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บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการค้ าโคกระบือในอีสาน
ต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 ผลการศึกษาพบว่า การค้ าโคกระบือในอีสานต้ นพุทธ
ศตวรรษที่ 25 อยู่ในช่วงการขยายตัวทางการค้ าในระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด
อันเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในภาคพื ้นทวีปของเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอีสานหลังสนธิ สัญญา
เบาว์ ริ ง ปั จ จัย ดัง กล่า วส่ง ผลต่อ การค้ า โคกระบื อ ในอี ส านท าให้ เ กิ ด การ
ขยายตัว ทังในเรื
้ ่ องของตลาดและปริ มาณการค้ า มีกลุ่มพ่อค้ าทังในท้
้ องถิ่น
และจากภายนอกเข้ ามาทาการค้ าโคกระบือกันอย่างคึกคัก
คาสาคัญ: การค้ าโคกระบือ อีสาน เศรษฐกิจ
Abstract
This article aimed to investigate cattle trade in the early 25th
Buddhist century in Northeast Thailand (known as Isan). The results
revealed that the cattle trade in this period of time was the trading
expansion through open economic system. This was resulted from
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economic change in Southeast Asia and economic expansion in
Northeast Thailand after Bowring Treaty. These factors influenced the
cattle trade in Northeast Thailand on market expansion and sale
volume growth. Because of these factors, there were also a lot of
traders from domestic areas and outside areas to trade cattle widely.
Keyword: Cattle Trade, Northeast Thailand, Economics
1. บทนา
ในปี พ.ศ.2398 สยามได้ ทาสนธิสญ
ั ญาทางพระราชไมตรี และการค้ า
กับ อัง กฤษ หรื อ ที่ ร้ ู จัก กัน ในชื่ อ “สนธิ สัญ ญาเบาว์ ริ่ ง ” ภายหลัง การท า
สนธิสญ
ั ญานี ้สยามได้ ก้าวสู่เวทีเศรษฐกิจโลก การค้ าขายเพิ่มมากขึ ้นอย่างไม่
เคยปรากฏมาก่อน ข้ าวได้ กลายมาเป็ นสินค้ าสาคัญและเป็ นที่ต้องการของ
ตลาดโลก พืน้ ที่การทานาบริ เวณที่ราบภาคกลางของสยามขยายตัว อย่าง
กว้ างขวาง แต่ปัจจัยการผลิตที่สาคัญของการทานาอย่างเช่นโคกระบือกลับ
ไม่ได้ มีอตั ราการเพิ่มที่รองรับกับพืน้ ที่นาที่กาลังขยายตัวเป็ นผลให้ ราคาซือ้
ขายโคกระบือเพิ่มสูงขึน้ การค้ าโคกระบือในอีสานได้ รับผลกระทบโดยตรง
จากสนธิ สัญ ญาดัง กล่าว มี การซื อ้ ขายโคกระบือกันอย่างกว้ างขวาง ด้ วย
สภาพทางภู มิ ศ าสตร์ ข องอี ส านอัน เป็ น พื น้ ที่ เ หมาะสมแก่ ก ารเลี ย้ งสัต ว์
ประเภทนี ้อยู่แล้ ว ทาให้ โคกระบือในภาคอีสานมีเป็ นจานวนมาก โคกระบือ
ที่มาจากอีสานส่วนใหญ่ล้วนได้ ขนาดและมีคณ
ุ ภาพตามที่ตลาดต้ องการ
ช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 ภายในดินแดนอีสานเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ การค้ าโคกระบืออยู่ในบริ บทการขยายตัวทางการค้ าในระบบ
เศรษฐกิจแบบเปิ ด อันเป็ นผลมาจากสนธิสญ
ั ญาเบาว์ริ่งช่วยกระตุ้นให้ การค้ า
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ในอีสานเกิดการขยายตัว รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจสังคมของดินแดนภาคพื ้น
ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในพื ้นที่ล่มุ น ้า
สาคัญทังอิ
้ รวดี ปากแม่น ้าโขงและทะเลสาบเขมร รวมไปถึงลุ่มน ้าเจ้ าพระยา
จากพื ้นที่รกร้ างว่างเปล่าได้ กลายเป็ นแหล่งเพาะปลูกและค้ าข้ าวที่สาคัญของ
โลก ปั จ จัยการผลิ ตข้ าวที่ ส าคัญ อย่างโคกระบือนัน้ มี ไ ม่เพี ยงพอ ทาให้ โค
กระบือที่มีอยูเ่ ป็ นจานวนมากในดินแดนอีสานเป็ นที่ต้องการขึ ้นมา
การค้ าโคกระบือในอี ส านระยะแรกสัม พันธ์ กับการส่ง ส่วยของหัว
เมืองต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่งส่วยที่หวั เมืองอีสานต้ องส่งไป
ยังราชสานักสยาม ซึง่ มีความต้ องการส่วยกระบือจานวนมากมาแทนส่วยของ
ป่ า และเริ่ มมีการซื ้อขายโคกระบือกันอย่างกว้ างขวาง หัวเมืองที่ไม่มีก็ ต้อง
หาทางจัดซื อ้ มาส่ง แทน (วี ระพงศ์ ยศบุญ เรื อง, 2546: 106) ส่วนทางราช
สานักก็ตระหนักถึงความสาคัญของโคกระบือในอีสานเป็ นอย่างดีในฐานะ
ปั จจัยสาคัญของกระบวนการผลิตข้ าว จึงเข้ ามาควบคุมผ่านนโยบายต่างๆที่
เกี่ ยวกับการค้ าโคกระบือ ไม่ว่าจะเป็ นการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสั ตว์
พาหนะที่มีความรัดกุมมากขึ ้น การส่งเสริ มการตังตลาดซื
้
้อขายสัตว์พาหนะ
ในท้ องถิ่น รวมไปถึงการปราบปรามโจรผู้ร้ายซึง่ ช่วงนี ้มีการลักขโมยโคกระบือ
เป็ นจานวนมาก
จะเห็นได้ ว่า การค้ าโคกระบือมีความเกี่ ยวข้ องกับเศรษฐกิจ อี สาน
เป็ น อย่ า งมาก โคกระบื อ เป็ น สิ น ค้ า ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ประเภทหนึ่ ง ในระบบ
เศรษฐกิ จ ของอี ส าน จากความส าคัญ ดัง กล่า ว ในบทความนี จ้ ึง ต้ อ งการ
นาเสนอสภาพการค้ าโคกระบือในอีสานช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 โดยเน้ น
ศึกษาผ่านองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับการค้ าโคกระบือ ไม่ว่าจะเป็ น ปั จจัยที่
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ส่งผลต่อการค้ าโคกระบือ กลุม่ พ่อค้ า เส้ นทางการค้ า ตลาด ซึง่ จะขอแบ่งการ
อภิปรายในรายละเอียดเป็ นประเด็นดังต่อไปนี ้
2. ปั จจัยที่มีผลต่ อการค้ าโคกระบือในอีสาน
ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 ได้ เกิดปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการค้ าโค
กระบือในอีสานให้ มีความสาคัญขึ ้นมา อย่างน้ อย 2 ประการ กล่าวคือ
ประการแรก การเปลี ่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จในภาคพืน้ ทวี ปของ
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
ราวปี พ.ศ.2395-2396 บริ เ วณสามเหลี่ ย มปากแม่ น า้ อิ ร วดี แ ละ
ดินแดนพม่าตอนล่างได้ ตกอยู่ภายใต้ การปกครองของอังกฤษหรื อที่เรี ยกกัน
ว่า บริ ทิ ช เบอร์ ม่า (British Burma) การผนวกดิน แดนพม่า ตอนล่ า งของ
อังกฤษได้ เปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรมแห่งนี ้ไปอย่างสิ ้นเชิง รัฐบาลอังกฤษ
ได้ จดั การส่งเสริ มการผลิตข้ าวแก่ชาวพม่าเป็ นระบบที่ชดั เจน ระหว่าง พ.ศ.
2428-2449 พื น้ ที่ เ พาะปลูกบริ เ วณพม่าตอนล่างนี เ้ พิ่ม ขึน้ 8 เท่า และการ
ส่งออกข้ าวเพิ่มขึ ้น 12 เท่า พม่าตอนล่างเปลี่ยนโฉม “จากย่านที ่สงบนิ่ ง ด้อย
พัฒนาและมี ประชากรอยู่อย่างเบาบาง…ไปเป็ นบริ เวณทีม่ ี การส่งออกข้าวชัน้
นาของโลก” (นิโคลาส ทาร์ ลิ่ง, 2552: 202)
การขยายตัว ของพื น้ ที่ เ พาะปลูก ข้ า วในพม่า และการเพิ่ ม ขึน้ ของ
จานวนประชากร ทาให้ พื ้นที่บริ เวณนี ้มีความต้ องการปศุสตั ว์อย่างไม่จากัด
นอกจากจะใช้ เป็ นแรงงานในทางเกษตรกรรมแล้ ว ยังใช้ เป็ นอาหารบริ โภค
ของผู้คนที่มีมากมายหลากหลายกลุ่ม ในบริ เวณนี ้ โคกระบือในอี สานจึง มี
ความสัมพันธ์ กับพื ้นที่บริ เวณนี ้ไม่มากก็น้อย แม้ เมื่อดูสภาพภูมิศาสตร์ แล้ ว
ระยะทางจากอีสานกับพม่าตอนล่างจะค่อนข้ างไกล แต่จากเอกสารใบบอก
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ร่วมสมัยกล่าวถึงพ่อค้ าจากมะละแหม่งเข้ ามาทาการค้ าในอีสานเป็ นจานวน
มาก
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจปากแม่น ้าโขงหรื อโคชินไชน่า รวมทัง้
พื ้นที่ราบลุ่มทะเลสาบเขมรในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 มีแบบแผนคล้ ายๆ
กับ บริ เ วณพม่ า ตอนล่ า ง คื อ มี ก ารตอบสนองต่อ ความต้ อ งการข้ า วของ
ตลาดโลก ตามมาด้ วยการผนวกเข้ าไปเป็ นอาณานิคมและดินแดนในอารักขา
ของฝรั่งเศส การเพิ่มของประชากร ที่ดินที่ใช้ ในการปลูกข้ าวของพื ้นที่บริ เวณ
นี ้เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว สินค้ าปศุสตั ว์จึงมีความสาคัญต่อพื ้นที่บริ เวณนี ้ขึ ้นมา
เช่นเดียวกัน ปศุสตั ว์ในอีสานเองคงเป็ นสินค้ าที่มีชื่อเสีย งในระดับหนึ่ง (เฮอร์
เบิร์ท วาริ งตัน สมิธ, 2544: 251) และมีพ่อค้ าจากเขตอาณานิคมฝรั่งเศสเข้ า
มารับซื ้อออกไปอยูเ่ สมอ
ประการที ส่ อง ผลกระทบจากสนธิ สญ
ั ญาเบาว์ริง
ในปี พ.ศ.2398 รัฐบาลอังกฤษได้ ส่งทูตเซอร์ จอห์น เบาว์ริ ง เข้ ามา
เจรจาทาสนธิสญ
ั ญาที่เรี ยกว่า “สนธิสญ
ั ญาเบาว์ริง” สนธิสญ
ั ญาฉบับนี ้ถือได้
ว่าเป็ นหนังสือสัญญาที่เปิ ดประตูสยามสู่การค้ าขายอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน
สินค้ าข้ าวได้ รับความสนใจและกลายเป็ นสินค้ าส่งออกในตลาดโลกที่สาคัญ
ขึ ้นมา
การสนับสนุนด้ วยนโยบายต่างๆ ของราชสานักในช่วงรัชกาลที่ 4-5 มี
การส่งเสริ มให้ เกษตรกรขยายพื ้นที่เพาะปลูกข้ าวให้ กว้ างมากขึ ้น รวมทังการ
้
พัฒนาของรัฐด้ านอื่นๆ เช่น การพัฒนาแหล่งน ้า การขุดคลอง การงดเก็บเงิน
ค่านา การปรับปรุ งพันธุ์ข้าว และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งทาให้ ตวั เลขการ
ส่ง ออกข้ าวมี อัตราการขยายมาก เช่น เมื่ อปี พ.ศ.2393 มี การส่ง ออกข้ าว
จานวนร้ อยละ 5 ของผลผลิตทังหมด
้
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พบสถิติในปี
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พ.ศ.2443 ว่ามีการส่งออกข้ าวถึง ร้ อยละ 50 ของผลผลิตทัง้ หมด และเป็ น
รายได้ มากกว่า 3 ใน 4 ของมูลค่าราคาสินค้ าส่งออกทังหมดของสยาม
้
เมื่ อการค้ าข้ า วเพิ่ม ขึน้ และการขยายพื น้ ที่ เพาะปลูกเป็ นไปอย่า ง
กว้ างขวาง แต่ปัจจัยการผลิตที่สาคัญอย่าง โคและกระบือ ไม่ได้ มีอตั ราการ
เพิ่ ม ที่ ร องรั บ กับ พื น้ ที่ น าในภาคกลาง ทัง้ ๆ ที่ มี ค วามส าคัญ อย่า งมากต่อ
กระบวนการผลิตข้ าว ชาวนาจะต้ องอาศัยสัตว์เหล่านีต้ งแต่
ั ้ การไถนา การ
คราด หลังจากเกี่ยวข้ าวแล้ ว ชาวนายังอาศัยเป็ นแรงงานนวดข้ าวด้ วย ทังยั
้ ง
ใช้ ในการขนข้ าวและฟางข้ าวไปเก็บอีกด้ วย ในบริ เวณพื ้นที่ภาคกลางชาวนา
จ าเป็ นต้ องใช้ กระบือจ านวนหลายตัวเพื่ อไถนาให้ เสร็ จ ทันฤดูกาล เพราะ
แรงงานกระบือ 1 ตัว สามารถทางานได้ วนั ละประมาณ 5 ชัว่ โมงครึ่ง หรื อไถ
นาได้ วนั ละ 1 ไร่เท่านัน้ นอกจากใช้ เป็ นปั จจัยสาคัญในการผลิตข้ าวแล้ ว โค
และกระบือในบางท้ องถิ่นยังอาศัยแรงงานสัตว์เหล่านี ้ในการลากอ้ อยและหีบ
อ้ อยโดยคิดอัตราจ้ างตัวละสลึง (พีรศักดิ์ ชัยได้ สขุ , 2551: 55)
เมื่ อ ต้ อ งการปั จ จัย ในการผลิ ต อย่ า งโคกระบื อ เป็ นจ านวนมาก
ภาวการณ์ขาดแคลนจึงเกิดขึ ้น ดังที่เกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ.2401 กระบือ
เกิดล้ มตายมากและขัดสนกระบือที่จะใช้ ทานาถึงขนาดต้ องให้ ข้าหลวงขึ ้นมา
เร่ ง รั ด เอากระบื อ จากหั ว เมื อ งในอี ส านที่ จ ะต้ องส่ ง ลงมายั ง กรุ ง เทพฯ
(สานักหอสมุดแห่งชาติ, “หนังสือ พระราชเสนาถึงเจ้ าเมืองกรมการ 10 เรื่ อง
จ.ศ.1220,” จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 เลขที่ 104) ทางราชสานักที่กรุงเทพฯ ก็ร้ ู
ดีวา่ หัวเมืองในอีสานขณะนันมี
้ โคกระบือเป็ นจานวนมากและให้ จดั ซื ้อโดยคิด
ราคาที่สูงกว่าการซือ้ ขายในท้ องถิ่นขณะนัน้ (สานักหอสมุดแห่งชาติ , “ร่ าง
ตราตอบเจ้ าพระยาจักรี ถึงเจ้ าเมืองกรมการเมืองสระบุรี เมืองเขมราชและ
เมื องอื่ นๆ อี ก จ.ศ.1220,” จดหมายเหตุรัช กาลที่ 4 เลขที่ 191) ภาวะขาด
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แคลนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อราคาซื ้อขายโคกระบือสูงขึ ้นมา โดยราคาซื ้อ
ขายบริ เวณปลูกข้ าวภาคกลางจะสูงกว่าในหัวเมืองหลายเท่า ดังเช่น กระบือ
ที่ร้อยเอ็ด พ.ศ.2453-2454 มีราคาตัวละ 20-40 บาท แต่ถ้านามาจาหน่ายยัง
มณฑลชันในจะมี
้
ราคาถึงตัวละ 80-120 บาท (สุนทร สุรวาทกุล, 2534: 59)
ทาให้ ปรากฏหลักฐานการต้ อนฝูงโคกระบือของพ่อค้ าหรื อ “นายฮ้ อย” นามา
ขายหรื อเช่ายังหัวเมืองภาคกลางอยูเ่ สมอ
3. สภาพการค้ าโคกระบือต้ นพุทธศตวรรษที่ 25
การค้ าโคกระบือในอีสานต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 กล่าวได้ วา่ อยูใ่ นช่วง
ของการขยายตัว เป็ นการค้ าแบบเปิ ด อันเป็ นผลเนื่องสืบการขยายตัวของ
พื ้นที่เพาะปลูกทัว่ ดินแดนภาคพื ้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ประกอบกับ
การขยายตั ว ทางการค้ าในอี ส านหลั ง สนธิ สั ญ ญาเบาว์ ริ ง เกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการส่ ง ส่ ว ยของหั ว เมื อ งอี ส านท าให้ โคกระ บื อ มี
ความสาคัญขึ ้นมา ผู้คนในท้ องถิ่นผันตัวเองมาทาการค้ าโคกระบือกันมากขึ ้น
ด้ วย
การศึกษาสภาพการค้ าโคกระบือในอี สานช่วงนี ้ ผู้วิจัยเน้ นศึกษา
กิจกรรมที่เกี่ ยวกับการค้ าโคกระบือโดยแบ่งการอภิปรายออกเป็ น 3 หัวข้ อ
ได้ แก่ 1) กลุ่มพ่อค้ าโคกระบือ 2) เส้ นทางขนส่ง -ไล่ต้อ นโคกระบือ และ 3)
ตลาดซื ้อขายโคกระบือ ซึง่ จะขอกล่าวในรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 กลุ่มพ่ อค้ าโคกระบือ
พ่อค้ าที่มีบทบาทในการเป็ นตัวกลางรับซื ้อขายโคกระบือจากท้ องถิ่น
ออกไปสู่ภายนอก โดยทัว่ ไปจะเรี ยกว่า “นายร้ อยหรื อนายฮ้ อย” ในที่นี ้ไม่ได้
หมายถึงเฉพาะพ่อค้ าพื ้นเมืองเท่านัน้ ยังมีความหมายรวมไปถึงพ่อค้ าจาก
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ต่างถิ่นอื่นๆ ที่เข้ ามาซื ้อขายโคกระบือในอีสานด้ วย การค้ าโคกระบือในอีสาน
ประกอบไปด้ วยกลุม่ พ่อค้ าภายในท้ องถิ่นและพ่อค้ าจากภายนอก ดังนี ้
3.1.1 กลุ่มพ่อค้าภายในท้องถิ่ น
พ่อค้ าพื ้นเมือง เป็ นกลุ่มคนที่มีบทบาทในฐานะพ่อค้ าคนกลางที่นา
โคกระบือจากท้ องถิ่ นออกไปค้ าขายหมุนเวี ยนกับภายนอกด้ วย ซึ่ง พ่อค้ า
พื ้นเมืองอีสานจะมีเครื อข่ายความสัมพันธ์ทางการค้ ากับผู้คนในหมู่บ้านและ
ชุมชนต่างๆ
การกวาดต้ อนโคกระบือไปขายของพ่อค้ าพื น้ เมืองชาวอี สาน เริ่ ม
ปรากฏหลักฐานชัดเจนหลังสนธิสญ
ั ญาเบาว์ริง เนื่องด้ วยความต้ องการจาก
ตลาดภายนอกและราคาที่สงู ขึ ้นนัน่ เอง ดังที่อองรี มูโอต์ นักธรรมชาติวิทยา
ชาวตะวันตกกลุ่มแรกที่เดินทางเข้ ามายังพื ้นที่ภาคอีสานเมื่อปี พ.ศ.2404 ได้
บันทึกไว้ ว่า “…พวกวัวควายนัน้ แต่ เดิ มมี ราคาถูกมาก...ทาให้ราคาของมัน
สูงขึ้ นจากเดิ ม 2-3 เท่า วัวควายส่วนใหญ่ ถูกนามาจากทางใต้บริ เวณเหนื อ
สุดของลาวตะวันออก และบางครั้งอาจเลยไปจนถึงเขตชายแดนตังเกี ๋ยเลย
ทีเดียว…” (อองรี มูโอต์, 2541: 140) การซื ้อขายโคกระบือของพ่อค้ าพื ้นเมือง
จะอาศัย เวลาว่ า งหลัง ฤดูเ ก็ บ เกี่ ย วช่ ว งประมาณเดื อ นมกราคมถึ ง เดื อ น
พฤษภาคมไล่ต้อนโคกระบือไปขายยังพื ้นที่ตา่ งๆ ในขันแรกจะท
้
าการรวบรวม
โคกระบือในหมู่บ้านของตนเองและหมู่บ้านใกล้ เคียง และหาสมัครพรรคพวก
หลายสิบคนไปจนถึงหลักร้ อยตังเป็
้ นกองคาราวานต้ อนโคกระบือซื ้อขายทัง้
ภายในท้ องถิ่น ดังเช่น กลุ่มพ่อค้ า 41 คน ที่เที่ยวซื ้อโคกระบือได้ มา 271 ตัว
รวมเป็ นเงิน 49 ชั่ง 3 ตาลึง และขายระหว่างทาง 85 ตัว ก่อนที่เหลือจะถูก
ปล้ นไป (สานักหอสมุดแห่งชาติ , “ร่ างตราน้ อยเจ้ าพระยาภูธราภัยฯ ถึงพระ
จันทประเทศฯลฯ เจ้ าเมืองชลบทให้ ชาระความผู้ร้ายปล้ นกระบือของหลวง
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ชนะ, ท้ า วพรหมจัก รพร้ อมด้ ว ยกรมการเมื อ งนครราชสี ม า จ.ศ.1229,”
จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 เลขที่ 265) เมื่อซือ้ ขายรวบรวมโคกระบือเพียงต่อ
ความต้ อ งการแล้ ว พ่อ ค้ า พื น้ เมื อ งจะกวาดต้ อ นไปขายยัง ตลาดภายนอก
ภูมิภาคต่อไป เช่น ในปี พ.ศ.2434 พระพิไชสุนทรสงครามปลัดเมืองขุขนั ธ์ได้
รายงานเกี่ยวกับการค้ าโคกระบือของพ่อค้ าพื ้นเมือง ซึ่งเอกสารชิ ้นนี ้เรี ยกว่า
“ลาวลูกค้ า” แก่พระศรี พิทกั ษ์ข้าหลวงจากกรุงเทพฯไว้ วา่
...ข้าพเจ้าได้พบกับลาวลูกค้าเมื องอุบลราชธานี กลับมาแต่ไปขาย
กระบื อเมื องเขมรในบารุงฝรั่งเสศ มาพัก ณ เมื องสุทธนิ คม ข้าพเจ้า
ได้ถามพวกลาวลูกค้าว่าได้กระบื อไปขายมากน้อยเท่าใด พวกลาว
ลูกค้าบอกแก่ ข้าพเจ้าว่าได้กระบื อไปขาย ๔๐๐๐ เศษ ม้าหลายสิ บ
ม้า...เมื ่อ ณ ปี รัตนโกสิ นทร์ ศก ๑o๘ นัน้ ลาวลูกค้านาม้าโคกระบื อ
ไปขายนอกพระราชอาณาเขตก็หลายร้อย ครั้น ณ ปี รัตนโกสิ นทร์ ศก
๑o๙ ๑๑o ลาวลูกค้าก็ ได้นาม้าโคกระบื อออกไปขายนอกพระราช
อาณาเขตอยู่เสมอมิ ได้ขาด...
(สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ , เอกสารรัชกาลที ่ 5 “ใบบอกเมื อง
ขุขนั ธ์ (ร.ศ.110),” ร.5 ม.2.12ก/1)
กลุ่ม พ่ อ ค้ า พื น้ เมื อ งด้ ว ยความที่ เ ป็ น ทัง้ พ่อ ค้ า และชาวบ้ า น การ
รวบรวมและซื ้อขายโคกระบือจึงเริ่ มจากหมู่บ้านตนเองหรื อหมู่บ้านใกล้ เคียง
ก่อน การซื ้อขายจึงมีทงการซื
ั้
้อขายด้ วยตัวเงินสดและมีทงการ
ั ้ “พนาดหรื อโท”
ก็คือการซื ้อขายในระบบการเชื ้อไว้ ก่อน เมื่อขายได้ จงึ นาเงินมาจ่ายเจ้ าของโค
กระบือ
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เจ้ านาย ท้ าวเพี ย หรื อขุนนางพื น้ เมื อง อองรี มูโอต์ นักธรรมชาติ
วิทยาชาวฝรั่งเศส กับคณะเป็ นชาวตะวันตกกลุม่ แรกที่เดินทางเข้ ามายังพื ้นที่
ภาคอี ส านเมื่ อ ปี พ.ศ.2404 ขณะที่ เ ดิ น ทางผ่ า นบ้ านสี คิ ว้ เขตเมื อ ง
นครราชสีมาได้ เห็นแหล่งเพาะเลี ้ยงวัวของเจ้ าเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีววั อยู่
ประมาณ 600 ตัว (อองรี มูโอต์, 2541: 140) วัวเหล่านี ้นอกจากเก็บไว้ ใช้ เป็ น
แรงงานในการเกษตร ยังใช้ เป็ นส่วยแทน “ผลเร่ว” ส่งทางการสยาม ซึง่ ช่วงนัน้
มีความต้ องการเป็ นอย่างมาก แม้ แต่งานพระบรมศพพระปิ่ นเกล้ าฯ เจ้ านาย
พื น้ เมื อ งที่ เ มื อ งสุ ว รรณภู มิ ยั ง ได้ ส่ ง กระบื อ 160 ตัว มาเป็ นของก านัล
(สานักหอสมุดแห่งชาติ, “คัดบอก อุปฮาตและท้ าวเพีย เมืองสุวรรณภูมิ บอก
เรื่ องผู้ร้ายปล้ นกระบือแทนส่วนเร่วที่นาลงมาส่งและเรื่ องโจรผู้ร้ายชุกชุม จ.ศ.
1230,” จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 เลขที่ 117) หรื อแม้ กระทัง่ เจ้ านายพื ้นเมือง
ฝ่ ายหญิง เช่น ภรรยาราชบุตรเมืองชัยภูมิก็ยงั เลีย้ งโคกระบือไว้ เป็ นจ านวน
มาก ดังที่ เอเจียน แอมอนิเย ได้ บนั ทึกไว้ ว่า “…ทองคาจึ งเป็ นผูห้ ญิ ง ที ่มงั่ มี ที่
เมื องชัยภูมิ...นางมี ข้าทาสชาย 20 คน ข้าทาสหญิ ง 60 คน ช้างสามเชื อก วัว
และควายจานวนมาก มี ม้า 6 ตัว...” (เอเจียน แอมอนิเย, 2541: 262-263)
ความสาคัญของโคกระบือในช่วงเวลานันเจ้
้ านายพื ้นเมืองในอีสาน
เหล่านี ้คงตระหนักเป็ นอย่างดีถึงกับต้ องจัดพื ้นที่เป็ นแหล่งเพาะเลี ้ยงไว้ เป็ น
การเฉพาะโดยมีข้าทาสเป็ นผู้เลี ้ยงโค กระบือ รวมไปถึงท้ าวเพียหรื อขุนนาง
ชัน้ รองในหัวเมืองอีสานก็เลีย้ งโคกระบือเป็ นจานวนมากเช่นกัน โดยเอาไว้
ขายให้ กบั พ่อค้ าต้ องสู้ที่เทียวเข้ ามารับซื ้ออยู่บอ่ ยๆ และจากหลักฐานใบบอก
ใบฎี กา คดีความต่างๆ เกี่ ยวกับการปล้ นโคกระบือของพ่อค้ า เราจะพบว่า
ตาแหน่งของพ่อค้ าบาง กลุ่ม มีตาแหน่งเป็ น “ท้ าวเพีย” หรื อขุนนางชันรองใน
้
หัวเมืองไล่ต้อนโคกระบือไปขาย (สานักหอสมุดแห่งชาติ , “หนังสือถึง เมือง
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กระบิล รายความข่าวพระราษฎรบริ หาร,” จดหมายเหตุรัชกาลที่ 5 บัญชีใหม่
เลขที่ 3408 มัดที่ 150/7)
3.1.2 กลุ่มพ่อค้าจากภายนอก
ชาวต้ องสู้หรื อกุลา ความหมายทัว่ ไปในท้ องถิ่นอีสาน “กุลา” เป็ นชื่อ
ที่คนลาวใช้ เรี ยกชาวพม่าที่เดินทางมาค้ าขายในบริเวณนี ้ (เอเจียน แอมอนิเย,
2539: 50) ในเอกสารโบราณของไทยมัก จะเรี ย กพวกนี ว้ ่ า “ตองสู้ ” หรื อ
“ต้ องซู”่ จากหลักฐานที่เก่าที่สดุ ชาวกุลาน่าจะเข้ าในอีสานตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่
4 (Junko Koizumi,1990: 132) ชาวกุ ล าเป็ น “คนในบัง คับ อัง กฤษ” จาก
ข้ อตกลงในสนธิ สัญ ญาเบาว์ ริ่งราชส านักสยามต้ องให้ ความคุ้ม ครองและ
อานวยความสะดวกในการเดินทางแก่คนเหล่านี ้ ซึ่งทาให้ พ่อค้ าชาวกุลาหรื อ
ต้ องสู้เ ดินทางเข้ ามาค้ าขายยัง อี ส านเป็ นจ านวนมาก การเดินทางเข้ า มา
ค้ าขายของพ่อค้ าต้ องสู้จะเดินทางเข้ ามาเป็ นหมู่คณะตังแต่
้ ประมาณ 17-18
คน บางทีก็มีพ่อค้ าร่วมเดินทางมากถึง 48 คน เมื่อจะมีพ่อค้ าเดินทางเข้ ามา
ในพระราชอาณาเขต กงสุลอังกฤษจะแจ้ งมายังราชสานักที่กรุงเทพฯ ทางราช
สานักเองก็จะส่งร่างสารตราคาร้ องมายังกรมการเมืองหัวเมืองตามรายทางที่
พ่อค้ ากลุ่มนี ้จะขึ ้นมาค้ าขาย ให้ กรมการเมืองดูแล รวมถึงให้ ความช่วยเหลือ
ตามสมควร ส่วนพ่อค้ าชาวต้ องสู้ก็จะพกหนังสือเดินทางที่ผ้ ูสาเร็ จราชการ
อังกฤษออกไว้ ให้ เป็ นหลักฐาน โดยระบุรายชื่อพ่อค้ าที่เข้ ามาทาการค้ าขาย
สินค้ า อาวุธ ระยะเวลาที่ต้องการเข้ ามาค้ าขาย ตลอดจนเมืองหรื อบริ เวณที่
จะเข้ ามาค้ าขาย ส่วนราคาสินค้ าแล้ วแต่จะตกลงกันเอง เจ้ าหน้ าที่เป็ นเพียงผู้
บันทึกรายละเอียดของโคกระบือที่ตกลงซื ้อขายกันแล้ วเท่านัน้
ชาวต้ องสู้เ ป็ นกลุ่ม พ่อ ค้ า ที่ มี บ ทบาทต่อการค้ า โคกระบื อระหว่า ง
ภูมิภาคเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 จากหลักฐาน
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พบเห็นคาราวานการค้ าโคกระบือของพ่อค้ าชาวต้ องสู้ได้ ทวั่ ไปตามหัวเมือง
ต่างๆ ในอีสาน และเมื่อการค้ าโคกระบือขยายตัวมากขึ ้น พ่อค้ าต้ องสู้ที่มีเป็ น
จานวนมาก ปัญหาเกี่ยวกับการค้ าโคกระบือย่อมมากขึ ้นไปด้ วย
ปั ญหาของพ่อค้ าชาวต้ องสู้ ปั ญหาแรกเกิดจากโจรผู้ร้าย ลัก ปล้ นโค
กระบือ เช่น ในปี พ.ศ.2422 กรณี นายคาอ่อง ซึ่งได้ รับหนังสือเดินทางจาก
เมืองมะละแหม่ง ได้ ว่าจ้ างลูกค้ าชาวลาว 10 คน นาเงิน 1,500 บาท เพื่อไป
ซื ้อโคกระบือและม้ าที่เมืองอุบลราชธานีเพื่อไปขายที่ปากเพรี ยว ขากลับได้ ถกู
ปล้ นฆ่าที่เขตเมืองมหาสารคาม (Junko Koizumi,1990: 147) พ่อค้ าชาวต้ อง
สู้มกั จะตกเป็ นเหยื่อของโจรปล้ นในท้ องถิ่นเสมอ อีกปั ญหาคือปั ญหาเรื่ องตัว๋
พิมพ์รูปพรรณซึ่งเป็ นปั ญหาในข้ อราชการ แต่ปัญหานี ้แก้ ยากตรงที่ตวั๋ พิมพ์
รูปพรรณมักจะขาดแคลนไม่เพียงพอกับจานวนโคกระบือ หลายกรณีที่พ่อค้ า
ต้ องสู้รวมไปถึงพ่อค้ ากลุ่มอื่นๆ ต้ องออกเดินทางทังๆ
้ ที่ไม่มีตวั๋ พิมพ์รูปพรรณ
เมื่อเดินทางมาถึงด่านตรวจจึงมักถูกกักโดยเจ้ าหน้ าที่และถูกจับไปด้ วย บาง
กรณี ก็ถูกตังข้
้ อสงสัยว่าเป็ นโคกระบือที่ขโมยมา เพราะไม่มีหนังสือสาคัญ
แสดง เป็ นต้ น
บทบาทในการค้ าโคกระบือพ่อค้ าชาวต้ องสู้เริ่ มลดลงเมื่อเข้ าสู่ปลาย
สมัยรัชกาลที่ 5 เศรษฐกิจในพม่าและสยามเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ ชัด
การค้ าขายแบบโบราณของชาวต้ องสู้ซึ่งเป็ นชนกลุ่มน้ อยในพม่าถูกทอดทิง้
การขยายตัว ของอุตสาหกรรมป่ าไม้ การทานาขนานใหญ่ ข องภาคกลาง
การค้ าโคกระบือขนานใหญ่ของพ่อค้ าท้ องถิ่นชาวอีสานมีบทบาทขึ ้นมาแทนที่
(Junko Koizumi,1990: 150) นอกจากนันอาณาเขตดิ
้
นแดนของราชอาณาจักรสยามมีความชัดเจนมากขึ ้น การเดินทางของพ่อค้ าจากนอกพระราชอาณา
เขตมีความยุ่งยากมากขึน้ ในหัวเมืองอีสานเกิดการปฏิรูปการปกครองเป็ น
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ระบบเทศาภิบาล ข้ าหลวงไม่มีเวลามาจัดการปั ญหาการค้ าเล็กๆ น้ อยๆ ของ
พ่อค้ าต้ องสู้
ขุนนางจากราชส านัก เมื่ อทางราชส านักสยามมี ความต้ องการโค
กระบือมากขึน้ ส่วยโคกระบือที่หัวเมืองส่งมาไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
ราชสานักสยามยังได้ ส่งคนเข้ ามาซือ้ โคกระบือยังหัวเมืองในอีสานอยู่เสมอ
(ธี ร ชั ย บุ ญ มาธรรม, 2526: 112) รวมไปถึ ง สั่ ง การให้ เจ้ าเมื อ งหั ว เมื อ ง
ใกล้ เ คียงจัดหาเงิ นออกไปซื อ้ โคกระบือมาให้ อี กทางหนึ่ง ดัง ที่ มี หมายสั่ง
ยกกระบัตรเมื องปราจี นบุรีให้ คุม เอาเงิ นไปให้ ก รมการเมื องสุรินทร์ จัด ซื อ้
กระบือของราษฎรแขวงเมืองสังขะ เมืองสุรินทร์ ตามราคาที่ซือ้ ขายกันใน
ท้ อ งถิ่ น และย า้ ไม่ใ ห้ ก ดราคาซื อ้ ขายจากราษฎรอี ก ด้ ว ย (ส านัก หอสมุด
แห่งชาติ, “ตราน้ อย ถึงเมืองสังขะ เรื่ องให้ หลวงยกกระบัตรเมืองปราจีนบุรีคมุ
เงินออกไปซื ้อกระบือ ให้ ช่วยสงเคราะห์ด้วย จ.ศ.1221,” จดหมายเหตุรัชกาล
ที่ 4 เลขที่ 90) โคกระบือของขุนนางในราชสานักส่วนใหญ่เมื่อคุมเข้ ามาจาก
หัวเมืองต่างๆ จะมีการเลี ้ยงไว้ ยงั แขวงเมืองอื่นโดยการไว้ วานให้ ไพร่ในสังกัด
เป็ นผู้ดแู ล ก่อนที่จะนามาใช้ เป็ นแรงงานในการทานา เช่น เจ้ าหมื่นสามือไจ
ราชหัวและกรมหมื่นมหาดเล็กขุนนางในราชสานักซื ้อกระบือมา 23 ตัว ได้
มอบให้ นายอินและนายจันเลี ย้ งไว้ ครั น้ จะใช้ กระบือเหล่านีก้ ็ สั่งให้ ไพร่ ใน
สังกัดขึ ้นมารับเอากระบือเข้ ายังกรุ งเทพฯ (สานักหอสมุดแห่งชาติ , “หนังสือ
พระราชเสนาถึงเจ้ าเมืองกรมการ 10 เรื่ อง จ.ศ.1220,” จดหมายเหตุรัชกาลที่
4 เลขที่ 104) นอกจากนันกระบื
้
อบางส่วนก็สง่ ไปขายยังต่างประเทศ
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3.2 เส้ นทางขนส่ ง – ไล่ ต้อนโคกระบือ
การศึกษาเส้ น ทางการค้ า ทางบกของพ่อ ค้ า โคกระบือ พ่อค้ าทาง
เกวียน และพ่อค้ าโคต่าง ในช่วงเวลานี ้อาศัยหลักฐานบันทึกของชาวต่างชาติ
เอกสารของทางราชการร่วมสมัย ซึง่ พอจะให้ ภาพเส้ นทางหลักที่พ่อค้ าเหล่านี ้
ใช้ เดินทางระหว่างอีสานกับภูมิภาคอื่น ดังนี ้
เส้นทางดงพญาเย็น (ดงพระยาไฟ) ไปยังปากเพรี ยวและสระบุรี
เป็ นเส้ นทางหลักเส้ นทางหนึ่งที่ผ้ คู นใช้ เดินทาง อองรี มูโอต์ กับคณะ
ที่ เ ดิน ทางเข้ า มาส ารวจธรรมชาติยัง หัว เมื อ งอี ส านเมื่ อ ปี พ.ศ.2404 ก็ ใ ช้
เส้ นทางนี ้ รวมไปถึงเอเจี ยน แอมอนิเย หลังจากสารวจพื ้นที่ในหัวเมืองลาว
และดินแดนอีสานแล้ วเสร็ จ ขากลับลงมากรุงเทพฯ ก็ใช้ เส้ นทางนี ้ เส้ นทางข้ าม
ดงพระยาเย็นนี ้เป็ นเส้ นทางที่ยากลาบากและทรหด ชาวบ้ านบริเวณนันทราบ
้
ดีว่าเป็ นทางเดินทางหลักเส้ นหนึ่ง หลายหมู่บ้านจึงทาหน้ าที่คนบริ การจัดหา
วัวต่างรวมถึงทาหน้ าที่คนนาทางด้ วย ในบันทึกของแอมมอนิเยได้ กล่าวถึง
หมู่บ้านจันเติก (Ban Chan Toeuk) หมู่บ้านเหล่านี ้เป็ นหมู่บ้านที่คอยบริ การ
วัวต่างเกือบทังหมดที
้
่ทางานระหว่างโคราชและสระบุรี (เอเจียน แอมอนิเย,
2541: 302)
เส้ นทางนี ้ก่อนที่จะมีการสร้ างทางรถไฟสายกรุ งเทพฯ-นครราชสีมา
เป็ นเส้ นทางหลักของพ่อค้ าจากกรุ งเทพฯ ที่จะเข้ าไปทาการค้ ายังหัว เมื อง
อีสาน บรรดาสินค้ าจากกรุ งเทพฯ ทังที
้ ่มาจากทางบกและทางเรื อที่ล่องตาม
ลาน ้าป่ าสักขึ ้นมาจะต้ องมาหยุดแวะพักที่เมืองปากเพรี ยวนี ้ (สมเด็จฯ กรม
พระยาดารงราชานุภาพ, 2509: 89) และต้ องขนถ่ายบรรทุกโคต่างเดินข้ าม
เทือกเขาเข้ าไปยังเมืองนครราชสีมาต่อไป รวมทังเป็
้ นเส้ นทางหลักของพ่อค้ า
โคกระบือด้ วย ดังที่กลุม่ พ่อค้ าโคกระบือจากเมืองจตุรัสกลุม่ หนึง่ จะกวาดต้ อน
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โคกระบือลงมาขายยังปากเพรี ยวอยู่เนืองๆ (สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,
เอกสารรัชกาลที่ 5, “ใบบอกเมืองมหาสารคาม,” ร.5 ม.2.12ก/2)
เส้นทางดงพญากลาง ไปยังบัวชุม ลพบุรี
สภาพเส้ นทางผ่านดงพระยากลางที่เป็ นดงป่ าทึบ หุบเขาช่องเขา พื ้น
ราบที่เป็ นแผ่นหินศิลา เส้ นทางนีย้ ังเป็ นเส้ นทางที่มีพ่อค้ าโคกระบือใช้ มาก
ที่สดุ เส้ นทางหนึ่งเพราะสามารถเดินทางไปยังเมืองต่างๆได้ อีกหลายเมือง มี
บันทึกของพระยาเพ็ชร์ ปาณี เรื่ อง “จดหมายเหตุเรื่ องมณฑลนครราชสีมา
พ.ศ.2467” กล่าวถึงเส้ นทางตอนนี ้ว่า
…ช่ องดงพระยากลาง หรื อที ่เ รี ยกกันว่ า ช่ องนางสระผม อยู่ ใน
อาเภอด่ า นขุนทดเป็ นทางลงไปไชยบาดาล ราษฎรที ่ซื้ อ ขายโค
กระบื อขึ้ นลงทางช่องนี ้เป็ นส่วนมาก แต่ใช้เกวี ยนไม่ได้ทางหนึ่ง …
ช่องเขาตาบัว อาเภอจันทึกและช่องกระบอก อาเภอจัตรุ ัสเป็ นทาง
ลงไชยบาดาล ช่ องสามพันลาน อาเภอจัตุรัสเป็ นช่ องทางลงไป
เพชรบูรณ์ มี คนั ดิ นขึ้นลงบ้างในฤดูแล้ง แต่ใช้เกวียนไม่ได้…
(อ้างถึงใน กี ระติ กาญน์ ซื ่อตรง, 2549: 53)
เส้นทางเขมร ผ่านช่องเสม็ดในสุรินทร์ ไปยังพืน้ ทีศ่ รี โสภณ
ใน “บันทึกการเดินทางในลาว ภาค 2” ของเอเจียน แอมมอนิเย เรี ยก
เส้ นทางนี ้ว่า “ช่องจูบสมัคร (ภาษาเขมร-ผู้วิจยั )” เป็ นเส้ นทางหลักไปยังเมือง
เขมรเส้ นทางหนึ่ง เขาได้ เห็นชาวพม่าชาวลาวนากองคาราวานควาย 800 ตัว
จากมุกดาหารรอที่จะไล่ต้อนลงไปขาย ในบันทึกนี ้ยังได้ บรรยายสภาพพื ้นที่ไว้
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ค่อนข้ างละเอียด ก่อนจะถึงช่องเสม็ดจะมีศาลาพักกองคาราวาน มีดา่ นตรวจ
ที่มีเจ้ าหน้ าที่เป็ นคนในท้ องถิ่น เป็ นต้ น (เอเจียน แอมอนิเย, 2541: 224) ช่อง
เขาแห่งนี ้เป็ นทางเดินที่มีความสะดวกกว่าช่องเขาอื่นๆ บนเทือกเขาพนมดงรัก
พ่อค้ าที่จะต้ องการไปเมืองพระตะบอง ศรี โสภณ หรื อไปกรุงเทพฯ จึงนิยมใช้
เส้ นทางนี ้ เช่นเดียวกับข้ าหลวงจากกรุงเทพฯ นิยมใช้ เพราะปลอดภัยจากไข้ ป่า
และสามารถขนสัมภาระได้ มาก แต่กระนันเส้
้ นทางนี ้ได้ ลดบทบาทลงหลังจากที่
ฝรั่งเศสได้ พื ้นที่บริเวณนี ้เข้ าไปเป็ นอาณานิคมของตนเอง
เส้น ทางช่ อ งตะโก ไปยัง ปราจี น กบิ น ทร์ บุรี และหัว เมื อ งชายฝั่ ง
ตะวันออก
เส้ นทางนี พ้ ่ อ ค้ า จะเดิ น ทางบกหรื อ เรื อ จากกรุ ง เทพ ฯ ลงมาถึ ง
ปราจีนบุรี เดินบกผ่านเทือกเขาดงพระยาไฟทางตอนใต้ ซึ่งเป็ นเส้ นแบ่งเขต
นครราชสีมากับปราจีนบุรี ผ่านด่านช่องตะโก ผ่านตาพระยา มุง่ หน้ าขึ ้นเหนือ
ผ่านเมืองเสิงสาง เมืองนครราชสีม า หรื อตรงไปละหานทราย เมืองปะคา
เมื องบุรีรัม ย์ เส้ นทางผ่านช่องตะโกเป็ นเส้ นทางโบราณ มี หมู่บ้านตัง้ เป็ น
ระยะๆ เป็ นเส้ นทางที่ผา่ นภูเขาไม่คอ่ ยสูงชันเหมือนเส้ นทางอื่น ตลอดเส้ นทาง
มีนา้ และหญ้ าอุดมสมบูรณ์ ทาให้ บรรดาพ่อค้ าโคกระบือและพ่อค้ าโคต่าง
นิยมนาโคกระบือผ่านเส้ นทางนี ้ และยังสามารถเดินทางต่อไปยังหัวเมื อง
ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่เป็ นตลาดสาคัญของการค้ าโคกระบือ เส้ นทางนี ้ยังมี
บทบาทมากขึ ้นหลังจากที่เส้ นทางหลักคือเส้ นทางผ่านช่องเสม็ดตกไปอยู่ใน
พื ้นปกครองของอาณานิคมฝรั่งเศส
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ภาพที 1 นายฮ้อยขณะกาลังไล่ตอ้ นฝูงกระบือผ่านช่องตะโก
ทีม่ า : สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เส้นทางมะละแหม่ง ผ่านหล่มสัก เพชรบูรณ์ และระแหง (ตาก)
พ่อค้ าต้ องสู้ส่วนใหญ่ใช้ เ ส้ นทางนี ้ รายงานของมิสเตอร์ ดิบลิว เจ
อาร์ เชอร์ ในปี พ.ศ.2435 ตอนหนึ่งระบุว่า ชาวต้ องสู้ซึ่งเป็ นคนในบังคับของ
อัง กฤษมี อ าชี พ น าช้ า งจากเมื อ งในบริ เ วณลุ่ม น า้ ป่ าสัก ตอนบน หล่ม สัก เพชรบูรณ์ และที่เมืองภูเขียว ชัยภูมิ และที่เมืองนครราชสีมาต่างๆ ไปขายยัง
เชียงใหม่และพม่า ดังนี ้
“…ศูนย์ กลางใหญ่ ของการซื ้ อขายช้างอยู่ที่ภูเขี ยว ชัยภู มิ และเขต
ตาบลอื ่น ขึ้ นไปทางเหนื อของโคราชเล็กน้อย…มี จานวนมากที ่ซื้อกันทัว่ ไป
โดยชาวตองซู่ เป็ นคนใต้บงั คับของอังกฤษ ซึ่ งจะนาช้างเหล่านัน้ ไปขายยัง
เชี ย งใหม่ ห รื อแม้ แ ต่ ที่ พ ม่ า …” (ดิ บ ลิ ว เจ อาร์ เ ชอร์ , 2535: 295 - 296)
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เช่นเดียวกับบันทึกของกรมดารงราชานุภาพที่กล่าวถึงว่ามีการผสมโคกระบือ
น าไปขายถึ ง เมื อ งมะละแหม่ ง เดิ น ทางช่ อ งสระผมผ่ า นไปทางมณฑล
เพชรบูรณ์ ขากลับซือ้ สินค้ าจากเมืองมะละแหม่งมาขายที่นี่ (สมเด็จฯ กรม
พระยาดารงราชานุภาพ, 2512: 47-48)
กล่าวโดยสรุป เส้ นทางหลักที่พ่อค้ าโคกระบือไล่ต้อนออกไปขายมี 5
เส้ นทาง โดยแต่ละเส้ นทางมีพ่อค้ านาโคกระบือไปขายมากน้ อยแตกต่างกัน
ไป การเดินทางส่วนใหญ่ เป็ นเส้ นทางที่ ต้องบุกป่ าฝ่ าดง ข้ ามเทื อกเขาที่มี
ความลาดชันทุกเส้ นทาง กระนันก็
้ ตามแม้ การเดินทางไปค้ าขายโคกระบือจะ
ลาบากสักเพียงไร เมื่อเทียบกับราคาซื ้อขายที่มีกาไรค่อนข้ างสูง รวมทังการ
้
เดินทางไกลแบบนี ก้ ็ เป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ ทางสัง คมของตัวเอง เราจึง เห็น
พ่อค้ าโคกระบือต่างแวะเวียนไล่ต้อนโคกระบือผ่านเส้ นทางเหล่านีไ้ ปขาย
ตามที่ตา่ งๆ อยูม่ ิขาด
3.3 ตลาดซือ้ ขายโคกระบือ
3.3.1 ตลาดในท้องถิ่ นอีสาน
ช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 25 อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นช่วงขยายตัว
ของการค้ าโคกระบือในอีสาน บันทึกของชาวต่างชาติและข้ าหลวงที่เข้ ามา
สารวจหรื อตรวจราชการในอีสาน มักจะกล่าวถึงหัวเมืองที่แหล่งเพาะเลีย้ ง
และค้ าขายโคกระบือที่สาคัญ เช่น หนองคาย หนองหาน ชนบท สกลนคร
อุบลราชธานี เดชอุดม ภูเขียว เป็ นต้ น เมืองเหล่านี ้จะเป็ นทังแหล่
้ งเพาะเลี ้ยง
โคกระบือและแหล่งรับซือ้ ขายไปในตัว โดยมีพ่อค้ าพืน้ เมืองและพ่อค้ าชาว
ต้ องสู้เร่ เข้ าไปรับซื ้อถึงในท้ องถิ่นและเป็ นคนกลางนาโคกระบือออกสู่ตลาด
ภายนอก การค้ า โคกระบื อ ในอี ส านได้ รั บ ผลดี ม ากขึ น้ เมื่ อ ทางการได้
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ประกาศใช้ พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ รัตนโกสินทร์ ศก 111 (พ.ศ.2435)
และให้ เ มื องต่างๆ จัดตัง้ ตลาดสัตว์ พ าหนะขึน้ ในตาบลที่ เหมาะพร้ อมกับ
เจ้ าหน้ าที่ประจาตลาดนัน้ ตัวอย่างเช่น ที่เมืองหนองคายได้ จัดตังตลาดซื
้
อ้
ขายสัตว์พาหนะทังหมด
้
7 ตาบล ดังนี ้
ตารางที่ 1: แสดงที่ตัง้ ตลาดสัตว์ พาหนะ นายตลาด และจานวนสัตว์
พาหนะในเมืองหนองคาย พ.ศ.2434
ตาบลที่ตัง้ ตลาด

นายตลาด

ริมวัดโพศรีในเมืองหนองคาย
ริมบ้ านเมืองคุก
ริมบ้ านชะไคร
ริมบ้ านทุง่ หลวง
ริมบ้ านผาไผ
ริมบ้ านธาตุหลวง (ฝั่งขวา)
ริมบ้ านหัวเชียง (ฝั่งขวา)

เพี ้ยเชียงเหนือ
ท้ าวอรรควงษเพี ้ยพรรธ์เมืองจันทร์
ท้ าวกัติยเพี ้ยคา
ท้ าวไซยซิตย์ท้าวมหาราช
ท้ าวไชยสารขุนพิทกั ษ์
เพี ้ยเวียงแกเพี ้ยมหาเสนา
ท้ าวมหาราชเพี ้ยจิตะอามาตย์
รวม

จานวนสัตว์ /ตัว
5,000 เศษ
4,000 เศษ
8,000 เศษ
6,000 เศษ
8,000 เศษ
8,000 เศษ
8,000 เศษ
47,000 เศษ

ที ่มา: (ปรับปรุงจาก สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ , “ที ่จะตลาดซื ้อขายสัตว์ พาหนะใน
หัวเมื องขึ้นกระทรวงมหาดไทย” เอกสารกระทรวงเกษตร กส4/958)

การจัดตังตลาดสั
้
ตว์พาหนะขึ ้นตามหัวเมืองนี ้เป็ นการทาให้ พ่อค้ าโค
กระบือมีแหล่งซือ้ ขายที่ชัดเจน กาหนดวันที่จะทาการค้ าเดือนละกี่ ครัง้ หรื อ
สัปดาห์ละกี่ ครัง้ เจ้ าหน้ าที่จะประกาศให้ ราษฎรทราบ แต่โดยทัว่ ไปพ่อค้ าใน
ท้ องถิ่ นจะรู้ ล่วงหน้ ากันอยู่แ ล้ ว ระบบนี ค้ ล้ ายๆ กับตลาดนัดโคกระบื อ ใน
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ปั จจุบนั ที่ตงของตลาดซื
ั้
อ้ ขายสัตว์พาหนะนีม้ ักอยู่นอกเมืองเพราะต้ องใช้
พืน้ ที่จานวนมากในการรับรองสัตว์พาหนะที่จะเข้ ามาทาการซื ้อขาย โดยมี
ราคาซื ้อขายกันตามหัวเมืองต่างๆ ดังนี ้
ตารางที่ 2: ราคาซือ้ ขายกระบือของเมืองต่ างๆ
ปี
2420
2423 - 2424
2424
2431
2434

ราคากระบือ – บาท/ตัว
14-15
4
30
24
14.5

เมือง
หล่มสัก
ยโสธร
อรัญประเทศ
กาฬสินธุ์
หนองหาน

ทีม่ า: (Junko Koizumi, 1990 : 144)

ตารางที่ 3: ราคาซือ้ ขายโคของเมืองต่ างๆ
ปี
2398
2424
2425
2425
2425
2431

ราคาโค – บาท/ตัว
4–5
19
18 – 19
40
20
16

เมือง
ขอนแก่น ร้ อยเอ็ด สุวรรณภูมิ
พนมสารคาม
พุทไธสง
ปราจีนบุรี
เพชรบูรณ์
กาฬสินธุ์

ทีม่ า: (Junko Koizumi, 1990: 144)
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3.3.2 ตลาดบริ เวณทีร่ าบลุ่มภาคกลาง
ดังที่ได้ กล่าวไว้ ในตอนต้ น ภายหลังการทาสนธิสญ
ั ญาเบาว์ริ่งสยาม
ได้ ก้าวสูเ่ วทีเศรษฐกิจโลก ข้ าวได้ กลายมาเป็ นสินค้ าสาคัญและเป็ นที่ต้องการ
ของตลาดโลกมาก พืน้ ที่การทานาบริ เวณที่ราบภาคกลางของสยามขยาย
ตัวอย่างกว้ างขวาง แต่ปัจ จัยการผลิ ตที่ ส าคัญของการทานาอย่างเช่น โค
กระบือกลับไม่ได้ มีอตั ราการเพิ่ มที่รองรับกับพื ้นที่นาที่กาลังขยายตัว เป็ นผล
ให้ ร าคาซื อ้ ขายโคกระบื อ เพิ่ม สูง ขึน้ บริ เ วณนี จ้ ึง เป็ น ตลาดใหญ่ ที่ สุดของ
การค้ าโคกระบือ จึงมีพ่อค้ าโคกระบือจากอีสานกวาดต้ อนลงมาขายยังพื ้นที่
ภาคกลางอยูเ่ ป็ นประจา พ่อค้ าโคกระบือจากอีสานจะเรี ยกบริ เวณนี ้ว่า “เมือง
ใต้ ” หรื อ “เมืองล่าง” ซึง่ ก็คือเขตพื ้นที่ภาคกลางนัน่ เอง ตลาดค้ าขายโคกระบือ
จะกระจายไปทัว่ ทังเมื
้ องสระบุรี ลพบุรี อยุธยา ปราจีนบุรี ชลบุรี ราชบุรีและ
กรุ งเทพฯ เป็ นต้ น ดังที่สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพได้ กล่าวถึงสภาพ
การค้ าโคกระบือของพ่อค้ าจากอีสานกับพื ้นที่ภาคกลางว่า
...ในหมู่ราษฎรที ่มาหามี พม่ า 3 คน ซึ่ งมารับซื ้อกระบื อลงไปขาย
ข้างใต้ ไต่ถามถึงหนทางที ่ไป ว่าลงทางช่องตะโกเพราะเป็ นทางทีม่ ี
น้ าบริ บูรณ์ กว่ าทางอื ่น กระบื อที ่พาลงไปปี ละครั้ง อยู่ในระหว่าง
เดื อน 3 เดื อน 4 คราวหนึ่งถึง 800 – 900 ตัว ลงไปขายทางเมื อง
พนมสารคาม เมื องพนัสนิ คมบ้าง ไปเมื องมิ นบุรีบ้าง และกรุงเก่า
บ้าง ไต่ถามถึงการพิ ทกั ษ์ รักษากระบื อเวลาเดิ นทางเปลี ่ยว ว่าใช้
กระบวนเฝ้ า รายกัน เป็ นวงรอบฝูง กระบื อ ถ้ า จะมี ค อกส าหรั บ
กระบื อพัก ควรมี ที่ปากดงแห่งหนึ่ง กลางเขาแห่งหนึ่ง และเชิ งเขา
อี กแห่งหนึ่ง และที ่ๆ ต้องการน้าเวลานี ้ คื อในเขตมณฑลปราจี นบุรี
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ทีเ่ ชิ งเขาลงช่องตะโกแล้วแห่งหนึ่ง ทีล่ ะหานทรายแห่งหนึ่ง... (สมเด็จฯ
กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2512: 46-47)
ราคาโคกระบือจะสูงเมื่อไปขายยังแหล่งปลูกข้ าวสาคัญๆ โดยเฉพาะ
ในเขตทุ่งรังสิตที่เน้ นการปลูกข้ าวเป็ นหลักทังยั
้ งมีแรงงานอีสานเป็ นจานวน
มาก ราคากระบือบริ เวณนี ้จะดีเป็ นพิเศษ เห็นได้ จากราคากระบือและบริ เวณ
ใกล้ เคียงที่ส่งมาจากโคราชฝูงหนึ่งประมาณ 500 ตัวมีราคาแตกต่างกันตาม
คุณภาพดังนี ้ (สุนทรี อาสะไวย์, 2530: 120)
พ.ศ.
2436
2443
2448

ราคากระบือ (บาท) / ตัว
40 - 50
50 - 100
70 - 120

นอกจากนัน้ ตลาดบริ เวณที่ราบลุ่มภาคกลางยังเป็ นแหล่งรวบรวม
และส่งออกโคกระบือไปยังต่างประเทศ ที่สาคัญ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง รวมไป
ถึงพม่า เป็ นต้ น
3.3.3 ตลาดบริ เวณพม่าในอาณานิ คมอังกฤษ
หลังอังกฤษเข้ ายึดครองพม่าทางตอนใต้ สาเร็ จเมื่อปี พ.ศ.2369 และ
ได้ ตงสถานี
ั้
การค้ าขึ ้นที่เมืองมะละแหม่ง เมืองของคนอังกฤษในพม่าแห่งนี ้
กลายเป็ นแหล่ง รั บซื อ้ ไม้ ซุ ง และปศุสัตว์ ที่ใ หญ่ ที่สุดในช่วงเวลานัน้ ความ
ต้ องการปศุสัตว์ในพม่าขยายตัวพร้ อมกับการเพิ่มขึ ้นของผู้คนที่เข้ ามาเป็ น
แรงงานในภาคการเกษตร ภายหลังที่มีการขยายพื ้นที่ ปลูกข้ าวออกไปอย่าง
กว้ างขวางในเขตพม่าตอนล่าง ปศุสตั ว์ส่วนหนึ่งนอกจากใช้ เป็ นแรงงานใน
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ภาคการเกษตรยัง ใช้ เ พื่ อ การบริ โ ภคของเหล่ า ทหารรั บ จ้ า งอัง กฤษและ
ประชากรที่อพยพเข้ ามาทาการประกอบอาชีพรับจ้ างอื่นๆ ในพม่า และยังใช้
เป็ นพาหนะลาเลียงสินค้ าไปยังเขตหุบเขาทางตอนเหนือที่การคมนาคมเข้ าถึง
ลาบาก
ความต้ องการโคกระบือของพม่าในช่วงนี ้เอง สอดคล้ องกับหลักฐาน
ร่วมสมัยที่กล่าวถึงการเข้ ามาซื ้อโคกระบือในอีสานเพื่อเอาไปขายยังพม่าของ
พ่อค้ าชาวต้ องสู้ที่เป็ นคนในบังคับของอังกฤษตังแต่
้ ปลายพุทธศตวรรษที่ 24
แล้ ว ความสัมพันธ์ ของการค้ าโคกระบือ ระหว่างพม่ากับอีสานไม่อาจทราบ
ปริ มาณที่แน่นอนได้ เพราะส่วนใหญ่พ่อค้ าชาวต้ องสู้ที่นาโคกระบือออกไป
ขายนันเป็
้ นพ่อค้ ารายย่อย เดินทางเป็ นกองคาราวาน หลักฐานใบบอกจาก
หัวเมืองในอีสานที่ส่งมายังราชสานักบันทึกเพียงรายชื่อพ่อค้ าและจานวนโค
กระบือที่ซื ้อเท่านัน้ ส่วนใหญ่จ ะมีตงแต่
ั ้ หลักสิบตัวไปจนถึงหลักหลายร้ อยตัว
ดังการคาดคะเนของกงสุลอังกฤษที่รายงานเกี่ยวกับการค้ า เมื่อปี พ.ศ.2422
ว่า “…มี การค้าโคกระบื ออย่างใหญ่ โตกับชาวพม่ าในบังคับของอังกฤษ ซึ่ ง
ข้าพเจ้าไม่สามารถจะได้รับสถิ ติที่เชื ่อถื อได้ การค้านี ้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
คื อบุคคลในบังคับของอังกฤษจากพม่าที ่เดิ นทางเป็ นคณะเข้ามาค้าขาย…”
(Junko Koizumi, 1990: 145) ยังมีบนั ทึกจากรายงานการค้ าของอังกฤษอีก
ว่า ในช่วงกลางทศวรรษที่ 2420 มีการประมาณกันว่าโคกระบือจากอีสานถูก
ส่ง ออกไปยัง พม่าอาณานิคมของอัง กฤษกว่า 40,000 ตัว คิดเป็ น 4 เท่าที่
ส่งออกมาจากกรุงเทพฯ (Junko Koizumi, 1990: 145)
เส้ นทางการค้ าโคกระบือระหว่างอีสานกับพม่านันพ่
้ อค้ าต้ องสู้จะใช้
เส้ นทางผ่านเมืองนครราชสีมา เมืองภูเขียว ชัยภูมิ เข้ าสู่บริ เวณลุ่มน ้าป่ าสัก
ตอนบน ทางเมืองหล่มสัก-เพชรบูรณ์ ไประแหง ก่อนจะเข้ าเขตแดนพม่า แต่ก็
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มีพ่อค้ าบางส่วนเลือกที่ใช้ เส้ นทางลงไปลุ่มแม่นา้ เจ้ าพระยาหรื อกรุ ง เทพฯ
อาจจะแวะขายโคกระบือบริ เวณนัน้ และตรงไปยังกาญจนบุรีเข้ าเขตแดน
พม่าอีกทางหนึง่
3.3.4 ตลาดบริ เวณดิ นแดนในอาณานิ คมฝรั่งเศส
โคกระบือเป็ นสินค้ าที่สาคัญอย่างหนึ่งของการค้ าระหว่างหัวเมืองใน
อีสานกับหัวเมืองในดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศส ทังหั
้ วเมืองฝั่ งซ้ ายแม่น ้า
โขงและหัวเมืองเขมร พ่อค้ าส่วนใหญ่ที่กวาดต้ อนโคกระบือไปขายยังเขมรมี
ทังพ่
้ อค้ าพื ้นเมืองและพ่อค้ าต้ องสู้ เอเจียน แอมอนิเย พบชาวพม่าและลาว
กองคาราวานกระบื อ 800 ตัว (เอเจี ย น แอมอนิ เ ย, 2541: 221) ใกล้ ๆ
กับเทือกเขาพนมดงรัก สันนิษฐานว่าพ่อค้ ากลุ่มนี ้น่าจะไล่ต้อนกระบือเพื่อไป
ขายยังเขมร การค้ าโคกระบือระหว่างอีสานกับหัวเมืองเขมรไม่ทราบปริ มาณ
ที่แน่นอน แต่มีพ่อค้ าโคกระบือกวาดต้ อนไปขายอยู่เสมอ ดังที่พระพิไชสุนทร
สงครามปลัดเมืองขุขนั ธ์ได้ รายงานเรื่ องนี ้แก่ข้าหลวงจากกรุงเทพฯเมื่อปี พ.ศ.
2434 ไว้ ว่า “...ข้าพเจ้าได้พบกับลาวลูกค้าเมื องอุบลราชธานี กลับมาแต่ไป
ขายกระบื อเมื องเขมรในบารุงฝรั่งเสศ…ข้าพเจ้าได้ถามพวกลาวลูกค้าว่าได้
กระบื อไปขายมากน้อยเท่าใด พวกลาวลูกค้าบอกแก่ข้าพเจ้าว่าได้กระบื อไป
ขาย 400 เศษ ม้ า หลายสิ บ ม้ า ...” ลาวลูกค้ ากลุ่ม นี ย้ ัง ได้ นาม้ าโคกระบื อ
ออกไปขายอยู่เ สมอมิ ไ ด้ ข าด (ส านัก หอจดหมายเหตุแ ห่ง ชาติ , “ใบบอก
เมืองขุขนั ธ์ (ร.ศ.110),” เอกสารรัชกาลที่ 5, ร.5 ม.2.12ก/4.)
การค้ าโคกระบือระหว่างพ่อค้ าจากอีสานที่จะนาโคกระบือไปขายยัง
ตลาดบริ เวณนี ้ เริ่ มประสบกับความยุ่งยาก หลังจากที่หวั เมืองฝั่ งซ้ ายแม่น ้า
โขงตกอยู่ภายใต้ อาณานิคมของฝรั่งเมื่อปี พ.ศ.2436 และหัวเมืองเขมรกับ
ลาวตอนใต้ ในทศวรรษที่ 2440 โดยเฉพาะปั ญหาเกี่ยวกับการเก็บภาษี ผ่าน
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ด่านและการทาตั๋วพิม พ์ รูปพรรณ นอกจากนัน้ ปั ญหาเรื่ องเขตแดนก็ เป็ น
ปั ญหาสาคัญที่ส่งผลต่อการค้ าโคกระบือ โดยเฉพาะพืน้ ที่ระหว่างดินแดน
อี ส านกับ เขตแดนของอาณานิ ค มฝรั่ ง เศส เส้ น ทางไล่ต้ อ นโคกระบื อ ผ่าน
เทือกเขาพนมดงรักที่ช่องเสม็ดไปขายยังหัวเมืองเขมรมีพ่อค้ านาโคกระบือไป
ขายน้ อยลง ทางการสยามตระหนักถึงเรื่ องนี ้เป็ นอย่างดี จึงได้ ส่งเจ้ าหน้ าที่
และวิศวกรข้ ามมาสารวจและปรับปรุง เส้ นทางบริ เวณช่องตะโกอย่างเร่งด่วน
(สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ , “เรื่ องจะตัดทางช่องตะโก (นครราชสีมาปราจีณบุรี) 16 ม.ค.126 - 9 เม.ย. 128,” เอกสารรัชกาลที่ 5, มร.5 ยธ. 9/106)
เพื่อดึงพ่อค้ าให้ นาสินค้ าต่างๆ รวมทัง้ โคกระบือเข้ ามาขายภายในพระราช
อาณาเขตมากกว่าที่จะไปยังเขตแดนของฝรั่งเศส
4. บทสรุป
จากการศึกษาการค้ าโคกระบือในอีสานต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 พบว่า
การค้ าโคกระบืออยู่ในช่วงขยายตัวทางการค้ า ภายในดินแดนอีสานได้ เกิ ด
การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ที่ ส าคัญ ผลของสนธิ สัญ ญาเบาว์ ริ่ ง ช่วย
กระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการส่งส่วยที่หวั เมืองอีสานต้ องส่งไป
ยังราชสานักสยาม โดยมีความต้ องการส่วยกระบือจานวนมากมาแทนส่ วย
ของป่ า และเริ่มมีการซื ้อขายโคกระบือกันอย่างกว้ างขวาง นอกจากนันสภาพ
้
เศรษฐกิจสังคมของดินแดนภาคพืน้ ทวีปเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่คล้ ายๆ กัน ในพื ้นที่ลมุ่ น ้าสาคัญทังอิ
้ ระวดี ปากแม่น ้า
โขงและทะเลสาบเขมร รวมไปถึงลุ่มน ้าเจ้ าพระยา จากพื น้ ที่รกร้ างว่างเปล่า
ได้ กลายเป็ นแหล่งเพาะปลูกและค้ าข้ าวที่สาคัญของโลก เมื่อมองภาพรวม
ปั จ จัยการผลิ ตข้ าวที่ ส าคัญ อย่าง โคกระบือ เองนัน้ มี ไ ม่เพี ยงพอ ทาให้ โค
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กระบือที่มีอยู่เป็ นจานวนมากในดินแดนอีสานเป็ นที่ต้องการขึน้ มา ปรากฏ
หลักฐานว่ามีพอ่ ค้ านาโคกระบือจากอีสานไปค้ าขายยังตลาดต่างๆ ทังภายใน
้
และภายนอกภูมิภาคอยู่เสมอ การขยายตัวของการค้ าโคกระบือในช่วงนี ้ยัง
ทาให้ พอ่ ค้ าที่เข้ ามาทาการค้ าหลากหลายกลุม่ ทังกลุ
้ ม่ พ่อในท้ องถิ่น และจาก
ภายนอก โดยเพาะกลุ่ม พ่อค้ าชาวกุล าหรื อต้ องสู้ที่มี บทบาทมากจากการ
อาศัยสิทธิพิเศษทางการค้ าจากข้ อตกลงที่สยามทากับชาติตะวันตก
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