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โดยการออกพระราช
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement and Significance of the Problem)
นับแตสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีเปนตนมา ดินแดนของอาณาจักรลาวลานชางตก
อยู ภ ายใต ก ารควบคุ ม ของรั ฐ บาลสยาม เจ า เมื อ งประเทศราชและหั ว เมื อ งต า งๆต อ งส ง ส ว ย
บรรณาการเขามาสวนกลางตามระยะเวลาที่รัฐบาลสยามกําหนด การจัดสงสวยบรรณาการใน
รูปแบบเชนนี้ รัฐบาลสยามไมสามารถกําหนดกฎเกณฑในอัตราที่แนนอนได จึงเปนเพียงการ
แสดงออกถึ ง การยอมรั บ อํ า นาจของรั ฐ บาลสยามของบรรดาเมื อ งขึ้ น และเมื อ งประเทศราช
จนกระทั่งรัฐบาลสยามไดออกพระราชกําหนดการสักเลกจุลศักราช 1172 (พ.ศ.2353) สงผลใหมี
การสํารวจกําลังคนในหัวเมืองลาวฝายตะวันออกไดอยางชัดเจน และสามารถทราบถึงจํานวน
ประชากรตามตัวหัวเมืองที่ตองเสียสวยอยางแนนอน รัฐบาลสยามเริ่มเรียกเก็บสวยไดอยางเปน
ระบบ โดยกําหนดเปนอัตราที่ตองเสียสวยและกําหนดระยะเวลาที่แนนอน จนสามารถกําหนด
รายรับจากหัวเมืองในดินแดนลาวฝายตะวันออกทั้งในรูปของเงินทองและสิ่งของไดอยางแมนยํา
มากขึ้น
ภายหลังสิ้นสุดสงครามเจาอนุวงศใน ค.ศ.1826 (พ.ศ.2369) รัฐบาลสยามไดประกาศ
ยกเลิกเมือง เวียงจันทน และไดจัดหัวเมืองลาวฝายตะวันออกกําหนดใหเปนหัวเมืองชั้นนอก โดย
แบงหัวเมืองใหญหรือเมืองเอกใหขึ้นตรงตอกรุงเทพและหัวเมืองเล็กๆที่เคยมีมาแตเดิมหรือเกิดขึ้น
ใหมภายหลังจาการอพยพของผูคนจากภัยสงครามเจาอนุวงศ ใหขึ้นตรงกับหัวเมืองเอก บรรดาหัว
เมืองตางๆเหลานี้อยูภายใตการกํากับดูแลของเมืองนครราชสีมา ตอมา ค.ศ. 1890(พ.ศ2433)
รัฐบาลสยามไดแบงดินแดนหัวเมืองลาวฝายตะวันออก เปนสี่สวนเพื่อความสะดวกตอการกํากับ
ดูแลและจัดเก็บรายไดของรัฐบาล กลาวคือ หัวเมืองลาวฝายเหนือมีศูนยกลางที่เมืองหนองคาย
หัวเมืองลาวฝายตะวันออกเฉียงเหนือมีศูนยกลางที่เมืองอุบลราชธานี หัวเมืองลาวฝายตะวันออกมี
ศูนยกลางที่เมืองจําปาศักดิ์ และหัวเมืองลาวกลางมีศูนยกลางที่เมืองนครราชสีมา
การจัดเก็บสวย การเรียกบรรณาการ และการเกณฑแรงงานนับเปนรายไดหลักของ
รัฐบาลสยามรวมกับเจาเมืองของบรรดาหัวเมืองตางๆที่อิงประโยชนรวมกัน ในขณะเดียวกันสวย
จากหัวเมืองลาวฝายตะวันออก ไดกลายเปนสินคาหลักซึ่งทํารายไดใหรัฐบาลสยามในการคา
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สําเภากับประเทศจีน และกลายเปนแรงจูงใจในการเขามาแสวงหาผลประโยชนของชาติตะวันตก
การทําสนธิสัญญาทางไมตรีและการคาใน ค.ศ. 1855 (พ.ศ.2398)ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางภาคกลางของราชอาณาจักร คือการเริ่มเปลี่ยนจากระบบการแลกเปลี่ยนสินคาพัฒนามาใช
เงินตราเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน การเรียกเก็บสวยหรือการเกณฑแรงงานจากไพรเริ่มมีการ
จายทดแทนเปนเงินตรามากขึ้น ประชากรในหัวเมืองลาวฝายตะวันออกตองทํางานเพื่อแสวงหา
เงินตรามาใชในกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบใหม
การจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒนใน ค.ศ. 1874(พ.ศ.2417) รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดปฏิรูประบบการบริหารเงินรายไดรายจายของคลังใหเปนระเบียบแบบ
แผนมั่นคง เงินภาษีอากร ไดถูกรวบรวมนํามาเก็บไวเพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน
การแบงผลประโยชนระหวางรัฐบาลสยามและเจาเมืองทองถิ่นเริ่มหมดไป บรรดาเจาเมืองทองถิ่น
ไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนในระบบราชการ แทนที่การชักจากสวนตางในระบบเกา
นั บ ว า เป น การใช ร ะบบการจั ด เก็ บ ภาษี ที่ ไ ด ผ ลประโยชน ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ งที่ มี
ประสิทธิภาพอยางยิ่งสําหรับสวนกลาง
ดินแดนหัวเมืองลาวฝายตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศถูกตัดขาดออกจากดินแดน
ในที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาในภาคกลาง โดยแนวเทือกเขาเพชรบูรณและทิวเขาดงพญาไฟจาก
ทิศเหนือจรดทิศใต เรื่องราวตางๆของหัวเมืองในตอนในที่หางไกลจากเมืองนครราชสีมาทาง
รัฐบาลสยามรับรูผานใบบอก ฎีกา ซึ่งตองมารวบรวมที่เมืองนครราชสีมา กอนจะถูกสงตอไปยัง
รัฐบาลสยาม ดังนั้น การเรียกเก็บสวยจากหัวเมืองลาวฝายตะวันออกของรัฐบาลสยามจึงจะตอง
กระทําผานเมืองนครราชสีมาเชนเดียวกัน
การเรี ย กเก็ บ ส ว ยจากหั ว เมื อ งลาวฝ า ยตะวั น ออก แม จ ะถู ก เรี ย กเก็ บ เช น เดี ย วกั บ
ภูมิภาคอื่นๆของราชอาณาจักร แตจากสภาพภูมิประเทศทําใหการเรียกเก็บสวยไมไดเปนไปตามที่
สวนกลางไดกําหนดเอาไว นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของกําลังคนในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
ที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาสงผลใหเรียกเก็บสวยจากสวนกลางประสบกับปญหาการคางชําระสวยเปน
ประจํา และเราทราบวาสวยจากหัวเมืองลาวฝายตะวันออกนี้ไดกลายเปนสินคาที่สําคัญในการคา
กับประเทศจีน ดังนั้นปริมาณของสวยที่รัฐบาลสยามตองการจากหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
จะตองเพียงพอกับความตองการของตลาดการคาและจะตองเกี่ยวพันกับระบบการเรียกเก็บสวย
ของรัฐบาลสยามดวย ดังนั้นงานศึกษาชิ้นนี้ตองการทราบถึงระบบการเรียกเก็บสวยที่รัฐบาลสยาม
มีตอหัวเมืองลาวฝายตะวันออก โดยศึกษาดูภาพรวมในเรื่องของพิกัดอัตราสวย ปริมาณสวย
ปญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแกไขตลอดจนผลกระทบจากสนธิสัญญาเบาริ่งที่มีตอหัวเมืองลาวฝาย
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ตะวันออก เพื่อใหเขาใจสภาพของสังคมอีสานในชวงกอนที่จะมีการกระชับอํานาจจากสวนกลาง
ไดมากขึ้น
ขอบเขตการศึกษา (Scope or Delimitation of the Study)
งานศึกษาชิ้นนี้ ผูศึกษามุงประเด็นหลักคือ “การจัดเก็บภาษี” ศึกษาในกรอบของ
พัฒนาการของระบบการจัดเก็บภาษีที่รัฐบาลสยามมีตอหัวเมืองลาวฝายตะวันออก โดยเริ่มตน
ศึกษาและวิเคราะหเริ่มตั้งแตรัฐบาลสยามออกพระราชกําหนดการสักเลกครั้งแรกและเริ่มสงผลตอ
หัวเมืองลาวเมื่อป ค.ศ.1824(พ.ศ.2367) อันเปนเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในดาน
เศรษฐกิจและการเมืองของหัวเมืองลาวฝายตะวันออกในระยะตอมา ตลอดจนผลกระทบทีเ่ กิดจาก
สนธิสัญญาทางไมตรีและการคา ค.ศ.1855(พ.ศ.2398) และการปฏิรูปทางการคลังโดยการจัดตั้ง
หอรั ษฎากรพิ พัฒ น สิ้น สุ ดลงเมื่อประกาศปฏิรูปการปกครองหั วเมืองลาวฝ ายตะวัน ออกในป
ค.ศ.1890(พ.ศ.2433)
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ (Review of related Literature)
งานวิ จั ย ทางด า นประวั ติ ศ าสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งด า นเศรษฐศาสตร ก ารเมื อ งในช ว ง
ค.ศ.1782-ค.ศ.1873(พ.ศ.2325-2416) ในหัวขอของการจัดเก็บภาษีอากรไดมีผูนําไปศึกษา
คนควาเปนจํานวนมากทั้งนักวิชาการชาวไทยและชาวตางประเทศ ที่นาสนใจ เชน
Jame C. Ingram(Economic Change in Thailand Since 1850-1970 )ไดวิเคราะห
ภาพของเศรษฐกิจไทยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพอสมควร แตเนนความสําคัญกับสวนกลาง
และระบบเศรษฐกิจของสวนกลางมากกวาความสําคัญของทองถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับระบบเศรษฐกิจ
ของสวนกลาง งานวิจัยชิ้นนี้ไดจําแนกพัฒนาการของระบบการคลังออกเปนสามระยะ คือชวงป
ค.ศ.1850-ค.ศ.1891(พ.ศ.2393-2434) ซึ่งเปนชวงที่มีการจัดทํางบประมาณแผนดินเปนไปอยาง
ปราศจากระบบ (The prebudget period ) ชวงป ค.ศ.1892-ค.ศ.1926(พ.ศ.2435-2469) ซึ่งเปน
ชวงที่มีการปฏิรูประบบงบประมาณโดยแยกงบประมาณรายรับรายจายสวนพระองคออกจาก
รายจายของงบประมาณแผนดิน (The Fiscal Reform to Fiscal Autonomy ) และชวงป
ค.ศ.1926-ค.ศ.1970(พ.ศ.2469-2513)เป น ช ว งที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร า งอั ต ราภาษี ต า งๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษีศุลกากร( Fiscal Autonomy ) ดังนั้นงานของ Ingram จึงแสดงใหเห็นถึง
ชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของระบบการคลังในระยะตางๆตั้งแตจุดเริ่มตนซึ่งปราศจากระบบ
จนรัฐบาลสยามสามารถวางแนวทางของระบบการคลังภายในได
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บุญรอด แก ว กั ณ หา(การเก็บส ว ยในสมัย รัตนโกสิน ทร ตอนตน :2325-2411,
ปริญญานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2517 ) ไดกลาวถึง
เหตุการณการจัดเก็บสวยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดวิเคราะหผลของการเก็บสวยที่มีตอการ
กระจายรายได และไดเสนอแนะวา สวยเปนภาษีอากรประเภทหนึ่งที่เก็บโดยตรงจากราษฎร โดย
เก็บเปนรายหัวตามอัตราภาษีที่กําหนด ตอมาไดปรับปรุงภาษีประเภทนี้มาเปนเงินเก็บคาราชการ
และเงินคารัชชูปการตามลําดับ แตโดยที่ภาษีประเภทนี้จัดเก็บจากประชาชนเปนจํานวนเทากัน
โดยไม ไดคํ า นึง ถึ งความสามารถในการหาสว ยมาเพื่อเสียภาษีอากรของประชาชนซึ่ง มีค วาม
แตกตางกันอันเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม เปนการสรางภาระแกผูที่เสียภาษีในการที่จะตอง
ทํางานหนักขึ้นเพื่อหาสวยมาเสียใหกับรัฐบาล ในขณะเดียวกันนอกจากจะตองจายสวยแลว ชน
ชั้นไพรไมวาจะมีจนอยางไรจะตองถูกเกณฑแรงงานหรือมิฉะนั้นตองเสียเงินคาราชการในอัตรา
เดียวกันหมด
วิรัชย คงกระจันทร (การเก็บสวยภาษีอากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม,2527)
กลาวถึงการเก็บสวยภาษีอากร แตก็เนนเพียงบริบทของเหตุการณและประเภทของผลผลิตจาก
การเก็บสวยเทานั้น
สมคิด ศรีสิงห (การบริหารภาษีอากรในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ปริญญา
นิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร ,2514) ไดกลาวถึงการจัดการบริหารภาษีอากรของรัฐบาลสยาม โดยใหภาพของการ
เปลี่ย นแปลงของการจัดเก็บภาษีอากร การจัดตั้งชนิดของภาษี อากรที่เพิ่ม ขึ้น พิกัดอัตราการ
จัดเก็บภาษีอากร วิธีการควบคุมและจัดเก็บ และการปรับปรุงภาษีใหเหมาะสมกับสถานการณที่
เกิดขึ้นจาการติดตอกับชาติตะวันตกของรัฐบาลสยาม ซึ่งงานชิ้นนี้ไดกลาวถึงสภาพของระบบกา
บริหารงานภาษีอากรของสวนกลางไดอยางชัดเจน กลาวคือ ในสมัยรัชกาลที่1และ2 ยังคงใช
รูปแบบการเก็บภาษีเหมือนสมัยอยุธยา คือมีอากรไมกี่ชนิดเปนเพราะกําลังกอรางสรางประเทศ
ตอมาในสมัยรัชกาลที่3 มีการตั้งอากรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังตั้งภาษีใหมๆ โดยเปดโอกาสใหเอกชน
ประมูลผูกขาดไปเก็บ แตมีบางชนิดที่รัฐผูกขาดเนื่องจากสามารถทํารายไดสูงการจัดเก็บเองได
ผลประโยชนมากวาการผูกขาด เชนอากรคานา อากรสวน ภาษีปากเรือ ในสมัยรัชกาลที่4 ใชวี
เดียวกับสมัยรัชกาลที่3 และมีการจัดเพิ่มภาษีและอากรหลายชนิด สิ่งใดที่สามารถทํารายไดใหกับ
แผนดินก็อนุญาตใหราษฎรผูกขาดได
นอกจากนี้งานที่เปนประโยชนตอแนวทางการศึกษา คือ Constance M. Wilson เรื่อง
The Northeast and the Middle Makong Valley in the Thai economy ;1830-1870 และ The
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Thai State in the Khorat Plateau and the Middle Makong Valley ;1827-1892 ไดนําเสนอ
ถึ ง ความสํ า คั ญ ของหั ว เมื อ งต า งๆในแอ ง โคราชและแอ ง สกลนคร ที่ มี ต อ ระบบเศรษฐกิ จ ของ
สวนกลาง อีกทั้งนําเสนอถึงรูปแบบความสัมพันธทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และทางศาสนา ที่
รัฐบาลสยามกระทําตอหัวเมืองในภูมิภาคโดยดําเนินการผานเมืองนครราชสีมา งานของ Junko
Koizumi เรื่อง The Commutation of Suai From Northeast Siam in the Middle the
Ninteenth Century ไดนําเสนอถึงรูปแบบของสวยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสวยสิ่งของ คือสวยเรว
เริ่มมีการพัฒนาเปนการจายคาสวยดวยเงินตรา และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางการ
ผลิต งานของ Yoshiyuki Mashuhara เรื่อง ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาว
ลานชาง วิทยานิพนธมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2545 ไดนําเสนอถึงพัฒนาการทาง
การคาของเมืองลาวลานชางที่พัฒนาตัวเองมาเปนรัฐกึ่งเมืองทา ทั้งๆที่เปนดินแดนที่ไมติดตอกับ
ทะเลนอกจากนี้ยังใหภาพเสนทางการขยายตัวของการคาที่เปลี่ยนศูนยกลางจากหลวงพระบาง
เวียงจันทน หนองคาย และ ธาตุพนม ตามลําดับ ทําใหสามารถเห็นภาพของเสนทางการคาและ
การคมนาคมที่ขยายตัวเขาไปตอนในของภูมิภาคไดชัดเจนมากขึ้น
งานวิ จั ย ที่ ก ล า วมาข า งต น จะเน น การศึ ก ษาในรู ป แบบของโครงสร า ง และการ
เปลี่ยนแปลงในภาพรวมระบบเศรษฐกิจของประเทศ บริบทของเหตุการณและประเภทของสวยที่
เก็บ เทานั้น แตขาดภาพเบื้องหลังของระบบการจัดเก็บภาษีในหัวเมืองลาวฝายตะวันออกทัง้ หมด
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเปนอยูภายในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก พัฒนาการของการจัดเก็บ
ภาษี ผลกระทบของการ จัดเก็บภาษีตอวิถีชีวิตของประชากรในหัวเมืองลาว และผลกระทบของ
การคาตางประเทศของระบบเศรษฐกิจสวนกลางที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจสวนทองถิ่น ผู
ศึกษาจึงมีความตองการที่จะศึกษาวิจัย พัฒนาการของระบบการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาล
สยามที่มีตอหัวเมืองลาวฝายตะวันออกระหวางป ค.ศ. 1824-ค.ศ.1890(พ.ศ.2367-2433) โดยเนน
โครงสราง รูปแบบ วิธีการ ของระบบเศรษฐกิจสวนกลางและระบบเศรษฐกิจสวนทองถิ่น ที่สงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดเก็บภาษีอากรที่รัฐบาลสยามมีตอหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
ตลอดจนผลกระทบของการจัดเก็บ ภาษีที่มีต อรูปแบบของวิถีชีวิ ตของคนในหัว เมืองลาวฝา ย
ตะวันออก
ความมุงหมาย (Goal and Objective)
1. ศึกษานโยบายและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาลสยามที่มีตอหัวเมืองลาว
ฝายตะวันออก
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2. ศึกษาพัฒนาการของรูปแบบการจัดเก็บภาษีที่รัฐบาลสยามมีตอหัวเมืองลาวฝาย
ตะวันออก
3. ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดเก็บภาษีที่มีตอประชากรใน
หัวเมืองลาวฝายตะวันออก
ขั้นตอนการศึกษา (Process of the Study)
1. สํารวจเอกสารชั้นตนและชั้นรอง
2. วิเคราะห ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตางๆ
3. ศึกษาและวิเคราะหเรื่องราวเหตุการณตางๆในเอกสาร
4. รวบรวมขอมูลและนําเสนอในรูปแบบวิทยานิพนธ
ขอตกลงเบื้องตน (Assumption)
งานวิจัยเรื่องนี้ผูศึกษาตองการนําเสนอเรื่องราว เหตุการณตางๆที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีอากร ดังนั้นในการศึกษาและวิเคราะหหลักฐาน ผูศึกษาตองขอสรางความเขาใจเบื้องตนดังนี้
หัวเมืองลาวฝายตะวันออก หมายถึง หัวเมืองที่อยูในแองที่ราบสูงโคราชและแองสกลนคร ซึ่ง
บริเวณดังกลาวเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในปจจุบัน รวมถึงฝงขวาแมน้ําโขงบางสวน
ไมกินความถึงบริเวณเมืองนครราชสีมาและหัวเมืองเขมร ชวงระยะเวลากอนการปฏิรูปมณฑล
เทศาภิบาล ค.ศ. 1890(พ.ศ.2433) แตเพื่อความสมบูรณของขอมูลจะมีการอางถึงในเนื้อเรื่อง ใน
งานวิทยานิพนธ ผูทําการศึกษาจะใชคริสตศักราชทั้งหมด ยกเวนศักราชในงานชิ้นที่นํามาอางอิง
เพื่อคงความสมบูรณของหลักฐาน
ความจํากัดของงานวิจัย (limitation of the Study)
ผูศึกษาไมสามารถศึกษาและวิเคราะหระบบเศรษฐกิจของดินแดนหัวเมืองลาวฝาย
ตะวันออก กอนป ค.ศ.1824 (พ.ศ.2367) เนื่องจากความไมชัดเจนของเรื่องหลักฐานและขอมูล
ของภูมิภาคนี้แตมุงเนนการศึกษาภายหลังป ค.ศ.1824 ซึ่งรัฐบาลสยามเริ่มมีการสํารวจประชากร
ทําใหเริ่มเห็นภาพของการเรียกเก็บสวยในภูมิภาคชัดขึ้น จนกระทั่งถึงป ค.ศ. 1890(พ.ศ.2433)
เปนชวงระยะเวลาที่รัฐบาลสยามเริ่มทําการกระชับอํานาจของหัวเมืองลาวฝายตะวันออกเขาสู
สวนกลาง ผูศึกษาเห็นวา ในชวงระยะเวลาดังกลาว เปนชวงระยะเวลาที่กอใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ในระบบเศรษฐกิจทองถิ่นของภูมิภาคซึ่งสงผลถึงปจจุบัน และเหตุการณภายหลังจากป ค.ศ.
1890 อยูนอกเหนือการศึกษาและวิเคราะหของผูศึกษา
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วิธีการศึกษา (Method of Study)
การศึ กษานี้ ดําเนินการตามกระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร โดยจะเป นงานวิจัย
เอกสารเปนหลัก หลักฐานและขอมูลที่ใชในการศึกษา เปนขอมูลหลักฐานประเภทเอกสารซึ่งจําแนก
เปนสองประเภท คือ หลักฐานปฐมภูมิ (Primary sources ) เชน กฎหมาย ฎีกา ใบบอก หมายรับสั่ง
เอกสารราชการตางๆ และบันทึกความทรงจําของผูอยูในเหตุการณ และหลักฐานรวมสมัย ไดแก
เอกสารรวมสมัยประเภทตางๆ เชน บันทึกการเดินทัพ เปนตน สวนหลักฐานทุติยภูมิ (Secondary
sources ) ไดแก บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ หรือเอกสารงานเขียนประเภทตางๆที่กลาวถึง
เหตุการณประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาที่มีความนาเชื่อถือทางวิชาการที่ไมใชเอกสารตน
กําเนิดหรือเอกสารรวมสมัย
รูปแบบการนําเสนอ เปนแบบการพรรณาวิเคราะห
แหลงขอมูล
1.
2.
3.
4.
5.
5.

สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและวังทาพระ
หอสมุดแหงชาติ
หอสมุดสยามสมาคม
หอสมุดปรีดีพนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หองสมุดคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลของการวิจัยเรื่องนี้ คือ การสรางความเขาใจ รูปแบบของพัฒนาการจัดเก็บภาษีที่
รัฐบาลสยามมีตอหัวเมืองลาวฝายตะวันออก ตลอดจนภาพของวิถีชีวติ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
และผลกระทบที่เกิดขึ้นตอประชาชนในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก ผูท ําการศึกษาเชื่อวา งานวิจยั
ชิ้นนีถ้ ือเปนการสรางองคความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตรเศรษฐกิจของดินแดนอีสานใหกบั
นักเรียน นักศึกษาและผูท ี่สนใจทัว่ ไป
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บทที่ 2
สภาพแวดลอมทางภูมศิ าสตรและประวัติศาสตรของดินแดนหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
กอน ค.ศ. 1824
กอนที่จะเขาสูเนื้อหาของรูปแบบการจัดเก็บภาษีอากร จําเปนจะตองทําความเขาใจ
สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรของดินแดนหัวเมืองลาวฝายตะวันออก เพื่อความ
เขาใจตอพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐาน ประชากร รูปแบบการปกครอง การคมนาคมและสภาพ
เศรษฐกิจ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น
2.1 สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร
หัวเมื องลาวฝายตะวัน ออก หรือดินแดนภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนือในปจจุบัน เมื่อ
พิจารณาสภาพทางภูมิศาสตร จะเห็นภาพของรูปสี่เหลี่ยม มีลักษณะทางกายภาพ คือ
ทิศตะวันตกตั้งแตทางเหนือจรดใต มีเทือกเขาเพชรบูรณและเทือกเขาดงพญาเย็นเปนขอบแบงกั้น
ออกจากภาคเหนื อ และภาคกลาง ทางทิ ศ ใตมี เ ทื อ กเขาพนมดงเร็ก ทอดเป น แนวยาวจากทิ ศ
ตะวันตกไปตะวันออก แบงภูมิประเทศออกจากที่ราบต่ําทางดานตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา
และที่ราบต่ําเขมร ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกมีแมน้ําโขงเปนเสนแบงคั่นดินแดน1
ภู มิ ป ระเทศภายในหั ว เมื อ งลาวฝ า ยตะวั น ออกจะมี ทิ ว เขาที่ สํ า คั ญ ของภาค
ประกอบดวย ทิวเขาภูพาน คือ สวนหนึ่งของภูพานเปนทิวเขาที่พาดจากโขงเจียมไปตามแมน้ําโขง
ผาน มุกดาหาร กาฬสินธุ สกลนคร นครพนม ไปสิ้นสุดที่ อําเภอสองดาว จังหวัด สกลนคร และ
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน อีกสวนหนึ่ง ของภูพาน พาดจากริมแมน้ําโขง จังหวัดเลย
ผานลงมาทางใต ผานอุดรธานี หนองบัวลมภู ขอนแกน มาจรดกับทิวเทือกเขาดงพญาเย็น ที่
อําเภอเทพสถิตย จังหวัดชัยภูม2ิ

1

ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, แองอารยธรรมอีสาน: แฉหลักฐานทางโบราณคดีพลิกโฉมหนา
ประวัติศาสตรไทย (กรุงเทพฯ : มติชน,2535), 2-5.
2
ประสิทธิ์ คุณุรัตน, ภูมิศาสตรกายภาพภาคอีสาน (คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร : มหาวิทยาลัยขอนแกน,2530), 127-135.
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ด ว ยลั ก ษณะของการพาดตั ว ของแนวเทื อ กเขาภู พ านทํ า ให แ บ ง ดิ น แดนลาวฝ า ย
ตะวันออกคลายแองกะทะใหญ สองแอง คือ แองสกลนคร และแองโคราช
แองสกลนคร อยูทางตอนเหนือในเขตจังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร และ
นครพนม ทิศเหนือและทิศตะวันออกมีลําน้ําโขงเปนขอบ ทิศใตและทิศตะวันตกมีเทือกเขาภูพาน
แบ ง คั่ น ลํ า น้ํ า ส ว นใหญ ไ หลจากที่ สู ง ในเขตเทื อ กเขาภู พ านลงมาทางเหนื อ และทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลออกแมน้ําโขง ลําน้ําที่สําคัญคือ ลําน้ําสงคราม(กําเนิดจากภูผาเหล็ก
และภูผาหักในทิวเขาภูพานไหลลงแมน้ําโขงที่อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม มีความยาว 420
กิโลเมตร)ลําน้ําโมง ลําน้ําหวยพลวง ลําน้ําก่ํา ลําน้ําพุง เปนตน
แองโคราช มีลักษณะเปนที่สูงลอมรอบเปนขอบแลวคอยๆลาดลงสูที่ลุมต่ําน้ําทวมถึง
ในบริ เ วณตอนกลางซึ่ ง ทอดแนวยาวจากตะวั น ตกเฉี ย งใต ต ามลุ ม แม น้ํ า มู ล ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือจนสิ้นสุดที่เขตจังหวัดอุบลราชธานี
ลําน้ําที่สําคัญที่ไหลมาจากเทือกเขาและที่สูงทางทิศตะวันตก คือ
ลุมแมน้ํามูล ตนกําเนิดมาจากลําตะคอง ในเขตดงพญาเย็นและลําแซะ ลําพระเพลิง
ในเขตพนมดงเร็กไหลผาบริเวณที่ราบลุมน้ําทวมถึงในเขตจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร
ศรีษะเกษไปออกแมน้ําโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี สองฝงลําน้ําทั้งทางเหนือและใตมีลําน้ําสาขาที่
ไหลมาบรรจบกับแมน้ํามูลเปนระยะๆจนถึงปากแมน้ําจนกระทั่งไหลมาบรรจบกับแมน้ําโขง
ลุมแมน้ําชี ตนกําเนิดมาจากเทือกเขาในเขตจังหวัดชัยภูมิ ไหลผานมารวมกับลําน้ํา
พองในเขตจั ง หวั ด ขอนแก น ไหลบรรจบกั บ ลํา ปาวในเขตจั ง หวัด กาฬสิ น ธุ ผ า นมหาสารคาม
รอยเอ็ด ยโสธร บรรจบกับลําน้ํามูลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
ดวยลักษณะภูมิประเทศแบบนี้ทําใหเกิดที่ราบลุมที่เหมาะสมแกการเพาะปลูกและตั้ง
ชุมชนขึ้น ที่ราบลุมที่สําคัญแบงออกเปนสามสวน คือ ที่ราบลุมทางตอนเหนือบริเวณลุมแมน้ํา
สงคราม ที่ราบลุมตอนใต บริเวณลุมแมน้ํามูล ซึ่งประกอบดวยทุงที่สําคัญคือ ทุงสัมฤทธิ์ ทุงกุลา
ทุงราษีไศล และที่ราบลุมตอนกลางบริเวณลุมแมน้ําชี
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2.2 ประชากร3
ดินแดนหัวเมืองลาวฝายตะวันออกมีประชากรที่หลากหลายทางเชื้อชาติ เนื่องจากจาก
อพยพเคลื่อ นยา ยและตั้ง ถิ่ นฐานใหมเ มื่ อเกิดภัยธรรมชาติห รือภั ย สงครามอยูตลอดเวลา เรา
สามารถใชภาษาเปนเกณฑในการจําแนกดังนี้
2.2.1 ชนกลุมวัฒนธรรมไท-ลาว(Tai-Laos) เปนกลุมที่มีขนาดใหญที่สุด มี
ประชากรมากที่สุด มีภาษาพูดเปนภาษาเดียวกันกับลาว กลุมไท-ลาวเปนกลุมที่สืบวัฒนธรรมลุม
น้ําโขงมาแตโบราณ มีอักษรของตัวเอง มีการกระจายตัวตั้งภูมิลําเนาทั่วดินแดนโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งทางตอนบน นับตั้งแตหนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ มหาสารคาม ขอนแกน
ชัยภูมิ รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี เลย มุกดาหาร ศรีษะเกษ(บางสวน) สุรินทร(รัตนบุรี)
นครราชสีมา(บัวใหญ,สูงเนิน, ปกธงชัย) บุรีรัมย(พุทไธสง)
กลุมไท-ลาวเมื่อพิจารณาวัฒนธรรมยอยลงไปโดยเฉพาะภาษาถิ่นที่ผิดเพี้ยนและจารีต
เฉพาะกลุม สามารถจําแนกได 5 กลุม คือ ไทย-ลาว ไทยอ ไทโยย ผูไท ไทแสก การตั้งหมูบานจะ
นิยมตั้งเปนกลุมบนที่ดอนโดยยึดทําเลการทํานารอบๆหมูบาน จะมีที่ราบลุมกวางใหญเปนหนอง
น้ํา หรือลําน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค บริเวณหมูบานไมไกลนักจะมีปาที่ใชประโยชนรวมกันสําหรับเก็บ
ของปาและเปนแหลงอาหารของวัวควาย
2.2.2 ชนกลุมวัฒนธรรมมอญ-เขมร(Mon-Khmer) คือกลุมชนที่ใชภาษาตระกูล
มอญ-เขมร ตั้งภูมิลําเนาอยูตอนลางของดินแดน บริเวณสุรินทร สังขะ มักจะพูดภาษาเขมร สวย
บริเวณที่หางไกลออกไปจะพูดภาษาสวย นอกจากนี้ชนกลุมวัฒนธรรมมอญ-เขมร ยังมี กะโส
(กุสุมาลย,สกลนคร) กะเลิง (Kalerng, บริเวณเทือกเขาภูพานของสกลนคร ,รามราชและทาอุเทนข
องนครพนม) บรู (Bru, บางสวนของอุบลราชธานีและมุกดาหาร)
จากโครงสรางประชากรที่ใชภาษาพูดเปนเกณฑ หากพิจ ารณาถึงการรวมกลุมตั้ง
ชุมชนพบวากลุมที่ใชภาษาเดียวกันหรือใกลเคียงกันหรือมีวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกันจะรวมตัวอยูใน
เมืองเดียวกัน นอกจากนี้ อาจจะมีชนกลุมอื่นๆอีกเล็กนอยตั้งชุมชนแทรกบาง
เมื่อครั้งสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จไปตรวจราชการมณฑลอุดรและ
มณฑลอีสานในค.ศ.1906 (พ.ศ.2449) ทรงเลาถึงคนที่อาศัยแถวลําน้ําโขงที่แตกตางจากลาว

3

ทรงคุณ จันทวร, “ศาสนาพุทธ:ศึกษาเปรียบเทียบกรณีไทย-ลาว”, (เอกสาร
ประกอบการสัมมนาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
พฤศจิกายน 2544), 192-193.
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ลานชางมีถึง 8 พวก คือ ผูไท กะเลิง ยอ แสก โยย กะตาก กะโซ เขมรปาดง4 แสดงถึงความ
หลากหลายของเผาพันธุที่อาศัยในอาณาบริเวณเดียวกัน
ดังนั้นเราจําเปนที่จะตองพิจารณาถึงเผาพันธุของกลุมชนในดินแดนลาวฝายตะวันออก
เพื่อใหเขาใจถึงถิ่นกําเนิด การอพยพ การตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ เพื่อที่จะเปนพื้นฐานของ
การศึกษาเรื่องสถานภาพทางเศรษฐกิจและการเรียกเก็บภาษีของรัฐบาลกลางในตอนตอไป
2.3 กลุมชาติพันธุในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
2.3.1ผูไท ชาวผูไทสมัยแรกแบงออกเปนสองกลุม คือผูไทขาวซึ่งตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณ
ทางภาคเหนือของเวียดนามตอพรมแดนจีน เนื่องจากอยูในแถบอากาศคอนขางหนาวจึงมีผิวขาว
และไดรับวัฒนธรรมของจีนหลายอยางโดยเฉพาะอยางยิ่งการแตงกายในพิธีศพที่ชอบนุงหมขาว
กับผูไทดําซึ่งเปนพวกที่ผิวคล้ําและนิยมแตงกายดวยผาฝายยอมครามเขม อาศัยอยูบริเวณที่
เรียกวาสิบสองจุไท หรือสิบสองภูไท ซึ่งขึ้นกับอาณาจักรลาวลานชางรมขาวหลวงพะบาง ตอมา
เกิดการอพยพเคลื่อนยายลงมาตอนลางโดยมาขอขึ้นกับอาณาจักรลาวลานชางรมขาวเวียงจันทน
ทาง เวียงจันทนไดใหพวกอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่เมืองวัง (ทางตะวันออกของมุกดาหารประมาณ
150กิโลเมตร) ชาวผูไทดํากลุมนี้สงสวยเปนสวยมีดขวานปละ 500 เลมใหเวียงจันทน แตเนื่องจาก
ที่ตั้งอยูใกลกับเขตอํานาจของเวียดนามดวย ชาวไทดําจึงสงสวยใหเวียดนามเปนสวยขี้ผึ้งปละ 25
ชั่งดวย5
ในชวงระหวางป ค.ศ.1778-1792 (พ.ศ.2321-2335) ชาวผูไทถูกกวาดตอนลงมายัง
ราชธานีของสยามเพราะภัยจากสงครามมีการเคลื่อนยายประชากรเพียงบางสวนเทานั้นแตที่เปน
การอพยพครั้งใหญที่สุดของชาวผูไท คือชวงระหวางป ค.ศ.1826-1827(พ.ศ.2369-2370) ใน
สงครามเจาอนุวงศ ชาวผูไทอพยพเคลื่อนยายลงมายังหัวเมืองลาวฝายตะวันออกแบงเปนสอง
กลุมอพยพใหญๆ คือ กลุมแรกเปนกลุมที่มาตั้งถิ่นฐานที่สหัสขันธ กุฉินารายณ พรรณานิคม หนอง

4

สมเด็จฯพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ,,นิทานโบราณคดี. (พระ
นคร : แพรพิทยา,2514), 358-363.
5
พระโพธิวงศาจารย (ติสโส อวน) ,, ลัทธิธรรมเนียมตางๆฉบับหอสมุดแหงชาติ เลม
2. (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2506), 357-360.
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สูง คําชะอี ทางรัฐบาลสยามไดยกยองผูนําผูไทเหลานี้ใหเปนเจาเมืองและยกชุมชนใหเปนเมือง
พรอมกันในปค.ศ.1844(พ.ศ.2387) ดังนี้6
1.ผูนําที่เมืองกุฉินารายณ เปน พระธิเบศวงศา เจาเมืองกุฉินารายณคนแรก
2.หมื่นเดชอุดม หัวหนาผูไทที่ภูแลนชาง เปน พระพิชัยอุดมเพชร เจาเมืองภูแลนชาง
คนแรก
3.ทาวโฮงกลางหัวหนาผูไทที่พรรณานิคม เปนพระเสนาณรงคเจาเมืองพรรณานิคมคน
แรก
4.ทาวสิงห หัวหนาผูไทที่หนองสูง เปนพระไกรสรราช เจาเมืองหนองสูงคนแรก
กลุมที่สองอพยพมาตั้งอยูที่บานดงหวายในป ค.ศ.1845(พ.ศ.2388) รัฐบาลสยามได
ตั้งทาวสาย ซึ่งเปนผูนําเปนพระแกวโกศล ยกบานดงหวายเปนเมืองเรณูนคร 7 สวนผูไทที่อพยพ
แลวแยกมาตั้ งถิ่นฐานที่บานชองนาง รัฐบาลสยามไดแตงตั้งทาวจัน ศรีสุราช เป นพระศรีสิน ธุ
สงคราม พรอมยกบานชองนางเปนเมืองเสนางคนิคม ในป ค.ศ.1845(พ.ศ.2388)8 บางสวนอพยพ
แยกไปตั้งถิ่นฐานที่บานคําเมืองแกว ใน ค.ศ.1845 รัฐบาลสยามยกเปนเมืองคําเขื่อนแกว ตั้งทาว
สีหนาถเปนพระรามรินทรเจาเมืองคนแรก 9และบางสวนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่บานเปา ใหยกเปน
เมื อ งวาริ ช ภู มิ ตั้ ง ท า ว พระยาสุ ว รรณเป น พระสุ ริ น ทราบริ รั ก ษ เจ า เมื อ งคนแรกในป
ค.ศ.1867(พ.ศ.2410)ตรงกับปลายสมัยรัชกาลที่ 410
2.3.2 ไทยอ ถิ่นฐานเดิมของไทยออยูที่เมืองหงสา ปจจุบันอยูในแขวงอุดมไช อยูติด
กับหลวงพระบางทางทิศตะวันตก เมืองหงสาอยูบริเวณลุมแมน้ําโขงตอนเหนือ ตอมาเมื่อเกิดเหตุ
ขัดแยงกับผูปกครองเมือง ชาวไทยอจึงอพยพลงมาตามลําน้ําโขงแลวแยกเปนสองกลุม กลุมหนึ่ง
6

เจาพระยาทิพพากรวงศ(ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร เลม3 (
กรุงเทพฯ : คลังวิทยา ,2506), 246-247,275-277 ; ดูเพิ่มเติมใน พรรณี วงศจําปาศรี,“การแตง
กายของชาวบานผูไทบานกุดหวา ต.กุดหวา อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ” (ปริญญานิพนธศิลป
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ,2536), 33-34 ; หมอมอมรวงศ
วิจิตร , ประชุมพงศาวดารฉบับคุรุสภาเลม3.(กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา,2506) , 241-246.
7
ถวัลย ทองสวางรัตน, ประวัติผูไทและชาวผูไทเมืองเรณูนคร (กรุงเทพฯ:โรงพิมพศรี
อนันต,2527), 62-67.
8
เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : ธรรมศาสตร ,2530), 128.
9
อมรวงศวิจิตร ,หมอม, ประชุมพงศาวดารฉบับคุรุสภา เลม3, 254.
10
ถวัลย ทองสวางรัตน , ประวัติผูไทและชาวผูไทเมืองเรณูนคร, 78-79.
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ขึ้นไปสรางเมืองบริเวณเมืองคํามวนคําเกิด อีกสวนหนึ่งมาตั้งเมืองบริเวณลุมแมน้ําสงครามขึ้นตรง
ตอเวียงจันทน ชาวไทยอในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก ปรากฏหลักฐานครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3
เมื่อ ค.ศ.1826(พ.ศ.2369) เมื่อเวียงจันทนเสียแกรัฐบาลสยาม พระคํากอนเจาเมืองคําเกิดจึงยอม
สวามิภักดิ์ จัดทําบัญชีรายชื่อราษฎรนําขึ้นถวายตอรัฐบาลสยามโดยพระยามหาอํามาตย(ปอม)
เปนผูนําขึ้นกราบบังคมทูลตอพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ในปกุน จุลศักราช 1201
(ค.ศ.1839 : พ.ศ.2382) ตอมาทาวคํากอนจึงอพยพผูคนจากเมืองคําเกิดมายังบานทาขอนยาง ป
จุลศักราช1206 (ค.ศ.1844:พ.ศ.2387)รัฐบาลสยามตั้งบานทาขอนยางเปนเมืองทาขอนยางตั้ง
พระคํากอนเปนพระสุวรรณภักดี เจาเมืองทาขอนยางคนแรกใหขึ้นกับกาฬสินธุ11
2.3.3ไทแสก ถิ่นเดิมของชาวแสกอยูทางฝงซายแมน้ําโขงใกลเชิงเขาบรรพตตอแดน
กับเวียดนาม ชาวไทยแสกไดอพยพหาภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการทํามาหากิน เนื่องจากเปนชน
ชาติที่มีความอุตสาหะและบากบั่นพยายามในการประกอบอาชีพในอดีต ตอมาในสมัยของพระ
เจาปราสาททองแหงกรุงศรีอยุธยา ชาวไทแสกไดอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่ ปาหายโศก ซึ่งเปนพื้นที่
อุ ด มสมบู ร ณ ด ว ยทรั พ ยากรต า งๆ ประกอบอาชี พ ทํ า นา ประมง ทํ า ปู น ขาว และร อ นทองคํ า
ภายหลังเจาพระยาบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนีย) ไดรับชัยชนะในสงครามเจาอนุวงศ จึงแตงตั้งให
ฆานบุดดี หัวหนาชาวแสกเปนกองลาดตระเวนชายแดน ตอมามีชาวแสกที่อพยพหนีการรุกราน
ของเวียดนามมาที่ ปาหายโศกมากขึ้นใน ค.ศ.1837(พ.ศ.2380) ไดตั้งเปนเมือง อาฆมาต โดยตั้ง
ฆานบุดดีเปนหลวงเอกอาชาเจาเมืองคนแรก12
2.3.4 กุลา คําวา”กุลา” หรือ”กุหลา” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง
ชนชาติตองซูและไทยใหญคําวากุลาไมบงบอกแนชัดวาเปนชาวอีสานหรือชาวพายัพ แตใชเรียก
คนตางถิ่น เชนเรียกฝรั้งวา กุลาขาว เรียกแขกวากุลาดํา13
ชาวกุลาเปนกลุมชนที่เปนที่รูจักในประเทศไทย เขมรและลาวใตเนื่องจากเปนกลุมชน
พอคาที่ทําการซื้อสินคามาขาย ในฐานะพอคาเร ชาวกุลาเรรอนไปตามหมูบานเปนกลุมๆ ถิ่นฐาน
ของชาวกุลาอยูที่เมาะลําเลิง เรรอนผานเมืองระแหง ผานเขามาในดินแดนลุมแมน้ําโขงเพื่อทํา

11

เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน , 241.
12
สมเด็จฯพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี
(กรุงเทพฯ : ประยูรการพิมพ ,2516), 360.
13
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 , (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน
,2531) ,105.
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การคาขาย14บางคนสันนิษฐานวา พวกกุลาเดิมคือพวกที่มาจากเมืองบังกลา (บังคลาเทศใน
ปจจุบัน)ตอมาเมื่อเห็นพวกไทยใหญหรือเงี้ยวที่รูปรางสูงใหญ โพกศรีษะ นุงกางเกงขายาวบาน
เขามาคาขายในแถบอีสานลุมแมน้ําโขงจึงเขาใจผิดวาเปนพวกเดียวกับแขกบังกลา จึงเรียกวากุลา
เชนเดียวกัน
พวกกุลาเรรอนขายสินคาโดยนําผาแพรพรรณ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนเครื่อง
ทองเหลืองมาเรขาย แลวซื้อวัวควายกลับไปพมา กุลาบางพวกไดแตงงานกับชาวอีสานโดยเฉพาะ
มักแตงงานกับผูหญิงผูไท เชนที่เมืองเรณูนคร เปนตน พวกกุลาเหลานี้เปนคนในบังคับ ของ
อัง กฤษเนื่ อ งจากพม า เป น อาณานิค มของอัง กฤษ เมื่อ พวกกุ ล าเปน คดีความตอ งรายงานให
สถานทูตอังกฤษทราบทุกครั้ง จึงสรางความยุงยากใหแกฝายปกครองบานเมืองตลอดมา15
2.3.5 กวย เดิมชื่อชนชาตินี้สามารถเรียกไดหลายชื่อเชน ขา กูย โกย หรือโกย16 ตอมา
ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวถูกรัฐบาลกลางเรียกวา สวย เพราะกลุมคนในเขตเขมรปาดง
และอีสานใตตองสงสวยใหกับราชสํานักสยามเปนประจํา ชาวกวยมีบทบาทกับลาวครั้งแรก เมื่อ
เวียงจันทนตองการชางไวใชในยามสงครามจึงมาตั้งหนวยคลองชาง และฝกหัดชางที่ อัตปอ แสน
ปาง โดยอาศัยเผากวยเปนผูฝกสอน ตอมาเมื่อลาวแตกออกเปนสามอาณาจักร ชาวกวยที่อัตปอ
และแสนปางเกิดความขัดแยงกับอาณาจักรจัมปาศักดิ์เรื่องของการพยายามสะสมกําลังพลชาง
ของจัมปาศักดิ์ ชาวกวยสวนหนึ่งจึงอพยพขามลําน้ําโขงเขามาอาศัยปาดงดิบแถบอีสานใต บริเวณ
อุบลราชธานี ศรีษะเกษ สุรินทร บุรีรัมย มหาสารคาม และบางสวนของนครราชสีมา ชาวกวยมี
ความชํานาญในเรื่องการคลองชาง ตีเหล็ก ทําการเกษตรและหาของปาซึ่งมีอยูอุดมสมบูรณในปา
14

สุจิตต วงษเทศ , ทุงกุลา (กรุงเทพฯ : มติชน), 342-353.
15
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ,
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดมุกดาหาร (กรุงเทพฯ:
คณะกรรมการฯ,2542), 45.
16
ชาวขามีชื่อเรียกหลายอยาง เชน ขาแจะ ขากง ขาเออ ขาบาน ขายอ ขาขาว ขาหิน
ขาอาด ขาคอ เปนตน นักมานุษยวิทยาจัดชาวขาเปนประเภทมอญ-เขมร มีรูปรางผสมหลายแบบ
เชนคลายพวกเซมังหรือซาไก คือมีผมหยิกหยอง หนาผากสูง ปากบางเล็กนอย แบบที่สองคือผิว
ขาวหัวยาว แบบที่สามคือรางกายใหญโต ไหลกวางเปนสี่เหลี่ยม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน จิตร ภูมิ
ศักดิ์, ความเปนมาของคํา สยาม ไทย ลาวและขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ฉบับ
สมบูรณ (กรุงเทพมหานคร:มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สมาคม
มนุษยศาสตรแหงประเทศไทย ,2519), 298-328.
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แถบนี้17ในการอพยพหนีภัยสงครามจากจัมปาศักดิ์ตรงกับปลายสมัยอยุธยา รัชสมัยพระเจาเอก
ทัศน ไดแตงตั้งฐานันดรศักดบรรดาผูนําชาวกวยตอบแทนจากการที่ชาวกวยมีสวนในการรวมจับ
ชางเผือกที่หลุดหนีจากโรงชางตน และไดประกาศแตงตั้งเมืองขึ้นตรงตอพิมายดังตอไปนี้
1.หลวงแกวสุวรรณ (ตะกะจะ) เปนพระยาไกรภักดีศรีนครลําดวน เจาเมืองศรีนคร
ลําดวน
2. หลวงเพชร (เชียงคะ) เปนพระสังฆะบุรีศรีนครอัจฉะ เจาเมืองสังฆะ
3.หลวงสุรินทรภักดี (เชียงปุม) เปนพระสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวาง เจาเมืองปะทาย
สมันต(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปนสุรินทร)
4.หลวงศรีนครเตา(เชียงศรี) เปนพระศรีนครเตา เจาเมืองรัตนบุรี
2.3.6 กะโซ บางแหงก็เรียกวา “โซ” หรือ “โส” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน
เขียนวา “กะโซ”มาจากคําวา “ขาโซ” หมายถึงขาพวกหนึ่งในตระกูลมอญ-เขมร กะโซมีภาษาและ
วัฒนธรรมที่แตกตางไปจากพวกขาอยูเล็กนอย ถิ่นฐานเดิมของกะโซอยูที่เมืองมหาชัยแขวงคํามวน
และแขวงสุวรรณเขตของลาว ขาพวกหนึ่งอพยพจากแขวงอัตปอไปอยูที่ศรีษะเกษ สุรินทร เรียกวา
พวกสวย หรือ กุย พูดภาษาเดียวกับกะโซ พวกกะโซไดอพยพขามโขงมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได
รวบรวมผูคนและตั้งบานเมืองหลายเมือง ดังนี้
1.เมืองรามราช เจาเมืองชื่อทาวบัว เปนชาวกะโซจากเมืองเชียงฮม (แขวงสุวรรณเขต
ของลาว) แตงตั้งขึ้นเปนเมืองเมื่อ ป ค.ศ.1844(พ.ศ.2387) ขึ้นกับจังหวัดนครพนม ตั้งบรรดาศักดิ์
ทาวบัวเปนพระอุทัยประเทศ
2.เมืองกุสุมาลยมณฑล เจาเมืองชื่อเพี้ยเมืองสูง หัวหนาชาวกะโซจากเมืองมหาชัย
(แขวงคํามวนของลาว) อพยพมาที่บานกุดสมรและตั้งเปนเมืองเมื่อ ป ค.ศ. 1844(พ.ศ.2387) ตั้ง
บรรดาศักดิ์เพี้ยเมืองสูง เปนพระอารัญอาษา ขึ้นกับสกลนคร
นอกจากนี้ยังมีชาวกะโซที่อพยพมาที่ดงหลวง สมัยรัชกาลที่ 2 ป ค.ศ.1816(พ.ศ.2359)
หัวหนาชาวกะโซดงหลวงไดเปนกํานัน มีบรรดาศักดิ์เปนหลวงวาโนไพรพฤกษ ชาวกะโซมีผิวดํา
เชนเดียวกับพวกขา ผูหญิงไวผมสูง นุงซิ่น สวมเสื้อกระบอกยอมคราม หมผาแถบ ผูชายแตงกาย
อยางคนเมืองแตเดิมวา นุงผาเตี่ยวไวชายขางหนาขางหนึ่ง18
17

วีระ สุดสังข , กวย :ชนกลุมนอยจากลุมน้าํ แมโขงถึงลุมน้ําแมมูล (นนทบุรี:โปยเซียน
,2514), 13-21.
18
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณ และภูมิปญญา จังหวัดมุกดาหาร,38-40.
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2.3.7 ไทกะเลิง คําวา”กะเลิง”มาจากคําวา”ขาเลิง“ ถิ่นกําเนิดของชาวกะเลิงอยูใน
แขวงคํามวนและแขวงสุวรรณเขตของลาว อพยพขามโขงมาอยูฝงขวาแมน้ําโขงสมัยรัชกาลที่ 3
หลังสงครามเจาอนุวงศ สวนใหญอพยพมาอยูในทองที่ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ผูชาย
กะเลิง มีผิวกายดําคล้ํา ผมหยิก นิยมสักรูปนกแกวที่แกม และปลอยผมยาวประบา นอกจากนี้ยัง
นิยมสักขาลายตั้งแตขอเทาถึงบั้นเอว สวนผูหญิงเกลาผมมวย19
2.4 เสนทางคมนาคม
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของดินแดนหัวเมืองลาว เปนที่แหงแลงในฤดูแลง และน้ํา
ทวมถึงในฤดูฝนประกอบกับมีปาดงดิบและเทือกเขากั้นอยูรอบดินแดนทําใหการติดตอคมนาคม
เปนไปดวยความยากลําบาก สวนใหญจะอาศัยการคมนาคมทางบกเปนหลัก ทั้งนี้เพราะเสนทาง
น้ําจะใชไดเฉพาะฤดูฝนเทานั้น พาหนะที่สําคัญที่ใชในการเดินทางคือ มา วัว เทียมเกวียน เสนทาง
คมนาคมระหวางกรุงเทพและหัวเมืองลาวฝายตะวันออกที่สําคัญมีดังนี้
2.4.1 เดินเรือจากกรุงเทพขึ้นไปตามลําน้ําเจาพระยาจนถึงสระบุรี เดินทางบกผาน
ชองทางที่อยูในเทือกเขาดงพระยาไฟ เปนชองทางที่ไมตองผานภูเขาที่สูงชัน แตมีไขปาชุกชุม เขา
มายังนครราชสีมา ตอจากนั้นมีเสนทางติดตอหัวเมืองภายในภูมิภาคไดสองทาง คือ เสนทางแรก
จากนครราชสีมา เดินเทาฝาเทือกเขาภูพาน ไปยังเมืองหนองบัวลุมภู ผานชองเขาสาร (ปจจุบัน
เรียกวา บาน ขาวสาร อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ตอไปยังเมืองหนองคาย จากนั้นสามารถ
อาศัยการเดินเรือในลุมแมน้ําโขงเพื่อเดินทางตอไปยังเวียงจันทนและหลวงพระบางได20 สายที่สอง
จากนครราชสีมา ไปลงเรือที่ทาชาง ซึ่งเปนทาเรือที่อยูหางจากนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 11 ไมล21(ประมาณ1706 กิโลเมตร) เพื่อลงเรือลองตามลําน้ํามูลไปยังเมืองอุบลราชธานี
แลวขามแมน้ําโขงไปนครจําปาศักดิ์ หรือแลนเรือตามลําน้ําโขงผานธาตุพนม นครพนม ไปเมือง
เวียงจันทน

19

เรื่องเดียวกัน, 41.
20
เกื้อกูล ยืนยงอนันต , “การพัฒนาการคมนาคมทางบกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ” (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2519), 30.
21
เจมส แมคคาธี , บันทึกการสํารวจและบุกเบิกในแดนสยาม:แผนที่ฉบับครบรอบ
200 ปกรุงรัตนโกสินทร, แปลโดย สุมาลี วีระวงศ (กรกฎาคม 2524- มิถุนายน 2526), 70.
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2.4.2 เดินเรือไปตามคลองแสนแสบ คลองบางขนาก จนถึงปราจีนบุรี แลวเดินทางบก
ผานอรัญประเทศ ศรีโสภณ ผานชองเสม็ด (อยูในเขตอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร) สังฆะ สุรินทร
ศรีษะเกษ และอุบลราชธานีตามลําดับ เสนทางนี้สวนใหญขาหลวงจากกรุงเทพนิยมใชเพราะ
ปลอดภัยจากไขปาและสามารถขนสัมภาระไดมาก
2.4.3 เดินเรือจากกรุงเทพขึ้นไปตามลําน้ําเจาพระยาจนถึงลพบุรี บริเวณเมืองชัย
บาดาลและเมืองบัวชุม เดินทางบกผานชองดงพระยากลาง22 ซึ่งสูงชันกวาดงพระยาไฟ และตอง
ผานแมน้ําปาสัก บริเวณเมืองชัยบาดาลและเมืองบัวชุม กอนที่จะผาน เมืองชัยภูมิ เมืองภูเขียว
เมืองหนองบัวลมภู ผานชองเขาสาร ขามแมน้ําโขง ไปเวียงจันทน
2.4.4 จากกรุงเทพลองเรือลงมาถึงปราจีนบุร เดินบกผานเทือกเขาดงพระยาไฟทาง
ตอนใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตนครราชสีมากับปราจีนบุรี ผานดานชองตะโก23 ผานตาพระยา มุงหนา
ขึ้นเหนือผาน เมืองเสิงสาง เมืองนครราชสีมา หรือตรงไปละหานทราย เมืองปะคํา เมืองบุรีรัมย
เสนทางเดินชองตะโกเปนเสนทางเดินทางสมัยโบราณ มีหมูบานตั้งเปนระยะๆ เสนทางที่ผานภูเขา
ไมคอยสูงชันเหมือนเสนทางอื่น ตลอดเสนทางมีหญาและน้ําที่อุดมสมบูรณ ทําใหบรรดาพอคาโค
ตาง นิยมนําวัวควายผานเสนทางนี้ สวนการเดินทัพของกรุงเทพไมนิยมเดินทางผานเพราะเปน
เสนทางที่ออมและเสียเวลามากหากจะเดินทางไปเมืองนครราชสีมา
2.4.5 จากกรุงเทพลองเรือถึงปราจีนบุรี ผานเทือกเขาดงพระยาไฟทางตอนใตบริเวณ
ดานชองเรือแตก24 (อยูเหนือเขาชองตะโก) ผานดานหนุมาน(เมืองกบินทรบุรี) ขามดงลานที่เปนทิว
เขาสลับซับซอนแตไมสูงชันนักและเปนตนน้ําของลําน้ํามูล (ลํามูลบน) เดินเลียบลําน้ําไปทางบา
นครบุรี ดานจระเขหิน ดานกะโปะ เขาปกธงชัย ผานดานเกวียนเขาสูนครราชสีมา เสนทางสายนี้
เปนเสนทางเดินทัพสมัยโบราณและนับเปนจุดยุทธศาสตรอีกจุดหนึ่งซึ่งคุกคามความมั่นคงได
นอกจากนี้ยังพบวาเสนทางเขาชองเรือแตกเสนนี้ไดเปนเสนทางของ กระบวนการคาวัวควายของ
นายฮอยอยูบางแตเปนที่นิยมนอยกวา เขาชองตะโก ที่มีน้ําและอาหารของวัวควายที่อุดมสมบูรณ
กวา

22

มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพานิชย ,สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคอีสาน (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย,2542), 1,048.
23
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพานิชย สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคอีสาน, 1050-1051.
24
เรื่องเดียวกัน , 1,053.
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2.5. ประวัติศาสตรดินแดนตะวันออกเฉียงเหนือกอน ค.ศ.1782
ถึง แม วา ภู มิ ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ จะมีประชากรอาศัย อยู ตามลํ า น้ํา ตางๆและ
กระจายตัวทั่วไปแตการตั้งถิ่นฐานของประชาชนในภูมิภาคนี้ ยังไมเปนที่รูจักของภูมิภาคอื่นๆ
สันนิษฐานวานาจะเปนดวยสาเหตุของการขยายอํานาจของอาณาจักรขอมในชวงคริตศตวรรษที่
11-13 อํานาจของขอมไดแผขยายเขามาถึงลุมแมน้ําชี และนาจะเจริญรุงเรืองอยางมากในภูมิภาค
สังเกตจากศาสนสถานและจารึกตางๆ อีกทั้งชวงการขยายอํานาจนี้ อาณาจักรไดการเกณฑไพร
พลเพื่อทําสงครามกับอาณาจักรจามปา อันเปนเหตุใหมีการอพยพเคลื่อนยายคนเปนจํานวนมาก
จนกลุมคนที่หลงเหลืออยางกระจัดกระจายไมสามารถรวมเปนชุมชนสรางบานเมืองไดอีกตอไป25
ปลายคริตศตวรรษที่ 13 จากหลักฐานของศิลาจารึกหลักที่ 1 พบวาอาณาจักรสุโขทัย
รูจักดินแดนในลุมแมน้ําโขงแตก็ไมไดกลาวถึงดินแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังปรากฏใน
จารึกวา
“ …มีเมืองกวางชางหลาย ปราบเบื้องตะวันออกรอดสระหลวงสองแคว
ลุมบาจายสคาเทาฝงของ เถิงเวียงจัน เวียงคําเปนที่แลว เบื้องหัวนอน
รอดคนที พ ระบางแพรกสุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี ศรีธ รรมราช ฝ ง
สมุทรเปนที่แลว เบื้องตะวันตกรอดเมืองฉอด เมืองหงสาวดีสมุทรเปน
แดน เบื้องตีนรอดเมืองแพร…”26
ตอมาในสมัยพระเจาฟางุมแหงราชอาณาจักรลานชาง(ค.ศ.1353-1373)ไดกลาวถึง
การขยายอํานาจของอาณาจักรลาวลงมายังดินแดนลุมแมน้ําโขงหลายแหง เชน ปากหวยหลวง
หนองหารนอย หนองหานหลวง หนองบัว เมืองสามหมื่น ทําใหมีการอพยพคนลาวลงมายังดินแดน
ลุมน้ําโขง อาณาจักรลาวลานชางในสมัยพระเจาฟางุมนี้กลาวไดวามีอาณาเขตกวางขวางมากมี
เมืองขึ้นหลายเมือง เชน เมืองพวน เมืองเวียงคํา เมืองหวยหลวง เมืองศรีโครตบอง เมืองตะโปน
เมืองพลาน เมืองพิน เมืองนอง แตอาณาเขตไดขยายออกไปทางทิศตะวันออกจนตอแนวอาณา
เขตกับเวียดนาม ตอมาปรากฏวามีการแบงแนวอาณาเขตกับเวียดนามโดยถือเอาภูไมเนิ่งเปนเขต
แดน ทางดานทิศเหนือพระเจาฟางุมไดถือลําแมน้ําดําเปนเขตแดน ทางทิศใตถือแกงหลี่ผีเปนเขต
แดนตอกับอาณาจักรกัมพูชา และทางทิศตะวันตก ไดถือดงพญาไฟและภูสามเสา(ปจจุบันอยูใน

25

ธวัช ปุณโณฑก, ศิลาจารึกอีสาน (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,มปป.), 27-

26

กรมศิลปากร, ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1 (กรุงเทพฯ : คุรุสภา,2515), 10.

32.
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เขตจังหวัดเพชรบูรณ)เปนเขตแดน 27 ตอมาในสมัยพระเจาสามแสนไท(ค.ศ.1373-1406)กลาวถึง
ดินแดนของราชอาณาจักรที่กวางขวางและบานเมืองมีความสงบสุขมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับ
ลานนาและอโยธยา จะเห็นไดวาไมวาจะเปนหลักฐานของสยามหรือของลานชางตางอางสิทธิ
เหนือดินแดนตะวันออกเฉียงเหนืออยูตลอดทั้งที่ดินแดนตางก็อยูหางไกลจากศูนยอํานาจทั้งสอง
แหงก็ตาม นอกจากนี้อยุธยาไดพยายามขยายอํานาจเขาสูดิ นแดนภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ
เชนกัน โดยพบหลักฐานวา ในสมัยพระบรมราชาธิราชที่ 2 ดินแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอยุธยา ตกอยูภายใตอํานาจและอิทธิพลทางวัฒนธรรมของขอม จึงโปรดใหยกทัพเขาตีเมืองพิ
มายและเมืองพนมรุง แตเจาเมืองทั้งสองไดยอมสวามิภักดิ์แตโดยดี หลังจากนั้นอํานาจของอยุธยา
อย า งไรก็ ดี อํ า นาจของอยุ ธ ยาได แ ผ เ ข า ในดิ น แดน
ก็ เ ข า ปกครองหั ว เมื อ งแถบนี้ 28
ตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้น ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ(ค.ศ.1448-1488)ซึ่งไดปฏิรูป
การปกครองโดยการยุบเมืองลูกหลวงหลายเมือง และกระชับอํานาจมากขึ้นโดยการใชเมืองโคราช
เปนเมืองศูนยกลางในการควบคุมหัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนใต ดวยเหตุนี้จึงทํา
ใหหัวเมืองทางตอนใตมีรูปแบบการปกครองเหมือนอยุธยานับแตนั้นเปนตนมา ผิดกับหัวเมืองอื่นๆ
ทางตอนกลางและตอนบนที่ไดรับการสืบทอดวัฒนธรรมแบบลานชาง ระบบการปกครองจึงใชอีก
รูปแบบหนึ่งซึ่งแตกตางจากระบบของอยุธยา
จะเห็นไดวา การตั้งชุมชนในหัวเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือตกอยูภายใตกระแส
อํานาจของรัฐใหญสองรัฐ คืออยุธยาและลานชาง รัฐอยุธยาขยายอํานาจการปกครองเขาสูทาง
ตอนใตของภูมิภาคโดยผานเมืองโคราช ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมของลานชางไดขยายเขามาโดย
ผานผูคนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานทางตอนเหนือ ตลอดจนริมฝงแมน้ําโขงและบริเวณรอบขาง ดวย
รูป แบบเชน นี้ เ องจึง เกิ ดอ า งสิ ท ธิ ค วามเปน เจา ของเหนือ ดิ น แดนโดยที่ ไ ม ท ราบอยา งแนชั ดว า
ดินแดนเหลานี้เปนอาณาเขตของรัฐใด ชุมชนที่เกิดขึ้นจึงมีทางเลือกสามทาง คือเปนอิสระไมขนึ้ กับ
รัฐใดรัฐหนึ่ง หรือเลือกที่จะขึ้นกับรัฐใดรัฐหนึ่ง หรือขึ้นกับทั้งสองรัฐ ดวยลักษณะของชุมชนที่เกิด

27

เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรลาว(กรุงเทพฯ:มูลนิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร,2540), 24.
28
สุทนิ สนองผัน , “ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงอํานาจทางการเมืองในอีสาน
ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน(พ.ศ.1792-2394)”ปริญญานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2532, 49.
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ขึ้นอยูหางไกลจากการควบคุมอยางเขมงวดของรัฐใดรัฐหนึ่งและมีอิสระพอสมควร จึงอาจจะกลาว
ไดวาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนดินแดนชายขอบของศูนยอํานาจอยุธยาและลานชาง 29
ในชวงคริสตวรรษที่ 18 เกิดวิกฤตทางการเมืองของราชอาณาจักรลานชางอันเปนผล
มาจากการขยายอํานาจของรัฐพมา สงผลใหเกิดศูนยอํานาจใหมขึ้นที่หลวงพระบาง(ค.ศ.1699:
พ.ศ.2242)และจําปาศักดิ์(ค.ศ.1713:พ.ศ.2256) ในขณะเดียวกันศูนยอํานาจเดิมคือเวียงจันทน
ในขณะเดียวกันการคุกคามของรัฐพมาไดขยายลงมาสูดินแดนที่ราบลุมแมน้ํา
ออนแอลง30
เจาพระยา จนกระทั่งรัฐอยุธยาไดแตกสลายลง ในป ค.ศ.1767(พ.ศ.2310) สงผลใหดุลยภาพของ
การควบคุมหัวเมืองตางๆในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือลมสลายลง จากวิกฤตการณการลม
สลายของศูนยอํานาจเดิมของรัฐอยุธยา และความเสื่อมของราชอาณาจักรลานชาง สงผลใหเกิด
การอพยพเขามาในดินแดนตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น ไดปรากฏถึงหลักฐานการอพยพเขามา
หลายระลอก31 แตอยางไรก็ตามกลุมหลักที่มีบทบาทในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 3กลุมคือ
กลุมเจาหัววัดโพนสะเม็ก กลุมพระวอและพระตา กลุมเจาผาขาวโสมพะมิต
กลุมเจาหัววัดโพนสะเม็ก เกิดความขัดแยงระหวางเจาราชครูหลวงโพนสะเม็กกับ
พระยาเมืองจัน ซึ่งเปนเสนาบดีชั้นผูใหญไดแยงชิงราชสมบัติและตั้งตัวเปนกษัตริย เจาราชครูจึง
อพยพครัว กว า 3,000คนมุ ง หน า ลงทางใต ข องเวี ย งจัน ทน 32ในที่ สุ ด ไดตั้ ง มั่ น ที่เ มื อ งจํา ปาศั ก ดิ์
ภายหลังสรางเมืองสําเร็จ เจาราชครูไดสงผูคนใหออกไปสรางชุมชนตามตําบลตางๆเพื่อทําหนาที่
29

นิธิ เอียวศรีวงศ ไดอธิบายถึงรัฐชายขอบไววา “อํานาจการปกครองของรัฐและ
พระมหากษัตริยในศูนยกลางอํานาจเปรียบเสมือนเทียนที่จุดในที่มืด แสงสวางเปรียบเสมือนพระ
ราชอํานาจของกษัตริยยงิ่ ใกลยิ่งเขมขน ยิง่ ไกลยิ่งสลัวลง จนกวาจะไปเผชิญกับเทียนอีกดวงหนึง่
บริเวณที่แสงสลัวชนกันบอกไมไดวาเปนแสงสลัวของเทียนเลมใด บริเวณนัน้ เปรียบเปนรัฐชาย
ขอบ เพราะบอกไมไดวาเปนอาณาเขตของรัฐใด ในขณะเดียวกันทามกลาางความสลัวก็มีอิสระ
จากการควบคุมมากกวาบริเวณที่อยูใกลแสงสวาง” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน นิธิ เอียวศรีวงศ,
จากรัฐชายขอบถึงมณฑลเทศาภิบาล: มิตใิ หมทางการเมืองในปรากฏการณของสังคมไทย
(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2529)
30
สุวทิ ย ธีรศาศวัต, ประวัติศาสตรลาว 1779-1975 (กรุงเทพฯ : สรางสรรค
,2543),18-20.
31
ธีรชัย บุญมาธรรม, ประวัติศาสตรสังคมอีสานตอนบน พ.ศ.2318-2450
(มหาสารคาม : วิทยาลัยครูมหาสารคาม,2536),8.
32
ประชุมพงศาวดารเลม 43 (กรุงเทพฯ : คุรุสภา,2513),166-191.

21
หนาดาน ตอมาชุมชนเหลานี้ไดขยายตัวจนกลายเปนเมือง เชนบานดอนโขง บานทง โขงเจียม เปน
ตน 33 แตอยางไรก็ดีภายหลังบางสวนของเมืองเหลานี้ไดขยายตัวและเปลี่ยนมาขึ้นกับศูนยอํานาจ
ใหมคือกรุงธนบุรี เชน เมืองสุวรรณภูมิ เมืองรอยเอ็ดเปนตน นอกจากนี้เมื่อเมืองตางๆที่เกิดขึ้นได
ขยายตัว มีประชากรมาขึ้ น จึงมี การอพยพผูคนไปตั้งเมืองใหม เชน พุ ทไธสง ชนบท ขอนแกน
มหาสารคาม เปนตน
กลุมพระวอและพระตา ถือไดวาเปนการอพยพผูคนมากที่สุดคือจํานวนกวาหาหมื่น
คน โดยการอพยพแบงเปน 6 ขบวน คือ ขบวนของหลวงราชโภนัย ทาวนาม พระตา พระวอ ทาว
พรหมสูน ทาวคําผง34ไดเขามาสรางบานเมืองบริเวณหนองบัวลมภู ตั้งชื่อเมืองวา “นครเขื่อนขันธ
กาบแกวบัวบาน”ในขณะเดียวกันพระตาก็มอบหมายใหหลวงราชโภชนัยและทาวนามนําไพรพล
จํานวนหนึ่ง ออกหาภูมิประเทศที่เหมาะสมแกการตั้งเมืองเพื่อกระจายกลุมคนใหมีที่ทํามาหากิน
และเปนบานพี่เมืองนองในการทําศึกสงคราม กลุมของทาวนามไดอพยพลงทางใต พบสถานที่ที่มี
ชัยภูมิเหมาะสมแกการตั้งบานเมืองคือมีที่ราบเหมาะแกการทําการเกษตรและมีภูเขาลอมรอบเปน
ปราการตามธรรมชาติ จึงนําไพรพลลงตั้งหลักปกฐานและตั้งเปนเมืองชื่อวา “ภูเวียง” (อยูใน
จังหวัดขอนแกนในปจจุบัน) ในขณะที่กลุมของหลวงราชโภชนัยอพยพไปทางทิศตะวันออก พบ
ชัยภูมิที่เหมาะสมแหงหนึ่งในลุมน้ําสงครามจึงขอตั้งบานเมืองขึ้นที่บานผาขาวพันนา ดังมีคํา
กลอนตอนหนึ่งกลาววา
“คือวาตามสายหวยสงครามใหญ หากมีนามแตงตั้งปฐมเคาเกาบุฮาน
ชื่อวาผาขาวพันนาบอเวินวังกวาง อันที่ในลําหวยสงครามบฮึดอยาก
ฝูงหมูปลาและกุงแลนเหี้ยเตาสกน มีทั้งดงสารชางยุงยางปาไมใหญ
ทั้งแฮดและชางคณาเนื้ออยูแฝง มีทั้งดงผาเผิ้งกวางทรายแกมหมูเถื่อน
บไดฮึดอยากฮอนดงนั้นแฮงสบาย”35
อยางไรก็ดีในเวลาตอมาเมืองนครเขื่อนขันธกาบแกวบัวบานถูกทัพพมาเขาโจมตี พระ
ตาตายในสนามรบ จนกระทั่งเมืองถูกทําลายในป ค.ศ.176836 จึงเกิดการอพยพอีกครั้งเพื่อหนีภัย
33

ประชุมพงศาวดารเลม 43 , 193-194.
34
มหาสิลา วีระวงศ ,ประวัติศาสตรลาว แปลโดย สมหมาย เปรมจิตต
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม,2535),91.
35
สุวทิ ย ธีรศาศวัต และคณะ,การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ํา
สงครามตั้งแต พ.ศ. 2475-ปจจุบัน (กรุงเทพฯ:สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.),2530),
22.
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โดยอพยพมาตั้งหลักแหลงที่ดอนมดแดงและมีใบบอกขอเปนเมืองขึ้นสงไปที่กรุงธนบุรี ตอมา
ภายหลังทัพของเวียงจันทนไดเขาโจมตีกลุมของพระวอที่ดอนมดแดงอีกครั้งและสามารถฆาพระ
วอได กลุมผูนําที่หลบหนีไดมีใบบอกขอความชวยเหลือจากกองทัพของเมืองนครราชสีมา37จึงเปน
เหตุใหทางกรุงธนบุรีใชเปนขอเหตุในการสงกองทัพเขาโจมตีเวียงจันทน ดังปรากฏวา
“พระเจาเวียงจันทนบุญสารบังอาจใหกองทัพยกเขามาในเขตไทยจับพระ
วอฆาเสีย พระเจากรุงธนบุรีใหกองทัพไทยไปปราบกรุงศรีสัตนาคนหุต”38
พรอมกับมีใบบอกไปยังหลวงพระบางใหแตงทัพเพื่อเขารบกับเวียงจันทน เจาหลวง
พระบางไมพอใจเวียงจันทนมาแตเดิม จึงแตงทัพไพรพลสามพันพรอมเสนาบดีคุมทัพไปชวยตี
เวียงจันทน39 ในสงครามครั้งนี้ ทัพธนบุรีไดรับชัยชนะจึงกวาดตอนผูคนทั้งเชื้อพระวงศและสามัญ
ชนทรัพยสินพรอมดวยพระแกวมรกตและพระบางของลาวกลับมาที่กรุงธนบุรี นอกจากนี้กองทัพ
ธนบุ รี ไ ด ทํ า ลายเรื อ กสวนไร น าและเสบี ย งอาหารเพื่ อ ป อ งกั น การสะสมกํ า ลั ง พลของเมื อ ง
เวียงจันทน40
จากสงครามในครั้ ง นี้ ทํ า ให อํ า นาจของกรุ ง ธนบุ รี ข ยายขอบเขตเข า ไปในภู มิ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยางชัดเจน ตอมาเมืองหลวงพระบางขอเปนเมืองประเทศราชของกรุงธนบุรี
เชนเดียวกับจําปาศักดิ์ที่เปนเมืองขึ้นของกรุงธนบุรีมากอนหนานี้ สงผลใหทายที่สุดดินแดนทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งฝงซายและฝงขวาของลําน้ําโขงตกอยูภายใตศูนยอํานาจเพียงแหง
เดียวคือกรุงธนบุรี
กลุมเจาผาขาวโสมพะมิต กลุมนี้อพยพในเวลาใกลเคียงกับกลุมพระวอและพระตา
เขามาตั้งถิ่นฐานที่บานผาขาว บานพันนา พระธาตุเชิงชุม ตอมาไดอพยพผูคนราวสามพันขามภู
พานมาตั้งเมืองบริเวณลุมแมน้ําปาวเรียกวาแกงสําโรงดงสงเปอย ตอมาชุมชนขยายตัวใหญขึ้น
จนยกเปนเมืองกาฬสินธุ 41

36

ธีรชัย บุญมาธรรม , ประวัตศิ าสตรสังคมอีสานตอนบน พ.ศ.2318-2450,15.
37
ประชุมพงศาวดารเลม3 (กรุงเทพฯ:คุรุสภา,2506),207.
38
สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ และสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,
สานสสมเด็จ เลม 6 (กรุงเทพฯ : คุรุสภา,2504), 244.
39
ประชุมพงศาวดารเลม10 (กรุงเทพฯ : คุรุสภา,2507),209-210.
40
มหาสิลา วีระวงศ ,ประวัติศาสตรลาว , 9.
41
ธีรชัย บุญมาธรรม,ประวัตศิ าสตรสังคมอีสานตอนบน พ.ศ.2318-2450 , 20.
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การอพยพของทั้ ง สามกลุ ม ใหญ นี้ มี ส าเหตุ ม าจากความขั ด แย ง กั บ ราชสํ า นั ก
เวียงจันทน นอกจากนี้บริเวณที่อพยพจะขยายเขามาจนถึงที่ราบสูงโคราชและเทือกเขาภูพานเพื่อ
หลีกเลี่ยงภัยจากสงคราม อยางไรก็ตามชุมชนใหมที่ตั้งขึ้นก็ไมสามารถดํารงตนเปนเอกเทศได
จะตองศูนยอํานาจที่ใหญกวาเสมอ จนกระทั่งดินแดนทั้งหมดตกอยูภายใตศูนยอํานาจเดียวคือ
ราชสํานักกรุงธนบุรี แตอยางไรก็ดีนอกจากดินแดนทางตอนใตของภูมิภาคที่รับเอาแบบอยางการ
ปกครองของราชสํานักสวนกลางไปใช หัวเมืองที่อพยพมาจากเวียงจันทนและไดขยายตัวไปตั้ง
เมืองใหมยังคงรักษาแบบอยางการปกครองแบบราชสํานักเวียงจันทน คือระบบ”อาญา 4” และมี
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีเปนของตนเองและรักษาใหเปนไปตามวัฒนธรรมเดิมของตน
2.7 ประวัติศาสตรดินแดนตะวันออกเฉียงเหนือสมัยรัตนโกสินทร ค.ศ. 1782-1890
ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร ดินแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับความสนใจจาก
ราชสํานักที่กรุงเทพมากขึ้น ดังที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงพระนิพนธไววา
“…ในสมัยรัชกาลที่ 1 มีพระราชประสงคจะตั้งหัวเมืองชั้นนอกใหเปน
กําลังของเมืองนครราชสีมา อยูในระหวางประเทศราชเวียงจันทนและนคร
จําปาศักดิ์ จึงโปรดใหเกลี้ยกลอมพวกพระยาในทองที่ใหไปตั้งภูมิลําเนา
ตามที่สมควรจะบํารุงใหเกิดประโยชนได ใครพาสมัครพรรคพวกไปตั้งอยู
เปนหลักแหลงจนเปนที่ประชุมชนเกิดขึ้น ณ ที่ใดก็โปรดใหตั้งที่นั่นเปน
เมืองมีอาณาเขตปกครองและทรงตั้งผูที่เปนหัวหนาใหเปนพระยาหรือพระ
ที่เจาเมือง และทรงตั้งญาติวงศซึ่งชวยกันทํานุบํารุงทองที่นั่นเปนตําแหนง
อุปราชราชวงศและราชบุตร ตามธรรมเนียมยศที่นิยมกันในเมืองลาวแต
ก อ นมาให เ มื อ งเหล า นี้ ส ง ส ว ยสิ่ ง ของต า งๆอั น หาได ใ นเมื อ งนั้ น มาใช
ราชการในกรุงเทพเปนหนาที่…พวกราษฎรซึ่งหลบหนีไปอยูตามฝงของ
แมน้ําโขงเมื่อครั้งตีเมืองเวียงจันทนกลับคืนมาเปนอันมาก”42
การดําเนินนโยบายทางการเมืองในสมัยรัชกาลที่1(ค.ศ.1782-1809)สืบเนื่องมาจาก
การอพยพของผูคนที่หลบหนีภัยสงครามไปอยูตามปาเขาเมื่อครั้งทัพธนบุรีบุกเวียงจันทน43ใน
42

สมเด็จฯเจาฟากรมพระนริศรานุวัตวิ งศและสมเด็จฯกรมพระดํารงราชานุภาพ,
สานสสมเด็จ เลม 6 , 245.
43
นงลักษณ ลิม้ ศิริ , “ความสําคัญของกบฏหัวเมืองอีสาน พ.ศ.2325-2445” (วิทยานิพนธ
มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยศิลปากร,2524),20.

24
ขณะเดียวกันก็สนับสนุนใหกลุมผูนําของผูอพยพใหตั้งเมืองใหมภายในตอนในของภูมิภาค สวน
ทางราชสํานักเวียงจันทนไดกลับฟนตัวกลายเปนบานเมืองอีกครั้ง ทางราชสํานักที่กรุงเทพจึงได
แทรกแซงการเมืองภายในโดยการดําเนินนโยบายควบคุมการแตงตั้งเจาเมืองเวียงจันทนเอง ดังนั้น
เจานันทเสนซึ่งถูกกวาดตอนมาในสมัยกรุงธนบุรีจึงไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาเมืองเวียงจันทนในป
ค.ศ.1782(พ.ศ.2325)44 การดําเนินนโยบายประการนี้ทางราชสํานักที่กรุงเทพ สามารถใชเมือง
เวียงจันทนเปนศูนยกลางในการควบคุมหัวเมืองลาวทางฝงซายแมน้ําโขงได45
ความสามารถในการควบคุมหัวเมืองตางๆในดินแดนตะวันออกเฉียงเหนือเปนปญหา
ใหมที่เกิดขึ้นภายหลังที่มีการตั้งเมืองใหมๆเพิ่มขึ้นหลายเมืองความพยายามของราชสํานักสยามที่
จะไมใหหัวเมืองตางๆมีประชากรมากเกินไปเพียงพอที่จะคุกคามราชสํานักในสวนกลางไดใน
ขณะเดียวกันทางราชสํานักจะตองไมสูญเสียรายไดซึ่งเปนสวยบรรณาการที่หัวเมืองนํามาถวาย ทํา
ใหทางสวนกลางตองใชนโยบายในการปกครองดูแลที่ลึกซึ้งพอสมควร อยางไรก็ดีความขัดแยง
ภายในที่เกิดขึ้นเองภายในหัวเมืองตางๆเปนสถานการณสําคัญที่ทางราชสํานักสยามใชเปนเหตุใน
การอนุญาตใหแบงไพรพลออกไปตั้งเมืองใหมๆได46ดวยสาเหตุประการนี้ทําใหหัวเมืองตางๆในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไมไดมีเสถียรภาพมั่นคงอยางแทจริง
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พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทน ฉบับหอสมุดแหงชาติ เลม6 (พระนคร : คลัง
วิทยา,2505), 45.
45
พรรษา สินสวัสดิ์ , “ความสัมพันธระหวางกรุงเทพกับหัวเมืองเวียงจันทนในรัชสมัย
สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห วั พ.ศ.2367-2370”(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยศิลปากร,2521), 61.
46
ลักษณะของการแบงแยกและปกครองเกิดขึ้นเปนประจําในหัวเมืองลาวฝาย
ตะวันออกการดําเนินนโยบายนี้สงผลใหอํานาจภายในหัวเมืองแตกยอยออกไปอีก หัวเมืองเหลานี้
จึงไมอยูในฐานะทีจ่ ะทาทายอํานาจของราชสํานักจากสวนกลางและการแตงตั้งผูน าํ ทองถิน่ ให
กลายเปนเจาเมืองใหมภายใตอํานาจของราชสํานักสยามทั้งจากเปนผูน ําดั้งเดิมก็ดีหรือผูนําทีเ่ กิด
ความขัดแยงภายแลวอพยพออกไปตั้งเมืองใหมก็ดี สงผลใหผูนาํ เหลานี้มีความขัดแยงกันระหวาง
หัวเมือง ในขณะเดียวกันผูน ําที่ขัดแยงกันเหลานีม้ ีความจงรักภักดีตอ ราชสํานักสยาม และราช
สํานักสยามสามารถที่จะควบคุมหัวเมืองตางๆเหลานี้ไดงา ย อีกประการที่สําคัญคือการสรางเมือง
กระจายทั่วภูมิภาคเปนเครือขายที่ปองกันการแผขยายอํานาจของเวียดนามเขามาในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือดวย

25
ในสมัยรัชกาลที่2(ค.ศ.1809-1824) ไดมีการอพยพอีกระลอกของชาวเวียงจันทนเขามา
ในดินแดนตะวันออกเฉียงเหนือผูนํากลุมชื่อทาวแล ไดเขามาตั้งหลักแหลงที่บานหนองน้ําขุน หนอง
อีจาน (ปจจุบันอยูที่อําเภอสูงเนิน) ตอมาไดมีผูเขามาสมทบอีกจํานวนมาก เมื่อคนมากขึ้นเมืองก็
ขยายออกไปมากขึ้ น เดิ ม ท า วแลขึ้ น กั บ เจ า อนุ ว งศ เ วี ย งจั น ทน ส ง ส ว ยให เ วี ย งจั น ทน จ นได รั บ
บรรดาศักดิ์เปนขุนภักดีชุมพล ตอมาไดอพยพผูคนไปตั้งเมืองใหมที่บานหลวง เนื่องจากที่เดิมขาด
น้ํา และไมยอมสงสวยใหเวียงจันทน แตมีใบบอกมาขอขึ้นกับกรุงเทพผานทางเมืองนครราชสีมา
ทางสวนกลางจึงแตงตั้งใหเปนพระยาภักดีชุมชน และยกบานหลวงขึ้นเปนเมืองชัยภูมิ
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3(ค.ศ.1824-1851)เกิดสงครามกับกองทัพเจาอนุวงศเวียงจันทน
ภายหลังทางเวียงจันทนพายสงคราม ทางกองทัพสยามไดทําลายนครเวียงจันทนเพื่อไมใหเปนฐาน
สั่งสมกําลังของเวียดนามในการขยายอํานาจเขามาในราชอาณาเขต47 และไดกวาดตอนผูคนลาว
เขามาในราชอาณาเขตเปนจํานวนมากพรอมกันนั้นก็ใหทาวพระยาทั้งหลายกวาดตอนผูคนที่
กระจัดกระจายหลบซอนจากภัยสงครามกลับมาตั้งภูมิลําเนาตามเมืองนั้นๆเปนผลใหจํานวน
ประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว48
หลั ง สงครามเจ า อนุ ว งศ ไ ด เ กิ ด เมื อ งต า งๆมากขึ้ น ในดิ น แดนตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
อยางไรก็ตามการตั้งเมืองใหมนี้ทางสวนกลางไดกําหนดลําดับความสัมพันธ ความความสําคัญของ
เมืองนั้นๆโดยแบงเปนลําดับ เมืองเอก เมืองโท เมืองตรี และเมืองจัตวา ใหเจาเมืองเปนผูปกครอง
ดูแลราษฎรของตนเองและกําหนดหนาที่ใหเจาเมืองเปนผูเก็บสวยประจําปสงใหกับเมืองที่ตนเอง
สังกัดเปนทอดๆจนกระทั่งถึงราชสํานักที่กรุงเทพ
นโยบายการสนับสนุนใหตั้งเมืองใหมในหัวเมืองลาวฝายตะวันออกสงผลมาถึงสมัย
รั ช กาลที่ 4(ค.ศ.1851-1868)เกิ ด การอพยพไปตั้ ง เมื อ งใหม โ ดยขอแบ ง ไพร พ ลจากเมื อ งเดิ ม ไป
จนกระทั่งถึงรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 (ค.ศ.1868-1910) ไดมีพระบรมราชโองการประกาศงดการ
แตงตั้งเมืองใหมในป ค.ศ.1885 เพราะทรงเล็งเห็นวาการตั้งเมืองใหมไมกอใหเกิดประโยชนแตกลับ
เปนโทษเพราะมีปญหาในเรื่องของการแยงชิงผูคนและเขตแดนของแตละเมืองติดตามมา49
47

เจาพระยาทิพพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ฉบับหอสมุดแหงชาติ
(พระนคร : ป.พิศนาคะ,2506), 65.
48
ชัย เรืองศิลป, ประวัติศาสตรไทยสมัย พ.ศ.2352-2453 ดานสังคม (กรุงเทพฯ : กิ
ติวรรณ,2519), 160-170.
49
สมเด็จเจาฟากรมพระนริศรานุวัติวงศและสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,
สานสสมเด็จ เลม6, 299.
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นอกจากการใช น โบายแบ ง แยกและปกครองแล ว ทางราชสํ า นั ก สยามยั ง ใช ก าร
พระราชทานชื่อนามเปนการควบคุมอีกชั้นหนึ่ง เพราะนอกจากจะไดรับรูสภาพของเมืองนั้นๆเพื่อตั้ง
ชื่ อ เมื อ งแล ว การพระราชทานนามเมื อ ง นามเจ า เมื อ งและกรมการเป น ส ว นช ว ยสร า งความ
จงรักภักดีที่ขุนนางทองถิ่นมีตอรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ยังทําใหหัวเมืองเหลานี้เปนอิสระและเปน
เอกเทศแกกันเพราะแตละเมืองจะยึดถือวาเมืองของตนขึ้นตรงตอสวนกลางเทานั้น การจัดเก็บและ
สงสวยจะกระทําโดยผานเมืองที่ตนสังกัดเทานั้น ในตรงขามความสัมพันธสวนกลางจะเปนไปใน
ลักษณะมีบุญคุณกับหัวเมืองทองถิ่นทุกๆหัวเมือง การเรียกเก็บสวยจึงตกอยูในสภาพของการเอื้อ
ประโยชน ตอกั น ระหวางราชสํา นักและขุน นางท องถิ่น ดั ง นั้ นจะเห็น ว าระบบการแบงแยกและ
ปกครองและระบบการสรา งความจงรัก ภัก ดี เ ปน นโยบายของสว นกลางที่สอดคลอ งกับ ความ
ตองการของขุนนางทองถิ่น การที่สวนกลางไมยุงเกี่ยวกับระบบการปกครองทําใหหัวเมืองตางๆมี
อิสระในตนเองคอนขางมากดังนั้นแมวาจะมีการสักเลกเพื่อเรียกเก็บสวยอยางหนักก็ตามแตขุนนาง
ทองถิ่นก็ยังคงรักษาความสัมพันธกับสวนกลางเปนอยางดีตราบกระทั่งที่อํานาจการปกครองครอง
เมืองยังอยูในกลุมของตนเอง
การคุกคามของชาติมหาอํานาจตะวันตกเปนสาเหตุที่ทําใหรูปแบบการปกครองใน
ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไป ในป ค.ศ.1882(พ.ศ.2425) รัชกาลที่5ทรงมีนโยบายกระชับอํานาจการปกครอง
ในหัวเมืองลาวฝายตะวันออกมากขึ้นดังปรากฏในพระราชปรารถของพระองคตอนหนึ่งวา
“…กรุงสยามไดทําหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศมา
ช า นาน บ า นเมือ งก็เ ดิ น ขึ้น สูค วามเจริญเปน อั น ดั บและบั ดนี้ ฝรั่ง เศส
ปราบปรามไดเมืองเขมรและญวนตังเกี๋ยอยูในอํานาจ ฝรั่งเศสไดจัดการ
ทํานุบํารุงเขตแดนใกลชิดติดตอกับชายพระราชอาณาเขตตั้งแตทิศใตไป
ทิศตะวันออกจนโอบถึงทิศเหนือ และฝายอังกฤษก็ไดจัดการเขตแดน
พมาตอเขามากับเขตแดนสยามทางฝายทิศใตและทิศตะวันตกโอบถึง
ยางแดง เงี้ยว เขิน เชียงตุง เขตแขวงทั้งสามพระนครนี้ก็ยังไมตัดสิน
แบงปนใหเปนที่ตกลงกัน ผูคนเขมร ขาปาดง ญวน ลาว เงี้ยว ซึ่งเปนขา
ขอบขัณฑสีมากรุเทพมหานคร อันตั้งคฤหัสคานอยูตามปลายพระราช
อาณาเขตก็สับสนปะปนกับคนที่อยูนอกอาณาเขต…ควรจะจัดขาหลวง
ที่มีคุณวุฒิปรีชาสามารถออกไปรักษาพระราชอาณาเขตซึ่งติดตอกับหัว
เมืองตางประเทศใหเปนที่เรียบรอย…”50
50

ประชุมพงศาวดาร เลม3 ,370.
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ดังนั้นจึงมีการสงขาหลวงหลายนายออกไปประจําการตามหัวเมืองตางๆแตยังไมมี
การเปลี่ ยนแปลงหั ว เมืองแต อยางใด จนกระทั่ง ถึ ง ป ค.ศ.1890(พ.ศ.2433)
ไดเ ริ่ม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงและจัดรูปแบบการปกครองแบบใหมโดยรวมหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
และหัวเมืองเขมรปาดงเขาดวยกันและแบงออกเปนสี่กองใหญดังนี้คือ
1. หัวเมืองลาวฝายตะวันออก กองวาราชการอยูที่เมืองจําปาศักดิ์
2.หัวเมืองลาวฝายตะวันออกเฉียงเหนือ กองวาราชการอยูที่อุบลราชธานี
3.หัวเมืองลาวฝายเหนือ กองวาราชการอยูที่เมืองหนองคาย
4.หัวเมืองลาวฝายกลาง กองวาราชการอยูที่เมืองนครราชสีมา
เป น ที่ น า สั ง เกตุ ว า เรื่ อ งของหั ว เมื อ งลาวฝ า ยตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ก อ นหน า ป
ค.ศ.1884(พ.ศ.2427) เปนการรับรูอยางคลุมเครือจากสวนกลางวา ทราบวามีหัวเมืองปรากฏอยู
แตไมรูตําแหนงที่แนชัดวาอยูบริเวณใดของภูมิภาค เปนการรับรูผานใบบอกและฏีกาหรือผูที่มี
ประสบการณถายทอดผานคําบอกเลา จนกระทั่งพระวิภาคภูวดล(J.Mc Carthy)เจากรมแผนที่
สยามคนแรกที่ไดเขาไปสํารวจและทําแผนที่บริเวณภาคอีสาน ไดบันทึกไววา
“ภูมิภาคชายแดนดังกลาวเปนพื้นที่กวางนาสนใจอยางยิ่ง สําหรับวิจัยเชิง
ภูมิศาสตร เพราะเปนที่ไมมีชาวยุโรปคนใดเคยเดินทางไปถึง ในแผนที่
ปรากฏเปนที่วางเปลาไมมีรายละเอียด…”51
แตอยางไรก็ตามแผนที่ของพระวิภาคยภูวดล ยังใหสัดสวนภูมิศาสตรในแผนที่ผิดจาก
ความเปนจริงแตก็เปนแผนที่ฉบับแรกที่บอกถึงตําแหนงที่ตั้งของหัวเมืองตางๆและเปนสิ่งสําคัญใน
การวางนโยบายกระชับอํานาจที่รัชกาลที่5 ทรงมีตอหัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.8 รูปแบบระบบการปกครองของหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
การอพยพเขามาหลายระลอกของกลุมประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสงผลให
เกิดการตั้งเมืองโดยกลุมผูนํากันอยางแพรหลาย เมื่อเขามาตั้งเมืองในเขตอิทธิพลของราชสํานัก
กรุงเทพมากขึ้น ทางราชสํานักกรุงเทพไดสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติการแตงตั้งกรมการเมืองระดับสูง 4

51

วิภาคยภูวดล ,พระ, “บันทึกการบุกเบิกและสํารวจในแดนสยาม” แปลโดย รอ.หญิง
สุมาลี วีระวงศ ,วารสารแผนที่ฉบับพิเศษครบรอบ200ป กรุงรัตนโกสินทร (กรกฎาคม2524มิถุนายน2526), 63.

28
อันดับแรกของหัวเมืองนั้นๆ ที่เรียกกันวา “อาญาสี่”52อันไดแก เจาเมือง อุปราช(อุปฮาด) ราชวงศ
และราชบุตร สวนระดับขุนนางที่ต่ํากวาอาญาสี่ทางหัวเมืองมีสิทธิ์ที่จะแตงตั้งและบริหารเอง
แตในสวนของเมืองนครราชสีมาและหัวเมืองเขมรปาดงนั้นอยูนอกกฎเกณฑเนื่องจาก
เมืองนครราชสีมาอยูในฐานะเปนเมืองพระยามหานคร ทางราชสํานักกรุงเทพจึงโปรดเกลาฯสง
ขาหลวงมาปกครองดูแลตางพระเนตรพระกรรณ ซึ่งทางราชสํานักกรุงเทพถือวาเปนสวนหนึ่งของ
ราชอาณาจั ก ร ไม ใ ช เ มื อ งประเทศราชเหมื อ นหั ว เมื อ งอื่ น ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เมื อ ง
นครราชสีมามีฐานะเปนเมืองพระยามหานครมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณ ดังนั้นจึงใชการ
ปกครองระบบเดียวกับสวนกลางคือ เจาเมือง ปลัดเมือง ยกกระบัตร ผูชวยเจาเมืองและตําแหนง
อื่นๆรองลงมา เมืองบริวารของนครราชสีมา เชน เมืองนครจันทึก เมืองพิมาย เมืองจตุรัส และเมือง
ชัยภูมิ (ชัยภูมิเกา กอนที่ทาวแลจะอพยพชาวเวียงจันทนเขามาใหม) ก็ใชรูปแบบเดียวกันกับเมือง
นครราชสีมา ตอมาปลายสมัยอยุธยา ไดมีการตั้งเมืองทางตอนลางของภูมิภาค เรียกกันวาหัวเมือง
เขมรปาดง ไดแกเมืองรัตนบุรี เมืองสังฆะ (สังขะ) เมืองขุขันธ เมืองสุรินทรหัวเมืองเหลานี้ขึ้นตอ
เมืองนครราชสีมาแตก็มีฐานะเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักร จึงไมใชระบบอาญาสี่ในการปกครอง
53

ระบบอาญาสี่ ที่ ใ ช กั น ในหั ว เมื อ งอี ส านสามารถแบ ง ลํ า ดั บ ชั้ น ได อี ก ระดั บ ตาม
ความสําคัญของเมือง เชนหากเปนหัวเมืองเล็กและมีความสําคัญนอย ก็จะเรียกตําแหนงของ
อาญาสี่วา เจาเมือง อรรคฮาด อรรควงษ และวรบุตร54
รองลงมาจากอาญาสี่จะเปนผูชวยอาญาสี่ มี 4 ตําแหนง คือ ทาวสุริโย ทาวสุริยะ ทาว
โพธิสาร และทาวสุทธิสาร ตําแหนงทั้งสี่มีหนาที่พิจารณาคดีอรรถคดีพิพากษาแหงศาลเมืองชั้นสูง
และการปกครองแผนกตางๆของเมือง55

52

ประวัติศาสตรภาคอีสานและเมืองมหาสารคาม (มหาสารคาม : ม.ป.ท.,2522.
พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ (นายบุญชวย อัตถากร),2522), 34.
53
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพานิชย,สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาค
อีสาน (กรุงเทพฯ:มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย,2542), 5,210.
54
ธีรชัย บุญมาธรรม, “ประวัติศาสตรทองถิ่นของหัวเมืองกาฬสินธุ พ.ศ.2336-2450”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2528), 46.
55
เติม วิภาคยพจนกิจ,ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : ธรรมศาสตร,2530), 340.

29
สวนตําแหนงขุนนางรองลงมาจะเปนระดับเสนาบดีที่เรียกกันวา”ขื่อบานขางเมือง”ใน
การบริหารไดแก เมืองแสน เมืองจันทร เมืองขวา เมืองซาย เมืองกลาง (ตําแหนงเมืองขวา เมือง
ซาย เมืองกลาง มีฐานะเทากัน มีหนาที่เหมือนกัน เพียงแตแบงหนาที่ตามพื้นที่ภาคตางๆของเมือง
คือ ภาคขวามือ ภาคซายมือ ภาคกลาง) เมืองคุก เมืองฮาม เมืองแพน นาเหนือ นาใต ซาเนตร ซา
นนท ซาบัณฑิต สุโพ
ตําแหนงอาญาสี่ มักจะมีบรรดาศักดิ์เปน “เจา” นําหนา ตําแหนงผูชวยอาญาสี่ ก็มีชั้น
”เจา”หรือ”ทาว”สวนตําแหนงเสนาบดีและขุนนางตางๆมียศเปน “เพี้ย”หรือ”เพีย”ซึ่งนาจะตรงกับคํา
วา”พระยา”56นอกจากนั้นแลวยัง ปรากฏวามีตําแหนงพิเศษที่อาญาสี่ตั้งขึ้นเพื่อในกรมของตนเอง
อีกก็ได เชนเพียนามเสนา เพียมหาเสนา เพียจันทะฮด เพียซามาตย เพียซานุซิต เพียแกวดวงดี เพีย
สุวรรณไมตรี เพียอัครวงศ เพียเนตรวงศ เพียนามวงศ เพียวุฒิวงศ เปนตน เพียเหลานี้เปนตําแหนง
พิเศษที่ใชชวยราชการตามกองตางๆตามที่เจาเมืองออกคําสั่ง
หนาที่ของอาญาสี่
หนาที่ของอาญาสี่ถึงแมวาจะไดรับสิทธิ์ในการปกครองดูแลเมืองตัวเองแตจะตองดูแล
ผลประโยชนของราชสํานักกรุงเทพ รวมทั้งตองรับคําสั่งจากสวนกลางดวย ดังนี้
เจาเมือง เปนหัวหนาบริหารสูงสุดของหัวเมือง มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.ดูแลสารทุกขของราษฎร
2.ดูแลผลประโยชนของบานเมือง และผลประโยชนของประชาชน
3.ตัดสินคดีความตางๆแกคูคดีที่เกิดขึ้นในหัวเมืองของตนเอง
4.ดูแลรับผิดชอบโภคทรัพยและผลประโยชนที่เกิดขึ้นในเมือง
5.ตั้งดานตรวจตราผูคนเขาออกผานดานทาง
6.ระวังโจรผูรายที่เขามาเบียดเบียนราษฎร
7.ดูแลเก็บสวยสาอากรสงเจากระทรวงใหญในเมืองหลวง
8.ทําใบบอกเหตุการณบานเมืองตอเจาพนักงานในเมืองหลวง
9.สงขาวศึกสงครามที่จะรุกล้ําเขามาในราชอาณาเขตตอพนักงานใหญในเมือง
หลวง
10.ดูแลจับกุมโจรผูราย
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เรื่องเดียวกัน, 343.
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อุปราช มีอํานาจหนาที่ทําการแทนเจาเมืองกรณีปวย ตาย หรือไปราชการตางหัวเมือง
ในกรณีที่อุปราชทําการแทนจะมีสิทธิ์เทากับเจาเมือง มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1.เปนผูรวบรวมสรรพบัญชีสวยสาอากรของเมือง
2.เปนผูทําบัญชีสํามะโนครัว บัญชีเลก ไพรสม ไพรสวย ที่สักเลกขึ้นบัญชีไว
3.เปนผูเรงรัดใหกรมการ ตําแหนงที่รองลงไปทําหนาที่เก็บสวยสาอากรจากราษฎร
รวบรวมไปสงเมืองหลวงมิใหคาง
4.เปนผูออกประกาศเกณฑพลเมืองมาเปนทหารในกองทัพเมื่อเกิดศึกสงคราม
5.เปนธุระใหคําปรึกษาขอราชการกับกรมการชั้นผูนอย
6.เปนผูตักเตือนกรมการผูนอยใหปฏิบัติหนาที่
ราชวงศและราชบุตรทั้งราชวงศและราชบุตรตองทํางานและมีภาระหนาที่ที่เกี่ยวเนื่อง
กัน ดังนี้
1. ถาราชวงศเปนผูคุมกองทัพไปทําศึกสงคราม ราชบุตรจะตองทําหนาที่สงเสบียง
อาหาร กระสุนดินดํา สรรพาวุธตางๆรวมทั้งเกณฑผูคนเพิ่มเติม
2. ถาราชบุตรเปนผูนํากองทัพ ราชวงศจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับราชบุตรในขอที่หนึ่ง
3. ราชวงศและราชบุตรจะตองเปนผูนําเงินสวยสงตอเจาพนักงานที่เมืองหลวง
ผลัดเปลี่ยนกันไป
4. ราชวงศและราชบุตรเปนผูควบคุมไพรพลเมืองที่เปนชายฉกรรจ ทําบัญชีไพรพลให
พรอมที่จะจัดเปนกองทัพ ทั้งราชวงศและราชบุตรเปนแมทัพทั้งสองตําแหนง
5. ราชวงศและราชบุตรทําหนาที่เปนผูชวยราชการของเจาเมืองและอุปราชเวลา
บานเมืองเปนปกติ
อาญาสี่ จ ะมี สิ ท ธิ์ เ ฉพาะเรื่ อ งราวในหั ว เมื อ งของตนเท า นั้ น หากเป น เรื่ อ งอื่ น หรื อ
เกี่ยวของกับหัวเมืองอื่นหรือเรื่องเขตแดน จะตองปรึกษาและรับคําสั่งจากเมืองใหญ ดังนี้
1.การศึกสงคราม ตองรับคําสั่งจากเมืองหลวง
2.ไมมีสิทธิ์ในการตัดสินคดีความที่ตองลงโทษถึงประการชีวิต ตองนําคดีขึ้นใหเมือง
ใหญหรือเมืองหลวงตัดสิน
3.ไมมีสิทธิกําหนดเขตแดนหัวเมืองของตน หากมีกรณีพิพาทเขตแดนกับเมืองขางเคียง
ตองแจงใหสวนกลางทราบ
4.ไมมีอํานาจในการแตงตั้งถอดถอนคณะอาญาสี่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนอํานาจ
ของเมืองหลวง
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หนาที่ของขื่อบานขางเมือง
เมืองแสนและเมืองจันทร เมืองแสนมีหนาที่กํากับฝายทหารคลายกับสมุหพระ
กลาโหม ส ว นเมื อ งจั น ทร มี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลฝ า ยพลเรื อ นทํ า หน า ที่ ค ล า ยกั บ สมุ ห นายก มี
ความสําคัญระดับ”ขื่อของเมือง”57 เปนเสนาบดีชั้นผูใหญมีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1. ออกหนังสือเดินทางแกราษฎรที่ตองการเดินทางไปมาระหวางเมืองเพื่อกิจการ
คาขาย
2.เปนผูแตงใบบอกกิจการบานเมืองสงไปยังเมืองหลวง
3.เปนตุลาการพิพากษาตัดสินคดีความของราษฎร หากเปนคดีใหญตองเสนอไปทาง
คณะอาญาสี่
4.เปนธุระในการเกณฑราษฎรเพื่อตอนรับขาหลวงที่มาราชการ
5.เปนธุระจัดรับรองขาหลวงที่มาราชการ
6.เปนธุระในการจัดการปกครองระดับชุมชนเล็กๆในหัวเมือง
7.เปนธุระในการจับโจรผูรายที่เกิดขึ้นในเมืองหรือหนีมาจากเมืองอื่น
8.ดูแลความเรียบรอยในเมือง
9.เปนผูเก็บบัญชีอาวุธ รักษาอาวุธยุทธภัณฑสําหรับบานเมือง
เมืองซายเมืองขวาและเมืองกลาง ตําแหนงทั้งสามเปนตําแหนงที่เทาเทียมกัน
เพียงแตแบงภูมิภาคของเมืองในการรับผิดชอบของแตละตําแหนงมีหนาที่ดังนี้
1.รักษาบัญชีคนโทษและดูแลนักโทษ รับคําสั่งใหปลดปลอยหรือกักขัง
2.เปนผูจัดทําเรือนจําซึ่งที่คุมขังนักโทษ และสรางหรือซอมเรือนจํา
3.ดูแลวัดวาอาราม ปฏิสังขรณ หรือสรางใหมตามคําสั่งของอาญาสี่
4.เปนผูกํากับการสักเลกตามคําสั่งของอาญาสี่
5.ดูแลรักษาบัญชีเลก และเลกเขยสูตางเมือง
เมืองคุกเมืองฮามและเมืองแพน ตําแหนงนี้เปนผูชวยของเมืองซายเมืองขวาและ
เมืองกลางคลายกับตําแหนง”พะทํามะรง”หรือ”สัสดี” มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1.เปนผูคุมกํากับคุกตาราง ไมใหนักโทษหลบหนี
2.เปนธุระเรื่องนักโทษตามคําสั่งจากเมืองซายเมืองขวาหรือเมืองกลาง
นาเหนือและนาใต ทั้งสองตําแหนงมีหนาที่รับผิดชอบเหมือนกัน ดังนี้
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เติม วิภาคยพจนกิจ , ประวัติศาสตรอีสาน , 341.
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1.จัดหาขาวขึ้นยุงฉางสําหรับเปนเสบียงอาหารยามเกิดศึกสงครามและใชเลี้ยงขาหลวง
ที่มาราชการในหัวเมืองและเมืองใกลเคียง
2.เปนผูออกเดินเก็บสวยจากเขยสู คือ เลกที่ไปมีภรรยาอยูตางเมือง เรียกวา”เดินทุง”
การเก็บสวยนี้เก็บประจําทุกป
3.เปนผูออกเดินเก็บสวยจากราษฎรในเขตบานเมือง
4.ออกเดินทําสํามะโนประชากรในเขตบานเมืองสามครั้งตอป
5.เปนพนักงานรักษาสัตวที่หนีมายังไมมีเจาของ
6.เป น พนั ก งานจั ด ทํ า บั ญ ชี แทงจํ า หน า ยเลกหนี เลกตาย เลกชรา เลกพิ ก าร เลก
อุปสมบท ตามคําสั่งจากเมืองแสนและเมืองจันทร
ซาเนตรและซานนท ตําแหนงทั้งสองนี้เปนเสมียนประจําตัวของเมืองแสนและเมือง
จันทร มีหนาที่ดังนี้
1.เปนเสมียนของเมืองแสนและเมืองจันทร
2.เปนผูชวยเมืองแสนและเมืองจันทรในการพิพากษาคดีทั่วไป
3.ทํางานตางๆตามคําสั่งของเมืองแสนและเมืองจันทร
ซาบัณฑิต ตําแหนงของซาบัณฑิตเหมือนเจากรมอาลักษณมีหนาที่ดังนี้
1.เปนพนักงานอานทองตราที่สงไปจากเมืองใหญหรือเมืองหลวง และอานประกาศ
คําสั่งของเจาเมือง กรมการเมืองผูใหญในเวลาประชุมที่ทองสนามหลวง
2.อานประกาศโองการแชงน้ําในพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยาธิษฐาน
3.ประกาศตั้งชื่อหัวครูสําหรับเมือง และประกาศตั้งกรมการผูนอยที่อาญาสี่ไดออก
ประกาศแตงตั้ง
4.เป นผู รวบรวมหนัง สือราชการ ใบบอก และบัญชีตา งๆไวให เ ปน หมวดหมูสํ าหรับ
บานเมือง
5.เปนผูคํานวณศักราช ป เดือนสําหรับปหนึ่งๆนั่นคือ ประกาศวันสงกรานต เกณฑพิรุณ
ศาสตร เกณฑธัญญาหาร เกณฑกาลโยคในปนั้นๆ
สุโพ ทําหนาที่เปนผูบัญชาการทหารสูงสุดของเมือง
นับจากตําแหนงของเมืองแสนลงมาจนถึงสุโพนับวาเปน”ขางของเมือง” นอกจากนี้ยังมี
เจาหนาที่ปกครองระดับทองถิ่นที่ใกลชิดกับราษฎร ไดรับคําสั่งและนโยบายมาจากเสนาบดี มา
ดํ า เนิ น การหรื อ จั ด รายงานเหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหมู บ า นตนเสนอต อ เจ า หน า ที่ ผู ใ หญ
ตามลําดับ เจาหนาที่ปกครองสวนทองถิ่นของหัวเมืองมีดังนี้
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ทาวฝายและตาแสง เปนทาวฝายเปนหัวหนาปกครองชุมชนที่มีขนาดเล็กกวาเมือง
เทียบเทากับอําเภอ สวนตาแสงปกครองชุมชนชนในระดับแขวง บางครั้งจึงเรียกวา”นายแขวง” ซึ่งมี
ฐานะเทียบไดกับตําบลขนาดใหญ ตาแสงจะอยูในการบังคับบัญชาของทาวฝายโดยตรงและทั้ง
ทาวฝายและตาแสงโดยทั่วไปจะขึ้นกับเมืองแสนและเมืองจันทร มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1.ทาวฝายและตาแสงทําหนาที่รับรายงานจากกํานันและจาบาน รายงานตอเมืองแสน
และเมืองจันทร ตามเรื่องราวตอไปนี้
1.1 เรื่องโจรผูราย
1.2 เรื่องผลประโยชนของบานเมืองและทรัพยที่เกิดขึ้นในหมูบาน เขต
และแขวง
1.3 รายงานผลผลิตของพืชพันธุธัญญาหาร
1.4 รายงานสภาพฝน
1.5 รายงานสภาพสัตวพาหนะและโรคระบาด
ทาวฝายและตาแสงรับคําสั่งจากเมืองแสนและเมืองจันทรหรือประกาศของทางราชการ
แจงแกกํานันและจาบานเพื่อประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน
กํานันและจาบ าน แขวงจะแบงการปกครองออกเป นหมูบานซึ่งตํ าแหนง หัวหนา
หมูบาน เรียกวา ”กํานัน”(ภาษาอีสาน หมูบานเทียบไดกับตําบล บานเทียบไดกับหมูบานในภาค
กลาง ถาเปนบานแตละหลัง จะเรียกวาเรือน) กํานันแตละคนจะมีผูชวยกํานันได2-6คน ตามบาน
เล็กหรื อใหญ อัน เนื่ องจากแตละหมูบานอยูหางกัน มากจึงตองมีผูช วยไวชวยดูแล ผูชวยกํ านัน
เรียกวา “จาบาน” ทั้งกํานันและจาบานมีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1. ดูแลราษฎรและระวังโจรผูราย
2. ตรวจดูไรนาและการคาขายของราษฎร
3. ทํารายงานยื่นเสนอตอตาแสงและทาวฝาย
4. ประกาศใหราษฎรหามปลอยควายลงมาในฤดูหวานกลาทํานา ตอเมื่อเกี่ยวขาวแลว
เสร็จจึงปลอย
5. ประกาศและจัดเทศกาลงานบุญประจําป
6. ประกาศใหราษฎรทําพิธีบวงสรวงผีปูตาตามจารีตโบราณ
7. ระมัดระวังอาเพทที่จะเกิดในหมูบาน หากเกิดขึ้นตองปาวประกาศใหราษฎรรวมตัว
สวดมนตเพื่อขับไลผี
8. ประกาศหามไมใหคนหมูบานอื่นเขามาในหมูบานหลังจากสวดพิธีไลผีเสร็จสามวัน
เจ็ดวัน
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9. ถามีขาหลวงผานมาภายในระยะเวลาสามวันเจ็ดวัน กํานันตองเกณฑคนหาบขาว
ของของขาหลวงไปยังหมูบานอื่น
10. กํานันและจาบานเปนธุระจัดหาอาหารดูแลขาหลวงตลอดเวลาที่พักในเขตหมูบาน
ตองเกณฑราษฎรเปนเวร เพื่อระวังทรัพยสิน และอันตรายอันจะเกิดแกขาหลวง
11. กํานันและจาบานมีหนาที่ตัดสินคดีความเล็กๆนอยๆที่เกิดขึ้นในหมูบาน
12. กํานันจะตองประกาศใหชาวบานมาเสียสวยเมื่อกรมการเมืองมาจัดเก็บ
13. กํานันและจาบานจะตองประกาศใหราษฎรรับทราบเมื่อมีกรมการออกมาสักเลก
14. หากมีสัตวใหญพลัดมาในเขตบาน หาเจาของไมได กํานันและจาบานตองรวบรวม
เอาไวเพื่อนําสงแกตาแสงทาวฝาย เพื่อสงตอไปเปนพาหนะสําหรับบานเมือง
2.9 การขยายเมืองของหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
นับจากสมัยกรุงธนบุรีเปนตนมา อํานาจของรัฐบาลจากสวนกลางไดแผเขาควบคุม
ดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนฝงซายและฝงขวาของแมน้ําโขงตั้งแตหลวงพระบางลง
มาจนถึงจําปาศักดิ์ แตเนื่องจากความวุนวายในราชสํานักธนบุรี ทําใหสวนกลางไมไดเขาไปยุง
เกี่ยวกับการปกครองในหัวเมืองเหลานี้มากนัก จนกระทั่งเขาสูตนสมัยรัตนโกสินทร ทางรัฐบาล
สวนกลางจึงไดมีนโยบายตั้งเมืองเวียงจันทนและจําปาศักดิ์เปนเมืองประเทศราช และสรางหัวเมือง
ชั้นนอกเพื่อเปนกําลังใหกับเมืองนครราชสีมาในบริเวณระหวางเวียงจันทนและจําปาศักดิ์58ดังนั้น
จึงสนับสนุนใหกลุมผูนําการอพยพตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนแลวโปรดเกลาฯใหมีการตั้งเปนเมืองขึ้น
นอกจากนี้เมื่อบรรดากลุมผูนําทองถิ่นตางๆเกิดความขัดแยงขึ้นภายในหัวเมืองและแยกตัวออกไป
ตั้งเมืองใหมทางรัฐบาลสวนกลางก็สงเสริมสนับสนุนดวยการยอมรับและตั้งชื่อเมืองใหมให ดวย
เหตุนี้ บรรดาเพียบางกลุม จึงตองการเปลี่ยนฐานะตัวเองขึ้นเปนอาญาสี่จึงพากันยกไพรพลแยก
ออกไปตั้งเมืองใหม ทําใหเมืองไดขยายตัวออกไปอยางกวางขวางในภูมิภาค จากตนรัตนโกสินทร
จนกระทั่งมีประกาศงดตั้งเมืองในป ค.ศ. 1885 (พ.ศ.2428)พบวามีเมืองที่ตั้งขึ้นใหมที่ไมรวมกับ
เมืองที่ตั้งขึ้นมาในสมัยอยุธยาและธนบุรี ทั้งหมด 113 เมือง59 ดังนั้นการศึกษาเรื่องการจัดเก็บภาษี
จึงจําเปนที่จะตองใหภาพของการบังคับบัญชาระหวางหัวเมืองระดับตางๆเพื่อความสะดวกใน
การศึกษาเรื่องของภาษีในบทตอไป
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นงลักษณ ลิม้ ศิริ, ”ความสําคัญของกบฎหัวเมืองอีสาน พ.ศ.2325-2445” , 20.
59
เมืองในภาคอีสาน (ม.ป.ท.;2516. อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพพระยา
อุดรธานี (จิตร จิตตะยโสธร),2516.
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การใชนโยบายแบงระดับเมืองในหัวเมืองอีสาน เมืองสวนใหญทางกรุงเทพจะใหขึ้นตรง
ตอกรมมหาดไทยแตจะมีเมืองในการกํากับดูแลเรื่องของการจัดเก็บและเรงรัดสวย จากการศึกษา
พบวาเมืองที่มีหนาที่กํากับดูแลเมืองเล็กๆ ดังนี้
ตารางที่1 ตารางแสดงเมืองที่มีหนาที่กํากับดูแลหัวเมืองยอย
ชื่อหัวเมือง
จําปาศักดิ(์ 2324)

ชื่อเมืองในการกํากับดูแล
คําทองนอย(2373) , เซลําเภา(2388) , โพนทอง (2388) , บัวบุณฑริก
(2390) , นครเพ็ง(2407) , กุสุมาลยคีร(ี 2410) , สุวรรณคีรี (2412) ,
วาปไพรบูรณ(2413) ,มธุรสาผล(2411) , อุทุมธารา(2415) , สูตนคร
(2417) , สะพังภูผา(2422) , วารินชําราบ(2423) , โดมประดิษฐ(2424),
สูตวารี (2424)
สีทันดร(2371)
มูลปาโมกข (2424)
คําทองใหญ(2321)
สะพาด(2348)
สุรินทร(2302)
สุรพินทนิคม(2425) , ธุมพลบุรี(2425)
สังฆะ(2302)
พรหมขันธ(2409) , ศิขรภูมิพิสัย(2412) , กัณทรรมย(2415)
อุ บ ลราชธานี ว นาลั ย เสนางคนิคม(2388) , พิบูลมังสาหาร(2406) , ตระการพืชผล(2406)
(2334)
มหาชนะไชย(2406) , ชานุมาลมณฑล (2422) , พนานิคม(2424) ,
เกษมสีมา(2425)
กาฬสินธุ(2336)
แซงบาดาล(2383) , กุฉินารายณ (2383) , ภูแลนชาง(2383) , ทาขอนยาง(2383) ,กันทรวิชัย(2417) , กมลาไสย(2409),(สหัสขันธ(2409) ,
เสลภูมินิคม(2422)
สุวรรณภูมิ(2315)
เกษตรวิสัย(2415) , พนมไพรแดนมฤค(2420) , ( จตุรพักตรพิมาน
(2420) , พยัฆภูมิพิสัย(2422)
มหาสารคาม(2408)
วาปปทุม(2424) , โกสุมพิสัย(2424)
รอยเอ็ด(2318)
ธวัชบุรี(2423)
เขมราฐธานี(2357)
โขงเจียม(2364) , สะเมี๊ยะ(2364) , คําเขื่อนแกว(2388) , อํานาจเจริญ
(2409)
มุกดาหาร(2313)
สองคอนดอนดง(2368) , ลําเนาหนองปรือ(2388) , พอง (2370) , พลาน
(2370) พาลุกากรภูมิ(2409) ,หนองสูง (2409)
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ตารางที่1 (ตอ)
ศรีษะเกษ(2325)
หนองคาย(2370)

ราศีไศล(2428)
ธุรคมหงสสถิต(2410) , โพนพิสัย(2373) , กุมภวาป (2415) , พานพราว
,กาสี (ไมปรากฏหลักฐานการตั้งเมือง)
เชียงขวาง(เมืองพวน) แสน , พวน , งัน , สุย ,โพนสิม (ไมปรากฏหลักฐานการตั้งเมือง)
บริคัณฑนิคม(2373)
ตะโปน , วัง (ภายหลังถูกกวาดครัวและอพยพเขามาในภาคอีสาน)
นครพนม(2329)
ชัยบุรี(2373) , เรณูนคร (2383) , รามราช(2388) , อาทมาต (2383) ,
อากาศอํานวย(2400) กุมุทาสัย (2460) ทาอุเทน (2373) , คําเกิด
(2382) , คํามวน(2382) ,มหาชัยกองแกว ,จําพร , ผาบัง ,วังคํา,ทาง (ไม
ปรากฏหลักฐานการตั้งเมือง)
สกลนครทวาป(2329) กุดสุมาลยมณฑล(2387) , พรรณานิคม (2387) , วานรนิวาส(2400) ,
สวางแดนดิน(2406) ,ภูวดลสะอาง(2406) , วาริชภูมิ(2410) , จําปา
ชนบท(2410) , โพธิไพศาลนิคม(2415)
บุรีรัมย(2318)
นางรอง(2334)
ขอนแกน(2340)
พล(2349) , ภูเวียง(2369) , มัญจาคีรี(2369) , คําพองนอย(2370)
เลย(2369)
ดานซาย(ไมทราบศักราชตั้งเมือง) , (วังสะพุง(2440)
นครราชสีมา(2200)
พิมาย (ประมาณ พ.ศ.1500) ,รัตนบุรี(2306) , นครจันทึก(2231) ,
ปกธงชัย(2310) ,พุทไธสง(2310) , ตะลุง(2329) ,สูงเนิน , โชคชัย , ดาน
ขุนทด , สันเที๊ยะ , กลาง , นอก (ไมทราบศักราชที่ตั้งเมือง)
ชนบท( 2335)
ชัยภูมิ (2374) , จัตุรัส(2352) , บําเหน็จณรงค(2354)
ภูเขียว(2340)
เกษตรสมบูรณ (ตั้งในสมัยรัชกาลที่ 3 ไมทราบศักราช)
หมายเหตุ : ศักราชในวงเล็บคือพุทธศักราชที่มีประกาศแตงตั้งหัวเมืองจากกรุงเทพฯ
ที่มา:อางอิงใน เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : ธรรมศาสตร,2530) 349366.
นอกจากนี้ยังมีเมืองที่มีหนาที่จัดเก็บสวยใหสวนกลางเองโดยไมตองผานการกํากับดูแล
ของหัวเมืองใกลเคียง เชน เมืองเชียงแตง(2327) , เมืองแสนปาง(2341) ,เมืองอัตปอ(2321) เมือง
สาละวัน(2321) , เมืองเดชอุดม(2368) ,เมืองยโสธร(2357) ,เมืองหนองหาร(2330) และเมืองหลม
สัก(2310)
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การขยายเมืองและการควบคุมดูแลเมืองโดยจัดอันดับความสําคัญในการกํากับดูแลนี้
นอกจากจะเปนการเพิ่มความมั่นคงในสถานะทางการเมืองของรัฐบาลสวนกลางแลวยังเปนการ
เพิ่มสถานะทางเศรษฐกิจของสวนกลางและหัวเมืองที่เกิดขึ้นใหมดวย การมีนโยบายใหเจาเมือง
ออกไปเกลี้ยกลอมราษฎรที่หลบภัยอยูในปาออกมาอาศัยในเมือง เปนการเพิ่มกําลังคนและเพิ่ม
ศักยภาพในการจัดหาสวยใหมากขึ้น
2.10 ลักษณะทางเศรษฐกิจของหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
เนื่ อ งจากในดิ น แดนตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประกอบด ว ยลั ก ษณะทางกายภาพที่
หลากหลาย มีทั้งสภาพที่เปนปาดงดิบ ที่ราบลุมแมน้ํา และทะเลทราย การประกอบอาชีพของกลุม
คนที่ ห ลากหลาย ย อ มมีค วามแตกต า งกั น หั ว ขอ ลั ก ษณะทางเศรษฐกิ จ ของหั ว เมื อ งลาวฝ า ย
ตะวันออก สามารถแยกออกศึกษาไดสามประเด็น คือ การทํามาหาเลี้ยงชีพ การคาขายสินคา
ภายในและระบบเงินตรา
การทํามาหาเลี้ยงชีพ
การประกอบอาชีพของกลุมคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดมุงหมายหลักเพือ่ ยังชีพ
ของตัวเอง ตอมาเมื่อเขามาอยูในราชอํานาจของกรุงเทพ จึงเกิดจุดมุงหมายรองคือการผลิตเพื่อให
เกิ ด ส ว นต า งเพื่ อ นํ า ไปจ า ยเป น ส ว ยส ง ให กั บ เมื อ งที่ ต นสั ง กั ด อาชี พ ของกลุ ม คนเป น อาชี พ ที่
หลากหลาย พอจะประมวลไดคราวๆ คือ การทํานาปลูกขาวไร ขาวโพด ไมผล ฝาย การเลี้ยงครั่ง
การปลูกพืชริมหวยยามหนาแลง การจับสัตวปา เชน ชาง ควาย เสือ การเก็บของปา การตมเกลือ
การตมเหลา การรอนทอง การตีเหล็ก ฯลฯ
การเกษตรกรรม
เนื่องจากสภาพของภูมิประเทศทางภาพสวนใหญเปนที่ราบสูงพื้นที่ในการประกอบ
เกษตรกรรมที่สมบูรณมีนอยเมื่อเทียบกับความกวางใหญของภูมิภาค ดังนั้นการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมจึงจะรวมตัวอยูริมฝงแมน้ําหรือบริเวณที่ราบลุมปากแมน้ํา การปลูกขาวจึงนิยมปลูก
ขาวไรกันเปนสวนใหญ เนื่องจากพื้นที่บางสวนเปนปา การเตรียมพื้นที่เพาะปลูกจึงใชการตัดไมเผา
ปาเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกเชน บริเวณเมืองจําปาศักดิ์60 เมื่อพระวิภาคยภูวดล(Jame Mc Carthy
เจากรมแผนที่คนแรกของสยาม) ไดเดินทางสํารวจหัวเมืองอีสานเพื่อจัดทําแผนที่ในชวงป ค.ศ
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Garnier , Francis, Travels in Conbodia and Past of Laos (Bangkok : Whites
Lotus,1996), 101.
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1884-1893ไดพบการทําขาวไรแถบเมืองหลวงภูคาและเมืองไซ ไดพบพวกคนพื้นเมืองกําลังถางปา
เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกจึงไดบันทึกเอาไววา
“...โคนถางลาดเขาที่คอนขางชัน จนกระทั่งสงสัยวาฝนที่ตกชุกใน
เขตนี้ จ ะมิ ช ะเอาพื ช พั น ธุ ที่ ห ว า นปลู ก ไปเสี ย หมดหรื อ ทางทิ ศ
ตะวันออกคือเขาดงวิง ซึ่งมีปาที่ปกคลุมทึบ แตขาพเจาก็ไดขาววา
ขึ้นไปตั้งถิ่นฐานกันแลวอีกไมกี่ปปาคงถูกโคนจนเกลี้ยง…”61
สวนการทํานาขาวก็มีใหเห็นเหมือนกันดังบริเวณเมืองอุบลราชธานี ที่แอมมอนิเยได
บันทึกเอาไวเมื่อตอนที่เดินทางไปถึงบริเวณเกาะนอยดอนมดแดง ที่ไมมีคนไปอาศัยเพราะน้ําทวม
ถึงวา
“…เปดโอกาสใหคนทํานาไดในบริเวณดังกลาวในฤดูแลง ซึ่งพวก
ญวนเรียกวา “แซรปง” พวกคนลาวเรียก”นาแซง”…ทางดานซาย
เปนหมูบานบุงใหมซึ่งมีการทํานาปรัง “62
นอกจากนี้เมื่อแอมมอนิเยสงคนออกไปสํารวจรอบหมูบาน พบไรนาที่อุดมสมบูรณกวา
บริเวณที่เคยสํารวจทางดานใต63แอมอนิเยและคณะไดเดิมสํารวจตามลําน้ําโขงขึ้นไปถึงเชียงคาน
ไดพบการทํานาขาวซึ่งจะปลูกขาวเหนียวเปนอาชีพหลัก64
สวนไมผลที่ปลูกมาก ก็จะมีหมากและมะพราว ขนุน สม สมโอ กลวย มะมวง มะเดื่อ
พุทรา ซึ่งจะปลูกไวเพื่อบริโภคกันในชุมชน65
นอกจากนี้ยังนิยมปลูกผักสวนครัวแซมตามขาวไร หรือ ปลูกขางตลิ่งเพื่ออาศัยน้ําตาม
แมน้ํา สําหรับพืชไรที่นิยมปลูกกันมาก คือ ฝาย คราม และดอกก่ํา66นอกจากนี้ทางตอนเหนือของ
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พระวิภาคภูวดล,บันทึกการสํารวจและบุกเบิกในแดนสยาม ,155.
62
เอเจียน แอมอนิแย, บันทึกการเดินทางในลาว ภาคหนึง่ พ.ศ2438, แปลโดย ทอง
สมุทร โดเร และสมหมายเปรมจิตต (เชียงใหม :สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
,2539),59.
63
เรื่องเดียวกัน , 59.
64
เรื่องเดียวกัน , 19,46,192.
65
เรื่องเดียวกัน , 24,41,46.
66
เรื่องเดียวกัน ,25.
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ภูมิภาคบริเวณเมืองนครพนม ถึงเชียงคาน นิยมปลูกยาสูบและฝายกันตามริมฝงแมน้ําโขงและตาม
เกาะแกงที่อยูตามลําน้ําโขง เชน บริเวณเกาะระหวางธาตุพนมและเมืองละคอน67
การหาของปาและการลาสัตว
การหาของปาของราษฎรมีจุดมุงหมายหลักๆอยูสามประการ คือ เพื่อใชบริโภคใน
ครัวเรือน เพื่อนําไปขาย และเพื่อนําไปเสียสวยใหกับเจาเมือง ของปาสวนมากที่นําไปสงสวย หรือ
นําไปขายประเภทหนึ่งไดจากการเก็บจากแหลงที่เคยพบ เชน กระวาน เรว ขี้ผึ้ง สวนประเภทที่ได
จากผลพลอยไดจากการลาสัตวปา เชน ลาชาง จะได หนังชาง กระดูกชาง ฟนชาง ลาแรดจะได
หนังแรด นอแรด ลาเสือจะไดหนังเสือ ฟนเสือ กระดูกเสือ เปนตน
การลาสัตวใหญจะเริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม-มกราคมของทุกป แอมมอนิเย ไดบันทึกถึง
การลาชาง เอาไววา
“...เมื่อมาถึงแหลงที่จะลาสัตว หัวหนาคณะที่เรียกกันวา “นายพรานขาง
ขวา” ก็เริ่มรายคาถา คนที่เหลือที่เรียกวา”นายพรานขางซาย”จะทําการ
สํารวจบริเวณ และเมื่อเห็นชางปาหนุมก็ไลตาม สวนชาง 2-3 เชือกที่มี
คนขี่เชือกละ2คนนั้นถูกปลอยทิ้งไวกับที่และทิ้งสัมภาระสิ่งของที่ติดเอา
ไปดวยอยางไมเอาใจใส ควาญชางจะยายที่นั่งจากคอชางไปนั่งบั้นทาย
ชาง เพื่อลงแสชางอยางแรงพรอมทั้งเอาขอเทากระแทกชางใหวิ่งเร็ว
ยิ่งขึ้น ควาญชางสับเปลี่ยนใหนายพรานที่มีคันบวงยาวไปขี่คอชางแทน
ที่ปลายคันบวงดานหนึ่งจะมีบวงเชือกใหญผูกติดกับเชือกอีกเสนหนึ่ง
อยางเนนหนามัดลอดติดกับทองชางบาน ในขณะที่ไลตามจับชางอยาง
ไมเรงรีบนั้น นายพรานจะหาวิธีเอาบวงไปคลองคอและขาชางปาไวแลว
นําไปลามติดกับตนไม”68
ชางปาที่ลามาไดถือวาเปนสมบัติของพรานเจาของชางบาน(ชางตอ) ถึงแมวาจะมี
นายพรานอื่นรวมดวยก็ตาม หากชางตอสามารถจับชางปาได 3 เชือก จะตกเปนของเจาของชาง1
เชือก นายพราน 1 เชือก ควาญชางหนึ่งเชือก หากจับชางปาไดสองเชือก นายพรานและควาญชาง
จะไดสวนแบงเชือกที่สองเทากัน
สวนการลากวางจะใชวิธีเอาตาขายไปวางไวที่ทางกวางจะใชเปนทางเดิน นายพรานจะ
แยกเปนสองกลุม กลุมหนึ่งจะไลราว คือการเดินเรียงหนากระดาน แลวตีเกราะเคาะไมสงเสียงดัง
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เรื่องเดียวกัน ,152.
68
เรื่องเดียวกัน , 38.
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ใหกวางตื่นตกใจพรอมกับวิ่งหนีมาทางที่ขึงตาขายดักอยู ในขณะเดียวกันชาวบานอีกกลุมหนึ่งจะ
ซุมอยูหลังตาขายเพื่อเพื่อดักแทงกวางที่มาติดตาขาย69
การผลิตเกลือ
มีการผลิตเกลือเพื่อใชบริโภคกันอยางแพรหลายในหัวเมืองลาว เชนบริเวณบอพันขัน
มหาสารคาม และรอยเอ็ด เปนแหลงดินเค็มที่กวางใหญ ดังนั้นราษฎรที่อาศัยบริเวณนี้ จึงผลิต
เกลือเพื่อใชบริโภคและนําไปแลกเปนสินคา การผลิตเกลือในแถบอุบลราชธานี แอมอนิเยไดบันทึก
ถึงการผลิตเกลือจะใชวิธีการเก็บเกลือ ซึ่งเกลือจะระเหยออกจากพื้นดินในเวลากลางคืน จะปรากฏ
เกลือเปนเกล็ดเล็กๆอยูรวมกับดินบริเวณหนาดิน(ขี้ทา)รุงเชาชาวบานจะรีบกวาดเกลือพรอมละออง
ดินเอาไปกองไวรวมกันบริเวณอางหรือหลุมที่ขุดไวดวยยางบงเพื่อปองกันไมใหน้ําเค็มที่กรองจากขี้
ทาซึมหายไปกับพื้นดิน จากนั้นก็จะตักเอาขี้ทาใสในรางไมใหญปดหัวปดทายดวยไมกระดาน
จากนั้นจึงเติมน้ําลงไปเพื่อละลายเกลือ โดยใชไมคนไปคนมา เมื่อความเค็มของเกลือละลายกับน้ํา
จึงเปดรูขางลางรางไมปลอยใหน้ําเค็มไหลออกมาและไหลตอไปยังเตาตมเกลือ สวนขี้ทาในรางไม
จะเติมน้ําตอไปเรื่อยๆจนกวาดินจะจืดโดยสังเกตุจากลูกลอยที่ปลอยทิ้งเอาไว เมื่อลูกลอยจมแสดง
วาน้ําจืดลง จะตองเปลี่ยนขี้ทาใหม หมุนเวียนไปเรื่อยๆ สวนที่เตาตมเกลือ เมื่อไอน้ําระเหิดออก
หมดจะเหลือเกลืออยูในเตา ชาวบานจะเก็บเกลือใสยุงฉาง70 วิธีการผลิตเกลือเปนวิธีที่งายและ
สามารถที่จะผลิตเกลือไดเองโดยทั่วไป
การรอนทองคํา
การรอนทองคําเปนอาชีพหนึ่งที่มีจุดมุงหมายเพื่อการสงสวย ทองคําจะมีมากบริเวณริม
ฝงแมน้ําในเขต อัตปอ สาละวัน จําปาศักดิ์ เมืองเหลานี้จะถูกเรียกเก็บสวยสวนหนึ่งเปนทองคํา
ทองคําเปนโลหะธาตุอยางหนึ่งมีคุณสมบัติใชแทนเงินตราได ทองคํามีหนวยเปน “บาท” คิดตาม
น้ําหนักเมล็ดขาวแดงเมล็ดใหญ 32 เมล็ด การรอนทองจะทําหลังฤดูเก็บเกี่ยวเวลาน้ําลด ชาวบาน
จะใชจอบตักทรายที่มีผงทองคําปะปนใสใน “เลียง” เติมน้ําลงไปเล็กนอยแลวรอนเปนวงแหวน
จนกระทั่งเหลือแตแรทองคําที่มีดินทรายปนอยูบางเทใสกระบอกที่เตรียมมา เมื่อเต็มกระบอกก็
นํามารอนอีกครั้งใหเหลือดินทรายนอยที่สุด จากนั้นจึงนําไปกรองโคลนและสิ่งตกคาง นําไปตาก
แหง เก็บสิ่งที่ตกคางออกไปอีกครั้ง จากนั้นโปรยผงทองคําที่ไดลงบนหนังเกลี้ยง ขูดเอาทั้งสองดาน
โปรยลงเสื่อ ในเวลาเดียวกันก็มีคนเปาผงที่ตกลงมาดวยทอเหล็กยาวประมาณศอก ผงทองคําเมื่อ
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Garnier , Travels in Conbodia and Past of Laos, 76.
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แอมอนิแย,บันทึกการเดินทางในลาว ภาคหนึง่ พ.ศ2438, 70-71.
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ถูกขจัดสิ่งตกคางออกหมด ก็จะตกลงเปนกองเล็กๆบนแผนหนัง หลังจากนั้นจึงกวาดรวมกันแลว
นําไปเก็บ วันหนึ่งจะไดผงทองคํา ประมาณ2-15 กรัม71
การคาขายสินคาภายใน
จากหั ว ข อ ที่ ผ า นมาทํ า ให ท ราบว า แต ล ะส ว นของภู มิ ภ าคมี ก ารประกอบอาชี พ ที่
หลากหลายและจุดประสงคในการประกอบอาชีพสวนหนึ่งคือใชบริโภคในครัวเรือน อีกสวนหนึ่ง
เพื่อจายเปนสวย การที่หัวเมืองแตละเมืองมีความหลากหลายของสินคา ยอมทําใหเกิดความ
ตองการสิน คาของหัวเมืองที่ไม มีสิ นคาชนิดนั้น ดังนั้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนสินคาระหวางหัว
เมืองขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหเกิดอาชีพพอคาระหวางหัวเมืองขึ้นมา
หลังจากสงครามเจาอนุวงศ ใน ป ค.ศ.1826(พ.ศ.2369) เกิดการตั้งถิ่นฐานและ
ขยายตัวของเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น เมื่อหมดจากภัยสงครามประชาชนเริ่มเขามา
อาศัยในเมืองและประกอบอาชีพตามปกติ ดังนั้นการติดตอเพื่อแลกเปลี่ยนสินคาระหวางกันจึง
เริ่มตนขึ้นใหม
เราจะพิจารณาถึงหัวเมืองใหญที่มีความสําคัญในแงของการคา นั่นคือเมืองหนองคาย
เมืองอุบลราชธานี และเมืองจําปาศักดิ์ ซึ่งเปนเมืองที่อยูในฐานะของผูผลิตสินคาที่เปนความ
ตองการของตลาดภายในภูมิภาค
สินคาของหนองคายที่เปนความตองการของตลาดภายในมากที่สุด คือสีเสียด ยาสูบ
และฝาย จากหัวขอที่ผานมาทําใหทราบวาการประกอบอาชีพของคนตามฝงลุมน้ําโขงตอนบน
บริเวณเมืองธาตุพนม เมืองนครพนม จะทําการเพาะปลูกยาสูบและฝายบริเวณที่ราบริมแมน้ําและ
บริเวณบนเกาะในแมน้ําโขง ดังนั้น สินคาทั้งสามชนิดจึงมีอยูเฉพาะทางอีสานตอนบน เมืองทีส่ งั่ ซือ้
สีเสียด จากหนองคาย คือเมืองจําปาศักดิ์และเมืองโขง โดยการบรรทุกสินคาลองแมน้ําโขงลงมา
นอกจากนี้หนองคายยังขายสีเสียดใหกับเมือง มุกดาหารซึ่งเมืองมุกดาหารไดนํามาขายตอใหกับ
เมืองจําปาศักดิ์ สวนเปลือกสีเสียดไดขายตอใหกับเมืองยโสธร
เมืองละคอนเปนอีกเมืองที่ทําหนาที่เปนคนกลางคือ รับเปลือกสีเสียดจากหนองคาย
แลวนําไปขายตอใหกับเมืองนครราชสีมาในขณะเดียวกันก็รับผาทอจากเมืองนครราชสีมานําไป
ขายใหกับเมืองหนองคาย
สําหรับตัวเมืองหนองคาย กลายเปนแหลงตลาดใหญไมใชผลจากการขายผลผลิตที่เปน
ที่ตองการของตลาดภายในภูมิภาคเพียงอยางเดียว แตยังเปนแหลงรับซื้อผลผลิตดวย คือมีการรับ
ซื้อผลกระวานของเมืองไชยบุรีและเมืองโพนพิสัย ซึ่งเปนเมืองรอบขาง
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เรื่องเดียวกัน ,84-85.

42
ที่เมืองเขมรัฐ มีการติดตอคาขายกับเมืองละคอน โดยที่ประชาชนจะซื้อ บุหรี่และปูน
จากเมืองละคอน สวนสินคาออกของเขมรัฐคือ วัว ควาย และมา
สําหรับเมืองละคอนถึงแมวาจะทําหนาที่เปนตัวกลางในการเชื่อมโยงสินคา แตในเมือง
ละคอนเอง ก็เลี้ยงสัตวเปนอาชีพหลัก เพื่อขายใหกับกุลาไปขายตอที่กรุงเทพฯเชนเดียวกับเมือง
สกลที่ทําเกลือ และเลี้ยงสัตวเปนสินคาออก
สวนเมืองยโสธร ทําหนาที่เปนกลางเชนกันดวยการ ซื้อสินคาจากหัวเมืองอื่นแลวนํามา
ขายในเมืองตัวเองในราคาที่แพงขึ้น เชน ซื้อดินประสิวขาวจากธาตุพนม หาบละ 9 ตําลึง มาขายที่
ยโสธร 12 ตําลึง หรือซื้อเปลือกสีเสียดจากมุกดาหาร มาในราคารอยชิ้นตอ 1 บาท มาขายรอยชิ้น
ตอ 2 บาท เปนตน
สวนเมืองอุบลราชธานี เปนตลาดแหลงใหญของภูมิภาคทางตอนลาง ตลาดภายในของ
เมื อ งอุ บ ลราชธานี มี สิ น ค า ประเภทเนื้ อ สั ต ว ขายมาก ในขณะเดี ย วกั น สิ น ค า ออกของเมื อ ง
อุบลราชธานีไดแก เขาสัตว สัตวเปนๆ กระวานคุณภาพต่ํา และเกลือ
จากการสํารวจแหลงเกลือในภาคอีสานพบวา แหลงเกลือที่สําคัญที่สุดอยูในแองโคราช
สวนในแองสกลนครมีเพียงแหลงเดียว72 จึงไมเปนที่นาแปลกใจวา เมืองอุบลราชธานี ที่มีแหลง
เกลือขนาดใหญแหลงหนึ่งจะสงเกลือเปนสินคาออก ดังปรากฏวา เมืองคําทองใหญนําหนังสัตวมา
แลกกับเกลือที่เมืองอุบล สวนเมืองคําทองนําผาปานมาแลกกับเกลือของอุบล
นอกจากนี้เมืองอุบล ยังมีแหลงผลิตอุตสาหกรรมขนาดเล็ก คือมีการผลิตเหรียญเงิน
และหมอกะทะขนาดเล็ก เพื่อสงขายหัวเมืองรอบขาง ในขณะที่สินคาจากหัวเมืองรอบขางรวมถึง
นครราชสีมาที่ อุบลราชธานีนําเขา คือ ผาฝาย เครื่องนุงหม ผาหม ไหมพรม หมวก ฝา
กา หีบเหล็ก คณโททองแดง สมุดขอยสีขาว เปนตน
สําหรับเมืองสาละวัน ซึ่งหมูบานอุดมไปดวยแรโลหธาตุ เชน ทอง แดงเหล็ก ตะกั่ว เงิน
พลวงก็ติดตอคาขายโดยนําสินคาของตนมาแลกกับเกลือที่เมืองอุบลราชธานีเชนกัน
เมืองจําปาศักดิ์ซึ่งเปนตลาดใหญอีกแหลง เมื่อพิจารณาจากแผนภาพที่3แลวจะเห็นได
ชัดวา เปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาขามภูมิภาค กลาวคือ เมืองจําปาศักดิ์ติดตอคาขายกับ
เมืองหนองคายโดยตรงในขณะเดียวกันเสนทางการคาทางดานใตไปสิ้นสุดลงที่ภูมิภาคของเขมร
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แหลงเกลือทีส่ ําคัญในแองโคราชไดแก ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค ตลาดแค ทุงกุลา
รองไห มหาสารคาม และอุบลราชธานี สวนที่แองสกลนคร คือ อุดรธานีครอบคลุมไปถึงเวียงจันทน
ดูรายละเอียดไดใน ประเสริฐ วิทยารัตน, “เกลืออีสาน”วารสารราชบัณฑิต 17 , 1 (ตุลาคมธันวาคม2534):36-40.
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ในขณะเดียวกันเมืองบางเมืองที่คาขายกับจําปาศักดิ์ก็มีการทําการคากับคนพื้นเมืองเชนเมืองโขง
ซึ่งคาขายกับพวกขาระแด เปนตน
สําหรับเมืองโขงหรือเมืองสี่พันดอน มีการติดตอคาขายโดยตรงกับหนองคายเชนกัน
โดยสั่งซื้อ ยาสูบและสีเสียดจากหนองคายและธาตุพนม ในขณะเดียวกันก็รับหนังสัตวและดอกก่ํา
จากจําปาศักดิ์เพื่อนําไปขายตอที่เขมร อีกสวนหนึ่งเมืองโขงก็นําควายไปแลกมากับพวกขาระแด
เชนกันจึงนับไดวาเมืองโขงมีความสําคัญตอการคาในภูมิภาคพอสมควร
เมืองตนราเลโปซึ่งอยูในเขตอิทธิพลของเขมรก็มีการติดตอทําการคาเชนกันโดยการ
สั่งซื้อสีเสียดและยาสูบจากเมืองหนองคายโดยผานเมืองจําปาศักดิ์ในขณะเดียวกันก็สั่งซื้อควาย
จากเมืองลาวโดยนําไปขายที่เขมรเชนกัน
สินคาอีกชนิดที่มีการกลาวถึงพอสมควร คือการคาทาส หรือพวกขา เมืองที่มีการคา
ทาสกันมาก คือ เมืองสตรึงเตรง เมืองเชียงแตง เมืองแสนปาง เมืองอัตปอ เมืองเหลานี้จะมีการ”ตี
ขา”ซึ่งเปนการจับกุมพวกขาออกมาเพื่อเปนทาส และกลายเปนสินคา เมืองสตรึงเตรงจะซื้อขายขา
กั บ เมื อ ง เชี ย งแตง ในขณะเดี ย วกั น ก็ ค า ขายกั บ จํ า ปาศั ก ดิ์ โ ดยตรง สิ น ค า ออกของสตรึ ง เตรง
สวนมากจะเปนของปา เชน ขี้ผึ้ง กระดูก หนังสัตว ตนตําแย กระวาน เปนตน สวนสินคาของจําปา
ศักดิ์ที่นําเขา คือ เกลือ ถวยชาม และผาปาน
นอกจากนี้ เมืองแสนปางยังคาขายขากับเมืองจําปาศักดิ์อีกทางหนึ่ง ในขณะที่อัตปอ
นอกจากขาแลว ยังมีสินคาของปาเชน หนังสัตวเขาสัตว งาชาง เปนสินคาออกดวย
จากภาพรวมที่กลาวมา จะเห็นชัดวา เมืองหนองคาย เมืองอุบลราชธานีและเมืองจําปา
ศักดิ์เปนตลาดในการคาขายสินคาที่ใหญพอสมควรและมีการติดตอทําการคากับหัวเมืองตางๆที่มี
ความตองการสินคาของตน บางเมืองนอกจากทําหนาที่เปนแหลงผลิตสินคาแลวยังทําหนาที่เปน
คนกลางในการจัดหาสินคาจากตางเมืองเพื่อนําไปขายตอ แสดงถึงการคาภายในภูมิภาคที่คึกคัก
พอสมควร อยางไรก็ดี เรื่องการคาในอดีตของภูมิภาคอีสานเปนเรื่องที่นาสนใจพอสมควร แต
งานวิจัยนี้ใหภาพรวมพอสังเขปเพื่อใหเขาใจถึงสภาพการคาภายในของอีสานเพื่อจะกลาวเปน
พื้นฐานในเรื่องของการจัดเก็บภาษีในลําดับตอไป
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แผนภาพที่1 แสดงเครือขายตลาดของเมืองหนองคาย

หนองคาย

ไชยบุรี

โพนพิสัย

ธาตุพนม

มุกดาหาร

ละคอน

ยโสธร

เขมรัฐ

นครราขสีมา จําปาศักดิ์ อุบลราชธานี

จําปาศักดิ์, โขง
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แผนภาพที่2 แสดงเครือขายตลาดของเมืองอุบลราชธานี

นครราชสีมา

เขมรัฐ

อุบลราชธานี

หนองคาย

เมลูไพ

คําทอง

สาละวัน

คําทองใหญ

จําปาศักดิ์
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แผนภาพที่3: แสดงเครือขายตลาดของเมืองจําปาศักดิ์

สาละวัน,คําทอง,คําทองใหญ

อุบลราชธานี

หนองคาย

จําปาศักดิ์

ตนราเลไป

เชียงแตง

แสนปาง

โขง(สี่พนั ดอน)

อัตปอ

สตรึงเตรง

เขมร

เขมร,โคชินไชนา

ขาระแด

เขมร

หมายเหตุ
↔ แสดงถึง การติดตอคาขายแลกเปลี่ยนสินคา (มีการซื้อขายสินคา ระหวางหัวเมือง)
→ แสดงถึง การติดตอการคาเปนไปในทิศทางเดียว(มีการขายสินคา แตไมมีการซื้อสินคา)
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เงินตรา
หัวเมืองลาวฝายตะวันออกกอนที่จะมีการใชเงินเหรียญของรัฐบาลสวนกลางเหมือน
เชนในสมัยรัชกาลที่4-5
นั้ น การคาภายใน จากที่กลาวมาในหัวขอที่ แลว ไดมีการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินคากันทั่วไป นอกจากจะเปนการแลกเปลี่ยนระหวางภูมิภาคและหัวเมืองแลว ภายใน
เมืองนั้นก็มีตลาดคาภายในของตนเองเขนกัน ทรัพยสินตัวกลางที่ใชในการแลกเปลี่ยนสินคานั้น ใช
ทองคําในการแลกเปลี่ยนบาง เงินบาง ตอมามีเงินตราของอาณาจักรญวนเขามาใชบา ง และเงินพด
ดวงของภาคกลางบาง แตกระนั้นก็ตามการกําหนดคาเงินตรายังใชน้ําหนักของตัวเงินเปนเกณฑ
คื อ เป น การคิ ด ราคาตามน้ํ า หนัก เนื้ อ เงิน ดั ง นั้น ไม วา จะเปน เงิ น ที่ ใ ดก็ ใช แ ลกเปลี่ย นได ต อ มา
ภายหลังมีการหลอเงินแทงใหมีมาตรฐานเดียวกันเรียกวา”เงินตู” และหลอเปนรูปคลายเรือเรียกวา
“เงินฮาง”หรือเงินแทง เงินทั้งสองชนิดนี้ถือวาหลอมาจากเนื้อเงินบริสุทธิ์ และเปนเงินที่ใชกันอยาง
กวางขวางในหัวเมืองลาว อาณาจักรลานชาง อาณาจักรญวน และเขมร ตอมาภายหลังไดมีการ
หลอเพิ่มอีกสองชนิด คือ “เงินฮอย”และ”เงินลาด” 73แตถึงกระนั้นก็ตามก็มีการรับเงินพดดวงของ
ภาคกลางไปใชแลกเปลี่ยนดวยเรียกกันวา “เงินหมากครอ” นอกจากนี้ยังมีเงินเหรียญของรัฐบาล
อั ง กฤษที่ ผ ลิ ต ใช ใ นประเทศอิ น เดี ย และประเทศพม า ที่ เ รี ย กกั น ว า “เงิ น รู ป ”หรื อ “เงิ น แถบ”ถู ก
นํามาใชดวยนับวาเปนภูมิภาคที่มีความหลากหลายเรื่อระบบเงินตราพอสมควร
เงินตูหรือเงินฮางนอย
คํ า ว า “ตู ”ในภาษาถิ่ น อี ส านมี ค วามหมายว า ทู ไม แ หลม อี ก ความหมายหนึ่ ง มี
ความหมายวา มาตราเงินลาวโบราณ เปนแทงยาว มีอักษรจีนประทับ มี 4 อัตรา คือ ขนาด 25 ,21
,14 และ12บาท74 ดังนั้นเงินตูคือเงินที่มีลักษณะไมมีขอบและริม และไมแหลม หลวงผดุงแควน
ประจันต ไดใหคําอธิบายลักษณะของเงินตูไวดังนี้
“เงิน ตูไม มีขอบสูง เหมื อ นเงินฮางอยา งหนึ่ง มีศี รษะไมง อนขึ้น
เหมือนเงินฮางอยางหนึ่ง มีทองไมลึกเหมือนเงินฮางอยางหนึง่ เงินตูน เี้ ขาหลอ
เปนรูปแบนๆเปนสี่เหลี่ยมเหมือนอยางรูปพรรณเงินที่เขาตีเปนสี่เหลี่ยมฉะนั้น
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กรมธนารักษ ,วิวฒ
ั นาการเงินตราไทย (กรุงเทพฯ : ดาวฤกษ,2545),32-34.
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วีระพงศ มีสถาน , พจนานุกรมลาว-ไทย (กรุงเทพฯ : สหธรรมิก,2543),188.
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มีสวนกวาง ยาว ยอมกวาเงินฮางประมาณกระเบียดหนึ่ง75 และบางกวา
ดวย”76
ดังนั้นลักษณะของเงินตู คือ เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีความหนาพอสมควร
แตมีขนาดเล็กกวาเงินฮาง ดังนั้นจึงเรียกเงินฮางนอย ทําดวยเนื้อเงินบริสุทธิ์ประมาณ
รอยละ 88-90 มีดวงตรารูปอักษรจีนประทับอยูดานขางและมีขีดเครื่องหมายตีนกา
เชนเดียวกับเงินฮางมีน้ําหนักตางกันหลายขนาด เชน
มีน้ําหนักเงิน 6 ตําลึง 1 บาท (หนัก 25 บาท)
มีน้ําหนักเงิน 5 ตําลึง 1 บาท (หนัก 21 บาท)
มีน้ําหนักเงิน 3 ตําลึง 2 บาท (หนัก 14 บาท)
มีน้ําหนักเงิน 3 ตําลึง
(หนัก 12 บาท)
เงินฮางหรือเงินแทง
มีสัณฐานเหมือนรางขาวหมูหรือรางหญาคอกมา รูปทรงยาวรี หัวทายงอนเหมือนเรือ
ไหหลํา โดยทั่วไปมีขอบเหมือนแคมเรือทั้งสี่มุม มีทองเปนรองเหมือนทองเรือแตไมลึก มีขนาดยาว
ประมาณ 6นิ้วฟุตกวางประมาณ 2 นิ้วฟุต หนาครึ่ง นิ้ว น้ําหนัก 25 บาท 2 สลึง แตโดยทั่วไปนิยม
หลอเงินฮางมีน้ําหนัก 8 บาท หรือ 10 บาท ที่มุมขางหนึ่งมีดวงตราตอกประจํา ในทองเงินขางมุมที่
มีดวงตราตอกนั้นมีรอยขีดตีนกา 2 เสน โดยทั่วไปเงินฮาง มี2แบบ คือ
1.เงินฮางรางไก คือ เงินฮางที่กลางทองแทงมีรองแหลมเหมือนกนหอย ลึกประมาณ
กระเบียดหนึ่ง สวนอื่นๆเหมือนกับเงินฮางทั่วไป
2.เงินฮางศีรษะโป คือเงินฮางที่รูปรางดานหัวขางหนึ่งเปนปมโตกวาอีกขางหนึ่ง จึง
เรียกวา หัวโป หัวปมนี้ใชเปนที่ตอกตราประจําและขีดเครื่องหมายตีนกา
วิธีพิสูจนวา เงินฮางแทหรือไม ใหสังเกตขอบเหลี่ยมเงินวาเรียบรอยดีหรือไม เนื่องจาก
เงินที่ไมบริสุทธิ์หลอยาก ดังนั้นขอบจะไมเรียบ นอกจากนี้ใหสังเกตดูความชัดเจนของดวงตราอักษร
จีน ที่สําคัญใชวิธีเคาะฟงเสียง หากเสียงกังวานจะเปนเงินบริสุทธิ์ หากเสียงไมกังวานถือวามีโลหะ
อื่นๆปนอยู
เนื่องจากเงินฮางเปนเนื้อเงินบริสุทธิ์ คาของเงินฮางจึงขึ้นอยูกับน้ําหนักของเนื้อเงิน
โดยทั่วไปเงินฮางแทงหนึ่งๆ มีน้ําหนัก 6 ตําลึง 6 สลึง เทากับ 25 บาท 2 สลึง การใชเงินฮางซื้อ
75

ตามมาตราโบราณ 4กระเบียดเทากับ 1 นิ้ว
76
หลวงผดุงแควนประจันต (จันทร อุตตรนคร),ลัทธิธรรมเนียม (กรุงเทพฯ : คุรุสภา
,2504), 48-62.
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สินคาจึงเปนสินคาที่มีราคามากๆ เทานั้นสวนสินคาที่มีราคานอย จะใชเงินตราแบบอื่นแทน มีการ
ใชเงินเหรียญที่เรียกวาเงินมุนซึ่งเปนแผนเงินชิ้นเล็กๆตัดยอย เพื่อใชเปนเงินทอนหรือเปนเศษ
สตางคดวย
เงินฮอย
เงินฮอยเปน เงินหลอชนิดหนึ่ง รูปพรรณอยางเดียวกับเงิน ฮาง แตหัวเรี ยวคล ายรูป
กระสวย ไมมีตราเหมือนเงินฮางและเงินตู มีความยาวประมาณ 5 นิ้วฟุต กวางประมาณ 1 นิ้วฟุต
หนาประมาณครึ่งนิ้ว เปนเงินที่มีธาตุอื่นประสม ตรงกลางทองมีปุมเปนลายตลอดทงเงิน ตามปุม
จะเปนเนื้อเงินแท สวนแทงเงินจะเปนเงินประสม
เนื่องจากเงินฮอยเปนเงินเนื้อผสม ดังนั้นคาของเงินจึงไมไดขึ้นกับน้ําหนักโลหะ ราคา
ของเงินฮอยจึงไมมีมาตรฐานที่แนนอน เชนถึงแมวาจะมีน้ําหนัก 10 บาท แตอาจมีราคาเงินเพียง 6
บาท หรือ 3บาท ตามแตเมืองตางๆจะกําหนด
เงินลาด
เงินลาดหรือเงินตลาด เปนเงินที่มีไวจับจายสินคาที่มีราคาไมมากนัก มีลักษณะเรียวหัว
เรียวทายเหมือนรูปกระสวย ตรงกลางเปนรอง ยาวประมาณ 6 นิ้วฟุต กวางประมาณ 2 นิ้วฟุต หนา
ประมาณครึ่งนิ้ว ชนิดและขนาดของเงินลาดไมมีกําหนดแนนอนขึ้นอยูกับใครจะหลอเพื่อใชตามใจ
ชอบ
คาของเงินลาดไมมีอัตราที่กําหนดแนนอนตายตัว หลายทองที่ อัตรา 4 ลาดเทากับ 1
เฟอง บางที่ 8 ลาดเทากับ 1 เฟองก็มี โลหะสวนใหญที่นํามาประสมเปนเงิน ไดแก ทองเหลือง
ทองขาว ทองแดง
เงินหมากครอ
คือเงินกอน หรือเงินกลม ซึ่งหมายถึง เงินพดดวง ของภาคกลาง ไมปรากฏหลักฐานวา
เงินชนิดนี้เขามาในหัวเมืองลาวเมื่อใด แตเมื่อพิจารณา ดวงตราที่ประทับบนพดดวงจะเห็นวามี
เกือบทุกสมัยตั้งแตกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร
การกําหนดราคาใชน้ําหนักเปนเกณฑ เพราะเปนเงินที่ทําจากสวนกลาง ไดกําหนด
ราคาตามน้ําหนักเงิน คือ เฟอง สลึง บาท
เงินแถบ
เปนเงินเหรียญที่รัฐบาลอังกฤษทําใชในประเทศอินเดียและพมา สันนิษฐานวาเงินชนิด
นี้นาจะมาพรอมกับการคาของชนเผากุลา ซึ่งเปนพอคาที่เดินทางมาคาขายจากพมาเขามาจนถึง
หัวเมืองอีสาน
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การกําหนดคาใชเกณฑของเนื้อเงินเปนหลัก เนื่องจากเปนเงินเหรียญที่หลอจากเนื้อเงิน
บริสุ ท ธิ์ ลักษณะเหรี ย ญจะเปน วงกลมมีรูปพระราชินีวิ คตอเรียประทั บ บนตัว เหรีย ญ เส น ผ า น
ศูนยกลาง 3 เซนติเมตร มีคาเทากับ 3 สลึง สวนเหรียญขนาดเล็กจะมีคา เทากับ 1สลึง และ 1
เฟองตามลําดับ
กล า วโดยสรุ ป สภาพลัก ษณะเศรษฐกิจ ของหัว เมื องลาวฝา ยตะวัน ออกที่ก ลา วมา
ขางตน ชี้ใหเห็นวาภายในภูมิภาคจะมีการแลกเปลี่ยนและคาขายเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา หัวเมือง
ตางๆในภูมิภาคนี้มีบทบาทสําคัญในฐานะแหลงผลิตและตลาดภายในภูมิภาค ในขณะเดียวกันหัว
เมืองลาวฝายตะวันออกเหลานี้ก็มีสวนสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจและการคาของสวนกลางในฐานะ
ของแหลงผลิตสินคา ที่ทางรัฐบาลกลางใชความสัมพันธเชิงอํานาจเรียกเก็บสินคาจากหัวเมือง
เหลาในรูปของ “สวย” โดยจะกลาวในบทตอไป

บทที่ 3
ภาษีในสมัยตนรัตนโกสินทร
3.1 การจัดเก็บผลประโยชนของรัฐเก็บในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
การจัดเก็บภาษีอากรแบบโบราณในสมัยอยุธยา แบงการเก็บเปน 4 ประเภท คือ จกอบ
อากร สวย ฤชา เรียกรวมกันวา สวยสาอากร มีคําอธิบายดังนี้
จกอบ หรือ จังกอบ เปนการเก็บจากสวนเปลีย่ นผลกําไรในการประกอบการคาสัตว
และสิ่งตางๆทีน่ ําเขามาขาย และนําออกไปขายนอกประเทศ กับเก็บผลประโยชนตามขนาด
ยานพาหนะทีข่ นสงสินคา เชน เรือผานขนอนทางน้าํ ใหเก็บจกอบตามพิกัดขนาดหรือความยาววา
ละกี่บาท เปนตน ซึง่ คําวาจกอบนี้เริ่มปรากฏมีมาแตกรุงสุโขทัย แตเปนการยกเวนไมเก็บจกอบจาก
ราษฎร ครั้นถึงสมัยอยุธยา นับตั้งแตสมัยสมเด็จพระเจาอูทอง ปรากฏวาไดมีการเก็บจกอบในเรือ
สําเภานาวานอยใหญ จากเรือที่ผานขนอนทางน้ํา ในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิการเก็บจกอบได
ขยายออกไปกวาแตกอนโดยมีขนอนตางๆคอยเก็บจกอบหลายประเภท เชน ขนอนบก ขนอนน้าํ
ขนอนตลาด ซึ่งคอยเก็บจากเรือสําเภานาวา และเกวียนซึ่งเขามาคาขาย ในอัตรา 10 เก็บ 1 ใน
สมัยพระนารายณ จากหลักฐานของมองซิเออร ลาลูแบร จกอบเก็บจากเรือบันทุกสินคาตามขนาด
ปากเรือ คือถาปากเรือกวาง 6 ศอกเก็บลําละ 6 บาท จกอบสินคาเก็บทั้งสินคาเขาและสินคาออก
อากร การเก็บอากรในสมัยกอนคงมิไดเก็บเปนตัวเงินเสมอไป แตเก็บเปนสิ่งของแทน
ตัวเงินดวย สําหรับชนิดอากรในสมัยอยุธยา ครั้งสมเด็จพระนารายณปรากฏวามีอากรคานา อากร
คาสวน อากรสุรา อากรคาน้ํา อากรบอนเบี้ย อากรตลาด และอากรคาอนุญาตใหตั้งโรงหญิงนคร
โสเภณี
สวย เก็บจากการที่รัฐบาลอนุญาตใหบคุ คลบางพวกสงสิ่งของตางๆตอบแทนการเขา
มาประจําทําราชการดวยแรงงานของตน ซึ่งวิธกี ารนี้ปรากฏมีอยูมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
ในจดหมายเหตุเรียกวา”ไพรสวย” สงสิ่งของตางๆตามแตที่ทองถิ่นทีพ่ วกไพรสวยเหลานัน้ มีอยู เชน
ไพรสวยลาวตะวันออกเฉียงเหนือ สงสวยทอง ผาไหม ผลเรว งาชาง นอรมาต เปนตน
ฤชา คือ คาธรรมเนียมความ คาตรา คาโฉนด ฯลฯ เปนเงินที่เรียกเก็บกับราษฏรผูมาขอ
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บริการความสะดวกจากรัฐบาลในเรื่องนัน้ ๆ และรัฐบาลไดอํานวยความสะดวกให เชนคาธรรมเนียม
การรังวัดโฉนดนา สวนของราษฏร เปนตน1
เมื่อมีการเก็บภาษีอากรเปนผลผลิต
จึงจําเปนตองสรางคลังสินคาขึ้นเพื่อเก็บสินคา
สําหรับนําไปขายตอหรือแจกจายตามแตกรณี ซึ่งตอมาไดพัฒนาใหกลายเปนพระคลังสินคาขึน้ เพื่อ
เปนตัวกลางในการขายสินคาทางทะเลกับชาวตางประเทศ กลาวไดวา เปนแหลงรวบรวมสินคาที่
เปนที่ตองการของชาวตางประเทศ ดังนั้นสวนกลางจึงกําหนดสินคาที่มนี อยและหายากซึ่งเปนที่
ตองการของชาวตางประเทศเปนสินคาตองหาม
หากจะซื้อจะขายตองมาดําเนินการทีพ่ ระ
คลังสินคาเพียงแหงเดียว
ภายหลังจากการลมสลายของอาณาจักรอยุธยา เขาสูยุคสมัยของพระเจากรุงธนบุรี
(ค.ศ.1767-1782) เปนชวงสมัยของการกอรางสรางรัฐขึ้นมาใหม ชวงระยะเวลา 15 ป ของสมัยกรุง
ธนบุรี เปนระยะเวลาที่เกิดศึกสงครามบอยครั้ง การเกณฑแรงงานเปนการรวบรวมคนเพื่อเขาทําศึก
สงคราม ไพรทุกประเภทตองถูกเกณฑไปราชการทัพ เวลาที่ไพรจะประกอบอาชีพมีนอยมาก เกิด
ความยากจนทั่วกรุง ไมสามารถทีจ่ ะจายสวยอากรใหรฐั ไดเงินผลประโยชนแผนดินจึงไมพอจายคา
ราชการ2
ในสมัยรัชกาลที1่ แหงกรุงรัตนโกสินทร บานเมืองเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นจึงเริ่มมีการ
นําวิธีการเก็บภาษีอากรมาใชอีกครั้ง โดยยังคงเรียกเก็บตามแบบโบราณ หากแตมีการปรับเปลี่ยน
พิกัดอัตราบางอยาง เชน กรณีการเกณฑแรงงาน ในสมัยอยุธยา เขาเวรปละ 6 เดือน หากไมเขาเวร
จะตองจายเงินแทนเดือนละ 2 บาท ในสมัยรัชกาลที1่ ใหปรับลดจํานวนเดือนลง เหลือปละ3เดือน
แตเพิ่มพิกัดเงินที่ตองเสียมากขึ้นเปนเดือนละ 6 บาท3การปรับลดพิกัดอัตราลง ทําใหไพรมีเวลาใน
การประกอบอาชีพมากขึน้ ซึง่ เปนชองทางในการสะสมทุนเพื่อเสียสวยในขณะที่ จํานวนเงินที่จา ย
แทนการเกณฑแรงงานเพิ่มมากขึ้น จากเดิมปละ12บาทตอคน กลายเปนปละ18 บาทตอคน ซึ่งวิธีนี้
ทั้งรัฐและราษฎรจะไดประโยชน นอกจากนี้รัชกาลที่ 1 ยังเรียกเก็บภาษีอีกหลายชนิด มีปรากฏ
สมคิด ศรีสงิ ห, “การบริหารภาษีอากรในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน” (ปริญญานิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรพ.ศ.2514),
204-205.
2
เรื่องเดียวกัน, 17
3
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ,อธิบายตํานานภาษีอากรและตํานานภาษี
บางอยาง, 154.
1
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ดังนี้คือ อากรสุรา อากรบอนเบี้ย อากรขนอนตลาด อากรคาน้าํ เก็บตามเครื่องมือ อากรสมพัตสร
อากรคานา และอากรสวย4
ในสมัยรัชกาลที่ 2 การจัดเก็บภาษียังคงใชวิธีเดิม คือ เก็บจกอบจากสินคาเมื่อผานดาน
เขาออกอัตราสวนรอยชักสิบ เก็บคาเบิกลองเรือกําปน ตามขนาดกวางยาวของปากเรือวาละ12 บาท
เก็บอากรจากอากรคานา อากรสวน อากรสมพัตสร อากรตลาด อากรเตาสุรา และอากรบอนเบีย้
สวยเก็บเปนเงินจากไพรที่ยอมเสียเงินจายเปนคาราชการ และชาวจีนจากการผูกป ปละ 2 สลึง
สามปเก็บครั้งเปนเงิน 1 บาท 2 สลึง และสวยสิง่ ของที่สวนกลางยอมใหชาวหัวเมืองหาของมาสง
แทนคาราชการ5
ในพระคลังสินคาสมัยรัชกาลที่ 2 มีรายการสินคาตองหามปรากฏดังนี้ คือ รังนก ฝาง
ดีบุก เนื้อไม เรว ตะกั่ว งาชาง รง แมจะมีสินคาตองหามที่เปนที่ตองการของชาวตางประเทศอยูใ น
คลังสินคา แตปรากฏวาเงินภาษีอากรในสมัยนี้เก็บไมเพียงพอที่จะใชสอยในราชการจึงตองแตง
สําเภาออกไปคาขายหากําไรเพิ่มเติม รายไดแผนดินบางปกพ็ อเบี้ยหวัด บางปก็ไมเพียงพอตองลด
อัตราเบี้ยหวัดลง บางป จายเพียงครึ่งหนึ่งหรือสองในสาม บางปตอ งนําสินคาในพระคลังออกมา
จายแทนเงิน
ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการเพิ่มประเภทและปริมาณของสวยมากขึน้ เพื่อตองการเพิ่ม
รายไดจากการคาตางประเทศ แตเนื่องจากเสียคาใชจา ยในการทําสงครามกับญวน จึงทําใหรายได
4

เจาพระยาทิพพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที1่ (กรุงเทพฯ:อมรินทร

,2539), 208.
14
ภาษี 38 ชนิด ไดแก ภาษีบอนเบี้ยจีน ภาษีหวยกข. ภาษีเบ็ดเสร็จ ภาษีตองหามหกอยาง ภาษี
พริกไทย(เก็บจากผูซื้อลงสําเภาและชาวไรผูปลูกพริกไทย) ภาษีฝาง ภาษีไมแดง(เก็บจากผูซื้อลง
สําเภาและจากผูขาย) ภาษีเกลือ ภาษีน้ํามันมะพราว ภาษีนา้ํ มันตางๆ ภาษีกะทะ ภาษีตนยาง
ภาษีไตและชัน ภาษีฟน ภาษีจาก ภาษีกระเชง ภาษีไมไผปา ภาษีไมรวก ภาษีกอไมสีสุก ภาษีไม
คางพลู ภาษีตอ เรือ ภาษีไมซงุ ภาษีฝาย ภาษียาสูบ ภาษีปอ ภาษีคราม ภาษีเนื้อแหงปลาแหง
ภาษีเยื่อเคย ภาษี
5
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,อธิบายตํานานภาษีอากรและตํานานภาษีอากร
บางอยาง ,146.
13
เรื่องเดียวกัน ,158.
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ไมเพิ่มขึ้น สวนกลางจึงแกไขวิธีการจัดเก็บภาษีใหมโดยการเรียกเก็บคานาเปนตัวเงินแทน การเก็บ
ขาวเปลือกขึน้ ฉางหลวง คิดเปนอัตราไรละสลึงและเรียกเก็บเงินแทนคาขนขาวใสฉางหลวงอีกไรละ
เฟอง6 นอกจากนีม้ ีการเรียกเก็บภาษีอากรตางๆเพิม่ ขึ้นอีก 38 ชนิด7เมื่อเกิดภาษีมากขึน้ จึงเกิด
วิธีการผูกขาดการเก็บภาษีอากรขึ้นการผูกขาดภาษีเปนวิธีใหมที่สวนกลางเห็นวาจะมีรายไดที่
แนนอนและไมตองยุงยากในวิธีปฎิบัติจงึ เปดการประมูล ผูที่ใหราคาภาษีในการประมูลสูงสุด จะ
เปน”เจาภาษีนายอากร”ของภาษีชนิดนัน้ ซึ่งรัฐจะมอบสิทธิ์ขาดในการเก็บภาษีอากรตามที่ประมูล
ไดใหไปดําเนินการเมื่อถึงกําหนดเวลาก็จะตองนําภาษีอากรมาสงใหครบ
ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการตั้งภาษีอากรใหมหลายชนิด คือ ภาษีสุกร ภาษีปลาสด ภาษี
ไหม ภาษีขี้ผึ้ง ภาษีหมอหวด ภาษีถงุ ภาษีเตาหลอ ภาษีมาดเรือโกลน ภาษีแจวพายโกลน อากร
พนัน อากรมหรสพ8นอกจากนี้ยงั ลดเลิกและแกไขวิธีการจัดเก็บอีก ดังนี้
1. เปลี่ยนอากรตลาดเปนภาษีเรือ โรง ราน
2. ลดพิกัดเก็บสมพัตสร เดิมเก็บไรละบาทเปนไรละสลึง
3. เลิกเก็บภาษีพริกไทยจากจํานวนคางมาเปนเก็บไรละสลึง
4. เลิกภาษีเกวียน เรือจางและทางโยง
5. ลดอากรตนทุเรียน จากเก็บตนละบาทเปนตนละสลึงเฟอง
6. เลิกภาษีนา้ํ มันมะพราว เปลี่ยนเปนเก็บตามจํานวนตน คือสามตนตอสลึง
7. ลดพิกัดอากรคานาซึ่งเก็บไรละสลึงเฟอ งมาเก็บในอัตราไรละสลึง
เรื่องเดียวกัน ,158.
7
ภาษี 38 ชนิด ไดแก ภาษีบอ นเบี้ยจีน ภาษีหวยกข. ภาษีเบ็ดเสร็จ ภาษีตองหามหก
อยาง ภาษีพริกไทย(เก็บจากผูซื้อลงสําเภาและชาวไรผูปลูกพริกไทย) ภาษีฝาง ภาษีไมแดง(เก็บ
จากผูซื้อลงสําเภาและจากผูข าย) ภาษีเกลือ ภาษีน้ํามันมะพราว ภาษีน้ํามันตางๆ ภาษีกะทะ ภาษี
ตนยาง ภาษีไตและชัน ภาษีฟน ภาษีจาก ภาษีกระเชง ภาษีไมไผปา ภาษีไมรวก ภาษีกอไมสีสุก
ภาษีไมคางพลู ภาษีตอเรือ ภาษีไมซุง ภาษีฝาย ภาษียาสูบ ภาษีปอ ภาษีคราม ภาษีเนื้อแหงปลา
แหง ภาษีเยื่อเคย ภาษีน้ําตาลทราย ภาษีหมอ ภาษีน้ําตาลออย ภาษีสาํ รวจ ภาษีเตาตาล ภาษี
จันอับ ไพ เทียนไข เนื้อขนมตางๆ ภาษีปูน ภาษีเกวียน โคตาง เรื่องจาง ทางโยง.
8
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,อธิบายตํานานภาษีอากรและตํานานภาษีอากร
บางอยาง,171.
6
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ในป ค.ศ.1855(พ.ศ.2398) มีการทําสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการคาระหวางไทย
กับอังกฤษ ขอตกลงเกีย่ วกับเรื่องการภาษีอากรปรากฏอยูในสนธิสัญญาขอที่ 8 ดังนี้
“…คาธรรมเนียมปากเรือที่เคยเรียกเก็บจากลูกคาอังกฤษตามสัญญาเกาซึง่
ทําไวในคฤษตศักราช 1826 นั้นจะยอมเลิกเสียตั้งแตหนังสือสัญญานี้ใชได พน
นั้นไปจะตองเสียแตภาษีขาเขาขาออก สินคาขาเขาจะตองเสียภาษีรอยละ 3 จะ
เสียเปนของฤาเปนเงินคิดตามราคาทองน้าํ สุดแตเจาของจะเสีย ถาของเสียภาษี
รอยละ 3 แลวของจําหนายไมไดจะเหลือกลับออกไปมากนอยเทาใดจะตองคิด
ภาษีสิ่งของที่เหลือคืนใหกับเจาของใหครบ ถาราคาสิง่ ของไมตกลงกันตองไป
บอกกงสุล กงสุลจะเรียกพอคาหนึง่ ฤาสอง ชวยตีราคาพอสมควร ถาลูกคาอยูใน
บังคับอังกฤษจะบรรทุกเอาฝนเขามา ณ กรุง ไมตองเสียภาษีแตตองขายใหกับ
เจาภาษี ถาเจาภาษีไมซื้อใหเอาบันทุกกลับออกไปไมตองเสียอะไร ถาลูกคาอยู
ในบังคับอังกฤษเอาฝน ไปลักลอบขายผิดสัญญาขอนี้ใหรบิ เอาฝนเสีย และของที่
เปนสินคาจะบันทุกออกไป
ตั้งแตของนัน้ เกิดมาจนไดเปนสินคาบันทุกกําปน
ออกไปใหเสียภาษีแตเพียงชัน้ เดียว ของสิ่งไรที่เปนสินคาในกรุงเทพจะเรียกเปน
สมพัตสรฤาจะเรียกเปนภาษีปา ภาษีในกรุงเทพ ภาษีปากเรือ อยางไรก็ใหเอาแต
ชั้นเดียว ภาษีสินคาในกรุงเทพ ทุกสิง่ จะเรียกเปนภาษีกรุงเทพจะเรียกภาษีปาก
เรือ อยางไรไดกําหนดแจงในพิกัดอยูกับหนังสือสัญญาแลว ไดยอมกันเปนชัด
แลววา ของสิ่งหนึ่งสิง่ ใดทีต่ องเสียภาษีบางไปแลว เมื่อลงเรือไมตองเสีย พวก
ลูกคาในบังคับอังกฤษซึ่งซือ้ สินคา ยอมใหผูซื้อกับผูท ที่ ําผูปลูกของที่ขายนั้น ถา
ผูใดผูหนึ่งจะซือ้ ยอมใหขาย มิใหผหู นึ่งผูใ ดขัดขวางหามปราม ภาษีที่กําหนดใน
พิกัดสัญญานี้ สินคาที่บันทุกเรือไทยจีนที่เคยเสียแลวฝายไทยจะยอมลดภาษีให
เรือไทยจีนและชาติอื่นๆก็จะยอมลดใหแกลูกคาในบังคับอังกฤษเหมือนกัน
การคาอยูภายใตบังคับอังกฤษ จะเขามาตอเรือ ณ กรุงฯ เสนาบดียอมใหตอแลว
ก็ตอได เงินทองแลสําหรับตัวเขาออกไมตองเสียภาษี”9

การตางประเทศ, กระทรวง, สนธิสัญญาและการตกลงทวิภาคีระหวางประเทศไทยกับ
ตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ เลม 1 (พระนคร : พระจันทร, 2513), 31.
9
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การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดเก็บภาษีในกิจกรรมการคาระหวางประเทศของ
สวนกลาง สงผลกระทบตอรายไดของสวนกลางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน และ
กลายเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งในการเปลีย่ นแปลงระบบการจัดเก็บภาษีภายในประเทศใหเขา
สูระบบเดียวกัน
3.2 จุดมุงหมายในการเก็บสวยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา การเรียกเก็บสวยเปนรายไดที่สําคัญของแผนดิน ซึง่
พิกัดอัตราในการเรียกเก็บมีการเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของผูน ําในรัชกาลตางๆเปนตัว
ชี้ใหเห็นถึงลักษณะความตองการทางเศรษฐกิจเปนอยางไร การเรียกเก็บสวยของสวนกลางใน
รัฐไทยมีลักษณะที่พิเศษอยูส ามประการ ดังนี้
ประการแรก เปนการบังคับใหราษฎรมีหนาที่บริจาคทรัพยสนิ ใหแกแผนดิน คือ
บังคับวาจะตองเสียภาษีกรณีใด เสียเทาไร เสียเมื่อไร และเสียที่ไหน เชนการเก็บอากรคานา
ราษฎรที่ประกอบอาชีพทํานา ตองนําขาวคานาไปสงฉางหลวงในอัตราไรละ 2 ถัง หรือถาจะ
เสียคานาเปนเงิน ใหเรียกนาละ สองสลึงเฟอง เปนตน
ประการที่สอง ภาษีอากรที่รัฐเรียกเก็บออกมาไดแลวนั้น จะนําไปใชจายเพื่อ
ประโยชนทั่วๆไป รัฐมิไดกําหนดวาภาษีอากรชนิดใดจะตองจายเพื่อกิจการอยางใดอยางหนึง่
โดยเฉพาะ แตรัฐจะนําเอาภาษีอากรทัง้ หมดมารวมกันแลวจายในกิจกรรมตางๆ ตามความ
เหมาะสมในยุคนั้นๆ เชนจายเพื่อทํานุบํารุงพระศาสนา เปนตน
ประการสุดทาย
ราษฏรผูเสียภาษีอากรใหรัฐจะไมไดรับผลประโยชนตอบแทน
พิเศษเฉพาะตัว แตผูเสียภาษีจะไดรับผลประโยชนจากรัฐเทาๆกัน เชนการคุมครองชีวิตและ
ทรัพยสนิ เปนตน การคุมครองดังกลาว ราษฎรทุกคนยอมไดสิทธิเสมอกัน ไมวาผูนั้นจะเสีย
ภาษีมากหรือนอยหรือแมแตผูที่ไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี10
จากลักษณะพิเศษสามประการนีเ้ ห็นไดชัดวา ความตองการเรียกเก็บสวยเปนเรื่อง
ของชนชัน้ ปกครองจากสวนกลาง และผลที่ตามมา คือความมัง่ คั่งของสวนกลาง ในขณะที่ไพร

รําไพ อุดมไพจิตรกุล, “การแสวงหารายไดแผนดินภายในพระราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2398-2458.”(วิทยานิพนธมหาบัณฑิตสาขาประวัตศิ าสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520), 8.
10
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ไมวาจะสมัครใจหรือไมก็ตามจะตองแสวงหาสวยมาจายตามระยะกําหนดเวลา สวยทีเ่ รียก
เก็บจะมีทั้งสิง่ ของและที่เปนตัวเงินซึ่งมีวัตถุประสงคในการเก็บอยูห ลายประการ ดังนี้
3.2.1 สวยที่เปนสิ่งของ
การเรียกเก็บสวยเปนสิ่งของมีจุดประสงคเพื่อใชเปนสินคาในการคาระหวางประเทศ
ชองเรือสําเภาหลวงและเอกชน ในขณะเดียวกันเรือสินคาจากตางประเทศก็เขามาแสวงหาสินคา
เหลานี้เชนกัน สวยที่ราษฎรถูกเรียกเก็บที่มีความสําคัญในการคา ไดแก เรว ครั่ง กระวาน
พริกไทย รง ขอนสัก งาชาง ขี้ผึ้ง ไหม ปาน ฝาย ดีบุก รัก ผาขาว เปนตน สวยเหลานี้นอกจากจาก
จะถูกเก็บในพระคลังสินคาแลว บางสวนมีการนํามาขายใหกับขุนนางที่มีฐานะดี สามารถที่จะตอ
เรือเพื่อบันทุกสินคาไปคาขายกับตางประเทศเชนกัน11 ขุนนางที่ประกอบการคาและมีบทบาทใน
การติดตอคาขายกับตางประเทศอยางมาก คือเสนาบดีในตระกูลบุนนาค
จีนและอินเดียคือชาติคูคาที่สําคัญในสมัยรัชกาลที่สาม เพราะชาติทั้งสองนี้เขา
มาทําการคาโดยยอมทําตามขอบังคับของสวนกลางเปนอยางดี การคาจึงดําเนินโดยราบรื่นใน
การคาระหวางประเทศกับจีนมีการสงบรรณาการใหกับจีนเพื่อประโยชนทางการคา กลาวคือ
ในชวง ค.ศ.1782-1853(พ.ศ.2325-2396) มีการแตงเรือสําเภาไปบรรณาการเมืองจีนถึง 55
ครั้งเนื่องจากแรงจูงใจทางการคา การสงบรรณาการไปใหจักรพรรดิจนี นอกจากจะไดของตอบ
แทนที่มากกวาแลวของที่สงไปบรรณาการเปรียบเสมือนตัวอยางสินคาที่จีนใหความสนใจ
สินคาที่สงไปเปนบรรณาการใหกับจีนไดแก ชาง งาชาง นอระมาด กระวาน กฤษณา กรักขี
การบูร ชันปก ผลกระเบา แกนไมมะเกลือ ดีปลี อําพัน จันทนชะมด หางนกยูก ปกนกกระเตน
กากเพชรจันทบูรณ เปลือกสีเสียด กานพลู รง พรม ฝาง พิมเสน น้ําดอกไมเทศ12 จะเห็นไดวา

ปยนาถ นิโครธา, “บทบาทของเสนาบดีแหงตระกูลบุนนาคในการปกครองประเทศ
สยามตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. 2325-2416” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2513),152.
12
พระราชสาสนในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พระราชทานไปยังประเทศ
จีนกับประวัตวิ ัดเศวตฉัตร(พระนคร:เอกการพิมพ,2505.พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิง
ศพ มรว.หญิง เจียม ฉัตรสกุล),1-3.
11
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สินคาที่สงไปบรรณาการจีนตอมากลายเปนสินคาที่สง ไปจําหนายทีป่ ระเทศจีนซึ่งเปนสินคาที่
มีราคาสูง เชน งาชาง กฤษณา ผลกระวาน เปนตน
ประการตอมา เปนการใชสวยเพื่อการศาสนา เนื่องจากเปนการแสดงออกของ
คานิยมที่ผนู ํามีตอพระพุทธศาสนา เชน การสรางวัด การหลอพระพุทธรูป การปฏิสงั ขรณวัดที่
เสื่อมโทรม ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงสรางวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นและปฏิสังขรณวัดที่มีอยู
เดิม 13 แหง เชน วัดพระเชตุพน และวัดสระเกศ นอกจากนี้ในสมัยตอมามีการสรางวัดเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงสรางวัดใหมขนึ้ 5 แหง วัดที่โปรดเกลา
ใหสราง คือวัดเฉลิมพระเกียรติ และเปนวัดของพระบรมวงศานุวงศอีก 4 แหง นอกจากนีย้ ัง
ปฏิสังขรณวัดอีก 60 แหง นับไดวาในสมัยรัชกาลที่ 3 เปนยุคสมัยแหงการบูรณะวัดที่ยิ่งใหญ
สมัยหนึ่ง13
ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการสรางและปฏิสังขรณวัดที่ยังสรางและซอมแซมยังไมแลว
เสร็จ เชน วัดมหาธาตุ วัดชนะสงคราม วัดบวรมงคล วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดปรินายก วัดสระ
เกศ วัดราชนัดดาราม วัดอรุณราชวราราม เปนตน14
การสรางวัดและการปฏิสังขรณวัด จะใชแรงงานจากไพรที่ถูกเกณฑแรงงานในการ
เขารับราชการ นอกจากนี้วัสดุที่ใชในการกอสรางไดมาจากสวยที่เรียกเก็บจากไพรหัวเมือง
แทนการเกณฑแรงงาน เชน ไม ทองคํา ทองแดง น้ํารัก เปนตน ดังปรากฏในรางตราถึงเจา
เมืองนครราชสีมา เพื่อเรงรัดสวยทองคําจากเมืองชลบด ดังนี้
“... แลทองคําผุยตองราชประสงคแผคําเปลวปดพระพุทธรูปวัดวา
อารามใชการเบ็ดเสร็จเปนอันมากเสมออยูทุกปมิไดขาด ถา เจาเมือง
กรมการ นายกอง นายหมวดซึ่งคุมไพรไปรอนทองขัดสนดวยเสบียง
อาหารก็ใหเจาพระยานครราชสีมา พระภักดีนุชิตกรมการ จายเสบียง
อาหารใหนายไพร นายกองรอนทองรับพระราชทาน อยาใหอดหยากขัด
สนได...”15

สมคิด ศรีสิงห,ระบบการบริหารการภาษีอากรสมัยรัตนโกสินทรตอนตน,34-36.
14
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 25 เลมที่ 15 (พระนคร:คุรุสภา, 2507),1-45.
15
“รางตราใหพระยาภักดีนุชติ กรมการเมืองนครราชสีมาบอกใหเมืองชลบดสงสวย
ทองคําผุย”, เอกสารหอจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3จ.ศ. 1198, เลขที่ 17,หอสมุดแหงชาติ.
13
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ในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงมีกิจกรรมทางพุทธศาสนามากดังนัน้ จึงเห็นวา การเก็บสวย
สิ่งของทีเ่ ปนวัสดุในการกอสรางและปฏิสังขรณวัดวาอารามจึงเพิ่มมากขึ้น
3.2.2 สวยเงิน
การเก็บสวยเปนตัวเงินเพื่อใชเปนคาจางแรงงานในการสรางและซอมแซมพระนคร16กับ
งานโยธาอื่นๆ ในสมัยรัชกาลที3่ มีการซอมแซมพระราชวังและพระตําหนักตางๆเกิดขึ้นมาก เชน
พระที่นงั่ อมรินทรวินิจฉัยและพระที่นงั่ จักรพรรดิพิมาน
การซอมพระทีน่ ั่งดุสิตมหาปราสาท17
ซอมแซมเครื่องบนโดยการเปลี่ยนใหมทงั้ หมด18เปนตน นอกจากนี้ยังการสรางปอมปราการเปน
จํานวนมาก เชน ปอมตรีเพชร ปอมวิเชียรโชฏก ปอมพิฆาตขาศึก ปอมคงกระพัน ปอมภัยพินาศ
ปอมพิฆาฏปจจามิตร19 เปนตน แรงงานทีใ่ ชในการกอสรางดังกลาวไดมาจากแรงงานชาวจีน ทั้งนี้
เปนเพราะแรงงานชาวจีนมีความสามารถในการทํางานโยธาและปราศจากพันธะในการเขาเวรรับ
ราชการอีกทั้งเปนการทํางานที่ไดรับคาแรงจากสวนกลาง เชน การสรางปอมวิเชียรโชฏก จายคาแรง
จีนถือปูน เปนเงิน47ชั่ง15ตําลึง3บาท2สลึง1เฟอง คาจางขุดคลองสุนัขหอน จายคาแรงจีนขุดเปน
เงิน102ชั่ง4ตําลึง1สลึง1เฟอ ง20เปนตน ซึง่ แตกตางจากไพรที่ถูกบังคับใหทาํ การจางแรงงานชาวจีน
เพื่อทํากิจกรรมทางดานโยธาเหลานี้ ทางสวนกลางจะเก็บเงินจากไพรที่ไมเขาเวรทําราชการและนํา
เงินนัน้ มาจางแรงงานชาวจีนตออีกทอดหนึ่ง
นอกจากจะเก็บสวยเพื่อการทํานุบํารุงพระศาสนาแลว การเรียกเก็บสวยเปนตัวเงินยัง
นํามาเปนคาใชจายในการสงครามอีกประการหนึ่ง กลาวคือ สงครามระหวางรัฐบาลสยามและพมา
ซึ่งเกิดขึ้นตลอดสมัยรัตนโกสินทรตอนตน จนกระทั่งถึงปลายรัชกาลที3่ จึงเลิกราไปเพราะพมาเกิด
สงครามกับอังกฤษจนเสียเอกราชไป สวนทางดานทิศตะวันออก เกิดสงครามกับเวียดนาม ตั้งแต ป
ค.ศ.1833-1857(พ.ศ.2376-2400)
สวนกลางตองใชจายเงินในการทําสงครามอยางมหาศาล21
ดังนัน้ จึงตองเรียกเก็บภาษีเปนตัวเงินทดแทนคาใชจายที่ตองสูญเสียไปในการสงคราม
เจาพระยาทิพากรวงศ ,พงศาวดารรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ:อมรินทร,2538), 6.
17
เรื่องเดียวกัน, 132.
18
เรื่องเดียวกัน, 43.
19
เรื่องเดียวกัน, 37,50,62.
20
เรื่องเดียวกัน, 37.
21
สมคิด ศรีสิงห ,การบริหารภาษีอากรในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน,18-23
16
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3.3 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการเก็บสวยในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
การเก็บสวยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเปนรูปแบบของการเสียสวยที่เปนสิ่งของ
เงินตรา และแรงงาน ดังนั้นทางสวนกลางจึงตองสรางหนวยงานขึ้นมากํากับดูแล การเก็บสวย
ใหเปนระเบียบขั้นตอน ตั้งแตเริ่มเก็บจากหัวเมืองจนกระทั่งถึงสวนกลาง ดังนั้นการแบง
หนวยงานที่เกีย่ วของกับการเก็บสวยสามารถแบงออกไดเปนหนวยงานของสวนกลางและ
หนวยงานสวนภูมิภาค
3.3.1 หนวยงานสวนกลาง เปนหนาที่ของกรมมหาดไทย กรมกลาโหม กรมทา
และกรมพระสุรัสวดี22
กรมพระมหาดไทย ตําแหนงอัครมหาเสนาบดี คือ เจาพระยาจักรีศรีองครักษสมุหนายก
มีอํานาจปกครองดูแลหัวเมืองฝายเหนือ มีหนาที่ในการดูแลจดทะเบียนกําลังพลในหัวเมืองฝาย
เหนือภายใตการปกครองของตนทั้งทางดานทหารและพลเรือน และรวบรวมกําลังพลเพื่อมาทํางาน
ใหกับสวนกลาง
กรมพระกลาโหม ตําแหนงอัครมหาเสนาบดีคือ เจาพระยามหาเสนา มีอํานาจปกครอง
หัวเมืองฝายใตทั้งฝายทหารและพลเรือน มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับกรมพระมหาดไทย
กรมทาหรือกรมพระคลัง ตําแหนงเจากรมคือพระยาโกษาธิบดี เดิมมีหนาที่ดูแลรายรับ
รายจายของทุกกรม ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงมอบหมายใหกรมทาปกครองหัวเมืองชายทะเล
ตะวันออก มีอาํ นาจควบคุมบัญชีไพรหัวเมืองและเกณฑแรงงานไพร
กรมพระสุรัสวดี ตําแหนงเจากรมเปน พระยาราชสุภาวดี ทําหนาที่เก็บบัญชีไพรพลทั้ง
ทางฝายทหารและพลเรือน ที่เรียกกันวา “หางวาว” นอกจากนี้ยงั มีหนาที่แจกจายไพรไปยังกรม
ตางๆที่ตองการแรงงาน จึงเปนเหตุใหกรมอื่นหลีกเลี่ยงการสงบัญชีรายชื่อใหกรมพระสุรัสวดี เพราะ
ไมตองการใหเขามายุง เกีย่ วกับไพรของตน
ดังนัน้ สวนกลางจึงบังคับมีการสักเลกเพื่อตองการรู
จํานวนไพรพลที่แทจริงของราชอาณาจักร กรมพระสุรสั วดีแบงออกเปนสามหนวยงานคือกรมพระ
สุรัสวดีกลาง กรมพระสุรัสวดีซาย และกรมพระสุรัสวดีขวา โดยทีก่ รมพระสุรัสวดีกลางทําหนาที่สกั
พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงแถลงพระบรมราชาธิ
บายแกไขการปกครองแผนดิน (ม.ป.ท. ; 2493. พิมพแจกในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงไผ
เกษมศุจการี, 2493), 5-6.
22
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เลกและดูแลบัญชีไพรพลในสวนกลาง ในขณะที่สวนภูมภิ าคเปนหนาที่ของกรมพระสุรัสวดีซายและ
ขวา ซึ่งสมุหบัญชีของกรมพระสุรัสวดีไดรับการแตงตั้งออกจากสวนกลาง ไปประจําหัวเมืองตางๆ
เพื่อทําการสักเลกไพรและเก็บรักษาบัญชีหางวาว
3.3.2 หนวยงานสวนภูมภิ าค สําหรับหัวเมืองลาวฝายตะวันออก ในการกํากับดูแล
การจัดเก็บสวยสามารถแบงไดเปนสองลําดับขั้น กลาวคือ หัวเมืองขนาดใหญขึ้นตรงตอกรม
มหาดไทย และหัวเมืองขนาดเล็ก อยูภายใตการกํากับดูแลของหัวเมืองใหญภายในภูมิภาค (ดู
รายละเอียดหนา 30) ภายในหัวเมือง ปกครองดวยระบบอาญาสี่ มีการแบงการปกครองออกเปนสี่
กอง ไดแก กองเจาเมือง กองอุปฮาด กองราชวงศ และกองราชบุตร ใหไพรขึ้นทะเบียนทั้งสี่กองตาม
ความสมัครใจ ผูที่ทาํ หนาที่เก็บสวยภายในเมือง คือ อุปฮาด และผูที่มีหนาทีน่ ํามาสงสวนกลางคือ
ราชวงศและราชบุตรสลับกันไป
หัวเมืองใหญที่ขึ้นตรงตอกรมมหาดไทย เมื่ออุปฮาดรวบรวมสวยไดตามที่กําหนดแลว
เจาเมืองจะมอบหมายใหราชวงศหรือราชบุตรคนใดคนหนึง่ คุมขบวนสวยและทาวเพี้ย
มาสง
สวนกลางพรอมดวยใบบอกแจงจํานวนสวยที่สงหรือทีย่ ังคงคางมาดวย สวนหัวเมืองขนาดเล็กที่อยู
ภายใตการกํากับของหัวเมืองใหญ เมื่อเก็บสวยได จะนําสงตอไปยังหัวเมืองใหญ และหัวเมืองใหญ
จะสงตอมาสวนกลางโดยมีใบบอกใหผทู ี่ควบคุมสวยถือลงมาดวยโดยใบบอกจะเปนใบบอกรวม
เชนในกรณี ของเมืองลําเนาหนองปรือทีอ่ ยูภายใตการกํากับของเมือง อุบลราชธานี (ภายหลังอยู
ภายใตการกํากับของมุกดาหาร) ไดสงใบบอกเขามาสวนกลาง ดังนี้
“…พระภักดีชมุ พล เจาเมืองลําเนาหนองปรือ บอกใหทา ว
มหาราช ทาวพรมจักร คุมผลเรวสวยเมือง“...วันพุธ แรม12ค่ํา เดือน
7 ปวอก สัมฤทธิศก ทาวมหาราช ทาวพรมจักร เมืองลําเนาหนอง
ปรือ ถือมาขาพเจาทาวพรมราชวงษาเจาเมืองอุบลราชธานี ลําเนา
หนองปรือ จํานวนปมะแมนพศก เรวหนัก 25 หาบมาสง...”23
หรือกรณีของเมืองกาฬสินธุท ี่ทาํ หนาที่รวบรวมสวยในเมืองที่อยูภายใตการกํากับดูแล
สงมาสวนกลาง โดยจะมีใบบอกแจงรายการสวยวาเปนของปใด จํานวนเทาใด ครบหรือไมครบตาม
กําหนด ดังนี้
“ใบบอกเมืองอุบลราชธานีสงผลเรวสวยเมืองลําเนาหนองปรือ” เอกสารจดหมายเหตุ
รัชกาลที3่ จ.ศ.1210,เลขที่ 144,หอสมุดแหงชาติ.
23
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“...เมืองกาลสิน บอกสงผลเรวหัวเมือง
กาลสิน ปมะเมีย ๑๕หาบ๑๕ชั่ง ปมะแม ๕๐ หาบรวม ๖๕
หาบ๑๕ชัง่ ครบ
ทาขอนยาง ปมะเมีย ๑๕หาบ๔๖ชัง่ ปมะแม ๔๐ หาบรวม ๕๕
หาบ๔๖ชัง่ ครบ
แซงบาดาน ปมะเมีย ๓หาบ ๘๕ ชั่ง ปมะแม ๑๖ หาบรวม ๑๙
หาบ ๘๕ ชั่ง ครบ
กุฉินารายณ ปมะเมีย ๗หาบ ๒ชัง่ ปมะแม ๒๔ หาบ รวม ๓๑
หาบ ๒ ชัง่ ยังมิครบ
ภูแลนชาง เรวเกนมะแมนพศก ๒๕ หาบ
สงมา ณ วันอังคาร แรม ๑๐ ค่ํา เดือน ๓ ปมะแมนพศก...”24
การสงสวยเปนสิ่งของบางครั้งไมสามารถหามาไดครบตามกําหนด จึงมีการยอมผอนผัน
ใหจายเปนเงิน25แทนได เงินที่นาํ มาจายแทนสวยมีสองชนิดคือ เงินพืน้ เมืองของภูมภิ าคกับเงินตรา
ของสวนกลาง
ซึง่ ไดมีการเปรียบเทียบน้ําหนักเนือ้ เงินเพื่อกําหนดคาของเงินพื้นเมืองใหตรงกับ
มาตรฐานของเงินตราจากสวนกลาง เพื่อความสะดวกในการคิดรวมกันในการคํานวนสวย
เมื่อไดสวยครบตามจํานวนจะมีการขนยายสวยจากหัวเมืองเขาสวนกลาง โดยใชสอง
เสนทางคือเสนทางบกและเสนทางน้ํา สําหรับเสนทางบก จะใชการเดินเทา โดยมีเกวียนเทียมโค
กระบือ ชางหรือมา เปนพาหนะในการบันทุกสัมภาระ สวนเสนทางทางน้าํ จะเดินทางดวยเรือหรือ
แพแตจะมีปญ
 หาคือเมื่อหมดฤดูน้ําหลาก ระดับน้ําในแมนา้ํ จะลดลงจนไมสามารถลองเรือหรือแพ
ได จุดพักสวยที่สําคัญของขบวนสงสวย คือ สระบุรี ปราจีนบุรี กบินทรบุรี วัฒนานคร มงคลบุรี อรัญ
ประเทศ ซึ่งเจาเมืองเหลานี้จะทําหนาทีด่ ูแลขบวนสงสวย จัดหาอาหารใหไพรพล จัดหาวัสดุเชน
กระสอบ มาบรรจุสวยเพื่อสงไปยังกรุงเทพ และยังทําหนาที่จัดขบวนไปรับสวยจากหัวเมืองที่ตกคาง
สวยดวย

“เรื่องใบบอกเมืองกาลสินสงผลเรวหัวเมืองตางๆ” เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จ.
ศ.1210, เลขที่ 112,หอสมุดแหงชาติ.
25
เงินในทีน่ ี้ หมายถึงเงินที่ใชกันในหัวเมืองลาวตางๆและบริเวณใกลเคียง การ
กําหนดคาใชปริมาณเนื้อเงินเปนหลัก (ดูรายละเอียดบทที่ 2).
24
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3.4 การสักเลกในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
ตนสมัยรัชกาลที่ ๒ ปมะเมีย โทศก จุลศักราช ๑๑๗๒ (พ.ศ.๒๓๕๓) สวนกลางไดออก
ประกาศพระราชกําหนดสักเลก26ขึ้นโดยใหเหตุผลในการออกพระราชกําหนดครั้งนี้วา เกิดจากวาม
สับสนในการควบคุมกําลังคน สาเหตุของความสับสนนี้เกิดขึ้นจากการที่สว นกลางไมทราบจํานวน
พระราชกําหนดสักเลก
ได
คนที่แนนอนภายในหัวเมืองที่อยูหา งไกลออกไปจากราชธานี27
ประกาศใชพรอมกับการที่สว นกลางไดวางหลักเกณฑและแนวทางการควบคุมเลกไว โดยเริ่มตน
จากการสักเลกภายในเมืองหลวงและเมืองที่อยูใกลเคียงจนเปนที่เรียบรอย จึงกําหนดใหกองสักเลก
ออกไปทําการสักเลกในหัวเมืองตามภูมิภาคตางๆตอไป
กอนหนาที่จะมีการสักเลกในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก ใน ค.ศ.1824 (พ.ศ.2367) นั้น
ไมปรากฏหลักฐานที่ชี้ใหเห็นถึงการกําหนดความเปนเลกหรือไพรฉกรรจ รวมไปถึงหนาทีท่ ี่แตกตาง
กัน แตพอจะทราบไดวา การเกณฑแรงงานหรือการเรียกสวยเปนการเรียกจากราษฎรชายเทานัน้
บรรดาเลกที่ถกู เกณฑแรงงานนี้ เจากรมการเมืองในหัวเมืองสามารถใชสอยเพื่อใหทาํ งานตางๆได
เชนรักษาทรัพยสมบัติ ขนสงแบกหาม งานโยธาตางๆ เลกชนิดนี้ เรียกวา “เลกคงเมือง” พวกที่ไปทํา
มาหากินตางเมืองจะเรียกวา “เลกเขยสู” 28 หนาที่ในการควบคุมเลกจะเปนของกรมการเมืองทาว
เพี้ยในหัวเมืองนัน้ ๆ กลุม บุคคลเหลานีจ้ ะมีหนาที่จัดการชําระทําบัญชีผูคนในทองถิ่นแลวเสนอไป
สวนกลางเพื่อใชเปนหลักฐานในการคิดอัตราสวยรวมของแตละเมือง แตเลกเหลานีไ้ มไดทําการสัก
เลกหมายหมูแ ตอยางใด
ใน ค.ศ 1824(พ.ศ.2367) เมื่อสวนกลางทําการสักเลกภายในเปนทีเ่ รียบรอยแลวจึงมี
คําสั่งใหขา หลวงกองสักเดินทางไปสักเลกในหัวเมืองที่อยูรอบนอก ขาหลวงกองสักจากสวนกลาง
นําโดยพระสุรยิ ะภักดี(ปอม) เปนแมกอง มาตั้งกองสักอยูที่เมืองกาฬสินธุ เมืองรอยเอ็ด เมืองยโสธร

การสักเลกหมายถึงการเอาเหล็กแหลมแทงตามเสนหมึกที่เขียนไวเปนตัวอักษร บอก
ชื่อเมือง ชื่อมูลนายที่สงั กัดไวที่ขอมือดานหนาหรือดานหลัง รอยสักแบงออกเปน ๔ รุน คือ อุม จูง
แลน รุน การสักจะจะทําสลับไปมาเชน เมือ่ เริ่มสักในรัชกาลกอนสักทีแ่ ขนขางทองมือ รัชกาลตอมา
สักที่แขนขางหลังมือ รัชกาลถัดมาจะสักกลับขางทองมืออีกครั้ง เปนตน.
27
ดูรายละเอียดของพระราชกําหนดในภาคผนวก ค.
26

28

ธีรชัย บุญมาธรรม, ประวัติศาสตรสังคมอีสานตอนบน พ.ศ.2318-2450, 44.
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และเมืองสุวรรณภูมิ29 แตยังไมแลวเสร็จ เกิดสงครามเจาอนุวงศ ใน ค.ศ.1826( พ.ศ. 2369)ขึ้น
เสียกอน กองทัพเวียงจันทนไดประหารชีวติ นายกองสักที่เมืองกาฬสินธุและเมืองยโสธร
การสักเลกในครั้งกอนเกิดวิกฤตเจาอนุวงศนี้ไดสรางความเดือดรอนใหกับคนในเมือง
อีสานเปนจํานวนมาก ทัง้ นีน้ อกจากจะตองเจ็บตัวจากการสักแลว จะตองเสียคาธรรมเนียมในการ
สัก อีกคนละ 1 บาท 1 เฟอง30 ความเดือดรอนดังกลาวไดกลายเปนขออางขอหนึ่งในการเขามาของ
กองทัพเจาอนุวงศในวิกฤตการณครั้งนี้ สําหรับราษฎรภายในหัวเมือง ความเดือดรอนดังกลาว และ
ภัยจากสงคราม สงผลใหผูคนพากันอพยพหลบหนีการสักเลกเขาไปอยูป ากันเปนจํานวนมาก
การเขามาตั้งกองสักเลก ทําใหบัญชีเลกในแตเมืองเกิดความวุนวาย เนื่องจากการที่พระ
ราชกําหนดฉบับนี้ เปดโอกาสใหเลกโอนสังกัดไดตามใจชอบ เลกในหัวเมืองจึงเกิดการโอนสังกัดกัน
ขึ้น ตอมาภายหลังสงคราม ราษฎรที่อพยพหนีภัยจากสงครามจึงกลับเขามาตัง้ ถิ่นฐานในหัวเมือง
มากขึ้น จํานวนประชากรภายในหัวเมืองตางๆมีการเปลีย่ นแปลงอยูตลอดเวลา ไมแนนอนกอใหเกิด
ความสับสน ทางสวนกลางจึงสงขาหลวงขึ้นมาทําการสักเลกอีกครั้งใน ค.ศ. 1829(พ.ศ.2372) โดย
เจาพระยาบดินทรเดชา ขึ้นมาตั้งกองสักที่กุดปะไท (แขวงเมืองศิขรภูมิ)31 ทางสวนกลางไดดําเนิน
นโยบายการสักเลกเปนระยะๆ เนื่องจากการอพยพผูคนเขามาตั้งถิ่นฐานโดยเฉพาะอยางยิ่งแถบ
บริเวณริมน้ําโขง อยางไรก็ดีการสักเลกก็ไมไดผลเปนทีแ่ นนอนเพราะกรมการในหัวเมืองพยายามที่
จะปดบังจํานวนเลกของตน ใน ค.ศ.1846(พ.ศ.2389) ไดมีการออกประกาศสักเลกอีกครั้ง พรอมทัง้
ประกาศบทลงโทษของผูท ี่ไมมีหมายสักอยางรุนแรง ใน ค.ศ.1849(พ.ศ.2392)ทางสวนกลางไดตั้ง
กองชําระเลกในหัวเมืองสกลนคร กาฬสินธุ และอุบลราชธานีอกี ครั้ง
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ป ค.ศ.1859(พ.ศ.2402) มีการสักเลกในหัวเมืองลาวอีกครั้ง ในครั้งนี้
ทําการสักอยู 3 ปจึงแลวเสร็จ และตอมาใน ค.ศ. 1872 (พ.ศ.2415)รัชสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงประกาศ
ยกเลิกการสักและอนุญาตใหไพรพลอยูก นั ตามสมัครใจ โดยใหเจาเมืองทําการสํามะโนครัวเลกสง
กรุงเทพแทน

หมอมอมรวงศวิจิตร, พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน, 231.
30
ปยฉัตร ปตะวรรณ, ระบบไพรในสังคมไทย พ.ศ.2411-2453 (กรุงเทพฯ :
ธรรมศาสตร, 2526), 24.
29

31

หมอมอมรวงศวิจิตร,พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,240.
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ผลที่ไดรับจากการสักเลกในหัวเมืองที่อยูหา งไกลนั้น ทําใหสวนกลางไดทราบจํานวนที่
แนนอนของเลกในหัวเมืองและสามารถกําหนดเกณฑในการเรียกเก็บจากเลก การสักเลกบอยครัง้
ทําใหสวนกลางทราบถึงจํานวน เลกที่จําหนาย ตาย ชรา หนี หรือบวช วามีจํานวนเทาใด ทําให
สะดวกในการตรวจรับสวย นอกจากนีย้ ังทําใหไดเลกที่เพิ่มขึ้นอยูเ สมอ การกําหนดอัตราในการเรียก
เก็บสวยก็เพิม่ มากขึ้น สวนกลางไดรับสวยมากขึน้ หรือกรณีที่เลกหลบหนี ทางสวนกลางก็จะทราบ
ไดอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการติดตามเลกกลับมาทําไดงาย
เมื่อการเรียกเก็บสวยจากเลก สามารถกระทําไดงา ยและมีกฎเกณฑ พิกัดอัตรา และ
ระยะเวลาที่แนนอน จึงมีผลตอวิถีชีวิตของคนในหัวเมืองลาวฝายตะวันออกทําใหเกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ นอกจากจะประกอบอาชีพเพื่อการบริโภค และเก็บไวเพื่อ
เพาะปลูกในครั้งตอไปแลว คนจะตองเสียเวลาสวนหนึง่ เพื่อใชสาํ หรับการหาสวยสงใหกับมูลนาย
ในบางครั้งการถูกเรียกสวยเปนเงิน ทําใหคนตองแสวงหาเงินตราเพือ่ นํามาเสียสวย กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมีแนวโนมที่เปลีย่ นไปจากเดิม จากการเสียสวยซึ่งเปนผลผลิตจากธรรมชาติ กลายเปน
การติดตอคาขายเพื่อหาเงินตรามาเสียสวย หรือแลกเปลี่ยนสวยในพืน้ ทีท่ ี่มีสว ยที่สว นกลางตองการ
กลาวโดยสรุป ในบทที่ผานมา ภาพทีไ่ ดทําใหเราเห็นโครงสรางของระบบการจัดเก็บ
ั นารูปแบบการ
ภาษีภายในของสวนกลางและของหัวเมืองลาวฝายตะวันอก โดยที่สว นกลางไดพฒ
จัดเก็บภาษีของตนเองใหสอดคลองกับสถานการณของการติดตอกับชาติมหาอํานาจตะวันตก ใน
ขณะเดียวกันก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บภาษีภายในของตนใหขยายออกไปสูภ ูมิภาคเพื่อ
รองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยการตั้งหนวยงานทั้งสวนกลาง
และภายในหัวเมืองขึ้นมารองรับ
นอกจากนี้สว นกลางพยายามเขาควบคุมดินแดนลาวฝาย
ตะวันออกโดยการกําหนดนโยบายการสักเลกขึ้นมา
ซึ่งนโยบายนีก้ ลับกลายเปนเหตุใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอยางหลีกเลีย่ งไมไดและสวนกลางไดพยายามใชการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นแสวงหาประโยชนใหกับระบบเศรษฐกิจสวนกลางควบคูไปกับการพยายามควบคุมหัวเมือง
ในภูมิภาคไปพรอมๆกัน.

บทที่ 4
การจัดเก็บภาษีในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
ภายหลังสงครามเจาอนุวงศสิ้นสุด อํานาจของสวนกลางไดเขาแทรกซึมในดินแดนลาว
ฝายตะวันออกอยางชัดเจน เห็นไดจากการพยายามเขาไปสํารวจจํานวนประชากรในหัวเมืองตางๆ
ในภูมิภาคเปนระยะๆ และการพยายามกําหนดนโยบายสนับสนุนการตั้งเมืองใหมของบรรดาผูที่
อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานภายในภูมิภาค นอกไปจากนี้ความตึงเครียดระหวางกรุงเทพกับเวียดนาม
เปนผลใหเกิดการอพยพของประชากรบริเวณริมฝงซายของแมนํา้ โขง
เขามาอีกหลายระลอก
ดังนัน้ ภายหลัง ค.ศ.1826 (พ.ศ.2369) เกิดเมืองขึ้นมากมายภายในภูมิภาค แตเมืองเหลานีก้ ็ยงั ไม
มีเสถียรภาพทีม่ ั่นคง แมวาจะไดรับการรับรองจากสวนกลางแลวก็ตามสาเหตุเนื่องมาจากการ
อพยพโยกยายครัวซึ่งเกิดขึ้นอยูบอยครั้ง ดวยเหตุนี้ ในระยะตอมาการสักเลกจึงเกิดขึ้นอีกหลาย
ครั้งเพื่อใหเกิดหมวดหมูและมีสังกัดมูลนายที่แนนอน
อันจะเปนผลใหการเรียกเก็บภาษีจาก
สวนกลางดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
เราไมมีหลักฐานแนชัดวาการเรียกเก็บสวยจากหัวเมืองลาวฝายตะวันออกเริ่มขึ้นมา
ตั้งแตเมื่อใด แตเมื่อพิจารณาจากจดหมายเหตุรัชกาลที๓่ พบวา เริ่มมีการจายสวยเปนเงิน ใน
ค.ศ.1827(พ.ศ.2370) โดยมี 11 หัวเมืองที่จาย ไดแก จําปาศักดิ์ คําทองนอย คําทองใหญ โขง โขง
เจียม สะพาด หกเมืองนี้เสียสวยในอัตรา 7 บาทตอคน กับเมืองสะเมีย๊ ะ ศรีพนั ดร สาละวัน เชียง
แตง แสนปาง ซึ่งเสียสวยในอัตรา 4 บาทตอคน1และในป ค.ศ.1831(พ.ศ.2374) มีเลก 8,519คน ใน
12 หัวเมือง จายสวยเปนเงิน 34,076 บาท2 ในขณะที่สว ยสิ่งของเชนผลเรว เริ่มมีการเรียกเก็บใน
ทศวรรษ1830 จากบันทึกในป ค.ศ.1835(พ.ศ.2378) พบวามีเรวกวา 26.6ตัน(266,000 กิโลกรัม)
ถูกสงใหสวนกลางจาก 11 หัวเมือง คือ สังขะ ศรีษะเกษ สุรินทร ขุขัน กาฬสินธุ ยโสธร ขอนแกน
สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด มุกดาหาร เขมรัฐ3
1

“บัญชีสงทองเงินสิง่ ของเมืองลาวตะวันออก”, เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จุล
ศักราช ๑๑๒๙, เลขที่๑๔, หอสมุดแหงชาติ.
2
“ใบบอกหลวงอัครสุนทรเรือ่ ง สงสวยเรวเงินทองเมืองลาวตะวันออก”, เอกสาร
จดหมายเหตุรชั กาลที่ 3 จุลศักราช ๑๑๙๓, เลขที่ ๒๓, หอสมุดแหงชาติ.
“บัญชีสวยเรวเมืองตางๆทีน่ ําสงและคางอยู”,เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่3 จุลศักราช
๑๑๙๗, เลขที๗่ , หอสมุดแหงชาติ.
3
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จากตัวเลขเหลานีท้ ําใหเราทราบคราวๆวาในชวงทศวรรษ1830 เกิดการเรียกเก็บสวย
จากหัวเมืองลาวฝายตะวันออกเปนที่แนนอนแลว แตเมืองเหลานี้เปนเมืองที่ตั้งอยูภ ายในภูมิภาค
อยูกอนหนาทีจ่ ะเกิดการอพยพครั้งใหญหลังสงครามเจาอนุวงศ
ซึ่งก็มคี วามหมายวาไดเกิด
เมืองขึ้นใหมซงึ่ กลายเปนแหลงรายไดใหกบั สวนกลางมากขึ้นนับจากชวงทศวรรษ1830เปนตนมา
สวยที่สว นกลางเรียกเก็บจากหัวเมืองในภูมิภาคเหลานีส้ ามารถแบงออกได 3 ประเภทดังนี้
1. สวยทีเ่ ปนผลผลิตดั้งเดิมจากธรรมชาติ คือ เมื่อเก็บหรือหามาไดสามารถที่จะ
รวบรวมและสงใหกับมูลนายของตนไดทนั ที สวยชนิดนี้ เชน เรว กระวาน เปนตน
2. สวยทีเ่ ปนผลิตผลจากธรรมชาติและเมื่อจัดเก็บมาแลวจะตองฝานกระบวนการ
แปรรูปเบื้องตนเพื่อเพิ่มมูลคา เชน ขี้ผึ้ง ครั่ง แลคเกอร เปนตน
3. สวยทีเ่ ปนแรโลหะธาตุคิดมูลคาตามน้าํ หนักจริง มีหลายชนิดแตที่มีคา ไดแก เงิน
และ ทอง
บุคคลที่ตองเสียสวยใหกับสวนกลาง คือ ชายฉกรรจทมี่ ีความสูงเสมอไหล 2 ศอก1คืบ
ขึ้นไป (125 เซนติเมตร) และผูที่ไดรับการยกเวนไมตองเสียสวย คือชายที่มีอายุ เกิน 70 ป เรียกกัน
วา ชรา ผูทมี่ สี วนสูงไมถึงตามทีก่ ําหนด พระและเณร ผูที่มีบุตรเปนไพรสวย 3 คนขึ้นไป คนพิการ
หรือเสียสติ นายหมวดนายกองและขุนนางอื่นๆ4
สวยชนิดตางๆที่สวนกลางเรียกเก็บ สวนกลางไดกาํ หนดชนิดของสวยดังที่ไดกลาว
มาแลววาเปนสวยชนิดใด มีพิกัดอัตราเทาใด สวนกลางจะกําหนดอัตราการสงสวยไวอยางแนนอน
แตหากวาสวนกลางตองการใชสวยชนิดนัน้ เพิม่ มากขึ้นก็จะเรียกเก็บเพิ่มไดอีก ในระยะที่สว นกลาง
มีการทําการคากับตางประเทศสวยจากหัวเมืองลาวฝายตะวันออกไดกลายมาเปนสินคาออกที่
สําคัญของรัฐบาลสวนกลางดวย
4.1 พิกัดอัตราการเรียกเก็บสวย
อยางไรก็ดีอัตราการเรียกเก็บสวยในแตละปและแตละหัวเมืองก็ไมแนนอนตายตัว
ขึ้นอยูกับปจจัยและเงื่อนไขหลายประการ เชนสภาพของภูมิอากาศและผลผลิต เชนหากปใดเกิด
ภัยธรรมชาติ อันไดแกความแหงแลงหรือเกิดน้ําทวม ทางสวนกลางเมื่อไดรับขาว จะลดอัตราการ
สงสวยลงเพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกบั เลกในหัวเมือง ดังตัวอยางในป ค.ศ.1867(พ.ศ2410)

4

แหงชาติ.

“บัญชีสวยเรว”,เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่3 จุลศักราช ๑๒๐๙, เลขที่๑๕๙, หอสมุด
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เกิดน้ําทวมใหญในเมืองจําปาศักดิ์และบริเวณหัวเมืองใกลเคียง ทางสวนกลางไดลดหยอนเงินคา
เสียสวย จากคนละ 1 ตําลึง เปนคนละ 2 บาท5
ตารางที2่ ตารางแสดงพิกัดอัตราภาษีการเรียกเก็บสวยในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
ประเภทของสวย
สวยเงิน
สวยขี้ผึ้ง
สวยฝาย
สวยผาขาว
สวยผลเรว
สวยทองคําผุย
สวยปาน
สวยครั่ง

พิกัดอัตรา
คนละ1-2 ตําลึง
คนละ 12 ชั่ง
คนละ16-20 ชั่ง
เลกสมคนละ 2 ภารา
ทาสคนละ 1 ภารา
คนละ 10 ผืน
5 คน ตอ 1 หาบ
คนละ 2 สลึง
2 คน ตอ 1 หาบ
5 คน ตอ 1 หาบ

ที่มา
จมห.ร.4 จ.ศ๑๒๑๓เลขที่๑๒๔
จมห.ร.4 จ.ศ๑๒๑๓เลขที่๑๓๗
จมห.ร.3 จ.ศ.๑๑๘๖เลขที่๓๑
จมห.ร.3 จ.ศ๑๑๘๖เลขที่๓๑
จมห.ร.4 จ.ศ๑๒๑๓เลขที่๑๓๗
จมห.ร.๓ จ.ศ๑๑๙๒เลขที่๑๓
จมห.ร.๓ จ.ศ๑๒๐๒เลขที๑่ ๔๔
จมห.ร.๓ จ.ศ๑๑๙๕เลขที่๓๑
จมห.ร.๓ จ.ศ๑๒๐๙เลขที่๑๑๓

พิกัดอัตราในการเรียกเก็บสวยจากหัวเมืองลาวฝายตะวันออกนัน้ นอกจากจะแตกตางกัน
แลว ชนิดของภาษีที่เรียกเก็บก็แตกตางกัน จากบันทึกการเดินทางของ เอเจียน แอมมอนิเย
(Etienne Aymonier) ซึ่งเดินทางสํารวจหมูบานในดินแดนเขมรและลาว ในชวงป ค.ศ.1883-1884
(พ.ศ.2426-2427)ทําใหเราไดทราบถึงประเภทของเลกในการเรียกเก็บสวยบางหัวเมืองซึ่งคณะ
ของแอมมอนิเยไดเดินทางผาน ไดกําหนดแยกเก็บเลกฉกรรจซึ่งแตงงานแลว หรือยังไมแตงงาน
บางหัวเมืองเมืองก็เรียกเก็บโดยไมแยกประเภท ซึง่ พอจะรวบรวมไดดังนี้
เมืองเชียงแตง
เมืองนครจําปาศักดิ์
เมืองพิมูลมังสาหาร
เมืองอุบลราชธานี
5

2 บาท/คน/ป
7บาท2สลึง/คน/ป
2 บาท/คน/ป
2 บาท2สลึง/คน/ป

หมอมอมรวงศวิจิตร,”พงศาวดารหัวเมืองอีสาน”ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔, 60.
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เมืองแสนปาง
เมืองอัตปอ(ทําสวยทองคํา)
เมืองสาละวัน
เมืองคําทองใหญ
เมืองเขมรัฐ
เมืองยโสธร
เมืองกุดสิม

เมืองละคอน

เมืองทาอุเทน

เมืองไชยบุรี

เมืองโพนพิสยั

เมืองหนองคาย
เมืองสุรินทร
เมืองศีรษะเกษ

5บาท/คน/ป
ชายฉกรรจ 7หุน/คน/ป (2กรัม625มิลลิกรัม)
ชายมีครอบครัว 4หุนทองคํา/ป (5กรัม25เซนติกรัม)
4บาท/คน/ป
5บาท/คน/ป
4 บาท/คน/ป
คนโสด เก็บ 1 บาท/คน/ป
คนโสด เก็บ 1 บาท/คน/ป
มีครอบครัว เก็บ 3 บาท/คน/ป
ชรา เก็บ 2 บาท/คน/ป
คนโสด เก็บ 10สลึง/คน/ป
มีครอบครัว เก็บ 10 สลึง/คน/ป
ชรา เก็บ 6 สลึง/คน/ป
คนโสด เก็บ 2 บาท/คน/ป
มีครอบครัว เก็บ 4 บาท/คน/ป
ชรา เก็บ 3บาท/คน/ป
คนโสด เก็บ 1 บาท/คน/ป
มีครอบครัว เก็บ 3 บาท/คน/ป
ชรา เก็บ 2 บาท/คน/ป
คนโสด เก็บ 2 บาท/คน/ป
มีครอบครัว เก็บ 6 บาท/คน/ป
ชรา เก็บ 3 บาท/คน/ป
ฉกรรจทุกคนเสียสวย 2บาท/คน/ป
ถาไมทาํ งานโยธาเสียเพิม่ 4 บาท รวม 6บาท/ป
ฉกรรจทุกคนเสียสวย 2บาท/คน/ป
เสียเปนขาว 1 ถัง ทุกๆ 18 ถัง
มีครอบครัว 2บาท/คน/ป
โสด 1 บาท/คน/ป

70

ดังนัน้ จะเห็นไดชัดวาพิกัดอัตราเงินสวยจะตกอยูระหวาง 1-7 บาท ไมกําหนดแนนอน
ตายตัว ทัง้ นีข้ ึ้นอยูกับความเห็นชอบของสวนกลางที่สงั่ เก็บเงินสวย สวนจะเก็บจริงในอัตราเทาไร
ขึ้นอยูกับเจาเมืองและกรมการในเมืองนัน้ ๆ
กรณีของชายฉกรรจที่ไปแตงงานหรือไปทํางานอยูตา งเมืองที่เรียกกันวา “เขยสู”นั้น
โดยหลักการจะถูกเรียกเก็บตามพิกัดอัตราสวยจากเมืองเดิมที่ตนสังกัดและจากเมืองที่ตนไปอาศัย
อยูดวย
แตในความเปนจริงเลกเขยสูเ ปนวิธีการหลบเลี่ยงการจายสวยอยางหนึ่งและเปนการ
กอใหเกิดปญหาที่สวนกลางแกไขยากลําบากพอสมควร
4.2 ประเภทของสวยที่เรียกเก็บจากหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
จากจดหมายเหตุรัชกาลตางๆทําใหเราทราบวาการเรียกเก็บสวยจากเมืองลาวฝาย
ตะวันออก จะไมเปนสวยชนิดใดชนิดหนึง่ สําหรับแตละเมือง แตจะเปนการคละกันตามประเภท
ของสวยทั้งนี้ขนึ้ อยูกับการรับรูของสวนกลางวาเมืองใดอุดมสมบูรณหรือเมืองใดแรนแคน หากเปน
เมืองที่อุดมสมบูรณจะพบวามีการเรียกเก็บสวยเกือบทุกประเภท ในขณะเดียวกันเมืองที่แรนแคนก็
จะถูกเรียกเก็บสวยนอยประเภทลง สวนกลางจะเปนผูกําหนดแนชัดวา เลกของแตละเมืองมี
จํานวนเทาใด แตละคนทําสวยอะไร และจะตองนําสวยมาสงเปนอัตราเทาใดตอกําหนดหนึ่งป ซึ่ง
จากจดหมายเหตุรัชกาลที3่ และรัชกาลที4่
เราสามารถรวบรวมประเภทของสวยและหัวเมืองที่
จะตองเสียสวย โดยใชแมนา้ํ โขงเปนเกณฑในการพิจารณา ดังตารางที3่ และ4 ตอไปนี้
ตารางที3่ ตารางแสดงสวยของหัวเมืองทางตะวันออกของแมนา้ํ โขง
สวยสิ่งของ
เรว งาชาง ขี้ผึ้ง นอแรด ครั่ง ปาน ฝาย
*
*
*
*
*
*
*
*
*

สวยเงิน

สวยทอง

*
*

*
*

ชื่อเมือง

สวยสิ่งของ
เรว งาชาง ขี้ผึ้ง นอแรดครั่ง ปาน ฝาย

สวยเงิน

สวยทอง

เชียงแตง

*

*

*

ชื่อเมือง
อัตปอ
จําปาศักดิ์
ตารางที่3 (ตอ)

*

*
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คําทองใหญ
คําทองนอย

แสนปาง
สาละวัน
สะเมี๊ยะ
สะพาด
สี่พันดอน
สองคอนดอนดง

*
*
*
*

*
*

*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

ที่มา : รวบรวมมาจาก จดหมายเหตุรัชกาลที3่ และ4
ตารางที่ 4 ตารางแสดงสวยของหัวเมืองทางตะวันตกของแมนา้ํ โขง
ชื่อเมือง
เรว
อากาศอํานวย *
อํานาจเจริญ
*
อาฑมาต
*
บําเหน็จณรงค
บัวชุม
ชัยภูมิ
จัตุรัส
เซลําเภา
*
ชลบด
เดชอุดม
*
แกนทาว
*

สวยสิ่งของ
งาชาง ขี้ผึ้ง นอแรด ครั่ง ปาน ฝาย ผาขาว แลค ปลา
*
*

สวย
เงิน

สวย
ทอง

*
*
*
*

*
*

*

*

สวย
เงิน

สวย
ทอง

*
*

*
*

*

ตารางที่ 4 (ตอ)
ชื่อเมือง
เขมรัฐ
โขงเจียม

สวยสิ่งของ
เรว งาชาง ขี้ผึ้ง นอแรด ครั่ง ปาน ฝาย ผาขาว แลค ปลา
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
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ขอนแกน
คอนสาน
คอนสวรรค
กุฉินารายณ
กุสุมาลย
เลย
มุกดาหาร
นครพนม
หนองหาน
หนองคาย
หนองสูง
พรรณานิคม
โพนพิสัย
โพธิสาร
ภูเขียว
รามราช
รัตนบุรี
เรณูนคร
รอยเอ็ด
สกลนคร
เสนางคนิคม
ศิขรภูมิ
ศรีษะเกษ
สุรินทร
สุวรรณภูมิ
ทาขอนยาง
ทาอุเทน
อุบล

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*

*
*
*
*

*

*

*
*
*
*

*
*

*

*

*
*

*
*
*

*

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*

*

*
*

*

*

*
*

*

*
*

*
*

*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

สวย
เงิน

สวย
ทอง

ตารางที่ 4 (ตอ)
ขื่อเมือง

สวยสิ่งของ

พุทไธสง

เรว งาชาง ขี้ผึ้ง นอแรด ครั่ง ปาน ฝาย ผาขาว แลค ปลา
*

ภูเวียง

*

*
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ยโสธร
ภูแลนชาง

*
*

*
*

*

*

*

*

*

ที่มา : รวบรวมมาจาก จดหมายเหตุรัชกาลที3่ และรัชกาลที4่
จากตารางเราสามารถทราบวาสวยประเภทใดเก็บไดจากเมืองใดบางดังนี้
สวยเรว
เกือบทุกเมืองทัง้ ฝง ซายและฝง ขวาของแมนา้ํ โขงจะตองเสียสวยผลเรว
เนื่องจากผลเรวเปนที่ตองการของตลาดตางประเทศเปนอยางมาก
เมืองทีต่ องจายสวยผลเรว
ไดแก อัตปอ จําปาศักดิ์ เชียงแตง คําทองใหญ คําทองนอย ลําเนาหนองปรือ แสนปาง สาละวัน สี่
พันดอน สองคอนดอนดง อากาศอํานวย อํานาจเจริญ อาฑมาต เซลําเภา เดชอุดม แกนทาว
กาฬสินธุ คําเขื่อนแกว เขมรัฐ โขงเจียม ขอนแกน กุฉนิ ารายณ กุสมุ าลย เลย มุกดาหาร นครพนม
หนองหาน หนองคาย หนองสูง โพธิสาร รามราช รัตนบุรี เรณูนคร รอยเอ็ด สกลนคร เสนางคนิคม
ศิขรภูมิ ศีรษะเกษ สุรนิ ทร สุวรรณภูมิ ทาขอนยาง อุบล ยโสธร ภูแลนชาง และพุทธไธสง
สวยงาชาง ชาวบานที่อยูต ามภูเขาจะเขาปาลาชาง โดยแบงประเภท งาชางที่ไดจาก
การลมชางโดยใชหอกซัด เปนงาชางชัน้ ดี สวนชางที่ลมเองและคนไปถอดงามาทันทีเปนงาชางชัน้
รอง สวนงาของชางที่ลม ตายในภูเขามาเปนเวลานาน จะเปนงาชางชั้นเลว เมืองที่จะตองจายสวย
งาชาง ไดแก อัตปอจําปาศักดิ์ แสนปาง สาละวัน สี่พนั ดอน เขมรัฐ สกลนคร อุบล ยโสธรและ ภู
แลนชาง
สวยขี้ผึ้ง จะขึ้นอยูตามตนไมแหงตายในมูบาน เปนขี้ผึ้งที่ไดมาจากผึ้งที่มีเอวเล็ก
เหมือนแมงกระชอนหรือมด ชาวบานจะไปตีเอารวงมา รวงใหญจะหนักประมาณ 30-40ชั่งรวงเล็ก
หนักไมต่ํากวา18-19ชั่ง นํามาผานขบวนการแปรรูปจนไดเปนขี้ผึ้ง(ดูรายละเอียดภาคผนวก) เมือง
ที่จะตองจายสวยขี้ผึ้งไดแก จําปาศักดิ์ เชียงแตง คําทองนอย แสนปาง สาละวัน สะเมี๊ยะ สะพาด
สี่พันดอน สองคอนดอนดง อาฑมาต เซลําเภา กาฬสินธุ เขมรัฐ โขงเจียม ขอนแกน เลย มุกดาหาร
นครพนม หนองคาย โพนพิสัย เรณูนคร รอยเอ็ด สกลนคร สุวรรณภูมิ และอุบล
สวยนอแรด ไดมาจาการลา นอแรดชั้นดีจะมีสีขาวและมีลาย สวนนอแรดชั้นเลวจะมี
สีดํา เมืองที่ตอ งจายสวยนอแรดไดแก จําปาศักดิ์ สีพ่ ันดอน และเขมรัฐ
สวยครัง่ เกิดตามกิ่งไมของตนไมชนิดหนึง่ เหมือนกาฝากของตนหมอน(ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก) เมืองที่ตองจายสวยครั่ง ไดแก จําปาศักดิ์ ลําเนาหนองปรือ แสนปาง สีพ่ ันดอน
อากาศอํานวย แกนทาว คําเขื่อนแกว เขมรัฐ เลย โพธิสาร และศีรษะเกษ

74

สวยปาน จะไดจากการเกณฑเลกไปปลูกปานใบ รอจนครบกําหนดจึงจัดเก็บ เมืองที่
ถูกเก็บสวยปานไดแก จําปาศักดิ์ เชียงแตง คําทองใหญ แสนปาง สาละวัน สีพ่ ันดอน บัวชุม ชลบด
เขมรัฐ ขอนแกน มุกดาหาร หนองหาน หนองคาย รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อุบลและ ยโสธร
สวยฝาย จะปลูกบริเวณทีส่ ูงและมีอากาศหนาว เมืองที่เสียสวยฝายไดแก เมือง
จําปาศักดิ์ แสนปาง สีพ่ นั ดอน เดชอุดม กาฬสินธุ เขมรัฐ โขงเจียม รอยเอ็ด สกลนคร ศีรษะเกษ
สุรินทร อุบลและยโสธร
สวยผาขาว ไดมาจากกระบวนการผลิตผาพื้นเมือง เมืองที่จะตองเสียสวยผาขาวไดแก
ชลบด ขอนแกน หนองคาย รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อุบล และยโสธร
สวยแลคเกอร ไดมาจากขบวนการแปรรูปครั่ง เมืองที่เสียสวย ไดแก กาฬสินธุ เขมรัฐ
ขอนแกน มุกดาหาร นครพนม หนองหาน หนองคาย รอยเอ็ด สกลนคร สุวรรณภูมิ อุบล ยโสธร
และภูเวียง
สวยปลาและไขปลา ไดมาจากการจับปลาน้าํ จืดตามแหลงน้าํ แลวนํามาตากแหง
สังเกตุไดวาเมืองที่เสียสวยปลาคือ เมืองหนองคาย และโพนพิสัย ซึ่งมีแหลงปลาที่ชกุ ชุม
สวยเงิน สวนกลางจะกําหนดใหเลกหัวเมืองตางๆจายสวยเปนเงินตราไมวา จะเปน
เงินตราประเภทใดก็ตามใหไดตามที่กาํ หนด เมืองที่เสียสวยเงิน ไดแก อัตปอ จําปาศักดิ์ เชียงแตง
คําทองใหญ คําทองนอย แสนปาง สาละวัน สีพ่ ันดอน สะเมีย๊ ะ สะพาด อาฑมาต จตุรัส ชลบด
เขมรัฐ โขงเจียม เลย หนองหาน หนองคาย โพนพิสัย รอยเอ็ด สกลนคร ศีรษะเกษ สุรินทร
สุวรรณภูมิ อุบล และยโสธร
สวยทอง รัฐจะกําหนดใหหวั เมืองที่อยูใ กลกับแหลงแรทองคํา หรือหัวเมืองที่อยูใกล
กับแหลงผลิตทองคําใหเสียสวยทองคํา เมืองที่เสียสวยทองคํามีดังนี้ อัตปอ จําปาศักดิ์ เชียงแตง
คําทองใหญ คําทองนอย แสนปาง สาละวัน สะเมี๊ยะ สะพาด ศรีพนั ดอน บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ
จตุรัส ชลบด คอนสาน คอนสวรรค นครพนม หนองหาน หนองคาย พรรณานิคม โพนพิสัย ภูเขียว
สกลนคร ทาอุทน อุบล และภูเวียง
นอกจากนีย้ ังมีสวยกระวาน ซึ่งเปนที่ตองการของสวนกลางอีกประเภทหนึ่ง แตกระวาน
ไมไดขึ้นอยูทั่วไปเชนเดียวกับผลเรว บริเวณที่กระวานขึ้นมากคือ บริเวณจันทบุรี และเลยลงไป
เมืองเขมร แตก็มีหลายหัวเมืองที่ถกู กําหนดใหเก็บสวยกระวาน เชน กาฬสินธุ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
ยโสธร นครพนม ขอนแกน มุกดาหารและ เขมรัฐ
เปนทีน่ า สังเกตวาเมืองใหญที่สวนกลางเห็นวามีความสมบูรณจะตองเสียสวยเกือบทุก
ชนิด ซึง่ เมืองเหลานี้ไดแก เมืองนครจําปาศักดิ์ เมืองแสนปาง เมืองสี่พันดอน เมืองเขมรัฐ เมือง
หนองคาย เมืองอุบล เมืองยโสธร เมืองสุวรรณภูมิ
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เมื่อเริ่มมีการเรียกเก็บสวยจากหัวเมืองลาวฝายตะวันออกเริ่มมีปญหาในการชําระสวย
ขึ้นดังตัวอยางในป ค.ศ.1829 (พ.ศ. 2372) มี14หัวเมืองที่สง สวยใหกบั สวนกลางไดแก จําปาศักดิ์
คง สะพาด คําทองใหญ คําทองนอย สะเมี๊ยะ สีพ่ ันดอน สาละวัน อัตปอ เชียงแตง เขมรัฐ อุบล
แสนปาง รวมเลก ฉกรรจ 8,756 คน เสียเงินสวย 437ชั่ง16ตําลึง แตปรากฏหลักฐานการจายเงิน
เพียง248ชั่ง7ตําลึง 1สลึง คางสงอยู1 89ชั่ง 8ตําลึง 3บาท3สลึง6 เมื่อเกิดปญหาการคางสวยขึ้น
ทางสวนกลางจึงอนุญาตใหหาสิง่ ของอื่นมาสงแทนสวยเงินหรือสวยชนิดอื่นได แตก็ไมสามารถ
แกปญหาการคางสวยได
ดังนั้นการเรงรัดสวยในหัวเมืองลาวฝายตะวันออกจึงเกิดขึน้ อยูเปน
ประจํา
อยางไรก็ตามการเรียกเก็บสวยทุกประเภทแมวาจะมีพกิ ดั อัตราที่แนนอนและมีรู
จํานวนเลกทีจ่ ะตองเสียสวยแตในความเปนจริง การเรียกเก็บสวยก็ไมสามารถทําไดเต็มเม็ดเต็ม
หนวยมากนัก ดังตัวอยางตารางการเปรียบเทียบการเก็บเงินสวยของบางเมืองในหัวเมืองลาวฝาย
ตะวันออกในป ค.ศ.1827-1828 ดังตารางที่ 5
ตารางที5่ แสดงการเปรียบเทียบการเก็บสวยเงินตราหัวเมืองลาวฝายตะวันออก ค.ศ.1827-1828
ชื่อเมือง
จําปาศักดิ์
คําทองใหญ
คําทองนอย
โขง
คง
สะพาด

ป ค.ศ.1827
จํานวนเลก พิกัดอัตรา จํานวนรวมสง จํานวนเลก
2,726
1ตําลึง3บาท 291ชั่ง11
3,060
ตําลึง
594
1ตําลึง3บาท
51ชั่ง19
611
ตําลึง3บาท
112
1ตําลึง3บาท 9ชั่ง16ตําลึง
112
164
1ตําลึง3บาท
14ชั่ง 7
164
ตําลึง
108
1ตําลึง3บาท 9ชั่ง 8ตําลึง
108
156
1ตําลึง3บาท 13ชั่ง13ตําลึง
156

ป ค.ศ.1828
พิกัดอัตรา จํานวนรวมสง
1ตําลึง
156ชั่ง
1ตําลึง

30ชั่ง11ตําลึง

1ตําลึง
1ตําลึง

5ชั่ง12ตําลึง
8ชั่ง4ตําลึง

1ตําลึง
1ตําลึง

11ตําลึง3บาท
7ชั่ง16ตําลึง

ตารางที่5 (ตอ)

“บัญชีเรื่องสงทองเงินและสิง่ ของสวยหัวเมืองลาวตะวันออก”,เอกสารจดหมายเหตุ
รัชกาลที่3 จุลศักราช๑๑๙๒(๒๓๗๕),เลขที่๑๔,หอสมุดแหงชาติ.
6

76

ป ค.ศ. 1827

ชื่อเมือง

สะเมี๊ยะ
สี่พันดอน
สละวัน
เชียงแตง
แสนปาง

จํานวนเลก

พิกัดอัตรา

116
1,000
682
80
412

1ตําลึง
1ตําลึง
1ตําลึง
1ตําลึง
1ตําลึง

ป ค.ศ.1828
จํานวนรวม
สง
5ชั่ง16ตําลึง
50ชั่ง
45ชั่ง7ตําลึง
4ชั่ง
20ชั่ง12
ตําลึง

จํานวนเลก

พิกัดอัตรา

116
1,037
687
80
412

1ตําลึง
1ตําลึง
1ตําลึง
1ตําลึง
1ตําลึง

จํานวนรวม
สง
5ชั่ง16ตําลึง
51ชั่ง17ตําลึง
45ชั่ง12ตําลึง
4ชั่ง
20ชั่ง12ตําลึง

ที่มา “บัญชีเรื่องสงทองเงินและสิ่งของสวยหัวเมืองลาวตะวันออก”,เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที3่
จุลศักราช๑๑๙๒(๒๓๗๕),เลขที่๑๔,หอสมุดแหงชาติ.
จะเห็นไดวา ในป ค.ศ.1828(พ.ศ.2371) เมื่อลดพิกัดอัตราลงมาเปนหนึ่งตําลึงเทากัน
หมด หลายเมืองแมจะมีจาํ นวนเลกมากขึ้น แตปรากฎวาจํานวนเงินสวยที่เก็บไดกลับลดนอยลง
ตอมาสวยกลางจึงกําหนดใหมีการใชสวยสิ่งของอื่นๆจายทดแทนกันไดโดยที่สวนกลางจะปน
ตัวกําหนดเปรียบเทียบราคาสิ่งของเหลานีอ้ อกมาเปนมูลคาเงินตรา
4.3 พิกัดอัตราการแทนสวย
สวยทีเ่ ลกมักจะหามาสงใหกบั มูลนายไมครบตามกําหนดสวนมากจะเกือบทุกประเภท
ขึ้นอยูกับวาจะตกอยูในหัวเมืองใดและคางสงสวยประเภทใด ซึ่งทางสวนกลางไดกําหนดอัตรา
เปรียบเทียบไวแลววา สวยชนิดใดจะตองสงเงินแทนในอัตราเทาใด และจากหลักฐานจดหมายเหตุ
จะพบวาเมื่อรัฐบาลสวนกลางเรียกสวยเปนสวยสิง่ ของ บรรดาหัวเมืองตางๆมักจะมีการสงเงิน
ทดแทนเสมอ
สําหรับตัวอยางการกําหนดเปรียบเทียบพิกัดอัตรานั้น พบวาอัตราในการสงเงินสวย
แทนผลเรวสวยนัน้ เรียบเทียบอัตราเปน สวยเรว คิดหาบละ5ตําลึง ดังปรากฏในใบบอกดังนี้
“...พระเสนากรมการจึงคิดเงินแทนคาผลเรวหาบละ ๕ ตําลึง...”7

“ใบบอกเมืองนครราชสีมาสงเงินแทนผลเรว”,เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จุลศักราช
๑๒๐๖(๒๓๘๗), เลขที๗่ ๓, หอสมุดแหงชาติ.
7
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และเมื่อพิจารณาพิกัดอัตราการเรียกเก็บผลเรวสวยซึง่ คิด 5 คนตอหาบ ดังนั้นเลกจะ
เสียเงินสวยแทนสวยผลเรวตกคนละ 1 บาท ใน ป ค.ศ.1831(พ.ศ.2374)พบวาหัวเมืองลาว
ตะวันออกมีการสงเงินแทนสวยผลเรวดังปรากฎในตารางที่ 6
ตารางที6่ แสดงการสงเงินแทนสวยผลเรว
ชื่อเมือง
จําปาศักดิ์
คําทองนอย
คําทองใหญ
คง
สะพาด
สะเมี๊ยะ
สี่พันดอน
สาละวัน
เชียงแตง
แสนปาง
อุบล
โขงเจียม

จํานวนเลกเกณฑ
3,091
112
611
118
119
116
1,037
682
80
412
2,000
141

เงินแทนผลเรวสวย
154ชั่ง11ตําลึง
5ชั่ง12ตําลึง
30ชั่ง11ตําลึง
5ชั่ง18ตําลึง
5ชั่ง19ตําลึง
5ชั่ง16ตําลึง
51ชั่ง11ตําลึง
34ชั่ง2ตําลึง
4ชั่ง
20ชั่ง12ตําลึง
100ชั่ง
7ชั่ง1ตําลึง

ที่มา “ใบบอกหลวงอัครสุนทรเรื่องสงเรวสวยและเงินทองเมืองลาวตะวันออก”,เอกสารจดหมาย
เหตุรัชกาลที่ 3 จุลศักราช๑๑๙๓, เลขที่๒๑,หอสมุดแหงชาติ.
จากการคํานวนพิกัดอัตราการสงเงินแทนผลเรวสวย จากตารางที่ 6 พบวา จะอัตรา
การสงเงินแทนผลเรวสวยเกือบทั้งหมด อยูที่คนละ1 ตําลึง หรือ 4 บาท (ยกเวนเมืองสี่พนั ดอนเมื่อ
คํานวนแลว ได 3.9768 บาท สามารถประมาณไดเปน 4 บาท หรือ 1ตําลึงไดเชนกัน)
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สําหรับกรณีสว ยปานมีการตั้งพิกัดอัตราการเสียเงินแทนปานสวยอยูท ี่ หาบละ ๓
ตําลึง๒บาท 8แตในหัวเมืองลาวฝายตะวันออกบางเมืองเชนกาฬสินธุ ชลบด มุกดาหาร ถาตองเสีย
เงินแทนปานสวยจะคิด ตกหาบละ ๔ ตําลึง9 สวนสวยครั่ง อัตราพิกดั ที่คิดแทน คือ หาบละ ๓
ตําลึง10
ตารางที7่ เปรียบเทียบอัตราเงินสวยแทนสวยสิ่งของ
ประเภทของสวย

สวยเงินแทน

พิกัดอัตรา

ผลเรว
สวยปาน
ครั่ง
ผาขาว

หาบละ5ตําลึง(20บาท)
หาบละ3ตําลึง2บาท(14บาท)
หาบละ3ตําลึง(12บาท)
ผืนละ1บาท

5คนตอหาบ
2คนตอหาบ
5คนตอหาบ
1คนตอ6ผืน

เงินแทนสวยตอเลก1
คน
1ตําลึง
1ตําลึง3บาท
2.4บาท
1ตําลึง2บาท11

นอกจากจะเปนกรณีหาสวยที่เปนสิง่ ของไดไมครบตามจํานวนที่กาํ หนดแลวเสียเงิน
แทนตามอัตราแลว ในบางครั้งเราจะใชสว ยสิ่งของประเภทอื่นทดแทนสวยสิง่ ของทีเ่ ราหาไมได เรา
สามารถเทียบอัตราไดดังนี้
ตารางที8่ เปรียบเทียบอัตราระหวางสวยสิ่งของทดแทน
ประเภทของสวย

8

ของแทนสวยประเภทอื่น

ที่มา

“บัญชีเรื่องปานสวยคางเมืองเพชรบูรณ”,เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จุล
ศักราช ๑๒๐๔, เลขที่ ๘๗, หอสมุดแหงชาติ.
9
“บัญชีสงปานใบและของเบ็ดเตล็ดหัวเมือง”, เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จุล
ศักราช ๑๑๙๙, เลขที่๒, หอสมุดแหงชาติ.
10
“แปลเมืองหลมสักสงครั่งสวยกองหลวงราชภักดีกับนําเลกลูกหมูลงมากรุงเทพ”,
เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จุลศักราช ๑๒๐๗, เลขที่๒๘๙, หอสมุดแหงชาติ..
11
“บัญชีของกํานัลเลกผาขาวอนุเวียงจันทน”,เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จุล
ศักราช๑๑๙๒, เลขที่ ๑๕, หอสมุดแหงชาติ.
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สวยเรว

สวยผาขาว
สวยเงิน

ขี้ผึ้ง 3หาบตอเรว7หาบ
ไหม1หาบตอเรว6หาบ
ครั่ง1หาบตอเรว1หาบ
ผลเรวแทนแตอัตราไมแนชัด
ทองคําผุย3สลึง ,เงินตราลาว 2
ตําลึง1บาท
ครั่ง1หาบตอเงิน4ตําลึง
ขี้ผึ้งหาบละ25ตําลึง
ไหมชั่งละ 1 ตําลึง
(หาบละ5ชั่ง)
งาชาง1ชั่งตอ1บาท
นอแรด 1ชั่งตอ4บาท
เรว1หาบตอ4ตําลึง

จมห.ร3.จ.ศ.๑๒๐๗เลขที่๘๔.
จมห.ร3.จ.ศ.๑๒๐๗เลขที่๘๔.
จมห.ร3.จ.ศ.๑๒๐๗เลขที่๘๔.
จมห.ร3.จ.ศ.๑๒๐๒เลขที่๕๕.
จมห.ร3.จ.ศ.๑๒๐๑เลขที่๒๖๒.
จมห.ร3.จ.ศ.๑๒๐๐เลขที่๓๔,
๓๖.
จมห.ร3.จ.ศ.๑๒๐๐เลขที่๒๙.
จมห.ร3.จ.ศ.๑๑๙๙เลขที่๓๗.
จมห.ร3.จ.ศ.๑๑๙๙เลขที่๓๗.
จมห.ร3.จ.ศ.๑๒๐๐เลขที่๗๒.
จมห.ร3.จ.ศ.๑๒๐๐เลขที่๗๒.
จมห.ร3.จ.ศ.๑๒๐๐เลขที่๒๙.

การสงสวยที่เปนเงินตราในหัวเมืองลาวฝายตะวันออกนั้น
สวนใหญเปนการสงดวย
เงินตราที่ใชกนั ภายในภูมิภาค และเงินตราของพอคาตางชาติที่เขามาติดตอคาขายในหัวเมือง
ตางๆ เชนเงินตู เงินฮาง เงินฮอย เงินลาด เงินแถบ หรือเงินเหรียญเม็กซิโก (ดูรายละเอียดเงินตรา
ในบทที2่ ) ซึ่งเงินตูและเงินฮางจะเปนเนื้อเงินที่บริสุทธิ์ ซึง่ เปนที่ตองการของสวนกลาง แตเงินที่เลก
สวนมากนํามาจายแทนสวนใหญจะเปนเงินเนื้อผสมโลหะชนิดอื่น เชนเงินฮอย เงินลาด ซึง่ มักจะมี
มาตรฐานราคาที่ไมแนนอน เพราะไมไดขึ้นอยูกับน้ําหนักของเนื้อเงิน ดังนัน้ ทางสวนกลางจึงตอง
คิดคาสูญเพลิง ซึง่ เปนกรรมวิธีในการหลอมและแยกเนื้อเงินออกจากโลหะผสม อื่นๆ ทําใหน้ําหนัก
ของเนื้อเงินนัน้ ลดลงตามไปดวย จากใบบอกเมืองแสนปาง สงเงินสวย 14ชั่ง6ตําลึง1สลึงกับคา
สูญเพลิง14ตําลึง1บาท1เฟอง12เปนตนและเมื่อคํานวนอัตราคาสูญเพลิง พบวาสวย1ชัง่ จะตองเสีย
คาสูญเพลิงไป 1 ตําลึง

12

“ใบบอกอุปหาดเมืองอุบลเรื่องไดจัดทาวเพี้ยนําเงินสวยคางมาสง”,เอกสาร
จดหมายเหตุรชั กาลที่ 3 จุลศักราช ๑๑๙๔, เลขที่ ๑๘, หอสมุดแหงชาติ.
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นอกเหนือไปจากการสงสวยที่เปนเงินทองหรือสิ่งของแลว เลกในหัวเมืองลาวจะตองถูก
เกณฑแรงงานดวยนอกเสียจากวา จะมีเงินจายคาราชการเทากับอัตราที่ตองจายใหแกทางราชการ
ซึ่งบางเมืองอาจเรียกเก็บเปนสองเทาของการเสียสวยปกติ เชนเมืองหนองคาย ที่ชายฉกรรจทกุ คน
ตองเสียสวยเปนเงินคนละ 2 บาท แตถาไมอยากทํางานโยธาจะตองเสียเงิน 4 บาทตอป เมืองนคร
จําปาศักดิ์เสียสวย 4 บาทตอคน หากไมอยากทํางานโยธาตองเสียเงิน8บาทตอป เปนตน
การเกณฑแรงงานของชายฉกรรจในหัวเมืองลาว จะตองทํางานใหสว นกลางคนละ 3
เดือนตอป เชนใน ค.ศ.1869 (พ.ศ.2412) ทางสวนกลางมีคําสัง่ ใหชายฉกรรจจาก 24 หัวเมืองไป
กออิฐกําแพงและที่พกั อาศัยที่เมืองปราจีนบุรี
เพือ่ ใหเปนที่พกั อาศัยของเจาเมืองกรมการทาว
เพียรวมถึงเมืองเขมรที่ขึ้นมาทําราชการทีก่ รุงเทพ ไดแวะพักขบวนพาหนะกอนเดินทางมาเฝาและ
สงของมาถวายใหกับสวนกลาง และเมื่อใดที่ชายฉกรรจเขามาทํางานโยธาไมครบจะตองเรียกเก็บ
เงินจาก แรงงานที่ไมมาเขาเวรทําโยธา เปนเงิน 4 บาทสงไปยังเมืองหลวงอีกดวย13
4.4 ปญหาสวยคางชําระและวิธีการแกไข
การเรียกเก็บสวยจากหัวเมืองลาวฝายตะวันออกประสบกับปญหาการคางชําระสวย
เปนจํานวนมากในระหวางป1830-1850 (พ.ศ.2373-2393) ถึงแมวาทางสวนกลางจะพยายามใช
วิธีการแกไขปญหาหลายวิธแี ตก็ไมประสบความสําเร็จ ทัง้ นีน้ า จะเกิดจากการที่สวนกลางตั้งอัตรา
การเรียกเก็บทีส่ ูงเกินไปเมื่อเทียบกับสภาพความเปนอยูของผูคน และการไมสามารถควบคุมคนใน
บังคับบัญชาตัง้ แตระดับทาวเพียลงไปจนกระทั่งถึงเลกสวย
ประการแรก การเรียกเก็บสวยทีเ่ ปนของปา ซึง่ ทางสวนกลางไดกาํ หนดอัตราที่แนนอน
แตผลผลิตจากธรรมชาตินนั้ ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของความอุดมสมบูรณของธรรมชาติเอง เมื่อใดก็
ตามที่เกิดภัยธรรมชาติ อันเปนสาเหตุหลักทีท่ ําใหเกิดความสูญเสียกับผลผลิตทางธรรมชาติที่จะ
กลายมาเปนสวย
เพราะฉะนัน้ การเรียกเก็บสวยดวยอัตราทีค่ งที่โดยไมพิจารณาปจจัยทาง
ธรรมชาติที่มีผลตอผลผลิตจากมุมมองสวนกลาง จึงกลายเปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ ําใหสวยคงคางตั้งแต
เริ่มทําการเรียกเก็บ
และเลกในหัวเมืองก็ไมมที างที่จะสงสวยใหครบไดตามจํานวนทีก่ ําหนด
ถึงแมวา จะอนุญาตใหสงสวยประเภทอื่นหรือแมกระทั่งจายเปนเงินแทนก็ตาม ดังนั้นจึงมักมีการ

13

ไพฑูรย มีกุศล,“หัวเมืองกาฬสินธุก อนมีการปฏิรูปการปกครองเปนมณฑล
เทศาภิบาล”เอกสารการสัมมนาผลงานทางวิชาการที่เกีย่ วของกับอีสานศึกษา,เสนอที่วทิ ยาลัยครู
นครราชสีมา, 2527, 8.
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คางสวยใหเห็นอยูเสมอและเมื่อสวยที่เปนผลผลิตคางอยูทางสวนกลางก็คิดสวยที่คา งเปรียบเทียบ
ใหเปนอัตราของเงินตรา ดังนั้นจึงพบอยูเสมอวาหัวเมืองลาวฝายตะวันออกคางสวยเปนจํานวนเงิน
มากกวาที่จะเปนจํานวนสิง่ ของ ดังตารางที9่ ที่จะแสดงใหเห็นถึงสวยที่เปรียบเทียบอัตราเปน
จํานวนเงินคงที่คางและจํานวนปที่คาง
ตารางที9่ แสดงการติดคางสวยเงินของหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
ชื่อเมือง
สาละวัน
คําทองใหญ
สะเมี๊ยะ
อุบล
โขง
แสนปาง
สี่พันดอน
เชียงแตง

จํานวนเงินคาง
106 ชั่ง 6 ตําลึง 2 สลึง 1เฟอ ง
53 ชั่ง 2ตําลึง 2สลึง
13ชั่ง 7ตําลึง1สลึง1เฟอง
172 ชั่ง 18ตําลึง3 บาท1สลึง เฟอง
7ชั่ง1 ตําลึง
120ชั่ง 2 ตําลึง 1 บาท 3 สลึง 1เฟอง
274ชั่ง12 ตําลึง 2บาท 2สลึง 1เฟอง
2ชั่ง 8 ตําลึง 3 บาท1 สลึง

ปที่คาง
1846-1849
1848-1849
1847-1849
1848-1849
1849
1844-1849
1844-1849
1849

ที่มา “ใบบอกอุปหาดเมืองอุบลเรื่องไดจัดทาวเพี้ยนําเงินสวยคางมาสง”,เอกสารจดหมายเหตุ
รัชกาลที่ 3 จุลศักราช ๑๒๑๒, เลขที๑่ ๓๕, หอสมุดแหงชาติ.
จะเห็นไดวาหัวเมืองที่คางสวยนี้ เปนหัวเมืองทีท่ างสวนกลางตั้งพิกดั อัตราในการเรียก
เก็บไวสูงและหลากหลายประเภท
ซึ่งเมืองเหลานี้ไมไดสงสวยไดครบตามความคาดหวังของ
สวนกลาง และเมื่อเกิดคางคางสงสวยในปแรกแลวจะทบทวีขึ้นในปถัดไปหากหัวเมืองไมสามารถ
หาสวยมาสงใหกับสวนกลางได
ประการตอมา กรมการเมืองทาวเพีย้ ไมสามารถควบคุมคนในสังกัดไดอยางเต็มที่ ทัง้ ที่
เปนเลกไพรและมูลนาย ในกรณีที่เปนเลกไพรเกิดจากการทีเ่ ลกหลีกเลี่ยงไมยอมเสียสวยดวยการ
หลบหนีไปสังกัดกับมูลนายอื่น ซึง่ เปนผลใหมูลนายของตนเองไมสามารตามเก็บสวยได หรือเลก
ใชวิธีแตงงานกับผูหญิงเมืองอื่นแลวยายที่ทาํ กินไปอยูต า งเมือง เมื่อมิไดมีการชําระเลกใหมเลก
เหลานี้จงึ สามารถหลบเลีย่ งการเสียสวยได
กรณีที่เลกหลบหนีไปอยูสงั กัดกองอืน่ พบวาการยายหลบหนีของเลกมักจะมีกรมการ
เมืองทีห่ ลบหนีใหความคุมครองอยูเสมอ ดังตัวอยางของเลกสวยทองเมืองภูเขียวหลบหนีไปอยูที่
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เมืองเวียง14นอกจากนี้การที่หวั เมืองลาวฝายตะวันออกแบงกองในการควบคุมเลกออกเปน 4 กอง
และขึ้นอยูกับความสมัครใจของเลกที่จะสังกัดกองใด กอใหเกิดความยุงยากและสับสน ซึง่ ทําให
บัญชีเลกสวยไปปะปนอยูในบัญชีของกรมการเปนจํานวนมาก และทําใหระหวางกรมการเกิดกรณี
พิพาทกันเมื่อฝายหนึง่ ไมยอมคืนเลกให
สําหรับเลกเขยสูก็เปนอีกกรณีที่ทาํ ใหเกิดความยุง ยากในการเก็บสวย ดังตัวอยางของ
กรณีของเลกเมืองจําปาศักดิ์ หนีไปอยูตามเมืองตางๆคือ อุบล 38 คน เขมรัฐ สะเมี๊ยะ 44 คน
รอยเอ็ด 7 คน ศรีษะเกษ 19 คน สุวรรณภูมิ 15 คน ยโสธร 4 คน 15 หรือกรณีเลกเมืองโคราชไปทํา
มาหากินทีเ่ มืองรอยเอ็ด เมื่อกรมการเมืองตามเก็บสวยที่รอยเอ็ด เลกเหลานีห้ ลบหนีไปอยูเมือง
กาฬสินธุและสกลนคร16เปนตน
กรณีที่เลกบางกลุมขอโอนสังกัดไปตางเมืองแลวแตยังไมไดรับการหักโอนบัญชี เชน
เมืองวารินชําราบ ขอออกจากสังกัดเมืองจําปาศักดิ์ ไปขอขึ้นกับเขมรัฐ หรือกรณีเมืองคําเขื่อนแกว
ขออยูในสังกัดเมืองเขมรัฐทั้งๆที่อยูใกลกับเมืองอุบล ก็เปนกรณีตัวอยางที่เกิดขึน้ และเปนปญหา
กันอยูเสมอในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
กรณีเจากรมการเมืองเบียดบังยักยอกสวยเพื่อนําไปใชประโยชนสว นตัว เชนกรณีของ
หลวงภักดีไพศาล นายกองคุมไพร ลาว ขา ทําสวยขี้ผึ้งสงเจาพระยาบดินทรเดชา ปละ5หาบ แต
เมื่อเก็บไดกลับนําไปใช โดยไมไดนําสงสวนกลางทําใหสวยคางชําระ จึงถูกถอดออกจากหนาที่
ราชการ17 หรือกรณีเรื่องการสงเงินสวยเมืองจําปาศักดิ์ เนื่องจากมีสวยคางเปนจํานวนมากและ

14

“รางตราตอบเมืองชลบดสงทองสวยตอบเมืองนครราชสีมาสงทองเมืองชัยภูมิ เมือง
ภูเวียง ปชวดโทศก” เอกสารจดหมายเหตุรชั กาลที่ 3 จุลศักราช ๑๒๐๒, เลขที่ ๑๗๔, หอสมุด
แหงชาติ.
15
ใบบอกเมืองจําปาศักดิ์ถงึ ทานอัครมหาเสนาบดีเรื่องใหขุนรามภักดีคุมเงินสวยมาสง”
,เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จุลศักราช ๑๑๙๓, เลขที่ ๑๖, หอสมุดแหงชาติ
16
คําใหการอายเชียงมั่น”, เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จุลศักราช ๑๑๘๙, เลขที่
๑๐, หอสมุดแหงชาติ.
17
“สารตราถึงอุปหาดเรื่องใหถอดลวงภักดีไพศาลฐานทําสวยผึ้งออกเสียจากการทํา
หนาที”่ , เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จุลศักราช ๑๒๑๒, เลขที่๑๔๕, หอสมุดแหงชาติ.
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หลายปจนทําใหสวนกลางระแวงวาจะมีการเบียดบังสวยจากเจาเมืองกรมการของจําปาศักดิ์ จึง
ใหเรียกตัวมาสอบสวน18
นอกจากจะมีการเบียดบังสวยแลวยังมีการเบียดบังเลกของกรมการเพื่อใหเลกนัน้ ทํา
ประโยชนใหแกตนเอง โดยการจําหนายบัญชีเลกวา สูญหาย ลมตาย หรือหลบหนี เพื่อลดจํานวน
เลกที่จะตองสงไปใหกับสวนกลาง ตัวอยางเชนการชําระเลก ป ค.ศ.1846 (พ.ศ. 2389) พบวากอง
ของหลวงไพรรณรักษาเลกเบียดบังชําระไดเปนเลก 293 คน ทางสวนกลางจึงแบงเลกที่ถกู เบียดบัง
ใหทาํ สวยขี้ผงึ้ 15 คน ปละ 2หาบ50ชั่ง ทําสวยไมรอยคน เปนไม 200 ตน ทําสวยเงิน178 คน คน
ละ2 ตําลึง 2 บาท เปนเงินปละ 22 ชั่ง 5 ตําลึง กําหนดใหเริ่มสงใหสวนกลางตัง้ แตปค.ศ.1847
(พ.ศ.2390)19
ประเด็นสุดทาย คือความแตกตางในการเปรียบเทียบราคาสวยใหเปนเงินระหวางหัว
เมืองและสวนกลางเนื่องจากการคิดเทียบอัตราเงินแทนสวยระหวางหัวเมืองและสวนกลางอาจจะ
แตกตางกัน การตีราคาสวยในหัวเมืองมักจะตีราคาต่ํากวาสวนกลาง ตัวอยางเชน การเทียบอัตรา
เงินแทนเรวสวยทางหัวเมืองคิดหาบละ 5 ตําลึงแตบางครั้งสวนกลางคิดราคาหาบละ6ตําลึง2บาท
7ตําลึงบางก็ม20ี
ทางสวนกลางไดพยายามแกไขปญหาการคางสวยของหัวเมือง ดวยความพยายาม
ออกมาตรการตางๆเพื่อใหปญ
 หาสวยคางชําระบรรเทาลงไปโดยวางลําดับการแกไขไวดังนี้
ประการแรก ในปค.ศ.1849(พ.ศ.2392) รัฐบาลกลางไดกาํ หนดใหมีเลกยก จํานวนหนึง่
ในสามของเลกสวยหรือเลกคงเมืองของเลกแตละเมือง ซึ่งเลกยกดังกลาวจะทําการเก็บสวยแตไม
ตองสงใหกับสวนกลาง แตจะใหกรมการเมืองแทน สวนอีกสองในสามทําสวยสงสวนกลาง ดวย
วิธกี ารนี้เจากรมการเมืองสามารถเรียกเก็บสวยจากเลกทุกคนภายในเมืองไดและจะสงเปนสวยไป
ตามที่สว นกลางกําหนดเทานั้น เปนการเปดโอกาสใหเจาเมืองกรมการเสริมสรางฐานะความมั่นคง
ของตนเองได

18

“สารตราถึงอุปหาดเรื่องใหถอดลวงภักดีไพศาลฐานทําสวยผึ้งออกเสียจากการทํา
หนาที”่ , เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่๔, จุลศักราช๑๒๑๔, เลขที่๒๖, หอสมุดแหงชาติ.
19
“บัญชีเงินสวย”เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จุลศักราช ๑๒๐๘, เลขที่๑๓๓,
หอสมุดแหงชาติ.
20
“สารตราเจาพระยาจักรีถึงเจาพระยาสระบุรีเรื่อทาวโลกาพาครอบครัวมาอยูแขวง
เมืองสกล”, เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จุลศักราช ๑๒๐๕, เลขที่ ๖๖, หอสมุดแหงชาติ.
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ประการที่สอง สวนกลางไดยกเลิกสวยบางเมืองเพื่อใหลา งหนี้ และใหเริ่มตนเสียสวย
ใหม เชนกรณีเมือง ยโสธรซึง่ คางสงสวย3 ปไดยกเลิกทัง้ หมด แลวเริม่ เก็บสวยใหมโดยกําหนดเปน
ผลเรวปละ 50 หาบ เริ่มตัง้ แตป ค.ศ.1847(พ.ศ.2390)21
ประการที่สาม ลดอัตราการเก็บสวยรายบุคคลลงมาเทาตัว คือในป ค.ศ.1850(พ.ศ
2393)ไดกําหนดอัตราเก็บสวยลดลงจากเดิม คือ จากเก็บสวยผลเรว 5คนตอหาบ เปลี่ยนเปน 10
คนตอหาบพรอมทั้งออกนโยบายกําชับใหเจาเมืองพาเลกออกไปเก็บสวยกอนที่จะเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ
ประการตอมา คือการอนุญาตใหเลกเขยสูขอโอนสังกัดขึ้นกับเมืองใหมไดตามสมัครใจ
ซึ่งจะทําใหบญ
ั ชีเลกไมสับสน
ประการสุดทายคือการสงขาหลวงออกมาเรงรัดสวยใหครบตามกําหนด ซึ่งขาหลวงใน
หัวเมืองจะตองออกคาใชจา ยตามธรรมเนียมการเรงรัดสวยคือ ทองคําผุยหนัก 1 ตําลึง หรือเสียเงิน
14 บาท และเบี้ยหวัดรายวันๆละบาท จนกวาจะเสร็จสิน้ การเรงรัดสวย
มาตราการตางๆของสวนกลางไมสามารถแกปญหาการคางสวยในหัวเมืองลาว
ตะวันออกได เพราะผลที่ออกมาคือการคางสวยของหัวเมืองตางๆที่เพิม่ มากขึน้ เรื่อยๆในระยะเวลา
ตอมา
4.5 สวยหัวเมืองอีสานในฐานะสินคาออกของสยาม
เมื่อพิจารณาถึงระบบการคาของรัฐสยามที่มีตอชาวตางชาติ
ในชวงสมัยตน
รัตนโกสินทร พบวา การคากับประเทศจีนเปนการคาทีม่ ปี ริมาณที่สงู สุด ซึ่งหมายถึง จีนเปนชาติคู
คาที่สําคัญที่สดุ ของรัฐสยาม จากบันทึกของ Crawfurd ไดระบุถึงปริมาณการคากับประเทศจีนใน
ป ค.ศ.1822 (พ.ศ.2365) ในสมัยรัชกาลที่ 2 ไววา ปริมาณการคาของไทยกับจีนสูงถึง 32,500 ตัน
จากปริมาณทัง้ หมด 41,800 ตัน สูงเปนอันดับหนึ่งจากประเทศคูคาทั้งหมด จากหลักฐานที่มีอยู
พบวา เรือสําเภาจากประเทศไทยไปคาขายตามเมืองทาของจีนหลายเมือง เชน เมืองกวางตุง
เมืองแตจิ๋ว เมืองเอหมึงในมณฑลฮกเกี้ยน เมืองเหวินโจ เมืองหนิงโป เมืองเซีย่ งไฮ และเมือง
ซูโจวเปนตน สินคาที่สงออกไปขายไดแก ไมฝาง ไมกฤษณา ไมเนื้อแข็งตางๆ หวายตะคา เปลือก

21

“บัญชีสวยเรว”, เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จุลศักราช ๑๒๐๐, เลขที่๑๕๙,
หอสมุดแหงชาติ.
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ปะโลง หนังสัตว เขากวาง เขากระบือ งาชาง นอแรด ครั่ง รง รังนก กระวาน กานพลู พริก ไทย
ดีปลี หมาก ฝาย ขาว ยาสูบ น้ําตาลทราย น้ํามันมะพราว กุงแหง ปลาชอน ปลาเค็ม เนื้อสัตวตาก
แหง ดีบกุ ตะกั่ว และเหล็ก22
นอกจากนีย้ ังมีบันทึกของมัลลอค (D.E.Malloch)ไดกลาวถึงเรือสําเภาของจีนที่เขามา
คาขายที่สยาม โดยไดบันทึกเปรียบเทียบ ที่มาของเรือเหลานั้น จํานวนเรือและปริมาณบรรทุกของ
เรือสินคาจีน รวมถึงคาเฉลีย่ ของสินคา และยอดรวมทั้งหมดของการคาในรอบปนั้นๆ ดังตารางที่
10

22

เกีรยติศักดิ์ วงศมุกดา, “สภาพการคาของไทยระหวาง พ.ศ.2325-2398” (ปริญญา
นิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2533), 71.
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ตารางที1่ 0 ตารางแสดงจํานวนเรือสินคาชาวจีนที่เขามาคาขายกับสยามในแตละป
จากเมืองทา

1.กวางตุง
(ถึงเดือน
มกราคม)
2.กวางตุง
(ถึงเดือน
กรกฏาคม)
3.กวางตุง
(ถึงเดือน
กรกฏาคม)
4.กวางตุง
(ถึงเดือน
กรกฏาคม)
5.กวางตุง
(ถึงเดือน
กรกฏาคม)

พ.ศ.2367
พ.ศ.2368
จํานวน ระวาง บรรทุก จํานวน ปริมาณ
เรือ
บรรทุก รวม
เรือ
บรรทุก

พ.ศ.2369
จํานวน ปริมาณ
เรือ
บรรทุก

พ.ศ.2370
จํานวน ปริมาณ
เรือ
บรรทุก

พ.ศ.2379
จํานวน ปริมาณ
เรือ
บรรทุก

พ.ศ.2386
จํานวน ปริมาณ
เรือ
บรรทุก

พ.ศ.2393
คาเฉลี่
จํานวน ปริมา ยของ
สินคา
เรือ
ณ
บรรทุก
4
60,000 40,000

ยอดรวม
เปนเงิน
บาท

3

15,000 45,000

3

3

45,000

3

45,000

4

60,000

4

60,000

160,000

22

4,000 88,000

22

18

72,000

21

84,000

25

100,000

26

104,000

27

108,000

12,000

354,000

25

2,500 50,000

23

26

65,000

24

60,000

28

70,000

30

75,000

30

75,000

8,000

240,000

3

8,000 24,000

3

3

24,000

3

24,000

4

72,000

4

32,000

4

32,000 25,000

100,000

3

10,000 30,000

3

3

30,000

4

40,000

4

40,000

4

40,000

4

40,000 30,000

120,000
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ตารางที่10 (ตอ)
จากเมืองทา

พ.ศ.2367
พ.ศ.2368
จํานวน ระวาง บรรทุก จํานวน ปริมาณ
เรือ
บรรทุก รวม
เรือ
บรรทุก

7.ฝูเกียน

10

6,000 60,000

8.ไหหลํา
(ถึงเดือน
มกราคม
กลับเดือน
พฤษภาคม)
9.ไหหลํา
(ถึงเดือน
มกราคม
กลับเดือน
พฤษภาคม
)
รวม

45

2,500

36

800

155

14

พ.ศ.2369
จํานวน ปริมาณ
เรือ
บรรทุก

พ.ศ.2370
จํานวน ปริมาณ
เรือ
บรรทุก

พ.ศ.2379
จํานวน ปริมา
เรือ
ณ
บรรทุก
13
78,800

พ.ศ.2386
จํานวน ปริมา
เรือ
ณ
บรรทุก
13
78,000

พ.ศ.2393
จํานวน ปริมา
เรือ
ณ
บรรทุก
14 184,000

คาเฉลี่
ยของ
สินคา

ยอดรวม
เปนเงิน
บาท

20,000

280,000

12

72,000

11

66,000

112,500 64

52

130,000

64

160,000

63

157,500

65

162,500

68

170,00 10,000 680,000
0

28,000

38

40

32,000

43

34,400

47

37,600

50

40,000

51

40,800

7,000

56800 501500

182

165

53400

186

617400

202

727900

209

695500

217

829800

172000 2591000

357,000
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ที่มา “ประเทศสยาม :ขอสังเกตทัว่ ไปในเรื่องผลผลิต โดยเฉพาะเรือ่ งสินคาขาเขาและสินคาขาออก รวมทัง้ แนวทางการดําเนินธุรกิจการคากับสยาม”แปล
จาก D.E.Malloch.Siam:some general remarks on its production and particularly on its import and export and the mode of transacting
bussiness oF the people. จากหนังสือ”รวมเรื่องแปล หนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร ชุดที่ ๓ ,2538,หนา แทรก182-183.
หมายเหตุ
1. เรือสินคาเทีย่ วที่ 1 เปนของรัฐบาล
2. เรือสินคาเทีย่ วที่ 2 ,3, 4, 5 สวนหนึง่ เปนของรัฐบาลสยาม อีกสวนเปนของพอคาชาวจีนทีก่ รุงเทพฯ
3. เจาของสินคาของเรือเที่ยวที6่ และ7 คือพอคาชาวจีนจากเมืองทานั้นๆ
4. เรือสําเภาสินคาเที่ยวที่ 8 เปนของไหหลํา
5. เรือสําเภาเทีย่ วที่ 9 เปนของโคชินไชนา
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ตั้งแตป ค.ศ.1824 (พ.ศ.2367) เปนตนมาเรือสินคาของชาวจีนเขามาทําการคาที่
กรุงเทพฯเปนจํานวนมากขึน้
ในขณะเดียวกันกับที่เรือสินคาจากเมืองไทยก็ออกไปทําการคากับ
เมืองจีนเชนกัน การเดินทางโดยใชเรือสําเภาจะอาศัยกระแสลมเปนตัวชวยในการเดินเรือ ดังนัน้ จะ
เห็นวา เรือสินคาจากเมืองจีน จะแวะมาสยาม 2 ระยะ ระยะแรก เดินทางมาถึงชวงเดือนมกราคม
และกลับราวเดือนพฤษภาคมหรือมิถนุ ายน
ระยะหลังจะเดินทางจากเมืองทาที่เมืองจีนเดือน
พฤษภาคม มาถึงกรุงเทพกลางเดือนกรกฎาคม
ดังนัน้ ชวงระยะเวลาตัง้ แตเดือนเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม เปนชวงเวลาที่เรือสําเภา
จีน จํานวนมากเดินทางกลับประเทศ ทางกรุงเทพฯจึงเริ่มสะสมสวยจากหัวเมืองตางๆอีกครั้งโดย
การสํารวจบัญชีรับสวยวาชวงปที่ผานมาวาหัวเมืองตางๆสงสวยมาครบตามจํานวนที่กาํ หนด
หรือไม หากยังคางอยูจะมีหนังสือจากสวนกลางแจงใหเจาเมืองกรมการตางๆไดทราบจํานวนสวย
ที่คางวายังคงคางอยูเปนจํานวนเทาใด และสวยรอบใหมที่จะตองจายในปถัดไปเปนจํานวนเทาใด
โดยที่จะตองแจงใหเจาเมืองกรมการทราบลวงหนา เนือ่ งจากสวยที่เก็บจากธรรมชาติจะเกิดตาม
วงรอบฤดุกาลของธรรมชาติ เชน ผลเรวจะเก็บไดในชวงเดือน กรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม หรือการ
รอนทองคําจะตองรอนในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากน้ําในลําคลองจะอยูในปริมาณที่พอเหมาะ
เปนตน การแจงใหทราบลวงหนาทําใหเจาเมืองและกรมการ จะตองแจงใหกับเลกทราบวาปถัดไป
จะตองเสียสวยอีกเทาใดแลวใหเลกทึ่เก็บสวยนัน้ ๆออกไปจัดหามา
จนกระทั่งถึงราวปลายเดือนตุลาคม ทางสวนกลางจึงเริ่มเรงรัดสวยอีกครั้งเนื่องจาก
ใกลเวลาที่จะพระราชทานเบี้ยหวัดประจําปใหกับขาราชบริพารซึ่งจะพระราชทานในเดือน
พฤศจิกายนของทุกป และหลังจากนั้นจะสะสมสวยที่เปนสิ่งของเพื่อรอใหเรือสําเภาจีนรอบใหมที่
จะเขามาทําการคาในเดือนมกราคมทําการซื้อขายในครั้งตอไป
เรือสินคาจากเมืองจีนที่เขามาในเดือนมกราคมจะแวะพักที่กรุงเทพฯเปนระยะเวลา
ประมาณ 5-6 เดือน ซึง่ ในชวงระยะเวลาทีเ่ รือสินคาจอดพัก สวยจากหัวเมืองลาวฝายตะวันออกจะ
หลั่งไหลเขามากรุงเทพฯตลอดเวลา สังเกตจากใบบอกสงสวยประเภทตางๆสวนมากจะสงเขามา
ในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนมากกวาชวงเวลาอื่นๆ
นอกจากหัวเมืองลาวจะเปนแหลงจัดสงสวยซึ่งกลายสภาพเปนสินคาของสวนกลางแลว
สินคาหลายประเภทไมไดเปนสวยที่จัดสงใหสวนกลาง แตมีแหลงกําเนิดอยูในดินแดนลาวฝาย
ตะวันออกที่อดุ มสมบูรณ ซึ่งจะกลายเปนผลผลิตที่เลกในหัวเมืองเขาไปแสวงหามาเพื่อนํามาขาย
ใหกับคนกลางที่รับซื้อซึง่ สวนใหญจะเปนพอคาชาวจีนเพื่อนําไปขายตอใหกับพอคาตางชาติ เพื่อ
นําไปใชเปนตัวยาหรือเครื่องผสมกระสายยาสมุนไพร ในขณะเดียวกันสินคาประเภทหนังสัตวชนิด
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ตางๆ จะถูกสงตอไปประเทศญี่ปุนเพื่อใชในการสงคราม เชน นําเครื่องหนังไปประกอบเปนสวน
หนึง่ ของเกราะปองกัน เปนตน มีการบันทึกถึงผลผลิตประจําปของหัวเมืองลาวฝายตะวันออก ที่
กลายเปนสินคาออกที่สาํ คัญของกรุงเทพฯดังปรากฏในตารางที่11
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ตารางที1่ 1 ตารางแสดงผลผลิตประจําปของสยามจากหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
รายชื่อ
ผลผลิต
1.กระดูก
กระบือตอ
หาบ
2.กระดูกชาง
ตอหาบ
3.กระดูกเสือ
ดาวกระดูก
สัตวแตละ
ชนิดตอหาบ
4.กระดูกเสือ
ตอหาบ
5.กระวาน
คุณภาพ
ชั้นหนึ่งตอ
หาบ(ขาวและ
ใหญ)
7.กระวาน
คุณภาพชั้น
สามตอหาบ
8.ทองแดง

ราคา(บาท)

ปริมาณการผลิตประจําป
จํานวนผลิต
สงออก
20,000
20,000

รวมยอดเงิน(บาท)

เวลาที่จะซื้อไดถูก
ที่สุด
สิงหาคม-ตุลาคม

สถานที่ผลิต

สถานที่สงออก

20,000

เวลาที่สินคาออกสู
ตลาด
ไมจํากัด

ทั่วไปในปาลาว

จีน

สูงสุด
1.25

ต่ําสุด
1

7

6.5

3,000

30,000

19,500

ไมจํากัด

สิงหาคม-ตุลาคม

ปาในลาว

จีน

...

15

อยางละ500ตอ
หนึ่งชนิด

120

7,500

ธันวาคม-มกราคม

ธันวาคม

ปาในลาว

จีน

30-40

35

อยางละ500

150

15,000

ธันวาคม-มกราคม

ธันวาคม

ปาในลาว

จีน

300

300

250

250

75,000

ธันวาคมพฤษภาคม

มกราคม

กัมพูชา, ปา
จันทรบูรณ

จีน

50-80

50-80

250

200

13,000

ธันวาคมพฤษภาคม

มกราคม

กัมพูชา,
ปาจันทรบูรณ

จีน

40

37

3,000

…

…

มกราคม

กันยายน-ตุลาคม

เทือกเขาแถบ

ใชในประเทศ
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สยามตอหาบ

ลาว

ตารางที่11 (ตอ)
9.เมล็ดฝาย
คุณภาพ
ชั้นหนึ่งตอ
หาบ
เมล็ดฝาย
คุณภาพชั้น
สองตอหาบ
เมล็ดฝาย
คุณภาพชั้น
สามตอหาบ
10.ฟนชาง
คุณภาพ
ชั้นหนึ่งตอ
หาบ
ฟนชาง
คุณภาพชั้น
สองตอหาบ
ฟนชาง
คุณภาพชั้น
สามตอหาบ
11.เอ็นเนื้อ
คุณภาพ

ทั้งสามชนิดรวม
60,000

30,000 ราคาที่
10 บาท

300,000

มกราคม

มกราคม

ฝายที่เจริญงอก
งามดีที่สุดอยู
แถบที่ราบสูง

จีน,ไหหลํา

156

300

300

48,000

กันยายน-ตุลาคม

ลาว,กัมพูชา

จีน,สิงคโปร

145

140

200

200

29,000

ไมจํากัดเวลาแตละ
หาบจะเพิ่มฟน1ซี่
มูลคาไมเกิน 8
บาท

50

50

50

50

2,500

30

26

รวม1,000

1,000

20,000

ไมจํากัด

ทุกเวลากอนที่เรือ
สําเภาจะมาถึง

ลาว

จีน

26

24

22

22

16

16

160
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ชั้นหนึ่งตอ
หาบ
เอ็นเนื้อ
คุณภาพชั้น
สองต

20

16

60

60

200

200

12,000

56

54

200

200

10,800

42

40

250

200

8,000

...

...

...

....

5

4.5

50,000

6

5

50,000

ตารางที่11 (ตอ)
12.รง
:(คุณภาพ
ชั้นหนึ่งนิยม
ซื้อเปนแทง
แมวาเนื้อใน
จะมีคุณภาพ
เทาเทียมกัน
ควรมีสีเหลือง
สด)ตอหาบ
รงคุณภาพชั้น
สอง
รงคุณภาพชั้น
สาม
13.กาวหนัง
สัตวตอหาบ
14.หนังควาย
ตอหาบ
15.หนังวัวตอ

ไมจํากัด

ทุกเวลากอนที่เรือ
สําเภาจะมาถึง

กัมพูชา

จีน/อังกฤษ/
สิงคโปร

...

ไมจํากัด

ทุกเวลา

ลาว,กัมพูชา

ใชในประเทศ

30,000

150,000

ไมจํากัดเวลา

ลาว,กัมพูชา

จีน/โคชินจีน

30,000

150,000

ไมจํากัดเวลา

ทุกเวลากอนที่เรือ
สําเภาจะมาถึง
ทุกเวลากอนที่เรือ

ลาว,กัมพูชา

จีน/โคชินจีน
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หาบ
16.หนังแรด
ตอหาบ
17.หนังชาง
ตอหาบ

12

12

4,000

4,000

48,000

ไมจํากัดเวลา

5.5

5.5

5,000

5,000

27,500

ไมจํากัดเวลา

5

5

6,000

6,000

30,000

ไมจํากัดเวลา

7

6.5

300

300

1,950

ไมจํากัดเวลา

...

500

10นอ

...

5,000

ไมจํากัดเวลา

...
...

50
0.5-10

50
500นอที่ราคานอ
ละ2รูป

2
2

2,500
1,000

24

20

100

3

2,400

25

12

600

7

7,200

10

9

3,000

8

7

3,000(คิด8บาทตอ
หาบ)
3,000

3,000

สําเภาจะมาถึง
ทุกเวลากอนที่เรือ
สําเภาจะมาถึง
ทุกเวลากอนที่เรือ
สําเภาจะมาถึง

ลาว,ทั่วไป

จีน/โคชินจีน

ลาว,ทั่วไป

จีน

ทุกเวลากอนที่เรือ
สําเภาจะมาถึง
ทุกเวลากอนที่เรือ
สําเภาจะมาถึง
ทุกเวลากอนที่เรือ
สําเภาจะมาถึง

ลาวและกัมพูชา

จีน/โคชินจีน

ลาวและกัมพูชา

จีน/โคชินจีน

ลาว,กัมพูชา
สัตวจะถูกฆาเา
เขาและหนัง

จีน

ไมจํากัดเวลา

ทุกเวลากอนที่เรือ
สําเภาจะมาถึง

ลาวและกัมพูชา

จีน

24,000

ไมจํากัดเวลา

ลาวและกัมพูชา

จีน

...

ไมจํากัดเวลา

ทุกเวลากอนที่เรือ
สําเภาจะมาถึง
ทุกเวลากอนที่เรือ

ลาวและกัมพูชา

จีน

ตารางที่ 11 (ตอ)
18.เขาสัตวดํา
ตอหาบ
19.เขาสัตว
ขาวตอหาบ
20.นอแรด
คุณภาพ
ชั้นหนึ่ง
คุณภาพชั้น
สอง
คุณภาพชั้น
สาม
21.เขากวาง
ชั้นหนึ่งตอคู
เขากวางชั้น
สองตอคู
22.เขากวาง
ออนตอหาบ
23.เขากวาง
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แกตอหาบ
24.น้ําผึ้งตอ
หาบ
25.เนื้อควาย
ตากแหงตอหาบ

...

...

500

...

...

ไมจํากัดเวลา

5.5

5

15,000

15,000

75,000

พฤษภาคม/ธันวาคมพฤษภาคม

7

6.5

7,000

7,000

45,500

...

...

ปริมาณนอย

...

...

30

28

6,000หาง

2

1,680

18

17

6,000

6,000

102,000

พฤษภาคม/
ธันวาคมพฤษภาคม
ธันวาคมพฤษภาคม
ธันวาคมพฤษภาคม
ธันวาคมพฤษภาคม

16

15

8,000

8,000

102,000

10

8

6,000

4,000

32,000

26

24

150,000ผืน

1,500

22,000

20

18

100,000ผืน

สําเภาจะมาถึง
ทุกเวลากอนที่เรือ
สําเภาจะมาถึง
มกราคม

ลาวและกัมพูชา

จีน

ลาว,โคราช,
กัมพูชา

จีน/ไหหลํา

มกราคม

ลาว,โคราช,
กัมพูชา

จีน/ไหหลํา

ธันวาคม

ลาว,กัมพูชา

ใชในประเทศ

ธันวาคม

ลาว,ในปาไมสัก

จีน

กรกฏาคม-มกราคม

ลาว,เมืองขึ้น
สยามในกัมพูชา

สิงคโปร/
คาบสมุทร
มาเลย

มกราคม

ลาว,กัมพูชา,
พื้นที่แถบภูเขา

จีน

ตารางที่11 (ตอ)
26.เนื้อกวาง
ตากแหงตอ
หาบ
27.น้ํามันจาก
ชางตอหาบ
28. หางนกยูง
ตอรอย
29. ครั่ง
ชั้นหนึ่งตอ
หาบ
ครั่งชั้นสองตอ
หาบ
ครั่งชั้นสาม
ตอหาบ
30.หนังกวาง
ตอรอยผืน
หนังกวางชั้น
สอง

มกราคมพฤษภาคม

96

31.หนังเสือ
ดาวตอผืน
หนังเสือตอ
ผืน
32.หนังงูพิษ
ใหญตอรอยผืน
33.หนังงูพิษ
เล็กตอรอยผืน
34.พลวงตอ
หาบ

1.5

1.5

1,000

20

1,500

1

1

600

12

600

30

26

20,000ผืน

100

5,200

16

12

50,000ผืน

100

6,000

...

...

2,000

...

35.ไมแดงตอ
หาบ
36.ไมซีแลค
ไมมีกลิ่นหอม
ตอหาบ
37.ขี้ผึ้ง
ชั้นหนึ่งตอ
หาบ
ขี้ผึ้งชั้นสอง
ตอหาบ
38ไหมดิบตอ
หาบ
39.ไหมดิบ

1.5

1.5

100,000

50

...
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มกราคมพฤษภาคม

มกราคม

ลาว,กัมพูชา,
พื้นที่แถบภูเขา

จีน

ไมจํากัดเวลา

มกราคม

ลาว,กัมพูชา,ที่
ดอนทั่วไป

จีน

...

ไมจํากัดเวลา

สิงหาคม-ธันวาคม

ปากแพรก ลาว

ใชในประเทศ

40,000

60,000

ธันวาคม-มกราคม

สิงหาคม-ธันวาคม

เทือกเขา

จีน

ปริมาณนอย
ประมาณ4หาบ

...

...

ธันวาคม-มกราคม

สิงหาคม-ธันวาคม

เทือกเขา

ใชในประเทศ
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4,000

...

...

ไมจํากัดเวลา

ทุกเวลา

ใชในประเทศ

60

55

...

...

...

กัมพูชา,ลาว,
คาบสมุทร
มาเลย

750

...

1,000

...

...

ใชในประเทศ

ทุกเวลา

ลาว

ใชในประเทศ

600

500

1,000

...

...

ใชในประเทศ

ทุกเวลา

ลาว

ใชในประเทศ
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ที่มา : “ประเทศสยาม :ขอสังเกตทัว่ ไปในเรื่องผลผลิต โดยเฉพาะเรือ่ งสินคาขาเขาและสินคาขาออก รวมทัง้ แนวทางการดําเนินธุรกิจการคากับสยาม”แปล
จาก D.E.Malloch.Siam:some general remarks on its production and particularly on its import and export and the mode of transacting
bussiness oF the people. จากหนังสือ”รวมเรื่องแปล หนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร ชุดที่ 3 , 2538, 139-162.
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สินคาเหลานี้เปนที่ตองการของชาวตางชาติมาก จึงมีพอคาชาวจีนในกรุงเทพฯพากัน
ไปตั้งรานกันทีน่ ครราชสีมาและทําการรับซือ้ สินคาเหลานีจ้ ากหัวเมืองตางๆสงมากรุงเทพฯใน
ขณะเดียวกันการคาระหวางหัวเมือง
มีการพัฒนาขึ้นเนื่องจากแหลงที่จะขายสินคาภายนอก
ภูมิภาคไมใชมีเพียงกรุงเทพฯเพียงแหงเดียว เสนทางการคาภายในดินแดนลาวฝายตะวันออก
สามารถสงออกไปนอกภูมิภาค คือเขมรและโคชินไชนา โดยการผานศูนยกลางคืออุบลราชธานี
และเมืองจําปาศักดิ์ตามลําดับ
เลกที่ไมอยากเหนือ่ ยยากในการเกณฑแรงงานหรือจัดหาสวย
พัฒนากลายเปนผูผลิตสินคาและพัฒนากลายเปนพอคาภายในภูมิภาค
อาจจะกลาวไดวา การทีส่ วยในหัวเมืองลาวฝายตะวันออกไดกลายเปนสินคาออกที่
สําคัญในชวงระยะเวลาหนึง่ ของสยาม และเปนที่ตองการของตลาดตางประเทศ โดยมีพอคาชาว
จีนเขามาเปนสื่อกลางในการติดตอคาขาย กลายเปนชองทางใหเลกในหัวเมืองบางสวนเริ่มมีการ
พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อใหหลุดพนพันธะจากสวนกลาง โดยการพยายามหาเงินจากการคาขาย
สินคาที่ตนมีความถนัดในการจัดหาและนําสงใหคนกลาง
เพื่อใหไดเงินมาเพื่อเสียสวยใหกับ
สวนกลาง จากสภาพเชนนี้ทาํ ใหเกิดเศรษฐกิจแบบใชเงินตรามากขึ้น เลกในหัวเมืองลาวฝาย
ตะวันออกเริ่มเขาสูสภาพของการรูจักการคาและการสะสมทุนในระยะเริ่มตน.
4.6 วิเคราะหสวยเมืองลาวฝายตะวันออก
ในชวงกลางคริสตวรรษที่ 19 สินคาและผลผลิตจากธรรมชาติที่ราชสํานักจาก
สวนกลางตองการ ก็คือ ผลเรว ซึง่ ถูกกําหนดใหชายฉกรรจและครอบครัวตองออกไปเก็บผลเรว
ตามปาเขาแลวนําไปตากแหงเพื่อสงเปนสวย สวนตางที่เก็บไดก็จะนําไปขายใหกบั พอคาชาวจีน
หรือพอคาพื้นเมือง ซึ่งโดยมากจะเปนลูกหลายของกรมการเมือง ราคาผลเรวในป ค.ศ.1845
(พ.ศ.2388) พบวา ผลเรวหนึ่งหาบ(น้ําหนัก 60 กิโลกรัม) ขายในราคา 20 บาท23
ผลเรวและผลผลิตตางๆจากปากลายเปนสินคาที่ตองการของตลาดตางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิง่ การคากับเมืองจีน นับจากป.1830(พ.ศ.2373)เปนตนมา จากบันทึกของ
Crawfurd ทําใหเราทราบวา ผลเรว ประมาณ240-360ตัน(240,000-360,000 กิโลกรัม) ,งาชาง
18-60 ตัน(18,000-60,000 กิโลกรัม),ขี้ผึ้งกวา 100 ตัน(100,000กิโลกรัม) ,และครั่งประมาณ 650-

23

หมอมอมรวงศวิจิตร, ”พงศาวดารหัวเมืองอีสาน”ประชุมพงศาวดารภาค4, 45.
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1,080 ตัน(650,000-1,080,000 กิโลกรัม) ถูกสงออกในชวงครึ่งแรกของคริสตวรรษที่ 1924 นับวา
เปนปริมาณสินคาทีม่ ีปริมาณมหาศาลทีเดียว
เมื่อเราพิจารณาถึงเรวสวยที่เริ่มถูกสงจากหัวเมืองลาวฝายตะวันออก ใน ค.ศ. 1835
(พ.ศ.2378) แลวพบวา 11 หัวเมืองสงเรวเปนสวยมีน้ําหนักรวมถึง 26,000 กิโลกรัม ในเวลาปเดียว
และในระยะเวลาตอมา หัวเมืองทีท่ ําสวยเรวเพิม่ ขึ้นอยางรวดเร็วจากนโยบายการตั้งเมืองของรัฐ
สวนกลาง จนเพิ่มจํานวนเปน 10 เทา ในระยะเวลาไมถงึ 20 ป ผลผลิตเรวที่มีอุดมสมบูรณในปา
คงไมเพียงพอที่จะรองรับความตองการของคนที่เขามาเก็บได จากตัวเลขเดียวกัน ทําใหเราทราบ
ในทางกลับกันวา ในป ค.ศ.1830(พ.ศ.2373) เลกทัง้ 11หัวเมืองที่สง สวยเรวมีอยูป ระมาณ 2,165
คน
เราไมสามารถทราบจํานวนเลกที่สงสวยเรวในแตละหัวเมืองไดวามีจํานวนมากนอย
เพียงใด แตจากการบันทึกการสงสวย ทําใหเราสามารถทราบจํานวนปริมาณของสวยเรวที่หวั เมือง
ตางๆไดสงเขามาสวนกลางได ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ตารางแสดงสวยเรวจากหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
ชื่อเมือง

ปริมาณ
(หาบ)
จําปาศักดิ์ 0.70-200.16
คําทองนอย 3.0-34.68
ลําเนาหนอง 0.29-163.35
ปรือ
สาละวัน
1-181.6
สองคอนดอน 3.38-60.48
ดง
อํานาจเจริญ 2.44-98.0
เซลําเภา
1.11-10

24

ปที่จัดเก็บ ชื่อเมือง
(พ.ศ.)
2370-2401
เชียงแตง
2373-2398 คําทองใหญ
2389-2409
แสนปาง

ปริมาณ
(หาบ)
0.95-30.08
5.51-339.10
1.94-60

ปที่จัดเก็บ
(พ.ศ.)
2392-2398
2370-2396
2374-2399

2372-2399
2389-2397

0.65-50
5.0-103.55

2373-2391
2394-2409

2.16-22.8
1.49-224

2389-2408
2380-2423

2399-2408
2392-2406

สี่พันดอน
อากาศ
อํานวย
อาทมาต
เดชอุดม

J. Crawfurd, Journal of Embrassy to the Courts of Siam and Cochin China ,2
nd ed.(Kuala Lumpur : Oxford University Press, reprint, 1976) .413.
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ตารางที่12 (ตอ)
ชื่อเมือง
แกนทาว
คําเขื่อนแกว
โขงเจียม
กุฉินารายณ
เลย
นครพนม
หนองหาน
หนองสูง
ภูแลนชาง
รัตนบุรี
รอยเอ็ด
เสนานิคม
ศรีษะเกษ
สุวรรณภูมิ
อุบล

ปริมาณ
ปที่จัดเก็บ
ชื่อเมือง
(หาบ)
(พ.ศ.)
2.20-99.63 2382-2420
กาฬสินธุ
0.27-44.15 2389-2408
เขมรัฐ
2.19
2373-2378
ขอนแกน
0.98-74.95 2382-2410
กุสุมาลย
1.06-10
2374-2379
มุกดาหาร
1.0-189.8 2373-2410,2430 นครราชสีมา
2.0-2.1
2374หนองคาย
2381,2394
0.8-60
2374-2410
โพธิสาร
12.0
2383-2410
รามราช
0.79-369.10
.2374เรณูนคร
2406,2423
1-80.53
2373-2407
สกลนคร
0.05-40
2389-2409
ศิขรภูมิ
1.67-61.44 2375-2429
สุรินทร
1-100
2375-2409 ทาขอนยาง
0.24-35.95 2373-2394
ยโสธร

ปริมาณ
(หาบ)
0.85-261.60
0.3-101
0.73-20.0
0-60-87.60
0.55-100
2.91-50
4.86-9.0

ปที่จัดเก็บ
(พ.ศ)
2374-2410
2373-2409
2374-2406
2384-2407
2374-2410
2374-2402
2376-2378

2.26-58.67
0.20-36
0.20-71.20

2389-2400
2389-2410
2389-2410

4.43-319.65
4.05-20
0.72-193.5
0.9-86.15
0.28-100

2382-2407
2413-2420
2374-2410
2388-2408
2371-2408

ที่มา รวบรวมจากจดหมายเหตุรัชกาลที3่ และ4 โดยการแยกพิจารณาเปนหัวเมือง พิจารณาเรว
สวยที่สง สวนกลางนอยที่สดุ และมากที่สดุ ในชวงปที่ทาํ การสง
จากตัวเลขที่บนั ทึกการสงสวย พบวา ในหัวเมืองลาวฝายตะวันออกเริ่มมีการสงเรวมา
ตั้งแต ป ค.ศ.1827 (พ.ศ.2370) ภายหลังจากสงครามเจาอนุวงศ ปริมาณสวยทีเ่ พิ่มขึ้นในแตละ
หัวเมืองเกิดจากการที่มีเลกทําสวยผลเรวมากขึ้น เมื่อเราพิจารณาดูหัวเมืองที่เสียสวยผลเรว เปน
ปริมาณมาก(นับ100หาบขึน้ ไป) เชนนครจําปาศักดิ์ ลําเนาหนองปรือ สาละวัน นครพนม รัตนบุรี
สุวรรณภูมิ คําทองใหญ อากาศอํานวย กาฬสินธุ สกลนคร สุรินทรและยโสธร เราสามารถใช
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พิกัดอัตราภาษีมาคํานวนจํานวนเลกที่สง สวยเรวในแตละเมืองได เชน เมืองนครจําปาศักดิ์ เก็บเรว
สงมากที่สุด จํานวน 200.16 หาบ คิดตามพิกัดอัตราเกา 5คนตอ1หาบ จะมีเลกผูกสวยเรวในนคร
จําปาศักดิ์ ประมาณ 1,000 คน และหากพิจารณาตามพิกัดอัตราใหม คือ 10 คนตอ 1 หาบจะมี
เลกสงสวยเรวอยู 2,000 คน
ตัวเลขชุดนี้มีจดุ ที่นาสังเกต คือ นอกจากเมืองที่เกิดขึ้นใหมในสมัยรัชกาลที่ 4 เพียง
เมืองเดียวคือเมืองอากาศอํานวย(ตั้งป ค.ศ.1857) นอกนั้นเมืองที่สง สวยเรวปริมาณมากนี้เปน
เมืองที่ตงั้ มากอนหนารัชกาลที่ 4 ทั้งสิน้ และชวงปทสี่ งเรวจํานวนมากนี้ อยูในชวงกลางทศวรรษ
1830ถึงปลายทศวรรษ1840 และตอมาภายหลังปริมาณการสงสวยเรวของเมืองเหลานี้ก็จะลดลง
เชนเดียวกับอีกหลายเมืองที่ สงสวยเรวแลวตอมาภายหลังปรากฏวาไมมีหลักฐานการ
สงสวยเรวอีกเลย อาจจะเปนไปไดหลายประการ คือ ยกเลิกการสงเรว หรือเปลี่ยนจากสวยเรว
กลายเปนสวยอยางอืน่ แทน
ประเด็นเรื่องการสงสวยเรวลดลงหรือการขาดชวงการสงสวยเรวนี้สามารถอธิบายไดถึง
เหตุผล คือการคางชําระสวย กลาวคือ ในขณะที่ชว งป ค.ศ.1835-1845(พ.ศ.2378-2388) ซึ่งเปน
ชวงที่มีการสงสวยเรวปริมาณมากทางสวนกลางไดกาํ หนดพิกัดอัตราสวยไวสงู แตเลกในหัวเมือง
ตางๆที่สง สวยเรวมีจํานวนนอยสามารถหาเรวสงไดครบตามจํานวนและเปนจํานวนมาก ตอมาเมื่อ
เกิดการตั้งเมืองใหม และมีการสงสวยเรวเกือบทุกเมือง ปริมาณคนที่ออกเก็บเรวเพิ่มขึน้ เปน
จํานวนมาก เลกเมืองเดิมทีเ่ คยเก็บสวยไดครบถูกแยงทรัพยากร จึงเกิดการแกงแยงกันเก็บ ซึ่ง
ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคและทายที่สุด มีนอยเมืองที่สามารถสงสวยเรวไดครบตามที่
สวนกลางกําหนดมา สวนเมืองอื่นๆปรากฏวาสงสวยเรวไมครบและเกิดปญหาการคางชําระสวย
เรวขึ้น
นอกจากนี้ การที่ปริมาณการสงสวยผลเรวลดลง นาจะมีผลมาจาก การที่ผลเรวเริ่ม
เปนทีห่ มดความตองการของรัฐสวนกลางอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดตางประเทศ
แตเดิมผลเรวจะเปนสินคาออกที่รัฐบาลสวนกลางสงไปขายที่เมืองจีน
และจีนกลายเปนคูคาที่
สําคัญที่ทาํ รายไดใหแกรัฐสวนกลาง แตตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดยุติการสงบรรณาการไปเมือง
จีน ทําใหปริมาณการคากับเมืองจีนลดลง ในขณะเดียวกันการคากับชาติตะวันตกกลับขยายตัว
มากขึ้น และสินคาทีช่ าติตะวันตกตองการไมใชผลเรว แตเปนผลผลิตขาวและน้าํ ตาล ดังนัน้ รัฐบาล
สวนกลางจึงเห็นวาสวยผลเรวจากหัวเมืองลาวฝายตะวันออกเริ่มหมดความจําเปนจึงเริ่มเปลี่ยน
การเก็บสวยใหกลายเปนเงินตราแทน ในขณะเดียวกันก็เริ่มเรียกเก็บสวยเปนสัตวใหญ เปนชาง มา
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วัว ควาย แทนเงิน ซึ่งยังคงสามารถหาไดในหัวเมือง สัตวเหลานี้ตอมาไดกลายเปนสวนหนึ่งของ
ปจจัยในการผลิตขาวและน้าํ ตาลของพืน้ ทีภ่ าคกลางของราชอาณาจักร
เชนเดียวกับสวยผลเรว ในกรณีของสวยขี้ผึ้ง ก็เชนเดียวกัน การเก็บสวยชนิดใดชนิด
หนึง่ อยางมหาศาลในชวงระยะเวลาทีท่ ําการคากับจีน ทําใหทรัพยากรชนิดนัน้ ๆในภูมิภาคหมดไป
อยางรวดเร็ว สําหรับสวยขี้ผึ้ง มีหลักฐานแสดงถึงการขอเปลี่ยนเปนเงินแทนเนื่องจากหารังผึง้ เพื่อ
มาทําสวยขี้ผึ้งไมได25ปริมาณสวยขี้ผึ้งที่เก็บจากหัวเมืองลาวฝายตะวันออกแสดงดวยตารางที่ 13
ตารางที1่ 3 ตารางแสดงปริมาณสวยขี้ผงึ้ จากหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
ชื่อเมือง

ปริมาณ
(หาบ)
จําปาศักดิ์ 1.34-107.81
คําทองนอย 0.48-29.3
สาละวัน
1-8.19
สี่พันดอน
0.87-28.67
อากาศอํานวย 0.80-2.0
เซลําเภา
0.4-80
ขอนแกน
1.19-4.0
มุกดาหาร
0.69-2.0
นครราชสีมา
0.92-10
โพนพิสัย
1.0-4.0
รอยเอ็ด
0.7-5.87
สุวรรณภูมิ
0.8
ยโสธร
0.10-0.53
เขมรัฐ
0.16-5.51

25

ปที่จัดเก็บ
ชื่อเมือง
ปริมาณ
(พ.ศ.)
(หาบ)
2375-2401
เชียงแตง
3.63-5.46
2370-2395
แสนปาง
0.50-11.63
2380-2403
สะเมี๊ยะ
0.25
2374-2409 สองคอนดอนดง 2.21-6.37
2395-2399
อาทมาต
0.02-0.3
2386-2410
กาฬสินธุ
1.19-2.05
2376-2387
เลย
0.05-0.15
2375-2405
นครพนม
0.25-2.10
2404-2411
หนองคาย
1.0-5.0
2393-2410
เรณูนคร
0.12-0.5
2375-2392
สกลนคร
0.20-19.44
2376-2377
อุบล
0.1-19.0
2374-2380
โขงเจียม
0.13-1.02
2375-2407

ปที่จัดเก็บ
(พ.ศ.)
2380-2399
2377-2414
2379-2398
2389-2397
2393-2399
2380-2381
2382-2387
2387-2409
2375-2428
2395-2399
2385-2398
2373-2396
2378-2379

“สารตราถึงเจาเมืองกาลสินเรื่องตอบสวยเรวและเงินแทนสวยเรว”,เอกสารจดหมายเหตุ
รัชกาลที่ 3 จุลศักราช ๑๒๑๓, เลขที่ ๑๒๓, หอสมุดแหงชาติ.
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ที่มา รวบรวมจากจดหมายเหตุรัชกาลที3่ และ4 โดยการแยกพิจารณาเปนหัวเมือง พิจารณาขี้ผึ้ง
สวยที่สง สวนกลางนอยที่สดุ และมากที่สดุ ในชวงปที่ทาํ การสง
ประเด็นของสวยขี้ผึ้ง จะแตกตางกับสวยเรวอยูบางประการ กลาวคือ ขี้ผึ้งสวยจะใช
เปนสินคาออกเพียงสวนนอยเทานัน้ สวนใหญสวยขี้ผึ้งจะถูกนํามาใชภายในราชอาณาจักรในเรื่อง
ของพุทธศาสนา ตัวอยางเชน ขี้ผงึ้ จะถูกนํามาผลิตเปนเทียนไข เทียนขี้ผึ้งแทเวลาจุดไฟจะไมมีการ
แตกปะทุของเทียน และจะมีกลิ่นหอม ดังนัน้ จึงเหมาะที่จะใชจุดบูชาพระพุทธรูป นอกจากนี้ยงั
เปนสวนผสมที่สําคัญในกิจกรรมการหลอพระพุทธรูป เปนตน ดังนั้นถึงแมวา รังผึง้ สมัยหลังๆจะหา
ยากแตทางกรุงเทพฯก็ยังมีความตองการสวยชนิดนี้อยู จากขอมูลจากตารางที1่ 2 พบวา ภายหลัง
จากป ค.ศ.1857 (พ.ศ.2400) ยังคงมีเมืองที่สง สวยขี้ผึ้งอยูถงึ 10 หัวเมือง(ไมรวมนครราชสีมา)
ถึงแมวา จะไมมากเหมือนกับกับชวงทศวรรษ1840 แตเมื่อเปรียบเทียบกับสวยเรวแลวปรากฏวา
สวยขี้ผึ้งยังคงมีสงสวนกลาง ในขณะที่สว ยเรวเริ่มหายไป เมื่อพิจารณาจากชวงเวลาเดียวกัน
สาเหตุที่ทาํ ใหสวยขี้ผึ้งยังมีสง อยู อาจจะเนื่องมาจากพิกัดอัตราการเสียเงินแทนสวยที่
แตกตางกันมาก คือ สวยเรว หากคิดอัตราการแทนสวยเปนเงินจะเสีย 5 ตําลึงตอเรว 1หาบ
ในขณะที่สวยขี้ผึ้ง จะเสียเงิน 25 ตําลึงตอขี้ผึ้ง 1 หาบ (เมื่อเทียบกับสวยเงิน)อัตราสวนที่แตกตาง
กันมากอาจทําใหเลกที่จะตองเสียสวยขี้ผงึ้ จําเปนตองแสวงหาสวยขี้ผงึ้ มาสง ในขณะที่สวยเรวเมื่อ
ดูตามพิกัดอัตราแลวเลกยังสามารถมีโอกาสแสวงหาเงินตรามาจายแทนสวยได
ในกรณีของเงินแทนสวย และเงินสวย การอนุญาตใหจายเปนเงินแทนสวยเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทาํ ใหเงินตรารอยหรอไปจากหัวเมืองลาว
ในการเสียสวยทุกๆปและทุกๆหัวเมืองจะมี
เงินตราของลาวไหลเขาสูสว นกลาง เงินตราของลาวเหลานี้เมื่อเขาสูสวนกลางจะถูกนําไปหลอม
เพื่อแยกเนื้อเงินออกจากโลหะผสมอื่น และเนื้อเงินบริสทุ ธิ์ที่ไดสวนกลางจะนําไปสรางเปนเหรียญ
เงินที่ใชกนั ทัว่ ไปภายในสวนกลาง ในขณะที่เงินตราของสวนกลางจะเขาไปในหัวเมืองลาวโดยผาน
ระบบการคาทีเ่ กิดขึ้นระหวางภูมิภาค เชน การเขาไปรับซื้อผลผลิตจากปาของคนจีนโดยการจาย
เงินตราสวนกลางใหกับผูท นี่ ําสินคามาขาย หรือ กรณีของนายฮอยซึ่งตอนโคกระบือขามมาขาย
แถบลุมน้าํ เจาพระยาก็ใชเงินตราของภาคกลางในการแลกเปลี่ยน
ทําใหสะดวกในการใชจาย
มากกวาเงินตราลาวซึง่ จะตองเทียบน้าํ หนักเงินและพิสูจนวา เปนเงินแทเสียกอน ทําใหเกิดความ
ยุงยากในการติดตอแลกเปลี่ยน อีกประการหนึ่ง คือการเสียเงินสวยของหัวเมืองหากเปนเงินจาก
สวนกลางจะทําใหไมเกิดความสับสนหรือความผิดพลาดในการเทียบบัญชีน้ําหนักเงินเพราะเปน
เงินตราชนิดเดียวกันที่ใชเปนมาตรฐาน จะโดยตัง้ ใจหรือไมก็ตามการเรียกเก็บสวยเปนเงินของ
เกิดการขยายตัวของระบบเงินตราจากกรุงเทพฯเขาไปสูห ัวเมืองลาวฝาย
กรุงเทพฯกลับทําให

104

ตะวันออก ขอสังเกตประการหนึง่ คือ ราชสํานักสวนกลางก็ตระหนักดีวาการเสียเงินแทนสวยของ
หัวเมืองลาวฝายตะวันออก จะทําใหเงินตราภายในภูมิภาครอยหรอลง และกลัววาเงินจะหมด
ภูมิภาคเสียกอน จึงใหเก็บสิ่งของอื่นๆที่อยูในปาสงมาแทนผลเรว พรอมทั้งแจงใหทราบวาไมอยาก
ใหสงเงินแทนสวยชนิดอื่น26
กลาวโดยสรุป
การจัดเก็บสวยในหัวเมืองลาวฝายตะวันออกสามารถเห็นไดชัดขึ้น
ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณเจาอนุวงศ ในป ค.ศ.1826(พ.ศ.2369) โดยมีจุดเริม่ ตนจากการเขา
มาของกองสักเลกในดินแดนหัวเมืองลาวฝายตะวันออก การพยายามแทรกแซงการจัดหมวดหมู
เพื่อควบคุมกําลังคนในหัวเมือง กอใหเกิดความสับสนวุนวายของเลกไพรภายในภูมิภาค ในขณะที่
หัวเมืองตางๆยังอยูในสภาพทีว่ ุนวาย
ไดมีการจัดเก็บสวยไปพรอมกับความพยายามยุตคิ วาม
วุนวาย ในชวงแรกปรากฏหลักฐานวาเมืองที่สง สวย คือเมืองที่ตงั้ อยูใ นภูมิภาคมากอนทีจ่ ะมีการ
สักเลก เมืองเหลานี้มีความมั่นคงและความพรอมในการเสียสวยพอสมควร ตอมาเมื่อเกิดการตั้ง
เมืองใหม จึงมีการกําหนดประเภทและปริมาณสวยใหหวั เมืองที่ตงั้ ขึ้นใหมหามาสงตามกําหนด
สวยทีห่ วั เมืองลาวฝายตะวันออกตองเสียใหสวนกลาง
คือสวยที่เปนผลผลิตจาก
ธรรมชาติ และบางสวนนํามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา สวยที่เปนแรโลหะธาตุคือเงินและทอง และ
การเกณฑแรงงาน พิกัดอัตราในการจัดเก็บทางสวนกลางจะกําหนดเปนอัตราที่แนนอนแตในทาง
ปฏิบัติขึ้นอยูกบั เจาเมืองและกรมการเมืองหัวเมืองนัน้ ๆจะเปนตัวกําหนด ตอมาเมื่อเกิดปญหาเก็บ
สวยไดไมครบ ทางสวนกลางจึงแกไขโดยกําหนดพิกดั อัตราการเสียสวยชนิดอื่นแทนได ซึง่
กลายเปนสามคําที่คลายกันในเอกสารหลักฐานชั้นตน คือ สวยเงิน สวย(สิ่งของ)แทนเงิน และ เงิน
แทนสวย(สิ่งของ) นอกจากนี้ สวยจากหัวเมืองลาวไดกลายเปนสินคาออกที่สําคัญของการคา
ระหวางประเทศ ทําใหเลกในหัวเมืองเห็นชองทางที่จะหลุดพนจากพันธะในการจายสวย ประกอบ
กับการตองการสินคาของปาจากประเทศจีนปริมาณสูงในชวงทศวรรษ1840. จึงทําใหเกิดการคา
ภายในภูมิภาคและระหวางภูมิภาคขึ้น และการเรียกเก็บสวยเปนเงินตรามายาวนานเกือบสาม
ทศวรรษ ทําใหระบบเงินตราหลักของหัวเมืองลาวฝายตะวันออกถูกแทรกซึมไมวา สวนกลางจะมี
เจตนาหรือไมก็ตามแตทา ยที่สุดระบบเงินตราของหัวเมืองหัวเมืองลาวฝายตะวันออกก็ถูกกลืนเขา
กับกับระบบเงินตราจากกรุงเทพฯ โดยผานระบบการคาภายในนั่นเอง.

26

“รางตราสารรับเรวเกณฑเรวสวยเมืองลาว”,เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จุลศักราช ๑๒๐๙ ,
เลขที่ ๑๐๙, หอสมุดแหงชาติ.
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บทที่ 5
ผลกระทบจากสนธิสัญญาเบาริ่งตอหัวเมืองลาวฝายตะวันออก พ.ศ.2398-2433
ความสับสนในการควบคุมคนเปนปญหาสําคัญที่สวนกลางตองประสบในหัวเมือง
ลาวฝายตะวันออกตลอดมา ถึงแมวาจะพยายามแกไขดวยการใชมาตราการหลากหลายวิธี เชน
การพยายามสักเลกประชากรที่เกิดขึ้นอีกหลายครั้ง การอนุญาตใหเลกเขยสูสามารถขึ้นบัญชี
สังกัดตามที่พอใจ เพื่อแกไขปญหาความสับสนของกําลังคน แตในที่สุดก็ไมสามารถแกไขปญหา
ได ทั้งนี้นาจะมาจากสาเหตุของสภาพภูมิศาสตรภายในภูมิภาคซึ่งเปนพื้นที่ขนาดใหญ เต็มไป
ดวยสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย และเปนพื้นที่ที่สามารถติดตอไดรอบดาน การจะควบคุมคน
ใหอยูใหอยูภายในพื้นที่(เมือง)ที่กําหนด หรือการตามจับเลกที่หลบหนี กระทําไดอยางยากลําบาก
อยางไรก็ดีทางสวนกลางยังมีความตองการทราบกําลังคนในแตละเมืองใหแนชัด เพราะผลจาก
การตั้งเมืองใหมที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคและการอพยพยายถิ่นของเลกในหัวเมือง ทําใหจํานวนเลก
ในบัญชีเดิมเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง
ดวยเหตุนี้ในชวงป ค.ศ.1858-1864 (พ.ศ.2401-2406) จึงเกิดการสักเลกครั้งใหญใน
หัวเมืองลาวฝายตะวันออกขึ้นอีกครั้ง ในครั้งนี้ปรากฏวามีเลกเพิ่มขึ้นกวาบัญชีที่เคยมีอยูเดิม
กลาวคือจากบัญชีเลกหัวเมืองลาวฝายตะวันออกที่มีอยูเดิม 43,654 คน ในชวงการสักเลกใหม
ปรากฏวามีเลกภายในภูมิภาค เพิ่มขึ้นเปน 198,940 คน1(รวมบัญชีกองนอกในหัวเมืองลาวดวย)
เพิ่มขึ้นจากเดิม 155,286 คนหรือเพิ่มขึ้น 4.5 เทาของจํานวนเลกในหัวเมืองที่เคยมีการสํารวจมา
อยางไรก็ตาม การเพิม่ ขึ้นของเลกในหัวเมืองตางๆนั้นไมไดแสดงวา จะสามารถเก็บสวยได
มากกวาเดิม ทั้งนี้เปนเพราะเงื่อนไขในการเก็บผลผลิตขึ้นอยูกับความไมแนนอนของธรรมชาติ
ไมใชเงื่อนไขดานกําลังคนเพียงอยางเดียว อีกทั้งปญหาการคางสวยของหัวเมืองลาวก็ยังคง
เหมือนเดิมแมวาจะมีเมืองมากขึ้นประชากรมากขึ้นก็ตาม
สถานการณการคางชําระสวยทวีความรุนแรง ในขณะเดียวกันภาวะการรอยหรอของ
เงินตราในหัวเมืองลาวก็เพิ่มทวีมากขึ้น รัฐบาลสยาม ไดมีแนวโนมที่จะเรียกสวยเปนสัตวพาหนะ
มากขึ้น ในป ค.ศ.1854(พ.ศ.2397)กอนการทําสนธิสัญญา ปรากฏหลักฐานวาหัวเมืองลาวฝาย
1

”เรื่องบัญชีสกั เลกหัวเมืองลาวฝายตะวันออกและเขมรปาดง”, เอกสารจดหมายเหตุ
รัชกาลที่ 4 จุลศักราช ๑๒๒๑–๑๒๒๖ , หอสมุดแหงชาติ.
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ตะวันออกไดสงสวยเปนควายแทนการสงสวยชนิดอื่นทั้งนี้เปนผลมาจากการติดตอคาขายกับชาติ
ตะวันตกเพิ่มมากขึ้น
ในขณะเดียวกันการคากับประเทศจีนเริ่มลดนอยลงและสิ้นสุดลงเมื่อรัชกาลที่4ทรง
ยุติการคาแบบบรรณาการกับประเทศจีน การยกเลิกการคากับประเทศจีน สงผลใหสวยตางๆที่เก็บ
จากหัวเมืองลาวฝายตะวันออกที่เคยกลายเปนสินคาออกหมดความสําคัญลงไป ในขณะที่พื้นที่
ราบภาคกลางของราชอาณาจักรเกิดการขยายตัวของพื้นที่ทํานาเพื่อผลิตขาวอันเปนสินคาออกที่
สําคัญภายหลังการทําสนธิสัญญา ดวยเหตุนี้ การระดมทรัพยากรในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่การทํานาจึงเกิดขึ้น
ในระบบการผลิตขาว วัว ควายเปนแรงงานที่สําคัญปจจัยหนึ่งในการเปดพื้นที่การ
ผลิต(ที่ดิน)ดังนั้นทางรัฐบาลสยามจึงเปลี่ยนชนิดของสินคาที่เรียกเก็บเปนสวยจากเดิมที่เคยเรียก
เก็บเปนเปนผลผลิตจากธรรมชาติกลายมาเปน วัว ควาย แทน ซึ่งทําใหวัวควายในหัวเมืองลาวฝาย
ตะวันออกมีมูลคา และเปนที่ตองการของประชากรในหัวเมืองที่จะจับจองเปนเจาของกรรมสิทธิ์
การเปลี่ยนรูปแบบสวยจากการจายสวยผลผลิตมาเปนการจายสวยเปนกระบือ ทํา
ใหปญหาการคางสวยของหัวเมืองตางๆในระยะแรกลดนอยลง แตผลที่ตามมาในระยะยาวก็
เกิดขึ้นเชนเดียวกับการเรียกเก็บสวยชนิดอื่น กลาวคือ เมื่อเริ่มแรกการเก็บสวยควาย หัวเมืองตางๆ
มีควายจํานวนมาก ตางก็นําควายมาสงใหกับสวนกลาง หัวเมืองที่ไมมีก็ทําการจัดซื้อมาสงแทน
ดังตัวอยาง ในปค.ศ.1858-1859 (พ.ศ.2401-2402) มีควายที่สงไปกรุงเทพจํานวนทั้งสิ้น 4,268 2
ตัว โดยที่ทางสวนกลางไดกําหนดอัตราควาย ไว คือ ควายตัวผูฉกรรจคิดตัวละ 2 ตําลึง ควายตัวผู
รุน คิด ตัวละ 1 ตําลึง 2 บาท ควายตัวเมียฉกรรจคิดตัวละ 1 ตําลึง 1 บาท และควายตัวเมียรุนคิด
ตัวละ 3 บาท3 นอกจาการเรียกเก็บควายเปนสวยแลว ก็ยังไมเพียงพอตอความตองการของ
กรุงเทพฯ จึงไดมีการเกณฑควายจากหัวเมืองและใหขาหลวงเขามาจัดซื้อควายในภูมิภาคอีกทาง
หนึ่งดวย
โดยปกติ ควายมั ก จะอาศัย อยู ตามชายป า ใกลกั บ หมูบ า น เมื่ อถึ ง ฤดู ก าลทํ า นา
ชาวบานจะนําควายเขามาในหมูบานเพื่อทํานา ภายหลังเมื่อหมดฤดูทํานาก็จะปลอยควายให

2

”เรื่องบัญชีสวยกระบือแทนผลเรวเจาเมืองและทาวเพียเมืองลาวฝายตะวันออก”,
เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 จุลศักราช ๑๒๒๑, เลขที่ ๒๑๓, หอสมุดแหงชาติ.
3
”เรื่องบัญชีสวยกระบือแทนผลเรวเจาเมืองและทาวเพียเมืองลาวฝายตะวันออก”.,
เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 จุลศักราช ๑๒๒๑, เลขที่ ๒๑๓, หอสมุดแหงชาติ.
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ออกไปหากินบริเวณชายปาดังเดิมโดยไมมีการผูกมัดแตประการใด ซึ่งประการนี้สอดคลองกับ
หนาที่ของผูนําทองถิ่นขอหนึ่งซึ่งถูกกําหนดใหจับสัตวที่พลัดหลงเขามาในหมูบานเพื่อสงตอใหกับ
กรมการเมืองตอไป เปนตัวชี้ใหเห็นวา สัตวในหัวเมืองมีอิสระในการเคลื่อนที่ ซึ่งจะตองเปนหนาที่
ของผูนําทองถิ่นในหัวเมืองคอยเปนหูเปนตาเพื่อจับสัตวเหลานั้นที่พลัดหลงเขามาในเขตหัวเมือง
และตองระมัดระวังไมใหสัตวของตนพลัดหลงออกไป
เมื่อควายกลายเปนสิ่งที่มีมูลคา และในระยะหลังหาไดยากขึ้น สงผลตอราคาของ
ควายในหัวเมืองเพิ่มมูลคามากขึ้น การเปนอยูอยางอิสระของควายจึงกลายเปนชองทางใหเกิดการ
ลักขโมยกันมากขึ้น ทั้งจากการลักขโมยกันภายในหัวเมืองเอง การลักขโมยขามหัวเมือง หรือ
แมกระทั่งการปลนควายของขบวนสงควายสวยไปสวนกลางก็ถูกปลนเชนกรณีของขบวนสวยเมือง
สุวรรณภูมิ ในป 18684
ดวยเหตุนี้ ทางสวนกลางจึงแกปญหาดวยการออกกฎใหมีการทําตั๋วพิมพรูปพรรณ
สัตวขึ้น เพื่อเปนการแสดงกรรมสิทธิ์และปองกันการลักสัตวในป ค.ศ.1863 (พ.ศ.2406) ตอมามี
การออกประกาศใหคนนําชาง มา วัว ควาย มาทําตั๋วพิมพรูปพรรณสัตวและแกไขกฎเกณฑตอมา
อีกหลายครั้ง เชนใน ค.ศ.1877(พ.ศ.2420) และป ค.ศ.1878 (พ.ศ.2421) 5 พรอมทั้งกําหนดอัตรา
ในการเสียคาธรรมเนียมในการทําตั๋วพิมพรูปพรรณสัตว วัวตัวละ 1 เฟอง ควายตัวละ 1 สลึง6แตใน
ความเปนจริงการเรียกเก็บอาจจะเสียนอยหรือมากกวานั้น ดังเชนกรณีของเมืองสารคาม ซึ่งนํา
ควายไปจําหนาย ตองเสียคาตั๋วรูปพรรณสัตวตัวละ 9 ไพ หรือกรณีของเพียละบัดบานเฮือด นําวัว
ไปขายเสียคาทําตั๋วรูปพรรณสัตว ตัวละ 1 สลึง7 แตถึงแมวาการทําตั๋วรูปพรรณสัตวจะสามารถ
กําหนดกรรมสิทธิ์ได แตปญหาในการลักขโมยควายก็ไมไดลดลง กลับเพิ่มขึ้นกวาเดิม เนื่องจาก
สวนกลางยังมีความตองการควายเปนปริมาณมาก

4

”เรื่องคัดบอกหัวเมืองเรื่องความผูรายลักกระบือ”, เอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 4
จุลศักราช ๑๒๓๐, เลขที่ ๑๕๒, หอสมุดแหงชาติ.
5
“หนังสือพระอินทราธิบดีเรื่องทําตัวพิมพรปู พรรณโคกระบือ”, เอกสารจดหมายเหตุ
รัชกาลที่ 4 จุลศักราช๑๒๒๕, หอสมุดแหงชาติ.
6
เรื่องเดียวกัน.
7
ประนุช ทรัพยสาร, “ประวัติเมืองมหาสารคามจากเอกสารโบราณ,” ใน มรดกอีสาน
(กาฬสินธุ : ประสารการพิมพ,2535), 120.
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อยางไรก็ตาม การเก็บสวยเปนควายก็ประสบกับปญหาการขาดแคลนควายและการลัก
ขโมยซึ่งเกิดขึ้นบอยครั้ง ราคาของควายไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว คือในปค.ศ.1859(พ.ศ.2402)
ควายฉกรรจซึ่งตกตัวละ 8 บาท แตในป ค.ศ.1880 (พ.ศ.2433) แมแตควายที่ไมสมบูรณ ยังตกตัว
ละ 4 ตําลึง 2 บาท8ในชวงเวลานี้ขาวของสิ่งของตางๆ หายากและราคาแพงมากขึ้น คนในหัวเมือง
เริ่มมีการหลบหนีเพื่อหลีกเลี่ยงภาระการเสียสวย ในขณะเดียวกันการมีบางกลุมถือโอกาสแยกตัว
อพยพออกไปตั้ ง เมื อ งใหม เ พื่ อ ลดภาระการเสี ย ส ว ยจากหั ว เมื อ งเดิ ม เมื อ งเดิ ม ดั ง เช น เมื อ ง
มหาสารคามซึ่งถือโอกาสนี้อางความขัดแยงกับเจาเมืองรอยเอ็ด แยกไปตั้งเมืองใหม อัตราการเสีย
สวยจากแตเดิม ซึ่งอยูกับรอยเอ็ดเสียสวย 4 บาท ตอคน กลายเปน 2 บาทตอคนเปนตน ดังนั้นการ
ตั้งเมืองใหมในหัวเมืองลาวฝายตะวันออกจึงเกิดขึ้นมากหลังสนธิสัญญาเบาริ่ง ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
ป ค.ศ. 1857
ตั้งเมือง อากาศอํานวย วานรนิวาส
ป ค.ศ.1863
ตั้งเมือง พิมูลมังษาหาร ตระการพืชผล มหาไชยชนะ สวางแดน
ดิน
ภูวดลสะอาง
ป ค.ศ.1864
ตั้งเมืองนครเพ็ง
ตั้งเมืองมหาสารคาม
ป ค.ศ. 1865
ป ค.ศ. 1866
ตั้งเมืองพรหมขันธ กมลาไสย สหัสขันธ อํานาจเจริญ หนองสูง
พาลุกากรภูมิ
ป ค.ศ. 1867
ตั้งเมืองกุสุมาลยคีรี กัณทรลักษณ อุทุมพรพิสัย วาริชภูมิ จําปา
ชนบท ธุรคมหงสสถิต
ตั้งเมืองมธุสาผล
ป ค.ศ. 1868
ป ค.ศ.1869
ตั้งเมืองสุวรรณคีรี ศิขรภูมิพิสัย
ป ค.ศ.1870
ตั้งเมืองวาปไพรบูรณ
ป ค.ศ.1872
ตั้งเมืองอุทุมธารา เกษตรวิสัย กัณทรรมย กุมภวาป โพธิไพศาล
นิคม
ป ค.ศ.1875
ตั้งเมืองสูตนคร กัณทรวิชัย
ป ค.ศ.1877
ตั้งเมืองพนมไพรแดนมฤค จตุรพักตรพิมาน

8

ธีรชัย บุญมาธรรม, ประวัติศาสตรสังคมอีสานตอนบน พ.ศ. 2318-2450
(มหาสารคาม : วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 536),156.

109

ป ค.ศ.1879
ป พ.ศ.1880
ป พ.ศ.1881

ตั้งเมืองสะพังภูผา เสลภูมินิคม พยัฆภูมิพิสัย ชานุมาลมณฑล
ตั้งเมืองวารินชําราบ
ตั้งเมืองโดมประดิษฐ สูตวารี มูลปาโมกข พนานิคม วาปปทุม
โกสุมพิสัย ธวัชบุรี
ป พ.ศ.1882
สุรพินทนิคม ธุมพลบุรี เกษมสีมา
ป พ.ศ.1855
ตั้งเมืองราศีไศล
การตั้งเมืองใหม โดยการรับรองจากสวนกลางทําใหหัวเมืองเหลานี้สามารถยกเลิกการ
เสียสวยที่ตนมีพันธะจากเมืองเดิมที่มีอัตราที่เรียกเก็บสูงและคงคางมาหลายป มาเปนการเริ่มตน
เก็บใหมเมื่อมาตั้งเมืองใหม นอกจากนี้การยายถิ่นอพยพของเลกในหัวเมืองตลอดเวลากอใหเกิด
ความสับสนในการเรียกเก็บสวยมากขึ้น กลาวคือ เมื่อมีผูคนตั้งถิ่นฐานอยูในเขตเมืองหนึ่ง สมัคร
ไปไปขึ้นอยูกับเจาเมืองหนึ่ง โดยที่มูลนายเดิมไมไดหักโอนบัญชีกัน ทั้งนี้จะเปนการเพิ่มอัตราสวย
ของเจ า เมื อ งใหม ด ว ย การเก็ บ เงิ น จากคนที่ ส มั ค รใจมาอยู โ ดยไม ต อ งแจ ง ให กั บ ส ว นกลาง
ผลประโยชนการเก็บสวยที่เหลือจากการสงไปกรุงเทพฯแลวจะตกอยูกับเจาเมืองนั้น
ดวยวิธีการหลบเลี่ยงภาษีเชนนี้ทําใหเกิดความขัดแยงกันระหวางหัวเมืองอยูตลอดเวลา
ในสถานการณเชนนี้เกิดการแยงชิงผูคนระหวางหัวเมืองเพื่อใหเขามาอยูในสังกัดของตน อาจจะใช
ความรุนแรงในการกวาดตอนผูคน หรือการลดหยอนอัตราสวย เปนแรงจูงใจใหคนอพยพเขามาอยู
เจาเมืองใดที่มีผูสมัครเขามาขึ้นมาก ก็จะไดรับผลประโยชนจากอัตราลด 1 ใน 3 ของสวยทั้งหมด
เสมอ หรือ ยิ่งมีการหลบเลี่ยงสวย โดยการไมหักบัญชีเดิม ผลประโยชนที่ไดรับมักจะตกกับเจา
เมือง แมเมื่อมีการรองเรียนไปยังสวนกลางแตกวาจะหักโอนบัญชีกันไดบางครั้งตองใชระยะเวลา
กวา 23-24ป ทั้งนี้อาจเปนปญหาเพราะความเหินหางจากรุงเทพฯ จึงไดตัดสินใจตามความสมัคร
ใจของผูคนเปนเกณฑ ซึ่งปรากฏวาไมเคยมีการแกปญหาเหลานี้ได ทั้งนี้เพราะผูคนในหัวมืองมี
การโอนยายและเปลี่ยนแปลงสังกัดอยูตลอดเวลา นอกจากการแยงชิงตัวเลกแลว การแยงชิงเขต
แดนก็กลายเปนปญหาใหมที่เกิดขึ้นมา เนื่องจากการตั้งเมืองใหม ทั้งนี้การแบงเขตแดนในสมัย
ตนๆสวนใหญจะใชลําน้ําหรือการปกหลักไมเปนแนวแบง เมื่อกาลเวลาผานไปปรากฏวาแนวเขต
เหลานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง ไมสามารถใชเปนแนวไดและเมืองที่ตั้งขึ้นใหมยังไมมีเขตแดนที่
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แนนอน และบางเมืองก็ไมไดตั้งตามพื้นที่ที่สวนกลางอนุญาตใหตั้ง ดังนั้นภาวะการแยงชิงเขตแดน
จึงเกิดขึ้นไปทั่วหัวเมืองลาวฝายตะวันออก9
ในชวงนี้สภาพหัวเมืองลาวฝายตะวันออกเกิดความสับสนวุนวาย การคางสวยก็เกิด
ปญหาซึ่งสวนกลางแกไขไมได ประกอบกับกอนหนานี้ในกรุงเทพฯเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น จึงไมมี
เวลาจะสนใจกับปญหาที่เกิดขึ้น กลาวคือ ในป ค.ศ. 1868 (พ.ศ.2411) พระบาทสมเด็จพระ
จุ ลจอมเกล า เจา อยู หั ว ได ขึ้นครองราชสมบัติ พรอมกั บ ความพยายามดึง อํา นาจกลับ มาจาก
ผูสําเร็จราชการจนกระทั่งสําเร็จทรงเริ่มปฎิรูปการคลังภายในสวนกลาง มีการจัดตั้งหอรัษฎากร
พิพัฒน ในป ค.ศ.1873(พ.ศ.2416) และตั้งกรมพระคลังมหาสมบัติ ในป ค.ศ. 1875 (พ.ศ.2418)
ซึ่งเปนการพยายามรวมรวบเงินมาไวที่พระคลังเปนแหงเดียว โดยมีหอรัษฎากรพิพัฒนทําหนาที่
รับผิดชอบการจายเงินเดือนในอัตราที่แนนอนใหขาราชการ แทนการจายถึงเบี้ยหวัดและเงินป ซึ่ง
เปนกาวแรกในการที่จะยกเลิกระบบกินเมืองและทําใหไดรับเงินรายไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
จนกระทั่งถึงป ค.ศ.1890 (พ.ศ.2433) มีการยกฐานะกรมพระคลังมหาสมบัติ เปนกระทรวงพระ
คลังมหาสมบัติ ทําใหรายไดและรายจายของแผนดิน รวมอยูภายใตการบริหารของหนวยงานเดียว
และสามารถจัดเก็บรายไดอยางมีประสิทธิภาพ 10แตถึงอยางไรก็ดีทางสวนกลางก็ยังมองเห็นถึง
ปญหาที่จะเกิดขึ้นในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก รัชกาลที่5 จึงออกประกาศยกเลิกการตั้งกองสัก
เลกและยินยอมใหเลกสามารถเลือกสังกัดมูลนายไดตามใจชอบ ใน ค.ศ.1872 (พ.ศ.2415) พรอม
กับใหหัวเมืองทําบัญชีสํามะโนแจงจํานวนเลกลงไปสวนกลาง แตการปฏิรูปเรื่องการเรียกเก็บสวย
ของสวนกลางไมสามารถขยายเขาไปถึงหัวเมืองลาวฝายตะวันออก ซึ่งกวาจะมีการปฏิรูปทางดาน
ระบบการเรียกเก็บสวยเพื่อแกปญหาในหัวเมืองอยางจริงจังก็ใชระยะเวลานานถึง 27 ป กลาวคือ
ในป ค.ศ.1899 (พ.ศ.2442) จึงมีการออกพระราชบัญญัติ ยกเลิกหลักเกณฑเกาที่ใชเรียกเก็บสวย
คือ จากเกณฑในการกําหนดสวนสูงสองศอกคืบเสมอไหล จนถึงอายุ 70 ป เปลี่ยนเปนใช
หลักเกณฑอายุ 18-60 ป แทนและใชกําหนดเหมือนกันทั่วราชอาณาจักร การเรียกเก็บสวยจึง

9

ชลิต วิพทั นะพร, “การอพยพยายถิน่ ในดินแดนอีสานระหวาง ป พ.ศ.2321-2453”
(ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ มหาสารคาม,2529), 81.
10
พรเพ็ญ ฮัน่ ตระกูล , “การใชจายเงินแผนดินในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกลาเจาอยูหวั พ.ศ.2453-2468” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชา
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2517), 25-26.
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กลายมาเปนการจายเปนเงินมากขึ้น และเมื่อรัชกาลที่ 6 กําหนดใหจายเปนเงินคารัชชูปการแทน
การจายสวยจึงยุติไปจากหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
การขยายตัวของการคา
การค า ภายในหั วเมืองลาวในชว งหลัง สนธิสั ญญาเบาวริ่ง สามารถแบงได เปน 2
ประเภท กลาวคือ
1. การคาภายในตัวเมืองและการคาระหวางหมูบาน
จะมีพอคาชาวจีนเปน
ผูประกอบการและตั้งตลาดรานคาที่ถาวร โดยที่พอคาชาวจีนเปนผูควบคุมกิจการทั้งปวง ชาวจีน
ไดทําใหเมือง นครราชสีมา อุบลราชธานี และหนองคายกลายเปนศูนยกลางการคาของเมือง
ใกลเคียง นอกจากพอคาชาวจีนแลวยังเกิดพอคาพื้นเมือง ซึ่งไดตั้งกองคาราวานเกวียน เพื่อที่จะ
นําสินคาพื้นถิ่น ไปแลกเปลี่ยนกับสินคาพื้นเมืองตามหมูบานตางๆ บางพวกแวะซื้อของตามเมือง
แลวนําไปขายยังศูนยกลางการคา
2. การคาระหวางภูมิภาค พวกพอคาจะเขามาในฐานะพอคาเรซึ่งเปนผูประกอบการที่
ไมถาวรมีชวงระยะเวลาไมแนนอน พอคาประเภทนี้ไดแกพอคาชาวพื้นเมือง พอคาชาวกุลาและ
ชาวญวน ซึ่งไดนํา สินคาของตนขามภูมิภาคมาแลกเปลี่ยนกับสินคาพื้นเมืองตามหมูบานตางๆใน
หัวเมืองลาวฝายตะวันออก ในขณะที่พอคาซึ่งเปนชาวพื้นเมืองจะนําสินคาขามภูมิภาคออกไปขาย
ยังศูนยกลางการคาอีกหลายแหงในภูมิภาคอื่น
อาจจะกลาวไดวา การคาขายภายในหัวเมืองลาวฝายตะวันออกจะใชเสนทางบกเปน
เสนทางหลักในการเดินทาง เพราะการบรรทุกสินคาลงในกองเกวียน การกวาดตอนฝูงสัตวในการ
เดินทางเพื่อนํามาขาย จะใชเสนทางที่มีความสะดวก ในขณะที่เสนทางน้ําหากไมมีความชํานาญ
ทางแลวเรือหรือแพอาจจะอับปางทําไใหสินคาเสียหายได
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5.1 การคาภายในภูมิภาค
หัวเมืองลาวฝายตะวันออกตอนตนรัตนโกสินทรเต็มไปดวยของปาและทรัพยากรอื่นๆ
ที่อุดมสมบูรณ เปนที่ตองการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ การจายเปนสวยเพียงทาง
เดียวไมอาจตอบสนองตอปริมาณความตองการสินคาได ดังนั้นจึงมีพอคาชาวจีนเดินทางจาก
กรุงเทพฯมาตั้งรานที่เมืองนครราชสีมา และรับซื้อสินคาตางจากหัวเมืองลาวฝายตะวันออก เชน
หนังสัตว นอ งา ไหม สงมายังกรุงเทพฯ
เริ่มแรกมีชาวจีนจํานวนไมมากนัก เขามาประกอบอาชีพคาขายที่เมืองใหญๆ เชน
โคราช อุบล ขอนแกน อุดร และกระจายเขาสูเมืองเล็กทั่วภูมิภาค ในระยะแรก ชาวจีนถือวาเปนคน
หนาใหมภายในภูมิภาคแตก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว ดวยเหตุผลที่ไมมีชาวพื้นเมืองคนใด
ตอตาน และชาวจีนก็สามารถผสมผสานการดํารงชีวิตเขากับชาวพื้นเมืองไดดีพอสมควร ประกอบ
กับการที่ชาวจีนมีความสามารถทางธุรกิจ และความมัธยัสถ ทําใหชาวจีนสามารถสะสมทุนและ
ขยายกิจการออกไปไดตามลําดับ กลาวคือ ชาวจีนจะรับซื้อสินคาเก็บไวในยุงฉางในบานตน และ
สงคนที่ไววางใจออกไปซื้อสินคามาเก็บรวมรวมไว เมื่อไดสินคาพอสมควรก็จะรวมกับพอคาอื่นๆ
นําสินคาเขามาขายที่ศูนยกลางการคา ในภาคอีสาน อาจจะเปน หนองคาย อุบล หรือนครราชสีมา
บางครั้งอาจจะมาไกลถึงกรุงเทพฯ
ในบทที่แลวไดกลาวถึงความพยายามตองการหลุดจากพันธะการเสียสวยของคนใน
หัวเมืองลาวฝายตะวันออก และไดพัฒนาตัวเองกลายมาเปนผูจัดหาของปาซึ่งเปนที่ตองการของ
พอคาชาวจีน ซึ่งจะเขาสูกระบวนการในการรวบรวมสินคาของคนจีน เลกไพรสามารถใช
ความสามารถของตนหาเงินไดมากกวา การถูกเกณฑในแบบเกาซึ่งตนไมไดอะไร แตเมื่อนําสวยที่
หามาไดมาขายเปนสินคากลับไดเงินที่เพียงพอในการจายสวย และยังสามารถมีเงินเก็บสะสม ทํา
ใหคนพื้นเมืองเริ่มที่จะมีแนวโนมที่จะปฏิเสธการจายสวยเปนสิ่งของแตหันกลับมาประกอบอาชีพ
อื่นเพื่อหาเงินเพิ่มมากขึ้น
ในขณะเดีย วกัน เรื่ อ งของเงินตรา ชาวจีน ที่เ ขาไปคาขายไดนํา ระบบเงิ นตราแบบ
สวนกลางเขาไปดวย ดังนั้นจึงทําใหความตองการเงินที่มาจากสวนกลางเพื่อทําการจายสวยของ
คนพื้นเมืองเริ่มมากขึ้น ดังนั้นความพยายามที่จะหลุดพนจากพันธะการเสียสวยแบบเดิมมาจาย
เปนเงินจากสวนกลางแทน จึงทําใหเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่เลกพยายามที่จะหาเงินแทนการหาสวย
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ชาวจีนไดตั้งรานคาอยูตามเมืองตางๆในตนคริสตวรรษที่ 20 ซึ่ง สกินเนอร (Skinner)
ไดระบุจํานวนชาวจีนที่อยูในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก มีอยู 6,950 คน11 โดยอาศัยอยูภายใน
เมืองนครราชสีมา เปนจํานวนมาก เมืองนครราชสีมาจึงกลายเปนศูนยกลางที่ใหญที่สุดในเสนทาง
การคากอนที่จะเขาสูหัวเมืองลาวฝายตะวันออก ในขณะเดียวกันการขยายตัวของชาวจีนเขาไปยัง
หัวเมืองตางๆ เปนการเรงกระบวนการของการพัฒนาทางการคาภายในภูมิภาคใหเจริญมากขึ้น
ดังมีตัวอยาง คือ ในป ค.ศ.1852 พระสุนทรราชวงษาเจาเมืองยโสธร ไดเดินทางมาคาขายที่เมือง
นครราชสีมา ไดขอรองใหชาวจีนที่เมืองนครราชสีมาไปตั้งรานคาที่เมืองยโสธร12 เปนตน
สําหรับการคาภายใน เมื่อพอคาชาวจีนไดสินคาครบตามที่ตองการและบรรทุกขึ้นกอง
เกวียนแลว ก็จะเปนหนาที่ของผูคุมกองคาราวานที่เรียกกันวา “นายฮอย” เปนผูกํากับดูแลจนกวา
จะถึงจุดหมายปลายทาง ในดานสินคาที่ขบวนกองเกวียนนําไปขาย สวนใหญจะเปนสินคาที่ขึ้นชื่อ
ของแตละหัวเมือง เชน กระบอง (ไต) ของเมืองสุรินทร และเมืองบุรีรัมย หัวหอม กระเทียม ของ
เมืองศรีษะเกษและเมืองราศีไศล ปลารา ปลายาง ปลาเกลือของเมืองหนองหานหลวง เสื่อหวาย
โองน้ํา ของเมือง พิมาย มะพราวแหง น้ําออย งบ ของเมืองนางรองและประโคนชัย13 เปนตน
อาจจะกลาวไดวา การคาภายในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก ที่ควบคุมโดยคนจีน
ถึงแมจะคาขายไกลตางหัวเมือง แตไดผลกําไรที่คุมคาโอกาสที่ขาดทุนแทบจะไมมี นอกจากนี้
สินคาสามารถซื้อไดตลอดเสนทางในการคาขายและแมกระทั่งถึงเที่ยวกลับ ก็ยังสามารถซื้อหา
สินคานํามาขายในหัวเมืองของตนเองได
ในหัวเมืองตางๆ นอกจากจะมีพอคาชาวจีนที่ทํากิจการเปนพอคาพอคากองเกวียน
แลว ยังมีการคาอีกประเภทหนึ่งซึ่งเปนการคาภายในภูมิภาคเชนเดียวกันแตเปนชาวพื้นเมือง เปน
ผูดําเนินการ คือการบรรทุกสินคาลงบนหลังฝูงโค ที่เรียกกันวา พอคาโคตาง ซึ่งจะแตกตางจาก
พอคาชาวจีนก็คือ ในขณะที่พอคาชาวจีน ใชเสนทางตามปาที่ราบ ติดตอคาขายกับหัวเมืองตางๆ
แตพอคาโคตางจะเดินทางบันทุกสินคาไปในเสนทางปาเขา ขามไปคาขายในที่ไกลๆ

11

Wlliam G. Skinner, Chinese society in Thailand (Ithaca : Cornell University
Press , 1957) ,74.
12
เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน, 151.
13
พระยาอริยานุวัตร (เขม เขมจารี), หนังสือประเพณี โบราณอีสานบางเรื่อง
(มหาสารคาม : วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2525), 61-63.
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การคาแบบโคตางจะเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลทํานา และเก็บเกี่ยวเอาขาวขึ้นยุง
ฉางแลว ชาวพื้นเมืองจะออกไปซื้อสินคาจากหมูบานใกลเคียง หรือแหลงที่มีสินคาราคาสูงในตาง
ถิ่น เพื่อมารวมกับเพื่อนบานที่เปนพอคาดวยเชนกันรวมกลุม กันเปนกองคาราวานเพื่อดูแลสินคา
ใหเกิดความปลอดภัย สินคาที่บรรทุกลงบนหลังโคตาง จะเปนสินคาที่มีน้ําหนักไมมากนัก และไม
ใหญเกินไปกวาที่จะบรรจุลงตาง เชน พริกแหง หอม กระเทียม ปลาเค็ม ฯลฯ และเมื่อนําสินคาไป
ขายที่แหงหนึ่งขากลับก็จะแวะซื้อของกลับมาดวย สําหรับพอคาโคตางนี้นอกจากจะทําการคา
ภายในภูมิภาคตัวเองแลวยังมีหลักฐานวาบางครั้งพอคาเหลานี้เดินทางเขาไปถึงพมาเพื่อซื้อสินคา
ก็ม14ี
5.2 การคาระหวางภูมิภาค
ภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง การคาของสวนกลางเกิดการขยายตัว มีการเขามา
ของชาวตางชาติมากขึ้น โดยจะเขามาหาซื้อสินคาและขายสินคาที่ตนเองบรรทุกมา เชน พวกกุลา
ฝรั่ง ญวน สําหรับการคาขามภูมิภาค ของคนชาติเดียวกัน คือบรรดาพอคาโคตางภาคเหนือ และ
พอคาพื้นเมืองของหัวเมืองลาวฝายตะวันออกที่ไปคาขายขามภูมิภาค
พวกกุ ล า เดิ ม ที่ มี ก ารเข า มาค า ขายอยู ก อน ในเอกสารโบราณจะเรี ย กว า “ตองซู ”
เดินทางขามมาจากเมืองมะละแหมง ประเทศพมาขามมาผานภาคเหนือและเขามาในหัวเมืองลาว
ภายหลังพมาตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ พวกกุลาจึงกลายเปนคนในบังคับของอังกฤษ และไดรับ
ความคุมครอง ตามกฎหมายของขอสนธิสัญญา พวกกุลานี้เขามาคาขายโดยไมไดใชสัตวเปน
พาหนะ แตจะใชวิธีการหาบกันลงมา สินคาที่พวกกุลานํามาไดแก ฆอง เข็มขัด เงิน เข็ม เปนตน
บางรายเมื่อขายของเสร็จ ก็ตั้งถิ่นฐานอยูในหัวเมืองไมยอมกลับไปก็มี
วัตถุประสงคของพวกกุลาคือ การเขามาซื้อสัตว เชน ชาง วัว ควาย ซึ่งทางสวนกลาง
จะตองใหการคุมครองดูแลชาวกุลา เชนกัน ดังมีใบบอกจากสวนกลางมายังกรมการเมืองใหชวย
อํานวยความสะดวกดูแลแกพวกกุลาตามสมควร ซึ่งชาวกุลาที่เปนคนในบังคับอังกฤษนี้จะมีมี
หนังสือเดินทางมาเปนหลักฐานเพื่อแจงรายชื่อผูที่จะเขามาทําการคา พรอมกับลูกหาบ ราคา
สินคา เครื่องมือและอาวุธที่ติดตัวมา ตลอดจนระยะเวลาที่ตองการเขามาคาขาย บริเวณที่เขามา

14

พระยาอริยานุวัตร (เขม เขมจารี) , หนังสือประเพณี โบราณอีสานบางเรื่อง, 42.
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คาขาย ทายหนังสือจะมีการระบุกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาในการเดินทาง หากครบกําหนดจะตอง
นํามาตออายุที่สถานกงสุล15
นอกจากชาวกุลาแลวยังพบชาวญวนที่เขามาคาขาย โดยการเขามาเพื่อซื้อ วัว ควาย
มาและนํากลับไปขายยังดินแดนเขมร และญวน16
ชนชาติเดียวกันที่ มาตางจากภูมิภาคเพื่อทําการคาขาย คือ พอคาโคตางที่มาจาก
ภาคเหนือของราชอาณาจักรสยาม จะลงมาคาขายในภาคเหนือตอนลางและบางครั้งอาจจะเลย
เขามาถึงหนองคายเพื่อซื้อไหมดิบ กํายานไปขายในพมา ในทางกลับกันพอคาชาวพื้นเมืองในหัว
เมืองลาวฝายตะวันออก ไดพั ฒนาเปน พอคาระหว างภูมิภาค ไดแก การเปนพอคาควายขา ม
ภูมิภาค
พอคาควายผูที่เปนนายฮอย มีวิธีในการคาคือ จะตองเตรียมควายโดยการไปขอจาก
ญาติพี่นองในหมูบานใกลเคียง โดยจะวางเงินเปนคามัดจําควาย ไวหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จ จะนํา
ควายทั้งหมดมารวบรวมกันเพื่อใหควายรูวาตัวใดเปนจาฝูง และสามารถนําฝูงในการเคลื่อนยาย
ได เวลาที่จะตอนมาขายคือประมาณเดือนอาย หรือเดือนยี่ ตลาดควายที่สําคัญที่สุดคือเมือง
นครราชสีมา (ขายไดราคาสองเทา)ในขณะที่นายฮอยจาก กาฬสินธุ นครพนม หนองคาย มักจะไล
ควายมาขายที่ภาคกลาง โดยผานดานชองตะโกไปทางปราจีนบุรี หรือทางดานขุนทดเขาลพบุรี ใช
เวลาประมาณ 2 เดือน เมื่อถึงพื้นที่ราบก็จะเลี้ยงควายใหอุดมสมบูรณ และขายไปดวยในพื้นที่
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สระบุรี ลพบุรี อยุธยา ปทุมธานี และอาจจะเลยไปยังตลาด
ควายกลางที่สะพานควายในกรุงเทพ( ขายไดราคา 4-5เทา)17 อยางไรก็ตามการขาย ควายขึ้นอยู
กับความพึงพอใจของนายฮอย กลาวคือ แมยังจะไปไมถึงที่หมาย หากเมื่อไรก็ตามที่เดินทางผาน
หมูบานตางๆ แลวมีผูสนใจขอซื้อควายหากไดราคาที่ถูกใจ นายฮอยก็จะพาผูซื้อไปทําใบซื้อขาย
ที่วาการอําเภอเพื่อทําตั๋วพิมพรูปพรรณสัตว และเสียภาษีใหกับทางราชการใหเปนที่เรียบรอย
วิธีการเชนนี้เริ่มทําตั้งแต ป ค.ศ.1876 (พ.ศ.2419) เปนตนมา
เห็นไดชัดวา การเปดพื้นที่ทํานาของภาคกลางทําใหความตองการควายขยายตัวขึน้ ใน
หัวเมืองลาวจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตนเองมาทําการคากันมากขึ้น นอกจากนี้การขยาย

15

ธีรชัย บุญมาธรรม , ประวัตศิ าสตรสังคมอีสานตอนบน พ.ศ.2318-2450, 133.
16
หมอมอมรวงศวิจิตร, พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน , 63.
17
ประจักษ บุญอารีย , “นายฮอยขายควาย” ใน ธรรมชาติและวิถีชวี ิตชุมชนอีสาน,
(เอกสารเผยแพรวัฒนธรรม สํานักศิลปวัฒนธรรมราชภัฏอุบลราชธานี,2539), 70.
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เสนทางการคาภายในภูมิภาคของบรรดาพอคาประเภทตางๆ เปนการสงเสริมใหคนในหัวเมืองตอง
แสวงหาสินคาเพื่อมาแลกกับเงิน ดังนั้นเมื่อความคับคั่งทางการคาในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นพรอมๆ
กับสวนกลางสามารถควบคุมระบบบริหารการคลังไดเปนที่เรียบรอย จึงมีการสรางทางรถไฟ เมื่อป
ค.ศ.1891(พ.ศ.2434) และแลวเสร็จในป ค.ศ.1900(พ.ศ.2443) การคาในหัวเมืองจึงเริ่มสามารถ
ติดตอกับสวนกลางไดอยางเต็มที่
การเคลื่อนยายแรงงานรับจาง
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนเลกในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก สวนใหญมักจะเกิดจาก
การอพยพยายถิ่นอยูเปนประจําและดวยสาเหตุหลายประการเชน การแสวงหาพื้นที่ทํากินที่อุดม
สมบูรณ การหลบเลี่ยงการเสียสวย การแสวงหารายไดจากการคา เปนตน ภายหลังจากรัฐสยาม
ไดทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง นับจากป ค.ศ. 1855 (พ.ศ.2398) เปนตนมา ไดมีเลกในหัวเมืองลาวฝาย
ตะวันออกหลายหัวเมือง ไดกลายเปนแรงงานรับจางในพื้นที่ทํานาของภาคกลางมากขึ้น
เลกที่กลายมาเปนแรงงานรับจางจะพากันอพยพลงมาในราวเดือนเมษายน เพราะจะ
เริ่ ม ต น ทํ า นาในภาคกลางประมาณเดื อ นพฤษภาคม และจะพากั น เดิ น ทางกลั บ ในต น เดื อ น
มกราคมหรือกุมภาพันธของอีกปถัดไป ซึ่งทําการเก็บเกี่ยวเรียบรอยแลว การเดินทางลงมาของ
แรงงานเหลานี้จะเดินทางมาพรอมกับขบวนนายฮอยซึ่งตอนควายลงมาขายใหกับชาวนาในภาค
กลาง นายฮอยจะคุมแรงงานลงมาประมาณ 10-100คน18
ไมปรากฏหลักฐานวากอนหนานี้มีการที่จะมีการสรางทางรถไฟ มีเลกในหัวเมืองลาว
ฝายตะวันออกเขามาเปนแรงงานรับจางเปนจํานวนเทาใด แตมีการอพยพแรงงานเขามาในภาค
กลางมากขึ้นภายหลังสรางทางรถไฟเสร็จสิ้นและเปดใชบริการแลว เชน ในป ค.ศ. 1905(พ.ศ.
2448) เมืองธัญบุรีมีแรงงานรับจางชาวลาวอยู 5,068 คน และในป ค.ศ. 1906 (พ.ศ.2449) มี
แรงงานรับจางชาวลาวอยู 1,932 คน19

18

ทวีศิลป สืบวัฒนะ, การผลิตและการคาขาวในภาคกลางตั้งแตรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว
รัชกาลที่ 7 พ.ศ.2411-2475, 274-275.
19
เรื่องเดียวกัน, 275.
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การเดินทางมาทํางานรับจ างทํานาของชาวลาวฝายตะวันออกในภาคกลาง ไดรับ
คาจางประมาณคนละ 60 บาทเปนอยางต่ํา และอยางสูงตกอยูที่ 75-100 บาท20ในขณะที่ชาวลาว
เหลานี้จะตองเสียคาราชการประจําป ในหัวเมืองในอัตราที่รัฐสยามกําหนดคือ 4-6 บาท รายไดที่
ไดรับจาก ชาวนาภาคกลางยอมเปนแรงจูงใจใหคนในหัวเมืองลาวจํานวนไมนอยตางพากันลง
มารับจางทํานาในเขตภาคกลาง
นอกจากการอพยพของแรงงานรับจางของคนหัวเมืองลาวฝายตะวันออกจะกอใหเกิด
ผลดีตอพื้นที่การผลิตขาวภาคกลางแลว ในการกอสรางทางรถไฟหรืองานโยธาตางๆ ทางรัฐสยาม
ยังเห็นความสําคัญของคนลาวฝายตะวันออกในฐานะแรงงานมากขึ้น จนกระทั่งรัชกาลที่ 5 ทรง
ประกาศยกเวนราชการทหารแกคนลาวฝายตะวันออกที่มารับจางทํางานโยธา21
กลาวโดยสรุป ผลกระทบของสนธิสัญญาเบาวริ่งที่มีตอหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
ในชวงป ค.ศ.1855-1890 ที่สําคัญไดแก การเปลี่ยนแปลงการเก็บสวยผลผลิตมาเปนสวยกระบือ
เพื่อรองรับการขยายตัวของการเปดพื้นที่ทํานาในภาคกลาง การพัฒนาการคาภายในและภายนอก
ภูมิภาค และการกลายเปนแรงงานรับจางของคนในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
การเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บสวยภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง เกิดขึ้นใกลเคียง
กับการเสื่อมของการคากับประเทศจีน ดังนั้นสวยหัวเมืองลาวฝายตะวันออกซึ่งกลายมาเปนสินคา
ที่มีความตองการของตลาดในประเทศจีน เริ่มหมดความสําคัญลงไป ในขณะที่การคากับชาติ
ตะวั นตก กลายเปนแรงสนั บสนุนใหภาคกลางขยายพื้น ที่การทํานามากขึ้น เพื่อผลิตข าวเปน
สิ น ค า ออก เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการที่ รั ฐ สยามกํ า หนดเรี ย กส ว ยความยจากหั ว เมื อ งลาวฝ า ย
ตะวันออก เมื่อควายกลายเปนสิ่งมีคาทําใหเกิดการลักขโมยกันมากขึ้น ทางสวนกลางจึงพยายาม
ที่จะแกไขดวยการกําหนดการทําคั๋วรูปพรรณสัตวขึ้น เพื่อเปนการจับจองกรรมสิทธิ์ เมื่อควายเริ่ม
หายากและมีราคาแพงมากขึ้น ทางหัวเมืองตางๆที่ไมสามารถหาควายมาจายเปนสวยได จึงมีการ
อพยพหลบหนีแยกยายกันไปตั้งเมืองใหมเพื่อหลบหนีภาระการเสียสวยที่ยังคงคางอยูในเมืองเกา
เกิ ด ความสั บ สนวุ น วายในเรื่ อ งกํ า ลั ง คนมาก จนกระทั่ ง มี ค วามเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น ภายใน
สวนกลาง คือ การจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน ในปค.ศ.1873 และจัดตั้งกรมพระคลังมหาสมบัติ ในป

20

เรื่องเดียวกัน, 273.
21
ชลิต วิพทั นะพร, การอพยพยายถิน่ ในดินแดนอีสานระหวาง ป พ.ศ.2321-2453,
81.

118

ค.ศ.1875 เพื่อควบคุมรายรับรายจายของสวนกลาง ดังนั้นจึงเกิดการปฏิรูปหัวเมืองลาวฝาย
ตะวันออกทางดานการเรียกเก็บสวยอีกครั้ง
การคาภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง มีการขยายตัวขึ้นภายในภูมิภาคโดยมีคน
จีน เป น ตั ว เชื่ อ มระหว า งแหล ง ผลิต กับรั ฐส ว นกลาง แหลง ชุม ชนที่ สํา คั ญ ของชาวจี น คื อ เมื อ ง
นครราชสีมา และชาวจีนเหลานี้ไดขยายตัวออกไปเพื่อทําการคาทั่วหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
การทํา สนธิสัญญาเบาวริ่งในชวงสามทศวรรษแรก ไมสามารถเปลี่ยนแปลงหัวเมืองลาวฝา ย
ตะวันออกไดมากนัก เนื่องจากการคมนาคมไปมาที่ยากลําบาก นอกจากการคาภายในที่ถูก
ควบคุมโดยชาวจีนแลว มีการพัฒนาตัวของพอคาพื้นเมืองซึ่งทําใหเกิดการคาขายในภูมิภาค
บางสวนและการคาขายขามภูมิภาค โดยการนําฝูงควายที่เปนที่ตองการของชาวนาภาคกลาง เดิน
ทางเขามาคาขายตามพื้นที่ที่มีการทํานา นอกจากนี้ยังมีการเขามาของชาวกุลา ที่เขามาติดตอ
การคาในภูมิภาคอีกดวย การเขามาของชาวกุลา เนื่องมาจากเนื้อหาของสนธิสัญญาเปดโอกาสให
สิทธิพิเศษเพราะเปนคนในบังคับอังกฤษ จึงสามารถเดินทางเขามาไดอยางถูกตองและไดรับความ
คุมครองตามกฏหมาย
ชาวพื้นเมืองที่พัฒนาตนเองเปนพอคาขามหัวเมืองลาวฝายตะวันออก นอกจากจะนํา
ควายซึ่งเปนที่ตองการของชาวนาภาคกลางแลวยังนําแรงงานชาวลาวอพยพเขามาเปนแรงงานใน
การทํานาอีกดวย ซึ่งแรงงานเหลานี้เปนที่ตองการของชาวนาภาคกลาง ในขณะเดียวกันการที่มี
งานทํ า และไดเ งิน ก็ เป น ที่ต องการของแรงงานลาว ซึ่ง สามารถทํา งานเพื่อใหไดเงิน มาจายคา
ราชการและสามารถเหลือเก็บสะสมตอไปได
ในชวงเกือบสี่ทศวรรษ(ค.ศ.1855-1890) สนธิสัญญาเบาริ่งมีผลกระทบตอหัวเมืองลาว
ฝายตะวันออกเพียงเล็กนอยเทานั้นเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางจริงจัง
เกิดขึ้นภายหลังจากป ค.ศ.1890 (พ.ศ.2433) แลวทั้งสิ้น เชน การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการ
ปกครองของหัวเมื องลาวฝา ยตะวัน ออก เกิดขึ้นหลังจากความพยายามรวบรวมอํานาจเข า สู
สวนกลาง ตั้งแต ป ค.ศ.1892 (พ.ศ.2435) เปนตนมา ซึ่งสงผลใหตอมาระบบการปกครองแบบ
อาญาสี่ สิ้ น สุ ดลง เจ า เมื องกรมการเปลี่ย นเปน ขา ราชการในฐานะตั ว แทนจากสว นกลาง รับ
ผลประโยชนในรูปของเงินเดือนแทน สวนกลางจึงสามารถควบคุมกําลังตนและเก็บภาษีอากรได
อยางเด็ดขาด ในการปรับเปลี่ยนดานเศรษฐกิจ เริ่มตนอยางจริงจังเมื่อมีการตัดเสนทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา แลวเสร็จในป ค.ศ.1900(พ.ศ.2443)ซึ่งตอมาสวนกลางกําหนดใหมีการ
จายคาราชการเพียงปละ 6 บาทเทาเทียมกัน ไมมีภาระผูกพันการเกณฑแรงงานและมูลนายอีก
ตอไป ทําใหคนมีอิสระในการประกอบอาชีพหรือเดินทางไปประกอบอาชีพตางๆในที่อื่นๆเพิ่มมาก
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ขึ้น เสนทางการเดินทางและการคาภายในระหวางหัวเมืองมีมากขึ้น พรอมกับทําใหคนผูกพันกับ
ระบบเงินตราเปนจํานวนมาก สงผลใหมีการผลิตเพื่อขายใหกับพอคาชาวจีน ในขณะเดียวกัน
แรงงานไดมีการอพยพโดยทางรถไฟมาเปนแรงงานรับจางในพื้นที่การผลิตในภาคกลางเพิ่มมาก
ขึ้นเพราะการขนสงสะดวกสบาย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหัวเมืองลาวฝายตะวันออกลวนเกิด
จากการกระชับอํานาจของรัฐบาลสยามหลังป ค.ศ.1892 (พ.ศ.2435)แทบทั้งสิ้น
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บทสรุป
การศึกษาเรื่องการจัดเก็บภาษีในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก พ.ศ. 2367-2433 เปน
การศึกษาถึงกระบวนการจัดเก็บสวยที่เกิดขึ้นในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก โดยเนนชวงเวลาที่รัฐ
สยามไดวางนโยบายขยายอํานาจเขาไปในภูมิภาค ดวยการจัดตั้งกองสัก เขาไปทําการสักเลกคน
ซึ่งอยูตามหัวเมืองตางๆในดินแดนลาวฝายตะวันออก ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดเนนประเด็น
ของการศึกษาเรื่องของสวยในหัวเมืองตางๆ โดยพิจารณาจากประเภทของสวย พิกัดอัตราในการ
จัดเก็บสวย ปญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแกไขของรัฐสยาม ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในหัว
เมืองลาวฝายตะวันออก ภายหลังจากการทําสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการคากับอังกฤษ
ใน ป ค.ศ.1855 (พ.ศ.2398) จนกระทั่งถึงป ค.ศ. 1890 (พ.ศ.2433)โดยศึกษาภายในขอบเขตของ
ชวงระยะเวลา 66 ป นับจากการเขาไปตั้งกองสักเลกเปนตนมา
จากการศึกษา พบวา หัวเมืองลาวฝายตะวันออกเปนชื่อเรียกหัวเมืองในภาคอีสาน
ป จ จุ บั น รวมไปถึ ง หั ว เมื อ งทางฝ ง ซ า ยแม น้ํ า โขงอี ก หลายหั ว เมื อ ง แต เ ดิ ม ไม นั บ รวมเมื อ ง
นครราชสีมาและหัวเมืองเขมรปาดง ในชวงกอนป ค.ศ.1890 (พ.ศ.2433) ตอมาทางรัฐบาลสยาม
ไดจัดแบงเขตการปกครองออกเปน 4 สวน โดยแตละสวนจะมีศูนยกลางในการบังคับบัญชา ดังนี้
หัวเมืองลาวฝายเหนือ มีศูนยกลางที่เมืองหนองคาย หัวเมืองลาวฝายตะวันออกเฉียงเหนือมี
ศูนยกลางที่เมืองอุบลราชธานี หัวเมืองลาวฝายตะวันออกมีศูนยกลางที่เมืองจําปาศักดิ์ และหัว
เมืองลาวกลางมีศูนยกลางที่เมืองนครราชสีมา
ลักษณะประชากรในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก เมื่อใชภาษาเปนเกณฑจะสามารถ
แบงประชากรได สองประเภท คือ หนึ่งชนกลุมวัฒนธรรมไท-ลาว ไดแกกลุมชาติพันธุ ลาว ยอ โยย
ผูไท ไทแสก และชนกลุมวัฒนธรรมมอญ-เขมร ไดแก กะโส กะเลิง ขา กลุมชาติพันธุตางๆเหลานี้
ต า งเข า มามี บ ทบาทในดิ น แดนลาวฝ า ยตะวั น ออก ในฐานะของกลุ ม ชนซึ่ ง ต อ มาได พั ฒ นา
กลายเปนเมืองตางๆภายในภูมิภาค
ดินแดนลาวฝายตะวันออกถูกผนวกเขาในอํานาจรัฐของสยามเมื่อสมเด็จพระเจากรุง
ธนบุรี ไดรวบรวม เวียงจันทน หลวงพระบาง จําปาศักดิ์ขึ้นเปนเมืองประเทศราชของสยาม ตอมา
ในสมัย รัตนโกสินทร รัฐสยามไดพยายามที่จะควบคุมหัวเมืองตางๆที่เกิดขึ้น เพื่อความมั่นคงของ
พระราชอาณาจักร สมัยรัชกาลที่ 2 ไดมีการออกพระราชกําหนดการสักเลกขึ้นเพื่อสํารวจจํานวน
ประชากรในหัวเมืองตางๆ ในป ค.ศ.1824 เมื่อกองสักเขาไปทําการสักเลกในหัวเมืองลาวฝาย
ตะวันออก แตยังไมเปนที่เรียบรอย ไดเกิดสงครามเจาอนุวงศขึ้น ภายหลังจาการสิ้นสุดสงคราม มี
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การกวาดตอนผูคนใหอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก และยกชุมชนตางๆให
มีฐานะเปนเมืองเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก การตั้งเมืองโดยกลุมคนที่อพยพนี้ ไดนําวัฒนธรรมการ
ปกครองแบบลานชางเขามา คือระบบอาญาสี่ ซึ่งทางรัฐสยามไดวางนโยบายในการควบคุมหัว
เมืองเหลานี้โดยการสงวนสิทธิ์การแตงตั้งคณะอาญาสี่ภายในหัวเมืองโดยความเห็นชอบของ
สวนกลาง คณะอาญาสี่จะมีขุนนางระดับขื่อบานขางเมืองไวชวยงานบริหารบานเมืองและมี ทาว
ฝาย ตาแสง กํานัน นายบาน เปนผูดูแลชุมชนภายในหัวเมือง
หนวยงานที่เก็บสวยของสวนกลางที่เกี่ยวของกับหัวเมืองลาวฝายตะวันออก คือ กรม
มหาดไทย ขณะที่ในสวนภูมิภาค ผูที่มีหนาที่เก็บสวยคือ อุปฮาด และราชวงศหรือราชบุตรจะสลับ
หนาที่กันคุมขบวนสวยมาสงใหรัฐสยาม เมืองในหัวเมืองลาวฝายตะวันออกสวนใหญ จะขึน้ ตรงตอ
กรมมหาดไทยโดยตรงแตในขณะเดียวกัน ภายในภูมิภาคจะมีหัวเมืองใหญคอยกํากับดูแลหัวเมือง
เล็กๆในการจัดเก็บสวย เมื่อถึงระยะเวลาการสงสวย หัวเมืองเล็กจะคุมขบวนสวยมาหาเมืองที่
กํากับกับดูแลพรอมทั้งเดินทางพรอมกับขบวนสวยของหัวเมืองใหญ เสนทางที่ใชในการเดินทางมี2
เสนทาง คือ เสนทางบกมักจะใชชาง มา วัว ควาย เปนพาหนะ ในขณะที่ทางน้ําจะใชแพ หรือเรือ
ในการขนสง เมื่อมาถึงเมืองที่กําหนดใหเปนจุดพักสวยเชนเมืองสระบุรี เมืองปราจีนบุรี เจาเมือง
เหลานี้จะมีใบบอกแจงไปยังเมืองหลวงใหทราบลวงหนากอนที่ขบวนสวยจะเดินทางไปถึง
สําหรับหลักฐานในการสงสวยหัวเมืองลาวฝายตะวันออก พบวาเริ่มมีการสงสวยเปน
เงินตั้งแตป ค.ศ.1827 (พ.ศ.2370) แตหัวเมืองที่เสียสวยเหลานี้ตั้งมากอนการอพยพครั้งใหญใน
ภูมิภาค การสงเปนสวยเรว มีปรากฏเปนหลักฐานในชวงทศวรรษ 1830 สวยที่หัวเมืองลาวฝาย
ตะวันออกตองเสียใหกับรัฐบาลสยาม แบงออกไดคือ สวยที่เปนผลผลิตจากธรรมชาติ สวยที่เปน
ผลผลิ ต จากธรรมชาติ แ ละผ า นการแปรู ป เบื้ อ งต น แล ว และส ว ยที่ เ ป น แร โ ลหะธาตุ มี ร าคา
นอกจากนี้ยังมีการเกณฑแรงงานเพื่อไปทํางานโยธาใหกับรัฐบาลสยามดวย บุคคลที่ตองเสียสวย
คือ ชายฉกรรจสูงเสมอสองศอกคืบสูงเสมอไหล สําหรับบุคคลที่ไดรับการยกเวนสวย คือ ชายที่มี
อายุเกิน 70 ป ชายที่สวนสูงไมไดตามที่กําหนด พระเณร คนเสียสติ คนพิการ นายหมวดนายกอง
และขุนนางระดับตางๆ
จากหลักฐานการเก็บสวยผลเรว พบวา รัฐสยามมีการกําหนดอัตราที่แนนอนอยาง
ชัดเจน โดยการคํานวนสวยจากบัญชีเลกของแตละหัวเมือง เชน สวยผลเรว มีพิกัดอัตรา 5 คนตอ
หาบ สวยปานมีพิกัดอัตรา 2 คนตอหาบ สวยครั่งมีพิกัดอัตรา 5 คนตอหาบ สวยเงินคนละ 1-2
ตําลึง เปนตน สําหรับการเรียกเก็บสวยแมจะมีพิกัดอัตราที่แนนอนแตในทางปฏิบัติ การเก็บจริง
ขึ้นอยูกับเจาเมืองและกรมการเมืองของหัวเมืองนั้นๆ
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หัวเมืองลาวฝายตะวันออกจะถูกเรียกเก็บสวยชนิดใดและปริมาณเทาใดขึ้นอยูกับการ
รับรูของรัฐสยามวาเมืองนั้นมีความอุดมสมบูรณหรือแรนแคนเพียงใด เมืองใดที่รัฐสยามรับรูวามี
ความอุดมสมบูรณ เชน จําปาศักดิ์ แสนปาง สี่พันดอน จะถูกเรียกเก็บสวยเกือบทุกชนิด ในขณะที่
เมืองที่รัฐสยามรับรูวายากจน จะถูกเรียกเก็บสวยเพียงชนิดสองชนิดเทานั้น เชน ลําเนาหนองปรือ
สองคอนดอนดง เปนตน
สวยที่เปนสิ่งของที่เรียกเก็บจากหัวเมืองลาวฝายตะวันออกไดแก ผลเรว ขี้ผึ้ง นอแรด
ครั่ง ปาน ฝาย ผาขาว แลคเกอร ปลาและไขปลา เงิน และทอง ในกรณีของสวยกระวานอาจจะมี
การเรียกเก็บบางแตไมใชสวยที่เปนผลผลิตของภูมิภาค กระวานจะขึ้นมากแถบเมืองจันทบูรณและ
หัวเมืองเขมร
เมื่อมีการเรียกเก็บสวย ปรากฏปญหาการคางสวยเกิดขึ้นตามหัวเมืองตางๆ ทางรัฐ
สยามไดกําหนดพิกัดอัตราการแทนสวยขึ้นมาเปนสิ่งของอยางอื่นเพื่อจายทดแทนสวยที่หาไดไม
ครบ เชน ขี้ผึ้ง 3 หาบตอเรว7หาบ ไหม1หาบตอเรว 6 หาบ เปนตน แมจะมีการเปรียบเทียบอัตรา
กับสิ่งของอยางอื่นก็ไมสามารถแกปญหาการคางสวยไดรัฐบาลจึงเทียบอัตราการชําระใหเปน
เงินตราแทน
อยางไรก็ตามเราพบวาปญหาการคางสวยของหัวเมืองลาวฝายตะวันออกเกิดขึ้นอยู
เสมอ สาเหตุจากการคางสวยเกิดจากหลายสาเหตุ เชน ภัยตามธรรมชาติ การไมสามารถควบคุม
เลกได การยักยอกเบียดบังสวยของกรมการเมือง รัฐสยามพยายามที่จะแกไขโดยการกําหนด
มาตราการหลายอยางเชน การกําหนดเลกคงเมืองเพื่อเปนแรงจูงใจใหกับบรรดาเจาเมือง การ
ยกเลิกสวยทั้งหมด หรือการลดอัตราการเก็บสวยลงมา เปนตน
เมื่อมองที่ ความสัม พัน ธระหวางสวยจากหัวเมื องลาว และการค าระหวางประเทศ
พบวา ในชวงทศวรรษ1830-1850 สวยจากหัวเมืองลาวฝายตะวันออกไดกลายเปนสินคาหลักและ
เปนที่ตองการของเรือสินคาจากประเทศจีน ดังนั้นปริมาณทรัพยากรจากหัวเมืองลาวที่สงเปนสวย
ใหกับสวนกลางในชวงระยะเวลานี้นับเปนปริมาณที่มหาศาล แตตอมาทรัพยากรที่สงเปนสวยเริ่ม
ลดนอยลง ปญหาการคางชําระสวยจึงเพิ่มมากขึ้น และในขณะเดียวกันการคากับประเทศจีนเริ่ม
เสื่อมถอยลง แตการคากับชาติตะวันตกมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ในป ค.ศ.1855 รัฐสยามไดทํา
สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการคา กับอังกฤษ ซึ่งตอมารัฐสยามไดยุติการคาในระบบ
บรรณาการกับประเทศจีน สงผลใหสวยสิ่งของจากหัวเมืองลาวฝายตะวันออกหมดความสําคัญลง
ไป
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ภายหลังการทําสนธิสัญญาในป ค.ศ.1855 พื้นที่การทํานาในภาคกลางไดขยายตัว
มากขึ้น เพื่อผลิตขาวเปนสินคาออกขายใหชาติตะวันตก แรงงานควายจึงเปนที่ตองการของรัฐ
สยาม ดังนั้นหัวเมืองลาวฝายตะวันออกจึงถูกกําหนดใหสงควายเปนสวยใหกับราชสํานักสยาม
เพื่อสวนกลางจะไดนําควายสวนหนึ่งไปใชทํานา และอีกสวนหนึ่งเพื่อที่จะนําไปขายตอ ควายใน
หัวเมืองลาวฝายตะวันออกจึงกลายสภาพเปนทรัพยสินและมีเจาของกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น การที่ควาย
มีมูลคาขึ้นทําใหเกิดปญหาการขโมยควายกันขึ้นเปนจํานวนมากแมวารัฐบาลจะกําหนดใหราษฎร
นําควายมาตีตั๋วพิมพรูปพรรณเพื่อใหเกิดการจับจองแสดงกรรมสิทธ เพื่อแกปญหาขโมยควาย แต
ความตองการควายมิไดลดนอยลง กลับจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
อยางไรก็ดี รัฐสยามไดผอนปรนการควบคุมหัวเมืองลาวฝายตะวันออกชวงระยะเวลา
หนึ่ง คือชวงสมัยที่รัชกาลที่ 5 เพิ่งเสด็จขึ้นครองราชย และทรงพยายามแกไขระบบการคลัง
ภายในประเทศ เมื่อการจัดการระบบการคลังสวนกลางแลวเสร็จ จึงทําการปฏิรูปหัวเมืองรอบนอก
เปนลําดับตอมา แตกวาการปฏิรูปจะเขาถึงหัวเมืองลาวฝายตะวันออกตองใชระยะเวลายาวนาน
เกือบ 3 ทศวรรษเชนกัน
ในชวงระยะเวลา ค.ศ.1855-1890 สนธิสัญญาเบาวริ่งมีผลกระทบเพียงเล็กนอยในหัว
เมืองลาวฝายตะวันออก เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอยางเชน การขยายตัวของคนจีนเพื่อทําการคา
ภายในภูมิภาคเพื่อทําการคาขาย เกิดการคาภายในและภายนอกภูมิภาคโดยพอคาชาวจีน พอคา
ชาวพื้ น เมื อง และพ อค า ชาวต า งชาติ แตก ารติ ด ต อค า ขายก็ ไม ส ามารถขยายตั ว ได ดี ม ากนั ก
เนื่องจากเสนทางคมนาคมติดตอยังไมสะดวก จนกระทั่งถึง ป ค.ศ.1900 มีการสรางทางรถไฟ
ระหวาง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา การติดตอการคาระหวางสวนกลางกับหัวเมืองลาวฝายตะวันออก
จึงสะดวกขึ้น นอกจากนี้การขยายตัวของพื้นที่ทํานาในภาคกลาง ทําใหชวง 3 ทศวรรษแรก
ภายหลังสนธิสัญญา เกิดการอพยพของคนบางสวนไปเปนแรงงานรับจางในพื้นที่ทํานาของภาค
กลาง และเมื่อทางรถไฟสรางเสร็จปรากฏวาคนในหัวเมืองลาวไดผันตัวเองออกมาเปนแรงงาน
รับจางกันเปนจํานวนมาก
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหัวเมืองลาวฝายตะวันออกอยางจริงจัง เมื่อมีการปฏิรูปการ
ปกครองหัวเมืองเปนแบบมณฑลเทศาภิบาล นับจากนั้นความเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆเริ่ม
ทยอยเขามาสูภูมิภาคอยางเปนรูปธรรมและชัดเจน
การศึกษาชิ้นนี้ ชี้ใหเห็นถึงกระบวนการการจัดเก็บสวยและการเปลี่ยนแปลงของระบบ
การจัดเก็บสวยที่เกิดขึ้นในหัวเมืองลาวฝายตะวันออก และผลกระทบที่เกิดขึ้นในหัวเมืองลาวฝาย
ตะวันออกในชวง สามทศวรรษหลังการทําสนธิสัญญา ผูทําการศึกษาพบวา กระบวนการระดม
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เก็บทรัพยากร ของรัฐสยามที่มีตอหัวเมืองลาวฝายตะวันออก ในชวง สามทศวรรษแรกกอนการทํา
สนธิสัญญาเบาวริ่ง ไดสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติในหัวเมืองลาวฝายตะวันออกรอยหรอลงไปเปน
ปริมาณที่มหาศาล นอกจากนี้การอพยพออกมาเปนแรงงานรับจางเพื่อทํามาหาเงิน ภายหลังทาง
รถไฟสามารถเชื่อมตอการคมนาคมระหวางภูมิภาคเขาไวดวยกัน ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของการ
อพยพแรงงานซึ่งถือไดวามีความคลายคลึงกับสภาพของคนอีสานที่เขามารับจางใชแรงงานใน
ปจจุบัน
อยางไรก็ตามเนื่องจากงานศึกษาชิ้นนี้ เนนไปที่การจัดเก็บสวย อันเปนการสะทอนให
เห็นถึงภาพรวมของกระบวนการจัดเก็บสวย และการเปลี่ยนแปลงของการจัดเก็บสวยในหัวเมือง
ลาวฝายตะวันออกเทานั้น แตกระบวนการในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องภายหลังจาก
การปฏิรูปการปกครองมณฑลเทศาภิบาล การเขามาของกระแสทุนนิยม กระบวนการปรับตัวของ
แตละเมือง จึงเปนเรื่องที่นาสนใจและทาทายใหศึกษาคนควาวิจัยเพิ่มเติมเปนอยางยิ่ง
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เลขที่๖๕.
“หนังสือจมืน่ จาลนสงคราม เรื่องจัดซื้อไหมสงลงมาจากเมืองขุขันและเมืองเดชอุดม จ.ศ.๑๑๙๙.”
(๒๓๘๐) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๑๙๙. เลขที่๙.
“จดหมายเจาพระยาบดินทรสงกระวานสวยเมืองพระตะบอง จ.ศ.๑๑๙๙.” (๒๓๘๐) หอสมุด
แหงชาติ. จุลศักราช๑๑๙๙. เลขที่๒๔.
“ใบบอกเมืองสาละวันสงผลเรวสวย จ.ศ.๑๑๙๙.” (๒๓๘๐) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๑๙๙.
เลขที่๒๖.
“ใบบอกเมืองจําปาศักดิ์สง ขี้ผึ้งผลเรวสวยและชางมาถวาย จ.ศ.๑๑๙๙.” (๒๓๘๐) หอสมุด
แหงชาติ. จุลศักราช๑๑๙๙. เลขที่๒๗.
“ใบบอกเมืองเดชอุดม เรื่องจัดซื้อไหมสงลงมากรุงเทพ จ.ศ.๑๒๐๐.” (๒๓๘๑) หอสมุดแหงชาติ.
จุลศักราช๑๒๐๐. เลขที่๘.
“ใบบอกเมืองศรีทันดร บอกสงสิ่งของแทนเงินสวย จ.ศ.๑๒๐๐.” (๒๓๘๑) หอสมุดแหงชาติ. จุล
ศักราช๑๒๐๐. เลขที่๒๙.
“ใบบอกเมืองแสนปางบอกสงเงิน ของ แทนเงินสวย จ.ศ.๑๒๐๐.” (๒๓๘๑) หอสมุดแหงชาติ. จุล
ศักราช๑๒๐๐. เลขที่๓๑.
“ใบบอกเมืองศรีทันดร สงเงินทองสิ่งของสวย จ.ศ.๑๒๐๐.” (๒๓๘๑) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช
๑๒๐๐. เลขที๓่ ๖.
“บัญชีรายวันเงินสวย สิง่ ของคาเงินสวยเจาพนักงานชาวพระคลัง จ.ศ.๑๒๐๐.” (๒๓๘๑) หอสมุด
แหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๐. เลขที่๗๐.
“บัญชีสงของเงินสวย ตัวเลกเมืองสาละวันและหัวเมืองตางๆ จ.ศ.๑๒๐๐.” (๒๓๘๑) หอสมุด
แหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๐. เลขที่๗๓.
“บัญชีรายวันสงทองคําสวยและเกณฑถวาย จ.ศ.๑๒๐๐.” (๒๓๘๑) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช
๑๒๐๐. เลขที๗่ ๔.
“บัญชีรายวันผลเรวสวย และเกณฑถวาย จ.ศ.๑๒๐๐.” (๒๓๘๑) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช
๑๒๐๐. เลขที๗่ ๕.
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“บัญชีชําระเงินสิ่งของแทนเงินสวย จ.ศ.๑๒๐๐.” (๒๓๘๑) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๐.
เลขที่๗๖.
“ใบบอกขุนนราบริรักษ ถึงหลวงอัครสุนทรเรื่องใหเรงสวยหัวเมืองฝายตะวันออก จ.ศ.๑๒๐๑.”
(๒๓๘๒) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๑. เลขที่๒๖.
“ใบบอกพระเอกราชาอุปฮาดเมืองสาละวัน เรื่องบอกสงเรวแทนเงินสวย จ.ศ.๑๒๐๑.” (๒๓๘๒)
หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๑. เลขที่๓๖.
“ใบบอกพระภิรมยราชา และสงสวยแลสิง่ ของแทนเงิน จ.ศ.๑๒๐๑.” (๒๓๘๒) หอสมุดแหงชาติ.
จุลศักราช๑๒๐๑. เลขที่๓๘.
“ใบบอกพระภิรมยราชา เรื่องสงครั่งเมืองศรีทันดร จ.ศ.๑๒๐๑.” (๒๓๘๒) หอสมุดแหงชาติ.
จุลศักราช๑๒๐๑. เลขที่๓๙.
“ใบบอกขุนนราบริรักษ เมืองอุบล บอกสงเงินและทองคําสวย จ.ศ.๑๒๐๑.” (๒๓๘๒) หอสมุด
แหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๑. เลขที่๗๐.
“ใบบอกพระภิรมยราชา บอกนําสงเงินและทองคําสวยเมืองอัตปอ อุบล โขงเจียม เชียงแตง
จ.ศ.๑๒๐๑.” (๒๓๘๒) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๑. เลขที่๗๗.
“”ใบบอกพระภิรมยราชา สงผลเรวสวยเมืองคําทองใหญ จ.ศ.๑๒๐๒.” (๒๓๘๓) หอสมุดแหงชาติ.
จุลศักราช๑๒๐๒. เลขที่๘๖.
“บัญชีรายวันรับเรวและกระวานสวยเกณฑหวั เมืองตางๆ จ.ศ.๑๒๐๒.” (๒๓๘๓) หอสมุดแหงชาติ.
จุลศักราช๑๒๐๒. เลขที่๑๖๒.
“บัญชีรับเงินทองสวย และสิง่ ของสวยหัวเมืองตางๆ จ.ศ.๑๒๐๒.” (๒๓๘๓) หอสมุดแหงชาติ.
จุลศักราช๑๒๐๒. เลขที่๑๖๘.
“บัญชีจําหนายเลกเมืองอัตปอ จ.ศ.๑๒๐๒.” (๒๓๘๓) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๒.
เลขที่๑๙๑.
“ฎีกาเจาพนักงานพระคลัง เรื่อตอบรับทองคําสวยเมืองลาวตางๆ จ.ศ.๑๒๐๓.” (๒๓๘๔) หอสมุด
แหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๓. เลขที่๓๑.
“ใบบอกเมืองสระบุรี สงผลเรวสวยกองขุนศรีสุระ จ.ศ.๑๒๐๓.” (๒๓๘๔) หอสมุดแหงชาติ. จุล
ศักราช๑๒๐๓. เลขที่๓๒.
“ใบบอกเจาพระยาบดินทรเดชาสงกระวานสวยเมืองตางๆ จ.ศ.๑๒๐๓.” (๒๓๘๔) หอสมุด
แหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๓. เลขที่๕๑.
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“รางสารตราถึงเจาพระยาบดินทร เรื่องใหหมื่นพรหมปลัดขึ้นไปชําระทองสวยเมืองอัตปอ
จ.ศ.๑๒๐๔.” (๒๓๘๕) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๔. เลขที่๘๒.
“บัญชีเลกสวยเงินแลทองคํา จ.ศ.๑๒๐๔.” (๒๓๘๕) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๔.
เลขที่๙๗.
“รางสารตรา จ.ศ.๑๒๐๕.” (๒๓๘๖) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๕. เลขที่๕๖.
“รางสารตรา จ.ศ.๑๒๐๕.” (๒๓๘๖) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๕. เลขที่๖๖.
“บัญชี ลําดับ๑ รายวันสงเรวเกณฑสว ยหัวเมืองตางๆถวาย จ.ศ.๑๒๐๕.” (๒๓๘๖) หอสมุด
แหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๕. เลขที่๖๗.
“ใบบอกเจาพระยาบดินทรถงึ เจาพระยามหาอํามาตย ไดใหพระวรนายก และคณะ คุมผลกระวาน
สวยตัวเลก เมืองโขงเจียม เมืองสะเมีย๊ ะ เมืองโพธิสัตว เมืองเสียมเรียบ เมืองพระ
ตะบอง มาทูลเกลาถวาย จ.ศ.๑๒๐๕.” (๒๓๘๖) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๕.
เลขที่๙๓.
“ใบบอกพระราชโยธา ณ ปากน้าํ เมืองกระบิล วาไดใหหลวงยกกระบัตรเมืองปราจีน สงครั่ง เรว
ขี้ผึ้ง สวยเมืองโขงเจียม เมืองสะเมีย๊ ะ เมืองแสนปาง จ.ศ.๑๒๐๕.” (๒๓๘๖) หอสมุด
แหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๕. เลขที่๙๕.
“รางสารตรา พระยามหาอํามาตยถงึ พระยาจันทประเทศเจาเมืองชนบด ดวยอุปราชราชบุตรหาวา
นายออนนายมากับคนมีชื่อเปนผูรายลักกระบือ ใหพระจันทประเทศชําระใหเห็นเท็จ
จริง จ.ศ.๑๒๐๖.” (๒๓๘๗) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๖. เลขที่๑๕.
“บัญชีสินคาเรือ่ งสินคาบรรทุกเรือกําปน แลสําเภาออกไปจําหนายที่เมืองกวางตุง และที่เซี่ยงไฮ
จ.ศ.๑๒๐๖.” (๒๓๘๗) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๖. เลขที่๔๙.
“บัญชีรายชื่อเจาเมืองกรมการและทาวเพียคุมสวยมาสง จ.ศ.๑๒๐๖.” (๒๓๘๗) หอสมุดแหงชาติ.
จุลศักราช๑๒๐๖. เลขที๑่ ๘๑.
“บัญชีเรวสวย เรวเกณฑ เรวถวายจากหัวเมืองตางๆ จ.ศ.๑๒๐๖.” (๒๓๘๗) หอสมุดแหงชาติ.
จุลศักราช๑๒๐๖. เลขที๑่ ๘๖.
“บัญชีเจาเมืองกรมการทาวเพีย สงเงินทองสิ่งของแทนเงินสวยเมืองลาวตะวันออก จ.ศ.๑๒๐๗.”
(๒๓๘๘) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๗. เลขที่๒๒๖.
“หนังสือพระยามหาอํามาตย ลําดับ๓ ถึงกรมการเมืองกาฬสินทธุ เมืองสกลนคร เมืองมุกดาหาร
เมืองนครพนม เรื่องอยาไดเอาสินคาพืน้ เมืองไปแลกกับจีนใหมาบอกพระยามหา
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อํามาตยจะเอาเงินแลกใหตามจํานวน จ.ศ.๑๒๐๗.” (๒๓๘๘) หอสมุดแหงชาติ.
จุลศักราช๑๒๐๗. เลขที่๒๕๖.
“หนังสือพระยามหาอํามาตย ลําดับ๓ ถึงเจาเมืองอุปราชราชวงศใหสง สวยผลเรวลงมากรุงเทพ
ลําดับ๔ ถึงพระยาสระบุรี ใหจัดการสงขุนวิเสสอักสร ผูถอื ตรานี้ไปเรงผลเรว และ
ทองคําสวยจากเมืองลาวฝายตะวันออก จ.ศ.๑๒๐๗.” (๒๓๘๘) หอสมุดแหงชาติ.
จุลศักราช๑๒๐๗ .เลขที่๒๖๔.
“หนังสือพระยามหาอํามาตย ลําดับ๑ ถึงกรมการเมืองสระบุรี ใหสงสวยผลเรวตามกําหนด จ.ศ.
๑๒๐๗.” (๒๓๘๘) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๗. เลขที่๒๘๑.
“สารตราถึงพระยาสระบุรี ไดรับผลเรวสวยและเงินแทนผลเรวสวยแลว จ.ศ.๑๒๐๗.” (๒๓๘๘)
หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๗. เลขที่๒๙๓.
“หนังสือพระยามหาอํามาตยลําดับ๘ ถึงพระยาสระบุรใี หสืบผูรายตีชงิ เอากระบือและปนคาบศิลา
ของเพียพรมภักดีกับเพียจันทองเขามาสอบสวน จ.ศ.๑๒๐๗.” (๒๓๘๘) หอสมุด
แหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๗. เลขที่๒๙๙.
“ใบบอกหลวงมหาดไทยกรมการเมืองกาฬสินธุ บอกสงผลเรวเกณฑ สวยเมืองขอนแกน
จ.ศ.๑๒๐๘.” (๒๓๘๙) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๘. เลขที่๕๘.
“ใบบอกพระยาสระบุรีบอกนําสงผลเรวสวยเมืองยโสธร จ.ศ.๑๒๐๘.” (๒๓๘๙) หอสมุดแหงชาติ.
จุลศักราช๑๒๐๘. เลขที่๖๐.
“บัญชีสงเรวรายวัน จ.ศ.๑๒๐๘.” (๒๓๘๙) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๘. เลขที่๑๓๔.
“บัญชีรายวันสงเงินทอง สงของแทนเงิน จ.ศ.๑๒๐๘.” (๒๓๘๙) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๘.
เลขที่๑๓๕.
“หมายประกาศสักเลก จ.ศ.๑๒๐๘.” (๒๓๙๘) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๘. เลขที๑่ ๔๔.
“คัดบอกเจาเมืองตางๆเจาเมืองกรมการทาวเพียลงมาเฝาทูลละอองถวายผลเรว
จ.ศ.๑๒๐๙.” (๒๓๙๐) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๙. เลขที่๔๓.
“รางตราสารเจาพระยาจักรี จ.ศ.๑๒๐๙.” (๒๓๙๐) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๙.
เลขที่๑๐๙.
“บัญชีสวยเรว จ.ศ.๑๒๐๙.” (๒๓๙๐) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๐๙. เลขที๑่ ๕๙.
“ใบบอกเจาพระยาบดินทรเดชาถึงพระยามหาอํามาตย ไดจัดใหขุนหมื่น กรมการคุมไหมรายจัดซื้อ
ลงมาถวาย จ.ศ.๑๒๑๐.” (๒๓๙๑) หอสมุดแหงชาติ. จุลศักราช๑๒๑๐. เลขที๑่ ๐๒.
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“รางบัญชีหางวาวงบเงินสวยคางรายปหวั เมืองตางๆ จ.ศ.๑๒๑๐.” (๒๓๙๑) หอสมุดแหงชาติ. จุล
ศักราช๑๒๑๐. เลขที่๑๖๕.
“รางบัญชีหางวาวหัวเมืองตางๆนําสงเรวสวยรายวัน จ.ศ.๑๒๑๐.” (๒๓๙๑) หอสมุดแหงชาติ. จุล
ศักราช๑๒๑๐. เลขที่๑๖๒.
“สารตราเจาพระยาจักรี ถึงพระพรหมราชวงษาเมืองอุบล ตอบรับเงินแทนผลเรวและผลเรวสวย
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๑๒๑๑. เลขที๑่ ๑๔.
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หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี
ประเทศอังกฤษ แล ประเทศสยาม
ศุภมัศดุ จุลศักราช ๑๒๑๗ ปเถาะสัปตศก ความเจริญงามจงมีแกบานเมืองเทอญ
ครั้งนี้มีทูตอังกฤษมาแตพระนางซึ่งเปนใหญ เปนเจาราชอาณาจักรอันผสมกัน คือทวีป
ปริตเตียนใหญ แลทวีปไอยยิแลน แลที่อื่นๆอันขึ้นแกราชอาณาจักรนั้นเขามาขอทําสัญญาทางพระ
ราชไมตรี แลการคากับกรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหามกุฏ สุทธิสมมติเทพยพงษวงษาดิศวรกระษัตริยวรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรม
มหาจักรพรรดิราชสังกาศบรมธรรมมิกมหาราชาธิราชบรมนาถบพิตร พระจอมเกลาเจาอยูหัว และ
พระบาทสมเด็จพระบวเรนทราเมศวรมหิศเรศรังสรรค มหันตวรเดโชไชยมโหราฬคุณอดุลยเดช
สรรเทเวศรานุรักษ ปวรจุฬจักรพรรดิราชสังกาศ บวรธรรมิกราชบพิตร พระปนเกลาเจาอยูหัวสอง
พระองคทรงเห็นชอบกับราชดําริห พระนางเปนเจาเปนใหญประเทศปริตเตียนใหญแลไอยิแลน
รวมพระราชประสงคทําหนังสือสัญญาทางไมตรีกับพระเจาแผนดินอังกฤษเมืองปริตเตนอิริลานด
เพื่อใหมีผลประโยชนแกราษฎร อยูใตบังคับไทยแลคนอยูในบังคับอังกฤษ จัดแจงการทํามาหากิน
คาขายใหมีประโยชนเรียบรอย เพราะเหตุฉะนี้จึงไดตั้งพระทัยจะทําหนังสื อสัญญาทางไมตรี
คาขายจึงไดตั้งเสนาบดีใหมีอํานาจทั้งสองฝายๆพระเจาแผนดินปริตเตนไอยยิแลนตั้งเซอรยอนโบ
วริ ง เปนขุ น นางลู ก ขุ น ผู ใ หญ ฝ า ยพระบาทสมเด็ จ บรมนาถบพิ ต ร พ ระจอมเกล า เจ า อยู หั ว
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวสองพระองคพรอมกันกับความคิดพระราชวงษานุวงษและ
ขาทูลละอองธุลีพระบาททั้งปวง มอบความพระราชดําริหแลพระราชประสงค ใหพระเจานองยา
เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิทมาประชุมแทนพระราชวงษานุวงษ แลวโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็ จ เจ า พระยาบรมมหาปยุ ร วงษ วรุ ต มพงษ น ายก สยามดิ ล กโลกานุ ป าลนนารถ สกล
ราชวราณาจักราธิเบนทร ปรเมนทรมหาราชานุกูล สรรพกิจมูลมเหศวรเชษฐามาตยาธิบดีตรีสรณ
รัตนธาดา อดุลยเดชานุภาพบพิตร ซึ่งโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหมีอาญาสิทธิ์บังคับบัญชา ให
สิทธิ์ขาดทั่วทั้งพระราชอาณาจักรกับสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิไชยญาติ
นรเนตรนารถสรุริ
ยวงษสกุลพงษปดิฐามุขมาตยาธิบดี ไตรรัตนศรีรัตนธาดา สกลมหารัชชาธิเบนทร ปรเมนทรมหา
ราชวโรประการ มโหราฬารเดชานุภาพบพิตร ซึ่งโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหมีอํานาจบังคับ
บัญชาทั่วทั้งพระนครกับเจาพระยาศรีสุรยวงษสมันตพวษพิสุทธิ์ มหาบุรุษรัตโนดม ผูวาที่สมุหพระ
กลาโหมผูสําเร็จราชการบังคับบัญชาหัวเมืองชายทะเลปากใตฝายตะวันตก กับเจาพระยาผูสําเร็จ
ราชการกรมทา เปนผูสําเร็จราชการบังคับบัญชาหัวเมืองฝายตะวันออก ทั้งหาเปนประธาน ฝาย
เสนาบดีไทยก็ไดสงพระราชลัญจกร ฝายขุนนางปริตเตนไดสงหนังสือเจาวิคตอเรีย ซึ่งใหเขามาทํา
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หนังสือสัญญากับไทย เห็นถูกตองพรอมกันทั้งสองฝาย ไดตกลงกันตามสัญญาที่เขียนไวสืบตอไป
ขางนา
ขอ ๑ ตั้งแตนี้ไปพระเจาแผนดินกรุงปริตเตนไอยยิแลน กับพระเจาแผนดินที่จะสืบพระวงษ
ตอไปภายหนา กับดวยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระปนเกลา
เจาอยูหัวทั้งสองพระองค ทั้งสมเด็จพระเจาแผนดินไทยที่จะสืบพระราชอิริยยศตอไปภายนา ใหมี
ไมตรี รั ก ใคร กั น ราบคาบไปชั่ ว ฟ า แลดิ น แต บ รรดาคนที่ อ ยู ใ นบั ง คั บ อั ง กฤษซึ่ ง เข า มาอยู ณ
กรุงเทพมหานคร เสนาบดีฝายไทยก็จะชวยบํารุงรักษา ใหเปนสุขสบายใหไดคาขายโดยสะดวก มิ
ใหผูหนึ่งผูใดฝายไทยคุมเหงเบียดเบียน แตบรรดาคนที่อยูในบังคับไทยที่จะไปอยูในแดนอังกฤษ
ขุนนางอังกฤษก็จะชวยบํารุงรักษาใหอยูเปนสุขสบาย ใหไดคาขายโดยสะดวก มิใหผูหนึ่งผูใดฝาย
อังกฤษขมเหงเบียดเบียน
ขอ ๒ วาแตบรรดาการงานของคนที่อยูในบังคับอังกฤษ ซึ่งเขามาอยู ณ กรุงเทพมหานคร
กงสุลจะไดทําตามหนังสือสัญญานี้ แลขอหนังสือสัญญาเกาที่มิไดยกเสียจงทุกประการแลวจะได
บังคับบัญชาคนในบังคับอังกฤษใหทําตามดวย แลวกงสุลจะรับรักษากฏหมายการคาแลกฏหมาย
ที่จะหามปรามมิใหคนที่อยูในบังคับอังกฤษทําผิดลวงเกินกฏหมายของอังกฤษกับไทยที่มีอยูแลว
แลจะมีตอไปภายนา ถาคนอยูในบังคับอังกฤษ จะเกิดวิวาทกันขึ้นกับคนในบังคับของไทย กงสุล
กับเจาพนักงานฝายไทยจะปฤกษาชําระตัดสิน คนอยูในบังคับอังกฤษทําผิดกงสุลจะทําโทษตาม
กฏหมายอังกฤษคนที่อยูในบังคับไทยทําผิด ไทยจะทําโทษตามกฎหมายเมืองไทย ถาคนที่อยูใน
บั ง คั บ ไทยเปนความกั น เอง กงสุ ล ไม เ อาเปนธุ ร ะ คนอยู ใ ต บั ง คั บ อั ง กฤษเปนอยู ณ
กรุงเทพมหานครนั้นยังไมตั้ง ตอเมื่อทําหนังสือสัญญาตกลงชื่อกันแลวกําปนอังกฤษเขามาคาขาย
ณ กรุ ง เทพมหานคร ใช ธงอั ง กฤษมี ห นัง สื อสํ า หรั บลํา เปนสํา คัญครบ ๑๐ ลํา หนัง สือสัญญา
ประทับตราเขามาถึงเปลี่ยนกันแลว กงสุลจึงตั้งได
ขอ ๓ วา คนซึ่งอยูในบังคับไทย จะไปเปนลูกจางอยูกับคนในบังคับอังกฤษฤาคนไทยที่
มิไดเปนลูกจางก็ดี ทําผิดกฏหมายเมืองไทยจะหนีไปอาไศรยอยูกับคนในบังคับอังกฤษ ซึ่งอยูใน
กรุงเทพฯถามีพยานวาทําผิดหนีไปอยูกับคนในบังคับอังกฤษจริงกงสุลจะจับตัวสงแกเจาพนักงาน
ฝายไทย ถาคนในบังคับอังกฤษที่เขามาตั้งบานเรือนแลเขามาอาไศรยคาขายในกรุงเทพฯทําผิดหนี
เขาไปอยูกับคนในบังคับไทย ถามีพยานวาทําผิดหนีไปอยูกับคนในบังคับไทยจริงกงสุลจะขอเอา
ตัว เจาพนักงานฝายไทยจะจับตัวสงให ถาพวกคนจีนคนใดเปนคนในบังคับอังกฤษ ไมมีสําคัญสิ่ง
ใดเปนพยานวาเปนคนอยูในบังคับอังกฤษ กงสุลก็ไมรับเอาเปนธุระ
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ข อ ๔ ว า คนที่ อ ยู ใ นบั ง คั บ อั ง กฤษจะเข า มาค า ขายตามตั ว เมื อ งชายทะเล ซึ่ ง ขึ้ น แก
กรุงเทพฯก็คาขายไดโดยสะดวก แตจะอาไศรยอยูไดที่เดียวก็แตในกรุงเทพฯตามในจังหวัดซึ่ง
กําหนดไวตามหนังสือสัญญา ประการหนึ่งคนในบังคับอังกฤษ จะมาเชาที่ปลูกโรงปลูกเรือนปลูก
ตึกและจะซื้อเรือนซื้อโรงซื้อตึก พนกําแพงออกไปในกําหนด ๒๐๐ เสน คือ ๕ ไมล อังกฤษเชาได
แตจะซื้อที่ซื้อไมได ถาอยูถึง๑๐ปแลวจึ่งจะซื้อได แลที่นอกกําหนด๒๐๐เสนนั้น คนอยูในบังคับ
อังกฤษจะซื้อจะเชาที่เรือนที่สวนที่ไรที่นา ตั้งแตกําแพงเมืองออกไปเดินดวยกําลังเรือแจวภายทาง
๒๔ชั่วโมง จะซื้อจะเชาเมื่อไรก็ซื้อไดเชาได แตเมื่อคนอยูในบังคับอังกฤษจะที่ซื้อเรือนจะตองบอก
กงสุลๆจะไดบอกเจาพนักงานฝายไทย เจาพนักงานและกงสุลเห็นวาคนที่จะซื้อที่นั้น เปนคนจะทํา
มาหากินโดยสุจริต เจาพนักงานกับกงสุลจะชวยวากลาวใหซื้อตามราคาสมควร แลวจะไดดูแลปก
ที่วัดที่ทําหนังสือประทับตราเจาพนักงานใหไวเปนสําคัญ แลวจะไดฝากฝงเจาเมืองกรมการใหชวย
ดู แ ลทํ า นุ บํ า รุ ง ด ว ย แล ว ให ผู ที่ ไ ปอยู นั้ น ฟ ง คํ า บั ง คั บ บั ญ ชาเจ า เมื อ งกรมการตามยุ ติ ธ รรม
คาธรรมเนียมที่ทําไรทําสวนราษฎรบานนั้นเมืองนั้นตองเสียอยางไร ก็ใหเสียตามชาวบานเมืองนั้น
ถาในกําหนดสามปแลวผูซื้อไมมีทุนรอน ฤาแชเชือนเสียมิไดตั้งการปลูกสรางเสนาบดีจะคืนเงิน
คาที่ให จะตัดสินเอาที่นั้นเสีย
ขอ ๕ วา คนอยูในบังคับอังกฤษที่เขามาอาไศรยอยู ณ กรุงเทพมหานคร ตองไปบอกแก
กงสุลใหจดชื่อไว ถาคนเหลานั้นจะออกไปทะเล ฤาจะไปเที่ยวเกินกําหนดทาง๒๔ชั่วโมงตาม
สัญญาไว ที่จะใหคนในบังคับอังกฤษอยูกงสุลจะไปขอหนังสือเบิกลองเจาพนักงายฝายไทยใหไป
ถาคนในบังคับอังกฤษจะกลับออกไปจากกรุงเทพฯถาขุนนางเจาพนักงานฝายไทยบอกแกกงสุลวา
มีเหตุควรจะหามมิใหออกไป กงสุลก็จะมิใหออกไป ถาคนที่อยูในบังคับอังกฤษไปเที่ยวระหวาง
ทาง๒๔ชั่วโมง กงสุลจะเขียนเปนหนังสือไทยใหไป วาคนนั้นชื่ออยางนั้น รูปรางอยางนั้น มีธุระ
อยางนั้นและจะตองใหเจาพนักงานฝายไทยประทับหนังสือไวเปนสําคัญดวย ถาเจาพนักงานฝาย
ไทยเห็นหนังสือแลวใหคืนหนังสือให ปลอยตัวไปโดยเร็ว ถาไมมีหนังสือกงสุลประทับตราเจา
พนักงานฝายไทยไปสําหรับตัว สงสัยวาเปนคนหนีก็ใหยึดตัวเอาไว แลใหมาบอกความแกกงสุลให
รู
ขอ ๖ วา คนซึ่งอยูในบังคับอังกฤษจะเขามาเที่ยว จะเขามาอาไศรยอยู ณ กรุงเทพฯจะถือ
ศาสนาคฤษเติน(คริสต) ไทยก็ไมหามปราม เมื่อจะสรางวัด(โบสถคริสต)ขึ้นจะทําไดก็แตในที่
เสนาบดีจะโปรดให คนซึ่งอยูในบังคับอังกฤษจะเขามาเที่ยว จะเขามาอาไศรยอยู ณ กรุงเทพฯจะ
จางคนที่อยูในบังคับไทยมาเปนลูกจาง เสนาบดีฝายไทยจะไมหามปราม ถาคนที่มีมูลนายจะมา
รับจางอยูกับคนในบังคับอังกฤษ มูลนายไมรู มูลนายจะมาเอาตัวไปก็เอาไปได ถาคนในบังคับ
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อังกฤษไปจางคนที่อยูใ นบัง คับไทยมาเปนลูก จาง ไม ไดทํา สัญญากับมูลนายเขาภายหลัง ถา
เกี่ยวของสิ่งหนึ่งสิ่งใด เสนาบดีฝายไทยไมชําระให
ขอ ๗ วา กําปนจะเขามาทอดนาดานเมืองสมุทปราการเขามาทอดไดแตจะขึ้นมา ณ
กรุงเทพฯไมได เมื่อกําปนรบชํารุดจะตองเขาอู เสนาบดีเจาเมืองกรมการเห็นวาชํารุดจริงจะยอมให
เอามาเขา อู ถา มีขุ นนางถือหนั ง สือพระเจา แผนดินกรุง ปริ ตเตนใหมาชวยกํา ปน รบเขามา ณ
กรุงเทพฯจะใหขึ้นมาแตลําเดียว ตองใหขึ้นมาจอดใตปอมปองปจจามิตร ปอมปจจนึก อยาให
ขึ้นมาพนปอม เวนแตเสนาบดีจะโปรดใหพนปอมจึ่งขึ้นมาได ถาไมมีเรือรบอังกฤษอยูในกรุงเทพฯ
คนอยูในบังคับอังกฤษจะวิวาทกันขึ้น กงสุลจะไประงับ ไทยจะใหทหารไปชวยกงสุลระงับพอระงับ
ได
ขอ ๘ วา คาทําเนียมปากเรือที่เคยเรียกแตลูกคาอังกฤษตามสัญญาเกาซึ่งทําไวในคฤษต
ศักราช๑๘๒๖ ปนั้น(สนธิสัญญาเบอรนีย) จะยอมเลิกเสียตั้งแตหนังสือสัญญานี้ใชไดพนนั้นไป
จะตองเสียแตภาษีสิ่งของขาเขาขาออก สินคาเขาจะตองเสียภาษีรอยละสาม จะเสียเปนของฤา
เสียเปนเงินคิดราคาตามราคาทองน้ํา สุดแตใจเจาของจะเสีย ถาของเสียภาษีรอยละสามแลวของ
จําหนายไมไดจะเหลือกลับออกไปมากนอยเทาใด ตองคิดสิ่งของภาษีที่เหลือคืนใหแกเจาของให
ครบ ถาราคาสิ่งของไมตกลงกันตองไปบอกกงศุลๆจะเรียกพอคาคนหนึ่งหรือสองคนชวยตีราคา
พอสมควร ถาลูกคาที่อยูในบังคับอังกฤษจะบันทุกเอาฝนมา ณ กรุงเทพฯไมตองเสียภาษี แตตอง
ขายฝนใหเจาภาษี ถาเจาภาษีไมซื้อเอาฝนไว ใหบันทุกออกไปโดยไมตองเสียอะไร ถาลูกคาอยูใน
บังคับอังกฤษ เอาฝนไปลักลอบขายลอบผิดสัญญาขอนี้ ใหริบเอาฝนเสีย ใหสิ้นแลของที่เปนสินคา
ที่จะบันทุกออกไปนั้น ตั้งแตของสิ่งนั้นออกมาจนไดเปนสินคาบันทุกกําปนออกไป ใหเสียภาษีแต
ชั้นเดียว ของสิ่งไรที่เปนสินคาในกรุงเทพฯจะเรียกเปนสมพักษร ฤาจะเรียกเปนภาษีปา ภาษีใน
กรุงเทพฯภาษีปากเรืออยางไรก็ใหเอาแตชั้นเดียว ภาษีสินคาในกรุงเทพฯทุกสิ่งจะเรียกภาษีใน
กรุงเทพฯฤาจะเรียกภาษีปากเรืออยางไร ไดกําหนดแจงในพิกัดอยูกับหนังสือสัญญาแลว ไดยอม
กันเปนชัดแลววาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตองเสียภาษีขางในแลว เมื่อลงเรือไมตองเสีย พวกลูกคาที่อยู
ในบังคับอังกฤษจะซื้อสินคายอมใหซื้อ แตผูทําผูปลูกแลของที่เขาขายนั้น ถาผูใดผูหนึ่งขัดขวาง
หามปรามภาษีที่กําหนดในพิกัดสัญญานี้ สินคาที่บันทุกเรือไทยเรือจีนที่เคยเสียแลว ฝายไทยจะ
ยอมลดภาษีใหเรือไทยเรือจีนแลชาติอื่นๆก็จะยอมลดใหลูกคาที่อยูในบังคับอังกฤษเหมือนกัน
ลูกคาที่อยูในบังคับอังกฤษจะเขามาตอเรือ ณ กรุงเทพฯ เสนาบดียอมใหตอแลวก็ตอได แลขาว
ปลาเกลือของสามสิ่งนี้ในกรุงเทพฯไมสมบูรณ มีหมายประกาศหามมิใหออกไปก็ได เงินทองแล
ของสําหรับตัวเขาไปตองเสียภาษี
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ขอ ๙ วา ความในกฎหมายซึ่งติดในสัญญานี้ กงสุลกับเจาพนักงานฝายไทยพรอมกัน
จะตองรักษา แลจะตองบังคับใหคนทั้งปวงกระทําตามกฎหมาย เจาพนักงานฝายไทยกับกงสุลจะ
คิดจัดแจงเพิ่มเติมกฎหมาย หวังจะรักษาหนังสือสัญญาใหเจริญก็ทําได เงินที่ปรับไหมและของที่
ริบเพราะผิดสัญญานี้ ตองสงเปนของในแผนดินกอน เมื่อกงสุลจะเขามาตั้ง ณ กรุงเทพ เจาของเรือ
แลกับตันนายเรือจะวาดวยการคาขายกับเจาพนักงานฝายไทยก็ได
ขอ ๑๐ วา ถาฝายไทยยอมใหสิ่งใดๆแกชาติอื่นๆ นอกจากหนังสือสัญญานี้ ก็จะตองยอม
ใหอังกฤษแลคนในบังคับอังกฤษเหมือนกัน
ขอ ๑๑ วา เมื่อพน ๑๐ ป ตั้งแตประทับตราเปลี่ยนหนังสือสัญญานี้แลว ถาฝายไทยฝาย
อังกฤษจะขอเปลี่ยนขอสัญญาใดๆในหนังสือสัญญานี้ แลขอใดๆในหนังสือสัญญาเกา ซึ่งทําไว
ในคฤษตศักราช๑๘๒๖ป ซึ่งมิไดยกเสียนั้น แลขอใดๆในกฏหมายคาขายแลพิกัดภาษีที่ติดอยูกับ
หนังสือสัญญานี้แลกฏหมายที่จะทําตอไปภายนา เมื่อไดบอกใหความรูปหนึ่งแลว จึ่งจะตั้งขุนนาง
ฝายไทยฝายอังกฤษเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได ตามแตเห็นควรเห็นชอบดวยกันทั้งสองฝาย
ขอที่ ๑๒ วา หนังสือสัญญานี้ทําไวเปนอักษรไทยฉบับหนึ่งเปนอักษรอังกฤษฉบับหนึ่ง
ขอความตองกัน เมื่อหนังสือสัญญาประทับตราเขามาเปลี่ยนกันแลวใชได เมื่อ ณ วันที่ ๖ เดือนเอ
ปริล คฤษตศักราช ๑๘๕๖ ป คิดเปนไทย ณ วันอาทิตยเดือนหา ขึ้นค่ําหนึ่ง จุลศักราช ๑๒๑๘ มี
มะโรงอัฐศก ผูสําเร็จราชการฝายไทยฝายอังกฤษ ทําหนังสือสัญญานี้เขียนเปน ๔ ฉบับ ลงชื่อ
ประทับตราดวยกันทั้งสองฝาย ทําไว ณ กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยา ณ วัน
พุฒ เดือนหก ขึ้นสองค่ํา ปเถาะสัปตศก
(ลงชื่อประทับตรา) เซอรยอนโบวริง ราชทูตอังกฤษ
(ลงชื่อประทับตรา) ทานผูสําเร็จราชการฝายไทย (หาดวง)

ภาคผนวก ข
มาตราวัด
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มาตราวัด
๑. มาตราวัดระยะทาง มีอัตราเทียบดังนี้
๔ กระเบียด เทากับ
๑ นิ้ว
๑๒ นิ้ว
เทากับ
๑ คืบ
๒ คืบ
เทากับ
๑ ศอก
๔ ศอก
เทากับ
๑ วา
๒๐ วา
เทากับ
๑ เสน
๔๐๐เสน
เทากับ
๑ โยชน
๒. มาตราเนื้อที่ มีอัตราเทียบดังนี้
๑๐๐ตารางวา เทากับ
๔ งาน
เทากับ

๑ งาน
๑ ไร

๓. มาตราหนาไม มีอัตราเทียบดังนี้
๔ กระเบียด เทากับ
๑๒ นิ้ว
เทากับ
๒ คืบ
เทากับ
๔ ศอก
เทากับ
๑๖ วา
เทากับ

๑
๑
๑
๑
๑

นิ้ว
คืบ
ศอก
วา
ยก

๔. มาตราเงินไทยโบราณ มีอัตราเทียบดังนี้
๘๐๐ เบี้ย
เทากับ
๑ เฟอง
๒ เฟอง
เทากับ
๑ สลึง
๔ สลึง
เทากับ
๑ บาท
๔ บาท
เทากับ
๑ ตําลึง
๒๐ ตําลึง
เทากับ
๑ ชั่ง
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๕. มาตราชั่งน้ําหนักทอง มีอัตราดังนี้
๘ กล่ํา
เทากับ
๒ เฟอง
เทากับ
๔ สลึง
เทากับ
๔ บาท
เทากับ
๒๐ ตําลึง
เทากับ

๑
๑
๑
๑
๑

๖ มาตราเงิน มีอัตราการเทียบน้ําหนักดังนี้
๓ เมล็ดผักกาด
เทากับ
๒ เมล็ดงา
เทากับ
๔ เมล็ดขาวเปลือก
เทากับ
๒ กลอม
เทากับ
๒ กล่ํา
เทากับ
๔ ไพ
เทากับ
๒ เฟอง
เทากับ
เทากับ
๔ สลึง
๔ บาท
เทากับ
๒๐ ตําลึง
เทากับ
๒๐ ชั่ง
เทากับ
๒๐ ดุล
เทากับ

๑ เมล็ดงา
๑ เมล็ดขาวเปลือก
๑ กลอม
๑ กล่ํา
๑ ไพ
๑ เฟอง
๑ สลึง
๑ บาท
๑ ตําลึง
๑ ชั่ง
๑ ดุล
๑ ภารา

เฟอง
สลึง
บาท
ตําลึง
ชั่ง

๗. มาตราชั่งน้ําหนักสิ่งของมีอัตราการเทียบ ดังนี้
๒๐ ตําลึง
เทากับ
๑ ชั่ง
เทากับ
๑ หาบ
๕๐ ชั่ง
๓ หาบ
เทากับ
๑ ภารา
ที่มา : กองแกว วีระประจักษ.จดหมายเหตุรัชกาลที่3.รัฐบาลในพระบาทสมเด็จปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช จัดพิมพทูลเกลาฯถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณ ในมหามงคลเฉลิมพระ
เกียรติวันพระบรมราชสมภพครบ200ปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ,2530
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๘. มาตราเงินไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและตนรัตนโกสินทร
๑ หาบ
เทากับ
๕๐ ชั่ง
๑ ชั่ง
เทากับ
๒๐ ตําลึง
๑ ตําลึง
เทากับ
๔ บาท
๑ บาท
เทากับ
๔ สลึง
๑ สลึง
เทากับ
๒ เฟอง
๑ เฟอง
เทากับ
๒ ไพ
๑๐๐-๔๐๐เบี้ย
เทากับ
๑ บาท
ที่มา : สุจริต ถาวรกุล. มาตราเงินไทย. พระนคร:โรงพิมพกฤษณะปกรณ,๒๕๐๓
๙ มาตราชั่ง ตวง วัด (ไทยเดิม มาตราเมตริก)
มาตราชั่ง
๑ หาบหลวง เทากับ
๖๐ กิโลกรัม
๑ ชั่งหลวง เทากับ
๖๐๐ กรัม
๑ กะหรัตหลวง เทากับ
๒๐ เซนติกรัม
มาตราตวง ๑ เกวียนหลวง เทากับ
๒,๐๐๐ ลิตร
๑ ปนหลวง เทากับ
๑,๐๐๐ ลิตร
๑ สัด
เทากับ
๒๐ ลิตร
๑ หนานหลวง เทากับ
๑ ลิตร
มาตราวัด
๑ เสน
เทากับ
๔๐ เมตร
๑ วา
เทากับ
๒ เมตร
๑ ศอก
เทากับ
๕๐ เซนติเมตร
๑ ไร
เทากับ
๑,๖๐๐ ตารางเมตร
๑ งาน
เทากับ
๔๐๐ ตารางเมตร
๑ ตารางวา เทากับ
๔ ตารางเมตร
ที่มา : เสถียร วิชัยลักษณ,(รวบรวม).พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พระพุทธศักราช
๒๔๖๖ ฯลฯ. พระนคร:โรงพิมพนิติเวชช,๒๕๐๘

ภาคผนวก ค
พระราชกําหนดสักเลกรัชกาลที่ 2
ปมะเมีย โทศก จุลศักราช ๑๑๗๒ (พ.ศ.๒๓๕๓)
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พระราชกําหนดสักเลก รัชกาลที่ ๒ ปมะเมีย โทศก จุลศักราช ๑๑๗๒ (พ.ศ.๒๓๕๓)
กฎใหไวแกพระสุรัสวดีซาย ขวา ใน นอก ใหกฎหมายบอกแกเจาพระยา และพระยา
พระ หลวง เมือง เจาราชนิกูลแล(ขา)เจาตางกรม หากรมมิได ในพระราชวังหลวง แลพระราชวังบวร
สถานมงคล ผูรักษาเมือง ผูรั้ง กรมการ ณ หัวเมือง เอก โท ตรี จัตวา ปากใตฝายเหนือจงทั่ว
ดวยพระบาทสมเด็จบรมธรรมมิกราชา นราธิบดี ศรีสุริยวงศ องคราเมศวรราช บรมนา
รถบรมบพิตรพระพุทธเจาอยูหัวผูทรงทศพิธราชธรรม อนันตวิริยาทิโพธาภิรัตน กอปรดวยบวรมัตถ
มหากรุณาปรีชาญาณ พระบวรสันดานหมายมั่นในกฤษณาภินิหาร ภาระที่จะทะนุบํารุงรักษาพระ
บวรพุ ท ธศาสนา สมณชี พ ราหมณ ไ พร ฟ า ประชากรทั่ ว ประเทศ อั น เป น พระราชอาณาเขตขอบ
ขัณฑสีมา บรรดาพึ่งพระบารมีพระบรมโพธิสมภาร ใหรับพระราชทานทํามาหากินอยูเย็นเปนสุข
เสด็จออกมา ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พรอมดวยอรรคมหาเสนาพฤฒามาตยราชกระวีมนตรี
มุข ทูลละอองธุลีพระบาทโดยลําดับ จึงมีพระราชโองการมานพระบัณฑูรสุรสีหนาทดํารัสเหนือเกลาฯ
สั่งวา ประเพณีสมเด็จพระบรมมหากษัตราธิราชแตกอนสืบมา จักทะนุบํารุงพระบวรพุทธศาสนาให
ถาวรวัฒนาการได ก็อาศัยชุบเลี้ยงหมูทะแกลวทหารซองสุมพลโยธา สะสมเครื่องสรรพศาสตราวุธ
ประกอบกับพระบารมีพระราชเดชาอาณาจักรเปนประธาน จึงเสด็จสูรบทําสงครามปราบปราม
ปจจามิตร มิใหพระพุทธศาสนา เปนอันตรายแกขาศึกได เปนเยี่ยงอยางลําดับพระมหากษัตริยสบื มา
และกรุงเทพมหานครศรีอยุธยาทุกวันนี้ไพรพลโยธาหมูทหารซึ่งเคยทําราชการสงครามแตกอนมาก็
ชราพิการลมตายรวงโรย เบาบางลงไป ไพรหลวงสมกําลังแลเลกหัวเมืองที่มีตัวอยู ก็โจทหมูไปตาง
กรม ฝายนายไมไดมารองขอแลกเปลี่ยน ยอมใหมิไดขัดขวางไว โดยวาสนาพลการก็มีบาง นายเดิม
ไดติดตามวากลาวยังคางกันอยูจนทุกวันนี้มิไดหักโอนบาญชีตอกัน(ก็มีบาง) เหตุฉะนั้นบาญชีจึงฟน
เฟอนคางเกินกันมาชานาน บางก็อพยพหลบหนีราชการหนีเขาไปซุกซอนอยูปาดงก็มีมาก เพราะเจา
หมูมูลนายใชสอยตรําตรากไมผอนปรน ไพรจึงขัดสนทนมิได ที่มีกิจสุขทุกข ฝายนายหมวดนายกอง
หาเอาธุระไมกลัวโทษภัยจึงหนี บางที่ หลบเจาหนี้หนีนายเงินไปโดยขัดของ บางก็ตองทุกขโทษ
สินไหมพินัย ครั้นจะกลับเขามาก็กลัวเพราะตัวนั้นกระทําความผิดไวจึงสูยากลําบากในดงปามาชา
นาน แลเลกจําพวกนี้ก็อาศัยแอบแฝงอยูในเจาเมืองกรมการปดบังไวเปนอาณาประโยชนก็มี บางที่
ชักชวนกันคบเพื่อนพวกละสิบสี่สิบหาคน สมัครเขามาเปนขา หานายหนาใหเดินเอาหนังสือเจาตาง
กรม หากรมมิไดแลขาราชการผูใหญผูนอย แตงตั้งกันออกไปเปนพวกซองกองสวยก็มีทุกหัวเมืองเปน
อันมาก จึงคบหาพากันกําเริบใจกระทําโจรกรรมชางมาโคกระบือเสือกไสเขาไวในซอง เจาของ
ติดตามรูสึกตัวกลัวจะจับ กลับยักยายสับเปลี่ยนสงตอๆไปจึงไดเกิดการวิวาทพยาบาทลอบฆาฟนกัน
เนืองๆใหความเคืองใตฝาละอองธุลีพระบาท แตครั้งแผนดินพระพุทธเจาหลวงในพระบรมโกศมา
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หลายปบัดนี้พระบาทสมเด็จพระบรมนารถบพิตรพระพุทธเจาอยูหัว เสด็จปราบดาภิเษกเศวตฉัตร
เสวยราชสมบัติใหม ตั้งพระทัยจะรักษาพระบวรพุทธศาสนาแลไพรฟาขาแผนดิน มิใหเปนอันตราย
แกขาศึกได จึงมีพระราชโองการสั่งใหสักเลกหมายหมูใหม แลวใหกรมพระสัสดีชําระเลกซึ่งวิวาท
เกี่ยวของคางเกินกันมา แตครั้งแผนดินสมเด็จพระพุทธเจาหลวงในพระบรมโกศ จะใหสําเร็จแกกนั ใน
ครั้งนี้ ใหผูมีคดีเกี่ยวของดวยเลกนั้นเรงมาวากลาวใหสําเร็จ ถาละเลยไวมิไดมาใหชําระในขณะนี้ ไป
ภายหนาจะเอาเขามาวากลาวนั้นมิได แลใหเจาเมืองกรมการสั่งแขวงนายบานนายอําเภอประกาศ
ปาวรอง บรรดาขาหนีเจาบาวหนีนาย ไพรหลวงสมกําลัง ทาสเชลย ทาสสินไถ ที่ซุกซอนอยู ณ ปาดง
จงทั่ว ใหเขามาหามูลนายเดิมโดยดี พระราชทานโทษภาคทัณฑไวครั้งหนึ่งถาแลมิไดสมัครอยูกับ
นายเดิม จะสมัครอยูกับเจาเมืองกรมการหัวเมืองใด แลเจาตางกรม หากรมมิได ในพระราชวังหลวง
แลกรมพระราชวังบวรสถานมงคล แลขาราชการผูใหญผูนอยหมูใดกรมใด จะพระราชทานใหอยู
ตามใจไพรสมัครแตในครั้งเดียวนี้เปนปฐมบัญญัติไว เบื้องหนาไปจักใหคงหมูอยูตามสักครั้งนี้ อนึ่ง
เลกหัวเมืองซึ่งอพยพหลบหนีนั้นใหคงเมือง จะผลัดเปลี่ยนกันโดยใจไพรสมัครไดแตในเมืองเดียวกัน
เหตุวาเลกหัวเมืองนั้นนอยตัวจะรวงโรยเบาบางไป ซึ่งจะใหไปอยูเมืองอื่น แลมูลนายอื่นนั้นมิได หาม
อยาใหเอาไวเปนอันขาดที่เดียว ถาแลเลกบรรดาอพยพหลบหนีทั้งปวงจะเอาปาเปนที่พึ่ง ดื้อดึง
ขัดขวางมิเขามาสามิภักดิ์โดยดี มีอยู ณ แขวงเมืองใด ก็ใหเจาเมืองกรมการเมืองนั้น จัดกองทัพออก
ตีติดตามจับตัว(แล)บุตรภรรยามาใสตารางเสียใหสิ้นเชิง ถาหัวเมืองใดเกลี้ยกลอมเลขไดมากนอย
เทาใด ก็ใหเมืองนั้นบอกจํานวนเลกแลชื่อคนตําบลบาน วาเปนบาวมูลนายชื่อนั้นลงมายังลูกขุน ณ
ศาลาแจงไว หามมิใหผูรักษาเมืองกรมการปดปงอําพรางไวแตคนหนึ่งขึ้นไปเปนอันขาดทีเดียว
นับแตนี้สืบไปเมื่อหนา ขาทูลละอองธุลีพระบาท ณ กรุงเทพมหานครฯ แลหัวเมืองทั้งปวง
แลเจาตางกรม หากรมมิได บรรดาไดตั้งซองเกลี้ยกลอมเลกไพรหลวงสมกําลังขาหนีบาวหนีนายไว
แหงใดตําบลใด ก็ใหยกเลิกเสีย แตเลกนั้นจะสมัครอยูกับผูใด ใหผูนั้นนําสักโดยสิ้นเชิง หามอยาให
ผูใดตั้งซองเกลี้ยกลอมผูคนไว ณ ปาดงสืบไป แลเปนใจดวยผูหลบหนี เหมือนกระทํามาแตหลัง ถา
ผูใดมิฟง ยังใหตั้งซองสะสมผูคนไว ณ ปาดงเหมือนแตกอน จะใหลงโทษผูนั้น เสมอโทษขบถ
อนึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสักเลก ณ กรุงฯสิ้นจํานวนแลว จะใหขาหลวงกองสักขึ้น
ไปสักเลก ณ หัวเมืองไกลเมื่อไร ก็ใหผูรักษาเมืองผูรั้ง กรมการทั้งปวงสอดแนมจับเลกลอยแอบแฝง
หาสังกัดมูลนายมิได ใหสักไวเปนเลกหัวเมือง ถาเลขมีมูลนายอยู ยังมิไดสักเลกครั้งนี้ ก็ใหเจาเมือง
กรมการจับเอาตัวบอกสงลงมา จะใหลงพระราชอาญาตัวเลกแลมูลนายผูปดบังจงหนัก แลวจะใหสง
ตัวเลกนั้นขึ้นไปเปนตะพุนหญาชาง
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อนึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯวาเลขไพรหลวงทั้งปวงนั้นใคร(ไดรับ)ราชการเหนื่อยยาก
ตรากตรํามาหลายป ครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเจาอยูหัว เสด็จปราบดาภิเษกใหมทรงพระกรุณา
จักลดหยอน ใหเขามารับราชกาลแตเดือนหนึ่งใหออกไปทํามาหากินอยูสามเดือน แลใหกระทําตาม
พระราชกําหนดกฎหมายนี้จงทุกประการถาผูใดมิฟง จะเอาตัวเปนโทษ
กฎใหไว ณ วันอาทิตย ขึ้นหกค่ํา เดือนอาย จุลศักราช ๑๑๗๒ ปมะเมียนักษัตรโทศก”

ภาคผนวก ง
พฤกษวัตถุและสัตววัตถุ

154

พฤกษวัตถุและสัตววัตถุ
กระวาน:พฤกษวัตถุ
กระวานเปนผลของพืชที่มีชอื่ พฤกษศาสตรวา Amomum testaceum Ridl..ในวงศ
Zingiveraceae มีชื่อพองวา Amomum krervanh Pierre บางทีเรียกวา กระวานขาว เพราะมีผลสี
ขาว และมีผลออนอยูดวย หรือ กระวานดํา เพราะผลทั้งหมดผิวคล้ํากวาและเปนผลแกทงั้ หมด
หรือ กระวานโพธิสัตว เพราะมีมากทีแ่ นวเทือกเขากระวาน บริเวณแขวงโพธิสตั ว ในประเทศ
กัมพูชาปจจุบนั มีชื่อสามัญวา Siam cardamon เพราะเปนกระวานที่สงออกขายจากสยามซึง่ เปน
ที่รูจักของชาวยุโรปตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 17 หรือเรียกวา Camphor seed เพราะมีการบูรอยูใน
เมล็ด
กระวานเปนพืชที่ขึ้นในทีท่ ี่มคี วามชืน้ สูงและมีไมใหญปกคลุม ในประเทศไทยพบชึน้ ที่
ปาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อวา กระวานจันท) ในปาทุง ใหญนเรศวรในสวนที่ติด
กับตอนใตของอําเภออุมผาง จังหวัดตาก ลงไปจนถึงภาคใตของประเทศตั้งแตลําน้าํ ปราณจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ถึงจังหวัดนราธิวาส
กระวานเปนไมลมลุก มีเหงา สูงประมาณ 2 เมตรกาบใบหุมซอนกันทําใหดูคลายลํา
ตน ใบเปนใบเดี่ยว แคบ ยาว รูปขอบขนาน ปลายแหลม ชอดอกออกจากเหงา ชูขึ้นมาเหนือพื้นดิน
แลวแผราบไปรอบกอ ใบประดับมีสีเหลืองนวลมีขนคาย เรียกซอนสลับกันตลอดชอ ในซอกใบ
ประดับมีดอก 1-3 ดอก กลีบดอกเปนสีเหลือง เปนหลอดแคบ เกสรตัวผูไมสมบูรณแปรสภาพเปน
กลีบขนาดใหญสีขาว มีแถบสีเหลืองตรงกลาง ผลคอนขางกลมสีนวล มี 3 พู ผลออนมีขนแตจะรวง
ไปเมื่อแก ผลแกจะแตกขางในมีเมล็ดจํานวนมาก ทัง้ ผลและเมล็ดมีกลิน่ หอม
ผลกระวานมีกลิ่นการบูร มีพมิ เสนอยูรอยละ 22.5 หนอออนและชอดอกออนกินได ผล
เปนเครื่องเทศในอาหารหลายชนิด ใชแตงกลิ่นเหลา
โบราณวาผลกระวานมีสรรพคุณขับลมและใชเปนสวนผสมในยาถายเพื่อลดอาการไซ
ทอง
ครั่ง:สัตววัตถุ
ครั่งเปนชันชนิดหนึง่ ไดจากแมลงหลายชนิดในสกุล Laccifera วงศ Lacciferidae (เดิม
วงศ Coccidae)เชนครั่งที่ผลิตเชิงการคาในประเทศไทย สวนใหญไดจากแมลงชนิด Laccifera
chinesis Mahdihassan สวนที่ผลิตเชิงการคาในประเทศอินเดียและประเทศอื่นๆเปนแมลงชนิด
laccifera lacca Kerr,L.indicola Kapur หรือ L.albizziae Green หรือแมลงในสกุล Laccifera
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ชนิดอื่นๆ ตัวครั่งปลอยชันนี้ออกมาจากตอม (Glands)ตามตัวของมันเพื่อหอหุม ทํารังคลุมตัว
สําหรับอยูอาศัยวางไขและเลี้ยงตัวออน
ภายในรังครั่งมีแมครั่งอยูตัวหนึง่ ครั่งตัวเมียนี้จะอาศัยอยูในรังจนถึงวันที่ตัวออน(larae
)คลานออกจากรังก็จะหมดหนาที่ แลวจะตายอยูภายในรังนั่นเอง โดยไมเคยออกมาภายนอกเลย
รวมเวลาตั้งแตเริ่มทํารังจนกระทัง่ สิ้นชีวิตในวันสุดทายที่สงลูกออนออกจากรังราว 6 เดือน ในตอน
แรกแตละรังก็จะอยูในกิ่งไมหางๆกัน เมือ่ รังโตขึ้นเนื่องจากชันครั่งทีป่ ลอยออกมามากขึ้น ก็จะ
คอยๆขยายโตตามลําดับ ทําใหเห็นเปนปมตะปุมตะปาติดกันเปนพืดตลอดกิ่ง
ชีพจักร (life cycle)ของตัวครั่งเริ่มที่ตวั ครั่งตัวออนซึ่งมีรูปรางคลายเรือ ยาวราวครึ่ง
มิลลิเมตร ลําตัวมีสีแดงเปนปลอง มีสามสวน คือ หัว อก และทอง มีขา 6 ขา มี สองตา มีปาก
(proboscis) คลายปลายเข็มฉีดยา มีหนวดคูอยูปลายหัว (branched antennae)ตอนปลายหนวด
แยกออกเปนแฉกและมีหาง(setae) ที่คอนขางยาวคูห นึง่ เคลื่อนไหวไปมาอยางเชื่องชา ตัวออนครั่ง
จะเริ่มใชปากเจาะทะลุเปลือกไมเขาไปถึงทอลําเลียงแลวดูดเอาน้าํ เลีย้ งของพืชมาเลี้ยงชีวิต
จากนั้นตัวออนจะปลอยชัน(resin) ที่เรียกกันวา ครั่ง(lac)ออกจากตอมทีม่ ีอยูใ นตัวเพื่อหอหุม
ตัวเองเปนรังครั่ง มีสองแบบ คือรังครั่งตัวผูและรังครั่งตัวเมียในสัดสวนราว 3:7 ที่ตางกันตามความ
สั้นยาวของรัง
รังครั่งตัวผูจะยาวกวารังครั่งตัวเมียมีทางออกเปนวงกลมสีขาวทางทายรัง สวนรังตัว
เมียจะสัน้ กวา เปนรูปวงกลมครั่งตัวเมียจะอยูในรังตลอดชีวิต รังครั่งตัวเมียจะมีชองอยูสามชอง
สองชองดานบนเปนชองลม สําหรับใหอากาศผานเขาออก และชองที่สามเปนชองขับถายของเสีย
มีเสนคลายขี้ผึ้งสีขาวทอดยืน่ ออกมาจากชองทัง้ สามนี้ เพื่อชวยไมใหชันที่ปลอยออกมาปดชองลม
และชองถาย กันมิใหชองเหลานี้ตนั เสนขีผ้ ึ้งเหลานี้ บางทีก็ยื่นยาวออกมามากจนทําใหเห็นปมครั่ง
ที่เกาะอยูตามกิ่งไมเปนสีขาวสะพรัง่ ไปหมด
เมื่อครั่งตัวผูทาํ รังไดราว 6-8 สัปดาหกเ็ ปลี่ยนสภาพจากตัวออนเปนตัวแก จากนัน้ อีก
ราว 4 สัปดาห ตัวครั่งตัวผูที่โตเต็มที่แลว มีสีแดง ขนาดราวสองเทาของตัวออนครั่ง อาจมีปก
หรือไมมีก็ได จะคลนถอยหลังออกจากรังแลวเขาไปในรังของครั่งตัวเมียทางชองขับถายเพื่อผสม
พันธุเ มื่อผสมพันธุแลวจะออกจากรังตัวเมีย แลวจะตายภายใน 2-3 วัน สวนครั่งตัวเมียเมื่อมีอายุ
ไดราว 6-8 สัปดาห จะปลอยชันออกมามากทําใหเห็นเปนปมพอกสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ในระยะนีต้ า
ทั้งสองขางและขาทัง้ หกขางจะหลุดหายไป ทําใหมีลกั ษณะคลายถุง จากนัน้ ครั่งตัวเมียจะหดตัว
ทําใหเกิดที่วา งขึ้นภายในสําหรับเปนที่วางไขและฟกไข จนเปนครั่งตัวออน
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โดยทัว่ ไปในรังหนึ่งๆจะมีครั่งตัวออนอยูรวมกันราว 200-500 ตัว ตัวออนครั่งจะทยอย
ออกจากรังจนหมดกินเวลา 2-3 สัปดาห แตมีชวงหนึง่ ราว 4-5 วันตัวออนครั่งจะออกมามากที่สุด
เมื่อออกมาแลวจะคอยๆคลานไปหาทําเลที่อยูอาศัยที่เหมาะสมคือกิง่ ไมที่อวบออนเปลือกไมแข็ง
หรือออนจนเกินไป บางครั้งตัวออนครั่งจะคลานจากกิ่งออนลงมาถึงโคนตนแลวคลานกลับขึ้นไป
ใหม จนมองเห็นเปนสีแดงออนๆเต็มไปหมด ซึ่งอาจใชเวลาอยูราว 2-3 วัน
ตนไมทนี่ ิยมเลี้ยงตัวครั่ง มี ตนกามปูหรือตนจามจุรีแดง ตนพุทรา ตนทองกวาว ตน
ตะครอ ตนสีเสียด ตนมะแฮะนก ตนถัว่ แระตน กิ่งไมที่มีครั่งที่เก็บไดนั้นมักนํามามัดรวมๆกัน แช
น้ําราว1-3 วัน ใชของหนักทับใหจมอยูใตน้ํา ราว 15-30 เซนติเมตร เพื่อกําจัดแมลงบงชนิดที่อาจ
อยูในรังครั่งแมลงเหลานี้หากตายในรังครั่งจะทําใหครั่งเสื่อมคุณภาพลง ครั่งที่ถกู แกะออกจากกิ่ง
ไมจะถูกนําไปเกลี่ย ใหสงู ราว 10-15 เซนติเมตร ผึ่งในที่รม โปรง ไมใหถูกแดดบนพื้นที่สะอาด ใช
คราดเกลี่ยบอยๆ (ชวงนีน้ ้ําหนักครั่งจะลดลง) ครั่งที่ไดในขั้นนีจ้ ะเรียกวา ครั่งดุน (stick lac) ที่อาจ
ประกอบดวย ชันครั่ง สีครั่ง และขี้ผึ้ง วากของแมครั่งที่ตายในรัง กิ่งเปลือกไม และเศษไมที่แกะติด
ออกมา
ครั่งที่แกะออกจากกิง่ ไมทกี่ องสุมทิง้ ไว จะรวมตัวกันจับกันเปนกอนแข็งเรียกวา ครั่ง
กอน ทําใหคณ
ุ ภาพเสื่อมลงเรื่อยๆ ครั่งดิบที่ไดจะเตรียมเปนครั่งเม็ด(seed lac) โดยการบดและ
แรงใหครั่งดิบเปนกอนโตเสมอกันขนาดราว 3-6 มิลลิเมตร ลางน้ําออกหลายครัง้ จนสีครั่งออกหมด
เติมเกลือปริมาณ2เทาของปริมาณครั่งในการลางครั้งสุดทาย ราว 5 นาที ปลอยใหนา้ํ นิง่ ครั่งจะ
ลอยขึ้นมาบนผิวน้าํ จึงชอนออกแลวลางน้าํ จนหมดรสเค็ม ครั่งดุนประมาณ 8 กิโลกรัมจะไดครั่ง
เม็ดราว 5 กิโลกรัม
ผลิตภัณฑที่ไดจากครั่งเม็ดมีสองอยาง คือ
1.เชลแลค (shellac) เปนแผนครั่งบริสุทธ ปราศจากวัตถุอื่นใดเจือปน เตรียมไดจากทั้ง
ครั่งดิบและครั่งเม็ดโดยการบรรจุในถุงผา ใหความรอน แลวบิดถุงผาใหแนนเรื่อยๆ เนื้อครั่งจะ
คอยๆซึมออกมาจากถุงผา ปาดเอาเนื้อครั่งที่ซึมออกมาใสภาชนะที่อังดวยความรอนจากไอน้าํ เนื้อ
ครั่งนั้นจะออนตัว เอาเนื้อครั่งที่ไดออกมายืดเปนแผนบางๆ ในขณะที่ครั่งยังรอนๆปลอยใหเย็แลว
หักเปนชิน้ เล็กๆ เรียกวา เชลแลค
2.ครั่งแผน (button lac) เปนครั่งทีห่ ลอมออกมาแลวทําเปนแผนกลม ลักษณะคลาย
กระดม ขนาดผาศูนยกลางราว7.5 เซนติเมตร หนาราว 6 มิลลิเมตร วิธที ําเหมือนกับวิธีการทํา
เชลแลคแตเอาครั่งบริสุทธิท์ รี่ อนหยอดลงบนแผนเหล็กหนาเรียบที่สะอาดและขัดเงาขึ้นมันตาม
ขนาดที่ตองการ กอนที่ครั้งจะแข็งตัวอาจตอกหรือประทับตราเครื่องหมายใดๆก็ได
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เมื่อเอาครั่งละลายน้าํ จะไดสแี ดง สีนนี้ ําไปยอมอาหารได และเมื่อสารสมกวนสีแดงที่
ไดจะทําใหมีสมี วงแดงคล้าํ ใชเปนสียอมไหมและหนังสัตว
ตําราสรรพคุณยาโบราณวา ครั่งมีรสฝาด มีสรรพคุณบํารุงโลหิต หามเสมหะ คุมอาจม
แกทองรวง ทองเสีย บิด บางตําราวา ครัง่ ที่เกิดจากตนกามปูใชกนิ แกไอ ใชทาแกขอหักซน
สีเสียด: พฤกษวัตถุ
สีเสียดเปลือกมีชื่อทางพฤกษศาสตรวาPentace burmanica Kurz. ในวงศ Tiliaceae
พืชชนิดนี้เปนตนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญสูง 15-30 เมตร ลําตนเปรา ตรง เปลือกสีเทาคอนขาง
เรียบ เปลือกในเปนเสนหยาบๆสีนา้ํ ตาลแดง ใบเปนใบเดี่ยวเรียงสลับกัน รูปไข กวาง3.5-8
เซนติเมตร ยาว8-14 เซนติเมตรโคนใบมนและมักมีหยักเวาตื้นๆปลายเรียวและมักหยักเปนสาม
ชาย เนื้อใบคอนขางหนา เนียน และเกลี้ยง ขอบใบบริเวณที่คอนไปทางปลายมักหยักเปนคลื่น
หางๆ ดอกออกรวมเปนชอทางปลายกิ่งดอกมีขนาดเล็กสีขาว โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเปนรูป
ระฆัง ปลายแยกเปน 5 กลีบ รูปชอน เกสรตัวผูมี 25 อัน เกลีย้ ง รังไขเปนรูปปอมๆมี5ชอง มีสนั หรือ
ครีบตามยาว 5ครีบ มีขน ผลรูปกระสวย ยาวราว 4.5เซนติเมตร มีครีบบางๆตามยาว 4-5 ครีบ
เปลือกมีรสฝาด บางถิ่นใชเคีย้ วกับหมากพลู
โบราณวาใชเปลือก ตมเปนยาแกบิด ทองรวง เปลือกอมแกแผลในปากและลําคอ ฝน
เอาน้าํ ทาแผลแกแผลเนาเปอ ยพุพอง
ขี้ผึ้ง: สัตววัตถุ
เปนรังผึง้ ที่เหลือจาการแยกน้ําผึง้ ออกไปแลว นํามาตมกับน้าํ จนขี้ผงึ้ หลอมหมด ตัง้ ทิง้
ใหเย็น ขี้ผึ้งจะแข็งลอยตัวอยูช ั้นบน สิ่งสกปรกจะละลายและตกตะกอนในน้ํา แยกเอาขี้ผึ้งที่แข็งตัว
มาหลอมใหมชอนเอาสิง่ สกปรกอื่นๆออกอีกครั้ง ตักสวนที่สะอาดออกมาใสภาชนะ ทิ้งไวใหเย็นจะ
ไดขี้ผึ้งสีเหลือง ถาตองการสีขาวก็ฝานขีผ้ ึ้งสีเหลืองเปนแผนบางๆแลวนําไปตากแดดราวรอยกวา
วัน สีจะขาวขึน้ ขี้ผึ้งที่ดีควรมีสีเหลืองหรือสีน้ําตาลออน หักไดงาย รอยหักไมเรียบ ใชมือถูจะออน
ตัว มีกลิน่ ออนเฉพาะตัว ไมละลายน้ํา
ตําราสรรพคุณยาโบราณวา ขี้ผึ้งมีรสชุม สุขุม ชวยสมานแผล แกปวด แกบิดเรื้อรัง แก
หนอง และแผลถูกความรอน นอกจากนั้นยังใชหุมยาเม็ดเพื่อเก็บยาใหใชไดนาน เปนตัวชวยใน
การทําใหเนื้อยาตางๆแข็งตัวขึ้น

