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บทคัดย่อ 

บทความนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการค้าโคกระบือในอีสาน
ต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 ผลการศกึษาพบว่า การค้าโคกระบือในอีสานต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 25 อยู่ในช่วงการขยายตวัทางการค้าในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด 
อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในภาคพืน้ทวีปของเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้และการขยายตวัทางเศรษฐกิจในอีสานหลงัสนธิสัญญา
เบาว์ริง ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการค้าโคกระบือในอีสานท าให้เกิดการ
ขยายตวั ทัง้ในเร่ืองของตลาดและปริมาณการค้า มีกลุ่มพ่อค้าทัง้ในท้องถ่ิน
และจากภายนอกเข้ามาท าการค้าโคกระบือกนัอยา่งคกึคกั  
ค าส าคัญ: การค้าโคกระบือ 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. บทน า 
 ในปี พ.ศ.2398 สยามได้ท าสนธิสญัญาทางพระราชไมตรีและการค้า
กับอังกฤษ หรือท่ีรู้จักกันในช่ือ “สนธิสัญญาเบาว์ ร่ิง” ภายหลังการท า
สนธิสญัญานีส้ยามได้ก้าวสู่เวทีเศรษฐกิจโลก การค้าขายเพิ่มมากขึน้อย่างไม่
เคยปรากฏมาก่อน ข้าวได้กลายมาเป็นสินค้าส าคญัและเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดโลก พืน้ท่ีการท านาบริเวณท่ีราบภาคกลางของสยามขยายตวัอย่าง
กว้างขวาง แตปั่จจยัการผลิตท่ีส าคญัของการท านาอย่างเช่นโคกระบือกลบั
ไม่ได้มีอตัราการเพิ่มท่ีรองรับกับพืน้ท่ีนาท่ีก าลงัขยายตวัเป็นผลให้ราคาซือ้
ขายโคกระบือเพิ่มสูงขึน้ การค้าโคกระบือในอีสานได้รับผลกระทบโดยตรง
จากสนธิสัญญาดังกล่าว มีการซือ้ขายโคกระบือกันอย่างกว้างขวาง ด้วย
สภาพทางภูมิศาสตร์ของอีสานอันเป็นพื น้ท่ีเหมาะสมแก่การเลีย้งสัตว์
ประเภทนีอ้ยู่แล้ว ท าให้โคกระบือในภาคอีสานมีเป็นจ านวนมาก โคกระบือ
ท่ีมาจากอีสานสว่นใหญ่ล้วนได้ขนาดและมีคณุภาพตามท่ีตลาดต้องการ  
 ช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 ภายในดินแดนอีสานเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ การค้าโคกระบืออยู่ในบริบทการขยายตวัทางการค้าในระบบ
เศรษฐกิจแบบเปิด อนัเป็นผลมาจากสนธิสญัญาเบาว์ร่ิงชว่ยกระตุ้นให้การค้า
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 ในอีสานเกิดการขยายตวั รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจสงัคมของดนิแดนภาคพืน้

ทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ในพืน้ท่ีลุ่มน า้
ส าคญัทัง้อิรวดี ปากแม่น า้โขงและทะเลสาบเขมร รวมไปถึงลุ่มน า้เจ้าพระยา 
จากพืน้ท่ีรกร้างว่างเปล่าได้กลายเป็นแหลง่เพาะปลกูและค้าข้าวท่ีส าคญัของ
โลก ปัจจัยการผลิตข้าวท่ีส าคัญอย่างโคกระบือนัน้มีไม่เพียงพอ ท าให้โค
กระบือท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมากในดนิแดนอีสานเป็นท่ีต้องการขึน้มา 
 การค้าโคกระบือในอีสานระยะแรกสัมพันธ์กับการส่งส่วยของหัว
เมืองตา่งๆ เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่งส่วยท่ีหวัเมืองอีสานต้องส่งไป
ยงัราชส านกัสยาม ซึง่มีความต้องการสว่ยกระบือจ านวนมากมาแทนสว่ยของ
ป่า และเร่ิมมีการซือ้ขายโคกระบือกันอย่างกว้างขวาง หวัเมืองท่ีไม่มีก็ ต้อง
หาทางจัดซือ้มาส่งแทน (วีระพงศ์ ยศบุญเรือง , 2546: 106) ส่วนทางราช
ส านกัก็ตระหนักถึงความส าคญัของโคกระบือในอีสานเป็นอย่างดีในฐานะ
ปัจจยัส าคญัของกระบวนการผลิตข้าว จึงเข้ามาควบคมุผ่านนโยบายตา่งๆท่ี
เก่ียวกับการค้าโคกระบือ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศใช้พระราชบญัญัติสัตว์
พาหนะท่ีมีความรัดกุมมากขึน้ การส่งเสริมการตัง้ตลาดซือ้ขายสตัว์พาหนะ
ในท้องถ่ิน รวมไปถึงการปราบปรามโจรผู้ ร้ายซึง่ชว่งนีมี้การลกัขโมยโคกระบือ
เป็นจ านวนมาก  
 จะเห็นได้ว่า การค้าโคกระบือมีความเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจอีสาน
เป็นอย่างมาก โคกระบือเป็นสินค้าท่ีส าคัญท่ีสุดประเภทหนึ่งในระบบ
เศรษฐกิจของอีสาน จากความส าคัญดังกล่าว ในบทความนีจ้ึงต้องการ
น าเสนอสภาพการค้าโคกระบือในอีสานช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 โดยเน้น
ศกึษาผ่านองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าโคกระบือ ไม่ว่าจะเป็น ปัจจยัท่ี
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สง่ผลตอ่การค้าโคกระบือ กลุม่พอ่ค้า เส้นทางการค้า ตลาด ซึง่จะขอแบง่การ
อภิปรายในรายละเอียดเป็นประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการค้าโคกระบือในอีสาน 
 ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 ได้เกิดปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลตอ่การค้าโค
กระบือในอีสานให้มีความส าคญัขึน้มา อยา่งน้อย 2 ประการ กลา่วคือ 
 ประการแรก การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในภาคพืน้ทวีปของ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 ราวปี พ.ศ.2395-2396 บริเวณสามเหล่ียมปากแม่น า้อิรวดีและ
ดินแดนพม่าตอนล่างได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองขององักฤษหรือท่ีเรียกกัน
ว่า บริทิช เบอร์ม่า (British Burma) การผนวกดินแดนพม่าตอนล่างของ
องักฤษได้เปล่ียนแปลงสงัคมเกษตรกรรมแหง่นีไ้ปอย่างสิน้เชิง รัฐบาลองักฤษ
ได้จดัการส่งเสริมการผลิตข้าวแก่ชาวพม่าเป็นระบบท่ีชดัเจน ระหว่าง พ.ศ.
2428-2449 พืน้ท่ีเพาะปลูกบริเวณพม่าตอนล่างนีเ้พิ่มขึน้ 8 เท่า และการ
ส่งออกข้าวเพิ่มขึน้ 12 เท่า พม่าตอนล่างเปล่ียนโฉม “จากย่านที่สงบน่ิง ด้อย
พฒันาและมีประชากรอยู่อย่างเบาบาง…ไปเป็นบริเวณทีมี่การส่งออกข้าวชัน้
น าของโลก” (นิโคลาส ทาร์ลิ่ง, 2552: 202)  
 การขยายตัวของพืน้ท่ีเพาะปลูกข้าวในพม่าและการเพิ่มขึน้ของ
จ านวนประชากร ท าให้พืน้ท่ีบริเวณนีมี้ความต้องการปศสุตัว์อย่างไม่จ ากัด 
นอกจากจะใช้เป็นแรงงานในทางเกษตรกรรมแล้ว ยังใช้เป็นอาหารบริโภค
ของผู้คนท่ีมีมากมายหลากหลายกลุ่มในบริเวณนี ้โคกระบือในอีสานจึงมี
ความสมัพนัธ์กับพืน้ท่ีบริเวณนีไ้ม่มากก็น้อย แม้เม่ือดสูภาพภูมิศาสตร์แล้ว
ระยะทางจากอีสานกับพม่าตอนล่างจะค่อนข้างไกล แตจ่ากเอกสารใบบอก
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 ร่วมสมยักล่าวถึงพ่อค้าจากมะละแหม่งเข้ามาท าการค้าในอีสานเป็นจ านวน

มาก 
 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจปากแม่น า้โขงหรือโคชินไชน่า รวมทัง้
พืน้ท่ีราบลุ่มทะเลสาบเขมรในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 มีแบบแผนคล้ายๆ
กับบริเวณพม่าตอนล่าง คือมีการตอบสนองต่อความต้องการข้าวของ
ตลาดโลก ตามมาด้วยการผนวกเข้าไปเป็นอาณานิคมและดินแดนในอารักขา
ของฝร่ังเศส การเพิ่มของประชากร ท่ีดินท่ีใช้ในการปลกูข้าวของพืน้ท่ีบริเวณ
นีเ้พิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว สินค้าปศสุตัว์จึงมีความส าคญัตอ่พืน้ท่ีบริเวณนีข้ึน้มา
เช่นเดียวกนั ปศสุตัว์ในอีสานเองคงเป็นสินค้าท่ีมีช่ือเสียงในระดบัหนึ่ง (เฮอร์
เบิร์ท วาริงตนั สมิธ, 2544: 251) และมีพ่อค้าจากเขตอาณานิคมฝร่ังเศสเข้า
มารับซือ้ออกไปอยูเ่สมอ 
 ประการทีส่อง ผลกระทบจากสนธิสญัญาเบาว์ริง 
 ในปี พ.ศ.2398 รัฐบาลอังกฤษได้ส่งทูตเซอร์จอห์น เบาว์ริง เข้ามา
เจรจาท าสนธิสญัญาท่ีเรียกวา่ “สนธิสญัญาเบาว์ริง” สนธิสญัญาฉบบันีถื้อได้
วา่เป็นหนงัสือสญัญาท่ีเปิดประตสูยามสู่การค้าขายอยา่งท่ีไมเ่คยเป็นมาก่อน 
สินค้าข้าวได้รับความสนใจและกลายเป็นสินค้าส่งออกในตลาดโลกท่ีส าคญั
ขึน้มา  
 การสนบัสนนุด้วยนโยบายตา่งๆ ของราชส านกัในชว่งรัชกาลท่ี 4-5 มี
การส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูข้าวให้กว้างมากขึน้ รวมทัง้การ
พฒันาของรัฐด้านอ่ืนๆ เช่น การพฒันาแหล่งน า้ การขดุคลอง การงดเก็บเงิน
ค่านา การปรับปรุงพนัธุ์ ข้าว และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งท าให้ตวัเลขการ
ส่งออกข้าวมีอัตราการขยายมาก เช่น เม่ือปี พ.ศ.2393 มีการส่งออกข้าว
จ านวนร้อยละ 5 ของผลผลิตทัง้หมด ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 5 พบสถิติในปี 
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พ.ศ.2443 ว่ามีการส่งออกข้าวถึงร้อยละ 50 ของผลผลิตทัง้หมด และเป็น
รายได้มากกวา่ 3 ใน 4 ของมลูคา่ราคาสินค้าสง่ออกทัง้หมดของสยาม  
 เม่ือการค้าข้าวเพิ่มขึน้และการขยายพืน้ท่ีเพาะปลูกเป็นไปอย่าง
กว้างขวาง แต่ปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัอย่าง โคและกระบือ ไม่ได้มีอตัราการ
เพิ่มท่ีรองรับกับพืน้ท่ีนาในภาคกลาง ทัง้ๆ  ท่ีมีความส าคัญอย่างมากต่อ
กระบวนการผลิตข้าว ชาวนาจะต้องอาศยัสตัว์เหล่านีต้ัง้แต่ การไถนา การ
คราด หลงัจากเก่ียวข้าวแล้ว ชาวนายงัอาศยัเป็นแรงงานนวดข้าวด้วย ทัง้ยงั
ใช้ในการขนข้าวและฟางข้าวไปเก็บอีกด้วย ในบริเวณพืน้ท่ีภาคกลางชาวนา
จ าเป็นต้องใช้กระบือจ านวนหลายตัวเพ่ือไถนาให้เสร็จทันฤดูกาล เพราะ
แรงงานกระบือ 1 ตวั สามารถท างานได้วนัละประมาณ 5 ชัว่โมงคร่ึง หรือไถ
นาได้วนัละ 1 ไร่เท่านัน้ นอกจากใช้เป็นปัจจยัส าคัญในการผลิตข้าวแล้ว โค
และกระบือในบางท้องถ่ินยงัอาศยัแรงงานสตัว์เหลา่นีใ้นการลากอ้อยและหีบ
อ้อยโดยคดิอตัราจ้างตวัละสลงึ (พีรศกัดิ ์ชยัได้สขุ, 2551: 55)  
 เ ม่ือต้องการปัจจัยในการผลิตอย่างโคกระบือเป็นจ านวนมาก 
ภาวการณ์ขาดแคลนจึงเกิดขึน้ ดงัท่ีเกิดท่ีกรุงเทพฯ เม่ือปี พ.ศ.2401 กระบือ
เกิดล้มตายมากและขดัสนกระบือท่ีจะใช้ท านาถึงขนาดต้องให้ข้าหลวงขึน้มา
เร่ง รัดเอากระบือจากหัวเมืองในอีสานท่ีจะต้องส่งลงมายังกรุงเทพฯ 
(ส านกัหอสมดุแห่งชาติ, “หนงัสือ พระราชเสนาถึงเจ้าเมืองกรมการ 10 เร่ือง 
จ.ศ.1220,” จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 4 เลขท่ี 104) ทางราชส านกัท่ีกรุงเทพฯ ก็รู้
ดีวา่หวัเมืองในอีสานขณะนัน้มีโคกระบือเป็นจ านวนมากและให้จดัซือ้โดยคิด
ราคาท่ีสูงกว่าการซือ้ขายในท้องถ่ินขณะนัน้ (ส านักหอสมุดแห่งชาติ , “ร่าง
ตราตอบเจ้าพระยาจักรี ถึงเจ้าเมืองกรมการเมืองสระบุรี เมืองเขมราชและ
เมืองอ่ืนๆ อีก จ.ศ.1220,” จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 4 เลขท่ี 191) ภาวะขาด
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 แคลนดงักล่าวส่งผลกระทบต่อราคาซือ้ขายโคกระบือสูงขึน้มา โดยราคาซือ้

ขายบริเวณปลกูข้าวภาคกลางจะสงูกว่าในหวัเมืองหลายเท่า ดงัเช่น กระบือ
ท่ีร้อยเอ็ด พ.ศ.2453-2454 มีราคาตวัละ 20-40 บาท แตถ้่าน ามาจ าหน่ายยงั
มณฑลชัน้ในจะมีราคาถึงตวัละ 80-120 บาท (สุนทร สุรวาทกุล, 2534: 59) 
ท าให้ปรากฏหลกัฐานการต้อนฝงูโคกระบือของพ่อค้าหรือ “นายฮ้อย” น ามา
ขายหรือเชา่ยงัหวัเมืองภาคกลางอยูเ่สมอ  
  
3. สภาพการค้าโคกระบือต้นพุทธศตวรรษที่ 25 
 การค้าโคกระบือในอีสานต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 กลา่วได้วา่ อยูใ่นชว่ง
ของการขยายตวั เป็นการค้าแบบเปิด อันเป็นผลเน่ืองสืบการขยายตวัของ
พืน้ท่ีเพาะปลกูทัว่ดินแดนภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ประกอบกับ
การขยายตัวทางการค้าในอีสานหลังสนธิสัญญาเบาว์ ริ ง  เ กิดการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการส่งส่วยของหัวเมืองอีสานท าให้โคกระ บือมี
ความส าคญัขึน้มา ผู้คนในท้องถ่ินผนัตวัเองมาท าการค้าโคกระบือกนัมากขึน้
ด้วย 
 การศึกษาสภาพการค้าโคกระบือในอีสานช่วงนี ้ผู้ วิจัยเน้นศึกษา
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการค้าโคกระบือโดยแบ่งการอภิปรายออกเป็น 3 หัวข้อ 
ได้แก่ 1) กลุ่มพ่อค้าโคกระบือ 2) เส้นทางขนส่ง-ไล่ต้อนโคกระบือ และ 3) 
ตลาดซือ้ขายโคกระบือ ซึง่จะขอกลา่วในรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้   
 3.1 กลุ่มพ่อค้าโคกระบือ 
 พ่อค้าท่ีมีบทบาทในการเป็นตวักลางรับซือ้ขายโคกระบือจากท้องถ่ิน
ออกไปสู่ภายนอก โดยทัว่ไปจะเรียกว่า “นายร้อยหรือนายฮ้อย” ในท่ีนีไ้ม่ได้
หมายถึงเฉพาะพ่อค้าพืน้เมืองเท่านัน้ ยงัมีความหมายรวมไปถึงพ่อค้าจาก
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ตา่งถ่ินอ่ืนๆ ท่ีเข้ามาซือ้ขายโคกระบือในอีสานด้วย การค้าโคกระบือในอีสาน
ประกอบไปด้วยกลุม่พอ่ค้าภายในท้องถ่ินและพอ่ค้าจากภายนอก ดงันี ้ 
  3.1.1 กลุ่มพ่อคา้ภายในทอ้งถ่ิน  
 พ่อค้าพืน้เมือง เป็นกลุ่มคนท่ีมีบทบาทในฐานะพ่อค้าคนกลางท่ีน า
โคกระบือจากท้องถ่ินออกไปค้าขายหมุนเวียนกับภายนอกด้วย ซึ่งพ่อค้า
พืน้เมืองอีสานจะมีเครือข่ายความสมัพนัธ์ทางการค้ากับผู้คนในหมู่บ้านและ
ชมุชนตา่งๆ 
 การกวาดต้อนโคกระบือไปขายของพ่อค้าพืน้เมืองชาวอีสาน เร่ิม
ปรากฏหลกัฐานชดัเจนหลงัสนธิสญัญาเบาว์ริง เน่ืองด้วยความต้องการจาก
ตลาดภายนอกและราคาท่ีสงูขึน้นัน่เอง ดงัท่ีอองรี มูโอต์ นกัธรรมชาติวิทยา
ชาวตะวนัตกกลุ่มแรกท่ีเดินทางเข้ามายงัพืน้ท่ีภาคอีสานเม่ือปี พ.ศ.2404 ได้
บนัทึกไว้ว่า “…พวกววัควายนัน้แต่เดิมมีราคาถูกมาก...ท าให้ราคาของมนั
สูงข้ึนจากเดิม 2-3 เท่า ววัควายส่วนใหญ่ถูกน ามาจากทางใต้บริเวณเหนือ
สุดของลาวตะวนัออก และบางครั้งอาจเลยไปจนถึงเขตชายแดนตงัเก๋ียเลย
ทีเดียว…” (อองรี มโูอต์, 2541: 140) การซือ้ขายโคกระบือของพ่อค้าพืน้เมือง
จะอาศัยเวลาว่างหลังฤดูเก็บเก่ียวช่วงประมาณเ ดือนมกราคมถึงเดือน
พฤษภาคมไลต้่อนโคกระบือไปขายยงัพืน้ท่ีตา่งๆ ในขัน้แรกจะท าการรวบรวม
โคกระบือในหมู่บ้านของตนเองและหมู่บ้านใกล้เคียง และหาสมคัรพรรคพวก
หลายสิบคนไปจนถึงหลกัร้อยตัง้เป็นกองคาราวานต้อนโคกระบือซือ้ขายทัง้
ภายในท้องถ่ิน ดงัเช่น กลุ่มพ่อค้า 41 คน ท่ีเท่ียวซือ้โคกระบือได้มา 271 ตวั 
รวมเป็นเงิน 49 ชั่ง 3 ต าลึง และขายระหว่างทาง 85 ตวั ก่อนท่ีเหลือจะถูก
ปล้นไป (ส านกัหอสมุดแห่งชาติ, “ร่างตราน้อยเจ้าพระยาภูธราภัยฯ ถึงพระ
จนัทประเทศฯลฯ เจ้าเมืองชลบทให้ช าระความผู้ ร้ายปล้นกระบือของหลวง
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 ชนะ, ท้าวพรหมจักรพร้อมด้วยกรมการเมืองนครราชสีมา จ.ศ.1229,” 

จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 4 เลขท่ี 265) เม่ือซือ้ขายรวบรวมโคกระบือเพียงต่อ
ความต้องการแล้วพ่อค้าพืน้เมืองจะกวาดต้อนไปขายยังตลาดภายนอก
ภูมิภาคตอ่ไป เช่น ในปี พ.ศ.2434 พระพิไชสนุทรสงครามปลดัเมืองขขุนัธ์ได้
รายงานเก่ียวกับการค้าโคกระบือของพ่อค้าพืน้เมือง ซึ่งเอกสารชิน้นีเ้รียกว่า 
“ลาวลกูค้า” แก่พระศรีพิทกัษ์ข้าหลวงจากกรุงเทพฯไว้วา่  
 

 ...ข้าพเจ้าได้พบกบัลาวลูกค้าเมืองอุบลราชธานี กลบัมาแต่ไปขาย
กระบือเมืองเขมรในบ ารุงฝรั่งเสศ มาพกั ณ เมืองสทุธนิคม ข้าพเจ้า
ได้ถามพวกลาวลูกค้าว่าได้กระบือไปขายมากน้อยเท่าใด พวกลาว
ลูกค้าบอกแก่ข้าพเจ้าว่าได้กระบือไปขาย ๔๐๐๐ เศษ ม้าหลายสิบ
ม้า...เมื่อ ณ ปีรัตนโกสินทร์ศก ๑o๘ นัน้ ลาวลูกค้าน าม้าโคกระบือ
ไปขายนอกพระราชอาณาเขตก็หลายร้อย ครั้น ณ ปีรัตนโกสินทร์ศก 
๑o๙ ๑๑o ลาวลูกค้าก็ได้น าม้าโคกระบือออกไปขายนอกพระราช
อาณาเขตอยู่เสมอมิไดข้าด... 
(ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที่ 5 “ใบบอกเมือง 
ขขุนัธ์ (ร.ศ.110),” ร.5 ม.2.12ก/1) 
 

 กลุ่มพ่อค้าพืน้เมืองด้วยความท่ีเป็นทัง้พ่อค้าและชาวบ้าน การ
รวบรวมและซือ้ขายโคกระบือจึงเร่ิมจากหมู่บ้านตนเองหรือหมู่บ้านใกล้เคียง
ก่อน การซือ้ขายจงึมีทัง้การซือ้ขายด้วยตวัเงินสดและมีทัง้การ “พนาดหรือโท” 
ก็คือการซือ้ขายในระบบการเชือ้ไว้ก่อน เม่ือขายได้จงึน าเงินมาจา่ยเจ้าของโค
กระบือ   
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  เจ้านาย ท้าวเพีย หรือขุนนางพืน้เมือง อองรี มูโอต์ นักธรรมชาติ
วิทยาชาวฝร่ังเศส กบัคณะเป็นชาวตะวนัตกกลุม่แรกท่ีเดินทางเข้ามายงัพืน้ท่ี
ภาคอีสานเ ม่ือปี  พ.ศ.2404 ขณะท่ี เดินทางผ่านบ้านสีคิ ว้ เขตเ มือง
นครราชสีมาได้เห็นแหล่งเพาะเลีย้งววัของเจ้าเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีววั อยู่
ประมาณ 600 ตวั (อองรี มโูอต์, 2541: 140) ววัเหล่านีน้อกจากเก็บไว้ใช้เป็น
แรงงานในการเกษตร ยงัใช้เป็นสว่ยแทน “ผลเร่ว” สง่ทางการสยาม ซึง่ชว่งนัน้
มีความต้องการเป็นอย่างมาก แม้แตง่านพระบรมศพพระป่ินเกล้าฯ เจ้านาย
พืน้เมืองท่ีเมืองสุวรรณภูมิยังได้ส่งกระบือ 160 ตัว มาเป็นของก านัล 
(ส านกัหอสมดุแห่งชาติ, “คดับอก อปุฮาตและท้าวเพีย เมืองสวุรรณภูมิ บอก
เร่ืองผู้ ร้ายปล้นกระบือแทนส่วนเร่วท่ีน าลงมาสง่และเร่ืองโจรผู้ ร้ายชกุชมุ จ.ศ.
1230,” จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 4  เลขท่ี 117) หรือแม้กระทัง่เจ้านายพืน้เมือง
ฝ่ายหญิง เช่น ภรรยาราชบุตรเมืองชยัภูมิก็ยงัเลีย้งโคกระบือไว้เป็นจ านวน
มาก ดงัท่ี เอเจียน แอมอนิเย ได้บนัทกึไว้ว่า “…ทองค าจึงเป็นผูห้ญิง ที่มัง่มีที่
เมืองชยัภูมิ...นางมีข้าทาสชาย 20 คน ข้าทาสหญิง 60 คน ช้างสามเชือก ววั
และควายจ านวนมาก มีม้า 6 ตวั...” (เอเจียน แอมอนิเย, 2541: 262-263) 
 ความส าคญัของโคกระบือในช่วงเวลานัน้เจ้านายพืน้เมืองในอีสาน
เหล่านีค้งตระหนกัเป็นอย่างดีถึงกับต้องจดัพืน้ท่ีเป็นแหล่งเพาะเลีย้งไว้เป็น
การเฉพาะโดยมีข้าทาสเป็นผู้ เลีย้งโค กระบือ รวมไปถึงท้าวเพียหรือขุนนาง
ชัน้รองในหัวเมืองอีสานก็เลีย้งโคกระบือเป็นจ านวนมากเช่นกัน โดยเอาไว้
ขายให้กบัพ่อค้าต้องสู้ ท่ีเทียวเข้ามารับซือ้อยู่บอ่ยๆ และจากหลกัฐานใบบอก  
ใบฎีกา คดีความต่างๆ เก่ียวกับการปล้นโคกระบือของพ่อค้า เราจะพบว่า
ต าแหน่งของพ่อค้าบาง กลุ่ม มีต าแหน่งเป็น “ท้าวเพีย” หรือขนุนางชัน้รองใน
หวัเมืองไล่ต้อนโคกระบือไปขาย (ส านกัหอสมุดแห่งชาติ, “หนงัสือถึง เมือง
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 กระบลิ รายความข่าวพระราษฎรบริหาร,” จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 5 บญัชีใหม่ 

เลขท่ี 3408 มดัท่ี 150/7)  
  3.1.2 กลุ่มพ่อคา้จากภายนอก 
 ชาวต้องสู้หรือกลุา ความหมายทัว่ไปในท้องถ่ินอีสาน “กลุา” เป็นช่ือ
ท่ีคนลาวใช้เรียกชาวพมา่ท่ีเดนิทางมาค้าขายในบริเวณนี ้(เอเจียน แอมอนิเย, 
2539: 50) ในเอกสารโบราณของไทยมักจะเรียกพวกนีว้่า “ตองสู้ ” หรือ  
“ต้องซู”่ จากหลกัฐานท่ีเก่าท่ีสดุชาวกลุานา่จะเข้าในอีสานตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 
4 (Junko Koizumi,1990: 132) ชาวกุลาเป็น “คนในบังคับอังกฤษ” จาก
ข้อตกลงในสนธิสัญญาเบาว์ร่ิงราชส านักสยามต้องให้ความคุ้มครองและ
อ านวยความสะดวกในการเดินทางแก่คนเหล่านี ้ซึ่งท าให้พ่อค้าชาวกลุาหรือ
ต้องสู้ เดินทางเข้ามาค้าขายยังอีสานเป็นจ านวนมาก การเดินทางเข้ามา
ค้าขายของพ่อค้าต้องสู้จะเดินทางเข้ามาเป็นหมู่คณะตัง้แต่ประมาณ 17-18 
คน บางทีก็มีพ่อค้าร่วมเดินทางมากถึง 48 คน เม่ือจะมีพ่อค้าเดินทางเข้ามา
ในพระราชอาณาเขต กงสลุองักฤษจะแจ้งมายงัราชส านกัท่ีกรุงเทพฯ ทางราช
ส านกัเองก็จะส่งร่างสารตราค าร้องมายงักรมการเมืองหวัเมืองตามรายทางท่ี
พ่อค้ากลุ่มนีจ้ะขึน้มาค้าขาย ให้กรมการเมืองดแูล รวมถึงให้ความช่วยเหลือ
ตามสมควร ส่วนพ่อค้าชาวต้องสู้ ก็จะพกหนังสือเดินทางท่ีผู้ ส าเร็จราชการ
องักฤษออกไว้ให้เป็นหลกัฐาน โดยระบุรายช่ือพ่อค้าท่ีเข้ามาท าการค้าขาย 
สินค้า อาวุธ ระยะเวลาท่ีต้องการเข้ามาค้าขาย ตลอดจนเมืองหรือบริเวณท่ี
จะเข้ามาค้าขาย สว่นราคาสินค้าแล้วแตจ่ะตกลงกนัเอง เจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้
บนัทกึรายละเอียดของโคกระบือท่ีตกลงซือ้ขายกนัแล้วเทา่นัน้  
 ชาวต้องสู้ เป็นกลุ่มพ่อค้าท่ีมีบทบาทต่อการค้าโคกระบือระหว่าง
ภูมิภาคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 จากหลกัฐาน
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พบเห็นคาราวานการค้าโคกระบือของพ่อค้าชาวต้องสู้ ได้ทัว่ไปตามหวัเมือง
ตา่งๆ ในอีสาน และเม่ือการค้าโคกระบือขยายตวัมากขึน้ พอ่ค้าต้องสู้ ท่ีมีเป็น
จ านวนมาก ปัญหาเก่ียวกบัการค้าโคกระบือย่อมมากขึน้ไปด้วย  
 ปัญหาของพ่อค้าชาวต้องสู้  ปัญหาแรกเกิดจากโจรผู้ ร้าย ลกั ปล้นโค
กระบือ เช่น ในปี พ.ศ.2422 กรณีนายค าอ่อง ซึ่งได้รับหนังสือเดินทางจาก
เมืองมะละแหม่ง ได้ว่าจ้างลูกค้าชาวลาว 10 คน น าเงิน 1,500 บาท เพ่ือไป
ซือ้โคกระบือและม้าท่ีเมืองอบุลราชธานีเพ่ือไปขายท่ีปากเพรียว ขากลบัได้ถกู
ปล้นฆา่ท่ีเขตเมืองมหาสารคาม (Junko Koizumi,1990: 147) พอ่ค้าชาวต้อง
สู้มกัจะตกเป็นเหย่ือของโจรปล้นในท้องถ่ินเสมอ อีกปัญหาคือปัญหาเร่ืองตัว๋
พิมพ์รูปพรรณซึ่งเป็นปัญหาในข้อราชการ แต่ปัญหานีแ้ก้ยากตรงท่ีตัว๋พิมพ์
รูปพรรณมกัจะขาดแคลนไมเ่พียงพอกบัจ านวนโคกระบือ หลายกรณีท่ีพ่อค้า
ต้องสู้ รวมไปถึงพ่อค้ากลุ่มอ่ืนๆ ต้องออกเดินทางทัง้ๆ ท่ีไม่มีตัว๋พิมพ์รูปพรรณ 
เม่ือเดินทางมาถึงดา่นตรวจจึงมกัถกูกกัโดยเจ้าหน้าท่ีและถูกจบัไปด้วย บาง
กรณีก็ถูกตัง้ข้อสงสัยว่าเป็นโคกระบือท่ีขโมยมา เพราะไม่มีหนังสือส าคญั
แสดง เป็นต้น 
 บทบาทในการค้าโคกระบือพ่อค้าชาวต้องสู้ เร่ิมลดลงเม่ือเข้าสู่ปลาย
สมยัรัชกาลท่ี 5 เศรษฐกิจในพม่าและสยามเปล่ียนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด 
การค้าขายแบบโบราณของชาวต้องสู้ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในพม่าถูกทอดทิง้ 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมป่าไม้ การท านาขนานใหญ่ของภาคกลาง 
การค้าโคกระบือขนานใหญ่ของพอ่ค้าท้องถ่ินชาวอีสานมีบทบาทขึน้มาแทนท่ี 
(Junko Koizumi,1990: 150) นอกจากนัน้อาณาเขตดินแดนของราชอาณาจักร-
สยามมีความชดัเจนมากขึน้ การเดินทางของพ่อค้าจากนอกพระราชอาณา
เขตมีความยุ่งยากมากขึน้ ในหวัเมืองอีสานเกิดการปฏิรูปการปกครองเป็น
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 ระบบเทศาภิบาล ข้าหลวงไม่มีเวลามาจดัการปัญหาการค้าเล็กๆ น้อยๆ ของ

พอ่ค้าต้องสู้    
 ขุนนางจากราชส านัก เม่ือทางราชส านักสยามมีความต้องการโค
กระบือมากขึน้ ส่วยโคกระบือท่ีหัวเมืองส่งมาไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ราชส านกัสยามยงัได้ส่งคนเข้ามาซือ้โคกระบือยงัหวัเมืองในอีสานอยู่เสมอ 
(ธีรชัย บุญมาธรรม , 2526: 112) รวมไปถึงสั่งการให้เจ้าเมืองหัวเมือง
ใกล้เคียงจัดหาเงินออกไปซือ้โคกระบือมาให้อีกทางหนึ่ง ดังท่ีมีหมายสั่ง
ยกกระบัตรเมืองปราจีนบุรีให้คุมเอาเงินไปให้กรมการเมืองสุรินทร์จัดซือ้
กระบือของราษฎรแขวงเมืองสังขะ เมืองสุรินทร์ ตามราคาท่ีซือ้ขายกันใน
ท้องถ่ิน และย า้ไม่ให้กดราคาซือ้ขายจากราษฎรอีกด้วย (ส านักหอสมุด
แหง่ชาต,ิ “ตราน้อย ถึงเมืองสงัขะ เร่ืองให้หลวงยกกระบตัรเมืองปราจีนบรีุคมุ
เงินออกไปซือ้กระบือ ให้ช่วยสงเคราะห์ด้วย จ.ศ.1221,” จดหมายเหตรัุชกาล
ท่ี 4 เลขท่ี 90) โคกระบือของขนุนางในราชส านกัส่วนใหญ่เม่ือคมุเข้ามาจาก
หวัเมืองตา่งๆ จะมีการเลีย้งไว้ยงัแขวงเมืองอ่ืนโดยการไว้วานให้ไพร่ในสงักดั
เป็นผู้ดแูล ก่อนท่ีจะน ามาใช้เป็นแรงงานในการท านา เช่น เจ้าหม่ืนสามือไจ
ราชหัวและกรมหม่ืนมหาดเล็กขุนนางในราชส านักซือ้กระบือมา 23 ตวั ได้
มอบให้นายอินและนายจันเลีย้งไว้ ครัน้จะใช้กระบือเหล่านีก็้สั่งให้ไพร่ใน
สงักัดขึน้มารับเอากระบือเข้ายงักรุงเทพฯ (ส านกัหอสมุดแห่งชาติ , “หนงัสือ
พระราชเสนาถึงเจ้าเมืองกรมการ 10 เร่ือง จ.ศ.1220,” จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 
4 เลขท่ี 104) นอกจากนัน้กระบือบางสว่นก็สง่ไปขายยงัตา่งประเทศ 
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 3.2 เส้นทางขนส่ง – ไล่ต้อนโคกระบือ 
 การศึกษาเส้นทางการค้าทางบกของพ่อค้าโคกระบือ พ่อค้าทาง
เกวียน และพ่อค้าโคตา่ง ในช่วงเวลานีอ้าศยัหลกัฐานบนัทกึของชาวตา่งชาติ 
เอกสารของทางราชการร่วมสมยั ซึง่พอจะให้ภาพเส้นทางหลกัท่ีพ่อค้าเหล่านี ้
ใช้เดนิทางระหวา่งอีสานกบัภมูิภาคอ่ืน ดงันี ้
 เสน้ทางดงพญาเย็น (ดงพระยาไฟ) ไปยงัปากเพรียวและสระบรีุ  
 เป็นเส้นทางหลกัเส้นทางหนึ่งท่ีผู้คนใช้เดินทาง อองรี มโูอต์ กบัคณะ
ท่ีเดินทางเข้ามาส ารวจธรรมชาติยังหัวเมืองอีสานเม่ือปี พ.ศ.2404 ก็ใช้
เส้นทางนี ้รวมไปถึงเอเจียน แอมอนิเย หลงัจากส ารวจพืน้ท่ีในหวัเมืองลาว
และดินแดนอีสานแล้วเสร็จ ขากลบัลงมากรุงเทพฯ ก็ใช้เส้นทางนี ้เส้นทางข้าม
ดงพระยาเย็นนีเ้ป็นเส้นทางท่ียากล าบากและทรหด ชาวบ้านบริเวณนัน้ทราบ
ดีว่าเป็นทางเดินทางหลกัเส้นหนึ่ง หลายหมู่บ้านจึงท าหน้าท่ีคนบริการจดัหา
ววัต่างรวมถึงท าหน้าท่ีคนน าทางด้วย ในบนัทึกของแอมมอนิเยได้กล่าวถึง
หมู่บ้านจนัเติก (Ban Chan Toeuk) หมู่บ้านเหล่านีเ้ป็นหมู่บ้านท่ีคอยบริการ
ววัต่างเกือบทัง้หมดท่ีท างานระหว่างโคราชและสระบุรี (เอเจียน แอมอนิเย , 
2541: 302) 
 เส้นทางนีก้่อนท่ีจะมีการสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา 
เป็นเส้นทางหลักของพ่อค้าจากกรุงเทพฯ ท่ีจะเข้าไปท าการค้ายังหัวเมือง
อีสาน บรรดาสินค้าจากกรุงเทพฯ ทัง้ท่ีมาจากทางบกและทางเรือท่ีล่องตาม
ล าน า้ป่าสกัขึน้มาจะต้องมาหยุดแวะพกัท่ีเมืองปากเพรียวนี ้(สมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานุภาพ, 2509: 89) และต้องขนถ่ายบรรทุกโคต่างเดินข้าม
เทือกเขาเข้าไปยงัเมืองนครราชสีมาตอ่ไป รวมทัง้เป็นเส้นทางหลกัของพ่อค้า
โคกระบือด้วย ดงัท่ีกลุม่พอ่ค้าโคกระบือจากเมืองจตรัุสกลุม่หนึง่จะกวาดต้อน
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 โคกระบือลงมาขายยงัปากเพรียวอยู่เนืองๆ (ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ, 

เอกสารรัชกาลท่ี 5, “ใบบอกเมืองมหาสารคาม,” ร.5 ม.2.12ก/2) 
 
 เสน้ทางดงพญากลาง ไปยงับวัชมุ ลพบรีุ  
 สภาพเส้นทางผา่นดงพระยากลางท่ีเป็นดงป่าทึบ หบุเขาชอ่งเขา พืน้
ราบท่ีเป็นแผ่นหินศิลา เส้นทางนีย้ังเป็นเส้นทางท่ีมีพ่อค้าโคกระบือใช้มาก
ท่ีสดุเส้นทางหนึ่งเพราะสามารถเดินทางไปยงัเมืองตา่งๆได้อีกหลายเมือง มี
บันทึกของพระยาเพ็ชร์ปาณีเร่ือง “จดหมายเหตุเร่ืองมณฑลนครราชสีมา 
พ.ศ.2467” กลา่วถึงเส้นทางตอนนีว้า่   
 
 …ช่องดงพระยากลาง หรือที่เรียกกันว่า ช่องนางสระผม อยู่ใน

อ าเภอด่านขุนทดเป็นทางลงไปไชยบาดาล ราษฎรที่ซ้ือขายโค
กระบือข้ึนลงทางช่องนี้เป็นส่วนมาก แต่ใช้เกวียนไม่ได้ทางหน่ึง…
ช่องเขาตาบวั อ าเภอจนัทึกและช่องกระบอก อ าเภอจตัรุัสเป็นทาง
ลงไชยบาดาล ช่องสามพนัลาน อ าเภอจัตุรัสเป็นช่องทางลงไป
เพชรบูรณ์ มีคนัดินข้ึนลงบา้งในฤดูแลง้ แต่ใช้เกวียนไม่ได…้ 

           (อา้งถึงใน กีระติกาญน์ ซ่ือตรง, 2549: 53) 
 
 เสน้ทางเขมร ผ่านช่องเสม็ดในสริุนทร์ ไปยงัพืน้ทีศ่รีโสภณ  
 ใน “บนัทกึการเดินทางในลาว ภาค 2” ของเอเจียน แอมมอนิเย เรียก
เส้นทางนีว้่า “ช่องจบูสมคัร (ภาษาเขมร-ผู้วิจยั)” เป็นเส้นทางหลกัไปยงัเมือง
เขมรเส้นทางหนึ่ง เขาได้เห็นชาวพม่าชาวลาวน ากองคาราวานควาย 800 ตวั 
จากมกุดาหารรอท่ีจะไล่ต้อนลงไปขาย ในบนัทกึนีย้งัได้บรรยายสภาพพืน้ท่ีไว้
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คอ่นข้างละเอียด ก่อนจะถึงชอ่งเสม็ดจะมีศาลาพกักองคาราวาน มีดา่นตรวจ
ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีเป็นคนในท้องถ่ิน เป็นต้น (เอเจียน แอมอนิเย, 2541: 224) ช่อง
เขาแห่งนีเ้ป็นทางเดินท่ีมีความสะดวกกว่าช่องเขาอ่ืนๆ บนเทือกเขาพนมดงรัก 
พ่อค้าท่ีจะต้องการไปเมืองพระตะบอง ศรีโสภณ หรือไปกรุงเทพฯ จึงนิยมใช้
เส้นทางนี ้เช่นเดียวกบัข้าหลวงจากกรุงเทพฯ นิยมใช้เพราะปลอดภยัจากไข้ป่า
และสามารถขนสมัภาระได้มาก แตก่ระนัน้เส้นทางนีไ้ด้ลดบทบาทลงหลงัจากท่ี
ฝร่ังเศสได้พืน้ท่ีบริเวณนีเ้ข้าไปเป็นอาณานิคมของตนเอง 
  
 เส้นทางช่องตะโก ไปยังปราจีน กบินทร์บุรี และหัวเมืองชายฝั่ง
ตะวนัออก  
 เส้นทางนีพ้่อค้าจะเดินทางบกหรือเรือจากกรุงเทพฯ ลงมาถึง
ปราจีนบุรี เดินบกผ่านเทือกเขาดงพระยาไฟทางตอนใต้ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
นครราชสีมากบัปราจีนบรีุ ผา่นดา่นชอ่งตะโก ผา่นตาพระยา มุง่หน้าขึน้เหนือ
ผ่านเมืองเสิงสาง เมืองนครราชสีมา หรือตรงไปละหานทราย เมืองปะค า 
เมืองบุรีรัมย์ เส้นทางผ่านช่องตะโกเป็นเส้นทางโบราณ มีหมู่บ้านตัง้เป็น
ระยะๆ เป็นเส้นทางท่ีผา่นภเูขาไมค่อ่ยสงูชนัเหมือนเส้นทางอ่ืน ตลอดเส้นทาง
มีน า้และหญ้าอุดมสมบูรณ์ ท าให้บรรดาพ่อค้าโคกระบือและพ่อค้าโคต่าง
นิยมน าโคกระบือผ่านเส้นทางนี ้และยังสามารถเดินทางต่อไปยังหัวเมือง
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกท่ีเป็นตลาดส าคญัของการค้าโคกระบือ เส้นทางนีย้งัมี
บทบาทมากขึน้หลงัจากท่ีเส้นทางหลกัคือเส้นทางผ่านช่องเสม็ดตกไปอยู่ใน
พืน้ปกครองของอาณานิคมฝร่ังเศส  
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ภาพที 1 นายฮ้อยขณะก าลงัไล่ตอ้นฝงูกระบือผ่านช่องตะโก 
                 ทีม่า : ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ 
 
 เสน้ทางมะละแหม่ง ผ่านหล่มสกั เพชรบูรณ์ และระแหง (ตาก)  
 พ่อค้าต้องสู้ส่วนใหญ่ใช้เส้นทางนี ้รายงานของมิสเตอร์ ดิบลิว เจ 
อาร์เชอร์ ในปี พ.ศ.2435 ตอนหนึ่งระบุว่า ชาวต้องสู้ซึ่งเป็นคนในบงัคบัของ
อังกฤษมีอาชีพน าช้างจากเมืองในบริเวณลุ่มน า้ป่าสักตอนบน หล่มสัก -
เพชรบรูณ์ และท่ีเมืองภูเขียว ชยัภูมิ และท่ีเมืองนครราชสีมาตา่งๆ ไปขายยงั
เชียงใหมแ่ละพมา่ ดงันี ้ 
 “…ศูนย์กลางใหญ่ของการซ้ือขายช้างอยู่ที่ภูเขียว ชัยภูมิ และเขต
ต าบลอื่น ข้ึนไปทางเหนือของโคราชเล็กน้อย…มีจ านวนมากที่ซ้ือกันทัว่ไป
โดยชาวตองซู่ เป็นคนใต้บงัคบัขององักฤษ ซ่ึงจะน าช้างเหล่านัน้ไปขายยงั
เชียงใหม่หรือแม้แต่ที่พม่า…”  (ดิบลิว เจ อาร์เชอร์ , 2535: 295 - 296) 
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เชน่เดียวกบับนัทึกของกรมด ารงราชานภุาพท่ีกล่าวถึงวา่มีการผสมโคกระบือ
น าไปขายถึงเมืองมะละแหม่ง เดินทางช่องสระผมผ่านไปทางมณฑล
เพชรบูรณ์ขากลับซือ้สินค้าจากเมืองมะละแหม่งมาขายท่ีน่ี (สมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานภุาพ, 2512: 47-48) 
 กล่าวโดยสรุป เส้นทางหลกัท่ีพ่อค้าโคกระบือไล่ต้อนออกไปขายมี 5 
เส้นทาง โดยแต่ละเส้นทางมีพ่อค้าน าโคกระบือไปขายมากน้อยแตกต่างกนั
ไป การเดินทางส่วนใหญ่เป็นเส้นทางท่ีต้องบุกป่าฝ่าดง ข้ามเทือกเขาท่ีมี
ความลาดชนัทกุเส้นทาง กระนัน้ก็ตามแม้การเดินทางไปค้าขายโคกระบือจะ
ล าบากสกัเพียงไร เม่ือเทียบกับราคาซือ้ขายท่ีมีก าไรค่อนข้างสงู รวมทัง้การ
เดินทางไกลแบบนีก็้เป็นการเปิดโลกทัศน์ทางสังคมของตัวเอง เราจึงเห็น
พ่อค้าโคกระบือต่างแวะเวียนไล่ต้อนโคกระบือผ่านเส้นทางเหล่านีไ้ปขาย
ตามท่ีตา่งๆ อยูม่ิขาด 
  
 3.3 ตลาดซือ้ขายโคกระบือ 
  3.3.1 ตลาดในทอ้งถ่ินอีสาน 
 ช่วงคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษท่ี 25 อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงขยายตวั
ของการค้าโคกระบือในอีสาน บนัทึกของชาวต่างชาติและข้าหลวงท่ีเข้ามา
ส ารวจหรือตรวจราชการในอีสาน มกัจะกล่าวถึงหวัเมืองท่ีแหล่งเพาะเลีย้ง
และค้าขายโคกระบือท่ีส าคญั เช่น หนองคาย หนองหาน ชนบท สกลนคร 
อบุลราชธานี เดชอดุม ภูเขียว เป็นต้น เมืองเหล่านีจ้ะเป็นทัง้แหล่งเพาะเลีย้ง
โคกระบือและแหล่งรับซือ้ขายไปในตวั โดยมีพ่อค้าพืน้เมืองและพ่อค้าชาว
ต้องสู้ เร่เข้าไปรับซือ้ถึงในท้องถ่ินและเป็นคนกลางน าโคกระบือออกสู่ตลาด
ภายนอก การค้าโคกระบือในอีสานได้รับผลดีมากขึน้ เ ม่ือทางการได้
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 ประกาศใช้ พระราชบญัญัติสัตว์พาหนะ รัตนโกสินทร์ศก 111 (พ.ศ.2435) 

และให้เมืองต่างๆ จัดตัง้ตลาดสัตว์พาหนะขึน้ในต าบลท่ีเหมาะพร้อมกับ
เจ้าหน้าท่ีประจ าตลาดนัน้ ตวัอย่างเช่น ท่ีเมืองหนองคายได้จัดตัง้ตลาดซือ้
ขายสตัว์พาหนะทัง้หมด 7 ต าบล ดงันี ้ 
 
ตารางที่  1: แสดงที่ตัง้ตลาดสัตว์พาหนะ นายตลาด และจ านวนสัตว์
พาหนะในเมืองหนองคาย พ.ศ.2434 
 

 

ต าบลที่ตัง้ตลาด 
 

นายตลาด 
 

จ านวนสัตว์/ตัว 
 

ริมวดัโพศรีในเมืองหนองคาย 
ริมบ้านเมืองคกุ 
ริมบ้านชะไคร 
ริมบ้านทุง่หลวง 
ริมบ้านผ าไผ 
ริมบ้านธาตหุลวง (ฝ่ังขวา) 
ริมบ้านหวัเชียง (ฝ่ังขวา) 

 

เพีย้เชียงเหนือ 
ท้าวอรรควงษเพีย้พรรธ์เมืองจนัทร์ 
ท้าวกตัิยเพีย้ค า 
ท้าวไซยซิตย์ท้าวมหาราช 
ท้าวไชยสารขนุพิทกัษ์ 
เพีย้เวียงแกเพีย้มหาเสนา 
ท้าวมหาราชเพีย้จิตะอามาตย์ 

 

5,000 เศษ 
4,000 เศษ 
8,000 เศษ 
6,000 เศษ 
8,000 เศษ 
8,000 เศษ 
8,000 เศษ 

รวม 47,000 เศษ 

ที่มา: (ปรับปรุงจาก ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ, “ที่จะตลาดซ้ือขายสตัว์พาหนะใน
หวัเมืองข้ึนกระทรวงมหาดไทย” เอกสารกระทรวงเกษตร กส4/958) 
  
 การจดัตัง้ตลาดสตัว์พาหนะขึน้ตามหวัเมืองนีเ้ป็นการท าให้พ่อค้าโค
กระบือมีแหล่งซือ้ขายท่ีชัดเจน ก าหนดวนัท่ีจะท าการค้าเดือนละก่ีครัง้หรือ
สปัดาห์ละก่ีครัง้เจ้าหน้าท่ีจะประกาศให้ราษฎรทราบ แต่โดยทัว่ไปพ่อค้าใน
ท้องถ่ินจะรู้ล่วงหน้ากันอยู่แล้ว ระบบนีค้ล้ายๆ กับตลาดนัดโคกระบือใน
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ปัจจุบนั ท่ีตัง้ของตลาดซือ้ขายสัตว์พาหนะนีม้ักอยู่นอกเมืองเพราะต้องใช้
พืน้ท่ีจ านวนมากในการรับรองสัตว์พาหนะท่ีจะเข้ามาท าการซือ้ขาย โดยมี
ราคาซือ้ขายกนัตามหวัเมืองตา่งๆ ดงันี ้ 
 
    ตารางท่ี 2: ราคาซือ้ขายกระบือของเมืองต่างๆ 
 

 

ปี 
 

ราคากระบือ – บาท/ตัว 
 

เมือง 
 2420 
2423 - 2424 
2424 
2431 
2434 

14-15 
                4 
                30 
                24 
                14.5 

หลม่สกั 
ยโสธร 
อรัญประเทศ 
กาฬสนิธุ์ 
หนองหาน 

           ทีม่า: (Junko Koizumi, 1990 : 144) 
 
   ตารางท่ี 3: ราคาซือ้ขายโคของเมืองต่างๆ 
 

 

ปี 
 

ราคาโค – บาท/ตัว 
 

เมือง 
2398 
2424 
2425 
2425 
2425 
2431 

            4 – 5 
           19 
           18 – 19 
           40 
           20 
           16 

ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สวุรรณภมูิ 
พนมสารคาม 
พทุไธสง 
ปราจีนบรีุ 
เพชรบรูณ์ 
กาฬสนิธุ์ 

          ทีม่า: (Junko Koizumi, 1990: 144) 
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   3.3.2 ตลาดบริเวณทีร่าบลุ่มภาคกลาง 

 ดงัท่ีได้กล่าวไว้ในตอนต้น ภายหลงัการท าสนธิสญัญาเบาว์ร่ิงสยาม
ได้ก้าวสูเ่วทีเศรษฐกิจโลก ข้าวได้กลายมาเป็นสินค้าส าคญัและเป็นท่ีต้องการ
ของตลาดโลกมาก พืน้ท่ีการท านาบริเวณท่ีราบภาคกลางของสยามขยาย
ตัวอย่างกว้างขวาง แต่ปัจจัยการผลิตท่ีส าคัญของการท านาอย่างเช่นโค
กระบือกลบัไม่ได้มีอตัราการเพิ่มท่ีรองรับกับพืน้ท่ีนาท่ีก าลงัขยายตวั เป็นผล
ให้ราคาซือ้ขายโคกระบือเพิ่มสูงขึน้ บริเวณนีจ้ึงเป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดของ
การค้าโคกระบือ จึงมีพ่อค้าโคกระบือจากอีสานกวาดต้อนลงมาขายยงัพืน้ท่ี
ภาคกลางอยูเ่ป็นประจ า พอ่ค้าโคกระบือจากอีสานจะเรียกบริเวณนีว้่า “เมือง
ใต้” หรือ “เมืองลา่ง” ซึง่ก็คือเขตพืน้ท่ีภาคกลางนัน่เอง ตลาดค้าขายโคกระบือ
จะกระจายไปทัว่ทัง้เมืองสระบรีุ ลพบรีุ อยธุยา ปราจีนบรีุ ชลบรีุ ราชบรีุและ
กรุงเทพฯ เป็นต้น ดงัท่ีสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได้กล่าวถึงสภาพ
การค้าโคกระบือของพอ่ค้าจากอีสานกบัพืน้ท่ีภาคกลางวา่  
 
 ...ในหมู่ราษฎรที่มาหามีพม่า 3 คน ซ่ึงมารับซ้ือกระบือลงไปขาย

ข้างใต้ ไต่ถามถึงหนทางที่ไป ว่าลงทางช่องตะโกเพราะเป็นทางทีมี่
น ้าบริบูรณ์กว่าทางอื่น กระบือที่พาลงไปปีละครั้ง อยู่ในระหว่าง
เดือน 3 เดือน 4 คราวหน่ึงถึง 800 – 900 ตวั ลงไปขายทางเมือง
พนมสารคาม เมืองพนสันิคมบ้าง ไปเมืองมินบุรีบ้าง และกรุงเก่า
บ้าง ไต่ถามถึงการพิทกัษ์รักษากระบือเวลาเดินทางเปลี่ยว ว่าใช้
กระบวนเฝ้ารายกันเป็นวงรอบฝูงกระบือ ถ้าจะมีคอกส าหรับ
กระบือพกั ควรมีที่ปากดงแห่งหน่ึง กลางเขาแห่งหน่ึง และเชิงเขา
อีกแห่งหน่ึง และที่ๆ ต้องการน ้าเวลานี้ คือในเขตมณฑลปราจีนบรีุ
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ทีเ่ชิงเขาลงช่องตะโกแล้วแห่งหน่ึง ทีล่ะหานทรายแห่งหน่ึง... (สมเด็จฯ 
กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2512: 46-47) 

 
 ราคาโคกระบือจะสงูเม่ือไปขายยงัแหลง่ปลกูข้าวส าคญัๆ โดยเฉพาะ
ในเขตทุ่งรังสิตท่ีเน้นการปลูกข้าวเป็นหลกัทัง้ยงัมีแรงงานอีสานเป็นจ านวน
มาก ราคากระบือบริเวณนีจ้ะดีเป็นพิเศษ เห็นได้จากราคากระบือและบริเวณ
ใกล้เคียงท่ีส่งมาจากโคราชฝงูหนึ่งประมาณ 500 ตวัมีราคาแตกต่างกันตาม
คณุภาพดงันี ้(สนุทรี อาสะไวย์, 2530: 120) 
 
 พ.ศ.    ราคากระบือ (บาท) / ตัว 
 2436     40 - 50 
 2443     50 - 100 
 2448     70 - 120 
 
 นอกจากนัน้ ตลาดบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางยงัเป็นแหล่งรวบรวม
และส่งออกโคกระบือไปยงัตา่งประเทศ ท่ีส าคญั เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง รวมไป
ถึงพมา่ เป็นต้น 
  3.3.3 ตลาดบริเวณพม่าในอาณานิคมองักฤษ 
 หลงัองักฤษเข้ายึดครองพม่าทางตอนใต้ส าเร็จเม่ือปี พ.ศ.2369 และ
ได้ตัง้สถานีการค้าขึน้ท่ีเมืองมะละแหม่ง เมืองของคนอังกฤษในพม่าแห่งนี ้
กลายเป็นแหล่งรับซือ้ไม้ซุงและปศุสัตว์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในช่วงเวลานัน้ ความ
ต้องการปศุสัตว์ในพม่าขยายตวัพร้อมกับการเพิ่มขึน้ของผู้คนท่ีเข้ามาเป็น
แรงงานในภาคการเกษตร ภายหลงัท่ีมีการขยายพืน้ท่ีปลูกข้าวออกไปอย่าง
กว้างขวางในเขตพม่าตอนล่าง ปศสุตัว์ส่วนหนึ่งนอกจากใช้เป็นแรงงานใน
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 ภาคการเกษตรยังใช้เพ่ือการบริโภคของเหล่าทหารรับจ้างอังกฤษและ

ประชากรท่ีอพยพเข้ามาท าการประกอบอาชีพรับจ้างอ่ืนๆ ในพม่า และยงัใช้
เป็นพาหนะล าเลียงสินค้าไปยงัเขตหบุเขาทางตอนเหนือท่ีการคมนาคมเข้าถึง
ล าบาก 
  ความต้องการโคกระบือของพมา่ในช่วงนีเ้อง สอดคล้องกบัหลกัฐาน
ร่วมสมยัท่ีกล่าวถึงการเข้ามาซือ้โคกระบือในอีสานเพ่ือเอาไปขายยงัพม่าของ
พ่อค้าชาวต้องสู้ ท่ีเป็นคนในบงัคบัขององักฤษตัง้แต่ปลายพทุธศตวรรษท่ี 24 
แล้ว ความสมัพนัธ์ของการค้าโคกระบือระหว่างพม่ากับอีสานไม่อาจทราบ
ปริมาณท่ีแน่นอนได้ เพราะส่วนใหญ่พ่อค้าชาวต้องสู้ ท่ีน าโคกระบือออกไป
ขายนัน้เป็นพ่อค้ารายย่อย เดินทางเป็นกองคาราวาน หลกัฐานใบบอกจาก
หวัเมืองในอีสานท่ีส่งมายงัราชส านกับนัทึกเพียงรายช่ือพ่อค้าและจ านวนโค
กระบือท่ีซือ้เท่านัน้ ส่วนใหญ่จะมีตัง้แตห่ลกัสิบตวัไปจนถึงหลกัหลายร้อยตวั 
ดงัการคาดคะเนของกงสลุองักฤษท่ีรายงานเก่ียวกบัการค้า เม่ือปี พ.ศ.2422 
ว่า “…มีการค้าโคกระบืออย่างใหญ่โตกับชาวพม่าในบงัคบัขององักฤษ ซ่ึง
ข้าพเจ้าไม่สามารถจะได้รับสถิติที่เชื่อถือได้ การค้านี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
คือบุคคลในบงัคบัขององักฤษจากพม่าที่เดินทางเป็นคณะเข้ามาค้าขาย…” 
(Junko Koizumi, 1990: 145) ยงัมีบนัทึกจากรายงานการค้าขององักฤษอีก
ว่า ในช่วงกลางทศวรรษท่ี 2420 มีการประมาณกนัว่าโคกระบือจากอีสานถกู
ส่งออกไปยังพม่าอาณานิคมของอังกฤษกว่า 40,000 ตัว คิดเป็น 4 เท่าท่ี
สง่ออกมาจากกรุงเทพฯ (Junko Koizumi, 1990: 145) 
 เส้นทางการค้าโคกระบือระหว่างอีสานกับพม่านัน้พ่อค้าต้องสู้ จะใช้
เส้นทางผ่านเมืองนครราชสีมา เมืองภูเขียว ชยัภูมิ เข้าสู่บริเวณลุ่มน า้ป่าสกั
ตอนบน ทางเมืองหลม่สกั-เพชรบรูณ์ ไประแหง ก่อนจะเข้าเขตแดนพมา่ แตก็่
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มีพ่อค้าบางส่วนเลือกท่ีใช้เส้นทางลงไปลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาหรือกรุงเทพฯ 
อาจจะแวะขายโคกระบือบริเวณนัน้ และตรงไปยังกาญจนบุรีเข้าเขตแดน
พมา่อีกทางหนึง่ 
  3.3.4 ตลาดบริเวณดินแดนในอาณานิคมฝรั่งเศส  
 โคกระบือเป็นสินค้าท่ีส าคญัอย่างหนึ่งของการค้าระหว่างหวัเมืองใน
อีสานกบัหวัเมืองในดินแดนอาณานิคมของฝร่ังเศส ทัง้หวัเมืองฝ่ังซ้ายแม่น า้
โขงและหวัเมืองเขมร พ่อค้าส่วนใหญ่ท่ีกวาดต้อนโคกระบือไปขายยงัเขมรมี
ทัง้พ่อค้าพืน้เมืองและพ่อค้าต้องสู้  เอเจียน แอมอนิเย พบชาวพม่าและลาว
กองคาราวานกระบือ 800 ตัว (เอเจียน แอมอนิเย , 2541: 221) ใกล้ๆ 
กบัเทือกเขาพนมดงรัก สนันิษฐานว่าพ่อค้ากลุ่มนีน้่าจะไล่ต้อนกระบือเพ่ือไป
ขายยงัเขมร การค้าโคกระบือระหว่างอีสานกบัหวัเมืองเขมรไม่ทราบปริมาณ
ท่ีแน่นอน แตมี่พ่อค้าโคกระบือกวาดต้อนไปขายอยู่เสมอ ดงัท่ีพระพิไชสนุทร
สงครามปลดัเมืองขขุนัธ์ได้รายงานเร่ืองนีแ้ก่ข้าหลวงจากกรุงเทพฯเม่ือปี พ.ศ.
2434 ไว้ว่า “...ข้าพเจ้าได้พบกบัลาวลูกค้าเมืองอุบลราชธานี กลบัมาแต่ไป
ขายกระบือเมืองเขมรในบ ารุงฝรั่งเสศ…ข้าพเจ้าได้ถามพวกลาวลูกค้าว่าได้
กระบือไปขายมากน้อยเท่าใด พวกลาวลูกค้าบอกแก่ข้าพเจ้าว่าได้กระบือไป
ขาย 400 เศษ ม้าหลายสิบม้า...” ลาวลูกค้ากลุ่มนีย้ังได้น าม้าโคกระบือ
ออกไปขายอยู่เสมอมิได้ขาด (ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ , “ใบบอก 
เมืองขขุนัธ์ (ร.ศ.110),” เอกสารรัชกาลท่ี 5, ร.5 ม.2.12ก/4.) 
 การค้าโคกระบือระหว่างพ่อค้าจากอีสานท่ีจะน าโคกระบือไปขายยงั
ตลาดบริเวณนี ้เร่ิมประสบกับความยุ่งยาก หลงัจากท่ีหวัเมืองฝ่ังซ้ายแม่น า้
โขงตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝร่ังเม่ือปี พ.ศ.2436 และหวัเมืองเขมรกับ
ลาวตอนใต้ในทศวรรษท่ี 2440 โดยเฉพาะปัญหาเก่ียวกับการเก็บภาษีผ่าน
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 ด่านและการท าตั๋วพิมพ์รูปพรรณ นอกจากนัน้ ปัญหาเร่ืองเขตแดนก็เป็น

ปัญหาส าคญัท่ีส่งผลต่อการค้าโคกระบือ โดยเฉพาะพืน้ท่ีระหว่างดินแดน
อีสานกับเขตแดนของอาณานิคมฝร่ังเศส เส้นทางไล่ต้อนโคกระบือผ่าน
เทือกเขาพนมดงรักท่ีช่องเสม็ดไปขายยงัหวัเมืองเขมรมีพ่อค้าน าโคกระบือไป
ขายน้อยลง ทางการสยามตระหนกัถึงเร่ืองนีเ้ป็นอย่างดี จึงได้ส่งเจ้าหน้าท่ี
และวิศวกรข้ามมาส ารวจและปรับปรุงเส้นทางบริเวณชอ่งตะโกอย่างเร่งดว่น 
(ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, “เร่ืองจะตดัทางช่องตะโก (นครราชสีมา-
ปราจีณบรีุ) 16 ม.ค.126 - 9 เม.ย. 128,” เอกสารรัชกาลท่ี 5, มร.5 ยธ. 9/106) 
เพ่ือดึงพ่อค้าให้น าสินค้าต่างๆ รวมทัง้โคกระบือเข้ามาขายภายในพระราช
อาณาเขตมากกวา่ท่ีจะไปยงัเขตแดนของฝร่ังเศส 
  
4. บทสรุป  
 จากการศกึษาการค้าโคกระบือในอีสานต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 พบว่า
การค้าโคกระบืออยู่ในช่วงขยายตวัทางการค้า ภายในดินแดนอีสานได้เกิด
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ผลของสนธิสัญญาเบาว์ร่ิงช่วย
กระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่งส่วยท่ีหวัเมืองอีสานต้องส่งไป
ยงัราชส านกัสยาม โดยมีความต้องการส่วยกระบือจ านวนมากมาแทนส่วย
ของป่า และเร่ิมมีการซือ้ขายโคกระบือกนัอย่างกว้างขวาง นอกจากนัน้สภาพ
เศรษฐกิจสงัคมของดินแดนภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงขนานใหญ่คล้ายๆ กนั ในพืน้ท่ีลุม่น า้ส าคญัทัง้อิระวดี ปากแมน่ า้
โขงและทะเลสาบเขมร รวมไปถึงลุ่มน า้เจ้าพระยา จากพืน้ท่ีรกร้างว่างเปล่า
ได้กลายเป็นแหล่งเพาะปลูกและค้าข้าวท่ีส าคญัของโลก เม่ือมองภาพรวม
ปัจจัยการผลิตข้าวท่ีส าคัญอย่าง โคกระบือ เองนัน้มีไม่เพียงพอ ท าให้โค
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กระบือท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากในดินแดนอีสานเป็นท่ีต้องการขึน้มา ปรากฏ
หลกัฐานวา่มีพอ่ค้าน าโคกระบือจากอีสานไปค้าขายยงัตลาดตา่งๆ ทัง้ภายใน
และภายนอกภูมิภาคอยู่เสมอ การขยายตวัของการค้าโคกระบือในช่วงนีย้งั
ท าให้พอ่ค้าท่ีเข้ามาท าการค้าหลากหลายกลุม่ ทัง้กลุม่พอ่ในท้องถ่ิน และจาก
ภายนอก โดยเพาะกลุ่มพ่อค้าชาวกุลาหรือต้องสู้ ท่ีมีบทบาทมากจากการ
อาศยัสิทธิพิเศษทางการค้าจากข้อตกลงท่ีสยามท ากบัชาตติะวนัตก 
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