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 ผลการศึกษาพบวา วิถีความเปนอยูของคนในเมืองสุรินทรชวงกอนการปฏิรูปการปกครอง
ประเทศในป พ.ศ.2435 ดําเนินไปในรูปแบบของการเพาะปลูกแบบพอยังชีพและสงสวยของปา
ใหกับรัฐบาล  ตอมาเม่ือรัฐบาลทําการปฏิรูปการปกครองเพื่อรวมศูนยอํานาจที่กรุงเทพฯ  และ
ผลักดันใหเศรษฐกิจของภาคอีสานเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการสรางทางรถไฟสาย
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 ภายหลังการปฏิวัติสยามจนถึงสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  รัฐบาลไดพยายาม
แกไขปญหาความเปนอยูของราษฎรในภาคอีสานโดยการสรางสาธารณูปโภคที่จําเปนเพ่ิมขึ้น  
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เพ่ิมขึ้นใหม คือ ปอ ตลอดจนมีการสรางถนนเพื่อขยายเสนทางคมนาคมขนสงภายในเมืองสุรินทร
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ทั้งดานที่ทําใหราษฎรในเมืองสุรินทรมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและดานที่ทําใหคนในทองถิ่นตองพ่ึงพา
สินคาจากภายนอกเพิ่มขึ้น 
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 This thesis aims to study relationship between Government Policies and Economic  
Transformation in Surin province in an 1892-1963 period. 
 The study shows that before country political reform in 1892, majority of Surin 
population were subsistence agriculturist and hunter. They rarely brought in goods form 
other Provinces, but some of them had to pay tribute to Thai government at the time. After 
political reform in 1892 that government centralized its politic power in a capital of Thailand, 
Bangkok. The study Shows at that time Surin’s economic strated to get influenced by 
government policies. Especially, when Government endorsed eastern railroad policy, Surin 
economy and north-eastern part of Thailand economy Started to gradually shift form self-
suffcient economic to capitalist economic. However, due to lacking of important public utility, 
the economic Transformation in 1892-1932 was not actually successful. 
 After a Siamese revolution during a period of Field Marshall Sarit Thanarat 
government. Thai Government at that time attempted to improve living condition of north-
eastern residences by putting some  public utilities  into places such high way. A Thailand 
National Economics and Social Development plan at that time,1960s, attempted to 
encourage agriculturists in Surin province to produce more pork and rice. It also 
encouraged some of Surin agriculturists to start producing hemp, which at that time it was 
completely new to the locals. The effects form the government policies was some 
improvement in quality of life of Surin people. On the other hand, Surin people Strated 
bringing in other goods from other parts. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 วิทยานิพนธเลมน้ีสําเร็จลุลวงได โดยไดรับกรุณาจาก อาจารย ดร.โดม ไกรปกรณ ที่กรุณา
สละเวลาอันมีคาของทานในการรับเปนอาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธทั้งใหคําปรึกษา และคําแนะนํา
ตาง ๆ ตลอดจนตรวจงานและแกไขงาน และอดทนตอความดอยปญญาของผูวิ จัยตลอดมา 
ขอขอบพระคุณอาจารย ดร. มรกต  เจวจินดา ไมเออร อาจารยพวงรอย กลอมเอ้ียง อาจารย ดร. เพ็ญ
พิสุทธิ์ ทองมี รองศาสตราจารย ชาติชาย  พณานานนท ที่ประสิทธิ์พระสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย 
ตลอดจนคณาจารยภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่คอยถามไถดวยความ
หวงใยเสมอมา ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย มีกุศลที่กรุณาสละเวลาอันมีคามาเปน
ประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป  สืบวัฒนะ  ที่จุด
ประกายทําใหผูวิจัยมีตั้งใจที่จะศึกษาประวัติศาสตรในระดับสูงขึ้น 
 ขอขอบพระคุณ ภาควิชาประวัติศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคามและภาควิชา
ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ทําใหผูวิจัยไดรูถึงวิธีการศึกษาประวัติศาสตรที่
ถูกตองและแมนยํา ขอขอบคุณคุณธันยพงศ สารรัตน  “เพ่ือน”  ที่คอยใหความชวยเหลือเปนอยางดี
มาโดยตลอด ทั้งตั้งคําถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทําปริญญานิพนธ และคอยใหกําลังใจแก
ผูเขียน  ขอขอบคุณคุณณัฐพงษ  แกวสุภา “เพ่ือน” ที่คอยตั้งคําถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสมอ
มาคุณเสาวนีย  สีสอง  นองมด ที่คอยใหกําลังใจผูเขียนเสมอมา  ตลอดจนเพื่อน ๆ สาขาวิชา
ประวัติศาสตร รุนที่ 10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คอยถามไถอยูเสมอดวยคําวา “จบรึยัง เม่ือไหร
จะจบ”   
 กําลังใจที่สําคัญที่สุดที่ทําใหผูเขียนสามารถอดทนมาไดถึงทุกวันน้ี  ขอกราบขอบพระคุณ 
แม คุณยาย พ่ีตุกตา  ที่ไมเคยปดกั้นในการที่ผูเขียนเลือกจะศึกษาตอในระดับมหาบัณฑิตแมวา
หลายครั้งที่ทําใหตองพลอยเปนกังวล  แตก็ยังพยายามผลักดันและใหกําลังใจผูเขียนมาโดยตลอด 
คุณยายที่อยูรอคอยความสําเร็จของลูกหลานอยางอดทน  ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ทุก ๆ ทาน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญของปญหา  
  จังหวัดสุรินทร ตั้งอยูในบริเวณที่ราบสูงแองโคราชซึ่งอยูทางตอนใตของภาคอีสาน  จาก
การศึกษามานุษยวิทยาพบวา  เปนแหลงที่ตั้งของชุมชนหมูบานที่เกาแกในประเทศไทยควบคูกับ
ชุมชนบริเวณแองสกลนครหรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา “อีสานเหนือ” 1สภาพของที่ราบแองโคราชเปน
เหมือนกนกะทะที่บริเวณตอนกลางของพื้นที่เปนที่ต่ําลงไปเปนแองโดยมีภูเขาสูง คือ  ทิวเขา
เพชรบูรณ  ทิวเขาดงพระยาเย็น  ทิวเขาพนมดงรัก  และทิวเขาภูพาน  ยกตัวขึ้นมาเปนขอบสูงชัน
ลอมพ้ืนที่ราบ  มีแมน้ําที่สําคัญคือ  แมน้ํามูลและแมน้ําสาขาคือแมน้ําชี  แมน้ําพอง  ลําปาว  ลําเซ
(เซบาย) หวยเซบก  โดยบริเวณที่ราบลุมแมน้ํามูลและแมน้ําชีบางแหงเปนที่ลุมต่ํา  เม่ือถึงฤดูฝนน้ํา
จะทวม  เม่ือถึงฤดูแลงพ้ืนดินจะแหง  ทําใหสภาพดินของที่ราบแองโคราช (อีสานใต)  สวนใหญเปน
ทุงโลงกวาง  ดินกรอย  ขาดความอุดสมบูรณที่เรียกวา “ทุงกุลารองไห”2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1  แสดงสภาพภูมิศาสตรภาคอีสาน 

 

 ที่มา: thaigeo.blogspot.com 

                                                            

 1 สุจิตต วงษเทศ. (2543). เบ่ิงสังคมและวัฒนธรรมอีสาน. หนา 21-22. 
 2 สุภาพ  บุญไชย. (2549). ภูมิศาสตรประเทศไทย. หนา 32-33. 
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 แมวาภูมิศาสตรของที่ราบสูงอีสานใตจะขาดความอุดมสมบูรณ  แตจากการศึกษาทาง
โบราณคดีและการศึกษาทางประวัติศาสตรไดชี้ใหเห็นวา  ชุมชนหมูบานในพื้นที่นี้ไดมีพัฒนาการ
จากหมูบานขึ้นมาเปนรัฐ1  จนกระทั่งถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 จึงปรากฏวาบานเมืองในอีสานเริ่ม
มีความสัมพันธกับอาณาจักรสยาม  โดยอาณาจักรอยุธยาไดขยายอํานาจเขามาปกครองเมือง
นครราชสีมา2 เมืองทุง (อยูในเขตจังหวัดรอยเอ็ด) บานเมืองบริเวณเขมรปาดง (สุรินทร บุรีรัมย 
ศรีษะเกษ)3  ในขณะที่ดินแดนสวนใหญของอีสานอยูใตอํานาจของอาณาจักรลาวลานชาง 
 หลังจากอาณาจักรอยุธยาลมสลายในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2  บานเมืองในบริเวณ
แองอีสานใตที่เคยอยูใตอํานาจของอยุธยาไดตั้งตัวเปนอิสระ  ดังเห็นไดจากการที่กรมหมื่นเทพพิพิธ  
เชื้อพระวงศกษัตริยกรุงศรีอยุธยาที่ถูกเนรเทศไปลังกาไดมาตั้งตัวเปนใหญที่เมืองพิมายหลังจาก
ทราบขาวการเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมา  จนกระทั่งสมเด็จพระเจาตากสิน ขุนนางผูปราบดาภิเษกขึ้น
เปนกษัตริยองคใหมของอาณาจักรสยามยกทัพมาปราบกกของกรมหมื่นเทพพิพิธไดเมืองพิมาย
กลับมาอยูใตอํานาจอีกครั้ง4  และในเวลาตอมาอาณาจักรสยามสมัยธนบุรีสามารถขยายอํานาจเขา
มาครอบครองดินแดนภาคอีสานทั้งหมดและอาณาจักรลาวลานชาง  เนื่องจากปญหาความแตกแยก
ภายในกลุมชนชั้นปกครองของลานชางทําใหอาณาจักรลานชางออนแอลง  จนถูกกองทัพสยามตี
แตกและตกเปนประเทศราชของสยาม5 
 ในการปกครองภาคอีสานของรัฐบาลไทยสมัยธนบุรีและภายใตการนําของราชวงศจักรีซึ่ง
ขึ้นมามีอํานาจแทนสมเด็จพระเจาตากสินในป พ.ศ.2325 พบวา  รัฐบาลไทยยังคงใหบานเมืองใน
พ้ืนที่แองสกลนคร (อีสานเหนือ) และแองโคราช (อีสานใต) สวนที่เคยอยูในอํานาจของอาณาจักร
ลาวลานชางใชระบบการปกครองและกฎหมายของลานชางดังที่ใชกันมา  เพียงแตบานเมือง
เหลานั้นตองสงสวยใหแกรัฐบาล  ผูคนมีหนาที่เกณฑแรงงานใหกับรัฐไทย  เจาเมืองและกรมการ
เมืองตองไดรับการแตงตั้งตามพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริยไทย6  โดยประเด็นสําคัญคือ  
ในการดําเนินนโยบายการเรียกเก็บสวยจากราษฎรในภาคอีสานทั้งในรูปแบบของสิ่งของ  เชน ผล
เรว ครั่ง งาชาง ฯลฯ  และที่เรียกเก็บเปนตัวเงิน  รัฐบาลไทยสมัยธนบุรีและสมัยตนรัตนโกสินทร

                                                            

 1 สุจิตต วงษเทศ.(2543). เบ่ิงสังคมและวัฒนธรรมอีสาน. หนา 47-85; ธิดา สาระยา.(2538). อาณาจักรเจนละ: 
ประวัติศาสตรอีสานโบราณ.หนา 1-76; สุจิตต วงษเทศ.(2553). บุรีรัมยมาจากไหน?. หนา 65-83; ฮอลล .(2549). ประวัติศาสตร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต:สุวรรณภูมิ-อุษาคเนยภาคพิสดาร เลม 1. หนา 27-33; สุภัทรดิศ ดิศกุล.(2550).ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนย
ถึง พ.ศ.2000. หนา 149-222. 
 2 สุจิตต วงษเทศ.(2543). เบ่ิงสังคมและวัฒนธรรมอีสาน. หนา 80-85. 
 3 สุวิทย ธีรศาศวัต และดารารัตน เมตตาริกานนท. (2541). ประวัติศาสตรอีสานหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปจจุบัน. 
หนา 17. 
 4 นิธิ เอียวศรีวงศ.(2542). การเมืองไทยสมัยพระเจากรุงธนบุรี. หนา 40-45,168-174. 
 5 สุวิทย ธีรศาศวัต และดารารัตน เมตตาริกานนท. เลมเดิม. หนา 6 
 6 สุวิทย ธีรศาศวัต และดารารัตน เมตตาริกานนท. เลมเดิม. หนา.17; ไพฑูรย มีกุศล. (2516). การปฏิรูปการปกครอง
มณฑลอีสานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. หนา 10-28. 
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ตองประสบปญหานานาประการ คือ  ปญหาไพรหนีการเก็บสวย ปญหาเจาเมืองกรมการเมืองเบียด
บังเอาสวยที่เก็บไดเอาใชสวนตัว  ปญหาไพรไมมีสวยสงใหรัฐเนื่องจากภาพภูมิอากาศที่แหงแลงทํา
ใหหาสวยไมได ฯลฯ1  ซึ่งปญหาเหลานี้จะนําไปสูการที่รัฐบาลในเวลาตอมาไดเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การเรียกเก็บผลประโยชนจากราษฎรและนโยบายการปกครองภาคอีสานใหดินแดนทั้งหมดใช
กฎหมายของสยามเปนหลักแทนที่จะอนุญาตใหดินแดนบางสวนของอีสานใชระบบการปกครองและ
กฎหมายของลานชาง 
 จุดเปลี่ยนของนโยบายการปกครองภาคอีสานของรัฐบาลไทยเกิดขึ้นในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เม่ือรัฐบาลตองเผชิญหนากับการคุกคามจากฝรั่งเศสที่
ยึดครองอินโดจีน (ลาว,กัมพูชา, เวียดนาม) เปนอาณานิคมและมุงจะขยายอํานาจมายังดินแดนของ
สยามสวนที่อาณาจักรลาวลานชางเคยปกครอง  ทําใหทรงปฏิรูปการปกครองหัวเมืองอีสานเพื่อ
กระชับอํานาจของรัฐบาลใหรัดกุม  โดยรวมอํานาจการปกครองเขาสูสวนกลาง (กรุงเทพฯ) ดังเห็น
ไดจากการที่รัฐบาลไทยสงขาหลวงจากสวนกลางไปปกครองหัวเมืองลาวในป พ.ศ.2443  และทํา
การปฏิรูปการปกครองสวนภูมิภาคในป พ.ศ.2435 ซึ่งมีการใชระบบมณฑลเทศาภิบาล  ยุบตําแหนง
อาญาสี่ (ระบบการปกครองของเมืองในเขตอีสานที่ใชแบบแผนการปกครองของลาวลานชาง) และ
รวมหัวเมืองในภาคอีสานเปนมณฑลลาวกาว มณฑลลาวกลาง มณฑลลาวพวน (ในเวลาตอมาไดมี
การเปลี่ยนชื่อมณฑลจากที่เรียกชื่อมณฑลตามกลุมประชากรวา “ลาว”มาเปนการใชชื่อทิศหรือหรือ
ชื่อเมืองขนาดใหญเปนชื่อมณฑลแทนโดยมณฑลลาวกาวเปลี่ยนเปนมณฑลอีสาน มณฑลลาวกลาง
เปลี่ยนเปนมณฑลนครราชสีมา มณฑลลาวพวนเปลี่ยนเปนมณฑลอุดร2 
 

ตาราง 1  การแบงพ้ืนที่มณฑลเทศาภิบาลของภาคอีสาน∗ 
 

มณฑลรอยเอ็ด (มณฑลอีสานเดิม) รอยเอ็ด กาฬสินธุ  มหาสารคาม 
มณฑลอุบล (มณฑลอีสานเดิม) อุบลราชธานี ขุขันธ ศรีษะเกษ สุรินทร 

มณฑลอุดร อุดรธานี ขอนแกน เลย นครพนม สกลนคร 

 

                                                            
 1 สุวิทย ธรีศาศวัต. (2550). ปญหาการเก็บสวยในภาคอีสานกอนสมัยการปฏิรูปการปกครองในรัชกาลที่ 5. หนา 106-119. 
 2 สุวิทย ธีรศาศวัต และดารารัตน เมตตาริกานนท. เลมเดิม. หนา 11-13; ศิริพร สุเมธารัตน. (2553). ประวัติศาสตร
ทองถ่ินเมืองสุรินทร. หนา 158-160. 

 ∗ มณฑลในภาคอีสานไดมีการเปลี่ยนแปลงและขอบเขตพื้นที่หลายครั้ง ในป พ.ศ.2433  มณฑลอีสานประกอบดวย 
เมืองรอยเอ็ด, กาฬสินธุ, มหาสารคาม, อุบลราชธานี, ขุขันธ, ศรีษะเกษ, สุรินทร  แตในป 2455 (ตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว)  ไดมีการแยกมณฑลอีสานออกเปน 2 มณฑล คือ มณฑลรอยเอ็ดและมณฑลอุบล  ดังน้ันสุรินทรในชวงป พ.ศ.2443-
2435  จึงอยูในมณฑลอีสาน และนับจาก พ.ศ.2455-2475  สุรินทรจึงเปลี่ยนไปอยูกับมณฑลอุบล 
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 ในการปฏิรูปการปกครองภาคอีสาน รัฐบาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวมีจุดมุงหมายหลักๆอยูที่การควบคุมและ
ดึกทรัพยากรจากภูมิภาคมาใหรัฐบาลกลางที่กรุงเทพฯ1 และปลูกฝงคติรัฐประชาชาติ (Nation 
State-ผูอาง)  ใหแกราษฎรในภาคอีสาน2  ซึ่งในทางปฏิบัติแลวรัฐบาลไดดําเนินนโยบายดวยการตั้ง
กองตํารวจภูธร ประกาศตักเตือนราษฎร การจัดระบบการศึกษา การตั้งระบบศาลยุติธรรม และการ
ใชระบบการจัดเก็บภาษีอากร3  โดยประเด็นที่ผูวิจัยขอสรุปและเนนในที่นี้คือ นโยบายการปฏิรูปการ
ปกครองภาคอีสานของรัฐบาลไทยในชวงเวลาน้ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในภาค
อีสาน  ดังปรากฏวา หลังจากรัฐบาลสรางทางรถไฟมาถึงภาคอีสาน เศรษฐกิจของภาคอีสานเริ่ม
เปลี่ยนไปจากการผลิตแบบพอยังชีพมาเปนแบบทุนนิยมที่มีการผลิตสินคาเพื่อจําหนาย  ผูคนใน
ทองถิ่นเริ่มมีการบริโภคสินคาที่มาจากภายนอกแทนการผลิตขึ้นใชเอง4 มีพอคาชาวจีนเขามาตั้ง
หลักแหลงในภาคอีสานเพื่อทําการคาและในบริเวณอีสานใต ( นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร 
บุรีรัมย รอยเอ็ด)  มีการผลิตขาวเพื่อการคา  แตการตั้งหลักแหลงของพอคาชาวจีนและการผลิตขาว
เพ่ือการคาจะจํากัดอยูเฉพาะในเมืองที่เสนทางรถไฟเขาถึง (โดยเฉพาะที่นครราชสีมาเปนที่แรกซึ่ง
ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-อีสาน สรางไปถึง) ยังไมไดขยายทั่วทั้งภาคอีสาน5 

แผนที่แสดงเสนทางรถไฟสายอีสาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่มา: ms.thaicyberu.go.th 

                                                            
 1 สุวิทย ธีรศาศวัต  และดารารัตน เมตตาริกานนท. เลมเดิม . หนา 18. 
 2 เติม วิภาคยพจนกิจ. (2542). ประวัติศาสตรอีสาน. หนา 408-409. 
 3 เติม วิภาคยพจนกิจ.(2542). เลมเดิม. หนา 201-230. 
 4 สมศรี ชัยวณิชยา.(2548). นโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทยระหวาง พ.ศ.2494-2513. หนา 
57-61. 
 5 ฉัตรทิพย นาถสุภา. (2533).เศรษฐกิจหมูบานไทยในอดีต.หนา 60-62. 
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 อยางไรก็ดี เม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นวานโยบายการปกครองภาคอีสานของ
รัฐบาลไทยในชวงเวลานี้ยังไมสามารถแกไขปญหาความเปนอยูของราษฎรในภาคอีสานไดอยาง
เต็มที่  เห็นไดจากปาฐกถาของผูแทนราษฎรในภาคอีสานชวงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ.2475  ที่ชี้ใหเห็นถึงสภาพความเปนอยูของราษฎรที่อัตคัดแรนแคน  เชน ปาฐกถาเรื่อง  สภาพ
จังหวัดบุรีรัมยของนายพันตรีหลวงศักดิ์รณการ  ผูแทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย  เม่ือวันที่ 8 มกราคม 
พ.ศ.2477 ซึ่งระบุวา  ราษฎรในจังหวัดพยายาม “โคนสรางที่วางเปลาใหเปนที่เรือกสวนไรนา” อยู
ทุกป  แตฝนไมตกตามฤดูกาล  ไมมีน้ําเพียงพอแกการทํานาและสภาพจังหวัดทั้งอยูบนดอยและ
คอนขางกันดารน้ํา  ราษฎรไดแตขุดสระน้ํา “ใชกันไปตามมีตามเกิด”1  โดยปญหาความเปนอยูที่
แรนแคนของชาวอีสานเปนปญหาที่รัฐบาลสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวมีความ
ตระหนักอยูพอสมควร  จึงมีการเชิญ  คารล ซี. ซิมเมอรแมน  เขามาสํารวจเศรษฐกิจในชนบทของ
สยาม  ซึ่งในสวนของภาคอีสานซิมเมอรแมนเสนอใหรัฐบาลไทยพัฒนาพันธุอ่ืนๆแทนการปลูกขาว  
ซึ่งไมเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตรของภาคอีสาน  เน่ืองจากเปนที่ราบสูง  ดินเปนดินเค็มและดินปน
ทรายรวมทั้งเสนอใหรัฐบาลจัดทําเสนทางคมนาคม  พัฒนาระบบสาธารณสุข  สรางระบบ
ชลประทาน2  แตขอเสนอนี้ไมไดถูกนําไปปฏิบัติ  เน่ืองจากเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปน
ระบอบประชาธิปไตยเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เสียกอน 
 นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปพ.ศ. 2475 จนถึงตนทศวรรษ 2500 ที่จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต  ขึ้นเปนผูนํารัฐบาล ไดมีปญญาชนและนักการเมืองทองถิ่นที่เสนอแนวทางใน
การปรับเปลี่ยนนโยบายการปกครองและพัฒนาเศรษฐกิจภาคอีสานของรัฐบาล ดังเห็นไดจากกรณี
ของ นายอํ่า บุญไทย  ครูมัธยมกสิกรรม  ไดเขียนหนังสือเรื่อง กฤดาการบนที่ราบสูง เพ่ือใชในการ
หาเสียงในการสมัครเปนผูแทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี  ในป พ.ศ.2476  โดยชี้ใหเห็นถึงการจัด
การศึกษาแบบแกรี่แปลน (Gary Plan) ใหมีการเรียนวิชาสามัญในตอนเชาและตอนบายควรใหมีการ
เรียนวิชาอาชีพ รวมทั้งเสนอใหมีการจัดตั้งโรงงานในวิชาชีพที่เปดทําการสอนและเสนอใหมีครูผู
ชํานาญในวิชาชีพตางๆ เพ่ือที่จะสามารถสอนใหเด็กมีความรูและสามารถทํามาหากินไดจริง3 
นอกจากนี้ยังพบวาในชวง พ.ศ.2476-2494 ไดมีกลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภาคอีสานที่ยื่น
ขอเสนอตอรัฐบาลในการพัฒนาภาคอีสานเพื่อใหราษฎรมีความเปนอยูที่ดีขึ้น4  ประกอบกับปจจัย
จากภัยนอกคือ  การขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ชวงเริ่มสงครามเย็น
ที่ทําใหรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชวงที่ 2 (พ.ศ.2491-2500)และรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 
(พ.ศ.2501-2506)  ขอความรวมมือจากสหรัฐอเมริกาในการตอตานและปราบปรามคอมมิวนิสต อัน
นํามาซึ่งการดําเนินนโยบายพัฒนาความเปนอยูของราษฎร สรางโครงการสาธารณูปโภค สงเสริมให

                                                            
  1 ปาฐกถาผูแทนราษฎร เร่ืองสภาพจังหวัดตางๆ. (2539). หนา 74-76. 
 2 สมศรี ชัยวณิชยา. เลมเดิม. หนา 101. 
 3 อ่ํา บุญไทย.(2543). กฤดาการบนที่ราบสูง. หนา 101.  
  4  ดารารัตน เมตตาริกานนท.(2543). การรวมกลุมทางการเมืองของ “ส.ส.อีสาน” พ.ศ.2476-2494; ทักษ เฉลิมเตียรณ. 
(2548). การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ. หนา 95. 
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ราษฎรผลิตขาวและพืชพาณิชยอ่ืนๆ เชน  ยาสูบ  ปอ  ฝาย ฯลฯ1  โดยผลจากการดําเนินนโยบาย
ของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม  และรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทําใหภาคอีสานเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยางชัดเจนไดแก  การลดลงของการใชที่ดินสําหรับทํานาขาว       

          
ตาราง 2 การใชประโยชนจากที่ดินเพื่อทํานาขาวในภาคอีสาน พ.ศ.2493-2503 
 

ป พ.ศ. ปริมาณที่นา (ไร) 
รอยละของทีน่าเม่ือเทียบ
กับพื้นที่ทั้งหมดของภาค 

2493 14,509,934 64.10 
2498 15,036,147 64.32 
2503 15,522,483 61.82 

 
 ที่มา: ดัดแปลงจากสุวิทย ธีรศาศวัต. (2546). ประวัติศาสตรเศรษฐกิจชุมชนหมูบานอีสาน 
2488-2544. หนา 240. 
 
 ในขณะที่การทํานาขาวลดลงไดปรากฏวา  ชวงเวลาเดียวกันนี้เปนชวงเวลาที่ชาวบานใน
ภาคอีสานทําการผลิตพืชพาณิชยเพ่ิมมากขึ้น  โดยในชวงป พ.ศ.2493-2498  พืชพาณิชยที่
ชาวบานภาคอีสานนิยมปลูก  ไดแก  ขาวโพด  ถั่วเขียว  ออย  และนับตั้งแตป พ.ศ.2500  พืช
พาณิชยที่ชาวบานในภาคอีสานนิยมปลูกจะเพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง  คือ มันสําปะหลัง (ดูตารางที่ 3) 
 
ตาราง 3 เน้ือที่ปลูกพืชไรในภาคอีสาน พ.ศ.2493-2506 
 

ป พ.ศ. ชนิดของพืช เน้ือที่ (ไร) 
2493 ขาวโพด 

ถั่วเขียว 
ออย 

82,000 
21,900 
81,900 

2495 ขาวโพด 
ถั่วเขียว 
ออย 

156,000 
33,900 
141,000 

 
 

                                                            
1 สุวิทย ธีรศาศวัต และดารารัตน เมตตาริกานนท. เลมเดิม. หนา 17-77; สมศรี ชัยวณิชยา. เลมเดิม. หนา 152-304. 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ป พ.ศ. ชนิดของพืช เน้ือที่ (ไร) 
2498 

 
 

ขาวโพด 
ถั่วเขียว 
ออย 

160,000 
47,900 
240,500 

2500 
 
 
 

ขาวโพด 
ถั่วเขียว 
ออย 

มันสําปะหลัง 

237,000 
54,200 
232,800 
4,300 

2503 
 
 

ขาวโพด 
ถั่วเขียว 
ออย 

มันสําปะหลัง 

506,000 
55,100 
283,700 
33,800 

2506 
 

ขาวโพด 
ถั่วเขียว 
ออย 

มันสําปะหลัง 

247,000 
20,300 
229,800 
52,600 

 
 ที่มา: ดัดแปลงจากสมศรี ชัยวณิชยา.(2548). นโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของรัฐบาลไทยระหวาง พ.ศ.2494-2519. หนา 284 
 
 จากนโยบายของรัฐกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคอีสานที่ไดกลาวมาทั้งหมด  
ปริญญานิพนธฉบับน้ีตองการที่จะศึกษาเจาะลึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองสุรินทร
ในชวง  พ.ศ.2435-2506  ซึ่งเปนผลจากจากนโยบายของรัฐบาลไทยในชวงเวลาดังกลาว  เนื่องจาก
สุรินทรหน่ึงของภาคอีสานและมีเง่ือนไขที่สอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ
ภาคอีสานตามนโยบายของรัฐบาล ดังปรากฏขอเท็จจริงวา ในชวงทศวรรษ 2370 ถึงทศวรรษ 2380  
เมืองขุขันธและเมืองสังขะ  ซึ่งในเวลาตอมาจัดยูในบริเวณพื้นที่ของเมืองสุรินทร  ตองแสวงหาผลเรว
หรือแรเงิน ผาไหม ขี้ผึ้ง ครั่ง ทองคํา งาชาง  สงสวยใหแกกรุงเทพฯเพื่อใหกรุงเทพฯนําไปจําหนาย
ตอ1 แตเม่ือมีการขยายทางรถไฟสายอีสานตอจากสถานีนครราชสีมา(ดูตารางที่ 4) โดยสราง
ทางผานจังหวัดสุรินทร  ไดมีชาวจีนเขามาคาขายและตั้งรกรากในตัวเมืองสุรินทรแลวคอยๆ ขยาย
ไปคาขายตามจุดการคาขอทองถิ่นที่เร่ิมเจริญขึ้น  เชน  บริเวณเสนทางลําน้ําชี ลําน้ํามูล ซึ่งเปน

                                                            
  1 คูอิซูมิ.(2540).กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสวยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสยามกลางศตวรรษที่ 19. หนา 31-46. 
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เสนทางคาขายสําคัญไปสูเมืองนครราชสีมา  รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ทํานาปลูกขาวในเมือง
สุรินทร (ดูตาราง 5)  กอนที่จะเปลี่ยนเปนการปลูกพืชเศรษฐกิจ  เชน ยางพารา มันสําปะหลัง ปอ
แกว ออย ถั่วเขียว ฯลฯ  ในเวลาตอมา1 
 

ตาราง 4 ปที่เปดบริการรถไฟในภาคอีสาน 
 

 

 ที่มา: สุวิทย ธีรศาศวัต.(2552). พัฒนาการการคมนาคมทางบกในภาคอีสานตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 5 ถึงปจจุบัน. หนา 263. 
 

ตาราง 5 พ้ืนที่ปลูกขาวของเมืองสุรินทร พ.ศ.2455-2469 
 

พ.ศ. พื้นที่ปลูกขาว (ไร) 

2455 157,890 

2468 231,090 

2469 255,880 
 

 ที่มา: ดัดแปลงจากสุวิทย ธีรศาศวัต.(2546) ประวัติศาสตรเศรษฐกิจชุมชนหมูบานอีสาน 
2488-2544. หนา 63;  ขอมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ปลูกขาวในป พ.ศ.2468 และป 2469 เปนสวนที่เพ่ิมเติม
โดยนํามาจาก  ศิริพร สุเมธารัตน.(2553).  ประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองสุรินทร. หนา 205. 

                                                            
 1 ศิริพร สุเมธารัตน. เลมเดิม.หนา 197-210. 

พื้นที่ สถานีสําคัญ วันที่เปดบรกิารเดินรถไฟ 
อีสานใต นครราชสีมา 21 ธันวาคม 2443 
อีสานใต บุรีรัมย 1 เมษายน 2468 
อีสานใต สุรินทร 1 พฤษภาคม 2469 
อีสานใต ศรีษะเกษ 1 สิงหาคม 2471 
อีสานใต วารินทรชําราบ (อุบลราชธานี) 1 เมษายน 2473 

อีสานเหนือ บัวใหญ (นครราชสีมา) 1 พฤษภาคม 274 
อีสานเหนือ 

 
บานไผ (ขอนแกน) 

ขอนแกน 
2475 

1 เมษายน 2476 
อีสานเหนือ อุดรธานี 24 มิถุนายน 2484 
อีสานเหนือ หนองคาย 23 กันยายน 2499 
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 นอกจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตขาวเพื่อขาย ยังพบวา  เม่ือมีทางรถไฟผานพื้นที่ราษฎร
ในสุรินทรชวงเวลานี้เร่ิมมีการเลี้ยงสุกรเพื่อขายใหพอคาชาวจีนสงเปนสินคาไปยังกรุงเทพฯโดย
บรรทุกรถไฟ (เดิมทีราษฎรในทองถิ่นเลี้ยงสุกรไวเปนอาหารในครัวเรือนหรือใชในการประกอบพิธี
งานเลี้ยงที่ตองเชิญแขกจํานวนมาก  เชน งานแตงงาน งานบวช งานศพ)  ดังมีขอมูลวาในป 
พ.ศ.2470  สถานีรถไฟไดสงสุกรทางรถไฟถึง 62,722 ตัว เปนราคาคาระวาง 141,092 บาท  และในป 
พ.ศ.2472  มีสุกรที่สงออกจากสถานีรถไฟสุรินทร  51,404 ตัว เปนราคาคาระวาง 15,454 บาท และ
สุกรที่สงออกจากบานระแงง (อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร) จํานวน 1,260 ตัว เปนราคาคาระวาง 
2,975 บาท1 
 ในขณะที่ขอเท็จจริงจํานวนหนึ่งชี้เห็นวา นับตั้งแตปพ.ศ.2504 ที่รัฐบาลเริ่มใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 เศรษฐกิจของสุรินทรไดเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยในเขตอําเภอเมือง 
พบวา รัฐบาลไดสนับสนุนใหราษฎรทําการผลิตเพ่ือขาย เชน ปลูกถั่วลิสง และเปนผูรับซื้อผลผิตจาก
ชาวบานในอําเภอรอบนอก2  เชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในพื้นที่อําเภอรอบนอก  
ดังเห็นไดจากกรณีของราษฎรตําบลบัวโคก อําเภอทาตูม ที่มีการนําขาวหอมมะลิพันธุ กข.105  ซึ่ง
ใหขาวเมล็ดใหญ ทนทานตอโรค  สุกเร็ว และขายไดราคาดีกวาขาวพันธุด้ังเดิมของชาวบานมาปลูก
รวมถึงมีการจางแรงงานสําหรับทําการเพาะปลูก  และการนําเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจมาใช
ในชุมชน3 
 แมว าเงื่ อนไขเหลานี้ จะชี้ ให เ ห็นว าเศรษฐกิจของสุ รินทรตั้ งแตปพ .ศ .2435-2506 
เปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพมาเปนระบบทุนนิยม  แตการอธิบายการเปลี่ยนแปลง
นี้อยางเปนระบบกลับยังมีไมมากนัก  ดังที่งานศึกษาสถานภาพการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นไทย
ของยงยุทธ ชูแวน ไดชี้วา  การศึกษาประวัติศาสตรการคาทองถิ่นและประวัติศาสตรเศรษฐกิจของ
กระบวนการเปลี่ยนผานเขาสูระบบทุนนิยมของทองถิ่นยังมีไมมากนัก4 ขณะที่งานศึกษาสถานภาพ
การศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยของพรรณี บัวเล็ก ชี้วา การศึกษาประวัติศาสตรความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับเศรษฐกิจไทยที่มีอยูสวนใหญเปนการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการจัดการเศรษฐกิจ
ระดับมหภาคของรัฐไทยมากกวานบายการจัดการเศรษฐกิจระดับทองถิ่น5 
 เชนเดียวกันกับที่ขอสรุปจากงานศึกษาที่เกี่ยวกับแนวคิดและแนวการศึกษาประวัติศาสตร
ทองถิ่นของทวีศิลป สืบวัฒนะ ไดชี้วา การศึกษาประวัติศาสตรอีสานนับตั้งแตทศวรรษ 2510-ปจจุบัน 
ดําเนินไปตามแนวทางการศึกษาประวัติศาสตรอีสานของเติม วิภาคยพจนกิจ  ที่อธิบายเกี่ยวกับ 

                                                            
  1 ศิริพร สุเมธารัตน. เลมเดิม.หนา 209-210. 
 2 วิลาศ โพธิสาร และสุวิทย ธัรศาศวัต. (2544).รายงานการวิจัยเร่ือง เศรษฐกิจชุมชนหมูบานอีสานหาทศวรรษหลัง
สงครามโลกครั้งที2 (พ.ศ.2488-2543): กรณีศึกษาบานตระแสง. หนา 87-91. 
 3 ไพฑูรย มีกุศล และสุวิทย ธีรศาศวัต.(2533). รายงานการวิจัยเร่ือง  การเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับ
ภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน: กรณีบานโสมน ตําบลบัวโคก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร. หนา 53-65. 
 4 ยงยุทธ ชูแวน.(2551).คร่ึงศตวรรษแหงการคนหาและเสนทางสูอนาคตประวัติศาสตรทองถิ่นไทย วาดวยความเปนมา 
สถานภาพ แนวคิด วิธีการศึกษา และบทบาทในสังคมปจจุบัน.หนา 165-166. 
 5 พรรณี บัวเล็ก.(2555). การศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย:บทสํารวจสถานะความรู. หนา 337-349. 
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การบริหารราชการในภาคอีสานของชนชั้นปกครองหรือรัฐบาลสวนกลางที่กรุงเทพฯเปนหลัก ยัง
ขาดการศึกษาที่แสดงใหเห็นภาพชีวิตของคนอีสานและการอธิบายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต
ละพื้นที่1 
 ดังน้ันปริญญานิพนธฉบับนี้จึงพยายามที่จะศึกษาและอธิบายความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร  ที่เปนผลจากนโยบายของรัฐบาลไทยในชวง พ.ศ.2435-2506  อันเปน
สวนหนึ่งของภาพประวัติศาสตรอีสานที่ยังพราเลือน เพ่ือเปนการตอยอดความรู เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและประวัติศาสตรทองถิ่นอีสานใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
 

จุดมุงหมายการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาถึงปจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีผลตอการกําหนดนโยบายของ
รัฐบาลไทยและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองสุรินทรตั้งแต พ.ศ.2435-2506 
 2.  เพ่ือศึกษาผลการดําเนินนโยบายของรัฐบาลไทยตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ
เมืองสุรินทรตั้งแต พ.ศ.2435-2506 
 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 
  1.  เขาใจถึงปจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีผลตอการกําหนดนโยบายของรัฐบาล
ไทยและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองสุรินทรตั้งแต พ.ศ.2435-2506 
  2.  เขาใจถึงผลการศึกษาการดําเนินนโยบายของรัฐบาลไทยตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของเมืองสุรินทรตั้งแต พ.ศ.2435-2506 
 
 สมมติฐาน 
  1.  ชวง พ.ศ.2435-2475  เปนชวงเวลาที่รัฐบาลไทยบริหารราชการเมืองสุรินทร
ภายใตนโยบายการปฏิรูปการปกครองเพื่อรวมศูนยอํานาจที่กรุงเทพฯ  ประกอบกับสภาพกา
ขยายตัวของระบบทุนนิยม  ทําใหเศรษฐกิจของสุรินทรเร่ิมเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบพอยังชีพเปน
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ผลิตสินคาบางประเภทเพื่อปอนตลาดตามนโยบายของรัฐบาลกรุงเทพฯ  
แตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสูระบบทุนนิยมในสุรินทรยังประสบปญหาจากการที่รัฐบาลไมได
สรางโครงสรางสาธารณูปโภคที่จําเปนเทาไร 
  2.  ชวง พ.ศ.2491-2506 เปนชวงเวลาที่รัฐบาลบริหารราชการเมืองสุรินทร
ภายใตนโยบายสงเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมดวยการสรางโครงสราง
สาธารณูปโภคที่จําเปน  เน่ืองจากแรงกดดันของนักการเมืองทองถิ่นและการที่รัฐบาลมีนโยบาย
พัฒนาชนบทเพื่อปองกันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสตในภาคอีสาน 

                                                            
1 ทวีศิลป สืบวัฒนะ. (2554).แนวคิดและแนวการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน. หนา 38-56. 
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ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยน้ีเปนการศึกษานโยบายของรัฐบาลไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ของเมืองสุรินทร  โดยกําหนดจุดเริ่มตนป พ.ศ.2435 ซึ่งเปนปที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงปฏิรูปการปกครองประเทศ  สงผลใหรัฐบาลดําเนินนโยบายการบริหารทองถิ่นตางๆ
อยางรวมศูนยอํานาจและดําเนินการเปลี่ยนแปลงทองถิ่นใหสอดคลองกับนโยบายการบริหาร
ประเทศอยางเปนระบบ  ดานจุดสิ้นสุดของการศึกษานี้จะถือเอาป พ.ศ.2506 ซึ่งเปนปที่สิ้นสุดสมัย
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  ซึ่งเปนรัฐบาลที่ดําเนินนโยบายการพัฒนาภาคอีสานอยางเปน
รูปธรรมควบคูไปกับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัยในปริญญานิพนธฉบับน้ีใชวิธีการทางประวัติศาสตรนําเสนอรายงานใน
รูปแบบการพรรณนาวิเคราะห  โดยการศึกษาจากเอสารชั้นตนและเอกสารชั้นรอง  เอกสารชั้นตนที่
ใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนเอกสารที่เก็บรักษาไวในหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  เอกสาร
ชั้นรองที่ใชในการคนควา เชน วิทยานิพนธ งานวิจัย บทความ หนังสือ ตางๆที่เกี่ยวของ  โดยมี
แหลงคนควาที่สําคัญ ดังนี้ 
  1.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
  2.  สํานักหอสมุดแหงชาติ 
  3.  ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  4.  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  5.  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 จากการสํารวจงานเขียนและงานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไทยกับการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจของเมืองสุรินทร ผูวิจัยไดจําแนกงานที่เกี่ยวของออกเปน 2 กลุม คือ  (1) งานเขียนที่
ทําการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรเศรษฐกิจของภาคอีสานโดย (2) งานเขียนที่ทําการศึกษา
ประวัติศาสตรของจังหวัดสุรินทร 
  1.  งานเขียนที่ศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจของภาคอีสานโดยรวม  เชน  
   เกื้อกูล ยืนยงอนันต (2519) การพัฒนาการคมนาคมทางบกในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
    ผูเขียนไดอธิบายถึงสภาพการคมนาคมของไทยในชวงกอนการสรางเสนทาง
รถไฟไปยังภูมิภาคตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศและความมั่นคงเนื่องจากอยูในชวงที่
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มหาอํานาจตะวันตกไดมีการลาอาณานิคม  ซึ่งประเทศเพื่อนบานใกลทั้งหมดตางตกเปนอาณานิคม
ของชาติตะวันตก  เนื่องจากความลาหลังของประเทศเหลานี้  ทําใหชาติตะวันตกใชเปนขออางใน
การยึดเปนเมืองขึ้น  ทําใหไทยมีการพัฒนาในหลายดานโดยเฉพาะในดานการคมนาคมในภาค
อีสาน ซึ่งมีพ้ืนที่ติดตอกับลาวและกัมพูชา ซึ่งเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส  ทําใหตองมีการสราง
สาธารณูปโภคขึ้นมา เชน การสรางทางรถไฟ  ระบบโทรเลข ไฟฟา เปนตน ซึ่งการคมนาคมจาก
กรุงเทพฯมายังภาคอีสานกอนการสรางเสนทางรถไฟนั้น เปนไปดวยความลําบากสามารถเดินทาง
ไดเฉพาะชวงฤดูหนาวกับฤดูรอนเทานั้น  เนื่องจากในฤดูฝนสภาพเสนทางไมเอ้ืออํานวยตอการ
เดินทาง  นอกจากนี้ยังเสี่ยงตอการเปนโรคมาลาเรีย  ซึ่งเขตภูเขาดงพระยาเย็นนั้น เปนเขตที่มีไข
ปาชุกชุมหนัก  ทําใหรัฐบาลวางแผนการสรางเสนทางรถไฟเขามาในภาคอีสาน ทําใหราษฎร
สามารถเดินทางและขนสงสินคาไดสะดวกเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเปนการอํานวยความสะดวกใน
ดานการปกครองไปดวย  
 ชุมพล แนวจําปา (2528) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบริเวณลุมแมนํ้ามูลตอนบน
ตั้ง พ.ศ.2443-2478.  วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
  ผูเขียนไดอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคอีสานเมื่อมีการทํา
เสนทางรถไฟเขามาถึงเมืองนครราชสีมาเปนแหงแรกในภาคอีสาน  ซึ่งสงผลใหเมืองตางๆที่ทั้งอยู
ในบริเวณลุมแมน้ํามูลทั้งหมดและหัวเมืองอ่ืนๆที่อยูในภาคอีสานเริ่มการผลิตเพื่อการคา  โดยมีเมือง
นครราชสีมาเปนเมืองหลักในการขนสงสินคาเปนเวลา20 ป เน่ืองจากรัฐบาลในขณะนั้น ตองเสีย
งบประมาณในการกอสรางเสนทางรถไฟเขามายังภาคอีสานเปนจํานวนมากและรัฐบาลตองนํา
งบประมาณไปใชในการสรางเสนทางรถไฟสายใต  จึงทําใหไมสามารถกอสรางรถไฟตอจากเมือง
นครราชสีมาได จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัฐบาลจึงไดทําการ
สรางเสนทางรถไฟตอจากเมืองนครราชสีมาไปจนถึงเมืองบุรีรัมย ซึ่งถือวาเปนเมืองชายขอบของ
บริเวณลุมแมน้ํามูลตอนบน ทําใหการคาในบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนบนเกิดการขยายตัว   
 ปราณี  วรรณะปะเก (2527) การผลิตขาวบริเวณลุมแมนํ้ามูล พ.ศ.2489-2516. 
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. 
  ผูเขียนไดอธิบายถึงสภาพการผลิตขาวในบริเวณลุมแมน้ํามูล ซึ่งขาวที่ผลิตสวนมาก
เปนขาวจาวมากกวาขาวเหนียวซึ่งแตกตางจากราษฎรที่อยูแถบอีสานเหนือที่นิยมบริโภคขาว
เหนียว การผลิตขาวในบริเวณลุมแมน้ํามูลเพ่ือการคาเกิดขึ้นเม่ือมีการสรางเสนทางรถไฟเขามาใน
บริเวณลุมแมน้ํามูล  มีการตั้งโรงสีใกลกับสถานีรถไฟเพ่ือรับซื้อขาวเพื่อนําสงขึ้นรถไฟมาขายยัง
เมืองนครราชสีมาและกรุงเทพฯ การผลิตขาวมีการผลิตมากขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง  
เน่ืองจากไทยตองเสียคาปรับในสงครามในรูปของการสงออกขาว ทําใหภาคอีสานมีกาขยายพื้นที่ใน
การทํานามากขึ้น  การผลิตขาวยังคงพึ่งพาธรรมชาติเปนหลัก  ทําใหไมสามารถผลิตไดรวดเร็ว การ
ขยายตัวของการคาขาว ทําใหชาวนาสามารถผลิตและขายขาวไดมากขึ้น ทําให แตในขณะเดียวกัน
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พอคาคนกลางไดกดราคา ทําใหชาวนาขายไดราคาต่ํา และมีการปลอยเงินกูแกชาวนา เพ่ือให
ชาวนานําไปลงทุนทํานา การชําระคืนน้ันสามารถชําระเปนเงินหรือสิ่งของ  เชน ขาวเปลือก เปนตน 
ชาวนาที่อยูใกลกับสถานีรถไฟเปนหน้ีสินมากกวาชาวนาที่อยูหางไกลจากตัวเมือง  
 วิลาส โพธิสาร (2536)  รถไฟกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบริเวณลุมแมนํ้ามูล
ตอนลาง  พ .ศ .2469-2484.  ปริญญานิพนธ  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
  ผูเขียนไดอธิบายใหเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนลางซึ่งมี
จังหวัดสุรินทรรวมอยูดวย   การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นสวนใหญเร่ิมมาจากการทําเสนทางรถไฟเขาสู
บริเวณลุมแมน้ํามูลตอนลาง ทําใหเกิดการผลิตเพื่อการคาโดยเฉพาะขาวเปนสินคาที่สงออกที่สําคัญ  
โดยมีชาวจีนอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดสุรินทรเปนกลุมนายทุนที่สําคัญ เปนพอคาคนกลางใน
การซื้อขายสินคาระหวางชาวบานกับนายทุน นอกจากการทําการเพาะปลูกแลวราษฎรยังมีการทํา
หัตถอุตสาหกรรม เพ่ือผลิตสิ่งทอเชน ผาไหม เครื่องปนดินเผาไวใชในครัวเรือน เม่ือมีการทํา
เสนทางรถไฟเขามาในบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนลาง ทําใหการผลิตหัตถอุสาหกรรมลดลง เน่ืองจากมี
การนําเขาเสื้อผาสําเร็จรูปเขามาขายในบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนลาง ทําใหการทอผาเพื่อใชใน
ครัวเรือนลดลงไป   
 สุวิทย ธีรศาศวัต (2546) ประวัติศาสตรเศรษฐกิจชุมชนหมูบานอีสาน 2488-2544. 
กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 
  ผูเขียนไดอธิบายถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของภาคอีสานทั้งกอนที่ระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมจะเขามามีบทบาทในภาคอีสานและหลังระบบทุนนิยมเขามา ซึ่งกอนการเขามาของระบบทุน
นิยมนั้นลักษณะการผลิตในภาคอีสานนั้นเปนการผลิตเพ่ือการยังชีพเปนหลัก สวนที่เหลือจากการ
บริโภคภายในครัวเรือนจึงนําออกมาคาขายเล็กนอยหรือทําการแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชน  การผลิต
ในชวงนี้นอกจากจะทําเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนแลว ยังผลิตเพื่อการสงสวยใหกับรัฐ  ภายหลัง
จากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง รัฐบาลไดมีการสงเสริมใหราษฎรในภาคอีสานทําการปลูกพืชเชิง
พาณิชย เชน ปลูกปอ ฝาย และการสงเสริมใหราษฎรใชเทคโนโลยีในการทําการเกษตร  เปนตน งาน
เขียนเรื่อง ประวัติศาสตรอีสาน พ.ศ.2322-2488  ไดอธิบายถึงสภาพทางเศรษฐกิจของภาคอีสาน ชวง
กอนมีทางรถไฟ วาการผลิตเพ่ือการคายังไมมีมากนัก สวนใหญผลิตเพ่ือพอยังชีพ เม่ือการทําเสนทาง
รถไฟเขามา การผลิตเพื่อการคาจึงเริ่มมีมากขึ้น โดยมีชาวจีนเปนตัวแปรสําคัญในการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินคา นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตวเพ่ือการคา เชน การเลี้ยงโค กระบือ สุกร  
 สมศรี ชัยวณิชยา (2548) นโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาล
ไทย ระหวาง พ.ศ.2494-2519.  วิทยานิพนธอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
  ผูเขียนไดอธิบายถึงสภาพโดยทั่วไปของภาคอีสานและสาเหตุที่ทําใหรัฐบาลตองมีการ
พัฒนาภาคอีสานอยางจริงจัง  ซึ่งภาคอีสานนั้นการพัฒนาสวนมากมีสาเหตุมาจากทางดานการเมือง
การปกครองเปนหลัก  เนื่องจากเปนที่ที่มีผูกอการรายคอมมิวนิสตอยูเปนจํานวนมาก  ทําใหรัฐบาล
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ตองการพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานใหไดมากที่สุด เน่ืองจากสถานการณทางการเมืองภายในรัฐสภา เปน
เหตุใหรัฐบาลเริ่มหันมาพัฒนาภาคอีสานอยางเปนรูปธรรม เน่ืองจากมีการเรียกรองของกลุม
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในภาคอีสาน ขอใหรัฐบาลไดเรงดําเนินการพัฒนาภาคอีสานในสมัยรัฐบาล
จอมพล ป.พิบูลสงคราม แตยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจนมากนัก ตอมาในสมัยของรัฐบาลจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ขึ้นมาทําใหภาคอีสานไดรับการ
พัฒนาอยางจริงจังนอกจากนี้ การพัฒนาภาคอีสานยังมีสาเหตุมาจากการเมืองระหวางประเทศ คือ
การแผขยายของลัทธิคอมมิวนิสตในลาว เวียดนาม ที่มีรัสเซียและจีน เปนผูนํา ทําใหรัฐบาลไทย
ไดรับความรวมมือในการพัฒนาประเทศจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูนําฝายเสรีนิยมประชาธิปไตย 
ไดใหความชวยเหลือในการพัฒนาประเทศไทย  ทั้งน้ีเพ่ือเปนการปองกันลัทธิคอมมิวนิสตเปนหลัก 
เปนตน  
 2.  กลุมที่ทําการศึกษาประวัติศาสตรของจังหวัดสุรินทร เชน  
  ศิริพร สุเมธารัตน (2553) ประวัติศาสตรทองถ่ินเมืองสุรินทร. สุรินทร: โรงพิมพ ส.
พันธุเพ็ญ. 
   ผูเขียนไดอธิบายถึงสภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทรโดยรวมของจังหวัด
สุรินทรวาการประกอบอาชีพของชาวสุรินทรกอนมีเสนทางรถไฟเขามานั้น การผลิตสวนใหญเปน
การผลิตเพ่ือการยังชีพ  มีการทําหัตถอุตสาหกรรมเพื่อใชในครัวเรือนเปนหลักมีการทอผา ผลิต
เครื่องจักรสาน เครื่องประดับ การเลี้ยงไหมและทําเสนไหม  มีการเลี้ยงสัตวเพ่ือไวใชงาน  แตเม่ือมี
การทําเสนทางรถไฟเขามาถึงเมืองสุรินทรในป พ.ศ.2469 ทําใหเศรษฐกิจของสุรินทรคอยๆ
เปลี่ยนเปนการผลิตขาวเพื่อจําหนาย มีโรงสีขาวเกิดขึ้นบริเวณที่ใกลกับสถานีรถไฟสุรินทรและทํา
การรับซ้ือขาวเปลือกนํามาแปรสภาพเปนขาวสารเพื่อสงทางรถไฟ เงินตราเริ่มเขามามีอิทธิพลตอ
ราษฎรมากขึ้น โดยราษฎรจะซื้อหาสิ่งจําเปนในชีวิตประจําวันแทนการผลิตขึ้นเองในครัวเรือน 
  ชรินรัตน  อิงพงษพันธ (2548) การศึกษาประวัติความเปนมา วิถีชีวิต และ
สัมพันธภาพของคนไทยเชื้อสายจีน: กรณีศึกษา สมาคมแซตั้ง สมาคมแซเตีย และสมาคม
แซอ๊ึง ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุรินทร.  วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โปรแกรมวิชา
วิจัยและพัฒนาทองถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร.  
   งานศึกษานี้ไดอธิบายถึง ความเปนมาของคนไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลเมือง
สุรินทร  ที่ไดมีการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแตการสรางทางรถไฟ
จากกรุงเทพฯมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เมืองนครราชสีมา  โดยชาวจีนบางสวนไดมีการ
เปลี่ยนชื่อ แซจีนมาเปนชื่อไทย นามสกุลไทย  เพ่ือสะดวกในการติดตอคาขาย ซึ่งการที่ชาวจีนมี
บทบาทในดานการคา เน่ืองจากไมมีภาระการเกณฑแรงงานเหมือนกับคนไทย และมีความมุงม่ันที่
จะประกอบอาชีพเพ่ือเสริมสรางฐานะทางเศรษฐกิจ ทําใหสามารถเติบโตเปนเจาของธุรกิจไดดี   
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บทที่ 2 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองสุรินทรตามนโยบายของรัฐ 

พ.ศ.2435-2488 
 

 บทนี้ตองการศึกษาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองสุรินทร
กับนโยบายที่มีตอภาคอีสานของรัฐบาลนับตั้งแตรัฐบาลสยามทําการปฏิรูปการปกครองในป 
พ.ศ.2435 จนถึงป พ.ศ.2488 ซึ่งเปนชวงที่สงครามโลกครั้งที่ 2 เพ่ิงยุติ 
 
1. นโยบายทางการปกครองของรัฐบาลตอภาคอีสาน ตั้งแตสมัยธนบุรีถึงสมัยตนรัตนโกสินทร 
 รัฐบาลสยามเริ่มมีอํานาจปกครองภาคอีสานทั้งหมดในสมัยธนบุรี โดยกอนหนานั้นรัฐบาล
สยามมีอํานาจเฉพาะในบริเวณเมืองนครราชสีมา เมืองทุง (อยูในเขตจังหวัดรอยเอ็ด) และบานเมือง
บริเวณเขมรปาดง (สุรินทร บุรีรัมย ศรีสะเกษ) ขณะที่พ้ืนที่สวนอ่ืนๆอยูภายใตอํานาจของอาณาจักร
ลานชาง จนกระทั่งในสมัยธนบุรีกองทัพสยามตีอาณาจักรลาวลานชางแตกและไดอาณาจักรลาวลาน
ชางรวมทั้งดินแดนในอํานาจของลานชางเปนประเทศราช1 โดยนโยบายการปกครองบานเมืองใน
ภาคอีสานของรัฐบาลสยามในสมัยธนบุรี   และสมัยตนรัตนโกสินทร ดําเนินไปในลักษณะที่ให
บานเมืองในสวนที่เคยอยูในอํานาจของลานชางใชระบบการปกครองและกฎหมายของลานชางดังที่
เคยใชกันมา เพียงแตบานเมืองเหลานั้นตองสงสวยและเกณฑแรงงานคนใหรัฐบาลสยาม โดยเจา
เมืองและกรมการเมืองของเมืองเหลานั้นตองไดรับการแตงตั้งตามพระบรมราชโองการของ
พระมหากษัตริยสยาม 2  สําหรับบ านเ มืองสวนที่ อยู ใน อํานาจของสยามมาแต เ ดิม น้ัน   
พระมหากษัตริยสมัยรัตนโกสินทร  ทรงโปรดเกลาฯใหมาขึ้นกับกรุงเทพฯโดยตรง เชน เมือง
นครราชสีมา เมืองขุขันธ   เมืองสุรินทร   เมืองสังฆะ3  
 ภายหลังเหตุการณกบฏเจาอนุวงศ พ.ศ.23694  นโยบายการปกครองภาคอีสานจึงเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป รัฐบาลกรุงเทพฯพยายามที่จะขยายอํานาจและควบคุมภาคอีสานโดยสงขุนนาง
ผูใหญจากกรุงเทพฯเขามาจัดการดูแลพ้ืนที่ภาคอีสานมากขึ้น   และใหขุนนางในทองถิ่นทํารายงาน
เรื่องกําลังคน เร่ืองสวย เร่ืองขอพิพาทของคนในพื้นที่สงใหกรุงเทพฯ เพ่ือใหรัฐบาลรับรูสถานการณ
ในภาคอีสาน  อยางไรก็ตามการขยายอํานาจของกรุงเทพฯหลังเหตุการณกบฏเจาอนุวงศจนถึงการ
ปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกลาเจาอยูหัว เปนเพียงการรวบรวมบัญชี
                                                            
 1 เรียบเรียงจาก สุจิตต วงษเทศ. (2543). เบ่ิงสังคมและวัฒนธรรมอีสาน. หนา 80-85 ; สุวิทย ธีรศาศวัต และดารารัตน 
เมตตาริกานนท. (2541).  ประวัติศาสตรอีสานหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปจจุบัน.หนา 6,17. 
 2 สุวิทย ธีรศาศวัต และดารารัตน เมตตาริกานนท. (2541). ประวัติศาสตรอีสานหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปจจุบัน.
หนา 17 ; ไพฑูรย   มีกุศล (2516). การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจออมเกลาเจาอยูหัว. หนา 10-28. 
 3 เติม วิภาคยพจนกิจ.(2546). ประวัติศาสตรอีสาน. หนา 129-152. 
 4 ดูรายละเอียดเร่ืองเหตุการณกบฏเจาอนุวงศ ใน สุเจน กรรพฤทธิ์.  (2555). ตามรอยเจาอนุวงศ คลี่ปมประวัติศาสตร
ไทย-ลาว. หนา  80-126. 

 



16 

เพ่ือใหรูวาภาคอีสานมีอะไร   จํานวนเทาไหร  เพ่ือประโยชนดานกําลังคนและเศรษฐกิจของ
กรุงเทพฯ   โดยที่รัฐบาลยังไมมีอํานาจควบคุมหัวเมืองในภาคอีสานไดอยางเบ็ดเสร็จ1  
 
2.  นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลสยามตอภาคอีสานตั้งแตสมัยธนบุรีถึงสมัยตน
รัตนโกสินทร 
  ดานนโยบายทางเศรษฐกิจนั้นกลาวไดวา  รัฐบาลสยามสมัยธนบุรีและสมัยตน
รัตนโกสินทรมีนโยบายเรียกเก็บผลประโยชนจากเจาเมืองในภาคอีสานในลักษณะของ   “สวย”   ที่
เปนสิ่งของไดแก  ของปา  แรทองคํา แรเหล็ก  ผาขาวฯลฯ2  โดยที่สวยจากภาคอีสานมีความสําคัญ
ตอการคาสําเภาและรายไดของราชสํานักกรุงเทพฯ  ซึ่งทําการคาสงออกกับประเทศจีนและอาณา
นิคมของตะวันออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต3 เนื่องจากราชสํานักกรุงเทพฯใชสวยจากภาคอีสาน
สําหรับตอบที่แทนพอคาที่นําเรือสําเภาจากสยามออกไปคาขายยังตางแดน   ดังน้ันราชสํานักจึงมี
การติดตามและเรงรัดสวยจากหัวเมืองอีสานที่คางสงอยูเสมอ4 อยางไรก็ดี ปญหาสําคัญของรัฐบาล
กรุงเทพฯในการเรียกเก็บสวยจากภาคอีสานชวงกอนการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2435   มีอยูหลาย
ประการไดแก 
  (1)   ไพรหนีการเก็บสวย  
  (2)   ไพรสามารถสงสวยไดเน่ืองจากมีปญหาจากภาวะธรรมชาติผิดปกติ  ทําใหไพร
หาสิ่งของที่รัฐกําหนดไมได    
  (3)   เจาเมืองเบียดบังสวยเปนของตนเองไมยอมสงใหกรุงเทพฯ   
  (4)   การแกงแยงไพรสวยในเมืองเดียวกันและระหวางเจาเมือง ทําใหเกี่ยงกันเก็บสวย
จากหมูบานที่หางไกล5 
 
3.  การปฏิรูปการปกครองภาคอีสานในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึง
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
  จากการที่นโยบายการปกครองและนโยบายทางเศรษฐกิจในภาคอีสานของรัฐบาล
กรุงเทพฯในสมัยธนบุรีและสมัยตนรัตนโกสินทรอยูในสภาวะไรประสิทธิภาพ   ประกอบกับ
สถานการณที่จักรวรรดินิยมฝรั่งเศสกําลังขยายอํานาจในอินโดจีน ทําใหพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงริเริ่มปฏิรูปการปกครองในป พ.ศ.2433  โดยแบงอีสานและลาวออกเปน 4  
ฝาย  คือ  
 (1)  หัวเมืองลาวฝายตะวันออก∗ ซึ่งมีศูนยกลางการปกครองอยูที่เมืองจําปาศักดิ์ 

                                                            
 1 อุศนา นาศรีเคน. (2548). อีสานในการรับรูและทัศนะของผูปกครองตั้งแตหลังกบฏเจาอนุวงศ พ.ศ.2369 ถึงการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475. หนา  49,60-72  ; อริญชย วรรณชาติ. (2553). ความรูเร่ืองอีสานของชนชั้นนําสยาม 
พ.ศ.2433-2475.  หนา 30 
  2  คูอิซูมิ.(2540).กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสวยจากตะวันออกเฉียงเหนือของสยามกลางศตวรรษที่ 19; บุญรอด 
แกวกัณหา. (2517). การเก็บสวยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ.2325-2411). 
 3 ดูรายละเอียดเร่ืองการคาสําเภาและรายไดของราชสํานักกรุงเทฯ ใน นิธิ เอียวศรีวงศ (2538) ;อดิศร 2531 
 4 อริญชย วรรณชาติ. (2553). ความรูเร่ืองอีสานของชนชั้นนําสยาม พ.ศ.2433-2475. หนา 43-45. 
  5 สุวิทย ธีรศาศวัต. (2550).ปญหาการเก็บสวยในภาคอีสานกอนสมัยปฏิรูปการปกครองในรัชกาลที่ 5. หนา 106-114. 
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 (2)  หัวเมืองลาวฝายตะวันออกเฉียงเหนือ∗ มีศูนยกลางการปกครองอยูที่ เ มือง
อุบลราชธานี  

 (3)  หัวเมืองลาวฝายเหนือมีเมืองหนองคายเปนศูนยกลางการปกครอง∗  

 (4)  หัวเมืองฝายลาวกลาง มีศูนยกาลางการปกครองที่เมืองนครราชสีมา∗    
  พรอมทั้งสงขาหลวงใหญ 4 คน จากสวนกลางมาเปนขาหลวงกํากับหัวเมือง  ตอมาได
มีการยุบรวมหัวเมืองฝายตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือเขาดวยกัน เปนมณฑลลาวกาวในป 
พ.ศ.24351 และไดมีการยกเลิกระบบอาญาสี่และระบบการปกครองของลาวลานชางแลวตั้งผูวา
ราชการเมือง ปลัดเมือง ยกกระบัตรเมือง และผูชวยราชการเมือง จากสวนกลางมาปกครองหัวเมือง
ในภาคอีสาน  เพื่อรวมศูนยอํานาจไวที่กรุงเทพฯ ตลอดจนมีการปฏิรูปการคลังในภาคอีสานโดยสง
ขาราชการจากสวนกลางเขามาจัดเก็บภาษีอากรตางๆ และเปลี่ยนระบบการเรียกเก็บสวยจากที่เก็บ
ทั้งเปนตัวเงินและสิ่งของมาเปนการเก็บเงินรัชชูปการ2  
 
4.  การปฏิรูปเศรษฐกิจภาคอีสานในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึง
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
 โดยภาพรวมแลวเศรษฐกิจของสยามนับตั้งแตทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษในป 
พ.ศ.2398-2475   ไดเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพมาเปนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่
ผลิตสินคาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติบางชนิด  ไดแก ขาว ไมสัก ดีบุก  ในปริมาณมากเพื่อ
ขายในตลาดโลก3 ซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ผลิตเพ่ือขายไดขยายตัวในพื้นที่ภาคกลาง   และ
มุงขยายมายังพ้ืนที่ในภาคเหนือ   ภาคใต   และภาคอีสาน   แตในระยะแรกเศรษฐกิจชุมชนหมูบาน

                                                                                                                                                                                  
 ∗ หัวเมืองลาวฝายตะวันออก ประกอบดวย หัวเมืองเอก 11 หัวเมือง ไดแก 1.เมืองนครจําปาศักดิ์  2.เมืองเชียงแตง 3.
เมืองแสนปาง 4.เมืองสีทันดร  5.เมืองอัตตะปอ 6.เมืองสาระวัน 7.เมืองคําทองใหญ 8.เมืองสุรินทร 9.เมืองสังฆะ 10. เมืองขุขันธ 11.
เมืองเดชอุดม หัวเมืองโท ตรี จัตวารวมทั้งส้ิน 37 หัวเมือง 

 
∗
  หัวเมืองลาวฝายตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวยหัวเมืองเอก 12 หัวเมือง ไดแก 1. เมืองอุบลราชธานี 2.เมือง

กาฬสินธุ 3.เมืองสุวรรณภูมิ 4.เมืองมหาสารคาม 5.เมืองรอยเอ็ด 6.เมืองภูแลนชาง 7.เมืองกมลาไสย 8.เมืองเขมราฐธานี 9.เมือง
ยโสธร 10เมืองสองคอนดอนดง 11.เมืองนอง 12.ศรีสะเกษ  และหัวเมืองโท ตรี จัตวา รวมเปน 41 หัวเมือง 

 
∗
หัวเมืองลาวฝายเหนือ ประกอบดวย หัวเมืองเอก 16 หัวเมือง ไดแก 1.เมืองหนองคาย 2. เมืองเชียงขวาง  3. เมืองบ

ริคัณฑนิคม 4.เมืองโพนพิสัย 5. เมืองไชยบุรี 6. เมืองทาอุเทน 7.เมืองนครพนม 8.เมืองสกลนคร 9.เมืองมุกดาหาร 10.เมืองกุมุทาสัย 
11.เมืองบุรีรัมย 12. เมืองหนองหาร 13. เมืองขอนแกน 14. เมืองคําเกิด 15 เมืองคํามวน 16 เมืองหลมสัก และหัวเมืองโท ตรี จัตวา 
รวมทั้งส้ิน 54 หัวเมือง 

 ∗ หัวเมืองลาวฝายกลาง ประกอบดวย 1. เมืองนครราชสีมา 2.เมืองชนบท 3 เมืองภูเขียว และหัวเมืองโท ตรี จัตวาอีก 
16 หัวเมือง 
 1 เติม วิภาคยพจนกิจ. (2546). ประวัติศาสตรอีสาน. หนา 344. 
 2สุวิทย ธีรศาศวัต . (2551). เศรษฐกิจอีสานหลังมีทางรถไฟ (พ.ศ.2443-2488). หนา 11-13 ; ไพฑูรย มีกุศล. (2516). 
การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. หนา 
 3 ฉัตรทิพย นาถสุภา และสุธี ประสานเศรษฐ. (2524). ระบบเศรษฐกิจไทย 1851-1910. ใน ฉัตรทิพย นาถสุภาและคณะ. 
เศรษฐศาสตรกับประวัติศาสตรไทย. หนา 123-182 
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ในภาคเหนือ ภาคใต และภาคอีสาน ยังคงเปนแบบพอยังชีพ ไมไดเปลี่ยนเปนระบบทุนนิยม1 
สําหรับพ้ืนที่ภาคอีสานพบวารัฐบาลพยายามเปลี่ยนวิถีการผลิตทางเศรษฐกิจของชาวบานจากแบบ
พอยังชีพมาเปนแบบทุนนิยมที่ผลิตสินคาเพื่อขาย ดังเห็นไดจากการที่รัฐบาลสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีนโยบายสงเสริมใหราษฎรในภาคอีสานทําการเลี้ยงไหมและทอผาไหม
แบบใหมเพ่ือใชเปนสินคา  โดยมีการจางผูเชียวชาญจากญี่ปุนมาถายทอดความรูเร่ืองการเลี้ยงไหม
ใหแกราษฎร2  
 ที่สําคัญคือ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีการสรางทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา   เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผูคนและสินคาจากอีสานลงมายังกรุงเทพ   
ควบคูไปกับประโยชนในดานการปกครองการปองกันพระราชอาณาเขตของสยาม   ผลที่ตามมาจาก
การสรางทางรถไฟสายนี้คือ   การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจอีสานที่เกิดจากการขนสงสินคาเขาจาก
กรุงเทพฯสูภาคอีสานและสินคาออกจากอีสานไปยังกรุงเทพฯ   โดยสินคาสงออกที่สําคัญของอีสาน
ในชวงทศวรรษเศษนับจากการเปดใชทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (พ.ศ.2444-2468)   
ไดแก   ขาวและสุกร ฯลฯ   ตลอดจนมีชาวจีนเขามาตั้งถิ่นฐานตามเสนทางที่มีรถไฟตัดผาน ชาวจีน
เหลานี้ถือเปนผูประกอบการการคาที่สําคัญในภาคอีสาน3 
 รัฐบาลสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว   ยังคงสานตอนโยบายการทําใหเศรษฐกิจอีสานเปนแบบทุนนิยมที่ผลิตเพ่ือขาย  ดังเห็น
ไดจากการขยายทางรถไฟตอจากนครราชสีมามายังบุรีรัมย สุรินทร ศรีษะเกษ อุบลราชธานี (อีสาน
ใต) และจากนครราชสีมาไปยังขอนแกน (อีสานเหนือ) ในชวงป พ.ศ.2465-24734 ตลอดจนรายงาน
ของขาราชการจากกรุงเทพฯที่ไปปกครองภาคอีสาน  เชน พระยาราชนุกูล  อุปราชภาคอีสาน  
รวมถึงรายงานการสํารวจความเปนอยูของราษฎรโดยชาวตะวันตก เชน ริจินัล ลา  เมย (Riginanld 
La May)   ที่ปรึกษากระทรวงพาณิชยและคมนาคม   หรือคารล ซี ซิมเมอรแมน   ชาวอเมริกันซ่ึง
รัฐบาลสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  ไดเชิญมาทําการสํารวจเศรษฐกิจในชนบท
ของสยาม  ซึ่งรายงานเหลานี้ลวนแตเสนอใหรัฐบาลปรับปรุงการชลประทานและเสนทางคมนาคมใน
ภาคอีสานเพื่อใหการคาและการเพาะปลูกในภาคอีสานขยายตัวขึ้นอีก5  
 อยางไรก็ตาม  การดําเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจของนโยบายรัฐบาลในภาคอีสาน ไม
บรรลุผลตามเปาหมาย ดังปรากฏวา นับตั้งแต พ.ศ.2394-2475  หมูบานในภาคอีสานยังคงทํา
การเกษตรและหัตถกรรมเพื่อใชภายในครัวเรือนเปนหลัก  แมวาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เนนผลิต
สินคาเกษตรและหัตถกรรมเพื่อขายจะขยายตัวเขามาในหมูบานแลวก็ตาม เนื่องจากการขยายตัว
ทางการคาและการผลิตขาวเพื่อขายภาคอีสานในชวงเวลานี้ยังคงเปนการขยายพื้นที่เพ่ือการผลิต   
แตไมไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของราษฎร6  อีกทั้งยังเห็นไดจาก ปาฐกถาเกี่ยวกับสภาพ
จังหวัดตางๆของผูแทนราษฎรจังหวัดในภาคอีสาน เม่ือพ.ศ.2476  หรือหลังการเปลี่ยนแปลงการ

                                                            
 1 ฉัตรทิพย นาถสุภา. (2533). เศรษฐกิจหมูบานไทยในอดีต. หนา 20 
 2 นิติ กสิโกศล. (2541). การพัฒนาอุตสาหกรรมไหมไทยในภาคอีสาน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. หนา32. 
  3 สุวิทย ธีรศาศวัต.(2551). เลมเดียวกัน. หนา. 35-77. 
 4 สมศรี ชัยวณิชยา. (2548). นโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทย ระหวาง พ.ศ.2490-2516. หนา 43. 
 5 สมศรี ชัยวณิชยา. (2548). เลมเดียวกัน. หนา 49-54. 
 6 ประนุช ทรัพยสาร. (2525). วิวัฒนาการเศรษฐกิจหมูบานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. หนา 135. 
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ปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย 1 ป ซึ่งปาฐกถาของผูแทนราษฎรชุดแรกของสยามลวนแต
ชี้ใหเห็นวา ราษฎรในภาคอีสาน เชน ที่จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดมหาสารคาม สวนใหญมีฐานะยากจน
ทํานาไดผลผลิตนอยเน่ืองจากขาดน้ําสําหรับใชในการเกษตร1 
 
5.  การจัดการปกครองสุรินทรโดยรัฐบาลสยามหลังการปฏิรูปการปกครอง 2435  
 พ้ืนที่เมืองสุรินทรกอนยกฐานะเปนเมืองสุรินทรนั้นมีสภาพเปนปาดง  จากรองรอยทาง
โบราณคดีและหลักฐานทางประวัติศาสตร พบวา  พ้ืนที่แหงน้ีมีชุมชนอาศัยอยูตั้งแต 2,000 ป  ที่
ผานมา ผูคนพื้นเมืองมีวิถีชีวิตแบบแรกเริ่มหรือเปนคนปาที่สืบเชื้อสายมาจากขอมและถูกเรียกวา
พวกสวยหรือกูย  โดยหมูบานของชาวสวยหรือชาวกูยประกอบอาชีพปลูกขาวไร และทํานาในพื้นที่
ลุมรอบๆหมูบาน2  สวนหนังสือพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสานของหมอมอมรวงวิจิตร3 ระบุวา เม่ือ 
พ.ศ.2302 ตรงกับสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวสุริยาศนอัมรินทร  (พระเจาเอกทัศน)  แหงกรุงศรีอยุธยา 
ไดมีหัวหนาหมูบานชาวกวยนําชางเผือกมาถวาย สมเด็จพระเจาอยูหัวสุริยาศนอัมรินทร จึงทรง
แตงตั้งหัวหนาชาวกวยใหบรรดาศักดิ์  ควบคุมชาวกวยและชาวเขมรในละแวกใกลเคียงและข้ึนตรง
ตอเมืองพิมาย ตอมาภายหลังจากที่หัวหนาชาวกวยเหลานี้ไดนําของปาสงกรุงศรีอยุธยา จึงทรง
โปรดเกลาฯเลื่อนบรรดาศักดิ์และยกหมูบานของหัวหนาชาวกวยขึ้นเปนเมืองขุขันธ (เดิมชื่อเมืองคู
ขันธ)4 เมืองสังขะ เมืองปะทายสมัน(สุรินทร)และเมืองรัตนบุรี5 
 ความสัมพันธระหวางเมืองเหลานี้กับราชสํานักสยามยังดําเนินอยูตอมา ดังปรากฏวาใน
สมัยพระเจากรุงธนบุรี เจาเมืองประทายสมัน เจาเมืองขุขันธ เจาเมืองสังขะ ไดชวยกองทัพสยามทํา
สงครามกับเมืองเวียงจันทนและเมืองเขมรจนไดรับการเลื่อนบรรดาศักดิ์ใหเปน “พระยา” ทั้ง 3 คน 
ตอมาในสมัยตนรัตนโกสินทรก็ยังปรากฏวาเจาเมืองเหลานี้ยังคงรับราชการในราชสํานักสยามและ
ราชสํานักสยามไดแตงตั้งเจาเมืองคนใหมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวเจาเมือง6  
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวซ่ึงทรงมีพระราชดําริที่จะปฏิรูปการ
ปกครองสยามโดยรวมศูนยอํานาจที่กรุงเทพฯอยางแทจริง7 พระองคทรงโปรดเกลาฯใหจัดสง
ขาหลวงมากํากับราชการเมืองสุรินทรและเมืองอ่ืนๆตั้งแตพ.ศ.2434 ทําใหเจาเมืองสุรินทรและหัว
เมืองชั้นนอกไมคอยมีอํานาจปกครองเมืองอยางเต็มที่เหมือนชวงกอนหนาและหลังจากดําเนินการ
ปฏิรูปการปกครองประเทศสยามเมื่อป 2435 ได 2 ป สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดี

                                                            
 1 ปาฐกถาของผูแทนราษฎรเรื่องสภาพจังหวัดตางๆ.(2539). หนา 74-75,114-118. 
 2 ไพฑูรย มีกุศล. (2552). นักการเมืองทองถิ่นจังหวัดสุรินทร. หนา 35-36. 
 3 หมอมอมรวงวิจิตร. (2539). พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอิสาณ.หนา 121. 
 4 เติม วิภาคยพจนกิจ.(2546). ประวัติศาสตรอีสาน. หนา 129. 
 5 ไพฑูรย มีกุศล. (2516). การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจออมเกลาเจาอยูหัว.    
หนา 36-38. ; ศิริพร สุเมธารัตน. (2553).  หนา 13-14,114-125. 
 6 ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร. 2526. หนา 42-44. 
 7 ดู จุลจอมเกลาเจาอยูหัว. (2551). พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงแถลงพระบรมราชาธิ
บายแกไขการปกครองแผนดินฉบับตัวเขียน สอบทานกับฉบับพิมพคร้ังแรก พ.ศ. ๒๔๗๐. 
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กระทรวงมหาดไทยทรงจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลพรอมกันทั้งราชอาณาจักรโดยให
ขาหลวงเทศาภิบาลขึ้นตรงตอเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย1 สําหรับเมืองสุรินทรกอนหนาที่จะมีการ
ใชระบบมณฑลเทศาภิบาลทั่วราชอาณาจักรนั้น สุรินทรถูกจัดใหอยูในมณฑลลาวกาวตามระบบ
มณฑลที่ใชในระยะทดลองใชระบบการควบคุมหัวเมืองแบบรวมศูนย (พ.ศ.2433-2436)2 หลังจากมี
การใชระบบมณฑลเทศาภิบาลทั่วราชอาณาจักรไดระยะหนึ่ง เม่ือมีการปรับปรุงระบบมณฑลที่ใชใน
ภาคอีสานใหเปนระบบมณฑลเทศาภิบาลทั้งหมด สุรินทรถูกจัดใหอยูในมณฑลอิสาณ ซึ่งมีพระเจา
บรมวงศเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร เปนขาหลวงเทศาภิบาลคนแรก3 
 นับตั้งแตรัฐบาลกรุงเทพฯนําระบบมณฑลและมณฑลเทศาภิบาลมาใชในสุรินทรพบวา 
ทางการไดสงขาราชการจากสวนกลางเขามากํากับราชการเมืองสุรินทร (ดูตารางที่ 6 ประกอบ) โดย
หนาที่หลักของขาราชการจากสวนกลางคือ ควบคุมดูแลปราบปรามโจรผูรายและจัดราชการภายใน
เมือง เชน สรางถนน สรางเรือนจํา เรงรัดเก็บสวยจากราษฎร ฯลฯ4 ซึ่งระบบการปกครองแบบ
มณฑลเทศาภิบาลถูกใชมาจนถึงป 2476 จึงยกเลิกเม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบ
ราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.24765 
 
ตาราง  6  ขาหลวงจากสวนกลางที่เขามากํากับและบริหารราชการในเมืองสุรินทร พ.ศ. 2435-2476 
 

ชื่อ ระยะเวลาทีด่ํารงตําแหนง 
ขาหลวงกํากับราชการเมือง 
หลวงธนสารสุทธารักษ (หวาง) 
หลวงสิทธิเดชสมุทรขันธ (ลอม) 
หม่ืนวิไชยุทธเดชามณี (อ่ิม) 
หลวงวิชิตชลหาญ 
หลวงสาทรสรรพกิจ (อูด) 
ขาหลวงในระบบมณฑลเทศาภิบาล 
พระกรุงศรีบุรีรักษ (สุม สุมานนท) 
หลวงวิชิตสรไกร (ขํา ณ ปอมเพชร) 
พระอนันตรานุกูล (สวาง พุกณานนท) 

 
พ.ศ. 2435-2436 
พ.ศ. 2436-2437 
พ.ศ. 2437-2438 
พ.ศ. 2438-2438 
พ.ศ. 2438-2450 

 
พ.ศ. 2451-2453 
พ.ศ. 2453-2454 
พ.ศ. 2454-2457 

                                                            
  1 ไพฑูรย มีกุศล. (2552). นักการเมืองทองถิ่นจังหวัดสุรินทร. หนา 40. 
 2 เติม วิภาคยพจนกิจ. (2546). ประวัติศาสตรอีสาน. หนา 318-344; สุวิทย ธีรศาศวัต. (2549). ประวัติศาสตรอีสาน 
2322-2488. หนา 268-285. 
 3 จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ. (2527). สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพกับกระทรวงมหาดไทย. 
หนา 552. 
 4 ไพฑูรย มีกุศล. (2552). นักการเมืองทองถิ่นจังหวัดสุรินทร. หนา 40-42. 
 5 ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร. 2526. หนา 52. 
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ตาราง  6  (ตอ) 

ชื่อ ระยะเวลาทีด่ํารงตําแหนง 
หลวงประสงคสุขการี (เทียบ สุวรรณิน) 
พระยาสําเริงนฤปการ (อนงค พยัคฆันตร) 
พระนิกรจํานง (จิตร ไกรฤกษ) 
พระยาเสนานุชิต (จร ศกุนตลักษณ) 
พระยาปทุมเทพภักดี (ธน ณ สงขลา) 
พระยาสุริยราชวราภัย (ศิริ วิเศษโกสินทร) 

พ.ศ. 2457-2461 
พ.ศ. 2461-2465 
พ.ศ. 2465-2469 
พ.ศ. 2469-2470 
พ.ศ. 2470-2471 
พ.ศ. 2471-2476 

  
 ที่มา: ดัดแปลงจาก ศิริพร สุเมธารัตน. (2553). ประวตัิศาสตรทองถิ่นเมืองสุรินทร. หนา 
140, 142. 
 
6.  การจัดการเศรษฐกิจของสุรินทรโดยรัฐบาลสยามหลังการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. 2435 
 กอนหนาที่รัฐบาลสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจะทําการปฏิรูปการ
ปกครอง พบวา เศรษฐกิจของผูคนในพื้นที่เมืองสุรินทรตั้งแตแรกเริ่มถึงสมัยอยุธยามีอยู  2 ระดับ  
คือ ในระดับหมูบาน ราษฎรในพื้นที่จะทําการเพาะปลูกขาวเพื่อเลี้ยงชีพ ขณะที่เศรษฐกิจในสวนที่
สัมพันธกับรัฐ (อยุธยา)  ราษฎรในพื้นที่เมืองสุรินทรทําหนาที่หาสวยประเภทของปาสงใหราชสํานัก
อยุธยา1 โดยที่เศรษฐกิจสวนหลังน้ีจะเห็นไดชัดในสมัยตนรัตนโกสินทร ดังปรากฏในรายชื่อเมือง
ทางอีสานที่ตองสงสวยใหกรุงเทพฯวามีเมืองขุขันธและเมืองสังขะ ซึ่งจัดอยูในบริเวณพื้นที่เมือง
สุรินทร   มีการสงสวยเรว ผาไหม ขี้ผึ้ง ครั่ง ทองคํา และงาชาง มาใหราชสํานักที่กรุงเทพฯ 2 ใน
กรณีที่ราษฎรในสุรินทรไมมีสวยที่เปนสิ่งของก็อาจเสียเปนเงินหรือทองคําได ดังเห็นไดจากการที่
รัฐบาลสยามสมัยตนรัตนโกสินทรอนุญาตใหไพรสวยในภาคอีสานที่ไมมีสวยเปนสิ่งของสามารถเสีย
สวยเปนเงินหรือทองคําไดในอัตราคนละ 2.4-8 บาทตามแตประเภทสิ่งของที่ไพรผูนั้นตองเสียใหรัฐ 
(ดูตาราง 7 ประกอบ) ซึ่งผลประโยชนจากสวยที่ราษฎรเสียใหรัฐสวนหนึ่งจะตกเปนของราชสํานัก
และอีกสวนจะเปนของเจาเมืองนั้นๆ3 
 
 
 
 
 

                                                            
 1สินคาหลักที่อาณาจักรอยุธยาคาขายกับตางชาติ  ไดแก ของปา  ซ่ึงที่มาของสินคาประเภทของปาของอยุธยาสวนใหญ
มาจากสวยที่ราชสํานักเรียกเก็บจากราษฎรในทองถ่ินตางๆที่อยูไกล โปรดดู นิธิ เอียวศรีวงศ. (2538) ปากไกและใบเรือ: วาดวย
การศึกษาประวัติศาสตร-วรรณกรรมตนรัตนโกสินทร.พิมพคร้ังที่ 2. หนา 35-45; รังสรรค ธนะพรพันธุ.(2528). ภาษีอากรใน
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย : คลังขอมูลและบทสํารวจสถานะทางวิชาการ. หนา 4-6,181-184. 
 2จุนโกะ คูอิซูมิ. (2540). เลมเดียวกัน . หนา 31-41. 
 3สุวิทย ธีรศาศวัต. (2549). ประวัติศาสตรอีสาน 2322-2488. หนา 134-151. 
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ตาราง 7 อัตราสวยที่ไพรสวยในภาคอีสาน 1 คนตองเสียใน 1 ป 
 

ประเภทของสวยทีเ่สีย 
ปริมาณสวยตอคน 
(พ.ศ. 2371-2392) 

หากเสียอยางอ่ืนทดแทน
ตองเสีย 

ผลเรว (หมากแหนง) 12 กิโลกรัม เงิน 4 บาท หรือครั่ง 12 
กิโลกรัม 

ขี้ผึ้ง 2.4 กิโลกรัม เงิน 4 บาท 
ครั่ง 12 กิโลกรัม เงิน 2.4 บาท 
ปาน 15.30 กิโลกรัม เงิน 8 บาท 
งาชาง 2.4 กิโลกรัม เงิน 4 บาท 
ผาขาว 4 ผืน เงิน 4.6 บาท 
เสนไหม 0.6 กิโลกรัม เงิน 4 บาท 

เงิน (น้ําหนัก) 4 บาท ไหม 1 ชั่ง, นอระมาด 0.6 
กิโลกรัม, งาชาง 2.4 กิโลกรัม 

ทองคําผุย (น้ําหนัก) 2 สลึง เงิน 4 บาท 

 
 ที่มา: ดัดแปลงจาก สุวิทย ธีรศาศวัต. (2549). ประวัติศาสตรอีสาน 2322-2488. หนา 138. 
  
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพบวา ขาหลวงกํากับราชการเมือง
สุรินทรมีบทบาทสงเสริมการคาภายในตัวเมืองสุรินทรและทําหนาที่เก็บสวยอากรจากราษฎรสงให
รัฐบาล ดังเห็นไดจากที่หลวงธนสารสุทธารักษ (หวาง) ขาหลวงกํากับราชการเมืองสุรินทรในชวง
พ.ศ. 2435-2436ไดสั่งใหเกณฑราษฎรมาขุดดินตัดตนไม  พูนดิน ทําเปนรูปถนน  (ถนนสายนี้คือ 
ถนนธนสาร) ซึ่งการตัดถนนเสนนี้ทําใหเมืองสุรินทรเริ่มมีการคาขายขึ้น โดยมีชาวจีนเขามาทํา
การคารับซ้ือของปาจากผูคนพื้นเมือง หลังจากนั้นในชวงพ.ศ.2451-2453 ซึ่งพระกรุงศรีบริรักษ 
(สุน) สุมานนท  ดํารงตําแหนงขาหลวงกํากับราชการเมืองสุรินทรไดมีการปรับปรุงถนนหนทาง
ตางๆในเมืองสุรินทร โดยทําถนนเพิ่มขึ้น 2 สาย คือถนนกรุงศรีในและกรุงศรีนอกทําใหการ
คมนาคมในเมืองสุรินทรสะดวกมากขึ้นเพราะมีถนนรอบตัวเมือง รวมถึงขอเท็จจริงที่วาหลวงธนสาร
สุทธารักษ (หวาง) ไดเรงรัดเก็บสวยจากราษฎรในเมืองสุรินทรเพ่ิมขึ้นจากเดิมซ่ึงเก็บคนละ 2 บาท 
เปนคนละ 3 บาท 50 สตางค1 โดยที่การเรียกเก็บสวยจากราษฎรในเมืองสุรินทรยังคงมีอยูตอมาดัง
เห็นไดจากขอเท็จจริงที่วาในปพ.ศ. 2466 (รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว) ผูชาย
อายุ 20-60 ป ในหมูบานไพรขลา อําเภอชุมพลบุรี ตองเสียคารัชชูปการหรือเสียสวยปละ 4 บาท 
ตอมาภายหลังจึงลดเหลือปละ 2 บาท2 

                                                            
 1บรรณ สวันตรัจฉ. (2553). พงศาวดารเมืองสุรินทร. หนา 162-163. 
 2 ชอบ ดีสวนโคก และคณะ. (2532). การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมนํ้ามูลตั้งแตพ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน. 
หนา 104-106. 
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 นอกจากการเรียกเก็บสวยจากราษฎรและการสงเสริมการคาภายในเมืองสุรินทรแลว อาจ
กลาวไดวารัฐบาลสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดวางรากฐานใหแกการขยายตัว
ของเศรษฐกิจการเกษตรในสุรินทร ดังปรากฏวาในปพ.ศ. 2452 (ร.ศ. 128) กระทรวงเกษตราธิการ
ไดมีหนังสือขอพระราชทานตั้งขาหลวงเกษตรประจํามณฑลตางๆเพื่อทําหนาที่ตรวจตราดูแลการ
เพาะปลูกและรายงานสินคาในมณฑลตางๆโดยทดลองที่มณฑลกรุงเทพ มณฑลนครไชยศรี มณฑล
ภูเก็ต กอนแลวจึงคอยขยายไปยังมณฑลอ่ืนๆตอไป ซึ่งพระเจาอยูหัวทรงมีรับสั่งอนุญาตตั้งขาหลวง
เกษตรประจํามณฑลตามหนังสือของกระทรวงเกษตราธิการ1 รวมถึงขอเท็จจริงที่วานโยบายการ
สรางทางรถไฟสายอีสานในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทําใหเศรษฐกิจการเกษตร 
เชน การปลูกขาว การเลี้ยงสุกร ฯลฯ ในภาคอีสานเพิ่มขึ้นมากดังที่ไดกลาวในตอนตนแลว ขณะที่
เศรษฐกิจการเกษตรของสุรินทรก็มีการขยายตัวในทิศทางที่นโยบายของรัฐบาลสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวกําหนดไวเพียงแตการขยายตัวจะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นรัชสมัยไปแลวดังที่จะ
ไดกลาวในหัวขอตอไป 
 
7.  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองสุรินทรตั้งแต พ.ศ.2435-2475 
 กลาวไดวาเศรษฐกิจเมืองสุรินทรในชวงกอนการปฏิรูปการปกครองสยาม พ.ศ.2435   ถึง
การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475  ดําเนินไปใน 2 ลักษณะ คือ ดานหนึ่งเมืองสุรินทรยังคงเปนแหลง
คาขายและสงออกของปาดังที่เคยเปนมาในชวงกอนการปฏิรูปการปกครอง ดังเห็นไดจากขอมูล
เกี่ยวกับประเภท ปริมาณ มูลคาสินคาสงออกของมณฑลอุบลราชธานี  (ดูตาราง 8 ประกอบ) 
 
ตาราง 8 ประเภท ปริมาณ และมูลคาสินคาสงออกของมณฑลอุบลราชธานี  
      (อุบลราชธานี ขุขันธ สุรินทร)   ในป พ.ศ.2462 และ พ.ศ.2467 

 
 ที่มา: ดัดแปลงจาก สุวิทย ธีรศาศวัต. ประวัติศาสตรอีสาน พ.ศ.2322-2488. หนา 438-439

                                                            
 1 ดูรายละเอียดใน ไพฑูรย มีกุศล (บรรณาธิการ). (2534). เอกสารชั้นตนเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. ๒๔๒๘-
๒๔๖๕. หนา 51-54. 

ประเภทสินคา 
พ.ศ.2462 พ.ศ.2467 

ปริมาณ (หาบ) มูลคา (บาท) ปริมาณ (หาบ) มูลคา (บาท) 
ชาง (เชือก) 19 40,500 9 10,480 
มา (ตัว) 513 14,972 562 18,640 
ครั่ง 929 47,586 6,525 301,906 
ชัน 16 150 20 120 
เขากวางแก 422 21,588 425 12,158 
หนังกวาง 287 73,649 270 5,471 
 เรว 50 3,000 200 10,000 
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 สวนอีกดานหนึ่งนั้นพบวา เศรษฐกิจของสุรินทรเร่ิมเกี่ยวของกับการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมภายหลังจากที่รัฐบาลสยามทําสนธิสัญญาเบาวริ่งกับอังกฤษในป พ.ศ.2398  
อันสงผลใหเกิดการขยายตัวของการปลูกขาวในบริเวณภาคกลาง และผลที่ตอเน่ืองมาคือ   การที่
ภาคกลางตองการกระบือสําหรับใชในการทํานาเพิ่มขึ้น   ทําใหมีการหาซื้อกระบือจากภาคอีสาน  

ดังนั้นในบริเวณอีสานใตตั้งแตเมืองนครราชสีมา  บุรีรัมย สุรินทร ศรีษะเกษ จึงมีนายฮอย∗  ตอนโค 
กระบือจากพื้นที่อีสานใตมายังพ้ืนที่ภาคกลาง โดยเสนทางที่สําคัญๆที่นายฮอยนิยมใชเดินทางมายัง
ภาคกลางมีอยู 7 ชองทาง ซึ่งมี 2 ชองทางที่ผานเมืองสุรินทรคือ ชองตาเมือน (ปจจุบันอยูในเขต
อําเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร) และชองจอม (ปจจุบันอยูในเขตอําเภอกาบเชิง จ.สุรินทร)1 จึงกลาวได
วาเศรษฐกิจสวนหนึ่งของเมืองสุรินทรชวงกอนการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2435 เกี่ยวของกับ
การคาโค กระบือ ที่ขยายตัวตามความตองการโค กระบือ ของชาวบานในภาคกลาง 
 ขณะที่ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรที่ มีอยูขณะนี้ชี้วา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนชวงที่ขาหลวงกํากับราชการเมืองสุรินทรสั่งใหตัดถนนธนสาร ไดมีชาว
จีนเขามาทําการคารับซ้ือของปาจากผูคนพื้นเมืองในเมืองสุรินทร   โดยชาวจีนตระกูลสําคัญที่เขามา
ทําการคาในบริเวณเมืองสุรินทร   นับตั้งแตชวงการปฏิรูปการปกครองไดแก   ตระกูลชิดชอบ   
ตระกูลนิยมตรง ตระกูลแซเตียว,แซตั้ง ฯลฯ 2  อีกทั้งยังพบวา หลังจากการปฏิรูปการปกครองไป
แลว 34 ป เศรษฐกิจเมืองสุรินทรเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงสูการผลิตสินคาเกษตร เพ่ือปอนตลาดตาม
กลไกของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลสยามภายหลังการทํา
สนธิสัญญาเบาวริ่ง  เม่ือมีการตัดเสนทางรถไฟเขามาในภาคอีสานตอจากนครราชสีมาเขามายัง  
บุรีรัมย (พ.ศ.2468) และสุรินทร (พ.ศ.2469) ดังเห็นไดจากการเพิ่มขึ้นของการปลูกขาว การเลี้ยง
สุกรในพื้นที่ และการเกิดขึ้นของธุรกิจใหมๆในสุรินทร 
 7.1  การเพิ่มข้ึนของการปลูกขาว 
  การผลิตขาวเพื่อขายในพื้นที่เมืองสุรินทรและเมืองอ่ืนๆในภาคอีสานมีปริมาณเพิ่มขึ้น
เม่ือมีเสนทางรถไฟเขาไปถึง ดังปรากฏวา เม่ือมีการสรางทางรถไฟจากกรุงเทพฯไปยังเมือง
นครราชสีมา (โคราช) ในสมัยรัชกาลที่ 5 และมีการขยายตอทางรถไฟตอจากเมืองนครราชสีมาเขา
มายังเมืองสําคัญๆในบริเวณอีสานใตไดแก เมืองบุรีรัมย เมืองสุรินทร เมืองศรีษะเกษ  และเมือง
อุบลราชธานีในสมัยรัชกาลที่ 6-7  อุตสาหกรรมโรงสีและการคาขายไดขยายตัวไปตามเสนทางรถไฟ 
โดยเฉพาะในกรณีของเมืองสุรินทร เศรษฐกิจการผลิตและการคาขาวถือเปนหัวใจสําคัญของ
เศรษฐกิจในทองถิ่น3 ดังเห็นไดจากปริมาณการเพิ่มขึ้นของพ้ืนที่ปลูกขาวภายในเมืองสุรินทรชวงป
พ.ศ. 2455-2469 (ดูตาราง 9 ประกอบ) 
 
                                                            

 
∗
นายฮอยคือ ชาวบานที่เดินทางคาขายสินคาในระยะทางไกล สวนมากจะเดินทางไปคาขายกันเปนกลุมเพื่อใหเกิด

ความปลอดภัยจากโจรผูรายที่อาจดักปลนทรัพยในระหวางการเดินทาง 
 1สุวิทย ธีรศาศวัต. (2546). ประวัติศาสตรเศรษฐกิจชุมชนหมูบานอีสาน 2488-2544. หนา 164-165. 
 2 ศิริพร สุเมธารัตน. (2554). ประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองสุรินทร. หนา 207-209. 
 3 ศิริพร สุเมธารัตน. (2554). เลมเดียวกัน. หนา 226-229. 
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ตาราง  9 พ้ืนที่การปลูกขาวในสุรินทร 
 

 
 ที่มา: ดัดแปลงจากสุวิทย ธีรศาศวัต.(2546) ประวัติศาสตรเศรษฐกิจชุมชนหมูบานอีสาน 
2488-2544. หนา 63; ขอมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ปลูกขาวในป พ.ศ.2468 และป 2469 เปนสวนที่เพ่ิมเติม
โดยนํามาจาก  ศิริพร สุเมธารัตน(2554).  ประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองสุรินทร. หนา 179. 
2.7.2  การผลิตสุกร(หมู) เพ่ือขาย 
 
 สุวิทย ธีรศาศวัต ผูเชี่ยวชาญประวัติศาสตรภาคอีสานไดชี้ใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจในภาคอีสานภายหลังมีทางรถไฟไวประการหนึ่งคือ กอนที่ทางรถไฟจะเขามาในภาคอีสาน 
ชาวบานไมนิยมบริโภคเนื้อหมูเทาไรนัก จนกระทั่งทางรถไฟเขามาถึงจังหวัดนครราชสีมา(โคราช)
เม่ือปพ.ศ.2443 จึงเร่ิมมีพอคามาหาซื้อหมูจากชาวบานเอาไปขายใหคนจีนที่เมืองโคราชและในภาค
กลางบริโภค ชาวบานที่อยูในพื้นที่ไมไกลจากโคราชมากนักเริ่มมีการเลี้ยงหมูครัวเรือนละ 2-3 ตัว 
ขณะเดียวกันก็มี “นายฮอยหมู” ออกหาซื้อหมูตามหมูบานแลวตอนมาขายที่โคราช โดยที่นายฮอย
หมูมักจะประสบปญหาสําคัญ คือ การเดินทางจากหมูบานแถบลุมแมน้ําชีเขามายังเมืองโคราชใช
เวลานานถึง 16-20 วัน และระหวางทางมักจะมีพวกนักเลงเอาน้ํามันเสือโรยตามทางที่ขบวนหมูผาน
แลวคอยดักจับหมูที่แตกตื่นกลิ่นเสือแลววิ่งหนีเขาปาเอาไปฆากิน จนกระทั่งมีทางรถไฟเขามา การ
ผลิตและคาหมูในภาคอีสานจึงขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว ดังปรากฏวาในชวงปพ.ศ. 2444-2448 มี
ปริมาณหมูที่บรรทุกรถไฟสายนครราชสีมามายังกรุงเทพฯเริ่มจาก 27,442 ตัว เพ่ิมขึ้นเปน 36,541 
ตัว แลวขึ้นตอมาเปน 38,064 ตัวจนถึง 52,791 ตัวตามลําดับ1 
 สําหรับการเลี้ยงและบริโภคหมูเฉพาะในสุรินทร ขอมูลจากเอกสารรายงานสัตว
ประจําเดือนพฤษภาคม ร.ศ. 131 (พ.ศ. 2455) ที่เก็บรักษาอยูที่สํานักจดหมายเหตุแหงชาติระบุวา 
เมืองสุรินทรมีการเลี้ยงหมูจํานวน 20,735 ตัว โดยสวนใหญเลี้ยงไวเปนอาหารและมีการสงออกหมู
ไปขายที่นครราชสีมาเพียง 111 ตัวในราคาตัวละ 12 บาท2 ขอมูลดังกลาวแสดงวาชาวบานใน
สุรินทร เม่ือปพ.ศ. 2455 นิยมเลี้ยงหมูไวบริโภคเองมากกวาเพื่อสงขาย ซึ่งสอดคลองกับที่งานศึกษา
ของสุวิทย ธีรศาศวัต ชี้วา ปริมาณการสงออกหมูจากสุรินทรไปขายที่สถานีรถไฟโคราชลดลง 
กลาวคือ จากที่ในป พ.ศ. 2454 มีการสงออกหมูจํานวน 6,287 ตัว ตอมาในปพ.ศ. 2455 มีการ
                                                            
 1 สุวิทย ธีรศาศวัต. (2549). ประวัติศาสตรอีสาน 2322-2488. หนา 449-450. 
 2 กองจดหมายเหตุแหงชาติ กส.13/1023 จังหวัดสุรินทรสงรายงานสัตวประจําเดือน ปพ.ศ. 2455. 

พ.ศ. พื้นที่ปลูกขาว (ไร)  

2455 157,890 
2468 231,090 
2469 255,880 
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สงออกหมูไปขายที่สถานีรถไฟโคราชเพียง 695 ตัว1 (แมวาตัวเลขการสงออกหมูจากสุรินทรไปยัง
โคราชในปพ.ศ.2455 ที่ระบุในเอกสารรายงานสัตวประจําเดือนพฤษภาคม ร.ศ. 131 กับขอมูลจาก
การศึกษาของสุวิทย ธีรศาศวัต จะตางกัน แตก็ชี้ใหเห็นวาปริมาณการสงออกหมูจากสุรินทรลดลง) 
 กลาวไดวาปริมาณการเลี้ยงหมูและการบริโภคเนื้อหมูที่เพ่ิมขึ้นในสุรินทรสัมพันธอยูกับ
การเขามาตั้งถิ่นฐานในสุรินทรของชาวจีน ดังพิจารณาไดจากขอเท็จจริงที่กลาวขางตนแลววาเดิมที
ชาวบานในภาคอีสานไมนิยมบริโภคเนื้อหมูจนกระทั่งมีการสรางทางรถไฟเขามา ปริมาณการเลี้ยง
หมูของชาวบานจึงเพิ่มขึ้น ประกอบกับขอเท็จจริงที่วาการเลี้ยงหมูในภาคอีสานเกิดขึ้นอยางชัดเจน
เม่ือมีชาวจีนอพยพเขามาโดยชาวจีนอพยพเหลานี้มีการเลี้ยงหมูไวขายคนจีนดวยกัน ตอมา
ภายหลังจึงมีคนทองถิ่นเริ่มเลี้ยงหมูไวขายคนจีน2 ในกรณีของสุรินทรพบวามีกลุมชาวจีนที่อพยพมา
ตั้งถิ่นฐานที่เมืองทาของประเทศกัมพูชาเดินทางเขามาคาขายในแถบอีสานใตของสยามแลวหันมา
ตั้งถิ่นฐานในเมืองสุรินทร แตงงานกับผูหญิงทองถิ่นซึ่งมีบานเรือนและที่ดินอยูภายในตัวเมืองแลว
ประกอบอาชีพคาขาย ขยายครอบครัวตอมา3 โดยขอมูลจากประวัติศาสตรบอกเลาของคนในทองถิ่น
ที่เกิดและโตรูความในชวงพ.ศ.2454-2475 ชี้วาในปพ.ศ. 2469 ทางรถไฟเขามาถึงเมืองสุรินทรทํา
ใหคนจีนเขามาตั้งรานคาที่บริเวณหลังสถานีรถไฟมากขึ้นๆจนพ้ืนที่บริเวณนั้นกลายเปนตลาดและมี
การตัดถนนสําหรับสัญจรไป-มา คือ ถนนธนสาร4 และขอมูลสถิติจํานวนหมูที่สงออกจากสุรินทรไป
ยังกรุงเทพฯก็เพ่ิมขึ้นหลังจากมีทางรถไฟผานสุรินทร แสดงใหเห็นวาการคาหมูในสุรินทรคึกคักขึ้น
หลังจากชุมชนชาวจีนในสุรินทรมีการขยายตัว (ดูตาราง 10 ประกอบ) 
 
ตาราง 10 จํานวนสุกรที่สงออกจากเมืองสุรินทร พ.ศ. 2469-2475 

 

พ.ศ.  จํานวน )ตัว(  

2469 67,042 
2470 64,162 
2471 47,478 
2472 52,664 
2473 38,678 
2474 n.a. 
2475 24,570 

 
 ที่มา: ดัดแปลงจากสุวิทย ธีรศาสวัต. (2549). ประวัติศาสตรอีสาน 2322-2488. หนา 452. 

                                                            
 1 สุวิทย ธีรศาศวัต. (2549). ประวัติศาสตรอีสาน 2322-2488. หนา 452. 
 2 สุวิทย ธีรศาศวัต. (2549). ประวัติศาสตรอีสาน 2322-2488. หนา 399. 
 3 ศิริพร สุเมธารัตน. (2554). ประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองสุรินทร. หนา 206-208. 
  4 ไพบูลย สุนทรารักษ. (2553). ขาวรถไฟ เม่ือป 2469. หนา 103-105. 
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 นอกจากการขยายตัวของชุมชนชาวจีนแลว ปจจัยอีกอยางหนึ่งที่ทําใหการคาหมูใน
สุรินทรคึกคักขึ้นอีกครั้ง แมวาปริมาณหมูที่สงออกนับตั้งแตปพ.ศ. 2471-2475 จะลดปริมาณลงจาก
ชวงป 2469-2470 อยางเห็นไดชัด แตปริมาณการสงออกที่ลดลงนี้เปนผลจากการขยายทางรถไฟ
สถานีปลายทางสายอีสานไปยังสถานีหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ และสถานีรถไฟอุบลราชธานี ทํา
ใหชาวบานที่เลี้ยงและรับซื้อหมูในศรีสะเกษและอุบลราชธานีทําการซื้อขายกันที่สถานีรถไฟแหงใหม
แทนการนําหมูมาขึ้นรถไฟที่สถานีสุรินทร ดังที่ เคยเปน ] ไดแก นโยบายของรัฐบาลสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวที่สนับสนุนใหราษฎรเลี้ยงหมู โดยในปพ.ศ. 2470 รัฐบาลได
ตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมขึ้นที่เมืองสุรินทรดวยจุดมุงหมายใหผลิตครูที่มีความรูดานการเพาะปลูกและ
การเลี้ยงสัตว โดยมีการบรรจุวิชากสิกรรมแผนกเลี้ยงหมู สงเสริมใหมีการเลี้ยงหมูตามหลักวิชาการ
และถูกสุขอนามัยลงในวิชาที่สอนดวย1 ทั้งยังพบวาในชวงตนทศวรรษ 2470 หมูจากภาคอีสานขาย
ไดราคาดี โดยในปพ.ศ. 2471 รัฐบาลไดตั้งราคาขายหมูจากอีสานถึงตัวละ 34-35 บาท ซึ่งเปนราคา
ขายหมูที่สูงที่สุดของประเทศในขณะนั้น2 
 7.3  การเกิดข้ึนของธุรกิจใหมๆ 
  นอกจากการผลิตขาวและการเลี้ยงสุกรเพื่อขายแลว ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ภายในเมืองสุรินทร หลังจากมีทางรถไฟผาน ที่เห็นไดอยางชัดเจนคือ  การเกิดขึ้นของธุรกิจและ
อาชีพใหมๆ   ดังที่ไพบูลย สุนทรารักษ   อดีตขาราชการกรมประชาสัมพันธ   ซึ่งเกิดในเมือง
สุรินทรสมัยรัชกาลที่ 6 และเติบโตพอรูความในสมัยรัชกาลที่ 7 ไดเลาไววา ที่บริเวณหลังสถานี
รถไฟสุรินทร  ชาวจีนไดเขามาตั้งรานคา รานกาแฟ  โรงแรมใหมๆ ที่บริเวณหลังสถานีรถไฟทําให
เศรษฐกิจของเมืองสุรินทร คึกคักอยูชวงหนึ่งเนื่องจากเมืองสุรินทรกลายเปนเมืองชุมทางรถไฟสาย
อีสาน กอนที่ความคึกคักจะซาลง หลังจากที่ทางรถไฟสรางตอไปถึงศรีษะเกษและเมืองอุบลราชธานี   
ทําใหสองเมืองนี้กลายเปนเมืองชุมทางรถไฟแทนเมืองสุรินทร 3 
 
8.  ผลการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร 
 การบริหารจัดการการปกครองและเศรษฐกิจของสุรินทรโดยรัฐบาลสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมหลายประการในเมือง
สุรินทรดังที่กลาวขางตนแลวไดแก การเขามาตั้งถิ่นฐานของพอคาชาวจีน การเพิ่มขึ้นของการผลิต
ขาวและการเลี้ยงหมู  นอกจากนี้ยังกลาวไดวานโยบายของรัฐบาลสงผลใหเกิดการขยายตัวหรือการ
เคลื่อนยายชุมชนที้งในและนอกตัวเมืองสุรินทร ดังเห็นไดจากกรณีการเกิดขึ้นของหมูบานตระแสง 
ตําบลตระแสง อําเภอเมืองสุรินทร ซึ่งกอตั้งขึ้นในปพ.ศ. 2434 กอนหนาการปฏิรูปการปกครอง
แผนดินสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเพียง 1 ป โดยกลุมชาวบานที่อาศัยอยูใน
บริเวณตัวเมืองสุรินทรสวนที่รัฐบาลไปตั้งสถานที่ราชการไดยายมาถางปาในบริเวณบานตระแสงตั้ง

                                                            
 1 วิทยา นนทนภา. (2541). การผลิตและการคาสุกรในบริเวณลุมแมนํ้ามูลตอนลาง พ.ศ. 2469-2484. หนา 51. 
 2 ศิริพร สุเมธารัตน. (2554). ประวัติศาสตรทองถ่ินเมืองสุรินทร. หนา 184. 
 3 อัษฎางค ชมดี. (บรรณาธิการ). (2552). รอยเร่ืองเมืองสุรินทร. หนา 103-105. 
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หมูบานขึ้น หลังจากนั้นจะมีคนจากหมูบานอ่ืนอพยพมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะบริเวณบานตระแสงยัง
เปนพ้ืนที่ปา มีที่ทํากินอีกมาก1 
 หรือกรณีชุมชนในอําเภอศรีขรภูมิพิสัย ซึ่งพบวาในสมัยแรกเริ่มน้ันเปนเพียงชุมชนเล็กๆที่
ตั้งอยูบริเวณตําบลจารพัต แตตอมาไดมีการยายที่วาการอําเภอมาตั้งที่บานตะเคียน เน่ืองจากที่ตั้ง
เดิมไมมีถนนเขาถึง ประชาชนที่มาติดตออําเภอไดรับความยากลําบากในการเดินทางจึงยายที่ตั้งมา
ที่บานตะเคียนซ่ึงในชวงกลางรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเร่ิมมีถนนลูกรังเสน
นครราชสีมา-อุบลราชธานีผานบานตะเคียนดวย ตอมาในปพ.ศ. 2454 (ตนรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว)ไดมีการยายที่วาการอําเภอจากที่บานตะเคียนมาอยูที่บานอนันต 
เน่ืองจากทําเลที่ตั้งที่บานตะเคียนเปนที่ลุมอยูติดลําน้ําจึงโดนน้ําทวมบอยครั้ง พรอมกันน้ีทางการได
เปลี่ยนชื่ออําเภอโดยตัดคําวา “พิสัย” ออกคงเหลือแต “อําเภอศรีขรภูมิ” จากนั้นในปพ.ศ.2474 
(ปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว) ไดมีการยายที่วาการอําเภอศรีขรภูมิไปที่บาน
ระแหง ตําบลยาง เน่ืองจากพื้นที่ดังกลาวมีสถานีรถไฟระแหงซึ่งเปนสถานียอยของเสนทางรถไฟ
ระหวางจังหวัดนครราชสีมา-จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู จึงเปนทําเลศูนยกลางการคาและราษฎร
สามารถเดินทางมาติดตอกับอําเภอไดสะดวก2 
 แมวาการดําเนินโยบายของรัฐบาลจะสงผลใหสุรินทรมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
ชุมชนในสุรินทรมีการขยายตัว แตหากมองบนฐานคิดที่วาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสุรินทร
เปนสิ่งที่ดําเนินไปภายใตกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคอีสาน อาจกลาวไดวา การดําเนิน
นโยบายเปลี่ยนใหเมืองสุรินทรเปนแหลงผลิตวัตถุดิบและเปนฐานการผลิตตามนโยบายของรัฐบาล
ตอภาคอีสาน ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรและมีสวนในการสรางปญหาใหแกราษฎร   ดังที่ได
กลาวในตอนตนแลวการดําเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในภาคอีสานชวง พ.ศ.2435-
2475 ไมบรรลุตามเปาหมาย   เน่ืองจากการขยายตัวทางการคาและการผลิตขาวเพื่อขายในภาค
อีสานชวงนี้เปนการขยายพื้นที่การผลิต    แตไมไดพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหแกราษฎร   และ
ราษฎรในภาคอีสานสวนใหญมีฐานะยากจน   ขาดน้ําสําหรับใชในการทําการเกษตร ตลอดจนการ
ขยายตัวทางการผลิตในภาคอีสานเมื่อมีทางรถไฟไดทําใหเกิดปญหาการถือครองที่ดินระหวาง
ชาวบานกับชาวจีนซึ่งสะสมที่ดินโดยยึดที่ดินมาจากชาวบานที่กูยืมเงินแลวไมมีเงินมาชําระหนี้3   
 เม่ือมีการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ปญหาเหลานี้จึงไดรับความสนใจที่จะแกไข เน่ืองจาก
รัฐบาลใหมที่ตั้งขึ้นหลังการปฏิวัติถือวาการแกไขปญหาความเปนอยูของราษฎรที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรเปนหน่ึงในภารกิจหลักของการปฏิวัติสยาม4  ในขณะเดียวกันก็พบวาปญญาชนชาวอีสาน 
เชน อํ่า บุญไทย ไดเสนอใหมีการแกไขปญหาความเปนอยูของราษฎรชาวอีสาน  โดยการใหความรู

                                                            
 1 วิลาศ โพธิสาร และสุวิทย ธีรศาศวัต. (2544). รายงานการวิจัยเร่ืองเศรษฐกิจชุมชนหมูบานอีสานหาทศวรรษหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2488-2543): กรณีศึกษาบานตระแสง. หนา 34-35. 
 2 ประวัติศาสตรทองถ่ิน: ความเปนมาของอําเภอสําคัญในประวัติศาสตรภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 
(2542). หนา 143. 
 3 ประนุช ทรัพยสาร. (2525). วิวัฒนาการเศรษฐกิจหมูบานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. หนา 135. 
 4 นครินทร เมฆไตรรัตน. (2553). การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475. หนา 163-200. 
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เกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่เหมาะสมแกราษฎรในภาคอีสาน ซึ่งขอเสนอเหลานี้ไดสงผลให
นโยบายตอเศรษฐกิจภาคอีสานของรัฐบาลภายหลังการปฏิวัติ 2475 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม1  
 8.1  การจัดการเศรษฐกิจของรัฐบาล พ.ศ. 2475-2488 
  หลังการปฏิวัติสยามพบวา ในกลุมผูนําคณะราษฎรไดมีการเสนอแนวทางการจัดการ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยแนวทางหลักๆที่มีการเสนอไดแก เคาโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนม
ยงค  และขอเสนอระบบเศรษฐกิจชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 8.2  เคาโครงเศรษฐกิจของปรีดี พนมยงค  
  เคาโครงเศรษฐกิจของปรีดี พนมยงค เสนอใหรัฐเขาเปนเจาของปจจัยการผลิตทั้งหมด
โดยใหมีการโอนที่ดินที่เปนปจจัยการผลิตทั้งหมดมาเปนของรัฐบาล โดยรัฐใหคาตอบแทนแก
เจาของปจจุบันในรูปของพันธบัตรเงินกู และใหโอนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดมาเปนของรัฐ  โดย
ไดรับคาตอบแทนในลักษณะเดียวกัน2 นอกจากนี้  รัฐตองดูแลใหประชาชนทุกคนมีงานทํา  ประกัน
ความไมเที่ยงแทของสังขาร และและเสนอใหมีการใชระบบสหกรณในการบริหารจัดการ อยางไรก็
ตามเมื่อเคาโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค  ไดเผยแพรออกมาไดรับการวิพากษวิจารณอยาง
หนัก  เนื่องจากแนวคิดนี้ไดรับอิทธิพลแนวคิดสังคมนิยม   จะเห็นไดจาก พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว  ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยคัดคานเคาโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค 
โดยมีสาระสําคัญ คือ  เคาโครงเศรษฐกิจจะทําลายเสรีภาพของราษฎร บังคับกดขี่ราษฎรเหมือน
ทาส รัฐบาลไทยไมควรประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเองเพราะจะทําไมได ไมมีผูเชี่ยวชาญ อีกทั้ง
จะทําใหประเทศกลายเปนคอมมิวนิสต  ชักนําใหมหาอํานาจเขาแทรกแซงเพื่อปราบรัฐบาล
คอมมิวนิสต3 เม่ือเคาโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค ถูกนําเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณานั้น ไดเกิดความเห็นที่ขัดแยงกันระหวางกลุมของนายปรีดี พนมยงค  กับกลุมของพระยาม
โนปกรณนิติธาดา นายกรัฐมนตรี และกลุมคณะราษฎรบางสวนภายใตการนําของพระยาทรงสุรเดช 
โดยกลุมของนายกรัฐมนตรีนั้นไมเห็นดวยกับแนวคิดของเคาโครงเศรษฐกิจ  เนื่องจากกลุมของพระ
ยามโนปกรณนิติธาดา มีแนวคิดตองการใหเอกชนเขาดําเนินกิจการตางๆโดยรัฐบาลมีหนาที่คอยให
ความชวยเหลือแนะนําเทานั้น4 อยางไรก็ตาม เม่ือมีการลงคะแนนเคาโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี 
พนมยงค ในที่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2476 ผลปรากฏวา  เคาโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค 
ถูกยับยั้งดวยคะแนนเสียง 11 ตอ 3 งดออกเสียง 5 คะแนน  เปนผลใหนายปรีดี พนมยงค  ตองเดิน
ทางออกนอกประเทศ5 

                                                            
 1 ดู อ่ํา บุญไทย.(2543). กฤดาการบนที่ราบสูง. 
 2 ฉัตรทิพย นาถสุภา. (2527). การแสวงหาระบบเศรษฐกิจใหมหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย. หนา 
554-555.  
 3 ฉัตรทิพย นาถสุภา.(2527). เลมเดียวกัน. หนา 556. 
 4 ปรีดารัตน พัฒนพีชัย.(2544). นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม กับการสราง
ความชอบธรรมทางการเมือง. หนา 69. 
 5 ฉัตรทิพย นาถสุภา.(2527). เลมเดียวกัน. หนา 556. 
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  ตอมาเม่ือพระยาพหลพลพยุหเสนาและหลวงพิบูลสงครามไดทําการรัฐประหารใน 
พ.ศ.2476  นายปรีดี พนมยงค ไดเดินทางกลับมา แตการกลับมาในครั้งน้ีนายปรีดี พนมยงค ไมได
มีบทบาทในคณะราษฎรมากดังที่เคยเปนและเคาโครงเศรษฐกิจไมไดมีการนํามากลาวถึงอีกเลย 
 8.3  แนวทางชาตินิยมทางเศรษฐกิจ ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
  เม่ือเคาโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค ถูกตอตานและวิพากษวิจารณอยาง
หนักจากหลายฝาย ทําใหรัฐบาลคณะราษฎรไดหาแนวทางการแกไขปญหาเศรษฐกิจขึ้นมาใหมโดย
แนวทางที่มีการเสนอขึ้นมา คือ แนวทางเศรษฐกิจชาตินิยมที่เสนอโดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม  ซึ่ง
แนวคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจน้ี จอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดรับแนวความคิดมาจากหลวงวิจิตรวาท
การ ที่เสนอใหคนไทยมีที่ดินทํากิน  ใหรัฐซ้ือที่ดินจากเจาของเดิมเปนคราวๆไปเม่ือรัฐตองการใช รัฐ
ไมจําเปนตองเอาที่ดินทั้งหมดมาเปนของรัฐตามแนวคิดของนายปรีดี พนมยงค  รวมทั้งเสนอใหมี
การจัดตั้งสหกรณเพ่ือที่รัฐจะไดเขามาใหความชวยเหลือไดรวดเร็วขึ้นในกรณีที่เกิดปญหา  
  จอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดนําแนวคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจมาใชตลอดชวงแรกที่
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยนโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจพยายามกระตุนใหคนไทยเขามามี
บทบาททางดานเศรษฐกิจของประเทศ  เน่ืองจากมองวา เศรษฐกิจของประเทศในขณะนั้นตกอยูใน
อิทธิพลของชาวตางชาติคือ ชาวจีน ทําใหรัฐบาลพยายามลดบทบาทของชาวจีนในดานเศรษฐกิจ
และพยายามใชแนวคิดชาตินิยมมาปลูกฝงราษฎรใหพยายามเขามามีบทบาทในการเปนเจาของ
ปจจัยการผลิตของประเทศแทนชาวจีน  รัฐบาลจึงไดออกนโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจออกมา ซึ่ง
นโยบายนี้มีเน้ือหาหลัก  4 ประการ คือ1  
   (1)  นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจที่จํากัดบทบาททางเศรษฐกิจของชาวตางชาติ   
   (2)  นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจที่สงเสริมบทบาททางเศรษฐกิจใหกับคนไทย 
   (3)  นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจที่ดําเนินการทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาล  
   (4)  นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจโดยการบังคับซื้อกิจการจากชาวตางชาติ  
    นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไมประสบความสําเร็จในทางปฏบิตัิ
เน่ืองจากคานิยมของคนไทยไมนิยมในอาชีพคาขายแตนิยมในอาชีพรับราชการ ราษฎรสวนใหญยัง
ไมมีบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศ  กลุมที่มีบทบาทและไดรับประโยชนจากนโยบายชาตินิยม
ทางเศรษฐกิจกลับเปนกลุมชนช้ันนําในรัฐบาลและกลุมนักธุรกิจที่มีความสัมพันธกับชนชั้นนําใน
รัฐบาลเทานั้น นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจยังไมสามารถชวยแกปญหาไดเทาที่ควร  เน่ืองจาก
กิจการตางๆยังคงมีเจาของกิจการเปนชาวจีนและชาวตางชาติอ่ืนๆ โดยปจจัยอีกประการหนึ่งที่ทํา
ใหนโยบายนี้ไมประสบความสําเร็จ เน่ืองจากชวงรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนชวงที่อยูใน
ภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหราษฎรยังไมมีเงินทุนมากพอที่จะเปนเจาของกิจการตางๆได   
 

                                                            
 1 ปรีดารัตน พัฒนพีชัย. (2544). นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม กับการสราง
ความชอบธรรมทางการเมือง. หนา 79,89,108. 
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 8.4  การเคลื่อนไหวเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจในภาคอีสานของ ส.ส. ทองถ่ิน 
  ในชวงพ.ศ. 2476-2480 ไดมีการรวมกลุมของ ส.ส. อีสาน เพ่ือเรียกรองผลประโยชน
ของราษฎรที่ควรจะไดรับจากรัฐบาล โดยการรวมกลุมกันของ ส .ส .อีสาน เกิดขึ้นภายใต
แนวความคิดทองถิ่นนิยม-ภูมิภาคนิยม1  ซึ่งส.ส.อีสานชุดแรกพยายามทําหนาที่โดยการเสนอราง
พระราชบัญญัติตางๆเพื่อใหที่ประชุมรัฐสภาพิจารณา เชน พระราชบัญญัติการลดพิกัดเก็บเงินอากร
คานา เน่ืองจากอัตราเดิมที่เก็บมีราคาสูงทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอนในการเสียอากรคานา 
รวมทั้งการยื่นญัตติไมไววางใจและตั้งกระทูถามรัฐบาลเพื่อเรียกรองใหรัฐบาลในเรื่อง การ
ปราบปรามโจรผูราย การเก็บเงินรัชชูปการ นโยบายภาษีเงินไดและภาษีการคา แตญัตติดังกลาว
ไมไดถูกนํามาพิจารณาเนื่องจากไมเคยมีการยื่นญัตติเปดอภิปรายมากอนวาสมาชิก 1 คนสามารถ
ยื่นญัตติเปดอภิปรายไดกี่ญัตติทําใหเกิดการถกเถียงกันในสภาและญัตติของกลุม ส.ส. อีสานได
เงียบหายไป2 นอกจากนี้ยังพบวา ส.ส.อีสานมีการตั้งกระทูถามรัฐบาลในเรื่องตางๆ เชน นายถวิล อุ
ดล ไดตั้งกระทูถามรัฐบาลเรื่องการชวยเหลือชาวนาตามริมฝงแมน้ํามูลที่ไดรับผลกระทบจากการที่
แมน้ําลนเขาทวมที่นาในริมฝงแมน้ําชี3  หรือนายจําลอง ดาวเรืองไดตั้งกระทูถามเรื่องการเก็บเงิน
รัชชูปการ  
  โดยภาพรวมจะเห็นไดวาหลังป พ.ศ. 2475 มีขอเสนอพัฒนาเศรษฐกิจอีสานโดยกลุม 
ส.ส. ในพื้นที่ แตรัฐบาลไมไดตอบสนองตอขอเสนอนั้นเทาที่ควร เนื่องจากรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงคราม มีความหวาดระแวงกลุม ส.ส.อีสาน วามีจิตใจฝกใฝในลัทธิคอมมิวนิสต จึงทําใหกระทูตางๆ 
ที่กลุม ส.ส.อีสานไดถามรัฐบาลนั้นไมไดรับการตอบสนองจากรัฐบาล กระน้ันก็ตามเปนที่นาสังเกต
วา ในทศวรรษตอมา (ทศวรรษ 2490) ส.ส. อีสานยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองดวยการตั้งกระทูใน
สภา ดังเห็นไดจากบทบาทของนายญาติ ไหวดี ส.ส.สุรินทร ตลอดชวงพ.ศ. 2495-2529 โดยนับจาก
ไดเปน ส.ส. นายญาติ มีบทบาทในการตั้งกระทูถามรัฐบาลเกี่ยวกับปญหาความเปนอยูของราษฎร
และเสนอโครงการพัฒนาความเปนอยูของราษฎรอยูเสมอๆ4  
 8.5  การจัดการปกครองสุรินทรโดยรัฐบาล พ.ศ.2475-2488 
  หลังการปฏิวัติ 2475 รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยไดเปลี่ยนระบบการปกครองสวน
ภูมิภาคโดยยกเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาลแลวออกพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแหง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 ซึ่งมีสาระสําคัญคือ จัดระเบียบราชการบริหารสวนภูมิภาคแบง
ออกเปนจังหวัดและอําเภอ ใหจังหวัดมีฐานะเปนหนวยบริหารราชการแผนดิน มีขาหลวงประจํา
จังหวัดและคณะกรมการจังหวัดเปนผูบริหาร โดยสาเหตุที่รัฐบาลยกเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาล
เน่ืองจาก  

                                                            
 1 ดารารัตน เมตตาริกานนท. (2543). การรวมกลุมทางการเมืองของ “ส.ส.อีสาน” พ.ศ.2476-2494. หนา 126. 
 2 ดารารัตน เมตาริกานนท.(2543). เลมเดียวกัน. หนา 156. 
 3 สุวัฒนชัย แสนราช.(2541). แนวคิดและบทบาททางการเมืองของนายถวิล อุดล สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
รอยเอ็ด พ.ศ. 2480-2492. หนา 39. 
 4 ไพฑูรย มีกุศล. (2552). นักการเมืองทองถิ่นจังหวัดสุรินทร. หนา 70-75. 
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   1)  การคมนาคมสื่อสารภายในประเทศขณะนั้น(พ.ศ. 2475-2476)ทําไดสะดวก
รวดเร็วกวาแตกอน  การสั่งการและตรวจสอบการบริหารราชการสามารถทําไดอยางทั่วถึงและ
รวดเร็วขึ้น  
   2)  เพ่ือประหยัดคาใชจายของประเทศ 
   3)  รัฐบาลเห็นวาหนวยมณฑลซอนทับกับหนวยจังหวัด การบริหารในระบบ
มณฑลเทศาภิบาลที่ใหจังหวัดรายงานกิจการตอมณฑลแลวมณฑลรายงานตอกระทรวงมหาดไทย
อีกที เปนการทํางานที่ชักชาเกินความจําเปน 
   4)  รัฐบาลมีนโยบายที่จะใหอํานาจแกสวนภูมิภาคเพิ่มขึ้นจึงยกเลิกระบบมณฑล
เทศาภิบาลเพื่อใหจังหวัดมีอํานาจ1 
  ผลจากการเปลี่ยนระบบการปกครองสวนภูมิภาคทําใหสุรินทรไดยกฐานะเปนจังหวัด
ซึ่งมีขาหลวงประจะจังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยสงมาทําหนาที่เปนหัวหนาฝายบริหารราชการใน
จังหวัดและมีคณะ “กรมการจังหวัด” ชวยงาน2 โดยตลอดชวงพ.ศ. 2476-2488 มีขาหลวงจังหวัด 4 
ทานที่บริหารราชการจังหวัดสุรินทร (ดูตารางที่ 11 ) 
 
ตาราง 11  ขาหลวงจังหวัดสุรินทรที่บริหารราชการในระบบ “คณะกรมการจังหวัด”  
     พ.ศ. 2476-2489 

 

ขาหลวงจงัหวัด ปที่บริหารราชการ ระยะเวลา 

พ.ต.อ. พระยาขจรธรณี (ปลั่ง โสภารักษ) พ.ศ. 2476-2477 1 ป 
พระยาศรีพิชัยบริบาล (สวัสดิ์ ปทมดิลก) พ.ศ. 2477-2481 4 ป 
หลวงนครคุณูปถัมภ (หยวก ไพโรจน) พ.ศ. 2481-2484 3 ป 
นายโฉม จงศิริ พ.ศ. 2484-2489  5 ป 

 
 ที่มา: ศิริพร สุเมธารัตน. (2554). ประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองสุรินทร. หนา 144. 
 
 8.5  การจัดการเศรษฐกิจสุรินทรโดยรัฐบาล พ.ศ. 2475-2488 
  แมวาการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการปกครองแต
แทบจะไมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจของ
คณะราษฎรและสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่พยายามสงเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของ
คนไทยควบคูไปกับการตั้งรัฐวิสาหกิจเพ่ือดําเนินธุรกิจขนาดใหญในประเทศ เชน โรงงานกระดาษ 
โรงงานน้ําตาล โรงงานทอผาไหม ฯลฯ ไมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเทาไรนัก ดังที่ 

                                                            
 1 ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร. (2526). หนา 52. 
 2 ศิริพร สุเมธารัตน. (2554). ประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองสุรินทร. หนา 143. 
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ฉัตรทิพย นาถสุภา ศาสตราจารยดานประวัติศาสตรเศรษฐกิจไดวิเคราะหวา ขอเสนอระบบ
เศรษฐกิจชาตินิยมของหลวงวิจิตรวาทการซึ่งรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดนําไปปฏิบัติไมได
กีดกันนายทุนใหญเชื้อสายจีนออกจากระบบเศรษฐกิจ แตเปนการกันนายทุนชาวตะวันตกออกไป
แลวสนับสนุนใหสมาชิกคณะราษฎรหรือพรรคพวกของจอมพล ป. พิบูลสงคราม รวมมือกับนายทุน
เชื้อสายจีนพัฒนาการคาของชาติและแสวงหาผลประโยชนสวนตัว1 เชนเดียวกับที่ปรีดารัตน พัฒนมี
ชัย นักวิชาการดานรัฐศาสตรไดวิเคราะหวา รัฐบาลคณะราษฎรไมประสบความสําเร็จในการสงเสริม
นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจเพราะรัฐบาลไมไดดําเนินการกีดกันชาวตางชาติออกจากระบบ
เศรษฐกิจอยางจริงจัง ชาวตางชาติยังคงมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจของไทย ในขณะที่รัฐบาลสมัย
จอมพล ป. พิบูลสงครามมีนโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน แตนายทุนเชื้อสายจีนซ่ึงเปน
เปาหมายใหญที่รัฐบาลโจมตีไดอาศัยอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่มีในสังคม ประกอบกับเลหเหลี่ยมทาง
การคา เชน การติดสินบนเจาหนาที่ของรัฐ ทําใหนายทุนเหลานี้ยังรักษาบทบาททางเศรษฐกิจไวได
และประสบความสําเร็จทางการคามากกวาคนกลุมอ่ืนๆ2 
  ดังนั้นการจัดการเศรษฐกิจของสุรินทรโดยรัฐบาลในชวงพ.ศ. 2475-2488 จึงไมตาง
จากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยเทาไรนัก กลาวคือ รัฐบาลยังคงสนับสนุนใหราษฎรในสุรินทรทํา
การเกษตรและเลี้ยงสุกร ดังที่งานศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ํามูล
ตั้งแตพ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน ของชอบ ดีสวนโคก และคณะ ไดชี้วาเศรษฐกิจหลักของหมูบานใน
จังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และบุรีรัมย ในชวงพ.ศ. 2475-2500 คือ การทํานาดําปลูก
ขาว3 และมีขอมูลระบุวา กอนหนาการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 เพียง 2 ป ในสุรินทรเร่ิมมีอุตสาหกรรม
โรงสีไฟขึ้น 4 แหง และในปพ.ศ. 2476 มีการขนสงขาวสารและปลายขาวจํานวน 7,800 ตัน มูลคา 
58,189 บาท จากสถานีรถไฟสุรินทรมายังกรุงเทพฯ ตอมาในปพ.ศ. 2477 มีการขนสงขาวสารและ
ปลายขาวจํานวน 15,137 ตัน มูลคา 114,365 บาท จากสถานีรถไฟสุรินทรมายังกรุงเทพฯ4 โดย
ขอมูลน้ีแสดงใหเห็นวา การปลูกขาวยังเปนเศรษฐกิจหลักของสุรินทรในชวงหลังการปฏิวัติ สํ าหรั บ
การเลี้ยงสุกรนั้นจากขอมูลการสงออกสุกรจากสุรินทรมายังกรุงเทพฯในชวงพ.ศ. 2475-2481 (ดู
ตาราง 12) แสดงใหเห็นวาราษฎรในสุรินทรในชวงนี้ยังคงทําการผลิตสุกรเพื่อสงมายังกรุงเทพฯดังที่
เคยเปนมา 
 
 
 

                                                            
 1 ฉัตรทิพย นาถสุภา.(2527). เลมเดียวกัน. หนา 220-221. 
 2 ปรีดารัตน พัฒนพีชัย. (2544). นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม กับการสราง
ความชอบธรรมทางการเมือง. หนา 144-146. 
 3 ชอบ ดีสวนโคก และคณะ. (2532). การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมนํ้ามูลตั้งแตพ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน. 
หนา 124-137. 
 4 ศิริพร สุเมธารัตน. (2554). ประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองสุรินทร. หนา 228-229. 
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ตาราง 12  จํานวนสุกรที่สงจากสุรินทรมายังกรุงเทพฯ พ.ศ. 2475-2481 
 

พ.ศ. จํานวน (ตัว) 
2475 
2476 
2477 
2478 
2479 
2480 
2481 

24,570 
13,596 
  9,257 

n.a. 
n.a. 

14,430 
11, 065 

 
 ที่มา: ดัดแปลงจาก สวุิทย ธรีศาศวตั. (2549). ประวัตศิาสตรอีสาน 2322-2488. หนา 452. 
 
  การผลิตทางการเกษตรของสุรินทรจะเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนอีกครั้งหน่ึงในทศวรรษ 
2490 ซึ่งเปนชวงเวลาที่รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจดังจะไดกลาวถึงในบทตอไป  
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บทที่ 3 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสุรินทรตามนโยบายของรัฐบาล 

พ.ศ.2490-2506 
 
 บทนี้ตองการนําเสนอสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองสุรินทรในชวง 
พ.ศ.2490-2506 วามีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากชวงกอนหนาอยางไรและอะไรเปนสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 
 
1.  การเมืองไทย พ.ศ.2490-2506 
 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงใน พ.ศ.2488 สภาพการเมืองภายในของไทยอยูใน
บรรยากาศของความขัดแยงระหวางกกลุมทางการเมือง 3 กลุม ไดแก (1) กลุมนายปรีดี พนมยงค 
และกลุมเสรีไทย (2) กลุมพรรคประชาธิปตย (3) กองทัพบก โดยความขัดแยงนี้ไดนําไปสูการที่คณะ
ทหารภายใตการนําของจอมพลผิน ชุณหะวัณ ทําการรัฐประหารลมรัฐบาลพลเรือตรีถวัลย ธํารง
นาวาสวัสดิ์  ซึ่งนายปรีดี พนมยงค  ใหการสนับสนุน1 ตามดวยการจับกุมและสังหารนักการเมือง
ฝายตรงขามกับรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งไดรับเชิญจากคณะรัฐประหารใหดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี  ในเหตุการณกบฏวังหลวง พ.ศ.2492 และเหตุการณกบฏแมนฮัตตัน พ.ศ.2494 ซึ่ง
นักการเมืองฝายปรีดี พนมยงค มีสวนรวมในการกอการเพื่อยึดอํานาจรัฐบาลจอมพล ป.พิบูล
สงคราม2 
   นอกจากความขัดแยงภายในกลุมการเมืองแลวรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม  ชวงที่ 2  
(พ.ศ.2491-2500) ยังตองรับมือกับการเคลื่อนไหวเพ่ือแกไขรัฐธรรมนูญของกลุม ส.ส.อีสาน ซึ่งเสนอ
ใหแบงแยกดินแดนประเทศไทยออกเปน 5 รัฐ  ตามการแบงภาคการปกครองภาคตางๆของประเทศ
ไทยที่เปนอยูโดยใหรัฐทั้ง 5 รัฐ มีรัฐบาลบริหารราชการของตนเองแลวสงผูแทนของแตละรัฐมา
ประชุมกับรัฐบาลกลางอีกที  เพ่ือแกปญหาการกระจายทรัพยากรระหวางรัฐบาลกลาง (กรุงเทพฯ) 
กับทองถิ่นตางๆที่มีความเหลื่อมล้ํา  ไมเทาเทียมกัน3  
 รวมไปถึงไปการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย  ซึ่งกอตั้งขึ้นใน 
พ.ศ.2485  ดวยวัตถุประสงคเพ่ือทําการปฏิวัติสังคมใหพนสภาพ “ กึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา” สราง
ประชาธิปไตยที่ชนชั้นกรรมาชีพและชาวนาเปนแกนหลักของสังคมโดยพรรคคอมมิวนิสตแหง
ประเทศไทยไดมีบทบาทในการตอตานญี่ปุนในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมกับขบวนการเสรีไทย  
รวมทั้งกอตั้งสมาคมกรรมกรกรุงเทพฯ ในชวงปลาย พ.ศ.2487 และนับตั้งแต พ.ศ.2495 พรรคไดตั้ง
กลุมมวลชนชาวนาในชนบทเพื่อตอสูเปลี่ยนแปลงสังคมดวยอาวุธ4 

                                                            

 1 สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ. (2553). แผนชิงชาติไทย วาดวยรัฐและการตอตานรัฐสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามครั้งที่สอง 
(พ.ศ.2491-2500). หนา 6-100.; ทักษ เฉลิมเตีรยณ. (2548). การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ. หนา 30-39. 
 2 สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ.(2553). แผนชิงชาติไทย หนา 166-222. 
 3 สมศรี ชัยวณิชยา.(2548). นโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทยระหวาง พ.ศ.2494-2519. หนา 74-79. 
 4 พุทธพล มงคลวรรณ. (2548). ขบวนการคอมมิวนิสตในเขตภูพาน พ.ศ.2504-2525. หนา 45-77. 
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 ความขัดแยงและความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กลาวมาสงผลใหรัฐบาลภายใตการนํา
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ขาดเสถียรภาพ ยิ่งกวานั้นจอมพล ป.พิบูลสงคราม ยังประสบกับภาวะ
ที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ผูบัญชาการทหารบก และพลตํารวจเอกเผา ศรียานนท อธิบดีกรมตํารวจ  
ตางสะสมอํานาจขึ้นมาทาทายจอมพล ป.พิบูลสงคราม รวมทั้งปญหาการโกงการเลือกตั้งในชวงตน 
พ.ศ.2500  ซึ่งพรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดรับชัยชนะ ประกอบกับปญหา
ความแหงแลงในภาคอีสานซึ่งรัฐบาลเลี่ยงที่จะแกไขปญหาและคดีฉอโกงไมในพื้นที่สรางเขื่อนภูมิพล  
ซึ่งพรรคเสรีมนัคศิลามีสวนเกี่ยวของดวย  ภาวะทั้งหมดนี้มาถึงจุดแตกหักเม่ือจอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต  ทําการปฏิวัติยึดอํานาจจอมพล ป.พิบูลสงคราม  ในชวงปลาย พ.ศ.25001  
 หลังการปฏิวัติไดมีการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการณโดยนายพจน สารสิน เปนนายกรัฐมนตรี 
ในชวงระยะเวลาสั้นๆ ตอมาเมื่อมีการเลือกตั้ง พรรคสหภูมิซึ่งสนับสนุนจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  
ไดรับชัยชนะแตจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  ใหพลเอกถนอม กิตติขจร (ยศในขณะนั้น) มือขวาของตน
เปนนายกรัฐมนตรีจนถึงปลาย พ.ศ.2501 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  จึงทํารัฐประหารแลวขึ้นดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีเอง พรอมทั้งร้ือฟนความสําคัญของสถาบันกษัตริย  และนําระบอบการ
ปกครองแบบ “พอขุนอุปถัมภ” ที่ตัวนายกรัฐมนตรีแสดงตัวเปนผูอุปถัมภค้ําชูใหประชาชนอยูอยาง
สงบสุข  เพ่ือสรางความชอบธรรมในการเปนผูนํารัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  ตลอดชวง 
พ.ศ.2501-25062 
 

2.  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2490-2506 
 การดําเนินการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใตการนําของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เกือบ
ตลอดชวง พ.ศ.2491-2500  ยังคงใชนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมที่ระบบราชการเขาควบคุมทิศทาง
ของเศรษฐกิจ  แตสิ่งที่ตางจากนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมของรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ชวงแรก (พ.ศ.2481-2488) คือ เศรษฐกิจแบบชาตินิยมในชวง พ.ศ.2491-2500 นั้น
นายทหารในกองทัพเขามามีสวนในธุรกิจใหญๆ  โดยเฉพาะหลังการรัฐประหาร พ.ศ.24943  เปนที่
นาสังเกตวา ทศวรรษ 2490- ตนทศวรรษ 2500 เปนชวงเวลาที่สหรัฐอเมริกาเขามาขยายอิทธิพลใน
ไทย (และประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต) ในรูปของการใหความชวยเหลือทาง
การเงิน  การสนับสนุนความรูดานตางๆ  เพ่ือปองกันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต4 และดวย
เหตุที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีชวงที่ 2 ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไมมีอํานาจทหารในมือและ
เผชิญกับการทาทายจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  และพลตํารวจเอกเผา ศรียานนท  จึงปรากฏวา  
จอมพล ป.พิบูลสงคราม  พยายามสรางความสัมพันธกับสหรัฐอเมริกา  โดยริเริ่มขอความชวยเหลือ
ทางทหารและทางเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกา  ดวยเหตุผลวา การชวยเหลือประเทศไทยจะชวย
ตอตานการแพรขยายของลัทธิคอมมิวนิสต  ในขณะเดียวกันจอมพล ป.พิบูลสงคราม  ไดใช
ทรัพยากรที่ไดจากสหรัฐอเมริกาหนุนเสริมความอยูรอดทางการเมืองของตนเอง5 

                                                            
 1 ทักษ เฉลิมเตียรณ. (2548). การเมืองพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ.หนา 86-153. 
  2 เร่ืองเดียวกัน. หนา 163-384; วัยอาจ. (2556). ประวัติศาสตรไทยฉบับสังเขป. หนา 502-519. 
 3 สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ. (2547). การเมืองไทยในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามครั้งที่ 2 (พ.ศ.2491-2500). หนา154-155. 
 4 ณัฐพล ใจจริง. (2552). การเมืองไทยสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามภายใตระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2491-2500). 
หนา 100-171. 
 5 อภิชาต สถิตนิรามัย. (2556). รัฐไทยกับการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ จากกําเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 
2540. หนา 11-36 
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 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลไทยสมัยจอมพล ป.พิบูล
สงคราม ชวงที่ 2 มีความชัดเจนขึ้นมากในชวงกลางป พ.ศ.2500  ซึ่งรัฐบาลไดเชิญคณะสํารวจ
เศรษฐกิจของธนาคารโลกองคกรที่สหรัฐอเมริกามีบทบาทสูง เขามาศึกษาและเสนอแนะแนวทาง  
การวางโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ  การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจระยะยาว  การจัดรูปแบบการ
บริหารการพัฒนาเศรษฐกิจใหแกรัฐบาลภายใตชื่อ “ โครงการพัฒนาของรัฐสําหรับประเทศไทย” แต
รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไมไดนํารายงานฉบับนี้มาปฏิบัติเน่ืองจากเกิดการปฏิวัติเสียกอน  
ตอมารัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  จึงไดนําเอารายงานของธนาคารโลกมาจัดทําเปน 
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1”1 
 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกากําหนดใหไทย  กลาวไดวา  เนนที่การพัฒนา
ดานการคมนาคม  ดานการอุตสาหกรรมพลังงาน  และดานการเกษตร  ดังเห็นไดจากขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือที่สหรัฐอเมริกาใหแกไทยในชวง พ.ศ.2497-2506 (ดูตาราง 13 ประกอบ) 
 
ตาราง 13  ความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาในโครงการตางๆ ภายใน พ.ศ.2497-2506 
 

 
 ที่มา: จันทรา บูรณฤกษ และปยนาถ บุนนาค. การศึกษาผลกระทบของการเมืองจาก
ความสัมพันธไทย-สหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2463-2506). หนา 129.  
 

                                                            
 1 ธนาคารทหารไทยจํากัด. (ม.ป.ป). สามทศวรรษแหงการพัฒนาประเทศ. หนา 13-18. 

สาขา 
มูลคาเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

การบรจิาคชวยเหลือ
จากสหรัฐฯ 

จํานวนเงินเหรยีญ
ที่ไดรบับริจาค 

ยอดรวมของ % 
สาขาตางๆ 

การเกษตรและธรรมชาต ิ 4.9 9.1 14.0 8.4 
อุตสาหกรรมพลังงาน 25.1 4.2 29.3 17.7 
การคมนาคม 
-ถนน 
-ทางรถไฟ 
-ทางอากาศ 
-ทางน้ํา 

45.7 
32.5 
2.5 
10.0 
0.8 

32.0 
23.2 
1.9 
6.3 
0.6 

77.7 
55.7 
4.4 
16.3 
1.4 

46.9 
33.3 
2.6 
9.8 
0.8 

สุขภาพและการสงเสริม
สุขภาพ 

5.8 6.3 12.1 7.3 

การศึกษา 9.3 4.9 14.3 8.6 
การสาธารณสุข 4.9 0.9 5.8 3.5 
ตํารวจชุมชน 1.9 0.6 2.5 1.5 
การพัฒนา 0.1 0.4 0.5 0.3 
ทั่วไป 5.6 4.0 9.6 5.7 

รวม 103.3 62.3 165.3 100.0 
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 จากตาราง 13 จะเห็นไดวา ความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกามีมากที่สุดคือ ความ
ชวยเหลือทางดานการคมนาคม เน่ืองจากระบบการคมนาคมระหวางภาคตางๆของไทยในขณะนั้นมี
เพียงการคมนาคมโดยทางรถไฟ  ซึ่งมีผลใหการปกครองพื้นที่สวนตางๆของประเทศทําไดอยาง
ยากลําบาก ดังน้ันสหรัฐอเมริกาจึงเนนใหความชวยเหลือดานการคมนาคมมากเปนพิเศษ  ทําใหมี
การตัดถนนทางหลวงเพื่อเชื่อมระหวางกรุงเทพฯ กับเมืองที่อยูหางไกลเชน เมืองตางๆ ในภาค
อีสานและพื้นที่ที่อยูติดชายแดน  โดยนอกจากจะสนับสนุนใหการปกครองชนบทในภาคตางๆของ
ประเทศเปนไปไดสะดวกยิ่งขึ้นแลว ถนนหนทางที่สรางขึ้นในชวงปลายสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ถึงสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ยังถูกใชเปนเสนทางสายยุทธศาสตรในการ
ปราบปรามคอมมิวนิสต เน่ืองจากนับตั้งแตทศวรรษที่ 2490 ลัทธิคอมมิวนิสตในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตไดขยายตัวคอนขางมาก   
 ที่นาสนใจคือ  ในทางปฏิบัติแลวความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและการดําเนินงานของ
รัฐบาลมักจะมุงที่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน  ดังปรากฏวา ในสมัยรัฐบาล
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  ไดมีการวางแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และดําเนินการควบคูไป
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 ดังเห็นไดจากขอเท็จจริงตอไปน้ี 
 2.1 การสงเสริมทางดานการเกษตร 
  2.1.1 การคนควาและสงเสริมการปลูกพืชไร 
   ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ไดมีการกําหนดใหสงเสริมการเพิ่มพูนผลผลิต
ทางการเกษตรเพื่อสงขายและไดกําหนดใหมีการตั้งสถานีเพ่ือศึกษา คนควา ทดลอง  ทางดาน
เกษตรกรรมโดยเนนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญคือ  ขาวโพด ปอ ละหุง นุน ฝาย ยาสูบ ถั่วตางๆ ตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการสงเสริมพืชไรสําคัญของกระทรวงเกษตร รวมถึงสงเสริมใหเกษตรกรใช
ปุยและเมล็ดพันธุที่ถูกตองสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปเพ่ือไมใหดินเสื่อมคุณภาพ 
สงเสริมใหราษฎรปรับปรุงพืชหลัก รวมกับการปลูกพืชแบบไรนาสวนผสม โดยเนนพืชไรที่มี
ความสําคัญและมีความตองการสูง 
   นอกจากนี้ยังมีโครงการบูรณะการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1  ซึ่ง
จุดประสงคของโครงการนี้สงเสริมใหมีการปลูกพืชไรอยางถูกตอง เพ่ือทดแทนการปลูกขาวหรือปลูก
สลับหมุนเวียนกันสงเสริมใหมีเจาหนาที่เผยแพรความรูใหกับเกษตรกร เพ่ือที่จะสามารถนําไปขยาย
ปริมาณการผลิตใหไดมากขึ้นตามเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ นอกจากนี้ยังมีการ
สงเสริมใหภาคอีสานมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ราษฎรสวนใหญในภาคอีสานปลูก
หมอนเลี้ยงไหมเปนอาชีพรองจากการทําการเกษตรหรือการทํานา โดยการสงเสริมของรัฐบาลมุงให
มีการตั้งสถานีทดลองเลี้ยงไหมขึ้นในภาคอีสานจํานวน 5 แหง และมีการแนะนําพันธุไหมจากญี่ปุน
และตัวหมอนจากอิตาลีและแนะนําวิธีการเพาะปลูกอยางถูกวิธี  เพ่ือใหไดจํานวนผลผลิตตามที่
ตองการ 

                                                            

 1 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.255-2509. หนา 51. 
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  2.1.2  โครงการสงเสริมการทํานา 
   ไมเฉพาะแตโครงการคนควาและสงเสริมการปลูกพืชไร รัฐบาลยังมุงใหราษฎร
เพ่ิมผลผลิตขาวใหไดผลผลิตสูง รวมถึงมีการสงเสริมการทดลองขยายขาวพันธุดี  เพ่ือใหมีพันธุขาว
ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศของภาคอีสานและไดมีการแจกจายใหกับ
ราษฎรเพื่อนําไปเพาะปลูกเพื่อใหไดผลผลิตตามที่ตองการ  มีการใหความรูในการปลูกขาวและการ
ปลูกพืชหมุนเวียนในนาเพื่อใหสงเสริมใหมีรายไดที่สูงขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการใช
เครื่องมือทางการเกษตรที่ทันสมัยเพ่ือบริการแกราษฎรในการไถนา สงเสริมการใชสารกําจัดศัตรูพืช
เพ่ือปองกันไมใหผลผลิตถูกแ เปนตน จะเห็นไดวาในดานการเกษตรนั้นรัฐบาลมีนโยบายใหมีการ
เพ่ิมผลผลิตสงผลใหมีการเพิ่มขึ้นของเน้ือที่เพาะปลูก ซึ่งรัฐบาลไดใหการสนับสนุนในการคนควา
และทดลองทางดานเกษตรกรรม  ตลอดจนแนะนําวิธีการเพาะปลูกที่ถูกตองแกราษฎร เพ่ือชวยให
ราษฎรเพิ่มผลผลิตไดตามที่ตองการและยังเปนการทําใหราษฎรมีชีวิตที่ดีขึ้น1 
  2.1.3  การพัฒนาแหลงนํ้า 
   แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกําหนดใหมีการสรางอางเก็บนํ้าชลประทาน
เพ่ิมขึ้นปละ 2-5 อางทุกป จากเดิมซึ่งมีอยูประมาณ 94 อาง เปนอางเก็บนํ้าขนาดกลาง รับนํ้าได 5 
ลานลูกบาศกเมตรขึ้นไป จํานวน 16 อาง  นอกนั้นเปนอางขนาดเล็ก ตั้งแตป พ.ศ.2476 รัฐบาลไดมี
การสรางเขื่อนและอางเก็บนํ้าเพื่อระบายน้ําทั้งหมดจํานวน 6  แหงในภาคอีสาน ปรากฏวาพื้นที่ที่
ไดรับน้ํามีเพียงเล็กนอยเทานั้น  ไมสามารถสงนํ้าเขาถึงพ้ืนที่การเกษตรสวนใหญได  รัฐบาลจึงไดมี
โครงการสรางเขื่อนกักน้ําตั้งแต 100 ลานลูกบาศกเมตรขึ้นไป เพ่ือที่สามารถสงนํ้าเขาพ้ืนที่
ชลประทานและพื้นที่การเกษตรไดมากขึ้นถึง 1.74 ลานไร2  
  2.1.4 การพัฒนาระบบคมนาคม 
   การพัฒนาระบบคมนาคมถูกบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  ซึ่งมีการ
กําหนดการกอสรางและบูรณะทางหลวงแผนดินเพ่ือประโยชนในการเชื่อมตอกับภูมิภาคตางๆ ได
สะดวกและมีการกําหนดการบูรณะซอมแซมทางหลวงไวสงเสริมใหทางหลวงแผนดินเปน
ถนนลาดยาง  ซึ่งหากเสนทางสายใดมีการลาดยางและเปดใชไดดี  ใหมีการเก็บคาผานทางเพื่อ
นําไปใชบูรณะเสนทางนั้นใหดีอยูตลอดไป  การกอสรางทางหลวงแผนดินสวนใหญไดรับงบประมาณ
ความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกามีการสรางเสนทางจากสระบุรีมากรุงเทพฯ  ตามแนวเสนทางถนน
พหลโยธิน  
  2.1.5 การเพิ่มเสนทางและสถานีรถไฟในอีสาน 
   การขนสงโดยรถไฟ  กําหนดใหมีการสรางสถานีรถไฟเพ่ิมขึ้นคือ สายแกงคอย-
บัวใหญ-มุกดาหาร-นครพนม  รัฐบาลเห็นวาเม่ือมีการกอสรางทางรถไฟสายนี้เสร็จจะชวยใหการ
ขนสงทําไดรวดเร็วขึ้นและไดมีการปรับปรุงหัวรถจักรเปนดีเซลจะชวยทําใหอํานวยความสะดวกใน
การขนสงไดมากขึ้นประกอบกับรัฐบาลไดระงับการกอสรางเสนทางหลวงสาย นครราชสีมา-
หนองคาย จึงทําใหรถไฟมีบทบาทในเสนทางสายนี้ดังกลาวนี้คอนขางมาก  เห็นไดจากแผนที่ 2  

                                                            

 1 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.255-2509. หนา  
 2 เลมเดียวกัน. หนา 49. 
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ภาพประกอบ  2 แผนที่เสนทางรถไฟสายอีสานตั้งแตทศวรรษที่ 2500 
  
 ที่มา: การรถไฟแหงประเทศไทยhttp://www.railway.co.th/home/srt/knowledge/route.asp 
สืบคนเม่ือ วันที่ 18 สิงหาคม 2556. 
 
   จะเห็นไดวาเสนทางรถไฟที่มีการวางแผนเพื่อขยายเสนทางเพิ่มนั้นมีเพียงสาย
แกงคอย-บัวใหญ  เทานั้นที่มีการกอสรางขยายจากเสนทางเดิม คือ  เสนทางจากกรุงเทพฯ มุงสู
ภาคอีสาน โดยมีทางแยกชุมทางแกงคอย-มวกเหล็ก-บําเหน็จณรงค-จัตุรัส  และไปบรรจบกับ
เสนทางรถไฟสายนครราชสีมา – หนองคาย ที่อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา  สวนเสนทางสาย
มุกดาหาร – นครพนม นั้น  รัฐบาลมิไดมีทําการกอสรางตามแผนที่วางไว  เน่ืองจากตองใช
งบประมาณในการซอมบํารุงทางรถไฟสายอื่นๆ เปนจํานวนมาก 
  2.1.6 การสรางถนน 
   การพัฒนาระบบคมนาคมถูกบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  โดย
กําหนดใหรัฐบาลทําการกอสรางและบูรณะทางหลวงแผนดินเพ่ือเชื่อมตอกับภาคอีสานกับภูมิภาค
ตางๆ พรอมทั้งบูรณะซอมแซมทางหลวงแผนดินใหเปนถนนลาดยาง  โดยเสนอใหรัฐบาลจัดเก็บคา
ผานทางถนนสายที่ลาดยางและเปดใชไดดี เพ่ือนําเงินที่ไดจากคาผานทางมาบูรณะถนนเสนน้ันๆ  
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   เปนที่นาสังเกตวา การกอสรางทางหลวงแผนดินสวนใหญไดรับงบประมาณความ
ชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา โดยมีการสรางเสนทางจากกรุงเทพฯมาสระบุรี  ตามแนวเสนทางถนน
พหลโยธิน  และมีการกอสรางทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)   
  2.1.7  การสรางถนนมิตรภาพ 
   ในชวงทศวรรษที่ 2490  ประเทศไทยไดรับความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาใน
การกอสรางทางหลวงสายสําคัญคือ การกอสรางถนนมิตรภาพจากรุงเทพฯ-นครราชสีมา ซึ่งเปน
ทางหลวงที่สามารถไปสูชายแดนทางภาคอีสาน  ซึ่งในชวงแรกรัฐบาลไทยไดมีการขอกูเงินจาก
ธนาคารโลก  เพ่ือใชในการกอสรางถนนมิตรภาพ  แตธนาคารโลกไมอนุมัติเงินกูในการกอสราง
เสนทางสายนี้  เนื่องจากธนาคารโลกไมเห็นดวยตอการกูเงินเพื่อการพัฒนาทางยุทธศาสตรที่มี
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่ํา  ดังนั้นจึงไมมีการอนุมัติการกูยืมเงินเพื่อที่จะนํามาสรางถนนมิตรภาพ 
   เม่ือไมสามารถกูเงินจากธนาคารโลกในการสรางถนนมิตรภาพจากสระบุรี-
นครราชสีมา ไดสหรัฐอเมริกาไดใหความชวยเหลือในการสรางถนนมิตรภาพ  โดยไดมีการลงนาม
ในสัญญาความชวยเหลือในป พ.ศ.2498 แลวดําเนินการกอสรางทันทีโดยมีระยะทางในชวงแรก
ระยะทาง 148 กิโลเมตร  จากสระบุรี-นครราชสีมา  โดยสหรัฐอเมริกาเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด1   
ทางหลวงสายนี้สรางเปนแนวเดียวกับทางรถไฟสายนครราชสีมา  กอสรางทางหลวงสายนี้มีการ
เครื่องมือที่ทันสมัยในการกอสราง ในตนป พ.ศ.2500 ทางชวง 34 กิโลเมตรแกจากสระบุรีไดเปด
เปนทางการและตั้งชื่อทางหลวงสายนี้เปน “ถนนมิตรภาพ”2  

   ถนนมิตรภาพใหประโยชนหลายอยางตอสังคม เชน การลดระยะเวลาการขนสง
การเดินทางจากสระบุรี-นครราชสีมา  ซึ่งจากเดิมตองเดินทางเขาทางลพบุรีกอนใชเวลาประมาณ 11 
ชั่วโมง ใหสามารถเดินทางจากสระบุรี-นครราชสีมาไดโดยใชเวลาเพียง 3 ชั่วโมง  การขนสงโดยทาง
รถยนตมีมากขึ้นและการขนสงทางรถไฟมีจํานวนลดลง  เน่ืองจากการขนสงทางรถไฟใชเวลา
ประมาณ 7 ชั่วโมง แตรถยนตใชเวลาในการขนสงเพียง 4-5 ชั่วโมง  นอกจากนี้ถนนมิตรภาพเปนที่
กลาวขานถึงในเรื่องของความสะดวกสบายในการสัญจร เห็นไดจากการเดินทางไปเยือนภาคอีสาน
ของจอมพลถนอม กิตติขจร เม่ือ พ.ศ.2500 ความวา  
   “เม่ือพูดถึงถนนมิตรภาพ หรือภาษาอังกฤษเรียกวา Friendship Highway สําหรับ
ถนนมิตรภาพนี้เทาที่ขาพเจาเห็นดวยสายตา  รูสึกวาเปนถนนที่มีขนาดใหญ เปนถนนที่สรางขึ้น
โดยกระทรวงคมนาคม  ไดรับความรมมือจากคณะกรรมการเศรษฐกิจและวิชาการ และ
คณะกรรมการบริหารวิเทศกิจแหงสหรัฐอเมริกา (USOM) เม่ือสรางเสร็จแลวจะมีความยาวถึง 145 
กิโลเมตร จาก 404 เหลือเพียง 252 กิโลเมตร เทานั้น เม่ือทําพิธีเปดเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ 
พ.ศ.2500 ใหประชาชนสัญจรในระยะทางที่กําหนดให  ซึ่งมีรถโดยสาร รถบรรทุกวิ่งไปมาขวักไขว 
สองขางทางถนนมิตรภาพ มีการทําฟารม ปลูกพืช เลี้ยงสัตวสรางถนนมาติดตอเชื่อมกับถนน

                                                            
 1 อิจิโร คากิซากิ. (2549).นโยบายการคมนาคมของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ.2475-2516. หนา 90. 
 2 อิจิโร คากิซิ.(2548). เลมเดียวกัน. หนาเดียวกัน 
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มิตรภาพ สภาพดงพระยาเย็นที่เคยเต็มไปดวยเชื้อไขมาลาเรีย กลายเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการ
กสิกรรม การคาขาย และการคมนาคม  ฉะนั้นเม่ือสรางถนนสายนี้เสร็จสมบูรณแลว ก็หวังเปนอยาง
ยิ่งวาจะเปนผลอํานวยใหแกพ่ีนองชาวอีสานทั้งในแงเศรษฐกิจ การปกครอง และการคมนาคมตลอด
ทั้งป”1  
    นอกจากเหตุผลในทางการเมืองเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมีการสรางถนนมิตรภาพ
ขึ้นมา เน่ืองจากถนนมิตรภาพนั้นเปนสนทางนําไปสูชายแดน โดยเฉพาะทางฝง ลาว  ซึ่งรัฐบาลไทย
ไดมีการปองกันการเผยแผลัทธิคอมมิวนิสต  โดยการใชการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจควบคูไปกับ
การใชกําลังทางทหาร  ซึ่งการสรางถนนมิตรภาพนี้  จะชวยนําความเจริญเขาสูพ้ืนที่ภาคอีสานได
ดีกวาทางรถไฟและปองกันการเผยแผลัทธิคอมมิวนิสต 
 
3.  การจัดการปกครองเมืองสุรินทรโดยรัฐบาล พ.ศ.2490-2506 
 การปกครองเมืองสุรินทรในระยะแรกใชระบบขาหลวงและกรมการจังหวัดจนถึง พ.ศ.2495  
จึงมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองสวนภูมิภาค  โดยรัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  ปรับปรุงการบริหารราชการสวนภูมิภาค  โดยใหจังหวัดตางๆ  มีฐานะเปน
นิติบุคคลและเปลี่ยนชื่อตําแหนงขาหลวงจังหวัดเปนผูวาราชการจังหวัด  มีอํานาจสูงสุดในการ
บริหารและเปลี่ยนกรมการเมืองเปนคณะกรรมการจังหวัด  ซึ่งมีบทบาทเปนที่ปรึกษาของผูวา
ราชการจังหวัด  ดังนั้นผูวาราชการจังหวัดจึงมีอํานาจสูงสุดในการบริหารจังหวัดเพียงผูเดียว2 
 ในสวนของจังหวัดสุรินทรใน พ.ศ.2495-2506  มีผูวาราชการจังหวัดรวม 5 คน ดังน้ี (ดู
ตาราง 14) 
 
ตาราง 14 รายนามผูวาราชการจังหวัดสุรินทร ระหวาง พ.ศ.2495-2506 
 

รายนามผูวาราชการจังหวัด ปที่บริหารราชการ ระยะเวลา 
1.นายเลื่อน ไขแสง พ.ศ.2496-2498 2 ป 
2.พันตํารวจเอกนิรันดร ชัยนาม พ.ศ.2498-2500 2 ป 
3.นายมานิต ปุรณพรรด พ.ศ.2500-2501 1ป 
4.หลวงปริวรรตวรวิ จิตร ( จันทร 
เจริญชัย ปริวัตร) 

พ.ศ.2501-2505 4ป 

5.นายคํารณ สังกร พ.ศ.2505-2510 5ป 

 
 ที่มา:  ศิริพร สุเมธารัตน.(2554). ประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองสุรินทร. หนา 144. 

                                                            
 1 พลเอกถนอม กิตติขจร. (2501). การเดินทางไปเยือนภาคอีสานของขาพเจา,ปาฐกถาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 7 
มีนาคม 2501. หนา 5-6. 
 2 ศิริพร สุเมธารัตน.(2554). ประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองสุรินทร. หนา 144. 
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4.  การจัดการเศรษฐกิจของเมืองสุรินทรโดยรัฐบาลชวง พ.ศ.2490-2506 
 ในชวง พ.ศ.2490-2506 รัฐบาลไดดําเนินนโยบายสงเสริมการเกษตรโดยเนนเรื่องการ
เพาะปลูกขาวและปอ  ดังเห็นไดจากขอเท็จจริงดังตอไปน้ี 
 4.1  การผลิตขาวในจังหวัดสุรินทร 
  ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงในป พ.ศ.2489 รัฐบาลไทยมีนโยบายใน
การเพิ่มผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะขาว เน่ืองจากหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศผูผลิต
ขาวตางประสบกับการขาดแคลนขาวภายในประเทศเนื่องจากพื้นที่การผลิตขาวไดรับความเสียหาย
ขากสงคราม  ทําใหไมสามารถผลิตขาวไดทันกับความตองการ  ประกอบกับประเทศไทยตองเสีย
คาปรับในฐานะประเทศผูแพสงคราม เจมส ซี อินแกรม ไดกลาววา  “ ทันทีหลังจากสงครามประเทศ
สวนใหญในเอเชียตะวันออกเฉียงใตนอกจากปะเทศไทยแลว มีความตองการขาวมากจากการเจรจา
สันติภาพในระยะแรก ประเทศไทยตกลงที่จะสงมอบขาวจํานวน 1,500,000 เมตริกตัน โดยไมคิด
คาตอบแทน โดยถือวาเปนคาทําขวัญในการเขารวมสงคราม”1 จากนโยบายของรัฐบาลในการที่จะเพ่ิม
ผลผลิตขาว ทําใหเมืองสุรินทรมีการปลูกขาวจะเห็นไดจากตาราง 15 
 

ตาราง 15 แสดงเนื้อที่และผลผลิตขาวของเมืองสุรินทร ตั้งแตป พ.ศ.2490-2499 
 

พ.ศ. 
เน้ือที่เพาะปลูก เนื้อที่เสียหาย เน้ือที่เก็บเกีย่ว ผลที่ไดขาวเปลือก 
ไร % ไร % ไร เมตริกตัน กก./ไร 

2490 574,872 78.4 50,012 8.7 524,860 31,391 60 
2491 533,599 72.8 7,224 1.3 526,375 40,921 78 
2492 935,766 99.2 197,612 21.1 738,154 99,380 135 
2493 935,051 90.2 14,295 1.5 920,756 93,197 102 
2494 784,388 73.6 0 0.0 784,338 79,492 101 
2495 483,580 43.8 0 0.0 483,580 30,031 62 
2496 1,111,243 94.5 250.0 0.0 1,110,993 123,945 112 
2497 427,511 37.0 358,651 83.9 68,860 6,204 90 
2498 798,473 69.1 102,588 12.8 695,885 81,845 118 

2499 785,475 68.6 25,940 3.3 759,805 82,300 108 

  

 ที่มา: กรมการขาว. กระทรวงเกษตร. เนื้อที่และผลผลิตขาวของการทํานา ระยะ 26 ป 
พุทธศักราช 2480-2505. หนา 52. 

                                                            

 1 เจมส ซี อินแกรม. (2552). การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850-1970, หนา128. 
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  จะเห็นได้ว่าการผลิตข้าวของเมืองในช่วงทศวรรษที่ 2490 นัน้ยงัคงมีผลผลิตใน
ปรมิาณค่อนขา้งสูงโดยเฉพาะใน พ.ศ.2496  เนื่องจากรฐับาลไดม้กีารส่งเสรมิใหม้กีารปลูกขา้วช่วง
หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ประกอบกบัรฐับาบาลไดม้คีวามพยายามแนะน าประชาชนในการปลูกขา้ว
โดยการตัง้โรงเรยีนเกษตรกรรมขึน้ทีเ่มอืงสุรนิทร ์ เพื่อทีจ่ะแนะน าการปลกูขา้วใหถู้กวธิแีละใหไ้ดผ้ล
ผลติเพิม่ขึน้ จะเหน็ได้ว่าในบางปีของทศวรรษที ่2490  มผีลผลติออกสู่ตลาดน้อยอาจเนื่องมาจาก
ปญัหาภยัธรรมชาตทิีท่ าใหม้นี ้าในการท านาท าใหไ้ดผ้ลผลติน้อยลง 
  ถงึแมว้่าในทศวรรษที ่2490 จะมกีารส่งเสรมิการปลูกขา้วจากรฐับาล แต่เนื่องจากขา้ว
เป็นพชืผลทีต่้องการน ้าในการท านาค่อนขา้งมาก ขณะทีพ่ืน้ที่ซึง่ภาคอสีานรวมทัง้เมอืงสุรนิทรม์นี ้า
ในปรมิาณที่น้อยบางปีไม่เพยีงพอต่อการท านา  ท าใหผ้ลผลติขา้วออกสู่ตลาดน้อยลง แต่เป็นที่น่า
สงัเกตว่า  ในช่วงเวลานี้กองส่งเสรมิกรมการขา้วได้น าพนัธุ์ขา้วหอมมะล ิ105 ซึ่งรฐับาลได้พฒันา
พนัธุ์ร่วมกบัสหรฐัอเมรกิาและออสเตรเลยีมาให้ชาวบ้านในจงัหวดัสุรนิทร ์บุรรีมัย ์และศรษีะเกษ
ปลกูเพื่อขาย1 
  ดว้ยปญัหาขาดแคลนน ้าส าหรบัการเกษตรจงึปรากฏว่า ในช่วงปลายทศวรรษที ่2490  
ถึงต้นทศวรรษที่ 2500 รฐับาลจึงมีการส่งเสริมให้ภาคอีสานรวมทัง้เมอืงสุรินทร์มกีารปลูกพืช
เศรษฐกจิทีใ่ชน้ ้าในการเพาะปลกูในปรมิาณน้อย คอื ปอ  
  4.2  การผลิตปอ 
   หลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ทีป่ระเทศไทยต้องส่งออกขา้วเพิม่ขึน้ ท าใหม้คีวาม
ต้องการกระสอบป่านมากขึน้และเพื่อลดการน าเขา้จากต่างประเทศ  ดงันัน้รฐับาลจงึสนับสนุนให้
ราษฎรปลกูปอแกว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบรเิวณภาคอสีานซึง่เป็นพืน้ทีผ่ลติปอแก้วไดม้ากทีสุ่ด ดงั
ปรากฏว่า ในภาคอสีานมกีารผลติปอคดิเป็นรอ้ยละ 95 ของพื้นที่ ขณะที่ขอ้มลูปรมิาณการผลติปอ
ในภาคอสีานทีม่อียู่พบว่า ในปี พ.ศ. 2493/4 ในภาคอสีานมพีื้นที่ปลูกปอแก้ว 30,100 ไร่ และในปี
พ.ศ. 2503/4 ในภาคอีสานมพีื้นที่ปลูกปอแก้วถงึ 3.24 ล้านไร่ หรอืเพิม่ขึ้นจากปีพ.ศ. 2493/4 ถึง 
100 เท่า2  
   ในส่วนของจงัหวดัสุรนิทร์ พบว่า เริม่มกีารปลูกปอในสุรนิทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2498 
เนื่องจากรฐับาลเหน็ว่าสภาพภูมปิระเทศของภาคอสีานมคีวามแหง้แล้งขาดแคลนน ้า ไม่เหมาะสม
กบัการปลกูขา้ว  ดงันัน้รฐับาลจงึส่งเสรมิใหร้าษฎรในสุรนิทรป์ลูกพชืเศรษฐกจิชนิดอื่นขึน้มาคอื ปอ    
ซึ่งเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่มนี ้าน้อย แต่กล่าวได้ว่าในช่วงระยะแรกนัน้การปลูกปอใน
จงัหวดัสุรนิทรย์งัมไีม่มากนัก  ดงัค ากล่าวของผูเ้ฒ่าชาวสุรนิทร ์กล่าวว่า “ปอ ปลูกแถวนอกเมอืง มี
ไม่มาก ชาวบา้นปลูกส่งโรงงาน ส่วนใหญ่มขีา้วและผกัมาก”3 เช่นเดยีวกบัทีข่อ้มลูเชงิสถติกิารผลติ
ปอแกว้ในปี พ.ศ. 2503 ชีว้่ามกีารปลกูปอในจงัหวดัสุรนิทรเ์ป็นรอ้ยละ 0.1 ของพืน้ทีจ่งัหวดัเท่านัน้4 
                                                           
 1 ศริพิร สุเมธารตัน์. (2554).ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่เมอืงสุรนิทร์. หน้า 179-180. 
 2 สุวทิย ์ธรีศาศวตั และดารารตัน์ เมตตารกิานนท์.(2538). ประวตัศิาสตรอ์สีานหลงัสงครามโลกครัง้ที่สองจนถงึปจัจุบนั. 
หน้า 108. 
 3 สมัภาษณ์ นางอ าไพ สุจนิพรหัม. อายุ 82 ปี เป็นผูใ้หส้มัภาษณ์  นฤพร พลบุญ เป็นผูส้มัภาษณ์ วนัที ่24 มถุินายน 
2556. ณ บา้นเลขที ่286/1 ถ.เทศบาล 2 อ.เมอืง จ.สุรนิทร ์
 4 ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต.ิ (2504). แผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ (2505-2509). หน้า 
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5. ผลการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในจังหวัดสุรินทร 
 การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในชวง พ.ศ.2490-2506 สงผลใหเศรษฐกิจ
แบบพอยังชีพของชาวบานในสุรินทรเปลี่ยนมาเปนเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ที่ชาวบานผลิตสินคาเพื่อ
ขายโยเนนชนิดที่เปนที่ตองการของตลาด  ดังปรากฏวานับตั้งแต พ.ศ.2502  ที่รัฐบาลสงเสริมใหปลูก
ขาวหอมมะลิ 105 ซึ่งเปนที่ตองการของตลาด  ชาวนาในสุรินทรไดเปลี่ยนมาปลูกขาวพันธุนี้เปน
หลัก1 และมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ เชน  การใชปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช  มาใชในการผลิต2  ทั้ง
ยังพบวา  ชาวบานใหความสําคัญกับการหาเงินมาใชจายในครัวเรือนมากขึ้น  ดังเห็นไดจาก  กรณี
ของชาวบานในหมูบานตระแสง ตําบลตระแสง อําเภอเมือง  ที่มีการออกจากหมูบานเพ่ือไปหางาน
รับจางไปขายแรงงานกอสรางในเมืองสุรินทร  หรือในกรุงเทพฯ เพ่ือหารายไดมาใชจายในครอบครัว3 
 ขณะที่ในสวนของตัวเมืองสุรินทร  จากคําบอกเลาของผูอาวุโสชาวสุรินทร  พบวาชวง
ทศวรรษ 2500 เปนชวงที่เศรษฐกิจการคาภายในตัวเมืองสุรินทรมีการขยายตัวสูง  พอคาในเมืองมี
การแขงขันกันขายสินคาโดยขึ้นรถโดยสารไมวาจะเปน “รถคอกหมู”∗  หรือ “รถบัส” ออกไปขาย
สินคาตาอําเภอรอบนอก  เชน อําเภอจอมพระ อําเภอทาตูม อําเภอรัตนบุรี  ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองจาก
การพัฒนาเสนทางคมนาคมตามโครงการของรัฐ  ทําใหพอคาในเมืองสามารถออกไปเสนอสินคาให
รานคาในอําเภอรอบนอก  ไดสะดวกยิ่งขึ้น4 
 อยางไรก็ตาม  การขยายตัวของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในสุรินทรไมไดมีผลเฉพาะผลดาน
ดีเทานั้น แตอีกดานหนึ่งก็สรางปญหาใหชาวบานในสุรินทรเชนเดียวกัน ดังเห็นไดจากกรณีของ
หมูบานตระแสง  อําเภอเมือง  ที่การขยายตัวของการทํานาปลูกขาวเพื่อขายในชวงทศวรรษ 2490 
ถึงตนทศวรรษ 2510ทําใหพ้ืนที่ปาทําเล ซึ่งชาวบานเคยใชเปนแหลงอาหารลดลงอยางรวดเร็ว(ดูตาราง
ที่16 ประกอบ) เน่ืองจากชาวบานไปบุกเบิกพื้นที่สําหรับทํานา ทําใหเหลือที่สําหรับบุกเบิกทํากินลดลง
เร่ือยๆ  ในขณะที่จํานวนประชากรของหมูบานเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เม่ือมีการ แบงที่ดินเปนมรดกให
ลูกหลานที่เปนคนรุนใหม แตละครัวเรือนจึงมีที่ทํากินในมือไมมากนักและไมสามารถบุกเบิกที่ดินใหม
ไดเพียงพอ  เพราะพ้ืนที่ปาธรรมชาติแทบจะไมเหลือแลว  อีกทั้งชาวบานสวนหนึ่งมีคานิยมบริโภค
ของใชในครัวเรือนตามรูปแบบของคนเมือง  ที่นิยมใชจายของที่มีราคาแพง จึงเกิดปญหารายจาย
มากกวารายรับ  นําไปสูการขายที่ดินที่มีอยูใหคนอ่ืนเพื่อนําเงินมาใชหน้ี  ซึ่งสงผลใหชาวบานกลุมน้ี
ไมมีที่ดินทํากิน5  

                                                            
 1 ศิริพร สุเมธารัตน. (2554). ประวัติศาสตรทองถิ่นเมืองสุรินทร. หนา 230 ; ไพฑูรย มีกุศล และสุวิทย ธีรศาศวัต. 
(2533). รายงานการวิจัยเร่ือง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน:  กรณีบานโสมน 
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร. หนา 43. 
 2 ไพฑูรย มีกุศล และสุวิทย ธีรศาศวัต. เลมเดียวกัน. หนา 53. 
 3 วิลาส โพธสาร และสุวิทย ธีรศาศวัต. (2544). รายงานการวิจัยเร่ือง เศรษฐกิจชุมชนหมูบานอีสานหาทศวรรษหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ.2488-2543): กรณีศึกษาบานตระแสง. หนา 39,45. 

 ∗ รถคอกหมู มีลักษณะคือ หัวรถจะยาวประมาณ 1.5-2 เมตร  ที่น่ังคนขับทําดวยไมกวางประมาณ 1 เมตร  ไมมีประตู
ทั้งสองดาน หลังคายื่นไปขางหนา  ตลอดไปจนถึงทาย ดานหลังคนขับเปนที่น่ังผูโดยสารอยูดานขางกระบะรถ 2 ดาน พื้นทําดวยไม 
และตอกระบะขางข้ึนไปถึงหลังคา ดานทายกระบะมีบันไดใหผูโดยสารเหยียบข้ึน – ลง คนขับรถเรียกกันโดยทั่วไปวา “โชวเฟอร” เด็ก
รถเรียกวา “แอดรถ”  พนักงานเก็บเงินโดยมากเปนเจาของรถ 
 4 อัษฎางค ชมดี (บรรณาธิการ). (2552). รอยเร่ืองเมืองสุรินทร (มาลัย ๒). หนา 152-156. 
 5 วิลาส โพธิสาร และสุวิทย ธีรศาศวัต. เลมเดียวกัน. หนา 55-61. 
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ตาราง 16 ปริมาณพื้นที่ปา ทําเล ในตําบลตระแสง อําเภอเมืองสุรินทร  ระหวาง พ.ศ.2493-2513 
 

ป พื้นที่ปา (ไร)  อัตราการลดลง (ไร) 
2493 800 - 
2503 600 -200 
2513 500 -100 

 
 ที่มา: ดัดแปลงจาก วิลาศ โพธิสาร และสุวิทย ธีรศาศวัต. (2544). รายงานการวิจัยเรื่อง 
เศรษฐกิจชุมชนหมูบานอีสานหาทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ.2488-2543): กรณีศึกษา
บานตระแสง. หนา 56. 
 
 

  ปญหาการลดลงของพื้นที่ปา  ซึ่งเปนแหลงอาหารของชาวบานและปญหาหนี้สินที่ที่เกิด
จากคานิยมในการบริโภคสินคาราคาแพงจนมีรายจายสูงกวารายรับ  ยังเพ่ิมขึ้นในทศวรรษตอๆมา  
โดยกรณีแรกจะเห็นไดจากปริมาณการลดลงของพื้นที่ปาในสุรินทรชวง พ.ศ.504-2528 (ดูตาราง 17 
ประกอบ) 
 
ตางราง 17 อัตราการทําลายปาในจังหวดัสุรินทร พ.ศ.2504 -2528 

 
ป พื้นที่ปา (ตารางกิโลเมตร) คิดเปนรอยละของพื้นทีจ่ังหวัด 

2504 2,895 35.63 
2516 1,742 21.44 
2519 961 11.82 
2521 441 5.43 
2525 426 5.24 
2528 363 4.46 

 
 ที่มา: ดัดแปลงจาก ชอบ ดีสวนโคก และคณะ. (2532). รายงานการวิจัยเรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ํามูลตั้งแต พ.ศ.2475 ถึงปจจุบัน. หนา 201. 
 
  สวนนโยบายอยางหลังเห็นไดจากกรณีของชาวบานในหมูบานโสมน  ตําบลบัวโคก 
อําเภอทาตูม ซึ่งพบวา  นับตั้งแต พ.ศ.2526  เปนตนมา  ชาวบานประสบปญหาหนี้สินทั้งที่เกิดจาก
การซื้อปุยเคมีซึ่งมีราคาสูงมาใชในการทํานา  และหน้ีสินที่เกิดจากการที่ชาวบานมีคานิยมบริโภค
สินคาที่มีราคาแพงตามกระแสทุนนิยม  จนเกิดการกูหนี้ยืมสินจากญาติพ่ีนองและนายทุน1 
                                                            
 1 ไพฑูรย มีกุศล และสุวิทย ธีรศาศวัต. (2533). รายงานการวิจัยเร่ือง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ
กับภาวะหนี้สินในหมูบานอีสาน: กรณีศึกษาบานโสมน ตําบลบัวโคก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร. หนา 66-76. 
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  ปญหาการลดลงของพื้นที่ปาและปญหาหนี้สินของชาวบานในสุรินทรนับตั้งแต
ทศวรรษ 2510 เปนตนมา  กลาวไดวา เปนผลตอเน่ืองมาจากการดเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาลไทยชวง พ.ศ.2490-2506 ที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในสุรินทรนั่นเอง 
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บทที่ 4 
สรุป 

 
 ปริญญานิพนธฉบับน้ี  ตองการศึกษาความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐบาลกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในเมืองสุรินทร พ.ศ.2435-2506 
 จากการศึกษาพบวา  เศรษฐกิจของเมืองสุรินทรในชวงกอน พ.ศ.2435 นั้น ยังคงเปนแบบ
พอยังชีพแตในขณะเดียวกันมีการสงออกของปาในรูปของการสงสวยใหกับรัฐบาลที่กรุงเทพฯ เม่ือ
ถึง พ.ศ.2435 เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตเพื่อการคาซึ่งสัมพันธกับการเมือง โดยที่รัฐบาล
พยายามผลักดันใหมีการปลูกขาวเพื่อสงขายแตผลผลิตที่ไดไมไดผลตามที่รัฐบาลคาดไวเนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศที่แหงแลงสภาพดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ  และขาดแคลนระบบชลประทานที่จะ
สงเสริมใหการปลูกขาวดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ การชลประทานที่มีสวนใหญเปนการจัดทําขึ้น
เองในหมูราษฎรโดยการทําเหมืองฝายกั้นน้ําในลําน้ําสายเล็กและทําระหัดวิดน้ําในที่ที่น้ําไหลเช่ียว
ขาดเทคนิคในการผลิต 
 ในป พ.ศ.2475 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมา
เปนระบอบประชาธิปไตย ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจที่มีตอภาคอีสานรวมทั้ง
เมืองสุรินทร โดยมีจุดมุงหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยรัฐบาลไดสงเสริม
การเกษตรของราษฎรและพัฒนาระบบชลประทาน เพ่ือชวยในการทําการเกษตร  ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนี้สวนหนึ่งเปนผลจากการเคลื่อนไหวของกลุม ส.ส.อีสานที่พยายามผลักดันใหรัฐบาล
พัฒนาพื้นที่ภาคอีสานรวมทั้งเมืองสุรินทรอยางจริงจัง โดยการพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานรวมทั้งเมือง
สุรินทรเริ่มปรากฏชัดเจนในทศวรรษที่ 2490ดังปรากฏวารัฐบาลไดสงเสริมการปลูกขาวเนื่องมาจาก
ความตองการขาวในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหชวงตนทศวรรษที่ 2490 ปริมาณการผลิต
ขาวในสุรินทรเพ่ิมขึ้นอยางมาก กอนที่การผลิตขาวจะเริ่มลดลงในชวงปลายทศวรรษที่ 2490 
เน่ืองจากรัฐบาลไดมีการสงเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนซ่ึงใชน้ําในการเพาะปลูกนอย สามารถขึ้น
ไดดีในบริเวณที่มีความขาดแคลนน้ํา เชน ปอ ซึ่งเริ่มมีการปลูกตั้งแต พ.ศ.2498 เปนตนมา แต
ผลผลิตในชวงแรกของการสงเสริมการเพาะปลูกของรัฐบาลยังมีปริมาณไมมานัก 
 นอกจากดานการเพาะปลูกแลว ราษฎรเมืองสุรินทรยังมีการเลี้ยงสุกรเพื่อสงขายโดยมี
พอคาชาวจีนเปนผูรับซื้อสุกรซึ่งในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น เมืองสุรินทรสามารถสงออก
สุกรไดคอนขางมาก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยังมีการสงออกสุกรอยูแตมีปริมาณไมมากนัก 
นอกจากทางดานการเกษตรที่รัฐบาลมีการสงเสริมอยางจริงจังแลว  รัฐบาลยังไดมีการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติและแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นมา ซึ่งแผนทั้งสองนี้ไดมุง
พัฒนาเศรษฐกิจของภาคอีสานโดยมีการใหความรูในดานการเกษตรแกราษฎรใหสามารถทํา
การเกษตรอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไดผลผลิตในปริมาณมากขึ้น   
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นอกจากนี้การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติและแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังมีการพัฒนาเสนทางคมนาคมไดมุงใหมีการกอทางถนน ซึ่งไมเพียงแตจะ 
ชวยในการขนสงและเพื่อประโยชนในดานความมั่นคงเทานั้น แตถนนเหลานี้ยังทําใหเมืองสุรินทร
สามารถขนสงสินคาและเดินทางไดรวดเร็วสงผลใหการคาในจังหวัดทําไดอยางสะดวกและเกิดอาชีพ
ใหมๆ ในหมูราษฎร  เชน อาชีพรับจาง อาชีพชางไม อาชีพขับรถรับจาง ฯลฯ  
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