศึกษา พ.ศ.2464 ในท องที่ มณฑล
อุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 38 ตอนที่ 0ก. หนา 485. 4 ธันวาคม 2464.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงคตั้งขึ้น ตาม
มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 37
ตอนที่ 0. หนา 3629. 30 มกราคม 2463.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้นตาม
มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39
ตอนที่ 0ง. หนา 2154. 5 พฤศจิกายน 2465.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้น ตาม
มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39
ตอนที่ 0ง. หนา 3436. 25 กุมภาพันธ 2465.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑลรอยเอ็ด ซึ่งไดบอกความจํานงคตั้งขึ้นตามมาตรา
6 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39 ตอนที่ 0ง.
หนา 3610. 18 มีนาคม 2465.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑลอุดร ซึ่งไดบอกความจํานงดํารงตอไป ตามมาตรา
5 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 41 ตอนที่ 0ง.
หนา 256. 4 พฤษภาคม 2461.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑลอุดร ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้น ตามมาตรา 6
แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 41 ตอนที่ 0ง.
หนา 805. 22 มิถุนายน 2467.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑลอุบลราชธานี ซึ่งไดบอกความจํานงที่จะดํ ารง
ตอไปตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 37 ตอนที่ 0. หนา 1257. 18 กรกฎาคม 2463.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎรมณฑลอุบลราชธานี ที่ไดบอกความจํานงดํารงต อไป
ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
37 ตอนที่ 0. นา 4245-4246. 27 มีนาคม 2463.
ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ โรงเรียนราษฎร มณฑลอุบลราชธานี ที่บอกเลิกไม ดํารงตอไป ตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 37 ตอนที่ 0. หนา
3074. 19 ธันวาคม 2463.
ประกาศกระทรวงหมาดไทย ประกาศโอนการปกครองเมื อ งเชี ย งคานไปขึ้ น มณฑลอุ ด ร.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28 ตอนที่ 0ง. หนา 622. 25 มิถุนายน 2454.
ประกาศกระแสพระบรมราชโองการให ใ ช พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต ใ นมณฑลอุ ด รทั่ ว ทุ ก จั ง หวั ด .
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ก. หนา 430-431. 5 กันยายน 2469.
ประกาศขยายเลื่อนกําหนดเวลาการเก็บเงินรัชชูปการ พระพุทธศักราช 2472 แกชายฉกรรจที่ถูกเพลิง
ไหมบานเรือนและทรัพยสมบัติ ในตําบลบัวเงิน ทองที่อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ก. หนา 70. 16 มีนาคม 2472.
ประกาศงดเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นเกวี ย น ในมณฑลนครราชสี ม าและมณฑลอุ ด ร.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ก. หนา 257. 1 ธันวาคม 2472.
ประกาศใชพระราชบัญญัติเก็บเงินคาราชการรัตนโกสินทรศก 120 และพระราชบัญญัติเพิ่มเติมการ
เก็บเงินคาราชการ รัตนโกสินทรศก 123 ในมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 27 ตอน
ที่ ก. หนา 75-76. 11 กันยายน 2453.
ประกาศใช พระราชบั ญ ญั ติจั ด การป องกัน ไข ทรพิ ษ พุทธศักราช 2456 ในบางจั งหวั ด แห งมณฑล
นครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 48 ตอนที่ 0ก. หนา 666-667. 27 มีนาคม 2474.
ประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินคานา ร.ศ.119 และพระราชบัญญัติเพิ่มเติม กับประกาศแก
วิธีและพิกัดเก็บเงินคานา พ.ศ.2448 และประกาศเปลี่ยนพิกัดเก็บเงินคานาเปนสตางค
พ.ศ.2452 ในจังหวัดสุรินทร มณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 44 ตอนที่ 0ก.
หนา 336-341. 11 มีนาคม 2470.
ประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินคานา ร.ศ.119 และพระราชบัญญัติเพิ่มเติม กับประกาศแก
วิธีและพิกัดเก็บเงินคานา ร.ศ.124 และประกาศเปลี่ยนพิกัดเก็บเงินคานาเปนสตางค ร.ศ.
128 ในมณฑลนครราชสีมา และมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 48 ตอนที่ 0ก. หนา
525-526. 24 มกราคม 2474.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
ประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะฆาโค กระบือ และสุกร ตามหัวเมืองในมณฑลรอยเอ็ด และมณฑล
อุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ก. หนา 482. 8 มีนาคม 2456.
ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราคาภาคหลวง ไมพยุง ในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขุขันธ จังหวัดสุรินทร
จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดมหาสารคาม ในมณฑลนครราชสีมา.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ก. หนา 660-661. 27 กุมภาพันธ 2469.
ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราคาภาคหลวงไมพยุง ในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขุขันธ จังหวัดสุรินทร
จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดมหาสารคาม ในมณฑลนครราชสีมา.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ก. หนา 660. 27 กุมภาพันธ 2469.
ประกาศเปลี่ยนสมุหพระนครบาลกับสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 41
ตอนที่ 0ก. หนา 47. 13 กรกฎาคม 2467.
ประกาศผอนผันการเก็บเงินรัชชูปการ พ.ศ.2471 แกชายฉกรรจที่ถูกเพลิงไหมบานเรือนและทรัพย
สมบัติในหมูบาน 1 5 7 ตําบลครสาย อําเภอขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ก. หนา 101. 17 มิถุนายน 2471.
ประกาศผอนผันงดการเก็บเงินรัชชูปการพระพุทธศักราช 2469 แกราษฎรในหมูบานจําปา ตําบลบง
เหนือ ทองที่อําเภอบานหัน จังหวัดสกลนคร มณฑลอุดรซึ่งถูกเพลิงไหมบานเรือนและ
ทรัพยสมบัติรวม 21 คน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ก. หนา754. 27 มีนาคม
2469.
ประกาศเพิ่มเติมไมประเภทหวงหามในมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 48 ตอนที่ 0ก. หนา 167.
19 กรกฎาคม 2474.
ประกาศเรียกคนเปนทหารในมณฑลพายัพ มณฑลอุดร มณฑลอีสาน ตามขอบังคับการเรียกคนเขารับ
ราชการเป น ตํ า รวจภู ธ ร ร.ศ.126. ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 28 ตอนที่ ก. หน า 6. 9
เมษายน2454.
ประกาศเรื่อง ตั้งกิ่งอําเภอในมณฑลอุดร. ราชกิ จ จานุเบกษา. เลม 42 ตอนที่ 0ก. หนา 268. 24
มกราคม 2468.
ประกาศเรื่อง ยุบและรวมกองเกษตรประจํามณฑลและจังหวัดตาง ๆ. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43
ตอนที่ 0ก. หนา 132-133. 9 พฤษภาคม 2469.
ประกาศสภากรรมการกลางจั ด การลู ก เสื อ แห ง สยาม ตั้ ง กองลู ก เสื อ มณฑลนครราชสี ม าที่ 12.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 41 ตอนที่ 0ง. หนา 608. 8 มิถุนายน 2467.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
ประกาศสรางรถไฟสยามตั้งแตกรุงเทพถึงเมืองนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 7 ตอนที่ 51.
หนา 456-461. 22 มีนาคม 2433.
ประกาศหามมิใหจําหนายหรือพาขาวในจังหวัดสุรินทร และจังหวัดขุขันธออกไปตางเมือง.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 27 ตอนที่ ก. หนา 97-98. 1 มกราคม 2453.
ประกาศหามมิใหนําขาวออกนอกเขต มณฑลนครราชสีมา มณฑลนครสวรรค มณฑลพิษณุโลก มณฑล
มหาราษฎร มณฑลรอยเอ็ด และมณฑลจันทบุรี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 37 ตอนที่ 0ก.
หนา 69. 4 เมษายน 2453.
ประกาศหามมิใหนําขาวออกนอกเขตมณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 37 ตอนที่ 0ก.
หนา 210. 12 กันยายน 2462.
ประกาศหามมิใหนําขาวออกนอกมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 37 ตอน 0ก. หนา 158. 1
สิงหาคม 2463.
ประกาศใหใชกฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปา พ.ศ.2456 ในมณฑลพายัพ มณฑลพิษณุโลก
มณฑลนครราชสีมา มณฑลราชบุรี และมณฑลกรุงเกาเฉพาะในเมืองสระบุรี.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 31 ตอนที่ 0ก. หนา 216. 1 กรกฎาคม 2457.
ประกาศใหใชกฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปา พุทธศักราช 2456 ในมณฑลอุบลราชธานี
มณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 38 ตอนที่ 0ก. หนา 88. 26 มิถุนายน 2464.
ประกาศให ใ ช ก ฎข อ บั ง คั บ วางระเบี ย บวิ ธี จั ด การรั ก ษาป า พุ ท ธศั ก ราช 2456 ในมณฑลอุ ด ร.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39 ตอนที่ 0ก. หนา 285. 15 ตุลาคม 2465.
ประกาศใหใชกฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปา พุทธศักราช 2456. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
38 ตอนที่ 0ก. หนา 8. 26 มิถุนายน 2464.
ประกาศให ใ ช พ ระราชบั ญ ญั ติ จั ด การป อ งกั น ไข ท รพิ ษ พระพุ ท ธศั ก ราช 2456 ในมณฑลอุ ด ร.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 44 ตอนที่ 0ก. หนา 240. 30 ตุลาคม 2470
ประกาศใหใชพระราชบัญญัติรถจาง ร.ศ.124 และพระราชบัญญัติลอเลื่อน พ.ศ.2460 ทั่วทุกจังหวัด
มณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ก. หนา 136137. 9 กันยายน 2471.
ประกาศใหใชพระราชบัญญัติลักษณะฆาโค กระบือ และสุกร ตามหัวเมืองเมืองในมณฑลรอยเอ็ด และ
มณฑลอุบลราชธานี. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ก. หนา 482. 8 มีนาคม 2456.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
แผนกกรมศึ ก ษาธิ ก าร โรงเรี ย นราษฎร ม ณอุ ด ร ซึ่ ง ได บ อกความจํ า นงตั้ ง ขึ้ น ตามมาตรา 6 แห ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 44 ตอนที่ 0ง. หนา
2727. 27 พฤศจิกายน 2470.
แผนกศึกษาประชบาล อนุโมทนาในการที่มีผูศรัทธาบริจาคทรัพยสิ่งของเกื้อกูลการศึกษาในทองที่
มณฑลนครราชสี ม า. ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 47 ตอนที่ 0ง. หน า 2120-2123. 7
กันยายน 2473.
แผนกศึกษาประชาบาล อนุโมทนาการเปดโรงเรียนวัดมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 39 ตอนที่
0ง. หนา 2078. 17 กันยายน 2475.
แผนกศึกษาประชาบาล อนุโมทนาในการที่มีผูศรัทธาเอื้อเฟอเกื้อกูลการศึกษา มณฑลนครราชสีมา.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 49 ตอนที่ 0ง. หนา 1880. 4 กันยายน 2475.
พระบรมราชโองการ ประกาศ กําหนดอัตราเงิน ผูที่ไดเสียภาษีอากรตองในจําพวกยกเวนเกณฑทหาร
ในมณฑลพายัพ มณฑลอุดร มณฑลอุบลราชธานี มณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
30 ตอนที่ ก. หนา 289. 21 กันยายน 2456.
พระบรมราชโองการ ประกาศ กําหนดอัตราเงิน ผูที่ไดเสียภาษีอากรตองในจําพวกยกเวนเกณฑทหาร
ในมณฑลพายัพ มณฑลอุดร มณฑลอุบลราชธานี มณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 30 ตอนที่ ก. หนา 289. 21 กันยายน 2456.
พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งสมุหเทศาภิบาล มณฑลอุบลราชธานี และมณฑลชุมพร.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ ก. หนา 309. 28 กุมภาพันธ 2456.
พระบรมราชโองการ ประกาศ ยุ บ อํ า เภอและรวมเขตอําเภอ สําหรับ การปกครองในมณฑลอุดร.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 31 ตอนที่ 0ก. หนา 48. 12 เมษายน 2457.
พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง การยุบรวมเขตทองที่จังหวัดมณฑล. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 49
ตอนที่ 0ก. หนา 97-100. 9 พฤษภาคม 2475.
พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง ยุบรวมทองที่บางมณฑลและบางจังหวัด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
48 ตอนที่ 0ก. หนา 576-578. 21 กุมภาพันธ 2474.
พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง ยุบและรวมการปกครองมณฑลตาง ๆ. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
42 ตอนที่ 0ก. หนา 423-425. 31 มีนาคม 2468.
พระบรมราชโองการ ประกาศ เลิกการยกเวนชาวมณฑลอุดร อุบลราชธานี และรอยเอ็ด ซึ่งลงมา
รับจางทํานาและการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร รัตนโกสินทรศก 124.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 33 ตอนที่ 0ก. หนา 59. 4 มิถุนายน 2459.

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

564

เอกสารอางอิง (ตอ)
พระบรมราชโองการ ประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร ในมณฑลพายัพ มณฑลอุดร
มณฑลอุบลราชธานี มณฑลรอยเอ็ด. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 30 ตอนที่ 0ก. หนา 287.
21 กันยายน 2456.
พระบรมราชโองการประกาศ แยกมณฑลอีสานออกเปน 2 มณฑล คือ มณฑลอุบลราชธานี 1 มณฑล
รอยเอ็ด 1. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 29 ตอนที่ ก. หนา 8. 14 เมษายน 2455.
พระราชกฤษฎี กากํ า หนดเขตสร า งทางรถไฟแผน ดิน ต อจากนครราชสีมา ไปยังจังหวัดขอนแก น .
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 40 ตอนพิเศษ. หนา 15-19. 1 พฤษภาคม 2466.
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสรางทางรถไฟหลวงตอจากขอนแกนไปจังหวัดหนองคาย และนครพนม.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ก. หนา 381-384. 23 มีนาคม 2472.
พระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดเขตสร า งทางรถไฟหลวงต อ จากนครราชสี ม าถึ ง อุ บ ลราชธานี .
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 36 ตอนที่ 0ก. หนา 158-161. 9 พฤศจิกายน 2462.
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสรางทางรถไฟหลวงแยกจากสายตะวันออกเฉียงเหนือที่บานบุงหวายไป
บานโพธิ์มูล กับวาดวยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่นเพื่อสรางทางรถไฟแยก
สายนี้. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 44 ตอนที่ 0ก. หนา 313. 19 กุมภาพันธ 2470.
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น เพื่อสรางทางรถไฟตอจากจังหวัด
นครราชสีมาไปยังจังหวัดขอนแกน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมรถไฟหลวงแหง
กรุงสยามจัดสราง. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 42 ตอนที่ 0ก. หนา 12. 7 พฤษภาคม 2468.
พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยการจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย อ ย า งอื่ น เพื่ อ สร า งทางรถไฟสาย
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ก รมรถไฟแผ น ดิ น จั ด สร า ง.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 38 ตอนที่ 0ก. หนา 454. 25 พฤศจิกายน 2464.
พระราชบัญญัติการภาษีอากร รัตนโกสินทรศก 111. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 10 ตอนที่ 5. หนา 36.
30 เมษายน 2436.
พระราชบัญญัติควบคุมเชื้อโรคและพิษที่มาจากสัตวซึ่งเปนภัย พุทธศักราช 2475. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 49 ตอนที่ 0ก. หนา 262-268. 14 สิงหาคม 2475.
พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บเงินรัชชูปการที่คาง พุทธศักราช 2483. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 57
ตอนที่ 0ก. หนา 434. 1 ตุลาคม 2483.
พระราชบั ญ ญั ติ ย กเว น การเก็ บ เงิ น อากรค า นาบางท อ งที่ ใ นมณฑลอุ ด รและมณฑลนครราชสี ม า
พุทธศักราช 2476. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 50 ตอนที่ 0ก. หนา 322-324. 11 มิถุนายน
2476.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
พระราชบัญญัติยกเวนอากรคานาบางทองที่ในมณฑลอุดรและมณฑลนครราชสีมา พุทธศักราช 2476.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 50 ตอนที่ 0ก. หนา 322. 11 มิถุนายน 2476
พระราชบัญญัติรักษาทํานบ. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 19 ตอนที่ 25. หนา 491-492. 21 กันยายน
2445.
พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตวและสัตวพาหนะ พุทธศักราช 2474. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 48
ตอนที่ 0ก. หนา 496-509. 17 มกราคม 2474.
พระราชบัญญัติสําหรับตรวจปองกันโรคสัตวพาหนะแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2474.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 48 ตอนที่ 0ก. หนา 32. 19 เมษายน 2474.
รายงานกระทรวงธรรมการ แผนกกรมพยาบาล เรื่อง นายแพทยกองปลูกทรพิษไดปลูกทรพิ ษ แก
ราษฎรในมณฑลภูเก็ต มณฑลปราจีนบุรี มณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
19 ตอนที่ 3. หนา 43. 20 เมษายน 2445.
รายงานการเพาะปลูก ประจําเดือนเมษายน ร.ศ.130. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28 ตอนที่ 0ง. หนา
538-544. 11 มิถุนายน 2454.
รายงานขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 16 ตอนที่ 27. หนา 393412. 1 ตุลาคม 2442.
รายงานขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 16 ตอน 20. หนา 247262. 13 สิงหาคม 2442.
รายงานตรวจจัดการศึกษาและการพระศาสนาในมณฑลนครราชสีมาของพระเทพมุนี ผูอํานวยการ
ร.ศ.120. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 19 ตอนที่ 0 พิเศษ. หนา 14-19. 7 กันยายน 2445.
รายงานราคาขาวที่ซื้อขายกันในเดือนมีนาคม ศก 129. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28 ตอนที่ 0ง. หนา
468-469. 4 มิถุนายน 2454.
รายงานสัตวพาหนะที่ปวยเปนโรคลมในหัวเมืองมณฑลตาง ๆ แตวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 เมษายน ศก 130.
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 28 ตอนที่ 0ง. หนา 649-652. 25 มิถุนายน 2454.
เรื่องที่ขึ้นลงของเครื่องบินในมณฑลอุดร. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ง. หนา 2036-2040.
7 ตุลาคม 2471.
เรื่องประทานเงิน บํารุ งโรงเรีย นมณฑลอุ ดร. ราชกิจ จานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ง. หนา 3875.
23 มกราคม 2469
เรื่องมีผูสรางทํานบเพื่อประโยชนในการเพาะปลูกที่อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ. ราชกิจจานุเบกษา.
เลม 45 ตอนที่ 0ง. หนา 2357. 11 พฤศจิกายน 2471.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
โรงเรียนราษฎรนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงคตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียน
ราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ง. หนา 2771. 2 ธันวาคม 2471.
โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงคตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ง. หนา 45. 7 เมษายน
2472.
โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรี ย นราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 43 ตอนที่ 0ง. หน า 2856.
7 พฤศจิกายน 2469.
โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 45 ตอนที่ 0ง. หนา 2944-2945.
16 ธันวาคม 2471.
โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรี ย นราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 46 ตอนที่ 0ง. หน า 3628.
12 มกราคม 2472.
โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรี ย นราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 46 ตอนที่ 0ง. หน า 1006.
30 มิถุนายน 2472.
โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรี ย นราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 46 ตอนที่ 0ง. หน า 1357.
28 กรกฎาคม 2472.
โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรี ย นราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 46 ตอนที่ 0ง. หน า 1713.
25 สิงหาคม 2472
โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ง. หนา 2226. 6 ตุลาคม
2472.
โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ซึ่งไดบอกความจํานงตั้งขึ้นตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรี ย นราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 46 ตอนที่ 0ง. หน า 2994.
1 ธันวาคม 2472.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
โรงเรียนราษฎร มณฑลนครราชสี มา ซึ่งไดบอกความจํ านงตั้งขึ้นตามาตรา 6 แหงพระราชบั ญ ญัติ
โรงเรี ย นราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิ จ จานุ เ บกษา. เล ม 46 ตอนที่ 0ง. หน า 612.
26 พฤษภาคม 2472.
โรงเรี ย นราษฎร ม ณฑลนครราชสี ม า ที่ บ อกตั้ ง ขึ้ น แล ว บอกย า ยสถานที่ ต ามมาตรา 15 แห ง
พระราชบัญญัติ โรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 44 ตอนที่ 0ง. หนา
3130. 25 ธันวาคม 2470.
โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ที่บอกเลิกไมดํารงตอไป ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.
2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 46 ตอนที่ 0ง. หนา 3249. 15 ธันวาคม 2472.
โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมา ที่บอกเลิกไมดํารงตอไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.
2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 47 ตอนที่ 0ง. หนา 859. 8 มิถุนายน 2473.
โรงเรี ย นราษฎร ม ณฑลนครราชสี ม าที่ บ อกตั้ ง ขึ้ น แล ว บอกย า ยสถานที่ ต ามมาตรา 15 แห ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43 ตอนที่ 0ง. หนา
1239. 20 มิถุนายน 2469.
โรงเรียนราษฎรมณฑลนครราชสีมาที่บอกเลิกไมดํารงตอไป ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.
2461. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 44 ตอนที่ 0ง. หนา 3638. 12 กุมภาพันธ 2470.
อนุโมทนาในการที่มีผูศรัทธาเอื้อเฟอเกื้อกูลการศึกษา มณฑลนครราชสีมา. ราชกิจจานุเบกษา. เลม
49 ตอนที่ 0ง. หนา 1577. 7 สิงหาคม 2475.
กรรภิ ร มย สุ ว รรณานนท . พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฏ เกล า เจ า อยู หั ว กั บ การสร า งชาติ ไ ทย.
วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544.
กระทรวงมหาดไทย. การเสด็จตรวจราชการหัวเมืองของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ. กรุงเทพฯ: สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย
, 2555.
กระทรวงสาธารณสุข. การสาธารณสุขไทย 2554 – 2558. กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข, 2559.
กันย ชโลธรรังษี. การตอบสนองของปญญาชนอีสานตอการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ.
2475-2500. วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2555.
กิติยา กิ่งพุทธพงษ. การเก็บเงินศึกษาพลีและผลกระทบตอสังคมไทย ระหวาง พ.ศ. 2464-2473.
วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
กิติรัตน สีหบัณฑ. การรวมคณะสงฆอีสานเขากั บคณะสงฆไ ทย พ.ศ.2434-2468. วิทยานิพนธ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533.
ขจร สุขพานิช. ฐานันดรไพร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรุงธน, 2525.
คมเนตร ญาณโสภณ. อํ า นาจท องถิ่น แบบจารีต และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ท อ ง ถิ่ น ใ น ยุ ค เ ท ศ า ภิ บ า ล . วิ ท ย า นิ พ น ธ ป ริ ญ ญ า ศิ ล ป ศ า ส ต รม ห า บั ณ ฑิ ต :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534.
โคะอิ สุ มิ จุ ง โกะ. “การแผ ข ยายอํ า นาจของรั ฐ สยามในสมั ย ธนบุ รี แ ละต น รั ต นโกสิ น ทร ”,
ศิลปวัฒนธรรม, (38)4: 90-107; กุมภาพันธ, 2560.
โคราชในอดีต. พระยาราชสีมาจารย ธรรมการมณฑลนครราชสีมา เดินทางดวยชางไปตรวจราชการ
https://goo.gl/k4n8iY 9 ตุลาคม 2561
จรรยา แสนจิตต. นโยบายและการจัดการอาชีวศึกษาของไทยระหวาง พ.ศ.2441-2474. ปริญญา
นิพนธการศึกษามหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2524.
จารุพิษณุ เรืองสุวรรณ. นโยบายของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการผลิตไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหวาง พ.ศ.2444-2503. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ, 2535.
จิตงาม วัฒนพันธุ. นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว พ.ศ.2453-2468. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, 2526.
จิระพันธ ชาติชินเชาวน. การดําเนินนโยบายชาตินิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2537.
เจมส. ซี อินแกรม. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850-1970. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2552.
ฉัตรทิพย นาถสุภา และวัลยวิภา บุรุษรัตนพันธุ บรรณาธิการ. ประวัติศาสตรความคิดไทย. กรุงเทพฯ:
สรางสรรค, 2548.
ชอบ ดี ส วนโคก. การเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ในชุมชนลุมแมน้ํา มูล ตั้งแต พ.ศ. 2475 ถึง
ปจจุบัน. ขอนแกน: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน:ขอนแกน,
2532.
ชารล เอฟ คาย. อีสานนิยม: ทองถิ่นนิยมในสยามประเทศไทย. รัตนา โตสกุล แปล. อุบลราชธานี:
ศูนยวิจัยสังคมอนุภาคลุมน้ําโขง คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
ชารล เอฟ คาย. อีสานนิยม: ทองถิ่นนิยมในสยามประเทศไทย. รัตนา โตสกุล แปล. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตํารางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2556.
ชุ มพล แนวจํ า ปา. การเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ บริเ วณลุมน้ํา มูลตอนบน พ.ศ.2443-2468.
วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529.
ณัฐฐา กาญจนขุนดี. ภูเวียง เมืองในออมกอดของขุนเขา บอกเลาประวัติศาสตร.
https://goo.gl/B7WmGL 9 ตุลาคม, 2561.
ณัฐยา อัศวพงษอนันต. บอนเบี้ยในสังคมไทย พ.ศ.2367-2460 : การศึกษาเชิงสังคมวัฒนธรรม.
วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548.
ดารารั ต น เมตตาริ ก านนท . การรวมกลุ ม ทางการเมื อ งของ ส.ส.อี ส าน พ.ศ.2476 – 2494.
วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543.
________. การสํารวจสถานภาพองคความรูเบื้องตนจากงานวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางสังคมและ
วั ฒ นธรรมของกลุ ม ชาติ พั น ธุ ในภาคอี ส าน พ.ศ.2500-2545. ขอนแก น : คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2546.
ดิเรก ชัยนาม. ไทยกับสงครามโลกครั้งที่สอง. กรุงเทพฯ: แพรพิทยา, 2509.
เดวิด เค. วัยอาจ. ประวัติศาสตรไทยฉบับสังเขป. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, 2556.
ตระกูล มีชัย. (ม.ป.ป.). การปกครองทองถิ่นกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 (พ.ศ.2435 2475). 164.115.25.150/media/pdf/M7_27.pdf. 24 พฤษภาคม, 2560.
เตช บุ น นาค. การปกครองระบบเทศาภิ บาลของประเทศสยาม พ.ศ.2435-2458. กรุ งเทพฯ:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2532.
เติม วิภาคยพจนกิจ. อีสานในสมัยพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ทรงดํารง
ตําแหนงขาหลวงตางพระองค. พิมพเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเติม วิภาคย
พจนกิจ 19 มิถุนายน พ.ศ.2514.
________. ประวัติศาสตรอีสาน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
2530.
________. ประวัติศาสตรอีสาน. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2546.
________. ประวัติศาสตรอีสาน. พิมพครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2557.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
ถนอม ตะนา. รายงานการวิจั ยฉบับสมบูรณการขยายตัวของชุมชนเมืองลุมน้ําชี. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
ทรงศรี อาจอรุณ. การแกไขสนธิสัญญาวาดวยสิทธิสภาพนอกอาณาเขต กับประเทศมหาอํานาจ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว. วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตร
มหาบัณฑิต: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2502.
ทวี ศักดิ์ เผื อกสม. เชื้ อโรค ร า งกาย และรัฐเวชกรรม : ประวัติศ าสตรการแพทยส มั ยใหม ใ น
สังคมไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550.
ทวี ศิล ป สื บ วั ฒ นะ. การผลิ ต และการค า ข า วในภาคกลางตั้ ง แต รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
รั ช กาลที่ 7 (พ.ศ.2411 - 2475). วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาอั ก ษรศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521.
________. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณประวัติศาสตรการขยายตัวชุมชนลุมน้ําชี. มหาสารคาม:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
ทัศนีย ดวงรัตน. การแกไขปญหาเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 7 (พ.ศ.2460-2477). ปริญญานิพนธ
ศิลปศาสตรบัณฑิต: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2522.
เที ย มจั น ทร อ่ํ า แหวว. บทบาททางการเมื อ งและการปกครองของจอมพล ป. พิ บู ล สงคราม
พ.ศ.2475-2487. วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาอั ก ษรศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต : จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2521.
ธนัญชัย รสจันทร. สภาพเศรษฐกิ จ ของเมืองอุ บลราชธานี ระหวาง พ.ศ.2335-ทศวรรษที่ 2460.
วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
ธเนศ เจริญเมือง. 99 ปการปกครองทองถิ่นไทย พ.ศ.2440-2539. โครงการศึกษาการปกครอง
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ยุ ว ดี ตปนี ย ากร. วิ วั ฒ นาการของการแพทย ไ ทยตั้ ง แต ส มั ย เริ่ ม ต น จนถึ ง สิ้ น สุ ด รั ช กาล
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกลา เจา อยู หั ว. วิทยานิพนธป ริญ ญาอัก ษรศาสตรมหา
บัณฑิต: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522.
เยาวภา ญาณสุภาพ. กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ.2367-2485. ปริญญานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2532.
โยชิยูกิ มาซูฮารา. ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวลานชางสมัยคริสตศตวรรษที่
14-17. กรุงเทพฯ: มติชน, 2546.
ระลึ ก ธานี . นโยบายและการจั ด การศึ กษาภาคบัง คับ ของไทยภายหลัง การเปลี่ ย นแปลงการ
ปกครอง (พ.ศ2475-2503). ปริ ญ ญานิ พ นธ ก ารศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต : มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทร วิโรฒ, 2522.
________. อุบลราชธานีในอดีต 2435-2475. พิมพครั้งที่ 2. อุบลราชธานี: รุงศิลปการพิมออฟเซ็ท,
2546.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
รังสรรค ธนะพรพันธุ. กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะหเชิง
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมือง พ.ศ.2475-2530. กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการฝาย
สิ่งพิมพ สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2532.
วรชาติ มี ชู บ ท. เบื้ อ งลึ ก เบื้ อ งหลั ง ในพระราชบั น ทึ ก เรื่ อ งประวั ติ ต น รัช กาลที่ 6. กรุงเทพฯ:
ศิลปวัฒนธรรม, 2552.
________. พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาแผนดินสยาม.
กรุงเทพฯ: สรางสรรคบุคส, 2552.
วารุณี โอสถารมย. การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2475. วิทยานิพนธปริญญา
อักษร
ศาสตร มหาบัณฑิต: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524.
วิกิพีเดีย. Cities, mountains and rivers of Isan.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isaanmountains.png. 14 ธันวาคม,
2560
วิทยา นนทภา. การผลิตและการคาสุกรในบริเวณลุมน้ํามูลตอนลาง พ.ศ.2460-2484. วิทยานิพนธ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541).
วิทยา ปานะบุตร. พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน กับงานดานการสื่อสาร
คมนาคม (พ.ศ.2460-2475). วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2527.
วิบูลย ลี้สุวรรณ. ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน. กรุงเทพฯ: ปานยา, 2527.
วิ โ รจน หี บ แก ว . ประวั ติ ศ าสตร อี ส านบริ เ วณลุ ม น้ํ า ชี ต อนกลางระหว า ง พ.ศ.2325 – 2443.
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2529.
วิลาศ โพธิสาร. รถไฟกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบริเวณลุมน้ํามูลตอนลางระหวาง พ.ศ.
2469-2484. วิ ทยานิ พนธ ป ริ ญ ญาการศึกษามหาบั ณ ฑิต: มหาวิทยาลัย มหาสารคาม,
2537.
วีรวัลย งามสันติกุล. ประชาธิปกกาลสมัยในกระแสธารประวัติศาสตร. กรุงเทพฯ: มูลนิธิประชาธิ
ปก-รําไพพรรณี, 2559.
วีระพงศ ยศบุญเรือง. การจัดเก็บภาษีในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก พ.ศ.2367-2433. วิทยานิพนธ
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
วุฒิชัย มูลศิลป. นโยบายการจัดการศึกษาของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ,
2512.
ศราวุฒิ วิสาพรม. ประวัติศาสตรสามัญชนในสังคมไทยสมัยแรกเริ่มรัฐประชาชาติ พ.ศ.24752490. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2557.
ศรีนวล ศิริมิลินท. การปรับปรุงเศรษฐกิจของไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล า
เจาอยูหัว (พ.ศ.2411-2453). วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2519.
ศุภการ สิริไพศาล. การปรับตัวสูสังคมสมัยใหมของไทยผานระบบการศึกษาแบบตะวันตก พ.ศ.
2430-2481. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2547.
________. “ปญหาการศึกษาไทยสมัยรัตนโกสินทรยุคปรับปรุงประเทศ: นัยพินิจทางประวัติศาสตร”,
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 2(1): 99-123. เมษายน –
กันยายน, 2550.
สดใส ขันติวรพงศ. ประเทศไทยกับปญหาอินโดจีนของฝรั่งเศส ค.ศ. 1937-1947. วิทยานิพนธ
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520.
สนธิ เตชานันท. แนวพระราชดําริทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว : ศึกษา
เฉพาะกรณี ก ารพั ฒนาการเมื องโดยกระบวนการปกครองท องถิ่น (2453 - 2468).
วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527.
สมใจ ไพโรจนธีรรัชต. บทบาทของประเทศมหาอํานาจตะวันตกในการสรางเสนทางรถไฟของ
ประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. วิทยานิพนธอักษร
ศาสตรมหาบัณฑิต: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2517.
สมปอง คํามุงคุล. การศึกษาในมณฑลอีสานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว.
วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531.
สมศรี ชัยวณิชยา. นโยบายการพัฒนาภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อของรั ฐบาลไทยระหวา ง พ.ศ.
2494-2519. วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548.
________. การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมของเมื อ งอุ บ ลราชธานี ระหว า ง พ.ศ.2435-2520.
อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
สมศักดิ์ มหาทรัพยสกุล. การเก็บเงินรัชชูปการและผลกระทบตอสังคมไทย ระหวาง พ.ศ. 2444 2482. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2534.
สายชล สัตยานุรักษ. ประวัติศาสตรรัฐไทยและสังคมไทย ครอบครัว ชุมชน ชีวิตสามัญชน ความ
ทรงจําและอัตลักษณทางชาติพันธุ. เชียงใหม: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2558.
สาลินี มานะกิจ. ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนคาทอลิกบานทาแร จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2427-2508. วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาอั ก ษรศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต : จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2548.
สําราญ ผลดี. แนวพระราชดําริทางดานเศรษฐกิ จของพระบาทสมเด็จ พระปกเกลาเจา อยู หั ว.
วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.
สิริยา จุลปานนท. การจัดการประถมศึกษาของไทยในชวงพุทธศักราช 2438-2475. วิทยานิพนธ
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533.
สุ กิจ ด านยุ ทธศิ ล ป . การสาธารณสุ ขแบบสมั ยใหมใ นรัช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล า
เจ า อยู หั ว (พ.ศ.2453-2468). ปริ ญ ญานิ พ นธ ก ารศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต : มหาวิ ท ยาลั ย
ศรี นครินทรวิโรฒ, 2534.
สุจิตต วงษเทศ. โคราชของเรา. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มติชน, 2558.
สุ ท ธิ พั น ธ ขุ น ทรานนท . การเก็ บ ภาษี อ ากรและผลกระทบต อ สั ง คมไทย พ.ศ.2416-2475.
วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525.
สุเทพ สุนทรเภสัช. “ระบบอาณานิคมภายในกับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ตัวแบบเพื่อศึกษา
ความสัมพันธทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของอีสานกับรัฐบาลกลางของ
ประเทศไทย”. ใน มานุษยวิทยากับประวัติศาสตรรวมความเรียงวาดวยการประยุกตใช
แนวคิดทางทฤษฎีทางมานุษยวิทยาในการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตร. กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, 2540.
สุธิดา ตันเลิศ. “ขา: ทาสในมณฑลลาวตะวันออกและมณฑลลาวตะวันออกเฉียงเหนือระหวาง ค.ศ.
1779-1904”, วารสารวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 3(2): 229-262. กรกฎาคมธันวาคม, 2555.
สุนทรี อาสะไวย. การพัฒนาระบบชลประทานในประเทศไทยตั้ งแต พ.ศ.2431 ถึง พ.ศ.2493.
วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
สุมาลี บํารุงสุข. การรวบรวมรายไดแผนดินในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
พ.ศ.2416-2453. วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาอั ก ษรศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต : จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2525.
สุรีย ทรัพยสุนทร. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวกับแนวพระราชดําริทางดานพระพุทธ
สาสนาที่มีผลตอการดําเนิน การปกครองประเทศ. วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตร
มหาบัณฑิต: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528.
สุวิตา สุขุมกาญจนะ. ความขัดแยงไทย-ฝรั่งเศส: กรณีอินโดจีน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง
, 2551.
สุวิทย ธีรศาศวัต และดารารัตน เมตตาริกานนท. ประวัติศาสตรอีสานหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึง
ป จ จุ บั น . ขอนแก น : ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร แ ละโบราณคดี คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2538.
สุวิทย ธีรศาศวัต. เศรษฐกิจชุมชนหมูบานอีสาน: ประวัติศาสตรเศรษฐกิจอีสานหลังสงครามโลกครั้งที่
2 ถึงปจจุบัน (2488-2544). กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
________. “ทางรถไฟสายอีสาน ในสมัยรัชกาลที่ 5-7”, ศิลปวัฒนธรรม. 28(1): 112-125; มีนาคม,
2550.
________. ประวัติศาสตรอีสาน พ.ศ.2322-2488. ขอนแกน: ศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขง
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