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 The purpose of thesis is to study the impact of American bases on the economic 

and social conditions of Udornthani Province between 1962 and 1977. The result of this study 

shows that the presence of the 8,000-strong military personnel at the American bases in 

Udornthani contributed greatly to the economic growth of the province. The bases attracted 

job seekers from within Udorn as well as from neighbouring provinces. People were employed 

for various kinds of jobs within the bases and for external services. Many new businesses, 

especially the entertainment sector, were set up in order to serve the needs of young 

American soldiers. Hotels, Bars, night clubs, massage parlours, bungaloes, and houses to let, 

were ubiquitous and making good profits. The municipality extended in size in response to the 

unexpected economic boom. However, this development was to be followed by social 

problems such as prostitution, drug addiction, and often-despised children of mixed 

American-Thai parentage.  

 The withdrawal of American troops from Udorn in 1976, after the debacle of 

American involvement in the Vietnam War, brougt about an abrupt change in the economic 

and social conditions in the province. Thousands of local workers lost their well-paid jobs, and 

inevitably, houses of pleasures and all sorts of related services had to close down. Lack of 

jobs and employment accentuated the already-existing social problems, notably, abandoned 

orphans, deserted women of comfort, and crimes. Local workers, however, proved to be 

resilent in the face of dire situation. Many went back to resume their work in the paddy fields, 

whereas others either started petty and small-scale brades, or sought employment abroad as 

manual or skilled workers. As a chief town with favourable economic potentials, it was not 

long before Udornthani recovered economically and regained its status as a thriving 

commercial centre in Upper Northeast Thailand.          
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เม่ือเวียดนามเหนือยกกองกําลังทหารคอมมิวนิสตบุกเวียดนามใต  ซ่ึงขณะนั้น
เวียดนามใตอยูภายใตการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา  สหรัฐอเมริกาจึงตัดสินใจทําสงครามอยาง
เปนทางการกับเวียดนามเหนือเพื่อยับยั้งการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสตเขาสูภูมิภาคอินโดจีน  
นับวาเปนการเกิดสงครามเวียดนามอยางเปนทางการเม่ือ พ.ศ.2506 สงครามเวียดนามสงผลให
อุดรธานีกลายเปนจังหวัดที่มีความสําคัญทางดานความมั่นคง  เนื่องจากรัฐบาลตั้งแตสมัยจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม  รัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต  และรัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร  ตางก็มี
นโยบายใหความรวมมือกับสหรัฐอเมริกาในการตอตานการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสมท่ีกําลัง
ทวีความรุนแรงในภูมิภาคอินโดจีนในขณะนั้นอยางตอเนื่อง  การทําสงครามเวียดนามในคร้ังนั้น
ทางสหรัฐอเมริกาไดขออนุญาตขอใชพื้นท่ีของสนามบินหลายแหงในประเทศไทย เพื่อใชในการ
พักเติมน้ํามันเคร่ืองบิน  เปนท่ีพักของกองกําลังทหาร  ลําเลียงอาวุธยุทโธปกรณ  เปนฐานทัพเรดาร
เพื่อโจรกรรมขอมูลฝายตรงขาม  และเปนฐานบินเพื่อทิ้งระเบิดในเวียดนามของเครื่องบิน B - 52  
ทาอากาศยานของไทย  8  แหง  ถูกใชเปนฐานทัพสําหรับปฏิบัติการของอเมริกาในสงครามเวียดนาม  
คือ  สนามบินดอนเมือง โคราช  นครพนม  ตาคลี  (นครสวรรค)  อุดรธานี  อุบลราชธานี  อูตะเภา  
(ชลบุรี)  และนํ้าพอง  (ขอนแกน)1 
 จังหวัดอุดรธานีตั้งอยูบนเสนทางการคมนาคมสายหลักของภาคอีสาน คือ ถนน
มิตรภาพ  (เร่ิมใชเม่ือ พ.ศ.2500)  ท่ีเร่ิมตนจากจังหวัดสระบุรีผานจังหวัดนครราชสีมา  ขอนแกน  
อุดรธานี  แลวไปส้ินสุดท่ีจังหวัดหนองคาย  เปนเสนทางท่ีอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสาร
และการคาขายกับกรุงเทพฯ  และเมืองตางๆ ในภูมิภาค  อีกท้ังมีระยะทางหางจากประเทศเวียดนาม
ไมไกลนัก  เคร่ืองบินรบสหรัฐฯ ใชเวลาบินไปฮานอยเพียง  40  นาที2  จึงเปนเหตุผลท่ีทําให

                                                 
 1 พวงทอง  รุงสวัสดิทรัพย  ภวัครพันธุ, สงครามเวียดนาม : สงครามกับความจริงของ

รัฐไทย (กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2549), 9.  
 2 แถมสุข  นุมนนท,  “ไทย – อเมริกา : พันธะสงครามเวียดนาม.”  รวมบทความ
ประวัติศาสตร , 1  (กรกฎาคม  2523) : 102. 
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สหรัฐอเมริกาไดเลือกสนามบินจังหวัดอุดรธานีใชเปนท่ีตั้งฐานทัพ  เพ่ือเปนท่ีเติมน้ํามัน  ลําเลียง
กําลังพล  เปนท่ีพักของกองทหาร  โดยเฉพาะการต้ังคายรามสูรเพื่อเปนศูนยส่ือสารทางวิทยุท่ีมี
เคร่ืองมือส่ือสารท่ีใหญและซับซอนท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  หรือเปนท่ีสองของโลก  รองจาก
สถานีส่ือสารของอเมริกาในเมืองออกเบอรก  ประเทศเยอรมนี3  เพื่อใชในการจารกรรมความลับ
ของฝงคายคอมมิวนิสต  

 กอนท่ีสงครามเวียดนามจะเกิดข้ึนนั้นจังหวัดอุดรธานีเปนเมืองท่ีมีความเจริญรุงเรือง
ทางดานเศรษฐกิจในระดับหนึ่งมาแลว  เปนท่ีทราบกันดีวาเสนทางรถไฟเปนปจจัยสําคัญในการนํา
ความเจริญจากกรุงเทพฯ ออกมาสูภูมิภาค  แตกอนท่ีเสนทางรถไฟจะนําความเจริญมาสูจังหวัด
อุดรธานี  เมื่อ พ.ศ.2480 นั้น  เดิมทีจังหวัดอุดรธานีก็มีระบบเศรษฐกิจท่ีดีอยูแลว  เนื่องมาจาก
อุดรธานีมีระบบการคาท่ีเช่ือมโยงกับจังหวัดตางๆ  ในภาคอีสาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณภาค
อีสานตอนบน  อุดรธานีเปนศูนยกลางตลาดสินคาเกษตรกรรมและวัตถุดิบ  คอยรับและกระจาย
สินคากับพื้นท่ีขางเคียง  เชน  รับยาสูบท่ีมาจากจังหวัดหนองคาย  รับปอจากจังหวัดเลย  แลว
กระจายสูจังหวัดขอนแกน  และนครราชสีมา  เปนตน    รวมท้ังการติดตอคาขายกับประเทศเพ่ือน
บานอยางประเทศลาวและประเทศเวียดนามในรูปแบบของคาราวานสินคา  กองคาราวานสินคานี้มี
ท้ังกองคาราวานของชาวอุดรธานีเองและกองคาราวานจากตางถ่ิน  โดยเฉพาะกองคาราวานสินคา
จากจังหวัดนครราชสีมา  และขอนแกน  จะเขามาติดตอคาขายกับชาวเมืองอุดรธานีมากเปนพิเศษ  
การคาแบบกองคาราวานสินคานั้นพอคาจะรับซ้ือสินคาพ้ืนเมืองจากคนในทองถ่ิน  เปนสินคา
เกษตรกรรมและของปา นําไปขายยังเมืองขอนแกนหรือโคราช  ขากลับก็ซ้ือสินคาจําพวกเคร่ืองใช
ในครัวเรือน  เคร่ืองนุงหม  หรือสินคาแปลกๆ  ท่ีไมสามารถหาซ้ือไดหรือผลิตไดในทองถ่ินมาขาย
แกชาวเมืองอุดรธานี นับวาเปนรูปแบบการคาที่เจริญรุงเรืองเปนอยางมากกอนท่ีทางรถไฟจะเชื่อม
มาถึงจังหวัดอุดรธานี   
 การคาขายโดยเสนทางเกวียนในระยะนั้นคงเจริญรุงเรือง  ซ่ึงจากการบอกเลาทําให
ทราบวาในอดีตอุดรธานีบริเวณส่ีแยกหอนาฬิกา  เคยเปนท่ีจอดเกวียนชุมทางการคา  ท่ีรับสินคามา
จากโคราช  จนคนทองถ่ินเรียกบริเวณนั้นวา  ส่ีแยกคอกวัว  เดิมเปนท่ีอยูอาศัยของคนไทยชาว

                                                 
 3 พวงทอง  รุงสวัสดิทรัพย  ภวัครพันธุ, สงครามเวียดนาม : สงครามกับความจริงของ

รัฐไทย, 17. 
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โคราชท่ีรับสงสินคามาใหกับพอคาชาวจีนในอุดรธานีอีกดวย4    กระท่ังเสนทางรถไฟไดตัดมาถึง
จังหวัดอุดรธานีแลวนั้นก็ยิ่งทําใหจังหวัดอุดรธานีมีการติดตอคาขายกับภายนอกมากยิ่งข้ึน  
ประกอบกับหลังจากนั้นไมถึง  20  ป  ประเทศไทยก็เขาสูชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  ฉบับท่ี  1  
ท่ีสนับสนุนในการเพิ่มผลผลิตทางเกษตรกรรม  พรอมกับการเขามาของพืชเศรษฐกิจชนิดตางๆ  
เชน  ปอ  ขาวโพด  มันสําปะหลัง  ออย  เปนตน  จังหวัดอุดรธานีเปนจังหวัดท่ีเนื้อท่ีเปนอันดับ  4  
ของภาค  มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมากสามารถสงผลผลิตดานเกษตรกรรมมากติดอันดับตนๆ  ของ
ประเทศ  โดยเฉพาะออย  ปอ  และมันสําปะหลัง 
 เม่ือเกิดสงครามในอินโดจีน  จังหวัดอุดรธานีไดกลายเปนท่ีตั้งของฐานทัพสหรัฐอเมริกา  
แลวพบวาเกิดความเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางกะทันหัน  เม่ือรัฐบาลไทยตกลงให
จังหวัดอุดรธานีเปน 1 ใน 7 ของท่ีตั้งฐานทัพสหรัฐฯ ในประเทศไทย  ทหารสหรัฐจํานวนกวา 
8,000 นายไดเขามาประจําท่ีจังหวัดอุดรธานี  ฐานบินอุดรธานีเปนท่ีตั้งของหนวยลาดตระเวนทาง
อากาศ  ทําหนาท่ีสงเคร่ืองบินรบออกไปโจมตีในอินโดจีน  ถายภาพเปาหมายและบันทึกผลการ
โจมตี  นอกจากนั้นฐานบินอุดรธานียังถูกใชเปนฐานฝกและปฏิบัติการรบทางอากาศใหกับทหาร
ลาวฝายขวา5 โดยอยูใตบังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพอากาศท่ี  7  ของสหรัฐฯ  ใน
เวียดนามใต  อุดรธานีจึงกลายเปนศูนยกลางควบคุมสงครามอากาศในไทย6  พรอมกับการเขามา
ของเงินดอลลารสหรัฐฯ วันละกวา  1  ลานดอลลารเขามาหมุนเวียนอยูในระบบเศรษฐกิจของเมือง
อุดรธานีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเมืองอุดรธานีอยางชัดเจน   
 ภายในเมืองอุดรธานีและในคายทหารอเมริกันเกิดอาชีพตางๆ  มากมายเพื่อตอบสนอง
ความตองการ  ความสะดวกสบายแกเหลาทหารอเมริกัน  เชน  ชางไฟฟา ชางปะปา  ถีบสามลอ  
แมบาน  ยาม  เมียเชา  ฯลฯ  กิจการบริการตางๆ  ไดเกิดข้ึนมาหลายกิจการ  เชน  โรงแรม  บาร  
ไนทคลับ  อาบอบนวด ฯลฯ  อาชีพและกิจการท่ีผูกพันกับการดํารงชีวิตของทหารอเมริกันไดเพ่ิม
จํานวนข้ึนอยางรวดเร็วและสรางรายไดอยางมากแกชาวเมืองอุดรธานีและจังหวัดใกลเคียง  สถานการ
อุตสาหกรรมไดจดทะเบียนใหมมากข้ึนทุก  ๆ ป  ในป  2512  มีการจดทะเบียนใหม  4  แหง  ป  2514  พุง

                                                 
 4 เพ็ญแข  คชเดช, “บทบาทเศรษฐกิจและการเมืองของคนไทยเช้ือสายจีนในเขต

เทศบาลเมืองอุดรธานี  พ.ศ.  2480 – 2540” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ไทยคดีศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2543), 4.   

 5 พวงทอง  รุงสวัสดิทรัพย  ภวัครพันธุ, สงครามเวียดนาม : สงครามกับความจริงของ
รัฐไทย, 15. 

 6 เร่ืองเดียวกัน, 15. 
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สูงถึง  483 7  แหง  และมากข้ึนทุกๆ  ปหลังป  2517    ในป  2521  สถิติการจดทะเบียนพาณิชยของ
อําเภอเมืองอุดรธานีมีมากถึง  4,299  แหง8    กิจการธนาคารตองขยายสาขาใหมมากข้ึน  จํานวนเงิน
ฝาก  และกูยืมเพิ่มจํานวนอยางตอเนื่อง  เชน  ป  2511  มีเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย  72.24  
ลานบาท  แตในป  2516  นั้นมีเงินฝากประจําสูงถึง  384.49  ลานบาท9    ในชวงของสงครามมี
ขอตกลงที่ทางจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแกนไดทําขอตกลงกันไววา  ไมอนุญาตใหทหาร
อเมริกันท่ีประจําการอยูท่ีฐานทัพน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  เขาไปพักผอนหาความสําราญท่ีเมือง
ขอนแกน  ทําใหเมืองอุดรธานีตองรองรับการมาแสวงหาความสุขของทหารจากฐานทัพสหรัฐของ
ท้ังสองจังหวัด  นอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังไดใหความชวยเหลือแกประเทศไทยในหลาย  ๆ ดาน  เชน  
เงินทุนโครงการตางๆ  การทหาร  การศึกษาหรือการฝกอบรม  การคมนาคม  การสาธารณสุข    เปนตน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนในการกอสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  เชน  ถนน  ไฟฟา  ชลประทาน  
สาธารณสุข  ปจจัยเหลานี้สงผลใหสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเมืองอุดรธานีเจริญข้ึนอยาง
รวดเร็ว   
 ในการศึกษาคร้ังนี้ตองการศึกษาถึงปจจัยของการเขามาต้ังฐานทัพสหรัฐอเมริกาใน
จังหวัดอุดรธานี  ความเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมเมืองอุดรธานีจากการต้ังฐานทัพ
สหรัฐอเมริกาในชวง  พ.ศ. 2505 – 2520  และผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมเมืองอุดรธานี
หลังจากสงครามเวียดนามส้ินสุดลง  การศึกษาของจังหวัดอุดรธานีท่ีผานมายังไมมีการศึกษาอยาง
จริงจัง  สวนใหญเปนการศึกษาถึงประวัติความเปนมาของจังหวัดอุดรธานีอยางกวางๆ ถึง
สภาพแวดลอม สภาพเศรษฐกิจ  วัฒนธรรมประเพณี  และสถานท่ีทองเท่ียว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การศึกษาท่ีเกี่ยวของกับแหลงโบราณคดีบานเชียง  เพื่อใชเปนหนังสือแจกในวาระสําคัญของจังหวัด
และเผยแพรแหลงทองเท่ียวของจังหวัดโดยหนวยงานภาครัฐเทานั้น  เชน  กรมศิลปากร  กรมผัง
เมือง  กรมท่ีดิน  สํานักงานจังหวัด  เปนตน 

 
 
 

                                                 
 7 สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดอุดรธานี  ป  2512 (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2512), 46. 
 8 เร่ืองเดียวกัน, 47. 
 9 สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดอุดรธานี  ป  2515 (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2515), 42. 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมเมืองอุดรธานี 
 จากการศึกษาสถานภาพวิทยานิพนธ  งานเขียน  และบทความท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบ

ของฐานทัพสหรัฐอเมริกาตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอุดรธานีในชวงสงคราม
เวียดนาม  ท่ีผานมาพบวายังไมมีผูศึกษาไวโดยตรง  อยางไรก็ตามไดมีงานจํานวนหนึ่งท่ีมีเนื้อหา
บางสวนเกี่ยวของกับการต้ังฐานทัพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย  และสภาพเศรษฐกิจและสังคม
จังหวัดอุดรธานีท่ีสามารถใหขอคิดท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมเมือง
อุดรธานีในเบ้ืองตนอยูบาง  ดังรายละเอียดตอไปนี้   

 วิทยานิพนธของ  เพ็ญแข  คชเดช  เร่ือง  บทบาทเศรษฐกิจและการเมืองของคนไทย
เช้ือสายจีนในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี  พ.ศ.  2480 – 2540 วิทยานิพนธเลมนี้มุงศึกษาถึงบทบาท
ทางเศรษฐกิจและการเมืองของคนไทยเช้ือสายจีน เร่ิมต้ังแตประมาณ พ.ศ.  2480  ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ี
ทางรถไฟมาถึงเมืองอุดรธานี  จากอุปนิสัยสวนตัวของคนในทองถ่ินท่ีไมชอบการคาขาย  ไดเปด
โอกาสใหชาวจีนยายถ่ินฐานเขามาคาขาย  เร่ิมจากการคาขายเล็กๆ  กอนแลวเก็บออมสะสมทุนจนมี
เงินทองมากพอที่จะประกอบกิจการใหญๆ ในเวลาตอมา  เชน กิจการโรงสี  กิจการโรงแรม  
จนกระท่ังในป  พ.ศ.2503 – 2515  ธุรกิจของคนไทยเช้ือสายจีนในหลายๆ  ตระกูลไดเจริญรุงเรือง
อยางมากเม่ือทหารอเมริกันเขามาต้ังฐานทัพท่ีอุดรธานี  ชาวไทยเชื้อสายจีนก็ตั้งกิจการตางๆ ท่ี
เอ้ืออํานวยความสะดวกสบายตอทหารอเมริกัน  นับวาเปนยุคทองของชาวจีนเลยทีเดียว  ภายหลัง
การถอนทหารกลับของรัฐบาลอเมริกันทําใหกิจการของคนไทยเช้ือสายจีนทรุดตัวลง  แตดวย
ในชวงนั้นประเทศไทยมีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  4  จึงทําใหกิจการ
ของคนไทยเช้ือสายจีนซบเซาลงเพียงไมนานก็กลับมาควบคุมระบบเศรษฐกิจของเมืองอุดรธานีมา
จนกระท่ังปจจุบัน 
 ภาพที่ไดจากงานวิจัยเลมนี้เปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมเมืองอุดรธานีชวง  พ.ศ.2505 – 2520  เนื่องจากเปนการศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมเมือง
อุดรธานีในชวงเวลาเดียวกัน  พื้นท่ีเดียวกัน  แตการศึกษาของเพ็ญแข คชเดช  ไดมุงเนนไปที่บทบาท
ของคนไทยเช้ือสายจีน  ขณะเดียวกันท่ีความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองอุดรธานีนั้น
ยังมีปจจัยตางๆ  กลุมคนอ่ืนๆ  อีกมากท่ีมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจ  ไมวาจะเปนคนในทองถ่ินเอง  
คนตางถ่ิน  ขาราชการ  และรวมถึงนโยบายของรัฐในยุคสมัยนั้นดวย 
 วิทยานิพนธของ  ยุพาพิน  ภาระศรี  เร่ือง  การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของภาคอีสาน  พ.ศ. 2505 – 2516 นับวาเปนผลงานช้ินหนึ่งท่ีจุดประเด็นความคิดท่ีจะศึกษาเร่ืองนี้ 
งานของยุพาพินช้ินนี้ตองการช้ีใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของภาค
อีสานเม่ือคร้ังเร่ิมมีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 ในป พ.ศ.  2504  วาเปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 6 

ปจจัยสําคัญของการเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของภาคอีสาน  รวมท้ังนโยบายของรัฐท่ี
รวมมือกับสหรัฐอเมริกาตอตานการแทรกแซงของลัทธิคอมมิวนิสม  สงผลใหไทยไดรับความ
ชวยเหลือทางดานการทหาร  การเงิน การศึกษา  เพื่อพัฒนาประเทศโดยเฉพาะพ้ืนท่ีภาคอีสาน  ซ่ึง
เปนพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงตอการเขามาแทรกแซงของขบวนการคอมมิวนิสตนั้นใหเกิดความเจริญ  
สามารถติดตอคาขาย  ส่ือสาร  และเจาหนาท่ีของรัฐสามารถเขาไปดูแลทุกขสุขของประชาชนได
สะดวก  แตงานช้ินนี้ไดใหขอบเขตการศึกษาท่ีคอนขางกวาง  โดยเปนการศึกษาความเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมท้ังภาคอีสาน  ทําใหภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของภาค
อีสานยังคลุมเคลืออยู       
 วิทยานิพนธของ  ณัฏฐิรา  กาญจนศิลป  เร่ือง  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ.2500 – 2540  วิทยานิพนธเลมนี้ตองการศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา  ในชวง  พ.ศ.2500 – 2540  โดยปจจัยท่ีพบก็คือ
จังหวัดนครราชสีมานั้นต้ังอยูในภูมิประเทศที่เหมาะสม  มีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวกสามารถติดตอ
คาขายกับกรุงเทพฯ  และภูมิภาคตางๆ  ท้ังภาคอีสานและภาคตะวันออก  อีกท้ังนโยบายของรัฐท่ี
สนับสนุนใหราษฎรปลูกพืชเศรษฐกิจ  เชน  ขาวโพด  มันสําปะหลัง  ปอ  และออย  เพื่อปอน
โรงงานอุตสาหกรรม  เปนปจจัยท่ีทําใหจังหวัดนครราชสีมาเจริญรุงเรืองทางดานเศรษฐกิจมาก
ท่ีสุดในภูมิภาค  งานของณัฏฐิรา  เลมนี้ไดใหประโยชนในเร่ืองของนโยบายของรัฐท่ีวางไวสําหรับ
การพัฒนาภาคอีสานใหหลุดพนจากความยากจน  ขณะเดียวกันจังหวัดนครราชสีมาก็เปนจังหวัด
หนึ่งที่มีทหารอเมริกันเขามาต้ังฐานทัพ  ทําใหสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเกิดการเปล่ียนแปลงดวย
ไมนอยเชนเดียวกับเมืองอุดรธานี  แตงานเลมนี้ไมไดมุงศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงทางดานสังคม
ดวย  จึงทําใหงานเลมนี้ขาดบรรยากาศของสภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนชาวนครราชสีมา
ไปบาง   
 ประวัติศาสตรอีสานหลังสงครามโลกคร้ังท่ี  2 – ปจจุบัน  ของ  สุวิทย  ธีรศาสวัตร  
และ  ดารารัตน  เมตตาริกานนท  งานเลมนี้เปนการศึกษาประวัติศาสตรอีสานหลังสงครามโลกคร้ัง
ท่ี  2  ในดานเศรษฐกิจและสังคม  การศึกษาในงานเลมนี้พบวาวิถีชีวิตของชุมชนชาวอีสานถูกโยง
เขาสูระบบเศรษฐกิจระดับชาติหลังจากท่ีภาครัฐสรางโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  1  พ.ศ.2501 - 2504  เชน  ถนน  ไฟฟา  การ
ชลประทาน  การสาธารณสุข  ฯลฯ  โดยเฉพาะการสรางถนนไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางมาก  เชน  การเคล่ือนยายชุมชน  เกิดอาชีพธุรกิจขนสงโดยสาร  เกิดการ
ติดตอระหวางเมืองกับชุมชน  เปนตน  ไมเพียงเทานั้นภาครัฐยังสนับสนุนใหชาวอีสานปลูกพืช
พาณิชยเพื่อปอนเขาสูโรงงานอุตสาหกรรม  ไดแก  ฝาย  ยาสูบ  ขาวโพด  ปอแกว  ออย  และมัน
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สําปะหลัง  ยิ่งทําใหชาวอีสานตองเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตแบบยังชีพมาสูการผลิตเพื่อบริโภคและขาย  
นอกจากนั้นยังศึกษาถึงปจจัยท่ีทําใหชาวอีสานสวนใหญมีฐานะยากจนอันเนื่องมาจากการขาด
แคลนท่ีดินทํากิน  การขาดความรูดานเทคโนโลยีการเกษตร  การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคา
นายทุน  สภาพดินฟาอากาศท่ีไมเอ้ืออํานวย  การชลประทานที่ไมท่ัวถึง  ฯลฯ งานเลมนี้ไดให
ประโยชนตอการศึกษาเมืองอุดรธานีเปนอยางมากเนื่องจากไดเห็นพัฒนาการของประวัติศาสตร
อีสาน   สภาพเศรษฐกิจและสังคมชาวอีสานในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  
1  การศึกษาถึงชุมชนอีสานท่ีมีความสัมพันธกับการเขามาต้ังฐานทัพอเมริกา  รวมท้ังคานิยมของ
ชาวอีสานท่ีนิยมไปทํางานตางประเทศภายหลังสงครามเวียดนามส้ินสุดลง  งานเลมนี้บรรยายให
เห็นภาพของชาวอีสานเปนอยางดีพรอมท้ังไดแสดงตัวเลขออกมาเปนจํานวนรอยละอีกดวย  เปน
ประโยชนตอการนํามาวิเคราะหถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมอีสาน   
 วิทยานิพนธของ      ทิพยวรรณ  หอมกะหลบ  เรื่อง  ไทยกับความชวยเหลือ
ของตางประเทศ  :  ศึกษาเฉพาะกรณีความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา  2493 – 2519  งานช้ินนี้ได
กลาวถึงความสัมพันธระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาวาเหตุผลใดสหรัฐอเมริกาจึงไดยื่นมือเขามาผูก
สัมพันธและใหการชวยเหลือกับประเทศไทยไมวาจะเปนดานการเงิน  การทหาร  วิชาการ  โดยได
ใหรายละเอียดของโครงการการใหความชวยเหลืออยางชัดเจน  รวมท้ังผลของการยอมรับความ
ชวยเหลือจากอเมริกานั้นไดสงผลตอการเมือง  การทหาร  เศรษฐกิจของประเทศและสังคมไทย
อยางไรดวย  งานช้ินนี้ไดใหประโยชนมากในดานของขอมูลของหนวยงานตางๆ  ของรัฐบาลสหรัฐ
ท่ีสงเขามาใหความชวยเหลือ  รายละเอียดของโครงการใหความชวยเหลือตางๆ  ตอภาคอีสาน  
จํานวนตัวเลขของงบประมาณท่ีรัฐบาลไทยไดรับจากสหรัฐอเมริกา  นับวาเปนงานท่ีใหประโยชน
อยางยิ่งสําหรับการใชเปนขอมูลประกอบการศึกษา    
 สหรัฐอเมริกากับการพัฒนาเศรษฐกิจและความม่ันคงในประเทศไทย  ของ  โรเบิรต  เจ.  มัส
แคต  งานเลมนี้ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับไทยในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี  2  
จนถึงทศวรรษท่ี  2530  งานเลมนี้ไดช้ีใหเห็นวาไทยไดเปนพันธมิตรท่ีสําคัญในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตกับสหรัฐอเมริกาในการตอตานการคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสม  สหรัฐฯ เห็นวา
ประเทศไทยเปนประเทศหนาดานของดินแดนท่ีถูกคอมมิวนิสตคุกคาม  จําเปนตองใหการ
สนับสนุนและชวยเหลือเพื่อปองกันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสมเขาสูภูมิภาคนี้  ซ่ึงประเทศ
ไทยก็ยอมรับในความชวยเหลือของสหรัฐ  ไทยพยายามปรับตัวอยางระมัดระวัง  และปรับปรุง
ประเทศใหทันสมัยโดยตองการเขารวมระบบเศรษฐกิจของโลก  ในทศวรรษท่ี  2490  เปนชวงเร่ิมตน
การใหความชวยเหลือแกรัฐบาลไทยอยางจริงจังและพัฒนาอยางรวดเร็ว  ท้ังในดานการทหาร  การ
คมนาคม  การศึกษาและฝกอบรม  การสาธารณสุข  การเกษตรกรรม  และการพลังงาน  ไทยตอบรับ
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ไมตรีตอสหรัฐฯ ดวยการสงทหาร  4,000  คน  ไปรวมรบในสงครามเกาหลี  ในประเทศไทยนั้น
สหรัฐมีโครงการชวยเหลือแกไทยมากมาย  เชน  ในป  2506  สหรัฐใชเงิน  18  ลานดอลลาหสหรัฐเพื่อ
ปรับปรุงสนามบิน  สรางถนนเช่ือมสัตหีบกับโคราช  โครงการเหลานี้ลวนเปนโครงสรางพ้ืนฐาน
เกิดข้ึนเพื่อเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของการเคล่ือนยายกําลังทหาร การขนสงภายในประเทศ
ในกรณีท่ีอาจถูกเวียดนามคุกคาม    
 ผลของการสรางโครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะถนน  ทําใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางรัฐ 
เมืองกับชาวบาน  สหรัฐเร่ิมสงทหารเขามาประเทศไทยในป  2504  เม่ือเกิดวิกฤติการณในลาว  และ
เพ่ิมมากข้ึนเม่ือเกิดสงครามเวียดนาม  งานเลมนี้ยังไดใหรายละเอียดของแผนงาน  เงินอุดหนุนแก
ประเทศไทยหลายโครงการ  เชน  การกอสรางถนนมิตรภาพ  ถนนสายกรุงเทพ - สระบุรี  ถนนสาย
สัตหีบ - โคราช  ถนนสายโคราช - หนองคาย  เปนตน  มิใชเพียงผลประโยชนทางความม่ันคงของ
ชาติเทานั้น  โครงการสรางถนนสายตางๆ  ยังทําใหประชาชนมีท่ีดินทํากินมากข้ึน  เปนการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร  เกิดการติดตอคาขายกันระหวางภูมิภาค  แตก็ไดทําใหปาไมลดจํานวนลง
มาก  นับวาเปนผลการศึกษาท่ีใหความรูทางดานความสัมพันธระหวางประเทศของไทยกับ
สหรัฐอเมริกาเปนอยางมาก  อีกท้ังบรรยายถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยชวงหลังสงครามโลก
คร้ังท่ีสอง  ความสําคัญของภูมิภาคอีสานเกี่ยวกับความม่ันคงของประเทศตอการคุกคามของลัทธิ
คอมมิวนิสมจากประเทศเพ่ือนบาน  งานเลมนี้ยังไดจุดประกายประเด็นการศึกษาในหลายๆ  
ประเด็น  รวมท้ังขอมูลของโครงการตางๆ  หนวยงานท่ีสําคัญของการใหความรวมมือแกประเทศ
ไทย  นับวาเปนประโยชนตอการศึกษาประวัติศาสตรชวงหลังสงครามโลกครั้งที่  2  ถึงทศวรรษท่ี  
2530  เปนอยางดี 

 รายงานผลการวิจัยเร่ือง ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนไทยท่ีมี
ความสัมพันธตางระดับกับทหารสหรัฐฯ  ของ นักศึกษาอบรมหลักสูตร  “นักวิจัยทางสังคมศาสตร”  
รุนท่ี  9  พ.ศ.2516  รายงานวิจัยเร่ืองนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตรท่ีเนนการสัมภาษณ
บุคคลในสาขาอาชีพตางๆ  ใน  3  พื้นท่ี  คือจังหวัดรอยเอ็ด  อ.น้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  และ
จังหวัดอุดรธานี  เกี่ยวกับประเด็นตางๆ  ท่ีสัมพันธกับการเขามาต้ังฐานทัพสหรัฐฯ ในประเทศไทย 
เชน  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของชุมชน  ผลกระทบทางสังคม  ทัศนคติท่ีมีตอทหารสหรัฐ  ผลกระทบ
ในการถอนทหารสหรัฐออกจากพ้ืนท่ี  ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอหนวยราชการ  ฯลฯ  ซ่ึงได
แสดงออกมาในลักษณะของการเปรียบเทียบท้ัง  3  พื้นท่ี  โดยคิดเปนจํานวนรอยละ  เปนท่ีนา
เสียดายท่ีงานเลมนี้มีระยะเวลาศึกษาส้ินสุดลงกอนที่จะมีการถอนกําลังทหารสหรัฐท้ังหมด  จึง
ยังใหภาพที่ยังไมสมบูรณในเร่ืองของผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคมภายหลังการถอนกําลัง
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ทหาร   งานวิจัยเลมนี้ไดใหประโยชนตอการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมเมืองอุดรธานี  ในเร่ือง
สถิติ  ซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะหถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมเมืองอุดรธานีในชวงเวลานั้นได 

 ผลงานเหลานี้ไดใหขอมูลเกี่ยวกับความรวมมือระหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศ
ไทยในการตอตานภัยคอมมิวนิสตจากอินโดจีนและภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
จังหวัดอุดรธานีและภาคอีสานตอนบนไดพอสมควร  อยางไรก็ตามผลงานดังกลาวขางตนเปน
การศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา  เชน  รัฐศาสตร  การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร  ไทยคดี
ศึกษา ท่ียังขาดการเช่ือมโยงของชวงเวลา  ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาในมิติของประวัติศาสตร ทําให
ยังไมเห็นภาพของสภาพเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดอุดรธานีชวงสงครามเวียดนามท่ีชัดเจน  อีกท้ัง
ยังขาดประเด็นท่ีนาสนใจหลายประเด็น  เชน  ปจจัยของการเขามาต้ังฐานทัพสหรัฐในจังหวัดอุดรธานี  
บทบาทของกลุมนายทุนท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจของเมืองอุดรธานี  นโยบายของภาครัฐในการพัฒนา
เมืองอุดรธานีใหเปนเมืองศูนยกลางของภูมิภาคอีสานตอนเหนือ  ความสําคัญของอาชีพตาง ๆ ท่ีเกิด
ข้ึนมาใหมในชวงสงครามเวียดนาม  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจของเมืองอุดรธานีกับสังคม
ภายนอก  ความสําคัญทางยุทธศาสตรของเมืองอุดรธานีเกี่ยวกับภัยคอมมิวนิสต  ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมจากการเขามาต้ังฐานทัพอเมริกัน  คานิยมใหม ๆ ของชาวเมืองอุดรธานี  เปนตน 

 ดังนั้นส่ิงท่ีขาดหายไปจากการศึกษาขางตน  การศึกษาดวยวิธีการทางประวัติศาสตรจะ
สามารถคล่ีคลายประเด็นปญหาตางๆ ได  นอกจากน้ีการศึกษาผลกระทบของการต้ังฐานทัพ
สหรัฐอเมริกาตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเมืองอุดรธานีชวงสงครามเวียดนามจะเปนการ
เพิ่มเติมความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรไทยสมัยใหมแลว  ยังเปนการเปดมิติการศึกษาประวัติศาสตร
ทองถ่ินดวย  ประเทศไทยยังมีพื้นท่ีท่ีนาสนใจใหศึกษาอีกมากมาย  ไมวาจะเปนการศึกษา
ประวัติศาสตรทองถ่ินแบบชุมชนชนบทหรือประวัติศาสตรทองถ่ินแบบเมือง  เชนเดียวกันกับเมือง
อุดรธานีก็นับวาเปนพื้นท่ีท่ีนาสนใจท่ีจะศึกษา   เพราะวาเปนเมืองท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรท้ัง
ในระดับภูมิภาค  และความมั่นคงของชาติ 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยในการต้ังฐานทัพของสหรัฐอเมริกาของเมืองอุดรธานีในสงคราม
เวียดนาม 
 2. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเมืองอุดรธานีจากการ
เขามาต้ังฐานทัพสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2505 – 2520 
 3. เพื่อศึกษาผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเมืองอุดรธานีจากการถอน
ทหารสหรัฐอเมริกา  
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สมมติฐานการศึกษา 
 การเข ามาตั ้งฐานทัพของทหารอเมร ิก ันในจังหว ัดอุดรธานีได ก อใหเก ิดการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองอุดรธานี  มีอัตราการซ้ือขายแลกเปล่ียนเคร่ืองอุปโภค  
บริโภคท่ีสูงข้ึน มีการตั้งธุรกิจดานการบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแกทหารตางชาติ  เกิดการ
อพยพของคนตางถ่ินเขามาทํามาหากินในจังหวัดอุดรธานี  เกิดอาชีพใหมๆ ข้ึนมากมาย  กระท่ังเม่ือ
สงครามเวียดนามส้ินสุดลงเม่ือป  พ.ศ.  2518 ทางการสหรัฐไดทําการถอนทหารกลับ สงผลให
ระบบเศรษฐกิจของเมืองอุดรธานีทรุดลงอยางรวดเร็ว ในดานสังคมน้ัน คานิยมตางๆ ในแบบของ
ตะวันตกท่ีทหารตางชาตินําเขามาใหนั้น ไดทําลายวิถีชีวิตความเปนอยูแบบเรียบงายของชาวเมือง
อุดรธานีไปดวย 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตของเวลาท่ีจะศึกษานั้น มุงท่ีจะศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเมือง
อุดรธานีชวง พ.ศ.  2505 – 2520 ซ่ึงเปนชวงท่ีเมืองอุดรธานีเกิดความเปล่ียนแปลงอยางมากท้ังดาน
เศรษฐกิจและสังคมจากผลของการเขามาต้ังฐานทัพของทหารอเมริกัน ในสวนของขอบเขตดาน
พื้นท่ีนั้น มุงท่ีจะศึกษาในบริเวณเมืองอุดรธานี บริเวณชุมชนตําบลโนนสูง อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ซ่ึงเปนท่ีตั้งของคายรามสูรและพื้นท่ีใกลเคียง 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาเร่ืองนี้ใชวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร (History approach) อาศัยการ
คนควาจากเอกสารชั้นตน (Primary source) โดยเปนเอกสารของทางราชการเปนสวนใหญ เอกสารช้ัน
รอง (Secondary source) รวมท้ังการลงพื้นท่ีสัมภาษณบุคคลรวมสมัยในอาชีพตางๆเม่ือคร้ังมีการ
เขามาต้ังฐานทัพของทหารอเมริกันในจังหวัดอุดรธานี เพื่อนํามาตีความใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนในดานเศรษฐกิจและสังคมของเมืองอุดรธานีในลักษณะของการพรรณาวิเคราะห 
(Analytical description) 
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แหลงขอมูล 
 1. หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 2. หอสมุดแหงชาติ 
 3. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 4. หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 5. หองสมุดสํานักงานสถิติแหงชาติ 
 6. สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี 
 7. สํานักงานจังหวัดอุดรธานี 
 8. สัมภาษณบุคคลรวมสมัยในอาชีพตางๆ ของพ้ืนท่ีศึกษา 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เขาใจถึงปจจัยท่ีทําใหเศรษฐกิจและสังคมเมืองอุดรธานีเกิดการเปล่ียนแปลง
ในชวงสงครามเวียดนาม 

2. เขาใจถึงคานิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปของชาวอุดรธานี 
3. เปนแนวทางในการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอุดรธานีใน

อนาคต 
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บทท่ี 2  

พัฒนาการของเมืองอุดรธานีกอน  พ.ศ. 2505 
  
 ถึงแมวาจังหวัดอุดรธานีจะนับวาเปนจังหวัดที่มีประวัติศาสตรไมยาวนานเทาใด
นักเมื่อเทียบกับเมืองอ่ืนๆ  ในภาคอีสาน  แตชวงระยะเวลาเพียงรอยปเศษๆ ท่ีผานมาหลังจากเปน
ท่ีตั้งของกองบัญชาการมณฑลลาวพวนแหงใหมนั้น  จังหวัดอุดรธานีไดมีพัฒนาการทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมท่ีรวดเร็วและรุดหนาจังหวัดใกลเคียงอ่ืนๆ เปนอยางมาก ดวยปจจัยของความ
เหมาะสมเรื่องชัยภูมิที่ตั้ง  ทําใหจังหวัดอุดรธานีกลายเปนเมืองศูนยกลางการติดตอในดานตางๆ 
กับจังหวัดอ่ืนๆ ในภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบานท้ังลาวและเวียดนาม  รวมท้ังปจจัยดานทรัพยากร
ท่ีมีอยางเพียงพอ  จึงเปนส่ิงดึงดูดใหผูคนจากตางถ่ินเคล่ือนยายเขามาประกอบอาชีพยังจังหวัด
อุดรธานี  เพ่ือความเขาใจตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเมืองอุดรธานีในชวง พ.ศ.2505 - 2520 
จําเปนท่ีตองเขาใจถึงสภาพภูมิศาสตรและพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจและสังคมของเมืองอุดรธานี
กอน  พ.ศ.2505  เพื่อเปนการปูพื้นฐานไปสูการศึกษาการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเกิดข้ึนในเมืองอุดรธานีชวงสงครามเวียดนามตอไป 

 
1.  ความสําคญัของภูมิรัฐศาสตร 

 1.1 สภาพภูมิศาสตรของเมืองอุดรธานี    
 จังหวัดอุดรธานีตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
(อีสานเหนือ)  เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีเปนศูนยกลางของการคมนาคมที่สามารถติดตอกับจังหวัด
ตางๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ท้ังอีสานเหนือและอีสานใตไดสะดวก  และรวมไปถึงการ
ติดตอกับประเทศเพื่อนบานอยางประเทศลาวและประเทศเวียดนามดวย  จังหวัดอุดรธานีมีเสนทาง
การคมนาคมท้ังทางหลวงแผนดิน  ทางหลวงจังหวัด  ทางเรงรัดพัฒนาชนบท  และทางรถไฟ  ท่ี
เช่ือมโยงกับจังหวัดตางๆ  ในภูมิภาค  จากชัยภูมิท่ีตั้งทําใหจังหวัดอุดรธานีเปนศูนยควบคุมหรือ
เปนประตูเปดไปสูอีสานเหนือและอีสานใต1  แมกระท่ังในอดีตก็มีการบันทึกจากการตรวจราชการ
ของกองขาหลวงใหญท่ีกลาวถึงความเหมาะสมของสภาพท่ีตั้งของจังหวัดอุดรธานีวา “...จังหวัดนี้ก็

                                                 
 1 สํานักงานจังหวัดอุดรธานี, ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 

(กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2528), 23.   
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เปนศูนยกลางของทางท่ีจะติดตอกับจังหวัดหนองคาย เลย สกลนครและนครพนม จึงจําเปนอยางยิง่
ท่ีจะตองคิดรีบเรงทํานุบํารุงถนนสายตางๆ ใหเจริญดีพอท่ีจะเปนทางคมนาคมท่ีสะดวกแกการ
ขนสงสินคาและการติดตอไปมาของประชาชน...”2 
 จังหวัดอุดรธานีตั้งอยูบนท่ีราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เสนรุงท่ี  17  องศาเหนือ  
เสนแวงท่ี  103  องศาตะวันออก  หางจากกรุงเทพฯ  ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 2  (ถนน
มิตรภาพ)  564  กิโลเมตร  มีพื้นท่ี  11,730.302  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 7,331,438.75 ไร  คิด
เปนรอยละ 6.948  ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีพื้นท่ีมากเปนอันดับ  4  ของภาค  รองจาก
จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดขอนแกน  และเปนอันดับ  11  ของประเทศ  
อาณาเขตทิศเหนือติดตอกับจังหวัดหนองคาย  ทิศใตติดตอกับจังหวัดขอนแกน ทิศตะวันออก
ติดตอกับจังหวัดสกลนครและกาฬสินธุ   และทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดเลยและ
หนองบัวลําภู 

 
 

ภาพท่ี  1  แผนท่ีจังหวัดอุดรธานี 
ท่ีมา : แผนที่จงัหวัดอุดรธาน ี[ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 15 ธันวาคม 2550. เขาถึงไดจาก 
http://www.rd1677.com/wb/show.php?Category=rd_udon&No=1253 

                                                 
 2 “หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี 31/2479, 15 พฤษภาคม 2479, ขาหลวงใหญ 

(พระยาสัจจา) ตรวจราชการสวนภูมิภาค จังหวัดหนองคาย อุดร ขอนแกน มหาสารคาม,” เอกสาร
สํานักนายกรัฐมนตรี, (3) สร.0201.67.1/13, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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 ลักษณะภูมิประเทศท่ัวๆ ไปเปนท่ีราบและคอนขางราบในตอนกลางของจังหวัด  
บริเวณท่ีตั้งจังหวัดอุดรธานีเปนท่ีราบกนกระทะเรียกวา  แองสกลนคร  สําหรับบริเวณอ่ืนๆ  จะเปน
บริเวณเทือกเขาและบริเวณลูกคล่ืนลอนต้ืนสลับลอนชัน3    มีพื้นท่ีราบผืนเล็กๆ แทรกอยูกระจัด
กระจาย  ประกอบดวยทุงนา ปาไมและภูเขา  พื้นท่ีสวนใหญเปนดินทรายปนดินลูกรัง  ช้ันลางเปน
ดินดาน  ไมอุมน้ําในฤดูแลง  บางแหงเปนดินเค็มซ่ึงประกอบการกสิกรรมไมไดผลดีมากนัก4   มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเล ประมาณ 200-700 เมตร  พื้นท่ีลาดเอียงลงสูแมน้ําโขงทางจังหวัด
หนองคาย  ทางดานทิศตะวันตกมีภูเขาและปาติดตอกันเปนแนวยาวตามเขตแดนของจังหวัด  
ตั้งแตอําเภอน้ําโสมลงมาทางทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใตซ่ึงติดตอกับจังหวัดกาฬสินธุและ
จังหวัดสกลนคร  พื้นท่ีทางทิศตะวันตกมีภูเขาและปาติดตอกันเปนแนวยาว  มีเทือกเขาสําคัญคือ
เทือกเขาภูพานทอดเปนแนวยาว  ตั้งแตเขตเหนือสุดไปจนจรดทางใตสุดเขตจังหวัดอุดรธานี  มี
ลักษณะแบงจังหวัดอุดรธานีออกเปนสองสวน  จังหวัดอุดรธานีเปนจังหวัดหนึ่งท่ีขาดแคลนแหลง
น้ําธรรมชาติขนาดใหญ  แหลงน้ําสวนใหญเปนแหลงน้ําขนาดเล็ก  เปนลําหวยสายส้ันๆ  และ
หนองบึงธรรมชาติ  ซ่ึงไมสามารถใชเปนเสนทางคมนาคมได  แตเปนประโยชนทางดาน
เกษตรกรรม    ลําหวยท่ีสําคัญไดแก  ลําน้ําปาว  ลําพะเนียง  หวยหลวง  หวยโมง  ลําน้ําพวย  เปน
ตน  แมน้ําท่ีสําคัญไดแก  แมน้ําสงคราม 5  พื ้นที ่ของจังหวัดอยู ในเขตลุมน้ําใหญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  2  ลุมน้ําดวยกันคือ  ลุมน้ําชี  และลุมน้ําโขง  โดยลําหวยตางๆ  จะไหลรวม
ลงสูลุมน้ําท้ังสองน้ี 
 จากสภาพพื้นท่ีของจังหวัดท่ีมีแนวเทือกเขาภูพานทอดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  มี
ลักษณะเปนเสมือนแนวกําแพงธรรมชาติท่ีสามารถสกัดกั้นและปองกันอันตรายจากขาศึกท่ีจะยก
กําลังเขาโจมตี ในขณะเดียวกันเทือกเขาภูพานน้ีในอดีตเคยเปนท่ีซองสุมกําลังของพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทย  (พคท.)  โดยบางสวนสามารถจัดต้ังเปนกองบัญชาการใหญของเขต
งาน  กองบัญชาการใหญนี้มีโรงเรียนการเมือง  การทหาร  โรงพยาบาลและหนวยกําลังทหารเพื่อ
ตอสูกับฝายรัฐบาลมาต้ังแต  พ.ศ. 25086  จังหวัดอุดรธานีแมจะไมเปนจังหวัดชายแดน  แตก็อยูหาง
จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซ่ึงปกครองดวยระบอบคอมมิวนิสตเพียง  53  

                                                 
 3 คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว,  

วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดอุดรธาน,ี 1. 
 4 สํานักงานจังหวัดอุดรธานี, ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี, 13.  
 5 เร่ืองเดียวกัน, 13.  
 6 เร่ืองเดียวกัน, 25. 
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กิโลเมตรเทานั้น  ดังนั้นจึงเปนเขตติดตอแดนของจังหวัดชายแดน  คือจังหวัดหนองคายและจังหวัด
เลย  ดังนั้นจึงมีผลตอการปองกันการแทรกซึมทางชายแดนจากตางประเทศ  รวมท้ังการหลบหนเีขา
เมืองอยางไมถูกกฎหมาย  และการลักลอบสงสินคาไปชายแดนอีกดวย 
 การเดินทางสูจังหวัดอุดรธานีสามารถไปได  2  เสนทาง  คือทางบกและทางอากาศ  
เม่ือ  พ.ศ.2500  รัฐบาลไทยไดรับการชวยเหลือทางดานเงินทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาดําเนินการ
สรางทางหลวงหมายเลข  2  หรือ  ถนนมิตรภาพ  จากจังหวัดสระบุรีสูจังหวัดนครราชสีมา  
ขอนแกน  และสรางตอเนื่องมาถึงจังหวัดอุดรธานีเม่ือ  พ.ศ.2505  แลวไปส้ินสุดท่ีจังหวัดหนองคาย  
เสนทางสายน้ีนับวาเปนเสนทางท่ีสําคัญท้ังทางดานการคา  และความม่ันคงของประเทศ  หากใช
เสนทางสายน้ีเดินทางสูกรุงเทพฯ  จะใชเวลาในการเดินทางเฉล่ียประมาณ  8 - 9  ช่ัวโมง  ปจจุบันมี
บริษัทเดินรถชนิดปรับอากาศช้ัน 1 ใหเลือกใชบริการหลายบริษัทและหลายเท่ียวตอวัน  นอกจากนี้
ยังมีเสนทางสายสําคัญอีก  3  สาย  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  2 , 22  และ 210  ทางหลวงจังหวัด  
ทางเรงรัดพัฒนาชนบท  และทางรถไฟ   
 เสนทางทางอากาศเปนการเดินทางที่สําคัญอีกทางหนึ่ง  จังหวัดอุดรธานีมีสนามบิน
พาณิชย  1  แหง  บริษัทการบินไทย  จํากัด  มีเท่ียวบินระหวางกรุงเทพฯกับจังหวัดอุดรธานีเปน
ประจําทุกวัน  และมีสนามบินทหารอากาศ  (กองบิน  23)  อีก  1  แหง  ในระหวางสงคราม
เวียดนามสนามบินกองทัพอากาศ  (กองบิน  23)  แหงนี้เปนท่ีตั้งของฐานทัพท่ีเปนจุดยุทธศาสตรท่ี
สําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา  สามารถควบคุมระบบเรดารท่ัวทั้งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  

 1.2  ภูมินิเวศนของเมืองอุดรธานี  
  1.2.1  สภาพภูมิอากาศ  ภูมิอากาศของจังหวัดอุดรธานีเปนแบบเมืองรอน
เฉพาะฤดูกาล (Tropical Savannah Climate “Aw”) เนื่องจากมีเทือกเขาลอมรอบ ไดแก เทือกเขา
เพชรบูรณและเทือกเขาดงพญาเย็นอยูทางตะวันตก  เทือกเขาสันกําแพงและเทือกเขาพนมดงรักอยู
ทางดานใต  ทําใหฝนท่ีเกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตมีจํานวนปริมาณนอย  สวนมากเปนฝนท่ีเกิด
จากพายุดีเปรสช่ันท่ีเคล่ือนผานเขามาในระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน  ปริมาณน้ําฝน
จังหวัดอุดรธานีเฉล่ียประมาณปละ 1,400 - 1,600 มิลลิเมตร  สภาพอากาศคอนขางรุนแรงโดยจะ
รอนจัดในฤดูรอนและอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว  ซ่ึงในฤดูรอนเคยมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 43.9 องศา
เซลเซียส  และในชวงฤดูหนาวเคยมีอุณหภูมิต่ําสุดถึง 2.5 อาศาเซลเซียส  ฤดูกาลของจังหวัด
อุดรธานีแบงออกเปน  3  ฤดูกาล  ไดแก  ฤดูฝน  เร่ิมต้ังแตเดือนพฤษภาคม  ซ่ึงเปนชวงท่ีรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตซ่ึงพัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย  ฤดูหนาว  เร่ิมต้ังแตปลาย
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เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ  ระยะเวลานี้จะมีอากาศหนาวเย็นจากประเทศจีนเคล่ือนตัวลงมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  และฤดูรอน  เร่ิมตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน  ในฤดู
รอนอากาศจะรอนจัด  โดยไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตพัดมาจากบริเวณความกด
อากาศสูงในทะเลจีนใตซ่ึงเปนลมรอนช้ืน7 
  
  1.2.2  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดอุดรธานีท่ีมี
ความสําคัญตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมไดแก  ปาไม  และแรธาตุ  จังหวัดอุดรธานีมีพื้นท่ีปาไม
ท้ังส้ิน 1,847  ตารางกิโลเมตร หรือ 1,154,375 ไร  คิดเปนรอยละ  15.75  ของพื้นท่ีจังหวัด  มีปา
สงวนแหงชาติ  21  แหง สภาพปาโดยท่ัวไปเปนชนิดปาเต็งรัง  คือเปนลักษณะปาโปรงมีตนไม
ข้ึนอยูประปราย  ประกอบดวยไมเนื้อแข็ง  ไดแก  ไมมะคาโมง  ตะเคียนทอง  ประดู  เต็งรัง  แดง  
ตะแบก8  พยุง  ชิงชัน9 พื้นท่ีปาท่ีสมบูรณจึงเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวปาหลายชนิด  พื้นท่ีสวนใหญ
ของจังหวัดอุดรธานีเปนดินรวน  ดินเหนียวปนทราย มีความเปนกรดแก  มีการพังทลายของดิน  ซ่ึง
เกิดจากการชะลางคอนขางสูง  ดินมีความสมบูรณต่ํา ทําใหการเพาะปลูกจําเปนตองใชน้ําใน
ปริมาณมาก  แตจะแหงแลงมากในฤดูแลง  ลักษณะดินดังกลาวเหมาะแกการทํานา  ปลูกพชืไร  เชน  
มันสําปะหลัง  ออย  ปอ  ขาวโพด  และถ่ัวเหลือง10สําหรับแหลงแรนับวาเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
ความสําคัญอยางมากของจังหวัด  กรมทรัพยากรธรณีไดเขาทําการสํารวจแรในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี
พบวามีแหลงแรท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงหลายชนิด  ไดแก  แบไรต  ดินขาว  หินอุตสาหกรรม  
โปแตช  และทองคํา11    โดยเฉพาะแรทองคํานั้นไดสรางรายไดใหแกประชาชนชาวจังหวัด
อุดรธานีมานานแลว  ดังมีการบันทึกเอาไววา 

                                                 
 7 คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

,วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดอุดรธาน,ี  6. 
 8 เร่ืองเดียวกัน,  10. 
 9 “หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี 31/2479, 15 พฤษภาคม 2479, ขาหลวงใหญ 

(พระยาสัจจา) ตรวจราชการสวนภูมิภาค จังหวัดหนองคาย  อุดร  ขอนแกน  มหาสารคาม,” เอกสาร
สํานักนายกรัฐมนตรี, (3) สร.0201.67.1/13, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 10 สํานักงานจังหวัดอุดรธานี, ผลการดําเนินงานการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประจําปงบประมาณ 2549, 12.  

 11 คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
,วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดอุดรธาน,ี 10. 
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ทราบวาในขณะน้ีมีราษฎรเปนจํานวนมากกําลังทําการรอนแรทองคําในลําหวยโขโหล  
หวยคําดวง  หวยนํ้าราง  และหวยน้ําปลด  ซึ่งเกิดจากทิวเขาฟา  เขาหลวง  ตําบลนํ้าโสม  แร
ทองคําท่ีหาไดมักพบตามริมฝงหวย  น้ําพัดพามาปนกับทราย  ราษฎรผูรอนใชเครื่องมือ
หยาบๆ  รอนไดทองคําเน้ือดี  เขาใจวาแรทองคําคงมีมากบนภูเขาตําบลน้ี  น้ําหนักทองคําท่ี
หาไดปหนึ่งประมาณ  1,000  บาท  (หนัก)  มีราษฎรตางทองท่ีมาซ้ือไปจําหนายอีกตอ
หนึ่ง”12   

 
 ปจจุบันแหลงแร เหลานี้ตางก็มีนายทุนกลุมตางๆ เขามาขอสัมปทาน  เพื่อทํา
ผลประโยชนมาอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะอยางยิ่งแรโปแตชในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี 
   
  1.2.3  ประชากร  จังหวัดอุดรธานีเปนจังหวัดท่ีมีผูคนหลากหลายเช้ือชาติ
อยูรวมกัน  คนสวนใหญกวารอยละ  95  เปนคนไทยอีสาน  สวนท่ีเหลือเปนคนจีนและคนญวน  
ซ่ึงอพยพเขามาประกอบอาชีพในเมืองอุดรธานีตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 ชาวจีนอพยพเม่ือเขามาแลวก็
จะแตงงานกับคนในทองถ่ิน  รับเอาวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองผสมผสานและกลมกลืนเขาสูวิถี
ชีวิตของชาวไทยอีสาน  และทําการเปล่ียนสัญชาติเปนคนไทยในท่ีสุด  คนจีนในเมืองอุดรธานีมี
นิสัยขยันทํามาหากิน  มุงม่ันประกอบอาชีพโดยไมมีการขัดแยงกับผูคนในทองถ่ินทางดานเช้ือชาติ   
สวนคนญวนนั้นไดอพยพเขามาในจังหวัดอุดรธานีหลายระลอกโดยชาวญวนรุนแรกอพยพเขามา
ตั้งแตประมาณ  พ.ศ.2468  ชาวญวนเกาตั้งใจประกอบอาชีพไมสรางปญหาใดๆ ตอบานเมือง  
หลังจากนั้นก็มีการอพยพเขามาของชาวญวนในชวงหลังสงครามอินโดจีน  และหลังสงครามโลก
คร้ังท่ี  2  หรือราวๆ  พ.ศ.2488  ชาวญวนบางสวนเล่ือมใสในระบอบคอมมิวนิสต  จึงไดมีการ
สนับสนุนตอการเผยแพรลัทธิคอมมิวนิสต  ปลูกฝงคานิยม  สอนภาษาญวนอยางลับๆ   ในสวน
ของการประกอบอาชีพ  ชาวญวนมีความขยันขันแข็งทํามาหากินไมแพชาวจีนแตมีนิสัยชอบเอารัด
เอาเปรียบคนไทย  จนพบวาเกิดการกระทบกระท่ังกับชาวไทยในทองถ่ินอยูเสมอ  ปจจุบันคนไทย
เช้ือสายจีนและญวนไดกระจัดกระจายยายถ่ินฐานไปทํามาหากินตามอําเภอใหญๆ  ท่ัวท้ังจังหวัด  
เชน  อําเภอเมือง  อําเภอกุมภวาป  อําเภอหนองหาน  อําเภอบานผือ  และอําเภอเมืองจังหวัด
หนองบัวลําภู  เปนตน 

                                                 
 12 “หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี 31/2479, 15 พฤษภาคม 2479, ขาหลวงใหญ 

(พระยาสัจจา) ตรวจราชการสวนภูมิภาค จังหวัดหนองคาย  อุดร  ขอนแกน  มหาสารคาม,” เอกสาร
สํานักนายกรัฐมนตรี, (3) สร.0201.67.1/13, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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2.  พัฒนาการการเมืองการปกครองเมืองอุดรธานีกอน พ.ศ.2505 
 

 ประวัติศาสตรของจังหวัดอุดรธานีนั้น  หากกลาวถึงการกอต้ังเมืองในแบบแบงเขต
การปกครองของกระทรวงมหาดไทย  จังหวัดอุดรธานีนับวาเปนเมืองท่ีมีประวัติศาสตรความ
เปนมาไมยาวนานเทาใดนัก เพราะเมืองอุดรธานีไดกอตั้งข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  จึงมีอายุไดเพียงรอยปเศษเทานั้นเอง  แตหากมองถึงหลักฐานการเร่ิมกอต้ัง
ชุมชนในเขตจังหวัดอุดรธานีแลวจะพบวา  มีการต้ังชุมชนในพ้ืนท่ีของจังหวัดนานกวาพันป
มาแลว  จากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีขุดพบท่ีบานเชียง  อําเภอหนองหาน  และท่ีอุทยาน
ประวัติศาสตรภูพระบาท  อําเภอบานผือ  เปนตน 
  

 2.1  พัฒนาการการเมืองการปกครองเมืองอุดรธานี พ.ศ. 2428 – 2437  
 ในชวงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนประเทศมหาอํานาจจากโลกตะวันตก  ไดแก  
อังกฤษ  ฝร่ังเศส ตางก็มีแนวคิดลาอาณานิคมไดแผอํานาจเขามาสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
โดยเฉพาะฝร่ังเศสท่ีใหความสนใจในดินแดนแถบอินโดจีน คือ สยาม ลาว ญวน และกัมพูชา  ได
พยายามเขายึดครองประเทศเหลานี้เร่ิมจากการเขายึดญวนไดในป  พ.ศ.2426  ในขณะเดียวกันนั้น
ไดมีกลุมโจรท่ีเปนกบฏจากประเทศจีน  เรียกวา  กบฏไทผิง  (ภายหลังเรียกวาฮอ)  ไดถูกทางการ
จีนปราบปรามอยางหนักจึงไดถอยรนลงมาทางใตของประเทศ  ขณะท่ีหนีการจับกุมและ
ปราบปรามของทางการจีนลงมาทางใตของประเทศในดินแดนท่ีติดตอกับเขตพระราชอํานาจ
ของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูนั้น ก็ไดเท่ียวปลนสดมภชาวบานตามรายทาง สราง
ความเดือดรอนแกราษฎรในเขตแควนสิบสองจุไทย  หัวพันท้ังหาท้ังหก  จากนั้นก็เขายึดเมืองลาว
กาย  เมืองพวน  เมืองเชียงขวาง  หลวงพระบาง  เวียงจันทน  และหนองคาย   
 ทางการสยามจึงไดจัดทัพใหญ  2  ทัพเพื่อยกข้ึนไปปราบปรามฮอกลุมนี้  ทัพแรก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหพระยาสุโขทัย
กับพระยาพิชัยยกกองทัพไปชวยเมืองหลวงพระบาง และใหพระยามหาอํามาตยยกทัพไปชวย
ทางดานเมืองหนองคาย แลวรับส่ังใหเจาพระยาภูธราภัยยกกองทัพไปชวยพระยามหาอํามาตยอีก
กองทัพหนึ่ง13 กองทัพสยามสามารถรบเอาชนะพวกฮอได อยางไรก็ตามพวกฮอที่แตกพายไป
แลวนั้นก็ยังทําการปลนสดมภรบกวนชาวบานอยูตลอดเวลา จนกระท่ังใน พ.ศ.  2428 พวกฮอไดสอง
สุมกําลังมากข้ึน จนสามารถยึดเมืองซอนลา เมืองเชียงขวาง และทุงเชียงคําไวได พระบาทสมเด็จ
                                                 

 13 สํานักงานจังหวัดอุดรธานี,  ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดอุดรธาน,ี 38. 
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พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนประจักษ
ศิลปาคม เปนแมทัพใหญยกข้ึนไปปราบทางดานเมืองหนองคาย เรียกวา แมทัพใหญฝายใต  เจาหมื่น
ไวยวรนาถ  ตอมาเปนจอมพลเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) เปนแมทัพใหญฝายเหนือทาง
เมืองหลวงพระบาง14  เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428 และไดทรงมีพระบรมราโชวาท
พระราชทานแกแมทัพใหญท้ังสองดังความตอนหน่ึงวา 
 

ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกกองทัพข้ึนไปเพ่ือจะปราบปรามพวกฮอในเมืองพวน 
เมืองหัวพันท้ังหกครั้ง ดวยทรงพระมหากรุณาแกอาณาประชาราษฎรอันอยูในพระราชอาณา
เขตรซึ่งพวกฮอมาย่ํายีตีปลนเกบทรัพสมบัตร เสบียงอาหาร จุดเผาบานเรือน คุมตัวไปใชสอย
เปนทาษเปนเชลย ไดความลําบากตาง ๆ ไมเปนอันท่ีจะทํามาหากิน จึงไดคิดจะปราบปราม
พวกฮอเสียใหราบคาบเพื่อจะใหราษฎรทั้งปวงไดอยูเยนเปนศุขเพราะเหตุฉนั้นใหแมทัพ
นายกองท้ังปวงกําชับหามปรามไพรพลในกองทัพอยาใหเท่ียวขมข่ีราษฎรท้ังปวงแยงชิง 
เสบียงอาหารตางๆ เหมือนอยางเชนคําเลาฤาท่ีคนปรกติมักจะเขาใจวาเปนธรรมเนียมกองทัพ
แลว จะแยงชิงฤาคุมเหง คเนงรายผูใดแลวไมมีโทษ ใหการซ่ึงทรงพระมหากรุณาแกราษฏรจะ
ใหอยูเยนเปนศุขน้ันกลับเปนความเดือดรอนไปไดเปนอันขาด15 
 

 หลังจากท่ีกองทัพสยามสามารถปราบปรามจีนฮอไดสําเร็จ สยามก็ยังตองมาประสบ
กับปญหาเร่ืองการลาดินแดนของฝร่ังเศสอีก  ซ่ึงขณะนั้นก็มีกองกําลังทหารอยูท่ีญวน  ฝร่ังเศสเขา
ยึดสิบสองจุไทยโดยอางถึงเหตุผลวาจะคอยปราบปรามจีนฮอ ซ่ึงอาจกลับมากอความเดือดรอนไดอีก    
แมไทยจะเจรจาอยางไรฝรั่งเศสก็ไมยอมถอนกําลังออกไป แควนสิบสองจุไทยจึงกลายเปนของ
ฝร่ังเศสต้ังแต พ.ศ.243116  หลังจากที่ไดญวนเปนเมืองข้ึนแลว  ฝร่ังเศสก็ตองการท่ีจะไดลาวเปน
เมืองข้ึนของตนเองอีก  โดยอางวาลาวนั้นเคยเปนเมืองข้ึนของญวนมากอนก็ควรท่ีจะตกเปนของ
ฝร่ังเศสดวย  ฝร่ังเศสใชวิทยาการที่เหนือกวาเพื่อแยงดินแดนของสยามโดยสง เมอซิเออร ปาวี เขาทํา
การสํารวจพลเมืองและอาณาเขตของดินแดนสยามและลาวท่ีไมมีการกําหนดไวแนนอนและรัดกุม
มากอน จึงกลายเปนชองโหวท่ีฝร่ังเศสอางถึงความเปนเจาของในดินแดนแถบนี้มากข้ึนเร่ือยๆ     
 สยามกอน  พ.ศ.2435  นั้นตามหัวเมืองมีการปกครองแบบ  ระบบกินเมือง  คือเจาเมือง
มีอํานาจสูงสุดในการปกครองเมืองของตน  ราษฎรมีหนาท่ีทํางานและสงสวยท่ีเปนทรัพยสิน  หรือ

                                                 
 14 เร่ืองเดียวกัน, 40. 
 15 เร่ืองเดียวกัน. 
 16 เร่ืองเดียวกัน, 45. 
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ผลผลิตตางๆ  เชน  เงิน ขาว  ของปา ฯลฯ ใหแกเจาเมือง  เจาเมืองมีกรมการเมืองคอยใหคําปรึกษา  
เจาเมืองมักจะเปนคนในทองถ่ินนั้นๆ  เอง  มีการสืบทอดอํานาจการปกครองจากรุนสูรุน  เจาเมือง
นอกจากตองดูแลความเปนอยูของราษฎรแลวยังมีหนาท่ีเก็บสวยจากราษฎรแลวสงแกราชสํานัก
กรุงเทพฯ เม่ือถึงเวลาท่ีกําหนด  การปกครองเชนนี้ทําใหทางการไมสามารถควบคุมหัวเมืองได
อยางเด็ดขาด  มีบอยคร้ังท่ีทางหัวเมืองไมสงสวยตามกําหนดท่ีทางการต้ังไว  หัวเมืองท่ีหางไกลราช
สํานักเทาไหรก็ยิ่งมีอิสระในการปกครองมากเทานั้น  เพราะอุปสรรคทางดานการคมนาคมท่ี
ยากลําบากในสมัยนั้นทําใหราชสํานักไมสามารถจัดการปกครองหัวเมืองท่ีหางไกลไดอยางหัวเมือง
ราชธานี   การใหอํานาจการปกครองอยางอิสระเชนนี้ไมมีผลดีตอราชสํานัก  เพราะหัวเมืองอาจทํา
การแข็งเมืองไดหากอํานาจของราชสํานักออนแอลงและอาจถูกมหาอํานาจตะวันตกเขาแทรกแซง
ภายในไดงาย  ทางการจึงไดปฏิรูปการปกครองหัวเมืองโดยมีเปาหมายท่ีจะดึงอํานาจของเจาเมือง
ตางๆ  เขามาสูศูนยกลางท่ีราชสํานักกรุงเทพ  เรียกการปกครองแบบนี้วา  เทศาภิบาล  โดยทางการ
จะสงขาหลวงตางพระองคออกไปทําการปกครองหัวเมืองสวนภูมิภาค ซ่ึงเปนบุคคลท่ีพระ
เจาอยูหัวทรงไววางพระทัย  และแบงสวนการปกครองเปนระดับมณฑล  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  
และหมูบาน 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงคัดเลือกและแตงต้ังบุคคลผู มี
ความสามารถท่ีไววางพระราชหฤทัยได ออกไปปฏิบัติราชการประจําหัวเมือง ใน พ.ศ. 2434 ไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระนองยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร เปนขาหลวงใหญตั้งกองบัญชาการ 
ณ เมืองจําปาศักดิ์ เรียกวา ขาหลวงเมืองลาวกาว (แตประทับอยูท่ีเมืองอุบลราชธานี) ใหพระเจานอง
ยาเธอ  กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม เปนขาหลวงใหญพรอมดวยขาราชการทหาร พลเรือน ตั้ง
กองบัญชาการ ณ เมืองหนองคาย ใหเรียกวา ขาหลวงหัวเมืองลาวพวน  ใหพระเจานองยาเธอ กรม
หม่ืนสรรพสิทธิประสงค เปนขาหลวงใหญตั้งกองบัญชาการ  ณ เมืองหลวงพระบาง ใหเรียกวา 
ขาหลวงหัวเมืองลาวพุงดํา (แตกองน้ีภายหลังเปล่ียนมาประจําเมืองนครราชสีมา) โดยเฉพาะหัว
เมืองลาวพวนท่ีไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนประจักษ
ศิลปาคม เปนขาหลวงหัวเมืองลาวพวนนั้น ประกอบดวยเมืองตางๆ  คือเมืองหนองคาย เมืองเชียง
ขวาง เมืองบริคัณฑนิคม เมืองโพนพิไสย เมืองนครพนม เมืองทาอุเทน เมืองไชยบุรี เมืองสกลนคร 
เมืองมุกดาหาร เมืองขอนแกน เมืองหลมศักดิ์ เมืองใหญ 13 เมือง  เมืองข้ึน 36 เมือง อยูในบังคับ
บัญชาขาหลวงหัวเมืองลาวพวน17  ชนวนท่ีฝร่ังเศสถือเปนสาเหตุในการเรียกรองดินแดนฝง
ซายแมน้ําโขง เกิดข้ึนเม่ือฝร่ังเศสไดสงทหารรุกเขามาทางดานเมืองคํามวน จับตัวพระยอดเมือง

                                                 
 17 เร่ืองเดียวกัน. 
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ขวางและทหารแลวควบคุมตัวมายังแมน้ําโขง ที่เมืองทาอุเทน แตกอนที่พระยอดเมืองขวางจะ
ยอมถอยออกจากเมืองคํามวนนั้น พระยอดเมืองขวางไดยื่นหนังสือเปนการประทวงตอฝร่ังเศสมี
ขอความดังนี้คือ 

   
เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก 112 (พ.ศ. 2436) ขาพเจาพระยอดเมืองขวางขาหลวง
ซึ่งรักษาราชการเมืองคําเกิด คํามวน ทําคํามอบอายัติเขตแดนแผนดินและผลประโยชนใน
เมืองคําเกิด คํามวน ไวกับกงถือฝรั่งเศส ฉบับหนึ่งดวย พระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนประจักษ
ศิลปาคม เสนาบดีวาการกรมวัง ขาหลวงใหญซึ่งจัดราชการเมืองลาวพวน โปรดเกลาฯ ให
ขาพเจาข้ึนมารักษาราชการเมืองคําเกิด คํามวน ซึ่งเปนพระราชอาณาเขตกรุงสยามติดตอกับ
เขตแดนเมืองญวน ท่ีน้ําแบงดานตาบัว ขาพเจาไดรักษาราชการแลทาวเพี้ยไพรทาษาตาง ๆ ให
อยูเย็นเปนสุขเรียบรอยโดยยุติธรรมมาชานานหลายป ครั้นถึงวันท่ี 23 พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก 
112 ทานกับนายทหารฝรั่งเศสอีก 4 คน คุมทหารประมาณ 200 เศษ มาปลนขาพเจา แลวเอา
ทหารเขาลอมจับผลักไส แทงดวยอาวุธ ขับไลกุมตัวขาพเจากับขาหลวงขุนหมื่นทหารออก
จากคาย ขาพเจาไมยอมให จะอยูรักษาราชการผลประโยชนตามคําส่ังของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ซึ่งเปนเจาของขาพเจาตอไป กงถือฝรั่งเศสหาใหอยูไมฉุดลากขาพเจากับขุน
หมื่นทหาร ขาพเจาขอมอบอายัติเขตแดนแผนดิน ทาวเพี้ยไพรแลผลประโยชนของฝายกรุง
สยาม ไวกับกงถือฝรั่งเศส กวาจะมีคําส่ังมาประการใดจึงจะจัดการตอไปและใหกงถือฝรั่งเศส
เอาหนังสือไปแจงกับคอนเวอนแมนฝรั่งเศสแลคอนเวอนแมนตฝายสยาม ใหชําระตัดสินคืน
ใหกับฝายกรุงสยามตามทําเนียบแผนท่ีเขตแดนแผนดิน ซึ่งเปนของกรุงสยามตามเยี่ยงอยาง
ธรรมเนียมท่ีฝายกรุงสยามถือวาเปนของฝายกรุงสยามไดรักษามาแตเดิม (เซ็นช่ือ) พระยอด
เมืองขวางปลัด18 

 
 พระยอดเมืองขวางและทหารถูกทหารฝร่ังเศสคุมตัวมาถึงแกงเกียด แตพระยอดเมือง
ขวางไดรับความชวยเหลือจากทหารเมืองทาอุเทน เขาตอสูกับทหารฝรั่งเศสจนไดรับชัยชนะ จาก
เหตุการณในคร้ังนี้สยามไดทําการประทวงตอรัฐบาลฝรั่งเศสแตไมเกิดผลอะไร ตรงกันขาม
ฝร่ังเศสกลับสงกําลังทหารเขาคุกคามอาณาเขตสยามมากยิ่งข้ึน และกลับเปนฝายกลาวหาวาสยาม
เปนผูรุกรานดินแดนในปกครองของฝร่ังเศสเอง        ในวันท่ี 13 กรกฎาคม ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) 
ฝร่ังเศสไดสงเรือรบจํานวน 2 ลํา เรือนํารองจํานวน 1 ลํา เขามาปดปากแมน้ําเจาพระยาและเกิดการ
ยิงตอสูกันบริเวณปอมพระจุลจอมเกลา  ทําใหทหารฝายสยามตาย 15 คน ฝร่ังเศสตาย 2 คน และ

                                                 
 18  ประมวลภาพประวัติศาสตรจากบานเดื่อหมากแขงถึงจังหวัดอุดรธานี, 9. 
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บาดเจ็บ 3 คน19  ดวยแสนยานุภาพของเรือรบฝร่ังเศสกองทัพสยามจึงไมอาจหยุดยั้งฝร่ังเศสได  
จนกระท่ังวันท่ี 21 กรกฎาคม ร.ศ. 112 ฝร่ังเศสไดยื่นคําขาดใหสยามตอบรับขอตกลงภายใน 24 
ช่ัวโมง ในสัญญานั้นสยามตองมอบดินแดนฝงซายแมน้ําโขงท่ีเปนดินแดนในประเทศลาวใหแก
ฝร่ังเศส เม่ือไมไดรับคําตอบจากสยามทูตฝร่ังเศสจึงไดประกาศปดอาวไทย จนกระท่ังวันท่ี 26 
กรกฎาคม ร.ศ. 112  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงตัดสินพระทัยทําสัญญาขอตกลง  
2  ฉบับ กับฝร่ังเศสเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม ร.ศ. 112 (พ.ศ.2436) ยอมสละดินแดนฝงซายแมน้ําโขงเพื่อ
ไมใหตองเสียดินแดนพระราชอาณาเขตท้ังหมดใหแกฝร่ังเศสเหมือนกับญวนและเขมรที่ตองตก
เปนเมืองข้ึนของฝร่ังเศสมาแลว  
  จากขอตกลงของสัญญาท้ัง  2  ฉบับท่ีสยามจําตองทํากับฝร่ังเศสนี้  เปนเหตุใหพระเจา
นองยาเธอ  กรมหมื่นประจักษศิลปาคม  ขาหลวงใหญมณฑลลาวพวนจําตองยายท่ีทําการมณฑล
ลาวพวนซ่ึงท่ีตั้งอยูท่ีเมืองหนองคายมาต้ังท่ีบานหมากแขง เพราะขอตกลงในสัญญาไดหามกองทัพ
สยามต้ังกองบัญชาการทหารภายในพื้นท่ีติดกับแมน้ําโขงในระยะ 25 กิโลเมตร จากหลักฐาน
ของกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง จะถอยขาหลวงหมากแขงลงมาอยูนครราชสีมา ร.ศ. 112 - 113 
(พ.ศ. 2436 - 2437) ม.59/12  กลาวถึงรายละเอียดการยายกองบัญชาการมณฑลลาวพวนไว
ดังตอไปนี้ 
 

 1. กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม บอกมาวา ตามความท่ีโปรดเกลาฯ ใหช้ีแจงตําบลบาน
เดื่อหมากแคงซ่ึงกรมหม่ืนประจักษศิลปาคมจะไดไปต้ังพักอยูนั้น ประโยชนของตําบลน้ีคือ 
 (1) ถาฝรั่งเศสคิดขามมาจับฟากขางน้ีแลวคงจะจับเมืองหนองคายกอน เพราะเปนเมือง
บริบูรณ ถามาจับหนองคายแลวจะไดมาโตทันเวลา 
 (2) บานน้ีระยะทางก่ึงกลางท่ีจะไปมาบังคับราชการเขตลาวพวนไดตลอด 

  (3) โทระเลขในแขวงลาวพวนตองมารวมในบานน้ีท้ังสิ้น 
 (4) เสบียงอาหารแตกอนมาเขาท่ีจะเลี้ยงไพรพลนั้น ดวยเมืองลาวหาไดเก็บเงินคานา
ไม เก็บแตหางเขาตามพรรณเขาปลูกข้ึนฉางไว ถามีขาหลวงฤากองทัพก็ตองจายเลี้ยง
ขาหลวงแลกองทัพถาส้ินเขาคงฉางแลว จึงตองจายเงินหลวงจัดซื้อเพ่ิมเติม ถาขาหลวงต้ังอยู
เมืองนอย ๆ เขาไมพอก็ตองจัดซื้อ ไมไดใชขนเขาเมืองอื่นมาเจือจาน ท่ีตําบลบานน้ีเปนบาน
อยูในระหวางเมืองหนองคาย เมืองหนองหาร ขอนแกน เมืองกุมภวาป เมืองกมุทาไสย จะ
ไดใชเสบียงเมือง เหลานี้ไมตองออกเงินหลวงใหเปลืองพระราชทรัพย 

                                                 
 19 เร่ืองเดียวกัน. 
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 (5) เมืองสกลนคร แมวาจะเปนท่ีภูมิถานใหญโตสบายก็จริง แตในปนี้น้ําทวมเสบียง
อาหารเสียสิ้น ถาจะยกกองขาหลวงไปตั้งก็จะตองเสียเงินมาก แลจะไมมีท่ีซื้อเขาดวย อนึ่ง
ระยะทางโทระเลขต้ังแตกรุงเทพฯ ข้ึนไปหนองคาย อยางเร็ว 8 วัน อยางชา 12 วัน ถาท่ีเมือง
สกลนคร โทระเลขจะตองอยางเร็ว 14 วัน อยางชา 18 วัน 
 (6) ไดคิดดูในตําบลน้ีก็อยูนอก 25 กิโลมิเตอร ตามแผนท่ีฝรั่งเศส ซึ่ง ม.ปาวี เปนผูทํา
สงพระราชทานข้ึนไป บานน้ีอยูในอายันตเหนือ 17 องษา 27 นาที อายามตะวันออกของปา
รีศ 100 องษา 22 นาที แตท่ีจะพูดกับอายฝรั่งเศสเปนมนุษยดื้อ ๆ ดาน ๆ ปราศจากความอาย
แลวก็คงจะทําใหขุนเคือง ฝาละอองธุลีพระบาทได จึงปฤกษาตกลงกันวาควรจะไปตั้งท่ี
บานนํ้าฆอง เมืองกุมภวาปดีกวา คงจะไดประโยชนเหมือนกับบานเด่ือหมาแคงทุกอยาง… 
 “...2. กรมหม่ืนประจักษโทระเลขมาวาไดยกออกจากเมืองหนองคาย ในวันท่ี 16 
มกราคม ไดเดินทางถนนรัชฎาภิเศก อีกฉบับหนึ่งวาไดยกมาถึงบานหมากแคงวันท่ี 18 
มกราคม”20 

 

 
 

ภาพท่ี  2  ท่ีตั้งกองทหารมณฑลลาวพวน  ณ  บานเดื่อหมากแขง  ร.ศ.112 (พ.ศ.2436) 
ท่ีมา  :  คณะกรรมการจัดทําหนังสือฉลองอุดรธานี  100  ป,  ประมวลภาพประวัติศาสตรจากบาน
เดื่อหมากแขงถึงจังหวัดอุดรธานี (อุดรธานี : ม.ป.ท., 2536), 32. 

                                                 
 20 กรมศิลปากร, เมืองในภาคอีสาน  (กรุงเทพฯ : กรม, 2516), 166 - 168.  
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ภาพท่ี  3  พระเจานองยาเธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคม  ผูกอตั้งเมืองอุดรธานี 
ท่ีมา  :  คณะกรรมการจัดทําหนังสือฉลองอุดรธานี  100  ป,  ประมวลภาพประวัติศาสตรจากบาน
เดื่อหมากแขงถึงจังหวัดอุดรธานี (อุดรธานี : ม.ป.ท., 2536), 20. 

 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้แสดงใหเห็นวา สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระ

ยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงไวพระทัยและเชื่อในพระปรีชาสามารถของกรมหม่ืนประจักษศิลปาคม 
ในการท่ีจะเลือกชัยภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับการต้ังกองบัญชาการมณฑลลาวพวนแหงใหม พระองค
จึงนําความข้ึนกราบบังคมทูลฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ ไดทรงแนบความรูเร่ืองบานเดื่อหมากแขง ดังน้ี   

 
พื้นท่ีบานเด่ือหมากแขงเปนแขวงเมืองหนองคาย มีเรือน (ร.ศ. 109) ไมเกิน 200 หลงัคาเรือน 
เปนบานอยูในท่ีราบชายเนิน, ดานตะวันออกเปนท่ีทุงนาใหญตลอดมาตอทุงชายหนองหาร 
เปนตนทางรวมท่ีมาจากเมืองใกลเคียง แตเปนท่ีบานปาขับขันกันดานตองอาไศรยเสบียง
อาหารจากเมืองหนองคายและเมืองสกลนคร 

    ทางสงขาว สงขาวทางโทรศัพทแตกรุงเทพฯ ไปบานเด่ือหมากแขงอยางเร็ว 8 วัน อยาง
ชา 12 วัน   

    ระยะทางไปเมืองท่ีใกลเคียง  จากบานหมากแขงไปเมืองนครรราชสีหมา ทาง 8 วัน จาก
บานหมากแขงไปเมืองหนองคาย ทาง 3 วนั  จากบานหมากแขงไปเมืองหนองหาร ทาง 1 
วัน จากบานหมากแขงไปเมืองกุมภวาป ทาง 2 วัน  จากบานหมากแขงไปเมืองกมุทาไสย 
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ทาง 2 วัน  จากบานหมากแขงไปเมืองหลมศักดิ์ ทาง 7 วัน  จากบานหมากแขงไปเมือง
สกลนคร ทาง 4 วัน21   

 
 จนกระท่ังวันท่ี 26 พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก 113 (พ.ศ. 2437) พระบาทสมเด็จ        
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชหัตถเลขา ท่ี 1/174 ถึงกรมหม่ืนประจักษศิลปาคม         
วาพระองคทรงเห็นชอบดวยกับกรมหมื่นประจักษศิลปาคม ท่ีไดเลือกบานหมากแขงเปนท่ีตั้ง
กองบัญชาการมณฑลลาวพวน ดังความตอนหน่ึงในพระราชหัตถเลขาวา 

 
บัดนี้ ไดทราบวา ท่ีถอยลงมาต้ังอยูบานหมากแขง วาเปนท่ีกลางปาไขเจ็บชุกชุม ไมเปนภูมิ
สถานซ่ึงจะตั้งม่ังคงสําหรับขาหลวงตางพระองคยั่งยืนตอไปได จึ่งไดเรียกแผนท่ีมาดูก็เห็น
อยูวาตําบลซ่ึงเธอถอยลงมาต้ังน้ัน เปนท่ีสมควรแกจะยึดหนวงหวัเมืองริมฝงโขง แลจะสง
ขาวถึงหัวเมืองท้ังปวงไดโดยรอบคอบมีระยะทางไมสูหางไกลทุกทิศ แตเมื่อไตสวนถึง
ประเทศท่ีนั้นก็ไปไดความวาเปนท่ีไมบริบูรณดี และมีไขเจ็บชุกชุม มีความสงสารตัวเธอแล
ไพรพลท้ังปวง ซึ่งข้ึนไปอยูดวยจะไดความลําบาก เจ็บปวย จึ่งขอหาฤาตามความเห็น
ตอไป22 

  
 กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม ไดมีลายพระหัตถกราบบังคมทูลฯ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ลงวันท่ี 2 มกราคม ร.ศ. 113 (พ.ศ. 2437) บรรยายถึงบานเดื่อหมากแขงวามี 
ภูมิประเทศท่ีเหมาะและมีความอุดมสมบูรณมากกวาเมืองใกลเคียงอ่ืนๆ  ดังความตอนหน่ึงวา     

 
ขาพระพุทธเจา ใดภักท่ีนี้ดวยเวลาเดินทาง 2 ครั้ง ตองภักอยู 2 เวลา ท้ัง 2 คราวเพราะชอบ
ภูมท่ีจริง ๆ ครัน้ใดมาอยูจิงจังเขาก็ยิ่งชอบมากข้ึน แตเปนธรรมดาท่ี ๆ ใดหางจากบานเมือง
ท่ีราษฎรคาขายก็จําเปนท่ีจะหาอาหารลําบาก แตบัดนี้ ก็บริบูรณกวาเมืองอื่น ๆ ท่ีใดเห็นและ
พวกท่ีใปมายงัซํ้ากลาววา ท่ีหนองคายเด๋ียวนี้ ตลาดรวงโรยใป สูท่ีนี้ใมใด จะยอใหหรอือยางใร 
ใมทราบเกลาฯ แตถาจะยอก็ละเอียดพอรับใดคือ ใดเดินตรวจดูในป ๑๑๓ มีเรือนราษฎร
อพยพเขามาจากหนองคายและออกมาจากหนองละหาร - กุมภวาป ขรแกน เปนอันมาก 
กลางคืนแลดูเหนใฟรายใบ คลายแพท่ีจอดในลํานํ้ากรุงเทพ จนมีพยานใดวาเม่ือวันท่ี 1 

                                                 
 21 สํานักงานจังหวัดอุดรธานี,  ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดอุดรธาน,ี 50. 
 22 เร่ืองเดียวกัน, 54. 
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เดือนนี้พระยาใตรเพชรัตนสงครามขาหลวงหนองคายส่ังใหคนเขามาซื้อศีศะหอมท่ีบาน
หมากแขง 1 บาท ใดถามใดความวา ท่ีโนนใมมีใครปลูกเพราะขายใมใด23 

 

 
 

ภาพท่ี  4  หนองนาเกลือ  หรือ  หนองประจักษในปจจบัุน  แหลงน้ําสําคัญของบานเดื่อหมากแขง 
ท่ีมา  :  คณะกรรมการจัดทําหนังสือฉลองอุดรธานี  100  ป,  ประมวลภาพประวัติศาสตรจากบาน
เดื่อหมากแขงถึงจังหวัดอุดรธานี (อุดรธาน ี: ม.ป.ท., 2536), 26. 
 

 พรอมกันนี้กรมหม่ืนประจักษศิลปาคมไดทรงกราบบังคมทูลฯ ถึงความรูสึกจงรักภักดี
ตอแผนดินของพระองค และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดังความวา "…จะคิดถึงการ
แผนดินแลว เทานี้ยังเพยีงนี ้ ถายิ่งกวานี้จะทําอยางไรสูแลกกับมันตัวตอตัวดกีวา เหนดีกวานอนให
ฝในทองกินตาย…"24 

 ในท่ี สุดบ านหมากแข งก็ได เปนสถานท่ีตั้ งกองบัญชาการมณฑลลาวพวน โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเห็นชอบดวยกับความเห็นของกรมหม่ืนประจักษ
ศิลปาคม ตามพระราชหัตถเลขาท่ี 128/2808 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก 113 (พ.ศ.
2437)  ถึงกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ความวา  

 
ถึงกรมดํารงราชานุภาพ ดวยตามท่ีเธอไดขอใหจดหมายไปถึง กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม
อันไดสงสําเนามาใหดูแตกอนแลว บัดนี้ ไดรับคําตอบยืนยันวาบานหมากแขงเปนท่ีสมควร

                                                 
 23 เร่ืองเดียวกัน. 
 24 เร่ืองเดียวกัน, 55. 
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แลสมัคใจท่ีจะอยูในท่ีนั้น มีปนซ แลยูดี อไรเจอืปนตาง ๆ ไดสงสําเนามาใหดูดวย เมื่อ
ตรวจสอบแผนท่ีฤามีความเห็นท่ีจะอธิบายโตแยงอีกประการใด ขอใหบอกมาใหทราบจะได
ตอบกรมหม่ืนประจักษ25 
 

 
 

ภาพท่ี  5  ชาวบานเดื่อหมากแขงขณะรอรับเสด็จฯ กรมหลวงประจกัษศิลปาคม 
ท่ีมา  :  คณะกรรมการจัดทําหนังสือฉลองอุดรธานี  100  ป,  ประมวลภาพประวัติศาสตรจากบาน
เดื่อหมากแขงถึงจังหวัดอุดรธานี (อุดรธาน ี: ม.ป.ท., 2536), 5. 
 

 และไดทรงมีพระราชหัตถเลขา ท่ี 2 / 3450 ถึง กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม ความวา 
"…ดวย ไดรับหนังสือ ลงวนัท่ี 2 มกราคมนี้ ซ่ึงตอบชาไป เพราะเหตุใดเธอคงจะทราบอยูแลวการ
ซ่ึงเธอเหนวา บานหมากแขงเปนท่ีสมควรจะต้ังอยู โดยอธิบายหลายประการนัน้ ก็ใหตั้งอยูท่ีนั้น
จัดการเต็มตามความคิดท่ีเหน็วาจะเปนคุณแกราชการ…"26 

 
 2.2 พัฒนาการการเมืองการปกครองเมืองอุดรธานี พ.ศ.2437 – 2475  

 กอนท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจะทรงปฏิรูปการปกครองใน พ.ศ. 
2435 นั้น การปกครองของประเทศไทยในสวนภูมิภาคเปน "ระบบกินเมือง" การบริหารราชการสวน
ภูมิภาคเชนนี้เปนการบริหารงานท่ีไมรัดกุม  เส่ียงตอการท่ีเจาเมืองตางๆ  อาจแข็งขอคบคิดทําการกบฏ
ตอแผนดินได  โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลานั้นเปนชวงท่ีประเทศสยามกําลังถูกประเทศท่ีมีแนวคิดลา

                                                 
 25 เร่ืองเดียวกัน. 
 26 เร่ืองเดียวกัน, 55 - 56. 
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อาณานิคมอยางอังกฤษและฝรั่งเศสคุกคาม เพื่อเปนการรักษาพระราชอาณาเขตและรวมอํานาจ
เขาสูศูนยกลาง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงไดทรงปฏิรูปการปกครองหัวเมือง
ตางๆ เปนแบบ เทศาภิบาล โดยมีขาหลวงใหญเปนผูรับผิดชอบปกครองดูแลมณฑลตามหัว
เมืองตางพระเนตรพระกรรณ  ตอมาไดทรงเลิกตําแหนงขาหลวงใหญและมีตําแหนง
สมุหเทศาภิบาลแทน ข้ึนตรงตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงสามารถแบงเบาพระราชภาระใน
การปกครองบานเมืองลงได ดังนั้นบานหมากแขงในฐานะเปนท่ีตั้งกองบัญชาการมณฑลลาวพวน    
จึงมีขาหลวงใหญมาปกครองดูแลตามลําดับดังนี้ กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม (ร.ศ. 112 - 118) และ 
พระวรวงศเธอ พระองคเจาวัฒนา (ร.ศ. 118 - 125)  ตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ไดทรงเปล่ียนแปลงผูปกครองมณฑลจากขาหลวงใหญ (หรือขาหลวงตางพระองค) เปน
สมุหเทศาภิบาลขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยใน พ.ศ. 2442 (ร.ศ. 118)  เปล่ียนช่ือมณฑลลาวพวน เปน
มณฑลฝายเหนือ โดยมีเมืองตาง ๆ รวม 12 เมือง คือ เมืองหนองคาย หนองหาน ขอนแกน ชนบท หลม
ศักดิ์ กมุทาไสย สกลนคร ชัยบุรี โพนพิสัย ทาอุเทน นครพนม มุกดาหาร27 
 ตอมา ใน พ.ศ. 2443 เปล่ียนช่ือมณฑลฝายเหนือเปนมณฑลอุดร และพระบาทสมเด็จ     
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริวาเมืองท่ีจัดแบงไวในมณฑลอุดรมีมากเกินความ
จําเปนในการปกครอง จึงทรงรวมหัวเมืองในมณฑลเปล่ียนเปน บริเวณ ซ่ึงมีฐานะเทียบเทาจังหวัด 
เพื่อใหเหมาะสมแกการปกครอง และโปรดใหยุบเมืองจัตวาบางเมืองลงเปนอําเภอ สวนอําเภอใดท่ี
เคยเปนเมืองข้ึนกับเมืองท่ีตั้งเปนบริเวณหรือสมควรจะใหข้ึนกับบริเวณใดก็ใหรวมเขาไวในบริเวณ
นั้น โดยโปรดใหแบงออกเปน 5 บริเวณ คือ  
 (1) บริเวณหมากแขง มี 7 เมือง คือ บานหมากแขง เมืองหนองคาย เมืองหนองหาร 
เมืองกุมภวาป เมืองกมุทาไสย เมืองโพนพิไศรย เมืองรัตนวาป ตั้งท่ีวาการบริเวณท่ีบานหมากแขง 

 (2) บริเวณพาชี มี 3 เมือง คือ เมืองขอนแกน เมืองชนบท เมืองภูเวียง ตั้งท่ีวาการ
บริเวณท่ีเมืองขอนแกน 

 (3) บริเวณธาตุพนม มี 4 เมือง คือ เมืองนครพนม เมืองไชยบุรี เมืองทาอุเทน เมือง
มุกดาหาร   ตั้งท่ีวาการบริเวณท่ีเมืองนครพนม 

 (4) บริเวณสกลนคร มี 1 เมืองคือ เมืองสกลนคร ตั้งท่ีวาการบริเวณท่ีเมืองสกลนคร 
 (5) บริเวณนํ้าเหือง มี 3 เมือง คือ เมืองเลย เมืองบอแตน เมืองแกนทาว ตั้งท่ีวาการ

บริเวณท่ีเมืองเลย28 

                                                 
 27 เร่ืองเดียวกัน, 58. 
 28 เร่ืองเดียวกัน. 
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 ลักษณะการปกครองท่ีรวมเมืองตาง ๆ เขาดวยกัน และจัดแบงการบริหารออกเปน 5 
บริเวณ ซ่ึงบริเวณเหลานี้มีฐานะเทียบเทากับจังหวัด สวนเมืองท่ีอยูในสังกัดบริเวณมีฐานะเทียบเทา
กับอําเภอนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชประสงคท่ีจะจัดการปกครอง
ในมณฑลอุดรใหมีความรัดกุมยิ่งข้ึน โดยสงขาหลวงจากกรุงเทพฯ ออกไปเปนขาหลวงบริเวณ 
ควบคุมเจาเมืองตาง ๆ ซ่ึงมีขาหลวงตรวจการประจําเมืองควบคุมอีกช้ันหนึ่ง แสดงใหเห็นวาอํานาจ
จากสวนกลางไดขยายออกไปควบคุมอํานาจของเจาเมืองทองถ่ินอีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหการ
ปกครองแบบรวมศูนยอํานาจไวท่ีสวนกลางไดผลดียิ่งข้ึน สามารถควบคุมเจาเมืองและตรวจตราทุกข
สุขของราษฎรไดอยางท่ัวถึง29 
 ในป พ.ศ.2464 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ไดมีพระบรมราช
โองการ โปรดเกลาฯ ใหรวมมณฑลอุดร มณฑลอุบลราชธานี และมณฑลรอยเอ็ดเปนภาค เรียกวา 
ภาคอีสาน ตั้งท่ีบัญชาการมณฑลภาคท่ีเมืองอุดรธานี โดยมีเจาพระยามุขมนตรี (อวบ เปาวโรหิต) 
ดํารงตําแหนงอุปราชภาคอีสาน และเปนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรอีกตําแหนงหนึ่งดวย30 
 ตอมาในป พ.ศ.2468  เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลกและมีผลกระทบถึงสภาพ
เศรษฐกิจของสยามดวย พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรงประกาศยกเลิกภาคอีสาน เพื่อ
เปนการลดอัตรากําลังเจาหนาท่ีท่ีไมมีความสําคัญมากนัก  เพื่อรักษาเงินในคลังของชาติใหไดมาก
ท่ีสุด  และโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยามุขมนตรี ยายไปดํารงตําแหนงสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ31 
พ.ศ.2470 โปรดเกลาฯ ใหพระยาอดุลยเดชสมยามเมศรวรภักดี (อุย นาครธรรพ) เปน
สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร  พ.ศ.2473 โปรดเกลาฯ ใหพระยาตรังคภูมาภิบาล (เจิม ปนยารชุน) เปน
สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรคนสุดทาย32 
 

 2.3 พัฒนาการการเมืองการปกครองเมืองอุดรธานี พ.ศ.2475 – 2505  
 ประเทศสยามเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช
มาเปนระบอบประชาธิปไตย เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2475 ทําใหมีการปรับปรุงระเบียบการปกครอง
หัวเมือง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 ในสวนท่ี

                                                 
 29 เร่ืองเดียวกัน, 58 - 59. 
 30 เร่ืองเดียวกัน, 67. 
 31 เร่ืองเดียวกัน, 68. 
 32 เร่ืองเดียวกัน. 
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เกี่ยวกับราชการบริหารสวนภูมิภาค ไดยกเลิกมณฑลใหมีแตจังหวัดและอําเภอ ดังนั้นมณฑลอุดรจึง
ถูกยกเลิก คงฐานะเปนเพียงจังหวัดอุดรธานีเทานั้น 
 ในระหวาง พ.ศ. 2476 - 2477 ไดเกิดการเผยแพรลัทธิคอมมิวนิสมในทองท่ีจังหวัด
อุดรธานี  ซ่ึงมีฐานกําลังกระจายอยูตามปาเขาในเขตอําเภอตางๆ เชน ภูซาง  เขตติดตอกับอําเภอ
สุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภูกับจังหวัดเลย  ภูหินลาดทับฟา  อําเภอเมืองหนองบัวลําภู  ภูซาก
ลาก  อําเภอวังสามหมอ  อําเภอศรีธาตุเขตติดตอกับอําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร33  เปนตน  
ตัวอยางลักษณะเหตุการณความวุนวายท่ีเกิดข้ึนในเมืองอุดรธานี  เชน  ตอนกลางคืนไดมีผูเอาธง
แดงคอมมิวนิสตไปปกบนตนกามปูบริเวณหนาศาลากลางจังหวัดหลายครั้งและมีทีทาจะกอความ
วุนวาย  ดังปรากฏในประวัติพระยาอุดรธานีศรีโขมสาครเขต (จิตร  จิตตะยโศธร) อดีตขาหลวง
ประจําจังหวัดอุดรธานี ในหนังสือเมืองในภาคอีสานวา “…ไดทําการจับกุมผูตองหาเผยแพรลัทธิ
คอมมูนิสตท่ีจังหวัดอุดรธานี ไดมีการเนรเทศบางฟองศาลลงโทษบาง เปนจํานวนมากราว 50 
คน…”34 
 ตอมา ใน พ.ศ. 2484  มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 10 กันยายน 2484 จัดการ
รวมจังหวัดตาง ๆ ยกข้ึนเปนภาค จํานวน 5 ภาค จังหวัดอุดรธานีนั้นข้ึนกับภาค 3 ซ่ึงมีท่ีทําการภาค
อยูท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
 ใน พ.ศ.2494 ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 9 เมษายน 2494 ปรับปรุง
เปล่ียนแปลงเขตภาคข้ึนใหมเปน 9 ภาค จังหวัดอุดรธานีข้ึนกับภาค 4 และเปนท่ีตั้งของท่ีทําการภาค
ดวย  ไดมีสวนราชการตาง ๆ ตั้งท่ีทําการข้ึนเปนจํานวนมาก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน 2495 ไดกําหนดใหการบริหารราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดอยูในความรับผิดชอบของ
ผูวาราชการจังหวัดแตเพียงผูเดียว กระทั่งป พ.ศ. 2499 ไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม ในสวนกลางและสวนภูมภาค ไดยกเลิกภาค คงเหลือจังหวัดและอําเภอ ดังนั้นจังหวัด
อุดรธานีจึงมีฐานะจังหวัดเพียงอยางเดียว ตั้งแต พ.ศ. 2499 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน35 
 
 
 
 

                                                 
 33 เร่ืองเดียวกัน, 222.   
 34 เร่ืองเดียวกัน, 69.   
 35 เร่ืองเดียวกัน. 
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3.  สภาพเศรษฐกิจเมืองอุดรธานีกอน  พ.ศ.2505 
 

 สภาพเศรษฐกิจของเมืองอุดรธานีกอน  พ.ศ.2505  มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว
หลังจากยกฐานะจากบานเดื่อหมากแขงเปนกองบัญชาการมณฑลลาวพวน  เปนมณฑลฝายเหนือ  
มณฑลอุดร  และจังหวัดอุดรธานีตามลําดับเม่ือเปรียบเทียบกับเมืองตางๆ ในภูมิภาคเดียวกัน  แม
ระบบเศรษฐกิจของเมืองอุดรธานียังเปนระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ  แตดวยปจจัยดานตางๆ  ทําให
เมืองอุดรธานีเปนเมืองท่ีมีพอคาท้ังชาวไทย ชาวจีน  และชาวญวนเดินทางจะเขามาติดตอคาขายกับ
เมืองนี้มากท่ีสุดเมืองหนึ่งของภาคอีสาน  ปจจัยท่ีผลักดันใหระบบเศรษฐกิจเมืองอุดรธานี
เจริญรุงเรือง  ไดแก 
   
 3.1 ความสําคญัของเสนทางการคาระหวางเมืองอุดรธานกัีบเมืองตางๆ   
 จากชัยภูมิท้ังต้ังของเมืองอุดรธานีท่ีเปนจุดศูนยกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน  อุดรธานีจึงเปนเมืองท่ีเหมาะสําหรับการติดตอคาขายระหวางเมืองตางๆ รวมท้ังประเทศ
เพ่ือนบานอยางประเทศลาวและเวียดนาม   อยางไรก็ตามเสนทางการคาระหวางเมืองอุดรธานีกับ
เมืองตางๆ  กอน พ.ศ. 2467  คอนขางลําบากเพราะเสนทางทางบกท่ีเช่ือมกับเมืองตางๆ  เปนเพียง
แคทางเทาและทางเกวียนเทานั้น  พาหนะท่ีใชสําหรับการเดินทางคือ  เกวียน  ชาง  มา  และการเดิน
เทา  หลักฐานการตรวจราชการจังหวัดอุดรธานีของกองขาหลวงใหญเม่ือ พ.ศ. 2479 ไดเสนอ
รายงานตอนายกรัฐมนตรีถึงเร่ืองเกี่ยวกับเสนทางคมนาคมของเมืองอุดรธานีไววา 
 

ทางสายสําคัญของจังหวัดอุดรธานีมีอยู  4 สาย  คือสายท่ี  1  อุดร - ขอนแกน  สายท่ี  2  
อุดร - หนองคาย สายท่ี  3  อุดร   - สกลนคร  และสาย  4  อุดรธานี - เลย  ทางสายท่ี  1 - 2 - 
3  ไดเริ่มกรุยทางและระเบิดปามาแต  พ.ศ. 2467  บางตอนไดถมดินและลงหินบางแลวแต
เปนสวนนอย  แตสายท่ี 2 นั้นไดลงหินไวเกอืบตลอดแลว  สวนทางสายท่ี  4  เพิ่งไดกรุย
ทางเม่ือ  พ.ศ. 2474  เวลานี้การงานท่ีทําไปบางแลวก็คือการระเบิดปาและถมดิน  ทําสะพาน   
แตยังไมแลวเสร็จ  ขาพเจาไปตรวจราชการคราวน้ีไดเดินทางตลอดสายท่ี  1 - 2  และ 3  
ทางสายท่ีคอนขางเปนทางรถไดสะดวกน้ัน  คือทางสายท่ี  2  เทาน้ัน  เพราะสวนมากพื้นท่ี
เดิมเปนหินแข็งโดยธรรมชาติ  จึงสะดวกแกการถมหินและบํารุงรักษา  สวนทางสายท่ี  1  
และ  3  นั้นกลาวไดวาเกือบเปนทางท่ีไมสมควรใชเดินทางโดยรถยนตร  เพราะพื้นถนน
เปนพื้นทราย  รถตองลยุไปในทรายและขรุขระเต็มที  ทางตอนใดถูกน้ําทวมในฤดูน้ํา  
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เจาหนาท่ีก็ตัดไมเล็กๆ  ขางทางน้ันมาทําเปนแกระรองพื้น  รถท่ีตองเดินทางโดยถนนสาย
เหลานี้ตองถูกเพ่ิมความส่ันสะเทือนโดยแกระน้ีเปนระยะทางยาวๆ...36 
 

 อยางไรก็ตามเสนทางสายท่ี  1  คือเสนทางสายอุดร - ขอนแกน  ก็เปนเสนทางท่ีสําคัญ
ตอการสัญจรไปมาของผูคนในทองถ่ินและเปนเสนทางติดตอคาขายของเหลาพอคา  โดยเฉพาะ
พอคาชาวจีนท้ังในทองถ่ินและพอคาตางถ่ินในรูปแบบของคาราวานสินคามายาวนาน  เสนทางสาย
นี้เช่ือมไปถึงเมืองชนบท  เมืองบัวใหญ  และเมืองนครราชสีมา  จากหลักฐานการเสด็จตรวจราชการ
มณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุดรของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  เม่ือ  พ.ศ. 2449  ทรง
กลาวถึงสภาพของเสนทางและความสําคัญของสายน้ีในบางชวงของเสนทางวา   
 

ท่ีหนองเอนน้ีเปนทางท่ีพอคาและราษฎรมักไปมา  เปนท่ีเปลี่ยวเพราะทางหางจากหมูบาน
ประมาณ  300  เสน  เดิมมีผูรายชุกชุม  ครั้นเมื่อ  ศก  124  พวกพอคามณฑลอุดรเรี่ยไรกัน
สรางโรงพักตํารวจภูธรถวายหลังหน่ึง  จึงเปนท่ีต้ังโรงพักตํารวจภูธรมาจนบัดน้ี  และท่ี
หนองน้ําน้ันราษฎรมณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุดร  ก็เรี่ยไรกันขุดใหกวางใหญ
ออกไป  เพื่อจะไดมีน้ําใชสําหรับคนเดินทางตลอดปดวย37    
 

 ถึงแมวาการเดินทางระหวางจังหวัดอุดรธานีกับเมืองตางๆ กอนท่ีทางรถไฟจะมาถึง
นั้นจะคอนขางยากลําบาก  สามารถสัญจรไปมาสะดวกเพียงในหนาแลงเทานั้น  พอถึงหนาฝน
ถนนก็จะกลายเปนเลนเดินทางไปมาลําบาก  แตการติดตอคาขายระหวางพอคาเมืองอุดรธานีกับ
เมืองอื่นๆ ก็ยังดําเนินอยูเร่ือยมา ไมวาจะเปนการคาในแบบคาราวานสินคากับเมืองขอนแกนและ
นครราชสีมา หรือคาขายสินคาดานเกษตรกรรมกับเมืองหนองคายและเลย  รวมท้ังยังพบวา
เสนทางสายน้ีมีการอพยพเขามาของประชากรตามเมืองอ่ืนๆ อีกดวย 
 พ.ศ.2480  เปนชวงเวลาท่ีจังหวัดอุดรธานีเร่ิมมีความคึกคักทางดานการคาขาย
เนื่องจากทางรถไฟไดตัดมาถึงจังหวัดขอนแกน  คนจีนสวนมากท่ีอพยพมาจังหวัดอุดรธานี  จะ
เดินทางดวยทางรถไฟโดยจะลงรถที่ขอนแกนแลวโดยสารรถบรรทุกตอมายังจังหวัดอุดรธานี  ซ่ึง
                                                 

 36 “หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี 31/2479, 15 พฤษภาคม 2479, ขาหลวงใหญ 
(พระยาสัจจา) ตรวจราชการสวนภูมิภาค จังหวัดหนองคาย  อุดร  ขอนแกน  มหาสารคาม,” เอกสาร
สํานักนายกรัฐมนตรี, (3) สร.0201.67.1/13, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 37 สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,  เสด็จไปตรวจมณฑลนครราชสีมา  และ
มณฑลอุดรอีสาน  ร.ศ. 215  พ.ศ. 2449 , 71. 
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เปนรถยนตท่ีใชถานหินเปนเช้ือเพลิง  ใชเวลาในการเดินทางจากขอนแกนถึงอุดรธานี  3  วัน38  
และภายหลังจากนั้นเพียง 3 ป  เสนทางรถไฟก็มาถึงจังหวัดอุดรธานี  จึงเกิดการอพยพของ
ประชากรโดยเฉพาะชาวจีนเปนจํานวนมาก การเขามาของชาวจีนในชวงที่เสนทางรถไฟเชื่อม
มาถึงอุดรธานีนั้นนับวาเปนชวงเวลารุงเรืองของกิจการการคาหลายๆ อยาง เสนทางรถไฟสายน้ี
นับวาเปนการเปดประตูความสัมพันธทางดานการคาระหวางเมืองอุดรธานีกับเมืองตางๆ  ไมวาจะ
เปนเมืองขอนแกนและเมืองนครราชสีมา  และกระจายสินคาสูเมืองตางๆ ในภูมิภาคอีสานตอนบน  
เชน  เมืองเลย  เมืองหนองคาย เมืองสกลนคร เมืองหนองบัวลําภู แมกระท่ังเมืองศูนยกลางการ
ปกครองอยางกรุงเทพฯอีกดวย  เสนทางรถไฟสายนี้ยังเปดใหบริการโดยสารมาจนถึงปจจุบัน 
  
 3.2  การจัดเก็บภาษีอากรของเมืองอุดรธานี   
 รายไดที ่สําคัญของรัฐที่ไดจากจังหวัดอุดรธานีก็คือภาษีอากรประเภท  เง ิน
รัชชูปการ   ในป พ.ศ.2478  ทางการสามารถจัดเก็บเงินรัชชูปการได  38,302  คน  เปนเงิน  
114,906  บาท เทากับรอยละ  85  เทียบกับ  พ.ศ.2477 แลวเก็บไดมากกวา  6,316  คน  คิดเปนเงิน  
18,948  บาท  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเจาหนาท่ีกรมการเมืองไดเอาใจใสตอการเก็บคารัชชูปการเปน
อยางดี39 นอกจากคารัชชูปการท่ีสรางรายไดแกรัฐแลว  ราษฎรในจังหวัดอุดรธานียังตองเสียภาษี
สุรา  โดยเก็บภาษีจากโรงตมกล่ัน โรงตมกล่ันในเมืองอุดรธานีมี  1  โรง  ตั้งอยูท่ีตําบลศาลากลาง
จังหวัด  การเลือกตัวผูตมกล่ันสุรานั้นเลือกโดยวิธีประมูล  ผูท่ีประมูลไดจะตองจายเงินชวย
ราชการ  ในป  2478  เงินชวยราชการกองตรวจสุราจังหวัดอุดรธานีเก็บไดเปนเงินท้ังส้ิน  1,039.76  
บาท  ผูท่ีจะประมูลโรงตมกล่ันสุราไดนั้นจะตองเปนผูมีหลักฐานม่ันคง  นอกจากเงินชวยราชการ
ดังกลาวแลว  ผูรับทําโรงตมกล่ันสุราจะตองเสียเงินอีก  3  รายการ  คือ  1. เงินคาใบอนุญาตต้ังเตา
ตมกล่ัน  ตามพระราชบัญญัติภาษีช้ันใน จ.ศ.1248  มาตรา  36  ปละ  80  บาท  2. เงินคาใบอนุญาต
ขายสุราประเภทท่ี  1  ตามความในพระราชบัญญัติภาษีช้ันในแกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.2476  มาตรา  5  ป
ละ  150  บาท  3. เงินชวยคาธรรมเนียมหนังสือใบอนุญาตรานปลีก40 แตการคาสุราในทองท่ีจังหวัด

                                                 
 38 เพ็ญแข  คชเดช, “บทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองของคนไทยเช้ือสายจีนในเขต

เทศบาลนครอุดรธานี  พ.ศ.2480 ถึง พ.ศ.2540”, 4. 
 39 “หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี 31/2479, 15 พฤษภาคม 2479, ขาหลวงใหญ 

(พระยาสัจจา) ตรวจราชการสวนภูมิภาค จังหวัดหนองคาย  อุดร  ขอนแกน  มหาสารคาม,” เอกสาร
สํานักนายกรัฐมนตรี, (3) สร.0201.67.1/13, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 40 เร่ืองเดียวกัน. 
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อุดรธานีนับวามีอุปสรรคอยูไมนอยเพราะวาอาณาเขตของจังหวัดอุดรธานีติดตอกับจังหวัด
หนองคาย  ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีอยูในเขตสัญญา  25  กิโลเมตรท่ีไดทําไวกับฝร่ังเศส  ในจังหวัด
หนองคายน้ันสุราทางฝงซายในเขตปกครองของฝรั่งเศสถูกนําเขามาจําหนายโดยไมตองเสียภาษี  
สุราทางฝงซายนั้นมีราคาถูกมากและดีกรีแรงกวา ราษฎรของจังหวัดอุดรธานีจึงมักไปซ้ือมา
บริโภค  และดวยเหตุท่ีจังหวัดหนองคายและอุดรธานีอยูติดตอกัน  ทําใหสุราทางฝงซายและสุรา
เหมาเตาหรือรายครัวเรือนท่ีตมกล่ันในเขตสัญญา  25  กิโลเมตร หล่ังไหลเขามาในจังหวัดอุดรธานี
เปนเหตุใหการคาสุราในจังหวัดอุดรตกต่ํา41  
 นอกจากภาษีสุราแลวยังมีภาษีฝน ที่ทางการไดจัดใหมีการจําหนายและจัดราน
สําหรับจําหนายในจังหวัด  เม่ือป  พ.ศ.2477  มีรานจําหนายฝน  4  ราน  ทางจังหวัดไดจัดเพิ่มข้ึน
ใหมในป  พ.ศ.2478  อีก  2  ราน  รวมเปน  6 ราน  รานเหลานี้ตั้งอยูในอําเภอหมากแขง  ตําบลหมาก
แขง  1  ราน  อําเภอกุมภวาป  ตําบลพันดอน  2  ราน  ตําบลปะโค  1 ราน  อําเภอหนองบัวลําภู  
ตําบลหนองบัว  1  ราน ตําบลโนนสัง  1  ราน สวนอําเภอเพ็ญ  หนองหาน  และบานผือ นั้น มีผูสูบ
ฝนนอยทางการจึงไมไดจัดรานจําหนายฝน การจัดรานขายฝนในจังหวัดอุดรธานีจัดเปนวิธีใหมี
ผูรับอนุญาตไปโดยใชวิธีการประมูลเชนเดียวกับการประมูลโรงกล่ันสุรา โดยประมูลการใหเงินคา
แปะเจี๊ย (คาธรรมเนียมพิเศษ)  แกทางจังหวัด42  
  
 3.3  การประกอบอาชีพของราษฎรเมืองอุดรธานี       
 การประกอบอาชีพของราษฎรจังหวัดอุดรธานีกอน พ.ศ.2505 นั้นสวนใหญทํานาและเล้ียง
สัตว  การทํานายังเปนแบบลาหลังเพราะตองอาศัยน้ําฝนเปนปจจัยหลัก หากฝนแลงหรือมาก
เกินไปแลวก็จะทําใหขาวในนาเสียหาย กรมชลประทานก็ไมสามารถท่ีจะเขาไปดูแลไดอยาง
ท่ัวถึง  เพราะงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  สวนการเล้ียงสัตวในชวงปลายทศวรรษท่ี  2480  ราคา
สัตวเล้ียงก็ตกตํ่ามาก  ราษฎรจึงเล้ียงไวเพื่อใชสอยในครัวเรือนเทานั้น  ไมไดเล้ียงไวสําหรับเปน
สินคาแตอยางใด  สวนการเพาะปลูกพืชอยางอ่ืนนอกจากการทํานา  ไดแก  ฝาย  ออย  ขาวโพด  
ยาสูบ  พืชเหลานี้ก็ปลูกกันเพียงเล็กนอยเทานั้น43 

 

                                                 
 41 เร่ืองเดียวกัน. 
 42 เร่ืองเดียวกัน. 
 43 เร่ืองเดียวกัน. 
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 อาชีพดานการเกษตรกรรมของราษฎรในจังหวัดตองประสบกับปญหาเร่ืองคุณภาพ
ของดิน  เนื่องดวยดินในจังหวัดอุดรธานีสวนใหญเปนดินปนทรายและกรวดเหมือนกับจังหวัด
ขอนแกน    จึงไมเหมาะสําหรับการเพาะปลูกพืชเทาใดนัก การปลูกผลไมตางๆ ราษฎรก็เพียงแต
ปลูกพอซ้ือขายในจังหวัดนี้เทานั้น ไมพอที่จะเปนสินคาเพื่อแลกเปลี่ยนกับจังหวัดอื่นๆแต
อยางใด44  ยกตัวอยางเชน  “...การปลูกฝาย  ในจังหวัดนี้การทอผามิไดทํากันใหเปนลํ่าเปนสันอยาง
ใด  ทํากันพอใชในครอบครัวเทานั้น  สินคาผาทอในจังหวัดนี้หาไดนอย  เพราะการปลูกฝายก็ทํา
กันเล็กๆ  นอยๆ...”45  นอกจากนี้แลวอาชีพท่ีสําคัญอีกหนึ่งอาชีพคือการทําประมง  จังหวัดอุดรธานีมี
หนองน้ําท่ีสําคัญช่ือ  หนองหาน  ในเขตอําเภอกุมภวาป  หนองน้ําแหงนี้มีประกาศจากภาครัฐวาเปน
เขตหวงหามจับปลา  แตการสงวนน้ีไมไดหวงหามตลอดท้ังหนองหาน  เพียงแตแบงเขตใหราษฎร
ไดทําการจับปลาเปนสวนๆ  เพ่ือพอที่จะใหเปนอาชีพของราษฎรไดบาง  หนองหานอยูในบริเวณ
ตนลําน้ําชี  ซ่ึงไหลผานจังหวัดรอยเอ็ด  มหาสารคาม  และอุบลราชธานี  แลวไหลลงสูแมน้ําโขง  
ราษฎรในทองท่ีหลายจังหวัดจะไดอาศัยจับปลาในลําน้ํานี้เปนการเล้ียงชีพ46 

  การประกอบอาชีพอีกอยางหนึ่งของชาวจังหวัดอุดรธานีในชวงกอนการเขามา
ของทางรถไฟคือ  การรอนแรทองคํา ราษฎรทําการรอนแรทองคําในลําหวยโขโหล  หวยคําดวง  
หวยน้ําราง  และหวยน้ําปลด  ซ่ึงมีตนกําเนิดจากทิวเขาฟา  เขาหลวง  ในอําเภอน้ําโสม  แรทองคําท่ี
หาไดมักพบตามริมฝงหวย  แรทองคําจะถูกน้ําพัดพาปนมากับทราย  ราษฎรจะใชเพียงเคร่ืองมือ
หยาบๆ  สําหรับการรอนแรทองคํา น้ําหนักทองคําท่ีราษฎรหาไดในแตละปประมาณ  1,000  บาท 
(หนัก)  พอคาจากตางถ่ินเปนผูเขามาซ้ือเพื่อไปจําหนายอีกตอหนึ่ง  แตราษฎรในจังหวัดกลับทํากัน
เพียงเล็กนอยเทานั้น47 
 จังหวัดอุดรธานีมีการติดตอส่ือสารกับเมืองตางๆ  ในภูมิภาคเดียวกันในเร่ืองดานการ
คาขาย  ทําใหกิจการท่ีเกี่ยวของกับการส่ือสารอยางกิจการไปรษณียโทรเลขเจริญรุงเรืองข้ึนดวย  
ทั้งนี้ก็คงเนื่องจากจังหวัดนี้เปนตนทางของจังหวัดหนองคาย  เลย  และสกลนคร   เม่ือเสนทาง
รถไฟจากเมืองขอนแกนเช่ือมมาถึงเมืองอุดรธานี  การไปรษณียโทรเลขยิ่งไดสรางรายไดแกรัฐมาก
ข้ึน 

                                                 
 44 เร่ืองเดียวกัน. 
 45 เร่ืองเดียวกัน. 
 46 เร่ืองเดียวกัน. 
 47 เร่ืองเดียวกัน. 
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 จากท่ีไดกลาวมาแลววาราษฎรในทองถ่ินสวนใหญนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
สวนคนจีนในเมืองอุดรธานีจะประกอบอาชีพคาชาย  ชาวจีนในเมืองอุดรธานีสวนใหญเปนจีน
แตจิ๋ว48 ไดอพยพเขามาต้ังถ่ินฐานเพ่ือประกอบอาชีพคาขายพรอมๆ  กับการตั้งเมืองอุดรธานี  ดังท่ี
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดบรรยายไวเม่ือคร้ังเสด็จตรวจราชการมณฑลอุดร  พ.ศ.2449  
ดังความตอนหน่ึงวา  “เวลานี้ท่ีวาการมณฑล  ท่ีวาการอําเภอ  ศาล  เรือนจํา  โรงทหาร  โรงพัก
ตํารวจภูธร  ออฟฟศไปรษณียโทรเลข  และบานเรือนขาราชการอยูติดตอเปนระยะๆ  ลําดับกันไป  
มีตลาดขายของสด  และตึกอยางโคราชของพอคานายหาง...”49 แสดงใหเห็นวามีการเขามาต้ัง
รกรากของชาวจีนต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี  5  แลวประกอบอาชีพคาขายอยางท่ีตนเองถนัด  เพราะโดย
ธรรมชาติของคนจีนมักสรางท่ีอยูอาศัยเปนแบบตึกแถวและเปดกิจการรานคาตางจากคนไทยท่ีไม
ชอบอยูตามหางรานและประกอบอาชีพกสิกรรมแทบท้ังหมด   

 เมืองอุดรธานีเปนเมืองท่ีมีชาวจีนและผูคนอพยพเขามาต้ังถ่ินฐานและประกอบอาชีพ
ตางๆ  โดยเฉพาะอาชีพดานพาณิชย  เปนเพราะท่ีตั้งของจังหวัดอุดรธานีนั้นเหมาะสมมาก  เพราะ
ตั้งอยูตอนกลางของภูมิภาคสามารถติดตอคาขายกับเมืองตางๆ  ในภาคอีสานไดสะดวก ดังเอกสาร
ตรวจราชการของขาหลวงใหญ  บางตอนไดกลาวถึงท่ีตั้งเมืองอุดรธานีวา 

          
จังหวัดน้ีเปนศูนยกลางของทางท่ีจะติดตอกับจังหวัดหนองคาย  เลย  สกลนครและนครพนม  
ซึ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีจะคิดรีบเรงทํานุบํารุงถนนสายตางๆ  ใหเจริญดีพอท่ีจะเปนทางคมนาคมท่ี
สะดวกแกการขนสงสินคาและการติดตอไปมาของประชาชน  และเปนการบํารุงสงเสริม
อาชีพของราษฎรและนําความเจริญไปสูจังหวัดท่ียังไมเจริญพอใหมีฐานะเทาเทียมกับจังหวัด
อื่นๆ ได50 

 
 
 

                                                 
 48 เพ็ญแข  คชเดช, “บทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองของคนไทยเช้ือสายจีนในเขต

เทศบาลนครอุดรธานี  พ.ศ.2480 ถึง พ.ศ.2540”, 3. 
 49 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เร่ืองเท่ียวท่ีตางๆ ภาคที่ 4  วาดวยเที่ยวมณฑล

นครราชสีมา มณฑลอุดร และมณฑลรอยเอ็ด, 20.  
 50 “หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี 31/2479, 15 พฤษภาคม 2479, ขาหลวงใหญ 

(พระยาสัจจา) ตรวจราชการสวนภูมิภาค จังหวัดหนองคาย  อุดร  ขอนแกน  มหาสารคาม,” เอกสาร
สํานักนายกรัฐมนตรี, (3) สร.0201.67.1/13, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 37 

4.  สภาพสังคมเมืองอุดรธานีกอน พ.ศ. 2505 
 

 สภาพสังคมเมืองอุดรธานีกอน  พ.ศ.2505  อาจดูไมแตกตางจากหัวเมืองอ่ืนๆ ในภาค
อีสานเทาใดนัก   เพราะบรรยากาศของบานเมืองในสมัยนั้นยังคงลาหลัง  ราษฎรทํามาหากินแบบ
เรียบงาย  ผลผลิตตองพึ่งพิงอยูกับดินฟาอากาศ    บานเมืองต้ังอยูหางไกลจากศูนยกลางการ
ปกครอง  อยางไรก็ตามเมืองอุดรธานีไดมีพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ   ไมเพียงเพราะ
ปจจัยท่ีเหมาะสมทางเศรษฐกิจเพียงเทานั้น  ยังตองรวมถึงปจจัยทางสังคมที่มีความเหมาะสม
ดังตอไปนี้อีกดวย 

 
 4.1  สภาพชุมชนเมืองอุดรธาน ี  
 เมืองอุดรธานีแตเดิมเปนเพยีงหมูบานเล็กๆ  ช่ือวา  บานหมากแขง  ข้ึนตรงกับเมือง

หนองคาย  ซ่ึงกอนท่ีสมเดจ็พระเจานองยาเธอ  กรมหลวงประจักษศิลปาคมจะมาต้ังกองบัญชาการ
มณฑลลาวพวน ในป พ.ศ.2437 นั้น  บานหมากแขงเปนเพียงชุมชนเล็กๆ ท่ีมีผูคนอาศัยอยูราว  200  
ครัวเรือนข้ึนกบัเมืองหนองคาย  ภายหลังจากท่ีบานหมากแขงเปล่ียนฐานะเปนท่ีตั้งของมณฑลลาว
พวน  มณฑลฝายเหนือ มณฑลอุดร และจังหวัดอุดรธานตีามลําดับแลวนั้น  ไดเร่ิมมีการอพยพเขา
มาต้ังถ่ินฐานของผูคนในทองถ่ินใกลเคียงมากข้ึนเร่ือย  ๆ  ท้ังคนไทยอีสานจากเมืองขอนแกน  เมือง
สกลนคร  เมืองกุมภวาป  เมืองหนองหาน  เมืองหนองบัวลําภู  เปนตน  และชาวจีนจากตางถ่ินทําให
เกิดชุมชนท่ีมีขนาดใหญข้ึนเร่ือย  ๆ ใกลกับบริเวณท่ีตั้งท่ีทําการมณฑล  ซ่ึงบริเวณนัน้ประกอบไปดวย
ท่ีวาการอําเภอ  ศาล  เรือนจํา  โรงทหาร    โรงพักตํารวจภูธร  ท่ีทําการไปรษณยี  (ออฟฟศไปรษณีย
โทรเลข)  และบานเรือนของกรมการเมืองอยูติดตอกนัเปนระยะๆ  โดยเฉพาะคนจีนนั้นไดปลูกตึก
อยางเมืองโคราชประกอบอาชีพคาขายเปนสวนใหญ51   
 ในชวงทางรถไฟยังมาไมถึงเมืองอุดรธานีนั้น การคาขายภายในเมืองอุดรธานีไม
เพียงแตคาขายกันเพียงในเมืองเทานั้น หากแตยังมีการคาขายแบบคาราวานสินคาโดยเสนทาง
เกวียนไปยังเมืองขอนแกนและเมืองนครราชสีมา  การคาขายลักษณะเชนนี้ไดทําใหชุมชนเกิด
การเติบโตและขยายพื้นท่ีชุมชนมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงจากการบอกเลาทําใหทราบวาในอดีตเมืองอุดรธานี
บริเวณส่ีแยกหอนาฬิกา  เคยเปนท่ีจอดเกวียนชุมทางการคาเปนท่ีรับสินคามาจากโคราช  จนคน

                                                 
 51 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เร่ืองเท่ียวท่ีตางๆ ภาคที่ 4 วาดวยเที่ยวมณฑล

นครราชสีมา มณฑลอุดร และมณฑลรอยเอ็ด, 20.  
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ทองถ่ินเรียกบริเวณนั้นวา  ส่ีแยกคอกวัว  ซ่ึงแตเดิมเปนท่ีอยูอาศัยของชาวโคราชท่ีรับสงสินคามา
คาขายกับพอคาชาวจีนในเมืองอุดรธานี ชุมชนแหงนี้นับวาเปนการเติบโตของชุมชนเมืองตอจาก
ชุมชนเกาของเมืองอุดรธานีบริเวณศาลากลางจังหวัด  
 ในสมัยพระศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธ์ิ เนติโพธ์ิ) เปนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร 
ชุมชนเมืองอุดรธานีเกิดการพัฒนาข้ึนเปนอันมาก   มีการตัดถนนหนทางใหมหลายสาย  มีการวาง
ผังเมืองอุดรธานีข้ึนใหม  รวมท้ังมีการสรางวัดข้ึนวัดหนึ่งซ่ึงเวลานั้นเปนเพียงสํานักสงฆยังไมมีช่ือ 
ซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิริวัฒนทรงประทานช่ือวา วัดโพธิสมภรณ เปนวัด
ธรรมยุติวัดแรกในเมืองอุดรธานี  ซ่ึงราษฎรเมืองอุดรธานีเรียกกันสืบมาวา  วัดโพธ์ิ  เพื่อระลึกถึงคุณ
งามความดีของพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธ์ิ เนติโพธ์ิ) 
 
 4.2  บทบาทของชนชั้นนําของเมืองอุดรธานี   
 เมืองอุดรธานีเปนเมืองท่ีกอต้ังข้ึนมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว           
ซ่ึงพระองคไดมอบความไววางพระทัยใหพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงประจักษศิลปาคมมาเปน
ขาหลวงตางพระองค  นําทัพพรอมท้ังราษฎรเคล่ือนยายท่ีตั้งมณฑลลาวพวนจากเมืองหนองคายมา
ตั้งบานเมืองใหมยังบานเด่ือหมากแขง   การถือกําเนิดข้ึนของเมืองอุดรธานีจึงมีความแตกตางจาก
เมืองตางๆ  ในภาคอีสาน  เนื่องจากเมืองตางๆ  เชน  เมืองหนองบัวลําภู  เมืองขอนแกน  เมือง
สกลนคร  เมืองกาฬสินธุ  เมืองมหาสารคาม  เมืองรอยเอ็ด  เมืองอุบลราชธานี  ลวนเกิดจากการท่ีมี
เจาเมืองหรือผูนํากลุมทําการชักชวนราษฎร รวบรวมสมัครพรรคพวกเดินทางรอนแรมหาชัยภูมิ
ท่ีตั้งบานเมืองดวยสาเหตุท่ีแตกตางกัน  ไมวาจะเปนการถูกขับไลจากภาวะสงคราม  การออกไปตั้ง
เมืองใหมในฐานะท่ีเปนอุปราช (อุปฮาด) หรือยายบานเมืองเพราะเกิดภาวะโรคระบาดและบานเมือง
แหงแลง  แตจังหวัดอุดรธานีเปนเมืองท่ีเกิดจากการกอตั้งของผูนําซ่ึงเปนคนในพระราชสํานักมิใช
เจาเมืองหรือผูนํากลุมเชนเมืองอ่ืนๆ     
 เม่ือพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคมจัดการบานเมืองมณฑลลาวพวน
จนเกิดความสงบเรียบรอยแลว   จึงได เสด็จกลับพระนครเพื่อไปรับตําแหนง เสนาบดี
กระทรวงกลาโหมใน พ.ศ.2442   สวนกลางก็ไดแตงต้ังพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาวัฒนานุวงศ
มาเปนขาหลวงตางพระองคสําเร็จราชการตอจากพระเจาบรมวงศเธอ  กรมหลวงประจักษศิลปาคม  
ในเวลาเดียวกันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงปฏิรูปการปกครองหัวเมืองเปน
แบบเทศาภิบาล  สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรตางก็เปนผูท่ีไดรับการแตงต้ังจากสวนกลางท้ังส้ิน  
และจนกระท่ังราชการในจังหวัดอุดรธานีอยูภายใตการดูแลของผูวาราชการจังหวัดแลว  ทางการ
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ยังคงแตงต้ังบุคคลที่เหมาะสมมาเปนผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีเชนเดิม  ดวยเหตุผลประการนี้จึง
ไมปรากฏการสืบทอดอํานาจดานการเมืองการปกครองของชนช้ันผูนําในเมืองอุดรธานีแตอยางใด 
 ในดานการเมืองการปกครองของเมืองอุดรธานีนั้นไมพบวามีการถายทอดอํานาจจาก
รุนสูรุนท่ีชัดเจน  แตบทบาทดานเศรษฐกิจการคาของเมืองอุดรธานีนั้นพบวามีการสะสมทุน  ทํา
การผูกขาดประกอบธุรกิจสําคัญภายในเมืองอุดรธานีของกลุมนายทุนชาวจีนมาอยางยาวนาน  
นับต้ังแตการต้ังเมืองอุดรธานีเปนตนมาไดมีชาวจีนอพยพเขามาประกอบอาชีพคาขายซ่ึงเปนอาชีพ
ท่ีตนเองถนัด  ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ  มีความเฉลียวฉลาดและมีความสามารถในการ
แสวงหาผลกําไร  ตรงกันขามกับผูคนในทองถ่ินท่ีสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเก็บ
ของปา  จากการขยายเสนทางรถไฟมาถึงภาคอีสานชวง พ.ศ.2462 - 2480  ทําใหชาวจีนไดอพยพ
เขามายังภาคอีสานและเมืองอุดรธานีเปนจํานวนมาก   

 กลุมชาวจีนซ่ึงสวนมากเปนจีนแตจิ๋วไดอพยพเขามาแลวประกอบอาชีพคาขายจน
สะสมทุนไดมากจนกลายเปนกลุมนักธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จในเมืองอุดรธานีในดานขายปลีก  
ขายสง  การธนาคาร  และอุตสาหกรรม  กลุมชาวจีนท่ีสําคัญในเมืองอุดรธานีซ่ึงสืบทอดบทบาท
ดานการคาสืบตอกันมาจากอดีตจนกระท่ังปจจุบัน  ไดแก  ตระกูลธรณนิธิกุล  ตระกูลคุณปติ
ลักษณ52 และตระกูลคุณะปุระ โดยเฉพาะตระกูลคุณะปุระ  ท่ีมีนายลงฮะ แซคู เปนตนสกุล  นับวา
เปนผูวางรากฐานทางเศรษฐกิจของเมืองอุดรธานีอยางแทจริง  เม่ือนายลงฮะอพยพเขามาทํามา
คาขายท่ีเมืองอุดรธานีไดเปล่ียนสัญชาติเปนไทย  พรอมท้ังเปล่ียนชื่อเปน  นายเจริญ  นายลงฮะ
ประกอบอาชีพคาขายเบ็ดเตล็ด  เปนผูท่ีติดตอคาขายกับกองคาราวานจากเมืองนครราชสีมาหรือ
การคาแบบกองเกวียน53  จึงทําใหนายลงฮะมีสินคาท่ีไมเหมือนใครในเมืองจนประสบความสําเร็จ  
มีเงินทองมากมาย  เปนท่ีรูจักของชาวเมืองอุดรธานีและเรียกนายลงฮะวา  คหบดี   

 หลังจากมีทุนทรัพยท่ีมากพอนายลงฮะไดเปดกิจการโรงสี เพื่อรองรับขาวจากเมือง
ตางๆ  อีกท้ังการเปนเจาของกิจการโรงสีนับวาเปนท่ีนับหนาถือตาเปนอยางมากในสังคม  ตระกูล
คุณะปุระยังคงเจริญกาวหนาทางดานการประกอบธุรกิจอยางตอเนื่องแมจะผานยุคสมัยของนายลง
ฮะ  เพราะลูกหลานของตระกูลคุณะปุระไดสืบทอดการทําธุรกิจดานตางๆ ท่ีนายลงฮะไดสรางฐาน
ท่ีม่ันคงเอาไวไดเปนอยางดี  นายถาวร คุณะปุระ  ผูเปนบุตรชายไดเปดกิจการโรงแรมช่ือวา เจริญ
โฮเต็ล  ซ่ึงเปนโรงแรมแหงแรกของเมืองอุดรธานี  กิจการโรงแรมของนายถาวรไดรับการบริหาร

                                                 
 52 เพ็ญแข  คชเดช, “บทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองของคนไทยเช้ือสายจีนในเขต

เทศบาลนครอุดรธานี  พ.ศ.2480 ถึง พ.ศ.2540”, 50. 
 53 เร่ืองเดียวกัน, 53. 
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สืบทอดจากบุตรหลานและประสบความสําเร็จมาอยางตอเนื่อง  นอกจากจะบริหารงานโรงแรม
แลว  ลูกหลานนายถาวรหลายคนไดเขาไปเปนผูมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจของเมืองอุดรธานี  
เชน  นายกฤษฎา  คุณะปุระ  เปนประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี  กลุมตระกูลคุณะปุระสามารถ
ยืนหยัดการเปนผูนําทางดานเศรษฐกิจของเมืองอุดรธานีมาตลอดหลายทศวรรษจนกระท่ังปจจุบัน 
 ในปจจุบันกลุมตระกูลคุณะปุระและคนไทยเช้ือสายจีนประกอบธุรกิจจนประสบ
ความสําเร็จ  มีความสามารถทางดานการคาและเขาไปมีบทบาทตอการชวยพัฒนาเศรษฐกิจ
เมืองอุดรธานีใหเจริญกาวหนา  มีการรวมกลุมสมาคมตางๆ เพื่อชวยเหลือสังคม  เชน  มูลนิธิสวาง
เมธาธรรม  มูลนิธิสงเสริมธรรม สมาคมหอการคา  สมาคมสกุลแซคู  สมาคมฮากกา  เปนตน54   
 

 4.3  การศึกษาของเมืองอุดรธานี   
 การศกึษาของชาวเมืองอุดรธานี  ในชวงท่ีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธ์ิ เนติโพธ์ิ)  เปน

สมุหเทศาภิบาลน้ัน  พ.ศ.2449 – 2455 ทางการไดสงเสริมใหราษฎรในมณฑลอุดรสงบุตรหลานเขา
เรียนท่ีโรงเรียนอุดรพิทยานกุูล  ซ่ึงในขณะนั้นเปนโรงเรียนประจําจังหวดัโดยอาศัยบริเวณของวัด
มัชฌิมาวาสสําหรับประกอบการเรียนการสอน ตอมาไดขยายมาอยูบริเวณท่ีเปนวิทยาลัยเทคนคิ
อุดรธานีในปจจุบัน  สําหรับการจัดการศึกษาใหแกสตรี พระยาศรีสุริยราชวรานวุตัร (โพธ์ิ เนติ
โพธ์ิ) และประชาชนไดรวมกันบริจาคทรัพยตามกําลังศรัทธาแลวนาํมารวมกับรายไดของมณฑล
เพื่อสรางโรงเรียนสําหรับสตรี โรงเรียนแหงใหมนี้ไดรับพระราชทานนามจากพระบาทสมเดจ็พระ
มงกุฏเกลาเจาอยูหวัวา สตรีราชินูทิศ เพื่อเปนการระลึกถึงและบําเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระนาง
เจาเสาวภาผองศรี พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว55 
 อยางไรก็ตามแมวาการศึกษาของเมืองอุดรธานีจะไดรับการสงเสริมจากรัฐเปนอยางดี
แลวก็ตาม  แตยังพบวาครูอาจารยยังไมเขาใจบางเนื้อหาของการเรียนการสอนอยู  ดังท่ีพระยาสัจจา
ภิรมยไดกลาวไวเม่ือคร้ังออกตรวจราชการ ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  ดังนี้ 
   

อนึ่ง  ขอเสนอใหทราบวาเม่ือขาพเจาไดข้ึนไปตรวจชมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  ไดเห็น
แผนท่ีโลกแผนหนึ่ง  เปนแผนท่ีขนาดใหญ  ติดอยูกับฝาโรงเรียน  แผนท่ีแผนนี้มีเสนแบง
เขตตไวเปนประเทศๆ  ทําข้ึนเพื่อประกอบการสอนนักเรยีนดวย  สิ่งท่ีกระทบตาก็คือ  ใน
แผนท่ีนี้ทํากระดาษเปนรูปพาน  2  ช้ัน  เหนือพานมีรูปสมุดซึ่งมีความหมายวาเปน  

                                                 
 54 เร่ืองเดียวกัน, 4. 

 
 55 สํานักงานจังหวัดอุดรธานี, ประวัติศาสตรมหาดไทยสวนภูมิภาค, 67. 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยามปดไวในท่ีหลายแหง  ช้ันตนเห็นปดไวในเขตต
ประเทศสยามดูก็เหมาะสม  ซึ่งนักเรียนของเราจะไดทราบวาประเทศสยามอยูในการ
ปกครองระบอบรัฐธรรมนูญใหมนี้แลว  แตครั้นดูตอๆ  ไปไดเห็นปดไวในประเทศญ่ีปุน
บาง  อังกฤษบาง  ก็ยังงดงามอยู  ครั้นไปปดท่ีฝรั่งเศสก็ดี  เยอรมันก็ดี  รัสเซียก็ดี  ทําใหรูสึก
วาท่ีทานครูทําเชนนั้นมีความหมายอยางไร  ครูท่ีนี่อธิบายไมได  ซัดไปวาหมอมหลวง
มานิต  ครั้งมารับราชการท่ีจังหวัดอุดรทําไว  ขาพเจาไดใหความเห็นแตนอยวา  ประเทศท่ีมี
การปกครองระบอบรัฐธรรมนูญอยางเรา  หรือคลายเรา  เชน  ญ่ีปุน  และอังกฤษ  การ
ปกครองประเทศเปนอยางกษัตริยอยูใตกฎหมาย  มีท่ีประชุมหรือสภาท่ีเรียกวา  ปริมิตาญา
สิทธิราชย (Limited Monarchy) แตการปกครองของฝรั่งเศสน้ัน  เปน  มหาชนรัฐ 
(Republic) เยอรมันแตกอนเปนอยางท่ีประชุมระหวางรัฐ (Confederation) คือหลายประเทศ
รวมกันมอบใหประเทศหน่ึงเปนใหญ  แตเดี๋ยวนี้เปนลัทธิเผด็จการ (Dictatorship) มีคน
เดียวเปนผูบงการ  สวนรัสเซียน้ันจัดเปนอยางท่ีเรียกวา โซเชียลลิสต หรือคอมมิวนิสต อัน
เปนลัทธิคนละอยางตรงกันขามกับรัฐธรรมนูญของเราทีเดียว  แตไฉนทานครูเอา
เครื่องหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยามไปเท่ียวปดไวเชนนั้น  แมจะมีความมุง
หมายอยางไรก็ตาม  ขาพเจาเห็นควรกระทรวงธรรมการจะตองพิจารณาเสียโดยดวนวาผิด
หรือถูก  จะไดอํานวยการแกไข  อยาใหนักเรียนเกิดการเขาใจผิดๆ  ข้ึน56 

  
 4.4  การสาธารณสุขของเมืองอุดรธานี   
 วิถีชีวิตของชาวเมืองอุดรธานีชวงกอน พ.ศ.2505 นั้น ตองพึ่งพาอยูกับธรรมชาติ  

หากเกิดโรคภัยไขเจ็บตองอาศัยยาสมุนไพรท่ีหาไดเองตามละแวกบานมาปรุงรักษา  หากจะไป
อาศัยความชวยเหลือจากทางราชการก็คงตองใชเวลามากในการรอลําดับเพ่ือเขาตรวจรักษาโรค  
เพราะจํานวนแพทยและพยาบาลน้ัน มีไมเพียงพอตอจํานวนประชากรในเมืองอุดรธานี  พระยาสัจ
จาภิรมย  บรรยายเม่ือออกตรวจราชการเมืองอุดรธานีไวดังนี้    

 
เจาพนักงานในแผนกสาธารณสุขจังหวัดน้ี  มี  สาธารณสุขจังหวัด  1  นายแพทยผูชวย  1  
สารวัตรสุขาภิบาล  1  ผูชวยแพทย  1  เสมียน  1  และคนใช  1  รวม  8  นาย  คนไขต้ังแต
ตนปนี้ถึงส้ินเดือนพฤศจิกายน  มี  1,961  คนเพิ่มจาก  พ.ศ.2477  ในระยะเวลาเดียวกันถึง  
812  คนคิดเฉลี่ยแลวในวันหนึ่งๆ  แพทยจะตองทําการรักษาพยาบาลคนไขถึง  8  คน  ซึ่ง

                                                 
 56 “หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี 31/2479, 15 พฤษภาคม 2479, ขาหลวงใหญ 
(พระยาสัจจา) ตรวจราชการสวนภูมิภาค จงัหวัดหนองคาย  อุดร  ขอนแกน  มหาสารคาม,” เอกสาร
สํานักนายกรัฐมนตรี, (3) สร.0201.67.1/13, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ออกจะเปนการเต็มมือเจาหนาท่ีอยูแลว  หากมีจํานวนคนไขเพิ่มข้ึนแลวก็ควรท่ีกรม
สาธารณสุขจะเหลียวแลถึงจํานวนแพทยใหพอเหมาะกับจํานวนคนไข  จึ่งจะมีหวังในสวน
ความเจริญไดเพียงพอ57 

 
 ไมเพียงแคการขาดแคลนแพทยผูเช่ียวชาญเทานั้น  โรงพยาบาลท่ีจะมารองรับจํานวน

ผูปวยก็มีเพียงเรือนไมเพียงหลังเดียว  ไมพอเพียงกับจํานวนประชากรในเมืองท่ีมีกวา  200,000  คน  
จากรายงานการตรวจราชการของขาหลวงใหญ  พระยาสัจจาภิรมย  ไดบรรยายถึงการใหบริการดาน
สาธารณสุขของเมืองอุดรธานีไววา 

 
 ท่ีจังหวัดอุดรธานีไมมีสุขศาลาหรือโรงพยาบาลโดยเฉพาะ  สุขศาลาท่ีมีอยูก็ไปต้ังท่ีทําการ
อาศัยอยูกับสถานีประชานามัยพิทักษของสภากาชาดสยาม  ถึงแมวาสถานท่ีจะเปนตัวตึก  2  
ช้ันกวางขวางก็ตาม  แตเมื่อเดิมแรกสรางเตรียมไวเปนท่ีทําการเพียงสถานีประชานามัย
พิทักษเทาน้ัน  ครั้งท่ีทําการสุขศาลาไปอาศัยรวมดวยจึงทําใหคับแคบมาก  และเรือนคนไข
ก็มีเพียงเรอืนไมยอมๆ  อยู  1  หลัง  รับคนไขไดเพียง  10  คนเทาน้ัน  เมื่อคิดถึงจํานวน
พลเมืองท่ีมีประมาณ  200,000  คนเชนนี้แลว เปนการสมควรท่ีกรมสาธารณสุขจะดําริสราง
โรงพยาบาลหรอืสุขศาลามีสถานท่ีพอรับคนไขไดตามสมควรใหเปนสัดสวนแลวจะเหมาะ
ยิ่ง58  
 

 ในแตละปมีราษฎรในจังหวัดอุดรธานีเจ็บไขไดปวยเปนอันตรายถึงชีวิตปละหลายๆ  
คน   โรคท่ีมักเปนกันมากก็คือ  ไขจับส่ัน  โรคบิด  โรคอุจจาระรวง ลําไสอักเสบ  และโรค
คุดทะราด59อยางไรก็ตามทางภาครัฐก็พยายามดูแลราษฎรในเรื่องการสาธารณสุขอยางเต็ม
ความสามารถเทาท่ีกําลังเจาหนาท่ีจะทําได  เชน  การปลูกฝในเดือนธันวาคม  พ.ศ.2479 ปลูกได  
9,235  คน  ถานําไปเทียบกับจํานวนพลเมือง  200,000 คน แลวจะเห็นวาสามารถปลูกฝไดเพียง 
4.50  เปอรเซ็นตเทานั้น60 

                                                 
 57 “หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี 31/2479, 15 พฤษภาคม 2479, ขาหลวงใหญ 

(พระยาสัจจา) ตรวจราชการสวนภูมิภาค จังหวัดหนองคาย  อุดร  ขอนแกน  มหาสารคาม,” เอกสาร
สํานักนายกรัฐมนตรี, (3) สร.0201.67.1/13, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 58 เร่ืองเดียวกัน. 
 59 เร่ืองเดียวกัน. 
 60 เร่ืองเดียวกัน. 
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 จังหวัดอุดรธานีนับวาเปนเมืองท่ีเกิดข้ึนมาไมนานนักเม่ือเทียบกับเมืองอ่ืนๆ  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดอุดรธานีเกิดข้ึนจากกรณีพิพาทกับฝร่ังเศสเม่ือ  พ.ศ.2436  ทําให
กองทัพสยามตองถอนกําลังออกมาจากเมืองหนองคาย  ขอตกลงกับฝร่ังเศสทําใหสยามตองตั้งท่ีทํา
การมณฑลลาวพวนหางจากแมน้ําโขง  25  กิโลเมตร  พระเจานองยาเธอ  กรมหลวงประจักษศิลปาคม
ไดนําไพรพลถอยลงมาทางทิศใตจนกระท่ังถึงบานเดื่อหมากแขง  ทรงเห็นวาเปนชัยภูมิท่ีเหมาะสม  
น้ําทาสมบูรณดี  จึงไดเลือกบานเดื่อหมากแขงเปนท่ีตั้งของท่ีทําการมณฑลลาวพวนแหงใหม  และ
ตั้งเปนเมืองอุดรธานีในปตอมา  เมืองอุดรธานีบริหารราชการบานเมืองโดยมีขาหลวงตางพระองค
จากราชสํานักมาตั้งแตกอต้ังเมือง  ซ่ึงแตกตางจากเมืองอ่ืนๆ  ในภูมิภาคอีสาน  จึงไมมีปญหาเร่ือง
ความขัดแยงกันระหวางขาหลวงตางพระองคกับอดีตเจาเมืองเชนเมืองอ่ืนๆ   
 สภาพเศรษฐกิจและสังคมเมืองอุดรธานีตั้งแตกอตั้งเมืองในป  2437  จนถึงกอน
ทศวรรษท่ี  2500  เปนสังคมเกษตรกรรมแบบยังชีพ  ราษฎรทํานาเปนอาชีพหลัก  นอกจากนั้นก็ทํา
ไร  และเก็บของปา  เพ่ือนําผลผลิตและของปาไปขายใหกับพอคาชาวจีนในเมือง  ในอดีตจังหวัด
อุดรธานีเปนศูนยกลางของการติดตอคาขายแบบคาราวานสินคาระหวางเมืองตางๆ  ในภูมิภาคและ
ประเทศลาว  สภาพเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดอุดรธานีดําเนินมาอยางเรียบงายมาต้ังแตกอต้ังเมือง  
จนกระท่ังรัฐบาลไทยอนุญาตใหสหรัฐอเมริกาใชจังหวัดอุดรธานีเปนหนึ่งในท่ีตั้งฐานทัพสหรัฐฯ  
การเขามาประจําการของทหารอเมริกัน  ไดทําใหจังหวัดอุดรธานีเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางกะทันหัน 
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บทท่ี  3 

ฐานทัพสหรัฐอเมริกากับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองอุดรธาน ี
 
 นับต้ังแตสงครามโลกคร้ังท่ี  2  ส้ินสุดลง  ท้ังโลกตางหวังวาจะเกิดความสงบสุขข้ึนใน
ทุกๆ ภูมิภาคของโลก  รวมท้ังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตซ่ึงเปนหนึ่งในสมรภูมิรบคร้ังยิ่งใหญ
ท่ีสุดคร้ังหนึ่งของโลกดวย  แตสถานการณท่ีผูคนท้ังโลกวาดหวังเอาไวกลับกลายเปนความตึง
เครียด  เม่ือเกิดความแตกตางทางดานความคิดเปน  2  ฝายใหญๆ  คือ  ฝายโลกเสรี  ซ่ึงนําโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา  อังกฤษและฝร่ังเศส  กับฝายคอมมิวนิสตท่ีนําโดยประเทศสหภาพโซเวียต  
และสาธารณรัฐประชาชนจีน  สําหรับประเทศสยามในเวลานั้นภายใตการนํารัฐบาลของจอมพลป.
พิบูลสงคราม  เช่ือวาโลกเสรีประชาธิปไตยเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ระบอบประชาธิปไตยจะ
นําพาชาติบานเมืองใหเกิดการแขงขัน  เกิดความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมเปนท่ียอมรับ
ตอสายตาชาวโลก  โดยเฉพาะตอสหรัฐอเมริกามหาอํานาจประเทศลาสุดในขณะน้ัน  จนกระท่ัง
ประเทศสยามตกลงทําสัญญาตางๆ มากมายกับสหรัฐอเมริกาเพ่ือรวมกันตอตานการขยายตัวของ
ทฤษฎีโดมิโนคอมมิวนิสตในภูมิภาคอินโดจีน1  ท้ังความชวยเหลือทางดานเงินทุนพัฒนาประเทศ
ดานสาธารณูปโภค  การสาธารณสุข  ทางดานวิชาการ  และทางทหาร  โดยเฉพาะอยางยิ่งการตกลงให
สหรัฐอเมริกาใชฐานทัพอากาศท่ัวประเทศเพ่ือทําสงครามกับประเทศเพ่ือนบานท่ีฝกใฝในระบอบ
คอมมิวนิสตท้ังลาว  กัมพูชา  และเวียดนาม 
 จังหวัดอุดรธานีเปน  1  ใน  7  ของที่ตั้งฐานทัพสหรัฐอเมริกา  รัฐบาลสหรัฐฯ ไดทํา
การสงกําลังทหารเขามาประจําการท้ังแบบภาคพ้ืนและอากาศ  การดําเนินชีวิตของทหารอเมริกัน
หลายพันนายในลักษณะของชาวตะวันตก  และการอพยพเคล่ือนยายเขามาของคนตางถ่ิน  ทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมตอเมืองอุดรธานีชวง  พ.ศ.2505 - 2520  เปนอยาง
มาก  และหลงเหลือรองรอยภาพบรรยากาศในอดีตใหเราไดเห็นมาจนกระท่ังปจจุบัน     
   
 

                                                 
 1 หมายถึงประเทศท่ีเคยเปนประเทศอาณานิคมของฝร่ังเศส  ไดแก  ลาว  กัมพูชา  และ

เวียดนาม  ประเทศเหลานี้ไดรับเอกราชหลังจากฝรั่งเศสแพสงครามตอขบวนการปลดปลอยเวียดนามที่
เมืองเดียนเบียนฟู  และมีการทําสนธิสัญญาท่ีเจนีวา  ในป  พ.ศ.2497. 
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1.  ภูมิหลังการตั้งฐานทัพสหรัฐอเมริกาในจังหวัดอุดรธานี 
 

 การรวมมือกันระหวางรัฐบาลสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลไทยตอตานการขยายตัวของ
ลัทธิคอมมิวนิสมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เร่ิมตนข้ึนภายหลังจากส้ินสุดสงครามโลกคร้ัง
ท่ี  2  หรือนับต้ังแตจอมพล ป.พิบูลสงครามกาวข้ึนมาเปนผูนําประเทศ  จนกระท่ังถึงรัฐบาลของ
จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต   ดวยเหตุผลวาประเทศไทยกําลังเผชิญกับภัยคอมมิวนิสตอยางรุนแรง  
ตองยืนหยัดกับฝายโลกเสรีตอตานคอมมิวนิสตจากนอกประเทศ2  ซ่ึงตรงกับจุดมุงหมายหลักของ
สหรัฐอเมริกาในการเขามาแทรกแซงภูมิภาคอินโดจีน  รัฐบาลไทยจึงตกลงใหสหรัฐอเมริกาเขามา
ตั้งฐานทัพทหารตั้งแต  พ.ศ.2507  และสงทหารเขาสูท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทยในฐานทัพ  7  
แหง  และท่ีไมไดเปดเผยอีกกวา  30  แหง  ซ่ึงอุดรธานีเปนหนึ่งในฐานทัพท่ีสําคัญที่สุดแหงหนึ่งใน
ยุทธการทางทหารดวย 
 

 1.1  ท่ีมาของฐานทัพสหรัฐอเมริกาในจังหวัดอุดรธานี   
 ชวงตนทศวรรษท่ี  2480  กองกําลังเวียดมินหซ่ึงฝกใฝลัทธิคอมมิวนิสม  และมีโฮจิ
มินหเปนผูนําคนสําคัญ  ไดแรงบันดาลใจในการตอตานจักรวรรดินิยมจากขบวนการกูชาติของ ดร.ซุน
ยัดเซ็น ไดเคล่ือนไหวอยูในตางประเทศ  เชน  ฝร่ังเศส  โซเวียตและฮองกง  เพื่อรวบรวมสมาชิกทํา
การตอตานฝร่ังเศสท่ีตองการยึดครองเวียดนาม  ในวันท่ี  2  กันยายน  พ.ศ.2489  เวียดมินหสามารถ
ยึดครองเวียดนามเหนือไดสําเร็จ และจัดต้ังรัฐบาลข้ึนท่ีเมืองฮานอย  สวนเวียดนามใตนั้นฝร่ังเศสได
สถาปนาจักรพรรดิเบาไดข้ึนเปนประมุขของประเทศ   

 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่  2  สิ้นสุดลงกองทัพญี่ปุ นไดถอนกําลังออกไปจาก
ภูมิภาคอินโดจีน  พรอมกับท่ีฝร่ังเศสเขามาแทรกแซงดินแดนแถบนี้อีกคร้ังหลังถูกญ่ีปุนเขายึด
ครองชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา  ในป  พ.ศ.2493  สหรัฐอเมริกาเร่ิมเขามามีอิทธิพลในภูมิภาคอิน
โดจีนรวมกับฝร่ังเศสโดยอางวัตถุประสงคของการเขาแทรกแซงสูภูมิภาคแถบน้ีวา  เพื่อตอตานการ
ขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสม   หากแตในความเปนจริงแลวสหรัฐฯ มีวัตถุประสงคมากกวานั้น  ไม
วาจะเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณของไทยและประเทศในอินโดจีน  รวมไปถึงเสนทาง
การคาท่ีสําคัญสูมหาสมุทรแปซิฟก  สหรัฐอเมริกาเห็นวาหากเวียดมินหสามารถยึดเวียดนามได
ท้ังหมดจะนําไปสูการสูญเสียพื้นท่ีอ่ืนๆ  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตามทฤษฎีโดมิโน  (the 

                                                 
 2 พวงทอง  รุงสวัสดิทรัพย  ภวัครพันธุ, สงครามเวียดนามกับความจริงของ “รัฐไทย” 

(กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2549), 36. 
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Domino Theory)3  ประกอบกับในขณะนั้นกองกําลังของขบวนการคอมมิวนิสตท้ังในลาวและ
กัมพูชาก็พยายามเรียกรองเอกราชจากฝร่ังเศสอยางหนัก 

 ประเทศไทยในขณะน้ันหลังจากท่ี  จอมพลป.พิบูลสงคราม  ทํารัฐประหารรัฐบาล
พลเรือนของนายปรีดี  พนมยงค  ในป  พ.ศ.2490 ไดตัดสินใจนําพาประเทศไทยรวมมือกับ
สหรัฐอเมริกาตอตานการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสม  โดยเห็นวาระบอบคอมมิวนิสตเปนระบอบ
การปกครองท่ีไมเหมาะกับประเทศไทย  ระบอบคอมมิวนิสตจะทําลายชาติบานเมืองใหเปนชาติท่ี
ไรมนุษยธรรมและศีลธรรม  จอมพลป.พิบูลสงครามเร่ิมตนการสนับสนุนโลกเสรีประชาธิปไตย
ดวยการประกาศรับรองรัฐบาลของจักรพรรดิเบาไดของเวียดนามในป  พ.ศ.24934  โดยเปนรัฐบาล
ท่ีฝร่ังเศสใหการสนับสนุน  รวมท้ังไดสงทหารเขารวมสงครามเกาหลีกับทหารฝายโลกเสรี   

 ในท่ีสุด  ป  พ.ศ.2497  กองกําลังเวียดมินหก็สามารถรบเอาชนะฝรั่งเศสไดสําเร็จใน
สมรภูมิเดียนเบียนฟู  หลังจากน้ันไดมีการทําขอตกลงระหวางเวียดมินหกับฝร่ังเศส  ณ  เมืองเจนีวา  
ประเทศสวิสเซอรแลนด  จึงเรียกสัญญานี้วา  สนธิสัญญาเจนีวา  หลังจากการทําสนธิสัญญาทําให
เวียดนามถูกแบงเปน   2  สวนบนเสนขนานท่ี   17  คือเวียดนามเหนือ   หรือสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเวียดนาม  (DRV)  ภายใตการนําของโฮจิมินห และเวียดนามใตท่ีมีสหรัฐอเมริกาให
การสนับสนุน  ประเทศลาวและกัมพูชาไดรับเอกราชในสนธิสัญญาฉบับเดียวกันนี้ดวย  นับเปน
การส้ินสุดลัทธิจักรวรรดินิยมอันยาวนานของฝรั่งเศสในภูมิภาคอินโดจีน   

 การถอนตัวของฝร่ังเศสจากอินโดจีนทําใหสหรัฐอเมริกาแสวงหาหนทางขยายอิทธิพล
เขาสูภูมิภาคนี้  เร่ิมตนดวยการผลักดันใหมีการจัดต้ังองคการสนธิสัญญาแหงเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตหรือซีโต  (Southeast  Asian Treaty Organization)  โดยมีวัตถุท่ีจะรวมมือกันตอตานการขยายตัว

                                                 
 3 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาชวงสงครามเย็นไดกลาววาทฤษฎีโดมิโน  หมายถึง  ตัวโดมิโน

ตัวหนึ่งหากลมลงไป  ตัวถัดไปจะตองลมตาม  ระบอบคอมมิวนิสตโดมิโนไดเร่ิมจากสหภาพโซ
เวียต  จีน  เวียดนามเหนือ  เวียดนามใต  กัมพูชา  และลาว  ซ่ึงตัวโดมิโนคอมมิวนิสตอาจลมมาถึง
ประเทศไทย  ในวันท่ี  7  เมษายน  2497  ประธานาธิบดี  Eisenhower  กลาววา  Finally, you have 
broader considerations that might follow what you would call the "falling domino" principle. You 
have a row of dominoes set up, you knock over the first one, and what will happen to the last one 
is the certainty that it will go over very quickly. So you could have a beginning of a disintegration 
that would have the most profound influences. 

 4 พวงทอง  รุงสวัสดิทรัพย  ภวัครพันธุ, สงครามเวียดนามกับความจริงของ “รัฐไทย”, 
9.    
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ของลัทธิคอมมิวนิสม  ในรูปแบบของการรวมมือกันทางกองกําลังทหารและเงินทุน   ซ่ึง
ประกอบดวย  สหรัฐอเมริกา  ไทย  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  อังกฤษ  ฝร่ังเศส  ปากีสถาน  
ฟลิปปนส5  ผลจากการลงนามในสนธิสัญญาฉบับนี้ทําใหประเทศไทยเร่ิมแสดงบทบาทการเปน
พันธมิตรท่ีดีของสหรัฐอเมริกาดวยการสงทหารรวมปฏิบัติการในลาว 

 สถานการณในเวียดนามตึงเครียดมากขึ้นเม่ือมีการประกาศต้ังแนวรวมปลดปลอย
แหงชาติ  (the Nation Liberation Front)  หรือ  เวียดกง  ในเวียดนามใตซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก
เวียดมินหท่ีมีฐานบัญชาการท่ีเมืองฮานอย  นับต้ังแตป  พ.ศ.2504  ฝายคอมมิวนิสตในเวียดนาม
สามารถรุกคืบไดอยางรวดเร็ว  รัฐสภาสหรัฐอเมริกาจึงมีมติอาวตังเกี๋ย6อนุญาตใหกองทัพ
สหรัฐอเมริกาโจมตีทางอากาศตอเวียดนามเหนือได  มตินี้เปนการเปดทางใหรัฐบาลอเมริกันขยาย
การทําสงครามเวียดนามอยางเต็มท่ี  โดยมีแผนการทําสงครามกับคอมมิวนิสตในอินโดจีน  2  ระยะ
ดวยกันคือ  ระยะแรก  เพิ่มการโจมตีทางอากาศในลาวและปฏิบัติการโจมตีลับในเวียดนามเหนือ  
ระยะที่สอง  ขยายการโจมตีทางอากาศเขาไปในเขตเวียดนามเหนือ  ปฏิบัติการดังกลาวรูจักกันใน
นาม  “ยุทธการสายฟาคําราม”  (Operation Rolling Thunder)7  ซ่ึงใชฐานทัพในประเทศไทยเปน
ศูนยปฏิบัติการคร้ังนี้  
 ในเดือนเมษายน  พ.ศ.2504   สหรัฐอเมริกาไดรับอนุญาตจากรัฐบาลไทยใหเคร่ืองบิน
รบลําแรกลงจอดท่ีสนามบินดอนเมือง8 จากนั้นทาอากาศยานของไทย  7  แหงท่ัวประเทศ  ไดถูกใช
เปนฐานทัพสําหรับปฏิบัติการทหาร  ไดแก  สนามบินโคราช  นครพนม  ตาคลี  (นครสวรรค)  
อุดรธานี  อุบลราชธานี  อูตะเภา  (ชลบุรี)  และน้ําพอง9 (ขอนแกน)  ประเทศไทยยังเปนศูนยฝก
ทหารฝายขวาของลาว  เวียดนาม  และกัมพูชา  ภายใตการกํากับของหนวยสืบราชการลับอเมริกา  

                                                 
 5 เร่ืองเดียวกัน, 10. 
 6 มติท่ีใหอํานาจประธานาธิบดีจอหนสันระดมกลไกทั้งหลาย  รวมท้ังกําลังทหารเพื่อ

ตอสูกับคอมมิวนิสตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
 7 พวงทอง  รุงสวัสดิทรัพย  ภวัครพันธุ, สงครามเวียดนามกับความจริงของ “รัฐไทย”, 

12. 
 8 คณะกรรมการตอสูเพื่อประชาธิปไตย  และพิรุณ  ฉัตรวานิชกุล, อเมริกันอันตราย,  

(กรุงเทพฯ : ชมรมรัฐศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2517), 193. 
 9 พวงทอง  รุงสวัสดิทรัพย  ภวัครพันธุ,  สงครามเวียดนามกับความจริงของ “รัฐไทย”,  

9. 
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หรือ  C I A ประเทศไทยยังไดรับมอบหมายใหเปนศูนยปฏิบัติการสงครามจิตวิทยา10ตอตาน
คอมมิวนิสต  และยินยอมใหทหารอเมริกันจํานวนมากเขามาประจําการในประเทศไทยตามฐานทัพ
ท้ังภาคพื้นและอากาศทั่วประเทศ  สนามบินจังหวัดอุดรธานีไดเปนหนึ่งในที่ม่ันท่ีถูกเลือกใหเปน
ฐานทัพกองกําลังทหารสหรัฐอเมริกา  ไมเพียงเทานั้นคายรามสูรซ่ึงต้ังอยูหางจากฐานทัพอากาศ
อุดรธานีไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ประมาณ  10  กิโลเมตร  ยังถูกใชใหเปนท่ีตั้ง
ของกองกําลังทหารอเมริกันและเปนศูนยส่ือสารและจารกรรมขาวท่ีทันสมัยมากท่ีสุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตอีกดวย 
 

 1.2  ความสําคัญและขนาดของฐานทัพสหรัฐอเมริกาในจังหวัดอุดรธานี  
 เคร่ืองบินรบสหรัฐอเมริกาลําแรกไดลงจอดท่ีสนามบินดอนเมืองในป  พ.ศ.2504  และ
หลังจากนั้นรัฐบาลไทยสมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชตไดอนุญาตใหสหรัฐอเมริกาเขาต้ังฐานทัพและ
สงทหารจํานวน  47,000  คน11  เขามาประจําการในประเทศไทย  7  แหงท่ัวประเทศ  คือ โคราช  
นครพนม  ตาคลี  (นครสวรรค)  อุดรธานี  อุบลราชธานี  อูตะเภา  (ชลบุรี)  และนํ้าพอง (ขอนแกน)  
เพื่อเปนฐานบินไปท้ิงระเบิดในลาว  กัมพูชา  และเวียดนาม  นอกจากน้ียังมีฐานทัพอากาศท่ีไม
เปดเผยเปนทางการอีกกวา  30  แหงท่ัวประเทศไทย  กองทหารภาคพื้นดิน  11  แหง  สถานีเรดาร  2  
สถานี12  เพื่อปฏิบัติภารกิจทางทหารตอตานการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสตในภูมิภาคอินโดจีน  
การทําสงครามเวียดนามคร้ังนี้เคร่ืองบินสหรัฐอเมริกาจากฐานทัพอากาศในประเทศไทยนําระเบิด
ไปท้ิงในอินโดจีนจํานวนมากถึง  1,5000,000  ตัน  (เกือบเทาจํานวนระเบิดท้ังหมดท่ีท้ิงกันในยุโรป  
เอเชีย  และแอฟริการวมกันในสงครามโลกคร้ังท่ี  2)13  ในชวงเวลาต้ังแตป  พ.ศ.2508  ถึงวันท่ี  1  
พฤศจิกายน  พ.ศ.2511  คาดวาเครื่องบินรบจากฐานทัพท่ีโคราชและที่ตาคลีบินไปท้ิงระเบิดใน
เวียดนามเหนือถึง  90,000  ตัน  และระหวางป  พ.ศ.2507 - 2511  ฐานทัพท่ีอุบลราชธานีสง
เคร่ืองบินออกไปปฏิบัติการมากกวา  50,000  เท่ียว14  

                                                 
 10 เร่ืองเดียวกัน. 
 11 พงศศักดิ์  ดษิยทัศ, “ทหารอเมริกันในเมืองไทย,”  รัฐศาสตรนิเทศ  6, 2 (มกราคม – 

มีนาคม 2514) : 7. 
 12 คณะกรรมการตอสูเพื่อประชาธิปไตย  และพิรุณ  ฉัตรวานิชกุล,  อเมริกันอันตราย, 

199. 
 13 เลมเดียวกัน. 
 14 พวงทอง  รุงสวัสดิทรัพย  ภวัครพันธุ,  สงครามเวียดนามกับความจริงของ “รัฐไทย, 3. 
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ภาพท่ี  6  ฐานบินสหรัฐฯ ท้ัง  7  แหงในประเทศไทย  
ท่ีมา : ภาพที่ตัง้ฐานทัพสหรัฐฯ ท้ัง  7  แหงท่ัวประเทศ [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ  15 ธันวาคม 2550. 
เขาถึงไดจาก www.viet-remf.net/chapter-tree.htm 
 

 ประเทศไทยมีพรมแดนอยูติดกับภูมิภาคอินโดจีนซ่ึงขณะนั้นไดถูกภัยคอมมิวนิสต
คุกคาม  โดยเฉพาะอยางยิ่งอยูไมไกลจากประเทศเวียดนาม  และไมมีพรมแดนติดกับประเทศจีน
โดยตรง  จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีเหมาะสมใหรัฐบาลสหรัฐฯ ตัดสินใจเขามาขออนุญาตต้ังฐานทัพ   
สหรัฐอเมริกามีฐานบินในประเทศไทยทําใหสะดวกตอการปฏิบัติการสงทหารไปรวมรบและ
ปฏิบัติการท้ิงระเบิดดวยเคร่ืองบิน  B – 52  และการต้ังฐานทัพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยไม
เพียงแตมีความสําคัญทางยุทธศาสตรการทหารเทานั้น  หากแตยังเปนหลักประกันเสนทางลําเลียง
วัตถุดิบท่ีจําเปนทางดานอุตสาหกรรมไปสูมหาสมุทรอินเดียของกองทัพเรืออเมริกาอีกดวย15   

 ในบรรดาฐานทัพสหรัฐฯท้ัง  7  แหงท่ัวประเทศไทย  ฐานบินอุดรธานี  หรือ  Udorn 
Royal Thai Air Force Base  เปนท่ีตั้งฐานทัพสหรัฐฯ ท่ีสําคัญท่ีสุด  ในทางภูมิศาสตรแลวจังหวัด
อุดรธานีและจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคอีสาน ตั้งอยูใกลกับประเทศลาว  กัมพูชา  และเวียดนาม  แตไมมี
พรมแดนติดกับประเทศจีน  ทําใหสะดวกกับการบินไปโจมตีเวียดนามเหนือและลาว  เม่ือพิจารณา
ในทางเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาสามารถประหยัดงบประมาณการทําสงครามไดมากกวาการบินออก

                                                 
 15 คณะกรรมการตอสูเพื่อประชาธิปไตย  และพิรุณ  ฉัตรวานิชกุล,  อเมริกันอันตราย, 

187. 
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จากฐานทัพท่ีเกาะกวมเปนอยางมาก16  ประมาณวาหากสงเคร่ืองบินท้ิงระเบิด  B - 52  ออกจากฐาน
ทัพในประเทศไทยในแตละรอบใชระยะทางนอยลง  4,000  ไมล และประหยัดคาใชจายลงถึง  
8,000  ดอลลารตอเท่ียว  สหรัฐอเมริกาจึงมองวาประเทศไทยเปนพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสําหรับ
เปนท่ีตั้งของฐานทัพสหรัฐฯ  เม่ือเปนเชนนั้นต้ังแตป  พ.ศ.  2507  เปนตนมา  ทหารอเมริกันไดเดิน
ทางเขามาประจําการฐานทัพในประเทศไทยอยางรวดเร็ว  ซ่ึงในปนี้มีเจาหนาท่ีกองทัพอากาศ
อเมริกัน  3,000  นาย  เคร่ืองบินรบ  75  ลํา  ในป  พ.ศ.  2510  จํานวนทหารสหรัฐในประเทศไทยมี
มากถึง 45,000  คน17  และในป  พ.ศ.2511  ไดเพิ่มข้ึนเปน  48,000  คน18  

 

 
 

ภาพท่ี  7  บริเวณทางเขาฐานบินอุดรธานี 
ท่ีมา : ภาพทางเขาฐานบินอุดร. [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ  15 ธันวาคม 2550. เขาถึงไดจาก 
http://www.letgeorgedoit.com/udornafb.htm 
 
 จังหวัดอุดรธานีนอกจากจะเปนท่ีตั้งฐานทัพสหรัฐฯ แลว  ยังเปนท่ีตั้งศูนยฝกทหาร
รับจาง19  เรียกวา  “ทหารเสือพราน”  ซ่ึงหลังจากไดรับการฝกแลวจะถูกสงเขาไปในรบในประเทศ
ลาวรวมกับทหารชาวเขา  ซ่ึงไดรับการฝกจากซีไอเอ  ภายใตการบัญชาการของนายพลวังเปา  
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ  “The Plain of Jars”  หรือ  ทุงไหหิน  ซ่ึงเปนพื้นท่ีปฏิบัติการฆาคนลาว
                                                 

 16 พวงทอง  รุงสวัสดิทรัพย  ภวัครพันธุ,  สงครามเวียดนามกับความจริงของ “รัฐไทย”, 14. 
 17 เร่ืองเดียวกัน, 14 - 15. 
 18 คณะกรรมการตอสูเพื่อประชาธิปไตย  และพิรุณ  ฉัตรวานิชกุล,  อเมริกันอันตราย, 

197. 
 19 เร่ืองเดียวกัน, 175.  
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มากท่ีสุดของทหารรับจางไทย20   ในปเดียวกันนี้ฐานทัพสหรัฐอเมริกาในอุดรธานีไดถือกําเนิดข้ึน  
ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางควบคุมสงครามอากาศในประเทศไทย  และเปนท่ีตั้งของหนวยลาดตระเวน
ทางอากาศดวยการถายภาพเปาหมายการโจมตีและการบันทึกผลการโจมตี  เปนฐานฝกปฏิบัติการ
รบทางอากาศใหกับทหารลาวฝายขวา   รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในภารกิจนี้21  
สถานทูตอเมริกาท่ีเวียงจันทนสามารถส่ังเฮลิคอปเตอรท่ีฐานทัพอุดรธานีใหออกปฏิบัติการได
ตลอดเวลา  ฐานบินอุดรธานี  หรือ  กองบิน  23  ตั้งอยูท่ีตําบลหมากแขง  อําเภอเมือง  จังหวัด
อุดรธานี   อยูหางจากจากพรมแดนประเทศไทย - ลาว ประมาณ 60 กิโลเมตร  มีเนื้อท่ี 3,501 ไร  
พื้นท่ีทิศเหนือจรดเทศบาลนครอุดรธานี  ทิศใตจรดมณฑลทหารบกท่ี  24  ทิศตะวันออกจรดถนน
ทหาร  ทิศตะวันตกจรดโรงเรียนอุดรพิชัยรักษและถนนอุดรธานี – เลย22 นับต้ังแตกอตั้งในป  พ.ศ.
2483  ไดมีอากาศยาน เขาประจําการท่ีฐานบินอุดรธานีท้ังหมด  10  แบบ  คือ HAWK 75, 
CORSAIR, NAGOYA, SPITFIRE, FIREFLY, BEARCAT, TEXAN,  TROJAN, F-5 และ 
ALPHAJET 
 นอกจากฐานบินอุดรธานีแลวจังหวัดอุดรธานียังมีคายทหารอเมริกันอีก  1  แหงคือ  
คายรามสูร  คายทหารแหงนี้ตั้งอยูท่ี  504  หมู 11  ตําบลโนนสูง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  
ตั้งอยูทางทิศใตของเมืองบนถนนมิตรภาพกอนถึงเมืองอุดรธานี  16  กิโลเมตร  คายรามสูรเปน
แหลงหาขาวลับดวยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิคส  (ไมใชสถานีเรดาร)  ท่ีคายทหารแหงนี้มีเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีใหญและซับซอนท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  หรือเปนท่ีสองของโลก  รองจากสถานี
อเมริกาในเมืองออกสเบอรก  (Augsburg)  ประเทศเยอรมนี  โดยมีหนาท่ีติดตามและควบคุมการ
เคล่ือนไหวการทดลองขีปนาวุธนิวเคลียร  การยิง - โคจรของดาวเทียมของจีนและสหภาพโซเวียต  
ดักฟงการเคล่ือนไหวของกองกําลังคอมมิวนิสตในอินโดจีน  ประเทศจีน  และบางสวนของสหภาพ
โซเวียต  ทําหนาท่ีปองกันภัยทางอากาศและติดตามเคร่ืองบินขาศึกทางอากาศ23  คายรามสูรจึงเปน
ศูนยส่ือสารทางวิทยุท่ีคอยแจงขาวเก่ียวกับสถานท่ีตั้ง  และแผนการรบของเคร่ืองบินมิกซของฝาย
ตรงขามใหกับเคร่ืองบินสหรัฐอเมริกาท่ีอยูระหวางปฏิบัติการโจมตีเวียดนามเหนือ24  คายรามสูร
เปนคายทหารท่ีสหรัฐอเมริกาใหความสําคัญเปนอยางมาก  เพราะเปนสถานีคนหาความลับช้ันสุด

                                                 
 20 เร่ืองเดียวกัน, 198. 
 21 พวงทอง  รุงสวัสดิทรัพย  ภวัครพันธุ,  สงครามเวียดนามกับความจริงของ “รัฐไทย”, 15. 
 22 www.wing23.net/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26 
 23 พวงทอง  รุงสวัสดิทรัพย  ภวัครพันธุ,  สงครามเวียดนามกับความจริงของ “รัฐไทย”, 17. 
 24 เร่ืองเดียวกัน, 18. 
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ยอดของสหรัฐฯ  ท่ีจะไมยอมใหฝายคอมมิวนิสตหรือแมกระทั่งเจาหนาท่ีรัฐบาลไทยรับรูภารกิจ
โดยเด็ดขาด  คายรามสูรจึงเปนฐานทัพสหรัฐฯ 25แหงเดียวในประเทศไทยท่ีมีการทําขอตกลง
เกี่ยวกับการใชคายทหารอยางเปนลายลักษณอักษรกับรัฐบาลไทย 

 

    
 
ภาพท่ี  8  บริเวณคายรามสูรและสถานีเรดาร  ในตําบลโนนสูง  จังหวัดอุดรธานี 
ท่ีมา : ภาพคายรามสูร [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ  15 ธันวาคม 2550. เขาถึงไดจาก 
http://www.members.optusnet.com.au/airlana/ramasun.htm 
 
 ขอตกลงเกี่ยวกับคายรามสูรระหวางสหรัฐและรัฐบาลไทยทําข้ึนในเดือนมกราคม  
2508  ระหวางนายแกรแฮม  มารติน   เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ กับพลอากาศเอกทวี  จุลละ
ทรัพย  เสนาธิการทหาร26  มีสาระสําคัญวา  รัฐบาลไทยอนุญาตใหสหรัฐฯ คนควาและพัฒนาการ
ส่ือสารทางวิทยุ  (รวมท้ังไดรับเอกสิทธ์ิและการคุมกันทางการทูต)  โดยรัฐบาลไทยตกลงใหสหรัฐ
ใชท่ีดินโดยไมจํากัดขอบเขตเพ่ือการนี้  ไมเกินท่ีดิน  500  เอเคอรใกลจังหวัดอุดรธานี  เปนท่ีเขาใจ  
ณ  ท่ีนี้วาท่ีดินดังกลาวยังเปนสมบัติของรัฐบาลไทย  แตรัฐบาลสหรัฐฯ จะใชท่ีดินไดอยางไมจํากัด
ขอบเขตนานตลอดไปเทาท่ีสหรัฐฯ ตองการ27   เม่ือเปนเชนนี้ทําใหสหรัฐอเมริกาสามารถเขามาใช

                                                 
 25 เร่ืองเดียวกัน. 
 26 ผูมีบทบาทในการตัดสินใจดานความรวมมือทางทหารกับสหรัฐอเมริกาขณะน้ันคือ  

จอมพลถนอม  กิตติขจร  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  จอมพลประภาส  
จารุเสถียร  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  และพลอากาศเอกทวี  จลุละ
ทรัพย  เสนาธิการทหาร 

 27 พวงทอง  รุงสวัสดิทรัพย  ภวัครพันธุ,  สงครามเวียดนามกับความจริงของ “รัฐไทย”, 
18. 
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ประโยชนในคายรามสูรไดโดยไมจํากัดในเร่ืองเวลาและสถานท่ี  จึงเปนคายทหารในประเทศไทย
แหงเดียวท่ีไมเคยอยูภายใตการควบคุมของเจาหนาท่ีของไทยแมแตในนาม  อีกท้ังเจาหนาท่ีของ
ไทยก็ไมเคยไดรับอนุญาตใหเขาไปภายในคายรามสูรแหงนี้  หนวยงานที่ดูแลการทํางานของ
สถานีดักฟง (การส่ือสารทางวิทยุ) แหงนี้คือ  สํานักงานความม่ันคงกองทัพบกสหรัฐอเมริกา  (the 
U.S. Army Security Agency)  และสํานักงานความม่ันคงแหงชาติ  (the National Security 
Agency)28 รัฐบาลสหรัฐไดทุมงบประมาณจํานวนมากสําหรับโครงการกอสรางตางๆ  ในจังหวัด
อุดรธานีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงสามารถแจกแจงรายละเอียดไดดังนี้ 

 
ตารางท่ี  1  การใชจายทางทหารของสหรัฐอเมริกา  (Gross U.S. military Spending)  สําหรับ

โครงการกอสรางตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (มูลคา  :  ลานดอลลาร) 
 

ฐานบิน 2506 - 
2508 

2509 2510 2511 2512 รวม 

นครราชสีมา 3.1 6.0 13.1 - - 22.2 
อุบลราชธานี 3.1 8.1 6.3 - .1 17.6 
อุดรธานี 3.2 12.4 8.7 2.6 .3 27.2 
นครพนม - 7.0 8.4 - - 15.4 

 
ท่ีมา : บุญคง  หันจางสิทธ, “ฐานทัพสหรัฐอเมริกากับเศรษฐกิจและสังคมไทย,” ธรรมศาสตร, 5, 1 
(มิถุนายน – กันยายน  2518) : 117. 
 

การตกลงเปนพันธมิตรกันระหวางรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาเพ่ือปฏิบัติการตอตาน
ทฤษฎีโดมิโนคอมมิวนิสตในภูมิภาคอินโดจีนในชวงสงครามเวียดนาม  แมวาในสายตาของคาย
คอมมิวนิสตจะมองวาอเมริกาคือจักรวรรดินิยมและไทยคือหุนเชิดของจักรวรรดินิยมท่ีรุกราน
ดินแดนของประเทศอ่ืน29  จากปจจัยท่ีเหมาะสมทางดานยุทธศาสตรการทหาร  ทําใหจังหวัด
อุดรธานีถูกเลือกใหเปน  1  ใน  7  ของท่ีตั้งฐานทัพสหรัฐอเมริกา  หลังจากนั้นทหารอเมริกันกวา

                                                 
 28 เร่ืองเดียวกัน. 
 29 เร่ืองเดียวกัน, 40. 
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หม่ืนนายไดเขามาประจําการในฐานทัพสหรัฐฯ ในจังหวัดอุดรธานี  ไดสงผลใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมของเมืองอุดรธานีชวง  พ.ศ.2505 – 2520  เปนอยางมาก 

 
2.  ฐานทัพสหรัฐอเมริกากับผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจเมืองอุดรธานี 

 
 ในป  พ.ศ.2507  รัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากไดรับอนุญาตจากรัฐบาลไทย  ทหารอเมริกัน
จํานวนประมาณ  8,000  นาย30  เขามาประจําการในฐานบินอุดรธานี  หรือ  Udorn Royal Thai Air 
force Base และคายรามสูร  หรือ  คายเปปเปอรไกรนเดอร  ตําบลโนนสูง  อําเภอเมือง  จังหวัด
อุดรธานี  เพื่อปฏิบัติภารกิจตอตานการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสมในอินโดจีน  เม่ือจากถึง
กําหนดพักหลังจากภารกิจในสนามรบเฉล่ียคนละ  5  วัน  ทหารอเมริกันจะเท่ียวหาความสําราญ
อยางเต็มท่ี  การใชจายของทหารอเมริกันในเมืองอุดรธานีจากการสํารวจของ บุญคง  หันจางสิทธ์ิ  
พบวา  ทหารอเมริกันใชจายในการหาความสําราญประมาณ  49  เปอรเซ็นตของเงินเดือนท่ีจาย  
(Pay Check)  และอีก  51  เปอรเซ็นตเปนเงินออม  สําหรับจํานวนเงินท่ีทหารอเมริกันใชจายใน
ประเทศไทยโดยเฉล่ียออกไดดังนี้  ประมาณ  52.7  เปอรเซ็นตใชสําหรับการเท่ียวหาความสําราญ
ในทองถ่ิน  (Local Entertainment)  เชน  คาอาหาร  เคร่ืองดื่ม  10.8  เปอรเซ็นตใชจับจายเส้ือผาและ
เคร่ืองนุงหม  6.4  เปอรเซ็นตสําหรับการเดินทางทองเท่ียวในทองถ่ิน  (Local Travel)  7.7  
เปอรเซ็นตใชซ้ือของขวัญและของมีคา  และ  16.1  เปอรเซ็นตเปนคาเชาบาน31วัฒนธรรมการ
ดํารงชีวิตของทหารอเมริกันท่ีแตกตางไปจากวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน  ไดทําใหเกิดการปรับตัว
ของประชากรในจังหวัดอุดรธานีเพื่อตอบสนองตอความตองการของทหารอเมริกัน  สงผลใหเกิด
การเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจในเมืองอุดรธานีเปนอยางมาก 
   

 2.1 การดําเนินกิจการ และการขยายกิจการ ในอุดรธานี 
 ระบบเศรษฐกิจของเมืองอุดรธานีกอนท่ีจะมีทหารสหรัฐฯ  เขามาประจําการนั้น  เปน

กิจการขนาดเล็ก  สวนใหญเปนกิจการท่ีเกี่ยวของกับผลิตผลการเกษตร  ไดแก  ขาว  ปอ  ออย  มัน

                                                 
 30 “หนังสือกระทรวงมหาดไทย, 17 มิถุนายน 2518, การเตรียมการภายหลัง

สหรัฐอเมริกาถอนทหารจากจังหวดัอุดรธานี,” เอกสารกระทรวงมหาดไทย, (1) มท 3.1.5.18/2 [85], 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 31 บุญคง  หันจางสิทธ, “ฐานทัพสหรัฐอเมริกากับเศรษฐกิจและสังคมไทย,” 
ธรรมศาสตร 5, 1 (มิถุนายน – กันยายน  2518) : 112. 
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สําปะหลัง  ซ่ึงไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ฉบับท่ี  1 – 2  กิจการดานเกษตรกรรมในจังหวัดอุดรธานีนับวาเจริญรุงเรืองดีในระดับท่ี
นาพอใจ  เพราะอุดรธานีมีปจจัยท่ีเหมาะสมทางดานภาพภูมิประเทศ  สภาพภูมิประเทศของ
อุดรธานีนั้นเหมาะสมสําหรับการทําปศุสัตว  ปลูกพืชไร  และทํานา  ประกอบกับมีเสนทาง
คมนาคมท่ีเช่ือมโยงไปสูภูมิภาคตางๆ ไดท้ังอีสานเหนือ  อีสานกลาง  และเช่ือมถึงนครราชสีมาและ
กรุงเทพฯ  จนกระทั่งสหรัฐฯ เขามาต้ังฐานทัพอุดรธานี  ระบบเศรษฐกิจของอุดรธานียิ่งทวีความ
เจริญมากยิ่งข้ึน  เพราะไดเกิดกิจการและอาชีพใหมๆ  ท่ีไมเคยมีมากอนในเมืองอุดรธานี  การ
ดําเนินธุรกิจและประกอบอาชีพตางๆ  ไดสงผลใหระบบเศรษฐกิจของเมืองอุดรธานีเจริญรุงเรือง
อยางรวดเร็ว  การประกอบธุรกิจในเมืองอุดรธานีมีรายละเอียดตางๆ  มากมาย  สามารถจําแนก
ประเภทของธุรกิจตางๆ  ไดดังนี้     
   
  2.1.1  กิจการโรงแรม  ภายหลังท่ีทหารสหรัฐฯ เขามาประจําการใน
จังหวัดอุดรธานี  กิจการโรงแรมในเมืองอุดรธานีไดเปดกิจการเพ่ือตอนรับการเขามาพักผอนของ
เหลาทหารอเมริกันมากข้ึนอยางรวดเร็ว  ทศวรรษท่ี  2480  กิจการโรงแรมของจังหวัดอุดรธานีได
เปดกิจการข้ึนคร้ังแรก  ดวยกลุมพอคาชาวจีนที่มีความคิดกาวหนา  ไดเล็งเห็นวาจังหวัดอุดรธานี
เปนเมืองท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและการคา  มีผูคนเดินทางเขามาติดตอคาขายอยูเสมอ  นาย
เลงฮวด  แซตั้ง  หนึ่งในคนไทยเช้ือสายจีนท่ีเปดดําเนินกิจการโรงแรม ภายใตช่ือ โรงแรมเทียน
เยี้ยง32  กิจการของนายเลงฮวดดําเนินกิจการโรงแรมเรือนไม  2  ช้ันของตนมาอยางเรียบงาย  ควบคู
ไปกับการคาขายเบ็ดเตล็ดท่ีดานหนาของโรงแรม  จนกระท่ังถึงชวงทศวรรษท่ี  2490  จังหวัด
อุดรธานีจึงไดมีโรงแรมช้ันดี  2  แหงเกิดข้ึนดวยกันคือ  โรงแรมประชาภักดี  ของนายพัฒน  ปุญศิริ  
และโรงแรมกรุงทอง  ของนายวงศ  มาลาศรี33   

ชวงเวลาท่ีทหารอเมริกันเร่ิมทยอยเขามาประจําการอยูในจังหวัดอุดรธานี  กิจการโรงแรม
ของจังหวัดอุดรธานีไดเจริญเติบโตและมีการจดทะเบียนข้ึนใหมหลายกิจการ  ภายในป  พ.ศ.2502 – 
2505  มีกิจการโรงแรมเปดข้ึนใหม  ไดแก  โรงแรมกรุงทอง  โรงแรมต้ังพรธิรักษ  โรงแรมประชาภักดี  

                                                 
 32 เพ็ญแข  คชเดช, “บทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองของคนไทยเช้ือสายจีนในเขต

เทศบาลนครอุดรธานี  พ.ศ.2480 ถึง พ.ศ.2540” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาไทยคดีศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543), 95. 

 33 เร่ืองเดียวกัน, 96. 
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และโรงแรมศิริอุดร  โรงแรมเหลานี้ถือวาเปนโรงแรมท่ีดีท่ีสุดใกลเคียงกันในชวงเวลานั้น34  กิจการ
โรงแรมตางๆ  ไดเปดตอนรับการพักผอนของทหารอเมริกันอยางคึกคัก  นํารายไดหมุนเวียนสู
ระบบเศรษฐกิจเมืองอุดรธานีอยางมากมาย  ในป  พ.ศ.2511  นายถาวร  คุณะปุระ   คนไทยเช้ือสาย
จีน  เห็นวาจังหวัดอุดรธานีเปนจังหวัดท่ีกําลังเจริญเติบโตอยางมากในดานเศรษฐกิจ  ซ่ึงเปนผลจาก
การเขามาของทหารอเมริกันและการเปนเมืองศูนยกลางการคาของภาคอีสานตอนบน  แตกลับยังไม
มีโรงแรมที่ไดมาตรฐานเทียบเทากับโรงแรมในกรุงเทพฯ  และเพื่อเปนการตอนรับการหาความสุข
สําราญแกทหารอเมริกันซ่ึงเปนประชาชนของประเทศที่มีความเจริญแลว  จึงไดทําการเปดกิจการ
โรงแรมระดับมาตรฐาน  (5  ดาว)  เปนแหงแรกของเมืองอุดรธานี  โรงแรมเปนตึก  7  ชั้นมีช่ือวา  
โรงแรมเจริญโฮเต็ล  มีหองพัก  120  หอง  ภายในโรงแรมมีแหลงบันเทิงครบครัน  อัตราคาบริการ
หองละ  120  บาท35   

 หลังจากโรงแรมเจริญโฮเต็ลสรางเสร็จแลว  ไดมีโรงแรมระดับมาตรฐานเกิดข้ึน
ตามมาอีกหลายโรงแรม  เชน  โรงแรมอุดรโฮเต็ล  ของกลุมสกุลวงศโกวิทย  โรงแรมคิงส  ของกลุมสกุล
ธรณนิธิกุล  และโรงแรมเจริญศรีพาเลช  ของกลุมสกุลทีฆธนานนท  โรงแรมพาราไดส  ของราน จ.
เจริญเภสัช  เปนตน36โรงแรมเหลานี้สวนใหญคอยใหการต อนรับทหารอเมริกันระดับช้ันสัญญา
บัตร  หรือ  VIP  ซ่ึงมียศต้ังแตระดับรอยตรีข้ึนไป  อันเนื่องมาจากตูคอนเทนเนอรสําหรับใหทหาร
พักอาศัยในคายทหารสหรัฐฯ นั้นมีจํานวนไมเพียงพอ  ทางโรงแรมมีรถใหบริการรับ - สง  ระหวาง
โรงแรมกับคายทหารดวย  ในอดีตอัตราคาเชาหองพักของโรงแรมเร่ิมตนท่ีไมกี่สิบบาท  ซ่ึงใน
ปจจุบันราคาเร่ิมตนท่ี  400 - 500 บาท37  โรงแรมเหลานี้หลายแหงยังคงเปดใหบริการหองพักมา
จนถึงปจจุบัน  

 

                                                 
 34 เร่ืองเดียวกัน, 101. 
 35 เร่ืองเดียวกัน. 
 36 เร่ืองเดียวกัน, 102. 
 37 สัมภาษณนายชนะ  สรรพโส, อดีตชางหนวยเสริมกําลังภาคพื้นดิน  ในคายทหาร

สหรัฐฯ, 14  เมษายน  2549.  
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ภาพท่ี  9  โรงแรมพาราไดส  เปดกิจการข้ึนเพื่อตอนรับทหารสหรัฐฯ 
ท่ีมา : ภาพโรงแรมพาราไดส  [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 3 มนีาคม 2551. เขาถึงไดจาก 
www.letgeorgedoit.com/udornefb.htm 
 
ตารางท่ี  2  จํานวนโรงแรม  จํานวนหองพกั  และจํานวนผูเขาพักในจังหวัดอุดรธานี  พ.ศ.2509 

 
จํานวนหองพกั 

อําเภอ จํานวนโรงแรม รวมยอด หองเตียง
เดี่ยว 

หองเตียงคู 

จํานวนผูเขา
พัก 

ยอดรวม 37 844 672 172 47,216 
เมือง 32 792 631 161 46,068 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดสถิติรายปจังหวัดอุดรธานี  พ.ศ.2509 (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2509), 14. 
 
 จากตารางสถิติจํานวนโรงแรมในจังหวัดอุดรธานีตั้งแต  พ.ศ.2509  ทําใหทราบวา
จังหวัดอุดรธานีมีกิจการโรงแรมเปนจํานวนมาก  แมกระท่ังปจจุบันหลายจังหวัดในภาคอีสานยังมี
จํานวนโรงแรมไมมากเทากับจังหวัดอุดรธานีในชวงสงครามเวียดนาม  โรงแรมสวนใหญตั้งอยูใน
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เขตอําเภอเมือง  เพื่อใหบริการแกทหารอเมริกันท่ีเขามาพักผอนหลังการรบและการทํางานในคาย
ทหารนั่นเอง 
 
ตารางท่ี  3  รายช่ือโรงแรมในจังหวัดอุดรธานีชวง  พ.ศ.2480 - 2502  
 

ชื่อโรงแรม ลักษณะอาคาร ท่ีตั้ง ราคาหองพัก (บาท) 
แจมจํารัส เรือนไม  2  ช้ัน ถนนโพศรี 10 
วงศสุวรรณ เรือนไม  2  ช้ัน ถนนโพศรี 10 
เคงเฮง เรือนไม  2  ช้ัน ถนนโพศรี 10 
เทียนเยี้ยง เรือนไม  2  ช้ัน ถนนโพศรี 10 
ประชาภักด ี ตึก  3  ช้ัน ถนนประจักษ 25 - 40 
กรุงทอง ตึก  4  ช้ัน ถนนโพศรี 25 - 40 

 
ท่ีมา : เพ็ญแข  คชเดช,  “บทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองของคนไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี  พ.ศ.2480  ถึง  พ.ศ.2540” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ไทยคดีศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543), 97. 
 
ตารางท่ี  4  รายช่ือโรงแรมในจังหวัดอุดรธานีชวง  พ.ศ.2502 - 2507  

 

ชื่อโรงแรม ท่ีตั้ง ราคาหองพัก 
ชัยพร ถนนหมากแขง 15 - 30 
แจมจํารัส  1 ถนนโพศรี 20 - 40 
แจมจํารัส  2 ถนนตํารวจ 20 - 40 
สุขสมใจ ถนนโพศรี 20 - 40 
ศรีสงา ถนนอดุลเดช 25 - 50 
โพศรี ถนนโพศรี 20 - 40 
วงศสุวรรณ ถนนโพศรี 20 - 40 
ศรีสวัสดิ์ ถนนประจักษ 20 - 35 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 
 

ชื่อโรงแรม ท่ีตั้ง ราคาหองพัก 
ภูมิดุษฎี ถนนอุดรดุษฎี 15 - 30 
สวาง ถนนโพศรี 20 - 40 
สากล ถนนทหาร 15 - 30 
ภาคอีสาน ถนนอุดรดุษฎี 15 - 30 
พูลสมบัติ  1 ถนนโพศรี 15 - 30 
พูลสมบัติ  2 ถนนประจักษ 15 - 30 
มลิวัลย ถนนโพศรี 20 
มิตรสหาย ถนนประจักษ 15 - 30 
หาแยก ถนนอดุลเดช 15 - 30 
กรุงทอง ถนนโพศรี 30 - 60 
ประชาภักดี ถนนประจักษ 30 - 60 
ตั้งพรธิรักษ ถนนหมากแขง 30 - 60 
มาภักดี ถนนประจักษ 25 - 50 
บัวขาว ถนนทหาร 25 - 50 

 
ท่ีมา : เพ็ญแข  คชเดช,  “บทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองของคนไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี  พ.ศ.2480  ถึง  พ.ศ.2540” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ไทยคดีศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543), 100. 
 
ตารางท่ี  5  รายช่ือโรงแรมในจังหวัดอุดรธานีชวง  พ.ศ.2503 - 2518  
 

ชื่อโรงแรม ท่ีตั้ง ราคาหองพัก 
เจริญโฮเต็ล ถนนโพศรี 750 - 6,000 
อุดรโฮเต็ล ถนนหมากแขง 800 - 6,000 
เจริญศรีพาเลช ถนนโพศรี 400 - 900 
คิงส ถนนโพศรี 210 - 550 
ควีน ถนนอุดรดุษฎี 100 - 800 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 
 

ชื่อโรงแรม ท่ีตั้ง ราคาหองพัก 
ศิริอุดร ถนนอําเภอ 180 - 550 
ชัยพร ถนนหมากแขง 230 - 400 
ประชาภักดี ถนนประจักษ 190 - 350 
ตั้งพรธิรักษ ถนนหมากแขง 120 - 180 
กรุงทอง ถนนโพศรี 160 - 330 
งวนงวน ถนนนเรศวร 200 - 350 
ศรีตระการ ถนนสายอุทิศ 140 - 280 
ศรีสงา ถนนอดุลเดช 180 - 210 
มาลาศรีแสงเดน ถนนประจักษ 160 - 350 
ศรีสวัสดิ์ ถนนประจักษ 160 - 300 
ศรีนคร ถนนประจักษ 160 - 300 
แสนเจริญ ถนนประจักษ 120 - 180 
โตเกียว                                      ถนนประจักษ - 
ภูมิดุษฎี ถนนอุดรดุษฎี - 
ศรีชัยโฮเต็ล ถนนโพศรี - 
บัวขาว ถนนทหาร - 
สวาง ถนนโพศรี - 
ภาคอีสาน ถนนอุดรดุษฎี - 
หาแยก ถนนอดุลเดช - 
อุดรสากล ถนนทหาร - 

 
ท่ีมา : เพ็ญแข  คชเดช,  “บทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองของคนไทยเช้ือสายจีนในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี  พ.ศ.2480  ถึง  พ.ศ.2540” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ไทยคดีศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543), 102. 
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  2.1.2  กิจการสถานบันเทิง  ธุรกิจสถานบันเทิงนับวาเปนธุรกิจท่ีไดรับ
ผลประโยชนมากท่ีสุดธุรกิจหนึ่งของเมืองอุดรธานีในชวงสงครามเวียดนาม  เพราะทหารอเมริกัน
หลายพันนายในฐานทัพสหรัฐฯ จะเท่ียวหาความสําราญกันเต็มท่ี  หลังจากกลับมาจากการไปรบใน
อินโดจีนหรือเสร็จจากการทํางานหนักในคายทหารวันละ  8  ช่ัวโมง  เหลาทหารอเมริกันมีความคิด
ท่ีคลายกันวาตัวเองเม่ือออกไปรบไมรูวาจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือไม  ทหารสวนใหญอยูในวัยหนุม
ท่ีตองการความสนุกต่ืนเตน  ไมวาจะเปนการดื่มสุราอยางหนัก  การเท่ียวผูหญิงบริการ  และเสพ
ยาเสพติดประเภทกัญชา38  ภายในฐานบินอุดรธานี  หรือ  Air force  นั้นมีบารช่ือ  Red World Inn,  
UD5 “Asian Door” Airman Club  ภายในบารมีแสดงของวงดนตรี  มีการเตนรํา  จําหนายสุรา  เบียร  
ซ่ึงมีบริษัทของคนไทยรับประมูลทํากิจการบารแหงนี้  สวนหนาคายทหารทั้งสองแหงมีสถาน
บันเทิงประเภทไนทคลับ  อาบอบนวด  บารแบบฝร่ังและบารรําวง  รานอาหาร  บริเวณหนาฐานบิน
อุดรธานีมีสถานบันเทิง  20 - 30  แหง  สวนหนาคายรามสูรมีสถานบันเทิงมากกวาถึง  2  เทา  ตั้ง
เรียงรายตั้งแตบริเวณหนาคายไปจนถึงในเมือง  สวนใหญเปนอาคารชั้นเดียว  คอนขางเล็ก  ภายใน
บารมีหญิงพารตเนอรคอยใหการตอนรับอยางดี  บารท่ีมีช่ือเสียงในเมืองอุดรธานี  ไดแก  ยูงทอง      
ซินรูเอต39  Number one40 ฯลฯ   

 ทหารอเมริกันท้ังผิวขาวและผิวดําจะเดินกันขวักไขวเม่ือถึงกําหนดไดพักผอน  ขณะ
เดินเท่ียวหาความสุขจะหอบหิ้วเคร่ืองเลนเทปสเตอริโอ  เปดฟงและเตนไปตามจังหวะ Bump  
วัฒนธรรมการเท่ียวของทหารอเมริกันนั้นไมเหมือนกับการเท่ียวกลางคืนของคนไทย  ทหาร
อเมริกันมักถือเหลาของตนเองไปกินในบาร  ไมชอบน่ังดื่มกินเปนโตะใหญ  แตจะกินแบบนั่ง
เคานเตอร  ไมเกี่ยวกับใคร  กินดื่มเสร็จก็จายในสวนของตนเอง  หรือเรียกบรรดาพารตเนอรมานั่ง
กอดจูบเพียงเทานั้น  ไมเอิกเกริกเหมือนการเท่ียวของคนไทยซ่ึงชอบการดื่มกินแบบตั้งโตะขนาด
ใหญ  ทหารอเมริกันเม่ือออกไปเท่ียวจะไมมีการถือยศถาบันดาศักดิ์แตอยางใด  บริเวณหนาคายนั้น
จะมีหญิงบริการหรือพวกเมียเชาและกระเทยยืนคอยเสนอตัวเพื่อขายบริการทางเพศเปนจํานวนมาก   

                                                 
 38 สัมภาษณคําสิงห  ศรีนอก, รายการยอยรอย  ตอน  ใตเงาอินทรีออกอากาศเม่ือ  20  

เมษายน  2544  ทางสถานีโทรทัศน ทีไอทีวี.  
 39 สัมภาษณอาจารย ดร.ปรีชา  อรัญวารี, ศึกษานิเทศกจังหวัดอุดรธานี  นักจัดรายการ

วิทยุคายเปปเปอรไกรนเดอร  อดีตนักศึกษาท่ีรวมขับไลทหารอเมริกันในจังหวัดอุดรธานี, 10  
กันยายน  2550. 

 40 สัมภาษณนายชนะ  สรรพโส, 14  เมษายน  2549. 
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 ภายในคายทหารสหรัฐฯ  Air Force  นอกจากบาร  Red World Inn และ  UD5 “Asian 
Door” Airman Club  ท่ีเปดบริการตลอดท้ังวันแลว  ยังมีสถานบันเทิงและสันทนาการใหบริการแก
ทหารอเมริกันอีกหลายประเภท  ซ่ึงมีบริษัทของคนไทยรับประมูลทํากิจการสถานบันเทิงเหลานี้  
ดังนี้ 

 1)  โรงภาพยนตรแบบอาคาร  และโรงภาพยนตรแบบกลางแจง  เปนโรงภาพยนตรท่ี
ทหารอเมริกันสามารถขับรถไปจอดและน่ังชมบนรถไดเลย  รับฉายภาพยนตรตางประเทศท่ีกําลัง
โดงดังในสหรัฐอเมริกาในขณะน้ันใหเหลาทหารไดชมฟรี 

 2)  Swimming Pool  (สระวายน้ํา)  บริเวณนี้เปนท่ีช่ืนชอบของทหารอเมริกันเปนอยาง
มาก  เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีมีอากาศรอนมากเม่ือเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา  ทหารอเมริกัน
จึงชอบมาเลนน้ํา  อาบแดด  ดื่มเบียรและสุรากันบริเวณริมสระวายน้ําเพื่อคลายความรอน  ท่ีสระ
วายน้ํามีธรรมเนียมการรวบรวมเงินกันเพื่อจายคาสุราดวย  หรือท่ีเราเรียกวา  อเมริกันแชร        

 3)  สโมสรนายทหารอเมริกัน  ท่ีสโมสรทหารสหรัฐฯ  เปนท่ีดื่มกินและเปนแหลง
จําหนายสินคา  PX  (Post Exchange)  ท่ีสโมสรนอกจากการดื่มกินแลว  ทหารอเมริกันและทหาร
เสือพรานมีการต้ังวงเลนเกมสพนันชนิดตางๆ  สวนใหญชอบเส่ียงดวงดวยการโยน  Slot machine  
หากใครโชคดีถูก  Jackpot  คนนั้นจะตองส่ังเบียรหรือเหลามาแจกจายแกเพื่อนๆ  แตสวนมากแลว
มักจะเสียพนันกันแทบทั้งนั้น41    

 4)  สนามกีฬา  ภายในฐานบินอุดรธานีและคายรามสูรมีสนามกีฬาหลายชนิด  สําหรับ
ใหทหารอเมริกันไดออกกําลังกายหลังจากการปฏิบัติงานหนักตลอดท้ังวัน  หรือเพื่อผอนคลายจาก
อาการเครียดจากการปฏิบัติภารกิจในอินโดจีน  สนามกีฬาสวนใหญเปนกีฬาท่ีไดรับความนิยมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา  เชน  สนามซอฟทบอล  สนามเบสบอล  สนามบาสเกตบอล  สนามโบวล่ิง  
สนามเทนนิส  สนามกอลฟ  โรงยิมเนเซียม  แตไมมีสนามฟุตบอล  นอกจากนั้นยังมีการจัดการ
แขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ เหลานี้ภายในคายทหารอีกดวย 

 

                                                 
 41 ชาลี  คเชนทร, สงครามลาว  ยุทธภูมิลองแจง, 2550, 57. 
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ภาพท่ี  10  ภาพสถานบันเทิงและแหลงสันทนาการของทหารอเมริกันในคายรามสูร 
ท่ีมา : สถานบันเทิงและแหลงสันทนาการของทหารอเมริกันในคายรามสูร[ออนไลน], เขาถึงเม่ือ  
19 ธันวาคม 2550. เขาถึงไดจาก. Available from www.viet-remf.net/chapter-tree.htm. 
 

 ในคายรามสูรก็เชนเดียวกันกับฐานบินอุดรธานี  ภายในคายทหารมีสถานบันเทิงและ
สันทนาการเปดใหบริการทหารอเมริกันตลอดท้ังวัน  ทหารอเมริกันนอกจากไดรับความสุขจาก
สถานบันเทิงภายในคายทหารแลว  ในแตละปรัฐบาลสหรัฐฯ  ยังไดจัดใหมีการพบปะและแสดง
ดนตรีจากดารานักรองท่ีมีช่ือเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อเปนการบํารุงขวัญและกําลังใจแก
เหลาทหารที่มาปฏิบัติการรบนอกบานเกิดเมืองนอนของตน  นักรองนักแสดงช่ือดังเหลานั้นจะออก
ตระเวนเยี่ยมเยียนเหลาทหารอเมริกันท่ีประจําการอยูท่ัวทุกภูมิภาคของโลก  เชน  ฟลิปปนส  เกาะ
โอกินาวาในประเทศญ่ีปุน  เกาะกวม  รวมท้ังประเทศไทย42   

 สถานท่ีทองเที่ยวยามราตรีหนาคายทหารท้ังสองแหงในจังหวัดอุดรธานีไมเพียง
ตอนรับทหารอเมริกันเทานั้น  แตยังตอนรับทหารเสือพรานซ่ึงมารับการฝกท่ีน้ําพองและอุดรธานี  
กอนท่ีจะถูกสงไปรบในประเทศลาวดวย  เม็ดเงินจํานวนมากกระจายอยูในธุรกิจสถานบันเทิง  
โดยเฉพาะธุรกิจสถานบันเทิงยามคํ่าคืน  นายทุนทองถ่ินโดยเฉพาะคนไทยเช้ือสายจีนไดเปดกิจการ
บาร  ไนทคลับ  อาบอบนวด  เพื่อสนองความตองการความสุขแกทหารท้ังไทยและอเมริกัน  
ระยะเวลากวา  10  ป  ท่ีกิจการสถานบันเทิงหนาคายทหารเติบโตและสรางรายไดอยางมหาศาล
ใหแกนายทุนท้ังหลาย  จนกระท่ังสงครามเวียดนามส้ินสุดลงพรอมกับการถอนกําลังทหารสหรัฐฯ 
                                                 

 42 สัมภาษณนายชนะ  สรรพโส, 14  เมษายน  2549.  
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กลับประเทศ  กิจการสถานบันเทิงยามราตรีไดปดตัวลงอยางรวดเร็ว  เพราะสถานบันเทิงสวนใหญ
เปนสถานบันเทิงแบบตะวันตก  คนไทยไมนิยมเท่ียวอยางฝร่ังอเมริกัน  แตยังพอหลงเหลือใหเห็น
บางเล็กนอยในปจจุบัน        

   
  2.1.3  กิจการบานเชา  และบังกะโล  ธุรกิจหนึ่งท่ีเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว
ในชวงทหารอเมริกันเขามาประจําการในเมืองอุดรธานี  คือ  ธุรกิจบานเชาและบังกะโล  บานเชา
และบังกะโลกอสรางข้ึนอยางมากมายบริเวณหนาคายทหารสหรัฐฯ  ซ่ึงมักจะอยูดานหลังของแหลง
สถานบันเทิง  บานเชาและบังกะโลเปนท่ีตองการของทหารอเมริกันท่ีตองการเชาเพื่อใชพักผอน
หลังกลับมาจากการไปปฏิบัติการรบในสงคราม  โดยเฉพาะนายทหารช้ันสัญญาบัตรจะมีบานเชา
กันเกือบทุกนาย  ทหารอเมริกันชอบท่ีจะเชาบานอยูกินกับเมียเชาหรือหญิงบริการท่ีตนซ้ือบริการมา  
เพราะบานเชาและบังกะโลมีความเปนสวนตัว  เหมาะสําหรับเปนท่ีพักผอนหยอนใจใหหายจาก
ความเหนื่อยลาจากการออกปฏิบัติการรบหรือทํางานอยางหนักในคายทหาร 
 
 

 
 
ภาพท่ี  11  ลักษณะบานเชา  บังกะโลหนาคายทหารสหรัฐฯ 
ท่ีมา : บังกะโล [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ  19 ธันวาคม 2550. เขาถึงไดจาก 
http://tucsonxj.com/pix/displayimage.php?album=17&pos=23 
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 บานเชาและบังกะโลมีราคาคาเชาท่ีแตกตางกันออกไปตามสภาพและขนาด  ราคา
เร่ิมตนท่ีประมาณ  1,000  บาท  ไปจนถึงหลายพันบาท43 ลักษณะของบานเชาและบังกะโลนั้น  
สวนมากสรางขนาดกะทัดรัด  แตมีความเปนสวนตัว  ซ่ึงเหมาะกับนิสัยของทหารอเมริกันท่ีมักจัด
งานฉลองเล็กๆ  กับเมียเชาและเพื่อนทหารในวันหยุดพักผอน  รูปทรงของบานเชาและบังกะโลมี
ความทันสมัยแตกตางจากท่ีอยูอาศัยของชาวบานท่ัวไป    คาเชาของบานเชาและบังกะโลสราง
รายไดแกผูเปนเจาของกิจการเปนอยางมาก  กอนหนาท่ีทหารอเมริกันจะมาประจําการนั้น  บริเวณ
หนาคายทหารทั้งสองแหง  โดยเฉพาะหนาฐานบินอุดรธานี  (Air Force)  เปนท่ีรกรางวางเปลามี
ผูคนอาศัยอยูอยางเบาบาง  เพราะท่ีดินบริเวณนั้นอยูแถบนอกเมืองหางไกลจากการติดตอคาขาย  แต
ภายหลังทหารอเมริกันเขามาต้ังฐานทัพ  กิจการบานเชาและบังกะโลก็ไดเติบโตข้ึนมาพรอมกับ
กิจการสถานบันเทิง  ไมเพียงหนาคายทหารเทานั้นท่ีมีกิจการบานเชามากมาย  ภายในตัวเมืองก็มี
การเปดกิจการบานเชาและบังกะโลตามมุมตางๆ ของเมืองอุดรธานี  เชน  บริเวณชุมชนสะพาน
เหลือง  ชุมชนสะพานดํา  เปนตน 
  
  2.1.4  กิจการสินคา  PX  (Post Exchange)  คือสินคาสําหรับการอุปโภค
บริโภคประเภทปลอดภาษีจากประเทศสหรัฐอเมริกา  มีสินคาเกือบทุกชนิด  จัดจําหนายใหแกทหาร
อเมริกันและทหารเสือพรานในโกดังขนาดใหญคลายหางสรรพสินคา  เปดใหบริการตลอด  24  
ช่ัวโมง  ซ่ึงมีบริษัทแอร อเมริกา (Air America)  เปนผูนําเขาสินคามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา  
โดยมีเจาของเปนชาวอเมริกัน  สินคาท่ีติดตรา  PX  จะมีราคาตํ่ากวาทองตลาดหลายเทาตัว  
โดยเฉพาะสินคาประเภทสุราตางประเทศชนิดอยางดี  ราคาขวดละไมเกิน  200  บาทเทานั้น  เบียร
กระปองและบุหร่ีตางประเทศ  ราคาเพียงชนิดละ  2  บาท  ดังนั้นจึงไดเห็นทหารอเมริกันและทหาร
เสือพรานมัวเมาอยูกับยาเสพติดเปนจํานวนมาก  แมวาบางคนจะไมเคยยุงเกี่ยวกับยาเสพติดมากอน
เลยก็ตาม  ทหารอเมริกันและทหารเสือพรานมักจะมาพักผอนและสังสรรคกันท่ีสโมสรนายทหาร
อเมริกัน  ซ่ึงเปนแหลงท่ีมีการจําหนายสินคา  PX    

 สินคา  PX  นําเขามาในคายทหารเพ่ือจําหนายใหเฉพาะทหารอเมริกันและทหารเสือ
พรานเทานั้น  คนไทยท่ัวไปหรือคนงานในคายไมมีสิทธ์ิซ้ือสินคาไปบริโภค  แตก็พบวามีการ
ลักลอบซ้ือขายกันอยูเสมอ  เพราะในสวนจัดจําหนายนั้น  พนักงานขายเปนคนไทยท่ีเขาไปทํางาน

                                                 
 43 สัมภาษณนายชนะ  สรรพโส, 14  เมษายน  2549. 
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ในคายทหาร  จึงไดแอบขายสินคา  PX  ใหแกคนไทยที่ทํางานในคายทหารดวยกัน44    ทหารเสือ
พรานแมจะเปนคนไทยแตก็ไดรับสิทธ์ิในการซ้ือสินคา  PX  มาบริโภค  สินคาท่ีทํายอดจําหนายสูง
มากคือสุราและบุหร่ีตางประเทศ    

 บริษัทแอร อเมริกา  นอกจากจะเปนนายหนาจัดหาสินคาปลอดภาษีแลว  ยังเปนบริษัท
ยักษใหญดานการบิน  ทําหนาท่ีขนสงทางอากาศดานกิจการทหาร  ลําเลียงทหาร  และขนสงอาวุธ
ไปยังสนามรบ  ท้ิงสัมภาระใหทหารหนวยตางๆ  ขนสงทหารท่ีบาดเจ็บและศพทหารกลับประเทศ
ไทย  รวมท้ังรับสงเจาหนาท่ีไทย  ลาว  อเมริกัน  ไปปฏิบัติหนาท่ีตามจุดตางๆ ดวย  บริษัทแอร  
อเมริกา  เปนบริษัทท่ีมีคนไทยและคนอเมริกันทํางานรวมกันเปนจํานวนมากและมีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักบินซ่ึงมีความสามารถในการบินสูง45   
 อยางไรก็ตามแมกิจการสินคา  PX  จะเปนท่ีโดงดังและสรางรายไดมหาศาลแกผูจัด
จําหนาย  แตผลประโยชนท่ีไดรับนั้นสวนใหญตกอยูกับบริษัทตางชาติท่ีเขามาดําเนินกิจการ  ส่ิงท่ี
คนทองถ่ินไดรับจากสินคา  PX  คือปรากฏการณบริโภคนิยมในสังคมเมืองอุดรธานี  ผูคนตองการ
ท่ีไดสัมผัสสินคาช้ันดีจากตางประเทศ  เกิดคานิยมบริโภคท่ีฟุงเฟออยางคนตะวันตก  จนกระท่ังเกิด
การทุจริตลักลอบจําหนายสินคา  PX  ในคายทหารอยูเปนประจํา 
 
   2.1.5  กิจการจําหนายรถยนต รถจักรยานยนต  กิจการจําหนายรถยนต
และรถจักรยานยนต  เปนอีกหนึ่งกิจการท่ีเติบโตข้ึนอยางตอเนื่องในเมืองอุดรธานีหลังจากการเขา
มาประจําการของทหารสหรัฐฯ  กิจการจําหนายรถยนตและจักรยานยนตเกิดข้ึนในจังหวัดอุดรธานี
คร้ังแรกราวปลายทศวรรษท่ี  249046  เพราะชวงนั้นรัฐบาลไทยไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
สหรัฐฯ เพ่ือการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาระบบคมนาคม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   พอคาชาวจีนเปนกลุมผูนําในการประกอบกิจการดานนี้   เชน  นายฮง
จิว  แซล้ี  เปนผูนํารถยนตยุโรปยี่หอ  ดีโซโก  ฟารโก  และเชพโรเลต  นายพณิช  ตรียะชาติ  เปน
เจาของกิจการรถจักรยานยนตรายแรกของจังหวัดอุดรธานี47  นายหง่ีเม่ียง  แซจึง  เปดกิจการรถยนต
ทุกชนิดในนามบริษัท  เฮียบหงวนมิลเลอร  ปจจุบันเปนตัวแทนจําหนายรถยนตยี่หอ  อีซูซุ  เพียง

                                                 
 44 สัมภาษณอาจารย ดร.ปรีชา  อรัญวารี, 10  กันยายน  2550. 
 45 ชาลี  คเชนทร, สงครามลาว  ยุทธภูมิลองแจง, 2550, 22. 
 46 เพ็ญแข  คชเดช, “บทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองของคนไทยเช้ือสายจีนในเขต

เทศบาลนครอุดรธานี  พ.ศ.2480 ถึง พ.ศ.2540”, 112. 
 47 เร่ืองเดียวกัน, 113. 
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อยางเดียว  และนายเจริญ  ทีฆธนานนท  เจาของบริษัทอุดรเจริญศรี (1968)  เปนตัวแทนจําหนาย
รถยนตญ่ีปุนยี่หอ  มาสดา  ซ่ึงนับวาเปนผูท่ีมีบทบาททางการคารถยนตสูงสุดในจังหวัดอุดรธานี  
นายเจริญ  ทีฆธนานนท  สามารถขยายกิจการบริษัทอุดรเจริญศรี (1968)  สูหลายจังหวัดในภาค
อีสานตอนบน48 

 ปจจัยท่ีสงผลตอยอดการจําหนายรถยนตและจักรยานยนตนั้นมีความแตกตางกัน  
กิจการจําหนายรถยนตโดยเฉพาะรถยนตประเภทโดยสารและรถยนตบรรทุกนั้นมียอดจําหนายที่
เพิ่มมากข้ึนทุกๆ ปนับต้ังแตทหารอเมริกันเขามาอยูอุดรธานี  เนื่องจากชาวอุดรธานีไดซ้ือรถยนต
ประเภทบรรทุกเพื่อมาประกอบอาชีพขับรถรับจางขนสงสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ  ท่ีเช่ือมโยงกับ
กิจการตางๆ หนาคายทหาร  และซ้ือรถยนตโดยสารเพื่อนํามาใชประกอบอาชีพขับรถประจําทาง
ระหวางคายรามสูรกับฐานบินอุดรธานี  ซ่ึงผูใชบริการนั้นมีท้ังทหารอเมริกันและประชาชนท่ัวไปท่ี
ทํางานในคายและบริเวณหนาคายทหารอเมริกัน   

 สําหรับยอดจําหนายรถจักรยานยนตในจังหวัดอุดรธานีท่ีเพิ่มมากข้ึนในชวงสงคราม
เวียดนามน้ัน  เกิดจากคานิยมบริโภคนิยมตามแบบทหารอเมริกัน  เนื่องจากในชวงท่ีทหารอเมริกัน
มาอยูอุดรธานีนั้น  หากเปนวันหยุดของตนเองนอกเหนือจากการหาความสําราญตามสถานบันเทิง
ยามคํ่าคืนแลวนั้น  ทหารอเมริกันหลายนายชอบที่จะขับรถมอเตอรไซดคันโตหรือรถชอปเปอร
เท่ียวชมรอบๆ เมืองกับเมียเชาของตนเอง  คนในทองถ่ินเม่ือเห็นก็อยากจะมีโอกาสไดขับข่ีรถยนต
หรือจักรยานยนตเหมือนอยางทหารอเมริกันบาง  เม่ือสามารถเก็บเงินทองไดพอสมควรก็นิยมท่ีจะ
ซ้ือมอเตอรไซดมาขับข่ีเหมือนอยางทหารฝร่ัง  สงผลใหยอดจําหนายรถจักรยานยนตของจังหวัด
อุดรธานีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
48 เร่ืองเดียวกัน, 114. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 68 

ตารางท่ี  6  รายช่ือผูประกอบการจําหนายรถยนตในจังหวัดอุดรธานตีั้งแตป  พ.ศ.2500  
 

รายชื่อผูประกอบการ ชื่อราน/บริษัท ปท่ีเปดกิจการ ยี่หอท่ีเปดจําหนาย 
2505 มาสดา 

(ตัวแทนจําหนาย) 
2507 มาสดา   

(ตัวแทนจําหนาย) 
2517 วอลโว 
2520 มิตซูบิชิ  และฮีโน 
2530 เรโนลต 

1. นายเจริญ  ทีฆธนานนท 
 

อุดรเจริญศรี 

2533 สแกนเนีย 
2500 รถยนตทุกชนิด 2. นายกิตติ  อมรภิญโญ เฮียบหงวนมิลเลอร 
2510 อีซูซุ  (อยางเดียว) 

3. นางอําพรรณ  อรุณยะเดช โตโยตา 2507 โตโยตา 
4. นายปราโมทย  ยงพงศา ไทยอุดมผลยนตรการ 2537 นิสสัน 
5. นายวิญู  คุวานันท เบนซโควยูฮะ 2515 – 2517 เบนซ 

แสงสถิตออโตเซลล 2535 ฮุนได/โอเปล 6. นายสถิตชัย  สิริพงษสกุล 
และแสงสถิตยนตรการ  ไดฮัทสุ 

 
ท่ีมา : เพ็ญแข  คชเดช, “บทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองของคนไทยเช้ือสายจีนในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี  พ.ศ.2480 ถึง พ.ศ.2540” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาไทย
คดีศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543), 114. 
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ตารางท่ี  7  จํานวนยานยนตท่ีจดทะเบียนในจังหวัดอุดรธานี  จําแนกตามประเภท  พ.ศ.2504 - 2509 
 

จํานวนยานยนต 
ป รถยนต

นั่ง 
รถยนต
โดยสาร 

รถยนต
บรรทุก 

รถยนต
อ่ืนๆ 

รถจักรยานยนต รถสามลอ
เคร่ือง 

2504 136 411 454 54 221 - 
2505 150 496 635 87 412 - 
2507 195 547 1,050 111 1,344 - 
2508 464 538 1,162 118 1,674 - 
2509 692 428 1,453 215 2,316 - 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดสถิติรายปจังหวัดอุดรธานี  พ.ศ.2509 (กรุงเทพฯ :  สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2509), 21. 
  

 จากตารางการจดทะเบียนรถยนตแทบทุกชนิดรวมทั้งรถจักรยานยนตมีสถิติเพิ่มข้ึน
ทุกๆ ป  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของรถยนตและรถจักรยานยนตตอการดําเนินชีวิตของชาวเมือง
อุดรธานี  กําลังการซ้ือรถยนตและรถจักรยานยนตท่ีมากข้ึนของชาวอุดรธานียังแสดงเห็นถึงการ
เติบโตของสภาพเศรษฐกิจของเมืองอุดรธานีดวย    
   
  2.1.6  กิจการรับเหมากอสราง  ธุรกิจรับเหมากอสรางในจังหวัดอุดรธานี
เกิดข้ึนคร้ังแรกราว  พ.ศ.2500  และเปนกิจการที่คอนขางลาหลังอยูมาก  ในอุดรธานีหาผูท่ีมีความ
เช่ียวชาญดานนี้ไดนอยมาก  ผูท่ีมีความชํานาญในกิจการรับเหมากอสรางในชวงนั้นคือ  กู วัน ฝอ  
ชางชาวญวนท่ีอพยพมาจากจังหวัดหนองคาย  ซ่ึงเขามารับเหมาสรางอาคารของสถานท่ีราชการ  
(อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเกา)  ตลอดจนอาคารรานคา  และโรงแรมของคนไทยเชื้อสายจีน49  
ตอมาชาวเมืองอุดรธานีโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนไดพยายามฝกฝน  และเรียนรูวิธีการประกอบ
ธุรกิจรับเหมากอสราง  ดังนั้นส่ิงกอสรางตางๆ  ในเมืองอุดรธานีในภายหลังจึงเปล่ียนมาเปนผลงาน
การกอสรางของแรงงานในทองถ่ิน  ซ่ึงคนไทยเช้ือสายจีนสวนใหญเปนผูกอต้ังกิจการ  สวนคน
ไทยทองถ่ินจะเปนกรรมกรหรือผูใชแรงงานเสียเปนสวนใหญ  

                                                 
 49 เร่ืองเดียวกัน, 135.  
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 การประกอบการรับเหมากอสรางในอุดรธานีขยายตัวเพิ่มมากข้ึนในป  พ.ศ.250450  
เพราะทหารอเมริกันไดเร่ิมเขามาประจําการในจังหวัดอุดรธานีบางแลว  คนไทยเช้ือสายจีนจึงได
เปดกิจการดําเนินการรับเหมากอสรางอาคารสถานท่ีตางๆ ในฐานทัพอุดรธานี  ซ่ึงไดมีการสรางตัว
ตึก  อาคารของหนวยงานตางๆ  กวา  500  แหง  จํานวนอาคารสถานท่ีของหนวยงานในฐานบิน
อุดรธานีและคายรามสูรท่ีถูกสรางข้ึน  สามารถสรางรายไดมหาศาลใหแกเจาของกิจการรับเหมา
กอสราง  โดยพิจารณาไดจากการใหสัมภาษณของผูบังคับการฐานบินอุดรธานี  ดังตอไปนี้ 

 
ฝูงบินท่ี  432  ของสหรัฐฯ  ซึ่งประกอบดวยเครื่องบินขับไลแบบ  F 4 E  จํานวน  5  ฝูง  
และกําลังทหารประมาณ  7,000  คน  ไดถอนออกไปจากฐานบิน  และมีการปดฐานบิน
และสงมอบฐานบินใหกับทางราชการไทยเม่ือวันท่ี  31  มกราคม  2519  เหลือเพียง
เจาหนาท่ีสวนหลังของกําลังท่ีถอนออกไป  มีหนาท่ีบรรจุหีบหอขนถายอุปกรณของ
สหรัฐฯ  เพ่ือสงกลับ  จํานวน  200  คน  เมื่อทํางานเสร็จเรียบรอยแลว  ไดถอนกลับ
ออกไปหมดเม่ือวันท่ี  21  กุมภาพันธ  2519  สหรัฐฯ  ไดท้ิงส่ิงกอสรางเปนอาคารถาวร  
สรางดวยไมและคอนกรีตไว  500  หลัง  รวมท้ังทางวิ่งของเครื่องบินท่ีสรางไวอยางดี
เยี่ยม 51  
 
 นอกจากการสรางอาคารหนวยงานในฐานทัพสหรัฐแลว  ยังมีการสรางสถานบันเทิง

ประเภท  โรงแรม  รานอาหาร  บาร  ไนทคลับ ในพ.ศ.2500  สํานักงานทะเบียนการคา  จังหวัด
อุดรธานี  ไดเร่ิมใหมีการจดทะเบียนการคา  แตพบวายังมีไมมากนัก  จนกระท่ัง  พ.ศ.2504  มีสถิติ
การจดทะเบียนการคาประเภทกิจการรับเหมากอสรางมากข้ึนอยางรวดเร็ว  ซ่ึงเปนปท่ีทหาร
อเมริกันเร่ิมทยอยเขามาประจําการในจังหวัดอุดรธานี  ผูประกอบการกิจการรับเหมากอสรางนั้น
เปนคนไทยเช้ือสายจีนเปนสวนใหญ  ผูประกอบกิจการท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในจังหวัดอุดรธานีคือ  
หจก.  ไทยวัฒนอุดรธานี  ซ่ึงภายหลังไดพัฒนาข้ึนเปน  บริษัท  ไทยวัฒนวิศวการทาง  จํากัด  
ดําเนินการโดยกลุมตระกูลธนศรีวนิชชัย52  นอกจากบริษัท ไทยวัฒนวิศวการทาง จํากัด  แลว  
บริษัทท่ีไดรับสัมปทานดําเนินกิจการรับเหมากอสรางเกี่ยวกับกิจการของทหารอเมริกันซ่ึงเปนท่ี
รูจักมากท่ีสุดในชวงนั้นคือบริษัทแอมแพ็ค  ในปจจุบันจังหวัดอุดรธานีมีบริษัทรับเหมากอสรางเปด
ดําเนินกิจการมากมาย ไดแก  อุดรวิศวกิจ  อุดรสามัคคีกอสราง (2528)  อุดรสยามวิศวกรรม  อุดร
                                                 

 50 เร่ืองเดียวกัน, 135. 
 51 หนังสือพิมพสยามรัฐ, 17  มีนาคม  2519. 
 52 เร่ืองเดียวกัน, 136. 
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เพชรน้ําเอก  อุดรรวมพัฒนา  อุดรรุงเจริญการกอสราง  ตังปกดีเวลลอปเมนท  ที เค อุดรเอ็นจิเนียร่ิง53 
เปนตน 

 
  2.1.7  กิจการธนาคาร  และกิจการธนาณัติ  กิจการธนาคารเปนอีกหนึ่ง
กิจการท่ีเติบโตข้ึนมากในชวงสงครามเวียดนาม  จากตารางจํานวนเงินฝากของสาขาธนาคาร
พาณิชยในจังหวัดอุดรธานี  พ.ศ.2505 – 2509  พบวาธนาคารพาณิชยในจังหวัดอุดรธานีแมจะมี
สาขาเทาเดิม  แตมีจํานวนเงินฝากมากข้ึนทุกๆ ป  โดยเฉพาะอยางยิ่งป  พ.ศ.2509  เงินฝากมากกวา  
พ.ศ.2508  ถึง  2  เทา  แสดงใหเห็นวาสภาพเศรษฐกิจมีการเติบโตข้ึน  ประชากรมีรายไดเพิ่มข้ึน 
เศรษฐกิจเมืองอุดรธานีเกิดสภาพคลอง  เชนเดียวกันกับกิจการธนาณัติท่ีมีการออกและจายเงิน
เพิ่มข้ึนในป  พ.ศ.2507 – 2508    
  
ตารางที่  8  จํานวนเงินฝากและเงินถอนของสาขาธนาคารพาณิชยในจังหวัดอุดรธานี  จําแนกตาม

ประเภท  พ.ศ.2505 – 2514 
 

ป จํานวนสาขา 
เงินฝาก 

ประเภทเผื่อเรียก 
เงินฝาก 

ประเภทประจํา 

2505 6 15,588,000 10,381,000 
2506 6 26,182,000 16,675,000 
2507 6 26,432,000 22,581,000 
2508 6 44,890,000 29,274,000 
2509 6 73,262,000 44,905,000 
2510 6 74,171,000 59,057,000 
2511 7 79,432,000 72,242,000 
2512 7 93,085,000 106,444,000 

 
 
 
 
 
                                                 

 53 เร่ืองเดียวกัน. 
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ตารางท่ี 8 (ตอ) 
 

ป จํานวนสาขา 
เงินฝาก 

ประเภทเผื่อเรียก 
เงินฝาก 

ประเภทประจํา 

2513 7 101,584,000 189,309,000 
2514 8 151,189,000 219,677,000 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวดัอุดรธานี พ.ศ.2509 (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2509), 28; สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2514 
(กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2514), 32. 
 
ตารางท่ี  9  กิจการธนาณัติในประเทศ  ในจังหวัดอุดรธานี  พ.ศ.2507 – 2508 
 

ธนาณัติท่ีออก ธนาณัติท่ีจายเงิน 

2507 2508 2507 2508 อําเภอ 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

รวมยอด 11,974,589 17,043,344 6,113,428 9,648,613 
เมือง 9,136,275 13,762,680 5,480,919 8,382,685 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวดัอุดรธานี พ.ศ.2509 (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2509), 25. 
 

 2.2  อาชีพท่ีอํานวยความสะดวกแกทหารสหรัฐฯ ในเมืองอุดรธานี 
  2.2.1  อาชีพในคายทหาร 
   2.2.1.1  แมบาน  คายทหารสหรัฐฯ  มีอาคารของหนวยงาน
ตางๆ  มากมายหลายสิบหนวยงาน  จึงไดมีอาชีพแมบานในคายทหารสหรัฐฯ  อาชีพแมบานเปน
อาชีพท่ีสุจริต  ใชความขยันและอดทนเพียงเทานั้นก็สามารถประกอบอาชีพนี้ไดแลว  วุฒิการศึกษา
แทบจะไมมีความจําเปนสําหรับมาสมัครทํางานในอาชีพนี้  แตสรางรายไดท่ีมากพอสําหรับการ
เล้ียงครอบครัวไดอยางสบาย  แมบานทํางานแบบไปเชาเย็นกลับ  โดยทํางานเปนกะ  คิดคํานวณ
คาแรงเปนช่ัวโมง  โดยไดคาแรงช่ัวโมงละ  5  บาท  ทํางาน Overtime  ไดรับคาตอบแทนเทาคร่ึง  
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หรือ  7.50  บาท  เสาร - อาทิตย  ไดคาแรงเพ่ิมเปนสองเทาหรือ  10  บาท  หรือ  8 – 10  ดอลลารตอ
เดือน54  แมบานไดรับสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําป  และมีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษใหฟรี  ซ่ึง
จะเปนการสอนเรื่องการสนทนาเปนสําคัญ  ในสวนของสวัสดิการที่ไดรับนี้  คนไทยท่ีประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ  ในคายทหารสหรัฐฯ  จะไดรับสวัสดิการลักษณะนี้เชนเดียวกัน55  

               
 
ภาพท่ี  12  แมบานในคายทหารอเมริกัน 
ท่ีมา : แมบานในคายทหารอเมริกัน [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ  19 ธันวาคม 2550. เขาถึงไดจาก 
http://nucleartypewriter.com/FieldGuide/Pete/thailand.htm 
 
   2.2.1.2  เสมียน  อาชีพเสมียนเปนอาชีพท่ีตองการคุณสมบัติ
มากกวางานอาชีพอ่ืนๆ ในคายทหาร  คุณสมบัติสําคัญนอกจากวุฒิการศึกษาแลว  ผูท่ีจะเขาทํางาน
เสมียนนั้นจะตองเปนผูท่ีมีความรูภาษาอังกฤษ    เพราะเม่ือถูกรับเขารวมทํางานแลวจะถูกสงไปเปน
เสมียนใหกับบริษัท แอรอเมริกา  ทําหนาท่ีในสวนของงานดานสโตร  (รานคา)  ในคายทหาร  คน
กลุมนี้เปนท่ีตองการของคายทหารมาก  เพราะสามารถติดตอส่ือสารกับทหารตางชาติและเจานาย
ฝร่ังได  ผูเขามาประกอบอาชีพเปนเสมียนในคายทหารสหรัฐฯ  จะไดรับคาตอบแทนสูงมาก  โดย
ไดรับคาจางช่ัวโมงละ  5 - 10  บาท  และปรับมากข้ึนอีกเทาตัวในการทํางานลวงเวลา 
 

                                                 
 54 www.udornguy.com 
 55 สัมภาษณนายชนะ  สรรพโส, 14  เมษายน  2549. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 74 

         
 

ภาพท่ี  13 บัตรประจําตัวพนักงานในฐานทัพสหรัฐฯ  
                   : เอกสารสวนบุคคลนายสันติชัย  ทองยัง  
 
   2.2.1.3  ยามรักษาการณ  หรือ  ไทยการด  ยามรักษาการณ
ในคายทหารสหรัฐฯ  มีหนาท่ีรักษาความปลอดภัยภายในคายทหาร  ดูแลรักษาคลังเก็บสรรพาวุธ 
ยามรักษาการณจะไดรับคาจางทุกๆ คร่ึงเดือนหรือเรียกวา Week จากธนาคาร  Chess Manhattan 
Bank  อาชีพยามรักษาการณมีรายไดตอเดือนประมาณ  1,200 - 3,200  บาท  ซ่ึงนับวาสูงมากเพราะ
ราคาทองในชวงนั้นบาทละ  400  บาท  และสูงกวาเงินเดือนของขาราชการครูซ่ึงไดรับเงินเดือน
เพียง  600 - 800  บาทเทานั้น  มีลามคนไทยเปนหัวหนา   ยามรุนแรกท่ีสมัครเขาทํางานในคายฐาน
บินสหรัฐฯ ในอุดรธานีมีท้ังหมด 24 คน  ทุกคนลวนเปนคนจังหวัดอุดรธานี  แตยามรุนตอจากนั้น
เปนแรงงานจากท่ัวประเทศ  ยามรักษาความปลอดภัยในคายทหารไดรับสวัสดิการหลายอยางจน
แทบไมตองมีคาใชจายใดๆ เลย  สามารถเก็บเงินไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย56 
   2.2.1.4  ทหารรับจาง  หรือ  ทหารเสือพราน  ทหารเสือ
พราน  คือ  ทหารรับจางชาวไทยท่ีรัฐบาลสหรัฐฯ จัดจางเพื่อใหไปฝกยุทธการทหารจากซีไอเอ  เพื่อ
สงออกไปปฏิบัติการรบในอินโดจีน  มีคายฝกอยูท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  และคายฝกท่ีอําเภอน้ําพอง  
จังหวัดขอนแกน  และคายฝกที่อุดรธานี  จากนั้นจะถูกเคลื่อนกําลังมาอยูท่ีกองบัญชาการผสม  333  

                                                 
 56 สัมภาษณนายทองสุข  สุขสมร, อดีตยามรักษาการคายรามสูร (เปปเปอรไกรนเดอร) 

15  เมษายน  2549. 
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ท่ีคายประจักษศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี  ติดกับฐานบินอุดรธานีซ่ึงเปนคายทหารอเมริกัน  แลว
สงไปรวมรบกับทหารอเมริกันในอินโดจีน 

 การรับสมัครทหารรับจางนัน้ไมจํากดัวุฒกิารศึกษา ไมจํากัดจาํนวน57  หลักฐานการรับ
สมัครตองการเพียงใบปลดปลอย  บัตรประจําตัวประชาชน  และรูปถายเพียงเทานั้น  ถาผูใดมี
ใบรับรองจากคุก  จะเปนท่ีพอใจตอเจาหนาท่ีผูรับสมัครเปนพิเศษ58  เม่ือเขามาเปนทหารเสือพราน
แลวจะไดรับการฝกจากทหารหนวย  กรีนแบเรห  ส่ิงท่ีทหารรับจางตองรูจักคือ  สวนประกอบของ
ปนเอ็ม  16  กับระเบิดชนิดตางๆ  การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน  ยาชนิดตางๆ  และการผาตัดเบ้ืองตน59 
 การแตงกายของทหารเสือพรานจะเหมือนกันหมดทุกระดับช้ัน  ชุดเคร่ืองแบบเปนชุด
พรางสีเขียว  (Camouflage)  ไมแสดงช่ือและยศกํากับ  กองบังคับบัญชาไมไดกําหนดระเบียบเร่ือง
การแตงกายท่ีชัดเจนไว  จึงเปดโอกาสใหพลอาสาสมัคสวนใหญไวหนวดเครา  ผมเผายาวรุงรัง  
บางนายแขวนพระพวงใหญเต็มคอ  สวมหมวกปก  สะพายกระเปาเป  ในยามออกศึกติดอาวุธ
ประจํากาย  และแขวนลูกระเบิดรอบเอว   ทาทางนาเกรงขามอยางมาก  หลังจากท่ีกองพันทหาร
พรานสําเร็จการฝกแลว  จะไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหกลับไปเยี่ยมบานของตนเพ่ือลํ่าลา
ครอบครัว  กอนท่ีจะเขาสูสงครามในอินโดจีน60   
 ทหารเสือพรานระดับพลทหารไดรับคาจางเดือนละ  1,500  บาท  เบ้ียเล้ียงวันละ  15  
บาท (ถูกกองพันหักคาอาหาร  3  ม้ือวันละ  10  บาท)  สิบตรี  สิบโท  และสิบเอก  ไดรับเดือนละ  
1,600  1,700  และ  1,800  บาท  ตามลําดับ  จาสิบตรี  จาสิบโท  และจาสิบเอกไดรับคนละ  2,000  
บาทเทากัน  นายทหารยศตั้งแตรอยตรีถึงรอยเอกไดรับเดือนละ  2,500  บาท  ผบ.พัน  ไดรับ
เงินเดือนสูงสุดคือ  3,000  บาท  หากเสียชีวิตในสนามรบจะไดรับเงินชดเชย  100,000  บาท  
ในขณะท่ีฝกอยูในเมืองไทย  ทางกองพันจะจายเงินเดือนใหเพียงคร่ึงเดียวเทานั้น  และไปรับอีก
คร่ึงหนึ่งเม่ือไปถึงสนามรบในลาว  เพื่อปองกันทหารรับจางหลบหนีขณะลําเลียงพลขามฝงไป
ประเทศลาวนั่นเอง61  เม่ือเทียบกับรายไดของทหารเสือพรานกับขาราชการในยุคนั้นนับวาตางกัน
มาก   เพราะขาราชการไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเพียง  900  บาทเทานั้น  รายไดจากการเปนทหาร

                                                 
 57 สัมภาษณอาจารย ดร.ปรีชา  อรัญวารี, 10  กันยายน  2550. 
 58 กลุมนิสิตนักศึกษาเยาวชนพัฒนา, อีสานความจริงท่ีขมข่ืน (กรุงเทพฯ : กลุมนิสิต

นักศึกษาเยาวชนพัฒนา, 2517), 122. 
 59  เร่ืองเดียวกัน, 123. 
 60 ชาลี  คเชนทร, สงครามลาว  ยุทธภูมิลองแจง, 58. 
 61 กลุมนิสิตนักศึกษาเยาวชนพัฒนา, อีสานความจริงท่ีขมข่ืน, 124. 
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รับจางในระยะเวลาส้ันๆ  นี้  สามารถสรางรายไดใหแกทหารรับจางไดพอท่ีจะหาซ้ือท่ีนาขนาด
ใหญ  หรือแตงเมียไดเลย    

 ทหารเสือพรานตางมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน  คือการสรางฐานะครอบครัวใหดีข้ึน
กวาท่ีเปนอยู  และสรางเกียรติประวัติใหแกตนเอง  ทําใหเกิดความสามัคคีระหวางเหลาทหารพราน  
ท้ังๆ ท่ีแตละนายมาจากภูมิลําเนา  อาชีพ  และมีอดีตท่ีแตกตางกัน62  รายงานของคณะกรรมาธิการ
วิเทศสัมพันธของวุฒิสภาสหรัฐฯ  ไดกลาววา  ในเดือนกันยายน  2515  มีทหารรับจางของไทยออก
ปฏิบัติการรบในลาวสูงสุดถึง  21,413  คน63 

 
   2.2.1.5  อาชีพอ่ืนๆ ในหนวยงานตางๆ  ภายในคายทหาร

สหรัฐฯ   นอกเหนือจากอาชีพตางๆ  ท่ีสามารถจําแนกไดดังกลาวมาขางตนแลว  คนไทยในทองถ่ิน
ยังสามารถสมัครเขาทํางานในคายทหารสหรัฐฯ ไดอีกมากมายหลายสาขาอาชีพ  เนื่องจากภายใน
คายทหารยังมีหนวยงานตางๆ  ท่ีตองปฏิบัติภารกิจในสงครามอินโดจีนในคร้ังนี้อีกหลายหนวยงาน  
จึงตองการแรงงานคนไทยในทองถ่ินอีกเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานใน บริษัท 
แอร อเมริกา  ซ่ึงเปนบริษัทนายหนาจัดสง  นําเขาและจําหนายสินคา  PX  มีการรับสมัครเขาทํางาน
ในหนวยงานตางๆ ภายในคายทหารเกือบทุกวัน  การสอบเขาทํางานมีเพียงการสอบสัมภาษณ
เทานั้น  เรียกคนไทยที่ทํางานในคายทหารวา  Civilian  เชน  พนักงานในโรงอาหาร  พนักงานใน
โรงพยาบาล (โรงพยาบาลทหาร)  พนักงานธนาคาร (Chess Manhattan Bank)64  พนักงานจัดสง
หนังสือพิมพ  Daily bulletin65  พนักงานจัดสงหนังสือพิมพ  Star strike  ซ่ึงเปนหนังสือพิมพท่ีจัดสง
มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา  พนักงานขับรถรับ – สงหนังสือพิมพ  พนักงานในหนวยเอกสาร (P B 
O)  ชางซอมรถ  ชางซอมเคร่ืองไฟ  ชางซอมรถวัตถุระเบิด  ชางสี  คนงานลางเครื่องบิน  ชาง
ประปา  ชางไฟฟา  พนักงานขับรถรับ - สงทหารระหวางคายรามสูร (บานโนนสูง)  กับฐานบิน

                                                 
 62 ชาลี  คเชนทร, สงครามลาว  ยุทธภูมิลองแจง, 57. 
 63 ยุพาพนิ  ภาระศรี, “การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของอีสาน  พ.ศ.  2505 

– 2515” (วทิยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2533), 99.  

 64 ธนาคารน้ีทําหนาท่ีจายเงินเดือนแกคนงานไทยในคายทหารสหรัฐฯ  โดยจายคาแรง
เปน Week   

 65 เปนหนังสือพิมพท่ีใหขอมูลขาวสารในแตละวัน  ท่ีเกิดข้ึนภายในคายทหารสหรัฐฯ  
ท้ังหมด  จัดพิมพโดยศูนยบริหารคายทหารสหรัฐฯ   
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อุดรธานี  ซ่ึงแรงงานท่ีทํางานในคายทหารสหรัฐฯ  คาดวามีจํานวนท้ังหมดมากกวา  10,000  คน  
คนงานไทยในคายทหารสหรัฐฯ จะทํางานกันตลอด  24  ช่ัวโมง  โดยแบงการทํางานเปน  3  
ชวงเวลา  คือ ชวงแรก  08.00 - 16.00 น.  ชวงท่ีสอง  16.00 - 24.00  น.  และชวงท่ีสามคือ  00.00 น. 
- 08.00 น.  การเดินทางไปทํางานในคายทหารนั้นจะมีรถรับสงคอยใหบริการ  โดยไมเสียคาใชจาย
แตอยางใด 

 

 
 
ภาพท่ี  14  ชางซอมรถขนวัตถุระเบิดในฐานบินอุดรธานี 
                     : ภาพถายสวนบุคคลนายชนะ  สรรพโส  อดีตชางหนวยเสริมกําลังภาคพื้นดิน 
 

 การเขาไปประกอบอาชีพในคายทหารสหรัฐฯ  แมวาคนทองถ่ินสวนใหญจะทําหนาท่ี
เปนเพียงแรงงานของนายฝร่ังเทานั้น  แตรายไดท่ีไดรับจากการเปนแรงงานนั้นนับวาไมนอยเลย  
เม่ือเทียบกับรายไดของขาราชการไทยในชวงเวลานั้น  หากครอบครัวหนึ่งๆ  เขาไปทํางานในคาย
ทหารท้ังสามีภรรยา  รายไดตอเดือนบวกกับการทํางาน  Overtime  อาจมีรายไดสูงถึงเดือนละ  
10,000 - 20,000  บาท  โดยรับคาตอบแทนเปน  Week  (2  สัปดาห)  Week ละ  200 - 300  บาท  ซ่ึง
นับวาเปนรายไดท่ีสูงมากทีเดียวในยุคสมัยนั้น  
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  2.2.2  อาชีพนอกคายทหารสหรัฐฯ 
   2.2.2.1  เมียเชา  โสเภณี  พารตเนอร  และผูหญิงนั่งชั่วโมง  
ทหารอเมริกันเม่ือไดกําหนดพักผอนเรียกกันวา  R & R66  ทหารเหลานี้ตางก็มีความคิดคลายกันวา
เม่ือกลับไปสนามรบแลวไมแนใจวาจะไดกลับมาอีกหรือไม  เมื่อถึงกําหนดพักผอนก็จะเท่ียวหา
ความสําราญอยางเต็มท่ี  สุราและนารีเปนส่ิงท่ีขาดไมไดสําหรับทหารอเมริกัน  บริเวณหนาคาย
ทหารจะเห็นภาพทหารอเมริกันเดินควงหญิงไทยอยางชินตา  ผูหญิงท่ีประกอบอาชีพมอบความสุข
แกทหารอเมริกันนี้  ไดแก  เมียเชา  โสเภณี  พารตเนอร  และผูหญิงนั่งช่ัวโมง 
 อาชีพเมียเชา  โสเภณี  และพารตเนอร  คือ  บรรดาผูหญิงขายบริการทางเพศแกทหาร
อเมริกันบริเวณหนาคายทหารสหรัฐฯ  ในชวงกลางคืนของแตละวันบรรดาเมียเชาและโสเภณีจะ
แตงตัวสวยแลวออกมายืนเสนอตัวเพื่อขายบริการทางเพศบริเวณสถานบันเทิงหนาคายทหาร  
ผูหญิงท่ีเขามาทํางานเปนเมียเชาและโสเภณีหนาคายทหารมีสองลักษณะดวยกัน  เมียเชาลักษณะ
แรกจะเขามาเปนเมียเชาเลยทันที  และลักษณะท่ีสองคือการเขามาประกอบอาชีพอยางอ่ืนกอน  เชน  
แมบาน  ขายสมตํา  ไกยาง  ทํางานในรานเสริมความงาม  เปนตน  เพื่อจะไดมีโอกาสไดรูจักกับ
ทหารอเมริกัน  เม่ือรูจักและชอบพอแลวก็จะเสนอตัวขายบริการแกทหารอเมริกันในภายหลัง  การ
เชาบริการมักเปนการเชาแบบช่ัวคราว  ตามวันเวลาที่ทหารอเมริกันไดพัก  เม่ือตกลงราคากันไดแลว
จะไปพักหาความสําราญกันท่ีบานเชา  บังกะโล  เพราะเขาไปในคายทหารไมได  เมียเชาจะทําหนาท่ี
เปนแมบานไปในตัว  ในเมืองอุดรธานีในชวงนั้นจะเห็นภาพทหารอเมริกันขับรถชอปเปอรคันโต  
แลวมีเมียเชาคนไทยนั่งกอดอยูดานหลังอยางชินตา67   

 สวนพารตเนอร  และหญิงนั่งช่ัวโมง  คือ  หญิงสาวท่ีทําหนาท่ีบริการอาหาร  เคร่ืองดื่ม
และพูดคุยกับแขกในบาร  ไนทคลับ  พารตเนอรท่ีมานั่งดวยคิดคาเสียเวลาน่ังช่ัวโมงละ  40 – 100  
บาท  ราคาลดหล่ันกันสุดแตความสาว  ความสวย  ความใหม  ความเปนหญิงไทยหรือหญิง
ตางประเทศ  ถานั่งนานกวานั้นก็คิดราคาเพิ่มข้ึนเปนรายช่ัวโมง  นอกจากนั้นถาระหวางท่ี
พารตเนอรนั่งอยูโตะใด  ถาเธอส่ังอะไรมาดื่มหรือรับประทาน  แขกผูนั่งโตะนั้นตองเปนผูชําระ
คาอาหาร  หลังจากรานปดบริการแลวจะชวนพารตเนอรไปรวมหลับนอนก็ไดถาเธอสมัครใจ  ซ่ึง
สวนมากก็สมัคร  เพราะเปนการหารายไดเพิ่มจากการทํางานในไนตคลับ68   

                                                 
 66 นิรันดร  ประดิษฐกุล, “กามารมณกับสงคราม,” สังคมศาสตรปริทัศน  11, 6 

(มิถุนายน 2516) : 101. 
 67 สัมภาษณอาจารย ดร.ปรีชา  อรัญวารี, 10  กันยายน  2550. 
 68 กองจดหมายเหตุแหงชาติ,  ก/ป7/2509/กห.1.5  ปกท่ี  4. 
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ภาพท่ี  15  เมียเชาบริเวณหนาคายทหารสหรัฐ 
ท่ีมา : เมียเชาบริเวณหนาคายทหารสหรัฐ [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ  15 ธันวาคม 2550. เขาถึงไดจาก 
http://nucleartypewriter.com/FieldGuide/Pete/thailand.htm 

 
 ผูหญิงท่ีมีประกอบอาชีพเปนเมียเชา  โสเภณี  พารตเนอร  และหญิงนั่งช่ัวโมงเปนคนท่ี

อพยพมาจากทองถ่ินตางๆ ในภาคอีสาน  ในจังหวัดอุดรธานีมีหญิงบริการเหลานี้มากกวา  5,000  
คน  ประมาณ  23.9  เปอรเซ็นตเปนผูหญิงในจังหวัดอุดรธานี  33.7  เปอรเซ็นตมาจากจังหวัดตางๆ  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  13.0  เปอรเซ็นตมาจากกรุงเทพฯ  14.1  เปอรเซ็นตมาจากจังหวัดอ่ืนๆ 
ในภาคกลาง  15.2  เปอรเซ็นตมาจากภาคเหนือ69  ผูหญิงท่ีขายบริการทางเพศเหลานี้สวนใหญมีอายุ
ระหวาง  15 – 31  ป  การเขามาทํามาหากินกับอาชีพประเภทนี้  เด็กสาวเม่ือเขามาใหมๆ  สวนใหญ
จะเปนโสเภณีกอน  หลังจากนั้นเม่ืออายุประมาณ  20  ปข้ึนไปจะผันตัวเองไปเปนเมียเชา  
พารตเนอร  และผูหญิงนั่งชั่วโมง70ตามบาร  ไนทคลับ  สถานอาบอบนวด  บรรดาหญิงขายบริการ
เหลานี้สวนมากมีการศึกษาเพียงช้ัน  ป.4  ตางก็มาจากครอบครัวท่ีมีปญหาแตกตางกันออกไป  เชน    
รายไดไมเพียงพอกับรายจายในครอบครัว  ครอบครัวเกิดการหยารางโดยฝายหญิงตองรับภาระเล้ียง
ดูบุตร  ตองผันตัวเองมาคาประเวณี  จึงพบวาหญิงสวนใหญท่ียึดอาชีพเหลานี้มาทํางานดวยความ

                                                 
 69 บุญคง  หันจางสิทธ, “ฐานทัพสหรัฐอเมริกากับเศรษฐกิจและสังคมไทย,” 

ธรรมศาสตร, 113. 
 70 กองวิจัยและประเมินผล  กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย, รายงานวิจัย  

เร่ือง  สภาพชีวิตและปญหาของหญิงคาประเวณี  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี, 2516, 74. 
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สมัครใจ  รายไดของบรรดาเมียเชาจังหวัดอุดรธานีเฉล่ียแตละเดือนไดรับประมาณ  1,800 – 2,000  
บาท71  ซ่ึงมากกวารายไดจากอาชีพเดิมของตนถึงเทาตัว   

 บรรดาหญิงสาวแสวงหารายไดและรวบรวมเพ่ือสงกลับไปใหครอบครัวของตน  ซ่ึง
นับเปนรายไดท่ีสูงมากเมื่อเทียบกับรายไดจากการประกอบอาชีพอ่ืนๆ  ชาวบานท่ีเห็นเมียเชาและ
พารตเนอรเหลานี้มีรายไดดีก็เกิดอยากมีเงินใชจายเหมือนผูหญิงเหลานี้บาง  ก็สงลูกหลานเขามา
ทํางานอยูหนาคายทหารสหรัฐฯ  เพื่อเปนเมียเชาทหารอเมริกันหรือพารตเนอรในบาร  ไนทคลับ  
เนื่องจากบรรดาเมียเชาและพารตเนอรสวนใหญมีการศึกษาตํ่า  ทางเลือกในการทํามาหากินจึงมีให
เลือกไมมากนัก  แรงงานหญิงคนใดคุณสมบัติไมเพียงพอตอการเขาไปเปนลูกจางในคายทหาร
สหรัฐฯ  ไมตองการทํางานหนักและไมอายตอการถูกนินทาวาเปนโสเภณี  ก็จะผันตัวเองมาเปนเมีย
เชาของทหารอเมริกันหรือเปนพารตเนอรในสถานบันเทิง  วิบูลย  แชมช่ืน  ไดพรรณนาไวเปน
กลอนช่ือวา  ชาวบานยุคสงครามอินโดจีน  ดังตอไปนี้ 

 
วิศวกร  ชํานาญ  ทํางานอยูในแคม 
วา  “ผูชายและแหมมท่ี  ไอโอวา  นั้นนารัก 
แต  “เจาโลก”  ท่ีอุดร  ฉันไมอยากจะรูจัก 
แตตองทัก  เพราะทองฉันหิวขาว72 
 
 เมียเชาหรือพารตเนอรคนใดท่ีรูจักเก็บออมเงินทองก็สามารถสงเงินกลับภูมิลําเนา

ตัวเองเปนจํานวนไมนอย  สามารถนําเงินสรางบานหลังใหมท่ีม่ันคงแข็งแรง  สามารถนําเงินไป
ชําระหนี้หรือซ้ือท่ีนาผืนใหญไดเลย 73 อยางไรก็ตามแมวาอาชีพเมียเชาหรือพารตเนอรจะสราง
รายไดอันนาพอใจแกผูหญิงในทองถ่ินบางกลุม  แตอาชีพเมียเชาหรือพารตเนอรก็ไดทําใหจารีต
ประเพณีของทองถ่ินตองเส่ือโทรมลงอยางมากเชนกัน  และยังกอใหเกิดการแพรเช้ือกามโรคอีก
ดวย  ไดแก  โรคหนองในแท  หนองในเทียม  ซิฟลิส  แผลริมออน  แผลกามโรคเร้ือรังท่ีขาหนีบ  
และฝมะมวง    เปนตน74 
                                                 

 71 เร่ืองเดียวกัน, 49. 
 72 วิบูลย  แชมช่ืน, “ชาวบานยคุสงครามอินโดจีน,” สังคมศาสตรปริทัศน  10,  7 

(กรกฎาคม 2515) : 115. 
 73 สัมภาษณอาจารย ดร.ปรีชา  อรัญวารี, 10  กันยายน  2550.  
 74 กองวิจัยและประเมินผล  กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย, รายงานวิจัย  

เร่ือง  สภาพชีวิตและปญหาของหญิงคาประเวณี  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี, 16. 
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   2.2.2.2  นักดนตรี  การพักผอนและเท่ียวหาความสําราญของ
เหลาทหารสหรัฐฯ เม่ือถึงกําหนดพักผอนของแตละนายน้ันมีความตองการแตกตางกันออกไป  บาง
ชอบการพักผอนอยูกับเมียเชาในบังกะโล  บางชอบนั่งรถสามลอชมบรรยากาศภายในเมือง  แตการ
ทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดเห็นจะเปนการออกทองเท่ียวยามค่ําคืน  ตามบาร  ไนทคลับ  
และอาบอบนวด  ซ่ึงสถานท่ีเหลานี้จะมีนักรองขับรองบทเพลง  และเลนดนตรีขับกลอม  ชวยคลาย
ความเครียดจากภาวะสงครามในขณะน้ันไดเปนอยางดี  กิจการสถานบันเทิงในเมืองอุดรธานีท่ี
เติบโตข้ึนอยางรวดเร็วในชวงนั้น  ไดสงผลใหอาชีพนักดนตรีพลอยไดรับผลดีไปดวย  นักดนตรี
จากท่ัวสารทิศไดอพยพเขามาอุดรธานีเพื่อเขาทํางานในสถานบันเทิงตางๆ  บริเวณหนาคายทหาร
ท้ังสองแหงในจังหวัดอุดรธานี  รายไดของนักดนตรีนั้นนับวามากทีเดียว  ในแตละเดือนนักดนตรี
สามารถมีรายไดจากเงินเดือนและคาทิปจากลูกคาอเมริกันรวมแลวเปนเงินหลายพันบาท  ซ่ึงนับวา
สูงมากเชนเดียวกับอาชีพอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของกับภาคบริการแกทหารอเมริกัน 

 แนวเพลงท่ีนักดนตรีใชขับรองเพ่ือมอบความสําราญใหแกทหารอเมริกันในชวง
สงครามเวียดนามนั้นเปนดนตรีแนว  Hard rock Underground  หรือ  Heavy – Hard Rock,  Country  
(Folk Song)  ซ่ึงทหารอเมริกันเปนผูนําเอาเพลงท่ีมีแนวดนตรีสนุกๆ  แนวนี้เขามาเผยแพรในเมือง
อุดรธานี   ดนตรีประเภท  Hard rock Underground  นี้ไดรับความนิยมอยางมากชวงทศวรรษท่ี  2510  
ไมเพียงแตทหารอเมริกันเทานั้นท่ีช่ืนชอบในดนตรีแบบนี้  แตยังไดรับความนิยมจากผูคนในเมือง
อุดรธานีดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมวัยรุนท่ีชอบเลียนแบบการดํารงชีวิตแบบอเมริกัน  แนวดนตรี 
Hard rock Underground  นั้น  มีทวงทํานองที่แปลกสําหรับเมืองไทย  เนื้อหาและทวงทํานองของ
เพลงเปนท่ีถูกใจของกลุมวัยรุน  นอกจากนั้นยังมีเพลงสากลแนวอ่ืนๆ  อีก  ท่ีสถานีวิทยุเปดให
ทหารในคายและในชาวเมืองอุดรธานีไดฟงกัน  เชน เพลง Oh ! Oh ! bernardine  ของ Pat Boone  
Hit the road…Jack you don't come back Come on , Come on , Come on, Come on ของ Ray 
Charles  นอกจากนั้นมักเปดเพลงของวง  The Rolling Stone, Monkee, The Shocking Blue, C.C.R 
นักรองท่ีไดช่ือวาเปนท่ีช่ืนชอบของทหารอเมริกันและผูคนในเมืองอุดรธานีมากท่ีสุดคือ  Elvis 
Presley  และนักรองวง  The Beatles หรือ  วงส่ีเตาทอง  ซ่ึงเปนขวัญใจของกลุมวัยรุนในยุคนั้น 
เพราะมีการเลนดนตรีดวยรูปแบบท่ีแปลกใหม  เนื้อหาถูกใจวัยรุนในเร่ืองของกามารมณ  ยาเสพติด 
และปญหาครอบครัว  สําหรับวงดนตรีของชาวไทยที่มีช่ือเสียงมากในยุคนั้นคือ วงวีไอพี  เฮฟวี่เมา
เทน  (VIP Heavy Mountain)75  นักดนตรีท่ีมีฝมือเกงมากในยุคนั้นคือ   กิตติ  กีตารปน และแหลม

                                                 
 75 สัมภาษณอาจารย ดร.ปรีชา  อรัญวารี, 10  กันยายน  2550. 
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มอริสัน76ซ่ึงปจจุบันยังคงไดรับการยกยองวาเปนนักตนตรี  (กีตาร)  ท่ีมีฝมือดีท่ีสุดในประเทศไทย   
แนวดนตรีแบบอเมริกันไมเพียงแตเขามาเปนท่ีนิยมตอวัยรุนเมืองอุดรธานีเทานั้น  แตวัยรุนเมือง
อุดรธานียังรับเอาแฟช่ันการแตงกายท้ังเส้ือผาและทรงผมของนักดนตรีชาวอเมริกันอีกดวย 77 
    
   2.2.2.3  อาชีพอ่ืนๆ  นอกคายทหารสหรัฐฯ  นอกจากอาชีพท่ี
ไดกลาวมาแลวขางตน  บริเวณหนาคายทหารสหรัฐฯ  ยังมีอาชีพอ่ืนๆ  อีกหลายอยางใหชาวเมือง
อุดรธานีและผูคนตางถ่ินท่ีอพยพเขามาไดเลือกประกอบการ  เชน   

 คาขายเบ็ดเตล็ด  เปนอาชีพท่ีมีผูเขามาประกอบการมากอาชีพหนึ่ง  ลักษณะของการ
คาขายเบ็ดเตล็ดมีตั้งแตการเปดรานโชวหวย  รถเข็นขายสมตํา  ไกยาง  กวยเตี๋ยว  ซ่ึงการคาขาย
เบ็ดเตล็ดนี้ลูกคาสวนใหญเปนคนทองถ่ินท่ีประกอบอาชีพอยูบริเวณหนาคายทหารนั่นเอง  ไมใช
ทหารอเมริกันแตอยางใด  เพราะเคร่ืองอุปโภคบริโภคสวนใหญเปนสินคาท่ีเหมาะกับคนไทย
เทานั้น  โดยเฉพาะเร่ืองของอาหาร  อีกท้ังเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของทหาร
อเมริกันนั้น  ทหารอเมริกันสามารถจับจายสินคา  PX  ในคายทหารซ่ึงสะดวกและราคาถูกกวา
ทองตลาดมาก   

 รับจางขัดรองเทา  ผูประกอบอาชีพนี้สวนใหญเปนเด็กจนถึงวัยรุน  รับจางขัดรองเทา
ทหารอเมริกัน  ซ่ึงนิยมสวมรองเทาหนังทะมัดทะแมงเขากับชุดทหารหรือเส้ือผาจําพวกยีนส  อัตรา
คาบริการคูละ  3 - 5  บาท  เด็กเหลานี้รับจางขัดรองเทาเพื่อหารายไดไปชวยเหลือครอบครัวหรือ
เพื่อหาเงินไปซ้ือยาเสพติด  ซ่ึงปญหายาเสพติดท่ีระบาดหนักในอุดรธานีชวงสงครามเวียดนามนั้น  
เด็กขัดรองเทาซ่ึงสวนใหญเปนเด็กเรรอนกับคนถีบสามลอรับจาง  เปนกลุมผูสงยาเสพติดประเภท
กัญชาท่ีทางการตองเขมงวดตรวจตราคนสองกลุมนี้เปนพิเศษ 

 กรรมกรกอสราง  อาชีพกรรมกรนับวาเปนอาชีพท่ีคนทองถ่ินจังหวัดอุดรธานีและ
ตางจังหวัดทํามาหาเล้ียงชีพมากท่ีสุดอาชีพหนึ่ง  เนื่องจากเปนชวงท่ีมีการกอสรางอาคารตางๆ  
มากมาย  เชน  อาคารตางๆ ในคายทหารสหรัฐฯ  สถานบันเทิงจําพวกบาร  ไนทคลับ  อาบอบนวด  
โรงแรม  บานเชา  บังกะโล  เปนตน  อาชีพกรรมกรกอสรางเติบโตข้ึนมาพรอมๆ กับกิจการรับเหมา

                                                 
 76 รายการยอยรอน  ตอน  ใตเงาอินทรี  ออกอากาศเม่ือ  20  เมษายน  2544  ทาง

สถานีโทรทัศน ทีไอทีวี. 
 77 ฐานบินอุดรยคุ 60’s  [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ  10 ธันวาคม 2550. เขาถึงไดจาก 

www.geocities.com/hardrockhits/hardrock_1.html 
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กอสราง  ซ่ึงเจาของกิจการสวนใหญเปนคนไทยเช้ือสายจีนในทองถ่ิน  สวนผูเปนแรงงานนั้นเปน
ผูคนในทองถ่ินเอง  รวมท้ังแรงงานจากจังหวัดใกลเคียงดวย       

 แมบาน  อาชีพแมบานไมเพียงแตทํากันในคายทหารสหรัฐฯ เทานั้น  แตอาชีพแมบาน
ยังมีอัตราใหผูหญิงในทองถ่ินเขามาประกอบอาชีพและสรางรายไดท่ีนาพอใจไดอยางไมยากเย็นนัก  
บริเวณหนาคายทหารสหรัฐฯ มีกิจการตางๆ มากมาย  เชน  สถานบันเทิง  บานเชา  บังกะโล  
โรงแรม  จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีแมบานคอยดูแลเรื่องความสะอาดเรียบรอยของสถานประกอบการ  
แมบานจึงเปนอาชีพหนึ่งท่ีผูหญิงในทองถ่ินโดยเฉพาะผูหญิงในตางอําเภอ  ยายเขามาประกอบ
อาชีพนี้กันมากท่ีสุด  เพื่อตองการรายไดกลับไปเล้ียงดูครอบครัวของตน  และเพื่อหาโอกาสไดรูจัก
กับทหารอเมริกันดวย 

 ถีบสามลอ  เปนอาชีพท่ีมีช่ือเสียงมากในเมืองอุดรธานี  ลูกคาสวนใหญบริเวณหนาคาย
ทหารเปนทหารอเมริกัน  เพราะทหารอเมริกันชอบนั่งรถสามลอเพ่ือเท่ียวชมเมืองอุดรธานีเปนอยาง
มาก  ผูเขามาประกอบอาชีพนี้เปนแรงงานในทองถ่ิน  ซ่ึงสวนใหญเปนวัยกลางคน  เมื่อหลังเสร็จ
จากการทํานา  หรือหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลจะเขามาหารายไดดวยการถีบสามลอรับจาง  สามลอท่ี
ใชถีบสวนใหญไมใชสามลอของผูถีบเอง  แตเปนสามลอของเจาของกิจการสามลอใหเชา  เชน  
ศิริพร  ทราเวล78  เปนตน 

 

 
 

ภาพท่ี  16  สามลอรับจางในจังหวัดอุดรธานี 
ท่ีมา : สามลอรับจาง [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ  19 ธันวาคม 2550. เขาถึงไดจาก 
http://nucleartypewriter.com/FieldGuide/Pete/thailand.htm 
                                                 

 78 สัมภาษณนายชนะ  สรรพโส, 14  เมษายน  2549. 
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 รานเสริมความงาม  ผูเขามาใชบริการรานเสริมความงามนั้นสวนใหญเปนบรรดาเมีย
เชาหรือพารตเนอร  ท่ีตองแตงตัวใหสวยอยูตลอดเวลา  เพื่อดึงดูดสายตาของเหลาทหารอเมริกัน
ท่ีมาเท่ียวบริเวณหนาคายทหาร  และนักรองนักดนตรีในสถานบันเทิง  ในสถานเสริมความงามท่ี
กระจายอยูบริเวณหนาคายทหารจะพบบรรดาเมียเชาแตงตัวดวยเส้ือผาท่ีมีราคา  สูบบุหร่ี
ตางประเทศ  และใชจายสุรุยสุรายกับเคร่ืองหอมประทินผิวอยางชินตา   
 

 2.3  บทบาทของกลุมนายทุนชาวจีน   
 กลุมคนไทยเช้ือสายจีนนับวาเปนกลุมคนท่ีมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจของจังหวัด
อุดรธานีมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่  5  ตั้งแตการคาขายยังเปนลักษณะการแลกเปล่ียน  การคาแบบ
คาราวานสินคากับเมืองขอนแกนและเมืองโคราช  จนกระท่ังทางรถไฟไดเช่ือมมาถึงจังหวัด
อุดรธานี  คนจีนก็ยิ่งมีบทบาทในทางเศรษฐกิจของเมืองอุดรธานี  เชนเดียวกันเม่ือทหารสหรัฐฯ  
เขามาประจําการในจังหวัดอุดรธานีใน  พ.ศ.2507 - 2518  ไดทําใหจังหวัดอุดรธานีเกิดการพัฒนา
และเจริญรุงเรืองอยางมากทางเศรษฐกิจ  คนไทยเช้ือสายจีนซ่ึงมีหัวคิดกาวหนาทางการคาเปนทุน
อยูแลว  ไดใชโอกาสนี้ประกอบธุรกิจตางๆ  ท่ีตอบสนองความตองการความสะดวกสบายของ
ทหารอเมริกัน  ธุรกิจการคาการใหบริการเปดดําเนินการข้ึนใหม  เชน  โรงแรมระดับมาตรฐาน  
สถานบันเทิงยามราตรี  จําพวก  บาร  ไนทคลับ  อาบอบนวด  ธุรกิจรับเหมากอสราง  ธุรกิจจําหนาย
รถยนต  ธุรกิจจําหนายสุรา  เบียร  ธุรกิจเหลานี้ลวนดําเนินกิจการโดยคนไทยเชื้อสายจีนท้ังส้ิน  
กิจการตางๆ  ท่ีดําเนินในชวงสงครามเวียดนามนี้เจริญเติบโตข้ึนทุกๆ  ป  โดยสามารถดูไดจากยอด
จําหนายสินคาตางๆ  หรือยอดของผูเขาพักในโรงแรม  ทําใหกิจการของนักธุรกิจคนไทยเช้ือสายจีน
พัฒนาสถานภาพจากท่ีเปน  หางหุนสวนจํากัด  เปล่ียนเปน  บริษัท  หลายกิจการดวยกัน   
 กลุมคนไทยเช้ือสายจีนท่ีมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีในชวงสงคราม
เวียดนาม  ไดแก  กลุมตระกูลคุณะปุระ  เจาของกิจการโรงแรมเจริญโฮเต็ล  กลุมตระกูลทีฆทนานนท  
เจาของกิจการโรงแรมและจําหนายรถยนต  ในเครืออุดรเจริญศรี  กลุมตระกูลธนศรีวนิชชัย  เจาของ
กิจการรับเหมากอสราง  บริษัท  ไทยวัฒนวิศวการทาง  จํากัด  เปนตน  ซ่ึงจะเห็นไดวายังคงเปนกลุม
คนไทยเช้ือสายจีนกลุมเดิมท่ีมีบทบาทในทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีมาต้ังแตกอน  พ.ศ.2500   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 85 

3.  ฐานทัพสหรัฐอเมริกากับผลกระทบตอสภาพสังคมเมืองอุดรธาน ี
 

 การเขามาประจําการในจังหวัดอุดรธานีของทหารอเมริกันทําใหเกิดการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในเมืองอุดรธานีอยางรวดเร็ว  เงินดอลลารสหรัฐฯ สะพัดในเมืองอุดรธานี  อาชีพ
ใหมๆ  เกิดข้ึนมากมายท้ังในคายทหารและนอกคายทหาร  นักธุรกิจเปดกิจการใหมๆ  เพื่อ
ตอบสนองความตองการของทหารอเมริกัน  ประชากรในเมืองอุดรธานีและจังหวัดใกลเคียงมีอาชีพ
การงานท่ีหลากหลาย  สภาพเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีรุงเรืองข้ึนอยางมาก  อยางไรก็ตามการเขามา
ของทหารสหรัฐฯ ไมเพียงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจนั้น  แตไดสงผลใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสภาพสังคมของเมืองอุดรธานีอีกดวย   
 

 3.1  การขยายตัวของชุมชน  
 ขาวการเขามาประจําการในฐานบินอุดรธานีของทหารสหรัฐฯ ไดกระจายไปท่ัวทุก

สารทิศ  ผูคนตางรูวาเงินดอลลารท่ีสะพัดอยูในเมืองอุดรธานีในขณะนั้นไดทําใหเกิดความ
เจริญรุงเรืองของกิจการดานตางๆ  อาชีพท้ังเกาและใหมไดสรางรายไดแกผูคนในเมืองอุดรธานี
อยางมาก  ทําใหเกิดการอพยพยายถ่ินฐานเขามาทํางานในเมืองอุดรธานีของคนตางถ่ินคร้ังใหญ
ท่ีสุดคร้ังหนึ่ง  แรงงานท่ีอพยพเขามาประกอบอาชีพสวนใหญเปนวัยทํางาน  ซ่ึงเปนวัยท่ี
กระฉับกระเฉง  กลาเส่ียง79  รวมท้ังแรงงานเด็ก  และวัยรุนในเมืองอุดรธานีดวยจํานวนหนึ่ง  
แรงงานแตละคนมีความรูมากนอยแตกตางกันออกไป   เปาหมายของแรงงานตางถ่ินคือเขามา
ประกอบอาชีพท่ีอํานวยความสะดวกแกทหารอเมริกันดังไดกลาวรายละเอียดไวขางตน  เพื่อแลก
กับเงินดอลลารสหรัฐฯ  ในคายทหารและบริเวณหนาคายทหารสหรัฐฯ 

 แรงงานตางถ่ินท่ีอพยพเขามาสวนใหญนั้นเปนประชาชนจากตางอําเภอของจังหวัด
อุดรธานีเอง  โดยเฉพาะผูคนจากอําเภอใหญๆ ของจังหวัด  เชน  อําเภอกุมภวาป  อําเภอหนองหาน  
อําเภอหนองบัวลําภู  และอําเภอบานผือ80  เพราะเปนอําเภอท่ีอยูติดกับอําเภอเมือง  ระยะทางหาง
จากคายทหารไมไกลมากนัก  เฉล่ียมีระยะทางเพียง  30 - 40  กิโลเมตร  โดยเฉพาะอําเภอหนองหาน
มีประชากรอพยพเขามาทํางานในคายรามสูรมากเปนพิเศษ  สําหรับแรงงานจากตางจังหวัดนั้น
พบวาสวนใหญมาจากจังหวัดใกลเคียง  เชน  จังหวัดหนองคาย  เลย  ขอนแกน  สกลนคร  กาฬสินธุ 

                                                 
 79 นักศึกษาหลักสูตร”นักวิจัยทางสังคมศาสตร”รุนท่ี 9,  ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

สังคมของชุมชนไทยท่ีมีความสัมพันธตางระดับกับทหารสหรัฐฯ, 2516, 22.   
 80 สัมภาษณอาจารย ดร.ปรีชา  อรัญวารี, 10  กันยายน  2550. 
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เปนตน  สวนผูคนในจังหวัดอ่ืนๆ  ในภาคอีสานยังสามารถไปทํางานในคายทหารในจังหวัด
นครราชสีมา  และจังหวัดอุบลราชธานีไดดวย  นอกจากน้ียังมีแรงงานในเมืองอุดรธานีท่ีมาจากท่ัว
ทุกภาคของประเทศ  โดยเฉพาะการเขามาเปนทหารรับจาง  “ทหารเสือพราน”  ซ่ึงเขามาฝก
ปฏิบัติการรบท่ีอําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  กอนจะเคล่ือนกําลังมาท่ีอุดรธานีเพื่อถูกสงออกไป
ปฏิบัติการรบในอินโดจีนตอไป   

 การอพยพเขามาของของแรงงานตางถ่ินจํานวนหลายหม่ืนคน ทําใหเกิดการขยายตัว
ของชุมชนเมืองอุดรธานี  บริเวณหนาคายทหารท้ังสองแหง  โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณหนาฐานบิน
อุดรธานี  หรือ  บริเวณหนากองบินท่ี  23  นั้น  มีการเปดกิจการรานคาขายสินคาเบ็ดเตล็ด  สถาน
บันเทิง  บานเชา  บังกะโล  ฯลฯ  ภายในซอยตรงขามกับคายทหารต้ังแตบริเวณหนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานีไปจนถึงกองบินท่ี  23  เปนแหลงอาศัยของแรงงานท่ีเขามาเชาบานอยูเปนจํานวน
มาก   ซ่ึงกอนท่ีจะมีการต้ังคายทหารสหรัฐฯ  นั้น  เม่ือกอนบริเวณนี้เปนท่ีรกรางวางเปลาเทานั้น81  
เม่ือทหารอเมริกันเขามาบริเวณน้ีไดกลายเปนท่ีตั้งของแหลงสถานบันเทิง  จําพวกบาร  ไนทคลับ  
ซ่ึงในตอนกลางวันคอนขางเงียบเหงา  แตพอตกกลางคืนจะสวางไสวดวยแสงไฟจากรานอาหาร  
ไนทคลับ  บาร  อาบอบนวด82   

 สําหรับหนาคายรามสูร  บานโนนสูง  นั้น  นับต้ังแตหนวยนาวิกโยธินสหรัฐฯ  (คอ
หนัง)  เขามาประจําการ  3,000  นาย83  เขามาประจําการแลวไดเกิดการเปล่ียนแปลงของชุมชนหนา
คายรามสูรอยางรวดเร็ว  ชุมชนบานโนนสูงเกิดความแตกตางเปน  2  ชุมชน  ชุมชนแบบแรก  เกิด
กิจการรานคา  รานอาหาร  บาร  ไนทคลับ  อาบอบนวด  และบานเชาแบบทันสมัย  เปนจํานวนมาก
เม่ือเทียบกับกอนท่ีทหารอเมริกันจะเขามาประจําการในชุมชน  และชุมชนประเภทท่ี  2  เปนชุมชน
เกษตรกรรมดั้งเดิม  แตชุมชนท้ังสองลักษณะสามารถพึ่งพากันและกันไดเปนอยางดี  โดยใชวัดเปน
ศูนยรวมทางจิตใจ  และการประกอบกิจกรรมของผูคนในชุมชนท้ังสองลักษณะ  นอกจากนั้นหนวย
ทหารสหรัฐฯ ท่ีประจําการอยูท่ีนั่น  ยังไดจัดหนวยบริการประชาชนดานสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน
แกชุมชนดวย  ประชาชนจากตางถ่ินไดหล่ังไหลเขามาประกอบอาชีพบริเวณคายรามสูรเปนจํานวน
มากเชนเดียวกับคายทหารในเมืองอุดรธานี 

                                                 
 81 สัมภาษณอาจารย ดร.ปรีชา  อรัญวารี, 10  กันยายน  2550. 
 82 สัมภาษณแหลม  มอริสัน  ในรายการยอนรอย  ตอน  ใตปกอินทรี  ออกอากาศเม่ือ  

22  เมษายน  2544  ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี. 
 83 นักศึกษาหลักสูตร “นักวิจัยทางสังคมศาสตร รุนท่ี 9”, ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

สังคมของชุมชนไทยท่ีมีความสัมพันธตางระดับกับทหารสหรัฐฯ, 6.    
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 การอพยพเขามาของแรงงานตางถ่ินนั้นมีอัตราการอพยพเขามามากในชวงปท่ี  584  
ของการเขามาต้ังฐานทัพของทหารอเมริกันในอุดรธานี  เพราะในชวงปแรกๆ ของการเขามา
ประจําการของทหารอเมริกัน  ยังไมมีการอพยพเขามาของคนตางถ่ินเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วเทาใดนัก  
เพราะอุดรธานีเปนจังหวัดใหญ  และเจริญรุงเรือง  เปนเมืองศูนยกลางการคาและการคมนาคมมา
นานแลว   
 

 3.2  คานิยมบริโภคนิยม 
 เม่ือทหารอเมริกันนําเงินดอลลารสหรัฐฯ  เขามาในเมืองอุดรธานี  ทําใหเศรษฐกิจเมือง

อุดรธานีเติบโตอยางรวดเร็ว  เงินดอลลารสหรัฐฯ ท่ีสะพัดอยูในเมืองอุดรธานีในชวงเวลาน้ัน  คน
อุดรธานีไมถือวาเปนเงินท่ีแปลกอะไรเลย  เงินดอลลารสหรัฐฯ เปนเงินท่ีใชเปนตัวกลางการ
แลกเปลี่ยนในชีวิตประจําวัน  แมคาขายสมตําไกยางสามารถทอนเงินดอลลารสหรัฐฯ ไดอยาง
ถูกตอง  แตเงินดอลลารท่ีเขามากระจายอยูในระบบเศรษฐกิจเมืองอุดรธานีนั้นตองแลกกับการเส่ือม
ถอยของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน  วิบูลย  แชมช่ืน  ไดแตงกลอนบรรยายสภาพเมือง
อุดรธานี  ซ่ึงมีคานิยมฟุงเฟอไปกับวัฒนธรรมตะวันตกในชวงเวลานั้น  ในช่ือวา  ชาวบานยุค
สงครามอินโดจีน  ดังนี้ 

 
โออกโอ  ซิตต้ี  เมืองอุดร 
เมือง  เจาของท่ีดิน  สันพากอน  จัตวาตรี  มีรถเบนซ 
เมือง  ฝรั่ง  ไทย  เมาทุกเชาเย็น 
เมืองสกปรก  เย็นยามเพราะไฟบาร85 

 
 ทหารอเมริกันจับจายใชสอยอยางสนุก  เนื่องจากมีความคิดท่ีวาเม่ืออกไปรบใน

สมรภูมิแลว  ไมรูวาตนเองจะมีชีวิตรอดกลับมาอีกหรือไม  เม่ือถึงเวลาไดพักผอนก็จะเท่ียวหา
ความสุขสําราญอยางเต็มท่ี  ไมวาจะเปนการเท่ียวกินดื่มในสถานบันเทิง  การพาเมียเชาของตนเอง
พักในโรงแรมอยางดีหรือบานเชาหลังงาม  การแตงกายดวยเส้ือผาท่ีทันสมัย  สีสันสดใส  สูบบุหร่ี
และด่ืมเหลายี่หอดังราคาแพงจากตางประเทศ  และมีเงินทองท่ีมากพอสําหรับการจับจายใชสอยใน
ส่ิงท่ีตนเองตองการในเมืองอุดรธานี 
                                                 

 84 เร่ืองเดียวกัน, 50.   
 85 วิบูลย  แชมช่ืน, “ชาวบานยุคสงครามอินโดจีน,” สังคมศาสตรปริทัศน 10,  7 

(กรกฎาคม 2515) : 115. 
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 ความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันของเหลาทหารอเมริกันนั้น  ชาวอุดรธานีท่ีใกลชิด
หรือมีโอกาสพบเจอไดเกิดความตองการที่จะเปนอยางทหารอเมริกันบาง  ชาวอุดรธานีตอนนั้นมอง
ฝร่ังอเมริกันเปนเทพเจา  หากใครไดทํางานในคายทหารสหรัฐฯจะดู Hiclass  หลายคนอยากสูบ
บุหร่ีตางประเทศท่ีบรรจุในกลองแข็ง เชน  Palmall  Salem  อยากดื่มสุราตางประเทศราคาขวดละ
หลายรอยบาท  เชน  Red  lebel,  Black  lebel  ยากสวมแวนตา  Ray ban  ใชไฟแช็กซิปโป  สวม
รองเทา  Converse  นุงกางเกงยีนส  สวมเส้ือ  T – shirt  สกรีนภาพหรืออักษรสีสันฉูดฉาดสะทอน
แสง  เชน คําวา  Smoke the best    หรือรูปมอเตอรไซดคันโต  อยากจะมีวิทยุสเตอริโอฟง  อยาก
สวมนาฬิกา Rolex86  เปนตน   

 ผูคนท่ีเขาไปทํางานหนาคายทหาร  สามารถหารายไดจากอาชีพตางๆ  ไดมากมาย  คน
ใดรูจักเก็บออมก็สามารถนําเงินมาจับจายใชสอยในครอบครัวและมีเงินเก็บไดอยางสบาย  แตหลาย
คนก็หลงมัวเมาอยูกับอบายมุขนานาชนิด  ท้ังสุรา  ยาเสพติด  หญิงบริการ  และการพนัน  คน
เหลานี้ไมรูคุณคาของเงินทอง  เพราะเช่ือวาใชจายออกไปแลวพรุงนี้ก็หาใหมไดไมยาก  เหลา
บรรดาเมียเชาจะทําตัวฟุงเฟอจับจายใชสอยอยางสุรุยสุรายกับการแตงตัว  เขารานเสริมสวย  และ
เสพยาเสพติด  ชาวอุดรธานีจํานวนไมนอยรับคานิยมตะวันตกจากทหารอเมริกันโดยไมมีการยับยั้ง
ช่ังใจกอน  ไมรูถึงความแตกตางของวัฒนธรรมประเพณีระหวางสังคมชาติตะวันตกกับสังคมอีสาน  
การใชจายเงินทองตามอยางทหารอเมริกัน  ไดทําใหหลายคนไมมีทรัพยสินติดตัวเลยหลังจากท่ี
ทหารอเมริกันถอนทัพกลับประเทศไปแลว  ซํ้ารายอาจมีหนี้สินติดตัวมาอีกจากการเลนการพนันท่ีมี
อยูมากมายหนาคายทหาร 

 
ตารางท่ี  10  สถิติการรับจํานาํในจังหวดัอุดรธานี  พ.ศ.2504 – 2509 
 

รับจํานํา ไถจํานํา 
ป 

จํานวนโรงรับ
จํานํา จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

2504 1 11,175 1,984,332 9,570 1,828,696 
2505 1 28,095 5,296,354 24,588 4,908,624 
2506 1 29,751 6,108,658 26,393 5,723,258 
2507 1 27,954 5,961,422 25,192 5,620,506 

 
                                                 

 86 สัมภาษณอาจารย ดร.ปรีชา  อรัญวารี, 10  กันยายน  2550. 
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ตารางท่ี 10 (ตอ) 
 

รับจํานํา ไถจํานํา 
ป 

จํานวนโรงรับ
จํานํา จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

2508 1 34,167 7,337,438 31,008 6,958,647 
2509 1 39,144 8,436,014 30,220 6,435,800 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดสถิติรายปจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2509 (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2509) 31. 
  

 จากตารางสถิติการรับจํานําในจังหวัดอุดรธานี  พ.ศ.2504 – 2509  จะเห็นจํานวนราย
และจํานวนเงินท่ีรับจํานําไดเพิ่มมากข้ึนทุกๆ  ป  แสดงใหเห็นวาในบางครอบครัวของชาวจังหวัด
อุดรธานีเกิดภาวะรายไดไมเหมาะสมกับรายจาย  และมีจํานวนมากข้ึนทุกปหลังจากท่ีทหารสหรัฐฯ  
เขามาประจําการในจังหวัดอุดรธานี       
 

 3.3  ปญหาท่ีเกิดจากการดํารงชีวิตของทหารอเมริกาในมืองอุดรธานี 
 3.3.1  การแพรระบาดของยาเสพติด  ในชวงท่ีทหารสหรัฐฯ ประจําการ

ในเมืองอุดรธานีไดเกิดการแพรระบาดของยาเสพติด  โดยเฉพาะกัญชาไดระบาดกันมากในหมู
ทหาร  เด็กวัยรุนหนาคายทหารและคนถีบสามลอรับจางเปนคนสงสินคาท่ีสําคัญ  เม่ือทหาร
อเมริกันออกมาเท่ียวกันยามคํ่าคืน  เด็กสงกัญชาหรือคนถีบสามลอจะเขามาติดตอขายกัญชาแก
ทหารอเมริกันแบบประชิดตัว  โดยใชคําถามวา Smoke the best ?87 สําหรับวิธีการเสพกัญชาน้ัน  
ผูขายจะนํากัญชามาหั่นใหเปนช้ินเล็กช้ินนอย  ยัดใสมวนบุหร่ีแทนใบยาท่ีเอาออกจากมวน  ขายกัน
ในราคามวนละ  3 - 5  บาท  สามารถทํารายไดอยางงามใหแกเด็กวัยรุนและคนถีบสามลอ  อยางไรก็
ตามแมวาลูกคาสวนใหญจะเปนทหารอเมริกัน  แตมีคนเสพกัญชาจํานวนไมนอยท่ีเปนเด็กวัยรุน
บริเวณหนาคายและผูคนในอาชีพตางๆ ดวย  นับเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอสภาพสังคมเมือง
อุดรธานีใหเส่ือมโทรมลงไปอยางชัดเจน  นอกจากการแพรระบาดของกัญชาแลว  ส่ิงเสพติดอ่ืนๆ 

                                                 
 87 สัมภาษณอาจารย ดร.ปรีชา  อรัญวารี, 10  กันยายน  2550. 
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เชน  สุรา  เบียร  บุหร่ีท้ังในประเทศและตางประเทศ  แทบจะเรียกไดวาไดกลายเปนสวนหน่ึงของ
สังคมเมืองอุดรธานีในชวงเวลานั้น  เพราะการมีสถานบันเทิงท่ีมากมาย  และสินคา  PX  ประเภท
ยาเสพติดท่ีมีราคาถูกกวาทองตลาดมากหลายเทา  จึงเปนการนําไปสูการแพรระบาดของยาเสพติด   
    
  3.3.2  ปญหาเด็กหัวแดง   ปญหานี้นับวาเปนปญหาท่ีสําคัญมากปญหา
หนึ่ง  ซ่ึงเปนผลพวงจากการเขามาต้ังฐานทัพสหรัฐฯ อเมริกาในเมืองอุดรธานีอยางชัดเจนมาก  
เนื่องจากการเขามาต้ังฐานทัพสหรัฐฯ ไดทําใหเกิดอาชีพอยางหนึ่งข้ึนมาในสังคมเมืองอุดรธานีคือ  
อาชีพเมียเชา  และ  พารตเนอร  การคุมกําเนิดท่ีไมดีพอหรืออาจไมคุมกําเนิดเลยของเมียเชา  ไดทํา
ใหเมียเชานับรอยคนใหกําเนิดลูกคร่ึงไทย – อเมริกันข้ึนมา  เรียกเด็กเหลานี้วา  ขาวนอกนา  หรือ
เด็กหัวแดง   

 เด็กหัวแดงหรือขาวนอกนาแมวาจะไดรับสัญชาติไทยแตอาจจะไมไดรับการยอมรับ
จากสังคมอีสานเชนเด็กคนอ่ืนๆ  ภายในโรงเรียนเด็กเหลานี้มักถูกเพื่อนๆ ลอเลียนตางๆ นานา  เชน  
ฝร่ังดอง  อีลูกคร่ึง  ทําใหเกิดปมดอยแกเด็ก  เด็กไมกลาไปโรงเรียนเพราะกลัวถูกเพื่อนๆ ลอ  ยิ่งถา
หากเปนเด็กลูกคร่ึงอเมริกันผิวดําแลวยิ่งจะถูกลอเลียนมากเปนสองเทา    เด็กหัวแดงหรือขาวนอก
นาในเมืองอุดรธานีเกิดข้ึนมาเปนจํานวนมาก  หลายรายเกิดมาโดยไมทราบแนชัดวาเปนลูกของ
ทหารนายใด  หลายรายไมไดรับการยอมรับวาเปนลูกของตนเอง  หรือกรณีการถอนทหารกลับ
ประเทศสหรัฐฯ  ลวนเปนเหตุใหเกิดปญหาเด็กกําพราในเมืองอุดรธานี   

 อยางไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐฯ ไดยื่นมือเขามาชวยดวยการรับความอนุเคราะหเด็กกําพรา
หัวแดงเหลานี้  ทําใหเกิดมูลนิธิเพิรล เอส. บัค  (Pearl S. bug)  ข้ึน  มูลนิธินี้ตั้งอยูท่ีบริเวณแยก
ชลประทาน  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  มูลนิธินี้จะทําการจัดหาผูใหการอุปการะในตางประเทศ
แกเด็กลูกคร่ึง  เง่ือนไขการเขารับความอนุเคราะหจากมูลนิธินั้น  จะพิจารณาจากสภาพความเปนอยู
ของเด็กวาลําบากจริงๆ   เจาหนาท่ีมูลนิธิจะไปเยี่ยมเด็กทุกๆ  4  เดือน  พรอมจัดทํารายงาน
ความกาวหนาดานตางๆ  เชน  การเจริญเติบ  การศึกษา  เพื่อแจงไปยังผูใหการอุปการะ  การให
ความอนุเคราะหเชนนี้ไมมีกําหนดเวลาท่ีแนนอน  ข้ึนอยูกับความเห็นใจของผูอุปการะหรือแลวแต
ศรัทธา  จะเลิกเม่ือไหรก็ไดแลวแตจะตกลง  นอกจากการจัดหาผูรับอุปการะแลว  ทางมูลนิธิยังได
ใหการชวยเหลือแกทางครอบครัวเด็กลูกคร่ึงดวย  เชน  การแนะนําอาชีพ  การรักษาสุขภาพและ
อนามัย  เปนตน88 

                                                 
 88 อนันต  วิริยะพินิจ, “เด็กผมแดง : ลูกระเบิดท่ีอเมริกันท้ิงในไทย,” สังคมศาสตร

ปริทัศน 10, 8 (สิงหาคม) : 61.  
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 แมวาในชวงเยาววัยนั้นเด็กหัวแดงจะถูกลอเลียนจากเพื่อนๆ  และไมไดรับการยอมรับ
ในสังคมเทาใดนัก  แตเม่ือโตข้ึนมาเปนหนุมสาวแลว  ดวยความเปนลูกคร่ึงชาวตะวันตกทําใหหนุม
สาวเหลานี้รูปรางดีหนาตาสะสวย  เม่ือโตข้ึนมาเด็กเหลานี้ไดกลายเปนศิลปนดารานักรองกันหลาย
คน  เชน  โจอ้ี  วงบารซู  กอด จักรพันธ  อาบครบุรี  เดวิด  อินที  ราตรี  วิทวัส   เปนตน  
   
  3.3.3  วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินเส่ือมโทรม  การเขามาประจําการใน
จังหวัดอุดรธานีของทหารอเมริกันนั้น  ไดทําใหเกิดการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว  
แตในทางกลับกันทหารอเมริกันไดทําใหศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินตองเส่ือมโทรมลงอยางมาก
เชนเดียวกัน  โดยเฉพาะวัฒนธรรมการแสดงความรักตอกัน     ทหารตางชาติจะแสดงความรักตอ
เมียเชาและพารตเนอรของตนอยางเปดเผย  ไดแกการกอดจูบลูบคลําในถนนหลวง  ริมบาทวิถี  ใน
รถแท็กซ่ีขณะกําลังวิ่งหรือจอดติดสัญญาณตามส่ีแยก  ซ่ึงคนไทยมีความรูสึกวาเปนเร่ืองไม
เหมาะสม  เปนแบบอยางท่ีไมเหมาะสมท่ีเยาวชนอาจกระทําเลียนแบบได  วัฒนธรรมการดํารงชีวิต
แบบเรียบงายของคนทองถ่ิน  ถูกทําลายดวยวัฒนธรรมการจับจายสุรุยสุราย  ไมเห็นคุณคาของเงิน
ทอง  อยากมีอยากไดเหมือนทหารอเมริกันโดยไมพิจารณาถึงความเหมาะสมของวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีแตกตางกันของตางชาติและทองถ่ินของตน  ดังท่ีวิบูลย  แชมช่ืน  ไดแตงกลอนเร่ือง  
ชาวบานยุคสงครามอินโดจีน  ซ่ึงบรรยายถึงความเส่ือมโทรมของวัฒนธรรมทองถ่ินอันดีงานไป 
  

ยายสีบานหนองแสงข้ึนบานใหมหนาใสขาว 
เพราะลูกสาวขายอาหารรานบารผี (ท่ีอุดร) 
“โอย  อีแม  บักดําขอย  ชางใจดี 
ใหบุหรี่ขอยสูบวันสองซอง 
ขอยสนองเปนเมียเสียใหมัน”89 

       
  3.3.4  เกิดคดีอาชญากรรม   ปญหาอาชญากรรม   เปนปญหาท่ีตอ
เนื่องมาจากการบริโภคเอาอยางทหารอเมริกันของชาวเมืองอุดรธานี  ปญหาอาชญากรรมสวนมาก
เกิดข้ึนบริเวณหนาคายทหารสหรัฐฯ  เปนบริเวณท่ีผูคนในทองถ่ินไดเห็นทหารอเมริกันใชสินคา
ฟุมเฟอยตางๆ  เชน  เส้ือผาสวยๆ  สวมกางเกงยีนส  ใสรองเทาผาใบ  Converse  สวมแวนกันแดด  
Ray ban  ก็นึกอยากสวมใสส่ิงของเหลานั้น  ผูกอคดีดานอาชญากรรมสวนใหญเปนกลุมวัยรุนท่ี
                                                 

 89 วิบูลย  แชมช่ืน, “ชาวบานยุคสงครามอินโดจีน,” สังคมศาสตรปริทัศน  10, 7 
(กรกฎาคม 2515) : 115. 
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ตองการส่ิงฟุมเฟอยเหลานี้มาสวมใสเพื่อโออวดกัน  แตเด็กวัยรุนบริเวณหนาคายทหารสวนใหญยัง
มีรายไดไมมากนัก  ยังไมสามารถหารายไดเพียงพอตอการซ้ือขาวของยี่หอตางประเทศได  จึงเกิด
การลักขโมย  ฉกชิงวิ่งราว  ปลนจี้  และหลอกลวงท้ังตอทหารอเมริกันและคนไทยดวยกันเอง  คดี
อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนใหไดยินอีกคดีหนึ่งคือการปลนรถแท็กซ่ีเพื่อนํารถไปขายฝงลาว  พ.ศ.2516  
จังหวัดอุดรธานีมีขาวการปลนรถแท็กซ่ีเกือบทุกวัน  จนทําใหคนขับรถแท็กซ่ีสวนมากจะไมรับคน
ไทยในตอนกลางคืนจะรับเพียงทหารอเมริกันเทานั้น  เพราะกลัววาจะถูกปลน90   

 
  3.3.5  ภัยจากปฏิบัติการของเคร่ืองบินรบสหรัฐฯ  มีคํา “สอย” ท่ีอธิบาย
ใหเห็นสภาพความเปนอยูของจังหวัดอุดรธานีในยุคแคมปทหารอเมริกันไววา  “สอย  สอย  เหลียว
ข้ึนไปเห็นเฮือบิน  เหลียวลงมาเห็นรถแลน  นี่จั่งแมนอุดรธานี”   เนื่องจากฐานบินอุดรธานีอยูตดิกบั
ตัวเมือง  ในทุกๆ วัน  ชาวอุดรธานีจะตองเห็นเครื่องบินรบสหรัฐฯ บินผานหลังคาเรือนของตนเอง
วันละหลายๆ เท่ียว  เสียงของเคร่ืองยนตขนาดใหญสงเสียงดังในรัศมีหลายกิโลเมตร  ชุมชนท่ีตั้งอยู
ใกลเคียงกับฐานบินสหรัฐฯ ตองดํารงชีวิตอยูภายใตความหวาดกลัวกับการข้ึนลงของเคร่ืองบินรบ  
และอดทนกับเสียงดังสน่ันของเคร่ืองยนตไอพน   

 การปฏิบัติการของเคร่ืองบินรบไมเพียงสรางความรําคาญแกชาวบานใกลเคียงฐานบิน
เทานั้น  แตยังไดเกิดเหตุการณความเสียหายจากภารกิจของเคร่ืองบินรบสหรัฐฯ ในจังหวัดอุดรธานี
ดวย  เชน  เกิดอุบัติเหตุจรวดจากเคร่ืองบินกองทัพอากาศสหรัฐฯ ลูกหนึ่งหลุดจากเคร่ืองบิน  ขณะ
จอดท่ีสนามบินจังหวัดอุดรธานี  เคร่ืองบินไดพุงไประเบิดไกบานราษฎร  ทําใหราษฎรเสียชีวิต  1  
คน  บาดเจ็บ  5  คน91   การปฏิบัติการรบของเครื่องบินรบสหรัฐฯ  ยังไดสงผลกระทบตอพื้นท่ี
ใกลเคียงของจังหวัดอุดรธานีอีกดวย  เชน  ท่ีจังหวัดเลยมีราษฎรหมูบานผานอย  ตําบลผานอย  
อําเภอวังสะพุง  ช่ือวา  นายแอ  ลีเบาะ  ไดมารองทุกขตอเจาหนาท่ีบานเมืองวา  ในวันท่ี  13  
พฤศจิกายน  2508  เวลาประมาณ  14.00  น.  ไดมีเคร่ืองบินเฮลิคอปเตอร  1  เคร่ือง  บินมาลงท่ีไรงา
ของตน  ลมจากใบพัดของเคร่ืองบิน  ไดพัดฟอนงาซ่ึงตากอยูในไรกระจัดกระจาย  เสียหายคิดเปน
น้ําหนักประมาณ  300  กิโลกรัม  ๆ ละ  4  บาท  รวมเปนเงิน  200  บาท92  หรือกรณีเคร่ืองบิน

                                                 
 90 บุญคง  หันจางสิทธ, “ฐานทัพสหรัฐอเมริกากับเศรษฐกิจและสังคมไทย,” 

ธรรมศาสตร, 114. 
 91 หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ก/ป7/2509/กห.1.5  ปกท่ี  4, 118. 
 92 “หนังสือกระทรวงมหาดไทย, เคร่ืองบินสหรัฐอเมริกาตกท่ี  จ.เลย,” เอกสาร

กระทรวงมหาดไทย, (1)  มท.3.1.5.18/4, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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สหรัฐฯ  ตกในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครพนมจนมีผูเสียชีวิต  12  คน  บาดเจ็บ  3  คน  ซ่ึงในการคร้ังนี้
ทางรัฐบาลสหรัฐฯ  ไดแสดงความรับผิดชอบตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดวยการ  สรางท่ีอยูอาศัย
ช่ัวคราวใหแกครอบครัวท่ีถูกไฟไหม  9  ครอบครัวๆ  ละ  1,000  บาท  ครอบครัวท่ีบานชํารุดรับ
เงินครอบครัวละ  1,000  บาท  5  ครอบครัว  จายเงินเปนคาเคร่ืองอุปโภคบริโภคใหแกผูประสบภัย
ท่ีไมเสียชีวิต  30  คน ๆ ละ  500  บาท  ผูแทนรัฐบาลสหรัฐฯ และจังหวัดรวมเปนเจาภาพทําการ
ฌาปนกิจศพรวม  12  คน  โดยรัฐบาลสหรัฐฯ จายคาทําศพ ๆ ละ  500  บาท  และจายคากินอยูแก
ผูไดรับบาดเจ็บซ่ึงรักษาอยูท่ีโรงพยาบาลจังหวัดนครพนม  รวม  2,000  บาท93  เปนตน   
 นอกจากเคร่ืองบินรบสหรัฐฯ เกิดอุบัติเหตุตกในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานีและใกลเคียง
แลว  ในแตละวันเคร่ืองบินรบของสหรัฐฯ  จะบรรทุกระเบิดท่ีมีน้ําหนักต้ังแต  500 – 1,500  ปอนด  
ไปบินท้ิงในประเทศลาวและเวียดนาม  หากเครื่องบินลําใดปฏิบัติภารกิจท้ิงระเบิดที่บรรทุกไป
ไมได  จะตองบินนําเอาลูกระเบิดไปปลดออกเสียกอนท่ีจะบินกลับฐานบิน  บริเวณที่เปนท่ีปลด
ระเบิดของเคร่ืองบินท้ิงระเบิดคือบริเวณเทือกเขาภูพาน  ในเขตอําเภออําเภอหนองวัวซอ  จังหวัด
อุดรธานีในปจจุบัน  กอนหนานี้เคร่ืองบินสหรัฐฯ จะบินไปปลดระเบิดท่ีสันภูหลวง  อําเภอน้ําโสม  
จังหวัดอุดรธานี  ระเบิดเหลานี้หากท้ิงในสนามรบไมไดจะตองเอาไปทําลาย  เชนเดียวกับเคร่ืองบิน
รบลําใดบินไปปฏิบัติการแลวถูกยิง  หากรูวาถูกยิงนักบินจะหันหัวบินกลับฐานทัพทันที  แตกอนท่ี
จะลงจอดท่ีฐานบินนั้น  ตองรีบเอาระเบิดท่ียังไมไดท้ิงในสนามรบไปปลดแถบเทือกเขาภูพาน
เสียกอน  โดยใชเวลาในการบินไปภูพานเพียงแค  1  นาทีเทานั้น  หรือหากบินกลับมาไมถึงภูพานก็
จะไปปลดท่ีแมน้ําโขง  สําหรับการบินไปทิ้งระเบิดท่ีลาวและเวียดนามใชเวลาเพียงประมาณ  5 - 10  
นาทีเทานั้น   

 การปลดระเบิดของเคร่ืองบินสหรัฐฯ  นี้  ไดสรางความเสียหายแกชีวิตและทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดอุดรธานีดวย  เพราะการบินไปปลดระเบิดตามพื้นท่ีปาเขานั้น  เปน
เวลาเดียวกันกับท่ีชาวบานกําลังเขาปาเพ่ือเก็บของปาและลาสัตว  ชาวบานในหมูบานโนนทราย  
บานกุดหมากไฟ  บานโคกลาม  บานหนองแวงจุมพล  อยูในทองท่ีอําเภอหนองวัวซอ  และ  บาน
ทับกุง  บานคําหวาทอง  บานทับไฮ  บานโนนทอง  บานคําปากอ  ในเขตอําเภอกุมภวาป94  ตอง
เส่ียงชีวิตกับการออกไปทํามาหากินในปาใกลบาน  ไมเพียงเทานั้นทรัพยากรปาไม  สัตวปา  ตางก็

                                                 
 93 “หนังสือกระทรวงมหาดไทย, เคร่ืองบินสหรัฐอเมริกาตกท่ี  จ.นครพนม,” เอกสาร

กระทรวงมหาดไทย, (1)  มท.3.1.5.18/4, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
 94 อุดร  ทองนอย, “อธิปไตยของชาติเหตุการณไมเปล่ียนแปลง ชีวิตคนไทยภายใตการ

ปลดระเบิดของสหรัฐฯ,” สังคมศาสตรปริทัศน 12, 8 (สิงหาคม 2517) : 49. 
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ไดรับความเสียหายจากการทําลายของระเบิดสงคราม  บริเวณเขตการปลดระเบิดดังกลาว  ทาง
จังหวัดไดเอาปายไปปกไววาเปนเขตอันตราย  เม่ือเกิดเหตุชาวบานไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก
การปลดระเบิดของเคร่ืองบินสหรัฐฯ  หลายรายไดแจงถึงความเดือดรอนตอกรมการบานเมือง  แตก็
มีหลายคร้ังท่ีชาวบานไมกลาแจงตอเจาหนาท่ีบานเมือง  เพราะเกรงกลัวตอการถูกปายความผิดวา
เปนพวกฝกใฝคอมมิวนิสต95  เนื่องจากในชวงนั้นบริเวณเทือกเขาภูพานในเขตอําเภอหนองวัวซอ  
หนองบัวลําภู  เปนเขตพื้นท่ีสีแดง  หรืออาจจะตองถูกทางการลงโทษในขอหาบุกรุก  เพราะเปนเขต
อันตรายหามเขานั่นเอง   
 
ตารางท่ี  11  รายช่ือผูเสียชีวิตจากการปลดระเบิดของเคร่ืองบินสหรัฐฯ  ในพื้นท่ีอําเภอหนองวัวซอ  

จังหวัดอุดรธานี 
 

รายชื่อ ท่ีอยู ปท่ีเสียชีวิต 
1.นายหนูจันทร  บุตรศรีนอย หวยไร 2514 
2.นายมุกข  ดอนพลทันต หวยไร 2515 
3.นายสุก  ดอนพลทันต หวยไร 2515 
4.นายชู  ดอนวิชา หวยไร 2515 
5.นายประเสริฐ (ไมทราบนามสกุล) โคกลาม 2516 
6.นายกิเลนทอง(ไมทราบนามสกุล) โคกลาม 2517 
7.นายบุญเอ้ียง (ไมทราบนามสกุล) จูแมง 2515 
8.นางเพ็ง  หอมออน โนนสวาง 2515 
9.นายสง  (ไมทราบนามสกุล) โนนสวาง 2515 
10.นายสา  (ไมทราบนามสกุล) โนนสวาง 2515 
11.นายสุด  (ไมทราบนามสกุล) โนนสวาง 2515 
12.นายศรี  (ไมทราบนามสกุล) ทับกุง 2508 
13.นายนวย  (ไมทราบนามสกุล) ทับกุง 2509 
14.นายแสง  สุวรรณทัตย ทับกุง 2514 

 
 
 

                                                 
95 เร่ืองเดียวกัน, 50. 
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ตารางท่ี 11 (ตอ) 
 

รายชื่อ ท่ีอยู ปท่ีเสียชีวิต 
15.นายสุบรรณ  บํารุงภักดิ์ ทับกุง 2515 
16.นายพา  (ไมทราบนามสกุล) ทับกุง 2512 
17.นายแกว  (ไมทราบนามสกุล) ทับกุง 2512 

 
ท่ีมา : อุดร  ทองนอย, “อธิปไตยของชาติเหตุการณไมเปล่ียนแปลง ชีวิตคนไทยภายใตการปลด
ระเบิดของสหรัฐฯ,” สังคมศาสตรปริทัศน 12, 8 (สิงหาคม 2517) : 60. 
 

 ชาวบานในใกลพื้นท่ีปลดระเบิด  แมจะไดรับความเดือดรอนจากปฏิบัติการของ
เคร่ืองบินสหรัฐฯ  แตก็มีชาวบานใจกลาในละแวกนั้นหลายรายเส่ียงชีวิตเขาไปเก็บเศษระเบิดท่ีแตก
แลว  หรือท่ียังไมระเบิดก็ตาม  เพื่อนําไปขายกับพอคาขายของเกาในอําเภอ  ช่ือวา  นายสําเริง  วัณ
ทอง  โดยใหราคากิโลกรัมละ  1  บาท  แตนําไปขายตอกิโลกรัมละ  3  บาท96  ระเบิดลูกใดท่ีไมเกิด
ระเบิดหากไมนําไปขายใหกับพอคา  ชาวบานจะนํามาตัดเปน  2  ทอน  จากน้ันจะนําระเบิดท่ีตัด
แบงคร่ึงแลวมาทําเปนระฆังวัด97 และแจกัน  บางรายจะข้ึนไปนอนรอบนภูเขาเลยทีเดียว  เม่ือ
เคร่ืองบินมาก็วิ่งหลบเขาไปซอกหินหรือถํ้า  พอลูกระเบิดกระทบพื้นก็จะวิ่งออกมาแยงเก็บระเบิดกัน 

 ทหารอเมริกันท่ีเขามาประจําการในเมืองอุดรธานีไดทําใหเกิดการเปล่ียนทางดาน
เศรษฐกิจเปนอยางมาก  กิจการบริการท่ีสนองตอความสะดวกสบายของทหารสหรัฐฯ  เปดตัวข้ึน
มากมาย  เชน  โรงแรม  รับเหมากอสราง  รถยนตจักรยานยนต   เกิดอาชีพตางๆ  ในภาคบริการท้ัง
ในคายทหารและนอกคายทหาร  ประชากรในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกลเคียงมีรายไดเพิ่มมาก
ข้ึน  อยางไรก็ตามสภาพเศรษฐกิจเติบโตข้ึนอยางมากนั้น  ในทางกลับกันการใชชีวิตของทหาร
อเมริกันไดทําลายวิถีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงายของชาวเมืองอุดรธานีไป  วัฒนธรรมแบบตะวันตก
ไดเขามามีอิทธิพลในสังคมเมืองอุดรธานี  ท้ังเร่ืองการใชจายท่ีฟุมเฟอย  คานิยมแบบคนตะวันตก  
พรอมท้ังปญหาอ่ืนๆ ท่ีตามมาอีกมากมาย  เชน  ปญหาเด็กหัวแดง  ปญหาอาชญากรรม  ปญหา
ยาเสพติด  ปญหาภัยจากเคร่ืองบินรบ  เมืองอุดรธานีชวงสงครามเวียดนามเจริญเติบโตข้ึนอยางมาก  
แตก็ตองแลกมาดวยวัฒนธรรมท่ีเส่ือมโทรมลงเชนกัน   

                                                 
 96 เร่ืองเดียวกัน, 61. 
 97 สัมภาษณอาจารย ดร.ปรีชา  อรัญวารี, 10  กันยายน  2550. 
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บทท่ี  4 

ผลกระทบจากการถอนทหารอเมริกันตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอุดรธานี 
  
 การตั้งฐานทัพสหรัฐฯ  ในจังหวัดอุดรธานี  ทําใหรัฐบาลสหรัฐฯ สงทหารอเมริกันเขา
มาประจําการในจังหวัดอุดรธานีกวา  8,000  นาย  การดําเนินชีวิตของทหารอเมริกันไดกอใหเกิด
การเปล่ียนแปลงอยางกะทันหันในจังหวัดอุดรธานี  สภาพเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเจริญรุงเรืองข้ึน
อยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการดานการบริการ  และกิจการรับเหมากอสราง  ประชาชนท้ัง
ในจังหวัดและตางจังหวัดหล่ังไหลเขามาทํามาหากินท้ังในคายและหนาคายทหาร  เกิดการจางงาน
จํานวนมาก  อยางไรก็ตามแมวาการเขามาของทหารอเมริกันจะทําใหเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
เติบโตข้ึน  ในขณะเดียวกันก็ไดทําใหสภาพสังคมในจังหวัดอุดรธานีเส่ือมโทรมลงอยางหนัก  ท้ัง
คานิยมฟุงเฟอ ปญหายาเสพติด  ปญหาโสเภณี  ปญหาเด็กลูกคร่ึง  เปนตน  สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
อุดรธานีเฟองฟูอยางตอเนื่องราว  1  ทศวรรษ  สันติภาพไดเกิดข้ึนในอินโดจีน  เม่ือสหรัฐฯ และ
เวียดนามเหนือประกาศหยุดยิงและสหรัฐฯ  ประกาศถอนทหารออกจากอินโดจีนและประเทศไทย  
การถอนทหารออกจากจังหวัดอุดรธานีไดทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
จังหวัดอุดรธานีอยางกะทันหันอีกคร้ังหนึ่ง  ซ่ึงไดทําการศึกษาไวดังตอไปนี้ 
 
1.  การถอนทหารสหรัฐอเมริกาออกจากประเทศไทย 
 การทําสงครามระหวางฝายโลกเสรีท่ีมีสหรัฐอเมริกาเปนผูนํากับฝายคอมมิวนิสตซ่ึงนํา
โดยเวียดนามเหนือไดดําเนินมาเกือบ  2  ทศวรรษ  สรางความเสียหายอยางใหญหลวงทางดานกําลัง
พล  ประชากร  อาวุธ  และทรัพยสินจํานวนมากของท้ังสองคาย  การทําสงครามโดยสหรัฐอเมริกา
ซ่ึงไดรับการยอมรับวาเปนประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการทําสงครามมากที่สุดในโลกกับ
ประเทศดอยพัฒนาประเทศหนึ่งนั้น  เช่ือกันวากําลังทหารทหารอเมริกันหลายหมื่นนายคงสามารถ
หยุดยั้งการขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสมในแถบอินโดจีนไดอยางไมยากเย็น  ความเช่ือ
ลักษณะน้ีในหมูผูนําประเทศโลกเสรีไดถูกปฏิเสธจากกองกําลังทหารเวียดนามเหนือท่ีมีความ
ชํ่าชองในการรบแบบกองโจร  แสนยานุภาพของทหารอเมริกันท่ีช่ือเสียงขจรไกลไปท่ัวทุกมุมโลก
ไมสามารถหยุดการขยายตัวของเหลาทหารผูจงรักภักดีของโฮจิมินหได  นอกเหนือจากชัยชนะใน
สมรภูมิท่ีเว  ดานัง  นาตรัง  และเปกูในเวียดนามเหนือและเวียดนามใตแลว  ทหารเวียดนามเหนอืยงั
ไดรุกเขายึดกัมพูชา   และประเทศลาวในป  2518  ไดอีกดวย 
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 ชาวอเมริกันไมพอใจท่ีรัฐบาลสหรัฐฯ  การทําสงครามยืดเยื้อในอินโดจีน  เพราะทําให
ชาวอเมริกันตองเสียเลือดเนื้อเปนจํานวนมาก  หลายครอบครัวตองเสียผูนําครอบครัวไปในสงคราม
ท่ีรูสึกวาไมมีความจําเปนกับคนอเมริกันแตอยางใด  แตเปนสงครามเพ่ือผลประโยชนของรัฐบาล  
จอหนสันเทานั้น  สหรัฐฯ  ไดเปล่ียนทาทีทางการเมืองระหวางประเทศคร้ังสําคัญเม่ือ  ริชารด  นิกสัน  
ข้ึนดํารงตําแหนงประธานาธิบดี  ในเดือนพฤศจิกายน  2511  พรอมท้ังไดประกาศ  “หลักการนิกสัน”  
(The Nixon Doctrine)  หลักการนี้มีใจความสําคัญคือตองการใหสหรัฐฯ ลดการเขาไปเกี่ยวของ
โดยตรงกับความขัดแยงในเอเชีย  และนําไปสูนโยบายการทําใหสงครามเวียดนามเปนสงครามของ
คนเวียดนามเอง  (The Vietnamization)1  โดยการสรางและฝกกองทัพเวียดนามใตและใหการ
สนับสนุนดานอาวุธ  เพื่อใหสามารถทําการรบกับทหารเวียดนามเหนือไดเองเม่ือทหารอเมริกันได
ถอนออกไป    

 ในท่ีสุดประธานาธิบดีนิกสันก็สรางความยินดีใหแกชาวอเมริกันหลายหม่ืนครอบครัว  
เม่ือไดประกาศจะทําการถอนกําลังทหารอเมริกันชุดแรก  25,000  นาย  ภายในเวลา  2  เดือน  และ
ในท่ีสุดสหรัฐอเมริกาไดทําการถอนทหารออกจากเวียดนามอยางสมบูรณ  เม่ือสหรัฐฯ  เวียดนาม
เหนือ  เวียดนามใต  และรัฐบาลเฉพาะกาล (เวียดกง)  ไดลงนามสนธิสัญญาสันติภาพ  ณ  กรุงปารีส  
ในวันท่ี  28  มกราคม  25162  นับต้ังแตเกิดสงครามเวียดนามในเดือนมกราคม  พ.ศ.2504  
จนกระท่ังถึงวันทําสัญญาหยุดยิงระหวางสองคาย  มีทหารอเมริกันเสียชีวิตประมาณ  46,000 – 
56,000  นาย  ทหารเวียดนามใตเสียชีวิตประมาณ  193,000  นาย  ทหารเวียดนามเหนือเสียชีวิต
ประมาณ  910,000  นาย  และทหารพันธมิตรอ่ืนๆ  ประมาณ  4,875  นาย  รวมท้ังส้ินประมาณ  
1,153,875  นาย3        
 สงครามเวียดนามนํามาซ่ึงความสูญเสียอยางใหญหลวงในภูมิภาคอินโดจีนซ่ึงประเทศ
ไทยไดมีสวนรวมมาต้ังแตตน  ประชาชนชาวไทยก็จึงมีความรูสึกไมแตกตางจากชาวอเมริกันเทาใด
นัก  โดยไมตองการเห็นการทําสงคราม  การรบราฆาฟนกัน  การเสียเลือดเนื้อของพี่นองในประเทศ
เพื่อนบาน  ในชวงท่ีสงครามเวียดนามกําลังคุกรุนอยู  ในประเทศไทยเกิดการตอตานการทําสงคราม
เวียดนามและการอนุญาตใหสหรัฐอเมริกาเขามาตั้งฐานทัพในประเทศไทย  ซ่ึงถูกมองวาเปนการ
สูญเสียเอกราชใหแกจักรวรรดินิยมตะวันตก  การตอตานการทําสงครามและการเขามาต้ังฐานทัพ

                                                 
 1 พวงทอง  รุงสวัสดิทรัพย  ภวัครพันธุ,  สงครามเวียดนาม : สงครามกับความจริงของ

รัฐไทย, 110. 
 2เร่ืองเดียวกัน, 112. 
 3 ดีเดน  ณ  ปอมเพ็ชร,  ศึกเวียดนาม  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสยาม,  2517),  407. 
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สหรัฐฯ ในประเทศไทยน้ันมีขบวนการนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย  หรือ  ศนท.  เปนแกนหลัก
ในการเรียกรองอิสรภาพท่ีแทจริงจากสหรัฐฯ  ในรูปแบบของการเดินขบวนเรียกรองอิสรภาพ  การ
ออกปราศรัย  และการเผยแพรวรรณกรรมทางวิชาการ  ในท่ีสุดสหรัฐฯ  ไดยินยอมถอนกําลังทหาร
ออกจากประเทศไทยใหหมดภายในวันท่ี  20  มีนาคม  พ.ศ.2519  ในรัฐบาล  มรว.คึกฤทธ์ิ  
ปราโมทย   
  

 1.1  ขอตกลงเรื่องการถอนทหารทหารอเมริกันในประเทศไทย 
 ความคุยเคยดานชัยภูมิของทหารเวียดนามเหนือ  และความชํานาญการรบแบบกองโจร  
ทําใหกองทัพเวียดนามเหนือสามารถตอสูเพื่ออุดมการณของชาติกับฝายสัมพันธมิตรไดอยาง
เขมแข็ง  รวมท้ังการประทวงของหนุมสาวอเมริกันและคนท้ังโลก  ทําใหชวงแรกๆ  ของรัฐบาล
สหรัฐฯ  ใหมซ่ึงมี  นายริชารด  นิกสัน  เปนประธานาธิบดีไดเปล่ียนทาทีในการทําสงครามกับ
เวียดนามเหนือ  โดยการประกาศหลักการนิกสัน  ในเดือนพฤศจิกายน  2511  ไดทําสงคราม
เวียดนามใหเปนสงครามของชาวเวียดนามและชาวอินโดจีนเอง  สหรัฐฯ  ไดฝกการรบใหทหาร
เวียดนามใต  และเร่ิมถอนทหารอเมริกันออกจากประเทศเวียดนามใต  นับต้ังแตสหรัฐฯ  ไดเปล่ียน
ทาทีในอินโดจีน  สถานการณท่ีนําไปสูการเจรจาสันติภาพก็ดําเนินมาอยางตอเนื่อง  จนกระทั่งมี
การประกาศหยุดยิงของท้ังสองฝายในวันท่ี  28  มกราคม  2516  ตามสนธิสัญญาสันติภาพ  ณ  กรุง
ปารีส 

 เม่ือมีการทําสนธิสัญญาท่ีกรุงปารีสแลว  รัฐบาลสหรัฐฯ ก็ดําเนินการถอนทหาร
อเมริกันออกจากฐานทัพในประเทศไทยเชนเดียวกัน  ทหารอเมริกันนั้นไดคอยๆ  ทยอยเดินทาง
กลับประเทศ  โดยเร่ิมถอนกําลังทหารชุดแรกในเดือนสิงหาคม – ธันวาคม  2516  การถอนกําลัง
ทหารชุดแรกนี้ไดถอนเคร่ืองบินชนิดตางๆ  157  ลํา  กําลังทหาร  7,360  นาย  ป  2517  ถอน
เคร่ืองบิน  201  เคร่ือง  ทหาร  10,255  นาย  ป  2518 – 2519  ถอนเคร่ืองบิน  374  เคร่ือง  ทหาร  
10,000  นาย  และดําเนินการปดฐานบินในประเทศไทยตามลําดับดังนี้  26  มิถุนายน  2518  ปดฐาน
บินอุบลราชธานี  27  ตุลาคม  2518  ปดฐานบินนครพนม  31  มกราคม  2519  ปดฐานบิน
อุดรธานี  29  กุมภาพันธ  2519  ปดฐานบินโคราช  1  มีนาคม  2520  ปดฐานสงกําลังบํารุงคาย
แสมสาร  พรอมกันนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ไดมอบฐานบินน้ําพอง  และฐานบินตาคลีใหรัฐบาลไทย
ดําเนินการตอไปพรอมอุปกรณบางอยาง4  คงเหลือเพียงเจาหนาท่ีดานเทคนิคของสหรัฐฯ  (Non – 

                                                 
 4 “การถอนทหารสหรัฐออกจากฐานทัพในประเทศไทย,” สยามจดหมายเหตุ 1,12  

(มีนาคม 2519) : 278. 
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Combatant Forces)  อีก  4,500  นาย  ท่ีดูแลการทํางานของศูนยส่ือสารอิเล็กทรอนิกสท่ีคายรามสูร  
จังหวัดอุดรธานี  คายเกาะคา  จังหวัดลําปาง  และสถานีหางฉัตร  จังหวัดเชียงใหม  เพื่อประโยชน
ตองานการจารกรรมความลับของคายคอมมิวนิสต  และบางสวนประจําอยูท่ีฐานทัพอูตะเภา  เพื่อ
ดูแลการจอดแวะ  ข้ึน – ลงของเคร่ืองบินสหรัฐฯ  ท่ีบินระหวางฐานทัพซูบิคในฟลิปปนส  กับดิเอ
โก  กาเซีย  ในมหาสมุทรอินเดีย5   

 สถานีเรดารท้ัง  3  แหงและเจาหนาท่ี  4,500  นาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งคายรามสูร  
จังหวัดอุดรธานีนี้ไดกลายมาเปนประเด็นสําคัญ  เมื่อมวลชนฝายขวาเห็นวาการใหคงคายรามสูร
เอาไวจะเปนประโยชนในทางทหารของไทย  เพราะคายรามสูรสามารถดักฟงการเคล่ือนไหว  และ
จรวดนําวิถีของคอมมิวนิสตในอินโดจีนได  แตถูกขบวนการนักศึกษาฯ  ตอตานการคงกําลัง
เจาหนาท่ีและคายรามสูรเอาไว  เพราะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสหรัฐฯ  นั้นไมข้ึนกับกฎหมาย
ไทย  เปรียบเสมือนประเทศไทยไดเสียอธิปไตยแกสหรัฐฯ  จนเกิดการเดินขบวนประทวงและ
ตอตานสหรัฐฯ ในรูปแบบตางๆ  กอนการเลือกต้ังวันท่ี  4  เมษายน  2519  มรว.คึกฤทธ  ปราโมทย  
นายกรัฐมนตรี  ไดยื่นขอเสนอ  7  ขอ  ตอสหรัฐอเมริกาในเร่ืองการถอนกําลังทหารและอุปกรณ
ทางทหารตางๆ  เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศและหลีกเล่ียงการตอตานของขบวนการนักศึกษาฯ 

1. เจาหนาท่ีอเมริกันและอุปกรณการส่ือสารตางๆ  จะตองอยูภายใตกฎหมายไทย 
2. สหรัฐฯ  จะตองไมใชเจาหนาท่ีและอุปกรณตางๆ  ของตนเพื่อคุกคามหรือแทรกแซง

อธิปไตยของประเทศอ่ืน 
3. สหรัฐฯ  จะตองรายงานกิจกรรมและขอมูลขาวสารตางๆ  ท่ีไดจากสถานีท้ังสามตอ

รัฐบาลไทยโดยตรง 
4. สหรัฐฯ  จะตองฝกสอนเจาหนาท่ีไทยเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมือส่ือสารตางๆ  โดยมี

จุดมุงหมายวาในอนาคตเจาหนาไทยจะเขาไปทํางานแทนท่ีเจาหนาท่ีอเมริกัน 
5. เจาหนาท่ีอเมริกันท่ีดูแลการทํางานของสถานีตางๆ  จะตองไมเกินจํานวนท่ีไดตกลงไว

กับรัฐบาลไทย  
6. เจาหนาท่ีอเมริกันเหลานี้ไดรับสิทธิพิเศษเทาเทียมกับเจาหนาท่ีดานเทคนิคของประเทศ

อ่ืนๆ   

                                                 
 5 พวงทอง  รุงสวัสดิทรัพย  ภวัครพันธุ,  สงครามเวียดนาม : สงครามกับความจริงของ

รัฐไทย, 130. 
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7. ขอตกลงวาดวยความรวมมือนี้มีอายุไมเกิน  2  ป  แตสามารถตออายุหรือยกเลิกโดย
ฝายใดฝายหนึ่งได6  

 
 ผลของการเจรจาปรากฏวาสหรัฐฯ  ไมสามารถยอมรับขอเสนอขอท่ี  1  ได  เม่ือท้ัง
สองฝายไมสามารถตกลงกันได  รัฐบาลคึกฤทธ์ิจึงกําหนดใหสหรัฐฯ  ถอนกําลังทหารและอุปกรณ
ตางๆ  ออกจากประเทศไทยภายในเวลา  4  เดือน  นับจากวันท่ี  20  มีนาคม  2519  หรือวันท่ี  20  
กรกฎาคม  2519  ตามแถลงการณของรัฐบาล  เร่ือง  การถอนทหารสหรัฐฯ  ออกจากประเทศไทย  
ในวันท่ี  20  มีนาคม  2519  มีเนื้อความท่ีสําคัญตอนทายวา 

   
รัฐบาลไทยบอกยกเลิกความตกลงวาดวยโครงการรามสูร  พ.ศ.2507  และพ.ศ.2508    และ
สหรัฐฯ  จะตองถอนหนวยงานพิเศษตางๆ  ท่ีสหรัฐฯ  เสนอจะคงไวพรอมดวยเจาหนาท่ี
เทคนิค  ซึ่งบัดน้ีเหลืออยูประมาณ  4,500  คน  ออกไปจากประเทศไทยภายในระยะเวลา  4  
เดือน  หลังวันท่ี  20  มีนาคม  2519  สวนเจาหนาท่ีทหารของสหรัฐฯ  ท่ีมีเหลืออยูได
หลังจากน้ันใหมีแตเพียงท่ีปรึกษาทางทหาร  ภายใตการตกลงวาดวยความชวยเหลือทาง
ทหารระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐฯ  ฉบับป  พ.ศ.2493  เทาน้ัน7  
 

 ถึงแมวาชวงเวลาดังกลาวจะคาบเกี่ยวกับการเปล่ียนรัฐบาลใหมก็ตาม  รัฐบาล
ใหมท่ีนําโดย  มรว.เสนีย  ปราโมทย  ก็ไดดําเนินนโยบายการถอนทหารสหรัฐฯ  ตอจาก
รัฐบาลเดิมตอไป  คณะรัฐมนตรีมีมติเปนเอกฉันทใหกระทรวงการตางประเทศรับหนาท่ี
ดูแลเร่ืองฐานทัพสหรัฐฯ  จนเสร็จสมบูรณ   โดยยึดหลักแหงความมีอิสรภาพ  อธิปไตย  
และไมนําประเทศไทยไปผูกพันกับประเทศใดประเทศหน่ึงโดยเฉพาะ 
 

 1.2  ความขัดแยงภายในประเทศไทยจากกรณีการถอนทหารสหรัฐอเมริกา  
 ความแตกตางทางความคิดของระบอบการปกครองเปนประเด็นปญหาระดับชาติ  ผูนํา

ของไทยไดเลือกหนทางอยูฝายเสรีประชาธิปไตยซ่ึงเขาใจวาเปนหนทางท่ีถูกตองแลว  แตปญหายัง
มีมากกวานั้นเม่ือเกิดความแตกตางทางความคิดภายในประเทศเกี่ยวกับความเคลือบแคลงใจตอ

                                                 
 6 เร่ืองเดียวกัน, 131. 
 7“การถอนทหารสหรัฐออกจากฐานทัพในประเทศไทย,” สยามจดหมายเหตุ 1,12  

(มีนาคม 2519) : 283. 
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อธิปไตยของชาติ  ขบวนการนักศึกษาและกลุมผูสนับสนุนฝายซาย  เชน  กรรมกร  ชาวนา  
นักวิชาการ  มองวาการมีทหารอเมริกันประจําการอยูในประเทศไทยน้ันเปนการแทรกแซงอธิปไตย
ของชาติไทย  การอนุญาตใหสหรัฐฯ  ตั้งฐานทัพในประเทศไดเปรียบเสมือนประเทศไทยตอง
กลายเปนลูกสมุนของสหรัฐอเมริกา  ไมเช่ือวาความต้ังใจจริงของสหรัฐฯ  นั้นจะเขามาเพ่ือปกปอง
ประเทศไทยใหพนจากการคุกคามจากคอมมิวนิสต  แตเขามาเพื่อกอบโกยผลประโยชนทางดาน
ตางๆ  ในประเทศไทยและอินโดจีน  หวังท่ีจะครอบครองโลกท้ังโลก  การเขามาต้ังฐานทัพสหรัฐฯ  
นับวาเปนการชักศึกเขาบาน  การเคล่ือนไหวตอตานการทําสงครามกับประเทศเพื่อนบานของไทย
จากกลุมฝายซายนั้นมีมาต้ังแตชวงระยะแรกเร่ิมของสงครามเวียดนามแลว  ในลักษณะของการ
เดินขบวนประทวง  การกลาวปราศรัยท่ีทองสนามหลวง  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  การจัด
นิทรรศการแสดงผลเสียตอประเทศไทยที่มีทหารอเมริกันอยูในประเทศ  เผยแพรส่ิงพิมพและงาน
วิชาการ  ในป  2509  ไดเกิดวารสารสังคมศาสตรปริทัศน  ซ่ึงมีสุลักษณ  ศิวรักษ  เปนบรรณาธิการ  
มีเนื้อหาโจมตีการทําสงครามเวียดนามและผลเสียตอประเทศไทยจากการเขามาต้ังฐานทัพสหรัฐฯ  
ในประเทศไทย  นับเปนจุดเร่ิมตนบทบาทท่ีชัดเจนของกลุมนักวิชาการและนักศึกษาตอนโยบาย
ของรัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร   

 ความเห็นดังกลาวขางตนแตกตางจากฝายรัฐบาลและกลุมผูสนับสนุนฝายขวาท่ี
ตองการใหมีฐานทัพสหรัฐฯ  อยูในประเทศไทยตอไป  ไดแก  ขบวนการปฏิรูปแหงชาติ  ศูนย
อาชีวะแหงประเทศไทย  ศูนยอาชีวะเสรี  นวพล  กระทิงแดง  กลุมพิทักษชาติไทย  สหพันธ
นักศึกษาครู  แนวรวมตอตานเผด็จการจักรวรรดินิยมคอมมิวนิสต  กลุมประชาชนผูรักชาติ  
วิหคสายฟา  กลุมลูกเสือชาวบาน  กลุมเยาวชนเสรีและหญิงไทย  กลุมกรรมกรแท็กซ่ี  กลุมอาสาแนว
รวมบางซอน  กลุมวัดสะพานพระโขนง  กลุมประสานงานความม่ันคงแหงประเทศไทย  กลุม
กรรมกรสามลอ  และกลุมประชาธิปไตย8  กลุมสนับสนุนฝายขวานี้มีกระบอกเสียงตอตาน
ขบวนการนักศึกษาฯ   ฝายซายท่ีสําคัญคือหนังสือพิมพดาวสยาม   หนังสือพิมพบานเมือง  
หนังสือพิมพเดลิไทม  และหนังสือพิมพสยามรัฐ  

 ท้ังสองฝายตางใชวิธีการในการตอสูในรูปแบบตางๆ  เพื่อใหไดมาซ่ึงชัยชนะใน
อุดมการณของตน  ตางฝายตางใชประเด็นชาตินิยมมาเปนอาวุธทําลายความชอบธรรมของอีกฝาย
หนึ่ง  ฝายขวาตอบโตการเคล่ือนไหวของขบวนการนักศึกษาฯ  โดยการรณรงคใหสาธารณชน
ไดรับรูวาการเคล่ือนไหวของเหลานักศึกษาน้ันตองการสรางความวุนวายและความรุนแรงข้ึนใน

                                                 
 8 “การถอนทหารสหรัฐออกจากฐานทัพในประเทศไทย,” สยามจดหมายเหตุ 1,12  

(มีนาคม 2519) : 285. 
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บานเมือง  และกลาวหาวาการท่ีนักศึกษาขับไลฐานทัพสหรัฐฯ  เปนแผนการกอการรายใหกอง
กําลังคอมมิวนิสตเวียดนามบุกเขายึดประเทศไทยอยางประเทศเพ่ือนบานในอินโดจีน  ซ่ึงหมายถึง
ขบวนการนักศึกษาฯ  คือคอมมิวนิสตนั่นเอง  นอกจากนี้ฝายขวายังไดปลอยขาววาขบวนการ
นักศึกษาฯ ฝกใฝกับพวกญวนอพยพ  ซ่ึงพวกญวนเหลานี้ทํามาหากินอยูในประเทศไทยไดเร่ียไร
ทรัพยสินเงินทองสงกลับไปยังประเทศเวียดนาม  เพ่ือรอวันท่ีเหมาะสมแลวจะเขาบุกประเทศไทย
ในไมชา  การรณรงคขับไลทหารอเมริกันและฐานทัพสหรัฐฯ  อยางเขมขนมาตอเนื่องของ
ขบวนการนักศึกษาฯ  ไดกลายมาเปนจุดออนท่ีทําใหถูกโจมตีจากกลุมสนับสนุนฝายขวา  โดย
กลาวหาวาการเคล่ือนไหวตอตานสหรัฐฯ  ของขบวนการนักศึกษาฯ  นั้นเพื่อเปนการปูทางใหกอง
กําลังคอมมิวนิสตจากตางประเทศเขาบุกประเทศไทย  ท้ังท่ีสหรัฐฯ  และรัฐบาลไทยไดตกลงและ
ดําเนินการถอนกําลังทหารอเมริกันออกไปเปนสวนใหญแลว   

 กลุมฝายขวาไดพิมพโปสเตอรประณามการเคล่ือนไหวตอตานสหรัฐฯ ของขบวนการ
นักศึกษา  เชน  “จักรวรรดินิยมคอมมิวนิสตหนุนหลังสุนัขรับใชคอมมิวนิสต  คบคิดขับฐานทัพ
อเมริกัน  ท้ังๆ  ท่ีรูวาตองออกไป”  “อธิปไตยของชาติไมไดอยูท่ีฐานทัพ  ทําไมลาวมีญวน  5  หม่ืน
คน  รัสเซีย  3,000  คน  คิวบา  1,500  คน  แลวทําไมจะใหไทยอยูอยางโดดเดี่ยว”9  ในตอนเย็นของ
วันท่ี  23  มีนาคม  2519  กลุมมวลชนฝายขวาไดชุมนุมอภิปรายโจมตีขบวนการนักศึกษา  และนํา
โปสเตอรแผนหนึ่งออกมาแสดงใหผูรวมชุมนุมไดเห็น  โดยประกาศวายึดมาไดจากท่ีทําการ
ศูนยกลางนิสิตนักศึกษาฯ  ดานหนึ่งของโปสเตอรเปนธงชาติไทย  มีเนื้อเพลงชาติไทยอยูดานลาง  
อีกดานหน่ึงเปนรูปธงสีแดงมีดาวสีเหลืองอยูตรงกลาง  ขางบนมีตัวอักษรเขียนวา  “ธงชาติไทยท่ีจีน
แดงกําหนดให”  และดานลางเขียนวา  “เนื้อเพลงชาติไทยท่ีจีนคอมมิวนิสตแตง”  เนื้อเพลงวาดังนี้  
“ลูกไทยใจหาวหาญ  ผูเผด็จการทารุณไมหวั่นไหว  เผด็จการประหารชีวัน  ศรัทธายิ่งม่ันจนส้ินใจ  
เลือดไทยสาดแดงลงอาบระแหงซึมแผนดินไทย  ดุจเปลวเพลิงท่ีไหมดวงใจ  ตื่นเถิดลูกไทย  
เหมือนไฟท่ีราดน้ํามัน”10   

 ในขณะเดียวกันฝายนักศึกษาก็ชูปายขับไลสหรัฐฯ  ดวยถอยคําตางๆ  ในขณะกลาว
ปราศรัยและเดินขบวนเชนกัน  เชน  “จักรวรรดินิยมอเมริกาไสหัวออกไป”   ผูสนับสนุนฝายซายได
นําเอาผลงานดานวรรณกรรมของอดีตนักคิดนักเขียนมาแตงเปนเพลงเพื่อชีวิต  ท่ีมีเนื้อหาตองการ

                                                 
 9 พวงทอง  รุงสวัสดิทรัพย  ภวัครพันธุ,  สงครามเวียดนาม : สงครามกับความจริงของ

รัฐไทย, 133. 
 10“การถอนทหารสหรัฐออกจากฐานทัพในประเทศไทย,” สยามจดหมายเหตุ 1,12  

(มีนาคม 2519) : 286. 
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ขับไลจักรวรรดินิยมอเมริกัน  นักคิดนักเขียนในอดีต  ไดแก  จิตร  ภูมิศักดิ์  อัสนีย  พลจันทน  
กุหลาบ  สายประดิษฐ  เปนตน  เกิดกลุมนักรองเพลงเพ่ือชีวิตฝายซาย  ไดแก  วงคาราวาน  วง
กรรมาชีพ  พงษเทพ  กระโดนชํานาญ  กลุมผูสนับสนุนฝายซายเหลานี้ใชงานดานวัฒนธรรมเปน
อาวุธโจมตีจักรวรรดินิยมอเมริกันในรูปของงานวรรณกรรม  บทเพลง  ภาพเขียน  บทกวี  ดังเชนบทกวี
ของจิระนันท  พิตรปรีชา  ท่ีประพันธ  “ลํานําปลุกผี”  ไวดังนี้ 

 
มวลมนุษยรวมแผนดิน กําลังกินกากอาหาร 

 ดินไทยไทยทําการ  ผลาหารใครยึดครอง ? 
 จักรวรรดิ – จักรพรรดินิยม  ขูขมเขาเปนเจาของ 
 ประโยชนไดเปนกายกอง  เหนือเลือดนองกระดูกโพลน 
 รอหนอยเถอะวันดี  กระดูกผีจักผาดโผน 

        ตอสูหมูชาติโจร                         ฝูงเหลือบสิ้นแผนดินไทย11 
 
 ภายหลังเหตุการณ  14  ตุลา  2516  บทเพลงเพื่อชีวิตไดถูกประพันธข้ึนมากมาย  

เนื้อหาของบทเพลงจํานวนมากตอตานการเขามาต้ังฐานทัพสหรัฐฯ  ในประเทศไทย  บทเพลงท่ีโดง
ดังมากในหลังยุค  14  ตุลา  เปนผลงานของวงดนตรีคาราวานในช่ือเพลงวา  อเมริกันอันตราย  มี
เนื้อรองขับไลจักรวรรดินิยมสหรัฐฯ  วา 

มาพวกเรารวมเดินฟนฝา กาวไปกับประชาดวยศรัทธาท่ียิ่งใหญ 
เมืองไทยเปนของเรา  ทําไมใหเขาเขามา 
จักรวรรดิอเมริกา   อเมริกามันมาย่ํายี 
เลือดไทยตองไหลริน  แผนดินถูกเขาครอบครอง 
ทําลายบานพ่ีเมืองนอง  ลมตายกายกองเลือดนองแผนดิน 
เมืองไทยเปนของไทย  ออกไปไมใชของมัน 
จักรวรรดิอเมริกัน   มันเท่ียวรุกรานไมวาบานเมืองใคร 
แบงแยกแลวทําลาย  นาทรายนาหินกอง 
อยูกินกันอยางพี่นอง  ไอผูปกครองมันมาจุดไฟ 
รวมกันเถิดผองเรา  เผาพันธุเพื่อนผองไทย 
อเมริกันมันตองออกไป  อธิปไตยจึงจะสมบูรณ12 

                                                 
 11 พวงทอง  รุงสวัสดิทรัพย  ภวัครพันธุ,  สงครามเวียดนาม : สงครามกับความจริงของ

รัฐไทย, 100. 
 12 เร่ืองเดียวกัน. 
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 กรณีการคงไวของสถานีเรดารคายรามสูร  จังหวัดอุดรธานี  ไดกลายมาเปนประเด็น
สําคัญ  เม่ือมวลชนฝายขวาเห็นวาการใหคงคายรามสูรเอาไวจะเปนประโยชนในทางทหารของไทย  
เพราะคายรามสูรสามารถดักฟงการเคลื่อนไหว  และจรวดนําวิถีของคอมมิวนิสตในอินโดจีนได  
ในทางตรงกันขามขบวนการนักศึกษาฝายซายมองวาการมีฐานเรดารและเจาหนาท่ีสหรัฐฯ  4,500  
นายประจําการอยู  ก็ไมตางอะไรกับเม่ือคร้ังมีทหารอเมริกันอยูเต็มบานเต็มเมือง  เปรียบเสมือน
ประเทศไทยไมมีศักดิ์ศรีและอธิปไตยท่ีแทจริง  เพราะภายในสถานีเรดารรามสูรนั้น  เจาหนาท่ีไทย
ไมสามารถเขาไปในเขตน้ันได  อีกท้ังเจาหนาท่ีสหรัฐฯ  ในคายรามสูรยังอยูภายใตกฎหมายของ
สหรัฐฯ  ดวย   

 นักศึกษาฝ ายซ าย เค ล่ือนไหวตอต านดวยการเ ดินขบวนคร้ังใหญ   เ ร่ิมจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จุดมุงหมายคือสถานทูตสหรัฐอเมริกา  บนถนนวิทยุ  การเดินขบวนคร้ัง
นี้มีผูรวมอุดมการณทยอยเขาสูขบวนเปนจํานวนเรือนหม่ืนคน  ขณะท่ีขบวนประทวงเคล่ือนไปถึง
บริเวณวัดปทุมวนาราม  ไดมีผูปาระเบิดเขามายังกลุมผูเดินประทวง  สงผลใหมีผูเสียชีวิต  4  ราย  
และบาดเจ็บอีก  73  คน13  ซ่ึงเช่ือวาเปนการกระทําของกลุมผูสนับสนุนฝายขวา  สหรัฐฯ  ตกลงทํา
การถอนเจาหนาท่ีเทคนิคชุดสุดทายในอีก  4  เดือนตอมา  และหลังจากนั้น  6  เดือน  ขบวนการ
นักศึกษาถูกลอมปราบในวันท่ี  6  ตุลาคม  2519  ในขอหาเปนคอมมิวนิสต         
 

 1.3  การจัดการฐานทัพสหรัฐหลังจากการถอนทหารอเมริกาของรัฐบาลไทย  
 หลังจากท่ีสหรัฐอเมริกาไดทําการถอนทหารออกจากฐานทัพในประเทศไทยแลว  ได

ท้ิงขาวของเคร่ืองใชในกิจกรรมทางทหารไวมากมาย  เชน  เคร่ืองยิงอาวุธ  กระสุน  พาหนะ  อาคาร
สํานักงาน  สถานีเรดาร  เปนตน  สวนหนึ่งถูกนํากลับประเทศสหรัฐอเมริกาและมีอีกหลายสวนถูก
เคล่ือนยายไปยังฐานทัพสหรัฐฯ  ท่ีประจําอยูในสวนตางๆ  ของโลก  ฐานทัพสหรัฐฯ ในประเทศ
ไทย  7  แหง  มีอุปกรณทางทหารท่ีสหรัฐฯ  ท้ิงเอาไวนั้น  ไดกอประโยชนมากนอยแตกตางกัน
ออกไป  ซ่ึง น.ท.เกรียงไกร  สินธวานนท  ผูบังคับการฐานบินอุดรธานี  ไดช้ีแจงวาเกี่ยวกับการถอน
ทหารอเมริกันจากฐานบินอุดรธานีวา   

 
ฝูงบินท่ี  432  ของสหรัฐฯ  ซึ่งประกอบดวยเครื่องบินขับไลแบบ  F 4 E  จํานวน  5  ฝูง  
และกําลังทหารประมาณ  7,000  คน  ไดถอนออกไปจากฐานบิน  และมีการปดฐานบินและ
สงมอบฐานบินใหกับทางราชการไทยเม่ือวันท่ี  31  มกราคม  2519  เหลือเพียงเจาหนาท่ี

                                                 
 13“การถอนทหารสหรัฐออกจากฐานทัพในประเทศไทย,” สยามจดหมายเหตุ 1,12  

(มีนาคม 2519) : 285. 
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สวนหลังของกําลังท่ีถอนออกไป  มีหนาท่ีบรรจุหีบหอขนถายอุปกรณของสหรัฐฯ  เพ่ือ
สงกลับ  จํานวน  200  คน  เมื่อทํางานเสร็จเรียบรอยแลว  ไดถอนกลับออกไปหมดเมื่อวันท่ี  
21  กุมภาพันธ  2519  สหรัฐฯ  ไดท้ิงส่ิงกอสรางเปนอาคารถาวร  สรางดวยไมและคอนกรีต
ไว  500  หลัง  รวมท้ังทางวิ่งของเครื่องบินท่ีสรางไวอยางดีเยี่ยม  นอกจากน้ียังไดมอบ
รถยนตและพาหนะไวใหอีก  200  คัน  ซึ่งอยูในสภาพดีใชงานไดประมาณ  70  คัน  และยัง
มอบเครื่องมือและเครื่องอํานวยความสะดวกไวใหอีกพอสมควร  สวนเครื่องมือสื่อสาร  
และอีเลคโทรนิค  สหรัฐฯ  นํากลับไปหมด14   

 
 รัฐบาลมีภาระสําคัญในการดําเนินการแกไขปญหาเร่ืองอุปกรณเคร่ืองใชในฐานทัพ

สหรัฐฯ  ตามความเหมาะสมของประโยชนการใชงานอยางสูงสุด  รวมท้ังปญหาจากการถอนกําลัง
ทหารสหรัฐฯ  ออกจากประเทศไทย  ปญหาท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  ไดแก  ความเสียหายตอทรัพยสิน
ภายในบริเวณฐานบิน  เพราะยังไมไดมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ  รวมท้ังจัดต้ัง
งบประมาณเพ่ือบํารุงรักษาทรัพยสินเหลานี้  รัฐบาลตองรับผิดชอบในการหางานใหแกลูกจางตก
งานประมาณ  30,000  คน  รัฐบาลจะตองสงเคราะหบุคคลบางประเภทท่ีเคยรับรายไดจากการ
บริการแกทหารสหรัฐฯ ในรูปตางๆ  รัฐบาลตองฟนฟูเศรษฐกิจในทองถ่ินท่ีมีฐานบิน  ซ่ึงรายไดจะ
หดตัวลง  หลังจากการถอนออกไปของทหารสหรัฐฯ  ในเบ้ืองตนรัฐบาลเตรียมตัวหาทางออกกับ
ปญหานี้ดวยการดําเนินโครงการ  3  โครงการ  ไดแก  โครงการแกปญหาการวางงานของกรม
แรงงาน  กําหนดระยะเวลาปฏิบัติการ  10  เดือน  ใชงบประมาณ  1,137,400  บาท  เพ่ือแกไขปญหา
ในจังหวัดอุดรธานี  ระยอง  ชลบุรี  อุบลราชธานี  นครราชสีมา  และนครพนม  โครงการสงเคราะห
และฝกอาชีพสตรีของกรมประชาสงเคราะห  เพื่อชวยเหลือสตรีท่ีเคยประกอบอาชีพบริการแก
ทหารอเมริกันไดมีวิชาชีพเล้ียงตนเองอยางม่ันคงในทางท่ีควร  ใชงบประมาณ  28,830,000  บาท  
(ใชเวลาฝกเพียง  4  เดือน)  โครงการพัฒนาเมืองหลักและกระจายความเจริญไปสูชนบท  เปน
โครงการของการนิคมอุตสาหกรรม15    

 จังหวัดอุดรธานีมีคายทหารอเมริกันอยู  2  แหงดวยกัน  คือ  หนวยเปปเปอรไกรนเดอร  
หนวยวิจัยการส่ือสารคายรามสูรย  ท่ีตําบลโนนสูง  และฐานบินสหรัฐฯ  ท่ีตําบลหนองบัว  อําเภอ
เมืองอุดรธานี  สําหรับหนวยเปปเปอรไกรนเดอร  และหนวยวิจัยการส่ือสารคายรามสูรยใชเนื้อท่ี
บริเวณต้ังสํานักงาน  ประมาณ  1,915  ไร  สวนบริเวณของฐานทัพอากาศสหรัฐอเมริกา  และ
                                                 

 14 หนังสือพิมพสยามรัฐ, 17  มีนาคม  2519. 
 15 “หนังสือกระทรวงมหาดไทย, การประชุมเพื่อพิจารณาปญหาเกี่ยวกับฐานทัพสหรัฐฯ

ท่ีใชอยูในประเทศไทย ,” เอกสารกระทรวงมหาดไทย, (1)  มท.3.1.5.18/2, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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บริเวณของบริษัทไทยแอรเวส แอรคราฟท  แมนเทแนนท  จํากัด  (รับชวงตอจากบริษัทแอร
อเมริกา)  ใชเนื้อท่ี  3,483  ไร  จํานวนเจาหนาท่ีอเมริกาท้ังพลเรือนและทหารในจังหวัดอุดรธานี  
เทาท่ีเปดเผยมีประมาณ  8,000  คน  มีสํานักงานอันประกอบดวย  ตัวตึก  อาคารและโรงเก็บอาวุธ  
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  และอุปกรณตางๆ  มากมาย  เม่ือทหารอเมริกันถอนออกไปแลวตัวตึก  อาคาร  
และสถานท่ีตางๆ  ทางสหรัฐฯ  จะไดมอบใหรัฐบาลไทยใชประโยชนเพื่อทางราชการไทยตอไป   

 รัฐบาลไดประชุมพิจารณาปญหาเกี่ยวกับฐานทัพสหรัฐฯ  ในจังหวัดอุดรธานี  เม่ือ  13  
ตุลาคม  พ.ศ.2518  ในเบื้องตนมีความคิดท่ีจะดําเนินโครงการพัฒนาเมืองหลักและกระจายความ
เจริญไปสูชนบท  ซ่ึงมุงท่ีจะสรางความม่ันคงในโครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดสําคัญ  ท่ีจะ
เปนตัวกระจายความเจริญไปสูทองถ่ินโดยรอบ  สําหรับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีฐาน
บินตั้งอยู  และจัดอยูในโครงการพัฒนาเมืองหลักนอกจากจังหวัดอุดรธานีแลวยังมีจังหวัด
อุบลราชธานีอีกหนึ่งจังหวัด  ซ่ึงพิจารณาแลวเห็นวาจะสามารถใชประโยชนจากวัสดุอุปกรณและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกในฐานทัพ  เพื่อการดําเนินการตามโครงการไวเปนอยางดี  เชน  การจัดต้ัง
บริเวณท่ีอยูอาศัยของชุมชน  การขยายสถานศึกษา  ขยายบริการดานสาธารณูปโภคตางๆ16  จัดต้ัง
นิคมอุตสาหกรรมข้ึนในพื้นท่ีซ่ึงสหรัฐฯ  ใชเปนท่ีอยูอาศัยประมาณ  248  ไร  จัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรมข้ึนในพื้นท่ีซ่ึงเคยเปนบริเวณบริษัท  ไทยแอรเวย แอรคราฟ แมนเทแนนซ  จํากัด  
พื้นท่ีประมาณ  75  ไร  แตการดําเนินงานของบริษัท  ไทยแอรเวย แอรคราฟ แมนเทแนนซ  จํากัด  
คงจะตองยุติลงเนื่องจากไมมีลูกคาแลว  นิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแหงรวมกันจะเปนเพียงนิคม
อุตสาหกรรมขนาดเล็กเทานั้น  เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีมีวัตถุดิบซ่ึงมีคุณคาทางดานอุตสาหกรรม
ไมมากนัก  ฐานบินอุดรธานีควรใชประโยชนรวมกันท้ังทางการทหาร  การบินพาณิชย  การนิคม
อุตสาหกรรม  และใชประโยชนอ่ืนตามความตองการของสวนบริหารจังหวัด  นอกจากนี้นิคม
อุสาหกรรมที่จะจัดข้ึนในจังหวัดอุดรธานี  นครพนมและอุบลราชธานี  จะใชเปนฐานสนับสนุนฝก
อาชีพของกรมประชาสงเคราะหดวย  สวนบริเวณคายรามสูร  ตําบลโนนสูง  จังหวัดอุดรธานี  
เสนอใหใชเปนท่ีตั้งมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเพราะมีตัวตึกอาคารสํานักงานเปนจํานวนมาก  มี
บริเวณกวางขวาง  สงบเงียบ  และไมไกลจากตัวเมืองมากนัก  

 ในการสงเสริมการลงทุน  รัฐพิจารณาใหมีส่ิงลอใจ  เพื่อเรงรัดใหมีการลงทุน  ซ่ึง
หมายถึงแหลงงานสําหรับผูท่ีหมดอาชีพจากการถอนทหารสหรัฐฯ  ส่ิงลอใจซ่ึงควรใหมีข้ึนสําหรับ
ผูลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเหลานี้ในระยะ  2519 – 2521  ประกอบดวย  การยกเวนภาษีเคร่ืองมือ

                                                 
 16 “หนังสือกระทรวงมหาดไทย, 13  ตุลาคม  2518, โครงการที่ควรดําเนินการ,” เอกสาร

กระทรวงมหาดไทย (1)  มท  3.1.5.18/2,  หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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เคร่ืองจักร  การยกเวนภาษีรายไดสําหรับโรงงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด  การอํานวยความสะดวก
ในการต้ังโรงงาน  ซ่ึงในปจจุบันผูลงทุนตองขออนุญาตจากหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของหลาย
หนวย  ทําใหเสียเวลามาก  สมควรมอบอํานาจในการพิจารณาอนุญาตการจดทะเบียน  การจัดต้ัง
ท้ังหมดนี้ใหแกการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  การใหส่ิงลอใจอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม  รวมท้ัง
แหลงเงินกูอัตราดอกเบ้ียตํ่า  ความตองการงบประมาณ  จากการสํารวจช้ันแรก  คาดวาการนิคม
อุตสาหกรรมจะมีความตองการงบประมาณ  (สําหรับป  2519 – 2521  รวม  3  ป)  15.8  ลานบาท  
แบงเปนงบประมาณการดัดแปลง  13  ลานบาท  งบประมาณดําเนินการนิคมอุตสาหกรรม  2.8  
ลานบาท17   

 การเตรียมแผนงานไวของรัฐบาลไทยและทางจังหวัดตางวาดหวังไววา  หลังการถอน
ทหารอเมริกันแลว  สหรัฐฯ  เจาของทรัพยสมบัติทางทหารอันมหาศาลในจังหวัดอุดรธานีจะไมส้ิน
คุณคาโดยเปลาประโยชน  มรดกท่ีหลงเหลืออยูจะสามารถแปรเปล่ียนใหเกิดประโยชนแก
ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีและใกลเคียงมากท่ีสุด  ท้ังการตั้งนิคมอุตสาหกรรม  การตั้ง
มหาวิทยาลัย  ฯลฯ  ซ่ึงจะสามารถดูแลแรงงานในจังหวัดหลังการถอนทหารอเมริกันไดเปนอยางดี  
แตจากการท่ีรัฐบาลไทยและสหรัฐฯ  ไมสามารถตกลงกันไดในรายละเอียดดานกฎหมาย  รัฐบาล
ไทยจึงไดลงมติเปนเอกฉันทใหสหรัฐฯ  ถอนกําลังทหารอเมริกันและอุปกรณตางๆ  ในฐานบิน
อุดรธานี  และเครื่องมือส่ือสารท่ีสําคัญในคายรามสูรออกจากประเทศไทยท้ังหมดภายในวันท่ี 20  
กรกฎาคม  2519  เปนอันวาการเตรียมแผนการรับมือผลกระทบจากการถอนทหารอเมริกันของทาง
ภาครัฐนั้น  มีอันตองลมลงอยางไมเปนทาท้ังส้ิน  โครงการใหญท่ีไดเตรียมไวขางตน  ปจจุบันมิได
มีการดําเนินการตามแผนการแตอยางใด  ช้ินสวนสําคัญของอุปกรณส่ือสารขนาดใหญในคาย
รามสูร  รัฐบาลสหรัฐฯ ไดนํากลับไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา  ยังหลงเหลืออุปกรณท่ีเกี่ยวของกับ
สถานีเรดาหอยูบาง  แตหลังจากท่ีทหารอเมริกันถอนกําลังไปแลว  ไดถูกกลุมมิจฉาชีพในทองถ่ิน  
หรือแมกระท่ังทหารในคายเองเขามาขโมยขาวของเคร่ืองใชตางๆ  เชน  สายไฟ  ลวดหนาม  โตะ  
เกาอ้ี  ฯลฯ  ไปขายกับรานรับซ้ือของเกา  เพราะเจาหนาท่ีของรัฐบาลมีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะดูแล
ความปลอดภัยในคายรามสูรท่ีมีพื้นท่ีกวา  800  ไรได  นอกจากนี้ยังมีตัวตึก  อาคารสํานักงาน  
อาคารท่ีพัก  ซ่ึงคายสุนทรธรรมธาดา  (คายรามสูรในอดีต) ไดประยุกตอาคารตางๆ  ใชในกิจการ
ทหารตอมากระท่ังปจจุบัน  

                                                 
 17 “หนังสือกระทรวงมหาดไทย,  สรุปขอเสนอของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย,” เอกสารกระทรวงมหาดไทย (1)  มท  3.1.5.18/2 , หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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2.  ผลกระทบทางเศรษฐกิจหลังการถอนทหารสหรัฐฯ 
 ในชวงเวลากวา  2  ทศวรรษท่ีรัฐบาลสหรัฐฯ  ไดสงทหารเขามาประจําการในประเทศ

ไทย  เพื่อทําหนาท่ีตานการแผอิทธิพลขบวนการคอมมิวนิสตลุกลํ้าเขาสูราชอาณาจักรไทย  และ
ชวยเหลือในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคท่ีจําเปน  โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ซ่ึงเปนพื้นท่ีลอแหลม  เส่ียงตอการถูกแทรกซึม  จังหวัดอุดรธานีเปนท่ีตั้งฐานทัพสหรัฐฯ  2  แหง
ดวยกัน  การตั้งฐานทัพสหรัฐฯ ในจังหวัดอุดรธานีทําใหมีทหารอเมริกันเขามาประจําการในจังหวัด
อุดรธานีเปนจํานวนมาก  ทําใหเกิดการเปล่ียนอยางกะทันหันของสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
จังหวัดอุดรธานี  สงครามในอินโดจีนดําเนินมาจนกระท่ังไดมีขอตกลงสันติภาพระหวางสหรัฐฯ  
กับเวียดนามเหนือ  ณ  กรุงปารีส  ในป  พ.ศ.  2516  หลังจากนั้นสหรัฐฯ  จึงไดเร่ิมถอนกําลังทหาร
ออกจากอินโดจีนรวมท้ังประเทศไทยอยางตอเนื่อง  โดยใชเวลานานกวา  3  ป   

 การถอนทหารอเมริกันออกจากจังหวัดอุดรธานีไดสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมเมืองอุดรธานีอยางกะทันหันเชนกัน  แตการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ของเมืองอุดรธานีในคร้ังนี้เปนไปในลักษณะตรงกันขาม  เนื่องจากการถอนทหารออกจากจังหวัด
อุดรธานีนั้นหมายถึงเงินดอลลารสหรัฐฯ  ท่ีหมุนเวียนอยูในระบบเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีตองหด
หายไป  ประชาชนและเจาของกิจการในสาขาอาชีพตางๆ  ตองประสบกับปญหาการตกงานและเลิก
ลมกิจการ  เพราะเม่ือไมมีทหารอเมริกันแลว  ลําพังกําลังการซ้ือของผูคนในทองถ่ินเอง  ไมสามารถ
ท่ีจะพยุงกิจการตางๆ  ใหดําเนินตอไปได  นอกจากนี้ยังสงผลตอสภาพสังคมท้ังในดานดีและราย
อ่ืนๆ  อีกมากมาย  อยางไรก็ตามแมวาจังหวัดอุดรธานีจะไดรับผลกระทบจากการถอนทหารสหรัฐฯ  
ออกจากจังหวัดอุดรธานีหลังสงครามเวียดนามอยางชัดเจนก็ตาม  แตจังหวัดอุดรธานีก็ใชเวลาไม
นานในการฟนฟูระบบเศรษฐกิจของจังหวัดใหกลับมาคึกคักไดอยางเดิมมาจนถึงปจจุบัน  อัน
เนื่องมาจากจังหวัดอุดรธานีเปนศูนยกลางการติดตอคาขาย  การคมนาคม  การบริหารงานราชการ  
ในภูมิภาคอีสานตอนบน  จึงทําใหมีผูคนเขามาติดตอคาขายอยางตอเนื่องเชนเดิมนั่นเอง 

 
 2.1  ผลกระทบตอการดําเนินกิจการ 

 การถอนทหารอเมริกันออกจากฐานทัพในจังหวัดอุดรธานี  ไดสงผลกระทบตอการ
ดําเนินกิจการตางๆ  มากมาย  กิจการบานเชา  บังกะโล  เปนกิจการหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบจากการ
ถอนทหารอเมริกันในคร้ังนี้  เพราะในชวงของวิกฤตสงครามนั้นทหารอเมริกันจะมาเชาบานอยูกิน
กับเมียเชาของตน  เพราะมีความเปนสวนตัวและภายในคายทหารมีจํานวนท่ีพักไมเพียงพอ  ไม
เพียงทหารอเมริกันเทานั้นท่ีนิยมเชาบาน  และบังกะโล  แตยังมีผูคนตางถ่ินท่ีเขามาทํางานหนาคาย
ทหารอีกดวย  กิจการบานเชา  บังกะโลสรางรายไดมากมายแกเจาของกิจการ  แตหลังจากทหาร
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อเมริกันถอนออกจากจังหวัดอุดรธานีแลว  กิจการบานเชาตกตํ่าลงอยางมาก18  เพราะผูมาเชาสวน
ใหญนั้นคือทหารอเมริกัน  อัตราคาเชาตอหนึ่งหลังราคาเดือนละ  1,000  บาทข้ึนไป  แสดงวา
เจาของกิจการจะตองขาดรายไดไปเดือนละกวา  10,000  บาทเลยทีเดียว19  บานเชา  บังกะโล  ท่ีตั้ง
เรียงรายอยูบริเวณหนาคายทหารท้ังสองแหง  คอยๆ  ปดกิจการลงอยางตอเนื่องจนเกือบหมด  บาน
เชา  บังกะโล  ถูกเปล่ียนสภาพไปใชประโยชนอยางอ่ืน  บางก็เปดใหเชาตอไปโดยมีกลุมขาราชการ
เปนผูนิยมมาเชาอาศัย  เจาของกิจการเองก็เขาใจถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีกําลังเปนอยูในจังหวัดอุดรธานี  
จึงไดลดราคาคาเชาลงใหเหมาะสมกับรายไดของผูมาขอเชาดวย  กิจการบานเชา  บังกะโลหลงเหลือ
อยูมาจนกระท่ังปจจุบันนี้นอยมาก  บริเวณหนาคายรามสูรยังเหลือหองเชาต้ังแตยุคฐานทัพสหรัฐฯ  
เพียงแคแหงเดียว  ซ่ึงต้ังอยูตรงขามกับคายพระยาสุนทรธรรมธาดา  (คายรามสูรเดิม) เจาของกิจการ
ไดทําการปรับปรุงมาอยางตอเนื่อง  และเปดใหคนท่ัวไปและนักเรียนนักศึกษาเชารายเดือนมา
กระท่ังปจจุบัน 
 กิจการดานสถานบันเทิงจําพวก  บารผี20 ไนทคลับ  อาบอบนวด  โบวล่ิง  โรง
ภาพยนตร  ฯลฯ  ตางก็ไดรับผลกระทบตอกิจการอยางหนักเชนเดียวกัน  เพราะแขกท่ีเขามารับ
บริการแสวงหาความสุขสําราญในสถานบันเทิงเหลานี้  เกือบจะเปนทหารตางชาติแทบท้ังส้ิน  เม่ือ
ทหารอเมริกันไมอยูแลวสถานบันเทิงบริเวณหนาคายทหารอเมริกันไดปดกิจการลงเกือบทุกราย  
เจาของกิจการสถานบันเทิงท่ีเปนคนในทองถ่ินก็ตองหันไปประกอบธุรกิจอยางอ่ืน  สวนเจาของ
กิจการสถานบันเทิงท่ีเปนคนตางถ่ินซ่ึงมีจํานวนมากก็ตองปดกิจการลงเชนกัน  พรอมกับยายถ่ินทํา
กินไปยังท่ีอ่ืน  หรือกลับไปประกอบกิจการอ่ืนๆ  ยังภูมิลําเนาของตนเอง  กิจการสถานบันเทิงท่ียัง
พอดําเนินกิจการตอไปไดในชวงเวลานั้นมีอยูเพียงเล็กนอย  สถานบันเทิงเหลานั้นสามารถดําเนิน
กิจการตอไปไดก็เพราะสถานบันเทิงเหลานั้นต้ังอยูในตัวเมืองอุดรธานี  ยังมีคนในทองถ่ินเขาไป
เท่ียวหาความสําราญอยูเชนเดิม  ซ่ึงเปนคานิยมท่ีคนทองถ่ินรับมาจากทหารอเมริกันนั่นเอง    

 เม่ือทหารอเมริกันถอนออกจากจังหวัดอุดรธานีทําใหบรรยากาศท่ีเคยครึกคร้ืนตลอด
ท้ังกลางวันและกลางคืนบริเวณหนาคายทหารท้ังสองแหงเงียบเหงาลงอยางรวดเร็ว  เพียงเวลาไม

                                                 
 18 สัมภาษณอาจารย  ดร.ปรีชา  อรัญวารีวารี,  ศึกษานิเทศกจังหวัดอุดรธานี  นักจัด

รายการวิทยุคายเปปเปอรไกรนเดอร  อดีตนักศึกษาที่รวมขับไลทหารอเมริกันในจังหวัดอุดรธานี,             
10  กันยายน  2550.  

 19 สัมภาษณนายสันติชัย  ทองยันต, อดีตเสมียนในคายรามสูร,  10  กันยายน  2550. 
 20 สัมภาษณจาสิบเอกผล  หวนอารมณ,  ผูบังคับหมูคายพระยาสุนทรธรรมธาดา  ร.13  

พัน1,  14  มกราคม  2551. 
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นานบริเวณหนาคายทหารก็เหลือเพียงรองรอยของกิจการสถานบันเทิงเทานั้น  สถานบันเทิงหนา
คายทหารสวนใหญซ่ึงเปนบานไมหรือหองแถวขนาดเล็ก  หลังจากการปดกิจการแลวก็กลายเปน
เพียงท่ีอยูอาศัยของผูคน  แตไมถึงกับตองร้ือถอนตัวอาคารแตอยางใด  
 กิจการโรงแรม  เปนอีกกิจการหน่ึงท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจในคร้ังนี้  เพราะทหารอเมริกันคือลูกคาช้ันหนึ่งท่ีทางโรงแรมคอยใหการตอนรับอยูทุกๆ  
วัน  การขาดไปของรายไดจากทหารอเมริกันสงผลใหกิจการโรงแรมซบเซาลงอยางมาก  ยอดจอง
หองพักลดลงอยางรวดเร็ว  เกิดภาวะขาดทุน  โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงแรมระดับหาดาวท่ีเจาของ
กิจการตั้งใจสรางข้ึนมาเพ่ือสนองความตองการของทหารอเมริกัน  ยอดการเชาหองพักไดหด
หายไปเพราะอัตราคาเชาหองของโรงแรมอยางดีนั้น  มีเพียงทหารอเมริกันและนายทุนในเมือง
เทานั้นท่ีจะมีทรัพยสินเพียงพอสําหรับการเชาหองพักของโรงแรม  ทําใหโรงแรมหลายแหงตองปด
กิจการลง  ในป  พศ.2518  จังหวัดอุดรธานีมีกิจการโรงแรมท้ังหมด  25  แหง  หลังการถอนทหาร
อเมริกันกิจการโรงแรมในจังหวัดอุดรธานีปดกิจการลง  9  แหง  ไดแก  โรงแรมบัวขาว  โรงแรม
สวาง  โรงแรมภาคอีสาน  โรงแรมหาแยก  โรงแรมอุดรสากล  โรงแรมภูมิดุษฎี  โรงแรมแสนเจริญ  
โรงแรมศรีนคร  โรงแรมศรีสงา21  อยางไรก็ตามแมวากิจการโรงแรมจะไดรับผลกระทบจากการ
ถอนทหารอเมริกันเชนเดียวกับกิจการดานอ่ืนๆ  แตเนื่องจากจังหวัดอุดรธานีเปนเมืองศูนยกลาง
ของภาคอีสานเหนือ  เปนศูนยกลางของการคมนาคม  การติดตอคาขายของจังหวัดใกลเคียง  เชน  
จังหวัดขอนแกน  หนองคาย  เลย  สกลนคร  นครพนม  และหนองบัวลําภู ทําใหมีผูคนเดินทางเขา
มาติดตอคาขายอยูอยางตอเนื่อง  ทําใหกิจการโรงแรมในเมืองอุดรธานียังสามารถดําเนินธุรกิจ
ในชวงวิกฤตนั้นได  แมจะมีการปดกิจการลงจํานวนหน่ึงบางก็ตาม  แตเม่ือสภาพเศรษฐกิจกลับฟน
ตัวแลว  พ.ศ.2525  กิจการโรงแรมก็ไดเร่ิมขยายตัวและเพิ่มจํานวนข้ึนอยางตอเนื่อง  โดยในป  พ.ศ.
2525  หลังการถอนทหารอเมริกันเพียง  6  ป  เมืองอุดรธานีมีกิจการโรงแรมท้ังส้ิน  39  แหง22 

                                                 
 21 เปรียบเทียบระหวางตารางรายช่ือโรงแรมในจังหวัดอุดรธานีชวง พ.ศ.2503 – 2518 

ของ  เพ็ญแข  คชเดช,  “บทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองของคนไทยเช้ือสายจีนในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี  พ.ศ.2480  ถึง  พ.ศ.2540” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ไทยคดีศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543), 102. กับ ตารางโรงแรม  โมเต็ล  
บังกะโล  หอพัก  เทศบาลเมืองอุดรธานี  พ.ศ.2525  ของ  กองวิจัย สํานักผังเมือง, รายงานวิจัยเมือง
อุดรธานี, 2525, 149 -150. 

 22 กองวิจยั สํานกัผังเมือง, รายงานวิจยัเมืองอุดรธานี, 2525, 148. 
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 ไมเพียงกิจการบานเชา  บังกะโล  สถานบันเทิงและโรงแรมเทานั้นท่ีไดรับผลกระทบ
จากการถอนทหารอเมริกันออกจากจังหวัดอุดรธานี  ยังมีอีกหลายกิจการท่ีไดรับผลเสียหายมาก
นอยแตกตางกันออกไป  เชน  กิจการรับเหมากอสราง  ซ่ึงกอนหนานั้นเฟองฟูเปนอยางมากกับการ
กอสรางสถานที่ตางๆ ในคายทหาร  สถานบันเทิง  และท่ีพักอาศัย  แตหลังจากทหารอเมริกันถอน
กลับแลว  โครงการกอสรางตางๆ  ก็ไดเลิกลมไป  กิจการรับเหมากอสรางตองเปล่ียนไปเปนการรับ
ร้ืออาคารตางๆ  แทน  หรือเลิกกิจการไปเลยทีเดียว  กิจการธนาคารก็ไมตางจากกิจการอยางอ่ืนมาก
นัก  จํานวนเงินฝากเผ่ือเรียกของธนาคารไทยพาณิชยไดลดลงกวาคร่ึงหนึ่งหลังจากทหารอเมริกัน
ถอนออกจากจังหวัดอุดรธานี  ดังตัวเลขจากตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี  12  ท่ีมาและการใชเงินของธนาคารพาณิชย  พ.ศ.2514 - 2519  (จํานวนเงินเปนพันบาท) 
 
ท่ีมาและการใช

เงิน 
2514 2515 2516 2517 2518 2519 

จํานวนสาขา 8 9 9 9 9 9 
รวม 118,294 192,135 199,668 222,501 317,013 444,672 

เบิกเงินเกินบัญชี 83,788 109,964 129,149 169,236 233,102 284,937 
เงินใหกูยืม 11,656 14,917 18,766 28,147 40,200 63,029 
ตั๋วแลกเงิน 22,850 67,254 51,753 25,115 43,711 96,706 

รวม 370,866 528,291 585,406 717,323 791,992 906,290 
เงินฝากเผื่อเรียก 151,189 224,729 200,912 201,152 90,635 88,315 
เงินฝากประจํา 219,677 303,562 384,494 516,171 701,357 817,975 

 
ที่มา  :  สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดสถิติรายปจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2516 (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2525), 53. 
 

 กิจการหลายประเภทไดรับผลกระทบจากการถอนกําลังทหารอเมริกัน  แตกิจการ
จําหนายรถยนต  จักรยานยนต  กลับยังคงดําเนินกิจการมาไดอยางตอเนื่องกระท่ังปจจุบัน  แมวาจะ
ไดรับผลกระทบตอยอดการจําหนายอยูบางเชนกัน  กิจการจําหนายรถยนต  จักยานยนตสามารถ
ประคับประคองกิจการชวงวิกฤตน้ันมาได  เพราะวาหลังจากท่ีแรงงานในคายทหารท้ังสองแหงถูก
เลิกจาง  ทางรัฐบาลสหรัฐฯ  ไดมอบเงินบําเหน็จใหกับพนักงานทุกคน  เปนเงินคนละหลายหม่ืน
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บาท  แรงงานชาวอีสานเม่ือไดเงินเงินกอนโตแลว  ก็ไดนําเงินสวนหนึ่งไปสรางบานหลังใหญๆ  
ซ้ือรถยนต  รถจักรยานยนตอวดเพื่อนบาน  ซ่ึงเปนคานิยมของชาวอีสานต้ังแตชวงท่ีมีทหาร
อเมริกันอยูในจังหวัดอุดรธานีมาจนถึงปจจุบัน  ยอดจําหนายรถยนต  จักรยานยนตจึงมียอดมากข้ึน
เกือบทุกๆ  ป  แมจะอยูในชวงถอนทหารอเมริกันก็ตาม  ซ่ึงสามารถดูไดจํานวนรถยนตท่ีจด
ทะเบียนเปนรายประเภทจากตารางดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี  13  จํานวนรถยนตท่ีจดทะเบียนเปนรายประเภท  ประจําปงบประมาณ  2515 – 2525 
 

รถยนตนัง่ รถยนตบรรทุก 
ป 

ยอด
รวม 

สวน
บุคคล 

รับจาง 
สวน
บุคคล 

รับจาง 

รถยนต
โดยสาร 

รถจักรยานยนต 
รถ

แทรกเตอร 

2515 9,825 1,702 532 2,895 951 253 3,424 27 
2516 11,034 1,836 571 3,890 1,233 272 3,118 61 
2517 11,857 2,069 487 4,814 1,347 413 2,610 38 
2518 12,027 1,955 329 5,270 1,246 345 2,695 96 
2519 13,061 2,391 273 5,711 1,116 252 3,066 137 
2520 17,097 2,754 171 7,449 1,319 565 4,586 145 
2521 18,744 2,888 142 7,849 1,209 623 5,689 240 
2522 21,220 2,846 101 8,260 1,265 743 7,773 169 
2523 18,039 2,372 57 3,696 - - 11,608 210 
2524 22,497 2,405 38 6,659 - - 13,101 260 
2525 23,971 2,531 34 6,972 - - 14,187 218 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดสถิติรายปจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2525 (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2525), 58. 
 

 2.2  ผลกระทบตอการจางงาน 
 แรงงานท่ีทํางานในคายทหารอเมริกัน  เชน  ชางแผนกตางๆ  แมบาน  พนักงานขับรถ  

ยามรักษาความปลอดภัย  กรรมกรกอสราง  ฯลฯ  แรงงานเหลานี้ตางไดรับคาแรงจากเจาหนาท่ี
อเมริกันในเดือนหนึ่งๆ  เปนเงินหลายพันบาท  แมจะเปนเพียงแรงงานท่ีมีความรูไมมากนัก  แตก็
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สามารถทํางานหารายไดมากกวาเงินเดือนของขาราชการไทยช้ันตรีเลยทีเดียว  หากครอบครัวใดเขา
มาทํามาหากินในคายทหารอเมริกันท้ังสามีและภรรยา  จะทําใหมีรายไดตอเดือนเกือบ  10,000  
บาท  ซ่ึงเปนจํานวนเงินมากพอท่ีจะสงเสียลูกหลานใหไดรับการศึกษาท่ีดี  และเก็บออมในสวนท่ี
เหลือไดอีกหลายพันบาท  หรือสงกลับไปยังภูมิลําเนาของตนเองก็มีเปนจํานวนมาก  นอกจากน้ีใน
คายทหารอเมริกันยังมีทหารเสือพรานหรือทหารรับจาง  ท่ีหมุนเวียนเขาออก  ณ  ฐานบินอุดรธานี  
เพื่อทําการฝกและสงตัวไปปฏิบัติภารกิจในสนามรบ  เปนกลุมแรงงานทองถ่ินท่ีไดรับคาจางท่ีดีจาก
รัฐบาลสหรัฐฯ  สวนแรงงานท่ีทํางานนอกคายทหารอเมริกัน  ไดแก  อาชีพรับจาง  แมบาน  นัก
ดนตรี  ชางเสริมสวย  คาขายเบ็ดเตล็ด  กรรมกรกอสราง  ฯลฯ  แมวาจํานวนรายไดตอเดือนจะไม
เปนท่ีแนเหมือนกับแรงงานในคายทหาร  แตดวยสภาพเศรษฐกิจท่ีรุงเรืองบริเวณหนาคายทหาร  ได
ทําใหแรงงานหนาคายทหารสามารถประกอบอาชีพตางๆ  สรางรายไดท่ีดีไมแพแรงงานในคาย
ทหารอเมริกันเลย 

 หลังจากทหารอเมริกันไดถอนกําลังออกจากจังหวัดอุดรธานีแลว  ไดสงผลกระทบตอ
รายไดของแรงงานในจังหวัดอุดรธานีและแรงงานตางถ่ินท่ีอพยพเขามาทํามาหากินในจังหวัด
อุดรธานีเปนอยางมาก  รายไดท่ีเต็มเม็ดเต็มหนวยบวกกับคาแรงลวงเวลาท่ีสูงกวาคาแรงปกติอีก
เทาตัวตองหายไป  แรงงานจํานวนนับหม่ืนคนไดรับผลกระทบจากการถอนทหารอเมริกันหลัง
สงครามเวียดนาม  การถอนทหารอเมริกันคร้ังนี้ไดสรางความเสียใจและไมพอใจแกแรงงานในฐาน
ทัพสหรัฐฯ  เปนอยางมาก  เพราะเม่ือทางบริษัทท่ีรับสัมปทานกิจการตางๆ  ในคายทหารได
ประกาศเลิกจางแรงงาน  ไดเกิดการประทวงการเลิกจางในคร้ังนี้ดวย  เม่ือวันท่ี  30  เมษายน  2518  
พ.ต.อ.บุญทรง  ศรีวรวิทย  ผกก.ภวจ.เมืองอุดรธานี  ไดรับรายงานจาก  ผบ.กอง  สภ.อ.  เมือง
อุดรธานีวาวันท่ี  18  เมษายน  2518  ไดรับใบปลิวแถลงการณของพนักงานไทย  เอ็น  ซี  โอ  ฐาน
บินอุดรธานี  กลุม  ปช.  ปช.  มีใจความกลาวโจมตี  พ.อ.  เชฟเฟอร  ผูบัญชาการฐานบินสหรัฐ
อุดรธานีวาปลดคนไทยออกจากงานแลว  27  คน  โดยไมยุติธรรม  รองเรียนทางสถานทูตสหรัฐฯ  
และกรมแรงงานแลว  ไดรับการหนวงเหน่ียวใหลาชา  เม่ือสงตัวแทนไปติดตออีกก็ถูกตอบปฏิเสธ  
และกลาวโจมตีสหรัฐฯ  ไมใหอยูในประเทศไทยอีกตอไป  และจะชุมนุมเรียกรองขอความเห็นใจใน
วันแรงงานแหงชาติท่ีทุงศรีเมือง  อุดรธานี23   

                                                 
 23 “หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  อด.17/2958, 1 พฤษภาคม 2518, โทรพิมพใน

ราชการกรมตํารวจ ถึง ปลัดมท. อ.ตร. รอง อ.ตร. ผบช.ภ เขต 4, (1) มท 3.1.5.18/2, เอกสาร
กระทรวงมหาดไทย,  กองจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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 นอกจากการเลิกจางของบริษัทท่ีรับสัมปทานในคายทหารรอเมริกันแลว  หนวยงานใน
คายทหารอเมริกันของรัฐบาลสหรัฐฯ  ท่ีวาจางแรงงานไทยก็ไดดําเนินการเลิกจางแรงงานในสวน
งานตางๆ  อยางตอเนื่องภายหลังวิกฤตการณในอินโดจีนส้ินสุดลง  การเลิกจางแรงงานของ
หนวยงานสหรัฐฯ  นั้น  ทางการสหรัฐฯ  ไดมีประกาศเปนลายลักษณอักษรใหทราบลวงหนาเปน
เวลา  1  เดือน  และไดมอบคาตอบแทนชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย  โดยไดมอบเงินทุนหรือ
เงินบําเหน็จแกแรงงานเพื่อไวสําหรับใชจายในชวงของการหาอาชีพการงานใหม  เปนเงินคนละ
หลายหม่ืนบาทตามอายุการทํางานของแตละคน24  รวมท้ังมอบใบผานงานและคํากลาวแสดงความ
ขอบคุณแกแรงงานไทย  ซ่ึงใบผานงานท่ีทางการสหรัฐฯ  มอบใหนั้น  นับวาเปนส่ิงท่ีมีคามากอยาง
หนึ่งของแรงงานไทย  เพราะแรงงานทองถ่ินสามารถนําใบผานงานนี้ใชเปนใบเบิกทางในการสมัคร
เขาทํางานในหนวยงาน  บริษัทหางรานตางๆ  ไดเปนอยางดี  เจาพนักงานของรัฐ  และเจาของ
กิจการตางๆ  ตางก็ถือวาคนท่ีมีใบผานงานของรัฐบาลสหรัฐฯ  นั้นเปนบุคคลท่ีมีฝมือ  มีความรู  
และมีคุณภาพ 

 

                                                 
 24 สัมภาษณนายชนะ  สรรพโส,  อดีตชางหนวยเสริมกําลังภาคพื้นดิน  ในฐานบิน

อุดรธานี,  18  มกราคม  2551. 
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ภาพท่ี  17  ใบผานงานท่ีทางรัฐบาลสหรัฐฯ  ออกใหพนักงานหลังจากการเลิกจาง 
                     :  เอกสารสวนบุคคลนายสันติชัย ทองยัง  
 
 อยางไรก็ตามการถอนทหารทหารอเมริกันออกจากจังหวัดอุดรธานีภายหลังสงคราม
เวียดนามส้ินสุดลงน้ัน  ไดสงผลใหเกิดการวางงานของแรงงานทองถ่ินเปนจํานวนมาก  เงิน
ดอลลารสหรัฐฯ  ท่ีเคยสะพัดอยูในจังหวัดอุดรธานีตองขาดหายไป  กําลังซ้ือของผูคนในทองถ่ิน
ลดลงอยางรวดเร็ว  แรงงานจํานวนมากอพยพยายถ่ินฐานทํากินเขาสูกรุงเทพมหานครและจังหวัดท่ี
มีโรงงานอุตสาหกรรม  หลายคนยายกลับสูภูมิลําเนาเดิมของตนเอง  หลายคนตัดสินใจเดินทางไป
ทํางานยังประเทศในตะวันออกกลาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศซาอุดิอาระเบีย  เพื่อรายไดท่ี
เทียบเทากับเม่ือคร้ังทํามาหากินกับคายทหารอเมริกัน   
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3.  ผลกระทบทางสังคมหลังการถอนทหารสหรัฐฯ 
 3.1  การวางงานของแรงงานทองถ่ิน 

 กําลังทหารสหรัฐฯ  ท่ีถอนออกไปจากฐานบินอุดรธานี  และสถานีส่ือสารคายรามสูร  
จังหวัดอุดรธานี  ไมเพียงทําใหกิจการรานรวงบริเวณหนาคายทหารตองลมเลิกกิจการลงเทานั้น  
หากแตยังสงผลกระทบตอการทํามาหากินของแรงงานทองถ่ินและแรงงานตางถ่ินนับหมื่นคน  
แรงงานท่ีไดรับผลกระทบอยางมากโดยตรงคือแรงงานในคายทหารอเมริกัน  เพราะแรงงานเหลานี้
ไดถูกหนวยงานของสหรัฐฯ  บอกเลิกจาง  แมวาจะมีการทราบขาวของการถอนกําลังทหารออกจาก
ประเทศไทยลวงหนาแลวก็ตาม  แตก็ไดสรางความตกใจ  และเสียใจอยางมากตอการวางงานใน
อนาคต25  นายวิชิต  แสงทอง  รองอธิบดีกรมแรงงาน  ไดใหสัมภาษณแกหนังสือพิมพขาวพาณิชย  
ในวันท่ี  3  มีนาคม  พ.ศ.2519  วาจะมีผูทํามาหากินเกี่ยวของกับทหารอเมริกันท่ัวประเทศตอง
วางงาน  40,000 - 50,000  คน26  แรงงานบริษัทไทยแอรเวส  แอรคราฟท  แมนเทนแนนท  จํากัด  
(สาขาอุดรธานี)  เปนหนึ่งของกลุมแรงงานท่ีตองวางงานและสูญเสียรายไดดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1.1  จํานวนพนักงานจนถึงวันท่ี  30  มิถุนายน  2518  รวมท้ังหมด  590  คน  
แบงออกเปนประเภทดังน้ี  

 ฝายบริหาร  6% 
 ฝายชางเทคนิค  

ก. ชางซอมอากาศยาน  40% 
ข. ชางอุปกรณภาคพื้นดิน  21% 
ฝายวัสดุและจัดหา  17% 
ฝายสนับสนุนท่ัวไป  16% 

1.2  รายไดเฉลี่ยโดยประมาณ 
 ฝายบริหาร  3,000  บาท/คน/เดือน 
 ฝายชางเทคนิค  3,000  บาท/คน/เดือน 
 ฝายพัสดุและจัดหา  2,100  บาท/คน/เดือน 

                                                 
 25 สัมภาษณนายสวน  ประสงคคํา,  อดีตพนักงานขับรถฝายสนับสนุนสงของ  บริษัท  แอม

แพ็ค  แมนเทแนนท  จํากัด  คายรามสูร  อายุ  80  ป,  16  มกราคม  2551. 
 26 หนังสือพิมพขาวพาณิชย, 3  มีนาคม  2519. 
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 ฝายสนับสนุน  2,500  บาท/คน/เดือน27 
 
 ภายหลังการทราบขาวการถอนทหารอเมริกันของแรงงานในคาย  ตัวแทนของกลุม

แรงงานในคายไดเรงหาทางออกใหแกตัวเองและเพื่อนแรงงานดวยการสงจดหมายรองเรียนถึง
รัฐบาลไทย  ถึงแนวทางในการชวยเหลือแรงงานหลายพันคนที่กําลังจะตกงาน ดังกรณีของ
พนักงานบริษัทไทยแอม   สาขาอุดรธานี   ไดทําจดหมายรองเรียนถึงรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทยวา  

 
พวกขาพเจาซ่ึงเปนตัวแทนของพนักงานบริษัทไทยแอม  สาขาอุดรธานี  ปจจุบันมี

พนักงานอยู  580  คน  ขณะน้ีบริษัทกําลังจะเลิกกิจการในวันท่ี  30  มิถุนายน  2518  ตาม
หนังสือท่ีแนบมานี้ 

เพราะฉะนั้นพวกขาพเจาจึงอยากจะเรียนถามทาน  รมช.  วามีวิธีใดบาง  เพ่ือ
ชวยเหลือพนักงานท่ีจะตองวางงานลงหลังวันท่ี  30  มิถุนายน  2518  นี้ 

พวกขาพเจามีความเห็นวา  ถาหากพนักงานเหลาน้ีจําเปนจะตองวางงานไปเปน
เวลานานๆ  ตัวพนักงานเองและครอบครัวของเขาก็จะประสบกับความเดือดรอนเปนอยาง
มาก  และจะมีผลพลอยกระทบกระเทือนไปถึงเศรษฐกิจและการบริหารประเทศดวย  ถา
รัฐบาลจะสามารถเปล่ียนสภาพบริษัทไทยแอม  สาขาอุดรธานีใหสามารถทํางานใดๆ  ท่ี
เกี่ยวกับการอุตสาหกรรมในการพัฒนาประเทศ  ก็จะชวยบรรเทาภาระการวางงานของ
พนักงานลงไดเปนอันมาก 

ฉะนั้นพวกขาพเจาจึงขอเรียนมาใหทานไดพิจารณา  และหาทางชวยเหลือโดยดวนดวย 
                                       
     ขอแสดงความนับถือ  
                  มุรธา  ศีวงศ  คณะตัวแทนลูกจาง28      
 

                                                 
 27 “หนังสือกระทรวงมหาดไทย, รายละเอียดพนักงาน บริษัท  ไทยแอรเวส แอรคราฟท               

แมเทแนนท  จํากัด,” เอกสารกระทรวงมหาดไทย, (1) มท 3.1.5.18/2 [93], หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 

 28 “หนังสือกระทรวงมหาดไทย, 23  พฤษภาคม  2518, คํารองเรียนของพนักงานบริษัท
ไทยแอม  สาขาอุดรธานี  ถึงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย, เอกสารกระทรวงมหาดไทย
(1)  มท  3.1.5.18/2  [89], หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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 อยางไรก็ตามการเคล่ือนไหวดังกลาวเปนส่ิงท่ีไมเกิดผลอยางใดเลย  รัฐบาลสหรัฐฯ  
ยังคงบอกเลิกจางกับพนักงานในคายอยางตอเนื่องท้ังหมด  รัฐบาลสหรัฐฯ  ไดชวยเหลือแรงงานใน
คายดวยการมอบเงินบําเหน็จและใบผานงานแกแรงงานในคาย  ซ่ึงเงินขวัญถุงท่ีแรงงานไดรับนั้นมี
จํานวนมากนอยแตกตางกัน  โดยข้ึนอยูกับอายุการทํางานของแตละคน  เฉล่ียอยูท่ี  10,000 – 50,000  
บาท  จํานวนเงินชดเชยท่ีไดรับมาน้ันเพียงพอสําหรับการหาซ้ือท่ีดินเพื่อทําไร  ทํานา  สรางบาน
หลังโต  และซ้ือรถยนต  รถจักรยานยนตอวดกัน  ซ่ึงเปนคานิยมของคนอีสานในชวงเวลานั้น    

 แรงงานท้ังหมดหลังจากกลายเปนคนวางงานแลวตางหาทางออกใหกับตนเองและ
ความเปนอยูของครอบครัวแตกตางกันออกไป  พันเอกประกอบ  ประยูรโภคราช  รัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงมหาดไทย  ไดใหการสัมภาษณไววา  สําหรับผูท่ีมีความรูในดานการซอมเคร่ืองบิน  
เปนกลุมท่ีหางานไดไมยาก  แตกลุมมีปญหาสวนใหญจะทํางานทางดานรักษาความปลอดภัยของ
ฐานทัพ  เพราะพวกนี้ไมมีวุฒิการศึกษาเทาใดนัก29  แรงงานท่ีพอมีความรูก็สอบเขารับราชการใน
สาขาอาชีพตางๆ  เชน  ครู  ทหาร  ตํารวจ  เพราะขณะท่ีทํางานในคายทหารอเมริกัน  แรงงานหลาย
คนไดสมัครเขาเรียนภาคค่ําท่ีวิทยาลัยครูอุดรธานีไปดวย30  คนที่ทํางานอยางเดียวก็สมัครงานเขา
เปนลูกจางในบริษัทหางรานท่ัวไป  แรงงานตางถ่ินเลือกท่ีจะเดินทางกลับภูมิลําเนาของตนเอง  
แรงงานจํานวนหนึ่งตัดสินใจเดินทางไกลไปทํางานยังตางประเทศ  เชน  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
ประเทศญ่ีปุน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบีย  ซ่ึงขณะน้ันกําลังตองการ
แรงงานเปนจํานวนมากเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในประเทศดานนํ้ามันเช้ือเพลิง  และการกอสรางสนามบิน31  
แรงงานท่ีจะเดินทางไปทํางานประเทศซาอุดิอาระเบียนั้นไดรับการเช้ือเชิญจากนายทหารอเมริกัน  
หลายคนสามารถเดินทางไปทํางานท่ีประเทศซาอุดิอาระเบียโดยไมเสียคาใชจายใดๆ  ท้ังส้ิน  
แรงงานในฐานทัพสหรัฐฯ  คนใดทํางานเปนท่ีถูกใจแกนายจางอเมริกัน  หลังการถอนทหารแลว  
แรงงานคนน้ันไมวาจะกลับไปอาศัยอยูท่ีบานหรือไปทํางานท่ีอ่ืน  จะถูกเจานายอเมริกันตามไป

                                                 
 29 หนังสือพิมพขาวพาณิชย, 17 มีนาคม พ.ศ.2519. 
 30 สัมภาษณนายชนะ  สรรพโส,  อดีตพนักงานชางซอมบํารุงในฐานบินอุดรธานี,                

4  กันยายน  2550. 
 31 สัมภาษณนายสวน  ประสงคคํา,  อดีตพนักงานขับรถฝายสนับสนุนสงของ  บริษัท  แอม

แพ็ค  แมนเทแนนท  จํากัด  ในคายรามสูร  อายุ  80  ป,  16  มกราคม  2551. 
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ชักชวนใหไปทํางานยังตางประเทศถึงท่ีบานเลยทีเดียว  หลายคนท่ีไปทํางานประเทศซาอุดิอาระเบีย
โดยมีนายหนาชวยจัดการเร่ืองเอกสารการเดินทางให  จะตองจายคานายหนาเปนเงิน  1,000  บาท32   

 การชวยเหลือท่ีชัดเจนท่ีสุดของภาครัฐตอการวางงานของแรงงานในคายทหารอเมริกัน
คือการรับโอนพนักงานบางสวนเขารับราชการในสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท  (รพช.)  พนักงาน
ในคายรามสูร  อุปกรณทางทหาร  และรถบรรทุกหลายขนาดถูกโอนเขาสังกัดสํานักงานเรงรัด
พัฒนาชนบท  จังหวัดขอนแกน  แมวาอัตราคาตอบแทนที่ไดรับจะแตกตางกันมากเหลือเกิน  แต
แรงงานท่ีตกงานในคร้ังนี้ก็ยินดีกับการยื่นมือเขามาชวยเหลือของทางภาครัฐ  แรงงานท่ีรับรายได
จากรัฐบาลสหรัฐฯ  ตอหนึ่งเดือนไมนอยกวา  3,000  บาท  แตหลังจากโอนมาทํางานในสํานักงาน
เรงรัดพัฒนาชนบทแลวไดรับเงินเดือนเร่ิมตนท่ี  850  บาทเทานั้น33  
 ในสวนของแรงงานนอกคายทหารอเมริกันตางก็มีชะตากรรมท่ีไมแตกตางกันมากนัก  
บริษัทหางราน  กิจการสถานบันเทิง  เจาของกิจการบานเชา  บังกะโล  ตางก็ไดเลิกจางแรงงานของ
ตนเปนจํานวนมากเชนกัน  แรงงานเหลานี้อาจจะมีความรูความสามารถนอยกวาแรงงานในคาย
ทหารอเมริกัน  หนทางในการทํามาหากินจึงคอนขางยากลําบากกวาแรงงานในคายซ่ึงมีใบผานงาน
จากรัฐบาลสหรัฐฯ  แรงงานสวนใหญหันกลับไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทําไร  ทํานาตาม
ฤดูกาล  คาขายเล็กๆ นอยๆ  รับจางท่ัวไป  หรือเปนลูกจางตามหางรานในเมืองอุดรธานี  บรรดานัก
ดนตรีก็ตองยายไปทํางานยังเมืองอื่นๆ  เชน  กรุงเทพฯ  พัทยา  เหลาเมียเชาท้ังหลายหากคนใดโชคดี
ก็ไดเดินทางไปอยูกินกับสามีอเมริกันยังตางประเทศ  ตรงกันขามเมียเชาหลายรายตองเสียสามีไป
พรอมกับเพ่ิมภาระการเล้ียงดูบุตรเขามาดวย  บรรดาเมียเชาหรือพารตเนอรหนาคายทหารอเมริกัน
ไดยายถ่ินฐานทํามาหากินไปยังแหลงท่ีมีชาวตางชาติอาศัยอยู  แทบท้ังหมดเดินทางมุงหนาสูเมือง
พัทยา  เพื่อแสวงหารายไดจากนักทองเท่ียวตางประเทศ  รายไดท่ีไดรับไมใชดอลลารสหรัฐฯ  
เหมือนอยางอดีตเทานั้น  แตเปนเงินสกุลจากทั่วทุกมุมโลกและรายไดท่ีหาไดมีความใกลเคียงกับท่ี
เคยไดรับเม่ือคร้ังทํามาหากินท่ีเมืองอุดรธานี    

 กองศึกษาภาวะเศรษฐกิจฝายเตรียมพรอมดานเศรษฐกิจ  และกองวางแผนประชากร
และกําลังคน  คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดแสดงตัวเลขประมาณการจาง

                                                 
 32 สัมภาษณนายสวน  ประสงคคํา,  อดีตพนักงานขับรถฝายสนับสนุนสงของ  บริษัท  แอม

แพ็ค  แมนเทแนนท  จํากัด  ในคายรามสูร  อายุ  80  ป,  16  มกราคม  2551. 
 33 สัมภาษณนายสวน  ประสงคคํา,  อดีตพนักงานขับรถฝายสนับสนุนสงของ  บริษัท  แอม

แพ็ค  แมนเทแนนท  จํากัด  ในคายรามสูร  อายุ  80  ป,  16  มกราคม  2551. 
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แรงงานทางออมบริเวณฐานทัพสหรัฐฯ  ท่ัวประเทศ  ขณะท่ีสหรัฐฯ ไดเร่ิมมีการถอนทหารแลวใน  
พ.ศ.2518  พบวาจังหวัดอุดรธานีมีแรงงานท่ีไดรับผลกระทบจากการถอนทหารอเมริกันมากท่ีสุด
ในประเทศดังตัวเลขประมาณการตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี  14  แสดงตัวเลขประมาณการจางงานทางออมรายฐานบิน  เมษายน  พ.ศ.2518  (ไมรวม
รายการจางงานในฐานบิน) 

 
รายการ นครพนม อุดรธาน ี อุบลราชธาน ี นครราชสีมา อูตะเภา 

บาร 2,500 3,500 750 3,700 5,000 
ไนตคลับ 320 320 320 320 320 
อาบอบนวด 150 150 150 150 150 
โรงแรม 60 60 60 60 60 
บังกะโล 375 375 375 375 375 
สามลอ 2,350 7,050 500 3,915 - 
แท็กซ่ี 150 150 75 150 200 
รถสองแถว 125 125 - 125 200 
รถบัส 60 60 60 60 60 
ภรรยาเชา 1,500 3,000 150 2,500 2,850 
หญิงโสเภณ ี 500 500 50 500 500 
รานเสริมสวยและ
รานตัดเส้ือสตรี 110 250 50 250 250 
รานตัดเส้ือชาย 80 200 50 200 150 
รานขายของท่ี
ระลึก 45 60 60 60 60 

รวม 8,325 15,800 2,650 12,365 10,175 
 
ท่ีมา  :  ณัฏฐิรา  กาญจนศิลป,  “การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ.2500 - 
2540”  (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2546),  41. 
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         3.2  การเคล่ือนยายแรงงาน 
 แรงงานทองถ่ินท้ังในคายและนอกคายทหารอเมริกันหลังจากถูกเลิกจางแลว  ตางหา
หนทางในการทํามาหากินใหม   ผู ท่ีพอมีความรูและมีวุฒิการศึกษาก็สอบเขารับราชการ  
ประสบการณท่ีไดรับในการทํางานในคายทหารนับ  10  ป  เปนใบเบิกทางของแรงงานใหสามารถ
หางานใหมในระบบเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีได  บริษัทหางรานในตัวเมืองเปดรับแรงงานท่ี
วางงานจํานวนมาก  แตก็ไมท่ีวางเพียงพอกับจํานวนแรงงานท่ีวางงานในเวลาเดียวกันนับหม่ืนคน
เชนนี้ได  จังหวัดอุดรธานีเมืองเดียวไมมีตําแหนงงานวางมากพออยางแนนอน  

 แรงงานจํานวนไมนอยเลือกท่ีจะเดินทางกลับไปยังภูมิลําเนาเดิมของตนในอําเภอและ
จังหวัดใกลเคียง  เพ่ือกลับไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางแตกอน  แรงงานจํานวนหน่ึงไดรับ
การชักชวนใหไปทํางานยังตางประเทศแถบตะวันออกกลาง  สวนหนึ่งไดรับการชวยเหลือจาก
ภาครัฐใหโอนเขารับราชการในสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท  จังหวัดขอนแกน  นอกจากนี้ยังมีการ
เคล่ือนยายแหลงหากินไปยังกรุงเทพมหานครและเมืองใหญๆ  อีกดวย  สภาวะท่ีเกิดข้ึนไดทําใหเกดิ
การเคลื่อนไหวของแรงงานครั้งใหญท่ีสุดคร้ังหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี  กอนนี้บริเวณหนาคาย
ทหารซึ่งเคยครึกคร้ืน  ผูคนท้ังไทยและเทศเดินกันขวักไขวท้ังกลางวันและกลางคืน  แตหลังจาก
ทหารอเมริกันถอนไปแลว  ประชากรในชุมชนหนาคายทหารลดลงอยางมาก  ชุมชนท่ีมีทหาร
อเมริกันอาศัยอยูอยางพลุกพลาน  คงเหลือแตชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิมเทานั้น  การถอนทหาร
อเมริกันออกจากจังหวัดอุดรธานีตนป  พ.ศ.2519  ทําใหเกิดการยายถ่ินฐานออกสุทธิมากท่ีสุดต้ังแต  
พ.ศ.2513  เปนตนมา  คือมีผูอพยพออกมากกวาผูอพยพเขาเปนจํานวนสุทธิ  12,826  คน  สวนปท่ีมี
ผูอพยพเขาสุทธิมากท่ีสุดคือเม่ือ  พ.ศ.2516  มีจํานวนผูอพยพเขามากกวาผูอพยพออกเปนจํานวน
สุทธิ  6,148  คน34  ซ่ึงเปนชวงท่ีทหารอเมริกันยังประจําการอยูในประเทศไทย  ซ่ึงสามารถพิจารณา
รายละเอียดการอพยพแรงงานไดจากตารางตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 34 กรมพัฒนาท่ีดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ,  แผนการใชท่ีดินจังหวัดอุดรธานี,  

2526, 49. 
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ตารางท่ี  15  การเคล่ือนยายของประชากรจงัหวัดอุดรธาน ี พ.ศ.2513 - 2522 
 

พ.ศ. จํานวนผูอพยพเขา จํานวนผูอพยพออก จํานวนผูอพยพสุทธิ 
2513 20,161 14,609 + 5,552 
2514 22,656 17,790 + 4,866 
2515 24,804 26,141 - 1,337 
2516 28,545 22,397 + 6,148 
2517 32,604 36,076 - 3,475 
2518 28,704 33,090 - 4,386 
2519 31,735 44,561 -12,826 
2520 31,420 42,502 -11,082 
2521 32,063 42,395 - 11,332 
2522 38,108 47,442 - 9,334 

 
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน,  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, แผนการใชท่ีดนิจังหวัดอุดรธานี  (กรุงเทพฯ 
: กรมพัฒนาท่ีดิน, 2526), 50. 
 

 การเคลื่อนยายของแรงงานเหลานี้ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมจังหวัด
อุดรธานี  ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนวาธุรกิจบานเชา  บังกะโล  ไดรับผลกระทบจากการยายกลับ
ภูมิลําเนาของแรงงาน  ยอดจําหนายของธุรกิจดานเคร่ืองอุปโภคบริโภคลดลงจากการหายไปของ
แรงงานตางถ่ิน  เพราะวัตถุดิบและสินคาจํานวนมากจะตองเคล่ือนไปตอบสนองความตองการของ
ชุมชนหนาคายทหารท้ังสองแหง 
 

 3.3  ปญหาเด็กกําพราและลูกคร่ึง 
 หลังจากมีการถอนทหารอเมริกันออกจากจังหวัดอุดรธานี  ไดมีเด็กลูกคร่ึงไทย – 
อเมริกัน  หรือ  “ขาวนอกนา”  ท่ีถูกทอดท้ิงในประเทศไทยและเมืองอุดรธานีเปนจํานวนมาก  นาย
ประพจน  เรขะรุจิ  อธิบดีกรมประชาสงเคราะห  เปดเผยกับหนังสือพิมพสยามรัฐในวันท่ี  28  
พฤษภาคม  2519  วา  ประเทศไทยมีเด็กท่ีเกิดจากทหารสหรัฐฯ  ท่ีสํารวจไดจํานวนท้ังส้ิน  3,562  
คน  จํานวนเด็กลูกคร่ึงดังกลาวสํารวจเฉพาะในเขตเมือง  และเขตชุมชนท่ีอยูใกลฐานทัพแตละ
จังหวัดเทานั้น  จังหวัดชลบุรีมีเด็กลูกคร่ึงมากท่ีสุดคือ  1,170  คน  รองลงมาคือจังหวัดระยอง  780  
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คน  จังหวัดอุบลราชธานี  392  คน  สวนอีก  5  จังหวัดคือ  กรุงเทพฯ นครสวรรค  อุดรธานี  
นครราชสีมา  และนครพนม  มีจํานวนใกลเคียงกันระหวาง  150 - 300  คน    

 เด็กลูกคร่ึงผิวขาวมากกวาเด็กผิวดํา  สวนใหญอยูกับมารดา35  หากเด็กลูกคร่ึงคนใดถูก
พอและแมทอดท้ิงหรือผูเปนแมไมมีความสามารถพอในการเล้ียงดูบุตร  ทางการสหรัฐฯ  ก็ไดยื่น
มือเขามาใหความชวยเหลือ  โดยรัฐบาลสหรัฐฯ  เขามาชวยดวยการรับอนุเคราะหเด็กกําพราหรือ
ขาวนอกนาเหลานี้ใหอยูในความดูแลของมูลนิธิเพิรล เอส. บัค  (Pearl S. buck)  มูลนิธินี้ตั้งอยูท่ี
บริเวณแยกชลประทาน  อ.เมือง  จ.อุดรธานีในปจจุบัน  หากแมชาวไทยคนใดท่ีสามารถใหความรัก
และเล้ียงดูบุตรของตนเองได  ก็จะตองนําลูกคร่ึงอเมริกันไปข้ึนทะเบียนท่ีสถานกงสุลสหรัฐฯ  และ
หลังจากไดข้ึนทะเบียนกับทางรัฐบาลสหรัฐฯ  ไวแลว  ผูเปนแมหรือผูใหการอุปการะเด็กลูกคร่ึงจะ
ไดรับเงินชวยเหลือคาเล้ียงดูใหเปนรายเดือนๆ ละ  330  บาท  ทางมูลนิธิจะสงเสียคาเล้ียงดูนี้
จนกระท่ังเด็กจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย36  หรือจนกวาพอของเด็กจะมารับเอาไปเล้ียงดู
ตอไป    

 เด็กลูกคร่ึงไทย - อเมริกันท่ีเกิดมาเปนกําพรามักจะกลายเปนคนมีปมดอย  เนื่องจาก
เด็กเหลานี้เปนเด็กท่ีมีรูปรางหนาตาแตกตางจากเด็กทองถ่ินท่ัวไป  และเปนเด็กท่ีไมมีพอหรือแม  
อยางไรก็ตามเด็กเหลานี้สวนใหญจะกําพราพอเทานั้น  ยังคงมีแมท่ีเปนคนไทยใหการเล้ียงดูอยู
เชนเดียวกับเด็กท่ัวไป  แมตัวเด็กเองจะมองตัวเองวาแตกตางจากเพื่อนๆ  แตชาวบานบริเวณคาย
ทหารอเมริกันตางก็เขาใจ  และมองเด็กๆ  เหลานี้วาเปนลูกหลานคนหนึ่งของตนเอง  ไมไดมีความ
รังเกียจตอเด็กแตอยางใด  ดังเชน  มรว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช  นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน  ไดกลาวใน
การประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองการชวยเหลือคนวางงานจากการถอนทหารสหรัฐฯ วา  เด็กผิวขาวคง
ไมมีปญหามากนัก  เพราะใครก็อยากจะไดไปเล้ียง  แตถาเปนผิวดําก็อาจจะมีปญหาอยูบาง37 

 หลังจากสงครามในอินโดจีนส้ินสุดลง  ทหารอเมริกันไดเดินทางกลับบาน  หลายคน
ไดท้ิงลูกเมียของตนไวท่ีเมืองไทย  วันเวลาผานไปมากบางนอยบางหรือกระท่ังปจจุบัน  เราได
ทราบขาววาอดีตทหารจีไอหลายนายไดเดินทางกลับมายังประเทศไทย  เพื่อติดตามหาลูกเมียของ
ตนท่ีพลัดพรากจากกันมานานนับสิบป  ลูกเมียบางคนก็ยังรอคอยการกลับมาของผูเปนพอและสามี  
ทหารอเมริกันบางคนก็มีการติดตอกับลูกเมียของตนอยางสมํ่าเสมอหลังจากกลับสหรัฐอเมริกาไป

                                                 
 35 หนังสือพิมพสยามรัฐ,  28  พฤษภาคม  พ.ศ.2519. 
 36 มูลนิธิเพิรล เอส. บัค  [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ  19 ธันวาคม 2550. เขาถึงไดจาก 

http://www.sure-audio.com/joomla/index.php?option=content&task=view&id=762 
 37 หนังสือพิมพขาวพาณิชย,  3  มีนาคม  พ.ศ.2519. 
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แลว  แมวาจะอยูคนละซีกโลกก็ตาม  เด็กกําพราหลายรายไดพบกับพอของตนอีกคร้ัง  จากนั้นได
เดินทางไปอยูอาศัยยังประเทศสหรัฐฯ  เลยก็มี  แมวาเวลาอาจลวงเลยมากวา  20  ปแลวก็ตาม   
 

 3.4  ปญหาการหยาราง 
 ปญหาการหยารางในจังหวัดอุดรธานีอาจจะเปนปญหาท่ีไมมีความชัดเจนนัก  เพราะ

สามีภรรยาหลายคูไมไดจดทะเบียนสมรสกัน  การหยารางท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดอุดรธานีในชวงท่ีมี
ทหารอเมริกันเขามาประจําการและหลังจากท่ีไดถอนกําลังกลับไปแลวมีหลายลักษณะดวยกัน  
กรณีท่ีพบมากท่ีสุดคือการหยารางระหวางสามีภรรยาชาวไทย  เพื่อฝายหญิงจะไดมีโอกาสหาสามี
ใหมท่ีเปนทหารอเมริกัน  เปนคานิยมท่ีเกิดข้ึนในสังคมหนาคายทหารอเมริกันและในชนบท  เพราะ
เห็นเพื่อนบานคนอ่ืนๆ  ท่ีมีสามีเปนทหารอเมริกันมีชีวิตการเปนอยูท่ีดีข้ึนอยางรวดเร็ว  มีบานหลัง
โตอยูอาศัย  มีรถยนต  รถจักรยานยนตขับข่ี  ไดแตงตัวสวยๆ  และท่ีสําคัญไมตองทํางานหนักใน
ทองไรทองนาอยางคนอ่ืน  หนทางท่ีจะไดมีโอกาสไดรูจักกับทหารอเมริกันจนกระท่ังไดทหาร
อเมริกันมาเปนสามีก็คือการเปนเมียเชา  และการเขาไปทํางานเปนแมบานในคายทหารอเมริกัน  
ความสนิทสนมท่ีเกิดข้ึนจากการคอยปรนนิบัติในแตละวัน  เพียงเวลาไมนานก็จะกอใหเกิด
ความชอบพอกันระหวางนายจางอเมริกันและแมบาน  เงินทองและความสะดวกสบายท่ีนายทหาร
อเมริกันสามารถมอบใหแกแมบานชาวไทยเปนส่ิงเยายวนใจเปนอยางยิ่ง  ผูหญิงท่ีเขาไปทํางานเปน
แมบานในคายทหารหลายคนตัดสินใจหยารางกับสามีชาวไทย  เพื่อเปล่ียนสถานะมาเปนภรรยา
ทหารอเมริกัน  และรับความความสะดวกสบายอยางท่ีตนเองตองการ 

 ปญหาการพลัดพรากอีกหนึ่งลักษณะคือการหยารางระหวางสามีชาวอเมริกันกับหญิง
ชาวไทย  เพราะหลังจากท่ีมีการถอนทหารอเมริกันกลับไป  ทหารอเมริกันท่ีมีภรรยาเปนชาวไทยก็
ไดเดินทางกลับประเทศสหรัฐฯ  โดยทอดท้ิงภรรยาของตนใหไวท่ีประเทศไทย  ซ่ึงภรรยาชาวไทย
เหลานี้ไมไดจดทะเบียนสมรสกับทหารอเมริกันแตอยางใด  จึงไมมีขอผูกมัดทางกฎหมายใดๆ  
ท้ังส้ิน  การจากไปของทหารอเมริกันจึงทําใหผูหญิงชาวไทยตองเปนหมายจํานวนหนึ่ง  อยางไรก็
ตามก็พบวามีสามีอเมริกันหลายคนที่รักและหวงใยภรรยาชาวไทยอยางจริงใจ  เม่ือเดินทางกลับ
สหรัฐอเมริกาแลว  ไมนานนักเขาเหลานั้นก็ไดเดินทางกลับมารับภรรยาชาวไทยของตนกลับไปใช
ชีวิตรวมกันท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาดวย  ในขณะเดียวกันภรรยาชาวไทยหลายคนตองเปนหมาย  
บางคนมีลูกติดใหตองรับภาระเล้ียงดูตอไป  ความรูสึกของเหลาเมียเชาและภรรยาชาวไทยท่ีถูก
ทหารอเมริกันทอดท้ิงไป  ไดถูกนําไปประพันธเปนบทเพลงลูกกรุงช่ือวา  จดหมายจากเมียเชา  
ประพันธเนื้อรองโดยอาจินต ปญจพรรค  ขับรองโดยมานี มณีวรรณ  เนื้อเพลงไดบรรยายความรูสึก
ไวดังนี้ 
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I เขียน Letter ถึงเธอ Dear John 
เขียนใน Flat ท่ี You เคยนอน 
จังหวดัอุดร ประเทศ Thailand 
I broken heart you must understand 
Johnจา John Dollar ขาดแคลน 
เมีย Second hand ของ You ยังคอย 
You ท้ิงเมียเชาหิ้วกระเปา Go home 
ท้ิงรอยจูบ ลูบโลม 
จน Shape I โทรม เพราะ You enjoy 
Forget your wife กลับไป อยู Illinois 
I เสียใจจนเปน Typhoid 
เอา Tiger Oil มาทากันตาย 
โศกเศรากวา Sad Movie 
Oh John you make me cry 
I lonely เสียจนผอมไป อยากตาย Why you ท้ิง Me 
รอยนํ้าตาหยด รดบนลายเซ็น 
หาซองใส จาหนาไมเปน 
โธเวรเอยเวร Who ชวยเขียนที 
ฉีกท้ิง Letter หันไปเจอ DDT 
Goodbye สวัสดี 
Go meet กับ Me ท่ีเมือง The End38  
 

 ความตองการความสะดวกสบาย  ตองการหลุดพนจากความเปนอยูท่ีอัตคัดและพึ่งพิง
อยูแตกับธรรมชาติท่ีไมมีความแนนอน  ทําใหผูหญิงในทองถ่ินตองแสวงหาหนทางเพ่ือความ
เปนอยูท่ีดีกวา  แมจะตองแลกมาดวยการหยารางกับสามีและการถูกนินทาจากเพ่ือนบาน  วาเปน
ผูหญิงท่ีประพฤติปฏิบัติตนผิดประเพณีท่ีดีงามของหญิงไทย  ซ่ึงไดส่ังสอนกันมาแตคร้ังโบราณวา  
เปนหญิงไทยจะตองรูจักรักนวลสงวนตัว  และไมแสดงกริยายั่วยวนเพศตรงขามกอน  แตหลังจากท่ี

                                                 
 38 เพลงจดหมายจากเมียเชา [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ  19 ธันวาคม 2550. เขาถึงไดจาก 

www.wanakam.com/comment.asp?rP=3&WebboardID=428 
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ทหารอเมริกันเขามาประจําการท่ีฐานทัพอุดรธานี  ความเปนอยูท่ีฟุงเฟอของภรรยาทหารอเมริกัน
ไดกลายเปนคานิยมท่ีตองการและยอมรับมากข้ึนของสังคมอีสาน  จึงกอใหเกิดการหยารางกันมาก
ข้ึน  แลวหาโอกาสติดตอกับชาวตางชาติเพื่อเสนอตัวเปนภรรยาในโอกาสตอไป  การมีสามีเปน
ชาวตางชาติไดกลายเปนคานิยมท่ีสืบทอดกันมาในสังคมจังหวัดอุดรธานีและชาวอีสานจนกระท่ัง
ปจจุบัน  จังหวัดอุดรธานีในปจจุบันจะพบเห็นชาวตางชาติเขามาทองเท่ียวและอยูอาศัยกับภรรยา
ชาวไทยเปนจํานวนมาก  ถึงกับมีการทําสัญญาผูกพันกันระหวางจังหวัดอุดรธานีกับประเทศ
เยอรมนี  วาดวยการเชิญชวนใหชาวเยอรมนีเดินทางมาแตงงานกับผูหญิงชาวจังหวัดอุดรธานี  ทาง
จังหวัดจะใหการตอนรับอยางดี  มีพิธีบายศรีสูขวัญใหกับเจาบาวตางชาติ  ทําใหเกิดการหล่ังไหล
เขามาของเงินตราตางประเทศ  และสงผลใหเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีดีข้ึนไดอีกดวย 

 
 3.5  ปญหาอาชญากรรม   

  เกิดคดีอาชญากรรมเพ่ิมข้ึนมากในจังหวัดอุดรธานีหลังจากการถอนทหารอเมริกัน  
เพราะกอนหนานี้ผูคนเคยทํามาหากิน  หารายไดเปนกอบเปนกําจากการบริการความสะดวกสบาย
แกทหารอเมริกัน  คนท่ีรูจักเก็บออมเงินทอง  สามารถมีเงินเก็บจํานวนมากพอสําหรับเปนทุนใหกับ
อนาคตของครอบครัว  เพราะรายไดตอเดือนหลายพันบาทนั้น  ในชวงทศวรรษท่ี  2520  นับวาเปน
จํานวนเงินท่ีมากมาย  สามารถดูแลครอบครัวใหอยูดีมีสุขไดอยางสบาย  อยางไรก็ตามก็พบวามี
แรงงานหลายคนที่ไมรูจักเตรียมตัวกับอนาคตขางหนา  ไมรูจักเก็บออมเงินทองท่ีหามาได  คิดแต
เพียงวาทรัพยสินท่ีใชหมดไปนั้น  ไมนานก็หาใหมจากพวกทหารอเมริกันไดอีก    

 หลังจากท่ีทหารอเมริกันไดถอนกําลังกลับสหรัฐฯ  ไปแลว  อดีตแรงงานท้ังในคาย
และนอกคายไมสามารถหารายไดดีๆ  เหมือนอยางเดิมไดอีก  แรงงานหลายคนท่ีไมรูจักเก็บออม  
ตองกลายไปเปนขโมย  ออกฉกชิงวิ่งราว  ลักเล็กขโมยนอย  งัดบาน  ฯลฯ  เพื่อใหไดเงินมาใชจาย
กับส่ิงฟุมเฟอยอยางท่ีเคยเปนมาในอดีต  เชน  อดีตยามรักษาความปลอดภัยในคายทหารสหรัฐฯ  
คนกลุมนี้หลังจากถูกเลิกจางแลวไดมีอาวุธติดตัวออกมาดวย  และเม่ือคร้ังเปนยามรักษาความ
ปลอดภัยอยูนั้น  ไดรับการฝกการใชอาวุธจากทหารอเมริกันอีกดวย  ยามรักษาความปลอดภัยหลาย
คนท่ีไมรูจักเก็บออมเงินทอง  เม่ือถูกเลิกจางก็ผันตัวเองไปเปนขโมย  ใชอาวุธท่ีติดตัวมาปลนจี้
ชาวบานและงัดบานเรือนผูคน  ซ่ึงเปนขาวใหไดยินอยูเปนประจํา39  ไมเพียงยามรักษาความ
ปลอดภัยเทานั้น  ชาวบานบริเวณคายทหารอเมริกันก็กลายเปนขโมยเท่ียวลักขโมยขาวของเคร่ืองใช

                                                 
 39 สัมภาษณนายชนะ  สรรพโส,  อดีตพนักงานชางซอมบํารุงในฐานบินอุดรธานี, 18  

มกราคม  2551. 
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เชนเดียวกัน  โดยเฉพาะขาวของเคร่ืองใชของทางการสหรัฐฯ  เชน  การลักขโมยโปโลลมซ่ึงเปน
อุปกรณสวนหนึ่งของรถติดต้ังระเบิด  และหัวเทียนเคร่ืองบิน40  ชาวบานจะแอบลักลอบเขามาใน
เขตคายทหารอเมริกันแลวขโมยอุปกรณทางการทหารเหลานี้ไปขายใหกับพอคา  ซ่ึงช้ินสวนเหลานี้
สามารถนําไปดัดแปลงไปใชกับรถโดยสารประจําทางไดเปนอยางดี  โดยใหราคาโปโลลมตัวละ  
35  บาท  และคาหัวเทียนเคร่ืองบินตัวละ  80  บาท   

 นอกจากนี้แลวยังพบวามีการลักขโมยโตะ  เกาอ้ี  โดยเฉพาะสายไฟฟาในคายรามสูร  
เพราะคายรามสูรเปนสถานีดักฟงสัญญาณวิทยุ  จึงมีวัสดุเกี่ยวกับอุปกรณอิเล็คทรอนิกมากเปน
พิเศษ  หลังจากรัฐบาลสหรัฐฯ  นําอุปกรณช้ินสําคัญกลับประเทศไปแลว  แตยังคงเหลือช้ินสวน
ตางๆ  อีกมากมายเกี่ยวกับเคร่ืองมือดักฟงสัญญาณวิทยุ  อุปกรณสวนใหญผลิตจากเหล็กกลาอยางดี  
เปนท่ีตองการของตลาดคาของเกาเปนอยางมาก  หลังจากการถอนทหารอเมริกันก็ไมมีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยท่ีดีพอ  ชาวบานหรือเจาหนาท่ีทหารในคายเองก็แอบลักลอบขโมยช้ินสวน
อุปกรณเหลานี้ไปขายกับรานรับซ้ือของเกา  ซ่ึงทางการไทยก็ไมไดมีมาตรการปองกันท่ีดีแตอยาง
ใด  เพราะไมเห็นประโยชนของอุปกรณอิเล็คทรอนิกท่ีทางสหรัฐฯท้ิงไวเลย  และยังคงปลอยให
กลายเปนโครงเหล็กวงกลมขนาดใหญ  ซอนตัวอยูในปารกในคายพระยาสุนทรธรรมธาดา  (คาย
รามสูร)  ในปจจุบัน41       

 เหตุผลท่ีบรรดาหัวขโมยสามารถลักลอบเขาไปขโมยขาวของของทางราชการไดนั้นก็
เนื่องมาจากคายทหารสหรัฐฯ  มีพื้นท่ีกวางขวาง  และทางการสหรัฐฯ  ไดทําการเลิกจางยามรักษา
ความปลอดภัยไปแลว  อาศัยเพียงเจาหนาท่ีทหารของรัฐบาลไทยน้ัน  ไมสามารถดูแลความ
ปลอดภัยไดอยางท่ัวถึงได  อีกท้ังหัวขโมยตางก็รูจักทางหนีทีไลในคายทหารเปนอยางดี  เพราะตาง
ก็เคยทํางานในคายทหารสหรัฐฯ  มาดวยกันท้ังส้ิน   
 
4.  แนวทางการชวยเหลือจากภาครัฐตอแรงงานท่ีไดรับผลกระทบจากการถอนทหารสหรัฐฯ 

 ภายหลังการถอนกําลังทหารอเมริกันออกจากฐานทัพจังหวัดอุดรธานี  ไดสงผลใหเกิด
การวางงานของแรงงานทองถ่ินกวาหม่ืนคน  แรงงานในคายทหารแมวาจะตองกลายเปนคนวางงาน
ช่ัวคราว  แตก็ยังไดรับคาตอบแทนเปนเงินบําเหน็จท่ีทางรัฐบาลสหรัฐฯ  มอบให  ซ่ึงเปนจํานวน

                                                 
 40 สัมภาษณนายสวน  ประสงคคํา  อดีตพนักงานขับรถฝายสนับสนุนสงของ  บริษัท  แอม

แพ็ค  แมนเทแนนท  จํากัด  ในคายรามสูร  อายุ  80  ป,  16  มกราคม  2551. 
 41 สัมภาษณ  จาสิบเอกสุกิจ  ยะสุนทร,  ผูบังคับหมูคายพระยาสุนทรธรรมธาดา  ร.13  

พัน1,  14  มกราคม  2551. 
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เงินท่ีมากพอสําหรับการต้ังตนชีวิตใหม  หรือใชจายในชวงท่ีกําลังมองหางานใหม  แตแรงงานนอก
คายทหารกลายเปนกลุมแรงงานท่ีไดรับผลกระทบมากที่สุด  เพราะไดรับสวัสดิการนอยกวา
แรงงานในคายทหาร  เม่ือเศรษฐกิจหนาคายทหารซบเซาลง  กิจการสวนใหญเลิกกิจการ  แรงงาน
เหลานี้ก็ตองตกงาน  หากไมกลับสูภูมิลําเนาของตนเองก็ตองเขาไปรับจางในบริษัทหางรานในเมือง
ตอไป   

 ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอุดรธานีท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาน้ัน  ทาง
ภาครัฐเองก็มิไดนิ่งนอนใจ  ดังนั้นทางจังหวัดจึงไดดําเนินการเรงใหความชวยเหลือแกแรงงานท่ี
ไดรับผลกระทบ  ตามความเหมาะสมของสายอาชีพ  ประสบการณการทํางาน  และพยายามใหคง
กิจการขนาดใหญของบริษัทตางๆ  ในคายทหารอเมริกันไวดําเนินการตอไป  นายทําเนียบ  อิศรเดช  
ประชาสงเคราะหจังหวัดอุดรธานี  ไดใหสัมภาษณช้ีแจงแกผูส่ือขาววา  การถอนทหารอเมริกันออก
จากประเทศไทย  ทําใหบรรดารานคา  โรงแรม  และกิจการคาตางๆ  ขาดรายไดเปนจํานวนมาก  
เทาท่ีไดสอบถามไปยังบุคคลท่ีประกอบอาชีพประเภทตางๆ  ปรากฏวา  ผูประกอบอาชีพรถสามลอ
รายไดตกลงไปมา  ซ่ึงขณะน้ีทางประชาสงเคราะหจังหวัด  ไดดําเนินการใหความชวยเหลือในดาน
การใหเงินยืมไปผอนสงรถ  สวนหญิงท่ีมีอาชีพเปนเมียเชา  พารตเนอรตามบารขนาดเล็ก  สวนหนึ่ง
ก็ไดเดินทางกลับไปประกอบอาชีพตามภูมิลําเนาของตน  หรือไปหาทํางานท่ีอ่ืน  แตสวนหนึ่งท่ีอยู
ในจังหวัดอุดรธานีนี้  และมีบุตรกับทหารอเมริกัน  ซ่ึงไดมายื่นขอความชวยเหลือเร่ืองการเล้ียงดูกับ
ทางประชาสงเคราะหแลวประมาณ  150  คน  ซ่ึงท้ังหมดมีจํานวนมากกวานี้  สวนใหญเปนเด็กผิว
ขาว  อายุไมเกิน  10  ขวบ  สวนมากรองขอใหชวยเหลือดานการเงิน  และท่ีทํากิน42  นอกจากนี้
ภาครัฐไดดําเนินโครงการสงเคราะหและฝกฝนอาชีพสตรี  ซ่ึงไดวางแผนใหความชวยเหลือสตรีใน
จังหวัดอุดรธานีไวดังนี้ 
 

ตามรายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจของกองวางแผน  และเพิ่มกําลังคนของ
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เมื่อเดือนมิถุนายน  2518  วา  จังหวัด
อุดรธานีมีสตรีท่ีประกอบอาชีพในบาร  ไนทคลับ  และสถานอาบอบนวดรวมท้ังภรรยาเชา
ประมาณ  7,400  คน  และมีหญิงโสเภณีอีก  500  คน 

กรมประชาสงเคราะหจึงพิจารณาวางโครงการชวยเหลือสตรีดังกลาวภายหลังการ
ถอนทหารสหรัฐฯแลว  โดยประมาณวามีผูสมัครเขารับการสเคราะหรุนหนึ่งๆ  จํานวน  
500  คน  เพื่อฝกอาชีพประเภทตางๆ  ในศูนยฝกอาชีพซึ่งจะจัดการปรับปรุงอาคารตางๆ  
ของทหารในฐานทัพอากาศไทย - อเมริกัน  เพื่อจัดเปนศูนยฝกอาชีพ  หอนอนสําหรับผูอยู

                                                 
 42 หนังสือพิมพสยามรัฐ,  19  มีนาคม  2519. 
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ประจํา  และโรงงานในอารักษ  สําหรับผูฝกอาชีพสําเร็จแลวเขาทํางานเปนอาชีพเลี้ยง
ตนเองตอไป  ในปหนึ่งๆ  จะสามารถผลิตผูฝกอาชีพสําเร็จได  3  รุน  รวม  1,500  คน  
นอกจากจะจัดเขาทํางานในโรงงานในอารักษแลว  ยังจัดหางานใหทํางานภายนอกดวย  
หรือสงกลับไปประกอบอาชีพ  ณ  ภูมิลําเนาเดิมตามความสมัครใจ  นอกจากน้ีระหวางฝก
อาชีพ  กรมประชาสงเคราะหจะจายเงินอุดหนุนใหแกผูหญิงผูมารับการฝกอาชีพและ
ครอบครัว  ในอัตราหญิงคนหน่ึงวันละ  20  บาท  จนกวาจะสําเร็จการฝกอาชีพในชวง
ระยะเวลาประมาณ  3 - 4  เดือน 

อาชีพท่ีจะฝกแกผูรับการสงเคราะหหญิงในจังหวัดนี้  คือ   
1.  การทอผาประเภทตางๆ  เชน  ผาฝาย  ผามุง  ผาลินิน  และผาลายสอง  ฯลฯ 

 2.  การตัดเย็บเส้ือผา 
 3.  การโภชนาการ 
 4.  การชางประดิษฐ 
 5.  งานแมบานและการซักรีด 

โรงงานในอารักษท่ีจะจัดต้ังสําหรับจังหวัดนี้  คือ 
 1.  โรงงานทอผาดวยมือและเครื่องจักร  
 2.  โรงงานตัดเย็บเส้ือผาชาย - หญิงผูใหญ43 
 
 นอกจากกลุมสตรีท่ีไดรับความชวยเหลือแลว  หนวยงานภาครัฐยังไดหาทางชวยเหลือ
พนักงานในบริษัทตางๆ  ในคายทหารอเมริกันอีกดวย  การชวยเหลือจากทางภาครัฐท่ีชัดเจนมาก
ท่ีสุดคือการโอนพนักงานของบริษัทแอมแพ็ค  แมนเทแนนท  อุดรธานี  หลายรอยคนเขาไปสังกัด
กรมเรงรัดพัฒนาชนบท  จังหวัดขอนแกน  แมวารายไดตอเดือนจะแตกตางโดยส้ินเชิงจากท่ีเคย
ไดรับเม่ือคร้ังทํางานกับนายจางอเมริกันก็ตาม  รายไดจากการทํางานในคายทหารอเมริกัน  แรงงาน
สามารถหารายไดตอเดือนไดไมต่ํากวา  2,000 – 3,000  บาท  แตเม่ือเขารับราชการในกรมเรงรัด
พัฒนาชนบทแลว  เจาหนาท่ีจะไดรับเงินเดือนเร่ิมตนท่ี  850  บาทเทานั้น  และอีกหนึ่งบริษัทท่ี
ภาครัฐพยายามยื่นมือเขาชวยเหลือคือบริษัท  ไทยแอรเวส แอรคราฟท  แมนเทแนนท  จํากัด  โดยมี
แนวทางการชวยเหลือดังตอไปนี้ 
  
                                                 

 43 “หนังสือกระทรวงมหาดไทย, งบประมาณตามโครงการสงเคราะหและฝกฝนอาชีพ
สตรี  พ.ศ.2519  จังหวัดอุดรธานี,” เอกสารกระทรวงมหาดไทย, (1)  มท  3.1.5.18/2  [62], หอ
จดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ดวยบริษัทไทยแอรเวส แอรคราฟท  แมนเทแนนท  จํากัด  ซึ่งมีสาขาอยูจังหวัด
อุดรธานีปจจุบันมีลูกจางประมาณ  590  คน  เปนกิจการซอมบํารุงรักษาอากาศยานและ
อุปกรณท่ีเกี่ยวของ  ในวันท่ี  31  มิถุนายน  2518  ทางผูวาจางของบริษัทคือกองทัพ
สหรัฐอเมริกาจะเลิกสัญญาการวาจาง  ซึ่งจะทําใหกิจการของบริษัทของจังหวัดอุดรธานี
ตองหยุดไปดวย  และบริษัทไดบอกเลิกลุกจางท้ังหมดแลว  ในการน้ีจะทําใหลูกจางและ
ครอบครัวไดรับความเดือดรอนเกี่ยวกับการดํารงอาชีพเปนจํานวนมาก  ...... 

จังหวัดไดพิจารณาแลวเห็นวา  หากบริษัทไทยแอรเวส แอรคราฟท  แมนเทแนนท  
จํากัด  สาขาอุดรธานี  เลิกกิจการก็ยอมกระทบกระเทือนถึงภาวการณวางงาน  และทําให
แรงงานท่ีมีฝมือเหลาน้ี  ไมสามารถท่ีจะใชความรูความสามารถเพ่ือพัฒนาประเทศชาติได  
อันจะเปนผลรายตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนสวนรวมดวย  นอกจากนั้นยังเห็นวา
อุปกรณ  เครื่องจักรกลตางๆ  ของบริษัททันสมัยมาก  ทราบวามีขีดความสามารถในการ
ซอมสรางไดในระดับสูงมาก  ในภาคพ้ืนเอเชียนี้มีโรงงานในระดับเดียวกันท่ีไตหวันอีก
แหงหน่ึงเทาน้ัน  หากกิจการเลิกไปตามกําหนด  รัฐบาลสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนเจาของ
ทรัพยสินจะขนยายเครื่องจักรกลกลับไปอยางไมมีปญหา  จังหวัดจึงเห็นสมควรสนับสนุน
ความตองการของลูกจางเหลาน้ี  และเพื่อใหประเทศไทยไดรับผลประโยชนจากโรงงานขอ
บริษัทแทนท่ีจะเสียเปลา 

ดังน้ันทางท่ีจะเปนไปไดก็คือ  ควรเสนอใหรัฐบาลพิจารณาหาทางใหบริษัทไทยแอร
เวส แอรคราฟท  แมนเทแนนท  จํากัด  สาขาอุดรธานี  ดําเนินกิจการตอไป  โดยอาจจะ
ทํางานเก่ียวกับการซอมบํารุงรักษาอากาศยาน  และอุปกรณท่ีเกี่ยวของของท้ังรัฐบาลและ
เอกชน  โดยหาทางใหรัฐบาลสหรัฐอเมริกายกหรือขายเครื่องจักรและทรัพยสินใหรัฐบาล
ไทย  หรือหาทางใหบริษัทเอกชนดําเนินงานตอโดยรัฐบาลสนับสนุน (นายเอนก  สิทธิ
ประศาสน)  ผูวาฯ  อุดรธานี44 

 
5.  การฟนตัวของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอุดรธานีหลังการถอนทหารอเมริกัน 

 5.1  นโยบายพัฒนาเมืองหลัก 
 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอุดรธานีไดรับผลกระทบอยางมากจากการถอน
ทหารอเมริกันออกจากจังหวัดอุดรธานี  กิจการหางรานตางๆ  บริเวณหนาคายทหารซบเซาลงเร่ือยๆ  
จนตองปดกิจการ  ประชากรนับหม่ืนคนตองกลายเปนคนวางงาน  จึงตองหาแหลงทํามาหากินแหง
                                                 

 44 “หนังสือกระทรวงมหาดไทย, 26  พฤษภาคม  2518 , การพิจารณาชวยเหลือ
พนักงานบริษัทไทยแอรเวส แอรคราฟท  แมนเทแนนท  จํากัด  ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย,” 
เอกสารกระทรวงมหาดไทย, (1)  มท  3.1.5.18/2  [87], หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ใหม  แรงงานจํานวนหน่ึงเลือกท่ีจะเดินทางกลับภูมิลําเนาของตนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
อีกหลายรอยคนเลือกเดินทางไปทํางานยังตางประเทศ  ทําใหเกิดการเคล่ือนยายแรงงานจากชุมชน
หนาคายทหารเขาสูตัวเมืองอุดรธานี  ตางจังหวัด  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเดินทางไปทํางาน
กรุงเทพมหานคร  เดิมทีแรงงานทองถ่ินอีสานเม่ือหลังจากเสร็จส้ินฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลแลว  ตางก็
เดินทางเขามาทํางานกรุงเทพฯ  กันเปนจํานวนมากอยูแลว  เพราะหนาแลงหลังฤดูเก็บเกี่ยว  
ประชากรในพ้ืนท่ีนอกชลประทานก็จะไมงานทําท่ีแนนอน  เนื่องจากปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการ
ทําเกษตรกรรม  การถอนทหารอเมริกันออกจากจังหวัดอุดรธานี  ทําใหเกิดภาวะการวางงานอยาง
รุนแรง  ไดทําใหแรงงานสวนหนึ่งเดินทางเขามาทํางานกรุงเทพฯ  เพราะหลังจากทหารอเมริกันได
ถอนออกไปแลว  เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีไดซบเซาลงอยางกะทันหัน 
 อยางไรก็ตามทางภาครัฐก็พยายามหาทางแกไขปญหาความตกตํ่าของสภาพเศรษฐกิจ
อยางทันทวงที  ในป  พ.ศ.2520  หลังจากการซบเซาของสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีได  2  
ป  ประเทศไทยก็ไดมีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  4  (พ.ศ.2520 - 2524)  
เพื่อนํามาเปนทิศทางในการพัฒนาและแกไขปญหาภายในประเทศ  ในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมเฉพาะเร่ือง  ภาครัฐไดเพิ่มแผนการพัฒนาเมืองหลักและการปรับปรุงกรุงเทพมหานคร
เขาไวในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ดวย  โดยมีสาระสําคัญของแนวทางการพัฒนา
เมืองและการปรับปรุงกรุงเทพมหานคร  2  ประการ  คือ  (1)  กระจายความเจริญออกไปจาก
กรุงเทพมหานคร  โดยการพัฒนาเมืองหลักข้ึนในสวนภูมิภาค  เพื่อสกัดการอพยพของประชากรเขา
มาในกรุงเทพมหานคร  และชะลอการขยายตัวของกรุงเทพมหานครใหอยูในอัตราท่ีต่ําลง  (2)  
กําหนดขอบเขตการขยายตัวของกรุงเทพมหานครใหอยูในขนาดท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความแออัด  
และปรับปรุงสภาพแวดลอมท่ีเส่ือมโทรมในปจจุบันใหดีข้ึน45   

 แนวทางการพัฒนาเมืองหลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  4  นี้
จึงเนนหนักไปในการกระจายความเจริญออกไปจากรุงเทพมหานคร  โดยการพัฒนาเมืองหลักข้ึน
ในภูมิภาค  เพื่อเปนแหลงสกัดการอพยพแรงงานจากชนบทเขาสูกรุงเทพฯ  และเพื่อเปนศูนยกลาง
การกระจายความเจริญออกไปสูชนบท  โดยกําหนดเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังตอไปนี้
ตามลําดับความสําคัญท่ีจะเรงรัดใหเปนเมืองหลัก  ไดแก  ขอนแกน  อุดรธานี  นครราชสีมา  และ
อุบลราชธานี  เปนเมืองหลัก  โดยแผนพัฒนาฉบับนี้มีแนวนโยบายท่ีสอดคลองกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดอุดรธานีในขณะดวย  นโยบายการมีงานทํานับวาเปนนโยบายท่ี

                                                 
 45 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานัก

นายกรัฐมนตรี,  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ีส่ี  พ.ศ.2520 - 2524,  252. 
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เหมาะสมกับจังหวัดอุดรธานีมากท่ีสุด  โดยรัฐจะใชนโยบายภาษี  และการเงินเปนการดึงดูด
อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและการบริการไปสูเมืองหลัก  นอกจากนี้รัฐจะลงทุนจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมและกําหนดเขตแปรสภาพเพ่ือการสงออก46  พรอมกันนี้รัฐบาลจะเรงการพัฒนาภาค
และชนบทไปพรอมๆ  กัน  เพื่อใหเปนแหลงปอนวัตถุดิบและตลาดใหแกเมืองหลักอีกดวย 

 ดวยแนวทางการพัฒนาเมืองหลักบวกกับศักยภาพทางดานตางๆ  ของจังหวัดอุดรธานี  
เชน  การเปนเมืองศูนยกลางการคมนาคม  การบริการ  การติดตอคาขายของภูมิภาคอีสานตอนบน  
และพ้ืนท่ีการผลิตท่ีมากพอ  ทําใหประชากรในจังหวัดอุดรธานีสามารถปรับตัวจากสภาพเศรษฐกิจ
ท่ีซบเซาลงหลังการถอนทหารอเมริกันได  โดยใชระยะเวลาในการปรับตัวไมนานเทาใดนัก  
สามารถพิจารณาไดจากตารางแสดงจํานวนผูท่ีมีงานทําในแตละอาชีพในเขตเทศบาล  ระหวางป  
พ.ศ.2520  (หลังจากมีการถอนทหารอเมริกัน 1 ป)  กับป  พ.ศ.2525  ซ่ึงมีสถิติของการมีงานทํา
สูงข้ึนอยางเห็นไดชัด  ดังนี้    
 
ตารางท่ี  16  จํานวนผูท่ีมีงานทําในแตละอาชีพของแรงงานในเขตเทศบาล  ป  พ.ศ.2520  และป  

พ.ศ.2525 
 

อาชีพ ป พ.ศ.2520 ป พ.ศ.2525 อัตราการเพิ่ม 
ผูท่ีปฏิบัติงานใชวิชาชีพ 5,040 3,732 -25.95 
ผูท่ีปฏิบัติงานบริหาร 250 773 209.2 
เสมียน 290 2,209 661.72 
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคา 7,980 12,476 56.34 
เกษตร – ประมง 130 350 169.32 
การขนสง 1,150 1,430 24.34 
กระบวนการผลิต 160 143 -10.62 
งานบริการตางๆ 6,480 8,330 28.54 
จําแนกประเภทไมได 620 90 -85348 

รวม 22,100 29,533 33.63 
 

ท่ีมา : กองวิจัย สํานักผังเมือง, รายงานวิจัยเมืองอุดรธานี (กรุงเทพฯ : สํานักผังเมือง, 2525), 201. 

                                                 
 46 เร่ืองเดียวกัน,  256. 
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 5.2 การเดินทางไปทํางานตางประเทศของแรงงาน 
 แรงงานท้ังในคายและหนาคายทหารอเมริกันท่ีวางงานหลังจากการถอนกําลังทหาร
อเมริกัน  ตางดิ้นรนหาทางออกใหกับอนาคตตัวเองไปคนละทิศคนละทาง  บางก็สอบเขารับ
ราชการ  บางก็กลับไปสูทองไรทองนา  บางก็รับจางท่ัวไปหรือหาทําเลท่ีเหมาะสมคาขายเล็ก ๆ  
นอย  ๆ  ชองทางหารายไดอยางหนึ่งหลังการถอนทหารอเมริกันไปแลวคือการไปทํางาน
ตางประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศซาอุดิอาระเบีย  และประเทศในแถบตะวันออกกลาง   
 การเดินทางไปทํางานตางประเทศของแรงงานไทยน้ันมีมานานแลว  แตยังไมปรากฏ
หลักฐานหรือภาพที่ชัดเจนนัก  กอน  พ.ศ.2516  มีแรงงานไทย  2  กลุมไดเดินทางไปทํางานใน
ตางประเทศแถบยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา  กลุมแรกคือ  แพทย  พยาบาล  วิศวกร อีกกลุมคือ
กลุมนักเรียนนักศึกษา47  นักเรียนนักศึกษาเม่ือเดินทางไปศึกษาเลาเรียนก็จะไปรับจางทํางานใน
ประเภทท่ีคนทองถ่ินไมทําหรือขาดแคลน  เพ่ือลดภาระการสงเสียจากทางบาน  หลังจากท่ีรัฐบาล
ไทยส่ังปดฐานบินอุดรธานีและคายรามสูรในป  พ.ศ.2518  และ  2519  ตามลําดับนั้น  การเดินทาง
ไปทํางานยังตางประเทศของแรงงานในภาคอีสานจึงเร่ิมกลายเปนธุรกิจท่ีเติบโตอยางจริงจัง    เปน
ชวงเวลาเดียวกันท่ีประเทศในตะวันออกกลาง  ไดแก  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ลิเบีย  อิรัก  คูเวต  
สหรัฐอาหรับเอมิเรทส  บารเรน  กาตาร  โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศซาอุดิอาระเบียนั้นกําลังตองการ
แรงงานเพื่อเปนแรงงานในการเรงพัฒนาประเทศ  และเพิ่มยอดการผลิตน้ํามันเปนอยางมาก  เหตผุล
ท่ีประเทศในตะวันออกกลางตองการแรงงานตางชาติมาพัฒนาประเทศ  เพราะวาประเทศใน
ตะวันออกกลางมีแรงงานในประเทศไมเพียงพอ  พ.ศ.2518  ประเทศซาอุดิอาระเบียมีประชากร
เพียง  7  ลานคน  อิรักมีประชากร  11  ลานคน  ลิเบียมีประชากร  2  ลานคน  คูเวตมีประชากรเพียง  
1  ลานคน  ประชากรในประเทศตะวันออกกลางเหลานี้มีประชากรท่ีอายุไมถึง  20  ปมากถึงรอยละ  
5548   

 ขาวการตองการแรงงานเปนจํานวนมากน้ี  ทางบริษัทสัมปทานจากประเทศสหรัฐฯ  
เปนผูทราบขาวและเร่ิมสงคนไปทํางานยังประเทศซาอุดิอาระเบียกอน  เพราะแรงงานอเมริกันท่ีไป
ทํางานยังประเทศซาอุดิอาระเบียจํานวนมากเปนทหารที่ปลดประจําการหลังสงครามเวียดนาม

                                                 
 47 ปรีชา  อรัญวารี, “บทบาทนักการศึกษาตอธุรกิจการจัดสงแรงงานไปตางประเทศ : 

ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุดรธานี” (สารนิพนธสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต  คณะสังคม
สงเคราะหศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2540),  35. 

 48 สุกิตติ  กระจางเยา, ไปตะวนัออกกลาง (กรุงเทพฯ : สวนวารสารเศรษฐกิจ ศูนยวิจยั
เศรษฐกิจ และการตลาด ธนาคารกรุงเทพ, 2525), 18. 
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นั่นเอง  ตางก็โยกยายไปขุดทองในดินแดงตะวันออกกลางเปนจํานวนมาก  หลังจากนั้นไมนาน
บรรดาอดีตนายจางอเมริกันก็ไดสงขาวชักชวนมายังแรงงานไทยที่เคยทํางานรวมกันในคายทหาร  
ท้ังทางจดหมาย  โทรเลข  หรือกระท่ังไปเช้ือเชิญถึงบานเลยทีเดียว  ท้ังนี้เพราะเช่ือวาแรงงานที่เคย
ทํางานในคายทหารอเมริกันมาแลวนั้นมีความรูความสามารถ  มีประสบการณการทํางาน  และ
สามารถส่ือสารเขาใจกับนายจางไดเปนอยางดีแลว  แรงงานท่ีตกปากรับคําไปทํางานประเทศ
ซาอุดิอาระเบียในชวงแรกๆ  นี้  ไมตองเสียคาใชจายใดๆ  ท้ังส้ิน  ไมวาจะเปนคานายหนา  คา
เคร่ืองบิน  และคาท่ีพัก  นายจางอเมริกันจะจัดการออกคาใชจายใหท้ังหมด   

 แรงงานในคายทหารจํานวนมากตัดสินใจลาภูมิลําเนาของตนไปทํางานหารายไดกอน
ใหญในตะวันออกกลาง  เหมือนดังท่ีตนเคยหาไดในเมืองอุดรธานีชวงสงครามเวียดนาม  แมจะตอง
หางเหินจากความอบอุนของครอบครัว  แตรายไดไมต่ํากวา  20,000  บาท49ตอเดือน  เปนส่ิงยั่วยวน
เกินท่ีแรงงานไทยจะปฏิเสธได  ประกอบกับการเดินทางคร้ังนี้ไมมีคาใชจายใดๆ  เลย  จึงเปนเร่ือง
งายในการตัดสินใจ  แตก็มีหลายรายท่ีตอบปฏิเสธการชักชวนของนายจางอเมริกัน  ดวยเหตุผลท่ีไม
ตองการอยูหางไกลจากครอบครัว  หรือมีอาชีพการงานใหมท่ีดีแลว  นอกจากอดีตแรงงานฐานบิน
อุดรธานีท่ีเดินทางไปทํางานประเทศซาอุดิอาระเบียแลว  ยังมีอดีตแรงงานจากฐานทัพตางๆ  ท่ัว
ประเทศไทยไปทํางานท่ีนั่นดวย50  นับวาเปนการเคล่ือนยายแรงงานไทยไปตางประเทศระลอกใหญ
คร้ังหนึ่ง 
 อยางไรก็ตามจากท่ีไดกลาวมาแลววาการเดินทางไปทํางานประเทศซาอุดิอาระเบียใน
ชวงแรกๆ  นั้น  ไมตองเสียคาใชจายใดๆ  ท้ังส้ิน  หลังจากท่ีผูนิยมเดินทางไปทํางานประเทศ
ซาอุดิอาระเบียไดไมนาน  จังหวัดอุดรธานีไดเกิดกลุมนายหนาเขามาดําเนินธุรกิจหาผลประโยชน
กับการเดินทางไปทํางานตางประเทศ  นายหนาสวนใหญนั้นเปนอดีตนายจางคนไทยหรือพนักงาน
ในคายระดับหัวหนางาน  หรือท่ีนิยมเรียกกันในคายทหารวา  Boss  ซ่ึงมีลูทางติดตอกับนายจางชาว
อเมริกันในตางประเทศและมีความสามารถในการติดตอส่ือสารกับชาวอเมริกันเปนอยางดี  หนึ่งใน
บริษัทนายหนาจัดสงแรงงานไปทํางานประเทศซาอุดิอาระเบียคือ  บริษัท  ไทยมาสเตอร  แมนพาว

                                                 
 49  สัมภาษณนายสวน  ประสงคคํา  อดีตพนักงานขับรถฝายสนับสนุนสงของ  บริษัท  แอม

แพ็ค  แมนเทแนนท  จํากัด  ในคายรามสูร  อายุ  80  ป,  16  มกราคม  2551. 
 50 สัมภาษณนายชนะ  สรรพโส  อดีตพนักงานชางซอมบํารุงในฐานบินอุดรธานี,  18  

มกราคม  2551. 
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เวอร51  (Thai Master Manpower)  ซ่ึงมีนายเหล็ก  ทาสะโก  เปนเจาของกิจการ  หลัง  พ.ศ.2519  
เปนตนมา  ธุรกิจจัดสงแรงงานไปทํางานยังตางประเทศเฟองฟูข้ึนอยางมาก  ทําใหเจาของธุรกิจ
สรางฐานะจนรํ่ารวยอยางรวดเร็ว  ประกอบกับการขออนุญาตจัดต้ังสํานักงานจัดสงแรงงานไป
ทํางานตางประเทศไมมีข้ันตอนท่ียุงยากนัก  อาศัยพระราชบัญญัติจัดหางาน  พ.ศ.2498  เสีย
คาธรรมเนียมเพียง  24  บาท52  ก็สามารถประกอบการธุรกิจได  พ.ศ.  2519  จังหวัดอุดรธานีไดมี
บริษัทประกอบการจัดสงแรงงานไปทํางานตางประเทศท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดคือ  บริษัท  สลอท  
(SLOT)  หรือ  The Skill Labour of Thailand  มีนายประจวบ  ไชยสาสน  เปนประธานกรรมการ
บริษัท  สํานักงานต้ังอยูหนาบริษัทอุดรเจริญศรีอุดรธานี  หลังการกอต้ังบริษัทในป  พ.ศ.2519  
จนถึง  พ.ศ.2532  กิจการประสบความสําเร็จ  และเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  บริษัทจัดหางานใน
จังหวัดอุดรธานีจัดสงแรงงานไปทํางานยังประเทศตะวันออกกลางปละไมนอยกวา  40,000  คน53 
คานิยมเดินทางไปทํางานตะวันออกกลางต้ังแตการถอนทหารอเมริกัน  แรงงานจากจังหวัดอุดรธานี
เดินทางไปเปนจํานวนมากข้ึนเร่ือยๆ  ทุกป  และมากท่ีสุดในประเทศใน  พ.ศ.2524  ดังตาราง
ตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี  17  ภูมิลําเนาของแรงงานไทยในตะวันออกกลาง 
 

รอยละของท่ัวประเทศ 
จังหวัด 

2520 2524 
กรุงเทพฯ 22.6 14.84 
อุดรธานี 14.5 20.08 
ชลบุรี 13.1 3.50 
ลําปาง 12.4 6.60 

 
                                                 

 51 สัมภาษณอาจารย  ดร.ปรีชา  อรัญวารี,  ศึกษานิเทศกจังหวัดอุดรธานี  นักจัดรายการ
วิทยุคายเปปเปอรไกรนเดอร  อดีตนักศึกษาท่ีรวมขับไลทหารอเมริกันในจังหวัดอุดรธานี,  10  
กันยายน  2550.  

 52 ปรีชา  อรัญวารี, “บทบาทนักการศึกษาตอธุรกิจการจัดสงแรงงานไปตางประเทศ : 
ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุดรธานี” (สารนิพนธสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑติ  คณะสังคม
สงเคราะหศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2540), 36.  

 53 เร่ืองเดียวกัน,  37. 
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ตารางท่ี 17 (ตอ) 
 

รอยละของท่ัวประเทศ 
จังหวัด 

2520 2524 
อุบลราชธานี 5.9 - 
ระยอง 5.4 1.52 
นครราชสีมา 3.3 5.46 
สมุทรปราการ 2.3 2.31 
หนองคาย 1.6 2.56 
นครพนม 1.6 2.56 
สกลนคร 1.2 2.08 
นครสวรรค 1.2 2.27 
จังหหวัดอ่ืนๆ 14.60 36.95 

รวม 100 100 
 
ท่ีมา : สุกิตติ  กระจางเยา, ไปตะวันออกกลาง (กรุงเทพฯ : สวนวารสารเศรษฐกิจ ศูนยวิจัยเศรษฐกิจ 
และการตลาด ธนาคารกรุงเทพ, 2525), 27. 
 
 ชวง   พ .ศ .2519 – 2532  นับวาเปนยุครุงเ รืองของธุรกิจการจัดสงแรงงานไป
ตางประเทศ  รวมท้ังโอกาสการมีงานทําของแรงงานเมืองอุดรธานีหลังการปดฐานทัพสหรัฐฯ  
จนกระท่ัง  พ.ศ.2533  การเดินทางไปทํางานตางประเทศตองประสบกับปญหา  โดยเฉพาะประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากเกิดคดีฆาตกรรมเจาหนาท่ีสถานทูตซาอุดิอาระเบียประจํา
ประเทศไทย  เกิดคดีโจรกรรมเพชรจากประเทศซาอุดิอาระเบีย  โดยนายเกรียงไกร  เตชะโมง  เกิด
วิกฤติการณอาวเปอรเซีย  และปญหาการเมืองระหวางประเทศระหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศ
ลิเบีย54  อยางไรก็ตามแมวาจะเปนชวงตกตํ่าของการเดินทางไปทํางานในตะวันออกกลาง  แต
ในชวงเวลาเดียวกันนี้แรงงานไทยไดเปดพื้นท่ีไปทํางานแหลงใหมเกิดข้ึนแลว  ไดแก  ประเทศ  
ไตหวัน  บรูไน  สิงคโปร  และอิสราเอล  สงผลใหสถิติการเดินทางไปทํางานของแรงงานทองถ่ิน
มากข้ึนทุกๆ  ป  ขณะเดียวกันบริษัทจัดหาแรงงานไปทํางานตางประเทศในจังหวัดอุดรธานีไดเปด

                                                 
 54 เร่ืองเดียวกัน, 
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กิจการเพ่ิมมากข้ึนทุกๆ  ป  จากป  พ.ศ.2518 – 2519  มีกิจการเพียง  2  บริษัท  พอถึงป  พ.ศ.  2540  
จังหวัดอุดรธานีมีบริษัทจัดสงแรงงานไปตางประเทศมากถึง  23  บริษัท  แรงงานท่ีไปทํางาน
ประเทศไตหวันสวนมากเปนแรงงานกึ่งฝมือในโรงงานอุตสาหกรรมและกอสราง  ประเทศบรูไน
และสิงคโปรตองการแรงงานกอสราง  สวนแรงงานที่ไปทํางานประเทศอิสราเอลจะเขาสูภาค
เกษตรกรรมและกอสราง  ประเทศไตหวันเปนประเทศที่แรงงานไทยตองการเดินทางไปมากท่ีสุด  
เพราะรายไดตอเดือนสูงถึงเดือนละ  14,880  บาท  นอกจากน้ีสภาพภูมิอากาศท่ีใกลเคียงประเทศ
ไทยอีกดวย55 
 

 5.3 ทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอุดรธานี 
 ผลกระทบจากการถอนทหารอเมริกัน  สงผลใหสภาพเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีตกตํ่า

ลงอยางกะทันหัน  ท้ังภาครัฐและเอกชนก็ตางหาแนวทางแกไขปญหาอยางเต็มความสามารถ  
โครงการชวยเหลือของภาครัฐเกิดข้ึนมากมาย  กิจการหางรานของเอกชนตางก็หากลยุทธในการ
ดําเนินกิจการใหอยูรอด  และดวยศักยภาพที่แทจริงของจังหวัดอุดรธานี  ซ่ึงหมายถึงทุนทาง
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเอง  ไดกลายเปนปจจัยสําคัญทําใหเศรษฐกิจท่ีซบเซาลงไปหลังจาก
การถอนทหารอเมริกัน  คอยๆ  ฟนตัวกลับมาเขาท่ีเขาทางไดในเวลาไมนาน  ทุนทางเศรษฐกิจและ
สังคมของจังหวัดอุดรธานี  ไดแก  การเปนเมืองศูนยกลางภาคอีสานตอนบน  เปนศูนยกลางการ
ติดตอคาขายของจังหวัดใกลเคียง  ไดแก  หนองคาย  สลนคร  นครพนม  เลย  และหนองบัวลําภู  
รวมท้ังเปนศูนยรวมสินคาในภูมิภาคสงออกไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อีกดวย 

 การเปนเมืองศูนยกลางของภูมิภาคทําใหจังหวัดอุดรธานีมีหนวยงานราชการตั้งข้ึนเปน
จํานวนมาก  ศูนยราชการในจังหวัดอุดรธานีตั้งอยูบริเวณทุงศรีเมือง  ใกลหนองประจักษ  หนวย
ราชการท่ีตั้งอยูนั้นตางก็เปนศูนยกลางของระดับเขตและจังหวัด  เชน  ศาลากลางจังหวัด  ท่ีทําการ
เทศบาลเมือง  ศาลจังหวัด  ฯลฯ  โดยในอาณาบริเวณในเขตหนวยงานราชการน้ัน  ในพ.ศ.2525  มี
หนวยงานต้ังอยูมากถึง  81  แหง  มีขาราชการ  5,335  คน  ลูกจางประจํา  1,522  คน56 ยังไมนับรวม
ลูกจางรายวันอีกนับพันคน  นอกจากสถานท่ีราชการแลว  ในเมืองอุดรธานียังมีสถานการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลไปถึงระดับอุดมศึกษา  โดยมีจํานวนท้ังส้ิน  63  แหง57  (สถิติ พ.ศ.2525) 

                                                 
 55 เร่ืองเดียวกัน,  38. 
 56 กองวิจยั สํานกัผังเมือง, รายงานวิจยัเมืองอุดรธานี, 2525,124. 
 57 เร่ืองเดียวกัน, 134. 
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หนวยงานราชการกวารอยแหงและสถานการศึกษาท่ีมากมายในจังหวัดอุดรธานีเหลานี้  ได
กลายเปนอูขาวอูน้ําของแรงงานแหงใหมแหงหนึ่งของแรงงานในจังหวัดหลังการถอนทหาร
อเมริกัน 

 ตลาดนับวาเปนทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอุดรธานีอีกอยางหนึ่ง  ในเมือง
อุดรธานีมีตลาด  9  แหงดวยกัน  เปนตลาดของเทศบาล  2  แหง  ไดแก  ตลาดเทศบาล  และตลาด
เทศบาล  1  และเอกชนอีก  7  แหง  ดังนี้  ตลาดไทยอีสาน  ตลาดหาแยก  ตลาดไทยสมุทร  ตลาด
บานหวย  ตลาดแจมศิริ  ตลาดหนองบัว  ตลาดธนารักษ58  จํานวนตลาดท่ีมีอยูมากในเมืองอุดรธานี  
แสดงใหเห็นวาอุดรธานีเปนเมืองท่ีมีประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมาก  มีการติดตอคาขายคิดเปน
จํานวนเงินมหาศาล  ตลาดท้ัง  9  แหงในเมืองอุดรธานีกระจายอยูทุกมุมเมือง  ตามถนนสายหลัก
และยานพาณิชยกรรมของเมือง  ไดแก  ถนนโพธ์ิศรี  ถนนอุดรดุษฎี  ถนนประจักษ  และถนนหมาก
แขง  หลังการถอนทหารอเมริกัน  ตลาดจึงกลายเปนแหลงทํามาหากินท่ีสําคัญแหงหนึ่งของแรงงาน
ทองถ่ิน  ท้ังในรูปการคาขายท่ัวไป  เปนลูกจาง  รับขนสงวัตถุดิบเขาสูตลาด  และงานดานบริการ
เปนตน  แรงงานท่ีทํามาหากินอยูในตลาดและบริเวณยานการคาในเมืองอุดรธานี  สวนใหญเปน
แรงงานในจังหวัดอุดรธานี  แตมีภูมิลําเนาอยูตางอําเภอ  ตลาดท่ีมีอยูทุกมุมเมืองนี้ไมเพียงสงผลดี
ตอผูรักอาชีพคาขายเทานั้น  แตยังสงผลถึงผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมดวย  หากพิจารณาจาก
จํานวนตลาดในจังหวัดอุดรธานี  แสดงใหเห็นถึงจํานวนประชากรในจังหวัดมีอยูจํานวนมาก  ทําให
เกษตรกรมีตลาดสําหรับนําผลผลิตจากนอกเขตเทศบาลและตางอําเภอเขามาขายไดอยางเต็มท่ี  
แมวายังตองพึ่งพิงอยูกับธรรมชาติอยูก็ตาม 

 การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเปนทางออกอยางหน่ึงของแรงงานจังหวัดอุดรธานี
หลังการถอนทหารอเมริกัน  อุตสาหกรรมของจังหวัดบางออกเปน  2  ลักษณะดวยกัน  คือ  
อุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานีท่ีมี
มากท่ีสุดคือ  โรงสีขาว  รองลงมาคือ  โรงงานผลิตมันสําปะหลังอัดเม็ด  และโรงงานผลิตอาหาร  
ในเขตเทศบาลอุดรธานีมีโรงงานอุตสาหกรรมมากถึง  146  แหง  รอยละ  44.52  เปนอุตสาหกรรม
บริการ  เชน  โรงกลึง  เคาะพนสีรถยนต  ซ่ึงเปนโรงงานท่ีจําเปนสําหรับชุมชนเมือง  นอกจากนั้น
ไดแกโรงงานผลิตอุปกรณกอสราง  ทําเฟอรนิเจอร  และผลิตอาหาร  โรงงานสวนใหญท้ังขนาด
กลางและขนาดเล็ก  รอยละ  43.15  เปนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งข้ึนมาไมถึง  5  ป  รองลงมาคือ
รอยละ  31.51  เปนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งมา  5 – 9  ป59  ซ่ึงชวงเวลาของการต้ังโรงงาน

                                                 
 58 เร่ืองเดียวกัน, 146. 
 59 เร่ืองเดียวกัน, 188. 
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อุตสาหกรรมดังกลาวก็คือชวงท่ีทหารอเมริกันถอนออกจากจังหวัดอุดรธานีไดไมเกิน  5  ป  เทานั้น  
แสดงใหเห็นวาจังหวัดอุดรธานีมีโรงงานอุตสาหกรรมมารองรับแรงงานท่ีตกงานจากอาชีพท่ี
เกี่ยวของกับทหารอเมริกัน  หลังจากท่ีมีการถอนออกไปไมมานเลย   

 การเขามาประจําการในจังหวัดอุดรธานีของทหารอเมริกันหลายพันนาย  บวกกับการ
อพยพเขามาของคนตางถ่ินเพื่อประกอบอาชีพในภาคบริการแกทหารอเมริกัน  ไดสงผลให
เศรษฐกิจเกิดความเจริญรุงเรืองข้ึนอยางมาก  โดยเฉพาะในดานบริการ  ตรงกันขามสภาพสังคม
จังหวัดอุดรธานีกลับไดรับผลกระทบในทางลบ  สังคมเกิดปญหาดานตางๆ  มากมาย  เชน  คานิยม
การใชจายฟุงเฟอ  ปญหายาเสพติด  ปญหาโสเภณี  ฯลฯ  สภาพเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
เจริญรุงเรืองข้ึนอยางรวดเร็วในชวงสงครามเวียดนาม  เพราะการลงทุนของภาครัฐในดาน
สาธารณูปโภคและความม่ันคงของชาติ  สวนภาคเอกชนก็กลาลงทุนในการคาและบริการ   

 ผลของการทําสนธิสัญญาสันติภาพระหวางสหรัฐฯกับเวียดนามเหนือ  สงผลให
สหรัฐฯ  ประกาศหยุดยิงและถอนกําลังทหารจากเวียดนามใตและประเทศไทย  แมจะมีการทราบ
ขาวลวงหนาของสถานการณการถอนทหารอเมริกันอยางตอเนื่อง  แตเม่ือมีการถอนทหารอเมริกัน
ออกจากจังหวัดอุดรธานีอยางสมบูรณในป  พ.ศ.2519  สงผลใหจังหวัดอุดรธานีไดรับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมากอีกคร้ัง  กิจการตางๆ  ตองซบเซาลงและปดกิจการในท่ีสุด  กิจการ
บานเชา  บังกะโล  โรงแรม  กิจการสถานบันเทิง  เชน  บาร  ไนตคลับ  อาบอบนวด  ฯลฯ  ไดรับ
ผลกระทบอยางรุนแรง  คนงานทั้งในคายทหารและหนาคายทหารอเมริกันนับหมื่นคนถูกเลิกจาง
ท้ังหมด  เกิดภาวะการวางงานของแรงงานทองถ่ินจํานวนมาก  ทางภาครัฐไดพยายามหาทาง
ชวยเหลืออยางเต็มท่ี  ดวยการวางแผนจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานีบนพ้ืนท่ีฐานบิน
สหรัฐฯ  และจัดต้ังมหาวิทยาลัยในพื้นท่ีคายรามสูร  แตโครงการใหญท้ังสองกลับลมเหลว  การ
ชวยเหลือท่ีเห็นชัดเจนท่ีสุดตอแรงงานคือการโอนพนักงานในคายรามสูรเขารับราชการในกรม
เรงรัดพัฒนาชนบท  ตางคนก็ตางหาหนทางเพื่อความอยูรอด  บางก็เดินทางกลับภูมิลําเนาของตน  
บางก็กลับไปประกอบกอบอาชีพเกษตรกรรม  รับจาง  คาขายเล็กๆ  นอยๆ  เปนลูกจางบริษัทหาง
รานในเมืองอุดรธานี  หรือท้ิงถ่ินฐานบานเกิดไปทํางานยังตางประเทศ    

 อยางไรก็ตามแมสภาพเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีจะซบเซาลงอยางมาก  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาคบริการ  การกอสราง  และการขนสง  แตดวยจังหวัดอุดรธานีเปนเมืองศูนยกลางการคา
ขาย  การคมนาคม  การบริหารงานราชการ  ของภูมิภาคอีสานตอนบน  จึงทําใหมีผูคนจํานวนมาก
จากจังหวัดใกลเคียงเขามาติดตอคาขายอยูอยางตอเนื่อง  หลังการถอนทหารสหรัฐฯ  ทางภาครัฐเอง
ก็ไดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  4  มาเปนเข็มทิศในการแกไขปญหา  โดยเนน
การกระจายอุตสาหกรรมและสงเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก  เรงเพิ่มผลผลิตทางดานวัตถุดิบ
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ท่ีจะปอนเขาสูภาคอุตสาหกรรม  รายไดสวนใหญของจังหวัดอุดรธานีนั้นอยูในภาคเกษตรกรรมอยู
แลว  อีกท้ังจังหวัดอุดรธานีมีพื้นท่ีเกษตรกรรรมท่ีมากอันดับตนๆ  ของประเทศ  สภาพเศรษฐกิจท่ี
ซบเซาลงจากการถอนกําลังทหารอเมริกันนั้น  เพียงระยะเวลาไมนานนักสภาพเศรษฐกิจจังหวัด
อุดรธานีก็กลับมาเจริญรุงเรืองเชนเดิมและคึกคักมาจนกระท่ังปจจุบัน  เปนการพิสูจนใหเห็นถึง
ศักยภาพท่ีแทจริงขิงจังหวัดอุดรธานีวาถึงจะไมมีทหารอเมริกันอยูแลว  อุดรธานีก็สามารถยืนหยัด
อยูไดดวยศักยภาพดานการคา  คมนาคม  และการผลิตของตัวเองไดอยางสบาย  ถึงแมจะไมมีความ
คึกคักแบบตะวันตกอยูแลวก็ตาม 
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บทท่ี  5 
บทสรุป 

 
 สถานการณอันเลวรายในภูมิภาคอินโดจีนใน  พ.ศ.2504  ประเทศไทยอยูในภาวะเส่ียง
ตอการถูกขบวนการคอมมิวนิสตเขาแทรกซึมตามทฤษฎีโดมิโน  รัฐบาลไทยภายใตการสนับสนุน
จากสหรัฐฯ  ไดอนุญาตใหสหรัฐฯ สงทหารอเมริกันเขามาประจําการในประเทศไทยดวยเหตุผล
ทางดานความม่ันคง  ฐานบินในประเทศไทยท่ีมีการเปดเผยอยางเปนทางการ  7  แหง  คือ  อูตะเภา  
ตาคลี  นครพนม  น้ําพอง  อุบลราชธานี  นครราชสีมา  และอุดรธานี  และท่ีไมมีการเปดเผยอยาง
เปนทางการอีกหลายแหง  ไดเปดตอนรับทหารอเมริกันหลายหม่ืนนาย  ทหารอเมริกันขามน้ําขาม
ทะเลจากซีกโลกตะวันตกเขาสูราชอาณาจักรไทยคร้ังแรกตั้งแต  พ.ศ.2504  เม่ือคร้ังวิกฤตการณใน
ประเทศลาว  รัฐบาลสหรัฐฯ ทําการสงทหารอเมริกันมาอีกระลอกใหญเม่ือสงครามเวียดนามได
ประทุข้ึนในป  พ.ศ.2507  จังหวัดอุดรธานีถูกเลือกใหเปนท่ีตั้งของกองทัพสหรัฐ  2  แหงดวยกัน  
คือ  ฐานบินอุดรธานีเปนท่ีตั้งฐานทัพอากาศสหรัฐอเมริกา  ทหารอากาศอเมริกัน  เคร่ืองบินรบ  
และขีปนาวุธทางอากาศถูกลําเลียงเขาสูฐานบินอุดรธานี  สวนทหารราบ  พาหนะทางทหาร  และ
อาวุธสงครามนํ้าหนักหลายหม่ืนตันถูกสงเขาสูคายรามสูร  หรือ  คายเปปเปอรไกรนเดอร  พรอม
กับส่ิงปลูกสรางมากมาย  รวมไปถึงฐานเรดารขนาดมหึมาถูกสรางข้ึนดวยเงินดอลลารของรัฐบาล
สหรัฐฯ 
 กอนท่ีทหารอเมริกันจะเขามาประจําการในจังหวัดอุดรธานีนั้น  เดิมจังหวัดอุดรธานี
เปนจังหวัดท่ีมีความเจริญรุงเรืองในระดับหนึ่งมายาวนานแลว  หลังจากกรณีพิพาทกับฝร่ังเศสใน  
พ.ศ.2436  เมืองอุดรธานีก็ไดถือกําเนิดข้ึน  มีพระเจานองยาเธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคม  เปน
ขาหลวงตางพระองคคนแรก  พระองคทรงวางรากฐานบานเมืองจนเขาท่ีเขาทางแลวจึงทรงเสด็จ
กลับพระนคร  ดวยชัยภูมิท่ีเหมาะสมซ่ึงต้ังอยูศูนยกลางของภูมิภาคอีสานตอนบน  ไดแก  เมือง
ขอนแกน  เมืองสกลนคร  เมืองหนองคาย  เมืองเลย  เมืองหนองบัวลําภู  ทําใหเมืองอุดรธานี
กลายเปนศูนยกลางการติดตอคาขายมาต้ังแตคร้ังอดีต  จังหวัดอุดรธานีตอนรับกองคาราวานสินคา
จากเมืองตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  จากโคราช  และขอนแกน  ท่ีเขามาติดตอคาขาย  และเปนท่ีพัก
ของคาราวานสินคาท่ีจะมุงหนาไปคาขายกับประเทศเพื่อนบานอยางประเทศลาว  จนเกิดมีแหลงพัก
กองคาราวานสินคาในตัวเมืองอุดรธานี  จนเรียกติดปากมาจนกระท่ังปจจุบัน  เรียกวา  ส่ีแยกคอกวัว 
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 จังหวัดอุดรธานีไดเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึนอีก  เม่ือทางรถไฟสายอีสานตัด
มาถึงจังหวัดขอนแกน  เปดโอกาสใหชาวจีนจากภาคกลาง  เมืองโคราช  และขอนแกน  อพยพเขา
มาทํามาหากินในจังหวัดอุดรธานี  ประกอบอาชีพคาขายตามท่ีตนถนัดมาต้ังแตบรรพบุรุษ  เชน  
รานคาเบ็ดเตล็ด  รับซ้ือของปา  รานขาวตม  ฯลฯ  คนจีนอพยพเขามาจังหวัดอุดรธานีคร้ังแรกต้ังแต
สมัยการต้ังมณฑลลาวพวนใหมๆ  แตยังมีจํานวนไมมากนัก  ในขณะเดียวกันผูคนในทองถ่ินเองก็
ไมถนัดทางดานการคาขาย  เพราะสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเก็บของปาเทานั้น  
ระบบการคาขายในเมืองอุดรธานีจึงอยูในควบคุมของชาวจีนต้ังแตนั้นมา 
 สภาพเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดอุดรธานีกอน  พ.ศ.2500  เปนแบบยังชีพ  ผูคนใน
ทองถ่ินประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คาขายเล็กๆ  นอยๆ  เก็บของปา  และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
ชาวบานนอกเขตเทศบาลจะนําผลิตผลการเกษตรหรือของปาท่ีหาได  นําเขามาขายยังตลาดในตัว
เมืองกับพอคาในเมือง  ซ่ึงสวนใหญเปนพอคาเช้ือสายจีน  แมวาสภาพเศรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานี
จะเปนแบบยังชีพ  แตเมืองอุดรธานีนั้นเปนเมืองศูนยกลางของภูมิภาค  ไมเพียงการติดตอคาขาย
ของคนในจังหวัดอุดรธานีเทานั้น  แตยังมีผูคนตางถ่ินเดินทางเขามาติดตอคาขายอยางตอเนื่อง 
 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอุดรธานีไดเกิดการเปล่ียนแปลงอยางกะทันหัน  
เม่ือภูมิภาคอินโดจีนเกิดสถานการณแตกแยกทางลัทธิการปกครอง  คือฝายคอมมิวนิสตซ่ึงมี
ประเทศเวียดนามเปนตัวการขยายลัทธิ  กับฝายสหรัฐอเมริกาผูนําฝายโลกเสรีประชาธิปไตย  กอน
หนาท่ีจะเกิดสงครามในอินโดจีนระหวางสองระบอบการปกครองนี้   ประเทศไทยได มี
ความสัมพันธทางการทูตกับสหรัฐฯ มาอยางยาวนานแลว  ตั้งแตทศวรรษท่ี  2490  ผูนําประเทศ
นับต้ังแตจอมพล ป.พิบูลสงครามเร่ือยมาถึงรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์   ธนรัชต  ไดเปดความสัมพันธ
กับสหรัฐฯ  เพื่อรวมกันตอตานการขยายตัวของระบอบคอมมิวนิสตในอินโดจีนตามทฤษฎีโดมิโน  
รัฐบาลสหรัฐฯ  ตอบแทนความรวมมือตอประเทศไทยดวยการเขามาใหความชวยเหลือพัฒนา
ประเทศ  ในรูปแบบของเงินทุนและแนวนโยบายตางๆ  มากมาย  เงินทุนใหเปลาท่ีสหรัฐฯ  มอบให
ประเทศไทยในแตละปมีมูลคานับพันลานบาท  เพื่อสรางระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน พัฒนา
ระบบชลประทาน  การศึกษา  การแพทย  การคมนาคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางถนนมิตรภาพที่
เช่ือมโยงระหวางกรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในป พ.ศ.2500  เพื่อชวงชิงประชาชน  
สถานการณในอินโดจีนนับวันจะทวีความตึงเครียดมากข้ึน  พ.ศ.2504  จากเหตุผลดานความม่ันคง  
สหรัฐฯ ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลไทยสงทหารเขามาประจําการในประเทศไทยเปนคร้ังแรก  แตยัง
ไมเปนท่ีรูจักของประชาชนท่ัวไป  กระท่ังถึง  พ.ศ.2507  ไดเกิดสงครามเวียดนามขึ้น  สหรัฐฯ ได
ตัดสินใจทําสงครามอยางเปนทางการกับประเทศเวียดนามเหนือ  รวมทั้งขออนุญาตรัฐบาลไทยสง
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กองกําลังทหารท้ังแบบภาคพ้ืนและอากาศเขามาประจําการในฐานทัพตางๆ  ในประเทศไทย  ซ่ึง
รัฐบาลไทยสมัยจอมพลถนอม  กิตติขจร  ก็ใหการตอบรับเชนเคย 
 สหรัฐอเมริกาขอใชพื้นท่ีทหารท่ัวประเทศไทยท้ังหมด  7  แหง  เพื่อเปนท่ีตั้งของฐาน
ทัพสหรัฐฯ  ไดแก  ตาคลี  (นครสวรรค)  นครพนม  อุบลราชธานี  นครราชสีมา  อูตะเภา (ชลบุรี)  น้ํา
พอง  (ขอนแกน)  และอุดรธานี  ฐานทัพสหรัฐฯ  แตละแหงมีภารกิจท่ีคลายคลึงกันคือนําระเบิดไป
ท้ิงในอินโดจีน  และเปนท่ีพักของกองกําลังทหาร  จะแตกตางกันบางก็เพียงชนิดของเคร่ืองบินรบ  
ฐานทัพสหรัฐฯ  ในจังหวัดอุดรธานีมีความพิเศษกวาแหงอ่ืน  เพราะนอกจากจะเปนท่ีตั้งของฐาน
บินสหรัฐฯ  แลว  หางออกไปจากฐานบินประมาณ  16  กิโลเมตรตามถนนมิตรภาพ  ยังเปนท่ีตั้ง
ของคายรามสูรหรือคายเปปเปอรไกรนเดอรอีกดวย  ฐานบินอุดรธานีเปนศูนยกลางการรบทาง
อากาศของสหรัฐฯ  สวนคายรามสูรเปนศูนยวิจัยระบบสื่อสารหรือท่ีผูคนนิยมเรียกวาสถานีเรดาร  
ท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับสองของโลก  รองจากศูนยวิจัยการส่ือสารท่ีประเทศเยอรมนี  ทหาร
อเมริกันหลายพันนายไดเดินทางเขามาประจําการในจังหวัดอุดรธานีเม่ือ  พ.ศ.2507  พรอมกับ
เคร่ืองบินรบ  อาวุธสงคราม  ยานพาหนะ  เคร่ืองสาธารณูปโภครวมมูลคาหลายลานดอลลาร
สหรัฐฯ  จากปจจัยท่ีเหมาะสมของสภาพภูมิศาสตรของจังหวัดตางๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และจังหวัดอุดรธานี  ซ่ึงต้ังอยูใกลกับประเทศในแถบอินโดจีนและไมติดตอโดยตรงกับประเทศจีน  
ทําใหสหรัฐฯ  ประหยัดงบประมาณการรบลงไปไดมาก  เพราะกอนหนานี้เคร่ืองบินรบสหรัฐฯ  ท่ี
ไปท้ิงระเบิดในอินโดจีนตองบินมาจากเกาะกวม  ทําใหส้ินเปลืองน้ํามันเปนจํานวนมาก 
 เม่ือทหารอเมริกันหลายพันนายเขามาประจําการในจังหวัดอุดรธานี  ไดกอใหเกิดความ
เปล่ียนแปลงตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดอุดรธานีอยางกะทันหัน  เพราะการใชชีวิตในแต
ละวันของทหารอเมริกันมีความแตกตางอยางมากกับวิถีชีวิตของผูคนในทองถ่ิน  รวมทั้งความเช่ือ
ของทหารอเมริกันแทบทุกคนตางก็คิดวาเม่ือออกไปสนามรบแลว  ไมรูจะมีชีวิตรอดออกมาอีกหรือ
เปลา  เม่ือถึงกําหนดไดพักผอนทหารอเมริกันจะเท่ียวหาความสําราญอยางเต็มท่ี  ไมวาจะเท่ียวตาม
สถานบันเทิง  ซ้ือบริการทางเพศกับโสเภณี  ดื่มสุราอยางหนักจนถึงข้ันเสพกัญชา  จากความ
ตองการความสะดวกสบายของทหารอเมริกันดังกลาว  ทําใหผูคนท้ังในทองถ่ินและตางถ่ินตางเรง
ตอบสนองความตองการแกทหารอเมริกันอยางรวดเร็ว  การเขามาต้ังฐานทัพสหรัฐฯ  ในจังหวัด
อุดรธานีและคานิยมในการเท่ียวหาความสําราญของทหารอเมริกัน  ไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดอุดรธานีอยางมาก  ซ่ึงไดสงผลกระทบท้ังผลดีและผลเสีย  ผลดี
ทางดานเศรษฐกิจคือการใชจายเงินของทหารอเมริกันทําใหกิจการตางๆ  เจริญรุงเรืองข้ึน  เชน  
กิจการโรงแรม  กิจการสถานบันเทิง  จําพวกบาร  ไนทคลับ  อาบอบนวด  กิจการบานเชา  บังกะโล  
กิจการรับเหมากอสราง  กิจการตางๆ  เหลานี้สรางรายไดอยางงามแกเจาของกิจการ  กิจการตางๆ  
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เหลานี้เปดตอนรับทหารอเมริกันมากมายบริเวณหนาคายทหารและในตัวเมือง  เกิดชุมชนบริเวณ
หนาคายทหารอยางรวดเร็ว    

 นอกจากนี้ยังกอใหเกิดอาชีพใหมๆ  มากมาย  เชน  ถีบสามลอ  แมบาน  เมียเชา  ขับ
แท็กซ่ี  ฯลฯ  ทําใหประชากรในจังหวัดมีงานทํา  ท้ังการเขาไปทํางานในคายทหารอเมริกัน  (การ
จางงานทางตรง)  และทํางานเปนลูกจางบริเวณหนาคายทหาร  (การจางงานทางออม)  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในคายทหารอเมริกันนั้น  ไดเปดรับสมัครแรงงานเขาไปทํางานในหนวยงานตางๆ  กวา  40   
หนวยงาน  เชน  ชางไฟฟา  ชางประปา  ยามรักษาความปลอดภัย  แมบาน  เสมียน  ขนสงไปรษณีย  
เปนตน  บรรดาลูกจางในคายทหารเหลานี้ไดรับรายไดตอเดือนเฉล่ีย  3,000  บาทตอเดือน  ซ่ึงนับวา
สูงมากเม่ือเทียบกับรายไดของขาราชการช้ันตรี  นอกจากนี้ยังมีคาลวงเวลาใหเพ่ิมอีกดวย  ท่ีคาย
ทหารจะมีการรับสมัครแรงงานเขาทํางานอยูเกือบทุกวัน  จะมีผูคนมารอสมัครเขาทํางานในคายเปน
จํานวนมาก  สวนมากมาจากชนบทในตางอําเภอ  และจํานวนไมนอยมาจากตางจังหวัด  เชน  
ขอนแกน  มหาสารคาม  หนองบัวลําภู  และหนองคาย  หากแรงงานรายใดไมเปนท่ีพอใจของ
นายจางอเมริกัน  ก็จะไปสมัครเปนลูกจางกับกิจการหางรานหนาคายทหาร  แมจะไมไดคาจางท่ี
มากและแนนอนเหมือนแรงงานในคาย  แตดวยสภาพเศรษฐกิจท่ีเฟองฟูอยางมาก  แรงงานหนาคาย
ก็สามารถสรางไดท่ีนาพอใจไมตางจากแรงงานในคายมากนัก  เชน  ทํางานในบาร  โรงแรม  
บังกะโล  เปนกรรมกรกอสราง  ไกด  และถีบสามลอ  เปนตน   
 อยางไรก็ตามแมวาเงินดอลลารสหรัฐฯ ท่ีสะพัดในเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี  จะทําให
เศรษฐกิจของจังหวัดเจริญข้ึน  แตการเขามาของทหารอเมริกันไดทําลายชีวิตความเปนอยูท่ีเรียบงาย
ของทองถ่ิน  รวมท้ังวัฒนธรรม  ประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ินไปดวย  ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุด
คือการแสดงความรักตอหญิงบริการของตนอยางเปดเผยในท่ีสาธารณะ  โดยไมเกรงใจผูคนท่ีสัญจร
ไปมา  ไมเพียงเทานั้นเงินการใชจายเงินอยางไมรูจักคุณคาของทหารอเมริกันยังกอใหเกิดภาวะ
บริโภคนิยม  ซ่ึงแสดงออกมาจากรสนิยมการแตงกาย  การดื่มสุรา  สูบบุหร่ีตางประเทศ  นุงกางเกง
ยีนส  สวมรองเทาผาใบ  และขับรถมอเตอรไซดคันใหญ  ตางเปนคานิยมท่ีคนในทองถ่ินตองการ
เลียนแบบ  แตดวยสินคาเหลานั้นมีราคาสูง  รายไดท่ีหามาไดไมเพียงพอตอการจับจายสินคา
เหลานั้น  จึงไดเกิดคดีอาชญากรรม  โดยเฉพาะการฉกชิงวิ่งราว  เพื่อนําเงินไปซื้อสินคาฟุมเฟอย
เหลานั้น    

 การทองเท่ียวหาความสําราญของทหารอเมริกันยังสงผลใหเกิดอาชีพเมียเชา  
พารตเนอร  ผูหญิงนั่งช่ัวโมง  อาชีพเหลานี้สรางรายไดอยางงามแกหญิงสาวทองถ่ิน  รายไดท่ีไดมา
โดยงายเยายวนใหหญิงสาวท้ิงทองไรทองนามาประกอบอาชีพขายบริการทางเพศแกทหารอเมริกัน  
บางก็เขามาเพื่อมาเปนโสเภณีหรือเมียเชาโดยตรง  บางก็สมัครเขาไปทํางานเปนแมบานกอน  หรือ
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ประกอบอาชีพคาขายหรือเปนลูกจางบริเวณหนาคายทหารอเมริกันกอน  เพื่อสบโอกาสไดทําความ
รูจักกับทหารอเมริกันและเสนอตัวเปนเมียเชาหรือขายบริการทางเพศในท่ีสุด  พฤติกรรมเชนนี้เปน
การทําลายลักษณะท่ีดีงามของหญิงไทยท่ีสืบทอดมายาวนาน  บรรดาเมียเชาและพารตเนอรเหลานี้มี
ความเปนอยูท่ีสุขสบาย  ไมตองทํางานหนักอยางอาชีพอื่นๆ  แตมีรายไดคอนขางสูง   มักไมมีการ
วางแผนลวงหนากับชีวิต  แมกระท่ังการปองกันโรคภัยไขเจ็บจากกามโรคและการต้ังครรภ  จึงทํา
ใหเกิดลูกคร่ึงท้ังผิวขาวและผิวดําในจังหวัดอุดรธานีนับรอยคน  เด็กลูกคร่ึงหรือขาวนอกนาทีเ่กดิมา
เปนเด็กท่ีมีปมดอย  เพราะเด็กเหลานี้รูปรางหนาตาแตกตางจากเด็กท่ัวไป  ในแตละวันจะถูกเพื่อนๆ  
ลอเลียนตางๆ นานา  ทําใหเด็กเกิดมีปมดอย  จึงกลายเปนเด็กท่ีคอนขางมีปญหาในสังคม  นับวายัง
โชคดีของเด็กเหลานี้ท่ีมีมูลนิธิเพิรล เอส. บัค  ยื่นมือเขามาใหความชวยเหลือ  จัดหาผูอุปการะแก
เด็กเหลานี้  หากไมไดรับการเหลียวแลจากพอชาวอเมริกัน 
 การดําเนินชีวิตของทหารอเมริกันไดสงผลใหเกิดปญหาทางสังคมมากมาย  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสังคมเมือง  ในขณะเดียวกันสังคมชนบทเองก็ไดรับผลกระทบจากการเขามาต้ังฐานทัพ
สหรัฐฯ  เชนกัน  เนื่องจากเคร่ืองบินท่ีออกไปท้ิงระเบิดในอินโดจีน  หากไมสามารถท้ิงระเบิดได  
กอนกลับฐานบินจะตองทําการปลดระเบิดเสียกอน  ทางการไทยอนุญาตใหพื้นท่ีบริเวณเทือกเขาภู
พานในเขตอําเภอหนองวัวซอ  และอําเภอกุมภวาป  เปนพื้นท่ีปลดระเบิด  ราษฎรในพื้นท่ีใกลเคียง
กวาสิบหมูบานตองไดรับความเดือดรอน  การปลดระเบิดบนเทือกเขาภูพานสรางความเสียหายตอ
ชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงปรากฏวามีราษฎรเสียชีวิตตอการปลดระเบิดของเคร่ืองบินสหรัฐฯ  
ขณะออกไปทํามาหากินดวย  รายใดโชคดีก็ไดรับการชดเชยคาเสียหาย  แตบางรายกลับตอง
เสียชีวิตพรอมกับถูกกลาวหาวาเปนพวกฝกใฝคอมมิวนิสตดวย  
 สงครามระหวางสหรัฐฯ  กับเวียดนามเหนือดําเนินมาเปนเวลานับสิบป  สหรัฐฯ  ท่ีได
ช่ือวามีกองกําลังทหารที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในโลก  ไมสามารถที่จะเอาชนะทหารเวียดมินห
และ  เวียดกงท่ีจงรักภักดีตอโฮจิมินหได  ดวยนโยบายของผูนําคนใหมของสหรัฐฯ  ประธานาธิบดี
นิกสันไดประกาศนโยบายไมเขาไปยุงเกี่ยวกับสถานการณในอินโดจีน  ทําสงครามอินโดจีนให
เปนของคนอินโดจีนเอง  นําไปสูการทําสนธิสัญญาสันติภาพ  ณ  เมืองปารีส  ประเทศฝร่ังเศส  ใน
ป  2516  พรอมกับเร่ิมถอนกําลังออกจากอินโดจีนรวมท้ังประเทศไทย  วันท่ี  31  มกราคม  2519  
ฐานบินอุดรธานีไดถูกปดลง  และ  20  กรกฎาคม  2519  คายรามสูรก็ปดตามมา  แมวาจะเกิดความ
ขัดแยงภายในประเทศระหวางฝายท่ีตองการใหคงฐานทัพสหรัฐฯ  ไวตอไปกับฝายท่ีไมตองการอยู
ก็ตาม   ทหารอเมริกันไดถอนออกจากจังหวัดอุดรธานีหลังจากท่ีหมุนเวียนเขามาประจําการใน
จังหวัดอุดรธานีนับสิบป  การถอนทหารอเมริกันออกจากจังหวัดอุดรธานีในคร้ังนี้  ไดสงผล
กระทบตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดอุดรธานีอยางกระทันอีกคร้ังหนึ่ง 
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 การถอนทหารอเมริกันออกจากจังหวัดอุดรธานีไดสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ
อยางหนัก  กิจการตางๆ  ซบเซาลงอยางรวดเร็วจนถึงข้ันตองปดกิจการลง  กิจการทางดานการ
บริการ  ไดแก  บาร  ไนทคลับ  อาบอบนวด  โรงแรม  เปนกิจการท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุด  
รองลงมาคือกิจการรับเหมากอสราง  การธนาคาร  และการขนสงตามลําดับ  กิจการท่ีปดลงไมเพียง
สงผลตอรายไดของเจาของกิจการเทานั้น  บรรดาลูกจางก็ตองถูกบอกเลิกจางไปดวย  เชนเดียวกัน
แรงงานจํานวนหลายพันคนท่ีทํางานอยูในคายทหารอเมริกันก็ถูกบอกเลิกจางเชนเดียวกัน  แรงงาน
ท้ังในคายและหนาคายทหารอเมริกันถูกเลิกจางจํานวนกวาหม่ืนคน  สรางความเสียใจแกแรงงาน
เปนอยางมาก  ตางก็หาทางออกแตกตางกันออกไป  กิจการรานคาและบริการตองปดตัวลงไป  
เหลือเพียงรองรอยของบารผี  ไนทคลับ  บานเชา  บังกะโล  ซ่ึงถูกเปล่ียนสภาพใหเปนท่ีอยูอาศัย
ธรรมดา  

 จังหวัดอุดรธานีเกิดการเคล่ือนยายแรงงานคร้ังใหญ  แรงงานสวนหนึ่งเขาไปทํามาหา
กินในตัวเมืองตามหางรานตางๆ  บางก็ประกอบอาชีพคาขายเล็กๆ นอยๆ  แรงงานจํานวนมากเลือก
เดินทางกลับภูมิลําเนาของตน  เพื่อกลับไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม  แรงงานนับรอยคนตัดสินใจ
ท้ิงถ่ินฐานบานเกิดไปทํางานยังตางประเทศแถบตะวันออกกลาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย  บางคนท่ีมองเห็นถึงความไมแนนอนของอนาคต  ก็ใชเวลาตอนเย็นหลังเลิกงานเขา
เรียนท่ีวิทยาลัยครูอุดรธานี  หลังจากถูกเลิกจางแลวก็สอบเขารับราชการไดหลายราย 
 สภาพสังคมจังหวัดอุดรธานีหลังจากการถอนทหารอเมริกันก็เกิดผลกระทบดวย
เชนกัน  เด็กลูกคร่ึงท่ีเกิดจากทหารอเมริกันกับเมียเชาตองกลายเปนเด็กกําพรา  ท้ิงภาระการเล้ียงดู
ไวใหกับมารดา  ซ่ึงสวนมากไดรับการอบรมเล้ียงดูท่ีไมดีนัก  เด็กกลายเปนคนมีปมดอย  เม่ือโตข้ึน
ก็กลายเปนเด็กอันธพาล  ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด  บรรดาเมียเชาท่ีถูกสามีทอดท้ิง  สวนมากยังคงเลือก
เสนทางการทํามาหากินเชนเดิม  เพราะไมกลากลับภูมิลําเนาเดิมของตน  เนื่องจากเกรงวาจะเปนท่ี
นินทาของชาวบานวาเปนผูหญิงหากินกับฝร่ัง  สวนหนึ่งเลือกท่ีจะเขาไปเปนโสเภณีในตัวเมือง  
บรรดาเมียเชาท่ีเหลือไดอพยพยายที่ทํากินไปตามเมืองใหญๆ  ท่ีมีชาวตางเขามาทองเท่ียว  ไดแก    
กรุงเทพฯ  และพัทยา  มีจํานวนนอยท่ีจะกลับไปประกอบอาชีพปกติท่ัวไป  เพราะเกิดความเคยชิน
กับความสะดวกสบาย  นอกจากนี้จังหวัดอุดรธานียังเกิดคดีอาชญากรรมข้ึนไมเวนในแตละวัน  
เพราะมีแรงงานบางคนไมรูจักเก็บออมเงินทอง  มองวาเงินทองเปนของหางาย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อดีตยามรักษาความปลอดภัยในคายทหารอเมริกัน  เม่ือกลายเปนคนตกงาน  หรือหางานท่ีรายได
เปนท่ีพอใจไมได  ก็ผันตัวเองไปเปนหัวขโมย  ฉกชิงวิ่งราว  งัดบาน  ปลนรถแท็กซ่ี  เปนตน        
ไมเพียงเทานั้นขาวของเคร่ืองใช  อุปกรณทางการทหารภายในคายก็ถูกชาวบานลักขโมยเอาไปขาย  
เชน  สายไฟฟา  ลวดหนาม  เร่ือยไปจนถึงช้ินสวนอากาศยานเลยทีเดียว  
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 อยางไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐฯ  ก็ไมไดเพิกเฉยกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนในจังหวัด
อุดรธานีหลังมีการถอนทหารอเมริกัน  รัฐบาลสหรัฐฯ  ไดมอบเงินบําเหน็จใหแกแรงงานในคายทุก
คนๆ ละหลายหม่ืนบาท  ข้ึนอยูกับอายุการทํางานของแตละคน  ในชวงเวลานั้นเงินจํานวนนี้นับวา
สูงมาก  สามารถนําไปซ้ือท่ีนา  สรางบาน  ซ้ือรถมอเตอรไซด  ซ้ือรถไถ  หรือเปนทุนระหวางหา
งานใหมได  นอกจากนี้แรงงานในคายยังไดรับใบผานงานเพ่ือนําไปใชเปนใบเบิกทางในการสมัคร
งาน  ซ่ึงนายจางตามบริษัทหางรานก็ ม่ันใจตอแรงงานเหลานี้ดวย   เพราะเปนแรงงานท่ีมี
ประสบการณ  มีฝมือ  และมีความรู  โดยเฉพาะอยางยิ่งอดีตแรงงานในคายทหารคนใดตองการ
เดินทางไปทํางานในประเทศซาอุดิอาระเบีย  สามารถเดินทางไดโดยไมตองเสียคาใชใดๆ  ท้ังส้ิน  
ทางภาครัฐเองก็เรงใหความชวยเหลือแรงงาน  โดยรับโอนลูกจางในคายจํานวนกวารอยคนเขารับ
ราชการสังกัดกรมเรงรัดพัฒนาชนบท  จังหวัดขอนแกน  นอกจากนี้ก็มีโครงการเปล่ียนคายทหาร
อเมริกันใหเปนนิคมอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย  แตโครงการตางๆ  กลับไมมีการดําเนินการ
อยางจริงจัง 
 การถอนทหารอเมริกันออกจากจังหวัดอุดรธานี  แมวาจะสงผลกระทบตอสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมจังหวัดอุดรธานีอยางมากก็ตาม  แตดวยศักยภาพที่แทจริงของจังหวัดอุดรธานีท่ี
เปนเมืองศูนยกลางการติดตอคาขาย  การคมนาคม  การบริหารงานราชการ  รวมถึงแผนการพัฒนา
เมืองหลัก  ทําใหจังหวัดอุดรธานีสามารถฟนตัวจากสภาพเศรษฐกิจท่ีซบเซามาไดในเวลาเพียงไม
นาน  
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เอกสารหอจดหมายเหตุแหงชาต ิ
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จ.เลย.”   
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ยาสัจจา) ตรวจราชการสวนภูมิภาค จังหวัดหนองคาย อุดร ขอนแกน  มหาสารคาม 
(2478).”   

 .  เอกสารกระทรวงการตางประเทศ  ก/ป7/2509/กห.1.5  ปกท่ี  4. 
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ปาฐกถาของผูแทนราษฏร  เร่ือง  สภาพของจังหวัดตางๆ 
ปาฐกถาเรื่องการเปนอยูในจังหวัดอุดรธาน ี

ของ   
ขุนรักษาธนากร  ผูแทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี 

บรรยายโดยทางวิทยุกระจายเสียง  เม่ือวันท่ี  14  มีนาคม  2477 
 

 สภาพเดิมจังหวัดอุดรธานีกอน  ร.ศ. 126  ข้ึนไป  ในเขตตทองท่ีจังหวัดนี้เปนเขตต
ทองท่ีของเมืองหนองคาย,  ขอนแกน,  หนองหาร  มาประกบตอเขตตกัน  ณ  ท่ีๆ  ตั้งจังหวัด
อุดรธานีเดี๋ยวนี้  และเม่ือ  ร.ศ. 110  ไดทรงกรุณาโปรดเกลาฯ  ตั้งขาหลวงตางพระองคพรอมดวย
กองทหารมาประจําอยู ท่ีจังหวัดหนองคาย  ควบคุมการปกครองนับแตดินแดนเขตตจังหวัด
ขอนแกน,  สกลนคร,  เลย,  นครพนมและหนองคาย  ตกลุมน้ําโขง  เรียกวามณฑลลาวพวน 

 คร้ัน  ร.ศ. 112  รัฐบาลสยามและรัฐบาลฝร่ังเศสเกิดผิดใจจึงไดประอาวุธกันข้ึนแลว  
ภายหลังจึงไดทําสัญญาตอกัน  เปนเหตุใหตั้งกองทหารอยูท่ีจังหวัดหนองคายมิไดตามสัญญาบังคับ
ไวในเขตตภายใน  25  กิโลเมตร  (625  เสน)  เม่ือเชนนั้นแลวขาหลวงตางพระองคจึงไดยกทหาร
พรอมดวยคณะปกครองมาต้ังท่ีบานหมากแขง  ซ่ึงเปนบานรางข้ึนเปนท่ีวาการมณฑลลาพวนใน
อาณาเขตตเมืองหนองคาย,  ขอนแกน,  หนองหารซ่ึงตอเขตตแดนกัน ณ ท่ีนั้น 

 คร้ัน ร.ศ.126 จึงไดแบงอาณาเขตตท่ีตั้งท่ีวากามณฑลยกฐานะข้ึนเปนเมืองอุดรธานี  
เปล่ียนนามมณฑลลาวพวนเปนมณฑลอุดร  ภายหลังเปล่ียนแปลงการปกครองตามระบอบ
รัฐธรรมนูญแลว  ไดยุบจากสภาพมณฑลคงเปนจังหวัดเชนในทองท่ีอ่ืน 

 สภาพปจจุบัน  จังหวัดอุดรธานีตั้งอยูติดตอกับอาณาเขตตจังหวัดอ่ืนดังนี้  ทิศเหนือจด
เขตตอําเภอทาบอมีไชย,  โพนพิสัย,  ข้ึนจังหวัดหนองคาย  ทิศใตจดเขตตอําเภอน้ําพอง  อําเภอภู
เวียงข้ึนจังหวัดขอนแกน  ทิศตะวันออกจดเขตตอําเภอบานหันข้ึนจังหวัดสกลนคร  ทิศตะวันตกจด
เขตตอําเภอวังสะพุง,  กุดปอง,  เชียงคาน,  ข้ึนจังหวัดเลยและอําเภอภูเวียงข้ึนจังหวัดขอนแกน 

 ท่ีตั้งจังหวัด  ตั้งอยูท่ีราบสูงไมมีลําน้ําเปนเคร่ืองอุปกรณเพียงพอ  มีแตหวยเล็กสาย
เดียว  ตนหวยต้ังอยูท่ีภูเขาเรียกวาภูลินทองท่ีอําเภอหมากแขง  ขนาดกวางท่ีสุด  18  ศอก  ฤดูฝน
ระดับสูงท่ีสุด  8  ศอก  ฤดูแลงบางตอนแหงขาด  บางตอนมีน้ําลึกเพียง  1- 2  ศอก  ไหลตกหวย
หลวงๆ ไหลผานไปในทองท่ีอําเภอโพนพิสัยแลวตกลําน้ําโขง 

 ท่ีตั้งจังหวัดนี้ช้ันเดิมเม่ือขาหลวงตางพระองคยกจากจังหวัดหนองคายมาต้ัง  ก็ไดดําริท่ี
จะยกไปต้ังอยูอําเภอกุมภวาป  หรือจังหวัดสกลนครซ่ึงมีหนองหารเปนเคร่ืองอุปกรณ  มีตลอดท้ัง
น้ําและอาหารที่เปนสัตวน้ํา  แตเห็นวาท่ีบานหมากแขงเปนบานรางไมมีคนอาศัยอยูสมควรจะตั้ง
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มณฑล  เพื่อขยายใหราษฎรมาอาศัยประกอบการเล้ียงชีพใหเปนท่ีเจริญข้ึน  และท่ีเรียกวาหมากแขง
นั้น  ตรงกับมะเขือพวงนั้นเอง1 
 

                                                 
 1 ปาฐกถาของผูแทนราษฎร เร่ืองสภาพของจังหวัดตางๆ (กรุงเทพฯ : สมาคมมิตรภาพ
ญ่ีปุน-ไทย, 2539), 69. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ขาหลวงใหญ  (พระยาสัจจาภิรมย)  ตรวจราชการสวนภมิูภาค จังหวัดหนองคาย  อุดร  

ขอนแกน  มหาสารคาม  พ.ศ. 2479 
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รายงานตรวจราชการจังหวัดอุดรธาน ี
25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2479 

 
จังหวดัอุดรธานี 

สวนกระทรวงมหาดไทย 
 

 แผนกมหาดไทย  กิจการงานในแผนกน้ีโดยปกติท่ัวๆ  ไปอยูในระดับท่ีดีไมมีการ
บกพรองอยางใด  ช้ันนี้จึงขอเสนอสถิติสภาพของจังหวัดอุดร  คือ 
 จังหวัดอุดรธานีเปนจังหวัดขนาดใหญ  แบงการปกครองเปน  6  อําเภอ  คือ  อําเภอ
หมากแขง  (อําเภอท่ีตั้งศาลากลาง)  1,  อําเภอหนองหาร  1,  อําเภอหนองบัวลําภู  1,  อําเภอเพ็ญ  1,  
อําเภอกุมภวาป  1,  อําเภอบานผือ  1  มีตําบลอยู  50  ตําบล  หมูบาน  930  หมู  บาน  51,639  บาน  
วัดพุทธสาสนา  131  วัด  ท่ีสํานักสงฆ  423  สํานัก  ราษฎร  ชาย  153,854  คน  หญิง  166,505  คน  
รวม  320,359  คน  (สํารวจต้ังแต  พ.ศ. 5472)  สัตวพาหนะท่ีทําต๋ัวพิมพรูปพรรณแลว  ชาง  14  
เชือก  มา  5,048  มา  โค  137,026  โค  กระบือ  92,898  กระบือ  สัตวท่ียังไมไดทําต๋ัวพิมพ
รูปพรรณ  ชาง  1  เชือก  มา  4,432  มา  โค  49,810  โค  กระบือ  37,670  กระบือ  ภูมิประเทศเปนท่ี
ดอน  พื้นท่ีเปนดินปนทราย  ไมสูจะเหมาะแกการเพาะปลูกนัก  ชาวเมืองอาศัยการทํานาเปนอาชีพ
สวนใหญ  กับมีการเล้ียงสัตวโคกระบือและสุกรไวขายบาง  การทําสวนมีบางเล็กๆ  นอยๆ  ไมสูจะ
บังเกิดถึงซ้ือขาย  ตอเม่ือทางรถไฟท่ีกําลังทําอยูในเวลานี้เปดถึงการใชการเดินรถสินคาข้ึนเม่ือใด  
จังหวัดนี้จึงจะยางเขาถึงซ่ึงความสมบูรณไดบาง 
 อนึ่งจังหวัดอุดรธานีนี้แตเดิมมาเปนมณฑล  คือ  รวมจังหวัดหนองคายและนครพนม
ซ่ึงมีอาณาเขตตติดตอกับเมืองเวียงจันและเมืองทาแขกของรัฐบาลอินโดจีนมาข้ึนอยูดวย  จึงนับวามี
การติดตอกับตางประเทศอยู  ทางการจึงจัดใหมีลามไวตําแหนงหนึ่ง  แตบัดนี้ไดจัดราชการฝาย
บริหารแยกจังหวัดกันเปนอิสระตางหากออกจากอุดรแลว  จังหวัดอุดรจึงไมมีการติดตอกับ
ตางประเทศเหมือนแตกอน  การลามก็ไมตองใช  จึ่งขอเสนอเพ่ือกระทรวงมหาดไทยจะไดพิจารณา
วา  ยังจะสมควรมีลามไวท่ีจังหวัดอุดรอยูหรือประการใด 
 สวนการทะเบียนเลาก็ปรากฏวาการสํารวจสํามะโนครัวของเราไดสํารวจไวแต  พ.ศ. 
2472  ซ่ึงเปนเวลาลวงเลยมาถึง  8  ปแลว  ยอดสถิติตางๆ  ก็ยอมคลาดเคล่ือนไปอยางละมากๆ  ถา
ไดสํารวจกันใหมอีกสักทีดังท่ีไดเสนอมาตามรายงานฉบับกอนๆ  จะเปนความสะดวกในการ
คํานวณผลไดเสียแหงทางราชการดีข้ึน 
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 สําหรับสัตวพาหนะนั้น  ก็ปรากฏวายังมีสัตวท่ียังไมไดทําต๋ัวพิมพรูปพรรณถึง  91,913  
ตัว  ซ่ึงเปนจํานวนมากอยู  ถาไมขัดของแกทางการก็ควรจะส่ังใหจัดการทํากันเสียใหไดมากเทาใด  
ก็จะเปนการปองกันการเถียงสิทธ์ิ  และการโจรกรรมไดตามสวน 
 
 พฤติการณและจรรยาของขาราชการ  พฤติการณและจรรยาของขาราชการในจังหวัดนี้
เทาท่ีไดสังเกตในเวลาอันนอยก็ดูมีความสามัคคีกลมเกลียวกันดีอยู  ท่ีมีแตกราวกันอยูบางก็คือ
ระหวางเจาหนาท่ีตํารวจกับพวกครู  ไมสูรุนแรงเทาใดนัก  แตก็อยูในความหวังของขาหลวงประจํา
จังหวัด  ซ่ึงเพิ่งไปรับหนาท่ีใหมวาจะเหือดหายจางไป  สวนวิธีปฏิบัติการงานของพนักงาน
เจาหนาท่ีเปนไปในระดับปานกลาง  และมักถือกระทําแตในวงหนาท่ีของตนๆ  งานสวนรวมหรือ
สวนกลาง  เชน  การพิธีตางๆ  การรับรอง  การจัดงานร่ืนเริง  หรือเผยแพรส่ิงท่ีมีประโยชนตางๆ  
เหลานี้  เจาหนาท่ีแผนกการตางๆ  เวนแตแผนกหมาดไทยยังไมใครเอ้ือเฟอชวยเหลือเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน  ขอนี้ขาหลวงประจําจังหวัดรับวาจะประชุมช้ีแจงและดําเนินการแกไขใหดีข้ึนตอไป  
จําตองรอดูไปกอน 
 กลาวโดยเฉพาะขาหลวงประจําจังหวัดเห็นวามีผูมีอัทธยาศัยดี  แมแตพึ่งมารับตําแหนง
ใหมในเวลาอันนอย  ก็พอสังเกตไดวาเปนท่ีนิยมนับถือของขาราชการในจังหวัดนี้ดีอยู  และสังเกต
ในเชิงงานและความไหวพริบแลว  ก็นับวาเปนผูสามารถ  เปนท่ีหวังไดวาจะบริหารการงานใน
จังหวัดนี้ไปสูผลดีตามความมุงหมาย 
 อนึ่ง  ขาพเจาสังเกตเห็นวา  ขุนสาธกคดี  ปลัดจังหวัดนี้  เปนผูมีความอุตสาหะดีผูหนึ่ง  
เปนกําลังแนะนําขาหลวงประจําจังหวัดผูไปอยูใหมในกิจการตางๆ  ของจังหวัดนี้เปนอยางดี  นับวา
เปนกําลังของขาหลวงประจําจังหวัด  สวนอัทธาศัยใจคอก็สุภาพเรียบรอย  เปนท่ีนับถือของ
ขาราชการแผนกตางๆ  และประชาชนท่ัวไป  เปนการสมควรที่จะพิจารณาความชอบเพ่ือเปน
กําลังใจใหมีความตั้งใจในทางราชการดีข้ึนอีก 
 

สวนกระทรวงเกษตราธิการ 
  
 การปาไม   เนื่องดวยภูมิประเทศทางแถบนี้เปนปาอยูมาก  การปาไมจึงจําเปนจะตอง
คิดบํารุงเพื่อใหเปนผลประโยชนรายไดแกประเทศ 
 กองปาไมท่ีตั้งท่ีทํางานอยู ท่ีจังหวัดอุดรนี้มีอาณาเขตตควบคุมจังหวัดหนองคาย  
สกลนคร  นครพนม  และเลยดวย  รวมถึง  5  จังหวัด  แตพนักงานเจาหนาท่ีในแผนกนี้ยังมีนอยไม
สมแกคุณภาพของงานท่ีจะควบคุมใหเจริญกาวหนาได  คือท่ีตั้งกองปาไม  (อยูจังหวัดอุดร)  มี
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พนักงานชั้นประทวนประจําแผนก  1  คน  เสมียนวิสามัญ  3  คนในจํานวนนี้สงไปประจําอําเภอกุม
ภวาปเสีย  1  คน  เม่ือไดเห็นจํานวนคนประจําทํางานเชนนี้แลวทําใหรูสึกวาจะเอางานให
เจริญกาวหนาไปอยางไรได  เฉพาะแตการควบคุมไมหวงหามเทานั้นก็ออกจะเหลือมืออยูเสียแลว  
และกิจการปาไมในจังหวัดเหลานี้กําลังจะเจริญยิ่งข้ึนในเม่ือการคมนาคมโดยทางรถไฟสะดวก  จึ่ง
เห็นเปนการสมควรท่ีจะจัดใหมีพนักงานปาไมไปประจําตามจังหวัดและอําเภอตางๆ  ใหพอควร  
และถึงแมจะขาดเงินท่ีจะจัดสงช้ันประจําแผนกออกไป  ก็สงเพียงช้ันเสมียนออกไปประจําการอยู
กอนก็จะเปนผลดีกวาท่ีจะปลอยใหเปนอยูเชนปจจุบันนี้  สมควรท่ีกรมปาไมตองรีบเรงพิจารณา
เร่ืองนี้ 
  
 รายได  รายไดของการปาไมในกองนี้ซ่ึงมีจังหวัดตางๆ  ข้ึนอยู  5  จังหวัดดวย  คือ 
 พ.ศ. 2476  เงิน  1,801.87  บาท 
 พ.ศ. 2477  เงิน  2,790.16  บาท 
 พ.ศ. 2478  (เพียงส้ินเดือนพฤศจิกายน)  เงิน  1,187.77  บาท 
 ดังนี้จะเห็นไดวาผลประโยชนรายไดในป  พ.ศ.2477  สูงกวา  พ.ศ. 2476  ถึง  998.29  
บาท  สวนในพ.ศ. 2478  แมจํานวนเงินจะตกไปบางก็ยังไมแนนัก  ดวยยังไมถึงส้ินป  ซ่ึงอาจเก็บ
คาภาคหลวงในจังหวัดเหลานี้ไดมากข้ึนในปลายปนี้ก็ได  เพราะเนื่องจากเวลานี้ราษฎรท่ีคาขายไม
หยุดไปทํานาเสีย  ตอเมื่อเสร็จการทํานาแลวจึงจะทําการคาไมตอไป  จึงเปนท่ีหวังไดวาใน  พ.ศ. 
2478  นี้คาภาคหลวงคงจะไดไมนอยกวาปกอนๆ  
 
 แผนกสัตวแพทย  จังหวัดนี้มีสัตวแพทยประจําทํางานอยูท่ีจังหวัด  เม่ือเกิดโรคระบาด
ท่ีใดข้ึน  ก็ออกไปทําการระงับและปองกัน  ใน  พ.ศ. 2478  แตตนปมาจนถึงส้ินเดือนธันวาคม  เกิด
โรคระบาดข้ึนในทองท่ีอําเภอหมากแขงและอําเภอกุมภวาป  รวม  4  ตําบล  จํานวนสัตวพาหนะท่ี
ตายดวยโรคระบาด  133  ตัว  ท่ีเปนแลวหาย  17  ตัว  ท่ีสัตวแพทยไดฉีดยาปองกัน  771  ตัว  เห็น
ไดวาสัตวแพทยทําการไดผลนอยเกินไป  ถึงแมวาโรคจะสงบกอนแพทยไปถึงตามคําช้ีแจงของ
เจาหนาท่ีก็ดี  สมควรที่สัตวแพทยจะทําการฉีดวัคซีนใหสัตวพาหนะไดมากกวานี้  เพราะจํานวน
สัตวในหมูบานท่ีเกิดโรคนี้ยังไมไดฉีดยาถึง  771  ตัว  อนึ่งตามท่ีไดทราบและเขาใจ  วัคซีนนั้นหา
ใชยาแกโรคมิได  เปนยาปองกัน  ถาสัตวท่ีเปนโรคแลวจะฉีดวัคซีนก็ไมทําใหโรคนั้นหาย  เราไดแต
ปองกันสัตวท่ียังมิไดเปนโรคไมใหลุกลามไปเทานั้น  จึงเห็นวานาท่ีทางการจะไดควบคุมส่ังการให
สัตวแพทยออกฉีดยาปองกันสัตวพาหนะตางๆ  ใหเปนการพอสมควรสักหนอย   
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 อนึ่ง  เจาหนาท่ีช้ีแจงวา  ราษฎรในจังหวัดนี้มักไมใครแจงความเม่ือสัตวเกิดโรคระบาด
ข้ึน  บางคราวกํานันผูใหญบานท้ิงไวไมรายงานจนโรคนั้นเกือบสงบ  จึงรายงานบอก   ซ่ึงเปนเหตุ
ใหโรคแพรหลายรุกลามไดมาก 
 จึงเห็นควรวาเปนเจาหนาท่ีทางกรมการอําเภออบรมช้ีแจงใหราษฎร  และกํานัน
ผูใหญบานใหเขาใจหนาท่ีนี้ใหถองแท  เพื่อเปนประโยชนแกตนเองและเพื่อนบาน  และควรแนะนํา
ใหราษฎรเต็มใจชวยเหลือรวมกับเจาหนาท่ีอยางจริงจังในเม่ือออกไปทําการปราบโรคระบาดท่ี
เกิดข้ึน 
 

สวนกระทรวงเศรษฐการ 
 

 แผนกไปรษณียโทรเลข  สถิติการงานของแผนกนี้เม่ือเทียบกับ  พ.ศ. 2477  ใน
ระยะเวลาเดียวกันแลวมีจํานวนเพิ่มข้ึนเกือบทุกประเภท  จึงเห็นวางานแผนกนี้เจริญข้ึนตามลําดับ  
ท้ังนี้ก็คงเนื่องจากจังหวัดนี้เปนตนทางของจังหวัดหนองคาย  เลย  และสกลนคร   ถาหากการ
ทําทางรถไฟไดสําเร็จเปดใชถึงจังหวัดอุดรแลว  การไปรษณียโทรเลขก็คงเจริญยิ่งข้ึน  เวลานี้ตาม
อําเภอตางๆ  ของจังหวัดนี้ก็ไดเปดไปรษณียอนุญาตข้ึนท่ัวแลว  นับวาเปนการสมควรอยางยิ่ง 
 
 การออมสิน  ใน  พ.ศ. 2478  เทียบกับ  พ.ศ. 2477  ในระยะ  9  เดือน  มีจํานวนเพ่ิมข้ึน  
421  ราย  จึงรูสึกวาประชาชนในจังหวัดนี้นิยมการฝากเงินออมมากข้ึน  ถาทางไปรษณียอนุญาตท่ี
ตั้งอยูตามอําเภอตางๆ  เปดทําการออมสินดวยก็คงจะมีจํานวนเพิ่มทวีข้ึนอีก  การออมสินนี้ก็เปน
ประโยชนสําคัญอันหนึ่งท่ีทําใหประชาชนรูจักมัธยัสต  จึงเห็นวานาจะดําริใหไปรษณียอนุญาตตาม
อําเภอตางๆ  ดําเนินการโดยวางระเบียบการใหรัดกุม  อยาใหเกิดการโกงอันจะเปนทางนํามาซ่ึง
ความเส่ือมนิยมของผูฝาก  แตหากกรมไปรษณียโทรเลขยังไมไวใจในความซ่ือสัตยของผูรับ
อนุญาตก็มีทางท่ีจะแกไขได  เชน  เรียกเงินประกันตามสมควร  หรือใหอยูในความดูแลควบคุมของ
กรมการอําเภอก็นาจะทําได  ท้ังนี้ก็แววอยูวากระทรวงเศรษฐการจะไดดําริมอบงานไปรษณียตาม
อําเภอใหอยูในความควบคุมรับผิดชอบของฝายบริหารสวนภูมิภาคแลว  จึงหวังวาการออมสินนี้ก็
คงจะเปนสวนหนึ่งในการดําริพิจารณาของกระทรวงเศรษฐการ 
 
 การวิทยุโทรศัพท  ตามสถิติใน  พ.ศ. 2478  มีรายไดสูงกวา  พ.ศ. 2477  เพียง  13  บาท  
เห็นวายังเปนจํานวนนอย  สมควรจะแพรหลายมีประโยชนเพ่ิมมากกวานี้  ปรากฏตามทะเบียนวา  
ตั้งแต  พ.ศ. 2473  ถึง  พ.ศ. 2478  มีเคร่ืองรับถึง  20  เคร่ือง  แตเคร่ืองเหลานี้โดยมาไมไดมาขอตอ
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อายุ  ท้ังนี้เนื่องจากจังหวัดอุดรไมมีไฟฟา  จําตองใชแบตตาร่ีอัดไฟสงไปจากกรุงเทพฯ  เปนการ
ลําบากเพราะท้ังเสียคาสงแพงทําใหผูใชเกิดทอถอยจึงทําใหกิจการนี้ไมเจริญ  ขาพเจาเขาใจวา
ตอเมื่อการคมนาคมสะดวกเปนตนวามีรถไฟเดินถึงแลว  หรือทางจังหวัดจัดใหมีไฟฟาข้ึนเม่ือใด  
อุปสรรคเหลานี้ก็จะหมดส้ินไป 
 การทอผา  เนื่องดวยกระทรวงเศรษฐการไดขอใหชวยแจงแกคณะกรมการจังหวัดเร่ือง
ท่ีจะสงครูไปฝกหัดทอผาแบบกี่กระตุก  เพ่ือเปนอุตสาหะกรรมของชาวพื้นเมือง  โดยประสงคจะ
ใหเปล่ียนกี่ทอผาเดิมเปนใชกี่กระตุกแบบจีนและกระทรวงเศรษฐการดําริจะสงคนพรอมท้ังเคร่ือง
ทอผาและเคร่ืองอุปกรณไปแสดงและสอนใหแกผูสนใจดวย  ซ่ึงกระทรวงเศรษฐการวาจังหวัด
ฉะเชิงเทราไดขอรองมารายหนึ่งแลว  โดยยินดีออกคาเบ้ียเล้ียงใหคนท่ีสงออกไปและจัดหาท่ีอยูให  
นอกจากนี้ยอมออกคาดายและออกคากี่ดวย  ถาจังหวัดใดในภาคอิสาณตองการก็ใหแจงความจํานง
ใหกระทรวงเศรษฐการทราบเพ่ือไดดําเนินการตอไป 
 เม่ือขาพเจาไดแจงใหคณะกรมการจังหวัดทราบแลว  ก็ไดรับคํารองขอวา  จังหวัดนี้มี
ความประสงคอยางยิ่งท่ีจะไดรับการฝกหัดทอผาตามแบบกี่กระตุกเพื่อเปนอุตสาหะกรรมของ
ชาวเมือง  เพราะทําไดเร็วกวากัน  แตเนื่องดวยขาดแคลนการเงินจึงไมสามารถจัดการตามความ
ประสงคของกระทรวงเศรษฐการได  แตหากกระทรวงเศรษฐการใครอุดหนุนอุตสาหะกรรม
ประเภทนี้แลว  จังหวัดอุดรใครขอใหขอสงครูไปฝกหัดโดยรับเบ้ียเล้ียงคาเดินทางของกระทรวง  
พรอมดวยกี่  1  ถึง  2  กี่  ทางจังหวัดจะจัดท่ีพักและใหความสะดวกทุกๆ  อยางในการออกไปสอน
นี้  และแจงวาใหควรไปในขณะมีงาน  ซ่ึงมีประชาชนมาชุมนุมกันมากๆ  เปนการเผยแพรในตัว  
ทางจังหวัดจะแจงกําหนดใหทราบ  หากกระทรวงเศรษฐการยอมตามคําขอ                          
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(1)  มท  3.1.5.18/2 การประชุมเพื่อพิจารณาปญหาเก่ียวกับฐานทัพสหรัฐฯท่ีใชอยูในประเทศไทย 
เร่ือง  คณะอนุกรรมการฯ มีสาระสําคัญดังตอไปน้ี  [21] 
1.ปญหาท่ีจะเกิดขึ้นจากการถอนทหารสหรัฐฯ 
 1.1  ความเสียหายตอทรัพยสินภายในบริเวณฐานบิน  เพราะยังไมไดมีการกําหนด
หนาท่ีความรับผิดชอบ  รวมท้ังจัดต้ังงบประมาณเพ่ือบํารุงรักษาทรัพยสินเหลานี้ 
 1.2  ความรับผิดชอบขอรัฐบาลท่ีจะตองหางานใหแกลูกจางตกงานประมาณ  30,000  
คน 
 1.3  ความรับผิดชอบของรัฐบาลท่ีจะองสงเคราะหบุคคลบางประเภทท่ีเคยรับรายได
จากการบริการแกทหารสหรัฐฯ รูปตางๆ 
 1.4  ความรับผิดชอบขอรัฐบาลท่ีจะตองฟนฟูเศรษฐกิจในทองถ่ินท่ีมีฐานบิน  ซ่ึง
รายไดจะหดตัวลง  หลังจากการถอนออกไปของทหารสหรัฐฯ 
 
3.โครงการท่ีควรดําเนินการ 
 3.1  โครงการแกปญหาการวางงานของกรมแรงงาน  กําหนดระยะเวลาปฏิบัติการ  10  
เดือน  ใชงบประมาณ  1,137,400  บาท  เพื่อแกไขปญหาในจังหวัดระยอง  ชลบุรี  อุดรธานี  
อุบลราชธานี  นครราชสีมา  และนครพนม 
 3.2  โครงการสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีของกรมประชาสงเคราะห  เพื่อชวยเหลือ
สตรีท่ีเคยประกอบอาชีพบริการแกทหารอเมริกันไดมีวิชาชีพเล้ียงตนเองอยางม่ันคงในทางท่ีควร  
ใชงบประมาณ  28,830,000  บาท  (ใชเวลาฝกเพียง  4  เดือน) 
 3.3  โครงการพัฒนาเมืองหลักและกระจายความเจริญไปสูนท  เปนโครงการของการ
นิคมอุตสาหกรรม  ซ่ึงจะตองมีการพิจารณารายละเอียดอีก  เพราะจะตองกําหนดใหแนชัดเสียกอน
เกี่ยวกับการใชประโยชนของฐานบินแตละแหง 
 
(1)  มท  3.1.5.18/2 การประชุมเพื่อพิจารณาปญหาเก่ียวกับฐานทัพสหรัฐฯท่ีใชอยูในประเทศไทย 
[30]  สรุปขอเสนอของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
2.  รายละเอียดโดยยอ 
 2.1  จังหวัดอุดรธานี 
 แนวความคิดของการนิคมอุตสาหกรรม 

 ก.  จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมข้ึนในพื้นท่ีซ่ึงสหรัฐฯ  ใชเปนท่ีอยูอาศัยประมาณ  248  ไร   
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 ข.  จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมข้ึนในพ้ืนท่ึงเคยเปนบริเวณบริษัท  ไทยแอรเวย แอรคราฟ
เมนเทแนนซ  จํากัด  พื้นท่ีประมาณ  75  ไร 

 
 ประเภทอุตสาหกรรม 
 ก.  การดําเนินงานของบริษัท  ไทยแอรเวย แอรคราฟเมนเทแนนซ  จํากัด  ในจังหวัด

อุดรธานี  คงจะตองยุติลงเน่ืองจากไมมีลูกคา 
 ข.  นิคมอุตสาหกรรมท้ังสองแหงรวมกันจะเปนเพียงนิคมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  

เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีมีวัตถุดิบซ่ึงมีคุณคาทางดานอุตสาหกรรมมามากนัก 
 ค.  ฐานบินอุดรควรใชประโยชนรวมกัน  ท้ังทางการทหาร  การบินพาณิชย  การนิคม

อุตสาหกรรมฯ  และใชประโยชนอ่ืนตามความตองการของสวนบริหารจังหวัด 
 
 ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
 3.1  นิคมอุสาหกรรมท่ีจะจัดข้ึนในจังหวัดอุดรธานี  นครพนมและอุบลราชธานี  จะใช

เปนฐานสนับสนุนฝกอาชีพของกรมประชาสงเคราะหดวย 
 3.4  ในการสงเสริมการลงทุน  รัฐควรพิจารณาใหมีส่ิงลอใจ  เพื่อเรงรัดใหมีการลงทุน  

ซ่ึงหมายถึงแหลงงานสําหรับผูท่ีมดอาชีพจากการถอนทหารสหรัฐฯ  ส่ิงลอใจซ่ึงควรใหมีข้ึน
สําหรับผูลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเหลานี้ในระยะ  2519 – 2521  อาจประกอบดวย 

 -  การยกเวนภาษีเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
 -  การยกเวนภาษีรายไดสําหรับโรงงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 -  การอํานวยความสะดวกในการต้ังโรงงาน  ซ่ึงในปจจุบันผูลงทุนตองขออนุญาตจาก

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของหลายหนวย  ทําใหเสียเวลามาก  สมควรมอบอํานาจในการพิจารณา
อนุญาตการจดทะเบียน  การจัดต้ังท้ังหมดนี้ใหแกการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 -  การใหส่ิงลอใจอ่ืนๆ ที่เหมาะสม  รวมท้ังแหลงเงินกูอัตราดอกเบ้ียตํ่า 
 3.6  ความตองการงบประมาณ  จากการสํารวจช้ันแรก  คาดวาการนิคมอุตสาหกรรม

จะมีความตองการงบประมาณ  (สําหรับป  2519 – 2521  รวม  3  ป)  ดังนี้ 
 งบประมาณการดัดแปลง  13  ลานบาท 
 งบประมาณดําเนินการนิคมอุตสาหกรรม  2.8  ลานบาท  
 รวม  15.8  ลานบาท 
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(1)  มท  3.1.5.18/2 การประชุมเพื่อพิจารณาปญหาเก่ียวกับฐานทัพสหรัฐฯท่ีใชอยูในประเทศไทย 
[42]  13  ตุลาคม  2518 
3.  โครงการท่ีควรดําเนินการ 
3.3  โครงการพัฒนาเมือหลักและกระจายความเจริญไปสูชนบท 
 ซ่ึงมุงท่ีจะสรางความม่ันคงในโครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดสําคัญ  ท่ีจะปตัว
กระจายความเจริญไปสูทองถ่ินโดยรอบ  สําหรับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีฐานินต้ังอยู  
และจัดอยูในโครงการพัฒนาเมืองหลัก  คือ  อุบลฯ  และอุดรฯ  ซ่ึงพิจารณาแลวเห็นวาจะสามารถ
ใชประโยชนจากวัสดุอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกในฐานทัพ  เพื่อการดําเนินการตาม
โครงการไวเปนอยางดี  เชน  การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม  การจัดต้ังบริเวณท่ีอยูอาศัยของชุมชน  
การขยายสถานศึกษา  รวมท้ังขยายบริการดานสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการตางๆ   
5  ขอเสนอการใชประโยชนฐานบินแตละแหง 
 5.5  อุดรธานี    ในสวนของสนามบินยังคงใชเปนสนามบินพาณิชยรวมกับ
กองทัพอากาศ  จัดเปนท่ีพักอาศัยของประชาชนในจังหวัด  สําหรับโรงซอมเคร่ืองบินเดิม  อาจ
ดัดแปลงเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางได  ในกรณีท่ีเลือกใชสนามบินอ่ืนเปนศูนยซอม
เคร่ืองบินพาณิชยแลว  สวนบริเวณคายรามสูร  จังหวัดอุดรธานี  เสนอใหใชเปนท่ีตั้งมหาวิทยาลัย
หรือวิทยาลัย 
 
(1)  มท  3.1.5.18/2  [85]  17  มิถุนายน  2518 
เร่ือง  การเตรียมการภายหลังสหรัฐอเมริกาถอนทหารจากจังหวัดอุดรธานี 
เรียน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะใหสหรัฐอเมริกาถอนทหารจากฐานทัพในจังหวัดตางๆ  
ภายใน  1  ป  และตามขาวท่ีปรากฏในหนาหนังสือพิมพวา  ฝายสหรัฐอเมริกาไดยืนยันท่ีจะถอน
ทหารออกจากประเทศไทยโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ  ท้ังส้ิน  นั้น 
 จังหวัดอุดธานีเปนจังหวัดหนึ่ง  ท่ีมีฐานทัพอเมริกาอยู  ไดแก  หนวยเปปเปอรไกรน
เดอร  หนวยวิจัยการส่ือสารคายรามสูรย  ท่ีตําบลโนนสูง  และฐานบินสหรัฐฯ  ท่ีตําบลหนองบัว  
อําเภอเมืองอุดรธานี  สําหรับหนวยเปปเปอรไกรนเดอร  และหนวยวิจัยการส่ือสารคายรามสูรยใช
เนื้อท่ีบริเวณต้ังสํานักงาน  ประมาณ  1,915  ไร  สวนบริเณของฐานทัพอากาศสหรัฐอเมริกา  และ
บริเวณของบริษัทไทยแอรเวส แอรคราฟท  แมเทแนนท  จํากัด  (รับชวงตอจากบริษัทแอรอเมริกา)  
ใชเนื้อท่ีเปนบริเวณ  3,483  ไร  จํานวนเจาหนาท่ีอเมริกาท้ังพลเรือนและทหารในจังหวัดอุดรธานี  
เทาท่ีเปดเผยประมาณ  8,000  คน  มีสํานักงานอันประกอบดวย  ตัวตึก  อาคารและโรงเก็บอาวุธ  
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เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  และอุปกรณตางๆ  มากมาย  ซ่ึงหากทหารสหรัฐอเมริกาถอนไปแลวตวตึก  
อาคาร  และสถานท่ีตางๆ  ทางสหรัฐอเมริกาคงจะไดมอบใหรัฐบาลใชประโยชนเพ่ือทางราชการ
ไทยตอไป 
 จังหวัดไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา  ตัวตึก  อาคาร  และสถานท่ีของสหรัฐอเมริกา
ตามหนวยงานตางๆ  ดังกลาว  ควรจะไดใชประโยชนของทางราชการดังตอไปนี้ 
 1.  บริเวณฐานบินสหรัฐอเมริกา 
 1.1  บริเวณตัวตึก  และอาคารสถานที่ของบริษัท    ไทยแอรเวส แอรคราฟท  แม
เทแนนท  จํากัด  ควรจะใชเปนสถานท่ีซอมเคร่ืองบิน  หรือโรงงานซอมเคร่ืองยนตของทางราชการ  
หรือสนับสนุนบริษัทนี้หรือบริษัทอ่ืนรับงานตอไป   
 1.2  บริเวณสนามบิน  เนื่องจากระบบการควบคุมการขึ้นลงและอุปกรณอ่ืนๆ  ของ
สนามบินดีมาก  ควรใชอุปกรณตางๆ  ท่ีมีอยูจัดต้ังโรงงานประกอบช้ินสวนสินคาอิเลคโทรนิค  ซ่ึง
โรงงานชนิดนี้แหงแรกมีแลวท่ีบางเขน  โรงงานนี้จะตองใชสนามบินขนาดใหญสําหรับขนสวช้ิน
สวนท้ังขาเขาและขาออกประเทศตลอดเวลา  สําหรับการท่ีจะใชบริเวณน้ีเปนสนามบินพาณิชยนั้น  
อยูในวิสัยท่ีจะกระทําได  แตเกรงวาจะไมเกิดผลดีนัก  เพราะนักธุรกิจและนักทองเที่ยวท่ีจะใช
เคร่ืองบินโดยสารมีนอย 
 2.  บริเวณหนวยวิจัยส่ือสารคายราสูรย  และหนวยเปปเปอรไกรนเดอร  เหมาะสม
อยางยิ่งท่ีจะใชเปนสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย  เพราะมีตัวตึกอาคารสํานักงานเปนจํานวน
มาก  มีบริเวณกวางขวาง  สงบเงียบ  และไมไกลจากตัวเมืองมากนัก 
 อนึ่งการถอนทหารสหรัฐอเมริกานั้นในดานเศรษฐกิจ  จังหวัดอุดรธานีจะไดผล
กระทบกระเทือนเปนอยางมาก  กลาวคือ  จะทําใหจํานวนเงินอเมริกาจับจายหมุนเวียนในทองตลาด
อยูประมาณวันละ  1  ลานบาท  นั้นหมดไป  การคาขายและกิจการตางๆ  จะตองหยุดชะงัก  คนจะ
วางงานเปนจํานวนหม่ืน  อยางไรก็ดีทางจังหวัดไดเตรียมแผนการ  เพื่อรับสภาวะการวางงาน
ภายหลังสหรัฐอเมริกาถอนทหารจากจังหวัดอุดรธานีไวแลวดังนี้ 
 2.1  ถารัฐบาลเห็นตามท่ีจังหวัดเสนอ  ใหใชตัวตึก  อาคาร  และสถานท่ีบริการของ
ฐานบินสหรัฐอเมริกา  และบริเวณบริษัทไทยแอรเวส แอรคราฟท  แมเทแนนท  จํากัด  ตามขอ  1.1  
และ  1.2  ท่ีกลาวมาแลว  จะชวยใหคนมีงานทําเปนจํานวนมาก  และจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือ
วิทยาลัย  ท่ีบริเวณคายรามสูรย  และหนวยเปปเปอรไกรนเดอร  ท่ีจังหวัดเสนอ  จะทําใหมีการจาง
คนงานทํางานจํานวนมากยิ่งข้ึน 
 2.2  จังหวัดและองคการสงเสริมการทองเ ท่ียวแหงประเทศไทยไดพิจารณา
วางโครงการสงเสริมการทองเท่ียวข้ึน  โดยเนนการทองเท่ียวท่ีบานเชียงและเวียงจันทน 
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 2.3  จังหวัดอุดรธานีมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมประเภทตางๆ  ท่ีใชวัตถุดิบจาก
ผลิตผลการเกษตร  เชน  โรงงานนํ้าตาล  โรงงานทอกระสอบ  และโรงงานสกัดน้ํามันม้ินต  เปนตน 
 
    (นายเอนก  สิทธิประศาสน)  ผูวาฯ อุดรธานี   
 
(1)  มท  3.1.5.18/2  [87]  26  พฤษภาคม  2518 
เร่ือง  การพิจารณาชวยเหลือพนักงานบริษัทไทยแอรเวส แอรคราฟท  แมเทแนนท  จํากัด 
เรียน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ดวยบริษัทไทยแอรเวส แอรคราฟท  แมเทแนนท  จํากัด  ซ่ึงมีสาขาอยูจังหวัดอุดรธานี
ปจจุบันมีลูกจางประมาณ  590  คน  เปนกิจการซอมบํารุงรักษาอากาศยานและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ  
ในวันท่ี  31  มิถุนายน  2518  ทางผูวาจางของบริษัทคือกองทัพสหรัฐอเมริกาจะเลิกสัญญาการ
วาจาง  ซ่ึงจะทําใหกิจการของบริษัทของจังหวัดอุดรธานี้องหยุดไปดวย  และบริษัทไดบอกเลิกลุก
จางท้ังหมดแลว  ในการนี้จะทําใหลูกจางและครอบครัวไดรับความเดือดรอนเก่ียวกับการดํารง
อาชีพเปนจํานวนมาก  
 จังหวัดไดพิจารณาแลวเห็นวา  หากบริษัทไทยแอรเวส แอรคราฟท  แมเทแนนท  
จํากัด  สาขาอุดรธานี  เลิกกิจการก็ยอมกระทบกระเทือนถึงภาวการณวางงาน  และทําใหแรงงานท่ีมี
ฝมือเหลานี้  ไมสามารถที่จะใชความรูความสามารถเพื่อพัฒนาประเทศชาติได  อันจะเปนผลรายตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนสวนรวมดวย  นอกจากนั้นยังเห็นวาอุปกรณ  เคร่ืองจักรกลตางๆ  
ของบริษัททันสมัยมาก  ทราบวามีขีดความสามารถในการซอมสรางไดในระดับสูงมาก  ในภาคพื้น
เอเชียนี้มีโรงงานในระดับเดียวกันท่ีใตหวันอีกแหงหนึ่งเทานั้น  หากกิจการเลิกไปตามกําหนด  
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนเจาของทรัพยสินจะขนยายเคร่ืองจักรกลกลับไปอยางไมมีปญหา  
จังหวัดจึงเห็นสมควรสนับสนุนความตองการของลูกจางเหลานี้  และเพื่อใหประเทศไทยไดรับ
ผลประโยชนจากโรงงานขอบริษัทแทนท่ีจะเสียเปลา 
 ดังนั้นทางท่ีจะเปนไปไดก็คือ  ควรเสนอใหรัฐบาลพิจารณาหาทางใหบริษัทไทยแอร
เวส แอรคราฟท  แมเทแนนท  จํากัด  สาขาอุดรธานี  ดําเนินกิจการตอไป  โดยอาจจะทํางาน
เกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาอากาศยาน  และอุปกรณท่ีเกี่ยวของของท้ังรัฐบาลและเอกชน  โดย
หาทางใหรัฐบาลสหรัฐอเมริกายกหรือขายเคร่ืงจักรและทรัพยสินใหรัฐบาลไทย  หรือหาทางให
บริษัทเอกชนดําเนินงานตอโดยรัฐบาลสนับสนุน 
    (นายเอนก  สิทธิประศาสน)  ผูวาฯ  อุดรธานี 
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(1)  มท  3.1.5.18/2  [89]  23  พฤษภาคม  2518 
เร่ือง  คํารองเรียนของพนักงานบริษัทไทยแอม  สาขาอุดรธานี 
เรียน  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 
 พวกขาพเจาซ่ึงเปนตัวแทนของพนักงานบริษัทไทยแอม  สาขาอุดรธานี  งปจจุบันมี
พนักงานอยู  580  คน  ขณะนี้บริษัทกําลังจะเลิกกิจการในวันท่ี  30  มิถุนายน  2518  ตามหนังสือท่ี
แนบมานี้ 
 เพราะฉะน้ันพวกขาพเจาจึงอยากจะเรียนถามทาน  รมช.  วามีวิธีใดบาง  เพ่ือชวยเหลือ
พนักงานที่จะตองวางงานลงหลังวันท่ี  30  มิถุนายน  2518  นี้ 
 พวกขาพเจามีความเห็นวา  ถาหากพนักงานเหลานี้จําเปนจะตองวางงานไปเปน
เวลานานๆ  ตัวพนักงานเองและครอบครัวของเขาก็จะประสบกับความเดือดรอนเปนอยางมาก  และ
จะมีผลพลอยกระทบกระเทือนไปถึงเศรษฐกิจและการบริหารประเทศดวย  ถารัฐบาลจะสามารถ
เปล่ียนสภาพบริษัทไทยแอม  สาขาอุดรธานีใหสามารถทํางานใดๆ  ท่ีเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมใน
การพัฒนาประเทศ  ก็จะชวยบรรเทาภาระการวางงานของพนักงานลงไดเปนอันมาก 
 ฉะนั้นพวกขาพเจาจึงขอเรียนมาใหทานไดพิจารณา  และหาทางชวยเหลือโดยดวนดวย 
 ขอแสดงความนับถือ 
 มุรธา  ศีวงศ  คณะตัวแทนลูกจาง      
 
(1)  มท  3.1.5.18/2  [93]   
บริษัท  ไทยแอรเวส  แอรคราฟท  แมเทแนนท  จํากัด 
รายละเอียด 
1.1  จํานวนพนักงานจนถึงวันท่ี  30  มิถุนายน  2518  รวมท้ังหมด  590  คน  แบงออกเปนประเภท
ดังนี้ 
 ฝายบริหาร  6% 
 ฝายชางเทคนิค 

ก. ชางซอมอากาศยาน  40% 
ข. ชางอุปกรณภาคพื้นดิน  21% 
 ฝายวัสดุและจัดหา  17% 
 ฝายสนับสนุนท่ัวไป  16% 

1.2  รายไดเฉล่ียโดยประมาณ 
 ฝายบริหาร  3,000  บาท/คน/เดือน 
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 ฝายชางเทคนิค  3,000  บาท/คน/เดือน 
 ฝายพัสดุและจัดหา  2,100  บาท/คน/เดือน 
 ฝายสนับสนุน  2,500  บาท/คน/เดือน 
1.3  ความสามารถของหนวยงานแบงแยกไดดังนี้ 
 ฝายบริหาร 

ก.  ฝายบุคคล 
ข. ฝายการเงิน 
ค. ฝายควบคุมการผลิต 

 ฝายเทคนิค 
 ก.  ชางซอมอากาศยาน  ทําการซอมอากาศยานตามระยะเวลาท่ีกําหนด  และซอมใหญ
อากาศยานต้ังแตขนาดเล็กจนถึงขนาด  4  เคร่ืองยนต  และสามารถสรางช้ินสวนอากาศยานเทาท่ี
จําเปน  สามารถซอมระบบส่ือสารของอากาศยาน  ระบบส่ือสารท่ัวไป  ระบบอากาศยาน  และทํา
การควบคุมคุณภาพใหไดมาตรฐาน 

 ข.  ชางซอมอุปกรณภาคพื้นดิน  สามารถซอมและสรางอุปกรณยานพาหนะภาคพ้ืนดิน  
ซอมและติดต้ังอุปกรณระบบไฟฟา  และทําความเย็น  ออกแบบและกอสรางระบบทําน้ําประปา
ติดต้ัง  และซอมบํารุงระบบถายเทน้ําโสโครก   

 ฝายวัสดุและจัดหา 
 จัดระเบียบคลังพัสดุ  จัดหาอุปกร  และเคร่ืองมือท่ีจําเปนจะตองใชในการซอมสราง  

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
ก. ทําหลักฐานในการควบคุมบัญชีส่ิงของในคลังพัสดุ 
ข. ทําระเบียบในการเบิกจายพัสดุ 
ค. จัดทําระเบียบทะเบียนทรัพยสิน 
ง. จําแนกประเภทพัสดุในคลัง  และเก็บใหถูกตองตามระเบียบ 
จ. จัดซ้ืออุปกรณท้ังในและนอกประเทศ 

ฝายสนับสนุน 
ก. แพทย 
ข. ดับเพลิง 
ค. รักษาความปลอดภัย 
ง. ยานพาหนะ 
จ. สโมสร 
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(1) มท  3.1.5.18/2  [122]   
บันทึกหารือราชการระหวาง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  กับ  นายเอ็ดเวิรด  อี  
มาสเตอร  อุปทูตอเมริกา  วันท่ี  25  เมษายน  2518 
 เม่ือวันท่ี  25  เมษายน  2518  เวลา  16.00  น.  นายเอ็ดเวิรด  อี  มาสเตอร  อุปฑูต
อเมริกา  พรอมดวยนาย  Richard W. Beehm  ท่ีปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาไดเขาพบพลตรี
ชาติชาย  ชุณหะวัน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  และนายโกศล  สินธวานนท  อธิบดี
กรมการเมือง  รวมอยูดวย 
 ขอหารือราชการสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
อุปฑูตอเมริกันช้ีแจงวา  รัฐบาลสหรัฐฯ ตกลงท่ีจะถอนกําลังทหารจํานวนหนึ่ง  ภายในวันท่ี  30  
มิถุนายน  ศกนี้  จํานวนทหารอเมริกันท่ีมีอยูในปจจุบัน  27,000  คน  ใหเหลือไมเกิน  20,000  คน  
กลาวคือจะถอนออกไปประมาณ  7  พันกวาคน  สําหรับการปรึกษาหารือเกี่ยวกับความรวมมือดาน
ตางๆ ในอนาคตระหวางประเทศท้ังสอง  ตลอดจนการกําหนดแผนงานท่ีจะลดกําลังทหารอเมริกัน
ตอไปนั้น  ควรกระทําเปน  2  ระดับ  กลาวคือ  ข้ันแรกใหเปนการพิจารณาในระดับนโยบาย  
(Policy level)  ซ่ึง  ฯพณฯ  เองคงจะตองเขารวมพิจารณาดวยและเม่ือเปนท่ีตกลงในหลักการระดับ
นโยบายแลว  ก็เปนการพิจารณาดําเนินงานเปนข้ันตอนในรายละเอียด  โดยทําการปรึกษาหารือกัน
ระหวางกระทรวงฯ  สถานเอกอัครราชทูตอเมริกัน  กองบัญชาการทหารสูงสุด  กลาโหม  และ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของดวย  ฯพณฯทานรัฐมนตรีถามถึงเครื่องอาวุธยุทธภัณฑและอุปกรณตางๆ  
ท่ีมีอยูในฐานทัพตางๆ  นั้น  เม่ือสหรัฐฯ  ถอนทหารออกไปแลวจะจัดการอยางไร  ทางฝายไทยเห็น
วาควรจะมอบใหกองทัพอากาศไทยไวใชปฏิบัติการตอไป 
 อุปฑูตอเมริกันช้ีแจงวา  คงจะดําเนินการเชนเดียวกับท่ีฐานทัพตาคลี  คือสวนใหญขน
กลับไปดวย  อยางไรก็ดีอาจจะไดอาวุธยุทธภัณฑ  และอุปกรณตางๆ  ท่ีถอนมาจากเวียดนามใต
มอบใหฝายไทยไวใชตอไป 
 ฯพณฯ รัฐมนตรี  กลาววา  ส่ิงของท่ีจะนํามาจากเวียดนามใต  ซ่ึงเปนประเทศท่ีกําลังจะ
แพสงครามนั้น  ยอมไมสมบูรณท่ีจะใชการตอไป  แตอุปกรณตางๆ  ท่ีมีอยูตามฐานทัพตางๆ  ใน
ไทยน้ัน  ครบถวนสมบูรณ  สามารถใชการไดดี  จึงควรท่ีฝายสหรัฐฯ  จะพิจารณามอบใหแกไทย  
แทนท่ีจะขนยายออกไป  เพื่อท่ีฝายไทยจะไดใช  โดยเฉพาะสําหรับการบํารุงรักษาเคร่ืองอาวุธ
ยุทโธปกรณอ่ืนๆ  ตอไป 
 อุปทูตอเมริกันรับวา  อาจจะมีการพิจารณาและหารือในรายละเอียดเร่ืองนี้ตอไป 
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ช่ือ – สกุล  นายพงษศักดิ์  ปตถา 
ท่ีอยู   40  หมู  7  ตําบลเมืองเพีย  อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย  
   41250 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2544 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร  
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ. 2547   ศึกษาตอระดับปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตร
   ศึกษา  คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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