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The objectives of this study were to trace the development of cattle trading in the
communities of Tambon Rao Tonchan, Srisamrong district of Sukhothai Province, trading
growth, the changing roles of Dongo cattle market from past to present, and the social and
economic relationship among the traders in this market. The research methodologies employed
in this study were documentary research, interviews of cattle market owner and traders, and
participant observation of trading activities in the market. A geographical survey of various
communities involved in cattle market in Sukhothai province was also conducted. For data
analysis, exchange theory was employed to explain the growth of cattle trading in Dongo market
and patrol-client theory was employed to discuss social and economic relationships among
traders. The study found that the growth of Dongo cattle market was based on a long tradition of
cattle trading that existed in Sukhothai region. The market’s existence and continuity were the
results of its continuity in terms of location, ownership, and trading networks. The market was
situated in the same area, which had long been the region’s cattle trading center. The market’s
ownership was help by people in a single family. Cattle trading partners were established and
maintained between Theon buyers and local cattle raisers. The growth of Dongo cattle market
was determined by a number of significant factors; its strategic location on the junction of
inter-regional communication routes, a long history of cattle trading, a suitable environment and
climate for cattle for cattle raising, and the growth and decline of other cattle markets in the area.
Originally, the social and economic relationships among Dongo cattle market traders were based
on patron-client relationship determined by social and moral obligations. However, trade
expansion in the market  had resulted in a changing patron-client relationship based on capitalistic
mode of profits and interests.
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยมีวิถีการดํารงชีวิตอยูในสังคมกสิกรรม  ประชากรสวนใหญของประเทศ

ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตร  การเพาะปลูก  ทํานา  ทําไร  ในอดีตการเลี้ยงวัวควายจึงนับได
วาเปนสวนประกอบสําคัญควบคูไปกับการกสิกรรม  เพราะเกษตรกรมีความจําเปนตองใชแรงงาน
จากวัวควายชวยในกิจกรรมการผลิตตาง ๆ ในไรนา    นับตั้งแตการไถ    พรวน   นวดขาว   ลากเข็น
ผลผลิตเขาสูยุงฉาง      ตลอดไปจนถึงการเทียมเกวียน   ลากลอเพื่อขนสงผลิตผลทางการเกษตรจาก
ทองถ่ินที่หางไกลในชนบทไปสูตลาดพืชผลทางการเกษตรในเมือง         แรงงานจากวัวควายจึงเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการเกษตรกรรม        การเลี้ยงวัวควายของชาวนา  ชาวไรจึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
การใชแรงงานเปนหลัก

วัวควายนับเปนสัตวเล้ียงที่มีความสําคัญเปนอยางมากทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม  
เพราะนอกเหนือจากความจําเปนที่ตองใชแรงงานจากวัวควายในดานการผลิตแบบสังคมกสิกรรม
แลว  เนื้อวัวควายยังเปนอาหารที่ประชาชนทั่วไปนิยมบริโภคอีกดวย  วัวควายที่มีอายุมากเมื่อถูก
ปลดจากการใชงาน  หรือหมดความจําเปนที่จะใชแรงงานแลวจะถูกนําไปขายแกพอคาผูรวบรวมวัว
ควายสําหรับปอนโรงฆาสัตว  เพื่อแปรรูปเปนเนื้อสัตวใหแกตลาดผูบริโภคตอไป

ความจําเปนตลอดจนความสําคัญของวัวควาย  ทั้งในสวนของการเปนปจจัยการผลิต
และการบริโภคสงผลใหเกิดระบบการคาและระบบการตลาดวัวควายขึ้นในทองถ่ินชนบทตาง ๆ 
โดยทั่วๆไป  ตลาดวัวควายมักมีการจัดตั้งขึ้นตามหมูบานหรือตําบลใหญ ๆ ซ่ึงเปนแหลงที่เกษตรกร
มีการเลี้ยงวัวควายไวใชงานเปนจํานวนมาก  โดยมีการกําหนดวันเวลาซื้อขายที่แนนอนในแตละ
สัปดาหหรือแตละเดือน

อยางไรก็ตามตลาดวัวควายที่เกิดขึ้นในระยะแรกนั้น  ยังคงเปนไปเพื่อประโยชนในทาง
การเกษตรกรรมเปนหลัก ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรยังคงใชแรงงานวัวควายดําเนินกิจกรรมทางการ
ผลิตในไรนา   การซื้อขายแลกเปลี่ยนวัวควายระหวางเกษตรกรกับพอคาจึงมีการเปลี่ยนแปลงและ
สัมพันธกับฤดูกาลเพาะปลูกในไรนาของเกษตรกรเปนสําคัญ  วัวควายที่ถูกนํามาขายใหแกพอคา   
ผูรวบรวมวัวควายเพื่อสงโรงฆาสัตวจึงมักเปนวัวควายที่มีอายุมากเกินกวาจะใชงานไดแลวเปนสวน
ใหญ  ตลาดวัวควายจึงเปนสถานที่ซ้ือขายแลกเปลี่ยนวัวควายระหวางเกษตรกรและพอคา  ซ่ึงนับวา
เปนการสะดวกอยางมากที่การซื้อขายแลกเปลี่ยนวัวควายกระทํากันภายในตลาด          ระบบการคา
และตลาดวัวควายที่เกิดขึ้นตามหมูบานตําบลในชุมชนทองถ่ินตาง  ๆ     ทั่วไปจึงมีบทบาทสําคัญใน
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การตอบสนองความตองการของเกษตรกรและพอคาวัวควายไดเปนอยางดี
ในปจจุบันวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้น  กิจกรรมทางการผลิต

ในทุกดานของเกษตรกรเปลี่ยนไปใชเครื่องจักรกลทุนแรงในไรนาทดแทนแรงงานจากวัวควาย 
ความจําเปนที่จะเลี้ยงวัวควายไวใชงานในไรนาจึงลดความสําคัญลงเปนอยางมาก  แตขณะเดียวกัน
การเลี้ยงวัวควายในปจจุบันกลับเปลี่ยนไปเปนการเลี้ยงเพื่อการคามากยิ่งขึ้น  ซ่ึงเปนผลมาจาก  
ความตองการบริโภคเนื้อวัวและควายภายในประเทศมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นตามจํานวนประชากร  ใน
ปจจุบันเกษตรกรมีการตื่นตัวในการเลี้ยงวัวควายเพิ่มมากขึ้น  เพราะผลตอบแทนดานราคามีแนว
โนมคอนขางดีเมื่อเทียบกับราคาพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ  กระทั่งอาจกลาวไดวาการเลี้ยงวัวควาย
ภายในประเทศไทยปจจุบันนี้เปนการเลี้ยงเพื่อการคาแทบทั้งส้ิน

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของการเลี้ยงวัวควายจากการเลี้ยงเพื่อใชแรงงานมาเปน
การเลี้ยงเพื่อการคาสงผลใหตลาดวัวควายมีบทบาทสําคัญในทางสังคมและเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น  
ตลาดวัวควายหลายแหงซ่ึงเดิมทีเปนเพียงสถานที่ซ้ือขายแลกเปลี่ยนวัวควายระหวางเกษตรกรและ
พอคาตามหมูบาน  ตําบล  ในชุมชนตาง ๆ ก็ไดรับการพัฒนาขึ้นเปนตลาดวัวควายขนาดใหญ  มี    
ผูประกอบการที่เขามาเกี่ยวของในการซื้อขายวัวควายเพิ่มมากขึ้น  ในการซื้อขายวัวควายจึงนับเปน
ขบวนการตอเนื่องหลายขั้นตอนที่มีกลุมคนเขามาเกี่ยวของในกิจกรรมทางการตลาดเปนจํานวนมาก  
มีเครือขายความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงจากระดับชุมชน  ทองถ่ินและภูมิภาค
เขาดวยกัน  จึงเปนที่นาสนใจวา การเติบโตและการขยายตัวทางการคาของตลาดวัวควายสงผล
กระทบประการใดตอระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาวัวควาย  ดังนั้น     
การศึกษาเรื่อง  กาดวัวดอนโก : ระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคา  จึงนับวา
เปนประเด็นการศึกษาที่นาจะนํามาพิจารณา

การศึกษาเกี่ยวกับตลาดวัวควายที่ผานมาพบวาสวนใหญจะเปนการศึกษาเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปของการประกอบการตลาดวัวควายในฐานะที่เปนกิจกรรมดานการเกษตรกรรมเปนหลัก     
จุดประสงคของการศึกษาจึงเปนเรื่องเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป  ประเภทของวัวควาย  วิธีการซื้อขาย  
จํานวนสถิติวัวควายที่จําหนายภายในตลาดวัวควายตาง ๆ เปนสําคัญ  ดังที่ปรากฏในงานวิจัยของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   เรื่องตลาดนัดวัวควายในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึง
 เปนการศึกษาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการเลี้ยงวัวควายในทองถ่ิน  วิธีการดําเนินงานของตลาดนัด
วัวควาย  ขั้นตอนในการจัดตั้ง  การใหบริการตาง ๆ ในตลาดนัด  เปนตน  งานของพิทักษ  จันทร
เจริญ  เร่ืองตลาดวัวควายในภาคเหนือ  งานวิจัยช้ินนี้ไดใหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดวัวควายในภาค
เหนือรายละเอียดและวิธีการตาง ๆ ในการดําเนินงานของตลาด      ขอมูลเกี่ยวกับวัวควายที่จําหนาย
ในตลาดตลอดจนความสําคัญในทางเศรษฐกิจและสังคมของตลาดวัวควาย  เปนตน

ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกาดวัวดอนโก :ระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจใน
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กลุมผูคาของวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูศึกษาตองการจํากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะภายในตลาดวัว
ดอนโก  ในเขตตําบลราวตนจันทน  อําเภอศรีสําโรง  จังหวัดสุโขทัย  เพียงแหงเดียว  เพราะนอก
จากจะเปนตลาดซื้อขายวัวขนาดใหญซ่ึงเปนศูนยกลางทางการคาวัวทั้งในเขตจังหวัดสุโขทัยและ
เขตภาคเหนือตอนลางแลว  บริเวณที่ตั้งของตลาดวัวดอนโกยังมีความสืบเนื่องมาจากการคาขายและ
แลกเปลี่ยนวัวควายในอดีตซ่ึงสามารถศึกษายอนหลังไปไดประมาณ  60  ป  โดยจะมองถึง
พัฒนาการของตลาดวัวควายและระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคา  ทั้งนี้โดย
จะศึกษาถึงสภาพทั่วไปของการคาวัวควาย     พัฒนาการของตลาดวัวควาย     บทบาท  เครือขายทาง
สังคมและเศรษฐกิจของตลาด   ความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาที่เขามาเกี่ยวของ
กับกิจกรรมทางการคาภายในตลาดวัวดอนโกวามีพัฒนาการมาอยางไร  ซ่ึงจะเปนการขยายภาพของ
พัฒนาการทางการคาวัวควาย  ระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาของตลาดวัว
ดอนโก  ไมใชการศึกษาขอมูลทั่วไปทุกดานในภาพรวมที่ครอบคลุมตลาดวัวควายทุกแหงใน
ภูมิภาคดังงานศึกษาวิจัยที่ผานมา

การศึกษาดังกลาวของวิทยานิพนธนี้จะชวยใหเขาใจถึงพัฒนาการทางการคาของตลาด
วัวควาย  รวมถึงระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาที่เขามาทําการติดตอซ้ือ
ขายแลกเปลี่ยนวัวควายไดเปนอยางดี     ซ่ึงจะชวยทําใหสามารถมองเห็นพัฒนาการของการคาวัว
ควาย    ตลอดจนเขาใจถึงเครือขายความสัมพันธทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาที่เขามา
เกี่ยวของกับการคาวัวควายภายในตลาดวัวดอนโก  ตําบลราวตนจันทน  อําเภอศรีสําโรง  จังหวัด
สุโขทัยแหงนี้ไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษา  คือ
1. เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการทางการคาวัวควายของชุมชนทองถ่ิน   ในเขตจังหวัดสุโขทัย

และวิวัฒนาการความเจริญเติบโตของตลาดวัวดอนโกนับแตแรกเริ่มถึงปจจุบัน
2. เพื่อศึกษาถึงบทบาทความสําคัญของตลาดวัวดอนโกที่มีตอชุมชนทองถ่ิน     ในเขต

จังหวัดสุโขทัยและในระดับภูมิภาคใกลเคียง  โดยจะมุงศึกษาชุมชนทองถ่ินที่ตั้งอยูโดยรอบตลาด
วัวดอนโกเปนหลัก

3. เพื่อศึกษาถึงระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาซ่ึงเขามามีสวน
สวนเกี่ยวของกับการซื้อขายวัวภายในตลาดวัวดอนโก
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
การศึกษาครั้งนี้จะชวยใหเขาใจถึงระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุม  

ผูคาของตลาดวัวควาย ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอโครงการพัฒนาสงเสริมการเลี้ยงวัวควายของ
ภาครัฐและการดําเนินงานของตลาดวัวควาย  ในฐานะที่ตลาดวัวควายเปนศูนยกลางทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกลุมผูคาในทุกระดับเขาไวดวยกัน  การเขาใจระบบความสัมพันธทางสังคม
และเศรษฐกิจของกลุมผูคาอาจชวยทําใหเขาใจถึงการเติบโตทางการคา  การซบเซาลงทางการคา
และการเลิกลมไปของตลาดวัวควายไดเปนอยางดี

สมมติฐานของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานที่วา
1. พัฒนาการของตลาดวัวควายมีความเกี่ยวของกับปจจัยสําคัญหลายประการ          คือ

สภาพที่ตั้งภูมิศาสตร   เสนทางการคมนาคมการคาระหวางภูมิภาค พัฒนาการความสืบเนื่องของ
การคาวัวควาย  สภาพความอุดมสมบูรณของพื้นที่     สภาพภูมิศาสตรที่มีความเหมาะสมกับการ
แลกเปลี่ยนผลผลิต

2. การเติบโตทางการคาของตลาดวัวควายมีความเกี่ยวของกับระบบความสัมพันธเชิง
อุปถัมภ  โดยมีสังคมและจริยธรรมคอยกํากับ  ผานกลไกความสัมพันธทางครอบครัวเครือญาติ
และพี่นอง  เมื่อระบบทุนนิยมเขามาแทนที่  ความสัมพันธเชิงอุปถัมภจะหมดความสําคัญลงไป

3. การเติบโตทางการคาของตลาดวัวควาย            สงผลใหระบบทุนนิยมเขาไปแทนที่
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ  และทําใหความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาวัว
ควายมีการเปลี่ยนแปลงไป  และมีผลตอการเติบโตทางการคา  การซบเซาลงทางการคา  และการ
เลิกลมไปของตลาด

ขอบเขตของการศึกษา
เนื่องจากเปนการศึกษาทางมานุษยวิทยาที่เนนการศึกษาเชิงลึกโดยการสัมภาษณและ

สังเกตการณ  ในสวนที่เกี่ยวของกับตลาดวัวดอนโก  ผูศึกษาจึงจํากัดขอบเขตการศึกษาอยูเฉพาะใน
เขตตําบลราวตนจันทน  และตําบลนาขุนไกร  อําเภอศรีสําโรง   จังหวัดสุโขทัยเปนหลัก  นอกจาก
จะเปนชุมชนที่เปนจุดศูนยกลางทางการคาวัวควายที่มีพัฒนาการนับจากอดีตมาถึงปจจุบันแลว  ทั้ง
สองตําบลนี้ยังเปนชุมชนที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับตลาดวัวดอนโกโดยตรงอีกดวย        แตทั้งนี้
การกําหนดขอบเขตทางดานพื้นที่ในการศึกษาจะไมยึดตรงตามเขตแดนดานการปกครอง     เพราะ
ผูศึกษายึดการเคลื่อนไหวดานการซื้อขาย  แลกเปลี่ยนวัวควาย  การติดตอสัมพันธทางดานสังคม
และเศรษฐกิจในกลุมผูคาที่มีตลาดวัวดอนโกเปนศูนยกลาง  ดังนั้นขอบเขตการศึกษาอาจคาบเกี่ยว
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ไปยังเขตจังหวัดใกลเคียง  อันไดแก  ลําปาง  ตาก  กําแพงเพชร  อุตรดิตถ  พิษณุโลก  รวมทั้ง       
ภูมิภาคอื่น ๆ  อาทิ   ภาคอีสาน  ภาคเหนือ  ภาคกลาง   เปนตน

ขอบเขตการศึกษาในดานเวลาของงานศึกษาชิ้นนี้       ในสวนที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ
ทางการคาวัวควายในเขตชุมชนทองถ่ินจังหวัดสุโขทัยนั้นจะใชขอมูลจากเอกสารทางประวัติ
ศาสตรในการลําดับเหตุการณเทาที่จะสามารถทําการศึกษาคนควาและตรวจสอบได  แตในสวนที่
เปนขอมูลเกี่ยวกับตลาดวัวดอนโกนั้น  ผูศึกษาจะยึดถือประวัติศาสตรจากคําบอกเลาของบุคคลใน
ทองถ่ินเปนสําคัญ  ซ่ึงสามารถสืบขอมูลยอนหลังไปไดประมาณ     60 ป     โดยจะทําการศึกษานับ
ตั้งแตปที่เริ่มกอตั้งตลาดคือ  พ.ศ.  2531  ถึง พ.ศ. 2545

วิธีการดําเนินการศึกษา
การศึกษาเรื่อง กาดวัวดอนโก : ความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคา    คร้ัง

นี้ใชวิธีวิจัยภาคสนาม (Field  Research)  โดยการเขาไปสังเกตและศึกษากิจกรรมของกลุมผูคาภาย
ในตลาดวัวดอนโกอยางละเอียด   การเก็บขอมูลภาคสนามจะใชการสัมภาษณและสังเกตการณแบบ
มีสวนรวม (Participant  Observation) เปนหลัก  ซ่ึงแบงไดเปน  3  ลักษณะ  คือ

1. การเก็บขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมา      สภาพทั่วไปและรายละเอียด
ภายในตลาดวัวดอนโกนั้น     ผูศึกษาใชวิธีการพูดคุย      สอบถามและสัมภาษณอยางไมเปนทาง
การกับเจาของตลาด  ผูอาวุโส  ชาวบาน  เจาหนาที่หนวยงานของรัฐในทองถ่ินที่มีสวนเกี่ยวของกับ
ตลาดวัวดอนโก  และใชวิธีการเขาไปสํารวจและสังเกตการณดวยตัวเอง

2. การเก็บขอมูลกิจกรรมทางการคาภายในตลาดวัวดอนโก           ผูศึกษาใชวิธีการเขา
ไปสังเกตการณกิจกรรมของผูคากลุมตาง ๆ  ที่เขามาเกี่ยวของกับการซื้อขายวัวภายในตลาดวัวดอน
โก  ซ่ึงมีขึ้นทุก ๆ สัปดาหเทาที่โอกาสจะอํานวย  เพราะในชวงวันเวลาที่ตลาดวัวเปดดําเนินการจะมี
ผูคากลุมตาง ๆ มารวมตัวกันอยูในตลาด โดยใชการพูดคุย  สอบถาม  และสัมภาษณอยางไมเปน
ทางการเปนหลัก  เนื่องจากมีความเหมาะสมกับสภาพการณภายในตลาดวัวดอนโก

3. การเก็บขอมูลกิจกรรมทางการคาภายนอกตลาด     ผูศึกษาใชวิธีการเดินทางติดตาม
พอคาที่ออกหาซื้อวัวจากผูเล้ียงตามชุมชน  หมูบานตาง ๆ ในทองถ่ินเขตจังหวัดสุโขทัย  โดยเฉพาะ
ในเขตอําเภอสวรรคโลก  อําเภอศรีนคร  อําเภอศรีสัชนาลัย  อําเภอทุงเสลี่ยมและอําเภอศรีสําโรง
ซ่ึงเปนอําเภอที่ตลาดวัวดอนโกตั้งอยู  เพื่อสํารวจสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับการ
เล้ียงวัว  ศึกษาและสังเกตพฤติกรรมในทุกดานที่เกี่ยวของกับการซื้อขาย  ปฏิสัมพันธระหวางพอคา
และกลุมผูเล้ียง  โดยใชวิธีการพูดคุย  สอบถาม  และสัมภาษณอยางไมเปนทางการ

นอกเหนือไปจากนี้ผูศึกษายังติดตามขอมูล  ขาวสาร  สถานการณ  การเปลี่ยนแปลงภาย
ในตลาดวัวดอนโกดานตาง ๆ  จากผูที่เกี่ยวของกับการคาวัว   เพื่อนํามาเปนขอมูลตลอดระยะเวลาที่
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ทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคา

ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
สําหรับระยะเวลาที่ผูศึกษาใชในการเก็บขอมูลนั้นประมาณ  1  ป  6  เดือน       คือเร่ิมตั้ง

แตเดือนมีนาคม  พ.ศ.  2544   ถึงเดือนตุลาคม  พ.ศ.  2545  แตในระยะเวลาที่กลาวมานี้ผูศึกษาไม
ไดทําการเก็บขอมูลในทุกครั้งที่ตลาดวัวดอนโกเปดดําเนินการ  ทั้งนี้ดวยขอจํากัดหลายประการ  ขอ
จํากัดประการหนึ่งซ่ึงเปนขอจํากัดอันสําคัญที่สุด  คือ  ผูศึกษามีภาระกิจตองทํางานในหนาที่ประจํา
อยูในอําเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  ดังนั้นเวลาที่ผูศึกษาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจึงตอง
เปนเวลาที่วางจากภารกิจดังกลาว  ซ่ึงนับเปนขอจํากัดในการศึกษาอยางหนึ่งที่จะทําใหการเก็บรวบ
รวมขอมูลไมสามารถทําไดอยางละเอียดในทุกแงมุม    อยางไรก็ตาม  ระยะเวลา  1  ป  6  เดือน  ผู
ศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field  work)  ดังนี้

- การเก็บขอมูลภายในตลาดวัวดอนโก   ผูศึกษาใชเวลาเต็มที่ในชวงปดภาคเรียนรวม
ถึงเวลาในชวงเย็น  กลางคืนในวันที่ตลาดเปดทําการ  และทุกวัน  เวลาที่โอกาสจะอํานวย

- การเก็บขอมูลภายนอกตลาด           ผูวิจัยใชเวลาในชวงปดภาคเรียนและในวันหยุด
เสาร-อาทิตย  ออกเก็บขอมูลภาคสนาม

-   ใชการติดตามสถานการณในทุกดานที่เกิดขึ้นภายในตลาดวัวดอนโก     โดยเฉพาะ
จากพอคาที่ผูศึกษาไดรูจักตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษาเปนหลัก

นิยามศัพทในการศึกษา
กาดวัว  คําวา “กาด”  เปนคําในภาษาไทยลานนา  หมายถึง  ตลาด  คําวา  “กาดวัว”  จึง

หมายถึง  ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนวัว  ในวิทยานิพนธฉบับนี้ผูศึกษาขอใชคําวา  “กาดวัว”  เฉพาะใน
สวนที่เปนชื่อหัวขอวิทยานิพนธแตเพียงแหงเดียว

ตลาดวัวควาย  หมายถึง  ตลาดกลางซื้อขายวัวควายทั่วไปที่ตั้งขึ้นตามทองถ่ินตาง ๆ  
โดยมีการกําหนดวันเวลาและสถานที่ซ้ือขายที่แนนอนขึ้นในทองถ่ินนั้น ๆ

ตลาดวัวดอนโก   หมายถึง   ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนวัวดอนโก  ตําบลราวตนจันทน  
อําเภอศรีสําโรง  จังหวัดสุโขทัย  ที่มีการกําหนดวันเวลาซื้อขายที่แนนอนในแตละสัปดาหขึ้น  และ
เนื่องจากตลาดแหงนี้มีการซื้อขายเฉพาะวัวเปนสวนมาก  จึงเรียกกันโดยทั่วไปวาตลาดวัวดอนโก  
ซ่ึงผูศึกษาจะใชคําวา  “ตลาดวัวดอนโก”  ในสวนที่เปนเนื้อหาของวิทยานิพนธฉบับนี้

กลุมผูคา    หมายถึง    ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมการคาวัวภายในตลาดวัวดอนโก   
ซ่ึงประกอบดวยเจาของตลาด    ผูซ้ือ    ผูขาย     ผูเล้ียง    รวมถึงผูประกอบการดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับกิจกรรมการซื้อขายวัวภายในตลาดวัวดอนโก
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แนวคิดท่ีสําคัญของการศึกษา
ในการศึกษานี้จะใชแนวคิดหลักที่สําคัญ  2  แนวคิดคือ

แนวคิดเก่ียวกับระบบอุปถัมถ  (partronage  system)
เปนแนวคิดหลักที่ใชในการศึกษาสังคมของนักมานุษยวิทยาสัมคม     Scott   (อางถึงใน

สมหญิง  สุนทรวงษ  2532 : 15) อธิบายวาความสัมพันธแบบอุปถัมถ  คือ  ความสัมพันธเชิงแลก
เปลี่ยนกันระหวางคนในสังคมที่มีฐานะบทบาทตางกัน  และอาจพิจารณาเปนแบบหนึ่งของความ
สัมพันธแบบ Dyadic  เปนความสัมพันธระหวางคน  2  คน ซ่ึงเปนความผูกพันของมิตรภาพแบบ
ประโยชนใชสอย และส่ิงที่ตนมีอยูคุมครองใหผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้ง    2   อยางแก
ผูที่มีฐานะต่ํากวา    (ผูถูกอุปถัมป) ซ่ึงก็ตองตอบแทนดวยการใหความจงรักภักดีแบบชวยเหลือตอบ
แทน  ซ่ึงทั้งนี้รวมทั้งการอุทิศตนรับใชแกผูอุปถัมภ   และ   Blau  (อางถึงใน  สมหญิง  สุนทรวงษ  
2532 : 15)  ไดอธิบายใน Exchange and  power  in  social  life โดยช้ีใหเห็นวา  ผูอุปถัมปมักจะอยู
ในฐานะที่ใหวัตถุหรือบริการแกผูอ่ืนอยางสะดวกสบาย    ผูที่รับวัตถุหรือบริการนี้อาจจะเปน   
ครอบครัวชาวนาที่ยากจน  วัตถุหรือบริการที่ไดอาจเปนสิ่งจําเปนมากสําหรับการอยูรอดของตน
หรือครอบครัว  การรับเอาวัตถุหรือบริการโดยไมสามารถตอบแทนคืนไดเต็มที่  จะสรางหนี้ทางใจ
ที่ผูกพันผูนั้นเขากับผูอุปถัมถ

อมรา  พงศาพิชญ  และปรีชา  คุวินทรพันธ  (2539 : 28-29)  ไดอธิบายถึงคูความ
สัมพันธในระบบอุปถัมภไววา “ผูอุปถัมภ” (Patron)  หมายถึงบุคคลผูมีอํานาจ  สถานภาพ   อิทธิพล
และฉันทานุมัติ (Sanction) โดยจะตองเขามามีความเกี่ยวของสัมพันธกับผูที่มีอํานาจดอยกวา  หรือ
เปน  “ผูรับอุปถัมภ” (Client) ที่ตองการความชวยเหลือและการปกปอง  ซ่ึงผูอุปถัมภจะให
ประโยชนโดยหวังผลตอบแทนในรูปของสินคา    ความภักดี       การสนับสนุนทางการเมืองและ
การบริการในรูปแบบตาง ๆ จากผูรับอุปถัมภของตน  ซ่ึงโดยทั่วไปในความสัมพันธระหวางบุคคล
ทั้งสองฝาย    อันไดแกผูอุปถัมภมักจะเปนฝายที่เสียเปรียบเสมอเพราะเปนผูที่ออนแอกวาทั้งในดาน
เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  และจากการศึกษาพบวาระบบความสัมพันธดังกลาวไดพัฒนาขึ้นมา
ในอาณาเขตที่มีการถือครองที่ดินอยูในมือของกลุมคนเพียงไมกี่คน  คือกลุมที่เปนผูมีฐานะร่ํารวย    
มีอํานาจ    รวมทั้งสามารถผูกขาดการศึกษา       และเครื่องมือในการติดตอกับสังคมภายนอกไวใน
การควบคุมของตน

Arensberg  (อางถึงใน  สมหญิง  สุนทรวงษ  2532 :15)  กลาววาระบบอุปถัมภเปนการ
พึ่งพาซึ่งกันและกันระหวางผูอุปถัมภ     ถาผูรับการอุปถัมภอันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถี
การผลิตแบบดั้งเดิมมาสูวิถีการผลิตซ่ึงเนนการผลิตเชิงธุรกิจ  ในสังคมเกษตรกรรมที่มีการผลิต
แบบดั้งเดิม ชาวนาจะตองพึ่งตนเองในการทํามาหากิน  กระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนตองอาศัย
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แรงงานของตนเอง  ในชวงปการผลิตหนึ่ง ๆ ชาวนาตองทํางานอยางหนัก  และเมื่อไดผลผลิตเขาจะ
เก็บไวใชเอง  สวนที่เหลือจะแลกเปลี่ยนเปนสิ่งของที่จําเปนและสิ่งที่ไมสามารถผลิตเองได    ความ
สัมพันธในหมูบานมีสวนเกี่ยวพันกันอยางมากกับความสัมพันธในระบบเครือญาติ  และระบบ
ครอบครัวซ่ึงถือวาเปนหนวยทางเศรษฐกิจหนวยเดียวกัน  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตเปน
แบบตะวันตก  ความสัมพันธตาง ๆ เหลานี้เปลี่ยนไป  เศรษฐกิจพัฒนาขึ้น   ผลผลิตมากขึ้น   การ
ผลิตของชาวนาไมไดเปนไปเพื่อตัวเองแลว  แตเปนสวนหนึ่งของธุรกิจที่ตองเพิ่มทั้งปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิต  ลักษณะการเกื้อกูลในชุมชนจะคอย ๆ หมดไป

การจัดระเบียบของสังคมไทยนั้นใชระบบบริวารและแวดวงเปนเกณฑมาตรฐาน  กลาว
คือในการจัดระเบียบสังคมของไทยนั้น  คนไทยแตละคนจะมองผูอ่ืนตามตําแหนงวาเขาจะอยูสูง
หรือต่ํากวาตน  สําหรับคนที่สูงอายุ    มีการศึกษาดีและรํ่ารวยจะอยูในฐานะที่สูงกวา     ซ่ึงความ
แตกตางทางฐานะตําแหนงวาเขาจะอยูสูงหรือต่ํากวานี้  อาจจะทําใหเกิดลําดับชั้นหรือสายการบังคับ
บัญชา  (Hierarchy)  ขึ้น  โดยผูที่มีฐานะตําแหนงต่ํากวาจะตองใหความเคารพตอผูที่มีฐานะสูงกวา
ตน  ซ่ึงการเกิดมามีฐานะสูงต่ําแตกตางกันนี้เนื่องมาจากแตละคนสั่งสมบุญมาไมเทากัน    แบบแผน
ความสัมพันธระหวางผูมีฐานะสูงและผูที่ดอยฐานะกวาดังกลาวนี้เรียกวา “ความสัมพันธแบบ
อุปถัมภ”  ซ่ึงในความสัมพันธแบบนี้ผูมีฐานะดีกวาจะเกื้อกูลทรัพยากรของตนเองเพื่อประโยชน
ของผูรับอุปถัมภ  และผูรับอุปถัมภก็จะตอบแทนดวยการรับใชชวยเหลือการงานของผูอุปถัมภ  รูป
แบบความสัมพันธแบบอุปถัมภนี้จะพบไดในการติดตอสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคมไทยแทบ
ทุกกรณีไมวาจะเปนการที่พอแมเปนผูอุปถัมภของลูก  พี่ ๆ เปนผูอุปถัมภของนอง  นายทหารเปนผู
อุปถัมภของพลทหาร  และพระเสื้อเมืองก็เปนผูอุปถัมภของพระเจาแผนดิน  ซ่ึงพระเสื้อเมืองจะทํา
หนาที่คอยปกปกษรักษาอํานาจของพระเจาแผนดิน      ยกเวนความสัมพันธระหวางสามีและภรรยา
เทานั้นที่ไมถือวาเปนความสัมพันธแบบอุปถัมภ

ในความสัมพันธแบบอุปถัมภนี้ผูอุปถัมภคนหนึ่งอาจใหการอุปถัมภตอผูรับอุปถัมภได
มากกวาหนึ่งคน    ซ่ึงจะเรียกกลุมของผูรับอุปถัมภหลาย  ๆ  คนวา  “บริวาร”  ซ่ึงหมายถึงกลุมคนที่
หอมลอมบุคคลคนหนึ่งรวมกัน     แตความสัมพันธที่มีกับผูอุปถัมภจะมีลักษณะเปนแบบปจเจก
บุคคล  หมายความวาบริวารแตละคนตางตองมีขอตกลงสวนตัวกับผูอุปถัมภและจะไมสนใจบริวาร
คนอื่นสงผลใหความจงรักภักดีตอผูอุปถัมภมีลักษณะเปนแบบสวนตัว  ในวงความสัมพันธแบบ
บริวารระดับกวางจะพบวาบริวารของผูอุปถัมภคนหนึ่งอาจเปนผูอุปถัมภของบริวารอีกคนหนึ่ง  
และเมื่อผูอุปถัมภที่อยูสูงสุดสั่งงานลงมา  คําส่ังดังกลาวจะไดรับการถายทอดลงไปเรื่อย  ๆ ซ่ึงจะ
เรียกผูที่อยูในสวนขยายของบริวารนี้วา  “แวดวง”  จะเห็นไดวากลุมบริวารและเครือขายของแวดวง
สามารถสะทอนรูปแบบของโครงสรางสังคมไทยไดเปนอยางดี   แมวาในระยะหลังไทยจะมีการติด
ตอสัมพันธกับตะวันตกอยางใกลชิดก็มิไดทําใหลักษณะดังกลาวหมดสิ้นไปแตอยางใด          (อมรา
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พงศาพิชญและปรีชา   คุวินทรพันธ  2539 : 185-215)
สังคมชาวนาไทยก็เปนเชนเดียวกับสังคมมนุษยสวนใหญทั่วโลกที่มีการจําแนกแยกแยะ

บุคคลออกเปนระดับชั้น (Class) ตาง ๆ  ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ปจเจกบุคคลแตละ
คนครอบครองอยู  ในแงของสถานภาพทางเศรษฐกิจนั้น  เนื่องจากที่ดินเปนปจจัยในการผลิตที่มี
ความสําคัญยิ่งตอระบบเศรษฐกิจการเกษตร  และเปนปจจัยที่มีสัดสวนตอจํานวนประชากรลดนอย
ลงเร่ือย ๆ  ตามอัตราการขยายตัวของจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นตามกาลเวลา  ปริมาณของที่ดิน
ที่ปจเจกบุคคลถือครองอยูจึงเปนปจจัยอันหนึ่งที่สังคมชาวนาไทยใชในการจําแนกสถานภาพทาง
เศรษฐกิจออกเปน  “คนรวย”  ซ่ึงหมายถึงผูที่ถือครองที่ดินผืนใหญ       (ซ่ึงมักมีอยูเปนจํานวนนอย)
ผูที่มีปริมาณที่ดินอยูในครอบครองมาก  จึงอยูในฐานะที่ไดเปรียบ  เพราะการที่มีที่ดินอยูมากเกิน
ความจําเปนแกการผลิตเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวนั้น  จะอํานวยใหชาวนาที่รํ่ารวยเหลานี้สามารถให
การอุปถัมภค้ําชูแกชาวนาที่มีฐานะยากจน  หรือคอนขางจะยากจนได  ดวยเหตุนี้ชาวนาที่รํ่ารวยจึง
เปนบุคคลที่ไดรับความเกรงอกเกรงใจเปนพิเศษจากชาวนายากจนที่อยูภายใตการอุปถัมภ  และยัง
สามารถที่จะเรียกรองเอาการบริการตาง ๆ บางอยาง  ซ่ึงรวมถึงเสียงสนับสนุนทางการเมืองจาก
กลุมชาวนายากจนที่อยูภายใตการอุปถัมภไดอีกดวย  ดังจะเห็นไดจากผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงกํานันหรือผูใหญบาน   มักจะเปนผูที่มีอิทธิพล  หรือผูที่ไดรับการยอมรับนับถือกันอยูแลว
ในทองถ่ิน (พุฒ  วีระประเสริฐ  2536 : 74-78)

ในชนบทนั้นจะพบวาความสัมพันธแบบอุปถัมภยังคงมีปรากฏอยูโดยทั่วไป  และใน
บางพื้นที่ซ่ึงเศรษฐกิจแบบตลาด (Market  economy) ไดเขามามีบทบาทอยางมากนั้นไดทําใหเกิด
ความสัมพันธแบบอุปถัมภระหวางชาวนากับพอคาคนกลาง  และระหวางพอคากับพอคาดวยกันเอง
ทั้งภายใตเงื่อนไขของระบบตลาดที่ไมมีความแนนอนยังทําใหชาวนาตองเขาไปมีความสัมพันธ
แบบอุปถัมภกับผูมีอํานาจทางราชการเพื่อประกันความอยูรอดของตน  ในกรณีนี้จะพบวาถึงแม
ชาวนาจะเปนฝายเสียเปรียบในการแลกเปลี่ยน  แตก็เปนลักษณะความสัมพันธที่ชาวนาพอใจ  ซ่ึง
นับเปนการสะทอนแนวความคิดที่สืบเนื่องจากการจัดลําดับตามอุดมการณศักดินา      รวมทั้งยังมี
ความเชี่อมโยงกับการรับรูในเรื่องผูใหญผูนอยของคนไทยอีกดวย  นอกจากนี้ยังพบวามีความ
สัมพันธระหวางผูอุปถัมภกับผูรับอุปถัมภอยูอยางแพรหลายในระบบราชการพลเรือนและทหาร  
ซ่ึงชนชั้นผูนําในระบบราชการยังคงใชเครือขายของระบบอุปถัมภในการรักษาและคงไวซ่ึงกลุมผู
สนับสนุนที่มีความจงรักภักดี  แมสังคมไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากนับตั้งแตสมัยอยุธยา
จนถึงปจจุบัน   แตเนื้อหาของการจัดลําดับชั้นของฐานะตําแหนงตามความร่ํารวย    อํานาจและ
สถานภาพของคนไทยยังไมเปลี่ยนแปลงไป    อันหมายถึงระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมถแบบ
ดั้งเดิมก็ยังคงไดรับการสืบทอดมาอยางตอเนื่อง      (อมรา       พงศาพิชญและปรีชา    คุวินทรพันธ
2539 : 259-284)
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แตหากพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสังคมไทยนับแตสมัยจอม
พลสฤษดิ์  ธนะรัชต  (2501-2506) เปนตนมา  จะพบวาผูที่เพิ่มอิทธิพลและมีบทบาทอยางมากใน
สังคมไทยคือกลุมนักธุรกิจ  โดยจะเห็นไดจากการที่มีพรรคการเมืองซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
นักธุรกิจ และในบางกรณีจะพบวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและรัฐมนตรีบางคนมีภูมิหลังในการ
ประกอบอาชีพทางธุรกิจมากอน  จึงกลาวไดวาสิ่งที่มีความสําคัญตอการมีบทบาทในสังคมมิใชการ
มีอํานาจตามตําแหนงทางราชการแตเพียงอยางเดียวอีกตอไป หากแตคือการมีอิทธิพลทั้งทาง
เศรษฐกิจและการเมืองซึ่งเปนอํานาจที่ไมเปนทางการนั่นเอง  ตัวอยางเชนการที่นักธุรกิจไดใหการ
สนับสนุนทางการเมืองแกพรรคการเมืองหรือผูนําทางการเมืองทําใหนักธุรกิจสามารถมีอิทธิพล
เหนือการกําหนดนโยบายของรัฐบาลอันจะเปนการอํานวยผลประโยชนตอนักธุรกิจเอง

จากการศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคมไทยที่ผานมา   จะเห็นไดวาแม
แนวความคิดของการเนนความสูงต่ําแตกตางทางฐานะตําแหนงของสมาชิกในสังคมไทยจะยังคงมี
การสืบเนื่องจากอดีต  แตจะพบวาในสวนของรายละเอียดแบบแผนพฤติกรรมของการอุปถัมภ
ปจจุบันไดมีเนื้อหาที่แตกตางไปจากในอดีตในแงของการเปนผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภ    กลาวคือ
ในอดีตผูอุปถัมภจะไดแกผูที่มีตําแหนงทางราชการ แตตอมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒน
ธรรมโดยรวม หลังจากที่มีการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 ขึ้นในสมัยจอมพล
สฤษดิ์  ธนรัชตนั้นสงผลใหกลุมพอคา  นักธุรกิจมีบทบาทและอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นจนสามารถให
การอุปถัมภแกขาราชการของรัฐได  (อมรา  พงศาพิชญและปรีชา   คุวินทรพันธ  2539 : 313)

ในบางกรณีก็จะพบวาความหมายของการอุปถัมภจะเปนไปในลักษณะของการแลก
เปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกันโดยที่ไมมีฝายใดไดเปรียบเสียเปรียบกัน กลาวคือตางฝายตางก็มี
ทรัพยากรที่ฝายตรงขามตองการ  จึงมีการตกลงแลกเปลี่ยนกันอยางเทาเทียม  มีการผลัดกันเปน
ผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภ    ฉะนั้นลักษณะความสัมพันธในเชิงอุปถัมภจึงมีการเคลื่อนไหวขึ้นลง
ไมใชลักษณะที่ตายตัวดังเชนที่เปนมา  อยางไรก็ตามนับไดวาลักษณะความสัมพันธเชิงอุปถัมภยัง
คงสามารถสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  แมจะมีรายละเอียดปลีกยอยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (สุมาลี
สัมฤทธิ์  2541 : 49)

 ในสวนที่เกี่ยวกับประเด็นพัฒนาการและการปรับตัวของระบบอุปถัมภนั้น     Pucnzalidu
(อางถึงใน  สมหญิง  สุนทรวงษ  2532 : 19) ไดศึกษาสังคมชนบทของอินเดียในแงความสัมพันธ
แบบผูอุปถัมภกับผูใตอุปถัมภ   โดยใหคําจํากัดความของผูอุปถัมภคือผูที่คอยใหความชวยเหลือใน
ดานตาง ๆ กับผูที่ตองการความชวยเหลือ  ลักษณะความสัมพันธแบบอุปถัมภจะมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จะมีลักษณะความสัมพันธคือ  ในชนบทดั้งเดิมจะมี
การกระจายอํานาจจากผูอุปถัมภไปยังผูใตอุปถัมภอยางสมบูรณแบบทั้งดานการติดตอกับบุคคลภาย
นอกและการติดตอกับสถาบันอื่น ๆ กลุมผูใตอุปถัมภจะเปนชาวบานในหมูบานคือ  ชาวบานจะขึ้น
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ตรงตอหัวหนาของหมูบาน   หัวหนาหมูบานนี้จะมีอํานาจในทุก ๆ เร่ือง  และจะเปนผูควบคุม
พฤติกรรมของคนในหมูบาน  เปนที่เคารพเกรงกลัว  แตเมื่อมีโอกาสดานเศรษฐกิจใหม ๆ ขึ้น  จาก
การพัฒนาระบบคมนาคม   และโครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ ทําใหชาวบานไดติดตอกับคนกลุมตาง ๆ
มากขึ้น  และกลุมอํานาจจากภายนอกหมูบานจะเขามามีบทบาทในหมูบานมากขึ้นดวย

แนวคิดการแลกเปลี่ยน  (Exchange  Thory)
Blau  (อางถึงใน  สมหญิง  สุนทรวงษ  2532 : 32-33) ไดอธิบายโดยการผสมผสานแนว

คิดหลายแนวในทางสังคมศาสตรเขาดวยกัน  แลวมีสมมติฐานวามนุษยทําการตัดสินใจอยางมีเหตุ
ผล (Rationality) ภายใตขอมูลที่มีขีดการรับรูจํากัด  แมวาทฤษฎีมองวามนุษยมีการกระทําเพื่อหวัง
ผลประโยชนสวนตัว  แตการกระทําเพื่อประโยชนสวนตัวนั้นมิไดเปนไปเพื่อผลประโยชนสวนตัว
เพียงอยางเดียว  แตยังเปนการตอบสนองผลประโยชนของผูอ่ืนดวยในเวลาเดียวกัน  เพราะโดย
พื้นฐานแลวมนุษยเปนสัตวสังคม  ทฤษฎีนี้ยังใหความสําคัญแกผลของพฤติกรรมที่กลับมามีอิทธิ
พลตอการตัดสินใจของบุคคลที่จะมีพฤติกรรมในอนาคตดวย   และเห็นวาปทัสถานของการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนเปนสิ่งที่กอใหเกิดความสัมพันธทางสังคม  ซ่ึงในขณะเดียวกันก็มีผล
กระทบตอความสัมพันธทางสังคมดวย

การแลกเปลี่ยนนํามาสูสายสัมพันธเชิงอํานาจ   ในกรณีที่ฝายหนึ่งสามารถใหประโยชน
ไดมาก  แตถาฝายหนึ่งไมมีส่ิงใดตอบแทน  หรือตอบแทนนอยกวา  ฝายที่ตอบแทนไดนอยกวาจะ
ใชการยอมอยูใตอํานาจเปนการแลกเปลี่ยน  นั่นคือผูที่มีรัพยากรนอยกวาจะยอมอยูใตอํานาจผูที่มี
ทรัพยากรมากกวา  “อํานาจ” คือการที่คนคนหนึ่งสามารถใหรางวัลแกผูปฏิบัติตามและลงโทษผูไม
ปฏิบัติตามได   ซ่ึงระดับการยอมอยูใตอํานาจนี้ขึ้นอยูกับวาฝายที่ตอบแทนไดนอยกวามีทางเลือก
อ่ืน ๆ ที่ทําใหไมตองอยูใตอํานาจหรือสามารถรวมตัวกันเพื่อตอรองอํานาจ

Blau  (อางถึงใน นวรัตน  นพหิรัญ  2540 : 22-23)  อธิบายวาการแลกเปลี่ยนทางสังคม
กอใหเกิดความไววางใจระหวางบุคคลและประสานปจเจกบุคคลทั้งหลายเขาสูกลุมทางสังคม   
เนื่องจากเปนการยากที่บุคคลจะวัดและประเมินคาของสิ่งที่พวกเขากําลังแลกเปลี่ยนอยู   ดังนั้นการ
แลกเปลี่ยนจึงมีแนวโนมที่จะเริ่มตนจากการแลกเปลี่ยนเล็ก  ๆ นอย  ๆ  และคอยพัฒนาขึ้นอยาง
ชา ๆ การตอบแทนซึ่งกันและกันและการแลกเปลี่ยนจะขยายเพิ่มขึ้นไปพรอม  ๆ กับความไววางใจ
ซ่ึงกันและกันที่มีมากขึ้น   ดังนั้นกระบวนการตาง  ๆ  ของการแลกเปลี่ยนทางสังคมจะกอใหเกิด
ความไววางใจในความสัมพันธทางสังคมผานการแลกเปลี่ยนของพวกเขาที่กระทําซํ้า ๆ และขยาย
เพิ่มขึ้นทีละเล็กละนอย  โดยส่ิงที่เปนฐานของกระบวนการแลกเปลี่ยนทางสังคมนี้คือ    บรรทัด
ฐานทางสังคมของการตอบแทนซึ่งกันและกัน  (Social  norm  of  reciprocity)  ซ่ึงจะเปนตัวกําหนด
การดําเนินการแลกเปลี่ยน  (Exchange   transaction) และการละเมิดบรรทัดฐานนี้จะนําไปสูการ
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sanction  หรืออาจยุติความสัมพันธในการแลกเปลี่ยนได  สวนการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจจะมีการ
ระบุคาของสิ่งที่จะแลกเปลี่ยนกันอยางชัดเจน   พันธะตอบแทนจะอยูในรูปของการทําสัญญา
(Contractual  obigation) และมักมีการกําหนดเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขการตอบแทนอีกดวย   

ชาติชาย  ณ เชียงใหม  (อางถึงใน  นวรัตน  นพหิรัญ  2540 : 26)  อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยว
กับแนวคิดของ    Blau  ไววาการแลกเปลี่ยนทางสังคมเปนการกระทําโดยสมัครใจของบุคคลที่ถูก
จูงใจโดยผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการมีความสัมพันธทางสังคมกับผูอ่ืน   การแลกเปลี่ยน
รางวัลหรือผลตอบแทนเหลานั้นจึงเปนกลไกอันหนึ่งที่ทําใหสายสัมพันธระหวางบุคคลดํารงอยูได 
และชวยใหขายของความสัมพันธขยายกวางขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนกับอีก
บุคคลหนึ่งมากขึ้น  พวกเขาจะรูสึกผูกพันที่จะตองตอบแทนผลประโยชนตอกันมากขึ้นและมีสาย
สัมพันธระหวางกันที่แนนแฟนขึ้น

Olsen (1978 : 91-93) อธิบายเพิ่มเติมวาการปฏิสัมพันธทางสังคมจะเกิดขึ้นเมื่อผูกระทํา
ทางสังคมหนึ่ง  ๆ (อาจเปนปจเจกบุคคลหรือองคกรก็ได)  ใหบางสิ่งบางอยางแกอีกคนหนึ่งโดย
หวังวาจะไดรับผลประโยชนที่พึงปรารถนากลับคืนมา  ถาผูอ่ืนใหตอบแทนมาในลักษณะเหมาะสม
กัน  แสดงวาการดําเนินการแลกเปลี่ยน  (Exchange  transaction) เกิดขึ้นแลว   ซ่ึงลักษณะการแลก
เปลี่ยนก็มีหลายรูปแบบ  เชน  แลกเปลี่ยนวัตถุ  ส่ิงของ  บริการ  ความพึงพอใจ  หรือทําใหผูอ่ืน
บรรลุเปาหมายที่ตองการได  เปนตน  และยังมีหลักพื้นฐานของการปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนเกี่ยว
กับบรรทัดฐานของการตอบแทนซึ่งกันและกัน  (Norm  of  reciprocity)  ที่วาถาบุคคลหนึ่งใหบาง
ส่ิงบางสิ่งบางอยางกับอีกบุคคลหนึ่ง  บุคคลที่เปนฝายไดรับจะรูสึกเปนหนี้บุญคุณจนกวาจะไดให
ตอบแทนกลับคืนไป  ความรูสึกนี้จึงจะหมดไป

การดําเนินการทางสังคม (Social  transaction)  ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน
นั้นมีความแตกตางจากการดําเนินการทางเศรษฐกิจ (Economic  transaction)   อยู   4  ประการ  ดังนี้
                   ประการแรก  การแลกเปลี่ยนทางสังคมไมจําเปนตองอาศัยส่ือในเชิงปริมาณ   เชน   เงิน
ตราเพียงอยางเดียว

ประการที่สอง  ในการแลกเปลี่ยนทางสังคมนั้น  ผูกระทําฝายหนึ่งไมสามารถกําหนด
ไดอยางชัดเจนและแนนอนวาอีกฝายจะตองใหการตอบแทนกลับคืนมาเทาใดจึงจะเทาเทียมกัน  
ขณะที่ในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ  แตละฝายที่มาแลกเปลี่ยนกันมักระบุเปนสัญญาเชิงเงื่อนไข
วาแตละฝายตองจายคาตอบแทนใหกันเทาใดจึงจะเทาเทียมกัน

ประการที่สาม การแลกเปลี่ยนทางสังคมจะใชหลักเหตุผลนอยกวาการแลกเปลี่ยนทาง
เศรษฐกิจ  กลาวคือในชีวิตทางสังคมของมนุษยนั้น        บุคคลอาจไมสามารถแสวงหาขอมูลความรู
เกี่ยวกับผลตอบแทน  (Benefit)  หรือผลเสีย  (Cost) ของทางเลือกเกี่ยวกับการกระทําตาง ๆ ไดอยาง
สมบูรณแบบหรืออาจไมไดคํานวณผลไดผลเสียที่จะไดรับจากการเลือกการกระทําในทุก ๆ  คร้ัง
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ประการสุดทาย  ในการแลกเปลี่ยนทางสังคมผูกระทําจะไมคํานึงถึงผลไดสูงสุดและผล
เสียต่ําสุด  แตจะคํานึงถึงผลไดและผลเสียที่พอยอมรับได  คือจะคํานึงถึงความพึงพอใจ (Satisfying)
มากกวาหลักกําไรสูงสุด (Maximizing  principle)

Olsen  ยังอธิบายเพิ่มเติมวาบริบททางสังคม  (Social  context) ยังมีผลกระทบตอการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมในหลาย ๆ ดาน  คือ  ประการแรก  ผูเขารวมการแลกเปลี่ยนแตละคนมักมี
ความสัมพันธเปนจํานวนมากกับผูกระทําคนอื่น ๆ ดวย  จึงกอใหเกิดทรัพยากรตาง ๆ ที่จะนํามา
แลกเปลี่ยนและความจํากัด  (Limitation) ในการแลกเปลี่ยนนั้น ๆ  ประการที่สอง  ชุดของการ
ดําเนินการทั้งหมด  (Set  of  transactions) ที่เกิดขึ้นระหวางกลุมของผูกระทําทั้งหลาย  จะกอใหเกิด
อัตราของการแลกเปลี่ยน  (Rate  of  exchange) ที่มีผลกระทบตอการดําเนินการในการแลกเปลี่ยน
แตละครั้งที่เฉพาะเจาะจง   ประการสุดทาย  ในการแลกเปลี่ยนนั้นอาจไมจําเปนตองเปนการแลก
เปลี่ยนกันโดยตรงเสมอไป  อาจเปนการแลกเปลี่ยนโดยออมผานเครือขายที่มีความซับซอนของผู
กระทําทั้งหลายที่มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน

Turner  (อางถึงใน  สมหญิง  สุนทรวงษ  2532 : 32) อธิบายวาบุคคลกระทําการใดก็ตาม
ยอมมุงหวังกําไร        หรือหวังส่ิงตอบแทนจากความสัมพันธกับผูอ่ืน การแลกเปลี่ยนผลประโยชน
จึงเปนกลไกที่ทําใหสายสัมพันธระหวางบุคคลดํารงอยูได  เมื่อบุคคลหนึ่งมีการแลกเปลี่ยนผล
ประโยชนกับอีกคนหนึ่งมากขึ้น เขายอมรูจักผูกพันที่จะตองตอบแทนผลประโยชนมากขึ้น  และมี
สายสัมพันธกันอยางแนนแฟนยิ่งขึ้น  การแลกเปลี่ยนและตอบแทนผลประโยชนเปนการลงทุนทาง
สังคมอยางหนึ่งที่เรียกกันวา  การพึ่งพาอาศัยไหววาน     กอใหเกิดการผูกพันที่มีตอกัน     และความ
ผูกพันนี้ชวยสงเสริมใหเกิดความเชื่อถือ  และขอผูกมัดทางใจที่มีตอกันใหมากขึ้น  เมื่อบุคคลมี
ความผูกพันกับสายสัมพันธหนึ่ง   ๆ    มากเทาใด      เขาก็จะอุทิศเวลาและกําลังกายมาปกปองรักษา
สายสัมพันธมากขึ้นเทานั้น   อยางไรก็ตามหากมีผูละเมิดปทัสถานของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน
 บุคคลนั้นจะถูกลงโทษ

ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมอธิบายวาการปฏิสัมพันธทางสังคมก็คือ          กระบวน
การแลกเปลี่ยนที่ผูกระทําทางสังคมทั้งหลายมาแลกเปลี่ยนสินคา  บริการ  รวมทั้งส่ิงที่เปนวัตถุและ
ไมใชวัตถุ  เชน  ส่ิงของ   อาหาร  การยอมรับทางสังคม  เกียรติภูมิ  เปนตน  ซ่ึงในการปฏิสัมพันธ
เชิงแลกเปลี่ยนทางสังคมนั้น  บุคคลอาจไมไดคาดหวังวาจะตองไดรับผลตอบแทนสูงสุดเสมอไป
แตอาจเปนผลตอบแทนที่บุคคลพึงพอใจหรือพอยอมรับได  โดยอาศัยบรรทัดฐานทางสังคมของ
การตอบแทนซึ่งกันและกัน (Social  norm  of  reciprocity) เปนตัวกําหนดการดําเนินการแลก
เปลี่ยน  และเมื่อการแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลหรือกลุมดําเนินตอไปเรื่อย ๆ จะกอใหเกิดความไว
วางใจซึ่งกันและกัน  และเกิดเปนแบบแผนของการแลกเปลี่ยนที่มีความเชื่อมโยง  สัมพันธกันจน
เกิดเปนเครือขายของการแลกเปลี่ยน  อยางไรก็ตามภายใตกระบวนการแลกเปลี่ยนทางสังคม  ความ
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สัมพันธระหวางบุคคลหรือกลุมที่มาแลกเปลี่ยนกันนั้นอาจไมจําเปนตองเปนความสัมพันธแบบสม
ดุลยเสมอไป  แตอาจเปนไปในลักษณะของความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนที่ไมเทากัน  (นวรัตน  นพ
หิรัญ  2540 : 27)

จากแนวคิดที่กลาวมานี้จะเปนกรอบในการทําความเขาใจถึงความเคลื่อนไหว  รวมถึง
ปจจัยเงื่อนไขตาง   ๆ         ที่มีความเกี่ยวของกับระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุม
ผูคาของตลาดวัวดอนโกไดเปนอยางดี
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แผนที่ที่  1  แสดงที่ตั้งจังหวัดสุโขทัย
ที่มา  :  ปรับปรุงจากแผนที่กรมปศุสัตว   กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร  พ.ศ. 2543
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บทท่ี  1
การคาวัวควายในสังคมไทย

การศึกษาถึงเรื่องการคาวัวควายนับวาเปนสิ่งที่สําคัญ  เพราะจะเปนพื้นฐานในการทํา
ความเขาใจถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน
วัวควาย  ความเปนมาของการคาวัวควายภายในชุมชนทองถ่ิน  ความสืบเนื่องของสถานที่และแหลง
ซ้ือขายวัวควาย   และการทําความเขาใจถึงพัฒนาการของการคาวัวควายในฐานะที่เปนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งซ่ึงยังคงสืบเนื่องมาจนถึงยุคปจจุบัน  ในบทที่  1  นี้จะอธิบายถึงบทบาทความ
สําคัญของวัวควายที่มีความเกี่ยวของกับมนุษยมาแตสมัยโบราณตามที่ปรากฎรองรอยหลักฐานทั้ง
ในทางโบราณคดีและประวัติศาสตรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย  และรูปแบบการคาในอดีตที่มี
ความเกี่ยวของโดยตรงกับการคาวัวควาย   โดยจะกลาวถึง   วัวควายจากหลักฐานทางโบราณคดี  วัว
ควายในสมัยประวัติศาสตร  รูปแบบการคาวัวควาย  การคาวัวควายในเขตภาคเหนือตอนลาง   เพื่อ
ทําความเขาใจถึงการคาวัวควายในสังคมไทยโดยสังเขป

วัวควายจากหลักฐานทางโบราณคดี
ในดินแดนประเทศไทยวัวและควายนับวาเปนสัตวที่มีความสําคัญมาแตสมัยโบราณ  

เพราะเปนแรงงานที่ชวยในการเกษตรกรรม  นับจากการไถพื้นที่เพาะปลูก  ลากจูงเกวียน  บรรทุก
ส่ิงของเพื่อการคมนาคมขนสง  รวมถึงเปนอาหารที่ใหเนื้อและนมเพื่อการบริโภค  ดังจะเห็นไดจาก
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีหลักฐานรองรอยของวัวและควายแทบทั้งส้ิน

วัวถูกมนุษยนํามาเปนสัตวเล้ียงเมื่อประมาณ  5,000-6,000  ปมาแลว โดยพบหลักฐาน
จากการขุดคนทางโบราณคดีที่แหลงโนนนกทา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน นอกจากนี้ยังพบ
หลักฐานที่แสดงถึงการเพาะปลูกขาว  จากการศึกษาของ  Donn  Bayard  นักศึกษาปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลัยฮาวาย  เมื่อ  พ.ศ.  2509  และ พ.ศ.  2512  ตอมาใน  พ.ศ.  2517  กรมศิลปากรไดรวม
กับมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย  ดําเนินการขุดคนทางโบราณคดีที่บานเชียง  อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี  ซ่ึงไดพบหลักฐานที่สําคัญหลายอยาง  เชน  การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว
ประเภทวัว  ควาย  หมู  หมา  เชนเดียวกับแหลงโนนนกทา  สวนควายนั้นพบวามีการนํามาเลี้ยงเมื่อ
ราว  2,500-3,000  ปมาแลว   โดยใชเปนอาหารและชวยในการไถ  ลาก  การใชควายเปนพาหนะใน
การไถพรวนดินนั้น เปนสิ่งที่แสดงถึงการเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกขาวแบบเลื่อนลอย         (Swidden
Rice  cultivation)    ซ่ึงเริ่มตั้งแตประมาณ   5,000 – 6,000  ป    มาเปนการเพาะปลูกระบบกักเก็บน้ํา
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(Inundation  System)  และมีเครื่องมือเหล็กทุนแรงแทนเครื่องมือที่ทําจากสําริด  แตไมอาจสรุปได
วาเปนการปกดํานาหรือการหวานขาว  (จารึก  วิไลแกว  2544 : 125)

สวนในภูมิภาคอื่นก็มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมที่มี
ความเกี่ยวของกับวัวควายดวยเชนกัน  อาทิแหลงโบราณในเขตภาคกลางบางแหง  คือ โนนหมากลา
อําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี  ไดพบภาชนะดินเผาประเภทหมอ  ซ่ึงดานขางทําเปนรูปหัววัวและ
หางโผลออกมา  นับเปนรูปแบบสําคัญที่เคยคนพบมา  กําหนดอายุราว  3,000-4,000  ปมาแลว  ซ่ึง
ในแหลงอ่ืน ๆ มักจะเปนตุกตารูปวัวขนาดเล็ก  รวมทั้งแหลงโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดวย  นักวิชาการเชื่อกันวาภาชนะรูปวัว  และตุกตารูปวัวนั้นนาจะใชในโอกาสพิเศษในการ
ประกอบพิธีกรรมมากกวาอ่ืน ๆ ในเขตชายฝงทะเลตะวันออกของอาวไทยก็พบหลักฐานของชุมชน
สมัยกอนประวัติศาสตร  เชน  โคกพนมดี  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ที่นิยมการลาสัตวมาเปน
อาหาร  เปนสัตวประเภทวัว  ควาย  เกง   กวาง  ลิง  คาง    

ในทั่วทุกภาคของประเทศไทย  ไดคนพบภาพเขียนสีรูปวัวควายหลายแหง  ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ นับเปนภูมิภาคที่มีการคนพบภาพเขียนสีรูปวัวควาย  เปนจํานวนมาก   บริเวณ ถํ้าวัว
บานติ้ว  จังหวัดอุดรธานี  มีภาพเขียนรูปวัว  6  ตัว  หันหนาไปทางทิศเหนือ  เขียนดวยสีแดงทึบ
ลักษณะกลุมภาพนาจะเปนกลุมวัวปา  และมีภาพที่มีลักษณะรูปบุคคลกําลังจับถือคันไถเทียมเขากับ
วัว  เพื่อชวยไถพื้นที่เกษตรกรรม  บริเวณผาแตม อําเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  ที่ผาหมอน
นอย มีภาพเขียนรูปตนขาว  ตรงกลางเปนรูปสัตวขนาดใหญ  ซ่ึงอาจเปนวัวหรือควายที่ชวยในการ
ไถพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมในระหวาง  3,000-5,000  ปมาแลว

  ในภาคกลางมีภาพเขียนสีรูปวัวควายที่สําคัญ   คือ    กลุมภาพเขียนสีที่ถํ้าเขาปลารา
อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  เปนภาพวัวเขียนดวยสีแดง  มีภาพคนเดินตามวัว  ลักษณะคลายการ
เดินไถนาโดยใชวัวชวยในการทุนแรง  สวนประกอบและรายละเอียดที่ปรากฏในภาพ  นักวิชาการ
สันนิษฐานวาเกี่ยวของกับการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรกรรมของกลุมคนยุคกอน
ประวัติศาสตรในสังคมเกษตรกรรมที่เกี่ยวของกับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว  ซ่ึงถือวาเปนภาพที่
แสดงหรือสะทอนสภาพสังคมเกษตรกรรมไดดีที่สุดเทาที่เคยพบและศึกษากันมาในเขตประเทศ
ไทย ซ่ึงมีอายุอยูในระหวาง  3,000-4,000  ปมาแลว

ในเขตภาคใตของประเทศไทยไดมีการคนพบหลักฐานเกี่ยวของกับวัวควายที่ “ถํ้าผีหัว
โต”  ในเขตตําบลอาวลึกใต  อําเภออาวลึก  จังหวัดกระบี่  ลักษณะเปนภาพเขียนสีแดงบนผนังถํ้า
เปนรูปบุคคลแตงกายเลียนแบบสัตวมีเขาประเภทวัวหรือควาย  รวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอน
ลางก็มีการคนพบหลักฐานเปนแหลงภาพเขียนสีที่ถํ้าทาพล  ซ่ึงตั้งอยูในเขตหามลาสัตวปาถํ้าผาทา
พล  อําเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก          ลักษณะเปนภาพเขียนสีแดงที่เพิงผาขนาดใหญเปน
ภาพตอเนื่องกันไปเปนกลุม ๆ เปนรูปสัญลักษณรูปมือ  รูปหมา  รูปทุงขาว    และรูปสัตวมีเขาคลาย
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วัวหรือควาย  (จารึก  วิไลแกว  2544  : 126-128)
จากที่กลาวมานี้จะเห็นไดวาวัวควายเปนสัตวที่มีความสําคัญและเกี่ยวของกับสังคม

มนุษยมาแตยุคโบราณ  ดังปรากฏรองรอยหลักฐานของวัวควายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย  การ
นําวัวควายมาเปนอาหาร     การเลี้ยงวัวควายเพื่อใชแรงงานในการเกษตร         หรือการประกอบพิธี
กรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับวัวควายของคนสมัยกอนประวัติศาสตร  สะทอนใหเห็นถึงวิถีการดํารง
ชีวิตของมนุษยในสังคมเกษตรกรรมที่มีความเกี่ยวของกับวัวควายไดเปนอยางดี

วัวควายในสมัยประวัติศาสตร
กอนที่อารยธรรมอินเดียจะเขามาในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต  โดยเฉพาะประเทศ

ไทยนั้น   ชุมชนกอนประวัติศาสตรในระหวาง  2,000-3,000  ป  ซ่ึงเปนลักษณะสังคมเกษตรกรรม
ไดรูจักนําสัตวประเภทวัวควาย   มาใชประโยชนในการชวยแรงงานไถพื้นที่เกษตรกรรมและเปน
สัตวเล้ียงในชุมชนของตนเอง  (จารึก  วิไลแกว  2544  : 128)

ภายหลังเมื่อวัฒนธรรมอินเดียเขามาในภูมิภาคนี้สงผลใหเกิดการขยายตัวของบานเมือง
ในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศไทย   จากการศึกษาและสํารวจชุมชนโบราณ    แหลงทางโบราณคดี
และประวัติศาสตรในบริเวณที่กําหนดจากหลักฐานทางเอกสารวาเปนอาณาเขตของรัฐสุโขทัย   คือ
ในบริเวณที่ราบลุมแมน้ําปง  ยม  นาน  ตอนลาง   และบริเวณลุมแมน้ําเมยและปาสัก  ในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ  ตาก  สุโขทัย  พิษณุโลก  เพชรบูรณ  พิจิตร  กําแพงเพชร  และนครสวรรคนั้น  ไดพบ
แหลงที่เปนชุมชนโบราณในระดับบานเมืองถึง  53  แหง  (ศรีศักร  วัลลิโภดม  2532  : 128)

ชุมชนโบราณในเขตจังหวัดสุโขทัยแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่
มีการติดตอกับชุมชนภายนอก  ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรมาจนถึงสมัยทวารวดีและลพบุรี  อีก
ทั้งสภาพภูมิประเทศแวดลอมของชุมชนยังมีสวนสัมพันธกับบริเวณที่ราบลุมที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกอีกดวย

พัฒนาการของชุมชนบานเมืองนับแตสมัยกอนเกิดรัฐสุโขทัย  ราวพุทธศตวรรษที่  12
เร่ือยมาจนถึงสมัยตนรัฐสุโขทัยในพุทธศตวรรษที่  18  นั้น  เปนผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
การคาภายในและภายนอกภูมิภาค    ทําใหมีการขยายเสนทางคมนาคมการคาและการติดตอมายัง
ชุมชนภายในรัฐสุโขทัย  สภาพการณดังกลาวนาจะสงผลใหความสําคัญของวัวควายในภูมิภาคแหง
นี้ทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อย   ๆ    ตามพัฒนาการความเจริญของบานเมืองที่เกิดขึ้น     ทั้งในดาน
ความจําเปนตองใชแรงงานวัวควายในพื้นที่เกษตรกรรม  การใชลากลอ  เทียมเกวียน  เพื่อใชในการ
คมนาคมติดตอกันเองภายใน   และการคมนาคมติดตอกับภายนอกระหวางเมืองสําคัญหรือรัฐที่เปน
ศูนยกลางการคาดวยกัน  เพื่อแลกเปลี่ยนสินคา  รวมถึงในกิจกรรมที่จําเปนตองใชแรงงานและ
ประโยชนจากวัวควายในดานอื่น ๆ
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ในสมัยสุโขทัยมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงสภาพทางเศรษฐกิจการคาที่เกี่ยวของกับวัว
ควายในหลายดาน  ดังปรากฏในหลักศิลาจารึกหลักที่  1  ความวา

“ เมื่อช่ัวพอขุนรามคําแหง   เมืองสุโขทัยนี้ดี  ในน้ํามีปลาในนามีขาว      เจาเมืองบเอา
จกอบในไพรลูทาง  เพื่อนจูงวัวไปคา  ขี่มาไปขาย”

จารึกหลักที่   1         ที่วาพระมหากษัตริยของแควนสุโขทัยทรงไมเก็บภาษีจังกอบจาก
พวกพอคา   ซ่ึงเทากับเปดโอกาสใหมกีารเดินทางไปมาหาสูกันอยางสะดวก     และอาจเขาไปตั้ง
ถ่ินฐานถาวรได  (ศรีศักร  วัลลิโภดม  2544  : 35)

สวนในศิลาจารึกหลักอ่ืนก็ยังปรากฏขอความบงชี้ถึงความสําคัญของวัวควายในอีก
หลายลักษณะ  อาทิ

ในศิลาจารึกกฎหมายลักษณะโจร  หลักที่  38  (พุทธศตวรรษที่  19-20) ซ่ึงแสดงขอ
กําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของกับการลักขโมยและการฆาวัวควาย  ความวา

“มาตราหนึ่งโสดในบานของคนกลาวนี้แล  และมีโจรลักวัว  มอ  ปอฝน”
“มาตราหนึ่งโสด  ผิผูใดจักมีการกระทํา  และจักฆาวัวฆาควาย  ไมใหเอาวัว  ควายนั้น

อันจักฆามัน  ช้ีใหกันเห็นทั้งหลาย”
ศิลาจารึกวัดบางสนุก (จ.แพร)  หลักที่  107  (พ.ศ.  1882) กลาวถึงการสรางศาสนสถาน

ในพระพุทธศาสนาของเจาเมืองขุนนางและราษฎร  ซ่ึงมีการกัลปนา ( อุทิศ )  คนกลุมหนึ่งพรอม
ชางมาวัวควายใหดูแลรักษาพุทธสถานที่สรางขึ้นนั้น  ความวา

“เจาเมืองตรอกสลอบ  ชวนลูกขุนมูลนายไพรไทย  พิมพรูปพระดวยเหียกดิน…เปน
พุทธบูชา…ปลูกศาลาดวย  แลจึงแตงหากระยาทาน…  คนครอกหนึ่งใหดู  พระชางตัวหนึ่ง  มาตัว
หนึ่ง  วัวตัวหนึ่ง  ควายตัวหนึ่ง..”

ศิลาจารึกหลักที่  13  ฐานพระอิศวรสําริดพบที่เมืองกําแพงเพชร  พ.ศ.  2053  กลาวถึง
“ศักราช  1423  มะเมียนักษัตร…  จึงเจาพระยาศรีธรรมาโศกราชประดิษฐ  พระอิศวรเปนเจาหนี้ไว
ใหครองสัตวส่ีตีน  สองตีนในเมืองกําแพงเพชร  แลชวยเลิกศาสนา  พุทธศาสตร  ไสยศาสตร  และ
พระเทพกรรม  มิใหหมนหมอง  ใหเปนอันหนึ่งอันเดียว…อนึ่ง  แตกอนยอมขายวัวไปใหละวา  อัน
จะใหขายดุจกอนนั้น  ก็หามมิใหขาย”

แสดงถึงการใหความสําคัญแกวัวทั้งในทางเศรษฐกิจและระบบความเชื่อที่สัมพันธกับ
ศาสนาที่หามไมใหมีการขายวัวควายใหแกชาวละวาที่อาศัยอยูในเขตรัฐฉานของพมา  และบางสวน
ในดินแดนแถบภาคเหนือของประเทศไทย  เนื่องจากชนกลุมนี้มีประเพณีการฆาวัวควายเพื่อเซน
บูชาผี

พวกไทยใหญมีสุภาษิตบทหนึ่งวา “มีโวมีกวาย  อยาขายปนลา”  แปลวา  “ถามีวัวมี
ควาย  อยาขายใหพวกละวาเปนอันขาด”  เพราะตามธรรมดาพวกชาวไทยใหญนับถือพุทธศาสนา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



20

ไมนิยมฆาวัวควาย  มักใชแตไถนาเทียมเกวียนเทานั้น  ไมชอบขายสัตวเล้ียงของตนใหแกพวกละวา
เพราะพวกนี้นําเอาไปฆาบูชาผีแตอยางเดียว

ศิลาจารึกวัดพระยืน หลักที่  62  พ.ศ.  1913 ความวา “วันนั้น  ตนทานพญาธรรมราช
บริบาล (ถือนา) ดวยฝูงราชโยธามหาชนุพล  บุกเจาลูกขุนทั้งหลายใหถือกระทงขาวตอกดอกไมไต
เทียน  ตีพาทยดังพิณฆอง  กลอง  ปสรไน  พิสเนญชัย  (เขาวัว-เขาควาย)…”

และศิลาจารึกวัดชางลอม  หลักที่  106  พ.ศ.  1927  ความวา “พระยาศรีเทพาหราช…ให
ไปสูมหาราช  เห็นพระศรีรัตนธาตุกระทําปาฏิหาริย…ไวคนเรือนหนึ่ง  แตหุงจังหันพระเจาพาทยคู
หนึ่ง  ใหขาสองเรือนตีบําเรอแกพระเจา…ฆองสองอันกลองสามอัน  แตร  สังข  เขาควายแตงใหไว
ถวายแกพระเจา”  (จารึก  วิไลแกว  2544 : 130)

กลาวถึงความสําคัญของวัวควาย  ซ่ึงนอกจากจะเปนสัตวที่มีคาทางเศรษฐกิจการคาและ
การเกษตรแลว  ยังมีความสําคัญตอพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในสังคมโบราณอีกดวย        ดังจะเห็นไดจาก
การนําเขาวัว  เขาควายมาใชทําเครื่องดนตรีดังปรากฏในจารึกขางตน

นอกเหนือจากหลักฐานศิลาจารึกในเขตแควนสุโขทัยเองแลว  ในเขตของแควนขาง
เคียงยังปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงความสําคัญของวัวควาย  ภายในบานเมืองนั้นอีกดวย  ดังปรากฏ
ใหเห็นวา  ในกฎหมายมังรายศาสตร  อันเปนกฎหมายจารีตสําคัญของลานนา  ซ่ึงมีการนํามาใชใน
การพิจารณาคดีตาง ๆ มาตั้งแตสมัยโบราณ  ไดมีการกลาวถึงงัวหรือวัวไวหลายกรณี  อาทิ  กรณี
การลักขโมยวัวควาย  วัวควายไปทําลายขาวในนาผูอ่ืน  หรือกรณีวัวควายถูกทําราย  เปนตน

หลักฐานที่สามารถนํามาแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของวัวควายในฐานะเปนสัตวที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการของบานเมืองในเขตรัฐสุโขทัยอีกดานหนึ่งก็คือ  ความเจริญ
ทางเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องปนดินเผาในเขตเมืองสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัย  หลักฐาน
เครื่องปนดินเผาที่พบโดยทั่วไปทั้งในบริเวณเขตจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกลเคียงนั้นมีเครี่องปน
ดินเผารูปวัวควาย  ปรากฏอยูในหลายแหง  มีทั้งที่ทําเปนรูปปนตุกตาวัวควายขนาดเล็กและขนาด
ยอม  แตกตางกันไป  ซ่ึงเปนไปไดวาตุกตารูปวัวควายเหลานี้อาจใชประโยชนทั้งในดานการเปน
ของเลนเด็ก  ของประดับตกแตงบานเรือน  หรือตลอดจนใชเปนสัญลักษณบางอยางในพิธีกรรม
ทางศาสนาและความเชื่อของผูคนในสมัยนั้น  อยางไรก็ตามคงไมอาจปฏิเสธไดวา  เครื่องปนดินเผา
รูปวัวควายเหลานี้ลวนเปนหลักฐานแสดงใหเห็นถึงสภาพวิถีชีวิตของผูคนในสมัยสุโขทัยที่มีความ
สัมพันธเกี่ยวของกับวัวควายไดเปนอยางดี

ในสมัยสุโขทัยใชวัวควายชวยในการเกษตรกรรมและบรรทุกสิ่งของโดยเทียมเขากับ
เกวียน  ทั้งนี้เพื่อขนสงพืชผลทางการเกษตรและสินคาไปขายภายในเมือง  รวมถึงบานเมืองอื่น ๆ ที่
เปนศูนยกลางทางการคา  นอกจากนี้วัวควายยังเปนสินคาเพื่อใชในการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาด
วัวควาย  และใชเปนเครื่องดนตรีประกอบในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์  ดังที่ปรากฏในศิลาจารึก  โดย
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เฉพาะอยางยิ่งใชในพิธีแรกนาขวัญ  ซ่ึงเปนพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความอุดมสมบูรณของสังคม
เกษตรกรรม  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกเกษตรกร  ในวันเริ่มแรกของฤดูทํานาตอเนื่องมาถึง
สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร  ดังจะเห็นไดจากในปจจุบันก็ยังใชในการประกอบพิธีกรรมเชนเดิม
ที่กลาวมานี้พอสรุปไดวาวัวควายนับเปนสัตวที่มีความสําคัญและมีความเกี่ยวของกับพัฒนาการทาง
สังคมและวัฒนธรรมในดินแดนประเทศไทยนับแตสมัยกอนประวัติศาสตรหลายดานที่แสดงให
เห็นถึงความสําคัญของวัวควายทั้งในดานเศรษฐกิจการคา การคมนาคม  การเกษตร  และดานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐสุโขทัย

รูปแบบการคาท่ีเก่ียวของกับวัวควาย
การคาระหวางภูมิภาคในอดีตมีความเกี่ยวของกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนวัวควายทั้งโดย

ตรงและโดยออม  เนื่องจากพอคาจะทําการขายสินคาที่นําไปพรอม ๆ  กับการทยอยขายวัวควายที่
ใชเปนพาหนะในการขนสงสินคา  ซ่ึงถือเปนลักษณะการคาวัวควายแบบโบราณ  ในที่นี้จะขอกลาว
ถึงลักษณะของการคาแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวของกับวัวควาย  3  รูปแบบ  คือ  การคาวัวตาง  การคากอง
เกวียนและการคาวัวควาย

 การคาวัวตาง
 การคาทางบกโดยใชวัวตางนับวาเปนการคาแบบโบราณที่มีบทบาทและความสัมพันธ

กับระบบการคาแลกเปลี่ยนของภูมิภาคตาง ๆ  เปนอยางมาก  การคาขายแลกเปลี่ยนทางบกในสมัย
กอนนั้นจะใชวัวตางเปนสําคัญ เพราะพอคาวัวตางสามารถที่จะนําฝูงวัวบรรทุกสินคาเดินทางไป
ตามปาเขาลําเนาไพรขามซอกเขาที่แคบ ๆ  ตลอดจนขามหวยขามเขาในถิ่นทุรกันดารตาง ๆ  ไปคา
ขายยังบานหรือหมูบานในภูมิภาคที่หางไกล

ขบวนวัวตางเปนขบวนที่บรรทุกสินคาใน  “ตาง”  คําวาตางในที่นี้  คือ  เครื่องจักสาน
ทําเปนสองใบมีคานกลางสําหรับบรรทุกบนหลังวัว  ระหวางชองตรงกลางมีเสา  2  เสา  สานดวย
ไมไผ  แหวกชองใหใสไดสนิทเพื่อใหตัวโปงลางแกวงไปขางหนาขางหลังได  จะไดสงเสียงดังไป
ไกลดังโหมงเหมง  สวนขางใตมีสายประโคนรัดทองวัว  ผูกรัดตางไปทางคอวัว  ขางหลังรัดมาถึง
โคนหาง  (สุรัตน  วรางครัตน  2542  : 2112) ทั้งนี้จะมีอุปกรณที่เรียกวา  “ซองขุกปาก”  เปนตะกรอ
สานโปรงเหมือนตะกรอครอบปากวัวตางไวเพื่อมิใหเล็มกินหญาระหวางทางซึ่งจะทําใหเสียขบวน      

(อุดม  รุงเรืองศรี   2542  : 1364)
ในขบวนวัวตางขบวนหนึ่ง ๆ  จะจัดขบวน  คือ  มีวัวจาฝูง  2  ตัวนําหนา  วัวลูกฝูงอยู

กลาง  และวัวจาฝูงตัวปดทายขบวน  วัวจาฝูงจะเดินคูเคียงกันไปตลอด      วัวจาฝูงบรรทุกของเบา ๆ
เชน     เสื้อผาเครื่องนุงหมลงในตางและในโปงลางแขวน    สวนวัวลูกฝูงจะบรรทุกของหนัก    เชน
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เสบียงอาหาร  และสินคาที่นําไปขาย
วัวที่ใชเปนวัวจาฝูงจะเปนวัวลักษณะพิเศษ    เปนตัวผูแข็งแรง    มีกําลังทาทางหาวหาญ

มีโหนกขึ้นสูง  หลังแอนราบ  เปนที่เกรงกลัวของวัวอ่ืน ๆ   วัวชนิดนี้  เรียกวา  วัวถึก  วัวถึกจะได
รับการฝกหัดเดินนําขบวนทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่ชัน   เพื่อใหสามารถสงสัญญาณขึ้นเขาลงหวย  มี
อันตราย  หรือเดินสงสัญญาณใหทราบวาเดินที่ราบไมมีอันตราย   (รัตนา  พรหมพิชัย  2542 : 2112)

การใชวัวตางแตละคราวใชเปนจํานวนมาก  เพื่อจะไดบรรทุกของไดมาก  การใชวัวตาง
จึงใชเปนขบวน  วัวตางตัวหนึ่งสามารถบรรทุกของได  40-60  กิโลกรัม  การบรรทุกของบนวัวตาง
ตองแบงส่ิงของลงในตางแตละดานใหมีน้ําหนักเทากัน  เพื่อมิใหน้ําหนักถวงไปขางใดขางหนึ่งซ่ึง
จะทําใหวัวเดินไมสะดวก

สินคาที่บรรทุกบนหลังวัวตางจะเปนสินคาที่ไมใหญโตเกินไปที่จะบรรทุกลงไปใน
“ตาง”   สินคาเหลานี้  เชน  พริกแหง  เกลือ  ปลาแหง  ปลารา  ปลาเค็ม  ฯลฯ  เมื่อนําสินคาไปขาย
ยังชุมชนทองถ่ินในภูมิภาคหนึ่ง  ขากลับพอคาวัวตางก็จะซื้อสินคาที่ตองใชในชุมชนทองถ่ินของ
ตนกลับมาดวย   การคาขายแลกเปลี่ยนโดยใชวัวตางนี้โดยปกติแลวนับวาเปนการเดินทางเพื่อติดตอ
ซ้ือขายสินคากับบานเมืองในภูมิภาคอื่นเปนระยะทางที่ไกลและใชระยะเวลายาวนาน

ผูคนที่เดินทางไปกับกองคาราวานจะเริ่มตนทํางานเชามืดประมาณตีส่ี    จัดเตรียมสินคา
บรรทุกลงใน  “ตาง”  ใสซองปากวัว  เพื่อไมใหกินหญาในขณะเดินทาง  เรียบรอยแลวจึงใหออก
เดินทางจนถึงประมาณสามโมงเชาถึงส่ีโมงเชา  จึงหยุดพักปลดตางจากหลังวัว  ปลดซองจากปาก
วัวเพื่อใหวัวกินหญา  ในชวงนี้ก็จัดแจงทําครัวหุงหาอาหาร  ประมาณบายสามโมงถึงส่ีโมงก็ออก
เดินทางเคลื่อนยาย  จนถึงพลบค่ําจึงพักขบวน  ปลดตางปลดซอง  ปลอยใหวัวกินหญา  กินฟาง     
ผูคนก็ประกอบอาหาร  ผักผอนเพื่อเอาแรงไวสําหรับการเดินทางในวันรุงขึ้น

ขบวนพอคาวัวตางที่เดินทางรอนแรมไปคาขายยังชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  ที่หางไกล  นอก
จากจะทําการขายสินคาที่ซ้ือหารวบรวมมาในกองคาราวานแลว  หากมีผูตองการซื้อวัวตางตัวใด
และการเจรจาตกลงระหวางผูซ้ือกับพอคาวัวตางเปนที่พอใจของทั้งสองฝายแลว  พอคาวัวตางก็จะ
แบงขายวัวตางนั้นให   พอคาวัวตางจํานวนมากจึงทําการขายสินคาควบคูไปกับการขายวัวใหกบั
ชาวบานตามชุมชนบานหรือหมูบานที่อยูระหวางเสนทางการคาไปดวยในตัว  จนในบางเที่ยวจะ
เหลือวัวตางในกองคาราวานไมมากนักในขากลับ  ยกเวนในกรณีที่พอคาตองการซื้อสินคาซ่ึงตอง
ใชวัวตางบรรทุกสินคาเหลานั้นนํากลับมาขายยังภูมิลําเนาเดิมของตน

 การคาแบบวัวตางปรากฏในหมูพอคาทั้งในภาคเหนือและภาคอีสานมาแตโบราณ  โดย
ปกติแลวในฤดูทํานาพอคาวัวตางก็ทํานา  แตหลังจากเก็บเกี่ยวเอาขาวขึ้นยุงฉางแลวก็จะออกไปซื้อ
สินคาในหมูบานใกลเคียงมารวมกับเพื่อนพอคาดวยกันเปนกลุมพอคาวัวตางหรือกองคาราวาน
ประมาณ  50-100  ตัว  ในจํานวนนี้มีนายฮอยเปนหัวหนาผูควบคุมขบวนวัวตาง  โดยกองคาราวาน
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กองหนึ่งจะมีผูควบคุมประมาณ  20  คนขึ้นไป  เพื่อดูแลสินคาและแกไขปญหาตาง ๆ  ในระหวาง
การเดินทาง

การคากองเกวียน
ขบวนกองเกวียนเทียมวัวควายบรรทุกสินคา  เกิดจากการรวมตัวกันของกลุมพอคาภาย

ในชุมชนทองถ่ินนั้น   ๆ  ที่สามารถสะสมทุนรับซื้อสินคาเก็บไวในบานเรือน  ยุงฉาง  หรือกวานซื้อ
สินคาซ่ึงเปนที่ตองการของตลาดในทองถ่ินอื่นมาเก็บรวบรวมไวหลังส้ินฤดูการเก็บเกี่ยว  เมื่อได
สินคาในจํานวนมากพอตามที่ตองการแลว    พอคาเหลานี้ก็จะนําสินคาบรรทุกเกวียนไปคาขาย
พอคาบางรายอาจมีเกวียนถึง  10  เลม  บางรายก็อาจมีเพียง  1  หรือ  2  เลม  แตเมื่อรวมกันเปน
คาราวานกองเกวียนแลว  พอคาบางกลุมอาจมีจํานวนกองเกวียนรวมกันนับ  100  เลม  ในขบวน
กองเกวียนจะมีหัวหนาที่เรียกวา นายฮอย  เปนผูควบคุมรับผิดชอบสินคาและของบนกองเกวียน
และเมื่อนัดหมายรวมกองเกวียนกันเปนที่พรอมเพรียงแลวก็จะออกเดินทางไปคาขาย

การควบคุมขบวนกองเกวียนถือวาเปนหนาที่ของนายฮอย  ซ่ึงเปนผูที่มีประสบการณสูง
ในการควบคุมดูแลการเดินทางใหลุลวงปราศจากภัยอันตรายตาง ๆ  นับตั้งแตการซอมแซมเกวียน
การดูแลสินคาและวัวควายระหวางทาง  การปองกันเหตุรายจากบุคคลภายนอก  และการเตรียม
อุปกรณในการซอมแซมกองเกวียน   (สุรัตน  วรางครัตน  2542  : 2109)

ในการเดินทางของพอคากองเกวียนจะเริ่มขึ้นเมื่อเกวียนสินคาของพอคาตาง ๆ  มารวม
กันในจุดนัดหมายอยางพรอมเพรียงแลวจึงออกเดินทาง  เมื่อพลบค่ําจึงจอดกองเกวียนเพื่อใหน้ํา
ใหหญาแกวัว  และประกอบอาหารรับประทานกัน   โดยขบวนกองเกวียนจะนําเกวียนมาเรียงเปน
วงกลมเปนกําแพงเกวียน    ผูคนและวัวจะอยูภายในวงกลม   กองคาราวานเหลานี้จะกอกองไฟสุม
ไวตลอดคืน  ทั้งนี้เพื่อใหแสงสวางปองกันสัตวราย  บางคนจะนําเครื่องดนตรีติดตัวมาบรรเลงเปน
เพลงลายตาง ๆ  อยูจนดึก     บางกลุมก็นั่งคุยกันจนดึกจึงแยกยายกันหลับนอน

ในชวงกลางคืนนี้ขบวนพอคากองเกวียนจะจัดเวรยามคอยระมัดระวังสินคาและวัวควาย
เพราะตามเสนทางการคาที่ขบวนกองเกวียนไปจอดพักมักจะมีโจรผูรายตามชุมชนทองถ่ินตางๆ  มา
คอยดักปลนหรือขโมยสินคาและวัวควายอยูเสมอ  ขบวนกองเกวียนขนาดใหญที่ประกอบดวยเหลา
ชายฉกรรจจํานวนมากทําหนาที่คุมกองเกวียนจึงเปนที่เกรงกลัวของบรรดาโจรผูราย

ประมาณชวงเวลาเชามืดพอคากองเกวียนจะจัดแจงนําวัวเทียมเกวียนออกเดินทางจากที่
พัก  มุงหนาไปยังระยะทางจุดพักขางหนา  ซ่ึงนายฮอยผูนําทางจะทราบดี  และจอดพักอีกครั้งหนึ่ง
ประมาณสามโมงเชาเพื่อปลดวัวจากเกวียนใหพักผอนกินหญา  กินน้ําตามหนองน้ํา  กิจกรรมใน
ชวงนี้ของกองคาราวานคือ  การหุงหาอาหารและซอมแซมเกวียน  จนกระทั่งถึงเวลาประมาณบาย
สามโมงจึงออกเดินทาง  จนพลบคล่ํา  จึงจอดเกวียนรับประทานอาหาร  ผักผอนหลับนอน  เปนที่
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นาสังเกตวาขบวนกองเกวียนใชเวลาในชวงบายพักผอนยาวนาน  ทั้งนี้เพื่อซอมแซมเกวียนและ
ปลอยใหวัวควายกินหญา (สุรัตน  วรางครัตน  2542  : 2109)

พอคาขบวนกองเกวียนที่เดินทางมาคาขายเหลานี้เมื่อผานชุมชนหมูบานในทองถ่ิน   
ตาง ๆ  ถามีผูสนใจที่จะซื้อวัวควายตัวใด  และมีการตกลงราคากันจนเปนที่พอใจแลว  ก็จะทํา
การซื้อขายกัน    และนอกเหนือจากการซื้อขายวัวควายแลวยังอาจมีการตกลงซื้อขายเกวียนที่ใชใน
การขนสงสินคาดวย  เพราะหากไดราคาดีพอคาบางรายก็จะทําการขายทั้งสินคา  วัวควาย  และ
เกวียนเพื่อนําเงินกลับไปเปนทุนในการคาคราวตอไป

การคาวัวควาย
การขยายตัวทางเศรษฐกิจการคาระหวางภูมิภาคในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 24  ที่เปน

ผลมาจากการเปดการคาเสรีภายหลังจากที่ไดมีการทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษ  ประกอบกับ
การขยายตัวของการทํานาในภาคกลางและความตองการแรงงานจากวัวควายของตลาดในประเทศ
เพื่อนบาน  อาทิ  พมา   สงผลใหความเจริญเติบโตของการคาวัวควายทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น
การคาวัวควายที่กอนหนานี้จะทําควบคูไปกับการคาขายสินคาตามชุมชนหมูบานตาง ๆ  ก็พัฒนามา
สูการคาวัวควายโดยเฉพาะอยางเต็มตัว

พอคาจะทําการรวบรวมวัวควายในชุมชนทองถ่ินของตนเอง  รวมทั้งออกหาซื้อตาม
ชุมชนทองถ่ินใกลเคียง  เมื่อไดจํานวนมากพอแลว  พอคาเหลานี้จะรวมกลุมกันเปนกองคาราวาน
ประมาณกลุมละ  30-50  คน  ไลตอนฝูงวัวควายจํานวนมากนอยแลวแตที่จะรวบรวมได บางกลุม
อาจมีจํานวนพันหรือหลายพันตัวไปขายยังแหลงที่ตองการวัวควาย การเดินทางของพอคาวัวควาย
เหลานี้จะมีลักษณะคลายกับกลุมพอคาวัวตาง   ซ่ึงจะมีนายฮอยเปนหัวหนาในการดูแลรับผิดชอบ
ควบคุมฝูงกองคาราวานวัวควาย    กลุมพอคาวัวควายจะเตรียมขาวของเครื่องใชและเสบียงอาหาร
ไปใชในระหวางการเดินทางดวย  โดยการนําบรรทุกสัมภาระใสเกวียนไป  การเดินทางจะนําซอง
มาสวมปากจาฝูงไวเพื่อมิใหเสียเวลาในการกินหญา  เพราะจะทําใหขบวนลาชา  เมื่อถึงเวลาหยุดพัก
ก็จะใหกินหญากินน้ํา  ทําการหุงหาประกอบอาหาร  และออกเดินทางตอไป  และพักคางคืนตาม
เสนทางการคาที่ผานไปตามแตวาจะพลบค่ําลงที่ใด  ซ่ึงโดยปกติแลวนายฮอยผูควบคุมซ่ึงมีความ
ชํานาญเสนทางจะเปนผูกําหนดจุดพัก  หากเปนชุมชนหมูบานเจาของที่นาก็มักจะเต็มใจใหพอคา
และฝูงวัวควายไดหยุดพักแรม  เนื่องจากไดมูลวัวควายเปนปุยในที่นาของตน  วัวควายเหลานี้จะถูก
ทยอยขายไปตลอดระหวางทางตามชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  ที่กองคาราวานพอคาวัวควายไลตอนผาน
ไปจนกระทั่งวัวควายขายหมดจึงเดินทางกลับ  การเดินทางคาวัวควายแมจะทําผลกําไรใหกับพอคา
มากก็จริง  แตโอกาสที่จะประสบกับการขาดทุนก็มี  เพราะวัวควายอาจซูบผอมลมตายระหวางทาง
หรือเกิดปญหาโจรผูรายปลนชิงวัวควายระหวางการเดินทาง  ดวยเหตุนี้ผูควบคุมและพอคาวัวควาย
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จึงตองคอยระมัดระวังมีการผลัดเปลี่ยนกันเฝาเวรยามและเตรียมอาวุธติดตัวไปในระหวางการ    
เดินทางทําการคาวัวควายดวย   การคาวัวควายในลักษณะนี้ปกติแลวจะทําปละครั้ง

การคาวัวควายในเขตภาคเหนือตอนลาง
 บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนลางซึ่งประกอบดวยจังหวัดตาก   นครสวรรค   กําแพงเพชร

สุโขทัย   สวรรคโลก (ตอมาถูกยุบรวมกับสุโขทัยเปนอําเภอหนึ่ง)  พิษณุโลก  พิจิตร   อุตรดิตถและ
เพชรบูรณ    บริเวณภาคเหนือตอนลางมีพัฒนาการของชุมชนบานเมืองที่ตั้งอยูบนเสนทางคมนาคม
การคาระหวางภูมิภาคมาแตสมัยโบราณ       เนื่องจากมีพื้นที่ตั้งอยูตรงกลางระหวางลานนา       พมา
หลวงพระบาง     และกรุงเทพฯ      ทําใหบริเวณนี้เปรียบเสมือนศูนยกลางการคาที่พอคาในดินแดน
ตาง ๆ  มาทําการติดตอซ้ือขายกัน

สภาพทางภูมิศาสตรบริเวณภาคเหนือตอนลางโดยทั่วไปเปนที่ราบลุมแมน้ําที่ไหลจากที่
สูงตอนเหนือของประเทศผานเขามายังภาคเหนือตอนลาง  ประกอบดวยแมน้ําสายสําคัญคือ  แมน้ํา
ปง   แมน้ําวัง  แมน้ํายม   และแมน้ํานาน   สงผลใหสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่เขตภาคเหนือตอนลาง
มีความอุดมสมบูรณเปนอยางมาก  จากการเปนที่ราบลุมแมน้ําหลายสาย  ทําใหมีช่ือเรียกวา “บริเวณ
ที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาตอนบน”  ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่เขตจังหวัดนครสวรรคขึ้นไปทางตอนเหนือ
ครอบคลุมพื้นที่เขตจังหวัดกําแพงเพชร  สุโขทัย  พิจิตร  พิษณุโลก  รวมทั้งบริเวณตอนใตของ
จังหวัดอุตรดิตถ  และทางตะวันตกของเพชรบูรณ  สงผลใหลักษณะภูมิประเทศบริเวณนี้มีความ
แตกตางกัน  กลาวคือ  ทางเหนือและทางดานตะวันตกของภูมิภาคในเขตจังหวัดตาก  กําแพงเพชร
สุโขทัย  เพชรบูรณ  จะเปนปาเขา   ทําใหความสําคัญของเศรษฐกิจภูมิภาคนี้ขึ้นอยูกับปาไม ในขณะ
ที่พื้นที่ของพิษณุโลก  พิจิตร  นครสวรรคและอุตรดิตถสวนใหญจะเปนที่ราบ  สามารถทําการเพาะ
ปลูกขาวและพืชชนิดอื่น ๆ ไดดี (สุภาพรรณ  ขอผล  2535 : 14-18)

 สภาพการคาแลกเปลี่ยนวัวควายเกิดขึ้นเนื่องจากเงื่อนไขของการคาแลกเปลี่ยนผลผลิต
ระหวางชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  การคาแลกเปลี่ยนวัวควายนี้จึงไมไดจํากัดขอบเขตเฉพาะเพียงชุมชน
ทองถ่ินภายในเขตภาคเหนือตอนลางและภูมิภาคอื่น ๆ  ในดินแดนประเทศไทยเทานั้น  แตมีเครือ
ขายความสัมพันธทางการคาแลกเปลี่ยนที่ขามพรมแดนไปสูประเทศเพื่อนบานดวย   การศึกษา
สภาพการคาแลกเปลี่ยนวัวควายกอนมีตลาดในที่นี้      จึงจําเปนตองกลาวถึงภาพรวมของการคา
แลกเปลี่ยนผลผลิตระหวางภูมิภาคที่เกี่ยวของกับการคาแลกเปลี่ยนวัวควายไปดวยในคราวเดียวกัน     
พอคาที่ดําเนินการคาแลกเปลี่ยนวัวควายนั้นประกอบดวย  พอคาพื้นเมืองจากลานนา   พอคาจีนฮอ
พอคาไทยใหญ  (เงี้ยว)  พอคาลาวหลวงพระบาง   และพอคาพมา-ตองสู   ในที่นี้จะขอกลาวถึง
พัฒนาการของการคาแลกเปลี่ยนวัวควายในเขตภาคเหนือ      โดยแบงออกเปน  2  ลักษณะ  คือ
การคาวัวตางของพอคาชาวลานนาและจีนฮอ  กับการคาวัวควายของพอคาชาวพมาและตองสู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



26

 แผนที่ที่ 2  แสดงเสนทางการคาระหวางภูมิภาค
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร  พ.ศ. 2543
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การคาวัวตางของพอคาชาวลานนาและจีนฮอ
เนื่องจากเสนทางการคาระหวางดินแดนลานนากับบานเมืองในเขตภาคเหนือตอนลาง  

ตามลําน้ําปง    ยม  และลําน้ํานาน  มีขอจํากัดสําคัญที่ไมสามารถจะเดินเรือไดตลอดทั้งป  จะใชไดก็
เพียงเฉพาะในฤดูน้ําเทานั้น  เพราะในฤดูแลงสภาพของลําน้ําสายตาง ๆ มักตื้นเขิน  จึงจําเปนตอง
อาศัยการคมนาคมทางบกแทน   การคมนาคมทางบกเพื่อติดตอคาขายแลกเปลี่ยนระหวางชุมชน
ทองถ่ินระหวางภูมิภาคจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก

เสนทางจากเมืองเชียงราย  เชียงใหม  ลําปาง  พะเยา  แพร  นาน  ขามเทือกเขามายังเมือง
อุตรดิตถ  สวรรคโลก  สุโขทัย  ตาก  แมสอด  นับวาเสนทางนี้มีความสําคัญมาแตสมัยโบราณ
เพราะเมื่อเขาสูเขตจังหวัดสุโขทัยแลวก็สามารถแยกเสนทางตัดผานไปยังภูมิภาคอื่น ๆ  ไดอีกหลาย
เสนทาง

พอคาวัวตางจากเมืองเชียงราย  พะเยา  แพร   และนาน  จะเดินทางนําสินคาบรรทุกวัว
ตางเขามาทําการคาที่ทาอิฐ   บางโพ   ซ่ึงเปนตลาดบก     มีสินคาจากกรุงเทพฯ ขึ้นมาขายที่ทาอิฐ
สินคาที่พอคาวัวตางชาวลานนาบรรทุกวัวตางมาจําหนาย  สวนใหญเปนสินคาของปา (สุภาพรรณ
ขอผล  2535 : 91)  การคากองคาราวานวัวตางของพวกฮอจากมลฑลยูนนาน    จะเดินทางผาน
ดินแดนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  โดยใชเสนทางระหวางยูนนาน  เชียงราย   พะเยา  แพร
อุตรดิตถ  สวรรคโลก  สุโขทัย  ตาก  แมสอด  มะละแหมง

การใชวัวตางเปนพาหนะขนสงสินคาแลกเปลี่ยนระหวางชุมชนหมูบานที่อยูหางไกล
หรือระหวางเมืองนั้นมีการทําการคากันในหลายระดับ     จากรายงานการคาในหมูบานบริเวณ
เชียงคําระบุวา  ชาวไทยลื้อจะบรรทุกขาวดวยวัวตางไปขายในชุมชนแถบลุมน้ํายมบริเวณเมืองคี้
เชียงมวน  เมืองลอง  จนถึงเมืองแพร  และบางครั้งก็ลงไปทางเมืองพะเยา  จากนั้นจะมีพอคาอีกพวก
หนึ่งมารับชวงเกลือและสินคาที่จําเปนอื่น ๆ  ที่มาจากบริเวณภาคกลางและอาวสยาม       นํากลับไป
ขายยังเชียงคําและบริเวณใกลเคียง  การบรรทุกขาวไปขายมักจะทําหลังฤดูการเก็บเกี่ยวและกลับมา
กอนเริ่มการเพาะปลูกของปถัดไป   (สุเทพ  สุนทรเภสัช  2540 : 147)

การคาวัวตางนั้นสามารถพบเห็นไดทั่วไปในดินแดนภาคเหนือ คารล  บ็อก (Carl
Bock)  นักธรรมชาติวิทยาชาวนอรเวย   ที่เขามาสํารวจดินแดนดานภูมิศาสตรในเขตภาคเหนือสมัย
ที่ยังเปนปาดงที่ทุรกันดารในป ค.ศ. 1881  (พ.ศ. 2424)     ไดบรรยายถึงสภาพการคาวัวตางที่ไดพบ
เห็นดังนี้

      ตอนเชาวันรุงข้ึน  เราไดพบขบวนพอคาเงี้ยวคุมวัวตางบรรทุกหมาก พริกแหง        เกลือ
         พริกขี้หนู   พริกชี้ฟา  เพื่อนําไปขายที่ละคร (ลําปาง)  พวกพอคาเงี้ยวท่ีมาจากฉานทางเหนือนี้ทํา
        การคาสวนมากกับพวกหัวเมืองเหนือและสยามเชนเดียวกับพอคาจากยูนนาน (จีนใต)    ทางภาค
        ตะวันออก  ขบวนคาขายจากคนพวกนี้ใชวัวตาง…  วัวตาง  12  ตัว  ราคาตัวหนึ่งตั้งแต  15     รูป
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        ถึง  25  รูป  ก็มีคาเทากับราคาชางตัวหนึ่งของพวกหัวเมืองเหนือ     และเปนเรื่องธรรมดาที่เราจะ
        พบขบวนวัวตางราว  200  หรือ  300  ตัว  เดินเรียงเดี่ยวผานไปในทางแคบ  ๆ        ท่ีใชแทนถนน
        ทุกตัวมีกระชุใสสินคาผูกครอมบรรทุกไวบนหลัง    ในกระชุนั้นบรรทุกสินคาจากบานเมืองของ
        ตนมาขายหรือบรรทุกของจากภาคเหนือหรือภาคกลางกลับไปบาน       ถาควาญชางพบขบวนวัว
        ตางก็มักจะหลีกทางให       โดยถอยหลังเขาไปอยูเสียในปาหรือหลบไปอยูเสียขางทางถาอยูในที่
       โลง  และเพื่อใหรูตัวเมื่อเขาใกลกัน     เขามักแขวนกระพรวนทองเหลืองอันมีเสียงไพเราะราวกับ
        ดนตรีไวท่ีคอวัวตาง  เสียงกระพรวนนี้ลอยตามลมมาในปา         บางทีก็ไดยินเสียงสะทอนจากภู
        เขาสูง  ยิ่งเพิ่มความไพเราะนาฟงข้ึนอีก            บางครั้งแทนที่จะใชกระพรวนทองเหลืองกลับใช
        ระฆังมา          ไมอันใหญ  (กระดึง)  แขวนคอวัวบางตัวแทน       ระฆังไมท่ีวานี้เขาเอาไมท่ีมีรูป
        รางคลายระฆัง    มาแกะจนเปนระฆังแลวติดไมอีกชิ้นหนึ่งไวขางในใหกระทบกัน        เกิดเสียง
        คลายกับกลองประสานไปกับเสียงอันไพเราะของกระพรวนทองเหลือง

ระฆังเหลานี้มีประโยชนชวยใหพวกพอคาเที่ยวหาวัวตางไดงาย    เมื่อปลอยใหมันไปกิน
        หญาตามลําพัง       และเพื่อไมใหการเดินทางตองชักชา          จึงไดมีการปองกันไมใหวัวแวะกิน
        หญาตามทางโดยเอาขลุมท่ีทําดวยหวายสวมปากมันเสีย          ขลุมที่กันไวนี้ทําใหวัวตองเดินไป
        เงียบ ๆ  จนกวาจะถึงเวลาหยุดพัก  (เสถียร  พันธรังษีและอัมพร  ทีขะระ  2543  : 186-189)

การคาวัวตางจึงนับวาเปนกิจกรรมทางการคาที่เฟองฟูมากในเขตภาคเหนือตอนบนและ
ตอนลางนี้  สงผลใหปริมาณความตองการวัวเพื่อการคาและการซื้อขายแลกเปลี่ยนในดินแดนแถบนี้
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย

การคาแลกเปลี่ยนระหวางหมูบานที่อยูหางไกลหรืออยูตางเมืองในบริเวณภาคเหนือนั้น  
ขบวนวัวตางจะขนสงสินคาที่นับวามีความสําคัญและจําเปนอยางมาก          เพราะเสนทางคมนาคม
ติดตอระหวางชุมชนบานเมืองตาง ๆ  ตองผานเขตปาเขาพื้นที่ทุรกันดาร  การใชวัวเปนพาหนะ
บรรทุกขาวของเดินทางไปคาขายจึงมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศเปนอยางดี  การคาวัวตาง
มักจะทําโดยชาวไทยพื้นราบหรือไมก็เปนพวกไทยใหญ  ซ่ึงเปนการคาแลกเปลี่ยนระหวางชุมชน
บนพื้นราบ  ขบวนวัวตางบางครั้งก็รับจางขนสงสินคาจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง  แทนที่
จะเปนการคาที่เจาของลงทุนเอง  (สุเทพ  สุนทรเภสัช  2540 : 147-148)

เนื่องจากการขนสงสินคาไปยังลานนา  พอคาตองเดินทางขามเขาและหวยตาง ๆ  มี
ความลําบากมาก ดังนั้นเมื่อสินคาไปถึงยังภาคเหนือตอนบนจึงมีราคาสูงกวาสินคาชนิดเดียวกันที่
จําหนายอยูที่อุตรดิตถ  ดังเชน  พอคาวัวตางซื้อเกลือจํานวนหนึ่งราคา  4  บาท  สามารถนําไปขายที่
พะเยาไดราคาประมาณ  25-30  บาท (สุภาพรรณ   ขอผล  2535 : 91)

การคาวัวตางซึ่งเปนการคาแลกเปลี่ยนผลผลิตระหวางภูมิภาคนี้ มีความสัมพันธกับ
ความแตกตางดานทรัพยากรธรรมชาติที่แตกตางกันออกไปในแตละชุมชนทองถ่ิน   การที่ใน
บริเวณเมืองสวรรคโลกที่ในลําน้ํายมมีปลาชุกชุม   ทุกปในฤดูน้ําหลากชาวบานในบริเวณนั้นจะจับ
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ปลาไดมากกอใหเกิดอุตสาหรรมการทําปลาแหง  ในปหนึ่ง ๆ  มีรายงานวา  ขบวนวัวตางจากเมือง
ตาง ๆ  ในภาคเหนือจํานวน  10-20  ขบวน  แตละขบวนจะมีวัวตั้งแต  50-100  ตัว  เดินทางมา
บรรทุกปลาแหงไปขาย   

ขบวนคาราวานพอคาวัวตางที่เดินทางเขามายังเขตศรีสัชนาลัย  และเมืองสวรรคโลกนี้
จะทําการคาตามชุมชนหมูบานที่ตั้งอยูระหวางเสนทางที่ขบวนพอคาวัวตางนําสินคาเดินทางผานไป    
บริเวณพื้นที่ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับการคาวัวตางและยังมีผูคนในทองถ่ินจดจํามาถึงทุกวันนี้คือ  หัว
นาคอย  เปนชื่อทุงนาซึ่งเปนตนทางขนสงสินคาวัวตางจากบานโบราณหลวง  หมู 1  ตําบลสารจิตร
อําเภอศรีสัชนาลัยไปยังชุมชนอําเภอทุงเสลี่ยมและอําเภอเถิน  เสนทางโบราณนี้เดินผานเขานางคํา
ตําบลบานแกง  อําเภอศรีสัชนาลัย     

สําหรับการคาแลกเปลี่ยนระหวางชุมชนตางเมืองและภูมิภาคจะมีพอคาอีกพวกหนึ่งมา
จากมณฑลยูนนานในประเทศจีน  ซ่ึงรูจักกันในทองถ่ินวา “ฮอ” พวกพอคาฮอจะบรรทุกสินคา
ประเภทภาชนะ  ของใชที่ทําดวยโลหะ  ผาไหม  และขนสัตว  ไปขายยังบริเวณตาง ๆ  ในบริเวณ
มลรัฐฉาน  แถวมณฑลเชียงรุงและเชียงตุง  บริเวณตอนลางของพมาจนถึงเมืองเมาะละแหมงซ่ึงเปน
เมืองทาสําคัญ  นอกจากนี้ก็อาจเดินทางไปยังภาคตะวันออก  ผานเมืองเชียงแสน  แพร  นาน  หลวง
พระบาง  จนถึงเมืองอุตรดิตถ  ซ่ึงเปนเมืองทาสินคาออกของดินแดนภาคเหนือตอนกลางและภาค
ตะวันออก  (สุเทพ  สุนทรเภสัช  2540 : 150)

พวกพอคาจีนฮอ  จะเดินทางมาเปนขบวนนําสินคาบรรทุกวัวตาง  หรือ  ลอ  โดยขบวน
หนึ่งจะมีประมาณ  200-300  ตัว   การเดินทางของพอคาชาวจีนฮอสวนใหญแลวจะเขามาทาง
อุตรดิตถโดยพอคาบางสวนอาจทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาที่เมืองอุตรดิตถ  และบางครั้งพอคา
ก็จะเดินทางตอไปจนถึงพมาเพื่อไปหาซื้อสินคาที่เมืองมะละแหมง   นําไปขายอีกทอดหนึ่งถึงเมือง
ลําปาง  โดยปกติพอคาชาวไทยลื้อจะพยายามขายขาวใหหมดที่เมืองแพร  และจะนําวัวตางเดินทาง
ตอไปถึงเมืองอุตรดิตถ  ซ่ึงอยูหางไปราว  40  ไมล  ( สุภาพรรณ   ขอผล  2535 : 97)

ตามเสนทางการคาของขบวนพอคาวัวตางนี้  พอคาวัวตางบางรายจะทําการขายสินคา
และวัวท่ีใชตางสินคาใหกับชาวบานที่ตองการวัวไวใชงาน      ซ่ึงโดยปกติแลวการขายวัวตามชุมชน
หมูบานตาง ๆ นี้มักจะไดราคาดี  เพราะในชุมชนทองถ่ินที่มีประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
กันเปนสวนใหญนั้น  ความตองการวัวไวใชงานในไรนาก็จะมีจํานวนมากดวยเชนกัน  วัวซ่ึงเปน
สัตวใชแรงงานในเขตนี้จึงมักขาดแคลน    ในขณะที่เขตภาคเหนือตอนบนนั้นเปนแหลงที่มีวัวเปน
จํานวนมาก  พอคาวัวสามารถกลับไปซื้อหาวัวไดใหมในราคาที่ถูกกวา  การขายวัวบางสวนใน
ขบวนวัวตางใหกับผูที่ตองการซื้อจึงมีผลกําไรที่คุมคา  การคาวัวไปพรอม ๆ  กับการขายสินคา
ในขบวนวัวตางลักษณะนี้จึงนับวาเปนรูปแบบทางการคาที่มีความเฟองฟูเปนอยางมากในเขตภาค
เหนือตอนลางและภูมิภาคอื่น ๆ  โดยทั่วไป
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จากรายงานทางเศรษฐกิจของกงสุลอังกฤษในปลายศตวรรษที่  19  ชุมชนชาวอินเดีย
จากจิตตะกองที่อพยพเขามาตั้งถ่ินฐานอยูในเขตขุนยวม  เขตแมฮองสอน  จะมีอาชีพในการเลี้ยง
และเพาะพันธุปศุสัตว       วัวท่ีผลิตในบริเวณนี้เปนสินคาออกที่สงไปขายยังมลรัฐฉานและพมาอีก
ดวย (สุเทพ  สุนทรเภสัช  2540 : 149)

ในเขตภาคเหนือจึงถือไดวาเปนแหลงผลิตและกระจายวัวจํานวนมากไปสูภูมิภาคอื่น   ๆ
ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน         โดยเฉพาะบริเวณเขตภูมิภาคติดตอที่เปนแหลงทําการ
เกษตรและมีความตองการปริมาณวัวไวใชงานในไรนาจํานวนมากนั้น       วัวจะถูกทยอยเคลื่อนยาย
จากแหลงทําการผลิตมาสูชาวไรชาวนาตามชุมชนทองถ่ินตาง ๆ โดยท่ัวไป   ถึงแมจะไมมีรายงานที่
แนชัด    แตก็กลาวไดวาการคาวัวตางนับเปนลักษณะการคาที่มีความเกี่ยวของกับการกระจายวัวจาก
แหลงผลิตในเขตภาคเหนือตอนบนไปสูภูมิภาคอื่น ๆ  รูปแบบหนึ่ง

การคาวัวควายของพอคาชาวพมาและตองสู
การคาขายระหวางบริเวณภาคเหนือตอนลางกับพมา นับเปนเสนทางการคาขาม

พรมแดนระหวางประเทศที่สําคัญ        เพราะเปนเสนทางที่ใชขนสงสินคาแลกเปลี่ยนผลผลิต
ระหวางภูมิภาคตาง ๆ  เสนทางการคาที่กลุมพอคาใชติดตอกับพมา  จะประกอบดวย เสนทางการคา
ที่ตั้งตนจากเมืองมะละแหมง  ขามพรมแดนมายังเมืองแมสอด  เมืองระแหง (ตาก) เขาสูเมืองสุโขทัย
โดยผานทางบานดานลานหอย  จากสุโขทัยสามารถแยกการเดินทางออกไดอีก  2  เสนทาง  คือ

เสนทางการคาสายเหนือ  จากสุโขทัย  ผานสวรรคโลก  เมืองทาอิฐ  (อุตรดิตถ) เขาสูเขต
เมืองแพร  นาน  ในดินแดนลานนา

เสนทางการคาสายตะวันออก  จากสุโขทัย  ไปยังเมืองพิษณุโลก  เมืองนครไทย  ซ่ึง
สามารถเดินทางไปเมืองดานซาย (เลย)  ขามไปสูเมืองหลวงพระบาง  หรือแยกไปเมืองหลมสัก
เพชรบูรณ  เขาสูเขตภาคอีสาน

เสนทางการคาระหวางมะละแหมงกับระแหง  ในการเดินทางโดยเสนทางสายนี้จะตอง
ผานมะละแหมง    แมสอด   ตาก  เนื่องจากภูมิประเทศระหวางมะละเหมงกับระแหง  โดยมากเปน
เนินเขาและสันปนน้ํา (สุภาพรรณ   ขอผล  2535 : 78)

ในการเดินทางคาขายระหวางมะละเหมงกับตาก  จะประกอบไปดวยพอคาพมาและตอง
สู   หลักฐานเอกสารที่บันทึกเรื่องราวการคาของตองสูนี้  พบเกาที่สุดในป  พ.ศ.  2381  (รัชกาลที่ 3)
ขอความบันทึกของราชการที่กักตัวพวกกุลาหรือตองสูที่เดินทางคาขายในภาคเหนือ  เชน  ที่
เชียงใหม   ตาก  สวรรคโลก  และกําแพงเพชร    พอคาเหลานี้เดินทางดวยทางเทาตัดผานสันปนน้ํา
ดังนั้นในการขนสงสินคาของพวกพอคานิยมหาบหามสินคาหรือใชวัวตาง   ขามพรหมแดนที่
แมสอด  นําสินคามาจําหนายที่จังหวัดตาก  แลวรับสินคาจากจังหวัดตากไปจําหนายยังประเทศพมา
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(บุญจิตต  ชูทรงเดช  2542 : 258-259)  เมืองตากจึงเปรียบเสมือนศูนยกลางทางการคาขามพรมแดน
ที่พอคาในภูมิภาคตาง ๆ  ของประเทศไทยและพอคาพมาใชเปนแหลงซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินคา
โดยสินคาที่พอคาพมาและตองสูนําเขามาขายนั้นจะเปนสินคาประเภทอุตสาหกรรมจากประเทศ
อังกฤษที่ถูกสงเขามาขายยังเมืองทามะละแหมงภายหลังจากที่ประเทศพมาอยูในความปกครองของ
อังกฤษ

สวนสินคาที่พอคาพมา  และตองสู  ซ้ือกลับไปจําหนายยังภูมิภาคของตน  คือ  ชาง  วัว
และควาย  เพื่อนําชางไปใชในกิจการปาไม  และนําวัวควายไปใชในการผลิตขาว  ดังนั้นจึงปรากฏ
วา  พอคาพมาและตองสู  จําหนายสินคาหมดแลวจะซ้ือโคและกระบือกลับไป  โดยจะผานดานที่
เมืองตาก   (สุภาพรรณ   ขอผล 2535 : 79)

พอคาพมาและตองสูนอกจากจะนําสินคาเขามาขายที่เมืองตากแลว  ก็ยังนําสินคา     เดิน
ทางเขามาคาขายภายในภูมิภาคดวย  โดยการเดินทางผานแมสอดและตาก  เขาสูสุโขทัย  พิษณุโลก
และอุตรดิตถ   สินคาในทองถ่ินที่พอคาชาวพมาและตองสูใหความสนใจที่จะหาซื้อกลับไปขายใน
ดินแดนพมามากก็คือ  วัวควาย        และเนื่องจากพื้นที่แถบนี้ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตร
กรรม            จํานวนวัวควายภายในชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  ที่เกินความพอเพียงจึงกลายเปนสวนเกินที่
สามารถนํามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกับสินคาที่จําเปนอื่น ๆ  ที่พอคาพมาและตองสูนําเขามาขาย

ภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริง  พ.ศ.  2398  การคาขามพรมแดนระหวางไทยกับ
พมาไดขยายตัวเพิ่มมากขึ้น   เหตุที่การคาของพอคาพมาและตองสูเฟองฟูเพราะไดรับอภิสิทธิ์ดาน
การคา  ตามสนธิสัญญาเบาวริง  เนื่องจากพอคาพมาและตองสู  ซ่ึงโดยมากมาจากเมืองมะละแหมง
และถือเปนคนในบังคับของอังกฤษ  เมื่อทําความผิดไมตองขึ้นตรงตอศาลไทย  แตขึ้นตรงตอศาล
กงสุลอังกฤษ  อีกทั้งทางราชการและเจาหนาที่ไทยก็อํานวยความสะดวกแกชาวตางดาวจากพมาใน
บงัคับของอังกฤษที่เดินทางเขามาคาขายเปนอยางดี  รายงานการคาของกงสุลอังกฤษในป  พ.ศ.
2438  กลาววา  “ตองสูพมาจํานวนมากไดเดินทางจากพมาเขาสยามไดนําสินคานานาชนิดเขามาขาย
และแลกเปลี่ยนกับผาไหม  เครื่องทองเหลือง  โคกระบือ. . .   (สุภาพรรณ   ขอผล  2535 : 80)

ความตองการวัวควายเพื่อรองรับการขยายตัวของการเพาะปลูกขาวในประเทศพมา  สง
ผลใหการเจริญเติบโตของการคาวัวควายทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น  
วัวควายจึงคงเปนสินคาภายในภูมิภาคที่พอคาพมาและตองสูซ้ือขามพรมแดนนําไปขายและ
จําหนายในพมา  ความตองการวัวควายจํานวนมากสงผลใหพอคาพมาและตองสูเดินทางไปซื้อวัว
ควายในภูมิภาคที่หางไกลกวาชายแดนเมืองตาก

พอคาพมาและตองสูบางรายไปซื้อวัวควายถึงเมืองดานซาย         เพื่อนําเอาไปขายที่
เมืองมะละแหมง  ซ่ึงการคาวัวและควาย  นับวาทําผลกําไรใหกับพอคามาก  เพราะเมื่อนําไปขายใน
แดนพมา  สามารถขายไดราคาสูงกวาตนทุนมาก  เชน  ในป  พ.ศ. 2434  ปริมาณวัวควายที่นําไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



32

จากสยาม  ขามแดนที่แมสอดเพื่อไปขายที่พมา มีจํานวน  6,832  ตัว  ราคาประมาณ  217,647  รูปย
ทําใหอาจคาดประมาณไดวาราคาวัวควายที่ซ้ือจากสยามไปพมามีประมาณตัวละ  32  รูปย  แตเมื่อ
นําไปจําหนายในพมา  สามารถขายวัวตัวผูตัวละ  40  รูปย  ถึง  60  รูปย  ควายตัวละ  60  รูปย  ถึง
80  รูปย  บางทีถาขาดแคลนสินคาหรือถึงฤดูทํานา  ราคาวัวควายจะสูงเพิ่มขึ้นอีก    (สุภาพรรณ
ขอผล  2535 : 82-83)

การขยายตัวของการคาแลกเปลี่ยนระหวางไทยกับพมา  และความเจริญเติบโตของ
การคาวัวควาย  ทําใหวัวควายกลายเปนสินคามีราคาและมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น     กอใหเกิดปญหา
โจรผูรายขึ้นตามเสนทางคมนาคมสายตาง ๆ  ดังกรณีที่เมืองพิษณุโลก  “พอคาตองสูในบังคับของ
อังกฤษ  10  คน  คุมสินคามาขายที่เมืองพิษณุโลก  ถูกผูรายประมาณ  20-40  คนปลนเอาทรัพยสิน
ส่ิงของ  กับเงิน  1,000  รูปยไป   (สุภาพรรณ    ขอผล  2535 : 101)

ปญหาโคกระบือมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ซ่ึงพอคาพมาและตองสูมักตกเปนเหยื่อของโจรผูราย
ปลนและการลักขโมยโคกระบือ  หรือบางทีพอคาเหลานี้ก็ซ้ือโคกระบือที่ถูกลักขโมยมา หรือบางที
ก็ลักขโมยโคกระบือของชาวบาน       ซ่ึงปญหาเหลานี้กอใหเกิดความสับสนวุนวายแกเจาหนาที่
ทองถ่ินเปนอยางมาก   และเพื่อขจัดปญหาโจรขโมยโคกระบือที่เกิดขึ้นในทองที่ตาง ๆ  อยูตลอด
เวลาที่การคาโคกระบือเฟองฟูนี้  ทางราชการสยามจึงไดออกประกาศในป  พ.ศ.  2419  ใหเจาเมือง
กําชับเจาหนาที่บันทึกรายละเอียดโคกระบือ  ซ่ึงกุลาหรือตองสูและพมาซ้ือขาย  และทําหนังสือ
สําคัญแจงที่อยูของคูคาไว  และมีกฎหมายประกาศให  27  หัวเมืองชั้นใน  ทําตั๋วรูปพรรณสัตวทุก
ตัวโดยเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้ง  และพิมพไวในแบบฟอรม โดยสําเนาพิมพหลวง  และถือ
หนังสือเดินทางไวระหวางเดินทาง    แตการทํารูปพรรณโคกระบือแตละตัวก็มักมีปญหา  เพราะ
ตองใชเวลามาก  ถาโคกระบือมีเปนจํานวนมากอาจเกิดตายหรือราคาอาจจะเปลี่ยนแปลง     พอคา
พมาหรือตองสูจึงมักเดินทางโดยไมมีหนังสือจําเปนดังกลาว  แลวก็ถูกกักโดยเจาหนาที่และถูกจับ
บางทีก็ถูกตั้งขอสงสัยวาขโมยสัตวมา  เพราะไมมีหนังสือสําคัญแสดงเรื่องก็ยุงยากขึ้นอีก  ทางการ
สยามจึงไดประกาศกฎหมายภาคผนวกขึ้นอีก  เพื่อจัดการกับปญหาที่ไมมีที่ส้ินสุดนี้  โดยหามมิให
เจาหนาที่จับยึดโคกระบือ ถาไมมีผูรองเรียนวาโคกระบือถูกลักขโมยมาใหเดินทางผานได มาตร
การขอนี้ก็ไรผลอีก  เพราะเกิดปญหาอีกทาง  คือ  มีโจรผูรายลักโคกระบือชุกชุม   (บุญจิตต    ชูทรง
เดช  2542 : 257-262)

ปญหาการปลนสดมภนับเปนอุปสรรคสําคัญของการคา    ทําใหขาหลวงเทศาภิบาลได
พยายามหาทางแกไขปญหาเหลานี้  โดยการจัดตั้งพลตระเวนขึ้นมาเพื่อทําหนาที่คอยปราบปราม
โจรผูราย  เชนในป พ.ศ. 2440 ไดมีการจัดตั้งพลตระเวนขึ้นที่เมืองอุตรดิตถ  ตอมาจึงจัดตั้งที่เมือง
ตาง ๆ  อาทิ  พิษณุโลก  สวรรคโลก  นอกจากการตั้งพลตระเวนแลว  ขาหลวงเทศาภิบาลไดดําเนิน
การปราบปรามโจรผูราย  ที่คอยลักทรัพยส่ิงของตาง ๆ  เชน  วัว  ควาย  ไมสัก  โดยเฉพาะวัวควาย
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นิยมทํากันมากในภูมิภาคนี้  เพราะถือวาเปนของมีราคา  สามารถนําไปใชงานได  หรือถานําไปขาย
ก็ไดราคาดี  พวกขโมยจึงนิยมที่จะลักวัวควาย  และนําไปขายที่เมืองตากและเมืองกําแพงเพชร  

(สุภาพรรณ   ขอผล  2535 :102)
ความเจริญเติบโตของการคาโคกระบือไดกลายเปนเรื่องสําคัญในตอนปลายพุทธ

ศตวรรษ ที่  24  ประกอบกับการขยายตัวในการทํานาในภาคกลางของสยามและความตองการของ
ตลาดตางประเทศ  เชน  พมา  สิงคโปร  เมื่อการคากําไรดีความยุงยากก็เกิดเพิ่มขึ้น  ดังนั้นทางการ
สยามจึงออกประกาศเปนคําส่ัง     กฎระเบียบเพื่อพยายามจะบังคับโจรผูราย           และเพื่อกําหนด
กฎเกณฑการคาขึ้น  ปญหาการลักขโมยและปลนวัวควายเพื่อนําไปขายยังเขตชายแดนพมานับวา
เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญและขยายตัวของการคาวัวควายภายในชุมชนทองถ่ินของ  
ภูมิภาคไดเปนอยางดี

กิจกรรมการคาระหวางไทยกับพมานับเปนเสนทางการคาที่สําคัญของภูมิภาคนี้  เพราะ
นอกจากจะเปนเสนทางการคาแลกเปลี่ยนผลผลิตแลวยังเปนเสนทางการคาแลกเปลี่ยนวัวควาย
ระหวางภูมิภาคที่สําคัญอีกดวย  เนื่องจากปริมาณความตองการวัวควายเพื่อเพาะปลูกขาวจํานวน
มากในดินแดนพมาสงผลใหเกิดการขยายตัวของการคาวัวควายภายในภูมิภาคนี้เปนอยางมาก  การ
คาแลกเปลี่ยนวัวควายนี้   พอคาพมาและตองสู  รวมทั้งพอคาชาวไทยเองนับวาเปนผูมีบทบาท
สําคัญในการประกอบการคาวัวควาย  โดยการคาแลกเปลี่ยนวัวควายนี้อาจกระทําทั้งที่บริเวณเขต
ชายแดนพมา  และการออกหาซื้อแลกเปลี่ยนวัวควายตามชุมชนทองถ่ินตาง ๆ     ของพอคาพมาและ
ตองสู  รวมถึงการที่พอคาชาวไทยในทองถ่ินที่รวบรวมวัวควายนําไปขายยังชายแดนเมืองตากหรือ
เมืองแมสอด นอกจากพอคาพมาและตองสูจะเขามาคาขายในเขตแดนไทยแลว   พอคาชาวไทยใน
ชุมชนทองถ่ินและภูมิภาคใกลเคียงก็เขาไปประกอบการคาที่เมืองตาก  แมสอด  และเขตแดนพมา
ดวยเชนกัน  และสินคาที่พอคาไทยนําไปขายที่ตําบลเกาะกริด  และเมืองมะละแหมง  คือ  วัวควาย
เปนสําคัญ

ภายหลังจากมีการสรางเสนทางรถไฟนับตั้งแตปลายสมัยรัชการที่ 5 สงผลใหดินแดน
ตาง ๆ  ไมไดอยูอยางโดดเดี่ยวอีกตอไป  แตสามารถติดตอกันไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น    การขยาย
ตัวของพื้นที่เพาะปลูกและการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร  สงผลใหปริมาณความตองการวัวควาย
เพื่อใชแรงงานในการผลิตทางการเกษตรและเพื่อการบริโภคมีจํานวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปดวย  
ขณะเดียวกันบทบาทการคาแลกเปลี่ยนวัวควายของพอคาพมาและตองสูคอย ๆ  ลดความสําคัญลง
เนื่องจากการพัฒนาเสนทางคมนาคมติดตอระหวางชุมชนทองถ่ินและภูมิภาคตาง ๆ  สืบเนื่องจาก
ชาวบานในชุมชนทองถ่ินภูมิภาคตาง ๆ  เขามามีบทบาทสําคัญทางการคาที่เกี่ยวของกับวัวควายมาก
ยิ่งขึ้น  ทั้งในรูปของพอคาคาราวานกองเกวียนที่รวมกลุมกันภายในหมูบานออกเดินทางรอนแรมเร
ขายสินคาไปตามหมูบาน  ในชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  พรอม ๆ  กับทําการคาขายแลกเปลี่ยนวัวควาย
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ลอเกวียนไปดวยในเวลาเดียวกัน  และพอคาวัวควาย  ที่ทําการรวบรวมวัวควายในชุมชนทองถ่ิน
ใกลเคียงที่มีปริมาณวัวควายจํานวนมากพอที่จะเปนสวนเกินนําไปซื้อขายแลกเปลี่ยนยังชุมชน    
ทองถ่ินอื่นที่ขาดแคลนแรงงานวัวควายในไรนา  และรวบรวมวัวควายที่ปลดจากการทํางานในไร
นาแลวสงไปขายยังโรงฆาตามจังหวัดตาง ๆ  รวมทั้งในกรุงเทพฯ  ดวย

สรุป
วัวควายนับวาเปนสัตวที่มีความสําคัญมาแตสมัยโบราณ เพราะเปนแรงงานที่ชวยในการ

เกษตรกรรม  เปนอาหารที่ใหเนื้อและนมเพื่อการบริโภค  ในดินแดนประเทศไทยปรากฎหลักฐาน
วา  ชุมชนกอนประวัติศาสตรในระหวาง 2,000-3,000   ปที่ผานมา ซ่ึงมีลักษณะเปนสังคมเกษตร
กรรมไดรูจักการนําสัตวประเภทวัวควายมาใชประโยชนในการชวยแรงงานไถพื้นที่การเกษตร และ
เปนสัตวเล้ียงในชุมชนของตน           แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของคนใน
สังคมเกษตรกรรมที่มีความเกี่ยวของกับวัวควายมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร

พัฒนาการของรัฐสมัยโบราณในดินแดนประเทศไทย  ราวพุทธศตวรรษที่  12  เร่ือยมา
จนถึงสมัยสุโขทัยในตนพุทธศตวรรษที่  18  นั้นเปนผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจการคา  มี
การขยายเสนทางคมนาคมการคาและการติดตอทั้งภายในและนอกภูมิภาค  สงผลใหวัวควายมีความ
สําคัญมากยิ่งขึ้นทั้งในดานการเปนปจจัยการผลิตทางการเกษตร    การคมนาคมติดตอกันเองภายใน
และการคมนาคมติดตอระหวางบานเมืองหรือรัฐที่เปนศูนยกลางทางการคา    พัฒนาการของบาน
เมืองที่เกิดขึ้นตามภูมิภาคตาง ๆ  ในดินแดนประเทศไทยจึงยอมแสดงใหเห็นถึงบทบาทความสําคัญ
ของวัวควายที่มีตอการเจริญเติบโตของบานเมืองในอดีต รูปแบบการคาวัวควายในสมัยโบราณมี
ความสัมพันธกับเสนทางการคาภายในภูมิภาคตาง ๆ  เนื่องจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนวัวควายจะทํา
ไปพรอม ๆ  กับการขายสินคาตามเสนทางการคาที่ขบวนวัวควายเดินทางผาน  รูปแบบการคาวัว
ควายในอดีตที่ปรากฏในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนลางและทองถ่ินสุโขทัย  ไดแก  การคาวัวตาง
ของพอคาชาวลานนาและชาวจีนฮอที่ขายสินคาไปพรอม ๆ  กับวัวบางสวน   การคากองเกวียนของ
พอคาที่นําวัวควายทยอยขายไประหวางการ  เดินทาง    และการคาวัวควายที่พอคาไลตอนวัวควาย
เปนฝูงนําไปขายยังแหลงซ้ือขายแลกเปลี่ยนวัวควายในชุมชนทองถ่ินตาง ๆ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจการคาระหวางภูมิภาคในตอนปลายพุทธศตวรรษที่  24  ที่เปน
ผลมาจากการเปดการคาเสรีภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริง  พ.ศ.  2398    สงผลใหเกิดการขยาย
ตัวของการทํานาในภาคกลางและประเทศพมา  ทําใหความเจริญเติบโตของการคาวัวควายทวีความ
สําคัญมากยิ่งขึ้น     การคาวัวควายในลักษณะที่ทําควบคูไปกับการคาขายสินคาตามชุมชนบานเมือง
ตาง  ๆ  ก็ลดนอยลงจนกระทั่งหมดไป    แตในขณะเดียวกันก็พัฒนาไปสูรูปแบบการคาวัวควายโดย
เฉพาะอยางเต็มตัว  เพื่อตอบสนองตอปริมาณความตองการวัวควายจํานวนมากในทองถ่ินตาง ๆ
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 แผนที่ที่ 3  แสดงอาณาเขตของจังหวัดสุโขทัย
ที่มา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2545
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บทท่ี  2
พัฒนาการทางการคาวัวควายในทองถิ่นสุโขทัย

การคาวัวควายในสุโขทัยนับวาเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สืบเนื่องจากอดีตมาจนถึงยุค
ปจจุบัน การศึกษาถึงพัฒนาการทางการคาวัวควายในทองถ่ินสุโขทัย  ยอมจะเปนพื้นฐานสําคัญใน
การทําความเขาใจถึงการเกิดขึ้นของตลาดวัวดอนโก  การประกอบอาชีพเล้ียงวัว การซื้อขาย
แลกเปลี่ยนวัวควายของคนในชุมชนทองถ่ินสุโขทัย      ซ่ึงจะชวยใหเขาใจถึงความสัมพันธทาง
สังคมและเศรษฐกิจภายในกลุมผูคาไดเปนอยางดี  ดังนั้นในบทที่  2  นี้จะกลาวถึง สภาพการคาวัว
ควายกอนมีตลาดในทองถ่ินสุโขทัย   เมื่อราว  60  ปที่ผานมา   เพื่อทําความเขาใจถึงรูปแบบการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนวัวควายในอดีต  ซ่ึงการสืบคนจากคําบอกเลาของคนในทองถ่ินพบวาการคาวัวควาย
ในชุมชนทองถ่ินสุโขทัยมีมานับแตบรรพบุรุษ  รวมถึงสภาพการเลี้ยงวัวและการซื้อขายวัวระหวาง
พอคากับผูเล้ียงในทองถ่ินสุโขทัยนับตั้งแตเริ่มมีตลาดวัวดอนโกจนถึงปจจุบัน และกอนที่จะกลาว
ถึงพัฒนาการทางการคาวัวควายของทองถ่ินสุโขทัย  จะขอกลาวถึงสภาพภูมิศาสตรและเศรษฐกิจ
ของจังหวัดสุโขทัยโดยสังเขป

สภาพภูมิศาสตรและเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย

ท่ีตั้งและอาณาเขต
ตามแนวเขตภาคภูมิศาสตรของประเทศไทย  จังหวัดสุโขทัยตั้งอยูในเขตภาคกลางตอน

บน หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ  440  กิโลเมตร
จังหวัดสุโขทัยตั้งอยูระหวางละติจูดที่  16  องศา  34  ลิปดา  ถึง   17  องศา  46  ลิปดา

เหนือ  และลองจิจูดที่  99  องศา  24  ลิปดา  ถึง  100  องศา  01  ลิปดาตะวันออก  มีเนื้อที่ประมาณ
6,596,092  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  4,122,557 ไร  และมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง
ดังนี้

ทิศเหนือ  เขตอําเภอศรีสัชนาลัย  ติดตอกับอําเภอวังชิ้น  อําเภอสูงเมน  จังหวัดแพร
และอําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ

ทิศใต  เขตอําเภอคีรีมาศ  และอําเภอกงไกรลาศ  ติดตอกับอําเภอพรานกระตาย  จังหวัด
กําแพงเพชร  และอําเภอบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก

ทิศตะวันออก  เขตอําเภอกงไกรลาศ   อําเภอศรีสําโรง   อําเภอสวรรคโลก     และอําเภอ
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ศรีนคร  ติดตอกับอําเภอพรมพิราม  อําเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  และอําเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ

ทิศตะวันตก  เขตอําเภอบานดานลานหอย  และอําเภอทุงเสลี่ยม   ติดตอกับอําเภอเมือง
ตาก  จังหวัดตาก  และอําเภอเถิน  จังหวัดลําปาง

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสุโขทัยสวนใหญเปนที่ราบลุมแมน้ํา     มีเทือกเขาสูงชัน

และที่ราบสูงตอนเหนือ    ทางตะวันตกมีเทือกเขาจากทิศเหนือเปนแนวยาวไปทางทิศใตของจังหวัด
ถาพิจารณาพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยในดานธรณีสัณฐานสามารถแบงลักษณะภูมิประเทศออกได    2
เขตดังนี้

1. เขตภูเขาท่ีราบสูง     จะอยูบริเวณทางตอนเหนือของจังหวัด      ในเขตบริเวณอําเภอ
ศรีสัชนาลัยและอําเภอทุงเสลี่ยม  โดยภูเขาสูงจะทอดผานทางตะวันตกที่มีอาณาเขตติดตอกับ
จังหวัดลําปาง  เทือกเขานี้มีความสูงจากระดับน้ําทะเลมากกวา 600  ฟุต  ขึ้นไป  และทางทิศตะวัน
ตกของจังหวัดคือตอนใตของอําเภอบานดานลานหอย  อําเภอเมืองสุโขทัย  และอําเภอคีรีมาศจะมี
แนวเทือกเขาหลวง  เขาโปรงสะเดาและเขาประทักษ    ในเขตภูเขาและที่ราบสูงนี้  มีพื้นที่ประมาณ
1  ใน 3  ของพื้นที่ทั้งหมด  มียอดเขาหลวงสูงจากระดับน้ําทะเล  1,200  ฟุต  นับเปนยอดเขาที่สูงที่
สุดในเทือกเขานี้

2.  เขตท่ีราบ   เปนพื้นที่สวนใหญของจังหวัดสุโขทัย   มีพื้นที่ประมาณ  2  ใน 3  ของ
พื้นที่ทั้งหมด  จะอยูบริเวณทางตอนกลางและพื้นที่บางสวนทางตอนใต  และทางตะวันออกของ
จังหวัด  ในบริเวณลุมแมน้ํายม  ซ่ึงเปนแหลงสําคัญทางการเกษตรของจังหวัดสุโขทัย  นอกจาก
บริเวณที่ราบลุมแลว  ทางตะวันออกจะมีเนินเขาเล็ก ๆ มีลักษณะเปนลูกคล่ืนเปนหยอม  ๆ  โดยมี
ความสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ  100-150  ฟุต

การประกอบอาชีพ
 ประชากรสวนใหญของจังหวัดสุโขทัยประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม  ซ่ึงจําแนก

เปนการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตวดังนี้
1.  การเพาะปลูก   พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดสุโขทัยไดแก  ขาวเจา  ถ่ัวเหลือง  ถ่ัว

เขียวผิวดํา  ถ่ัวเขยีวผิวมัน ฝาย  ออย  ยาสูบพันธุเบอรเลยและพันธุพื้นเมือง  และขาวโพดสําหรับ
เล้ียงสัตว  นอกจากนี้ยังมีไมผล  เชน  มะมวง  สมเขียวหวาน   กลวยน้ําวา  สมโอ  ละมุด   และลําใย
                   2.   การเล้ียงสัตว  ในจังหวัดสุโขทัยเปนอาชีพที่ประชาชนเริ่มสนใจ       ในอดีตจะเลี้ยง
เพื่อการใชงานและแบบยังชีพ   ในปจจุบันเริ่มเลี้ยงสัตวเพื่อการคา ไดแกการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม   ไก
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เปด  สุกร  นอกจากนี้ยังมีสัตวอ่ืน ๆ ที่ทํารายไดใหแกจังหวัด  ไดแก   ปลาน้ําจืด ที่ไดจากการจับ
ปลาในแหลงน้ําธรรมชาติและการเลี้ยงปลาในสระขุด

สภาพการคาวัวควายกอนมีตลาดวัวควายในทองถิ่นสุโขทัย
การพัฒนาดานการคมนาคมเมื่อมีการตัดเสนทางรถไฟสายเหนือเขามาถึงเมืองสวรรค

โลกในป  พ.ศ.  2452  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในดานการคาและการผลิต   เนื่อง
จากเสนทางรถไฟทําใหการติดตอระหวางชุมชนทองถ่ินในเขตสุโขทัยกับภาคกลางและกรุงเทพฯ
ไดรับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  และสามารถใชติดตอไดในทุกฤดูกาล  โดยเฉพาะพื้นที่ตอน
เหนือของสุโขทัยที่เสนทางรถไฟตัดผานเสนทางรถไฟจึงมีสวนสําคัญในการนําผลผลิตจากทองถ่ิน
สุโขทัยออกไปสูตลาดภายนอก   และนําสินคาจากภูมิภาคอื่นและสินคาตางประเทศจากศูนยกลาง
กรุงเทพฯ  เขามาจําหนายในทองถ่ินสุโขทัยไดอยางรวดเร็ว

การขยายตัวของเสนทางคมนาคมทําใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภาย
ในทองถ่ินสุโขทัย ซ่ึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานปริมาณการผลิตและการขยายพื้นที่การเพาะ
ปลูก โดยเฉพาะขาวเพราะประชาชนในทองถ่ินทําการผลิตสินคาเพื่อตอบสนองตลาดสวนกลาง
และตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น     บริเวณพื้นที่ราบลุมสองฝงลําน้ํายมในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย     สวรรค
โลก  ศรีสําโรง  เมืองสุโขทัยและกงไกรลาศ  พัฒนาขึ้นเปนแหลงผลิตและเพาะปลูกขาวที่สําคัญ
ของทองถ่ินสุโขทัย  รวมทั้งการปลูกพืชไรเพื่อการเศรษฐกิจอ่ืน ๆ  อาทิ  ยาสูบ  ฝาย  ถ่ัวเหลือง
เปนตน

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสงผลใหปริมาณความตองการวัวควายเพื่อใชใน
การทํานาตามชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  ของสุโขทัยเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย  เนื่องจากในฤดูการทํานา
หนึ่ง ๆ  วัวควายถือเปนสัตวเล้ียงที่มีความจําเปนอยางมาก  ชาวนาจึงตองเลี้ยงวัวควายไวใชแรงงาน
ในทุกบาน  และหากไมมีวัวควายก็ตองเชาจากเพื่อนบานคนอื่นมาทํานาเปนป ๆ  ไป  การซื้อขาย
แลกเปลี่ยนวัวควายจึงกลายเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามชุมชนบานหรือ  
หมูบานทั่วไป  โดยเฉพาะในบริเวณที่เปนศูนยกลางการทํานา  การซื้อขายแลกเปลี่ยนวัวควายจะมี
ความสําคัญเปนอยางมาก   ในที่นี้จะขอกลาวถึง การคาวัวควายที่บานหนองตาโชติ  และตลาดวัว
ควายบานสวน  เพื่อเปนแนวทางในการทําความเขาใจเกี่ยวกับสภาพการซื้อขายแลกเปลี่ยนวัวควาย
ในทองถ่ินสุโขทัยและพัฒนาการของตลาดวัวดอนโก

    การคาวัวควายท่ีบานหนองตาโชติ
ในอดีตราวประมาณ  60  ป บานหนองตาโชติเปนหมูบานหนึ่งที่ขึ้นอยูกับตําบลนาขุน

ไกร  ในเขตอําเภอศรีสําโรง  จังหวัดสุโขทัย  เดิมทีนั้นตําบลนาขุนไกรมีพื้นที่กวางใหญมากและตั้ง
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อยูในจุดศูนยกลางซึ่งสามารถใชเดินทางติดตอกับชุมชนทองถ่ินอื่น ๆไดโดยงาย  บานหนองตาโชติ
เดิมทีเปนพื้นที่ชายปารกรางวางเปลาอยูระหวางเขตรอยตอของชุมชนหมูบานในเขตตําบลบานไร
และบานซาน  ชาวไรชาวนาในเขตบานไรและบานซานจึงไดอาศัยใชประโยชนจากพื้นที่ชายปา
แหงนี้เปนแหลงเลี้ยงวัวควายหลังจากหมดฤดูการทํางานในไรนา  ซ่ึงชาวไรชาวนาจะรวมกลุมกัน
ในหมูเพื่อนบานนําเสบียงขาวปลาอาหารและวัวควายในแตละบานเดินทางมาตั้งหางหรือเพิงพัก
อาศัยกินอยูหลับนอนไปพรอม ๆ  กับการนําวัวควายมาปลอยเล้ียงใหกินหญาตามชายปาบริเวณ
ดอนโก ลักษณะการนําวัวควายมาปลอยเล้ียงตามชายปาที่หางไกลจากเขตไรนาหลังหมดฤดูกาล
เพาะปลูกดังกลาวนี้  ชาวไรชาวนาในทองถ่ินนิยมเรียกกันวา  การไปแรมวัวแรมควาย

 ภายหลังเมื่อตําบลบานไรและตําบลบานซานมีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จํานวนที่
ดินทํากินเริ่มนอยลง  จึงเกิดการอพยพโยกยายมาตั้งบานเรือนอาศัยอยูอยางถาวรตามแหลงซ่ึง
ชาวบานใชเปนที่แรมวัวแรมควาย  และเติบโตเกิดเปนชุมชนหมูบานตาง ๆ  ขึ้นในเวลาตอมา
ชาวบานสวนมากในหมูบานหนองตาโชติ   จึงมีความสัมพันธทางเครือญาติไมทางใดทางหนึ่งกับ
คนในตําบลบานไรและตําบลบานซานจนถึงปจจุบัน

ชุมชนบานหนองตาโชติตั้งอยูในเขตพื้นที่อําเภอศรีสําโรง  และเปนบริเวณเขตรอยตอ
ระหวางอําเภอศรีสําโรงกับอําเภอเมืองสุโขทัย   อําเภอบานดานลานหอย   อําเภอสวรรคโลก    และ
อําเภอทุงเสลี่ยม  ในอดีตบริเวณบานหนองตาโชติเปนแหลงซ้ือขายแลกเปลี่ยนวัวควายที่สําคัญแหง
หนึ่งของชาวนาชาวไรในชุมชนทองถ่ินเขตสุโขทัย  โดยกลุมพอคาวัวจากเมืองเถิน  จังหวัดลําปาง
จะใชบานหนองตาโชติเปนจุดพักและขายวัวท่ีไลตอนมา  การคาวัวระหวางพอคาและชาวไรชาวนา
นี้  จะทํากันเปนประจําทุกป    โดยเฉพาะในชวงหนาแลงจนถึงฤดูกาลเพาะปลูก

เหตุที่พอคาวัวชาวเถินใชบานหนองตาโชติเปนแหลงพักและขายวัวนั้น  สืบเนื่องมาจาก
นายโชติ  แสงสุข (ตาของผูใหญแสวงเจาของตลาดวัวดอนโก)  ผูกอตั้งหมูบานหนองตาโชติและมี
ตําแหนงเปนผูใหญบานไดเดินทางติดตอทําการคาขายระหวางสุโขทัยกับลําปาง       โดยเดินทางไป
ซ้ือสินคาจากเมืองลําปางเพื่อนํามาขายยังบานหนองตาโชติและในชุมชนหมูบานใกลเคียง  การเดิน
ทางคาขายระหวางสุโขทัยกับลําปางอยูเสมอทําใหมีความรูจักคุนเคยกับกลุมพอคาวัวชาวเถินที่ทํา
การคาโดยใชเสนทางเดียวกันนี้เปนอยางดี  กลุมพอคาวัวจากเมืองเถินจึงไดอาศัยความสัมพันธจาก
การรูจักคุนเคยกันดังกลาวเปนจุดเริ่มตนในการนําวัวมาขายในชุมชนบานหนองตาโชติ  เนื่องจากผู
ใหญโชติ  แสงสุข  ผูนําชุมชนบานหนองตาโชติสามารถใหความคุมครองดานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินแกกลุมพอคาวัวจากเมืองเถินไดเปนอยางดี

และเนื่องจากบานหนองตาโชติตั้งอยูในบริเวณที่เปนเขตรอยตอระหวางหมูบานและ
เปนจุดศูนยกลางของชุมชนหมูบานตาง ๆ  ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  กลุมพอคาวัวเมืองเถินจึง
สะดวกตอการนําฝูงวัวจํานวนมากมาพักเพราะมีพื้นที่กวางขวาง  มีแหลงอาหารและหนองน้ําขนาด
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ใหญ  ที่สามารถรองรับฝูงวัวจํานวนมากได  อีกทั้งยังอยูในแหลงที่สะดวกตอการเดินทางมาหาซื้อ
วัวของชาวไรชาวนาในชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  อีกดวย

นอกจากจะไดอาศัยสถานที่ในเขตบานหนองตาโชติเปนแหลงพักและขายวัวแลว    
กลุมพอคาวัวยังมีความรูสึกปลอดภัยจากการถูกโจรผูรายในทองถ่ินที่อาจคอยลักขโมยจี้ปลนวัว
ควายอีกดวย  โดยเฉพาะในเขตสวรรคโลกและศรีสําโรงสมัยนั้นนับวาเปนดินแดนที่ขึ้นชื่อในเรื่อง
ของกลุมผูมีอิทธิพลที่กระจายกันอยูตามชุมชนทองถ่ินตาง   ๆ      การคาวัวควายที่ถือวาเปนสินคาที่
มีคาทางเศรษฐกิจในสมัยนั้น   พอคาวัวควายที่เปนคนตางถ่ินจึงใหความสําคัญตอความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของตนเองเปนอยางมาก           การรูจักกับผูมีอิทธิพลหรือผูกวางขวางในทองถ่ิน
ตาง ๆ นั้นจึงเทากับวาเปนหลักประกันดานความปลอดภัยเมื่อเดินทางไปคาขายในทองถ่ินนั้น ๆ
ดวย

การเดินทางมาคาขายวัวท่ีบานหนองตาโชติของพอคาวัวชาวเมืองเถินนั้น  พอคาวัวจะ
รวมกลุมกันมาเปนขบวนโดยมีจํานวนพอคาประมาณ 20-30 คน    ในการเดินทางแตละครั้งนั้น
บุคคลในคณะที่เดินทางมากับบรรดาพอคาอาจเปนพอลูก  พี่นอง  ลุงหลาน หรือเพื่อนบาน  เปนตน
และบางสวนอาจเปนลูกจางที่พอคาจางมาเปนผูชวยคอยควบคุมฝูงวัวและกองเกวียนในระหวาง  
การเดินทาง  เพราะพอคาบางสวนนอกจากจะนําวัวจํานวนมากมาขายแลว  ยังนําวัวท่ีนํามานั้นเทียม
ลอเกวียนมาขายดวยในคราวเดียวกัน  เพราะเขตเมืองเถินและลําปางนั้นนอกจากจะมีแหลงไม
จํานวนมากแลว ชาวบานในทองถ่ินยังมีฝมือทางดานหัตถกรรมงานชางไมในการตอลอเกวียนอีก
ดวย  การนําวัวเทียมลอเกวียนเดินทางมาขายนี้จําเปนตองใชคนคอยกํากับควบคุมวัวและลอเกวียน
จํานวนมาก   พอคาที่ทําการคาวัวเกวียนแตละเที่ยวในจํานวนคราวละมาก ๆ  จึงมีความจําเปนตอง
ใชแรงงานจากลูกจาง  ซ่ึงโดยมากก็มักจะเปนเพื่อนบานหรือไมก็คนในหมูบานที่เมื่อวางจากฤดูกาล
ทําไรทํานาแลวมารับจางไลตอนวัวจากเมืองเถินมาขายยังสุโขทัย

    พอคาวัวแตละรายอาจมีจํานวนวัวมากนอยแตกตางกันไป  บางรายที่เปนพอคารายใหญ
อาจมีจํานวนวัวมากถึง  70-80  ตัว แตเมื่อรวมกันแลวในแตละเที่ยวจะมีจํานวนอยางนอย 200 – 500
ตัวขึ้นไปโดยพอคาวัวเหลานี้จะนําวัวเขามาขายระหวางชวงฤดูแลงเพราะเสนทางคมนาคมติดตอ
ชวงฤดูแลงนี้สามารถทําไดสะดวก         อีกทั้งยังเปนระยะเวลาที่ชาวไรชาวนานิยมตระเตรียมซ้ือหา
แลกเปลี่ยนวัวควายไวใชงานในฤดูกาลเพาะปลูกที่จะมาถึงอีกดวย

กองคาราวานของเหลาพอคาวัวเมืองเถินจะทําการไลตอนฝูงวัวจํานวนหลายรอยตัว  
เดินทางรอนแรมขามชองเขาระหวางเขตจังหวัดลําปางและเขตจังหวัดสุโขทัย  ผานเขามาทางอําเภอ
ทุงเสลี่ยม  และตัดเสนทางเขาสูเขตอําเภอศรีสําโรงมายังบานหนองตาโชติที่ใชเปนจุดพักและขาย
วัว  การเดินทางในแตละเที่ยวจากเมืองเถินมาถึงบานหนองตาโชติในสมัยนั้น  การเดินทางลําพังตัว
เปลาจะใชเวลาประมาณ  2  วันขึ้นไป  สวนการไลตอนฝูงวัวจํานวนมากนั้นจําเปนตองใชเสนทาง
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ลอทางเกวียนผานเขตปาเขาชุมชนหมูบานระหวางเสนทางที่ทุรกันดาร  การเดินทางในแตละคราว
จึงใชเวลาไมต่ํากวา 3-4 วันขึ้นไป  ทั้งนี้ในระหวางการเดินทางกลุมพอคาวัวจําเปนตองหยุดพักเพื่อ
ปลอยวัวใหกินหญากินน้ําเปนระยะ ๆ  ไป  ปกติแลวพอคาวัวจะเลือกจุดพักระหวางทางที่มีหญา
และแหลงน้ําเพียงพอตอฝูงวัวจํานวนมากที่ตอนมา      และถาหากเปนการพักคางคืนระหวางทางก็
มักจะเลือกบริเวณที่อยูใกลแหลงชุมชนหมูบานที่พอคาวัวมีความรูจักคุนเคยกับคนในทองถ่ินนั้น 
ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยจากปญหาการปลนวัวควายของโจรผูรายตามทองถ่ินตาง ๆ นั่นเอง  แต
เสนทางจากเมืองเถินขามชองเขามายังเขตทุงเสลี่ยมมักไมคอยมีปญหาเรื่องโจรผูรายปลนและลัก
ขโมยวัว  เพราะชาวบานในเขตอําเภอทุงเสลี่ยมสวนใหญแลวอพยพโยกยายครอบครัวมาจากเมือง
เถิน  พอคาวัวจากเมืองเถินนอกจากจะรูจักคุนเคยกับชาวบานเปนอยางดีแลว  พอคาวัวบางคนยังมี
ความสัมพันธเปนญาติพี่นองกับคนในทองถ่ินอําเภอทุงเสลี่ยมอีกดวย

โดยมากแลวในการเดินทางแตละครั้งของกลุมพอคาวัวเมืองเถินนี้ หัวหนากลุมพอคาซ่ึง
เปนผูชํานาญเสนทางและมีประสบการณจะทําการกําหนดจุดพักไวแนนอน   เพราะนอกจากความ
จําเปนดานความปลอดภัยแลว  ส่ิงสําคัญสําหรับการเปนจุดพักของฝูงวัวก็คือ  หญาและแหลงน้ําที่
จะใหฝูงวัวท่ีตอนมาไดกิน การเดินทางของขบวนวัวหากลาชานอกจากจะทําใหเสียเวลาการเดินทาง
แลวยังอาจทําใหการกําหนดจุดพักระหวางทาง และการพักแรมคางคืนคลาดเคลื่อนตามไปดวย  การ
พักคางคืนระหวางการเดินทางนั้น  ภายในขบวนของพอคาวัวแตละรายจะมีกองเกวียนบรรทุก
สัมภาระที่ใชในการเดินทางรวมทั้งเสบียงขาวปลาอาหารติดมาดวย  เมื่อถึงจุดพักผูติดตามและ
ลูกจางที่เดินทางมากับขบวนคาวัวจะแบงหนาที่กันทํางานในความรับผิดชอบของตัว  นับตั้งแต
การดูแลปลอยวัวใหกินหญากินน้ํา  การจัดขบวนเกวียนเพื่อพักแรม  การหาตระเตรียมฟนไฟเพื่อใช
ในเวลากลางคืน  การหุงหาประกอบขาวปลาอาหารเพื่อกินกันในกลุม  การนําวัวเขามาไวภายใน
เขตลอมของขบวน  และที่สําคัญก็คือการจัดเตรียมผูคนอยูเวรยามเฝาขบวนเพื่อปองกันเหตุราย
เพราะตามเสนทางอาจมีโจรผูรายคอยดักปลนลักขโมยวัวหรือทรัพยสินมีคาอ่ืน ๆ ได

ระหวางการเดินทางที่ตองผานชุมชนหมูบานตาง ๆ นั้น  พอคาวัวจากเถินอาจทําการคา
ขายวัวท่ีนํามาใหกับชาวบานที่ตองการซื้อวัวไวใชงานในไรนา  หรือบางทีพอคาเหลานี้ก็อาจเลือก
ซ้ือวัวที่มีอยูตามชุมชนหมูบานระหวางทางนั้นมาดวย  ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับความพอใจของทั้งพอคา
ผูซ้ือและผูขายที่จะทําความตกลงกัน  แตการซื้อขายระหวางทางนี้มีจํานวนนอย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
บริเวณเขตเมืองเถินและเขตทุงเสลี่ยมเปนชุมชนขนาดเล็กและตั้งอยูในพื้นที่ดอนระหวางเชิงเขา  
การใชวัวควายในการเพาะปลูกของชาวบานจึงมีปริมาณไมสูมากนัก   บานหนองตาโชติจึงเปน
แหลงปลายทางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนวัวที่สําคัญของกลุมพอคาเมืองเถินมากกวาตามหมูบานที่
อยูระหวางเสน    เมื่อขบวนคาราวานกองเกวียนของกลุมพอคาวัวชาวเถินไลตอนวัวมาถึงบาน
หนองตาโชติแลว  พอคาวัวจะนําฝูงวัวและขบวนกองเกวียนตรงมาพักที่บานผูใหญโชติ  แสงสุข
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ผูนําทองถ่ินของหมูบานหนองตาโชติ ซ่ึงไดยกพื้นที่บริเวณหนาบานใหกลุมพอคาวัวชาวเถินเหลานี้
ไดใชเปนแหลงพักและขายวัว  จํานวนประมาณ  20  ไร  ในการจัดเตรียมขบวนเกวียนและสถานที่
นั้น  บรรดาพอคาจะนําเกวียนมาลอมเปนวงกลมโดยรอบ  เพื่อใหฝูงวัวไดอยูในเขตลอมกองเกวียน
นั้นในเวลากกลางคืน  สวนพอคา   ผูที่ติดตามและลูกจางก็จะอาศัยพักผอนหลับนอนบนเกวียนหรือ
ใตลอเกวียนที่นํามา  และคอยดูแลอยูเฝาเวรยามฝูงวัวในเวลากลางคืนไปดวย

  สวนหัวหนาพอคาและพอคารายใหญบางรายที่เดินทางมาคาวัวเปนประจําจนเปนที่รูจัก
คุนเคยกับเจาของบานเปนอยางดีแลว  ก็อาจจะอาศัยกินอยูหลับนอนบนบานของผูใหญโชติ  การใช
บริเวณบานผูใหญโชติเปนแหลงพักเพื่อขายวัวนั้นผูใหญโชติไมไดเรียกรองคาเชาเปนขาวของเงิน
ทองแตอยางใด  แตทั้งนี้พอคาวัวชาวเถินจะตอบแทนเจาของสถานที่ดวยการนําส่ิงของที่มีในทอง
ถ่ินของตนบรรทุกเกวียนนํามาเปนของฝาก ส่ิงของที่นํามานี้โดยมากมักเปนของที่ขาดแคลนและไม
คอยมีในทองถ่ิน  อาทิ  มะพราว  หอม  กระเทียม  กระเทียมดอง  พริกแหง  น้ําผ้ึง  เปนตน

ระหวางที่พอคาวัวเมืองเถินพักอยูที่บานหนองตาโชตินี้  พอคาวัวแตละรายก็จะทยอย
ขายวัวและเกวียนที่นําติดมาไปเรื่อย ๆ  ชาวไรชาวนาที่ตองการซื้อหาวัวไวใชงานก็จะมาเลือกดูวัว
ตามที่ตนตองการ  สวนใหญแลววัวของพอคาเมืองเถินที่นํามาขายจะเปนวัวรุนที่พรอมจะทํางานใน
ไรนาหรือเทียมเกวียนเพื่อใชชักลาก  จึงเปนที่รูกันในหมูชาวไรชาวนาวาถาตองการหาซื้อวัวไปใช
งานแลววัวเมืองเถินหรือที่ชาวบานเรียกกันติดปากวา  วัวลาว  นั้นใชงานในไรนาไดดีกวาวัวจาก
แหลงอ่ืน ๆ  ชาวไรชาวนาที่รูจักคุนเคยกับพอคาวัวเพราะซื้อขายกันมานานและเชื่อถือคุณภาพวัวท่ี
ซ้ืออยูเปนประจําก็อาจสั่งประเภทและขนาดวัวท่ีตนตองการขามปเลยก็เปนได

เหตุที่ชาวไรชาวนาใหความนิยมในการซื้อวัวเมืองเถินไปใชงานนั้น  เนื่องจากพอคาวัว
เถินสวนใหญนิยมขายวัวที่นําไปใชแรงงานเปนหลัก  กอนนํามาขายจึงมีการฝกวัวใหลากไถ  ฝก
เทียมลอเทียมเกวียนเพื่อชักลากมาแลวเปนอยางดี  ชาวไรชาวนาที่ซ้ือไปจึงสามารถนําวัวไปใชงาน
ไดเลยโดยไมตองเสียเวลาในการฝกวัวที่ซ้ือมาใหมนี้อีก   วัวเมืองเถินหรือวัวลาวจึงเปนที่นิยมของ
ชาวไรชาวนาในการซื้อหาไปใชงานมากกวาวัวพันธุอ่ืน   และในการซื้อหาวัวไปใชงานนี้ผูซ้ืออาจ
ทําการทดลองใชงานโดยการใหจูงไถหรือใหลองลากลอลากเกวียนที่พอคานําติดมา  เมื่อเลือกดูจน
พอใจแลวจึงคอยทําการตกลงราคาซื้อขายกัน ชาวไรชาวนาบางรายอาจนําวัวควายของตนเองมาขอ
แลกเปลี่ยนกับวัวของพอคา  ซ่ึงในกรณีนี้เจาของวัวที่นํามาขอเปลี่ยนจะตองจายเงินเพิ่มบางสวนขึ้น
อยูกับวาจะตกลงกันในราคาเทาใด

พอคาวัวชาวเถินที่นําวัวมาขายนี้บางคนจะทําการซื้อควายกลับไปขายในเขตภาคเหนือ
ดวย  เนื่องจากทองถ่ินศรีสําโรงและสวรรคโลกนั้นถือเปนแหลงทําการเกษตรที่สําคัญ  ปริมาณ
ควายที่ใชแรงงานในไรนาและที่ชาวไรชาวนาเลี้ยงไวจึงมีจํานวนมาก    ซ่ึงหากมีผูนําควายที่ไมได
ใชงานหรือถูกปลดจากงานในไรนาแลวมาขายหรือขอแลกเปลี่ยนกับวัว  เมื่อตกลงราคากันจนเปน
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ที่พอใจของทั้งสองฝายแลวก็จะซื้อขายแลกเปลี่ยนวัวควายกัน   การซื้อขายแลกเปลี่ยนวัวควาย
ระหวางพอคาวัวเมืองเถินกับชาวไรชาวนาในบริเวณแหลงพักวัวบานหนองตาโชตินี้จะดําเนินไป
เร่ือย ๆ  โดยชาวไรชาวนาที่เดินทางมาหาซื้อวัวไปใชงานนั้นจะมาจากแทบทุกชุมชนหมูบานใน
ทองถ่ินสุโขทัย  ทั้งในเขตอําเภอศรีสําโรง  อําเภอสวรรคโลก  อําเภอศรีสัชนาลัย  อําเภอทุงเสลี่ยม
อําเภอเมืองสุโขทัย  อําเภอบานดานลานหอย   อําเภอกงไกรลาศ     และอําเภอคีรีมาศ      นอกเหนือ
จากนี้ยังอาจมีชาวไรชาวนาในเขตจังหวัดใกลเคียงที่นิยมเดินทางมาซื้อวัวที่นี่ดวยเชนกัน  อาทิ
ชาวไรชาวนาในเขตอําเภอพรานกระตาย  จังหวัดกําแพงเพชร  และเขตอําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ

ในขบวนกองเกวียนของพอคาวัวจากเมืองเถินที่นําวัวมาขายนั้น  จะมีการเตรียมอุปกรณ
ในการซอมแซมลอเกวียนมาดวย  อาทิ  ส่ิวชนิดตาง ๆ  มัดหวายเสน  ไมเพลาเกวียน  ไมทําหัว
เกวียน  หนังรัดลอรัดเกวียน  ขวาน  มีด  พรา  โต  เล่ือยมือ  และกบไสไม  เปนตน  เครื่องมือเหลานี้
นอกจากจะใชซอมแซมกองเกวียนชวงระหวางที่เดินทางมาแลว  ยังนํามาใชรับจางซอมลอเกวียน
ใหแกชาวไรชาวนาตามชุมชนหมูบานตาง ๆ  ดวย     ลูกจางบางคนที่มีฝมือทางชางทําหนาที่ซอม
แซมลอเกวียนประจําขบวน  จึงใชเวลาระหวางที่อยูรอพอคาขายวัวนี้ทําการรับจางซอมลอเกวียนที่
ชาวไรชาวนานํามาจางอีกดวย  บานหนองตาโชติในชวงที่พอคาวัวเมืองเถินนําวัวมาพักขายนี้นอก
จากจะเปนที่ชุมนุมของพอคาและชาวไรชาวนาที่มาหาซื้อวัวแลว  ยังเปนแหลงที่ชาวไรชาวนาใน
ชุมชนหมูบานทองถ่ินตาง ๆ  นําลอเกวียนที่ชํารุดมาซอมแซมอีกดวย

และเนื่องจากมีลูกจางเปนจํานวนไมนอยที่เดินทางมาในขบวนกองเกวียน     ลูกจาง
เหลานี้เมื่อไลตอนนําวัวมาถึงยังบานหนองตาโชติแลว  บางคนอาจจะอยูเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งแลว
เดินทางกลับกอน  แตสวนใหญแลวลูกจางชาวเถินเหลานี้มักจะเปนผูที่มีความขยันขันแข็งในการทํา
มาหากิน  และใชเวลาวางระหวางรอพอคาขายวัวใหหมดนี้รับจางทํางานตามชุมชนหมูบานตาง ๆ
ที่อยูในละแวกบานหนองตาโชติ  อาทิ  การรับจางตัดไม  เล่ือยไม  ซ่ึงเปนงานที่คนเมืองเถินมีความ
ถนัดและชํานาญงานเปนอยางดี  นอกเหนือจากนี้ลูกจางชาวเถินจํานวนหนึ่งจะรวมกลุมกันไปจับ
ปลายังหวย  หนอง  คลอง  บึง  ตามไรนาตาง ๆ ที่มีอยูเปนจํานวนมาก  เพราะบริเวณทองถ่ินสุโขทัย
นั้นไดช่ือวาเปนแหลงที่มีปลาชุกชุม  แลวนําปลาที่ไดนั้นมาทําการตากแดดเปนปลาแหงปลาเกลือ
รวบรวมไวนํากลับไปขายหรือแจกจายญาติพี่นองเมื่อกลับไปยังเมืองเถิน

การเดินทางนําฝูงวัวมาขายของพอคาชาวเถินที่บานหนองตาโชตินี้  มีระยะเวลายาวนาน
ไมแนนอน  บางปอาจใชเวลาตลอดชวงฤดูแลงขามไปจนถึงชวงฤดูกาลพาะปลูก ซ่ึงพอคาวัวแตละ
รายจะใชเวลาในการขายวัวมากนอยแตกตางกันไป   พอคาบางคนอาจเดินทางกลับในทันทีที่ขายวัว
ของตัวเองหมด บางรายเมื่อเห็นวาการคาขายดี   ยังมีผูตองการซื้อวัวไปใชงานอีกเปนจํานวนมากก็
จะรีบเดินทางกลับและนําวัวมาเพิ่ม      หรือบางคนก็ฝากขาวผูที่เดินทางกลับใหบอกญาติพี่นองของ
ตนทยอยนําวัวมาขายเพิ่ม     การคาขายวัวของพอคาบางรายที่บานหนองตาโชติในแตละปจึงอาจใช
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ระยะเวลานาน  5 – 6  เดือนขึ้นไป  พอคาที่นําวัวมาขายจํานวนมาก ๆ นั้นเมื่อทยอยขายวัวไดมาก
พอแลวจะนําเงินที่ไดนั้นเดินทางเทาไปฝากธนาคารที่ตัวเมืองสุโขทัย  เพราะเสนทางคมนาคมจาก
บานหนองตาโชติไปยังเมืองสุโขทัยนั้นจะใกลและสะดวกตอการเดินทางเทามากกวาการเดินทาง
ไปยังตัวอําเภอศรีสําโรง  และมีพอคาวัวบางคนที่นําเงินสดเดินทางกลับไปยังเมืองเถิน  โดยเดินทาง
เทาไปขึ้นรถยนตโดยสารประจําทางระหวางเมืองสุโขทัยไปยังเมืองตาก  และตอรถโดยสารที่วิ่ง
จากเมืองตากขึ้นไปยังเมืองเถินอีกตอหนึ่ง

การนําเงินไปฝากธนาคารและการนําเงินกลับไปยังเมืองเถินนี้  โดยมากญาติพี่นอง    ลูก
หลานผูใหญโชติ  แสงสุข  รวมถึงคนในทองถ่ินบานหนองตาโชติที่พอคาวัวคุนเคยจะรวมเดินทาง
ไปเปนเพื่อน  เพราะระหวางรอยตอของเขตหมูบาน  ตําบล  และอําเภอตาง ๆ  ในทองถ่ินสุโขทัย
สมัยนั้นจะมีกลุมอิทธิพลและโจรผูรายชุมนุมกันอยูทั่วไป พอคาวัวชาวเถินจึงตองพึ่งพาอาศัยคน
ในทองถ่ินเปนผูนําทาง  เพราะอยางนอยก็อาจเปนหลักประกันดานความปลอดภัยไดในระดับหนึ่ง

การเดินทางกลับเมืองเถินของพอคาวัวนอกจากจะใชรถยนตโดยสารประจําทางจาก
เมืองสุโขทัยแลว  พอคาบางคนก็อาจเดินทางกลับโดยใชเสนทางเดิมที่ตอนฝูงวัวมา เพราะพอคา
บางคนเมื่อขายวัวหมดแลวจะซื้อควายจากชาวไรชาวนาในทองถ่ินสุโขทัยไลตอนนํากลับไปขายยัง
เมืองเถนิและจังหวัดตาง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบนดวย     เนื่องจากบริเวณเขตภาคเหนือตอนบน
ประชาชนโดยทั่วไปนิยมบริโภคเนื้อควาย ขณะเดียวกันในเขตทองถ่ินสุโขทัยซ่ึงเปนแหลงทํานา
เพาะปลูกขาวมีควายเปนจํานวนมากแตประชาชนในพื้นที่ไมนิยมบริโภค     เพราะถือวาควายเปน
สัตวที่มีคุณชวยแรงงานในไรนา

การตอนฝูงควายกลับในเสนทางเดิมนี้จําเปนตองอาศัยคนในทองถ่ินนําทางเปนเพื่อน
ไปสงเชนกัน  เนื่องจากเขตรอยตอระหวางอําเภอศรีสําโรง  สวรรคโลก  และทุงเสลี่ยม  นั้นเสนทาง
คมนาคมเปนทางลอทางเกวียนและพื้นที่ปาเสียเปนสวนมาก  โจรผูรายมักใชเปนแหลงซองสุมผูคน
คอยดักปลนผูที่เดินทางผานไปมา  การเดินทางไปสงกลุมพอคาชาวเถินของคนในทองถ่ินจึงมักสง
เพียงใหพนเขตกลุมอิทธิพลและโจรผูรายดังกลาว  เพราะเมื่อกลุมพอคาวัวจากเมืองเถินเดินทางเขา
สูเขตบานทุงเสลี่ยมแลวก็สามารถเดินทางตอไปยังเมืองเถินไดเองโดยลําพัง

การคาวัวที่บานหนองตาโชติของพอคาชาวเถินกับชาวไรชาวนาในทองถ่ินสุโขทัย   
ดําเนินมาตลอดระยะเวลาที่วัวควายยังคงเปนสินคาที่มีความสําคัญและจําเปนตอวิถีการดํารงชีวิต
ของผูคนในทองถ่ิน  การใชแรงงานจากวัวควายในทุกกิจกรรมการผลิตในไรนา  สงผลใหวัวควาย
กลายเปนสัตวที่มีคาทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก  กิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนวัวควายที่เกิดขึ้น
ตามชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  รวมทั้งที่บานหนองตาโชตินี้จึงเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
วัวควายไดเปนอยางดี    

  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม        รวมถึงความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
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การเกษตรทําใหเกษตรกรชาวไรชาวนาเปลี่ยนมาใชเครื่องจักรกลทุนแรงทดแทนแรงงานจากวัว
ควาย  ปริมาณความตองการวัวควายเพื่อใชงานในไรนาตามชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  จึงคอย ๆ  ลดนอย
ลงจนหมดความสําคัญไปในที่สุด  บทบาทความสําคัญของวัวควายจากเดิมที่เล้ียงไวใชแรงงานใน
ไรนาเปนหลักแปรเปลี่ยนมาเปนการเลี้ยงเพื่อการบริโภคเปนสําคัญ   การนําฝูงวัวเดินทางรอนแรม
ขามเขตปาเขาเขามาขายที่บานหนองตาโชติของพอคาวัวชาวเถินซ่ึงถือวาเปนลักษณะการคาแแบบ
โบราณก็หมดความสําคัญลงไป  พรอมกับการเกิดขึ้นของตลาดซื้อขายวัวควายในรูปแบบใหมขึ้น
มาตอบสนองตอความจําเปนดานการเลี้ยงวัวควายเพื่อการคาและบริโภคในเวลาตอมา

ตลาดวัวควายบานสวน
บานสวนหรือตําบลบานสวนปจจุบัน  ตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  การคา

วัวควายในเขตตําบลบานสวนนั้นนับวามีความเปนมายาวนาน  จากการสอบถามคนเกาแกในทอง
ถ่ินมักใหคําตอบตรงกันวา  การคาวัวควายของชาวบานสวนนั้นเปนอาชีพดั้งเดิมที่สืบทอดตอกันมา
แตครั้งบรรพบุรุษรุนปูยาตาทวด  ดังมีคําโบราณที่มักพูดกันในหมูชาวสุโขทัยวา

“อยากร่ําอยากรวยใหมาศรีสําโรง  อยากฉิบหายตายโหงใหไปกงไกรลาศ  จูงวัวจูงควาย
ไปตายบานสวน”

คําพูดดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจสังคมของชาวสุโขทัยในอดีตไดเปน
อยางดี โดยเฉพาะการนําวัวควายไปขายยังเขตตําบลบานสวน ซ่ึงถือวาเปนแหลงซ้ือขายแลกเปลี่ยน
วัวควายที่สําคัญของจังหวัดสุโขทัย   การคาวัวควายในเขตตําบลบานสวนจะมีมาตั้งแตเมื่อใดนั้นไม
ปรากฏหลักฐานที่แนชัด  แตเปนไปไดวาการคาวัวควายของบรรพบุรุษชาวบานสวนนี้  อาจจะมี
ความเกี่ยวของกับความเจริญเติบโตของการคาวัวควายในบริเวณภาคเหนือตอนลาง  ตั้งแตพอคา
ชาวพมา – ตองสู เดินทางเขามาซื้อวัวควายตามทองถ่ินตาง ๆ  เพื่อนําไปขายยังเขตแดนพมา  เพราะ
ขณะนั้นพมามีความตองการวัวควายเพื่อใชแรงงานในการเพาะปลูกขาวจํานวนมาก  ทําใหการคาวัว
ควายตามทองถ่ินตาง ๆ เฟองฟูเปนอันมาก  เกิดมีพอคาตามทองถ่ินตาง ๆ  นําวัวควายเดินทางไป
ขายยังเขตชายแดนแมสอดและที่เมืองมะละแหมงเปนจํานวนมาก  ตอมาภายหลังเมื่อการคาวัวควาย
ของพอคาพมา – ตองสู  เริ่มหมดไป  พอคาวัวควายที่เกิดขึ้นตามทองถ่ินตาง ๆ  ก็เขามามีบทบาท
ความสําคัญแทนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ชาวบานสวนสวนมากมักมีอาชีพที่เกี่ยวของกับวัวควายไมทางใดก็ทางหนึ่ง  ปกติแลว
ชาวบานสวนจะมีอาชีพทํานาเปนหลัก  ทําใหการเลี้ยงวัวควายไวใชแรงงานในไรนามีกันทุกครัว
เรือน  แตเมื่อหมดจากฤดูกาลทํานาแลวผูชายมักจะทําการคาขายวัวควายกันเปนสวนใหญ  จนมีคํา
พูดติดปากสั้น  ๆ  ที่บงบอกการทํามาหากินของชาวบานสวนวา  “ทํานา  คาวัว”   เพราะเมื่อหมดฤดู
กาลทํานาแลวชาวบานสวนจะทําการคาออกหาซื้อวัวควายตามชุมชนหมูบานตาง ๆ  ในทองถ่ิน
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จังหวัดสุโขทัย  ชาวไรชาวนาที่มีความตองการจะขายวัวควายเพราะไมอยากเปนภาระเลี้ยงดูหรือ
ปลดจากการใชแรงงานในไรนาแลวก็จะขายวัวควายใหกับพอคาบานสวนที่ออกหาซื้อวัวควายตาม
บาน   โดยมากแลวพอคาบานสวนจะนําวัวควายที่ซ้ือหามาไดนั้นรวมไวที่บริเวณบานของตน  จนมี
ผูกลาววา  “ชุมชนบานสวนนั้นตามใตถุนบานและบริเวณบานลวนแลวแตเต็มไปดวยวัวควาย”  วัว
ควายจํานวนมากที่ซ้ือมารวบรวมไวนี้  พอคาบานสวนจะนําสงไปขายยังกรุงเทพฯ  ตําบลบานสวน
จึงนับวาเปนแหลงรวบรวมวัวควายในเขตทองถ่ินสุโขทัยเพื่อนําไปขายยังเขตทองถ่ินอื่น  ๆ  นอก
เหนือจากนี้บานสวนยังเปนแหลงซ้ือขายแลกเปลี่ยนวัวควายของชาวไรชาวนาในชุมชนทองถ่ิน
ตางๆ เพื่อนําไปใชแรงงานในไรนาอีกดวย  โดยชาวไรชาวนาที่ตองการวัวควายไวใชงานจะเดินทาง
มาเลือกซื้อที่บานสวนดวยตนเอง  เนื่องจากเขตบานสวนนั้นเปนแหลงที่มีวัวควายจํานวนมาก
การเลือกซื้อหาวัวควายที่ตองการนําไปใชงานจึงนับวาสะดวก  อีกทั้งวัวควายที่ชาวไรชาวนา
ตองการซื้อนี้ยังอาจนําไปใชงานภายในไรนาไดโดยงายอีกดวย  เพราะวัวควายสวนมากลวนแลวแต
ผานการใชงานในไรนามาบางแลวไมมากก็นอย  ชาวไรชาวนาที่ซ้ือไปจึงไมตองเสียเวลานําไปฝก
อีก  ชาวไรชาวนาที่ตองการวัวควายไปใชงานจึงมักนิยมเดินทางไปซื้อหาที่เขตบานสวน

จากการที่ตําบลบานสวนเปนแหลงรวมวัวควายและมีผูที่ประกอบอาชีพการคาวัวควาย
เปนจํานวนมากนี้  ในเวลาตอมาจึงไดมีการจัดตั้งตลาดวัวควายข้ึนในเขตตําบลบานสวน  และเนื่อง
จากเขตบานสวนมีปจจัยสําคัญหลายดานที่เหมาะสมกับการเปนแหลงซ้ือขายวัวควาย  ไมวาจะเปน
ทําเลที่ตั้ง  มีพอคาวัวควายในทองถ่ิน  เปนแหลงรวบรวมวัวควาย  ฯลฯ  สงผลใหช่ัวระยะเวลาไม
นานนักตลาดวัวควายบานสวนก็เร่ิมเปนที่รูจักกันอยางดีในกลุมพอคาวัวควาย  มีผูใหความนิยมนํา
วัวควายมาทําการซื้อขายกันเปนอยางมาก กระทั่งกลายเปนศูนยกลางการซื้อขายวัวควายที่สําคัญ
ของจังหวัดสุโขทัยในเวลาตอมา   ความเจริญเติบโตดานการคาวัวควายของตลาดบานสวนสงผลให
ตลาดวัวควายแหงนี้กลายเปนแหลงที่มาของผลประโยชนดานตาง ๆ  จํานวนมาก  ผลประโยชนที่
เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายวัวควายนี้กอใหเกิดความขัดแยงในกลุมผูประกอบการเจาของตลาดขึ้น  
การหักลางแยงชิงผลประโยชนภายในตลาดวัวควายบานสวนของกลุมผูมีอิทธิพลในทองถ่ินไดเกิด
ขึ้นอยางรุนแรงหลายตอหลายครั้ง  และเปนไปถึงขั้นการลางโคตรวงศตระกูลของฝายตรงขามเพื่อ
เขาครอบครองผลประโยชน   ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในตลาดวัวควายบานสวนนั้นแมวา
จะเปนเรื่องเฉพาะภายในกลุมผูประกอบการเจาของตลาด  แตก็สงผลกระทบถึงการคาวัวควายภาย
ในตลาดบานสวนดวยเชนกัน  เนื่องจากกลุมผูประกอบการคาเริ่มเกิดความรูสึกไมเชื่อมั่นดาน
ความปลอดภัยในการเดินทางมาซื้อขายวัวควายที่ตลาดบานสวน  ทําใหในเวลาตอมาการซื้อขายวัว
ควายของตลาดบานสวนจึงคอย ๆ ซบเซาและลดนอยลงเรื่อย ๆ  กระทั่งเกิดการยุบตลาดวัวควายไป
ในทายที่สุดเมื่อประมาณสิบกวาปที่ผานมา

การที่ตลาดวัวควายบานสวนมีอันตองถูกลมเลิกลงไปนั้น      ไมไดสงผลกระทบตอการ
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ประกอบอาชีพดานการคาวัวควายของชาวบานสวนแตอยางใด  เขตบานสวนก็ยังคงเปนแหลง
รวบรวมวัวควายในทองถ่ินเพื่อนําไปขายยังตลาดวัวควายแหงอ่ืน ๆ  หรือไมพอคาวัวควายบานสวน
ก็นําลงไปขายยังเขตกรุงเทพ ฯ  ดวยตนเอง  ซ่ึงการนําวัวควายสงไปขายกรุงเทพ ฯ  นี้นับวาทํากัน
มาหลายชั่วคนแลว พอคาบานสวนจึงมีความคุนเคยกับระบบและธรรมเนียมการคากับนายทุน
กรุงเทพฯ เปนอยางดี  รวมถึงในเขตตําบลบานสวนเองก็ยังมีกลุมอาชีพที่รองรับการคาวัวควาย
หลายดาน  อาทิ  การเชือดวัวควายตามบานเพื่อสงเนื้อขายตลาดและสงขายใหกับนายทุนกรุงเทพ ฯ
เปนตน  เพราะพอคาวัวควายบานสวนสวนมากมีประสบการณดานการคามานาน  มีความสัมพันธ
ในแวดวงการคาวัวควายกวางขวางทั้งในและนอกทองถ่ิน  พอคาบานสวนจึงนับวาเปนกลุมพอคา
รายใหญที่มีบทบาทสําคัญเกี่ยวเนื่องกับการคาวัวควายในทองถ่ินสุโขทัยนับแตอดีตถึงปจจุบัน

สภาพการเลี้ยงวัวในทองถิ่นสุโขทัย
การเลี้ยงวัวในเขตจังหวัดสุโขทัยปจจุบันนั้น  มีพัฒนาการที่เกี่ยวของกับการคาวัวภาย

ในตลาดวัวดอนโกนับแตแรกเริ่มกอตั้งตลาด  โดยจะขอกลาวถึงสภาพการเลี้ยงวัวในบริเวณชุมชน
ทองถ่ินที่ตั้งตลาดวัวดอนโก  โดยแบงออกเปน  2  ชวงเวลากวาง ๆ  ดังนี้  คือ

สภาพการเลี้ยงวัวกอนเกิดตลาดดอนโก  (กอน  พ.ศ.  2531)
     การเลี้ยงวัวในทองถ่ินสุโขทัยโดยเฉพาะเขตพื้นที่อําเภอศรีสําโรง        กอนหนาที่จะเกิด

ตลาดวัวดอนโกนั้น  การเลี้ยงวัวตามชุมชนหมูบานตาง ๆ  มีวัตถุประสงคหลักคือ  การเลี้ยงไวเพื่อ
ใชแรงงานในไรนา  การที่ประชาชนสวนมากประกอบอาชีพทางการเกษตรทําไรทํานา  แรงงาน
จากวัวควายจึงนับเปนสิ่งจําเปนของแตละครอบครัว  จํานวนวัวควายในพื้นที่จึงมีปริมาณมากและ
กระจายอยูทั่วไปในชุมชนทัองถ่ินตาง ๆ

สภาพการเลี้ยงวัวควายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการนําเครื่องจักรและเทคโนโลยีทาง
การเกษตรมาใชทดแทนแรงงานสัตวในไรนา  การใชรถไถ  เครื่องนวดขาว  รถยนตของเกษตรกร
สงผลใหความจําเปนที่ตองใชแรงงานวัวควายในไรนาเริ่มมีจํานวนลดนอยลงเร่ือย ๆ  ซ่ึงสภาพการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้   ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัยจะเริ่มเห็นไดชัดประมาณป พ.ศ.  2524  เปนตน
มา  และสงผลใหการเลี้ยงวัวควายในพื้นที่ตาง ๆ  ยังคงพอมีอยูบางตามชุมชนทองถ่ินที่หางไกล
ซ่ึงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรยังเขาไปไมถึง  ทําใหเกษตรกรในทองที่หางไกลนั้นยังคง
ใชแรงงานจากวัวควายในไรนาอยู  แตทั้งนี้ก็นับวาปริมาณวัวควายที่ชาวไรชาวนาเลี้ยงเริ่มจะลด
นอยลงเรื่อย ๆ  โดยเฉพาะในบริเวณรอบ ๆ  ตลาดวัวดอนโกกอนหนาที่จะเกิดตลาดนั้น     การเลี้ยง
วัวในชุมชนหมูบานโดยรอบนั้นพบเห็นไดยากมาก   เพราะเมื่อหมดความจําเปนดานการใชแรงงาน
แลว   วัวควายลอเกวียนก็ไมมีความจําเปนที่จะตองใชอีกตอไป
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อาจกลาวไดวาการเลี้ยงวัวควายของเกษตรกรในอดีตนั้นมีจุดประสงคสําคัญคือเพื่อตอบ
สนองความจําเปนดานการใชแรงงาน  การเลี้ยงวัวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการคานั้นยังไมใชอาชีพที่
แพรหลายในหมูประชาชนทั่วไป    หากจะมีอยูบางก็จํากัดอยูในหมูคนกลุมนอยที่ประกอบอาชีพ
การคาวัวควายโดยเฉพาะเทานั้น   ทั้งนี้สวนหนึ่งก็อาจเนื่องมาจากในชุมชนทองถ่ินเองยังไมมีตลาด
รองรับการซื้อขายวัวควายที่แนนอนเกิดขึ้น  ชาวบานโดยทั่วไปจึงไมมีความมั่นใจที่จะประกอบ
อาชีพการเลี้ยงวัวควาย

สภาพการเลี้ยงวัวภายหลังจากเกิดตลาดดอนโก  (พ.ศ. 2531 - 2545)
เมื่อตลาดวัวดอนโกเริ่มกอตั้งและเปดดําเนินการซื้อขายขึ้นในป  พ.ศ.  2531 นั้น    ระยะ

แรก ๆ  จํานวนวัวที่นํามาซื้อขายกันภายในตลาดดอนโกยังคงมีจํานวนไมมากนัก  และวัวสวนใหญ
เกือบทั้งหมดก็นํามาจากทองที่อ่ืน ๆ  โดยมีพอคาที่เดินทางนําวัวมาขายกลุมแรก คือ  พอคาวัวชาว
เถิน  จากจังหวัดลําปาง  ซ่ึงถือเปนกลุมพอคาหลักของตลาด  ทั้งนี้ก็เนื่องจากภายในพื้นที่บริเวณ
รอบ ๆ  ตลาดโดยทั่วไปยังไมมีการเลี้ยงวัวเพื่อการคาแตอยางใด  วัวในชุมชนทองถ่ินที่นํามาขายใน
ตลาดจึงมีสวนนอยและเปนลักษณะการคายอย ๆ   ของชาวไรชาวนาบางรายที่พอจะมีวัวควายเหลือ
ตกคางอยูในครอบครัว   แลวนํามาซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ตลาด  กลาวไดวาเมื่อเริ่มมีการกอตั้งตลาด
วัวดอนโกนั้น  ชาวบานและเกษตรกรในชุมชนทองถ่ินโดยรอบตลาด  อาทิ  บานราวตนจันทน
บานนาขุนไกร  บานไร  บานซาน  บานบางขลัง  ยังไมมีการเลี้ยงวัวเพื่อการคาแตอยางใด

ภายหลังจากที่ตลาดวัวเร่ิมเปดการซื้อขายไดระยะหนึ่งแลว   และการคาวัวของตลาดเริ่ม
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  ชาวบานและเกษตรกรที่มีภูมิลําเนาอยูบริเวณที่ตั้งของตลาดจึงเริ่มที่จะ
ประกอบอาชีพเล้ียงวัวเพื่อการคา ซ่ึงสวนหนึ่งก็มาจากการที่เจาของตลาดดอนโกไดช้ีนําและ
ชักชวนชาวบานในชุมชนทองถ่ินรอบตลาดใหมาประกอบอาชีพเล้ียงวัว  โดยการซื้อวัวใหแกชาว
บานและเกษตรกรที่ไมมีเงินทุนเลี้ยง  เมื่อสภาพการคาวัวของตลาดดียิ่งขึ้น  มีจํานวนวัวท่ีนํามาขาย
ในตลาดมาก  จํานวนพอคาเดินทางมาซื้อวัวก็เพิ่มมากขึ้น  เกษตรกรผูเล้ียงวัวก็สามารถที่จะขายวัว
ไดในราคาดี   การเลี้ยงวัวเพื่อการคาในหมูเกษตรกรจึงเริ่มแพรหลายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเกษตรกร
ไดเห็นตัวอยางความสําเร็จจากญาติพี่นองหรือเพื่อนบานที่เร่ิมเลี้ยงวัวกอน  ประกอบกับเปนการ
ลงทุนประกอบอาชีพที่ไดรับผลตอบแทนคอนขางดี  และที่สําคัญก็คือการมีตลาดแหลงซ้ือขายตั้ง
อยูในชุมชนทองถ่ิน  สภาพการณเชนนี้สงผลใหการประกอบอาชีพเล้ียงวัวเพื่อการคาของเกษตรกร
ขยายวงกวางออกไปเรื่อย ๆ  โดยเริ่มจากบริเวณชุมชนทองถ่ินที่ตั้งตลาดวัวดอนโกในเขตตําบลราว
ตนจันทน  ตําบลนาขุนไกร  ตําบลบานไร  ตําบลบานซาน  ของอําเภอศรีสําโรง  และขยายไปสู
พืน้ที่ชุมชนทองถ่ินอื่น ๆ  ในเขตอําเภอสวรรคโลก  ทุงเสลี่ยม  ศรีสัชนาลัย     ศรีนคร  เมืองสุโขทัย
บานดานลานหอย  คีรีมาศ  และกงไกรลาศ    จนการเลี้ยงวัวกลายเปนอาชีพทางเศรษฐกิจการเกษตร
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ที่สําคัญอันดับตน ๆ  ในทุกเขตพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย

ลักษณะการเลี้ยงวัวในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย
โดยทั่วไปแลวถึงแมวาในปจจุบันการประกอบอาชีพเล้ียงวัวจะมีอยูทุกเขตพื้นที่ของ

จังหวัดสุโขทัย แตเนื่องจากในแตละพื้นที่มีสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรและลักษณะการตั้งถ่ินฐาน
ของแตละชุมชนทองถ่ินที่แตกตางกันออกไป    สงผลใหการเลี้ยงวัวในแตละพื้นที่มีลักษณะเฉพาะ
ที่แตกตางกันออกไปดวย  และเพื่อใหเห็นภาพความแตกตางของลักษณะการเลี้ยงวัวในแตละพื้นที่
อยางชัดเจน  จะขอแบงลักษณะการเลี้ยงวัวในเขตพื้นที่ตาง ๆ  ของจังหวัดสุโขทัย  ออกเปน  2  เขต
พื้นที่  ดังนี้

การเล้ียงวัวในเขตที่ราบ
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ราบในเขตจังหวัดสุโขทัยจะกระจายตัวอยูบริเวณ

สองฝากฝงของลุมแมน้ํายม  นับตั้งแตในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย  สวรรคโลก  ศรีนคร  ศรีสําโรง
อําเภอเมือง  และอําเภอกงไกรลาศ   ซ่ึงสวนใหญแลวบริเวณนี้ประชากรสวนใหญจะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมการทํานา  การเพาะปลูกพืชไรและพืชสวนเปนหลัก  การเลี้ยงวัวในเขตพื้นที่ราบนี้จึงมี
ลักษณะเฉพาะที่สอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนทองถ่ินนั้น  เนื่องจากการเลี้ยงวัวเพื่อ
การคาเปนอาชีพอยางกวางขวางนั้นเพิ่งเกิดขึ้นไดประมาณ  20  ป  เกษตรกรผูเล้ียงวัวสวนใหญก็
ลวนแลวแตเปนกลุมเกษตรกรชาวไรชาวนาทั้งส้ิน  ปจจุบันการเลี้ยงวัวของเกษตรกรในพื้นที่ราบนี้
สวนหนึ่งจึงมีทั้งการเลี้ยงวัวเปนอาชีพหลักและสวนหนึ่งเปนการเลี้ยงวัวที่กระทําควบคูกันไปกับ
การเพาะปลูก  ขณะเดียวกันก็มีเกษตรกรที่ทําอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวโดยไมไดเล้ียงวัว
เปนจํานวนมาก  สภาพการณเชนนี้สงผลใหการเลี้ยงวัวในเขตพื้นที่ราบเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
มีความเกี่ยวของกับกิจกรรมการเพาะปลูกในหลายดาน

ลักษณะการเลี้ยงวัวในเขตพื้นที่เกษตรกรรมการเพาะปลูกนี้  เกษตรกรผูเล้ียงอาจมี
อาชีพการเลี้ยงวัวเพียงอยางเดียว   หรือกระทําไปพรอม ๆ  กับอาชีพการเพาะปลูก  หรืออาชีพอ่ืน ๆ
แตทั้งนี้ปจจัยหลักที่สําคัญในการเลี้ยงวัวของเกษตรกรก็คือ  ที่ดินและแหลงอาหารที่จะใชในการ
เล้ียงวัว  จํานวนวัวท่ีเกษตรกรแตละรายเลี้ยงนั้นจึงมีมากนอยตามจํานวนที่ดินและแหลงอาหารที่จะ
รองรับ  และเนื่องจากสภาพภูมิศาสตรการตั้งถ่ินฐานของประชากรในเขตพื้นที่ราบนี้  ชุมชน
หมูบานตาง ๆ  จะตั้งอยูรวมกันเปนกลุม ๆ  ลักษณะการเลี้ยงวัวในพื้นที่ผูเล้ียงจึงมักสรางโรงเรือน
หรือคอกวัวไวใหวัวนอนตอนกลางคืนตามบริเวณบาน  โดยในเวลาเลี้ยงก็ไลตอนออกจากชุมชน
หมูบานไปเลี้ยงตามบริเวณพื้นที่ไรนารอบๆ  การเลี้ยงวัวลักษณะนี้โดยมากเกษตรจะเลี้ยงในจํานวน
ทีไ่มมากนัก    ซ่ึงปกติแลวผูเล้ียงทั่วไปอาจมีวัวตั้งแต  1  คู   เล้ียงเปนฝูงเล็กตั้งแต  7  ตัว  10  ตัว
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15  ตัว  หรือมากกวานั้น แตจะไมใชฝูงขนาดใหญ  เนื่องจากเกษตรกรมีขอจํากัดทั้งดานแหลงที่อยู
อาศัยหรือคอกวัวภายในบริเวณบาน  พื้นที่ดินและแหลงอาหารที่ใชเล้ียววัว  จํานวนแรงงานคนที่จะ
ใชในการดูแลวัว อีกทั้งผูเลี้ยงยังตองมีภาระในการปองกันดูแลไมใหวัวเขาไปทําลายพืชผลทาง
การเกษตรของตนเอง   และของเพื่อนบานที่อยูในบริเวณที่ใชเล้ียงวัวอีกดวย

ในระยะแรกที่การคาวัวยังไมไดขยายตัวมากนั้น   การเลี้ยงวัวของเกษตรกรควบคูไปกับ
การเพาะปลูกนั้นสามารถทําไดโดยสะดวก  เนื่องจากเกษตรกรผูเล้ียงยังมีจํานวนนอยราย  ปญหาที่
เล้ียงและแหลงอาหารจึงยังมีไมมากนัก  แตเมื่อเกิดตลาดวัวดอนโกและการขยายตัวทางการคาวัว
เพิ่มมากขึ้น  ในเวลาตอมาการเลี้ยงวัวจึงเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกษตรกรทั่วไปใหความสนใจ
หันมาประกอบอาชีพนี้กันมาก  สงผลใหลักษณะการเลี้ยงวัวในพื้นที่ราบเกิดปญหาตามมาในหลาย
ดาน  เพราะผูเล้ียงมีมากขึ้น   จํานวนวัวก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ  แตขณะเดียวกันพื้นที่เล้ียงวัว
กลับมีปริมาณลดลง  ซ่ึงสวนหนึ่งก็เนื่องมาจากประชากรเพิ่มมากขึ้น  การขยายพื้นที่อยูอาศัยตลอด
จนการใชที่ดินในการทํากินมีมากขึ้นตลอดเวลา    การเลี้ยงวัวในบริเวณนี้จึงมีขอจํากัดในดานพื้นที่
การเลี้ยงวัวโดยปลอยใหหากินเองนั้นทําไดคอนขางยาก   เนื่องจากวัวอาจทําลายผลผลิตทางการ
เกษตรเสียหายได  วิธีหนึ่งที่สามารถพบเห็นไดโดยท่ัวไปของผูเล้ียงวัวในบริเวณพื้นที่เพาะปลูก  ก็
คือ  การใชเสนลวดลอมบริเวณที่เล้ียงวัวแลวปลอยกระแสไฟฟาแรงต่ําจากแบตเตอรีปองกันไมให
วัวออกนอกบริเวณที่เล้ียง   เพื่อสามารถปลอยวัวที่เล้ียงใหหากินหญาอยูเฉพาะในบริเวณขอบเขต
พื้นที่หนึ่ง   ซ่ึงนอกจากจะชวยปองกันไมใหพืชผลทางการเกษตรเสียหายแลวยังชวยใหเกษตรกร
ผูเล้ียงมีเวลาในการผักผอนหรือทํางานดานอื่น ๆ  ไดโดยสะดวกดวย  การเลี้ยงวัวในลักษณะนี้เรียก
กันในกลุมผูเล้ียงวา  “การเลี้ยงวัวโดยใชวิธีลอมลวด”  ซ่ึงวิธีนี้จะใชกันทั่วไปในชวงเวลาที่ยังไมได
เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรในไรนา  จนกวาจะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวแลวจึงจะสามารถปลอยวัว
ใหหากินบริเวณพื้นที่นอกรั้วลวดไฟฟาได  แตหากเกษตรกรบางพื้นที่ทําการเพาะปลูกหลายครั้งใน
รอบป  วิธีการลอมลวดไฟฟาเลี้ยงวัวนี้ก็ยังคงมีความจําเปนตองใชอยูตอไป

การขยายตัวของการคาวัวสงผลใหเกษตรกรผูเล้ียงบางรายมีความตองการเลี้ยงวัวใน
จํานวนที่มากยิ่งขึ้น  แตการเลี้ยงวัวในบริเวณชุมชนหมูบานจํานวนฝูงขนาดใหญไมสามารถทําได
เนื่องมาจากขอจํากัดหลายประการดังที่กลาวมาขางตน  ผูเล้ียงวัวจึงมีความจําเปนตองนําวัวออกไป
เล้ียงยังบริเวณนอกชุมชนหมูบาน  โดยการสรางโรงเรือนแหลงพักวัวหรือคอกวัวขึ้นในบริเวณ
พื้นที่ปลายไรนารอบนอกหมูบานออกไป  ซ่ึงสามารถเดินทางไปมาไดสะดวกระหวางชุมชนหมู
บานของตนกับแหลงที่นําวัวไปเลี้ยง  และผูเล้ียงวัวจะสรางเพิงพักชั่วคราวขึ้นเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย
หลับนอนในชวงเวลาระหวางที่ตองเดินทางมาเลี้ยงวัว   การเลี้ยงวัวในบริเวณพื้นที่ไรนานอกชุมชน
หมูบานนั้นจึงทําใหผูเล้ียงวัวไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น  เพราะคอกวัวอยูใกลบริเวณแหลงหญา
และแหลงน้ําที่จะใชในการเลี้ยงวัว    รวมถึงสามารถเลี้ยงวัวไดเปนจํานวนมาก    ทําใหผูเล้ียงวัวแต
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ละรายอาจเลี้ยงวัวฝูงหนึ่งมากถึง  100  ตัวข้ึนไปก็มี  ซ่ึงการเลี้ยงวัวเพื่อการคาจํานวนฝูงละมาก ๆ  นี้
นอกจากจะเลี้ยงเพื่อขายเนื้อแลว   ยังสามารถเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุลูกวัวไดอีกดวย การเลี้ยงวัวลักษณะ
นี้จึงสามารถพบเห็นไดในบริเวณที่ราบปลายไรนานอกตัวชุมชนหมูบานทั่วไป

เนื่องจากบริเวณพื้นที่ราบลุมแมน้ํานั้นมีสภาพดินอุดมสมบูรณและเปนแหลงเพาะปลูก
พืชไรที่สําคัญ  สงผลใหแหลงอาหารเลี้ยงวัวในพื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณตามไปดวย  เนื่องจาก
พืชหญาสามารถงอกงามไดดีตลอดทั้งป  การเลี้ยงวัวในพื้นที่นี้    ปญหาดานอาหารใหวัวกินนั้นจึง
นับวามีอยูคอนขางนอย     การไมมีปญหาดานความอุดมสมบูรณของแหลงอาหารนี้ทําใหเกษตรกร
ผูเล้ียงสวนใหญนิยมเล้ียงวัวพันธุผสม  ไมวาจะเปนพันธุผสมพื้นเมืองหรือพันธุจากตางประเทศ
อาทิ  วัวพันธุผสมฮินดูบรามัน  วัวพันธุผสมฮินดูบราซิล  เปนตน  เนื่องจากผูเล้ียงอาจเห็นวาเปน
ประเภทวัวเนื้อที่ตลาดคาวัวใหความนิยม     สามารถขายไดในราคาดี  หรือมีพอคาซ้ือวัวพันธุนี้มาก

แตทั้งนี้การคัดเลือกพันธุวัวเพื่อนํามาเลี้ยงนั้นมักจะคํานึงถึงชนิดพันธุที่เหมาะสมตอ
สภาพแวดลอมของพื้นที่เปนสําคัญ   การเลี้ยงวัวพันธุเพื่อขายเปนวัวเนื้อใหพอคานั้นบริเวณที่ราบ
ตามแหลงเพาะปลูกตาง ๆ  จึงนับวามีความเหมาะสมเปนอยางมาก  เพราะเปนบริเวณที่แหลงอาหาร
วัวมีคุณภาพความอุดมสมบูรณคอนขางสูง  วัวสามารถกินพืชและหญาไดในปริมาณมาก  ทําใหวัว
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว    มีน้ําหนักมาก   ใชระยะเวลาในการเลี้ยงไมมากนักก็สามารถขายใหกับ
พอคาผูรับซื้อได   เกษตรกรผูเลี้ยงวัวจึงนิยมนําวัวเนื้อพันธุผสมตาง  ๆ  มาเลี้ยงในระยะสั้น  ๆ
ประมาณ 3 – 4  เดือน  เมื่อโตไดขนาดแลวก็ขายใหพอคาผูรับซ้ือตอไป

การเล้ียงวัวในเขตพื้นท่ีสูงและภูเขา
การเลี้ยงวัวในเขตพื้นที่สูงและภูเขานี้มีขึ้นภายหลังจากที่การคาวัวไดขยายตัวเพิ่มมาก

ขึ้น  ปริมาณวัวท่ีมีการเลี้ยงในเขตพื้นที่ราบทั่วไปไมเพียงพอสําหรับรองรับจํานวนพอคาผูรับซื้อ
สวนหนึ่งก็เนื่องมาจากวัวที่เกษตรกรเลี้ยงตามชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  นั้น ไมสามารถเจริญเติบโตได
ทันกับปริมาณความตองการวัวของพอคาเพื่อรองรับตลาดผูบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

ปริมาณความตองการวัวที่เพิ่มมากขึ้นสงผลใหการเลี้ยงวัวขยายตัวไปยังบริเวณพื้นที่  
รกรางวางเปลาที่อยูหางไกลชุมชนออกไป  โดยเฉพาะตามบริเวณเขตที่ราบชายเขาซึ่งมีพื้นที่รกราง
วางเปลาอยูเปนจํานวนมาก   เนื่องจากมีสภาพที่แหงแลงไมไดใชเปนแหลงเพาะปลูกหรือทําการ
เกษตรแตอยางใด    ผูที่ตองการเลี้ยงวัวจํานวนมากแตมีขอจํากัดในดานที่ดินและแหลงอาหารที่จะ
ใชเล้ียงในบริเวณพื้นที่ราบในเขตชุมชนหมูบานของตน  จึงนําวัวมาเลี้ยงในบริเวณเขตพื้นที่สูงและ
และเขตพื้นที่ภูเขานี้  โดยสวนใหญแลวก็จะมีลักษณะใกลเคียงกับการนําวัวไปเลี้ยงยังเขตปลายไร
นานอกหมูบาน  จะตางกันก็ตรงที่การเลี้ยงวัวในเขตที่สูงและภูเขานี้มักจะอยูหางไกลจากบริเวณ
ชุมชนหมูบานออกไปมาก  ผูเลี้ยงจึงตองสรางคอกวัวและที่พักอาศัยอยูคอนขางถาวร  เพราะบาง
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รายตองนําครอบครัวไปอยูอาศัยในบริเวณที่เล้ียงวัวดวย เนื่องจากการเลี้ยงวัวในเขตนี้มักจะใชระยะ
เวลาในการเลี้ยงยาวนานเกือบป  ผูเล้ียงวัวสวนใหญจึงมักทําการเกษตรเพาะปลูกพืชผักไวบริโภค
ในระหวางที่อยูอาศัยเล้ียงวัวดวย

ลักษณะการเลี้ยงวัวในเขตที่สูงและภูเขานี้แตกตางออกไปจากการเลี้ยงในเขตพื้นที่ราบ  
การเลี้ยงวัวในเขตนี้ผูเล้ียงไมตองกังวลในดานการดูแลวัวมากนัก  เพราะพื้นที่ในการเลี้ยงดูมี
ปริมาณมาก  อีกทั้งยังไมตองกลัววาวัวจะเขาไปเหยียบย่ําทําความเสียหายแกพืชผลทางการเกษตร
เหมือนอยางการเลี้ยงวัวตามเขตไรนา  เพราะเขตเกษตรกรรมตามปาเขานี้ยังมีจํานวนนอย  วัวที่นํา
มาเลี้ยงในเขตนี้จึงมีลักษณะแตกตางจากวัวท่ีเล้ียงในเขตพื้นที่ราบ  ประการหนึ่ง  คือ  วัวมักจะไม
ไดเจาะจมูกเพื่อรอยเชือกสําหรับไวจูงอยางวัวท่ีเล้ียงตามบาน     เพราะลักษณะการเลี้ยงวัวในเขตนี้
ผูเล้ียงจะใชการตอนวัวออกจากคอกในตอนสาย ๆ    หลังจากนั้นก็ปลอยใหวัวเดินหากินอยูตาม
ชายปาเขาบริเวณแหลงที่ใชเล้ียง  โดยที่ผูเล้ียงไมจําเปนตองดูแลมากนัก  เพราะปกติวัวท่ีปลอยเล้ียง
นี้มักจะเดินตามฝูงในบริเวณที่หากินอยูเปนประจํา  ผูเล้ียงเพียงแตคอยไลตอนเพื่อใหวัวเคล่ือนยาย
ไปยังแหลงอาหารและกลับเขาคอกในชวงเวลาเย็น  การเลี้ยงวัวตามปาเขาลักษณะนี้จึงมักเลี้ยงกัน
ฝูงละจํานวนมาก  เพราะการดูแลทําไดคอนขางงาย

แมวาการเลี้ยงวัวในเขตภูเขาและที่สูงนี้จะมีวิธีการไมยุงยากมากนัก  แตก็มีปญหาใน
เร่ืองสภาพพื้นที่ซ่ึงมีความทุรกันดารและเรื่องของความปลอดภัย  เนื่องจากวัวเปนสัตวเศรษฐกิจที่มี
ราคาแพง    การไปอยูในทองที่หางไกลอาจทําใหงายตอการที่กลุมโจรผูรายจะทําการปลนชิง    ซ่ึง
ทําใหผูเล้ียงวัวจะตองคอยระมัดระวังสัตวเล้ียงของตนเองอยางเต็มที่  การปองกันความปลอดภัยเมื่อ
นําวัวไปเลี้ยงตามเขตปาเขานี้ประการหนึ่งก็คือ  ผูเล้ียงมักจะตั้งคอกวัวและเพิงพักอาศัยอยูรวมกัน
เปนกลุม ๆ  ซ่ึงอาจจะเปนในกลุมญาติพี่นองรวมถึงเพื่อนบาน  เพื่อเล้ียงวัวอยูในบริเวณพื้นที่ใกล ๆ
กัน  การมีคนอยูจํานวนมากหลายครอบครัวนี้ชวยใหผูเล้ียงวัวในเขตปาเขาเกิดความรูสึกปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น
 เนื่องจากสภาพพื้นที่ในเขตที่สูงและภูเขามีลักษณะของภูมิประเทศที่คอนขางแหงแลง  
ความอุดมสมบูรณของแหลงหญาและน้ําที่ใชในการเลี้ยงวัวจะมีเพียงในชวงฤดูฝนเทานั้น  อีกทั้ง
พืชและหญาในเขตนี้จะมีธาตุอาหารคอนขางนอย  เกษตรกรที่เล้ียงวัวตามปาเขาจึงมักนิยมเลี้ยงวัว
พันธุพื้นเมืองเปนสวนใหญ  เนื่องจากวัวพันธุพื้นเมืองสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในเขต
แหงแลงไดงาย  กินอาหารจําพวกพืชและหญาตามปาเขาไดทั่วไป  มีความเหมาะสมตอสภาพพื้นที่
และลักษณะการเลี้ยงที่ผูเล้ียงไมตองดูแลเอาใจใสในเรื่องแหลงหญาและน้ําที่ตองใชในการเลี้ยงวัว
มากนัก  วัวพันธุพื้นเมืองนี้จึงเปนที่นิยมเล้ียงมากในเขตที่สูงและภูเขา  โดยเฉพาะวัวพันธุพื้นเมืองที่
เรียกกันวา  “วัวเถิน”  นั้นจะมีจํานวนมากกวาพันธุอ่ืน ๆ  ซ่ึงสวนหนึ่งอาจจะเปนดวยผูเล้ียงวัวสวน
ใหญมีความคุนเคยกับวัวท่ีพอคาชาวเถินนํามาขายตั้งแตรุนพอแม   จึงเขาใจธรรมชาติตลอดจน
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ลักษณะนิสัยวัวจากเมืองเถินเปนอยางดี  อีกทั้งวัวพันธุพื้นเมืองหรือวัวเถินนี้ยังสามารถซื้อหานํามา
เล้ียงไดงาย  เนื่องจากพอคาวัวชาวเถินจํานวนมากนํามาขายที่ตลาดดอนโกทุกสัปดาห  นอกเหนือ
จากวัวเถินแลววัวที่นิยมเล้ียงกันมากอีกพันธุหนึ่งก็คือ  วัวพมา  เนื่องจากวัวพ้ืนเมืองพมานี้ทนตอ
สภาพพื้นที่ความแหงแลง  สามารถนํามาเลี้ยงในเขตพื้นที่ปาเขาไดดี  อีกทั้งราคาวัวท่ีซ้ือหามานั้นก็
มีราคาถูกเหมาะกับสถานภาพของผูเล้ียงซ่ึงโดยมากไมใชผูมีเงินทุนมาก

และเนื่องจากเปนการเลี้ยงวัวในเขตที่แหลงอาหารมีความอุดมสมบูรณนอย  การเลี้ยงวัว
ตามเขตที่สูงและภูเขาจึงมักจะเลี้ยงกันเปนเวลานานกวาที่จะขายใหกับพอคาผูรับซื้อ เพราะนอกจาก
วัวจะโตชาแลวผูเล้ียงมักจะนิยมเลี้ยงวัวนาน ๆ  เพื่อใหสามารถขายไดในราคาดี  ผูเล้ียงวัวโดย
สวนใหญจึงเลี้ยงวัวแตละรุนนานถึง  8  หรือ  9  เดือนขึ้นไป  และบางรายอาจเลี้ยงเปนระยะเวลา
ยาวนานถึง  1  ป  หรือมากกวา   แลวจึงขายใหกับพอคาและซื้อวัวรุนใหมมาเล้ียงทดแทนตอไป

การเลี้ยงวัวในบริเวณเขตภูเขาและที่สูงของจังหวัดสุโขทัยนั้นมีมากในเขตพื้นที่อําเภอ
ศรีสัชนาลัย  และพื้นที่บางสวนในเขตอําเภอทุงเสลี่ยม  อําเภอบานดานลานหอย  อําเภอคีรีมาศ
อําเภอศรีสําโรง  และอําเภอสวรรคโลก

สภาพการซื้อขายวัวระหวางพอคากับผูเล้ียงในทองถิ่นสุโขทัย
พอคาผูซ้ือกับผูเล้ียงวัวตามชุมชนหมูบานตาง ๆ  ถือวาเปนจุดเริ่มตนของกิจกรรมการคา

วัว  และนับเปนพื้นฐานสําคัญทางการคาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของตลาดวัว  สําหรับสภาพ
การซื้อขายวัวระหวางพอคากับผูเล้ียงในทองถ่ินสุโขทัยภายหลังจากเกิดตลาดวัวดอนโก  อาจกลาว
ไดวามีพัฒนาการที่สามารถแบงออกไดเปน  2  ชวงระยะเวลา  คือ

ชวงที่เกิดตลาดและเติบโตทางการคา  (ประมาณ  พ.ศ.  2531 -  2534)
เมื่อแรกที่ตลาดวัวดอนโกเปดดําเนินการอยางเปนทางการราว พ.ศ. 2531 นั้น จํานวน

พอคาและเกษตรกรผูเล้ียงวัวเพื่อการคาในสุโขทัยยังมีจํานวนนอย ภายหลังเมื่อทําการกอตั้งตลาด
ไดระยะหนึ่ง  และสภาพการซื้อขายวัวในตลาดเปนไปดวยดี     จํานวนพอคาและผูเล้ียงในชุมชน
ทองถ่ินตาง ๆ  จึงคอยเร่ิมมีมากขึ้นโดยลําดับ  แตก็นับวาจํานวนพอคาและผูเล้ียงวัวก็ยังคงมีจํานวน
นอยตามปริมาณความตองการวัวที่ซ้ือขายกันในตลาด

การซื้อขายวัวของพอคาและผูเล้ียงระยะแรกจึงเปนไปในลักษณะของการจํากัดขอบเขต
อาณาบริเวณซ้ือขายกันในระดับหมูบาน  ชุมชน  หรือทองถ่ินทั่วไป  โดยพอคาที่มีภูมิลําเนาอยูตาม
ชุมชน  หมูบาน  หรือทองถ่ินใดก็จะออกตระเวนหาซื้อวัวจากเกษตรกรผูเล้ียงในเขตทองถ่ินตน
เนื่องจากพอคาที่เกิดขึ้นพรอม ๆ  กับการกอตั้งตลาดนี้ถือเปนพอคาหนาใหม ประสบการณในการ
ซ้ือขายยังมีนอย  การซื้อวัวภายในทองถ่ินจึงมีความสะดวกในทุกดาน  การซื้อวัวนอกทองถ่ินที่ตัว
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พอคาไมมีความคุนเคยนั้น  นอกจากจะมีความยุงยากทั้งในดานการเดินทางไปซื้อ  การตกลงซื้อขาย
ความปลอดภัยในทรัพยสินแลว  ยังอาจเสี่ยงตอการเกิดความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนกับพอคา
ทองถ่ินนั้นไดงายอีกดวย  พอคาวัวตามทองถ่ินซึ่งถือเปนพอคาวัวรายยอยที่ซ้ือวัวคราวละจํานวนไม
มากนักจึงไมมีความจําเปนตองเดินทางไปซื้อวัวนอกทองถ่ินของตนแตอยางใด  เพราะวัวที่เล้ียงกัน
อยูภายในทองถ่ินนั้นมีจํานวนใหเลือกซื้อไดมากพอกับปริมาณความตองการ  สวนผูเล้ียงวัวนั้นหาก
เลือกไดก็มักจะนิยมขายวัวใหแกพอคาวัวที่ตนมีความรูจักชอบพอหรือคุนเคย  เนื่องจากทั้งพอคา
และผูเล้ียงอาศัยความสัมพันธจากการเปนญาติพี่นอง  เพื่อนบาน  หรือความรูจักคุนเคยกันเปนการ
สวนตัวเปนเงื่อนไขสําคัญของการตกลงราคาซื้อขายวัว  ซ่ึงหากเจาของวัวไดราคาตามที่ตนตั้งไว
แลวก็มักจะตกลงซื้อขายกันทันที  เพราะปกติแลวเจาของวัวมักจะไมขายวัวใหกับพอคาแปลกหนา
ที่ตนไมรูจักคุนเคย  เนื่องจากไมมั่นใจในเงื่อนไขขอตกลงราคาและความปลอดภัยในทรัพยสิน
การซื้อและขายวัวกันระหวางพอคาผูซ้ือกับผูเล้ียงวัวในทองถ่ินจึงนับวามีความเหมาะสมและ
สะดวกตอทั้งสองฝาย

การซื้อขายวัวระหวางพอคาและผูเล้ียงนั้นจะยึดถือธรรมเนียมการรักษาคําพูดเปนสําคัญ  
เนื่องจากการตกลงซื้อขายในขั้นตนจะเปนการตกลงกันดวยวาจาเปนหลัก  ไมวาจะเปนการตกลง
กันในเรื่องราคาซื้อขาย  การกําหนดวันมารับวัว  การนําเงินมาจายคาวัว  รวมถึงการตกลงในเรื่อง
อ่ืน ๆ  การไมรักษาคําพูดถือเปนการไมเคารพกติการะหวางผูซ้ือและผูขาย  ซ่ึงหากฝายใดละเมิดจะ
สงผลใหบุคคลนั้นกลายเปนผูที่ขาดความนาเชื่อถือ  ไมนาคบหาสมาคม  และอาจทําใหการดําเนิน
กิจการซื้อขายวัวไมอาจกระทําไดอีกในคราวตอไป  เนื่องจากพฤติกรรมที่เสื่อมเสียนี้จะไดรับการ
บอกเลาตอ ๆ  กันไปภายในกลุมพอคา  ผูซ้ือและผูเลี้ยงวัว

 ภายหลังเมื่อการคาวัวไดขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั้น     จํานวนพอคาวัวตามทองถ่ินตาง ๆ
ก็เพิ่มขึ้นมากเรื่อย  และแมการเลี้ยงวัวเพื่อการคาจะมีจํานวนมาก  แตก็ยังไมเพียงพอตอความ
ตองการของตลาด  เนื่องจากเกษตรกรผูเล้ียงไมสามารถผลิตวัวไดทันตอความตองการของตลาด
สภาพการณเชนนี้สงผลใหการซื้อขายวัวมีการแขงขันกันในหมูพอคาผูซ้ือมากยิ่งขึ้น  การซื้อวัว
เฉพาะบริเวณชุมชนทองถ่ินของพอคาวัวไมสามารกระทําไดอีกตอไป  เนื่องจากวัวมีจํานวนนอยแต
พอคามีจํานวนมากขึ้น  พอคาจึงออกทําการซื้อวัวในเขตชุมชนทองถ่ินอื่น ๆ  นอกเหนือจากเขต
ภูมิลําเนาของตน  การซื้อขายวัวในชวงนี้จึงมีลักษณะที่เรียกวา  ใครไวกวาไดกอน  ทั้งนี้ก็เพื่อใหเทา
ทันกับสภาพการซื้อขายวัวในตลาด  ซ่ึงมีการซื้อวัวออกจากตลาดสัปดาหหนึ่งเปนจํานวนมาก

สภาพของการแยงกันซื้อแยงกันขายนี้สงผลใหธรรมเนียมบางอยางในการซื้อขายวัว
คอย ๆ  หมดความสําคัญลงไป  การรักษาคําพูดเมื่อมีการตกลงซื้อขายนั้นอาจไดรับการละเมิดอยู
เสมอ หากฝายหนึ่งไดรับผลประโยชนมากกวา  อาทิเชน     ผูเล้ียงบางรายบอกยกเลิกการขายวัวภาย
หลังเมื่อมีพอคารายใหมมาเสนอราคาที่มากกวาให หรือในกลุมพอคาดวยกันเองก็ละเมิดธรรมเนียม
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การซื้อวัว โดยการเสนอราคาที่สูงกวาใหกับผูเล้ียงที่ตกลงซื้อขายวัวไปแลว  เปนตน
การซื้อขายวัวของพอคาทองถ่ินจากผูเล้ียงในชวงนี้นับวาเริ่มมีความยุงยากเพิ่มมากขึ้น  

สวนหนึ่งก็มาจากการมีจํานวนพอคามาก ทําใหผูเล้ียงสามารถตั้งราคาวัวใหสูงและเลือกขายใหกับ
พอคาที่ยอมสูราคา  พอคาอาจตองเดินทางไปซื้อวัวในทองถ่ินที่หางไกลออกไป เนื่องจากวัวที่มีอยู
ในบริเวณใกลตลาดราคามักจะแพง  เพราะเมื่อการคาวัวขยายตัวมากยิ่งขึ้นผูเล้ียงวัวมักจะเดินทาง
เขาออกตลาดนัดวัวในทุกสัปดาหเพื่อสอบถามและติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัวในตลาด  
ทําใหผูเล้ียงรับทราบราคาวัวขนาดตาง ๆ  ที่มีการซื้อขายกัน  ผูเล้ียงวัวที่มีภูมิลําเนาอยูบริเวณรอบ
ตลาดจึงมักจะตั้งราคาวัวไวสูงจนกระทั่งพอคาในทองถ่ินไมสามารถที่จะลงทุนซื้อได  จนทายที่สุด
ก็จะตองออกตระเวนหาซื้อวัวจากผูเล้ียงในทองที่หางไกลออกไป  ซ่ึงผูเล้ียงวัวเหลานั้นไมทราบ
ความเคลื่อนไหวของราคาวัวในตลาด  ราคาวัวในทองที่รอบนอกออกไปนี้จึงมีราคาไมสูงจนเกินไป

การซื้อวัวของพอคาในทองถ่ินที่หางไกลออกไปนี้   ปจจุบันนับวาไดรับความสะดวก
พอสมควร  เนื่องจากสภาพเสนทางคมนาคมตามทองถ่ินตาง ๆ  ไดรับการพัฒนาไปคอนขางมาก
เสนทางสวนใหญจึงสามารถใชไดในทุกชวงฤดูกาล  แตอาจมีบางพื้นที่ซ่ึงเสนทางคมนาคมยังอยูใน
สภาพที่มีความทุรกันดารระหวางชวงฤดูฝน  จึงยากลําบากตอการติดตอซ้ือขายวัวอยูบาง  แตปญหา
เหลานี้ไมถือวาเปนอุปสรรคตอพอคาวัวมากนัก  เนื่องจากจุดประสงคหลักอยูที่การซื้อวัวที่ตองการ
รวมทั้งผลกําไรจากการซื้อขายที่จะไดรับ  พอคาโดยมากจึงยอมเดินทางไปในทุกทองที่ที่พอคาวัว
สามารถซื้อวัวได  สําหรับปญหาดานความปลอดภัยและความคุนเคยตอพื้นที่นั้น  เมื่อพอคาเดินทาง
ไปบอยครั้งเขาก็จะสามารถทําความรูจักคุนเคยกับผูเล้ียงรวมทั้งชาวบานในทองถ่ินนั้นไดในที่สุด  
อีกทั้งพอคาวัวสวนใหญก็มักจะเปนบุคคลที่มีความกวางขวางในการคบหาสมาคมกับคนทั่วไปใน
ทองถ่ินที่ตนทําการคา  ซ่ึงนับวาชวยใหพอคาวัวรูสึกมีความปลอดภัยไดในระดับหนึ่ง 

ชวงที่ตลาดมีการขยายตัวทางการคาสูงสุด  (หลัง  พ.ศ.  2535-2545)
สภาพการซื้อขายวัวในปจจุบันนี้สวนหนึ่งเปนผลมาจากการคาวัวไดขยายตัวเพิ่มมากยิ่ง

ขึ้น  สงผลใหปริมาณความตองการซื้อวัวของพอคามีมากขึ้นตามไปดวย  การซื้อขายวัวระหวางพอ
คากับผูเล้ียงวัวในทองถ่ินนั้นกลาวไดวา  โดยปกติแลวพอคาวัวในทองถ่ินจะเปนผูซ้ือวัวจากผูเล้ียง
แลวนํามาขายในตลาดวัวดอนโก  สวนพอคาวัวจากตางจังหวัดก็จะเดินทางมาซื้อวัวจากพอคาทอง
ถ่ินในตลาดอีกตอหนึ่ง   การคาวัวลักษณะนี้ดําเนินมาอยางตอเนื่องโดยตลอด  เพราะพอคาวัวตาง
จังหวัดมีขอจํากดัในหลายดานที่ทําใหไมสามารถซื้อวัวจากผูเล้ียงในทองถ่ินไดโดยตรง นับตั้งแต
การไมคุนเคยกับสถานที่และตัวผูเล้ียง  ความไมมั่นใจดานความปลอดภัย  การกลัวถูกกดราคา  การ
ไมรูแหลงซ้ือที่แนนอน  หรือการกลัววาจะเสียเวลาในการเดินทาง       เงื่อนไขเหลานี้สงผลใหพอ
คาวัวเลือกที่จะซื้อวัวจากพอคาในตลาดมากกวาที่จะเดินทางไปซื้อวัวเองตามชุมชนทองถ่ินตางๆ 
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ซ่ึงอาจสรางความยุงยากและเกิดผลเสียตอการคาวัวมากกวาที่จะไดรับผลดี  เพราะอยางนอยพอคา
วัวก็มีความคุนเคยกับการซื้อขายวัวในตลาดมากกวา

สภาพการคาวัวดังกลาวนี้ดําเนินมาโดยตลอด จนเมื่อระยะ  2 – 3  ปมานี้    การซื้อวัวได
เปลี่ยนไป      เนื่องจากพอคาวัวตางจังหวัดสวนหนึ่งนอกจากจะซื้อวัวภายในตลาดแลวยังซ้ือวัวจาก
ผูเล้ียงตามทองถ่ินตาง ๆ  ดวยหากมีโอกาส  การที่พอคาวัวตางจังหวัดสามารถซื้อวัวจากผูเล้ียงได
โดยตรงก็เพราะขอจํากัดซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญที่เคยมีอยูนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป โดยพอคาตางจังหวัด
จะอาศัยคนในทองถ่ินและพอคาวัวดวยกันเองเปนนายหนาติดตอผูเล้ียงวัวและนําไปซื้อยังแหลง
เล้ียงวัวตาง ๆ  ซ่ึงวิธีการนี้พอคาในทองถ่ินจะเปนผูเลือกวัวประเภทที่พอคาตางจังหวัดตองการจาก
แหลงเลี้ยงวัว  หลังจากนั้นก็จะสอบถามราคาเพื่อตกลงการซื้อขาย  เมื่อมีการตกลงเปนที่เรียบรอย
แลวก็จะแจงใหพอคาวัวตางจังหวัดเดินทางมาซื้อกับผูเล้ียงโดยตรง  การซื้อขายวัวลักษณะนี้พอคา
จากตางจังหวัดจะใหคาตอบแทนแกนายหนาที่ติดตอซ้ือวัวจํานวนหนึ่งตามที่ไดมีการตกลงกันไว

การซื้อขายวัวโดยมีพอคาทองถ่ินทําหนาที่เปนนายหนานี้  ปจจุบันกําลังขยายตัวไปใน
กลุมพอคาวัวมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกสัปดาหพอคาวัวตางจังหวัดที่เดินทางมาซื้อวัวจะนํารถยนต
เดินทางไปซื้อวัวตามชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  ทั่วไป  พอคาที่สามารถซื้อวัวจากนอกตลาดไดพอกับ
ความตองการแลวก็จะเดินทางนําวัวกลับไปยังภูมิลําเนาของตนทันที  สวนพอคาที่ไมสามารถตกลง
ราคาซื้อขายนอกตลาดได  หรือซ้ือวัวไดไมครบจํานวนที่ตนตองการ  ก็สามารถเขามาเลือกซื้อวัว
จากตลาดไดตลอดเวลาที่ยังมีการเปดตลาดซื้อขายวัวอยู  การซื้อขายวัวของพอคาทุกวันนี้จึงมีทั้ง
การซื้อขายผานตลาดนัดวัวและการซื้อวัวจากผูเล้ียงโดยตรง

สรุป
พัฒนาการทางการคาวัวควายของทองถ่ินสุโขทัยในอดีตเปนผลมาจากความจําเปนที่

ตองใชแรงงานจากวัวควายในไรนา  เนื่องจากสภาพวิถีการดํารงชีวิตของชาวบานโดยทั่วไปอยูใน
สังคมเกษตรกรรม  ประกอบอาชีพในการทํานาทําไรเปนหลัก  วัวควายจึงถือเปนปจจัยสําคัญทาง
การผลิตที่จําเปนตอทุกครัวเรือน  ในชุมชนทองถ่ินที่เปนแหลงเกษตรกรรมทํานาทําไรจึงมีการใช
วัวควายกันเปนจํานวนมาก

ลักษณะการคาวัวควายที่บานหนองตาโชติที่พอคาวัวชาวเถินใชเปนแหลงซื้อขาย     
แลกเปลี่ยนวัวควายนั้น  สืบเนื่องมาจากบริเวณพื้นที่โดยรอบชุมชนบานหนองตาโชติเปนแหลง
เกษตรกรรมที่สําคัญของทองถ่ินที่ชาวบานสวนใหญมีอาชีพในการทํานาทําไร   พื้นที่แถบนี้จึงมี
การใชแรงงานวัวควายเปนจํานวนมาก  การใชแรงงานจากวัวควายในทุกกิจกรรมการผลิตในไรนา
สงผลใหวัวควายกลายเปนสินคาที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ   เกิดกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนวัว
ควายขึ้นมารองรับ  โดยกลุมพอคาชาวเถินที่เดินทางมานั้นไดสรางความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลใน
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ทองถ่ินเพื่อที่จะไดรับใหความคุมครองดานความปลอดภัย  ประกอบกับบานหนองตาโชติตั้งอยู
ระหวางชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  มีพื้นที่แหลงน้ําเพียงพอตอการรองรับฝูงวัวจํานวนมากไดเปนอยางดี
บริเวณชุมชนบานหนองตาโชติจึงกลายเปนแหลงซ้ือขายแลกเปลี่ยนวัวควายที่มีความสําคัญใน  
ทองถ่ินสุโขทัย

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  รวมถึงความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี
ทางการเกษตร  สงผลใหบทบาทความสําคัญของวัวควายที่เกี่ยวของกับการใชแรงงานในไรนาลด
นอยลง  จนหมดความสําคัญไปในทายที่สุด   รูปแบบการคาวัวควายที่บานหนองตาโชติของพอคา
วัวชาวเถินก็หมดไปดวย  ขณะเดียวกันก็มีตลาดซื้อขายวัวควายรูปแบบใหมเกิดขึ้นมาเพื่อตอบ
สนองบทบาทความสําคัญของวัวควายที่เล้ียงเพื่อการคาและเพื่อการบริโภคในเวลาตอมา

การเลี้ยงวัวเพื่อการคาในทองถ่ินสุโขทัยปจจุบันเปนผลมาจากการขยายตัวทางการคา
ของตลาดวัวดอนโก  ซ่ึงตั้งอยูในเขตตําบลราวตนจันทน  อําเภอศรีสําโรง  จังหวัดสุโขทัย   สงผล
ใหชาวบานในชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  หันมาประกอบอาชีพเล้ียงวัวเพื่อการคามากยิ่งขึ้น  โดยในระยะ
แรกการเลี้ยงวัวเร่ิมจากบริเวณพื้นที่ชุมชนหมูบานรอบตลาดวัวดอนโกในเขตอําเภอศรีสําโรง   เมื่อ
ตลาดมีการเติบโตทางการคายิ่งขึ้นและปริมาณวัวท่ีขายในตลาดวัวดอนโกมีไมเพียงพอ  การเลี้ยงวัว
จึงขยายไปสูบริเวณพื้นที่ทองถ่ินอื่น ๆ  ในทุกอําเภอของจังหวัดสุโขทัย
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บทท่ี  3
ตลาดวัวดอนโก

เนื่องจากตลาดวัวดอนโก  ตั้งอยูในเขตพื้นที่ตําบลราวตนจันทน  อําเภอศรีสําโรง
จังหวัดสุโขทัย  สภาพที่ตั้งของตลาดอยูระหวางเขตรอยตอของหมูบานตาง ๆ ของตําบลราวตน
จันทน  เมื่อมีการจัดตั้งตลาดวัวดอนโกขึ้นเพื่อเปนแหลงซ้ือขายวัวควายในชุมชน   ตลาดวัวดอนโก
จึงมีบทบาทและความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวบานในเขตตําบล
ราวตนจันทนทั้งโดยตรงและโดยออม  การศึกษาถึงความเปนมาของตลาด  พัฒนาการทางการคา
กลุมผูคาวัวที่เกี่ยวของกับตลาด  จึงมีความสําคัญเปนอยางมากตอการทําความใจความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและสังคมในกลุมผูคาของตลาดวัวดอนโก   ซ่ึงในบทที่  3  นี้  จะกลาวถึงสวนที่เกี่ยวของ
กับตลาดวัวดอนโกในทุกดาน  อาทิ สถานที่ตั้งของตลาดวัวดอนโก ประวัติความเปนมาของตลาด
วัวดอนโก  พัฒนาการทางการคาของตลาดวัวดอนโก  ลักษณะและสภาพทั่วไปของตลาดวัวดอนโก
กลุมผูคาวัวในตลาดดอนโก    รวมถึงการซื้อขายวัวในตลาดดอนโก  เพื่อทําความเขาใจตลาดวัว
ดอนโกในทุก ๆ ดาน  แตกอนที่จะกลาวถึงตลาดวัวดอนโก  จะขอกลาวถึงสภาพทั่วไปของตําบล
ราวตนจันทน เพื่อทําความเขาใจการคาวัวในชุมชนทองถ่ินโดยสังเขป

ลักษณะทางกายภาพ
 ตําบลราวตนจันทน  มีเนื้อที่ประมาณ  98  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ     26,718  ไร

มีพื้นที่ทําการเกษตรกรรมประมาณ  2,600  ไร  ที่ดินสวนใหญเปนที่ทําการเกษตร  เปนพื้นที่ดินมี
เอกสารสิทธิ์  ประมาณรอยละ  60   ของพื้นที่ทั้งหมด   ที่เหลือเปนที่ดินจับจอง  มีทั้งหมด  26,721
ไร  ที่สาธารณประโยชน   จํานวน  1  แหงอยูในเขตหมูที่  2  ชื่อทุงหนองตาโชติ  มีเนื้อที่  25  ไร
ซ่ึงปจจุบันชาวบานใชเปนแหลงเลี้ยงวัวภายในชุมชน

ตําบลราวตนจันทนตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอศรีสําโรง  มีระยะทางหางจาก
อําเภอศรีสําโรงประมาณ  20  กิโลเมตร  และหางจากตัวจังหวัดสุโขทัยประมาณ  30  กิโลเมตร
โดยมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตาง ๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ    ติดตอกับตําบลเมืองบางขลัง  อําเภอสวรรคโลก
ทิศตะวันตก   ติดตอกับตําบลนาขุนไกร  อําเภอศรีสําโรง
ทิศใต    ติดตอกับตําบลวังทองแดง  อําเภอเมืองสุโขทัย
ทิศตะวันออก    ติดตอกับตําบลบานไร  อําเภอศรีสําโรง
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ตําบลราวตนจันทนแบงเขตการปกครองออกเปน  7 หมูบาน  คือ หมูที่  1  บานคลองปา
ไผ หมูที่  2  บานหนองตาโชติ  หมูที่  3  บานตลุก  หมูที่  4  บานราวตนจันทน  หมูที่ 5 บานวังไฟ
ไหม  หมูที่  6   บานทามักกะสัง  หมูที่  7  บานนาหลุก

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนประชากรของแตละหมูบานในตําบลราวตนจันทน

    ช่ือหมูบาน หมูที่ ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
    บานคลองปาไผ
    บานหนองตาโชติ
    บานตลุก
    บานราวตนจันทน
    บานวังไฟไหม
    บานทามักกะสัง
    บานนาหลุก

1
2
3
4
5
6
7

108
74
114
172
236
178
75

178
141
236
332
449
361
163

204
157
240
366
473
368
154

382
298
476
698
922
729
317

รวม 7 975 1,860 1,962 3,822

ที่มา :  องคการบริหารสวนตําบลราวตนจันทน  : 2545

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบสลับกับพื้นที่ดอนที่มีสภาพคอนขางแหงแลง  เนื่องจาก

ดินมีลักษณะเปนดินเหนียวปนทราย  ความหนาแนนของหนาดินนอย  สภาพดินโดยรวมเปนดินเชิง
เขาที่เหมาะสําหรับการปลูกพืชไรและไมผลบางชนิด  อาทิ  มะขาม  พุทรา  มะมวง  ไผตง  แตทั้งนี้
ตองอาศัยน้ําเพื่อจะทําใหไมผลเจริญเติบโตไดดี  ซ่ึงในเขตพื้นที่ตําบลราวตนจันทนมีลําคลองใหญ
ๆ จํานวน  3  สาย  คือ  คลองวังไฟไหม  ( เชื่อมระหวางหมูบานหมูที่  1, 4, 5, 6, 7 )  คลองกระพี้
คลองสระเกษ   และนอกจากนี้ยังมีลําคลองสายเล็ก ๆ ที่ไหลผานพื้นที่เกษตรกรรมของตําบลอีก
จํานวน  6  สาย  คือ  คลองตลุก  คลองแมพลุก  คลองลูกโพธิ์  คลองบุง  คลองประดูหลุม  คลองแม
เรียง  ชาวบานในชุมชนทองถ่ินไดอาศัยแหลงน้ําจากลําคลองสายตาง ๆ  ที่ไหลผานเพื่อใชในการ
ทํานาและเพาะปลูกพืชไร  แตทั้งนี้ลําคลองสายตาง ๆ จะมีน้ํามากในชวงฤดูฝน  แตเมื่อถึงฤดูแลง
ปริมาณน้ําในแมน้ําลําคลองจะลดนอย  การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวบานในพื้นที่จึงตอง
อาศัยน้ําฝนตามฤดูกาลเปนหลัก  โดยปกติแลวการทํานาซึ่งถือเปนอาชีพหลักของประชาชนใน
พื้นที่จึงทําไดเพียงปละ  1  ครั้ง  และคอนขางจะมีปริมาณผลผลิตที่ไดไมดีมากนัก
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ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเหมือนกับพื้นที่บริเวณภาคกลางทั่วไป    ซ่ึงหากพิจารณาจากลักษณะ

ภูมิอากาศโดยทั่วไปแลวสามารถแบงออกไดเปน  3  ฤดู  คือ  ฤดูรอน  ที่จะเริ่มตั้งแตกลางเดือน
กุมภาพันธเร่ือยไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  โดยลักษณะอากาศจะรอนอบอาวและรอนจัดในราวเดือน
เมษายน  ฤดูฝนจะเริ่มประมาณตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  ซ่ึงเปนชวงที่ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตพัดจากมหาสมุทรอินเดียปกคลุมประเทศไทยทําใหมีฝนตกโดยทั่วไป  เดือนที่มีฝน
ตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน  ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ  ซ่ึงเปนชวง
ที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน  ทําใหอากาศหนาวเย็นทั่วไป  เดือนที่มีอากาศหนาวเย็นจัด
คือเดือนธันวาคมและมกราคม

การคมนาคม
ปจจุบันเสนทางคมนาคมติดตอกับชุมชนภายนอกและภายในเขตพื้นที่ตําบลราว        

ตนจันทนเองนับวาไดรับการพัฒนาเปนอยางมาก  เนื่องจากมีเสนทางคมนาคมติดตอระหวางชุมชน
ที่เชื่อมตอถึงกันใหสามารถเลือกใชไดในหลายเสนทาง  ทําใหการคมนาคมติดตอระหวางชุมชน
หมูบานตาง ๆ  ภายในเขตตําบลราวตนจันทนเปนไปไดโดยสะดวก  ซ่ึงอาจแบงเสนทางคมนาคม
สําคัญ ๆ  ออกเปน

ถนนลาดยาง   จํานวน   4  สายคือ
1.  ทางหลวงหมายเลข  113    เมืองเกา-ศรีสัชนาลัย    จากจังหวัดสุโขทัย     ผานหมูที่  4

บานราวตนจันทน  ไปอําเภอสวรรคโลก  และอําเภอศรีสัชนาลัย
2.  ทางหลวงหมายเลข   1056     ศรีสําโรง-นาขุนไกร       ผานหมูที่  1     บานคลองโปง

 หมูที่  4  บานราวตนจันทน  และหมูที่  5  บานวังไฟไหม  ไปตําบลนาขุนไกร
3.  ถนนสาย   ร.พ.ช.    ระหวางบานราวตนจันทน-หนองยาว ผานหมูที่   2    บานหนอง

ตาโชติ
4.  ถนนสาย ร.พ.ช.  ระหวางบานราวตนจันทน-วังไฟไหม  ผานหมูที่  4   บานราวตน

จันทนและหมูที่  5   บานวังไฟไหม
ถนนลูกรัง   ภายในหมูบานจํานวน  4  สาย  คือ
1.  ถนนสายคลองปาไผ-วังโปง  ระยะทาง  2  กิโลเมตร
2.  ถนนเลียบคลองสระเกษ    ระยะทาง  2  กิโลเมตร
3.  ถนนสายนาบัว-ทามักกะสัง    ระยะทาง  3  กิโลเมตร
4.  ถนนทามักกะสัง-นาหลุก    ระยะทาง  6  กิโลเมตร
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การตั้งถิ่นฐานของชุมชน
ในอดีตบริเวณพื้นที่ของตําบลราวตนจันทนเปนไรนาของชาวบานตําบลบานไร  บาน

ซาน  และบานนาขุนไกร  พื้นที่แหงนี้จึงตั้งอยูในเขตรอยตอของ  3  ตําบล  ชาวบานสวนใหญที่เขา
มาจับจองพื้นที่เปนที่ดินทํากินเปนชาวบานจากตําบลบานไรและตําบลบานซานเปนหลัก  เนื่องจาก
พื้นที่ทํากินบริเวณตําบลบานไรและตําบลบานซานมีจํานวนลดนอยลง  เพราะจํานวนประชากรเพิ่ม
มากขึ้น  การเขามาจับจองที่ดินในระยะแรกชาวบานจะคอย ๆ  อพยพโยกยายเขามาเรื่อย ๆ  โดยเริ่ม
จากในกลุมเครือญาติพี่นองและในกลุมเพื่อนบาน  ซ่ึงอาจกลาวไดวาชาวบานที่เขามาจับจองพื้นที่
ตั้งถ่ินฐานบานเรือนในรุนแรก ๆ  นั้นมีความสัมพันธกันไมทางใดก็ทางหนึ่งมากอนทั้งส้ิน

การตั้งบานเรือนของชาวบานสวนใหญจะตั้งอยูในบริเวณที่สามารถเขาถึงแหลงน้ําซ่ึง
เปนคลองธรรมชาติ  หวย  หนอง  ที่ไหลผานบริเวณชุมชนหมูบานตาง ๆ  ซ่ึงมีตอเนื่องกันหลาย
สาย  ทําใหชาวบานสามารถใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติเหลานี้ในการอุปโภคบริโภคและทําการ
เกษตร

การตั้งบานเรือนของชาวบานในเขตตําบลราวตนจันทนนั้น สวนใหญแลวจะปลูกสราง
บานเรือนอยูรวมกันเปนกลุม ๆ  ตามหมูบานของตน  เพราะชาวบานสวนใหญมีความเกี่ยวดองเปน
ญาติพี่นองกัน  อีกทั้งการเขามาบุกเบิกที่ดินทํากินในระยะแรกนั้น  พื้นที่บริเวณนี้ยังหางไกลจาก
เขตชุมชน  ชาวบานจึงตองรวมมือกันในการดูแลดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตน
การตั้งบานเรือนลักษณะดังกลาวนี้เมื่อเวลาผานไปจํานวนบานเรือนในแตละหมูบานจึงขยายตัวเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อย ๆ  ตามการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร

สําหรับที่ดินทํากินของชาวบานโดยทั่วไปจะกระจายอยูโดยรอบหมูบาน  ชาวบานแต
ละรายจะมีจํานวนที่นามากนอยขึ้นอยูกับฐานะของครอบครัว  และความขยันขันแข็งในการทํามา
หากิน  ชาวบานบางคนเมื่อมีฐานะก็จะขยายพื้นที่ของตนดวยการซื้อพื้นที่ที่อยูใกลกับที่ดินของตน
ซ่ึงปกติแลวก็มักจะเปนการซื้อขายกันภายในกลุมญาติพี่นองหรือเพื่อนบาน  การมีที่ดินทํากิน
จํานวนมากจึงเปนสิ่งแสดงฐานะของชาวบาน

การสรางบานเรือนของคนในแตละหมูบานนั้นจะแสดงถึงการเขามาตั้งถ่ินฐานกอน
หลังอีกดวย  หมูบานที่เขามาอยูกอนมักจะมีการสรางบานเรือนที่มั่นคง  แข็งแรงและถาวร  ความ
หนาแนนของบานเรือนภายในหมูบานจะมีมาก    อาทิ   บานราวตนจันทน  และบานวังไฟไหม
สวนหมูบานที่กอตั้งขึ้นภายหลังการสรางบานเรือนก็จะมีสภาพที่ยังไมมั่นคงแข็งแรงนัก จํานวน
บานเรือนและประชากรมีนอย  อาทิ  บานนาหลุก

ลักษณะการสรางบานเรือนสวนใหญมักจะเปนบานไมใตถุนสูง เพราะในสมัยกอน
บริเวณพื้นที่นี้สามารถหาไมไดงาย การสรางบานใหมีใตถุนสูงนี้สวนหนึ่งมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม เนื่องจากในทุกปเมื่อถึงฤดูน้ําหลากจะมีน้ําฝนและน้ําปาจากคลองธรรมชาติไหลมา
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ทวมบานเรือน อีกทั้งชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพทํานาทําไร  พื้นที่ใตถุนบานจึงมีประโยชน
ในการใชเก็บเครื่องมือการเกษตร  ใชเก็บผลผลิต    สวนบานที่มีอาชีพเล้ียงวัวก็มักนิยมดัดแปลง
พื้นที่ใตถุนบานเปนคอกวัวซ่ึงสามารถพบเห็นไดทั่วไป

การทํามาหากิน
เนื่องจากสภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตําบลราวตนจันทนเปนพื้นที่ราบสลับกับพื้นที่ดอน

ซ่ึงมีความแหงแลง  เพราะสภาพดินมีลักษณะเปนดินเหนียวปนทรายที่มีความหนาแนนของหนาดิน
นอย  การเพาะปลูกของชาวบานจึงสามารถทําไดเฉพาะในฤดูฝน  ซ่ึงชาวบานสวนใหญโดยท่ัวไป
จะทํานา  ทําสวน  ปลูกพืชไรและไมผลบางชนิด  อาทิ  มะขาม  พุทรา  มะมวง  ไผตง  ฯลฯ  โดย
อาศัยน้ําในลําคลองใหญ  ๆ  จํานวน  3  สาย  คือ  คลองวังไฟไหม  คลองกระพี้  และคลองสระเกษ
รวมถึงลําคลองสายเล็ก ๆ  คือ  คลองตลุก  คลองแมพลุก  คลองลูกโพธิ์  คลองบุง  คลองประดูหลุม
คลองแมเรียง  แตลําคลองสายตาง ๆ  ที่ไหลผานตําบลราวตนจันทนนี้จะมีน้ํามากเฉพาะในชวงฤดู
ฝน    นอกจากการเพาะปลูกชาวบานสวนใหญมักยึดอาชีพการเลี้ยงวัวกันในทุกหมูบาน  เพราะนอก
จากจะมีตลาดวัวดอนโกตั้งอยูในเขตชุมชนแลว  ปจจุบันการเลี้ยงวัวยังเปนอาชีพที่ใหผลกําไรดีกวา
อาชีพอ่ืน  ชีวิตประจําวันของชาวบานจึงอยูกันอยางเรียบงายไมเดือดรอนในดานการประกอบอาชีพ
ทํามาหากินมากนัก  เพราะสภาพแวดลอมของชุมชนเองก็เปนแหลงอาหารที่ชาวบานสามารถหาได
ทั่วไปไมวาจะเปนปลาจากบริเวณหวย  หนองและลําคลองตามธรรมชาติ  การหาเก็บผักที่ปลูกไว
ในบริเวณบานและผักปาที่ขึ้นตามธรรมชาติ  และเมื่อมีเวลาวางชาวบานในแตละครัวเรือนยังเลี้ยง
เปด  ไก  หมู  ทํางานหัตถกรรมในชุมชน  รวมถึงการออกรับจางทํางานทั่วไป  ชาวบานสวนใหญจึง
ไมมีความเดือดรอนในการทํามาหากิน เพราะทุกครอบครัวมีหลักประกันความมั่นคงในดานอาหาร
การกินที่เกี่ยวของกับอาชีพการทํานา  ทําสวน  การเพาะปลูกพืชไร  อีกทั้งยังมีอาชีพการเลี้ยงวัวซ่ึง
ถือเปนแหลงรายไดทางเศรษฐกิจที่สําคัญของชุมชน

การทํานา
ชาวบานในทุกหมูบานของตําบลราวตนจันทนมีอาชีพหลัก  คือ  การทํานา  โดยปกติ

แลวการทํานายังตองพึ่งพาน้ําฝนเปนสวนใหญ   ชาวบานจึงทํานากันปละ 1 คร้ัง  มีทั้งประเภทการ
ทํานาดําและการทํานาหวาน  ซ่ึงทั้งนี้ก็อาจแตกตางกันออกไปตามแตระยะเวลา  จํานวนแรงงาน
ความเหมาะสมและความจําเปนของในแตละครัวเรือน  หากครัวเรือนใดมีเวลานอยหรือมีจํานวน
แรงงานในการทํานอยก็จะทํานาหวาน  เพราะใชแรงงานและระยะเวลาในการทํานานอยกวานาดํา
แตสวนใหญแลวการทํานาในเขตบานราวตนจันทน      ชาวบานมักจะทํานาดํากันเปนสวนมาก   จุด
ประสงคของการทํานาสวนใหญก็เพื่อใหมีขาวไวกินภายในครัวเรือนเปนสําคัญ  หากการทํานาปใด
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ไดผลผลิตจํานวนมากชาวบานจึงจะนําสวนเกินที่ไดนั้นไปขาย
การทํานาของชาวบานสวนใหญแลวอาศัยแรงงานของคนและเครื่องจักรทุนแรงเปน

สําคัญ  การใชวัวหรือควายเทียมเกวียนในการไถนาในเขตตําบลราวตนจันทนนั้นแทบไมมีใหพบ
เห็นแลว  การทํานาโดยทั่วไปจึงใชรถไถนาเปนเครื่องทุนแรง  เพราะปจจุบันชาวบานมักจะมีรถไถ
นาขนาดเล็กที่เรียกวา  “รถไถนาเดินตาม”  กันเปนสวนใหญ  และหากบานใดไมมีรถไถนาก็
สามารถติดตอยืมหรือวาจางจากญาติพี่นองเพื่อนบานใหนํารถมาไถนาของตนได    สําหรับบานที่
คอนขางมีฐานะและมีการทํานามากก็มักจะนิยมซ้ือรถไถขนาดใหญไวใชงานในไรนาของตน  รวม
ถึงรับจางชาวบานในชุมชนไปดวยในคราวเดียวกัน  รถไถนาจึงถือวาเปนเครื่องทุนแรงที่สําคัญใน
การทํานาซึ่งเขามาทดแทนการใชแรงงานจากวัวควายในการไถนา

ที่นาของชาวบานแบงเปนที่นาดานทิศตะวันออกและทิศใตในเขตตําบลราวตนจันทน  
ซ่ึงเปนที่นาบริเวณพื้นที่ลุมที่มีลําคลองสายตาง ๆ  ไหลผาน  โดยชาวบานจะทําการทดน้ําจากฝาย
และเหมืองที่ทางราชการจัดสรางขี้นเพื่อนําน้ํามาใชในที่นา สวนบริเวณพื้นที่นาทางดานทิศเหนือ
และตะวันตกนั้นตั้งอยูบนที่ดอน  การทํานาบริเวณนี้ชาวบานจึงตองอาศัยน้ําฝนโดยตรง  และเนื่อง
จากเมื่อฝนตกน้ําจะไหลบาลงมาอยางรวดเร็ว  ชาวบานที่ทํานาจึงตองตระเตรียมคันดินไวสําหรับ
กักเก็บน้ํา  ปกติแลวการทํานาในเขตตําบลราวตนจันทนผูมีที่นาเปนของตัวเองมักจะลงแรงทํานา
เองหรือชวยกันทําภายในครอบครัว  ถาหากมีที่นาจํานวนมากไมสามารถทําดวยตัวเองไดทั้งหมด
ก็อาจแบงใหคนอื่นเชา  สวนผูที่มีทุนก็อาจวาจางเพื่อนบานหรือคนในชุมชนหมูบานใหมาทํานา

สวนใหญแลวการทํานาปลูกขาวของชาวบานนั้นจะทํากันเองในครัวเรือน  โดยอาศัย
ความชํานาญที่สืบทอดกันมาจากรุนพอแม  นับตั้งแตการเตรียมเงินทุนที่จะใชในแตละป  การ
เตรียมดิน  การเตรียมปุย  การเตรียมการหวานกลาและการถอนกลาขึ้นมาปกดํา  และในระหวางฤดู
การทํานาชาวบานจะใชเวลาสวนใหญในการดูแลขาวที่ปลูกเพื่อใหขาวเจริญงอกงาม  ทั้งในดาน
การดูแลน้ํา  การใสปุย  การควบคุมแมลงและสัตวเล้ียงที่จะทําใหขาวในนาเสียหาย  การซอมแซม
คันนา ในขณะเดียวกันชาวบานก็จะทํางานอื่นไปพรอมกันไมวาจะเปนการดูแลสวน  การเพาะปลูก
พืชไร  การเลี้ยงสัตว  เชน  วัว  หมู  เปด  ไก  ภายหลังเมื่อรอเวลาจนขาวสุกเต็มที่แลวประมาณเดือน
กุมภาพันธและมีนาคม  ชาวบานก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในนา

การเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวของชาวบานในเขตตําบลราวตนจันทนนั้นสวนใหญจะยังคงใช
แรงงานคนเปนหลัก  แตทั้งนี้ชาวบานจะมีการแลกเปลี่ยนแรงงานระหวางกันในกลุมญาติพี่นอง
และในกลุมเพื่อนบานของตน  สวนผูที่ทํานาจํานวนมากก็จะใชวิธีการวาจางแรงงานและใชรถเกี่ยว
ขาวทดแทนแรงงานคน  ปจจุบันเมื่อเกี่ยวขาวในนาแลวชาวบานจะวาจางรถสีขาวไปทําการสีขาว
บริเวณที่นาของตน     หากขาวยังไมแหงดีก็จะนําออกตากตามริมถนนใกล  ๆ   ที่นา    หรือบนถนน
ใกล ๆ  บานของตน        เนื่องจากถนนที่ตัดผานพื้นที่ตําบลราวตนจันทนสวนใหญไมคอยมีรถยนต

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



64

ผานมากนัก  ชาวบานจึงนิยมนําขาวที่สีเปนขาวเปลือกแลวแตยังไมทันแหงดีมาตากตามถนน  เมื่อ
ขาวแหงดีแลวจึงจะนําไปเก็บเขายุงฉางเก็บไวเพื่อบริโภคหรือขายตอไป

การทําสวนและปลูกพืชไร
เนื่องจากการทํานาเปนอาชีพที่มีรายไดไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาพธรรมชาติตลอดเวลา  

ชาวบานสวนใหญจึงทําการเพาะปลูกพืชอ่ืน ๆ  ควบคูไปกับการทํานาดวย  ซ่ึงโดยทั่วไปจะมีทั้งที่
เปนสวนผลไมและการปลูกพืชไร ผลไมที่ปลูกสวนใหญจะปลูกไวในบริเวณรอบบาน มีทั้งลักษณะ
ของสวนผสมที่มีหลายชนิดปะปนกัน  เชน  มะมวง  ขนุน  กลวย  มะพราว  มะปราง  การปลูก
ผลไมลักษณะนี้รวมถึงการปลูกผักสวนครัวจะสามารถพบเห็นไดทั่วไปในทุกหมูบาน  นอกจากจะ
เอาไวเปนสวนประกอบของการทําอาหาร  ทําขนม  เก็บไวกินในครัวเรือนหรือแจกจายเพื่อนบาน
แลว  สวนหนึ่งยังสามารถนําไปขายไดอีกดวย

นอกจากนี้ยังมีการทําสวนผลไมเพื่อการคา     โดยชาวบานจะเลือกปลูกผลไมที่มีความ
เหมาะสมตอสภาพของพื้นที่  อาทิ  พุทรา  มะขาม  มะมวง  เนื่องจากทนตอความแหงแลงไดเปน
อยางดี  การทําสวนลักษณะนี้ชาวบานจะปลูกในจํานวนมาก  ผลผลิตที่ไดสวนใหญก็จะขายใหแก
พอคาที่มารับซื้อตามบาน รวมถึงการนําผลไมออกมาวางขายริมถนนที่ประชาชนทั่วไปสัญจรผาน
ไปมา  โดยชาวบานจะปลูกสรางเพิงพักชั่วคราวขึ้นริมถนนสองขางทางเพื่อเปนรานคาจําหนายผล
ผลิต

สวนการปลูกพืชไรนั้นชาวบานบางรายอาจทํารวมไปพรอมกับการทํานา  โดยการกันที่
ดินสวนหนึ่งไวเพื่อปลูกพืชไร  ที่นิยมกันมากก็คือการปลูกถ่ัวเหลือง  เพราะใชทุนนอยและไมเปน
ภาระในการดูแลมากนัก  เหมาะที่จะทําการเพาะปลูกควบคูไปกับการทํานา  การปลูกถ่ัวเหลืองจึง
ทําการเพาะปลูกกันมากโดยเฉพาะในเขตพื้นที่หมู 6  บานทามักกะสัง  และพื้นที่หมู 7  บานนาหลุก
ออยก็นับเปนพืชไรอีกชนิดหนึ่งที่มีความเหมาะสมตอสภาพของพื้นที่ตําบลราวตนจันทน  เนื่องจาก
เปนพืชไรที่ทนตอความแหงแลงไดดี  แตทั้งนี้การปลูกออยตองใชเงินทุน  พื้นที่  และแรงงาน
จํานวนมาก  การปลูกออยในพื้นที่แถบนี้จึงมีปริมาณนอย  สวนใหญจะทําการเพาะปลูกกันมากใน
เขตพื้นที่หมู  6  บานทามักกระสัง

กลาวไดวาการทําสวนและปลูกพืชไรชาวบานในเขตพื้นที่ตําบลราวตนจันทน  นับเปน
การประกอบอาชีพที่นํารายไดมาสูชุมชนอีกทางหนึ่ง   เนื่องจากผลผลิตที่ไดจะถูกนําไปขายเปน
สินคาออกสูตลาดภายนอก    และสามารถสรางรายไดใหแกครัวเรือนและชุมชน   แตทั้งนี้การทํานา
ทําไรของชาวบานในพื้นที่สวนใหญมีขอจํากัดในเรื่องของความอุดมสมบูรณของดินและแหลงน้ําที่
จะใชในการเพราะปลูก   ชีวิตประจําวันของชาวบานนอกเหนือจากการทํานาและปลูกพืชไรแลวก็
จะเกี่ยวของกับผลผลิตจากการทําสวนในบริเวณรอบบาน
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การทํางานหัตถกรรมในครัวเรือน
ในเขตพื้นที่ตําบลราวตนจันทนมีงานหัตถกรรมในครัวเรือน  คือ  การทําไมกวาด

ดอกหญาซ่ึงนับเปนสินคาที่มีช่ือเสียงของตําบลราวตนจันทน สามารถสรางงานและรายไดใหกับ
ประชากรเปนจํานวนมาก การทําไมกวาดดอกหญานี้สืบเนื่องมาจากสภาพของพื้นที่อุดมไปดวย
วัตถุดิบ  คือ  ตนหญาไมกวาดที่ขึ้นอยูตามทองถ่ินทั่วไป  รวมถึงไมรวกที่มีอยูตามปาในเขตพื้นที่
อําเภอศรีสําโรงชาวบานในชุมชนจึงนําวัตถุดิบเหลานั้นมาผลิตเปนไมกวาดดอกหญา  โดยในระยะ
แรกเริ่มนั้นการทําไมกวาดดอกหญายังทํากันเฉพาะในกลุมเล็ก ๆ  ผลิตในจํานวนที่ไมมากนัก  เนื่อง
จากยังไมเปนที่รูจักของตลาดผูซ้ือ ภายหลังเมื่อมีพอคาคนกลางทั้งภายในและภายนอกชุมชนรับซ้ือ
ไมกวาดไปขาย  ประกอบกับความนิยมและความตองการของผูซ้ือมีปริมาณมากขึ้น  การทําไม
กวาดดอกหญาจึงขยายตัวจากการผลิตในกลุมเล็ก ๆ  ไปสูชาวบานในทุกตําบล  เนื่องจากชาวบาน
สวนใหญเห็นวาเปนงานที่มีรายไดดี ไมกวาดที่ผลิตออกมาสามารถขายไดทั้งหมด ภายหลังการทํา
ไมกวาดดอกหญาของชาวบานในเขตตําบลราวตนจันทนจึงผลิตออกมาแทบไมทันกับความ
ตองการของพอคาที่มารับซื้อ

การทําไมกวาดดอกหญาสวนใหญแลวมักจะนิยมทํากันในหมูผูหญิง  เพราะเปนงานที่
ไมมีกรรมวิธียุงยากนัก  อาศัยความชํานาญเปนสําคัญ  และยังสามารถทําควบคูไปกับการดูแลงาน
บานได  เนื่องจากเปนลักษณะของอุตสาหกรรมในครัวเรือน  สามารถทําอยูกับบานได  การทําไม
กวาดดอกหญาจึงมักทํารวมกันในกลุมญาติพี่นอง  กลุมเพื่อนบาน  การทําไมกวาดของชาวบานโดย
มากจึงเปนลักษณะของการทํางานในเวลาวางหลังจากเสร็จสิ้นงานประจําในไรนา  ชาวบานบางคน
เมื่อเห็นวาการทําไมกวาดดอกหญามีผลตอบแทนดานรายไดดีก็อาจยึดเปนอาชีพสรางรายไดใหกับ
ตนเองและครอบครัวอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้การทําไมกวาดดอกหญาเปนงานอดิเรกเพื่อสรางรายใหกับตนเองและ   
ครอบครัว  ยังแพรกระจายไปสูคนทุกเพศทุกวัยอีกดวย  โดยเฉพาะในกลุมของสตรีเยาวชนที่ยึดการ
ทําไมกวาดดอกหญาเปนงานอดิเรกหารายไดเพื่อเปนคาใชจายในการศึกษา  สตรีเยาวชนสวนใหญ
จะเรียนรูการทําไมกวาดดอกหญาจากครอบครัวหรือจากเพื่อนบาน  และใชเวลาวางหลังเลิกเรียน
โดยเฉพาะในชวงปดภาคเรียนทําไมกวาดดอกหญาขาย    ซ่ึงนับวาเปนอาชีพที่สรางรายไดทาง
เศรษฐกิจใหแกคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนหมูบานตําบลราวตนจันทน

     ปจจุบันการทําไมกวาดดอกหญากลาวไดวาเปนงานหัตถกรรมในครัวเรือน  ที่มีบทบาท
ความสําคัญทางเศรษฐกิจตอชาวบานในทุกหมูบานของตําบลราวตนจันทน ดังจะเห็นไดจากการจัด
ตั้งกลุมผูทําไมกวาดดอกหญาขึ้นในเขตตําบลราวตนจันทนอยางนอย   4  กลุม  คือ  กลุมสตรีเยาว
ชนทําไมกวาด  หมู  4  บานราวตนจันทน  มีสมาชิก  113  คน  กลุมแมบานทําไมกวาด  หมู 5   บาน
วังไฟไหม  มีสมาชิก  54  คน  กลุมเยาวชนแมบานทําไมกวาดดอกหญา  หมู  2     บานหนองตาโชติ
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กลุมแมบานทําไมกวาด  หมู 6  บานทามักกะสังและบานนาหลุก

การเล้ียงวัว
การเลี้ยงวัวเพื่อการคานับเปนอาชีพที่สรางรายไดใหแกชาวบานในเขตตําบลราว        

ตนจันทนเปนอยางมาก  เนื่องจากมีตลาดวัวดอนโกเปนแหลงซ้ือขายวัวตั้งอยูในชุมชน  เมื่อแรกกอ
ตั้งตลาดวัวดอนโกขึ้นมานั้นชาวบานทั่วไปยังไมไดมีการเลี้ยงวัว  แตภายหลังเมื่อชาวบานเห็นวา
การซื้อขายวัวภายในตลาดวัวดอนโกมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น วัวท่ีนํามาขายในตลาดวัวดอนโกมี
จํานวนนอยไมเพียงพอกับความตองการของพอคาที่มาซื้อเปนจํานวนมาก ราคาวัวที่สูงขึ้นประกอบ
กับการที่ตลาดวัวดอนโกตั้งอยูในชุมชน  สงผลใหชาวบานในชุมชนหมูบานโดยรอบตลาดวัว
ดอนโกหันมาประกอบอาชีพเล้ียงวัวเพื่อการคาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน

การเลี้ยงวัวจึงถือวาเปนอาชีพที่มีบทบาทความสําคัญทางเศรษฐกิจตอชาวบานในพื้นที่
ตําบลราวตนจันทนเปนอยางมาก  การเลี้ยงวัวจึงนับเปนอาชีพหลักที่ชาวบานทํากันแทบจะทุก
ครัวเรือนควบคูไปกับการทําไรทํานา  เนื่องจากเปนอาชีพที่มีรายไดคอนขางแนนอน  การซื้อขายทํา
ไดตลอดป การมีตลาดวัวตั้งอยูในชุมชนทําใหชาวบานมีความคุนเคยกับอาชีพเล้ียงวัวมากยิ่งขึ้น
ประกอบกับการทําไรทํานาไดผลผลิตไมเต็มที่นัก ดวยมีขอจํากัดดานสภาพความอุดมสมบูรณของ
พื้นที่  ทําใหชาวบานสวนใหญหันมาลงทุนดานการเลี้ยงวัวมากกวาการทําไรทํานา

การที่ตําบลราวตนจันทนมีสภาพเปนพื้นที่ราบลุมสลับกับที่ดอนและชาวบานสวนใหญ
ก็มีพื้นฐานมาจากการประกอบอาชีพทําไรนา  มีการถือครองที่ดินทํากินมากบางนอยบางอยูทุกครัว
เรือน  การเลี้ยงวัวของชาวบานจึงสามารถทําไดงาย  เนื่องจากสามารถนําวัวไปเลี้ยงตามไรนาของ
ตนเองได  โดยชาวบานอาจกันพื้นที่ไรนาของตนบางสวนไวใชเล้ียงวัวโดยเฉพาะ  หรือไมก็เล้ียงวัว
เปนอาชีพภายหลังที่เสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวของแตละป  ภายหลังจากเก็บเกี่ยวขาวแลวชาวบานจะ
นําวัวไปเลี้ยงในนา  เพราะนอกจากที่นาหลังเก็บเกี่ยวจะเปนแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณแลว  ยัง
เปนการดีแกเจาของที่ดินซึ่งจะไดอาศัยมูลที่วัวขับถายเปนปุยในนาอีกดวย

แมวาปกติการเลี้ยงวัวของชาวบานมักจะเปนงานของผูชาย       แตเมื่อการเลี้ยงวัวกลาย
เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สรางรายไดหลักใหแกครอบครัว การเลี้ยงวัวจึงไมใชงานที่จํากัดอยูกับ
เฉพาะเพศชายอีกตอไป  การเลี้ยงวัวของชาวบานในเขตตําบลราวตนจันทนผูหญิงเองก็เขามามีสวน
เกี่ยวของในกิจกรรมการเลี้ยงวัวดวยแทบทุกขั้นตอน  นับตั้งแตการเลือกซื้อวัวมาเลี้ยง  การเลี้ยงวัว
การขายวัวที่เล้ียง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาชีพการเลี้ยงวัวตองใชเงินทุนสูง เพราะวัวเปนสัตวที่มี
ราคาแพง  ผูหญิงจึงเขามามีบทบาทในการควบคุมตนทุนคาใชจายตลอดจนผลกําไรดานการเลี้ยงวัว
ภายในครอบครัว

ปจจุบันการเลี้ยงวัวของชาวบานในเขตตําบลราวตนจันทน      นับวาเปนอาชีพหลักของ
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ชาวบานโดยทั่วไป  ดังจะเห็นไดจากมีผูที่ประกอบอาชีพเล้ียงวัวตามหมูบานตาง ๆ  ไดมีการรวม
กลุมเพื่อใหความชวยเหลือกันในดานที่เกี่ยวกับการเลี้ยงวัว  โดยเฉพาะการรวมกลุมในรูปของ
กองทุนหมูบานเพื่อการเลี้ยงวัว  ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  การรวมกลุมในลักษณะ
ดังกลาวนี้กระจายอยูในทุกหมูบาน ซ่ึงนอกเหนือจากการใหความชวยเหลือสมาชิกดานเงินทุนแลว
ยังใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวแกสมาชิกดวย  ที่กลาวมานี้จะเห็นวาการเลี้ยงวัวเปนอาชีพที่มีความ
สําคัญทางเศรษฐกิจตอชุมชนเปนอยางมาก

ระบบเครือญาติและการแตงงาน
ลักษณะครอบครัวภายในชุมชนมีทั้งสวนที่เปนครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย  

ครอบครัวเดี่ยวในครอบครัวจะประกอบดวยสมาชิกพอ  แม  ลูก  ซ่ึงเกิดจากการแตงงานแยกเรือน
จากพอแม  สวนครอบครัวขยายจะประกอบดวยคน  3  รุน  คือปูยาตายาย  พอแมและลูกเขยหรือ
สะใภ  อยางไรก็ตามลักษณะครอบครัวเดี่ยวของชาวบานในเขตตําบลราวตนจันทนนั้น  แมวาจะมี
การ  แตงงานแยกครอบครัวออกไปอยูตางหากจากพอแม  แตสวนใหญแลวครอบครัวที่แยกออกไป
ก็จะยังสรางบานเรือนอาศัยอยูในบริเวณพื้นที่ใกลบานพอแม และคงมีความสัมพันธกับครอบครัว
อยูเหมือนเดิม  เนื่องจากการมีอาชีพทํามาหากินทางเกษตรกรรมยังคงทําใหมีความตองการความ
รวมมือดานแรงงานในไรนา  ความสัมพันธที่คอนขางใกลชิดในกลุมเครือญาติจึงยังมีความจําเปน
อยูมาก

ชาวบานที่เปนญาติพี่นองกันจะสรางบานเรือนอยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน  มีการชวยเหลือ
กันในดานการทํานา  การเก็บเกี่ยวขาว  การใหยืมที่เล้ียงวัว  และหากบานใดลูกแตงงาน พอแมที่มีที่
ดินมากพอก็จะยกที่ดินสวนหนึ่งใหลูกแยกครอบครัวออกไปทํากิน    สวนลูกคนใดที่อยูอาศัยเล้ียงดู
พอแมก็ไดสืบทอดที่ดินในสวนที่เปนของพอแมตอไป  ชาวบานที่อยูในบริเวณนี้จึงเปนเครือญาติ
กันเปนสวนใหญ  ซ่ึงจะเห็นไดจากการใชนามสกุลรวมกัน  อาทิ  แสงสุข  มีบุญ  ไทยบุตร  เปนตน
จากการสอบถามขอมูลก็พบวานอกจากคนเหลานี้จะเปนญาติพี่นองกันโดยตรงแลว  ยังมีการใช
นามสกุลรวมกันในกลุมเพื่อนบานที่ใกลชิดอีกดวย

การมีนามสกุลรวมกันนี้สวนหนึ่งก็เนื่องมาจากการแตงงานกันภายในกลุมญาติพี่นอง
ทั้งที่เปนคนในหมูบานและหมูบานที่อยูใกลเคียง  การแตงงานกันระหวางชุมชนหมูบานที่อยูในละ
ชุมชนทองถ่ินเดียวกันนี้ทําใหความสัมพันธระหวางคนในพื้นที่มีลักษณะของความสัมพันธผาน
กลุมเครือญาติและพี่นอง  ซ่ึงชวยกอใหเกิดความรวมมือกันทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจใน
หลายดาน  เชน  ดานการใชแรงงานในการทําไรนา  การประกอบงานบุญประเพณีและพิธีกรรมตาง
ๆ  ของชุมชน  เชน  การเอาแรงเกี่ยวขาว  การทําไมกวาดดอกหญา  การซื้อขายวัว  การทอดกฐิน
การบวชนาค  การแตงงาน  และงานศพ  เปนตน
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ในการแตงงานนั้นฝายหญิงและฝายชายสามารถเลือกที่จะอาศัยอยูกับญาติฝายใดก็ได  
ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับความพรอมและความเหมาะสมของแตละครอบครัว   แตปกติแลวคูแตงงานสวนใหญ
จะอาศัยอยูบานพอแมเปนระยะเวลาหนึ่งกอนและชวยพอแมทํางานในครอบครัว  เมื่อคูแตงงานมี
ฐานะพอที่จะเลี้ยงตนเองไดแลวพอแมก็จะแบงที่ดินทํากินใหเพื่อแยกไปสรางครอบครัวใหมตอไป

ศาสนาและความเชื่อ
ชาวบานโดยทั่วไปนับถือศาสนาพุทธกันเปนหลัก มีวัดที่ประชาชนใชประกอบพิธี

กรรมทางศาสนา  2  แหง  คือ  วัดราวตนจันทน  ในเขตพื้นที่หมู 4  ตําบลราวตนจันทนและวัดวังไฟ
ไหม  ในเขตพื้นที่หมู 5  บานวังไฟไหม  รวมถึงสํานักสงฆอีก  2  แหง  คือ  สํานักสงฆคลองปาไผ
ตั้งอยูหมูที่  1  บานคลองปาไผ  และสํานักสงฆหนองตลุก  ตั้งอยูหมูที่ 6 บานทามักกะสัง  ซ่ึงเดิมที
บริเวณพื้นที่สํานักสงฆแหงนี้เปนวัดรางเกาแกที่ชาวบานในทองถ่ินเชื่อกันวามีมาตั้งแตในสมัย
โบราณ       สําหรับพระสงฆที่บวชเรียนประจําวัดและสํานักสงฆโดยมากจะมาจากคนในชุมชน
ทองถ่ินใกลเคียง

ปกติแลวชาวบานจะไปทําบุญกันมากในวันสําคัญทางศาสนาหรือที่เรียกกันในหมูชาว
บานวา  “วันพระใหญ”  อยางวันเขาพรรษา  ออกพรรษา  วนัตรุษ  วันสารท  เปนตน  สวนวันปกติ
ธรรมดาชาวบานที่ไปทําบุญที่วัดสวนใหญก็จะเปนคนเฒาคนแกที่ไมมีภาระงานประจํา ความ
สัมพันธระหวางชาวบานกับวัดเปนไปในในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน  โดยชาวบานจะชวย
อุปถัมภวัดทั้งในรูปของการบริจาคเงิน  และส่ิงของใหแกวัด  รวมถึงรวมกลุมเอาแรงงานทํานุบํารุง
ซอมแซมสิ่งปลูกสรางตาง ๆ  ภายในวัด  สวนทางวัดก็อํานวยประโยชนใหแกชาวบานในเรื่องของ
การประกอบศาสนพิธี  บริการใหยืมส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ  เปนตน

นอกเหนือจากการนับถือพระพุทธศาสนาแลว  ชาวบานทั่วไปก็ยังมีความเชื่อเร่ืองผีหรือ
อํานาจเหนือธรรมชาติ  รวมถึงไสยศาสตรอ่ืน ๆ  ดวย    เนื่องจากความเชื่อเหลานี้ยังตอบสนอง
ความมั่นคงทางจิตใจในหมูชาวบานไดเปนอยางดี  การรักษาโรคภัยไขเจ็บที่แพทยแผนปจจุบันไม
อาจรักษาใหหายได  ชาวบานก็จะเสาะแสวงหาผูที่อางตัววามีวิชาอาคม  หรือหมอชาวบานที่มีความ
เชี่ยวชาญในการรักษาโรคตาง ๆมาทําการรักษา ซ่ึงเมื่อหลายปที่ผานมาสํานักสงฆแหงหนึ่งในพื้นที่
ก็มีช่ือเสียงในการรักษาโรครายดวยยาสมุนไพร  เปนเหตุใหผูคนจํานวนมากพากันเดินทางมาเพื่อ
รักษาโรคจากสํานักสงฆแหงนี้ตามคําเลาลือที่แพรหลายออกไป     จากคําบอกเลาของชาวบานราว
ตนจันทน   ซ่ึงมีอายุประมาณ  60-70  ป  เลาวาบริเวณดานเหนือหางจากตลาดวัวดอนโกไปตาม
ถนนสายเมืองเกา-ศรีสัชนาลัย  ประมาณ   200  เมตร  พื้นที่นั้นเดิมเปนวัดรางที่มีมาแตสมัยโบราณ
คนรุนเกา ๆ  ยังเคยเห็นซากโบราณสถานที่มักมีพวกนิยมวัตถุโบราณมาขุดคนหาขาวของอยูเสมอ
ชาวบานเชื่อวาผูที่นําวัตถุส่ิงของภายในวัดนั้นไปจะตองพบกับความวิบัติในชีวิต     ปจจุบันพื้นที่วัด
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รางแหงนี้อยูในความครอบครองของผูมีอํานาจในทองถ่ิน  ซ่ึงเจาของที่ไดทําการปรับพื้นที่ถมดิน
ใหมจนไมเห็นรองรอยของซากศาสนาสถานวัดรางดังกลาวแตอยางใด  แตทั้งนี้คนรุนเกา ๆ  ก็ยังคง
มีความเชื่อวาผูที่ครอบครองพื้นที่วัดรางเกาแกนั้นจะไมประสบความเจริญรุงเรืองในชีวิต  และอาจ
พบกับภัยพิบัติในทายที่สุด

สถานที่ตั้งตลาดวัวดอนโก
ตลาดวัวดอนโก  ตั้งอยูในเขตพื้นที่ตําบลราวตนจันทน  อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

โดยที่ตั้งของตลาดวัวดอนโกอยูหางไปทางทิศตะวันตกของอําเภอศรีสําโรงเปนระยะทางประมาณ  
20  กิโลเมตร  และมีระยะทางหางจากตัวจังหวัดสุโขทัยประมาณ  40  กิโลเมตร  ตัวตลาดตั้งอยูบน
เนื้อที่ประมาณ  7  ไร  สถานที่ตั้งของตลาดวัวดอนโกอยูในบริเวณที่มีการคมนาคมติดตอสะดวก
เพราะตั้งอยูตรงมุมถนนบริเวณสี่แยกดอนโกที่เสนทางหลวง 2 สายตัดกันคือ  เสนทางหลวงหมาย
เลข  1056  ระหวางศรีสําโรง – นาขุนไกร  ตัดกับเสนทางหลวงหมายเลข  1113  ระหวางเมืองเกา
สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย  ทําใหตัวตลาดมีถนนผานทั้งดานหนาและดานขาง  ตลาดวัวดอนโกจึงตั้งอยู
ในบริเวณที่เปนจุดศูนยกลางของเสนทางคมนาคมติดตอระหวางอําเภอตาง ๆ ภายในเขตจังหวัด
สุโขทัย  โดยใชเสนทางหลวง  2  เสนทาง  คือ

เสนทางหลวงสาย  1113  จากตลาดวัวดอนโกไปทางทิศเหนือ  สามารถติดตอกับเขต
อําเภอสวรรคโลก  อําเภอทุงเสลี่ยม  และอําเภอศรีสัชนาลัย  จากตลาดวัวดอนโกไปทางทิศใต
สามารถติดตอกับเขตอําเภอเมืองสุโขทัย  อําเภอบานดานลานหอย  และอําเภอคีรีมาศ

เสนทางหลวงหมายเลข  1056  จากตลาดวัวดอนโกไปทางทิศตะวันออก       สามารถใช
ติดตอกับเขตอําเภอศรีสําโรง  อําเภอสวรรคโลก   อําเภอศรีนคร   อําเภอเมืองสุโขทัย       และอําเภอ
กงไกรลาศ จากตลาดวัวดอนโกไปทางทิศตะวันตกสามารถติดตอกับเขตอําเภอทุงเสลี่ยมและอําเภอ
บานดานลานหอย

ในปจจุบันตลาดวัวดอนโกมีที่ตั้งและอาณาเขตติดตอกับพื้นที่อ่ืน ๆ  ดังนี้  คือ
ทิศใต       ดานหนาประตูทางเขาออกของตลาดวัวดอนโกติดกับเสนทางหลวงหมายเลข

1056  ศรีสําโรง – ดอนโก – นาขุนไกร
ทิศตะวันออก  ดานขางของตลาดวัวดอนโกติดตอกับเสนทางหลวงหมายเลข 1113

ระหวางเมืองเกาสุโขทัย - ดอนโก – สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย
 ทิศตะวันตก ดานขางของตลาดวัวดอนโกติดตอกับพื้นที่นาสวนบุคคล

ทิศเหนือ       ดานหลังของตลาดวัวดอนโกติดกับที่ดินสวนบุคคล
ปจจุบันตลาดวัวดอนโกตั้งอยูในเขตการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลราวตน

จันทน  อําเภอศรีสําโรง  จังหวัดสุโขทัย
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แผนที่ที่  4  แสดงที่ตั้งตลาดวัวดอนโก
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ประวัติความเปนมาของตลาดวัวดอนโก
ในอดีตบริเวณที่ตั้งตลาดวัวดอนโกเปนพื้นที่ดอนขนาดใหญอยูระหวางเขตรอยตอของ  

3  ตําบล  คือ  ตําบลบานไร  ตําบลบานซาน  และตําบลนาขุนไกร (ภายหลังแยกออกเปนตําบลราว
ตนจันทน)  เนื่องจากมีสภาพดินคอนขางแหงแลงขาดความอุดมสมบูรณ  ปกติแลวในชวงฤดูฝนน้ํา
จากแมน้ํายมรวมทั้งน้ําปาจากภูเขาในเขตตําบลนาขุนไกรและเขตอําเภอทุงเสลี่ยมจะไหลบาเขา
ทวมบานเรือนไรนาโดยรอบเปนประจําทุกป  สวนบริเวณดอนโกซึ่งเปนพื้นที่สูงปริมาณน้ําจะทวม
เฉพาะแตบริเวณรอบ ๆ  เทานั้น   ชาวบานในเขตบานไร  บานซาน  และบานนาขุนไกรจึงใชเปน
สถานที่นําวัวควายมาเลี้ยง  โดยการสรางเพิงพักอาศัยอยูช่ัวคราวในลักษณะของการมาแรมวัวแรม
ควายในชวงหนาน้ํา ซ่ึงบางปอาจมีระยะเวลานาน 2 – 3  เดือน  ทําใหในชวงหนาน้ําของทุกป
บริเวณดอนโกจะกลายสภาพเปนแหลงชุมนุมฝูงวัวควายจํานวนมากที่ชาวไรชาวนาโดยรอบตางนํา
มาปลอยเล้ียงและพักอาศัยรออยูจนกวาจะถึงชวงเวลาน้ําลด

การเกิดตลาดวัวดอนโกนั้นสืบเนื่องมาจากนายแสวง  มีบุญ  อดีตผูใหญบานตําบล
นาขุนไกร  มีความคิดอยากใหบริเวณชุมชนทองถ่ินโดยรอบมีสภาพเหมือนสมัยกอนที่วัวควายตาม
ไรนามีเปนจํานวนมาก  สืบเนื่องจากเมื่อคร้ังเปนเด็กผูใหญแสวงเติบโตมาจากครอบครัวที่มีอาชีพ
ในการทําไรทํานา  ซ่ึงตองเกี่ยวของกับการเลี้ยงดูวัวควายมาแตบรรพบุรุษรุนพอแมและตายาย  โดย
ในรุนนายโชติ  แสงสุข  ผูกอตั้งหมูบานหนองตาโชติและเปนตาของผูใหญแสวงนั้น ไดเปนผูชักนํา
พอคาวัวชาวเถิน  จังหวัดลําปาง  ใหนําวัวเขามาขายโดยใชสถานที่บริเวณบานหนองตาโชติเปน
แหลงพักขบวนกองเกวียนคาวัว  ทําใหในอดีตบริเวณหมูบานหนองตาโชติ  เปนจุดศูนยกลางของ
การซื้อขายแลกเปลี่ยนวัวควายระหวางพอคาวัวชาวเถินกับชาวไรชาวนาในเขตจังหวัดสุโขทัยและ
จังหวัดใกลเคียง  โดยสมัยที่เปนเด็กผูใหญแสวงเองก็มักจะทําหนาที่คอยดูแลใหความชวยเหลือพอ
คาที่นําวัวมาขาย โดยการเปนเพื่อนพอคาเดินทางนําเงินไปฝากธนาคารที่อําเภอเมืองสุโขทัยหรือ
อําเภอศรีสําโรงอยูเสมอ ๆ  จนกระทั่งการคาวัวของพอคาชาวเถินที่บานหนองตาโชติคอยหมดไป
 ตอมาในรุนพอแมของผูใหญแสวงนั้นนอกจากจะมีอาชีพทําไรทํานาเปนหลักแลว ใน
ครอบครัวยังมีวัวควายเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะควายนั้นมีจํานวนรวมรอยตัว  ซ่ึงนอกจากจะเลี้ยง
ไวใชงานในไรนาเปนหลักแลว  วัวควายจํานวนมากนี้จะนําไปใหชาวบานที่ไมมีวัวควายเชาไปใช
งานในไรนา  โดยคิดคาเชาในแตละฤดูการทํานาเปนขาวสารจํานวนหนึ่ง  และระหวางที่เชาวัวควาย
ไปใชงานนั้นก็จะฝากลูกวัวควายที่ติดแมใหนําไปเลี้ยงดูดวยการเลี้ยงวัวควายเพื่อซ้ือขายแลกเปลี่ยน
และใหชาวไรชาวนาเชาไปใชงานของครอบครัวผูใหญแสวงนี้ดําเนินมาจนถึงรุนของผูใหญแสวง
เอง  ตอมาภายหลังเมื่อความตองการวัวควายเพื่อใชงานในไรนาลดนอยลงจนหมดไป  จํานวน
วัวควายของชาวไรชาวนาในทองถ่ินก็หมดไปดวย  จนแทบจะไมมีใหพบเห็นตามไรนา เพราะชาว
ไรชาวนาหันไปนิยมเครื่องจักรกลทุนแรง  อาทิ  รถไถ  รถแทรกเตอร  ภายในไรนาแทนการใชแรง
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งานจากวัวควาย  แตถึงกระนั้นผูใหญแสวงก็ยังไดช่ือวาเปนผูที่มีควายอยูเปนจํานวนมาก  เพียงแต
ควายจํานวนมากนี้เปนการเลี้ยงในลักษณะรวมไวเพื่อขายแกพอคาที่ซ้ือเพื่อสงโรงฆาสัตว

ในป  พ.ศ.  2531  ผูใหญแสวง  มีบุญ    จึงไดเร่ิมคิดที่จะตั้งตลาดวัวควายขึ้นมาเพื่อใช
เปนสถานที่ซ้ือขายแลกเปลี่ยนวัวควายในทองถ่ิน  และที่สําคัญก็เพื่อเปนแรงจูงใจใหชาวบานภาย
ในชุมชนหมูบานที่ตั้งอยูโดยรอบตลาดหันมาเลี้ยงวัวควายเพื่อขายแกพอคา  โดยผูใหญแสวงไดขอ
แบงซ้ือที่ดินบริเวณดอนโกจากชาวบานที่ไดจับจองเปนเจาของไว  จํานวน  7  ไร  ในราคาไรละ
10,000  บาท  เพื่อใชเปนสถานที่ในการจัดตั้งตลาด

ปจจุบันตลาดวัวดอนโก  บานราวตนจันทน  ตําบลราวตนจันทน  อําเภอศรีสําโรง
จังหวัดสุโขทัย เปนตลาดคาวัวท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อใหเปนสถานที่ซ้ือขายวัวควายภายในทองถ่ิน จนถึง
ปจจุบันไดเปดดําเนินการมาเปนระยะเวลาประมาณ 15 ปและพัฒนาขึ้นเปนตลาดคาวัวท่ีมี   มาตร
ฐานแหงหนึ่ง  มีปริมาณวัวท่ีซ้ือขายภายในตลาดในแตละรอบสัปดาหจํานวนมาก  ตลาดวัวดอนโก
จึงนับวาเปนตลาดคาวัวที่สําคัญและเปนที่รูจักของผูประกอบการคาวัวโดยทั่วไปในทุก    ภูมิภาค
ของประเทศ

พัฒนาการของตลาดวัวดอนโก
เนื่องจากเมื่อมีการจัดตั้งตลาดวัวดอนโกนับแตแรกเริ่มมาจนถึงปจจุบัน  รวมระยะเวลา

ราวประมาณ  15  ป  ตลาดวัวดอนโกไดมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางการคาที่มีลักษณะ
เฉพาะแตกตางกันออกไปในแตละชวงเวลา ในที่นี้จึงขอกลาวถึงพัฒนาการของตลาดวัวดอนโกโดย
แบงออกเปน  2  ชวงเวลา  คือ

ชวงที่เกิดตลาดและเติบโตทางการคา  (ประมาณ  พ.ศ. 2531-2534)
ชวงที่ตลาดมีการขยายตัวทางการคาสูงสุด  (ประมาณ  พ.ศ.  2535-2545)

ชวงที่เกิดตลาดและเติบโตทางการคา  (ประมาณ  พ.ศ. 2531-2534)
เมื่อมีการตั้งตลาดวัวดอนโกขึ้นในราวป พ.ศ. 2531 นั้น ผูใหญแสวง  มีบุญ ไดทําการติด

ตอใหกลุมพอคาวัวชาวเถินจังหวัดลําปางชวยนําวัวมาขายที่ตลาด  เพราะสวนใหญพอคาชาวเถิน
ลวนแลวแตเคยทําการคาวัวมาตั้งแตสมัยการไลตอนฝูงวัวมาขายที่บานหนองตาโชติในอดีต   พอคา
วัวซ่ึงเปนคนรุนเกาแกจึงมีความรูจักคุนเคยกับผูใหญแสวงเปนอยางดี  เพราะไดรับการอุปถัมภค้ําชู
ชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันมาตั้งแตสมัยรุนตารุนพอ  พอคาวัวชาวเถินที่ยังคงทําการคาอยูจึงยินดี
และรับปากที่จะนําวัวมาชวยขายในตลาดดอนโก    สวนพอคาวัวท่ีมีอายุมากไมสามารถเดินทางมา
เองไดแลว  ก็จะบอกลูกหลานที่รับชวงการคาตอใหนําวัวมาชวยขายในตลาดวัวดอนโกแทนตนเอง
กลุมพอคาวัวชาวเถินจึงถือวาเปนพอคาวัวกลุมแรกที่นําวัวมาขายในตลาดวัวดอนโก
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ในสวนของพอคาที่จะเดินทางมาซื้อวัวยังตลาดวัวดอนโกนั้นผูใหญแสวงไดเดินทางไป
ติดตอพอคาชาวนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  ใหเปนผูมาชวยซ้ือวัวในตลาด  เนื่องจากเปนกลุมพอคา
ที่รวบรวมซื้อวัวในทองถ่ินตาง ๆ  นําไปขายยังจังหวัดในเขตภาคอีสาน  พอคาชาวนครไทยนี้ผูใหญ
แสวงไมไดมีความสัมพันธเปนการสวนตัวมากนัก  เพียงแตผูใหญแสวงใหการรับรองวาจะชวยดูแล
ในดานความปลอดภัยใหกับพอคาที่เดินทางมาซื้อ  เพราะเมื่อแรกเริ่มกอตั้งตลาดนั้นบริเวณตลาด
ดอนโกยังเปนสถานที่หางไกลจากยานชุมชน  เปนเขตรอยตอระหวางหมูบานที่ผูคนเพิ่งเริ่มมาตั้ง
บานเรือนอยูอาศัยกันหาง ๆ เสนทางคมนาคมติดตอที่จะเดินทางไปสูตลาดวัวดอนโกก็ยังอยูใน
สภาพที่คอนขางทุรกันดาร  พอคาวัวซ่ึงเปนคนตางถ่ินจึงตองมีความมั่นใจดานความปลอดภัยอยาง
เพียงพอ  จึงจะตัดสินใจเดินทางมาทําการซื้อขายวัว

เมื่อทําการเปดตลาดซื้อขายวัวควายเปนคร้ังแรกประมาณตนฤดูแลงปลายป  พ.ศ.  2531
นั้น  พอคาชาวเถินไดนําวัวมาขายในตลาดวัวดอนโกรวมกันประมาณ  50 ตัว  และปรากฏวาวัวท่ี
พอคาชาวเถินนํามานั้นสามารถขายไดทั้งหมดโดยมีพอคาจากนครไทยและพอคาในทองถ่ินสุโขทัย
เดินทางมาซื้อ  การเปดตลาดนัดในครั้งแรกนี้เปนจุดเริ่มตนที่สงผลใหในเวลาตอมาจํานวนพอคาที่
นําวัวมาขายและพอคาที่เดินทางมาซื้อวัวจากตลาดวัวดอนโกมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  โดยในนัด
ตอมาจํานวนวัวท่ีพอคาซ้ือขายในตลาดวัวดอนโกไดเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเกือบ  200  ตัว   และพอคา
ที่นําวัวเขาสูตลาดก็ยังคงเปนกลุมพอคาชาวเถินเกือบทั้งหมด    เพราะระยะแรกนี้บริเวณชุมชน
หมูบานรอบตลาดวัวดอนโกยังไมมีการเลี้ยงวัวเพื่อการคาแตอยางใด

สภาพตลาดวัวดอนโกเมื่อแรกทําการเปดซื้อขายวัวนั้น  บริเวณพื้นที่ตลาดวัวดอนโกยัง
คงมีสภาพเปนปาละเมาะ  มีตนไมขนาดเล็กขึ้นอยูทั่วไป   โดยเฉพาะตนมะขามเตี้ย ๆ  และตน
กระถินณรงค  ชวงฤดูแลงซ่ึงทําการซื้อขายกันนั้นในตอนกลางวันอากาศจะรอน  พอคาที่นําวัวมา
ขายสวนมากจึงสรางเพิงพักชั่วคราวงาย ๆ  มุงหลังคาดวยกานมะพราวขึ้น  เพื่อใชเปนที่พักวัวและ
หลบแดดฝนระหวางที่นําวัวมาขาย  โดยพอคาจะผูกวัวกับหลักราวเชือกที่ทําขึ้นทั้งในเพิงพัก
ช่ัวคราวและบริเวณลานโลงที่มีรมไมสําหรับพอใหวัวพักได   พอคาที่นําวัวมาขายจะเดินทางมาถึง
ในเวลาเย็นและพักคางคืนที่ตลาดวัวดอนโกเพื่อรอขายวัวในตอนเชาของวันรุงขึ้น

การเดินทางมานอนคางคืนเพื่อรอซ้ือวัวของพอคานี้  ผูใหญแสวงจึงตองคอยดูแลดาน
ความปลอดภัยใหแกพอคาวัวตลอดเวลา  เนื่องจากบริเวณตลาดวัวดอนโกเปนสถานที่เปลี่ยวอยู
ระหวางเสนทางกลางไรนาหางไกลจากยานชุมชนและหางจากบานผูใหญแสวงถึง 2 กิโลเมตร
ประกอบกับในชวงที่เร่ิมเปดตลาดนั้นเขตพื้นที่ชุมชนทองถ่ินรอบตลาดก็ยังมีปญหาโจรผูรายปลนจี้
อยูเสมอ ๆ  พอคาวัวและเจาของตลาดจึงตองคอยระมัดระวังวัวควายทรัพยสินของตนเองเปนอยาง
มาก   โดยที่พอคาตางถ่ินที่เปนพอคาวัวรายใหญมีทรัพยสินเงินทองที่ตองพกพามาเปนจํานวนคราว
ละมาก ๆ นั้นผูใหญแสวงจะพาไปนอนที่บานเพื่อปองกันปญหาการจี้ปลนของโจรผูราย วิธีการดัง
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กลาวนี้ทําใหกลุมพอคาวัวทั้งผูซ้ือและผูขายเกิดความมั่นใจในดานความปลอดภัย  ตลาดวัวดอนโก
จึงเริ่มเปนที่รูจักของกลุมพอคาเพิ่มมากยิ่งขึ้น  เพราะมีการบอกตอ ๆ  กันไปในลักษณะปากตอปาก
ในระหวางกลุมพอคา  และเมื่อวัวที่นํามาขายในตลาดมีจํานวนมาก  พอคาที่เดินทางมาซื้อก็มี
จํานวนเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย

การซื้อขายวัวที่ตลาดวัวดอนโกเริ่มคึกคักมากยิ่งขึ้น  เมื่อกลุมพอคาวัวชาวอีสานซึ่งถือ
วาเปนกลุมพอคารายใหญเดินทางมาซื้อวัวภายในตลาด  เพราะพอคากลุมนี้จะซื้อวัวออกจากตลาด
คราวละเปนจํานวนมาก  เนื่องจากในเขตพื้นที่ภาคอีสานประชากรนิยมบริโภคเนื้อวัวกันเปนสวน
ใหญ   ปริมาณความตองการซื้อวัวของพอคาวัวภาคอีสานจึงมีจํานวนมากตามไปดวย  สงผลใหการ
คาในตลาดวัวดอนโกขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น  ตัวตลาดเริ่มเปลี่ยนจากเพิงพักชั่วคราวเปนการสราง
คอกหรือโรงเรือนพักสัตวในลักษณะถาวรและกึ่งถาวร เร่ิมมีผูประกอบการเดินทางมาทําการซื้อ
ขายวัวในแตละสัปดาหเปนจํานวนมาก  ในระยะ 1 – 2  ป  แรกที่ตลาดวัวดอนโกเริ่มพัฒนาขึ้นนี้
ชาวบานที่อยูโดยรอบตลาดและทองถ่ินใกลเคียงทั่วไปก็เร่ิมประกอบอาชีพเล้ียงวัวเพื่อการคา เกิด
พอคาวัวรายยอยที่รวบรวมซื้อวัวตามหมูบานนํามาขายยังตลาด  บริเวณโดยรอบตลาดวัวเองก็มีผูมา
ตั้งบานเรือนอยูอาศัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น  เมื่อตลาดวัวดอนโกเติบโตและเกิดการขยายตัวดานการคาวัวสูง
ขึ้นในเวลาตอมา   ก็สงผลใหชาวบานตามชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  โดยรอบเขามามีสวนเกี่ยวของกับ
กิจกรรมการคาวัวในตลาดดอนโกแหงนี้ทั้งโดยตรงและโดยออมเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ภายหลังจากตลาดวัวดอนโกไดเปดทําการซื้อขายวัวประมาณ  2-3  ป  การคาวัวภายใน
ตลาดดอนโกไดขยายตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ  จํานวนวัวท่ีพอคานํามาซื้อขายผานตลาดเพิ่มขึ้นจากหลัก
รอยไปเปนจํานวนนับพันตัว  ซ่ึงสวนหนึ่งก็เปนผลมาจากตลาดซื้อขายวัวที่อยูในทองถ่ินใกลเคียง
ไดปดตัวลงเพราะเหตุปจจัยหลายประการ  สงผลใหพอคาวัวท้ังผูซ้ือและผูขายเดินทางมายังตลาดวัว
ดอนโกเพิ่มมากยิ่งขึ้น  ตลาดวัวท่ีปดตัวลงดังกลาวไดแก  ตลาดวัวหนองตม  อําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก  จากการสอบถามพอคาวัวไดขอมูลวา  ตลาดแหงนี้เลิกไปเพราะมีปญหาดานการ
ขูดรีดคาธรรมเนียมจากเจาหนาที่ของรัฐ  และเกิดปญหาการลักขโมยภายในตลาดเพราะเจาของ
ตลาดปลอยใหมีบอนเพื่อเลนการพนัน  เมื่อพอคาวัวเห็นวาไมคอยไดรับความสะดวกและไมมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินก็ยายสถานที่ไปทําการซื้อขายยังตลาดแหงใหม    ตลาดวัวบานสวน
อําเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย  ก็เปนตลาดวัวอีกแหงหนึ่งที่ปดตัวลงไปกอนหนาที่จะเกิดตลาดวัว
ดอนโกขึ้น สาเหตุที่ปดนั้นสวนหนึ่งก็เนื่องมาจากมีความขัดแยงในกลุมผูประกอบการเจาของตลาด
จนถึงขั้นเขนฆาเพื่อแยงชิงผลประโยชนกันหลายตอหลายครั้ง  ทําใหพอคาที่มาซื้อขายวัวเกิดความ
ไมมั่นใจและลดจํานวนลงเรื่อย ๆ  และทายที่สุดตลาดวัวบานสวนก็มีอันตองยุบไป

สภาพทางการคาวัวดังกลาวสงผลใหตลาดวัวดอนโกเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว พอคาวัว
จากจังหวัดตาง ๆ  มุงหนามาทําการซื้อขายวัวท่ีตลาดดอนโกในทุกสัปดาห  เมื่อมีพอคาวัวจํานวน
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มากการเดินทางมานอนคางคืนที่ตลาดเพื่อซ้ือขายวัวจึงมีความปลอดภัยมากกวาระยะแรกที่กอตั้ง
ตลาด  เนื่องจากพอคาวัวจะรวมกลุมกันเดินทางมานอนคางคืน เมื่อการซื้อขายวัวเสร็จสิ้นแลวก็จะ
เดินทางกลับพรอมกัน   เมื่อพอคาวัวมีความรูจักคุนเคยกับผูคนในทองถ่ินมากยิ่งขึ้น  ความรูสึกไม
มั่นใจดานความปลอดภัยก็คอย ๆ   ลดนอยลง  เพราะคนในทองถ่ินเองก็เขามามีสวนเกี่ยวของกับ
กิจกรรมการคาวัวของตลาดดอนโกมากยิ่งขึ้น  นับตั้งแตการเลี้ยงวัว  การเปนพอคา  การรับจาง
บริการตาง ๆ  ภายในตลาด  ระยะที่ตลาดเริ่มมีการขยายตัวทางการคานี้สงผลใหชาวบานที่อยูโดย
รอบตลาดหันมาประกอบอาชีพเล้ียงวัวกันแทบทุกหมูบาน

สภาพของตลาดวัวดอนโกในระยะที่การคาเริ่มมีการขยายตัวนี้  การปลูกสรางคอกวัว
ของพอคาที่นําวัวมาขายจะมีลักษณะที่คอนขางมีความแข็งแรงและคงทนถาวร การทําเพิงมุงหลังคา
ดวยกานมะพราวที่พอคาวัวนิยมทําขึ้นชั่วคราวตามใตรมไมเร่ิมหมดไป  เนื่องจากพอคาวัวเห็นวา
การคาของตลาดมีแนวโนมวาจะเติบโตมากยิ่งขึ้น  พอคาวัวสวนใหญจึงตัดสินใจเชาพื้นที่ลงทุน
ปลูกสรางคอกวัวไวภายในตลาดวัวดอนโกอยางถาวร  เพราะพอคาวัวสวนใหญตองนําวัวมาขาย
และนอนคางคืนที่ตลาดในทุกสัปดาห  สงผลใหช่ัวระยะเวลาไมนานนักก็มีการสรางคอกวัวตาม ๆ
กันจนเต็มพื้นที่ตลาดวัวดอนโก

ระยะเวลานี้ไดเกิดพอคาวัวขึ้นในทุกทองถ่ินที่มีชาวบานประกอบอาชีพเล้ียงวัว   พอคา
เหลานี้จะทําการรวบรวมวัวจากชุมชนหมูบานตาง ๆ มาขายภายในตลาดวัวดอนโก    การเกิดขึ้น
ของพอคาในทองถ่ินจํานวนมากนี้สงผลใหการเลี้ยงวัวที่แตเดิมมีมากในบริเวณพื้นที่รอบตลาดวัว
ดอนโกในเขตอําเภอศรีสําโรงและสวรรคโลกขยายตัวไปสูเขตพื้นที่อ่ืนๆ ที่ไกลจากตลาดมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากมีตลาดวัวดอนโกเปนแหลงรองรับ  ตลาดวัวดอนโกจึงมีพอคาวัวทองถ่ินในตําบลบานไร
บานซาน  ตําบลราวตนจันทน  ตําบลนาขุนไกร  เขตอําเภอศรีสําโรง  และพอคาวัวทองถ่ินในตําบล
เมืองบางขลัง  ตําบลหนองกลับ  ตําบลปากน้ํา เขตอําเภอสวรรคโลกรวบรวมวัวเขามาขาย  รวมกับ
พอคาวัวชาวเถินและพอคาวัวบานสวนที่นําวัวมาขายในตลาดวัวดอนโกเปนรุนแรก ๆ  
   สําหรับพอคาที่เดินทางมาซื้อวัวในตลาดวัวดอนโกนั้นก็คงเปนพอคาวัวจากจังหวัดใน
ภาคอีสานเปนหลัก          เพียงแตในระยะที่การคาวัวเร่ิมมีการขยายตัวนี้พอคาวัวจากภาคอีสานไดมี
จํานวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นกวาเดิม  จํานวนวัวท่ีพอคาภาคอีสานซื้อจึงมีมากยิ่งขึ้นตามไปดวย  ซ่ึงก็สงผล
ใหการคาวัวภายในตลาดดอนโกเกิดการขยายตัวมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ    ในระยะเวลาตอมา

ชวงที่ตลาดมีการขยายตัวทางการคาสูงสุด  (ประมาณ  พ.ศ.  2535-2545)
ตลาดวัวดอนโกมีการเติบโตทางการคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยมา      นับตั้งแตแรกเริ่มมีการกอ

ตั้งตลาดอยางเปนทางการในป  พ.ศ.  2531  สงผลใหตลาดวัวดอนโกเปนที่รูจักของผูที่เกี่ยวของกับ
การคาวัวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  เพราะจํานวนวัวท่ีพอคาซ้ือขายผานตลาดในแตละสัปดาหนั้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



76

มีมากถึงราว  4,000-5,000  ตัว  การขยายตัวทางการคาภายในตลาดวัวดอนโกทําใหเติบโตมากยิ่งขึ้น
จนเปนตลาดซื้อขายวัวระดับภูมิภาค  ซ่ึงภายในกลุมพอคาวัวยอมรับกันวาเปนตลาดซื้อขายวัวที่มี
มาตรฐานแหงหนึ่งของประเทศ  

พัฒนาการของตลาดวัวดอนโกที่เร่ิมจากตลาดซื้อขายวัวในชุมชน  จนกระทั่งเติบโตขึ้น
เปนตลาดซื้อขายวัวระดับภูมิภาค  นับเปนแรงดึงดูดใหพอคาวัวจากทองถ่ินตาง ๆ  ทั่วประเทศเดิน
ทางมาทําการซื้อขายวัวภายในตลาดดอนโก  นอกจากพอคาวัวภาคอีสานที่เดินทางมาซื้อวัวจาก
ตลาดเปนหลักแลว  พอคานายทุนรายใหญจากกรุงเทพฯ และจังหวัดอ่ืน ๆ  ก็มีมาเปนจํานวนมาก
อาทิ พอคาวัวจากปทุมธานี  นนทบุรี  นครปฐม  เพชรบุรี  กาญจนบุรี  เปนตน  และเนื่องจากพอคา
เหลานี้ใชเงินทุนในการซื้อวัวจํานวนมาก   ทําใหในแตละสัปดาหมีจํานวนเงินที่เกิดจากการซื้อขาย
วัวหมุนเวียนภายในตลาดวัวดอนโกเปนจํานวนมาก    และนอกจากพอคาวัวในประเทศแลวพอคา
วัวจากประเทศมาเลเซียก็เดินทางมาซื้อวัวจากตลาดวัวดอนโกเพื่อนําไปขายในประเทศของตนดวย  
แมวาพอคาจากประเทศมาเลเซียจะไมไดมาทําการคาในทุกสัปดาหที่ตลาดเปดทําการซื้อขาย  แตก็
จะเดินทางมาซื้อวัวจากตลาดเปนประจําอยางสม่ําเสมอ  เพราะตลาดวัวดอนโกมีจํานวนวัวใหเลือก
ซ้ือไดมาก  ซ่ึงสะดวกในการเลือกซื้อมากกวาการเดินทางไปตลาดที่มีวัวจํานวนนอย

ในชวงที่การคาวัวไดขยายตัวอยางสูงนี้ การเลี้ยงวัวเพื่อการคาไดกลายเปนอาชีพที่คนใน
ทองถ่ินหันมาลงทุนกันเปนจํานวนมาก   การเลี้ยงวัวจึงมีอยูในทุกพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย พรอม ๆ
กับการเพิ่มขึ้นของจํานวนพอคาวัวตามชุมชนหมูบาน  เนื่องจากวัวท่ีมีอยูในทองถ่ินมีจํานวนไมพอ
เพียงตอความตองการซื้อของพอคาในแตละสัปดาห    ระยะเวลาที่การคาวัวขยายตัวอยางสูงนี้สงผล
ใหอาชีพที่เกี่ยวของกับการคาวัวกลายเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สรางรายไดจํานวนมากใหแกคน
ในทองถ่ินสุโขทัย

ระยะที่ตลาดวัวดอนโกมีการซื้อขายวัวในแตละสัปดาหจํานวนมากนี้  ภายในตลาดดอน
โกเองก็ไดรับการพัฒนาตามไปดวย  ทั้งในดานการจัดระบบซื้อขาย  การรักษาความปลอดภัย  การ
ใหบริการดานตาง ๆ    เนื่องจากตองรองรับคนจํานวนมากที่เขามาซื้อขายวัวในตลาด  การพัฒนา
ตลาดวัวดอนโกดังกลาวสงผลใหเกิดการสรางงานและรายไดแกคนทองถ่ินในหลายดาน เนื่องจาก
เจาของตลาดไดชักชวนชาวบานใหเขามาทํางานบริการดานตาง ๆ  แกผูที่เดินทางมาซื้อขายวัว  ทํา
ใหชาวบานเหลานั้นมีอาชีพที่สรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว  การเติบโตของตลาดวัวดอน
โกจึงสงผลใหเศรษฐกิจของชุมชนที่อยูโดยรอบตลาดดีขึ้นตามไปดวย

แตในขณะที่ตลาดมีการเติบโตทางการคาอยางสูงนี้ สภาพการซื้อขายวัวในตลาดและ
ตามทองถ่ินทั่วไปกับมีความตรึงเครียดตามมา  เนื่องจากสภาพทางการคาที่มีการแขงขันกันซื้อขาย
เพื่อใหทันกับความตองการของพอคาในตลาด  รวมถึงพอคาที่มาซื้อวัวก็ตองรีบเรงเพื่อใหทันกับ
เวลาที่ตลาดกําหนดใหนําวัวออกจากตลาด  ปญหาระบบการคา  และผลประโยชนในกลุมผูคาวัว
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หลายประการ  จึงทําใหเกิดปญหาความยุงยากภายในตลาดวัวดอนโกตามมาในภายหลัง      ซ่ึงจะ
ขอนําไปกลาวถึงในบทตอไป

ลักษณะและสภาพทั่วไปของตลาดวัวดอนโก  
ตลาดวัวดอนโกตั้งอยูบนเนื้อที่ประมาณ  7  ไร  บริเวณมุมถนนสี่แยกดอนโก  ทําใหตัว

ตลาดติดกับเสนทางหลวง 2 ดาน โดยดานขางของตลาดทางทิศตะวันออกติดกับเสนทางหลวงสาย
ศรีสําโรง -นาขุนไกร  สวนทางดานทิศใตซ่ึงเปนดานหนาตลาดและบริเวณทางเขาออกหลักของ
ตลาด  จะติดกับเสนทางหลวงสายเมืองเกา – ศรีสัชนาลัย  ซ่ึงพื้นที่ตัวตลาดจะมีระดับต่ํากวาถนน
เสนทางหลวงพอสมควร  บริเวณตลาดลอมดวยแนวร้ัวไมและรั้วลวดหนามโดยรอบ ภายในตลาด
จะมีการกําหนดพื้นที่ส่ิงปลูกสรางและเสนทางเดินรถที่จะผานเขาออกตลาดอยางเปนระเบียบ  โดย
จะมีเสนทางรถผานดานหนาคอกวัวท่ีตั้งอยูภายในตลาดดอนโกเกือบทั้งหมด สภาพพื้นที่ภายใน
ตลาดวัวดอนโกโดยทั่วไปแลวจะประกอบไปดวยส่ิงปลูกสรางที่เกี่ยวของกับประโยชนใชสอยดาน
การซื้อขายวัวทั้งหมด  ซ่ึงอาจแบงไดดังนี้  คือ

บริเวณสวนที่เปนคอกวัว   
ส่ิงปลูกสรางที่เปนคอกวัวภายในตลาดวัวดอนโกสวนใหญจะมีลักษณะที่คอนขางถาวร  

โดยมีโครงสรางของคอกวัวทําดวยไมมุงหลังคาสังกะสีหรือไมก็หญาคา  แตสังกะสีมักจะไดรับ
ความนิยมมากกวาการใชหญาคาเพราะพอคาถือวาลงทุนคร้ังเดียวใชไปไดนานหลายป  ในขณะที่
การมุงหญาคาจะมีอายุการใชงานสั้นและตองเปลี่ยนทุก 2 – 3  ป  สวนขอดีของการใชหญาคาก็คือ
ชวงหนารอนจะเย็นสบายกวาสังกะสี  คอกวัวท้ังหมดนี้พอคาแตละรายจะปลูกสรางดูแลรักษาของ
ตัวเอง  คอกวัวภายในตลาดวัวดอนโกมีเปนจํานวนอยางนอยไมต่ํากวา  200  คอก  ซ่ึงการระบุ
จํานวนที่แนชัดของคอกวัวนั้นทําไดคอนขางยาก  เพราะคอกวัวแตละคอกนั้นอาจแบงซอยเปนคอก
เล็กคอกนอยรวมอยูดวย  การปลูกสรางคอกวัวของพอคานั้นโดยมากมักจะอยูรวมกันเปนกลุม ๆ
ตามภูมิลําเนาของพอคา  ซ่ึงสามารถแบงคอกวัวภายในตลาดวัวดอนโกออกเปนบริเวณกวาง ๆ   คือ

บริเวณคอกวัวแถวดานทิศตะวันตก  บริเวณฝงตะวันตกดานซายมือทางเขาตลาดวัว
ดอนโกจะเปนคอกวัวของกลุมพอคาชาวเถินและชาวลําปาง  ซ่ึงถือวาเปนพอคาวัวกลุมใหญที่เขามา
ทําการคาวัว  ตั้งแตแรกเริ่มที่มีการกอตั้งตลาดขึ้น และเนื่องจากเปนกลุมพอคาตางถ่ินที่มีภูมิลําเนา
อยูไกลที่ตั้งตลาด  การนําวัวมาขายในแตละสัปดาหที่ตลาดเปดทําการจึงจําเปนตองพักคางคืนที่
ตลาด   ภายในคอกวัวของพอคาชาวเถินและชาวลําปางนี้จึงไดมีการสรางเพิงพักเพื่ออาศัยหลับนอน
ไวภายในคอกวัวดวย  รวมถึงการปลูกสรางเพิงพักชั่วคราวและถาวรในบริเวณคอกวัว  นอกจากพอ
คาชาวเถินและชาวลําปางแลว  บริเวณคอกวัวทางทิศตะวันตกนี้ยังมีคอกวัวของกลุมพอคาชาว
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ทุงเสลี่ยมรวมอยูดวย  เพราะถึงแมวาพอคาวัวทุงเสลี่ยมจะมีภูมิลําเนาอยูในเขตสุโขทัย  แตชาวทุงเส
ล่ียมสวนใหญก็อพยพโยกยายมาจากเมืองเถินและเมืองลําปาง  จึงมีความสัมพันธทั้งในดานเปน
ญาติพี่นองและมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมรวมกัน บริเวณคอกวัวของกลุมพอคาชาวเถิน  ชาวลําปาง
และชาวทุงเสลี่ยม  ที่ปลูกสรางรวมกันอยูทางดานทิศตะวันตกนี้  จึงเปนที่รูจักและเรียกกันโดยทั่ว
ไปภายในตลาดวัวดอนโกวา  คอกวัวกลุมพอคาคนเหนือหรือพอคาชาวเหนือ       

  บริเวณคอกวัวแถวกลางของตลาดวัวดอนโก  เปนบริเวณที่อยูถัดจากคอกวัวของพอคา
ชาวเถินและชาวลําปางมาทางทิศตะวันตก  บริเวณนี้สวนใหญแลวจะเปนที่ตั้งคอกวัวของกลุมพอ
คาวัวทองถ่ินชาวสุโขทัยที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอบานดานลานหอย  พอคาวัวชาวบานดานลาน
หอยจะสรางคอกวัวอยูตลอดสองขางทางจากถนนดานหนาที่ทําการของตลาด

  บริเวณดานทิศตะวันออกของตลาดดอนโก   เปนบริเวณที่มีพื้นที่คอนขางกวางจึงเปนที่
ตั้งคอกวัวจํานวนมากของตลาดวัวดอนโก  พอคาที่ปลูกสรางคอกวัวอยูในพื้นที่นี้สวนใหญแลวจะ
เปนกลุมพอคาชาวทองถ่ินสุโขทัยมากที่สุด  ซ่ึงพอคาที่มาจากชุมชนทองถ่ินเดียวกันสวนมากแลวก็
มักจะสรางคอกอยูติด ๆ กันหรือในบริเวณใกลเคียงกัน  คอกวัวบริเวณดานทิศตะวันออกของตลาด
นี้จึงเปนที่ชุมนุมของพอคาวัวทองถ่ินจากหลาย ๆ  อําเภอ  นับตั้งแตคอกวัวของพอคาวัวกลุมใหญที่
มีภูมิลําเนาอยูรอบ ๆ  ตลาด  ในเขตอําเภอศรีสําโรงและอําเภอสวรรคโลก   คอกวัวของพอคาอําเภอ
เมืองสุโขทัย  อําเภอศรีนคร  อําเภอคีรีมาศ  นอกเหนือจากนี้ยังมีพอคาวัวตางถ่ินจากกําแพงเพชร
รวมอยูดวยสวนหนึ่งแตมีเปนจํานวนนอย  เพราะพอคาจากกําแพงเพชรเองก็มีภูมิลําเนาอยูใกลเคียง
กับเขตติดตอของอําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย  การตั้งคอกวัวอยูในบริเวณนี้สวนหนึ่งจึงเกิดจาก
ความคุนเคยกันในกลุมพอคาดวยสวนหนึ่ง  และเนื่องจากบริเวณดานทิศตะวันออกของตลาด
ดอนโกนี้  เปนแหลงขายวัวเนื้อที่พอคาตางถ่ินจะซื้อไปเพื่อสงโรงฆาสัตว  นอกจากคอกพักวัวแลว
จึงมีลานโลงสําหรับมัดวัวกับร้ัวไวกลางแจง  เพื่อใหพอคาผูซ้ือวัวเนื้อสามารถดูรูปพรรณและคาด
คะเนน้ําหนักวัวท่ีตองการซื้อไดโดยสะดวก โดยลานโลงสําหรับผูกวัวกลางแจงนี้จะอยูตรงกลาง
ระหวางคอกวัว  บริเวณนี้จึงมีทั้งวัวท่ีมัดไวภายในคอกและวัวท่ีมัดไวริมร้ัวดานหนาคอก  รวมทั้งวัว
ที่มัดไวกับร้ัวบริเวณลานโลงกลางแจง

คอกวัวบริเวณแนวรั้วดานหนาตลาด   คอกวัวท่ีปลูกสรางขึ้นบริเวณนี้เปนบริเวณคอก
วัวที่ขยายมาสรางขึ้นในภายหลัง  เมื่อตลาดวัวดอนโกมีความเจริญมากยิ่งขึ้นและจํานวนพอคาวัวใน
ตลาดก็เพิ่มมากขึ้นดวย  สงผลใหบริเวณพื้นที่ปลูกสรางคอกวัวท่ีมีมาแตเดิมเกิดความคับแคบไม
เพียงพอ  จึงมีการขยายคอกวัวออกมาสรางบริเวณแนวรั้วดานหนาตลาด  คอกวัวที่สรางขึ้นบริเวณนี้
สวนใหญจึงมักเปนของพอคาวัวที่มาจากหลายทองที่และเปนพอคาวัวรายใหมที่เขามาคาวัวไดไม
นานนัก  โดยคอกวัวสวนใหญบริเวณนี้จะเปนของพอคาวัวทองถ่ินชาวกงไกรลาศ  ซ่ึงถือวาเปน
กลุมพอคาใหมภายในตลาดวัวดอนโก
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คอกวัวแถวบริเวณดานหลังทายตลาด  บริเวณนี้เกิดจากการขยายพื้นที่ของตลาดวัวดอน
โก เนื่องจากบริเวณดานหลังทายตลาดซึ่งอยูลึกเขาไปจากปากทางประตูเขาออกนี้มีพื้นที่กวางขวาง
เปนลานโลง  เมื่อคอกวัวมีจํานวนมากขึ้นและปลูกสรางกันจนเต็มพื้นที่แลว  จึงมีการขยายพื้นที่
ตลาดออกไปทางดานหลัง  บริเวณนี้จึงมีการปลูกสรางคอกวัวตอ ๆ  กันออกไป  คอกวัวที่สรางขึ้น
สวนหนึ่งจึงมีลักษณะเปดโลงไมไดมุงหลังคา  เพราะเพิ่งสรางไดไมนานนักและพอคาวัวมักจะใช
เปนคร้ังคราวในชวงที่มีจํานวนวัวในตลาดเปนจํานวนมาก

ลานจอดรถ
บริเวณดานหลังของตลาดวัวดอนโกมีพื้นที่กวางขวางเปนลานโลงและไมมีคอกวัวปลูก

สรางจํานวนมากเหมือนดานหนาตลาด เจาของตลาดจึงปรับพื้นที่ดานหลังนี้เปนลานจอดรถบรรทุก
วัวที่มาทําการซื้อหรือขายวัวภายในตลาด  เนื่องจากทางรถที่ผานดานหนาคอกวัวรอบตลาดนั้นปกติ
แลวคอนขางคับแคบ  รถที่บรรทุกวัวมาขายในตลาดรวมถึงรถพอคาที่เดินทางมาซื้อวัวในตลาดจึง
มักนํารถมารอที่ลานจอดรถ     เพราะสามารถเขาออกไดสะดวกมากกวาจอดบริเวณดานหนาคอกวัว

 เนินดินสําหรับใหวัวขึ้นรถ
 เนินดินสําหรับใหวัวข้ึนรถนี้อยูใกล ๆ กับลานจอดรถบริเวณทายคอกวัวแถวทิศตะวัน

ออก  เจาของตลาดไดทําเนินดินขึ้นไวเพื่อใหรถบรรทุกวัวไดจอดเทียบเพื่อนําวัวข้ึนรถ   ทาขึ้นวัว
บริเวณลานจอดรถดานหลังตลาดนี้จึงเปนจุดใหญที่พอคาใชสําหรับนําวัวมาขึ้นรถ เพราะพื้นที่กวาง
ขวางรถสามารถเขาออกไดสะดวก  แตทั้งนี้โดยทั่วไปแลวพอคามักจะทําเนินดินสําหรับใชขึ้นวัวไว
สําหรับใหพอคาผูซ้ือสามารถนํารถมาจอดเทียบเนินดินหนาคอกเพื่อนําวัวข้ึนรถไดในทันที

ท่ีทําการของตลาด
ที่ทําการของตลาดจะตั้งอยูบริเวณซายประตูทางเขาของตลาด ดานหนาถนนสายศรี

สําโรง นาขุนไกร  ตัวที่ทําการตลาดปลูกสรางดวยไม  มุงหลังคาดวยสังกะสี  ดานขางเปดโลงมีที่
นั่งสําหรับใหเจาหนาที่ของตลาดคอยจดบันทึกจํานวนวัวที่เขาออกจากตลาด ใชเปนสถานที่สําหรับ
จัดเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายวัวภายในตลาด         และที่ซ่ึงพอคาผูซ้ือผูขายวัวสามารถติดตอกับ
เจาหนาที่ของตลาดในกรณีตาง   ๆ     และบริเวณที่ทําการของตลาดนี้จะมีเจาหนาที่อาสาสมัครของ
ปศุสัตวอําเภอมาคอยบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคใหแกเจาของวัวที่มีความประสงคจะฉีดวัคซีนให
แกวัวของตน  และเนื่องจากเปนจุดตรวจกอนที่จะนําวัวผานเขาออกตลาด ที่ทําการของตลาดนี้จึง
นับวาเปนจุดสําคัญที่เจาของตลาดจะตองจัดเจาหนาที่คอยตรวจตราควบคุมดูแลตลอดระยะเวลาที่
ทําการเปดตลาดซื้อขายทั้งในชวงกลางวันและกลางคืน
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ท่ีทําการเจาหนาท่ีของกรมปศุสัตว
ที่ทําการเจาหนาที่ของกรมปศุสัตวภายในตลาดวัวดอนโกนี้จะตั้งอยูบริเวณประตูทาง

เขาออกดานหลังของตลาดทางทิศตะวันออก    ติดกับถนนสายเมืองเกา – ศรีสัชนาลัย   ตัวที่ทําการ
นี้เจาของตลาดสรางขึ้นเปนลักษณะอาคารที่ทําการกึ่งบานพักอาศัยถาวร  เปนอาคารชั้นเดียวปลูก
สรางดวยปลีกไมมุงหลังคาดวยกระเบื้อง  เปนสถานที่ไวสําหรับใหเจาหนาที่ของปศุสัตวอําเภอได
ทําหลักฐานการเคลื่อนยายสัตว พอคาที่ซ้ือวัวแลวมีความประสงคจะนําออกนอกเขตพื้นที่ก็สามารถ
มาติดตอเพื่อขอรับบริการไดที่อาคารทําการ  โดยจะมีเจาหนาที่ปศุสัตวประจําอยูในวันที่ตลาดเปด
ทําการ

รานคาขายอาหารและเครื่องดื่ม
 อาคารรานคาภายในตลาดวัวดอนโกตั้งอยูตรงกลางตลาด  บริเวณทางเขาจะอยูทางดาน

ขวามือจากประตูทางเขาดานหนาตลาด  ตัวอาคารรานคาจึงอยูระหวางคอกวัวแถวกลางจากประตู
ทางเขากับคอกวัวแถวดานทิศตะวันออกของตลาด  ตัวอาคารรานคาสรางดวยไมยกหลังคาสูงและ
มุงหลังคาดวยแฝก  โดยวางแนวยาวขนานไปกับตัวคอกวัวในแนวเหนือ – ใต   พื้นอาคารถมดินสูง
บริเวณภายในอาคารรานคาแบงพื้นที่ออกเปน 3   สวน  คือ  สวนซึ่งเปนที่ตั้งรานคา  สวนที่เปนทาง
เดิน  และสวนที่นั่งรับประทานอาหาร  ซ่ึงทั้ง 3 สวนนี้วางตัวยาวขนานไปกับตัวอาคารรานคา
บริเวณรานคาขายอาหารและเครื่องดื่มนี้จะใหบริการตลอดระยะเวลาที่ตลาดเปดทําการ  ปกติ
รานคาขายอาหารและเครื่องดื่มจะเปดใหบริการแกผูที่มาทําการซื้อขายวัวกอนวันที่ตลาดเปดทําการ
ซ้ือขาย  1  วัน   เพื่อใหบริการกับพอคาที่เดินทางมาคางคืนที่ตลาด

รานขายอุปกรณการเล้ียงวัวและการเกษตร
รานขายอุปกรณการเลี้ยงวัวและการเกษตรจะตั้งอยูดานหนาติดกับที่ทําการของตลาดวัว

ดอนโก  ภายในรานนอกจากจะมีอุปกรณที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงวัวและอุปกรณการเกษตรประเภท
ตาง ๆ  จําหนายแลว  ยังมีขาวของเครื่องใชจิปาถะอื่น ๆ  อีกเปนจํานวนมากไวบริการแกผูที่ตองการ
ซ้ือ  และเนื่องจากเจาของรานคาขายอุปกรณการเลี้ยงวัวและการเกษตรนี้จะมีเครื่องขยายเสียงไว
สําหรับโฆษณาขายสินคา     รานขายอุปกรณเล้ียงวัวและเกษตรจึงทําหนาที่ชวยประชาสัมพันธรับ
แจงขาวสารใหกับเจาหนาที่ของตลาดดวย   เนื่องจากตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน

บานพักอาศัย
ภายในตลาดวัวดอนโกมีบานพักอาศัยปลูกสรางอยางถาวรอยู  1  หลัง  ตั้งอยูบริเวณทาง

เขาอาคารรานคาของตลาด  ตัวบานสรางดวยไมยกพื้นสูงมุงหลังคาดวยสังกะสี  บานพักอาศัยนี้
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เจาของตลาดไดอนุญาตใหผูที่เขามาประกอบอาชีพขายน้ํา ขายฟางภายในตลาดปลูกสรางขึ้นเพื่อ
เปนที่อยูอาศัยของครอบครัว  โดยเจาของบานจะทําหนาที่ชวยดูแลตลาดในชวงวันที่ไมไดเปดทํา
การ  เนื่องจากเจาของตลาดมีบานพักอาศัยตั้งอยูไกลจากตลาด

เพิงพักผูรับจางเฝาวัว
เพิงพักผูที่รับจางเฝาวัวนี้จะตั้งอยูบริเวณลานรั้วมัดวัว คอกวัวแถวดานทิศตะวันออกของ

ตลาดวัวดอนโก  ตัวเพิงพักสรางดวยไมยกพื้นสูงกวาแนวรั้วมัดวัวและคอกวัว  เพื่อที่ผูเฝาวัวจะได
สามารถมองเห็นบริเวณรอบ  ๆ  ไดในตอนกลางคืน    เนื่องจากคอกวัวดานนี้โดยมากจะเปนของ
พอคาทองถ่ินที่มีภูมิลําเนาอยูรอบ ๆ  ตลาด  หรือไมก็อยูในเขตอําเภอที่ไมหางไกลจากตลาดมากนัก
พอคาเหลานี้เมื่อนําวัวมาไวยังคอกของตัวแลวก็มักจะกลับไปนอนที่บาน แลวเดินทางมาตลาดใน
ตอนเชามืดของวันรุงขึ้น     ในชวงเวลากลางคืนพอคาสวนหนึ่งจึงตองจางคนคอยเฝาดูแลวัวของตน

นอกจากสภาพทั่วไปภายในตลาดวัวดอนโกแลว  บริเวณภายนอกตลาดก็ยังมีพื้นที่ซ่ึงมี
สวนเกี่ยวของกับกิจกรรมการซื้อขายวัวของตลาดอีกสวนหนึ่งดวย    คือ

บริเวณพื้นท่ีฝงตรงขามดานหนาตลาด
 พืน้ที่บริเวณฝงตรงขามเสนทางหลวงสายศรีสําโรง - นาขุนไกร   ดานหนาตลาดวัวดอน

โกนั้น  เจาของที่ไดพัฒนาขึ้นมาภายหลังเมื่อเกิดตลาดวัวดอนโกขึ้น  โดยบริเวณดังกลาวไดมีผูเขา
มาประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายวัวของตลาด  อาทิ  สถานบริการน้ํามัน  รานขายของ
ชํา  อูขนาดเล็กสําหรับซอมรถยนต  รานขายอาหารและบริการคาราโอเกะในตอนกลางคืน  เปนตน
และเนื่องจากฝงตรงขามดานหนาตลาดนี้มีบริเวณพื้นที่กวางขวาง ผูที่มาทําการซื้อขายวัวภายใน
ตลาดดอนโกบางสวนจึงมักนํารถมาจอดในบริเวณนี้ดวย  เพราะปกติแลวบริเวณภายในตลาดจะหา
ที่จอดรถไดยาก

บริเวณพื้นท่ีฝงตรงขามดานทิศตะวันออกของตลาด
พื้นที่บริเวณฝงตรงขามเสนทางหลวงสายเมืองเกา – ศรีสัชนาลัย  ดานทิศตะวันออกของ

ตลาดวัวดอนโก  บริเวณสี่แยกดอนโกมีรานคาซ่ึงเปดขึ้นภายหลังจากมีการจัดตั้งตลาดวัวดอนโก
บริเวณดานหลังและดานเหนือของรานคาเปนที่ดินของเจาของตลาด  ซ่ึงปกติแลวเจาของตลาดจะ
ใชเปนสถานที่จอดรถและที่พักคางคืนของกลุมพอคาชาวอีสานที่เดินทางมาซื้อวัว เพราะมีพื้นที่
กวางขวางสามารถจอดรถขนาดใหญไดเปนจํานวนมาก   กลุมพอคาวัวชาวอีสานจึงสะดวกที่จะใช
เปนที่พักและจอดรถเพื่อคางคืนรอซื้อวัว    และในปจจุบันพื้นที่เดียวกันนี้ยังใชเปนตลาดนัดของชุม
ชน  โดยกําหนดใหมีขึ้นในทุกวันพุธตอนเย็นของทุกสัปดาห
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แผนที่ที่  5   แสดงผังบริเวณตลาดวัวดอนโก

      คําอธิบายผังบริเวณตลาดวัวดอนโก
1 บริเวณคอกวัวของกลุมพอคาชาวเถินและทุงเสลี่ยม
2 บริเวณคอกวัวของกลุมพอคาบานดานลานหอย
3 บริเวณคอกวัวของกลุมพอคาสวรรคโลก,  ศรีสําโรง
4 บริเวณคอกวัวของกลุมพอคาบานสวน
5 บริเวณคอกวัวของกลุมพอคาชาวกําแพงเพชร
6 บริเวณคอกวัวของกลุมพอคาศรีสัชนาลัย
7 บริเวณคอกวัวของพอคาคีรีมาศ, กงไกรลาศ
8 บริเวณลานโลงมัดวัว
9 ที่ทําการตลาด,  รานจําหนายอุปกรณ, รานอาหาร, ประตูทางเขาออกดานหนา
10 ที่ทําการตลาด
11 โรงอาหารของตลาด
12 บานพักอาศัย
13 บริเวณลานจอดรถ
14 หองน้ํา
15 สระน้ํา
16 เพิงพักอาศัยของพอคา
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คาธรรมเนียมการซื้อขายภายในตลาดวัวดอนโก 
     ตลาดวัวดอนโกจะเก็บคาธรรมเนียมจากการที่พอคานําวัวมาขายและสามารถขายไดใน

อัตราตัวละ  10  บาท  สวนวัวท่ีไมสามารถขายไดเจาของตลาดจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมแตอยาง
ใด โดยเมื่อเสียคาธรรมเนียมใหกับทางตลาดเรียบรอยแลว  เจาหนาที่ของตลาดจะออกใบสําคัญการ
ซ้ือขายหรือใบเสร็จของตลาดใหกับผูซ้ือ  เพื่อแสดงวาวัวไดซ้ือขายผานตลาดดอนโก

     สําหรับพอคาที่เดินทางมาซื้อวัวออกจากตลาดนั้นเจาของตลาดจะเก็บคาธรรมเนียมใน
อัตราคันรถละ 100 บาท  ซ่ึงพอคาที่จะนําวัวไปยังตางจังหวัดจะตองเสียคาธรรมเนียมใหกับทางเจา
หนาที่ปศุสัตวเพื่อออกใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตวขามเขต   และเมื่อเสียคาธรรมเนียมแลวเจาหนาที่
จะออกใบอนุญาตใหกับเจาของวัวเพื่อที่จะสามารถนําวัวเคลื่อนยายขามจังหวัดไดตามวันเวลาที่
กําหนดไวในใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตว

 สําหรับพอคาที่สรางคอกวัวขึ้นภายในตลาดนั้น  ทางตลาดจะเรียกเก็บธรรมเนียมคาคอก
วัวในอัตราปละ  100  บาท       ภายหลังทางตลาดไดเรียกเก็บเพิ่มเปนปละ  500  บาท       การเก็บคา
ธรรมเนียมของตลาดวัวดอนโกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเติบโตทางการคาของตลาด และได
กอใหเกิดปญหาความขัดแยงขึ้นระหวางกลุมพอคาผูซ้ือผูขายกับเจาของตลาด  ซ่ึงสงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางการคาภายในตลาดวัวดอนโกในเวลาตอมา

 วันเปดดําเนินการซื้อขายวัวของตลาดวัวดอนโก  
     ปจจุบันตลาดนัดวัวดอนโกเปดดําเนินการซื้อขายในวันอังคารและวันพุธของทุกสัปดาห  

แตจากการติดตามเก็บขอมูลการซื้อขายในรอบปนั้นพบวาการกําหนดวันซื้อขายของตลาดจะเคลื่อน
ถอยหลังเรื่อยๆเนื่องจากพอคาจะทําการซื้อขายวัวกันเสร็จสิ้นเร็วกวาวันที่ทางตลาดกําหนด  เพราะ
ปกติแลวพอคาจะนําวัวเขาตลาดในชวงบายหรือเย็นกอนวันซื้อขาย  พอคา           ตางจังหวัดที่เดิน
ทางมาซื้อก็จะพยายามเลือกซื้อวัวใหไดโดยเร็วเพื่อจะไดเดินทางกลับ  เมื่อพอคาทําการซื้อขายวัว
กันเสร็จสิ้นกอนแลว ในวันตลาดเปดทําการจึงเหลือพอคาที่มาทําการซื้อขายวัวกันจํานวนนอย
ลักษณะของความตองการขายเร็วซ้ือเร็วดังกลาวทําใหวันเวลาการซื้อขายของตลาดจะเคลื่อนที่ไป
เร่ือย ๆ โดยเมื่อชวงตนป  2544  ตลาดวัวดอนโกเปดทําการซื้อขายวัวในวันพฤหัสบดี – ศุกร  แลว
คอยขยับรนเขามาเรื่อย ๆ  จนเปนวันอังคาร – พุธ  ในปจจุบัน  แตทั้งนี้พอคาที่นําวัวมาขายก็จะนํา
วัวเขาตลาดตั้งแตชวงบายหรือเย็นวันจันทรเปนตนไป  ทําใหการซื้อขายวัวของพอคาอาจเกิดขึ้นเร็ว
จนทําใหทางตลาดตองกําหนดวันซื้อขายเร็วขึ้นตามไปดวย

 สําหรับการซื้อขายวัวนี้กลาวไดวา   วันเปดดําเนินการซื้อขายของตลาดวัวดอนโกอาจมี
การเปลี่ยนแปลงอยูไดตลอดเวลา  โดยมีเงื่อนไขของสถานการณการซื้อขายวัวของพอคาภายใน
ตลาดเปนตัวกําหนด    ทําใหวันเวลาการซื้อคลายมีแนวโนมที่จะเร็วยิ่งขึ้นตามการเติบโตทางการคา
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จํานวนวัวท่ีทําการซ้ือขายในตลาดวัวดอนโก
ปริมาณวัวที่ทําการซื้อขายผานตลาดวัวดอนโกนั้นโดยทั่วไปแลวจะมีจํานวนมากนอย

เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล  โดยจะมีปริมาณการซื้อขายมากในชวงเขาสูฤดูการเก็บเกี่ยวหลังเทศกาล
ออกพรรษา  ประมาณราวเดือนพฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึงกอนเขาสูชวงเทศกาลเขาพรรษาราวเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม   ทั้งนี้ก็เนื่องจากวัวท่ีพอคาซ้ือออกจากตลาดนั้นเปนการซื้อเพื่อวัตถุประสงค
ที่จะนําไปบริโภคเปนหลัก  โดยมีแหลงตลาดปลายทางที่สําคัญคือ  ภาคอีสานและภาคกลาง  เฉพาะ
ในภาคอีสานนั้นชวงฤดูการเก็บเกี่ยว  ปริมาณความตองการบริโภคเนื้อวัวมีคอนขางสูง  เปนชวงที่
เศรษฐกิจดี  การเงินสะพัด  ประชาชนมีกําลังเงินที่สามารถบริโภคไดมาก     และเนื่องจากเกษตรกร
ในชนบทยังใชวิธีการเอาแรงงานกันในไรนา     เมื่อทําการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแลวในแตละแหงก็จะมี
การลมวัวเพื่อเล้ียงฉลองกัน  รวมถึงระยะเวลานี้ยังเปนชวงของงานประเพณีและเทศกาลเฉลิมฉลอง
ตาง ๆ  อาทิ  งานบวชนาค  งานแตงงาน  งานทอดกฐิน  งานปใหม  งานสงกรานต  และงาน
ประเพณีของแตละชุมชนทองถ่ินตาง ๆ   ปริมาณความตองการวัวเพื่อการบริโภคในชวงเวลานี้จึงมี
มากในทุกป  ดังจะเห็นไดจากการคาในตลาดวัวจะเริ่มคึกคักนับตั้งแตเดือนพฤจิกายนเปนตนไป
และปริมาณวัวเขาสูตลาดที่พอคาในทองถ่ินนํามาขายจะมีจํานวนมาก   อีกทั้งพอคาวัวท้ังจากภาค
อีสานและภาคกลางก็เดินทางมาซื้อวัวกันเปนจํานวนมาก  สวนเกษตรกรผูเล้ียงวัวเมื่อทําการขายวัว
แลวก็จะเดินทางมาซื้อวัวเล้ียงในตลาดจากพอคาเพื่อนําไปเลี้ยงใหทันกับชวงฤดูการซื้อขาย  
ปริมาณวัวท่ีเขาสูตลาดวัวดอนโกและการซื้อขายในชวงนี้จึงนับวามีจํานวนมาก

จํานวนวัวท่ีทําการซื้อขายกันภายในตลาดวัวดอนโกจะคอย ๆ     ลดนอยลงเมื่อเขาสูชวง
ฤดูการเพาะปลูกหรือระหวางเทศกาลเขาพรรษา           ทั้งนี้สวนหนึ่งก็เนื่องจากในชวงฤดูฝนนี้ตาม
ทองถ่ินตาง ๆ  มักจะมีอาหารการกินที่คอนขางอุดมสมบูรณ       ไมวาจะเปนสัตวหรือพืชผักประจํา
ทองถ่ิน    รวมถึงชวงระหวางเขาพรรษานั้นประชาชนจํานวนมากโดยทั่วไปมักจะงดเวนการบริโภค
เนื้อสัตวขนาดใหญอยางวัวควายดวย        การซื้อขายวัวของพอคาในชวงเวลานี้จึงมีจํานวนไมสูมาก
นัก   ซ่ึงก็สอดคลองกับการที่เกษตรกรชาวบานผูเล้ียงวัวสวนมากก็มกัจะไมนิยมขายวัวที่ตนเล้ียงใน
ชวงเวลาดังกลาว ซ่ึงสวนหนึ่งก็เนื่องจากเหตุผลความเชื่อทางศาสนา  และโดยมากมักจะเลี้ยงใหพน
ชวงฤดูฝนแลวนําไปขายในชวงฤดูแลง        ซ่ึงมักจะไดราคาดีเนื่องจากปริมาณการบริโภควัวมีมาก
การตั้งราคาขายเพื่อใหไดราคาสูง    จึงมีโอกาสทําไดมากกวาการขายในชวงที่ปริมาณความตองการ
บริโภคมีนอย  อีกทั้งพอคาวัวสวนมากมักจะมีอาชีพที่เกี่ยวของกับการเกษตร  ระหวางฤดูฝนซ่ึงเปน
ชวงเวลาการเพาะปลูก     พอคาวัวในทองถ่ินและตางถ่ินจึงมักจะเอาเวลาไปทํางานในไรนาเพื่อเปน
ทุนสําหรับการคาวัวหลังจากหมดฤดูการเก็บเกี่ยวแลว   ซ่ึงเปนระยะเวลาที่การซื้อขายวัวของตลาด
จะมีเปนจํานวนมาก

จากที่กลาวมานี้อาจสรุปไดวาการซื้อขายวัวภายในตลาดวัวดอนโกจะมีปริมาณมากนอย
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เปลี่ยนแปลงไปตามชวงระยะเวลาของฤดูกาลในรอบป         ซ่ึงอาจแสดงใหเขาใจไดพอสังเขปจาก
ตารางสถิติดังนี้

ตารางที่  2  แสดงจํานวนวัวที่ซ้ือขายในตลาดวัวดอนโก  ป  พ.ศ.  2543-2544

เดือน จํานวนวัวเขา (ตัว) จํานวนวัวซ้ือขาย (ตัว)
ต.ค. 43 6,147 6,013
พ.ย. 43 6,267 5,913
ธ.ค. 43 6,373 5,944
ม.ค. 44 6,874 5,984
ก.พ. 44 6,743 5,974
มี.ค. 44 7,743 6,974
เม.ย. 44 2,654 2,112

             พ.ค. 44 2,478 2,213
มิ.ย. 44 7,743 6,974
ก.ค. 44 6,364 4,786
ส.ค. 44 5,647 3,978
ก.ย. 44 5,475 4,904
รวม 57,781 54,795

  ที่มา : สรุปรายงานความเคลื่อนไหวตลาดนัดคาสัตว  ปงบประมาณ  2544  จังหวัดสุโขทัย

บทบาทความสําคัญของตลาดวัวดอนโก
ตลาดวัวดอนโกมีบทบาทความสําคัญตอทั้งผูประกอบการคาวัวและบุคคลอื่น ๆ  ที่เขา

มาเกี่ยวของกับกิจกรรมการคาวัวเปนอยางมาก เนื่องจากเปนศูนยกลางการซื้อขายวัวระดับภูมิภาค
ตลาดวัวดอนโกจึงมีบทบาทสําคัญตอชุมชนทองถ่ินที่ตลาดตั้งอยูทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม  
เนื่องจากตลาดกลายเปนแหลงประกอบอาชีพที่สรางรายไดใหแกประชาชนเปนอยางมาก  บทบาท
ความสําคัญของตลาดวัวดอนโกจึงมีความเกี่ยวของกับกิจกรรมการซื้อขายวัวของผูคาทุกกลุม  ในที่
นี้จะขอนําบทบาทของตลาดวัวดอนโกที่มีตอชาวบานในชุมชนทองถ่ินรอบตลาด และตอผูคาวัว
กลุมตางที่เขามาทําการคาในตลาดมากลาวถึงดังนี้   คือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



86

การเปนศูนยกลางซ้ือขายของกลุมผูประกอบการคาวัว
เนื่องจากตลาดวัวดอนโกเปนแหลงที่กลุมพอคาจากทั่วทุกภูมิภาคใชเปนสถานที่นัดพบ

เพื่อซ้ือขายแลกเปลี่ยนวัวกันในแตละรอบสัปดาห         โดยมีการกําหนดระยะเวลาทําการซื้อขายที่
แนนอนจึงเปนการสะดวกตอพอคาทุกกลุมที่เขามาทําการคาภายในตลาดวัวดอนโก

 การที่มีแหลงซ้ือขายที่มีการกําหนดวันเวลาที่แนนอนนั้น    นับเปนหลักประกันไดวาวัว
ที่พอคารวบรวมนํามาขายนั้นจะมีผูมาซื้อและสามารถขายได  การมีตลาดที่แนนอนยังสามารถชวย
ใหพอคาที่นําวัวมาขายสามารถทราบความตองการของตลาดหรือพอคาผูเดินทางมาซื้อวาตองการ
วัวลักษณะใด  และการนําวัวมาขายรวมกันในตลาดนี้ยังทําใหกลุมพอคาสามารถกําหนดราคาตอ
รอง  รวมถึงทราบความเคลื่อนไหวของราคาวัวจากกลุมพอคาวัวภายในตลาดดวยกันเองอีกดวย
กลาวไดวาตลาดวัวดอนโกเปนสถานที่ซ่ึงทําใหเกิดพอคาวัวทั้งในชุมชนและพอคาวัวทองถ่ินใกล
เคียงเปนจํานวนมาก  ความเจริญเติบโตของตลาดวัวจึงสงผลใหจํานวนพอคาผูทําการรวบรวมวัวมา
ขายภายในตลาดวัวดอนโกเพิ่มจํานวนมากขึ้นตามไปดวย

การมีตลาดในทองถ่ินที่มีการดําเนินงานอยางดีและมั่นคง      สงผลใหพอคาผูซ้ือวัวจาก
ตลาดเกิดความรูสึกมั่นใจตอตลาด    เพราะเปนหลักประกันไดวาการเดินทางมาซื้อในแตละครั้งนั้น
จะมีวัวท่ีสามารถซื้อได   เนื่องจากตลาดวัวดอนโกเปนแหลงซ้ือขายวัวขนาดใหญมีปริมาณวัวใหพอ
คาสามารถเลือกซื้อวัวประเภทที่ตองการไดในจํานวนมาก   การเปนแหลงรวบรวมวัวและมีวัวมาก
มายหลายประเภทจึงเปนแรงจูงใจประการสําคัญที่ดึงดูดใหพอคาผูซ้ือกลุมตาง ๆ  เดินทางมาซื้อวัว
ในตลาด  ซ่ึงนอกจากจะสะดวกตอการเลือกซื้อวัวใหตรงกับความตองการแลว  พอคาผูซ้ือยัง
สามารถตอรองราคาวัวที่ตนตองการซื้อจากพอคาผูขายไดตามความพึงพอใจอีกดวย  การเปนแหลง
ซ้ือขายวัวที่มีความมั่นคงแนนอนนี้ยังเปนหลักประกันในดานความปลอดภัยของพอคาที่เดินทางมา
ซ้ือขายอีกดวย  เพราะการรวมกลุมกันมาซื้อยังตลาดศูนยกลางนั้นเทากับเปนการดูแลซึ่งกันและกัน
ในดานความปลอดภัยไปดวยในตัว  ทั้งนี้สืบเนื่องจากกิจกรรมการคาวัวมีความจําเปนตองใชเงิน
คราวละจํานวนมาก  ตลาดวัวซ่ึงเปนที่ชุมนุมของกลุมพอคาจํานวนมากจึงคอนขางจะมีความปลอด
ภัยกวาการซื้อขายวัวตามแหลงสถานที่อ่ืน ๆ  ซ่ึงกลุมพอคาไมมีความคุนเคย

ชวยสงเสริมอาชีพการเลี้ยงวัวในทองถิ่น
การมีตลาดวัวและการเจริญเติบโตของตลาดวัวดอนโกในฐานะที่เปนแหลงซื้อขายแลก

เปลี่ยนวัวภายในทองถ่ิน  สงผลใหเกิดความตื่นตัวในหมูเกษตรกรทั้งที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยูโดยรอบ
ตลาดและบริเวณชุมชนทองถ่ินที่อยูหางไกลออกไปใหหันมาประกอบอาชีพเล้ียงวัวเพื่อการคาเปน
จํานวนมาก   เพราะนอกจากจะเปนอาชีพที่มีรายไดดีแลวส่ิงที่สําคัญก็คือ  การมีตลาดซึ่งเปนแหลง
ซ้ือขายวัวที่แนนอนตั้งอยู  โดยในแตละสัปดาหจะมีพอคาวัวเดินทางมาซื้อวัวเปนประจํา  ความ
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ตองการวัวเพื่อนําไปขายในตลาดเปนจํานวนมากสงผลใหอาชีพการเลี้ยงวัวเพื่อการคากลายเปน   
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ  กลาวไดวาการมีตลาดวัวดอนโกเปนศูนยกลางการซื้อขายวัวนั้น
เปนสวนสําคัญที่ทําใหอาชีพการเลี้ยงวัวเพื่อการคาทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น  โดยเปนไปในลักษณะ
การกระจายตัวของเกษตรกรกลุมผูเล้ียงจากบริเวณพื้นที่รอบ ๆ  ตลาด  และขยายวงกวางออกไป
เร่ือย ๆ  กระทั่งครอบคลุมทุกพื้นของจังหวัดสุโขทัย

กอใหเกิดอาชีพตาง ๆ  ท่ีเก่ียวเนื่องกับการคาวัว
การที่ตลาดวัวเปนแหลงเศรษฐกิจที่สําคัญสงผลใหเกิดการสรางงานและอาชีพอ่ืนๆ  ที่

เกี่ยวของกับการซื้อขายวัวในหลายดาน  ตลาดวัวจึงเปนสถานที่ซ่ึงผูคนมากมายหลายกลุมเขามา
แสวงหาผลประโยชนทั้งในรูปของอาชีพบริการตาง ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายวัวภายในตลาด
อาทิ  การเปนนายทุนเลี้ยงวัว การรับจางเลี้ยงวัว  การใหเชาที่ดินเพื่อเล้ียงวัว  การรับจางขนสงวัว
การปศุสัตวที่เกี่ยวกับวัว  รวมถึงอาชีพที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการคาภายในตลาดวัวอีกหลาย
ประเภท

เปนแหลงขอมูลทางการตลาดของกลุมผูคาวัว
เนื่องจากตลาดวัวเปนศูนยกลางที่ผูประกอบการคาวัวกลุมตาง ๆ  ใชเปนสถานที่ในการ

ติดตอทํากิจกรรมการคาระหวางกัน  ตลาดวัวจึงกลายเปนแหลงขอมูลขาวสารทางการคาและการ
ตลาด  ที่กลุมผูประกอบการคาใชติดตามความเคลื่อนไหวในทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับการซื้อขายวัว
นับตั้งแตการกําหนดราคา  การขึ้นลงของราคาในแตละสัปดาห  ปริมาณความตองการวัว  ประเภท
ของวัวที่ตลาดตองการ   สภาพการตลาดของผูบริโภค   ขอมูลเกี่ยวกับพันธุวัว   ขอมูลเกี่ยวกับการ
เล้ียงวัว  ตลาดวัวจึงนับวาเปนจุดเริ่มแรกของการเขาถึงขอมูลความเคลื่อนไหวในทุก ๆ  ดานที่เกี่ยว
ของกับกิจกรรมการคาวัว  ในแตละสัปดาหที่ตลาดเปดทําการผูคาทุกกลุมที่เกี่ยวของจึงมักจะ
เดินทางมายังตลาดเสมอ  ๆ  เพื่อติดตามขอมูลการคาตลอดจนความเคลื่อนไหวดานตาง ๆ  ของ
ตลาดซื้อขายวัว

การเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
      การเจริญเติบโตของตลาดวัวดอนโก  สงผลใหพื้นที่โดยรอบของตลาดไดรับการพัฒนา

ในทุกดานตามไปดวย  การเปนสถานที่สําคัญทางเศรษฐกิจทําใหเกิดการขยายตัวของชุมชนที่ตั้งอยู
รอบตลาด   มีการพัฒนาโครงสรางดานสาธารณูปโภคในทุกดาน  การมีสถานที่ตั้งอยูในจุดที่เปน
ศูนยกลางของเสนทางคมนาคมกอใหเกิดสถานบริการรานคาเพื่อรองรับกลุมผูประกอบการคาวัว
และประชาชนในทองถ่ิน       ดังจะเห็นไดจากมีการจัดตั้งตลาดนัดซื้อขายสินคาอุปโภคและบริโภค
ขึ้นในบริเวณพื้นที่ฝงตรงขามดานทิศตะวันออกของตลาด       โดยกําหนดใหมีขึ้นในชวงเย็นวันพุธ
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ของทุกสัปดาห      บริเวณนี้จึงกลายเปนสถานที่ซ่ึงประชาชนที่อยูในละแวกชุมชนหมูบานโดยรอบ
ตลาดวัวดอนโกใชเปนแหลงจับจายสินคากันในทุกสัปดาหที่มีการจัดตลาดนัดขึ้น

บทบาทที่เก่ียวของกับชุมชนดานอื่น ๆ
 นอกเหนือจากกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการซื้อขายวัวแลว ตลาดนัดวัวดอนโกยังเปน

แหลงที่ประชาชนใชในการพบปะสังสรรคกันประจําสัปดาห  ซ่ึงประชาชนสวนหนึ่งใชเปนที่พัก
ผอนเดินเลนพบปะผูที่ตนเองรูจักคุนเคย  หรือซ้ือหาสินคาของกินของใชที่มีจําหนายภายในตลาด
โดยเฉพาะอุปกรณการเกษตรที่มีผูนํามาจําหนายในทุกสัปดาห  รวมถึงใชเปนแหลงแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับอาชีพเกษตรกรรมระหวางกัน  ซ่ึงการสนทนาเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพและการทํามาหากินดานตาง ๆ  นั้นมักจะเปนหัวขอที่นิยมนํามาสนทนาอยูเสมอ ๆ

และเนื่องจากตัวตลาดตั้งอยูบนเสนทางคมนาคมแหลงทองเที่ยว  สภาพแวดลอมของ
ตลาดวัวดอนโกจึงเปนสิ่งดึงดูดความสนใจของเหลานักทองเที่ยวทั้งชาวตางประเทศและชาวไทย
จากตางทองถ่ินที่เดินทางผานไปมา  โดยเฉพาะนักทองเที่ยวตางชาติมักนิยมเขามาเดินเที่ยวภายใน
ตลาดวัวอยูเสมอ ๆ   ตลาดวัวดอนโกจึงนับวาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่แสดงถึงวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถ่ินไดอีกประการหนึ่ง

นอกเหนือจากนี้การที่ภายในตลาดวัวมีบริเวณพื้นที่คอนขางกวางขวาง  มีอาคาร
โรงเรือนถาวรและตั้งอยูในจุดที่เปนศูนยกลางของชุมชน  หนวยงานของทางราชการจึงมักใชอาคาร
โรงเรือนรานคาของตลาดเปนสถานที่ประชุมเพื่อช้ีแจงขอราชการหรือนโยบายดานตาง ๆ  แก
ประชาชนในพื้นที่อยูเสมอ ๆ

กลุมผูทําการคาในตลาดวัวดอนโก
กลุมผูทําการคาภายในตลาดวัวดอนโกนั้นนับวามีจํานวนมากมายหลายกลุม        ซ่ึงอาจ

แบงออกเปนกลุมใหญ  ๆ  ตามลักษณะกิจกรรมการคาไดเปน   4  กลุมใหญ ๆ   ดังนี้คือ  กลุม
ผูดําเนินกิจการตลาดวัว  กลุมพอคาที่นําวัวมาขายในตลาด  กลุมพอคาที่ซ้ือวัวจากตลาด  กลุมผูมี
อาชีพใหบริการในตลาด  กลุมผูคาวัวภายในตลาดวัวดอนโกทั้งหมดนี้ลวนแลวแตมีบทบาทสําคัญ
ทางการคาภายในตลาด  จึงขอนํามากลางถึงเปนลําดับดังนี้

กลุมผูดําเนินกิจการตลาดวัวดอนโก
ตลาดวัวดอนโกเปนตลาดเอกชนเจาของผูดําเนินกิจการตลาดนับแตแรกเริ่มกอตั้งมีเพียง

รายเดียว ไมมีการดําเนินงานในลักษณะของหุนสวน  การดําเนินงานภายในตลาดเปนไปในลักษณะ
ของการดําเนินกิจการภายในครอบครัว  โดยผูใหญแสวง  รวมถึงภรรยาและบุตร  จะเปนผูชวยกัน
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ควบคุมดูแลกิจการภายในตลาดวัวดอนโกรวมกัน  โดยท่ีงานบางสวนภายในตลาดจะใชวิธีการให
ญาติพี่นอง  เพื่อนบาน  หรือชาวบานในชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมชวยดูแลกิจการ  ซ่ึงสวน
ใหญจะเปนไปในลักษณะของการไดรับผลประโยชนรวมกัน โดยชาวบานไดอาศัยตลาดเพื่อ
ประกอบอาชีพบริการดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการซื้อขายวัว  ในขณะเดียวกันเจาของตลาดก็ได
อาศัยคนเหลานี้คอยดูแลความเรียบรอยและชวยเหลืองานดานอื่นภายในตลาด   ซ่ึงถือเปนบริการ
ของตลาดใหแกผูที่เขามาทําการซื้อขายวัวภายในตลาดวัวดอนโกไปดวยในตัว  กลุมผูดําเนินกิจการ
ภายในตลาดวัวดอนโกจึงเปนผูที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยูโดยรอบตลาดแทบทั้งส้ิน

กลุมพอคาท่ีนําวัวมาขายในตลาดวัวดอนโก
กลุมพอคาที่นําวัวมาขายในตลาดวัวดอนโกนั้น กลุมพอคาวัวชาวสุโขทัยนับวาเปนกลุม

ใหญที่สุดที่นําวัวมาขายภายในตลาดวัวดอนโก  เนื่องจากพอคาชาวสุโขทัยมีจํานวนมากและ
ครอบคลุมพื้นที่ในแทบทุกอําเภอของจังหวัดสุโขทัย  ภายในกลุมพอคาชาวสุโขทัยเองจึงสามารถ
แยกออกเปนกลุมยอย ๆ  ตามภูมิลําเนาไดอีกมากมายหลายกลุม  และเมื่อรวมกับพอคาจากตาง
จังหวัดทั้งเกาและใหมที่นําวัวมาขายในตลาดวัวดอนโกแลว  อาจแบงเปนกลุมยอยตามภูมิลําเนา
ของพอคาไดดังนี้   คือ

1.  พอคาวัวบานสวน    พอคาวัวจากตําบลบานสวน  อําเภอเมือง    นับเปนพอคาวัวกลุม
ใหญของจังหวัดสุโขทัย  ทั้งนี้สืบเนื่องจากชาวบานสวนมีอาชีพที่เกี่ยวของกับการซื้อขายวัวควายมา
แตรุนบรรพบุรุษ  จนเปนที่รับรูกันในกลุมผูคาขายวัวควายทั่วไปถึงความรูความชํานาญในเรื่องวัว
ควายของชาวบานสวน   กลุมพอคาวัวบานสวนนี้นับวาเปนกลุมพอคาวัวรุนแรก ๆ  ที่นําวัวมาขาย
ในตลาดดอนโกตั้งแตเมื่อตลาดแรกเปดดําเนินการ  กระทั่งตลาดดอนโกเติบโตขึ้นเปนตลาดวัว
ขนาดใหญ

2.  พอคาวัวศรีสําโรง     พอคาศรีสําโรงนับวาเปนกลุมพอคาวัวทองถ่ินกลุมใหญภายใน
ตลาดวัวดอนโก  เพราะพอคาโดยมากมักมีภูมิลําเนาอยูใกลกับจุดที่ตั้งตลาด  หรืออาจกลาวไดวาพอ
คาวัวตามหมูบานตาง ๆ  ในเขตทองที่อําเภอศรีสําโรงนี้เกิดขึ้นมาพรอม ๆ  กับการขยายตัวของ
ตลาดวัวดอนโก  เพราะพอคาวัวจํานวนไมนอยก็เร่ิมตนอาชีพที่เกี่ยวของกับการคาวัวนี้  จากการ
เปนเกษตรกรผูเล้ียงวัวและอาศัยประสบการณที่อยูใกลตลาดพัฒนาตนเองไปสูอาชีพการเปนพอคา
วัว  พอคาวัวศรีสําโรงจึงกระจายกันอยูในแทบจะทุกชุมชนหมูบาน  โดยเฉพาะพื้นที่รอบ ๆ  ตลาด
วัวดอนโกซึ่งถือเปนแหลงผลิตหรือแหลงเลี้ยงวัวของเกษตรกรที่สําคัญ  สงผลใหปริมาณพอคาวัว
ในเขตชุมชนเหลานี้มีมากขึ้นตามไปดวย  อาทิ  พอคาวัวชาวบานไร  บานซาน  บานปากน้ํา  บาน
ราวตนจันทน  บานนาขุนไกร  สืบเนื่องจากเมื่อตลาดวัวดอนโกมีการเติบโตทางการคามากยิ่งขึ้น
การประกอบอาชีพเล้ียงวัวจึงแพรหลายไปในทุกชุมชนทองถ่ิน
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3.  พอคาวัวสวรรคโลก     ตลาดวัวดอนโกมีที่ตั้งอยูติดตอกับเขตพื้นที่อําเภอสวรรคโลก
พอคาวัวในเขตอําเภอสวรรคโลกจึงเดินทางมาติดตอซ้ือขายวัวท่ีตลาดแหงนี้ไดอยางสะดวก  โดย
เฉพาะพอคาที่มีภูมิลําเนาอยูในบริเวณชุมชนหมูบานที่ติดตอกับตําบลราวตนจันทน อําเภอศรีสําโรง
อาทิ  พอคาวัวในเขตตําบลบางขลัง  ตําบลนาทุง  ตําบลหนองกลับ  นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีพอคาวัว
ที่อยูรอบนอกออกไป  อาทิ  พอคาวัวจากในตัวอําเภอสวรรคโลก  พอคาวัวจากตําบลปากุมเกาะ
เปนตน   เพราะอาจถือไดวาเขตอําเภอสวรรคโลกนั้นมีระยะทางไมไกลจากตลาดวัวดอนโกมากนัก

4.  พอคาวัวทุงเสลี่ยม    อําเภอทุงเสลี่ยมตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของอําเภอศรีสําโรง
มีระยะทางหางจากที่ตั้งตลาดวัวดอนโกราว  30  กิโลเมตร  อีกทั้งพื้นที่สวนใหญที่เกษตรกรใชเล้ียง
วัวก็เปนพื้นที่ซ่ึงอยูในเขตรอยตอระหวางอําเภอศรีสําโรงกับอําเภอทุงเสลี่ยม ทําใหพอคาวัวท่ีมีภูมิ
ลําเนาอยูในเขตอําเภอทุงเสลี่ยมนี้ประกอบการคาวัวท่ีตลาดดอนโกไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น  ที่สําคัญ
ประการหนึ่งคือพอคาวัวจากทุงเสลี่ยมนี้ถือเปนกลุมพอคาที่นําวัวมาขายนับแตแรกเริ่มทําการเปด
ตลาด  อีกทั้งยังมีความสัมพันธกับพอคาวัวชาวเถิน  จังหวัดลําปาง  ทั้งดานความเปนญาติพี่นองและ
ดานการมีวัฒนธรรมรวมกัน  เนื่องจากชาวอําเภอทุงเสลี่ยมสวนใหญเปนกลุมคนที่อพยพยายถ่ินมา
จากอําเภอเถิน  พอคาวัวจากทุงเสลี่ยมที่ทําการคาภายในตลาดวัวดอนโกจึงมักถูกเรียกรวมกลุมกัน
ไปกับพอคาวัวชาวเถินวา “พอคาวัวคนเหนือ พอคาวัวคนลาวหรือพอคาวัวคนเมือง”    ซ่ึงคําเรียก
กลุมพอคาวัวลักษณะนี้มักใชกันเปนปกติโดยทั่วไปในหมูคนที่เขามาประกอบกิจกรรมการคาภาย
ในตลาดวัวดอนโก  แตทั้งนี้กลุมพอคาวัวทุงเสลี่ยมก็ยังถือวาเปนกลุมพอคาที่มีจํานวนนอยหาก
เปรียบเทียบกับกลุมพอคาวัวชาวเถินที่เปนพอคาวัวกลุมใหญของตลาดวัวดอนโก

5.  พอคาวัวศรีสัชนาลัย    พอคาวัวจากเขตอําเภอศรีสัชนาลัยเปนกลุมที่นําวัวเขามาขาย
ภายในตลาดวัวดอนโกในระยะหลังจากที่ตลาดเริ่มเปนที่รูจักอยางแพรหลายแลว  พรอม ๆ  กับการ
ขยายตัวของการเลี้ยงวัวเพื่อการคาไปยังเขตพื้นที่รอบนอกที่อยูหางไกลออกไป  เนื่องจากอําเภอศรี
สัชนาลัยมีจํานวนพื้นที่มากที่สุดในจังหวัดสุโขทัย  ประกอบกับยังมีสภาพเปนพื้นที่รกรางวางเปลา
และเปนปาเขาจํานวนมาก  พื้นที่เหลานี้จึงสามารถรองรับการเลี้ยงวัวเพื่อการคาซ่ึงจําเปนตองใชพื้น
ที่จํานวนมากไดดีกวาเขตอําเภออื่น ๆ  สงผลใหเกษตรกรจํานวนมากหันมาประกอบอาชีพเล้ียงวัว
เพิ่มมากขึ้น และในขณะเดียวกันก็มีพอคาวัวกลุมใหมในพื้นที่ทําการรวบรวมวัวจากเกษตรกรผูเล้ียง
เพื่อนําวัวไปขายในตลาดดอนโก

พอคาวัวในเขตอําเภอศรีสัชนาลัยที่ถือวาเปนกลุมใหญและเปนที่รูจักกันดีในหมูพอคา
วัวสุโขทัยก็คือ  พอคาวัวในเขตตําบลบานแกง  ตําบลสารจิตร  เพราะนอกจากในสองตําบลนี้จะมี
พอคาวัวอยูมากรายแลว ยังเปนแหลงเลี้ยงวัวท่ีสําคัญของอําเภอศรีสัชนาลัยอีกดวย      เพราะเขต
อําเภอศรีสัชนาลัยมีแหลงหญาบริเวณตามเชิงเขาเปนพื้นที่กวางใหญและไมไดเปนแหลงเกษตร
กรรมเพราะปลูกพืชไรเหมือนบริเวณที่ราบลุมแมน้ํายมแตอยางใด
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6.  พอคาวัวบานดานลานหอย         อําเภอบานดานลานหอยก็นับวาเปนอีกอําเภอหนึ่งที่
มีการเลี้ยงวัวเพื่อการคาจํานวนมาก    พอคาวัวในเขตอําเภอบานดานลานหอยจึงมีจํานวนมากตาม
ไปดวย   พอคาวัวกลุมนี้มักถูกเรียกกันในตลาดวัวดอนโกวา   “พอคาวัวลานหอย”  ถือวาเปนพอคา
วัวกลุมใหญและทําการคาวัวภายในตลาดดอนโกมานานตั้งแตเร่ิมกอตั้งตลาด  เนื่องจากเขตพื้นที่
อําเภอบานดานลานหอยตั้งอยูบนเสนทางคมนาคมติดตอระหวางจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตาก  
ซ่ึงเปนเสนทางการคาขายแลกเปลี่ยนวัวควายนับตั้งแตสมัยโบราณมาจนถึงยุคปจจุบัน  และทุกวันนี้
ในเขตพื้นที่อําเภอบานดานลานหอยและเขตรอยตอของพื้นที่จังหวัดตากก็ยังคงมีตลาดซื้อขายแลก
เปลี่ยนวัวควายตามชุมชนหมูบานหลาย ๆ  แหง  และถึงแมจะไมใชตลาดขนาดใหญอยางตลาดวัว
ดอนโก  แตก็เปนที่รูกันวาตลาดเหลานี้กอตั้งมานาน  พอคาวัวจากบานดานลานหอยจึงถือวาเปน
พอคาวัวอีกกลุมหนึ่งในตลาดดอนโกที่ทําการคาสืบเนื่องมาแตบรรพบุรุษรุนปูยาตายาย

7.  พอคาวัวคีรีมาศ    ในเขตอําเภอคีรีมาศนับวาเปนพื้นที่ซ่ึงมีการเลี้ยงวัวจํานวนมากที่
สุดของจังหวัดสุโขทัย     พอคาวัวจากเขตอําเภอคีรีมาศจึงมีจํานวนมากตามไปดวย  พอคาวัวกลุมนี้
ประกอบการคาภายในตลาดวัวดอนโกมาตั้งแตเร่ิมกอตั้งตลาดและเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ  ตาม
การขยายตัวของการคาวัว  ซ่ึงสงผลใหปริมาณการเลี้ยงวัวในพื้นที่อําเภอคีรีมาศเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
เกษตรกรที่มีประสบการณการเลี้ยงวัวบางรายจึงพัฒนาตัวเองขึ้นมาสูอาชีพการเปนพอคารวบรวม
วัวที่มีอยูจํานวนมากตามชุมชนหมูบานของตนเขามาขายยังตลาดวัวดอนโก

8.  พอคาวัวกงไกรลาศ   ภายในกลุมพอคาวัวสุโขทัยดวยกันนั้นพอคาวัวจากเขตอําเภอ
กงไกรลาศหรือที่เรียกกันสั้น ๆ  วา  “พอคาวัวบานกง”  นี้  นับเปนกลุมพอคาวัวรายใหมที่เขามาทํา
การคาวัวที่ตลาดดอนโกในระยะหลังจากที่ตลาดไดขยายใหญโตจนเปนที่รูจักจากพอคาทั่วไปแลว     
อีกทั้งพอคาวัวจากเขตอําเภอกงไกรลาศนี้ยังมีจํานวนไมมากรายนักและถือวาเปนกลุมพอคารายยอย
ขนาดเล็กหากนําไปเปรียบเทียบกับพอคากลุมอ่ืน ๆ  ในเขตสุโขทัยดวยกันเอง

 9.  พอคาวัวชาวเถิน     พอคาวัวจากเมืองเถินจังหวัดลําปาง      นับเปนกลุมพอคาวัวรุน
บุกเบิกที่ทําการคาที่ตลาดวัวดอนโกมานับแตแรกเริ่มมีการกอตั้งตลาด  พอคาวัวกลุมนี้ทําการคาซ้ือ
ขายแลกเปลี่ยนวัวควายในเขตพื้นที่สุโขทัยสืบเนื่องตอมาจากรุนพอแมปูยาตายาย  พอคาวัวจาก
เมืองเถินจึงเปนกลุมที่มีความสัมพันธกับเจาของตลาดวัวดอนโกอยางแนนแฟน  อีกทั้งยังเปนกลุม
พอคาที่ผูคนในชุมชนทองถ่ินสุโขทัยรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับการคาวัวควายรูจักเปนอยางดี

พอคาวัวชาวเถินนับเปนพอคาตางจังหวัดกลุมใหญสุด   ที่นําวัวเดินทางมาขายในตลาด
วัวดอนโก  อาจกลาวไดวาในแตละรอบสัปดาหที่ตลาดเปดทําการซื้อขายวัวนั้น  พอคาวัวชาวเถิน
เปนกลุมที่นําวัวเขามาขายในตลาดคราวละจํานวนมาก  พอคาวัวชาวเถินที่ทําการคาเปนจํานวนมาก
ในตลาดดอนโกนี้ทําใหกลุมพอคาวัวดวยกันเองเรียกแหลงคอกวัวของพอคากลุมนี้วา          “บริเวณ
คอกวัวของพอคาคนเหนือหรือพอคาคนเถิน”    เนื่องจากเปนแหลงเฉพาะที่มีขนาดใหญและจํานวน
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พอคามาก  อีกทั้งยังเปนกลุมพอคาที่ทําการคาวัวในตลาดวัวดอนโกมาเปนเวลานาน  ผูที่ทําการคา
ในตลาดวัวดอนโกทั้งผูซ้ือผูขายและคนทั่วไปจึงรูจักกันเปนอยางดี

กลุมพอคาวัวชาวเถิน  จังหวัดลําปาง  ที่นําวัวเดินทางมาขายที่ตลาดวัวดอนโกนี้มีภูมิ
ลําเนาอยูในเขตพื้นที่หลายตําบลของอําเภอเถิน  อาทิ  ตําบลเทศบาลเมืองเถิน  ตําบลเสนบุรี  ตําบล
นาโปง  ตําบลแมถอด  ตําบลแมวา  ตําบลแมปะ  ตําบลลอมแรด  เปนตน

นอกเหนือจากพอคาวัวในเขตอําเภอเถินแลวในกลุมนี้ยังมีพอคาวัวจากเขตพื้นที่อ่ืน ๆ
ของจังหวัดลําปางรวมอยูดวยโดยเฉพาะพอคาวัวในเขตอําเภอเมือง  แตเนื่องจากมีเปนจํานวนนอย
คนสวนใหญจึงมักเรียกรวมกันไปวา  กลุมพอคาวัวเมืองเถิน  หรือไมบางที่ก็เรียกวา  พอคาวัว
คนเมืองเหนือ  เพราะนอกจากจะมีภูมิลําเนาอาศัยอยูในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกันมีวิถีทางวัฒนธรรม
รวมกันแลว  พอคาวัวกลุมนี้สวนใหญก็มักจะมีความสัมพันธกันในลักษณะของการเปนญาติพี่นอง
หรือการเปนเพื่อนบานกัน  และชักนํากันเขามาสูอาชีพการคาวัว  ทําใหพอคาวัวกลุมนี้มีการรวม
กลุมกันคอนขางชัดเจน

10.  พอคาวัวกําแพงเพชร          พอคาวัวจากจังหวัดกําแพงเพชรที่เดินทางนําวัวมาขาย
ที่ตลาดวัวดอนโกนั้นมีจํานวนไมมากนัก  แตก็ถือวาเปนกลุมพอคาตางจังหวัดที่นําวัวมาขายอยาง
สม่ําเสมอและมีความคุนเคยกับพอคาวัวชาวสุโขทัยเปนอยางดี  ทั้งนี้สวนหนึ่งก็เนื่องมาจากพอคา
วัวจากกําแพงเพชรที่นําวัวมาขายสวนใหญมักจะมีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่รอยตอระหวางจังหวัด
กําแพงเพชรกับจังหวัดสุโขทัย  โดยเฉพาะในเขตอําเภอพรานกระตาย  ซ่ึงติดตอกับอําเภอคีรีมาศ
และอําเภอบานดานลานหอย  ทําใหพอคาวัวเหลานี้คุนเคยกับพื้นที่เปนอยางดี  อีกทั้งระยะทาง
ระหวางกําแพงเพชรกับสุโขทัยมายังตลาดวัวดอนโกนั้นก็ถือวามีระยะทางไมไกลมากนักพอคาวัว
สามารถเดินทางไปกลับไดอยางสะดวก  พอคาวัวจากกําแพงเพชรจึงเดินทางนําวัวมาขายที่ตลาด
ดอนโกเปนประจําในแตละสัปดาหที่ตลาดเปดทําการ

11.  พอคาวัวตาก         พอคาวัวจากจังหวัดตากที่นําวัวมาขายนั้นสวนหนึ่งอาจรวมกับ
กลุมพอคาวัวบานดานลานหอย  เนื่องพอคาวัวมักจะมีภูมิลําเนาอยูในเขตรอยตอระหวางตากกับเขต
อําเภอบานดานลานหอย  โดยเฉพาะพอคาวัวชาวบานวังประจบที่มักทําการคารวมกับพอคาวัวใน
เขตบานดานลานหอย  เพราะนอกจากจะมีภูมิลําเนาอยูใกลกันแลวยังมีความรูจักคุนเคยตอกัน
ในกลุมพอคาวัวเปนการสวนตัวดวย

นอกเหนือจากที่กลาวมานี้พอคาวัวจากตางจังหวัดที่นําวัวเดินทางมาขายภายในตลาดวัว
ดอนโก  ยังมีมาจากอีกหลาย ๆ  จังหวัด  แตโดยมากแลวการนําวัวมาขายมักจะเปนไปในลักษณะ
ของการมาทําการคาเปนคร้ังคราวไมสม่ําเสมออยางพอคาวัวจากอําเภอเถิน  จังหวัดลําปาง  พอคาวัว
กําแพงเพชร  และพอคาวัวตาก  พอคาวัวตางจังหวัดเหลามีทั้งจากจังหวัดใกลเคียงและจากจังหวัดที่
ไกลออกไป  อาทิ  พอคาวัวจากอุตรดิตถ  พิษณุโลก   ลําพูน  เชียงใหม   เชียงราย  เปนตน
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กลุมพอคาท่ีมาซื้อวัวจากตลาดวัวดอนโก
กลุมพอคาที่เดินทางมาซื้อวัวจากตลาดนับวาเปนผูมีบทบาทความสําคัญตอการเติบโต

ของตลาดวัวดอนโกเปนอยางมาก  แมวาจํานวนพอคาวัวท้ังเกาและใหมที่เดินทางมาซื้อวัวในตลาด
จะมีจํานวนมาก แตก็อาจแบงออกเปนกลุมใหญ  ๆ  ตามภูมิภาค  ไดดังตอไปนี้

1.  กลุมพอคาวัวภาคอีสาน      พอคาวัวจากภาคอีสานนี้ถือเปนพอคาผูซ้ือวัวกลุมใหญที่
เดินทางมาซื้อวัวในตลาดดอนโก  พอคากลุมนี้เดินทางมาซื้อวัวนับแตเร่ิมมีการกอตั้งตลาด  และมี
บทบาทอยางสําคัญที่ชวยทําใหตลาดวัวดอนโกเติบโตทางการคาขึ้นเปนตลาดวัวขนาดใหญของ
ทองถ่ิน  และเนื่องจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเปนตลาดการบริโภคเนื้อวัวขนาดใหญที่มีปริมาณ
ความตองการเนื้อวัวเพื่อการบริโภคในแตละสัปดาหจํานวนมาก พอคาวัวจากภาคอีสานจึงซ้ือวัว
ออกจากตลาดคราวละจํานวนมาก  เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของจํานวนพอคาวัวภาคอีสานที่เขามาซื้อวัวใน
ตลาดดอนโกจึงสงผลใหการคาวัวของตลาดขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ  เพราะการมีจํานวนพอคาซ้ือวัวออก
จากตลาดมากทําใหพอคาทองถ่ินนําวัวเขามาขายในตลาดเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย

โดยในแตละสัปดาหที่ตลาดเปดทําการจะมีพอคาวัวจากอีสานไมต่ํากวา  30 -  40  ราย
เดินทางมาซื้อวัว  ซ่ึงหากนับเปนจํานวนคันรถ  6  ลอ  ที่พอคาใชในการบรรทุกขนสงวัวแลวจะมี
ประมาณสัปดาหละ    50 – 60   คันรถขึ้นไป       โดยท่ีรถคันหนึ่งจะบรรทุกวัวไปไดประมาณตั้งแต
20 – 30  ตัวขึ้นไป   ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับขนาดของวัวท่ีพอคาแตละรายจะทําการซื้อ    การซื้อวัวในแตละ
สัปดาหคราวละจํานวนมากนี้ทําใหกลุมพอคาวัวจากภาคอีสานมีบทบาทสําคัญเปนอยางมาก     
เกี่ยวกับการประกอบการคาวัวภายในตลาดดอนโก

กลุมพอคาวัวจากจังหวัดภาคอีสานที่ทําการคาในตลาดวัวดอนโกอาจแบงตามภูมิลําเนา
ของพอคาไดดังตอไปนี้  พอคาวัวจากจังหวัดอุดรธานี  พอคาวัวจากจังหวัดมหาสารคราม พอคาวัว
จากจังหวัดหนองวัวลําภู  พอคาวัวจากจังหวัดสกลนคร  พอคาวัวจากจังหวัดชัยภูมิ พอคาวัวจาก
จังหวัดกาฬสินธุ  พอคาวัวจากจังหวัดรอยเอ็ด  พอคาวัวจากจังหวัดขอนแกน พอคาวัวจากจังหวัด
เลย  พอคาวัวจากจังหวัดหนองคาย  พอคาวัวจากจังหวัดอุบลราชธานี

2.  กลุมพอคาวัวภาคกลาง   กลุมพอคาวัวจากภาคกลางนับวาเปนพอคาวัวอีกกลุมหนึ่งที่
มีบทบาทสําคัญตอการคาวัวภายในตลาดดอนโก  เนื่องจากพอคากลุมภาคกลางจะซื้อวัวคราวละ
จํานวนมากเพื่อปอนตลาดผูบริโภคเนื้อในภาคกลาง  แตทั้งนี้การเดินทางมาซื้อวัวของพอคาจาก
ภาคกลางนี้จะเปนไปในลักษณะที่ไมสม่ําเสมออยางกลุมพอคาวัวจากภาคอีสาน
 กลุมพอคาวัวจากภาคกลางสวนใหญจะซื้อวัวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปเลี้ยงในฟารม
ปศุสัตวกอนที่จะนําสงเขาโรงฆาสัตวอีกทอดหนึ่ง  พอคากลุมนี้จึงเดินทางมาซื้อวัวที่ตลาดดอนโก
ไมตรงกัน       โดยบางรายอาจเดินทางมาในลักษณะสัปดาหเวนสัปดาห          พอคาบางรายอาจเวน
2     สัปดาหหรือเดินทางมาซื้อเดือนละครั้ง       แตทั้งนี้พอคาจะเดินทางมาซื้อวัวตามแตระยะเวลาที่
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ตองการวัวของตน   การเดินทางมาซื้อวัวของพอคาภาคกลางจึงเปนลักษณะตางคนตางมา
พอคาวัวจากจังหวัดภาคกลางที่เดินทางมาซื้อวัวจากตลาดดอนโกนั้นมีมาจากหลาย ๆ

จังหวัด  อาทิ  พอคาวัวจากกรุงเทพมหานคร  พอคาวัวจากจังหวัดปทุมธานี  พอคาวัวจากจังหวัด
นนทบุรี  พอคาวัวจากจังหวัดนครปฐม  พอคาวัวจากจังหวัดสุพรรณบุรี  พอคาวัวจากจังหวัด
เพชรบุรี  พอคาวัวจากจังหวัดราชบุรี  พอคาวัวจากจังหวัดกาญจนบุรี   พอคาวัวจากจังหวัดอุทยัธานี
พอคาวัวจากจังหวัดอยุธยา

3.  พอคาวัวภาคเหนือ   เนื่องจากตลาดวัวดอนโกมีที่ตั้งอยูระหวางเขตภาคเหนือตอน
ลางและภาคเหนือตอนบน การเดินทางมายังตลาดวัวดอนโกของพอคาวัวจากจังหวัดตาง ๆ  ของ
ภาคเหนือจึงสามารถกระทําไดโดยงาย  ในทุกสัปดาหที่ตลาดเปดทําการพอคาวัวจากจังหวัดตาง ๆ
ในภาคเหนือจึงมักเดินทางมาหาซื้อวัวจากตลาดดอนโกเปนประจํา  ซ่ึงโดยสวนใหญแลวมักจะซื้อ
เพื่อวัตถุประสงคของการนําวัวไปขายใหเกษตรกรเลี้ยงเปนสวนมาก

พอคาวัวจากจังหวัดภาคเหนือที่เดินทางมาซื้อวัวจากตลาดวัวดอนโก  อาจแบงตามเขต
จังหวัดตาง ๆ  ไดดังนี้  คือ  พอคาวัวจากจังหวัดลําปาง  พอคาวัวจากจังหวัดตาก  พอคาวัวจาก
จังหวัดกําแพงเพชร  พอคาวัวจากจังหวัดพิษณุโลก  พอคาวัวจากจังหวัดเพชรบูรณ  พอคาวัวจาก
จังหวัดอุตรดิตถ     พอคาวัวจากจังหวัดแพร   พอคาวัวจากจังหวัดนาน     พอคาวัวจากจังหวัดพะเยา
พอคาวัวจากจังหวัดลําพูน    พอคาวัวจากจังหวัดเชียงใหม    พอคาวัวจากจังหวัดเชียงราย

นอกเหนือจากพอคาวัวที่ถือวาเปนผูซ้ือรายใหญที่ซ้ือวัวออกจากตลาดวัวดอนโกแลว      
ผูซ้ืออีกกลุมหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญทางการคาเปนอยางมากก็คือ กลุมผูซ้ือวัวรายยอยซ่ึงเปน
เกษตรกรผูเล้ียงวัวในทองถ่ินจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกลเคียง กลุมผูซ้ือวัวไปเลี้ยงนี้แมจะมี
ปริมาณที่ไมแนนอนในแตละสัปดาห   แตก็นับวาเปนผูซ้ือกลุมใหญ  ซ่ึงหากรวมกันแลวก็มีเปน
จํานวนมาก  โดยเกษตรกรผูเล้ียงเหลานี้จะเดินทางมาซื้อวัวภายหลังจากที่ไดทําการขายวัวที่ตนเล้ียง
ใหแกพอคา ผูรวบรวมวัวแลว  การซื้อหาวัวไปเลี้ยงของเกษตรกรนี้จึงมีวนเวียนสับเปลี่ยนกันเดิน
ทางมาเลือกซื้อวัวจากตลาดอยูตลอดเวลาที่ตลาดเปดทําการในแตละสัปดาห  เกษตรกรผูเล้ียงวัว
สวนใหญมักนิยมที่จะเดินทางมาเลือกซื้อวัวจากตลาดไปเลี้ยงดวยตนเอง   เนื่องจากภายในตลาดมี
จํานวนวัวใหเลือกซื้อไดคอนขางมาก  ผูซ้ือสามารถเลือกหาตอรองราคาตามที่ตองการไดอยางสะ
ดวด  อีกทั้งตลาดยังตั้งอยูในบริเวณที่สามารถเดินทางมาไดอยางสะดวกและระยะทางไมไกลจน
ตองสิ้นเปลืองคาใชจายมากเกินไปนัก

การซื้อวัวของเกษตรกรผูเล้ียงในทองถ่ินสุโขทัยนั้นผูที่ตองการซื้อจะเดินทางมาจากทุก
ชุมชนทองถ่ิน ทั้งที่มีภูมิลําเนาอยูบริเวณพื้นที่โดยรอบของตลาดในเขตอําเภอศรีสําโรง  อําเภอเมือง
สุโขทัย  อําเภอทุงเสลี่ยม  อําเภอสวรรคโลก  อําเภอศรีสัชนาลัย  อําเภอศรีนคร  อําเภอกงไกรลาศ
อําเภอคีรีมาศ และอําเภอบานดานลานหอย  สวนตางจังหวัดนั้นโดยมากก็มักจะมาจากจังหวัดที่มี
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พื้นที่ติดตอใกลเคียงกับเขตจังหวัดสุโขทัย  อาทิ  อุตรดิตถ  พิษณุโลก  ตาก  กําแพงเพชร  ลําปาง
แพร   เปนตน

  กลุมอาชีพบริการ ในตลาดวัวดอนโก
การดําเนินกิจกรรมการคาวัวภายในตลาดดอนโกในแตละรอบสัปดาหนั้น  นอกเหนือ

จากกลุมผูซ้ือผูขายแลว      กลุมผูมีอาชีพใหบริการดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายวัวภายใน
ตลาดนับวาเปนกลุมที่มีบทบาทสําคัญมากอีกกลุมหนึ่ง  ทั้งนี้ก็เนื่องจากในแตละสัปดาหทีต่ลาดเปด
ทําการนั้นจะมีผูประกอบการคาที่เกี่ยวของกับวัวควายจํานวนมากเดินทางมาทํากิจกรรมการคาที่
ตลาด  อาชีพบริการดานตาง ๆ  จึงเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการขยายตัวของการคาวัวภายในตลาดดอน
โก  สําหรับกลุมผูมีอาชีพใหบริการดานตาง ๆ  ในตลาดดอนโกนี้  อาจแบงออกเปนลักษณะของ
อาชีพตาง ๆ  ไดดังนี้  คือ

1.  รานคาขายอาหารและเครื่องดื่มในตลาด  ภายในตลาดวัวมีการปลูกสราง   โรงเรือน
ขึ้นเพื่อใหเปนสถานที่บริการขายอาหารและเครื่องดื่มแกพอคาและผูที่เดินทางมาซื้อขายวัวที่ตลาด  
โดยผูที่เขามาประกอบอาชีพคาขายอาหารนี้สวนหนึ่งก็จะเปนญาติพี่นองของเจาของตลาดหรือไมก็
เปนชาวบานที่เปนคนทองถ่ินที่มีภูมิลําเนาอยูรอบ ๆ  ตลาด  รานคาในตลาดดอนโกนี้จะใหบริการ
เฉพาะในวันที่ตลาดเปดทําการ   ซ่ึงในสัปดาหหนึ่ง ๆ  อาจเปดขาย  2 – 3  วัน  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับระยะ
เวลาการคาขายวัวในตลาด  การบริการอาหารและเครื่องดื่มนี้   บางรานอาจขายตลอดวันตลอดคืน
เนื่องจากผูที่เดินทางมาซื้อขายวัวที่ตลาดนั้นมีมาตลอดเวลา  รวมถึงบางคราวชาวบานที่อยูโดยรอบ
ก็เขามาซื้ออาหารจากรานคาในตลาดดวย  ผูประกอบการรานคาในตลาดวัวนี้จึงนับวามีรายไดดี
แมจะไมไดทําการคาเปนประจําทุกวัน  ปกติแลวรานคาภายในตลาดดอนโกจะมีอยูประมาณ  8 –
10  ราน  ซ่ึงในแตละสัปดาหที่ตลาดเปดทําการอาจเปดบริการไมครบทุกราน  โดยรานที่เปดบริการ
เปนหลักก็คือ  รานขายขาว  ซ่ึงมีอยูทั้งหมด  4  ราน  ประเภทรายการอาหารที่มีในตลาดสวนมากก็
มักจะเปนอาหารภาคกลางที่คนสวนใหญทั่วไปบริโภคกัน  จะพิเศษอยูบางก็ตรงที่มีอาหารประเภท
เนื้อวัว  เครื่องในวัว  ลาบ  ลู  ของชาวอีสานและอาหารของชาวเหนือใหบริการ  ทั้งนี้ก็อาจเนื่องจาก
พอคาวัวที่เดินทางมาซื้อขายวัวเปนชาวอีสานและชาวเหนือเสียเปนสวนใหญ  การคาขายอาหารและ
เครื่องดื่มภายในตลาดวัวดอนโกนี้  โดยปกติแลวทางเจาของตลาดไมไดจัดเก็บคาใชจายจากพอคา
แมคา  เพียงแตใหชวยดูแลในเรื่องของความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย  รวมถึงการชวย
ดูแลความสงบเรียบรอยในเวลากลางคืนตลอดชวงที่ตลาดเปดทําการ

2.  รานคาขายอุปกรณการเลี้ยงวัว        รานคาขายอุปกรณเล้ียงวัวและเครื่องมือทําการ
เกษตรจัดเปนรานคาขายของเร        ซ่ึงผูประกอบการเจาของรานจะนําสินคาบรรทุกรถยนตสวนตัว
เดินทางมาเปดรานขายสินคาเปนประจําทุกครั้งที่ตลาดเปดดําเนินการ    โดยจะวางแผงขายสินคาใน
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บริเวณดานหนาติดกับกองอํานวยการของตลาด  เพราะเจาของตลาดไดอาศัยใชเครื่องขยายเสียง
ของรานคานี้ในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานตาง ๆ  ของทางตลาด  ใหแกพอคาวัวและผูที่
เขามาซื้อขายวัวในตลาดดวย  สําหรับสินคาภายในรานที่เจาของนํามาขายนั้นสวนใหญก็มักจะเปน
อุปกรณจิปาถะทั่วไปที่เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวและการเกษตร  อาทิ  เชือกมัดวัว  กระดิ่ง  ปลอกคอวัว
เปลนอน  ไฟฉาย  มีด  จอบ  เสียม  ปุย  ยาฆาแมลง  ยาฆาหญา  ฯลฯ  นอกเหนือจากอุปกรณเล้ียงวัว
และการเกษตรแลวก็ยังมีขาวของเครื่องใชอ่ืน ๆ  อีกมากมายที่เจาของรานนํามาขายปะปนกันไปใน
รานคา  อาทิ  ตลับเทปและแผนซีดีเพลงลูกทุง  ซีดีภาพยนตทั้งในประเทศและตางประเทศ  เปนตน

3.  อาชีพขายหญาเลี้ยงวัว    เนื่องจากในวันเปดทําการซื้อขายวัวภายในตลาด   พอคาวัว
ที่นําวัวมาขายตองใชหญาเพื่อเปนอาหารแกวัวท่ีตนนํามา  อาชีพบริการขายหญาใหแกพอคาวัวภาย
ในตลาดจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก  ในตลาดวัวดอนโกจะมีผูบริการขายหญาจํานวน  3  ราย
โดยทําการขายเปนคันรถที่นํามาใชบรรทุกหญา  ผูขายหญาจะกําหนดราคาในอัตราเดียวกัน  คือ คัน
รถละ  30  บาท  เมื่อพอคาวัวตองการซื้อหญาก็จะสั่งใหผูขายนํามาสงใหที่คอกวัวของตน  ซ่ึงปกติ
แลวผูขายหญาแตละรายมักจะมีลูกคาของตนเองโดยการแบงพื้นที่คอกวัวของตลาดในการให
บริการ  การขายหญาในตลาดวัวจะเริ่มขึ้นนับตั้งแตวันที่พอคาเริ่มนําวัวเขามายังตลาดจนกระทั่งการ
ซ้ือขายวัวส้ินสุดลงในแตละสัปดาห    การใหบริการหญานี้นอกจากพอคาที่นําวัวมาขายแลวพอคาที่
เดินทางมาซื้อวัวก็จําเปนตองซื้อหญาใหกับวัวดวยเชนกัน  เนื่องจากพอคาบางรายตองนําวัวเดินทาง
ในระยะไกล ๆ  จึงตองซื้อหญาติดรถที่บรรทุกวัวไปดวย

4.  อาชีพขายน้ําใหพอคาวัว   อาชีพขายน้ําใหกับพอคาวัวในตลาดดอนโกก็เปนไปใน
ลักษณะเดียวกันกับอาชีพขายหญา ผูขายน้ําในตลาดจะมีรถขนสงที่ตอข้ึนเพื่อบรรทุกน้ําโดยเฉพาะ
เพื่อบริการสงน้ําใหกับพอคาวัวตามคอกตาง ๆ  ซ่ึงปกติแลวคอกวัวทุกคอกมักจะมีวงลอปูนเพื่อใส
น้ําใหวัว   เมื่อตองการที่จะซื้อน้ําใหวัว  พอคาวัวก็จะสั่งใหเจาของรถน้ํานําน้ํามาใสใหและกอนที่จะ
เติมน้ําให   ผูมีอาชีพสงน้ําก็มักจะตองบริการทําความสะอาดวงลอปูนใสน้ําใหกับพอคาเจาของคอก
วัวดวย  สําหรับคาบริการน้ําในตลาดนั้นจะคิดในอัตราเดียวกัน  คือ  คร้ังละ  20  บาท  การให
บริการน้ําของตลาดดอนโกมีผูใหบริการทั้งหมด  3  ราย  และมีการแบงพื้นที่ตลาดเพื่อใหบริการ
เชนเดียวกับการขายหญา  ผูที่เขามาประกอบอาชีพใหบริการนี้เปนชาวบานที่อยูในบริเวณตลาด
ดอนโก  เจาของตลาดไมไดเรียกเก็บคาใชจายแตอยางใด  แตจะใหชวยดูแลความเรียบรอยในวันที่มี
การซื้อขายวัวภายในตลาด

5.  อาชีพขับรถลากวัว      พอคาที่นําวัวเขามาขายในตลาดนั้นสวนใหญไมไดมีรถยนต
บรรทุกวัวของตนเอง  แตจะวาจางจากผูที่นํารถยนตมารับจางบรรทุกวัว       ซ่ึงโดยมากแลวเจาของ
รถสวนใหญมักจะมีภูมิลําเนาอยูไมไกลจากตลาดวัวดอนโกมากนัก  การวาจางสวนมากจะเปนใน
ลักษณะเจาประจําระหวางพอคาวัวกับเจาของรถ  ซ่ึงเจาของรถบางรายอาจรับบรรทุกวัวใหแกพอคา
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วัว 2 – 3  รายข้ึนไปตามแตจะจัดสรรเวลาได  โดยเจาของรถลากวัวจะเริ่มงานตั้งแตการนัดหมายกับ
พอคาวัวเพื่อไปรับวัวตามทองที่ตาง ๆ  ตามแตที่พอคาจะไปติดตอซ้ือหาไวเพื่อบรรทุกวัวมาพักไวที่
คอกภายในตลาด  และหากวัวท่ีนํามาขายไดไมหมดพอคาวัวก็จําเปนตองวาจางรถเพื่อบรรทุกวัว
กลับไปไวที่แหลงเลี้ยงของตนอีกครั้ง  อาชีพขับรถลากวัวจึงนับเปนอาชีพที่ตองเกี่ยวเนื่องอยูกับพอ
คาวัวโดยตรง   ปกติแลวรถยนตที่บรรทุกวัวสวนใหญมักจะเปนรถประเภท  6  ลอ  คาบริการวาจาง
ขึ้นอยูกับวาจะตกลงกันอยางไร  แตหากเปนในเขตจังหวัดแลวมักจะคิดคาบริการตามจํานวนวัวที่
บรรทุก  คือ  ตัวละ  30  บาท  ทั้งนี้ไมเกี่ยวกับระยะทางซึ่งโดยมากก็อาจไกลบางใกลบาง    แตโดย
ปกติแลวเจาของรถมักรับจางจากพอคาวัวเปนประจํา   การวาจางรถนี้บางครั้งพอคาจากตางถ่ินที่มา
ซ้ือวัวก็มักจะเดินทางมาโดยรถยนตสวนบุคคล  ภายหลังจากซื้อวัวไดเรียบรอยรอยก็จะวาจางรถใน
ตลาดเพื่อบรรทุกวัวนําไปสงในจังหวัดตาง ๆ  อาทิ  กรุงเทพมหานคร  เพชรบุรี  นครปฐม  และมี
บางรายวาจางไกลถึงชายแดนประเทศมาเลเซีย

 6.  อาชีพปลูกสรางคอกวัว       ภายในตลาดวัวมักมีการปลูกสรางตอเติมและซอมแซม
คอกวัวอยูเสมอ  ซ่ึงพอคาเจาของคอกวัวโดยมากมักจะไมทําเอง    เนื่องจากพอคาสวนมากเห็นวา
เปนการยุงยากและเสียเวลา  งานตาง ๆ  เหลานี้เจาของคอกวัวจึงมักวาจางผูที่มีฝมือทางงานชาง
ที่อาศัยอยูรอบ ๆ  ตลาดเปนผูมารับจางทํา  หรือเจาของตลาดวัวก็มักจะใหบริการโดยมีผูที่คอยรับ
จางปลูกสรางซอมแซมคอกวัวประจําตลาด  ซ่ึงการตกลงราคาก็ขึ้นอยูกับลักษณะและปริมาณของ
งานตามแตผูวาจางและผูรับจางจะตกลงกัน

 7.  อาชีพแทงจมูกรอยเชือกวัว        เนื่องจากวัวที่นํามาขายในตลาดสวนหนึ่งจะยังไมได
ถูกเจาะรูจมูกเพื่อรอยเชือกสําหรับลากจูงบังคับวัว  ภายในตลาดจึงมีผูที่ชํานาญคอยรับจางในการ
เจาะรูจมูกวัวและรอยเชือกจูงวัว งานรับจางนี้สวนใหญแลวจะเปนของคนในทองถ่ินที่ตั้งตลาด
โดยคิดอัตราคาบริการเจาะตัวละ  10  บาท

 8.  อาชีพรับจางเฝาวัว    การนําวัวมาคางคืนที่คอกวัวในตลาดกอนวันที่ตลาดเปดทําการ
ซ้ือขายนั้น  พอคาที่นําวัวเดินทางมาจากตางจังหวัดจะนอนคางคืนที่ตลาดเพื่อเฝาวัวท่ีนํามา  แต
สําหรับพอคาบางรายที่มีภูมิลําเนาอยูไมหางไกลจากตลาดมากนัก  มักนิยมเดินทางกลับไปนอน
ที่บานแลวเดินทางมาตลาดอีกครั้งในตอนเชามืดของวันรุงขึ้น  พอคาที่ไมไดอยูเฝาวัวนี้สวนหนึ่งจึง
นิยมที่จะวาจางผูที่รับจางนอนเฝาวัว   ทั้งนี้สวนหนึ่งก็เนื่องจากเพื่อความสบายใจเพราะวัวมีราคา
แพง  โดยผูเฝาอาจจะคอยดูแลทั้งการใหหญาใหน้ําวัวใหกับผูวาจางดวย    การวาจางนั้นอาจไมมี
กําหนดแนนอนตายตัว   เพราะบางครั้งพอคาวัวก็มักมีความคุนเคยกับผูที่นอนเฝาวัว  การใหผล
ประโยชนตอบแทนแกผูวาจางอาจเปนในรูปอื่น ๆ  ดวย   แตหากเปนรูปของเงินคาตอบแทนแลว
มักจะคิดในอัตรา  100  บาทตอคืน  การอยูเฝาวัวของผูมีอาชีพรับจางเฝาประจํานั้น  ผูเฝาจะปลูกเพิง
พักในบริเวณระหวางคอกวัว    เพิงพักที่สรางขึ้นจะยกพื้นสูงเพื่อที่จะสามารถมองดูบริเวณคอกวัวท่ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



98

ตนรับเฝาไดอยางทั่วถึง     แตทั้งนี้พอคาวัวบางรายอาจวาจางใหผูรับจางเฝาวัวนอนที่คอกวัวของตน
เปนการเฉพาะก็มี     ในกรณีที่คอกวัวอาจอยูในตลาดบริเวณตรงที่ลับตาคน  เพราะปกติแลวคอกวัว
ทั่วไปมักจะมีเพิงพักหรือแครไมสรางขึ้นไวสําหรับนั่งหรือนอนพัก

9.  อาชีพฉีดวัคซีนปองกันโรค    การฉีดวัคซีนปองกันโรคใหกับวัวกอนที่จะนําวัวออก
จากตลาดนั้น  แมจะอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปศุสัตวซ่ึงมีหนาที่ใหบริการ  แตเนื่องจาก
มีขอจํากัดในเรื่องของจํานวนเจาหนาที่และภาระงาน  ผูรับผิดชอบฉีดวัคซีนในวันที่ตลาดเปดการ
ซ้ือขายวัวจึงเปนของเจาหนาที่อาสาสมัครซึ่งไดรับการอบรมจากสํานักปศุสัตวใหเปนผูทําหนาที่
แทน  โดย เจาของตลาดจะจัดสถานที่ใหบริการอยูดานหนา    ตรงบริเวณดานทางเขาออกของตลาด
โดยคิดอัตราคาบริการฉีดวัคซีนวัว  ตัวละ  10  บาท

การซื้อขายวัวของกลุมผูคาในตลาดวัวดอนโก
การคาวัวภายในตลาดวัวดอนโกนั้นมีความเกี่ยวของอยูกับกลุมผูทําการคา  3  กลุม

ใหญๆ  ดวยกัน  คือ  กลุมผูดําเนินกิจการเจาของตลาด  กลุมพอคาที่นําวัวเขามาขายในตลาด  กลุม
พอคาและผูเล้ียงที่ซ้ือวัวจากตลาด  กลุมผูทําการคาหลัก ๆ  ดังกลาวเหลานี้จะเขาไปมีสวนรวมและ
มีบทบาทในกิจกรรมทางการคาในตลาดวัวดอนโกนับตั้งแตตลาดเปดทําการจนกระทั่งสิ้นสุดเวลา
การซื้อขายวัวในแตละสัปดาห  ซ่ึงจะขอนําสภาพการซื้อขายวัวของผูทําการคากลุมตาง ๆ  ภายใน
ตลาดวัวดอนโก  มากลาวถึงดังนี้

   กลุมผูดําเนินกิจการเจาของตลาด
ในการเปดดําเนินงานซื้อขายวัวของตลาดแตละสัปดาหนั้น เจาของตลาดจะเปนผู

กําหนดวันและระยะเวลาการซื้อขายขึ้น  ซ่ึงจะเปนที่รูกันในกลุมผูมีอาชีพซ้ือขายวัว  เพื่อที่ทุกฝาย
จะไดเดินทางมาทําการซื้อขายกันไดตรงตามเวลาที่นัดหมายไว  เจาของตลาดจะจัดเจาหนาที่คอยให
บริการอํานวยความสะดวกแกผูซ้ือและผูขายในทุกดานเทาที่สามารถบริการใหได  นับตั้งแตที่พอคา
นําวัวเขามาไวในคอกเพื่อเตรียมขายที่ตลาด  โดยเจาของตลาดจะจัดเจาหนาที่คอยตรวจนับจํานวน
วัวที่มีผูนําเขามาขายในตลาด  คอยดูแลรับผิดชอบดานเวรยาม  การรักษาความปลอดภัยทั้งในเวลา
กลางวันและกลางคืนระหวางที่มีการซื้อขาย    ทั้งนี้ก็เพื่อปองกันเหตุรายเกี่ยวกับปญหาการลักขโมย
และความปลอดภัยในทรัพยสินของผูมาซื้อขายวัวในตลาด       กลาวไดวาวัวท่ีนําเขามาซื้อขายภาย
ในตลาดนั้นหากมีปญหาใด ๆ  เกิดขึ้น  เจาของตลาดจะตองมีสวนรวมในการรับผิดชอบ

โดยทั่วไปแลวการซื้อขายวัวในแตละสัปดาหนั้นเจาของตลาดจะกําหนดเวลาการนําวัว
เขาออกจากตลาดไวเปนที่แนนอนเพื่อปองกันการสับเปลี่ยนและสูญหาย  เนื่องจากมีผูนําวัวมาขาย
จํานวนมาก  เมื่อพอคาเริ่มทยอยนําวัวเขาสูตลาดนั้น การตกลงซื้อขายวัวในตลาดอาจสามารถ
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กระทําไดในทันที  แตการนําวัวท่ีตกลงซื้อขายออกจากตลาดนั้นจะตองเปนไปตามระยะเวลาที่ทาง
ตลาดกําหนด  ขอปฏิบัตินี้ถือเปนเงื่อนไขสําคัญที่ใหประโยชนตอทุกฝายที่มาทําการซื้อขายวัวใน
ตลาด  โดยเจาของตลาดสามารถกําหนดเวลาเปดทําการซื้อขายไดแนนอน  การดําเนินการซื้อขาย
ไมจบลงรวดเร็วเกินไป  ที่สําคัญคือสามารถควบคุมดูแลผลประโยชนและความปลอดภัยไดสะดวก
มากขึ้น  สวนผูขายก็สามารถมีเวลาทําการขายวัวไดมาก เนื่องจากตลาดมีเวลาเปดปดที่แนนอน
กลุมผูที่มาซื้อวัวจากตลาดก็มีเวลาในการเลือกซื้อวัวท่ีตองการไดอยางทั่วถึง ไมตองรีบเรงเพราะ
กลัววาตลาดจะปดทําการซื้อขาย

นอกเหนือจากการกําหนดระยะเวลาการซื้อขายของตลาดที่แนชัดแลว  เจาของตลาดจะ
ใหบริการในดานการจัดทําหลักฐานใบสําคัญการซื้อขายภายหลังจากที่ไดมีการตกลงซื้อขายกันแลว  
ทางตลาดจะเปนผูออกใบซื้อขายแสดงวาไดมีการซื้อขายวัวนั้นผานตลาดอยางถูกตอง  และหาก
ผูซ้ือตองการเคลื่อนยายวัวขามเขตจังหวัด ทางตลาดก็อํานวยความสะดวกในการจัดเจาหนาที่
ปศุสัตวมาใหบริการจัดทําใบเคลื่อนยายสัตวประจําที่ตลาดในชวงที่มีการเปดดําเนินการซื้อขายวัว  
บริการจากเจาหนาที่ปศุสัตวนี้จะรวมไปถึงการฉีดวัคซีนปองกันโรคใหกับวัว  และบริการใหคํา
ปรึกษาดานอื่น ๆ ดวย

และเนื่องจากการซื้อขายวัวภายในตลาดแตละสัปดาหนั้น มีผูเขามาทําการซื้อขาย
จํานวนมาก  ทําใหเจาของตลาดตองจัดบริการดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการซื้อขายวัวไวรองรับใน
หลาย ๆ ดาน  อาทิ

-   การบริการรานขายอาหารและเครื่องดื่มภายในตลาด  ใหแกผูที่เขามาติดตอซ้ือขายวัว
การขายอาหารและเครื่องดื่มนี้จะมีบริการตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน  เนื่องจากการซื้อขายกิน
ระยะเวลานาน  พอคาวัวผูขายและผูซ้ือทั่วไปอาจทําการซื้อขายโดยพักคางคืนในตลาด  รานขาย
อาหารจึงนับเปนสถานที่สําคัญที่เจาของตลาดตองจัดบริการไวใหเพียงพอและทั่วถึง

-   การจัดบริการหองน้ําและหองสุขาภายในตลาด   การที่คนจํานวนมากมาซื้อขายวัวใน
ตลาด  ทําใหปญหาดานหองน้ําและหองสุขานั้นมีความสําคัญมาก  เนื่องจากผูซ้ือผูขายบางสวนมี
ความจําเปนตองพักคางคืนอยูที่ตลาดในชวงระหวางที่ทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนวัว

-   การจัดบริการขายหญาและน้ําใหวัว        การนําวัวมารอขายในตลาดนี้เจาของวัวสวน
มากมีความจําเปนตองซื้อหญาและน้ําใหวัวกิน   เพราะหากปลอยใหวัวของตนตองอดอาหารก็จะทํา
ใหการซื้อขายเกิดความเสียหายได      บริการหญาและน้ําจึงเปนสิ่งจําเปนที่เจาของวัวตองซื้อหาจาก
ผูที่นํามาขายในตลาด      ซ่ึงเจาของตลาดจะเปนผูจัดการควบคุมดูแลเพื่อใหการบริการขายหญาและ
น้ําในตลาดเปนไปอยางทั่วถึง  และอยูในระดับราคาที่ยุติธรรมตอผูซ้ือ

-  จัดบริการรถยนตขนสงวัวเมื่อมีผูวาจาง    ผูเดินทางมาซื้อวัวบางรายอาจมีความจําเปน
ตองวาจางรถยนตขนสงวัว      ในกรณีนี้พอคาที่ไมคุนเคยกับเจาของรถยนตที่มาบริการรับจางจะทํา
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การติดตอวาจางผานเจาหนาที่ของตลาดเพื่อรับรองดานความปลอดภัย  และรวมถึงเจาของตลาดเอง
ก็มีรถยนตที่คอยรับจางขนสงวัวใหแกผูที่ตองการวาจางเองอีกสวนหนึ่งดวย

-   บริการติดตอประชาสัมพันธรับแจงขาวสาร  เนื่องจากพื้นที่ของตลาดมีบริเวณกวาง
ขวางอีกทั้งยังมีผูคนจํานวนมากชวงวันเวลาที่เปดทําการซื้อขาย  การติดตอกันภายในตลาดในบาง
คร้ังกระทําไดยาก  ทางตลาดจึงมีการประชาสัมพันธผานเครื่องขยายเสียงไวสําหรับแจงขาวสารจาก
ทางตลาดใหกับผูมาซื้อขายวัว  รวมถึงบริการใหแกผูซ้ือผูขายที่ตองการนัดหมายหรือเรียกพบผูเกี่ยว
ของในตลาด  ก็สามารถใชบริการจากจุดประชาสัมพันธของตลาดได

-   จัดหาสถานที่จอดรถและดูแลดานการจราจร       การซื้อขายวัวในตลาดนั้นผูซ้ือผูขาย
โดยมากมักจะมีการนํารถยนตมาที่ตลาดจํานวนมาก จึงเปนหนาที่ของเจาของตลาดที่จะตองจัด
สถานที่จอดรถใหมีอยางเพียงพอ รวมถึงการดูแลดานจราจรการเดินรถเขาออกภายในตลาดใหมี
ความเปนระเบียบเรียบรอย

-  จัดหาคนไวบริการรับจางเฝาวัวชวงกลางคืน     พอคาที่นําวัวมาขายบางกลุมนั้นจะไม
คางคืนภายในตลาดวัว  แตจะวาจางผูที่รับจางเฝาวัวคอยดูแลวัวในเวลากลางคืน  แมวาผูมีอาชีพ
รับจางเฝาวัวเหลานี้จะไมใชเจาหนาที่ทีต่ลาดจัดไวโดยตรง  แตก็ถือวาอยูในความดูแลของทาง
ตลาดที่จะตองควบคุมหรือหาคนไวในกรณีที่มีผูตองการจะวาจางใหเฝาวัว  เพราะหากมีปญหาใด ๆ
เกิดขึ้นก็ถือเปนหนาที่ของทางตลาดที่จะตองรับผิดชอบ

-  ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ของรัฐในดานการรักษาความปลอดภัย      การซื้อขาย
วัวแตละรอบสัปดาหของตลาดวัวดอนโกนั้น  มีวงเงินหมุนเวียนภายในตลาดจํานวนมาก  เจาของ
ตลาดจึงประสานงานกับเจาหนาที่ใหรับทราบปญหาดานความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได  และการมี
เจาหนาที่ของรัฐมาประจําอยูในบริเวณที่ตั้งของตลาดนั้น  ก็สามารถชวยใหผูเดินทางมาซื้อขายวัว
เกิดความรูสึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กลุมพอคาท่ีนําวัวมาขายในตลาด
กลุมพอคาที่นําวัวเขามาขายในตลาดสวนใหญ คือ  พอคาวัวในทองถ่ินและพอคาวัวจาก

จังหวัดใกลเคียง  พอคาวัวกลุมตาง ๆ    จะนําวัวมาขายตามวันเวลาที่ทางตลาดไดกําหนดขึ้น  แต
การนําวัวมาเขาตลาดของพอคาอาจจะชาเร็วแตกตางกันไป     ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับภูมิลําเนาของพอคาแต
ละราย   รวมถึงประเภทของวัวท่ีพอคานํามาขายภายในตลาดดวย    ซ่ึงโดยมากแลวพอคาวัวจะ
พยายามนําวัวเขามาไวในตลาดใหเร็วเพื่อจะไดทันกับการขายใหแกพอคาที่มาซื้อ

โดยปกติแลวพอคาวัวที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดก็มักจะนําวัวเขาสูตลาดกอนวันที่ตลาด
เปดทําการขายเปนเวลาไมนอยกวา  1  วันขึ้นไป  โดยพอคาจะนําวัวมาพักไวในคอกของตนเพื่อรอ
ขายในวันรุงขึ้น  กลุมพอคาวัวชาวเถิน  จังหวัดลําปางนับวาเปนกลุมพอคาจากจังหวัดใกลเคียงที่นํา
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วัวเขาสูตลาดกอนพอคาวัวกลุมอ่ืน ๆ  บางครั้งอาจนําวัวมากอนวันที่ตลาดเปดทําการขายกอน 2 วัน
ขึ้นไป  โดยที่พอคาเจาของวัวจะนําเสบียงอาหารและเครื่องนอนติดตัวมา  เพื่ออาศัยกินอยูหลับนอน
ที่ตลาดในชวงระหวางที่ทําการคา  บริเวณคอกวัวของชาวเถินจึงมีการสรางเพิงพักงาย  ๆ  ขึ้นไว
ภายในคอกเพื่อใชเปนที่หลับนอนของพอคา  รวมถึงพอคาบางกลุมยังสรางบานพักอาศัยกึ่งถาวรไว
สําหรับนอนโดยเฉพาะอีกดวย  พื้นที่ตลาดบริเวณคอกวัวชาวเถินนี้จึงมักมีผูคนจํานวนมาก  เพราะ
นอกจากจํานวนพอคาจะมากแลว  การเดินทางมานอนคางที่ตลาดหลาย ๆ  คืนก็จําเปนที่จะตองมี
ผูติดตามกลุมพอคามาดวยอีกสวนหนึ่ง  เพื่อชวยกันเฝาดูแลระมัดระวังทรัพยสินของตน  ผูติดตาม
จึงมีตั้งแตญาติพี่นองของพอคาวัว  ลูกจางชวยขายวัว  เจาของรถยนตที่พอคาบางรายจางบรรทุกวัว
มา  เปนตน

การที่พอคาวัวชาวเถินนําวัวมาตลาดกอนหนาพอคากลุมอ่ืนนั้น  อีกสวนหนึ่งก็เนื่องมา
จากพอคาวัวชาวเถินสวนใหญขายวัวประเภทวัวเล้ียง ซ่ึงกลุมลูกคาที่มาซื้อก็คือชาวบานและ
เกษตรกรผูเล้ียงวัวในชุมชนทองถ่ินทั่วไป  ซ่ึงนิยมซ้ือวัวเล้ียงพันธุพื้นเมืองจากพอคาวัวชาวเถินไป
เล้ียง  การขายวัวของพอคากลุมนี้จึงมักไมคอยเกี่ยวของกับพอคาจากตางจังหวัดที่เดินทางมาซื้อวัว
ในตลาดมากนัก  การนําวัวมาขายกอนยังชวยใหชาวบานและเกษตรกรผูเล้ียงวัวสามารถมีเวลาใน
การเลือกหาซื้อวัวท่ีตนตองการไดมากอีกดวย  รวมถึงพอคาวัวชาวเถินเองก็มีเวลาขายวัวไดนาน
หลายวัน

สวนพอคาวัวจากตางจังหวัดใกลเคียงอื่น ๆ  ที่นําวัวมาขายที่ตลาดนั้น  มักจะนิยมนําวัว
มาเขาตลาดกอนวันเปดทําการขายหนึ่งวัน  ปกติพอคาจะนําวัวเขาตลาดในชวงเวลาบายถึงเย็นแลว
พักคางคืนที่ตลาดเพื่อขายในวันรุงขึ้น   เนื่องจากวัวท่ีพอคาสวนใหญนํามาขายจะเปนประเภทวัว
เนื้อ  การนําวัวเขาตลาดจึงตองรอกลุมพอคาวัวเนื้อที่จะเดินทางมาซื้อ  พอคาวัวจากจังหวัดใกลเคียง
ที่มีภูมิลําเนาอยูใกล ๆ  เขตจังหวัดสุโขทัย  อาทิ  พอคาวัวในเขตอําเภอพรานกระตาย  จังหวัด
กําแพงเพชร  พอคาวัวในเขตอําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  พอคาวัวจากอําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ
จึงนิยมนําวัวเขาตลาดในชวงเวลาที่ตลาดใกลเปดทําการซื้อขาย

สวนพอคาวัวในทองถ่ินที่อยูในแถบพื้นที่รอบนอกมีระยะทางหางจากตัวตลาดไมมาก
นั้น  จะนําวัวเขาตลาดในตอนเย็นกอนหนาวันที่ตลาดเปด  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกตอการขายเมื่อ
ตลาดเปดในตอนเชา  โดยพอคาวัวจากทองถ่ินสวนหนึ่งจะนอนคางคืนเพื่อดูแลวัวของตนดวย  การ
นอนคางคืนเพื่อเฝาวัวก็เพราะพอคามีภูมิลําเนาอยูหางไกลจากตลาดไมสะดวกที่จะเดินทางมาใน
ตอนเชา  และสวนหนึ่งก็อาจเปนเนื่องมาจากวัวท่ีพอคานํามาขายในตลาดนั้นมีจํานวนมาก  การนํา
วัวมาในตอนเชาอาจกอใหเกิดความยุงยากไมทันการคาขาย  การนําวัวมาพักคางในตลาดจํานวน
มากจึงมีความจําเปนตองเฝาดูแล  บริเวณคอกวัวของกลุมพอคาวัวในทองถ่ินที่นําวัวมาขายกันแตละ
สัปดาหคราวละจํานวนมากนั้น  จึงมักพบเห็นการสรางเพิงพักอาศัยไวภายในคอกวัวของตน  อาทิ
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กลุมพอคาวัวชาวบานสวน  เขตออําเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  กลุมพอคาวัวบานสวนนี้เปนกลุมผูคา
วัวรุนเกา  อีกทั้งยังถือเปนกลุมผูคาวัวรายใหญในเขตจังหวัดสุโขทัย  ในแตละสัปดาหกลุมพอคาวัว
จากบานสวนจะนําวัวมาขายในตลาดดอนโกจํานวนมาก  และเนื่องจากคอกวัวของพอคากลุมนี้จะ
อยูบริเวณใกลเคียงกัน  จึงมีการปลูกสรางเพิงพักเพื่ออาศัยหลับนอนรวมกันขึ้น

สําหรับพอคาในทองถ่ินที่มีภูมิลําเนาอยูไมไกลจากตลาดมากนัก  อาทิ  พอคาวัว
ชาวบานไร  บานซาน  บานนาขุนไกร  บานบางขลัง  สวรรคโลก  พอคาเหลานี้จะนําวัวเขาตลาดใน
เย็นกอนวันที่ตลาดเปดการซื้อขาย  เนื่องจากวัวที่พอคานํามาขายสวนใหญจะเปนประเภทวัวเนื้อ
พอคาที่เดินทางมาซื้อสวนมากจะเปนพอคาจากตางจังหวัดในภาคอีสาน  ซ่ึงจะเดินทางมาตลาดใน
เวลากลางคืนแลวเลือกซื้อวัวในตลาดในเชาของวันรุงขึ้น  การนําวัวเขาตลาดนี้พอคาบางสวนอาจ
นอนคางเพื่อเฝาวัวของตนแตพอคาบางรายจะดินทางกลับไปนอนที่บาน  พอคาที่ไมไดนอนคางนี้
อาจฝากพอคาดวยกันที่นอนคางในตลาดใหชวยดูแลวัว  แตพอคาบางรายก็อาจจะใชวิธีการจางคน
เฝาและดูแลวัวของตน  พอคาวัวท่ีเดินทางกลับไปนอนที่บานจะกลับมาตลาดอีกครั้งในตอนเชามืด
ของวันรุงขึ้น  เพื่อใหทันกับการซื้อขายวัวที่จะเริ่มในตอนเชาของวันรุงขึ้น

กลุมพอคาและผูเล้ียงท่ีมาซื้อวัวจากตลาด
พอคาวัวตางจังหวัดกลุมใหญที่มีบทบาทสําคัญในตลาดดอนโกไดแก  พอคาวัวจาก

จังหวัดภาคอีสาน เนื่องจากเมื่อรวมกันแลวถือเปนกลุมพอคารายใหญที่ซ้ือวัวออกจากตลาดสัปดาห
ละจํานวนมาก  พอคาเหลานี้จะเดินทางมาถึงตลาดกอนวันที่ตลาดจะเปดใหมีการซื้อขาย  โดยพอคา
บางสวนอาจเดินทางมาถึงในตอนเย็นแลวพักคางคืนภายในตลาดหรือบริเวณรอบ ๆ  ตลาด  ขณะที่
บางสวนอาจเดินทางมาในชวงกลางคืนและถึงตลาดในเวลาเชามืด  การเดินทางมาซื้อวัวของพอคา
อีสานนี้นิยมใชรถ  6  ลอในการขนสงวัว  และพอคามักมีการรวมตัวกันมาเปนกลุม ๆ  ตาม
ภูมิลําเนาของตน  พอคาจากภาคอีสานที่เดินทางมาซื้อวัวจากตลาดนี้มีมาจากแทบทุกจังหวัดของ
ภาคอีสาน  แตจะมีจํานวนมากนอยแตกตางกันออกไป  สวนใหญแลววัวท่ีพอคาจากภาคอีสานซื้อ
จะเปนประเภทวัวเนื้อ  เพื่อนําไปขายสงโรงฆาสัตวในทองถ่ินของตน  วัวเนื้อที่นํามาขายในตลาด
สวนมากจึงมีไวเพื่อรองรับพอคาจากภาคอีสานมากกวาพอคากลุมอ่ืน ๆ    จํานวนวัวท่ีพอคาแตละ
รายซ้ือออกจากตลาดนั้นจะมีจํานวนแตกตางกันไปขึ้นอยูกับขนาดของวัวที่ซ้ือและเงินทุนของ     
พอคา    แตโดยมากพอคามักซื้อวัวในจํานวนที่สามารถบรรทุกไดจนเต็มคันรถที่นํามาเพื่อไมใหเสีย
เที่ยว    เนื่องจากการเดินทางมาซื้อในแตละสัปดาหนั้นมีคาใชจายสูง     การซื้อวัวไดในจํานวนนอย
หรือบรรทุกไดไมเต็มคันรถนั้นยอมหมายความวาพอคาจะไดกําไรนอยตามไปดวย

พอคาวัวตางจังหวัดที่เปนผูซ้ือรายใหญรองลงมาจากกลุมพอคาภาคอีสานก็คือ  พอคา
วัวจากภาคกลาง  ซ่ึงนับเปนอีกกลุมหนึ่งที่เดินทางมาซื้อวัวอยางสม่ําเสมอ  พอคาจากภาคกลางโดย
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มากจะเดินทางมาถึงตลาดในตอนเชามืดของวันที่ตลาดเปดการซื้อขาย  พอคาจากจังหวัดตาง ๆ  ใน
ภาคกลางนี้จะไมมีการรวมตัวกันมาเปนกลุมเหมือนกับพอคาจากอีสาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากจํานวน
พอคาไมไดมีมาก และพอคาสวนใหญก็กระจายกันอยูในจังหวัดตาง ๆ  แหงละรายสองราย  การ
เดินทางมาซื้อวัวของพอคาจากภาคกลางนี้จึงเปนไปในลักษณะของการที่ตางคนตางมา ตางคนตาง
ซ้ือ ไมไดมีความรูจักคุนเคยกันเปนการสวนตัวเหมือนกลุมพอคาจากภาคอีสาน  วัวท่ีพอคาจากภาค
กลางซื้อสวนหนึ่งก็มีทั้งวัวเนื้อที่ซ้ือเพื่อนําสงโรงฆา  และการซื้อวัวจํานวนมากไปเลี้ยงในระยะสั้น
แลวขายอีกตอหนึ่ง  พอคาวัวแตละรายที่เดินทางมาซื้อวัวจะพยายามหาซื้อวัวบรรทุกกลับไปใหเต็ม
คนัรถเชนเดียวกับพอคาจากภาคอีสาน  เพื่อใหคุมกับตนทุนคาใชจายดานการเดินทางที่เสียไป  แต
การมาซื้อวัวของพอคาจากภาคกลางนี้  พอคาอาจไมไดมาเปนประจําในทุก ๆ  สัปดาหที่ตลาดเปด
ซ้ือขาย  สวนหนึ่งอาจเนื่องจากพอคากลุมนี้ซ้ือวัวจากตลาดอื่น ๆ  ดวย  การมาซื้อจึงอาจเปน  2
อาทิตยตอคร้ัง  หรือบางรายก็อาจเปนเดือนละครั้งขึ้นอยูกับความตองการวัวของพอคา

สําหรับพอคาจากตางจังหวัดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสองกลุมใหญที่กลาวมานั้นจะเดินทาง
มาซื้อวัวภายในตลาดดอนโกเปนครั้งคราว ซ่ึงไดแกพอคาวัวจากจังหวัดขางเคียง อาทิ  อุตรดิตถ
พิษณุโลก  กําแพงเพชร  พิจิตร  ตาก  แพร  รวมถึงพอคาวัวในเขตภาคเหนือตอนบนจากเชียงใหม
เชียงราย  พะเยา  เปนตน   พอคาที่ซ้ือวัวลักษณะนี้ถือวาเปนกลุมพอคาขาจร  นอกจากจะเดินทางมา
ตลาดไมสม่ําเสมอในทุกสัปดาหแลว  วัวที่พอคาซ้ือก็มีจํานวนไมมากนัก  เพราะโดยมากมักเปน
การซื้อไปเพื่อนําไปขายในตลาดทองถ่ินอีกทอดหนึ่งหรือไมก็ซ้ือเพื่อนําไปเลี้ยง  วัวสวนใหญที่
พอคาซ้ือจากตลาดจึงเปนวัวท่ีตองนําไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มน้ําหนักอีกระยะหนึ่ง  มากกวาจะเปนวัวเนื้อ
เนื่องจากในภูมิภาคนี้ไมใชแหลงที่มีผูนิยมบริโภคเนื้อวัว

สําหรับกลุมผูเล้ียงวัวที่มาซื้อวัวจากตลาดดอนโกเพื่อนําไปเลี้ยงนั้นจะมาจากทุกพื้นที่
ในเขตจังหวัดสุโขทัย  เนื่องจากตลาดวัวดอนโกถือเปนแหลงรวบรวมวัวเล้ียงทุกประเภท  กลุม
ผูเล้ียงโดยทั่วไปจึงใหความนิยมซ้ือวัวจากพอคาในตลาดไปเลี้ยง เพราะสามารถเลือกซื้อวัวประเภท
ที่ตองการนําไปเลี้ยงไดสะดวก  การมีกําหนดเวลาซื้อขายที่แนนอนในทุก ๆ  สัปดาห  ยังทําใหผูซ้ือ
สามารถซื้อวัวไดตลอดเวลาที่ตองการและเนื่องจากพอคาวัวเล้ียง       โดยเฉพาะพอคาจากเมืองเถิน
จะนําวัวเขามาขายในตลาดกอนหนาวันเปดทําการซื้อขายของตลาดราว  2 – 3  วันขึ้นไป  ผูที่
ตองการซื้อวัวไปเลี้ยงจึงอาจเดินทางมาเลือกซื้อวัวไดนับตั้งแตวันที่มีการนําวัวเขาสูตลาด  ซ่ึงผูซ้ือ
อาจตกลงราคาซื้อขายกับพอคาวัวไวลวงหนา  เมื่อถึงเวลาที่ทางตลาดกําหนดใหสามารถนําวัวท่ีซ้ือ
ขายออกจากตลาดไดแลว  จึงคอยเดินทางมารับวัวและจายเงินคาซ้ือวัวใหแกพอคา  ลักษณะการซื้อ
ขายเชนนี้  ทําใหการซื้อขายวัวเล้ียงภายในตลาดดอนโกมีผูซ้ือหมุนเวียนเขามาเลือกหาซื้อวัวอยู
ตลอดเวลา     โดยเฉพาะผูเล้ียงที่มีภูมิลําเนาอยูใกลตลาดนั้น  มักจะนิยมเดินทางมาตลาดเพื่อเลือก
ซ้ือวัวไปเลี้ยงในทุกสัปดาหพราะสามารถเดินทางมายังตลาดไดโดยงาย      และการเดินทางมาตลาด
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เปนประจํายังทําใหสามารถรับทราบการขึ้นลงของราคาวัวในตลาด   ซ่ึงสามารถนํามาเปนขอมูลใน
การตัดสินใจเลี้ยงวัวของตนดวย และนอกจากผูเล้ียงวัวในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัยแลว  ผูเล้ียวัวใน
เขตพื้นที่จังหวัดใกลเคียงก็เดินทางมาซื้อวัวจากตลาดดอนโกดวยเชนกัน  เนื่องจากเสนทาง
คมนาคมมีความสะดวกและมีระยะทางไมไกลจนเกินไปนัก    การเปนตลาดซื้อขายวัวขนาดใหญ
ทําใหที่เดินทางมาซื้อคอนขางมั่นใจวาจะสามารถซื้อวัวตามที่ตนตองการได

โดยทั่วไปแลวเกษตรกรผูเล้ียงวัวจะมาซื้อวัวจากตลาดดอนโกในจํานวนที่มากนอยแตก
ตางกันออกไป  แตก็มีจํานวนไมนอยที่ซ้ือวัวไปเลี้ยงคราวละเปนจํานวนมาก  ซ่ึงการซื้อวัวจํานวน
มากในคราวเดียวนี้  ผูซ้ืออาจคัดเลือกซื้อวัวจากพอคาหลายรายในตลาดไดตามความพอใจ  หรือทํา
การซื้อเหมารวมจากพอคารายเดียวเลยก็ได ขึ้นอยูกับความพอใจของผูซ้ือ  แตการซื้อวัวจากพอคา
จํานวนมากในคราวเดียวนั้นมักจะไดรับการลดหยอนราคาลงจํานวนหนึ่ง  วิธีการนี้จึงมักเปนที่นิยม
ของผูซ้ือผูขายเนื่องจากไดประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย  คือ  ผูซ้ือสามารถซื้อวัวไดในราคาถูกลง
สวนพอคาวัวก็สามารถขายวัวไดเปนจํานวนมาก

สรุป
ตลาดวัวดอนโกตั้งขึ้นเมื่อราวป  พ.ศ.  2531  โดยเจาของตลาด   คือ  ผูใหญแสวง   มีบุญ

ไดเปนผูมีความคิดริเร่ิมในการจัดใหมีตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนวัวควายข้ึนในทองถ่ิน        และไดรับ
การพัฒนาจนกลายเปนตลาดซื้อขายวัวที่มีมาตรฐานในระดับภูมิภาค   มีวัวที่พอคานํามาซื้อขายผาน
ตลาดในแตละรอบสัปดาหจํานวนมาก         ในปจจุบันตลาดวัวดอนโกจึงนับวาเปนตลาดซื้อขายวัว
ที่มีบทบาทสําคัญดานการคาวัวและเปนที่รูจักกันในกลุมพอคาวัวทุกภูมิภาคของประเทศ

พัฒนาการของตลาดวัวดอนโกมีความเกี่ยวของและสืบเนื่องมาจากแหลงซ้ือขายวัว
ควายบานหนองตาโชติในอดีต  เนื่องตลาดวัวดอนโกตั้งอยูในพื้นที่ตําบลราวตนจันทน  ซ่ึงครั้งหนึ่ง
เคยเปนแหลงซ้ือขายแลกเปลี่ยนวัวควายระหวางพอคาวัวชาวเถินกับชาวไรชาวนาในทองถ่ิน  รวม
ถึงพอคาวัวที่นําวัวมาขายเมื่อเร่ิมมีการเปดตลาดวัวดอนโกก็ยังคงเปนพอคาวัวชาวเถินกลุมเดิม  ที่ยัง
คงสืบทอดอาชีพการเปนพอคาวัวมาจนถึงปจจุบัน

ในปจจุบันตลาดวัวดอนโกนับวามีบทบาทสําคัญตอกิจกรรมการคาวัวในทองถ่ิน
สุโขทัย  เพราะนอกจากจะชวยสงเสริมใหเกิดอาชีพเล้ียงวัวเพื่อการคาในทุกทองถ่ินแลว  ยังกอให
เกิดกิจกรรมทางการคาและอาชีพอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับการคาวัวอีกมากมาย       สงผลใหชาวบานที่
อาศัยอยูในพื้นที่โดยรอบตลาดมีชองทางในการประกอบอาชีพสรางรายไดใหกับตนเองและครอบ
ครัวเปนจํานวนมาก การขยายตัวทางการคาของตลาดวัวดอนโกสงผลใหพอคาวัวทองถ่ินมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และเกิดภาวะการแขงขันทางการคาที่ทุกฝายตางมุงประโยชนดาน
ผลกําไรเปนสําคัญ   ทําใหมีการละเมิดกติกาการคาและเกิดความขัดแยงในกลุมผูคาวัวตามมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



105

แผนที่ที่   6  แสดงเสนทางการคาของพอคาวัวภาคอีสานและภาคกลาง
ที่มา  :  ปรับปรุงจากแผนที่กรมปศุสัตว   กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร  พ.ศ  2543
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บทท่ี  4
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุมผูคา

การขยายตัวทางการคาของตลาดวัวดอนโกสงผลใหมีกลุมผูคาเขามาเกี่ยวของกับการซื้อ
ขายวัวควายเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ทั้งจากชุมชนทองถ่ินเขตจังหวัดสุโขทัยเอง  จากจังหวัด
ขางเคียงโดยรอบ รวมถึงจังหวัดอ่ืนๆ  ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย  ตลาดวัวดอนโกจึงเปน
เสมือนศูนยกลางทางการคาที่ผูคาวัวหลายกลุมเขามาเกี่ยวของกันทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจ

ในบทนี้จะกลาวถึงความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาวัวควายในตลาด
ดอนโก โดยอภิปรายถึงสวนที่เกี่ยวกับบทบาทและอํานาจของเจาของตลาด ความสัมพันธของ
เจาของตลาดกับกลุมผูคา ความสัมพันธภายในกลุมพอคาวัวและกลุมผูเล้ียงวัว ความสัมพันธ
ระหวางพอคากับผูเล้ียงวัว ความสัมพันธระหวางพอคาวัวในตลาด  การเติบโตของตลาดและระบบ
การคา การแขงขันทางการคาของพอคาวัวทองถ่ิน  การแขงขันทางการคาของพอคาวัวภาคอีสาน
ระบบการคาและปญหาความขัดแยง รวมถึงการเติบโตและซบเซาของตลาดวัวในทองถ่ิน  เพื่อทํา
ความเขาใจระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาวัว  และนําไปสูการวิเคราะห
ระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาตอไป

เจาของตลาด : บทบาทและอํานาจ
ในทองถ่ินเขตตําบลราวตนจันทน  ตําบลนาขุนไกร  และตําบลหนองตาโชติ ซ่ึงตั้งอยู

โดยรอบตลาดวัวดอนโกนั้น  ผูที่ชาวบานใหความเคารพยอยองและถือวามีตําแหนงฐานะอยูเหนือ
กวาบุคคลทั่วไปก็คือ  ผูใหญแสวง  มีบุญ  เจาของตลาดวัวดอนโก เพราะนอกจากจะเปนผูอาวุโส
ของทองถ่ินแลว  ครอบครัวและวงศตระกูลของผูใหญแสวงยังถือวาเปนคนรุนเกาแกทีอ่ยูในพื้นที่
มานาน  และตาของผูใหญแสวง  มีบุญ คือ นายโชติ  แสงสุข  เปนผูกอตั้งชุมชนหมูบานหนองตา
โชติ  ซ่ึงถือวาเปนหมูบานแรก ๆ ของตําบลราวตนจันทน  ครอบครัวของผูใหญแสวงนับวาเปน
ครอบครัวที่มีฐานะในหมูบาน  เนื่องจากมีทรัพยสินเปนที่ดินและวัวควายจํานวนมาก      พอแมของ
ผูใหญแสวงนั้นนอกจากจะมีอาชีพทํานาแลวยังใหคนในหมูบานเชาที่ดินและวัวควายในการทํานา
ดวย   ผูใหญแสวง   มีบุญ  เกิดและเติบโตที่บานหนองตาโชติ   เมื่อเรียนจบการศึกษาภาค
บังคับแลวไดออกมาประกอบอาชีพชวยเหลือครอบครัวทําไรทํานา         ตอมาเมื่ออายุไดประมาณ
21  ปไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงผูใหญบานของบานนาขุนไกร    ซ่ึงเปนหมูบานที่ขยายออกมาจาก
บานหนองตาโชติ    ปจจุบันผูใหญแสวงอายุ  62  ป     นับวาเปนผูมีบทบาทอยางสําคัญในการสราง
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ความเจริญใหแกทองถ่ินในทุกดาน สถานภาพและบทบาทของผูใหญแสวงที่มีตอชาวบานในเขต
พื้นที่จึงมีสวนสําคัญที่ทําใหชาวบานเกิดความยอมรับนับถือตอตัวผูใหญแสวงและครอบครัวเร่ือย
มาจนถึงปจจุบัน ผูใหญแสวง   มีบุญนับวาเปนผูที่มีบทบาทและอํานาจในทองถ่ินหลายประการ คือ

บทบาททางเศรษฐกิจ
ผูใหญแสวง   มีบุญ   นับวาเปนผูที่มีทรัพยสินวัวควายและที่ดินจํานวนมาก      สงผลให

สถานภาพของผูใหญแสวงในสายตาของชาวบานทั่วไปก็คือผูที่ฐานะของทองถ่ินนั้น     การมีที่ดิน
และวัวควายจํานวนมากนี้ทําใหครอบครัวมีอาชีพทํานามาตั้งแตรุนพอแม  รวมถึงการใหชาวบาน
เชาที่ดินและวัวควายไปใชในการทําไรนามาโดยตลอด  จนถึงปจจุบันนี้ผูใหญแสวงก็ยังนําวัวควาย
ของตนไปจางใหชาวบานในชุมชนทองถ่ินเลี้ยง  โดยการฝากเลี้ยงกระจายไปตามหมูบานตาง ๆ
รวมถึงการจางใหชาวบานในทองถ่ินเลี้ยงวัวโดยอาศัยที่ดินของผูใหญแสวงเอง   ความเปนผูมีฐานะ
ของทองถ่ินนี้  ทําใหในความเขาใจของคนทั่วไปนั้นผูใหญแสวงจะเปนผูทีค่อยใหความชวยเหลือ
แกชาวบานที่ดอยโอกาสอยูเสมอ ๆ ซ่ึงการใหความชวยเหลือนี้ก็มีทั้งในรูปของการจางเลี้ยงวัว      
การออกทุนเลี้ยงวัวใหแกชาวบานที่ไมมีเงินทุน การใหที่ดินเลี้ยงวัวแกชาวบานที่ไมมีที่ดินรวมทั้ง
การชวยเหลือเกื้อกูลตอคนในชุมชนหมูบานในรูปแบบอื่น ๆ

การเปนผูที่มีฐานะดีทั้งดานการเงินมีทรัพยสินในรูปของวัวควายและที่ดินจํานวนมากนี้  
ทําใหผูใหญแสวงอยูในฐานะที่จะเกื้อกูลทรัพยสินของตนใหแกชาวบานในชุมชนทองถ่ินที่มีฐานะ
ดอยกวา  การชวยเหลือเกื้อกูลอํานวยผลประโยชนตอบแทนซึ่งกันและกันระหวางผูใหญแสวงกับ
ชาวบานทั่วไป   ทําใหผูใหญแสวงไดรับการยอมรับนับถือจากชาวบานในชุมชนทองถ่ินในดาน
สถานภาพทางเศรษฐกิจตลอดมา

บทบาททางการเมืองการปกครอง
เมื่อสมัยยังเปนหนุมผูใหญแสวง มีบุญไดรับการยอมรับนับถือจากชาวบานใหรับ

ตําแหนงผูใหญบานของตําบลนาขุนไกรมาตั้งแตสมัยเมื่อมีอายุได  21  ป  และอยูในตําแหนงผูใหญ
บานเรื่อยมาจนกระทั่งลาออกจากตําแหนงในภายหลัง  เหตุที่ลาออกก็เพราะอยูในตําแหนงมานาน
อยากใหคนอื่นเขามาเปนบาง ระหวางที่อยูในตําแหนงไดเปนผูนําชาวบานพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน
บทบาทความเปนผูนําของผูใหญแสวงที่เดนชัดประการหนึ่งก็คือ การพยายามที่จะใหมีการยกฐานะ
ของตําบลนาขุนไกรขึ้นเปนเขตการปกครองระดับกิ่งอําเภอ  โดยการติดตอยื่นหนังสือแกนายอําเภอ
ศรีสําโรงหลายครั้ง    เนื่องจากเห็นวาตําบลนาขุนไกรในสมัยนั้นมีระยะทางที่หางไกลจากที่วาการ
อําเภอศรีสําโรงมาก     การติดตอระหวางกันเปนไปดวยความยากลําบากอีกทั้งตําบลนาขุนไกรเองก็
มีพื้นที่กวางใหญมากเกินกวาที่จะเปนตําบล    ความพยายามของผูใหญแสวงที่จะใหมีการแยกตําบล
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นาขุนไกรออกเปนกิ่งอําเภอใหไดนี้      ผูใหญแสวงไดพยายามชักชวนสมัครพรรคพวกที่ตนรูจัก
คุนเคยใหมาตั้งบานเรือนอยูในทองที่ตําบลนาขุนไกร  รวมถึงการยกที่ดินใหทางราชการเพื่อสรางที่
ทําการกิ่งอําเภอ  แตทายสุดทางการก็ไมไดตั้งกิ่งอําเภอใหแตอยางใด

เมื่อไมสามารถตั้งเปนกิ่งอําเภอไดภายหลังผูใหญแสวงจึงพยายามที่จะใหมีการแยก
ตําบลนาขุนไกรออกไปอีก 1 ตําบล  คือ  ตําบลราวตนจันทน  ซ่ึงเปนสถานที่ตั้งตลาดวัวดอนโกใน
ปจจุบัน  ความเปนผูนําทองถ่ินของผูใหญแสวงยังคงมีความสําคัญอยูเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน  ในทุก
วันนี้ผูใหญแสวงจึงยังคงเปนที่เคารพนับถือของกํานันผูใหญบานรวมถึงเจาหนาที่ปกครองทองถ่ิน
ทั่วไป  หากมีกิจกรรมที่ตองขอความรวมมือในเรื่องใดทางราชการก็มักจะเชิญใหไปพบอยูเสมอ

บทบาทความเปนนักเลง
ความเปนนักเลง  หรือผูที่คนในทองถ่ินใหความเคารพนับถือนี้ มักปรากฏในรูปของคํา

บอกเลาจากผูที่รูจักคุนเคยกับผูใหญแสวงในทํานองที่วา  “ผูใหญแหวงแกนักเลง  แตแกไมสราง
ความเดือดรอนใหใคร  ไมระรานใคร”

  ความเปนนักเลงของผูใหญแสวงจึงเปนไปในลักษณะของการแสดงความเปนลูกผูชาย  
รักษาคําพูด  มีความสัตย  ชอบชวยเหลือผูที่เดือดรอน  ซ่ึงตัวผูใหญแสวงเองก็มักจะพูดใหฟงอยู
เสมอวาเวลามีปญหาหรือเร่ืองเดือดรอนใด ๆ  ก็จะพยายามพูดจาขอรองกัน

กรณีตัวอยางที่วามีนักเลงทองถ่ินรุนนองนําวัวควายที่ขโมยไดมาขายใหกับผูใหญแสวง 
เมื่อผูใหญแสวงรูก็จะไมรับซ้ือแตจะพูดจาขอรองใหนําวัวควายท่ีขโมยมานั้นไปคืน หรือภายหลัง
เมื่อมีการตั้งตลาดวัวดอนโกนั้น  ผูใหญแสวงไดพูดหามปรามไมใหนักเลงทองถ่ินลักขโมยผูที่มาคา
วัว  “พอคาวัวที่เดินทางมาคาขายนี้มาสรางความเจริญใหคนบานเรา  หากคนบานเราไมชวยกัน ไป
ปลนจี้เขาใครเขาจะกลามา”

ความเปนนักเลงจึงมีเร่ืองของความถูกตองและชอบธรรมเขามาเกี่ยวของดวยเสมอ  การ
รักความถูกตอง  กลาพูด กลาทําของผูใหญแสวงนี้ไมไดกระทํากับนักเลงหรือคนทั่วไปเทานั้น  แต
ยังนําไปปฏิบัติกับเจาหนาที่ของรัฐในบางโอกาสดวย      อยางเชนในกรณีที่มีเจาหนาที่มาขอเปด
บอนการพนันภายในตลาดวัวดอนโกเพื่อจะไดคอยเก็บผลประโยชนจากบอนการพนันนั้น    ผูใหญ
แสวงก็ไดพูดขอรองแกเจาหนาที่วา  “ผมใหเปดไมไดหรอก  ตลาดมีไวใหคนไดทํามาหากิน     ถามี
บอนการพนันเกิดขึ้นตลาดก็ไมเปนตลาด”

การเปนคนตรงและรักความถูกตองนี้ทําใหผูใหญแสวงตองกระทบกระทั่งกับเจาหนาที่
ของรัฐอยูบอยครั้ง  กลาวไดวาความเปนนักเลงของผูใหญแสวงในสายตาของคนทั่วไปนั้น   คือ
การเปนผูที่มีน้ําใจกวางขวาง  มีความเปนผูนํา  รักความถูกตอง ชอบชวยเหลือผูอ่ืน และไมสราง
ความเดือดรอนใหใคร
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บทบาทดานการเปนผูนําของผูใหญแสวงนี้นอกเหนือจากการเปนผูนําอยางเปนทางการ
ในระบบราชการแลว        ความเปนผูนําของทองถ่ินอยางไมเปนทางการของผูใหญแสวงยังนับได
วามีบทบาทความสําคัญในชุมชนทองถ่ินเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  แตส่ิงที่ผูใหญแสวงไดรับการยอม
รับนับถือจากผูคนทั่วไปเปนอยางมากก็คือ  การเปนผูนําทางดานเศรษฐกิจของชุมชน  เนื่องจากเปน
ผูมีความคิดริเร่ิมในหลายดานที่ชวยใหชาวบานในชุมชนทองถ่ินมีความตื่นตัวในดานการประกอบ
อาชีพหารายได  ที่สําคัญที่สุดก็เห็นจะไดแกการที่ผูใหญแสวงสามารถทําใหการเลี้ยงวัวในทองถ่ิน
กลายเปนอาชีพที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเปนอยางมากในปจจุบัน  ซ่ึงผูเล้ียงวัวมักพูดในเชิงเดียว
กันวา  “ถาไมมีผูใหญแหวงเสียคน  อาชีพเล้ียงวัวก็ไมมีทางเปนอยางงี้หรอก”  การยอมรับผูใหญ
แสวงในเรื่องของการเปนผูสรางอาชีพเล้ียงวัวจึงเปนที่รับรูกันเปนอยางดีในกลุมชาวบานทั่วไป

เครือขายพวกพองและบริวาร
ผูใหญแสวงเปนที่รูจักของคนทั่วไปอยางกวางขวาง  มีพวกพองจํานวนมาก  สวนหนึ่งก็

เนื่องมาจากชาวบานในชุมชนทองถ่ิน 3 หมูบานนี้ สวนใหญแลวก็มักจะมีความเกี่ยวดองเปนญาติ
พี่นองกันไมทางใดก็ทางหนึ่ง  ดังที่ผูใหญแสวงเลาวา  “ตอนลุงเปนหนุมนั้นหาผูหญิงแถวนี้ไมได
เลยสักคน  เพราะไปบานไหนก็เปนพี่เปนนองกันทั้งนั้น  ลุงจึงแตงงานเมื่ออายุมากแลว”

การมีพวกพองมากของผูใหญแสวงนอกเหนือจากมีญาติพี่นองที่เกี่ยวดองกันโดยตรง
จํานวนมากแลว ยังรวมไปถึงพวกพองเพื่อนบานที่มีความคุนเคยกันดวย  เพราะโดยบุคลิกแลวผู
ใหญแสวงชอบที่จะชวยเหลือผูอ่ืนอยูเสมอ ๆ  การริเร่ิมเปดตลาดวัวดอนโกขึ้นนั้น  สวนหนึ่งก็เนื่อง
มาจากความคิดของผูใหญแสวงที่เกี่ยวของโดยตรงกับคนทองถ่ินวา “ที่ลุงอยากใหมีตลาดวัวก็
เพราะคนบานเราไมคอยมีรายได  ทํานาทําไรก็ไมพอกินเพราะดินบานเราไมดีเหมือนเขา  ถามีตลาด
คนจะไดมีอาชีพ”   ความเปนผูมีพวกพองมากนี้ยังเปนประโยชนในภายหลังเมื่อมีการตั้งตลาดดอน
โกขึ้นมาอีกดวย    เนื่องจากผูใหญแสวงอาศัยความสัมพันธในหมูพวกพองนี้รวมมือกันในการกอ
ตั้งตลาดจนสําเร็จ      โดยไดติดตอใหพวกพองพอคาวัวชาวเถินนําวัวเดินทางมาขายเปนกลุมแรก
และอาศัยพวกพองบริวารที่แวดลอมติดตอพอคากลุมอ่ืน ๆ    ใหเดินทางมาซื้อขายในเวลาตอมา

 ความสัมพันธของเจาของตลาดกับกลุมผูคา
เมื่อเร่ิมมีการจัดตั้งตลาดดอนโกในเขตตําบลราวตนจันทน สภาพการซื้อขายแลกเปลี่ยน

วัวควายในระยะแรกจะทําการซื้อขายกันริมถนนเสนทางระหวางเมืองเกา-ศรีสัชนาลัย ในป  พ.ศ.
2531   โดยพอคาที่นําวัวมาขายจะผูกวัวไวตามบริเวณใตรมไมและเพิงมุงหลังคาดวยกานมะพราวที่
สรางขึ้นชั่วคราว   เนื่องจากพอคาที่เดินทางมาซื้อขายวัวยังคงมีจํานวนนอย       สภาพการคาในชวง
เร่ิมตนนี้จึงยังไมมีลักษณะของการเปนตลาดที่มั่นคงถาวรแตอยางใด เหตุเพราะมีขอจํากัดในหลาย
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ดานอันเนื่องมาจากตลาดเพิ่งเปดใหม  ยังไมเปนที่รูจักของกลุมพอคาในวงกวางมากนัก  สถานที่ซ้ือ
ขายตั้งอยูหางไกลจากยานชุมชน  พอคากลัวความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เปนตน

ในชวงที่เร่ิมมีการกอตั้งตลาดเจาของตลาดนับวามีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการที่
จะสรางความเชื่อมั่นใหแกกลุมผูคาที่เดินทางมาซื้อขายวัวที่ตลาดวัวดอนโก  เพราะภายในระยะ
เวลาไมนานหลังจากเริ่มทําการเปดซื้อขายไดราว  6 –7 เดือน  พอคาผูซ้ือผูขายในตลาดวัวดอนโกได
เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ  วัวที่พอคาทําการซื้อขายผานตลาดก็มีจํานวนมากขึ้น     ทําใหตลาดวัวดอน
โกเร่ิมเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในกลุมผูคาวัว  สภาพการคาภายในตลาดวัวดอนโกจึงไดขยาย
ตัวเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ  และไดรับการพัฒนาจนกลายมาเปนตลาดวัวท่ีมีมาตรฐานของภาคเหนือ

พัฒนาการของตลาดวัวดอนโกขางตนกลาวไดวา  ผูใหญแสวง  มีบุญ  เจาของตลาดวัว
ดอนโกเปนผูมีบทบาทสรางความสัมพันธสวนตัวท้ังในทางเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมผูคา   ทั้งใน
สวนของพอคาที่นําวัวขามาขาย  พอคาที่เดินทางมาซื้อวัว  รวมถึงผูเล้ียงวัวในชุมชนทองถ่ิน
เพื่อใหกลุมผูคาเหลานี้เกิดแรงจูงใจที่จะเขามาทําการซื้อขายวัวภายในตลาดวัวดอนโก  สงผลใหใน
เวลาตอมาพอคาวัวจากที่ตาง ๆ  ไดเดินทางมาทําการซื้อขายวัวเพิ่มมากขึ้นในเวลาตอมา

บทบาทความสัมพันธของเจาของตลาดที่มีตอกลุมผูคาจึงนับวาเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่ทํา
ใหตลาดวัวดอนโกกลายเปนที่รูจักของผูที่เกี่ยวของกับการคาวัว  เพราะผูใหญแสวงไดอาศัยความ
สัมพันธทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีตอพอคาวัวกลุมตาง ๆ  ชักจูงใหพอคาเขามาทําการซื้อขาย
วัวภายในตลาดดอนโก  ทําใหตลาดวัวดอนโกเติบโตเปนศูนยกลางการคาวัวในเวลาตอมา ในที่นี้จะ
ขอกลาวถึงบทบาทดานความสัมพันธระหวางเจาของตลาดกับกลุมกลุมผูคาวัว    โดยแบงกลุมผูคา
วัวในตลาดวัวดอนโกออกเปนกลุมใหญ ๆ  ดังนี้  คือ

ความสัมพันธกับกลุมพอคาวัวชาวเถิน
พอคาวัวชาวเถินหรือพอคาวัวคนเมืองนับเปนพอคาวัวกลุมแรกที่ผูใหญแสวง        มีบุญ

เดินทางไปติดตอชักชวนใหชวยนําวัวมาขายในตลาดดอนโก  เพราะเห็นวาเปนกลุมพอคาที่ตนเองมี
ความรูจักและคุนเคยเปนอยางดี  เนื่องจากพอคาวัวชาวเถินเคยนําวัวมาขายที่บานหนองตาโชติ โดย
อาศัยที่ดินบริเวณบานตาของผูใหญแสวงตั้งแตสมัยที่ผูใหญแสวงยังเปนเด็ก ๆ  ผูใหญแสวงจึงมี
ความสนิทสนมกับพอคาวัวชาวเถินโดยเฉพาะกับพอคารุนเกา ๆ  ที่ยังคงยึดอาชีพการคาวัวเร่ือยมา
ความเกี่ยวของกับการซื้อขายวัวควายมาแตรุนปูรุนพอนี้  ในกลุมพอคาชาวเถินจึงมักมีความรูสึกวา
พวกตนเปนหนี้บุญคุณตอครอบครัวผูใหญแสวง   เพราะสมัยที่นําวัวเดินทางมาคาขายครอบครัว
ผูใหญแสวงไดใหความอุปการะและชวยเหลือดานตาง ๆ  มาโดยตลอด ความรูสึกในกลุมผูคาชาว
เถินที่มีตอครอบครัวผูใหญแสวงในฐานะผูมีบุญคุณนั้นมักจะแสดงออกมาออกเปนคําพูดที่วา   
“บุญคุณตาเองนะเหรอ  กูไมรูจะใชยังไงหมด”
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ความสัมพันธทั้งในระดับครอบครัวและสวนตัวที่ผูใหญแสวงมีตอกลุมพอคาวัว       
ชาวเถินทําใหการติดตอนําวัวมาขายเปนไปโดยงาย  เพราะพอคาชาวเถินรุนเกาที่ทําการคามานาน
ยินดีที่จะนําวัวมาชวยขาย    สวนพอคาวัวที่เลิกทําการคาแลวก็จะสั่งใหลูกหลานที่รับชวงการคาตอ
นําวัวมาขายที่ตลาดวัวดอนโก      กลุมพอคาวัวชาวเถินจึงนับวาเปนพอคากลุมแรกที่นําวัวเขามา
ขายที่ตลาดดอนโก ตั้งแตวันแรกที่เปดทําการซื้อขาย และถือวาเปนกลุมพอคาวัวรุนบุกเบิกของ
ตลาดวัวดอนโกที่ทําการคาวัวในทองถ่ินสุโขทัยสืบเนื่องมานาน

การสรางความมั่นใจใหแกพอคาวัวชาวเถินที่นําวัวมาขายนั้น         ในระยะแรกที่เปด
ตลาด   ผูใหญแสวงจะเดินทางมานอนที่ตลาดกับพอคาวัวในทุกสัปดาหที่มีการซื้อขาย  เพราะปกติ
แลวพวกพอคาตองเดินทางนําวัวมาถึงกอนวันเปดตลาด  1  วัน  และคางคืนที่ตลาดประมาณ 1 –2
คืน  เหตุที่ตองมานอนเปนเพื่อนนั้นก็เนื่องจากสภาพโดยรอบตลาดเปนสถานที่เปลี่ยวอยูนอกชุมชน
หมูบาน  อีกทั้งสมัยเมื่อเร่ิมกอตั้งตลาดนั้นยังมีโจรผูรายชุกชุม  การอยูนอนเปนเพื่อนพอคาจึงชวย
สรางความรูสึกอบอุนใจ  รวมถึงความรูสึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแกกลุมพอคา
ชาวเถินไดเปนอยางมาก

และเนื่องจากกลุมพอคาชาวเถินเปนคนตางถ่ินที่มีภูมิลําเนาอยูไกลจากตลาด  การนําวัว
มาขายแตละครั้งจึงตองมานอนคางคืนที่ตลาด  ผูใหญแสวงจึงใหกลุมพอคาชาวเถินสรางคอกวัวอยู
ในบริเวณพื้นที่ดานทิศตะวันตกของตลาดแยกเปนสัดสวนออกไปจากพอคาวัวกลุมอ่ืน ๆ  ในตลาด
วัวดอนโก   เพื่อสะดวกในการดูแลดานความปลอดภัยตอนกลางคืน  เพราะวัวของกลุมพอคาชาว
เถินที่นํามาขายในแตละสัปดาหนั้นมีจํานวนมาก    และดวยเหตุที่กลุมพอคาวัวชาวเถินเปนพอคา
กลุมใหญของตลาด  มีพอคาและคอกวัวจํานวนมาก  การอํานวยความสะดวกตอกลุม   พอคาชาว
เถินจึงสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน     นับตั้งแตการสรางหองน้ําของตลาดใกลคอกวัวชาวเถิน  มี
เสนทางเขาออกสะดวก  มีการติดตั้งเสาไฟเพื่อใหแสงสวาง   รวมถึงการอนุญาตใหพอคาวัวสรางที่
พักอาศัยถาวรขึ้น    ความสัมพันธระหวางพอคาวัวชาวเถินกับผูใหญแสวงจึงเปนไปในลักษณะของ
การใหความเคารพนับถือเปนพี่นองลูกหลานระหวางกัน โดยผูใหญแสวงจะใหการดูแลและคอย
อํานวยความสะดวกในทุกดาน  เพราะถือวากลุมพอคาชาวเถินไดชวยบุกเบิกกอสรางตลาดมารวม
กัน  สวนพวกพอคาชาวเถินก็จะถือวาไดเคยพึ่งพาอาศัยครอบครัวผูใหญแสวงมาแตคร้ังรุนปูยาตา
ยาย เนื่องจากในอดีตพอคาวัวชาวเถินนําวัวมาขายในเขตชุมชนบานหนองตาโชติโดยอาศัยที่ดิน
ของตาผูใหญแสวง  สวนตาของผูใหญแสวงก็ทําการคาโดยการเดินทางไปซื้อสินคาที่ลําปางมาขาย
ในหมูบาน  ครอบครัวของผูใหญแสวงจึงมีความคุนเคยกับพอคาวัวชาวเถินเปนอยางดี

 ความสัมพันธกับกลุมพอคาวัวทองถิ่นสุโขทัย
     พอคาวัวทองถ่ินที่ทําการคาภายในตลาดวัวดอนโกนี้มีเปนจํานวนมาก  แตเมื่อแรกกอตั้ง
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ตลาดนั้นพอคาวัวทองถ่ินที่ทําการคาภายในตลาดวัวดอนโกยังมีเปนจํานวนนอย ซ่ึงผูใหญแสวงได
อาศัยพรรคพวกเพื่อนฝูงบอกตอ ๆ  กันไปในกลุมพอคาใหนําวัวมาขาย  เนื่องจากระยะแรกนั้นตัวผู
ใหญแสวงเองไมรูจักพอคามากนัก  การประชาสัมพันธจึงเปนไปในลักษณะปากตอปากบอกตอกัน
ไป  พอคาวัวในทองถ่ินสุโขทัยที่นําวัวมาขายเปนกลุมแรก ๆ  ก็คือ  พอคาวัวบานสวน  แตทั้งนี้การ
มาของพอคาบานสวนเกี่ยวของกับการที่ตลาดดอนโกเริ่มขายวัวไดและมีพอคามาซื้อมากขึ้น  ชาว
บานสวนที่มีอาชีพซ่ึงเกี่ยวของกับการซื้อขายวัวควายอยูกอนแลวจึงเกิดแรงจูงใจที่จะนําวัวมาขาย    
และเพิ่มจํานวนมากขึ้นจนถือเปนพอคาวัวในทองถ่ินกลุมใหญของตลาด

พอคาวัวในทองถ่ินเกิดขึ้นเปนจํานวนมากภายหลังเมื่อไดมีการตั้งตลาดดอนโกไดระยะ
หนึ่งแลว   ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตอการขยายตัวทางการคาวัวของตลาดดอนโก   พอคาในทองถ่ิน
จํานวนมากนี้อาจถือไดวาเปนผลผลิตของตลาดวัวดอนโกโดยตรง    เพราะผูที่มีอาชีพเกี่ยวของกับ
วัวควายจะสั่งสมประสบการณที่พบเห็นการซื้อขายวัวและนํามาพัฒนาตนเองไปสูการเปนพอคาวัว
ในที่สุด    กลุมพอคาในทองถ่ินจํานวนมากจึงมักมีภูมิลําเนาอยูตามชุมชนหมูบานโดยรอบตลาด
ดอนโกนั่นเอง  นับจากพอคาชาวบานไร  บานซาน  บานนาขุนไกร  บานราวตนจันทน  พอคาใน
ชุมชนทองถ่ินกลุมนี้สวนใหญแลวจะมีความรูจักคุนเคยกับผูใหญแสวงเปนอยางดี   เพราะถือวาเปน
คนบานเดียวกัน  เนื่องจากทั้งส่ีหมูบานที่กลาวมานั้นมักมีความสัมพันธทางเครือญาติระหวางกันไม
ทางใดก็ทางหนึ่ง        พอคาวัวทองถ่ินรอบตลาดสวนใหญจึงมักใชคําสรรพนามเรียกผูใหญแสวงวา
“ตาแหวง  ลุงแหวง  นาแหวง  อาแหวง  หรือพี่แหวง ”  อยูเสมอ ๆ

การมีภูมิลําเนาอยูในบริเวณใกลตลาดของพอคาทองถ่ิน   ทําใหการนําวัวมาขายนับวามี
ความสะดวกในทุกดานเปนอยางมาก  การที่คนทองถ่ินมีความความคุนเคยกับเจาของตลาดเปน
อยางดี  ทําใหความสัมพันธระหวางเจาของตลาดกับกลุมพอคาทองถ่ินรอบตลาดมีลักษณะของการ
ใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันในกลุมญาติพี่นองเพื่อนบานในทองถ่ิน เพื่อชักชวนใหมาประกอบ
อาชีพทํามาหากินในตลาด     รวมถึงการไดชวยกันเปนหูเปนตาดูแลดานความสงบเรียบรอยของ
ตลาดดวย  สวนบรรดาพอคาวัวในทองถ่ินเองก็ใหความเคารพนับถือตอผูใหญแสวงทั้งในฐานะของ
ผูอาวุโสและผูนําทางเศรษฐกิจในชุมชนทองถ่ิน  สวนพอคาวัวในชุมชนทองถ่ินอื่น ๆ  นั้น  ระดับ
ของความสัมพันธที่มีก็จะแตกตางกันออกไป     เนื่องจากพอคาวัวในชุมชนทองถ่ินรอบนอกนั้นจะ
นําวัวเขามาขายภายหลังจากตลาดดอนโกเปนตลาดซื้อขายวัวควายถาวรที่มีมาตรฐานแนนอนแลว    
ความสัมพันธระหวางเจาของตลาดกับพอคาวัวทองถ่ินรอบนอกนี้จึงมีความชัดเจนเฉพาะในสวนที่
เกี่ยวกับกิจกรรมการคาวัวของตลาด   มากกวาจะเปนความสัมพันธสวนบุคคล

ความสัมพันธกับกลุมพอคาวัวภาคอีสาน
พอคาวัวภาคอีสานนับเปนพอคาวัวกลุมแรก ๆ   ที่เดินทางมาซื้อวัวจากตลาดดอนโกนับ
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ตั้งแตระยะเริ่มมีการเปดตลาด  การเดินทางมาซื้อวัวของพอคาอีสานนี้เนื่องมาจากการไดยินคําบอก
เลากันปากตอปากวามีแหลงซ้ือขายวัวควายแหงใหมเกิดขึ้น  ซ่ึงผูใหญแสวงเจาของตลาดไดอาศัย
พอคาวัวชาวนครไทยเปนผูบอกตอ ๆ ให เพราะพอคาวัวชาวอีสานที่เดินทางมาซื้อวัวควายแถบ
พิษณุโลกและสุโขทัยนั้นจะตองใชเสนทางผานอําเภอนครไทย ในระยะแรกพอคาวัวชาวอีสานจึง
เดินทางมาซื้อวัวพรอมพอคาชาวนครไทย  พอคาอีสานถือเปนพอคาวัวรายใหญที่ซ้ือวัวคราวละ
จํานวนมาก  การเดินทางมาซื้อวัวที่ตลาดดอนโกในแตละครั้งนั้น  ผูใหญแสวงจึงใหการดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกพอคากลุมเปนพิเศษ    เนื่องจากพอคาวัวจากภาคอีสานมีจํานวน
เงินและทรัพยสินที่นําติดตัวมาเพื่อใชจายในการซื้อวัวเปนจํานวนมาก และยังเปนคนตางถ่ินที่ไมได
มีความคุนเคยกับสภาพพื้นที่โดยรอบของตลาดแตอยางใด ซ่ึงอาจทําใหโจรผูรายในทองถ่ินคอยหา
โอกาสดักปลนชิงทรัพยสินเงินทองไดตลอดเวลา

การเดินทางมาซื้อวัวของพอคาชาวอีสานนั้นปกติแลวจะตองเดินทางมาถึงตลาดกอนวัน
เปดซื้อขายอยางนอย  1  วัน  การคุมครองดูแลพอคาอีสานที่มาซื้อวัวของผูใหญแสวงจึงทําโดยการ
ใหพอคารายใหญ ๆ  ไปนอนพักคางคืนที่บาน  เพื่องายตอการรักษาความปลอดภัยในยามค่ําคืน
เนื่องจากพอคารายใหญมีเงินและทรัพยสินติดตัวมาจํานวนมาก  การมีที่พักอาศัยหลับนอนเปน
หลักแหลงยอมจะสรางความรูสึกมั่นคงปลอดภัยไดดีกวาการนอนคางคืนบริเวณตลาด  เพราะการ
คาระยะแรกนั้นจํานวนพอคา ผูซ้ือ ผูขายโดยรวมก็ยังมีไมมากนัก     หากเกิดเหตุรายขึ้นก็ยากแก
การปองกันดูแลตนเอง  สวนพอคาที่รวมตัวกันนอนพักคางคืนที่ตลาดผูใหญแสวงก็จะใหญาติพี่
นองและเพื่อนบานที่คุนเคยชวยไปนอนเปนเพื่อนกลุมพอคาวัวท่ีตลาดดวย  เพื่อใหพอคาที่เดินทาง
มาซื้อวัวเกิดความรูสึกอบอุนใจ  ทั้งนี้ผูใหญแสวงจะใหการตอบแทนแกญาติและเพื่อนบานที่ชวย
ไปนอนเปนเพื่อนพอคาวัวเปนเงินรวมถึงการใหทุนสนับสนุนในดานการประกอบอาชีพ

การนําพอคาวัวอีสานรายใหญ ๆ  ไปพักอาศัยกินอยูหลับนอนที่บานรวมถึงการใหความ
ชวยเหลือดูแลดานความปลอดแกพอคาวัวอีสานรายอื่น ๆ  ที่เดินทางมาซื้อวัวเปนอยางดีนี้  จึงเทา
กับเปนการสรางความสัมพันธและความรูสึกที่ดีแกพอคาวัวชาวอีสานกลุมใหญดวย ซ่ึงนับวาเปน
ผลดีตอตลาดดอนโกในระยะเวลาตอมา  เนื่องจากพอคาวัวอีสานไดเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ  และ
มีบทบาทสําคัญในฐานะที่เปนกลุมผูซ้ือวัวรายใหญของตลาด  การคาวัวภายในตลาดดอนโกจึงมี
การขยายตัวมากยิ่งขึ้นเปนลําดับ  กลาวไดวากลุมพอคาวัวภาคอีสานเปนผูมีบทบาทอยางสําคัญใน
การทําใหตลาดดอนโกพัฒนาไปสูการเปนตลาดซื้อขายวัวมาตรฐานของภาคเหนือตอนลาง

ความสัมพันธระหวางเจาของตลาดกับกลุมพอคาวัวชาวอีสาน  จึงเปนไปในรูปแบบ
ของการแลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกันเปนสวนใหญ  โดยผูใหญแสวงจะใหความคุมครอง
ดูแลความปลอดภัยแกกลุมพอคาชาวอีสานระหวางที่มาซื้อวัว  เพื่อที่ตลาดดอนโกจะไดมีพอคาราย
ใหญมาซื้อวัวจากตลาดเปนประจํา  ซ่ึงจะสงผลใหการซื้อขายวัวภายในตลาดดอนโกมีผูซ้ือผูขาย
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จํานวนมากยิ่ง ๆ  ขึ้น  ซ่ึงก็เทากับวาผลประโยชนในตลาดจะมีจํานวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นดวย  สวนกลุม
พอคาวัวอีสานนั้นนอกจากจะมีความรูสึกมั่นคงปลอดภัยเมื่อเดินทางมาซื้อวัวที่ตลาดดอนโกแลว  
การมีแหลงซ้ือขายวัวที่แนนอนชวยใหพอคาสามารถซื้อวัวไดอยางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  เนื่อง
จากไมตองเสียเวลาเดินทางไปซื้อวัวหลายแหง เทากับเปนหลักประกันวาสามารถหาซื้อวัวไดอยาง
แนนอนเมื่อเดินทางมาตลาดวัวดอนโก

ความสัมพันธกับกลุมผูเล้ียงวัวในทองถิ่น
การกอตั้งตลาดระยะแรกนั้นวัวท่ีนํามาขายในตลาดสวนใหญแลวเปนของพอคาชาวเถิน

เนื่องจากในชวงระยะเวลานั้นการเลี้ยงวัวเพื่อการคายังไมเกิดขึ้นในพื้นที่รอบ ๆ  ตลาด   การไมมีวัว
ภายในพื้นที่ไวรองรับความตองการของพอคาผูซ้ือนี้    นับวาเปนปญหาสําคัญของตลาดประการ
หนึ่ง  ผูใหญแสวงจึงไดริเร่ิมชักชวนญาติพี่นองและเพื่อนบานใหมาลงทุนประกอบอาชีพเล้ียงวัว
เพื่อนํามาขายในตลาด           โดยผูที่ไมมีเงินทุนหรือมีเงินทุนนอยไมเพียงพอแกการซื้อวัวมาเลี้ยง
ผูใหญแสวงก็จะเปนผูใหความชวยเหลือดานเงินทุนรวมถึงการออกทุนซื้อวัวใหกับผูที่ตองการเลี้ยง  
ในเวลาตอมาเมื่อการลงทุนลงแรงของผูเล้ียงวัวรุนแรก ๆ ไดรับผลกําไรอาชีพการเลี้ยงวัวของ
ชาวบานรอบตลาดก็ขยายวงกวางออกไปมากขึ้น  เพราะคนสวนใหญเห็นตัวอยางความสําเร็จจาก
ญาติพี่นองและเพื่อนบาน    การไดรูขาวสารความเคลื่อนไหวดานการซื้อขายวัวจากตลาดซึ่งตั้งอยู
ในทองถ่ินชวยทําใหผูคนจํานวนมากเกิดแรงจูงใจที่จะเลี้ยงวัวเพิ่มมากขึ้น  ช่ัวระยะเวลาไมนานนัก
อาชีพการเลี้ยงวัวจึงเกิดขึ้นรอบตลาด   โดยเริ่มจากเขตพื้นที่ตําบลบานราวตนจันทน  ตําบล
บานนาขุนไกร  ตําบลบานไร  ตําบลบานซาน   และขยายวงกวางออกไปมากขึ้นในเวลาตอมา

ความสัมพันธระหวางเจาของตลาดกับกลุมผูเล้ียงวัวในชุมชนทองถ่ิน    จึงมีพื้นฐาน
มาจากความรวมแรงรวมใจกันของผูใหญแสวงกับญาติพี่นองเพื่อนบาน ที่จะทําใหบริเวณพื้นที่รอบ
ตลาดวัวดอนโกเปนแหลงเลี้ยงวัวของทองถ่ินรองรับการขยายตัวทางการคาของตลาด   ซ่ึงจะทําให
มีวัวปอนเขาสูตลาดจํานวนมากอยางสม่ําเสมอ  ภายหลังตลาดวัวดอนโกจึงกลายเปนศูนยกลางทาง
การคาวัวควายของทองถ่ินอยางแทจริง     โดยผูใหญแสวงมีความคิดเห็นตอสภาพทางเศรษฐกิจ
ของชาวบานในพื้นที่รอบตลาดลักษณะที่วา

“ลุงอยากเห็นวัวควายเปนฝูง ๆ  ตามทองไรทองนาเหมือนเมื่อสมัยกอน  อยากให
ชาวบานมีรายไดมีอาชีพเสริม  นอกเหนือจากการประกอบอาชีพทําไรทํานา”

การกอตั้งตลาดและสงเสริมใหชาวบานมีอาชีพเล้ียงวัวขายในตลาดวัวดอนโก  จึงนับวา
เปนประโยชนตอตลาดวัวของผูใหญแสวงเอง    รวมถึงยังเปนการสรางงานสรางอาชีพใหกับชาว
บานในทองถ่ินรอบตลาดทั่วไป       การเลี้ยงวัวในบริเวณพื้นที่รอบตลาดจึงนับวามีสวนอยางสําคัญ
ตอการเติบโตของตลาดวัวดอนโกซึ่งตัวผูใหญแสวงเองมักจะพูดกับชาวบานอยูเสมอวา        “ตลาด
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เกิดขึ้นมาไดไมใชเพราะลุงคนเดียว  หากคนบานเราไมมีอาชีพเล้ียงวัว   ตลาดก็คงอยูไมไดนาน”
สําหรับชาวบานผูมีอาชีพเล้ียงวัวในทองถ่ินนั้น   สวนใหญแลวจะใหการยอมรับผูใหญ

แสวงทั้งในดานของการเปนผูอาวุโสที่ควรแกการเคารพนับถือ  และเปนผูมีสวนสําคัญในการสราง
อาชีพและรายไดใหแกชาวบานทั่วไป    ทําใหคนในพื้นที่รอบตลาดดอนโกมีชีวิตความเปนอยูที่ดี
ขึ้น  ชาวบานที่คุนเคยกับผูใหญแสวง  และเกี่ยวของกับอาชีพการเลี้ยงวัวมาแตรุนแรก ๆ  จึงมีความ
รูสึกวาผูใหญแสวงเปนผูมีบุญคุณที่ใหความชวยเหลือแกชาวบานโดยทั่วไป  และหากจะใหพูดถึง
อาชีพการเลี้ยงวัวในทองถ่ินแลว   ก็มักจะพูดทํานองวา  “ถาไมมีลุงแหวงเสียคน  ก็คงไมมีชาวบาน
เล้ียงวัวมากมายอยางทุกวันนี้”

กลาวไดวาภายหลังจากที่การเลี้ยงวัวบริเวณชุมชนรอบตลาดอนโกมีเพิ่มมากขึ้น  อาชีพ
การเลี้ยงวัวไดแพรกระจายเปนวงกวางออกไปในลักษณะที่ชาวบานเรียกวา    “เล้ียงกันยังกับไฟลาม
ทุง”  และทําใหการเลี้ยงวัวเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายในทุกอําเภอของจังหวัดสุโขทัย

ความสัมพันธในกลุมพอคาวัวชาวเถิน
กลุมพอคาวัวชาวเถินที่นําวัวมาขายในตลาดวัวดอนโกนี้  นับวาเปนกลุมพอคาที่ทํา

การคาวัวสืบเนื่องมาแตรุนบรรพบุรุษ พอคากลุมนี้มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่อําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง  ความสัมพันธภายในกลุมพอคาดวยกันเองจึงมีพื้นฐานมาจากการเปนเครือญาติพี่นองและ
เพื่อนบาน  ที่ชักชวนกันนําวัวมาขายนับแตเร่ิมมีการตั้งตลาดดอนโก  กลุมพอคาวัวชาวเถินจึงมี
พื้นฐานทางดานวัฒนธรรมรวมกันในหลายประการที่แสดงความเปนเอกลักษณเฉพาะกลุมที่     
แตกตางออกไปจากพอคาวัวกลุมอ่ืน ๆ  นับตั้งแตการใชภาษาคําเมืองในการสื่อสารภายในกลุม
พอคาชาวเถินดวยกันเองและกับพอคาวัวท่ัวไป    และปกติแลวในกลุมพอคาวัวชาวเถินมักจะนิยม
หุงหาอาหารกินกันเอง โดยจะนําขาวเหนียวซ่ึงชาวลาวเหนือนิยมบริโภคติดตัวมา  บริเวณคอกวัว
ของพอคาชาวเถินบางรายจะมีการตั้งศาลเล็ก ๆ  ขึ้นใหเปนที่อยูของเจาที่ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจําคอกวัว
โดยพอคาจะนําพวงมาลัยมาแขวนไวในชวงระหวางที่ทําการขายวัว  ในลักษณะของการบนบานให
ชวยคาขายไดอยางคลองตัว   ซ่ึงนับวาแตกตางไปจากบริเวณคอกวัวของพอคากลุมอ่ืน ๆ  ซ่ึงแมจะ
มีการคลองพวงมาลัยแตก็ไมปรากฏวามีการสรางศาลขึ้นแตอยางใด

การมีภูมิลําเนามาจากทองถ่ินเดียวกันและการมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมรวมกันนี้  สงผล
ใหการคาวัวของพอคาชาวเถินมีลักษณะรวมตามกันดวย  เนื่องจากกลุมพอคาวัวชาวเถินสวนใหญ
จะนําวัวขนาดเล็กหรือลูกวัวอายุนอยท่ีเรียกกันทั่วไปวา  “วัวรุน” มาขายในตลาดดอนโก  จนเปนที่
รับรูกันในกลุมผูเล้ียงวัว   เมื่อจะซ้ือวัวพ้ืนเมืองไปเลี้ยงก็สามารถมาหาซื้อไดตามคอกวัวของกลุม
พอคาชาวเถิน    การขายวัวเพื่อใหผูซ้ือนําไปเลี้ยงนี้นับวากระทํากันมาแตรุนปูรุนพอ          พอคาวัว
ชาวเถินจึงมีความชํานาญในดานการขายวัวเล้ียงเปนพิเศษ       การขายวัวเล้ียงของกลุมพอคาวัวเล้ียง
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ชาวเถินจึงนับวาเปนลักษณะเฉพาะทางการคาที่แตกตางไปจากพอคาวัวทองถ่ินสุโขทัย
สวนความสัมพันธภายในกลุมพอคาวัวชาวเถินสามารถพบเห็นไดจากกิจกรรมทางการ

คาวัวในทุกสัปดาห  ซ่ึงปกติแลวพอคาวัวชาวเถินจะนําวัวมาขายและพักคางคืนในตลาดดอนโก
นานกวาพอคากลุมอ่ืน ๆ  จึงกอใหเกิดความรวมมือ ในกิจกรรมดานตาง ๆ  หลายประการ  คือ

การเดินทางนําวัวมาขาย   
ในทุกสัปดาหที่ตลาดเปดทําการซื้อขายนั้น กลุมพอคาวัวชาวเถินจะนําวัวเขาสูตลาด

พรอม ๆ  กัน  โดยกลุมพอคาจะเดินทางออกจากตนทางอําเภอเถินในเวลาสาย ๆ  เพื่อใหมาถึงตลาด
ในตอนบาย  การเดินทางของพอคานี้จะมากันเปนกลุมยอย ๆ  ตามภูมิลําเนาของพอคา  ทั้งนี้เพื่อ
ชวยเหลือกันหากเกิดมีปญหาขึ้นระหวางที่เดินทางมา  ความรวมมือของกลุมพอคาวัวชาวเถิน
ระหวางการเดินทางนําวัวมาขายนี้จึงมีตั้งแตการอาศัยรถรวมทางกันมา  การฝากวัวมากับรถคันที่
วาง  การดูแลวัวระหวางทาง  เปนตน

การพักคางคืนท่ีตลาดดอนโก
การนําวัวมานอนคางที่ตลาดของกลุมพอคาวัวชาวเถิน  กอใหเกิดความรวมมือและ

ความสัมพันธระหวางกันในกลุมพอคาชาวเถินมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากการมาพักคางกินอยูหลับนอน
รวมกันในทุกสัปดาหนั้น  ทําใหกลุมพอคาวัวเหลานี้มีกิจกรรมที่ตองกระทํารวมกันหลายดานนับตั้ง
แตการชวยกันเฝาเวรยามดูแลวัวตอนกลางคืน ซ่ึงปกติแลวกวาพอคาจะไดนอนก็มกัเปนเวลาดึก
การอยูเฝาวัวจึงเปนชวงเวลาของการรวมกลุมสังสรรคระหวางพอคาดวยกันไปในตัว  การพูดคุยใน
วงสนทนาหรือการดื่มสุรารวมกันในหมูพอคา จึงเทากับเปนการสรางความสัมพันธกันในกลุม
พอคาใหมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น

การหุงหาอาหารเพื่อรับประทานก็นับวาเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางกันในกลุมพอคาวัวชาวเถิน  เพราะพอคาวัวกลุมตาง ๆ  จะมีการแลกเปลี่ยนหยิบยืมขาวปลา
อาหารรวมถึงอุปกรณที่ใชในการหุงหาอาหารระหวางกัน  ในกรณีที่ขาดเหลือส่ิงหนึ่งส่ิงใดขึ้นมา
การหุงหาอาหารบริเวณคอกวัวของพอคาชาวเถินจึงเปนส่ิงที่สามารถพบเห็นไดทั้งในตอนเชาและ
ตอนเย็นระหวางที่พอคาวัวชาวเถินพักคางคืนอยูที่ตลาด

 การขายวัวในตลาด    
     การขายวัวในตลาดของพอคาชาวเถินนั้นแมวาวัวท่ีพอคานาํมาขายสวนใหญจะเปนการ

ขายวัวประเภทที่นําไปเลี้ยงเหมือนกัน    แตการซื้อขายวัวประเภทนี้ก็ไมทําใหเกิดปญหาระหวางพอ
คาดวยกันแตอยางใด    เพราะลักษณะการขายวัวใหแกผูที่ตองการซื้อวัวไปเลี้ยงนั้น  สามารถทําการ
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ซ้ือขายไดเร่ือย ๆ  ไมตองทําการยื้อแยงแขงขันหรือเรงรีบซื้อขายแตอยางใด เนื่องจากลูกคาสวน
ใหญเปนกลุมผูเล้ียงวัวท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกลเคียง   สภาพการซื้อขาย
วัวเล้ียงในกลุมพอคาชาวเถินจึงไมตองเครงเครียดมากนัก  การขายวัวไดจํานวนนอยหรือขายไดไม
หมด  พอคาก็ยังสามารถนํากลับไปเลี้ยงไวแลวนํากลับมาขายไดใหมในวันที่ตลาดเปดทําการซื้อ
ขายครั้งตอไป

สําหรับความสัมพันธดานการรวมมือกันเพื่อขายวัวแกลูกคานั้น  พอคาชาวเถินแตละ
กลุมที่มีคอกวัวอยูชิดติดกัน  จะชวยกันเปนภาระเกี่ยวกับการขายวัว  นับตั้งแตการชวยกันเรียกลูกคา
ใหเขามาเลือกดูวัว  การชวยกันแนะนําขอดีของวัวเมื่อมีผูมาซื้อ   การชวยกันพูดจูงใจใหลูกคาซ้ือวัว
การชวยนําลูกคาไปซื้อวัวตามคอก     และการชวยขายวัวใหกันและกัน  เปนตน

ความสัมพันธระหวางกันในกลุมพอคาวัวชาวเถินนั้น  สวนหนึ่งก็เปนผลมาจากการที่
พอคาวัวกลุมนี้มาจากทองถ่ินเดียวกัน  มีความเกี่ยวของในดานการเปนเครือญาติพี่นองและเพื่อน
บานกันมากอน  พอคาวัวสวนใหญไดรับการสืบทอดการคาวัวมาจากรุนบรรพบุรุษ  ทําใหรูและ
เขาใจระบบการคาตลอดจนธรรมเนียมการคาที่เกี่ยวของกับการซื้อขายวัวเปนอยางดี  ซ่ึงนับวาเปน
ผลดีตอการใหความรวมมือกันทางการคาของกลุมพอคาวัวชาวเถิน

ความสัมพันธในกลุมพอคาวัวทองถิ่นสุโขทัย
พอคาวัวทองถ่ินสุโขทัยจํานวนมากที่นําวัวเขามาขายในตลาดดอนโกนั้น  สวนใหญ

แลวเปนกลุมพอคาวัวท่ีเขามาทําการคาหลังจากที่ตลาดดอนโกเริ่มเปนที่รูจักของกลุมผูคาทั่วไปแลว  
พอคาวัวเหลานี้โดยมากจะมีพื้นฐานการคามาจากการเปนผูเล้ียงวัวมากอน  แลวจึงคอย ๆ  อาศัย
ประสบการณทางการคาพัฒนาตนเองไปสูการเปนพอคาวัวในภายหลัง พอคาวัวท่ีเกิดขึ้นตามชุมชน
หมูบานรอบ ๆ  ตลาด  รวมถึงในเขตพื้นที่อ่ืน ๆ  จึงเปนผลมาจากการขยายตัวดานการคาวัวภายใน
ตลาดนัดวัวดอนโกโดยตรง  กลาวคือ  เมื่อการคาวัวเติบโตขึ้น  จํานวนผูเล้ียงมีเพิ่มมากขึ้น  พอคาวัว
ตามทองถ่ินตาง ๆ  ก็เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย

การเกิดขึ้นของพอคาในทองถ่ินที่เปนผลมาจากการเติบโตของตลาดวัวดอนโก  ทําให
ลักษณะการคาวัวของพอคาวัวทองถ่ินมีรูปแบบเดียวกัน  คือ  พอคาวัวทองถ่ินสวนใหญแลวจะทํา
การคาโดยขายวัวประเภทวัวเนื้อเปนหลัก  โดยพอคาจะซื้อรวบรวมวัวจากผูเล้ียงตามชุมชนทองถ่ิน
ทั่วไป    เพื่อนํามาขายใหกับพอคาวัวเนื้อตางถ่ินในตลาดวัวดอนโกอีกทอดหนึ่ง      กลุมพอคาวัว
ทองถ่ินจึงทําหนาที่เสมือนเปนพอคาคนกลางในตลาดที่คอยเชื่อมระหวางผูเล้ียงวัวเนื้อตามทองถ่ิน
กับพอคาวัวเนื้อตางถ่ิน       กลุมพอคาวัวทองถ่ินจึงมีความสัมพันธเกี่ยวของโดยตรงกับทั้งผูเล้ียงวัว
และพอคาที่มาซื้อวัวจากตลาดดอนโก  ความรวมมือทางการคาภายในกลุมพอคาวัวทองถ่ินสุโขทัย
นั้น    สวนใหญแลวจะเกิดขึ้นระหวางที่มีการนําวัวเขามาขายในตลาดวัวดอนโก     การนําวัวมาขาย
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ติดตอกันเปนเวลานานทําใหพอคาในชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  มีความรูจักคุนเคยซึ่งกันและกันมากยิ่ง
ขึ้น  จนนําไปสูการใหความรวมมือและชวยเหลือกันใหหลายดาน  คือ

การนําวัวเขาสูตลาด
ความรวมมือกันของพอคาวัวทองถ่ินจะเริ่มจากพอคากลุมเล็ก ๆ  ที่มีภูมิลําเนามาจาก

ชุมชนหมูบานเดียวกัน ซ่ึงโดยมากอาจเปนญาติพี่นองหรือเพื่อนบานกันไมทางใดก็ทางหนึ่ง  พอคา
เหลานี้จะรวมมือกันนับตั้งแตการนําวัวเดินทางมาเขาตลาด  ความรวมมือนี้อาจมีตั้งแตการนัดหมาย
เวลาเพื่อนําวัวเดินทางมาพรอมกัน  เพื่อจะไดมีเพื่อนรวมทางคอยชวยกันดูแลแกปญหาตาง ๆ  ที่
อาจจะเกิดขึ้นไดระหวางที่นําวัวเดินทางมา

การนําวัวเขาสูตลาดในลักษณะที่มีการสรางความรวมมือระหวางกันของพอคาทองถ่ิน
นี้แมจะเปนเพียงความรวมมือกันในกลุมพอคายอย ๆ  แตก็นับวาเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความ
สัมพันธในกลุมพอคาวัวตามชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  ไดเปนอยางดี

การนอนเฝาวัวในตลาด
การนอนคางคืนในตลาดเพื่อดูแลวัวท่ีนํามาของพอคาวัวทองถ่ินนั้น  ปกติแลวพอคาวัว

ที่อยูไกลจากตลาดจะนอนเฝาวัวของตนเอง    แตถาหากพอคารายใดไมสามารถนอนคางคืนไดก็จะ
ฝากพรรคพวกเพื่อนฝูงพอคาวัวดวยกันใหชวยดูแลวัวให  เนื่องจากพอคาที่อยูไกลตลาดมักจะ
เดินทางมากันเปนกลุม ๆ  และนอนเฝาววัรวมกันประจํา    สวนพอคาที่มีภูมิลําเนาอยูใกลตลาดนั้น
เมื่อนําวัวเขาคอกเปนที่เรียบรอยแลว  พอคาบางรายก็จะกลับไปนอนบาน  สวนวัวที่นํามาไวที่ตลาด
นั้นจะฝากเพื่อนฝูงพอคาวัวที่มีคอกอยูบริเวณเดียวกันใหชวยคอยเฝาดูแลให  ซ่ึงสวนใหญแลวก็มัก
จะฝากกับพวกพอคาวัวท่ีอยูไกลตลาด  ที่ปกติจะนอนเฝาวัวอยูเปนประจํา  เนื่องจากตองมานอนคาง
เพื่อขายวัวในตอนเชา

การอยูเฝาวัวท่ีตลาดตอนกลางคืนนี้  กลาวไดวาเปนชวงเวลาที่จะแลเห็นความสัมพันธ
ภายในกลุมพอคาวัวทองถ่ินไดอยางชัดเจน  เนื่องจากพอคาวัวทองถ่ินกลุมตาง ๆ  จะอาศัยเวลาวาง
ในชวงนี้พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน  โดยหัวขอสนทนาที่นํามาพูดคุยก็มี
ตั้งแตเร่ืองความเคลื่อนไหวของการคาวัว  การประกอบอาชีพ  ขอมูลเกี่ยวกับการเกษตร  การเมือง
ในทองถ่ิน ฯลฯ  ซ่ึงในวงสนทนานี้ก็มักจะมีการดื่มกินสังสรรครวมกันไปดวยระหวางพอคาวัว
กลุมตาง ๆ  ที่มีความรูจักมักคุนและมีความสนิทสนมกัน

สําหรับพอคาที่ไมนอนคางก็อาจตอบแทนพวกพอคาที่เฝาวัวใหดวยการออกคาสุรา
อาหารเลี้ยงดู  การสังสรรคระหวางกันในกลุมพอคาวัวนี้มักเริ่มขึ้นในตอนเย็น ๆ  ภายหลังจากที่พอ
คาเสร็จสิ้นภาระจากการดูแลวัวแลว ถือเปนชวงเวลาการพักผอนของพอคากลุมตาง ๆ  หลังจากที่
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ไดเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและการดูแลวัวที่นํามาขายตลอดวัน  บริเวณคอกวัวนับตั้งแตชวง
เวลาเย็นเปนตนไปพอคาวัวจะรวมตัวกันเปนกลุม ๆ  โดยมีพอคาวัวทองถ่ินที่นําวัวมาขายในตลาด
หมุนเวียนสับเปลี่ยนมาพบปะพูดคุยกันตามกลุมตาง ๆ  เร่ือยไปจนถึงชวงกลางคืน  และจึงคอย
เลิกลาแยกยายกันไปพักผอนหลับนอนเพื่อรอเวลาทําการขายวัวในวันรุงขึ้น

การชวยเหลือกันทางการคา
ความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกันดานตาง ๆ  ภายในกลุมพอคาวัวทองถ่ินนับวามี

ความจําเปนอยางมาก  เนื่องจากงานบางดานนั้นพอคาอาจไมมีความชํานาญทุกคน  หรืองาน
บางอยางพอคาวัวเพียงคนเดียวไมอาจจะทําตามลําพังได      พอคาวัวจึงตองอาศัยความรวมมือและ
แรงงานจากกลุมพอคาวัวทองถ่ินดวยกันอยูเสมอ ๆ   ไมวาจะเปนการชวยเหลือกันในเรื่องทั่ว ๆ  ไป
อาทิ  การชวยจูงวัวไปสงใหแกผูซ้ือ    การชวยกันนําวัวข้ึนรถยนต  การชวยดูแลคอกวัว  การชวย
จับวัวท่ีหลุดจากคอก  การแบงหญาและน้ําใหวัว  การดูแลรักษาวัวท่ีบาดเจ็บ  การฝากวัวไวในคอก
การบอกความเคลื่อนไหวของราคาวัวในตลาด  เปนตน

นอกเหนือจากการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในเรื่องทั่ว ๆ  ไปแลว   ความรวมมือของ
พอคาวัวทองถ่ินกลุมตาง ๆ  ยังเปนไปในรูปของการชวยกันขายวัวใหแกผูซ้ือ  การชวยกันขายนี้อาจ
เร่ิมตั้งแตการชวยกันเรียกพอคาผูซ้ือใหเขามาเลือกดูวัวในคอก  การชวยตั้งราคาซื้อขายวัว  การชวย
พูดจูงใจสนับสนุนใหพอคาซ้ือวัว  การพาพอคามาซื้อวัวในคอก  การบอกลักษณะวัวท่ีพอคาผูซ้ือ
ตองการใหแกเพื่อนพอคาดวยกัน  การชวยจูงวัวไปสงลูกคาที่มาซื้อ  เปนตน

ความสัมพันธในกลุมพอคาวัวภาคอีสาน
การขยายตัวทางการคาวัวของตลาดวัวดอนโกนับแตแรกเริ่มที่มีการกอตั้งตลาดเปนตน

มานั้น  กลุมพอคาวัวจากภาคอีสานที่เดินทางมาซื้อวัวจากตลาดนับเปนกลุมที่มีบทบาทสําคัญอยาง
ยิ่งที่ทําใหตลาดวัวดอนโกเติบโตขึ้นเปนตลาดวัวระดับมาตรฐานในเวลาตอมา  ความสัมพันธภาย
ในกลุมพอคาวัวจากจังหวัดภาคอีสานที่เดินทางมาซื้อวัวจากตลาดนับแตแรกเริ่มจนถึงปจจุบันจึงมี
สวนสําคัญที่กอใหเกิดการรวมกลุมและความรวมมือระหวางพอคาดวยกัน

ในระยะแรกที่ตลาดเปดการซื้อขาย  กลุมพอคาจากจังหวัดภาคอีสานนี้ยังมีจํานวนไม
มากนัก  เนื่องจากตลาดยังมีขนาดเล็กวัวที่นํามาขายยังมีจํานวนไมมากนัก  พอคาวัวเองก็ยังไมมี
ความคุนเคยกับสถานที่ตั้งตลาดและตัวเจาของตลาด  รวมถึงความรูสึกไมมั่นใจดานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน    พอคาที่เดินทางมาเมื่อเร่ิมกอตั้งตลาดจึงเปนเพียงกลุมเล็ก ๆ  จํานวน  4 – 5
ราย  โดยนํารถยนตเดินทางมาพรอมกันและนอนพักคางคืนกอนถึงวันตลาดเปดทําการซื้อขาย  ใน
วันรุงขึ้นเมื่อทําการซื้อวัวเสร็จเรียบรอยแลวพอคาก็จะนําวัวเดินทางกลับไปยังภูมิลําเนา  การทํา
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การคาของพอคาวัวจากภาคอีสานลักษณะนี้ดําเนินเรื่อยมา   และพอคาวัวภาคอีสานไดเพิ่มจํานวน
มากขึ้นเรื่อย ๆ  จนเปนพอคาผูซ้ือวัวกลุมใหญของตลาดวัวดอนโกในภายหลัง  ภายในกลุมพอคาวัว
ภาคอีสานจะพบวามีความรวมมือชวยเหลือกันในกิจกรรมดานตาง ๆ        ตลอดระยะเวลาที่เดินทาง
มาซื้อวัวภายในตลาดวัวดอนโก  ความรวมมือชวยเหลือกันของพอคาวัวมีทั้งในระดับกลุมพอคา
ยอย  ๆ  ที่เดินทางมาจากจังหวัดเดียวกัน  และระดับพอคากลุมใหญจากหลายจังหวัด   การมาจาก
ภูมิภาคเดียวกันมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมรวมกัน  ทําใหพอคาวัวจากภาคอีสานมีความรวมมือชวย
เหลือกันในกิจกรรมทางการคาวัวหลายดาน  คือ

ดานการเดินทาง 
การเดินทางของพอคาวัวจากภาคอีสานเพื่อมาซื้อวัวนั้นปกติแลวพอคาวัวภาคอีสานจะ

นํารถยนตเดินทางมาพรอมกันเปนกลุมยอย ๆ  ตามภูมิลําเนาของพอคา  บางกลุมอาจมีจํานวนพอคา
ตั้งแต  2 – 3  รายเร่ือยไปจนถึงกลุมละ  5 – 6  รายข้ึนไป  ปจจุบันพอคาวัวสวนใหญจะมีรถยนตเปน
ของตนเอง  พอคาบางรายอาจวาจางรถยนตมาตางหากหรือบางทีก็ทําการคารวมกันกับเพื่อนพอคา
ที่มรีถยนตโดยการชวยออกเงินคาน้ํามันหรือคาใชจายอ่ืน ๆ  ให   พอคาวัวจะเดินทางมาตลาดใน
เวลาใกลเคียงกันหรือพรอม ๆ  กัน  เนื่องจากเสนทางหลักที่พอคาวัวภาคอีสานใชเดินทางจะตอง
ผานจังหวัดเพชรบูรณและพิษณุโลกกอนจะเขาสูเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย  พอคาวัวภาคอีสานจึงมัก
จะพบกันในระหวางการเดินทางมาซื้อวัวทางนั่นเอง   เนื่องจากพอคาวัวสวนใหญตองเดินทางมาให
ถึงตลาดวัวดอนโกในวันเวลาเดียวกัน

การรวมเดินทางมาพรอมกันหรือในเวลาใกลเคียงกันเปนกลุมๆ นี้สวนหนึ่งก็เพื่อ
ประโยชนดานการชวยคุมครองความปลอดภัยใหกันและกัน  เพราะนอกจากการเดินทางจะมีระยะ
ทางยาวไกลแลว  พอคาวัวสวนใหญยังนําเงินที่จะใชในการซื้อวัวติดตัวมาจํานวนมาก  ความ
ปลอดภัยจากกลุมโจรผูรายหรือกลุมมิจฉาชีพจึงนับวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนลําดับแรกภายใน
กลุมของพอคาวัวดวยกัน  เพราะระหวางการเดินทางพอคาวัวอาจมีอันตรายจากการถูกปลนจี้ได
การรวมกลุมกันมาจึงนับเปนวิธีการหนึ่งที่ภายในกลุมพอคาวัวจะไดชวยเหลือซ่ึงกันและกันได

การรวมกันเดินทางนี้เปนไปทั้งตอนที่มาทําการซื้อและการเดินทางกลับ  เพราะนอก
เหนือจากเรื่องของความปลอดภัยระหวางการเดินทางแลว  การรวมกลุมเดินทางมาและกลับเพื่อซ้ือ
วัวพรอม ๆ  กันของพอคาวัวยังเกี่ยวของกับความรวมมือกันแกปญหาในอีกหลายดาน  อาทิ  การรับ
ฝากวัวของพอคาในกลุมไปกับรถ      การชวยเหลือกันดูแลวัวท่ีซ้ือระหวางที่นํากลับ  การชวยเหลือ
กันภายในกลุมเมื่อรถยนตเกิดขัดของ  การชวยเหลือกันหากประสบอุบัติเหตุระหวางการเดินทางมา
และกลับเพื่อซ้ือวัวของพอคาภาคอีสาน   จึงนับวาเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดความรวมมือชวยเหลือซ่ึง
กันและกันภายในกลุมพอคาเรื่อยมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



121

ดานการพักคางคืนเพื่อรอซ้ือวัว 
พอคาวัวภาคอีสานจากจังหวัดตาง ๆ  จะเดินทางมาถึงตลาดกอนวันที่ตลาดจะเปดใหมี

การซื้อขายวัว   พอคาวัวกลุมตาง ๆ  สวนใหญแลวจะทยอยกันเดินทางมาถึงตลาดตั้งแตเวลาบาย ๆ
เร่ือยไปจนถึงตอนเย็น ๆ  แตมีบางกลุมที่เดินทางมาถึงตลาดในตอนกลางคืน   พอคาวัวที่มาถึงตลาด
แลวจะนํารถไปจอดรวมกันบริเวณฝงตรงขามของตลาดซึ่งเปนพื้นที่ที่ทางตลาดจัดไวให  การนํารถ
มาจอดพักนี้พอคาจะจอดรถเรียงกันเปนกลุม ๆ  ทั่วบริเวณลานจอดรถ  สวนใหญแลวพอคาที่มา
จากภูมิลําเนาเดียวกันก็จะจอดรถไวในบริเวณพื้นที่เดียวกัน  ซ่ึงปกติแลวพอคาจําเปนตองมาคางใน
ทุกสัปดาหที่มาทําการซื้อขาย  พอคาแตละกลุมจึงมักมีบริเวณที่จอดประจําของตัวเอง

บริเวณสถานที่จอดรถพอคาวัวที่มาถึงจะปูเส่ือเพื่อนอนพักหรือนั่งคุยกัน  คนไหนที่มี
เปลก็จะผูกเปลนอนตามตนไมหรือไมก็อาศัยผูกบนรถยนตที่นํามา  หลังจากที่ไดพักผอนจนหาย
เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางแลว  ชวงเวลาตอนเย็น ๆ  พอคากลุมตาง ๆ  ก็จะตระเตรียมหุงหา
ประกอบอาหารบริเวณพื้นที่จอดรถของตัวเอง  หรือในบริเวณเพิงพักชั่วคราวที่ปลูกสรางขึ้นไว
ปกติแลวพอคาวัวแตละรายจะนําเสบียงขาวสารอาหารแหงตาง ๆ รวมถึงสัมภาระเครื่องครัวติดตัว
มาเพื่อหุงหาประกอบอาหารกินรวมกัน   ซ่ึงโดยทั่วไปแลวจะหุงดวยขาวเหนียวกันเปนหลัก สวน
กับขาวนั้นก็จะเปนอาหารถิ่นของภาคอีสานเปนพื้น  การรับประทานอาหารรวมกันจะเริ่มตั้งแตชวง
เวลาเย็น ๆ  เรื่อยไปจนถึงกลางคืน  ซ่ึงถือเปนเวลาพักผอนของพอคาไปในตัว  หลังจากที่ได
เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาทั้งวัน  ในชวงเวลากลางคืนนี้การพักผอนพูดคุยและสังสรรคกันใน
กลุมพอคาจึงมักขยายวงไปสูพอคาวัวภาคอีสานกลุมอ่ืน ๆ  ทั่วบริเวณลานจอดรถ   พอคาวัวจาก
ภาคอีสานโดยทั่วไปจึงมักจะมีความรูจักคุนเคยกันเปนอยางดี เพราะตองอาศัยพักคางคืนหลับนอน
อยูรวมกันในทุกครั้งที่มาซื้อวัวที่ตลาดดอนโก

การนํารถมาจอดพักคางคืนรวมกันเปนจํานวนมากนี้ทําใหบริเวณสถานที่จอดรถในชวง
ของวันที่มีการซื้อขายวัวกลายเปนสถานที่เฉพาะของกลุมพอคาวัวภาคอีสาน  ซ่ึงเปนการงายแกการ
ควบคุมดูแลดานความปลอดภัยไปดวยในตัว  การมีกลุมคนอยูกันเปนจํานวนมากทําใหภายในกลุม
พอคาวัวดวยกันเองเกิดความรูสึกมั่นคงปลอดภัยขณะที่พักคางคืนอยู  เนื่องจากพอคาแตละรายที่มา
พักคางคืนอยูรวมกันนั้นตางมีเงินติดตัวมากันเปนจํานวนมาก  หากมีคนแปลกหนาหรือบุคคลภาย
นอกเขามาบริเวณนี้  ภายในกลุมพอคาวัวดวยกันก็จะสามารถรูไดทันที   จึงเปนการยากที่ผูรายหรือ
มิจฉาชีพกลุมตาง ๆ  จะเขามาปลนจี้ชิงทรัพยสินเงินทองจากพอคาวัว    การมาพักคางคืนรวมกัน
ของกลุมพอคาวัวภาคอีสานจึงเทากับวาเปนหลักประกันดานความปลอดภัยใหแกพอคาแตละราย
ไปดวยในตัวเพราะตางไดอาศัยคอยดูแลกัน

การนํารถมาจอดไวในบริเวณเดียวกันนี้ยังชวยใหงายตอการดูแลวัวท่ีซ้ือดวย  เพราะ
พอคาบางรายอาจใชเวลาในการซื้อวัวนานกวาจะไดครบตามจํานวนที่ตองการ  วัวท่ีซ้ือมากอนนั้น
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จึงสามารถนํามาพักรวมกันไวในบริเวณลานจอดรถได   การมีบริเวณพื้นที่โดยเฉพาะของพอคาวัว
ภาคอีสานชวยใหการดูแลวัวที่นํามารวมไวสามารถทําไดงาย  เพราะหากนําวัวไปไวบริเวณที่มี
พอคาวัวจํานวนมากจากในหลายพื้นที่นั้น  อาจเกิดกรณีที่วัวถูกลักขโมยหรือวัวสูญหายไดงาย

การนํารถมาจอดพักคางคืนรวมกันของพอคาวัวภาคอีสานนี้ สงผลใหเกิดความรวมมือ
กันภายในกลุมพอคาวัวภาคอีสานทั้งในดานของการทําการคารวมกัน  การชวยเหลือกันดานอาหาร
การกิน  การมีความรูจักคุนเคยกัน  การไดมีโอกาสสังสรรคระหวางกัน  การชวยกันคุมครองดูแล
ดานการรักษาความปลอดภัย    รวมถึงการชวยเหลือกันในดานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการคาวัว
การมาพักคางคืนรวมกันของพอคาวัวภาคอีสานจึงกอใหเกิดความสัมพันธดานความรวมมือชวย
เหลือกัน  ทั้งในระดับพอคากลุมยอย ๆ  ในจังหวัดที่ทําการคารวมกัน  และรวมไปถึงพอคาวัวภาค
อีสานกลุมใหญในระดับภูมิภาค  ซ่ึงสงผลตอการรวมกลุมกันมีบทบาทในทางการคาภายในตลาด
วัวดอนโกในเวลาตอมา  เมื่อตลาดเติบโตและมีผลประโยชนทางการคาเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ดานการซื้อวัว  
พอคาวัวจากภาคอีสานจะมีการรวมตัวกันเปนกลุมยอย ๆ  ตามภูมิลําเนาของพอคาแตละ

ราย  เชน  กลุมพอคาวัวกาฬสินธุ  กลุมพอคาวัวรอยเอ็ด  กลุมพอคาวัวมหาสารคาม  กลุมพอคาวัว
สกลนคร กลุมพอคาวัวภาคอีสานเหลานี้ถือเปนกลุมพอคาวัวรายใหญของภาคอีสาน  ในขณะที่
พอคาวัวจากภาคอีสานอื่นๆ  แมวาจะมีมาจากทุกจังหวัดแตการทําการคามักจะไมสม่ําเสมอเหมือน
พอคาวัวจากจังหวัดใหญ ๆ

การรวมกลุมของพอคาภาคอีสานนับวามีสวนสําคัญตอการกําหนดราคาซื้อขายวัวภาย
ในตลาด  การที่พอคาพยายามมาใหถึงตลาดกอนวันเปดทําการซื้อขายก็เพื่อจะไดรูสภาพความเปน
ไปของตลาดในแตละรอบสัปดาห  พอคาที่เดินทางมาจะใชเวลาชวงตอนเย็นเดินสํารวจราคาวัวท่ี
พอคาทองถ่ินทยอยนําเขาสูตลาด  การเดินดูวัวตามคอกตาง ๆ  ทั่วตลาดของพอคาทําใหรูถึงจํานวน
วัวที่นําเขาสูตลาดวามีมากนอยเทาไร  การไดเห็นวัวขนาดตาง ๆ  ที่พอคาทองถ่ินนําเขาตลาด  ทําให
พอคาสามารถคัดเลือกวัวประเภทที่ตองการซื้อไวในใจ  และเมื่อรูถึงสภาพความเคลื่อนไหวของ
ตลาดพอคาวัวก็สามารถนําขอมูลเหลานี้มาใชในการตัดสินใจซื้อหรือกําหนดราคาซื้อขาย เมื่อถึง
เวลาที่ตองตัดสินใจซื้อวัวจากพอคาทองถ่ินในตลาด  ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวของกับ
การคาวัวภายในตลาดจะกระจายไปในกลุมพอคาวัวภาคอีสานดวยกัน      โดยอาจเริ่มจากการสอบ
ถามพูดคุยและบอกตอกันไปในกลุมพอคา   ซ่ึงขอมูลขาวสารทางการคานี้จะแผวงกวางไปสูกลุม
พอคาจากจังหวัดภาคอีสานโดยทั่วไปในทายที่สุด

การรับรูขอมูลความเปนไปของตลาดในแตละสัปดาห  ทําใหพอคาแตละรายสามารถ
ประเมินสถานการณทางการคาเพื่อใหตนเองอยูในสถานะที่ไดเปรียบ พอคาสวนใหญจึงรูไดทันที
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วาตนควรจะตอรองราคาซื้อขายกับพอคาที่นําวัวมาขายในลักษณะใด    เพื่อใหตนเองซื้อวัวไดใน
ราคาต่ํากวาที่ผูขายกําหนด   ตัวอยางเชน  กรณีที่พอคาวัวภาคอีสานเห็นวาวัวท่ีพอคาทองถ่ินนําเขา
มาขายในตลาดมีจํานวนมาก         พอคาวัวภาคอีสานดวยกันก็จะประวิงเวลาในการตัดสินใจซื้อ
โดยการตอรองราคาซื้อขายใหต่ําลง  เพราะปกติภายในกลุมพอคาดวยกันจะรูวาความตองการซื้อวัว
มีมากนอยเพียงใด    เมื่อจํานวนวัวในตลาดมีมากแตปริมาณพอคาที่มาซื้อมีนอยหรือซ้ือในจํานวน
ไมมากนัก  พอคาวัวภาคอีสานก็จะรูวาตนเองอยูในฐานะที่ไดเปรียบ  เนื่องจากพอคาที่นําวัวมาขาย
จะตองพยายามขายวัวใหไดกอนที่จะไมมีพอคามาซื้อ  ภายในกลุมของพอคาวัวภาคอีสานก็จะ
พยายามตอรองโดยกดราคาซื้อใหต่ําลงเทาที่จะสามารถทําได    ในกลุมพอคาที่นําวัวมาขายมักจะ
เรียกการโดนกดราคาซื้อนี้วา  “โดนพอคาอีสานบี้ซ้ือ”

นอกจากการรวมกลุมกันตอรองราคาซื้อขายวัวภายในตลาดแลว  พอคาวัวจากภาค
อีสานดวยกันอาจนําขอมูลโดยทั่วไปที่ตนเองรับรูแนะนําพอคาภายในกลุมดวยกันเอง  รวมถึง
การใหความชวยเหลือกันในดานอื่น ๆ  ทั่วไปที่เกี่ยวกับการคาวัว  อาทิ  การบอกพอคาดวยกันใหรู
วาควรจะซื้อวัวจากพอคารายใด  การชวยหาวัวใหกับพอคาดวยกัน  การชวยเลือกพิจารณาวัวท่ีจะ
ซ้ือ  การชวยกันประเมินราคาซื้อขาย  การชวยนําวัวท่ีซ้ือแลวข้ึนรถ  เปนตน

ความสัมพันธในกลุมพอคาวัวภาคกลาง
พอคาวัวจากจังหวัดภาคกลางเขามาซื้อวัวที่ตลาดนัดวัวดอนโกภายหลังเมื่อตลาดเริ่ม

เปนที่รูจักของพอคาวัวทั่วไปแลว  การมาซื้อวัวจากตลาดของพอคาจากจังหวัดภาคกลางไมไดมีการ
รวมตัวกันเปนกลุมที่ชัดเจนแตอยางใด  เนื่องจากมีลักษณะของตางคนตางมาจากหลายที่หลายแหง
และแมวาพอคาวัวภาคกลางจะมีมาจากหลาย ๆ  จังหวัด  แตจํานวนพอคาวัวโดยรวมก็นับวามี
จํานวนนอยเมื่อเทียบกับพอคาวัวภาคอีสาน  เพราะพอคาวัวท่ีมาจากภาคกลางจะมากันจังหวัดละ
รายสองรายไมไดมีมากถึงขนาดจะรวมตัวเปนกลุมได

ลักษณะการคาของพอคาภาคกลางสวนใหญจะเปนกลุมพอคาที่มีเงินทุนมาก  การซื้อวัว
ในแตละครั้งที่เดินทางมาจึงซ้ือกันคราวละเปนจํานวนมาก  เนื่องจากพอคาแตละรายมีวัตถุประสงค
ของการซื้อที่แนชัดคือ  การซื้อวัวเนื้อเพื่อสงโรงฆาสัตวในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลกับ
การซื้อวัวเนื้อเพื่อนําไปเลี้ยงอีกระยะหนึ่งเพื่อใหโตแลวจึงสงโรงฆาสัตว

การเดินทางมาซื้อวัวในแตละครั้งของพอคาวัวภาคกลางจึงมีกําหนดระยะเวลาไมแน
นอนขึ้นอยูกับวาพอคาแตละรายจะสามารถนําวัวไปขายสงยังแหลงซ้ือไดรวดเร็วมากนอยเพียงใด     
การเดินทางมาทําการคาวัวของพอคาภาคกลางแตละรายจึงเดินทางมาไมสม่ําเสมอทุกครั้ง  เพราะ
พอคาบางรายอาจมาสัปดาหเวนสัปดาห  บางรายอาจกําหนดเปนเดือนละครั้ง     แตกตางกันออกไป
ตามลักษณะทางการคาของพอคาแตละราย      พอคาวัวภาคกลางที่เดินทางมาซื้อวัวในตลาดดอนโก
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จึงเปนลักษณะของการเขามาทําการคาแบบตางคนตางมา  จึงนับเปนเรื่องยากที่จะใหพอคาวัว
จากภาคกลางมีการรวมกลุมกันอยางเปนทางการไดเหมือนพอคาในตลาดวัวดอนโกกลุมอ่ืน  ๆ

สําหรับการเดินทางมาซื้อวัวนี้  แมวาจะมีระยะทางไกล  แตเสนทางการคมนาคมติดตอ
มายังจังหวัดสุโขทัยก็นับวามีความสะดวกสบาย   พอคาวัวภาคกลางสวนใหญจึงชอบที่จะเดินทาง
มาในตอนกลางคืน  เพื่อที่จะไดมาถึงตลาดในตอนเชามืดของวันเปดตลาด  และทําการเลือกซื้อวัว
ไดทันที   พอคาวัวภาคกลางจึงไมมีความจําเปนที่จะตองนอนคางคืนที่ตลาดวัวดอนโกเหมือนพอคา
กลุมอ่ืนที่ทําการคาภายในตลาดวัวดอนโก    การเดินทางมาและกลับภายในวันเดียวกันทําใหพอคา
วัวจากจังหวัดภาคกลางไมมีโอกาสที่จะสรางความคุนเคยกันเปนการสวนตัว การชวยเหลือเกื้อกูล
พึ่งพาอาศัยกัน  หรือการรวมสังสรรคระหวางกันทางสังคมจึงยากที่จะเกิดขึ้นไดในกลุม    พอคาวัว
จากจังหวัดภาคกลาง  ความสัมพันธระหวางพอคาวัวภาคกลางดวยกันจึงเปนไปในลักษณะของผูที่
มาทําการคาดวยกันภายในตลาดวัวดอนโก         การมาซื้อวัวในตลาดติดตอกันเปนระยะเวลานาน
ทําใหพอคากลุมนี้รูจักกันเปนอยางดีในฐานะผูมีอาชีพเดียวกัน  การใหความชวยเหลือกันในบาง
คร้ังคราวจึงเปนเรื่องของการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการคา การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารความเคลื่อนไหวดานการคาวัว  สภาพการคาที่ลักษณะความสัมพันธสวนใหญเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับการคาวัวโดยตรง  ทําใหโอกาสที่พอคาวัวภาคกลางจะมีความสัมพันธกันทางสังคมได
นั้นคอนขางมีนอย

สวนบทบาทของพอคาภาคกลางที่มีตอตลาดนั้น    แมวาพอคาวัวท่ีมาจากภาคกลางจะ
เปนผูซ้ือวัวจํานวนมาก  แตเมื่อปราศจากการรวมกลุมที่ชัดเจน  บทบาทของพอคาวัวภาคกลางใน
ตลาดนัดวัวดอนโกจึงไมคอยเดนชัดนัก  เนื่องจากพอคาจะซื้อวัวในลักษณะที่วาเมื่อไดวัวครบตาม
จํานวนที่ตองการแลวจะไดรีบเดินทางกลับ    การกําหนดราคาซื้อขายกับพอคาวัวทองถ่ินขึ้นอยูกับ
ความพอใจของพอคาแตละรายเปนสําคัญ

อาจกลาวไดวาความสัมพันธภายในกลุมพอคาวัวจังหวัดภาคกลางนั้น  เปนไปใน
ลักษณะที่ตางคนตางมาทําการคา     การรวมกลุมที่มีความสัมพันธกันอยางชัดเจนนั้นเปนไปไดยาก
เนื่องจากลักษณะทางการคาของพอคาวัวภาคกลางไมเอื้ออํานวยใหเกิดการสังสรรคกันในทางสังคม

ความสัมพันธในกลุมผูเล้ียงวัว
กลุมผูเล้ียงวัวในชุมชนทองถ่ินนับวาเปนผูซ้ือท่ีมีบทบาทสําคัญตอตลาดวัวดอนโกเปน

อยางมาก  เนื่องจากผูเล้ียงวัวในชุมชนทองถ่ินนอกจากจะเปนผูซ้ือที่ซ้ือวัวออกจากตลาดเปนประจํา
ทุกสัปดาหที่ตลาดเปดทําการแลว  กลุมผูเล้ียงเหลานี้ยังถือวาเปนผูทําการผลิตวัวเนื้อเพื่อนํากลับเขา
มาขายภายในตลาดอีกดวย           ความสัมพันธกันภายในกลุมผูเล้ียงวัวจึงมีความเกี่ยวของกับสภาพ
การคาภายในตลาดวัวดอนโกดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได            สําหรับความสัมพันธภายในกลุมของ
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ผูเล้ียงวัวที่เขามาซื้อวัวจากตลาดดอนโกเพื่อนําไปเลี้ยงนั้น โดยรวมแลวอาจมีลักษณะของความ
สัมพันธกันในหลายประการดังตอไปนี้

  การชวยกันเลือกซ้ือวัว
การเขามาซื้อวัวภายในตลาดของผูเล้ียง       ปกติแลวผูเล้ียงวัวสวนใหญจะไมเดินทางมา

ตามลําพังเพียงคนเดียว  แตจะนําผูอ่ืนติดตามมาดวยเพื่อชวยเลือกซื้อวัว  ซ่ึงโดยมากก็มักจะเปน
กลุมญาติพี่นองหรือไมก็เพื่อนบานที่มีอาชีพเล้ียงวัวดวยกัน  การเดินทางมาเปนเพื่อนกันเพื่อเลือก
ซ้ือวัวนี้จะสามารถเห็นไดโดยทั่วไปในวันที่ตลาดเปดการซื้อขาย  สวนเหตุผลที่นํามานั้นก็เพื่อจะได
ชวยกันเลือกวัวที่ตองการซื้อ  เนื่องจากการเลือกซื้อวัว ผูซ้ือจะตองพิจารณาใหถ่ีถวนกอนที่จะ
ตัดสินใจซื้อ  เพราะหากซื้อไปแลวเกิดความผิดพลาด   ผูเลี้ยงอาจจะตองประสบกับภาวะขาดทุนได
การนําผูอ่ืนมาชวยกันเลือกชวยกันพิจารณาใหดีกอนทําการตกลงซื้อขาย     จึงชวยทําใหผูที่ตองการ
หาซื้อวัวไปเลี้ยงเกิดความรูสึกมั่นใจที่จะซื้อมากกวาการเดินทางมาตามลําพัง

การซื้อวัวรวมกันเพื่อตอรองราคา
การซื้อวัวรวมกันของผูเล้ียงนับวาเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความรวมมือภายในกลุมผู

เล้ียงวัวอยางหนึ่ง  เพราะเมื่อผูเล้ียงตองการซื้อวัวก็จะรวมกลุมกันเขามาเลือกหาซื้อวัวจากตลาด
ผูเล้ียงวัวสวนใหญที่รวมกลุมกันมาจึงมักเปนญาติพี่นองหรือเพื่อนบานที่อาศัยอยูในชุมชนทองถ่ิน
เดียวกัน   ซ่ึงชวยใหผูเล้ียงวัวสามารถสรางความไดเปรียบเมื่อมีการตอรองราคาซื้อขายกับพอคาวัว
ในตลาด  เนื่องจากการรวมตัวกันซื้อวัวคราวละจํานวนมาก ๆ  นั้น  ทําใหการตกลงราคาซื้อขายทํา
ไดงายยิ่งขึ้น  เพราะพอคาวัวสวนใหญยอมอยากขายวัวจํานวนมากใหแกผูซ้ือแมวาจะตองยอมลด
ราคาลงบางสวน  ทําใหผูเล้ียงวัวสามารถซื้อวัวจากพอคาวัวในตลาดไดในราคาที่ถูกลง

การเลือกซ้ือวัวประเภทเดียวกัน
การเลี้ยงวัวภายในชุมชนทองถ่ินทั่วไปโดยปกติแลวภายในกลุมผูเล้ียงวัวมักนิยมเล้ียง

วัวประเภทเดียวกัน  เนื่องจากผูเล้ียงตองอาศัยความคุนเคยและประสบการณการเลี้ยงวัวรวมกัน
ทําใหภายในกลุมของผูเล้ียงสามารถพึ่งพาอาศัยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณจากการเลี้ยงวัว
ระหวางผูเล้ียงดวยกันไดเปนอยางดี  การซื้อวัวเพื่อนําไปเลี้ยงตามพื้นที่ตาง ๆ  จึงเลือกที่จะซื้อวัว
ประเภทเดียวกันเปนหลัก  เพราะนอกจากความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของชุมชนทองถ่ินของ
ตนแลว  ผูเลี้ยงวัวโดยทั่วไปยังเห็นวาการซื้อวัวประเภทเดียวกันมาเลี้ยงนั้น  เมื่อถึงเวลาขาย
จะสามารถทําการขายไดงายกวาการเลี้ยงวัวประเภทที่แตกตางไปจากผูอ่ืน  เนื่องจากพอคาผูซ้ือ
มักจะเลือกซื้อวัวแตละประเภทจากแหลงเลี้ยงบริเวณเดียวกันเพราะสะดวกตอการเดินทาง
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 การแนะนําพอคาใหกับผูเล้ียงดวยกัน
ผูเล้ียงที่ซ้ือวัวจากตลาดวัวดอนโกมาเปนเวลานานพอสมควรสวนใหญมักจะรูจัก พอคา

ที่นําวัวมาขายภายในตลาดเปนอยางดี   ความคุนเคยซึ่งกันและกันภายในกลุมผูซ้ือผูขายนี้สวนหนึ่ง
ก็เนื่องมาจากทําการซื้อขายกันมาอยางสม่ําเสมอ  ผูเล้ียงที่มีประสบการณซ้ือวัวภายในตลาดมานาน
จึงสามารถแนะนําพอคาใหกับผูเล้ียงวัวดวยกันไดเปนอยางดี  เพื่อที่ผูเล้ียงวัวจะไดนําไปเปนขอมูล
ในการตัดสินใจวาจะซื้อวัวจากพอคารายใด         ซ่ึงปกติแลวผูเล้ียงโดยมากก็มักจะซ้ือวัวจากพอคา
ตามกันภายในกลุมของตน เมื่อเห็นวาวัวที่ซ้ือมาจากพอคารายนั้นสามารถนํามาเลี้ยงแลวขายได
กําไรเปนอยางดี  การแนะนําพอคานี้อาจรวมไปถึงการบอกอุปนิสัยใจคอของพอคาวัวท่ีตนคุนเคย
ใหแกเพื่อนบานที่เล้ียงวัวดวยกันดวย  เพื่อนําไปเปนขอมูลในการตัดสินใจซื้อขายวัว

การชวยกันติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
ปกติแลวภายในกลุมผูเล้ียงวัวดวยกันจะพยายามติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการ

ซ้ือขายวัวอยูตลอดเวลา  ผูเล้ียงวัวตามชุมชนทองถ่ินตาง ๆ     หากมีเวลาวางจึงมักไปที่ตลาดอยู
เสมอ ๆ  การไปตลาดเปนประจําทําใหผูเล้ียงทราบความเคลื่อนไหวของตลาดในหลายดาน ไมวาจะ
เปน  ราคาวัวที่ซ้ือขายกันในตลาด  จํานวนพอคาที่มาซื้อขาย  ประเภทวัวที่พอคานิยมซ้ือ  ราคาซื้อ
ขายวัวเล้ียง  แนวโนมของราคาซื้อขายวัว   ซ่ึงขอมูลดังกลาวนี้ผูเล้ียงสามารถนํามาใชใหเกิด
ประโยชนภายในกลุมของตนไดเปนอยางดี  เนื่องจากสวนใหญแลวผูเล้ียงวัวดวยกันก็มักจะพูดคุย
สอบถามความเปนไปทางการคาของตลาดอยูเสมอ ๆ  การรูขอมูลการซื้อขายวัวในตลาดจึงทําให
เปนประโยชนตอกลุมผูเล้ียงวัวโดยตรง

ความสัมพันธระหวางพอคาวัวในตลาด
สภาพการซื้อขายวัวภายในตลาดวัวดอนโก      โดยปกติแลวพอคาวัวในทองถ่ินจะเปน

ผูรวบรวมวัวจากผูเล้ียงตามชุมชนหมูบานตาง ๆ  เพื่อนํามาขายในตลาด  สวนพอคาวัวจากตาง
จังหวัดก็จะเดินทางมาเลือกซื้อวัวภายในตลาดเพื่อนํากลับไปยังภูมิลําเนาของตน  การซื้อขายวัวจึง
เปนไปในลักษณะที่วาพอคาทองถ่ินทําหนาที่เปนพอคาคนกลางนําวัวท่ีมีอยูภายในชุมชนทองถ่ินมา
ขายใหแกพอคาตางจังหวัดที่อยูตางถิ่น การซื้อขายวัวเนื้อสวนใหญแลวจึงเกี่ยวของกับพอคาวัว
ทองถ่ินและพอคาวัวจากตางจังหวัดเปนสวนใหญ  เนื่องจากพอคาสองกลุมนี้มีความจําเปนจะตอง
ติดตอซ้ือขายวัวกันในทุก ๆ  สัปดาหที่ตลาดเปดทําการ  การที่ตองติดตอคาขายกันอยูเปนประจําทํา
ใหในกลุมพอคาผูซ้ือผูขายมีความรูจักคุนเคยกันเปนอยางดี      เพราะปกติแลวการซื้อขายวัวเนื้อนั้น
พอคาผูซ้ือผูขายสวนใหญจะตองเดินทางมาถึงตลาดกอน 1 – 2  วันกอนที่ตลาดจะเปดการซื้อขาย
จริง  เพราะจะทําใหการซื้อขายวัวรวดเร็วยิ่งขึ้น  การเดินทางมาชุมนุมกันที่ตลาดกอนวันตลาดเปด
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ซ้ือขายจริงนี้   ทําใหภายในกลุมของพอคาวัวเนื้อทั้งผูซ้ือและผูขายไดมีโอกาสสรางปฏิสัมพันธ
ระหวางกันในดานตาง ๆ  ตลอดทุกสัปดาห  เนื่องจากพอคาทองถ่ินที่นําวัวมาขายสวนใหญมักจะ
ตองมานอนคางคืนอยูที่ตลาดตลอดเวลาเพื่อขายวัว  สวนพอคาผูซ้ือก็ตองเดินทางมาถึงตลาดกอน
และนอนคางคืนเพื่อรอซ้ือวัวในวันรุงขึ้น   การมาพักคางคืนกินอยูหลับนอนรวมกันทําใหภายใน
กลุมของพอคาผูซ้ือผูขายวัวเนื้อมีการคบหาสมาคมกันตลอดเวลา   ซ่ึงการติดตอระหวางกันก็มีทั้ง
เร่ืองที่เกี่ยวของกับการคาเพื่อซ้ือขายวัวรวมถึงการสังสรรคสมาคมภายในกลุมพอคาวัวดวยกัน

การที่พอคาผูซ้ือผูขายวัวเนื้อเดินทางมาตลาดกอนถึงวันตลาดเปด  ทําใหการติดตอเพื่อ
ซ้ือขายวัวระหวางพอคามักจะกระทํากอนถึงวันเปดตลาดกอนเสมอ ๆ  การติดตอเพื่อซ้ือขายวัวนี้
อาจจะมีขึ้นในชวงเวลาตอนเย็น ๆ ภายหลังจากที่พอคาผูซ้ือผูขายวัวเดินทางมาถึงเรียบรอยแลว
พอคาวัวเนื้อจากตางจังหวัดก็จะเดินดูและเลือกซื้อหาวัวตามคอกตาง ๆ  ทั่วตลาด  เมื่อเจอวัวท่ีตน
ตองการซื้อหรือถูกใจที่จะซื้อก็จะทําการตกลงซื้อขายกับพอคาเจาของวัวตามคอกตาง  ๆ  นั้นทันที
หากการตกลงตอรองราคาซื้อขายเปนที่พอใจของทั้งสองฝายก็เปนอันวาการซื้อขายไดเกิดขึ้นแลว  
ซ่ึงการตกลงซื้อขายวัวอาจเปนลักษณะของการตกลงรับปากกันระหวางพอคาผูซ้ือผูขาย  หรือ
การตกลงซื้อขายโดยการวางเงินมัดจําไว  เนื่องจากการตกลงซื้อขายวัวกอนถึงวันตลาดเปดใหมีการ
ซ้ือขาย  พอคาผูซ้ือยังไมสามารถนําวัวออกจากตลาดไดจนกวาจะถึงเวลาที่ทางตลาดไดกําหนดไว
ทําใหพอคาที่ขายวัวจะตองคอยเฝาดูแลวัวไวจนกวาจะถึงเวลาที่พอคาผูซ้ือจะสามารถนําวัวออกจาก
ตลาดได

การติดตอเพื่อซ้ือขายวัวกันกอนนี้อาจกินเวลาลวงเลยไปถึงตอนกลางคืน    เนื่องจาก
พอคาผูซ้ือและผูขายวัวสวนใหญมีเวลาคอนขางมากที่จะเลือกซื้อหาวัว  การติดตอซ้ือขายระหวาง
กันก็ไมมีความจําเปนตองรีบรอนที่จะตองตกลงใจแตอยางใด  อาจเปนการเดินเลือกดูเพื่อสอบถาม
ราคา  การพบปะพูดคุยกันในกลุมพอคาที่มีความคุนเคยกัน  การสังสรรครวมกันชวงเวลากอนหรือ
หลังการซื้อขาย  ซ่ึงประการหลังนี้ถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่พบเห็นไดในทุกวันที่พอคาเดินทางมาซื้อ
ขาย  การสังสรรคระหวางกันในกลุมพอคาทําใหเกิดความสัมพันธในลักษณะของความเปนเพื่อน
เปนพี่เปนนองกัน   ที่อาจนํามาสูการตัดสินใจเพื่อตกลงซื้อขายระหวางกันไดโดยงายอีกดวย

สภาพการคาของพอคาผูซ้ือและผูขายวัวเนื้อท่ีมีความจําเปนตองมาพักคางคืนเพื่อรอซ้ือ
วัวนี้  ทําใหภายในกลุมพอคาวัวมีเวลาอยูรวมกันมากพอที่จะทําใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางพอคา
ดวยกัน  สงผลใหความสัมพันธระหวางพอคาผูซ้ือและผูขายนอกจากจะเปนไปเพื่อมุงผลประโยชน
ของตนทางเศรษฐกิจการคา  ทั้งในเรื่องของการแขงขันกันเพื่อความไดเปรียบทางการคารวมไปถึง
ประโยชนและผลตอบแทนทางการคาแลว  ความสัมพันธภายในกลุมของพอคาผูซ้ือผูขายวัวดวยกัน
ยังมีลักษณะของความเปนกันเอง  ความเปนเพื่อนเปนพี่เปนนอง  การยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน
ซ่ึงมีสวนสําคัญที่กอใหเกิดความรวมมือระหวางพอคาวัวดวยกัน  ไมวาจะเปนในเรื่องของการตกลง
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ซ้ือขาย  การตอรองราคา  การหาผูซ้ือผูขายใหกัน  การซื้อขายกันเปนประจํา  การนัดหมายเพื่อ
ซ้ือขายกันในคราวหนา    รวมถึงการชวยเหลือกันในเรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการซื้อขายวัว

ความสัมพันธระหวางพอคากับผูเล้ียงวัว
     การซื้อขายวัวเล้ียงภายในตลาดดอนโกโดยทั่วไปแลวจะเปนกิจกรรมทางการคาระหวาง

พอคาวัวชาวเถินกับผูเล้ียงวัวตามชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  ในทุกสัปดาหที่ตลาดเปดการซื้อขาย   พอคา
วัวชาวเถินจะนําวัวเล้ียงเดินทางมาขายในตลาด  สวนผูที่ตองการซื้อวัวไปเลี้ยงก็จะเดินทางมายัง
ตลาดเพื่อเลือกซื้อวัวตามที่ตนตองการนํากลับไปเลี้ยงอีกทีหนึ่ง  สภาพการซื้อขายวัวเล้ียงระหวาง
พอคาวัวชาวเถินและผูซ้ือวัวเล้ียงตามชุมชนทองถ่ินทั่วไปลักษณะนี้ดําเนินมานานนับตั้งแตแรกกอ
ตั้งตลาดวัวดอนโก  เนื่องจากพอคาชาวเถินสวนใหญนั้นจะประกอบการคาวัวเล้ียงเปนหลัก  จน
เปนที่รับรูกันในกลุมผูคาวัวภายในตลาดวัวดอนโกวาหากตองการซื้อหาวัวเพื่อนําไปเลี้ยงก็จะตอง
มาหาซื้อบริเวณคอกวัวของพอคาวัวชาวเถิน

การนําวัวมาขายของพอคาที่ขายวัวเล้ียงนั้น  ปกติแลวพวกพอคาจะนําวัวมาเขาตลาด
กอนถึงวันที่ตลาดเปดทําการซื้อขายจริงราว 1 – 2  วัน  ทั้งนี้ก็เพื่อที่พอคาวัวจะไดมีเวลาทําการขาย
วัวไดนาน  เนื่องจากลูกคาที่มาซื้อวัวสวนใหญของพอคาวัวเล้ียงมักจะไดแกพวกผูเล้ียงวัวตาม
ชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  ทุกเขตพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย   รวมไปถึงจังหวัดขางเคียงอื่น ๆ  การที่พอคา
นําวัวมาเขาตลาดกอนเวลาตลาดเปดทําการก็เพื่อที่จะไดทําการขายไดหลาย ๆ วัน  ซ่ึงนอกจากจะ
เปนประโยชนตอพอคาวัวเองแลวยังทําใหผูซ้ือไดรับความสะดวกอยางมาก  เพราะผูซ้ือที่มี         ภูมิ
ลําเนาอาศัยอยูไมหางไกลจากตลาดมากนักก็สามารถเดินทางมาเลือกซื้อวัวไดเร่ือย ๆ สวนผูซ้ือที่มี
ภูมิลําเนาอยูไกลจากตลาดก็สามารถมีเวลาเดินทางมาซื้อวัวไดหลายวันโดยไมตองรีบรอน

การซื้อขายวัวระหวางพอคากับผูเล้ียงจะเปนไปในลักษณะของการคอยซ้ือคอยขาย  ไม
ตองรีบเรงมากนัก  เพราะผูซ้ือจะทยอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูวัวท่ีตนตองการตามแตวาจะมี
ความสะดวกเวลาใด   ผูเล้ียงที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยูไมไกลจากตลาดมากนักอาจจะเดินทางมาที่ตลาด
ทุกวันเพื่อสอบถามราคาวัวจากพอคา  หากราคาเปนที่พอใจก็ถึงจะตกลงใจซื้อ  แตหากเห็นวาวัวมี
ราคาแพงหรือไมมีวัวท่ีถูกใจ  ผูเล้ียงก็อาจรอเวลาที่จะมาเลือกซื้อวัวเมื่อถึงวันที่ตลาดเปดทําการ
คราวตอไป  การซื้อขายวัวเล้ียงจึงไมมีสถานการณที่รีบเรงหรือเวลามาเปนตัวบังคับ  เพราะหาก
พอคาขายวัวไมไดก็จะนํากลับไปเลี้ยงไวที่บานเพื่อนํากลับมาขายอีกครั้งเมื่อถึงวันตลาดเปดทําการ
ในคราวหนา  สวนผูซ้ือก็ไมมีความจําเปนตองรีบเรงแตอยางใดเพราะการมีตลาดอยูในทองถ่ินทํา
ใหผูที่ตองการซื้อวัวไปเลี้ยงสามารถเดินทางมาเลือกซื้อวัวไดโดยสะดวกในทุก ๆ  สัปดาห

สภาพการซื้อขายวัวเล้ียงดังกลาวทําใหความสัมพันธระหวางพอคาผูขายวัวและผูเล้ียงที่
มาซื้อวัวมีลักษณะของการถอยทีถอยอาศัยซ่ึงกันและกันอยูเสมอ ๆ       เนื่องจากการขายวัวเล้ียงนั้น
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พอคาจะตองคอยเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับการนําวัวไปเลี้ยงแกผูซ้ือ  เพราะปกติแลวผูเล้ียงที่มาซื้อวัว
สวนใหญจะเปนชาวบานทั่วไป ๆ  ซ่ึงไมมีความรูความชํานาญเหมือนพอคาที่มีความ      คุนเคย
เกี่ยวกับเรื่องวัวในทุกเรื่องมาเปนอยางดี  การไดรับขอมูลความรูจากพอคาวัวจึงเปนสิ่งที่ทําใหผูซ้ือ
เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อวัวมากยิ่งขึ้น  และหากการซื้อขายครั้งแรก ๆ  เปนไปดวยดีก็เทา
กับวาอาจมีการตกลงซื้อขายระหวางกันในครั้งตอไป  พอคาผูขายวัวเล้ียงจึงตองพยายามให    ขอมูล
เกี่ยวกับวัวที่ถูกตองแกลูกคาที่มาซื้อ  เพื่อสรางความนาเชื่อถือในหมูผูเล้ียงวัว  เพราะพอคาวัวจะ
ตองเดินทางมาขายวัวในตลาดอีกเปนเวลานาน          สวนผูซ้ือก็มักจะเปนผูเล้ียงกลุมเดิม ๆ  ที่วน
เวียนเขามาซื้อวัวภายในตลาด  พอคาวัวท่ีนําวัวมาขายจึงมีความรูจักคุนเคยกับผูเล้ียงเปนอยางดี
โดยเฉพาะกับผูเล้ียงที่ซ้ือขายวัวกันในตลาดมาเปนเวลานาน

สภาพการซื้อขายวัวเล้ียงที่ทั้งผูซ้ือผูขายตองถอยทีถอยอาศัยระหวางกัน  รวมถึงการ
ซ้ือขายกันภายในตลาดมานาน  ทําใหความสัมพันธระหวางพอคากับผูซ้ือวัวไปเลี้ยงมีลักษณะของ
การพึ่งพาอาศัยกัน  การเจรจาตอรองกอนการตกลงซื้อขายในแตละครั้งจึงเปนไปในรูปของการแวะ
เวียนมาพูดคุย  สอบถามราคา  ขอดีขอเสียของวัวที่จะซื้อ  ซ่ึงระหวางที่สนทนากันภายในกลุมพอคา
และผูซ้ือก็มักจะมีการสังสรรคระหวางกันอยูเสมอ   ทําใหการตกลงตอรองราคาซื้อขายวัวของผูซ้ือ
ผูขายบางรายอาจเปนไปในชวงเวลาเดียวกันนี้เอง

อาจกลาวไดวาการซื้อขายวัวเล้ียงภายในตลาดดอนโกสวนใหญเปนการซื้อขายกัน
ระหวางพอคาวัวเล้ียงชาวเถินกับผูเล้ียงวัวตามชุมชนทองถ่ิน  ความสัมพันธระหวางผูซ้ือผูขายจึง
เปนไปในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันระหวางพอคากับผูเล้ียงวัว    เนื่องจากเปนลักษณะการคา
วัวระหวางพอคาวัวท่ีมีความรูเร่ืองการเลี้ยงวัวมาเปนอยางดีกับผูซ้ือวัวท่ัวไป   ความรูความชํานาญ
ของพอคาวัวเล้ียงที่โดยมากประกอบอาชีพเล้ียงวัวกันมาทุกคนจึงเปนประโยชนตอท้ังพอคาที่นําวัว
เล้ียงมาขายและกับลูกคาผูที่มาซื้อวัวไปเลี้ยง  การซื้อขายวัวเล้ียงจึงไมมีการแขงขันกันในเรื่อง
ผลประโยชนทางการคาขายเหมือนการซื้อขายวัวเนื้อ  ซ่ึงเปนลักษณะการคาวัวระหวางพอคากับ
พอคาที่ตางก็มีประสบการณความชํานาญทางการคามาดวยกัน

การเติบโตของตลาดและระบบการคา
เมื่อตลาดวัวดอนโกมีการเติบโตทางการคาจนเปนตลาดซื้อขายวัวในระดับมาตรฐาน

ของประเทศ  ประมาณราวป พ.ศ. 2535  เปนตนมา     ทําใหพอคาวัวจากทุกภูมิภาคเดินทางมาซื้อ
ขายวัวเปนประจําในทุกสัปดาหที่ตลาดเปดทําการ  จํานวนพอคาผูซ้ือผูขายที่เพิ่มมากขึ้นสงผลให
เจาของตลาดตองตั้งกฏเกณฑทางการคาเปนระบบอยางชัดเจนขึ้นมาควบคุม  ระบบการคาของ
ตลาดวัวดอนโกจึงมีบทบาทสําคัญตอการติดตอซ้ือขายวัวภายในกลุมผูคาทั้งหมด   เพราะนอกจาก
ระบบการคาของตลาดจะสรางความเปนระเบียบเรียบรอยและอํานวยประโยชนแกผูคาวัวทุกกลุม
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แลว  ระบบการคาของตลาดวัวดอนโกยังกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคทางการคาตามมาดวยใน
เวลาเดียวกัน  เนื่องจากทําใหการซื้อขายวัวของพอคามีขอจํากัดที่ไมสะดวกในหลายประการ  และ
ไดกลายเปนความขัดแยงทางการคาระหวางพอคาวัวกับเจาของตลาดดวยในเวลาตอมา

การเติบโตทางการคาอยางรวดเร็วภายในตลาดวัวดอนโก    สงผลใหพอคาผูซ้ือผูขายวัว
ภายในตลาดเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก  จํานวนวัวที่พอคากลุมตาง ๆ นําเขามาขายในตลาดก็มีจํานวน
มากขึ้น  เพราะสัปดาหหนึ่งมีวัวเขาสูตลาดไมต่ํากวา  5,000 – 6,000 ตัว   จํานวนพอคาผูซ้ือ ผูขาย
รวมถึงจํานวนวัวภายในตลาดที่เพิ่มขึ้นอยางมากมายนี้  ทําใหเปนการยากที่เจาของตลาดจะควบคุม
ดูแลไดอยางทั่วถึง  เนื่องจากมีพอคาผูซ้ือผูขายมากันจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  จํานวนผูคน
มากมายภายในตลาดทําใหเจาของตลาดหวั่นเกรงวาจะเกิดเหตุการณไมดีขึ้นภายในตลาด  เพราะ
หากเกิดปญหาใด ๆ  ขึ้นมาภายในตลาด  เจาของตลาดจะตองรับผิดชอบโดยตรง  และการเกิด
ปญหาขึ้นกับพอคาผูซ้ือผูขายวัวภายในตลาดยอมจะตองสงผลกระทบตอการคาของตลาดตามมา
ดวยในเวลาเดียวกัน     สภาพการคาของตลาดวัวดอนโกที่มีผูคนจํานวนมากเขามาซื้อขายวัวที่ตลาด
ในแตละรอบสัปดาหนั้น     ทําใหเจาของตลาดมีความจําเปนตองสรางกฎระเบียบและกติกาทางการ
คาของตลาดขึ้นมาควบคุมดูแลเพื่อใหการซื้อขายวัวของพอคาผูซ้ือผูขายเกิดความเปนระเบียบเรียบ
รอยขึ้นในหลายประการ  คือ

การใหพอคานําวัวเขาตลาดตามกําหนด
โดยปกติแลวเจาของตลาดจะกําหนดวันใหพอคานําวัวเขามาไวในตลาดไดกอนวันเปด

ทําการ  1  วัน   การกําหนดเวลาใหพอคาสามารถนําวัวมาไวในตลาดไดกอนนี้  สวนหนึ่งก็เพื่อ
ความสะดวกตอตัวพอคาที่จะนําวัวเขามาขายเอง  เพราะพอคาวัวจํานวนไมนอยมีภูมิลําเนาอยูไกล
จากตลาด  การนําวัวมาไวในตลาดไดกอนถึงวันเปดทําการจึงทําใหพอคาที่อยูไกลไมตองรีบรอน
เดินทางมาในตอนเชา   สวนพอคาที่อยูใกลตลาดสวนใหญก็มักจะนิยมนําวัวเขาตลาดกอนเชนกัน
เพื่อที่จะไดไมเปนภาระแกพอคาในตอนเชา  การนําวัวเขามาไวในตลาดไดกอนนี้จึงเทากับเปน
การอํานวยความสะดวกใหแกพอคาวัวท่ัวไป  เพราะเมื่อนําวัวเขามาไวภายในตลาดแลวก็เทากับอยู
ในความรับผิดชอบของเจาของตลาด  ซ่ึงจะจัดเจาหนาที่ของตลาดคอยตรวจตราดูแลความเรียบรอย
ใหเจาของวัวในตอนกลางคืน  การกําหนดใหพอคานําวัวเขามาไวภายในตลาดไดนั้น  พอคาวัว
สามารถนําวัวเขาสูตลาดไดตั้งแตเวลาบาย ๆ  เปนตนไป  โดยจะมีเจาหนาที่คอยตรวจนับวัวท่ีพอคา
นําเขามาแลวทําบันทึกไวเปนหลักฐาน  และหลังจากเวลา  6  โมงเย็นไปแลวทางตลาดจะไม
อนุญาตใหพอคานําวัวเขา  เนื่องจากเห็นวาเปนเวลามืดค่ําอาจทําใหการตรวจนับจํานวนวัวเกิดความ
ผิดผลาดขึ้นได    สวนวัวท่ีพอคานําเขามาไวภายในตลาดก็จะไมสามารถนําออกไปจากตลาดไดจน
กวาการซื้อขายจะสิ้นสุดลง
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การนําวัวเขาตลาดกอนวันขายนอกจากจะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกพอคาแลว  
ยังเทากับเปนการสรางความคึกคักใหแกตลาดกอนวันเปดขายจริง  การที่พอคาผูซ้ือเห็นวามีวัวเขาสู
ตลาดเทากับสรางความมั่นใจไดวาจะสามารถเลือกซื้อวัวจากตลาดไดอยางแนนอน    เมื่อการคาวัว
เติบโตมากยิ่งขึ้นการนําวัวเขามาไวในตลาดของพอคาก็รนระยะเวลาเร็วขึ้นตามไปดวย

การกําหนดวันเวลาซ้ือขายวัวของตลาด
ปกติภายในกลุมพอคาวัวจะรูวามีการซื้อขายวัวกันที่ตลาดในวันเวลาใด   เนื่องจาก

เจาของตลาดจะกําหนดเวลาทําการซื้อขายไวใหแนนอน  เพื่อที่พอคาผูซ้ือผูขายจะไดสามารถเดิน
ทางมาซื้อวัวที่ตลาดไดทันกับวันเวลาที่ตลาดเปดทําการซื้อขาย  การกําหนดเวลาซื้อขายที่แนนอน
ทาํใหระบบการซื้อขายวัวของตลาดมีมาตรฐาน     พอคาที่เดินทางมาซื้อขายวัวจึงมีความมั่นใจไดวา
หากเดินทางมาซื้อขายวัวตามวันเวลาที่กําหนดแลวจะสามารถซื้อขายวัวไดแนนอน  เพราะหากเปด
ใหมีการซื้อขายกันโดยไมมีการควบคุมเวลาอาจทําใหการซื้อขายเสร็จสิ้นลงไดอยางรวดเร็ว  ซ่ึงจะ
ทําใหพอคาที่เดินทางมาไกลไมสามารถที่จะซื้อวัวไดตามที่ตองการ     เนื่องจากพอคาเดินทางมา
ตลาดแลวไมมีวัวใหเลือกซื้อหรือวัวในตลาดมีจํานวนนอย เกินไป   เพราะพอคาวัวไดทําการตกลง
ซ้ือขายกันไปกอนหนานี้แลว  ซ่ึงจะทําใหผูซ้ือเกิดความรูสึกไมมั่นใจตอระบบการซื้อขายของตลาด
ในทายที่สุด

การกําหนดเวลาทําการซื้อขายที่แนนอนนับวามีความจําเปน  และเปนสิ่งสําคัญมาก
สําหรับตลาดซื้อขายวัวขนาดใหญ  เนื่องจากพอคาที่เดินทางมาซื้อมีมาจากทั่วทุกภูมิภาค   ซ่ึงหาก
วันเวลาซื้อขายของตลาดมีความคลาดเคลื่อน  พอคาที่อยูไกลก็อาจเดินทางมาไดไมทันการซื้อขาย
สวนพอคาบางกลุมที่เดินทางมาซื้อวัวเปนครั้งคราวไมไดเดินทางมาในทุกสัปดหก็จะไมรูวันเวลา
เปดทําการซื้อขายที่แนนอนของตลาดซึ่งอาจทําใหพอคาเกิดความผิดพลาดดานวันเวลาซื้อขายได

การกําหนดเวลานําวัวออกจากตลาดที่แนนอน  
แมวาการตกลงซื้อขายวัวจะทําไดนับตั้งแตที่พอคาผูซ้ือผูขายมาพบกัน  แตทั้งนี้การนํา

วัวออกจากตลาดก็ยังไมสามารถจะกระทําได  เพราะจะตองรอไปจนกวาจะถึงเวลาที่ทางตลาด
กําหนดใหมีเจาของวัวสามารถที่จะนําวัวออกจากตลาดได  ซ่ึงปกติแลวจะกําหนดใหเปนเวลา
ประมาณตั้งแต  4  โมงเชาเปนตนไป  โดยเจาของตลาดจะทําการประชาสัมพันธใหพอคาผูซ้ือผูขาย
วัวไดทราบวาทางตลาดไดอนุญาตใหมีการนําวัวท่ีผานการซื้อขายแลวออกจากตลาดได  การนําวัว
ออกจากตลาดนี้จะดําเนินเรื่อยไปจนถึงเวลาเย็น ๆ โดยหลังเวลา 6 โมงเย็นไปแลวเจาของตลาดจะ
ไมอนุญาตใหพอคานําวัวออกจากตลาด    เนื่องจากเปนเวลาใกลมืดค่ําการตรวจนับจํานวนวัวอาจ
เกิดความผิดพลาดหรืออาจเกิดการลักขโมยวัวข้ึนภายในตลาดได
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การสรางกฎระเบียบขอนี้ขึ้นมาก็เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดความวุนวายในเรื่องของ
การนําวัวออกจากตลาด  เพราะหากไมมีการกําหนดเวลาไวเปนที่แนนอนแลวอาจเกิดปญหา
การลักขโมยวัวกันภายในตลาดได  เนื่องจากวัวในตลาดมีจํานวนมากยากแกการควบคุมดูแลได
อยางทั่วถึง   หากไมมีการกําหนดเวลาซื้อขายไวใหเปนที่แนนอนแลว  ยังอาจทําใหเกิดการแอบอาง
นําวัวท่ีตกลงซื้อขายกันแลวออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียคาธรรมเนียม  เจาของตลาดจึงจํา
เปนตองกําหนดเวลาการนําวัวเขาออกจากตลาดใหเปนที่แนนอน   เพื่อสะดวกแกการดูแลดานการ
รักษาความปลอดภัย   รวมถึงดานความเปนระเบียบเรียบรอยของตลาด

การกําหนดใหนําวัวออกจากตลาดเปนเวลานั้น  นอกจากเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
ปองกันความสับสนวุนวายแลว  ยังอาจถือไดวาเปนการควบคุมเวลาเปดปดการซื้อขายของตลาด
เพื่อไมใหการซื้อขายเสร็จสิ้นเร็วจนเกินไป   เนื่องจากการกําหนดเวลานี้ควบคุมไปถึงวัวท่ีพอคายัง
ขายไมไดดวย โดยพอคาที่นําวัวเขามาขายในตลาดจะนําวัวเดินทางกลับไดก็ตอเมื่อถึงเวลาที่กําหนด
เพราะหากปลอยใหมีการนําวัวออกอยางเสรี อาจเกิดความสับสนวุนวายระหวางวัวที่ผานการซื้อ
ขายแลว  กับวัวท่ียังไมไดขายหรือขายไมได  ตลาดก็จะหมดความนาเชื่อถือลงไปและอาจลดความ
นิยมลงไปเรื่อย ๆ  จนกระทั่งตองลมเลิกตลาดไปในทายที่สุด

กลาวไดวาระบบการคาภายในตลาดวัวดอนโกมีการกําหนดระยะเวลาการซื้อขายที่   
แนนอน  ซ่ึงการควบคุมเหลานี้นอกจากจะเปนผลประโยชนตอพอคาผูซ้ือผูขายโดยตรงแลว  ยังทํา
ใหเจาของตลาดสามารถควบคุมเวลาการซื้อขายวัวภายในตลาดระหวางพอคาผูซ้ือผูขายเพื่อไมให
เสร็จสิ้นรวดเร็วเกินไปดวย   ซ่ึงเทากับเปนการสรางระบบการคาของตลาดใหมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

การแขงขันทางการคาของพอคาวัวทองถิ่น
การเกิดพอคาวัวตามชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  จํานวนมากนั้น   สงผลกระทบถึงความ

สัมพันธบางประการภายในกลุมพอคาทองถ่ินดวยกันเอง  เพราะจํานวนพอคาที่เพิ่มมากขึ้นทําให
การซื้อวัวจากผูเล้ียงเขาสูตลาดของพอคาวัวในทองถ่ินมีการแขงขันกันสูงมากยิ่งขึ้น  เนื่องจาก
ผูเล้ียงในชุมชนหมูบานตาง ๆ  ไมสามารถเลี้ยงวัวใหโตไดทันกับความตองการของพอคาวัวจํานวน
มาก  การแขงขันกันซื้อวัวของพอคาทองถ่ินจึงเกิดขึ้นในทุกพื้นที่

สภาพการคาวัวที่มีการแขงขันกันภายในกลุมพอคาเพื่อชวงชิงโอกาสและความได
เปรียบทางการคานี้ สงผลใหพอคาวัวทองถ่ินดวยกันเองละเมิดกฎเกณฑและธรรมเนียมการคาที่เคย
มีมาหลายประการ  อาทิ    การซื้อวัวตัดหนาพอคาดวยกันโดยใหราคาที่สูงกวา  การพยายามเขา
แทรกแซงราคาทั้งกอนหนาหรือหลังการตกลงซื้อขาย  การพูดกลาวรายใหพอคาคูแขงขาดความนา
เชื่อถือ  การพูดจาหลอกลวงพอคาดวยกันเพื่อใหเสียโอกาสทางการคา  การนําราคาวัวที่พอคาดวย
กันขายในตลาดมาบอกใหผูเล้ียงทราบ  เปนตน
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การละเมิดกฎเกณฑและธรรมเนียมการซื้อขายวัวภายในกลุมพอคาวัวทองถ่ินนี้  สวน
หนึ่งก็เปนผลมาจากพอคาที่เกิดขึ้นมาจํานวนมากไมไดคิดยึดการคาวัวเปนอาชีพตลอดไป  การเขา
มาทําการคาจะเปนลักษณะของการซื้อขายวัวชวงเวลาที่ความตองการวัวของตลาดมีมาก       พอคา
วัวทองถ่ินกลุมเหลานี้จึงมักจะไมเคารพกฎเกณฑและธรรมเนียมการคาเหมือนกับพอคาวัวทองถ่ิน
รุนเกาที่ทําการคามาแตแรกเริ่มมีตลาด การมีจํานวนพอคาวัวเพิ่มมากขึ้นนี้จึงสงผลใหความสัมพันธ
ภายในกลุมพอคาวัวทองถ่ินดวยกันมีลักษณะของการแขงขันกันเพื่อผลประโยชนทางการคาเพิ่ม
มากขึ้นตามไปดวย  

โดยทั่วไปการคาวัวของพอคาวัวในทองถ่ิน     เปนผลมาจากการขยายตัวทางดานการคา
ของตลาดวัวดอนโก      ทําใหลักษณะการคาวัวของพอคาทองถ่ินสวนใหญมีรูปแบบการคาลักษณะ
ใกลเคียงกันกลาวคือ  พอคาวัวทองถ่ินจะทําการซื้อขายวัวเนื้อเปนหลัก  โดยพอคาวัว    ทองถ่ินตอง
พยายามซื้อหารวบรวมวัวเนื้อจากผูเล้ียงในเขตพื้นที่ชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  แลวนํามาขายใหกับพอคา
ที่เดินทางมาซื้อวัวเนื้อภายในตลาดวัวดอนโกอีกทอดหนึ่ง  กลุมพอคาวัวทองถ่ินจึงทําหนาที่เสมือน
พอคาคนกลางระหวางผูเล้ียงวัวกับพอคาที่ซ้ือวัวเนื้อจากตลาดวัวดอนโก

สภาพการคาภายในกลุมพอคาวัวทองถ่ินที่มีลักษณะของการซื้อมาขายไปนี้     สงผลให
ความสัมพันธภายในกลุมพอคาวัวทองถ่ินมีลักษณะของการแขงขันกันเพื่อประโยชนทางการคา
ตลอดเวลา  เนื่องจากวัวท่ีพอคาทองถ่ินนํามาขายในตลาดนั้นสวนใหญแลวจะขายใหกับพอคาผูรับ
ซ้ือวัวเนื้อจากภาคอีสานและภาคกลางเปนหลัก  ซ่ึงพอคาวัวเนื้อ  2     กลุมนี้ถือวาเปนพอคาผูซ้ือวัว
รายใหญของตลาด  การมีลูกคาผูซ้ือกลุมเดียวกันทําใหเกิดการแขงขันทางการคาระหวางพอคา
ทองถ่ินดวยกันตลอดเวลา  เพราะพอคาแตละรายตางก็พยายามที่จะชวงชิงโอกาสและความได
เปรียบทางการคาใหแกตัวเองเพื่อที่จะสามารถขายวัวใหไดกอนพอคาดวยกัน

การที่พอคาผูซ้ือวัวเนื้อสวนใหญมาจากตางจังหวัดในภาคอีสานและภาคกลาง ทําให
การซื้อขายวัวเนื้อระหวางพอคาวัวทองถ่ินกับพอคาผูซ้ือมีขอจํากัดดานเวลา  เนื่องจากพวกพอคาที่
เดินทางมาซื้อวัวจากตางจังหวัดมักจะรีบหาซื้อวัวท่ีตองการใหไดโดยเร็ว  เพื่อทันเวลาที่ตลาด
กําหนดใหผูซ้ือผูขายสามารถนําววัออกจากตลาดได  ทั้งนี้หากการซื้อขายทําไดชาหรือไมทันเวลาที่
ทางตลาดกําหนดไว  การเดินทางกลับไปยังภูมิลําเนาของพอคาตางจังหวัดจะมีความลาชายิ่งขึ้น
ซ่ึงจะทําใหพอคาตองสิ้นเปลืองตนทุนคาใชจายมากขึ้นตามไปดวย

สภาพการซื้อขายวัวเนื้อของพอคาที่มีลักษณะ “ผูซ้ือซ้ือเร็วและผูขายขายเร็ว”  นี้  จึงทํา
ใหสภาพการคาวัวเนื้อภายในกลุมพอคาทองถ่ินของตลาดนัดวัวดอนโกมีความตรึงเครียดอยู          
พอสมควร  เพราะหากพอคาไมสามารถทําการขายวัวไดทันเวลา  ขณะที่พอคาจากตางจังหวัดซื้อวัว
ไดครบจํานวนที่ตองการและเดินทางกลับไปหมดแลว   ก็เทากับวาพอคาจะตองแบกรับภาระ
การเลี้ยงดูวัวท่ีขายไมไดตอไปอีกรวมสัปดาห ซ่ึงจะทําใหพอคาตองเสียตนทุนคาใชจายเพ่ิมมากขึ้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



134

สภาพความตรึงเครียดและความเรงรีบของพอคาที่ตองพยายามขายวัวใหทันเวลาซื้อขาย
ของตลาด  ทําใหพอคาวัวทองถ่ินตองแขงขันกันทางการคาตลอดเวลา    นับตั้งแตการพยายามรีบ
เรงนําวัวมาเขาตลาดกอนพอคารายอื่น     การชิงขายวัวกอนตลาดเปดทําการ  การชักชวนพอคา ผู
ซ้ือใหมาดูวัวของตนกอน  การขายวัวตัดราคาพอคาดวยกัน  การนําราคาตนทุนของพอคาดวยกันไป
บอกใหผูซ้ือรู  การพูดถึงวัวของพอคาดวยกันในทางไมดี  รวมถึงการใชเลหเหล่ียมวิธีการคาขาย
ตาง ๆ  ที่จะสามารถขายวัวใหหมดและไดกําไรมาก

การแขงขันทางการคาสงผลใหความสัมพันธระหวางพอคาวัวทองถ่ินดวยกัน     เปนไป
ในรูปของการพยายามรักษาผลประโยชนทางการคาของตนเองเปนสําคัญ โดยที่ตางฝายตอง
พยายามชวงชิงความไดเปรียบทางการคาใหกับตนเองมากที่สุดเทาที่จะมากได  เพราะตางคนตาง
ตองการซื้อขายวัวใหไดอยางรวดเร็วเพื่อใหทันกับเวลาการซื้อขายที่รีบเรงมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็
ยังตองสรางความสัมพันธดานการรวมมือระหวางกันภายในกลุมพอคาดวย   ซ่ีงสภาพการณเชนนี้
สวนหนึ่งก็เปนผลมาจากการเติบโตทางการคาของตลาดวัวดอนโกที่ทําใหพอคาวัวตองมีการ     
แขงขันกันทางการคามากยิ่งขึ้น

การแขงขันทางการคาของพอคาวัวภาคอีสาน
การแขงขันกันทางการคาของพอคาวัวภาคอีสาน อาจกกลาวไดวาเปนผลมาจากความ

ตองการวัวของพอคาวัวภาคอีสานมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  ตามการขยายตัวทางการคา    เพราะ
พอคาวัวจากภาคอีสานสวนใหญแลวจะซ้ือวัวประเภทเดียวกันคือ  วัวเนื้อ  การที่ตองทําการคาโดย
ซ้ือวัวประเภทเดียวกันนี้สงผลใหเกิดการแขงขันภายในกลุมพอคาวัวดวยกันเอง

ในชวงเวลาที่ปริมาณความตองการซื้อวัวมีมากนั้น  พอคาวัวจะพยายามมาใหถึงตลาด
กอนที่พอคารายอื่นจะมากันเปนจํานวนมาก   เนื่องจากการเดินทางมาถึงตลาดกอนทําใหพอคา
สามารถเลือกซื้อวัวไดงาย  เพราะวัวที่พอคานําเขาสูตลาดยังมีจํานวนมาก  พอคาที่มากอนยอมมี
โอกาสเลือกซื้อวัวที่ตองการไดมากกวาพอคาที่มาถึงภายหลัง  การพยายามเรงใหมาถึงตลาดเพื่อซ้ือ
วัวกอนจึงมีอยูตลอดเวลา   ภายในกลุมพอคาวัวภาคอีสานดวยกัน พอคาวัวรายใหญที่มีเงินทุนมาก
จะใชความไดเปรียบพอคารายยอยที่มีเงินทุนนอย   โดยการเลือกซื้อวัวแบบไมเกี่ยงราคาซื้อขายที่
ตั้งไว  หากพอคาประเมินแลววาการซื้อวัวราคานั้นจะสรางกําไรใหแกตน  พอคาก็จะซื้อวัวท่ีตน
ตองการนั้นทันทีเนื่องจากมีกําลังซ้ือมากกวา  พอคาวัวภาคอีสานรายใหญที่ซ้ือวัวคราวละจํานวน
มากและใหราคาดีจึงมักเปนที่ผูที่พอคาวัวทองถ่ินตองการที่จะขายวัวให

นอกจากการซื้อวัวในราคาสูงกวาพอคาดวยกันแลว  การซื้อวัวตัดราคาก็เปนอีกวิธีการ
หนึ่งที่พอคานํามาใช  โดยระหวางที่การตกลงราคาระหวางผูซ้ือและผูขายยังไมสามารถอยูในจุดที่
ทั้งสองฝายพึงพอใจได  พอคาบางรายที่ลวงรูถึงสถานการณการตอรองนั้นจะแอบเสนอราคาที่สูง
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กวาเพียงเล็กนอยใหแกพอคาผูขาย  เพื่อชวยใหตนเองสามารถซื้อวัวไดกอนพอคาดวยกัน การใช
เลหเหล่ียมทางการคาโดยบอกขอมูลท่ีคลาดเคลื่อนก็นับวาเปนวิธีการหนึ่งที่ทําใหไดเปรียบทาง  
การคาเหนือกวาพอคาวัวดวยกันที่ไมรูขอมูลและหลงเชื่อ  อาทิ  การบอกพอคาวัวดวยกันวาวัวที่จะ
นําเขาสูตลาดยังมีอีกมากทั้ง ๆ  ที่ไมมีมูลความจริง   การพูดตําหนิขอเสียของวัวเพื่อที่จะใหพอคา
ดวยกันเกิดความไขวเขวไมแนใจที่จะซื้อวัว  การพูดถึงลักษณะนิสัยสวนตัวท่ีไมดีของพอคาผูขาย
เพื่อใหผูซ้ือไมแนใจที่จะทําการคาดวย

สภาพการคาวัวที่ตองมีการแขงขันกันตลอดเวลานี้ทําใหความสัมพันธในกลุมพอคาวัว
ภาคอีสานดวยกันมุงไปที่การรักษาผลประโยชนทางการคาของตนเปนหลัก  เนื่องจากพอคาวัวภาค
อีสานแตละรายตองพยายามรีบซื้อวัวเพื่อนํากลับไปขายใหทันเวลา  การซื้อวัวไดเร็วยอมทําใหเกิด
ความไดเปรียบในการนํากลับไปขายกอนพอคาวัวดวยกัน  สงผลใหพอคาวัวนําไหวพริบและ
เลหเหล่ียมเชิงการคาที่ตนเองมีประสบการณมาใชในทุกโอกาส   เพื่อที่จะทําใหสามารถซื้อวัวได
โดยเร็วตามจํานวนที่ตองการ  แตทั้งนี้ภายในกลุมพอคาวัวภาคอีสานดวยกันเองก็ยังคงมีความ
รวมมือระหวางกันในหลายดานทางการคาดวยในเวลาเดียวกัน

ระบบการคากับปญหาความขัดแยง
แมวาระบบการคาของตลาดวัวดอนโกจะสรางความเปนระเบียบทางการคาภายใน

ตลาด  และเกิดประโยชนตอพอคาวัวที่เขามาทําการซื้อขายในตลาด แตภายหลังเมื่อตลาดวัวดอนโก
เติบโตทางการคา  มีพอคาเขามาทําการซื้อขายวัวในตลาดเปนจํานวนเพิ่มมากขึ้น ระบบการคาที่มี
อยูก็ไมอาจควบคุมการซื้อขายวัวใหเปนไปตามขอตกลงที่ทางเจาของตลาดวางไว  และไดกลายเปน
ปญหาความขัดแยงทางการคาภายในตลาดวัวดอนโกในเวลาตอมา  ซ่ึงจะขอนําสภาพของปญหา
และความขัดแยงที่เกิดขึ้นมากลาวเปนลําดับดังนี้  คือ

ปญหาการซื้อขายวัวกอนตลาดเปดทําการ
การซื้อขายวัวของพอคากอนที่ตลาดจะเปดทําการนั้น     นับวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญ

เปนอยางมาก  การที่พอคาวัวมาถึงกอนตลาดเปดใหมีการซื้อขายเทากับเปดโอกาสใหพอคาซ้ือขาย
วัวกอนกําหนดเวลา  การรีบเรงซ้ือขายวัวของพอคานี้เกี่ยวของกับการขยายตัวทางการคาของตลาด
วัวดอนโก  เนื่องจากปริมาณความตองการวัวมีมากจึงเกิดการซื้อเร็วขายเร็วในกลุมผูคา  ซ่ึงปกติ
แลวพอคาที่เดินทางมาถึงตลาดก็ยอมตองการที่จะทําการซื้อขายใหไดโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถ
ทําได  และหากการซื้อขายเกิดขึ้นเร็วการเปดตลาดในครั้งถัดไปพอคาวัวก็จะพยายามเดินทางมาให
ถึงตลาดกอนเวลายิ่งขึ้นไปอีก  สภาพการคาเชนนี้ทําใหพอคาที่ซ้ือวัวไดอยางรวดเร็วตองรอเวลาจน
กวาตลาดจะปดจึงจะนําวัวออกจากตลาดได  ซ่ึงพอคาโดยทั่วไปแลวก็ไมอยากที่จะเสียเวลาอยูใน
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ตลาดนาน  เพราะพอคาตองการซื้อและนําวัวออกจากตลาดโดยเร็วเพื่อที่จะไดเปนการลดตนทุน
การคาลงไดจํานวนหนึ่ง  การรอเวลานําวัวออกจากตลาดนอกจากจะเปนการเสียเวลาโดยเปลา
ประโยชนแลว  พอคายังจะตองเสียคาใชจายสวนตัวดวยอีกสวนหนึ่ง

การซื้อวัวกอนตลาดเปดทําการซื้อขายนี้สงผลใหการซื้อขายวัวระหวางพอคาวัวดวยกัน
เสร็จสิ้นเร็วยิ่งขึ้น  และเมื่อถึงเวลาที่ตลาดกําหนดใหสามารถนําวัวออกจากตลาดได  พอคาก็จะรีบ
นําวัวออกทันที  เนื่องจากการตกลงราคาซื้อขายอาจเสร็จสิ้นกอนนานพอสมควรแลว  สงผลใหเมื่อ
ถึงเวลาที่ตลาดเปดทําการซื้อขายจริง  พอคาที่เดินทางมาซื้อขายวัวตางก็เดินทางกลับกันจนเกือบ
หมด  ซ่ึงเทากับวาการซื้อขายวัวภายในตลาดแทบจะตองปดตามลงไปดวย       เนื่องจากมีพอคาวัว
เหลืออยูในตลาดเพียงจํานวนนอย  สภาพการซื้อขายวัวอยางรวดเร็วของพอคาลักษณะนี้ทําใหการ
กําหนดเวลาซื้อขายของตลาดมีความคลาดเคลื่อนอยูตลอดเวลา  เพราะเมื่อการซื้อขายเกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วการเปดตลาดก็ตองรนเวลาใหเร็วยิ่งขึ้นตามไปดวย

ปญหาการนําวัวออกจากตลาดกอนกําหนด  
เมื่อการตกลงซื้อขายวัวระหวางพอคาดวยกันเปนไปอยางรวดเร็ว   เนื่องจากการตกลง

ราคาซื้อขายระหวางพอคาอาจเสร็จสิ้นลงตั้งแตชวงเวลาบาย ๆ  กอนวันตลาดเปดใหมีการซื้อขาย
แตขณะเดียวกันพอคาก็ไมสามารถที่จะนําวัวออกจากตลาดไดเนื่องจากยังไมถึงเวลาที่ทางเจาของ
ตลาดกําหนดไว  ระบบการคาของตลาดจึงกลายเปนอุปสรรคที่สําคัญในการซื้อขายวัวของพอคา

แมวากติกาทางการคาที่เจาของตลาดตั้งขึ้นมาจะชวยสรางความเปนระเบียบและเปนการ
รักษามาตรฐานการคาของตลาดที่กําหนดใหมีวันเวลาซื้อขายแนนอนในแตสัปดาห  แตเมื่อสภาพ
การคามีความจําเปนตองเรงรีบทําการซื้อขายมากยิ่งขึ้น  พอคาวัวจึงพยายามซื้อขายวัวใหไดอยาง
รวดเร็ว  การเดินทางมายังตลาดก็จะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไป  สวนพอคาที่นําวัวมาขายก็จะนําวัว
เขาสูตลาดรวดเร็วขึ้นดวยเชนกัน  เพื่อใหทันกับพอคาผูซ้ือ  การซื้อเร็วขายเร็วสงผลกระทบตอ
ระบบการคาภายในตลาดดวยอยางหลีกล่ียงไมได   เพราะโดยปกติแลวการนําวัวออกจากตลาดจะ
ตองรอเวลาตามที่ตลาดไดกําหนดไว

ปญหาการติดสินบนเพื่อนําวัวออกจากตลาด
สภาพการคาที่เรงรีบกอใหเกิดความตรึงเครียดในกลุมผูคาวัวเปนอยางมาก  เพราะพอคา

วัวตองการนําวัวท่ีตกลงซื้อขายแลวออกจากตลาดกอนกําหนดเวลา  สงผลใหพอคาวัวพยายามติด
สินบนในรูปของการจายเงินพิเศษเพื่อละเมิดกติกาทางการคาของตลาด  โดยพอคาวัวบางรายที่มีทุน
มากจะยื่นขอเสนอเปนเงินใหแกเจาของตลาดเพื่อแลกกับการนําวัวออกจากตลาดกอนกําหนดเวลา  
เพราะเห็นวาหากเปรียบเทียบกันแลวผลประโยชนทีต่นจะไดรับมีมากกวา   เนื่องจากการอยูรอเวลา
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ที่ตลาดกําหนดใหสามารถนําวัวออกไดนั้นจะทําใหเสียคาใชจายเปนตนทุนทางการคาเพิ่มขึ้นไปอีก
จํานวนมาก  พอคาวัวบางรายจึงเลือกที่จะเสียเงินใหแกเจาหนาที่ของตลาดโดยมีการเสนอใหเปน
จํานวนเงินคันรถละ  1,000  บาท  โดยหากพอคารายใดตองการที่จะนําวัวออกจากตลาดกอน
กําหนดก็จะตองเสียคาตอบแทน โดยการจายเงินจํานวน  1,000  บาท  เพื่อแลกกับการนําวัวออกจาก
ตลาดครั้งละ  1  คันรถ  6  ลอ

การจายเงินเปนคานําวัวออกจากตลาดกอนกําหนดเวลานี้ระยะแรกจะทํากันเพียงใน
กลุมพอคาวัวภาคอีสาน   แตในเวลาตอมาการจายเงินในลักษณะนี้ไดขยายวงกวางออกไปสูบรรดา
พอคาวัวทั่วไปจนกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่วาหากจะนําวัวออกจากตลาดกอนเวลาที่ตลาด
กําหนดไวแลวก็จะตองเสียเงินทุกครั้ง  ซ่ึงการเก็บเงินลักษณะนี้ครอบคลุมไปถึงพอคาทองถ่ิน
และพอคาทั่วไปที่นําวัวเขามาขายในตลาดดวยในเวลาตอมา

การจายเงินเพื่อแลกกับการนําวัวออกจากตลาดกอนเวลาที่กําหนดนี้      ตอมากลายเปน
ความขัดแยงระหวางกลุมพอคาวัวโดยทั่วไปกับเจาของตลาดวัวดอนโก  ซ่ึงกลุมพอคาเห็นวาทางเจา
ของตลาดทําการเก็บผลประโยชนในลักษณะของการขูดรีดมากเกินไป  ในขณะที่ทางเจาของตลาด
ก็บอกวาเปนขอเสนอของพวกพอคาวัวที่สรางเงื่อนไขขึ้นมาเอง    เจาของตลาดไมไดเปนผูเรียกเก็บ
เงินเองแตอยางใด  และหากพอคาวัวมาซื้อขายกันตามวันเวลาที่กําหนดไวก็จะไมมีการเก็บเงิน
คาธรรมเนียมดังกลาว  เพราะเจาของตลาดเองก็พยายามควบคุมและยืดหยุนเวลาการซื้อขายวัวของ
ตลาดเพื่อใหเกิดประโยชนตอพอคาทุกกลุมที่เขามาทําการคา

ระบบการคาและการเติบโตของตลาดวัวดอนโกสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวาง
กลุมพอคาวัวทั่วไปที่สูญเสียผลประโยชนกับเจาของตลาด  จนนําไปสูความขัดแยงในเรื่องผล
ประโยชนทางการคาระหวางกันเรื่อยมา  ประมาณปลายเดือนเมษายนป  พ.ศ.  2545  พอคาวัวภาค
อีสานจึงรวมกลุมกันและตกลงนัดหมายกับกลุมพอคาวัวทองถ่ินใหเปลี่ยนตลาดไปทําการซื้อขายยัง
ตลาดแหงใหมที่ตั้งขึ้นมาไดระยะหนึ่งแลวแตพอคาวัวไมคอยนิยมไปทําการซื้อขาย

การยายสถานที่ซ้ือขายวัวในครั้งนี้นับวาเปนความขัดแยงทางการคาอยางรุนแรงภายใน
ตลาดวัวดอนโก  เพราะพอคาวัวกลุมตาง ๆ  ไดแตกตัวออกไปทําการซื้อขายวัวท่ีตลาดแหงใหม
สภาพการณเชนนี้สงผลใหนับแตนั้นเปนตนมา  การคาวัวภายในตลาดวัวดอนโกจึงมีความซบเซา
ลงอยางเห็นไดชัด  เนื่องจากพอคาวัวไดยายไปซื้อขายกันที่ตลาดแหงใหมเกือบหมด   จนกลาว
ไดวาเพียงชั่วระยะเวลา  1  สัปดาห  สภาพการคาวัวของตลาดดอนโกไดเปลี่ยนจากการเปนตลาดวัว
ขนาดใหญระดับภูมิภาคที่มีจํานวนวัวเขามาขายในตลาดสัปดาหละไมต่ํากวา  3,000 – 4,000  ตัว
กลายมาเปนตลาดวัวระดับชุมชนที่มีวัวเขามาขายในตลาดเพียง  200 – 300 ตัวในแตละสัปดาห  การ
ยายตลาดของพอคาวัวภาคอีสานและพอคาวัวทองถ่ินเพื่อไปทําการซื้อขายกันในตลาดแหงใหมนี้
นับวาเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและสงผลกระทบโดยตรงตอตลาดวัวดอนโกในชั่วเวลาเพียงขามวัน
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ตลาดเกาตลาดใหม  :  การเติบโตและซบเซา
การยายสถานที่ซ้ือขายไปยังตลาดแหงใหมของพอคาวัวจากตลาดวัวดอนโก    สงผลให

ตลาดแหงใหมที่พอคาวัวยายไปนั้นเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว  เพราะเดิมทีตลาดแหงนี้เปนเพียงตลาด
วัวเล็ก ๆ   ในชุมชนบานโคงเจริญ  ซ่ึงตั้งอยูในเขตอําเภอทุงเสลี่ยม  บนเสนทางสายสวรรคโลก -
ทุงเสลี่ยม  และหางจากตลาดวัวดอนโกไปเพียงประมาณ  12  กิโลเมตร  เจาของตลาดวัวบาน
โคงเจริญ  ซ่ึงเปนคนในพื้นที่เดิมมีอาชีพเล้ียงวัวและคาขายวัวในตลาดวัวดอนโกมากอน  ภายหลัง
จึงไดเชาที่ดินจากญาติพี่นองเปดตลาดวัวขึ้น  เมื่อประมาณราวตนป  พ.ศ.  2544 ที่ผานมาตลาดวัว
โคงเจริญนี้ไมไดอยูในความสนใจของพอคาวัวเทาใดนัก  เนื่องจากตั้งอยูในบริเวณที่ไมสะดวกตอ
การเดินทางและมีพื้นที่โดยรอบของตลาดคอนขางคับแคบ  แตทั้งนี้สาเหตุสําคัญก็คือมีตลาดวัว
ดอนโกเปนตลาดซื้อขายวัวขนาดใหญอยูในบริเวณใกลเคียงกัน  การเติบโตของตลาดวัวโคงเจริญ
จึงเปนชวงเวลาที่ประจวบเหมาะกับการเกิดปญหาความขัดแยงทางการคาขึ้นภายในตลาดวัวดอนโก  
ซึ่งเปนผลใหพอคาวัวจากตลาดดอนโกยายมาทําการซื้อขายยังตลาดวัวโคงเจริญ ตั้งแตประมาณ
ปลายเดือนเมษายน  พ.ศ.  2545  เปนตนมา

ระยะ 1 – 2  สัปดาหแรกที่มีการมาซื้อขายวัวที่ตลาดโคงเจริญ  บริเวณตลาดโคงเจริญยัง
ไมมีคอกวัวท่ีปลูกสรางอยางถาวรแตอยางใด           เพียงแตเจาของตลาดและขาราชการชั้นผูใหญที่
เกษียณอายุราชการซึ่งเขามารวมลงทุนในภายหลังไดทําการปรับพื้นที่ถมดินไวเทานั้น  พอคาวัว
สวนใหญจึงอาศัยรมไมเปนที่ขายวัว  แตหลังจากลวงเขาสัปดาหที่  3  ของการซื้อขายภายในตลาด
วัวโคงเจริญเต็มไปดวยคอกวัวจํานวนนับรอยคอกอยางรวดเร็ว  เนื่องจากเจาของตลาดไดจัดพื้นที่
ใหพอคาจองเพื่อสรางคอกวัว  โดยเจาของตลาดรับเหมาปลูกสรางและถมดินลูกรังให  การสราง
คอกวัวในบริเวณพื้นที่ตลาดวัวโคงเจริญขยายพื้นที่ออกไปเปนจํานวนมาก  เนื่องจากพอคาวัวใน
ทองถ่ินจํานวนมากตางมาจับจองพื้นที่สรางคอกวัว  และชั่วระยะเวลาไมถึง  2  เดือน  ตลาดวัวโคง
เจริญก็เปลี่ยนจากคอกวัวท่ีทางตลาดจัดสรางในลักษณะของการลอมร้ัวกั้นคอกชั่วคราว  มาเปน
คอกวัวมั่นคงแข็งแรงที่มีการมุงหลังคาดวยสังกะสีและหญาคาอยางถาวร

การคาวัวภายในตลาดวัวโคงเจริญในชวงป  2545  เจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ  และมีจํานวน
วัวที่พอคานํามาซื้อขายในตลาดสัปดาหหนึ่งประมาณ  3,000  ตัวข้ึนไป  จนกลายเปนตลาดซื้อขาย
วัวขนาดใหญขึ้นมาแทนที่ตลาดวัวดอนโก  ซ่ึงสวนหนึ่งก็เนื่องมาจากเจาของตลาดวัวโคงเจริญเก็บ
คาธรรมเนียมจากพอคาที่นําวัวมาขายเพียงตัวละ  10  บาทเพียงอยางเดียว  ไมมีการเก็บคา
ธรรมเนียมอ่ืน ๆ  แตอยางใด  อีกทั้งยังไมมีการกําหนดเวลาการนําวัวเขาออกของตลาดเพื่อควบคุม
การซื้อขายวัวแตอยางใด  พอคาวัวท่ีเดินทางมาซื้อสามารถนําวัวออกจากตลาดไดตลอดเวลา  สภาพ
ทางการคาดังกลาวสงผลใหเกิดประโยชนตอพอคาวัวภาคอีสานที่เดินทางมาซื้อขายวัวเปนอยางมาก
เนื่องจากไมตองรอเวลาหากซื้อวัวแลวก็สามารถเดินทางกลับไดทันที    แมวาตลาดจะเปดทําการซื้อ
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ขายอยูเหมือนเดิมแตจํานวนพอคาวัวในตลาดไดลดนอยลงไปเปนจํานวนมาก  คงมีเพียงกลุม  พอ
คาวัวชาวเถินเปนสวนใหญที่ยังคงนําวัวมาขายภายในตลาดวัวดอนโก  สวนหนึ่งก็เนื่องจากพอคาวัว
ชาวเถินสวนใหญจะขายวัวรุนใหกับผูที่ตองการซื้อวัวไปเลี้ยงเปนหลัก  จึงไมมีความจําเปนตองยาย
ไปขายยังตลาดวัวโคงเจริญแตอยางใด  เพราะผูซ้ือสวนใหญเปนผูเล้ียงวัวในทองถ่ินที่ทําการซื้อขาย
กันมานาน   อีกทั้งพอคาวัวชาวเถินสวนใหญยังถือเปนชวงเวลาที่ตองชวยเหลือเจาของตลาดใน
ระหวางที่เกิดปญหาทางการคา

นอกจากพอคาวัวชาวเถินแลวพอคาวัวทองถ่ินในเขตตําบลบานไร  ตําบลบานซาน
ตําบลราวตนจันทน  ตําบลนาขุนไกร  รวมถึงพอคาจากที่อ่ืน ๆ  ก็ยังคงนําวัวมาขายที่ตลาดวัว
ดอนโกอยูบางแตมีจํานวนนอยเนื่องจากไมมีพอคาเดินทางมาซื้อมากนัก  เพราะพอคาที่มาซื้อ
สวนใหญจะไปที่ตลาดวัวโคงเจริญเปนหลัก  ในชวงที่ตลาดมีความซบเซานี้เจาของตลาดไดกําหนด
ใหมีการเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายวัวโดยเรียกเก็บตัวละ  10  บาท  ไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม
อ่ืน ๆ  และไมมีการกักวัวที่ซ้ือขาย     พอคาสามารถนําวัวท่ีซ้ือออกจากตลาดไดทันที

ในชวงระหวางเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  พ.ศ.  2545  นั้นแมวาตลาดวัวดอนโกจะ
เปลี่ยนแปลงการเก็บคาธรรมในตลาดแตจํานวนพอคาที่มาซื้อขายก็ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก  
เพราะวันเวลาที่ตลาดเปดใหมีการซื้อขายนั้นตรงกันกับตลาดวัวโคงเจริญ   การเปดตลาดตรงกัน
ทําใหพอคาที่มาซื้อวัวสามารถเลือกที่จะซื้อวัวไดในราคาที่ถูกลง  เพราะพอคาวัวสามารถเลือกที่จะ
ซ้ือวัวไดจากทั้ง  2  ตลาด  เนื่องจากตลาดตั้งอยูไมไกลจากกันมากนัก  ซ่ึงปรากฏวาชั่วระยะเวลาไม
นานพอคาวัวจากภาคอีสานบางรายไดกลับไปซื้อวัวจากพอคาที่ตลาดวัวดอนโกหากราคาวัวที่ตลาด
โคงเจริญแพง   และในชวงระยะเวลาเดียวกันนี้เจาของตลาดวัวดอนโกก็พยายามพัฒนาตลาดใน
ดานตาง ๆ ตลอดเวลา    รวมถึงการพยายามดึงพอคาทั้งผูซ้ือผูขายใหกลับไปทําการคาที่ตลาดดังเดิม

สภาพการคาวัวในชวงที่เกิดมีตลาดวัวอยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน  2  แหงนี้  ทําใหพอคา
ทองถ่ินขายวัวไดยาก เนื่องจากการกําหนดราคาซื้อขายไมสามารถทําไดเหมือนตอนที่มีตลาดซื้อ
ขายแหงเดียว  พอคาวัวที่มาซื้อจึงสามารถรวมตัวกันกดราคาซื้อวัวจากพอคาทองถ่ินไดโดยงาย
เพราะหากซื้อที่ตลาดวัวโคงเจริญไมไดก็ยังมีตลาดวัวดอนโกรองรับอยูอีกแหงหนึ่ง  สภาพการคา
เชนนี้ทําใหพอคาวัวทองถ่ินบางรายตองประสบกับภาวะขาดทุนอยูเสมอ ๆ  พอคาวัวท่ีทําการคา
นานพอที่จะประเมินสถานการณไดก็อาจหยุดการคาวัวลงชั่วคราว     เพื่อรอเวลาใหตลาดใดตลาด
หนึ่งลมเลิกกิจการไป  และมักพูดถึงตลาดวัวในชวงนี้ทํานองวา  “อยากใหแมมันเจง ๆ  กันไปสัก
ที่หนึ่งจะไดขายวัวไดดีหนอย”

เมื่อประมาณเดือนมกราคม – กุมภาพันธ พ.ศ.  2546  ที่ผานมาสภาพการคาภายในตลาด
วัวดอนโกไดเร่ิมดีขึ้นเรื่อย ๆ    เนื่องจากพอคาวัวเร่ิมนําวัวกลับเขาไปขายยังตลาดวัวดอนโกเชนเดิม
เพราะพอคาที่มาซื้อวัวบางสวนเริ่มที่จะกลับไปซื้อวัวท่ีตลาดวัวดอนโกเหมือนเกา ซ่ึงนอกจากจะมี
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ความสะดวกดานการเดินทางมากกวาและมีความคุนเคยกับสถานที่เปนอยางดีแลว  เมื่อทางตลาด
วัวดอนโกยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมการนําวัวออกจากตลาดและยอมใหพอคานําวัวที่ซ้ือออกจาก
ตลาดไดตลอดเวลา  ความขัดแยงและความขุนเคืองทางการคาซ่ึงผานมาเปนเวลาเกือบ 1  ป ก็คอย ๆ
จางหายไปในที่สุด  แตทั้งนี้สาเหตุสําคัญที่ทําใหพอคาวัวกลุมตาง ๆ  เร่ิมยายตลาดกลับมาทําการซื้อ
ขายวัวท่ีตลาดวัวดอนโกก็คือ  ผลประโยชนทางการคาของพอคาวัวเปนหลัก    การคาวัวของตลาด
วัวดอนโกในแตละสัปดาหจึงเริ่มกลับมามีความคึกคักมากยิ่งขึ้นกวาที่ผานมา  และมีแนวโนมจากที่
เคยซบเซาวาจะฟนกลับมาเปนตลาดซื้อขายวัวท่ีสําคัญอีกครั้งหนึ่ง

ขณะเดียวกันตลาดวัวโคงเจริญที่เติบโตทางการคาขึ้นมาอยางรวดเร็วในชวงเวลาที่ตลาด
วัวดอนโกเกิดปญหาและซบเซาลงไปนั้น    เมื่อระยะเวลาผานไปขอจํากัดในหลายประการของ
ตลาดทําใหไมสามารถดึงดูดพอคาวัวกลุมตาง ๆ  ไวได  ประกอบกับตลาดวัวดอนโกซึ่งมีพื้นฐาน
ทางการคามาเปนเวลานานสามารถดึงพอคาวัวกลุมตาง ๆ  ใหกลับไปได  ทําใหตลาดวัวโคงเจริญ
เร่ิมที่จะซบเซาลงไป  เนื่องจากพอคาวัวท่ีทําการซื้อขายในตลาดวัว  2  แหงนี้เปนพอคากลุมเดียวกัน
เมื่อตลาดวัวแหงหนึ่งเติบโตอีกแหงหนึ่งก็ยอมที่จะตองซบเซาลงไป ตลาดวัวโคงเจริญจึงอาจเปน
เพียนตลาดชั่วคราวของพอคาวัวท่ีเติบโตทางการคาและเฟองฟูอยูไดในชั่วระยะเวลาสั้น  ๆ  เทานั้น

 
สรุป

ความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาของตลาดวัวดอนโก มีพื้นฐานมาจาก
ความสัมพันธสวนบุคคลเปนหลัก  เจาของตลาดเปนผูมีสวนสําคัญในการสรางความสัมพันธกับ
ผูคาภายในตลาดวัวดอนโก    ทั้งกับกลุมพอคาวัวชาวเถิน  พอคาวัวภาคอีสาน  พอคาวัวทองถ่ิน
รวมถึงกับผูเล้ียงวัวท่ีอยูในชุมชนทองถ่ินบริเวณรอบตลาดวัวดอนโก   การสรางความสัมพันธของ
เจาของตลาดวัวดอนโกนี้มีทั้งในรูปของการใหความยอมรับนับถือ  การใหความชวยเหลือ  การ
คุมครองความปลอดภัย  และการใหบริการแกกลุมผูคาที่เขามาทําการซื้อขายวัวภายในตลาดวัว
ดอนโก  ซ่ึงตอมาทําใหตลาดวัวดอนโกเติบโตทางการคามากยิ่งขึ้น

ในระยะแรกเมื่อเร่ิมเกิดตลาดวัวดอนโกขึ้นมานั้น  ความสัมพันธภายในกลุมผูคาจะมี
ลักษณะของการใหความรวมมือระหวางกันทางการคา  เนื่องจากการมาซื้อขายวัวตองอาศัยความ
รวมมือระหวางกันหลายประการ  อาทิ  การเดินทาง  การดูแลทรัพยสิน  การใหความคุมครอง  ฯลฯ
ความสัมพันธภายในกลุมผูคาจึงเกี่ยวของกับดานจิตใจเปนสําคัญ    สภาพการคาวัวเมื่อเกิดตลาด
วัวดอนโกนั้นการซื้อขายวัวยังมีจํานวนนอย  ภายในกลุมผูคาวัวจึงมีการรวมมือกันทางการคามาก
กวาที่จะเปนการแขงขันกันทางการคา

การขยายตัวทางการคาทําใหความสัมพันธทางดานสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคา  
เปนไปในดานของการแขงขันกันเพื่อผลมุงผลประโยชนทางการคาเปนหลัก  ความตองการซื้อขาย
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วัวทําใหเกิดการแยงกันซื้อแยงกันขายภายในกลุมผูคา  มีการใชเลหเหล่ียมทางการคา การติดสินบน
การละเมิดขอตกลงทางการคา ฯลฯ  เพื่อสรางความไดเปรียบทางการคาใหแกตนเองและกลุมของ
ตน  ลักษณะความสัมพันธภายในกลุมผูคาที่เกิดขึ้นนี้เปนผลมาจากการเติบโตทางการคาของตลาด
วัวดอนโกเปนสําคัญ

การเติบโตและขยายตัวทางการคาของตลาดวัวดอนโกสงผลใหเกิดความขัดแยงดานผล
ประโยชนทางการคารหวางพอคาวัวทั่วไปกับเจาของตลาด  กลุมพอคาวัวภาคอีสานจึงรวมตัวกัน
และรวมมือกับพอคาวัวทองถ่ินยายสถานที่ซ้ือขายวัวไปยังตลาดแหงใหม  สงผลใหตลาดวัวดอนโก
ตองซบเซาทางการคาลงไปเปนระยะเวลารวม  1  ป    และสามารถเริ่มฟนตัวขึ้นมาไดอีกครั้งเมื่อ
ประมาณเดือนเมษายน  พ.ศ.  2546  ที่ผานมา
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บทท่ี  5
วิเคราะหระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคา

ในบทที่ผานมาไดแสดงใหเห็นภาพความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคา
วัวของตลาดวัวดอนโก  ซ่ึงประกอบดวยกลุมผูคานับแตเจาของตลาด  กลุมพอคาวัวชาวเถิน  กลุม
พอคาวัวทองถ่ิน  กลุมพอคาวัวภาคอีสาน  รวมถึงกลุมผูเล้ียงวัวในชุมชนทองถ่ิน  กลาวไดวาความ
สัมพันธภายในกลุมผูคาวัวเหลานี้มีทั้งในสวนของความรวมมือ การแขงขันและความขัดแยงภายใน
กลุมผูคาวัวดวยกันเอง  ความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจภายในกลุมผูคาวัวจึงนับเปนเงื่อนไข
สําคัญของการเติบโตและเลิกลมไปของตลาดวัวดอนโก

นับแตอดีตจนถึงปจจุบันพัฒนาการทางการคาวัวที่ผานมาแสดงใหเห็นวากิจกรรม    
การคาวัวตองอาศัยความสัมพันธของคนมากมายหลายกลุม  ซ่ึงตางเขามาแลกเปลี่ยนผลประโยชน
ระหวางกัน  การซื้อขายแลกเปลี่ยนในกลุมผูคานอกจากจะเปนเรื่องของเศรษฐกิจการคาโดยตรง
แลวยังมีความเกี่ยวของกับคุณคาหลายประการในเชิงสังคมอีกดวย

การศึกษาความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาของตลาดวัวดอนโกมีกรอบ
ความคิดกวาง ๆ วาพัฒนาการทางการคาวัวควายของชุมชนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุโขทัยนับแตอดีต
เปนพื้นฐานสําคัญที่สงผลใหตลาดวัวดอนโกมีความสืบเนื่องมาถึงปจจุบัน  การขยายตัวทางการคา
ของตลาดวัวดอนโกมีบาทบาทความสําคัญตอความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาวัว  
และสงผลถึงการเติบโตและการซบเซาทางการคาของตลาดวัวดอนโก

ในบทนี้  จะกลาวถึงภาพรวมของปจจัยที่ทําใหตลาดวัวดอนโกเติบโตเปนศูนยกลางการ
วัวของภูมิภาค  ระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาชวงที่เกิดตลาดและเติบโต
ทางการคา  (พ.ศ. 2531–2534)  และชวงที่ตลาดมีการขยายตัวทางการคาสูงสุด  (พ.ศ. 2535–2545)
โดยจะใชแนวคิดระบบอุปถัมภและแนวคิดการแลกเปลี่ยนมาเปนกรอบในการอธิบาย

ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร : เสนทางการคา
การอธิบายภาพรวมการเติบโตของตลาดวัวดอนโกในฐานะที่เปนศูนยกลางซื้อขายวัว

ของภูมิภาคในปจจุบัน  สามารถอธิบายโดยการพิจารณาจากสภาพทางภูมิศาสตรของจังหวัดสุโขทัย
ที่อยูในบริเวณเขตภาคเหนือตอนลาง และมีพัฒนาการของชุมชนบานเมืองที่ตั้งอยูบนเสนทาง
คมนาคมทางการคาระหวางภูมิภาคมาแตสมัยโบราณ     เพราะมีพื้นที่อยูตรงกลางระหวางภาคเหนือ
ภาคกลาง    ภาคอีสาน    ทําใหบริเวณนี้เปรียบเสมือนศูนยกลางทางการคาที่พอคาจากภูมิภาคตาง ๆ
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มาทําการติดตอซ้ือขายกัน
  เสนทางการคาที่กลุมพอคาใชติดตอกับพมาจะประกอบดวย    เสนทางที่ตั้งตนจากเมือง

มะละแหมง  ขามพรมแดนมายังเมืองแมสอด  เมืองระแหง (ตาก) เขาสูเมืองสุโขทัยโดยผานทาง
บานดานลานหอย  และจากสุโขทัยสามารถแยกการเดินทางออกไดอีก  2  เสนทาง  คือ

1. เสนทางการคาสายเหนือ    จากสุโขทัย    ผานสวรรคโลก    เมืองทาอิฐ    (อุตรดิตถ)
เขาสูเขตเมืองแพร  นาน  ในดินแดนลานนา

2. เสนทางการคาสายตะวันออก     จากสุโขทัยไปยังเมืองพิษณุโลก       เมืองนครไทย
ซ่ึงสามารถเดินทางไปเมืองดานซาย (เลย)  ขามไปสูเมืองหลวงพระบาง  หรือแยกไปเมืองหลมสัก
เพชรบูรณ  เขาสูเขตภาคอีสาน

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเสนทางคมนาคมการคาระหวางภูมิภาคในสมัยโบราณกับ   
เสนทางการคาของตลาดวัวดอนโกในปจจุบัน  จะเห็นวาเสนทางการคาวัวมายังตลาดวัวดอนโกยัง
คงมีความสืบเนื่องจากอดีตเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  ซ่ึงจะเห็นไดจากการที่พอคาวัวภาคอีสานเดินทาง
มาตลาดวัวดอนโกโดยใชเสนทางการคาติดตอระหวางภูมิภาคที่มีมาแตสมัยโบราณ  จากดินแดน
ภาคอีสาน  ตัดผานอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  เขาสูอําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  หรืออําเภอ
หลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ    มายังตลาดวัวดอนโก  สวนพอคาวัวจากอําเภอแมสอด    จังหวัดตาก
ก็นําวัวจากชายแดนประเทศพมา  เขามาขายในตลาดวัวดอนโก   โดยผานมาทางอําเภอบานดานลาน
หอย

สวนพอคาวัวภาคเหนือจากเชียงราย  เชียงใหม  พะเยา  แพร  นาน  จะเดินทางมายัง
อุตรดิตถ  สวรรคโลก  เขาสูสุโขทัย  ซ่ึงนับวาเปนเสนทางที่มีความสําคัญมาแตสมัยโบราณ  เพราะ
เมื่อเขาสูเขตสุโขทัยแลวจะสามารถแยกเสนทางตัดผานไปยังภูมิภาคอื่น ๆ  ไดอีกหลายเสนทาง

สําหรับเสนทางการคาของพอคาวัวจากแมฮองสอน  เชียงใหม  ลําพูน  และพอคาวัวชาว
เถิน  จังหวัดลําปาง  จะใชเสนทางการคาโบราณที่ตัดผานอําเภอทุงเสลี่ยม  เพื่อเดินทางมาตลาดวัว
ดอนโก  ซ่ึงนับเปนเสนทางการคาที่พอคาวัวชาวเถินใชกันมาตั้งแตรุนบรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน

สําหรับเสนทางการคาติดตอไปยังบริเวณพื้นที่ภาคกลางและภาคใตนั้น พอคาวัว
สามารถเลือกใชติดตอได 2  เสนทาง  คือ  จากสุโขทัย ไปยังพิษณุโลก  ผานพิจิตร  นครสวรรค
เขาสูภาคกลาง  หรือจากสุโขทัยไปกําแพงเพชร  นครสวรรค  เพื่อเขาสูภาคกลาง  ซ่ึงโดยปกติแลว
พอคาวัวจากกรุงเทพ ฯ  ปทุมธานี  นครปฐม  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ  รวมถึงพอคาจากมาเลเซีย
จะใชเปนเสนทางมาซื้อวัวจากตลาดวัวดอนโกเปนประจํา   การที่จังหวัดสุโขทัยตั้งอยูบนเสนทาง
คมนาคมการคาระหวางภูมิภาคที่ใชติดตอกันมาแตสมัยโบราณ  สงผลใหตลาดวัวดอนโกมีที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตรเหมาะสมตอการเปนศูนยกลางการซื้อขายวัวของภูมิภาค      เนื่องจากพอคาวัวจากจังหวัด
ตาง  ๆ สามารถเดินทางมาทําการคาที่ตลาดวัวดอนโกไดโดยสะดวก     ตลาดวัวดอนโกจึงกลายเปน
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ศูนยกลางทางการคาที่เชื่อมโยงพอคาวัวจากทุกภูมิภาคของประเทศ
สําหรับเสนทางคมนาคมติดตอภายในเขตจังหวัดสุโขทัยนั้น  การที่ตลาดวัวดอนโกตั้ง

อยูบนพื้นที่บริเวณส่ีแยกดอนโก  ซ่ึงมีเสนทางหลวงสองสายตัดกัน  คือ  เสนทางหลวงหมายเลข
1056  ระหวางศรีสําโรง-นาขุนไกร     ตัดกับเสนทางหลวงหมายเลข   1113   ระหวางเมืองเกา
สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย  ทําใหตลาดมีถนนผานทั้งดานหนาและดานขาง  ตลาดวัวดอนโกจึงตั้งอยูใน
บริเวณที่เปนจุดศูนยกลางทางการคาของเสนทางคมนาคมติดตอระหวางอําเภอตาง ๆ    โดยใชเสน
ทางหลวงได  2  เสนทาง  คือ

เสนทางหลวงสาย  1113  จากตลาดวัวดอนโกไปทางทิศเหนือ  สามารถติดตอกับเขต
อําเภอสวรรคโลก  อําเภอทุงเสลี่ยม  และอําเภอศรีสัชนาลัย จากตลาดวัวไปทางทิศใตสามารถติดตอ
กับเขตอําเภอเมืองสุโขทัย  อําเภอบานดานลานหอย  และอําเภอคีรีมาศ

เสนทางหลวงสาย  1056  จากตลาดวัวดอนโกไปทางทิศตะวันออก  สามารถติดตอกับ
เขตอําเภอศรีสําโรง  อําเภอสวรรคโลก  อําเภอศรีนคร  อําเภอเมืองสุโขทัยธานี  และอําเภอ
กงไกรลาศ  จากตลาดวัวดอนโกไปทางทิศตะวันตกสามารถติดตอกับอําเภอทุงเสลี่ยมและอําเภอ
บานดานลานหอย

เนื่องจากสถานที่ตั้งของตลาดวัวดอนโกอยูในบริเวณที่เปนศูนยกลางคมนาคมของ
จังหวัดสุโขทัย  ทําใหพอคาวัวทองถ่ินทุกพื้นที่สามารถเดินทางมาตลาดวัวดอนโกไดอยางสะดวก
รวดเร็ว  การมีสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตรและเสนทางคมนาคมติดตอที่เหมาะสม  สงผลใหตลาดวัว
ดอนโกเติบโตเปนศูนยกลางการคาวัวของทองถ่ินสุโขทัย

เมื่อพิจารณาสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตรและเสนทางการคามายังสุโขทัยในอดีตและ
ปจจุบัน  จะเห็นวา  ตลาดวัวดอนโกตั้งอยูบนเสนทางคมนาคมการคาระหวางภูมิภาคที่มีมาแตสมัย
โบราณ  เนื่องจากตั้งอยูตรงกลางระหวางภาคเหนือ    ภาคอีสาน   ภาคกลาง  และชายแดนประเทศ
เพื่อนบาน  ทําใหบริเวณที่ตั้งของตลาดวัวดอนโกมีความเหมาะสมตอการเปนศูนยกลางการคาวัวที่
พอคาจากภูมิภาคตาง ๆ  เดินทางมาติดตอซ้ือขายแลกเปลี่ยนวัวกัน   ในขณะเดียวกันเสนทางการคา
ที่พอคาวัวจากภูมิภาคตาง ๆ   ใชเดินทางมาตลาดวัวดอนโก  แสดงใหเห็นวามีพัฒนาการที่สืบเนื่อง
มาจากเสนทางคมนาคมการคาของชุมชนบานเมืองในสมัยโบราณอีกดวย  รวมถึงเสนทางหลวงสาย
1113  เมืองเกา - ศรีสัชนาลัย  ที่ผานบริเวณส่ีแยกตลาดวัวดอนโกในปจจุบันนี้ก็เปนเสนทางที่ผาน
ในแนวถนนพระรวงที่ผูคนใชในการคมนาคมติดตอกันมาตั้งแตสมัยโบราณ

ที่กลาวมานี้จะเห็นวาสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตรและเสนทางการคาของตลาดวัวดอนโก   
นับวาเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง  ที่ทําใหตลาดวัวดอนโกมีความเหมาะสมตอการเปนศูนยกลาง
การซื้อขายวัวของพอคาจากทั่วทุกภูมิภาค  เนื่องจากสถานที่ของตลาดตั้งอยูตรงกลางระหวางชุมชน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดสุโขทัย  และระหวางภูมิภาคตาง ๆ  ของประเทศ
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พัฒนาการที่สืบเนื่องของการคาวัวควาย
หากพิจารณาการคาวัวควายในฐานะที่เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นนับ

จากอดีตมาจนถึงปจจุบันแลว  ตลาดวัวดอนโกนับวามีพัฒนาการที่สืบเนื่องมาจากการคาวัวควายใน
อดีตเชนกัน    เพราะบริเวณที่ตั้งตลาดวัวดอนโกในอดีตเคยเปนแหลงการคาวัวควายของทองถ่ิน
สุโขทัย  ซ่ึงพอคาชาวเถินนําวัวมาขายบริเวณบานหนองตาโชติ  การเกิดและเติบโตของตลาดวัว
ดอนโกในบริเวณพื้นที่เดียวกันกับการคาวัวควายที่บานหนองตาโชตินี้จึงแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการ
ของบริเวณที่ตั้งตลาดที่มีความสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน

การที่ตลาดวัวดอนโกเกิดและเติบโตขึ้นในบริเวณแหลงการคาวัวควายในอดีตนี้  ทําให
สามารถมองเห็นไดวาตลาดวัวดอนโกในปจจุบันและบานหนองตาโชติในอดีตตั้งอยูบริเวณตรง
กลางระหวางทองถ่ินตาง ๆ ของจังหวัดสุโขทัย  ทําใหการเดินทางติดตอกับตลาดวัวดอนโกและ
บานหนองตาโชติสามารถทําไดโดยสะดวกเชนเดียวกัน   การเติบโตของตลาดวัวดอนโกในปจจุบัน
จึงสามารถมองเห็นพัฒนาการที่สืบเนื่องมาจากการคาวัวควายที่บานหนองตาโชติไดเปนอยางดี

ในสวนของผูใหญแสวง  มีบุญ  เจาของตลาดนั้นนับวาเปนผูที่มีความคิดริเร่ิมที่จะสืบ
เนื่องใหบริเวณพื้นที่เดิมมีการคาวัวควายเหมือนรุนตารุนพอที่บานหนองตาโชติ  โดยการกอตั้ง
ตลาดวัวดอนโกขึ้นมาเพื่อเปนแหลงซ้ือขายวัวควายของชุมชน  ดังนั้นหากพิจารณาในฐานะเจาของ
ผูกอตั้งตลาดวัวดอนโกแลว  ผูใหญแสวง  มีบุญ  ก็คือผูที่สืบทอดแหลงซ้ือขายวัวควายที่บานหนอง
ตาโชติมาสูการเปนตลาดวัวดอนโกอยางแทจริง

การสืบเนื่องการคาวัวควายของตลาดวัวดอนโกนอกจากจะเห็นไดชัดเจนจากสถานที่ตั้ง
และเจาของตลาดแลว  พอคาที่นําวัวมามาขายในตลาดวัวดอนโกเปนกลุมแรกก็คือ  พอคาชาวเถินที่
เคยนําวัวมาขายที่บานหนองตาโชติในอดีต  เนื่องจากพอคาวัวชาวเถินทําการคาจนมีความคุนเคยกับ
พื้นที่ของตลาดวัวดอนโกเปนอยางดี  การคาวัวของพอคาชาวเถินจึงนับวามีความสืบเนื่องเรื่อยมา
จนถึงปจจุบัน  และที่เห็นไดชัดเจนอีกประการหนึ่งก็คือ ความสืบเนื่องของเสนทางการคาที่ใชกัน
แตสมัยโบราณ  โดยพอคาวัวชาวเถินยังคงเดินทางมายังสุโขทัยโดยใชเสนทางตัดขามภูเขาผานเขา
มายังอําเภอทุงเสลี่ยม  แลวเดินทางตอมายังบริเวณตลาดวัวดอนโก

เมื่อพิจารณาการเกิดและเติบโตของตลาดวัวดอนโกแลวจะเห็นวาตลาดวัวดอนโกมี
พัฒนาการที่สืบเนื่องมาจากการคาวัวควายในอดีตมาจนถึงปจจุบัน  นับตั้งแตสถานที่ตั้ง  ความ
สําคัญของพื้นที่  เจาของตลาด    พอคาและเสนทางการคาที่นําวัวมาขาย  ปจจัยตาง ๆ เหลานี้นับ
เปนเงื่อนไขสําคัญตอการเกิด  การดํารงอยูและการเติบโตของตลาดวัวดอนโก  เพราะความสําเร็จ
ของการคาวัวควายที่บานหนองตาโชติในอดีตนั้นยอมเปนพื้นฐานสําคัญที่ชวยสนับสนุนใหตลาด
วัวดอนโกเติบโตทางการคาไดเปนอยางดี      และเมื่อพิจารณาจากปจจัยหลายประการแลวอาจกลาว
ไดวา สถานที่ตั้งของตลาดวัวดอนโกมีพัฒนาการที่สืบเนื่องมาจากแหลงซ้ือขายวัวควายของทองถิ่น
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สุโขทัยบริเวณบานหนองตาโชติในอดีต

สภาพภูมิศาสตรกับความอุดมสมบูรณ
สภาพภูมิศาสตรของจังหวัดสุโขทัยมีความอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ   

ปาไม  และมีสภาพดินที่เหมาะสมแกการเพาะปลูก  ประชากรสวนใหญของจังหวัดจึงประกอบ
อาชีพทางดานเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการกสิกรรมประเภทนาขาว  พืชไร  พืชสวน  สภาพความ
อุดมสมบูรณของพื้นที่และการมีอาชีพในทางเกษตรกรรมดังกลาว  จึงทําใหในอดีตบริเวณพื้นที่
ของจังหวัดสุโขทัยมกีารเลี้ยงวัวควายไวใชงานกันเปนจํานวนมาก  แตจะเริ่มลดนอยลงและคอย
หมดไปภายหลังเมื่อมีการนํารถไถนามาใช  เมื่อประมาณป  พ.ศ.  2524  เปนตนมา  ตอมาเมื่อมี
ตลาดวัวดอนโกเกิดขึ้นในป  พ.ศ.  2531- พ.ศ. 2545  แลว   ประชาชนทั่วไปจึงมีการเลี้ยงวัวเพื่อการ
คาเปนจํานวนมากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย

หากพิจารณาสภาพทางภูมิศาสตรของจังหวัดสุโขทัยในภาพรวมแลว   จะเห็นวาใน
ระยะแรกที่มีตลาดวัวดอนโก (ประมาณป พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2534)  การเลี้ยงวัวสวนใหญจะกระจาย
ตัวอยูบริเวณพื้นที่ราบ  โดยเฉพาะในเขตอําเภอศรีสําโรงและอําเภอสวรรคโลก  ซ่ึงประชากรสวน
ใหญประกอบอาชีพเพาะปลูกทํานาทําไร  จึงมีแหลงหญาและน้ําที่อุดมสมบูรณตอการเลี้ยงวัวอยาง
เพียงพอ  การเลี้ยงวัวในเขตที่ราบตามชุมชนหมูบานตาง ๆ  จึงมักนิยมทําไปพรอม ๆ  กับการทําไร
ทํานา

การเลี้ยงวัวในบริเวณที่ราบของชาวไรชาวนานี้นับวามีความสําคัญตอการเติบโตของ
ตลาดวัวดอนโกเปนอยางมาก  เนื่องจากพอคาวัวภาคอีสานและภาคกลางมีความตองการซื้อวัวเนื้อ
เพื่อนําสงโรงฆาสัตวในแตละสัปดาหจํานวนมาก  การเลี้ยงวัวบริเวณพื้นที่เพาะปลูกที่มีแหลงหญา
และน้ําอุดมสมบูรณ  ทําใหวัวโตเร็วและมีน้ําหนักมากทันกับความตองการของพอคาวัวในตลาด
ในกลุมพอคาวัวทองถ่ินจึงมักนิยมเลือกที่จะตระเวนหาซื้อวัวตามแหลงที่เห็นวามีแหลงหญาและน้ํา
อุดมสมบูรณ  เพื่อที่จะไดวัวท่ีมีคุณภาพดีไปขาย  สวนพอคาวัวภาคอีสานและภาคกลางก็นิยมมาซื้อ
วัวจากตลาดวัวดอนโกเพราะเห็นวาวัวท่ีเล้ียงในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัยสวนใหญมีคุณภาพดี

สภาพภูมิศาสตรของจังหวัดสุโขทัยนอกจากจะมีความอุดมสมบูรณในบริเวณพื้นที่ราบ
สองฝงแมน้ํายมแลว    ในเขตพื้นที่อําเภอคีรีมาศ  อําเภอเมืองสุโขทัย  และพื้นที่บางสวนของอําเภอ
บานดานลานหอย  บริเวณพื้นที่ราบเชิงเขาหลวงยังเปนทุงหญาที่มีความอุดมสมบูรณ  และเปน
แหลงเลี้ยงวัวที่สําคัญของจังหวัดสุโขทัย  โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอคีรีมาศที่ตั้งอยูบริเวณเชิงเขาหลวง
นั้นจะมีฝนตกชุกในชวงฤดูฝนของทุกป  ทําใหแหลงหญาและน้ําเพื่อเล้ียงวัวบริเวณเชิงเขาหลวงมี
ความอุดมสมบูรณเหมาะสมแกการเลี้ยงวัวเปนอยางมาก  ประชากรในพื้นที่สวนใหญจึงประกอบ
อาชีพเล้ียงวัวควบคูไปกับการทําไรทํานา
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เมื่อการคาของตลาดวัวดอนโกมีการขยายตัวสูงขึ้น  (ประมาณ ป พ.ศ. 2535 – 2545)
ทําใหปริมาณวัวท่ีเล้ียงในเขตพื้นที่ราบมีไมพอรองรับการเติบโตของตลาดวัวดอนโก  การเลี้ยงวัว
จึงไดขยายไปสูบริเวณพื้นที่สูงและภูเขา  แมวาความอุดมสมบูรณจะมีนอยกวาที่ราบลุมแมน้ํายม
แตก็เปนเพียงเฉพาะชวงฤดูรอน  เพราะเมื่อเขาสูฤดูฝนปริมาณน้ําฝนจะชวยใหพื้นที่สูงและภูเขา
มีแหลงหญาและน้ําตามธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณเพียงพอตอการเลี้ยงวัว

เมื่อพิจารณาจากสภาพทางภูมิศาสตรและความอุดมสมบูรณของจังหวัดสุโขทัยแลว  จะ
เห็นวาการเติบโตของตลาดวัวดอนโกนั้นเปนผลสืบเนื่องมาจากการมีแหลงเลี้ยงวัวของทองถ่ินรอง
รับความตองการของตลาด  การมีแหลงหญาและน้ําที่มีความอุดมสมบูรณเพียงพอทําใหการเลี้ยงวัว
ในชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  เปนไปดวยดี  สามารถผลิตวัวเขาสูตลาดไดอยางมีคุณภาพ   วัวที่เล้ียงใน
ทองถ่ินสุโขทัยจึงเปนที่ยอมรับของพอคาวัวโดยทั่วไป  การเดินทางมาซื้อวัวเพิ่มมากขึ้นของพอคา
และการเลี้ยงวัวที่ขยายตัวไปสูพื้นที่โดยรอบเปนผลใหตลาดวัวดอนโกเติบโตเปนศูนยกลางการคา
วัวในระดับภูมิภาค  อาจกลาวไดวาสภาพภูมิศาสตรของจังหวัดสุโขทัยที่มีความอุดมสมบูรณของ
พื้นที่เหมาะสมตอการเลี้ยงวัวเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอการเติบโตทางการคาของตลาด
วัวดอนโก

สภาพภูมิศาสตรกับการแลกเปลี่ยนผลผลิต
การที่ตลาดวัวดอนโกเปนศูนยกลางการคาระดับภูมิภาค  มีพอคาจากจังหวัดทั่วประเทศ

มาทําการติดตอซ้ือขายวัวกันนั้น  นับวาเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทําใหสามารถมองเห็นระบบ
ความสัมพันธเชิงการแลกเปลี่ยนในกลุมผูคาไดในหลายประการ  เพราะพอคาวัวแตละกลุมยอมซื้อ
ขายวัวแตละประเภทแตกตางกันออกไปไมมากก็นอยตามลักษณะการคาของตน  ซ่ึงสวนหนึ่งยอม
เปนผลมาจากความแตกตางดานสภาพพื้นที่ทางการคาที่เปนจุดหมายปลายทางของพอคาแตละคน  
สงผลใหตลาดวัวดอนโกกลายเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนในกลุมผูคาที่มาจากสภาพพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตรที่มีความแตกตางกันออกไป

สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตรของพอคาวัวแตละกลุมมีความสัมพันธตอการซื้อขายวัวเปน
อยางมาก  เพราะจะเปนตัวกําหนดลักษณะการคาที่กอใหเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันขึ้น  ซ่ึงเมื่อ
พิจารณาการซื้อขายแลกเปลี่ยนภายในกลุมผูคาของตลาดวัวดอนโกจะเห็นวา  ภายในกลุมพอคาวัว
ชาวเถินจะนําวัวเล้ียงมาขายเปนสวนใหญ  ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตรของจังหวัด
ลําปางเปนเขตที่ราบสูงและภูเขา  ความอุดมสมบูรณของแหลงหญาและน้ํามีนอย    การเลี้ยงวัวใน
พื้นที่จึงเปนลักษณะการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุลูกวัวเปนสวนใหญ   หลังจากนั้นจึงขายใหกับผูเล้ียงวัว
ในพื้นที่อ่ืนตอไป  สภาพทางภูมิศาสตรของพื้นที่ดังกลาว ทําใหพอคาชาวเถินนําวัวเล้ียงมาขายใน
ตลาดวัวดอนโก
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ขณะที่ผูเล้ียงวัวในชุมชนทองถ่ินสุโขทัยมักจะนิยมซื้อวัวจากพอคาชาวเถินไปเลี้ยง  
นอกจากความเหมาะสมดานพื้นที่ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณของแหลงหญาและน้ําเพียงพอตอการเลี้ยง
วัวแลว  ยังเกี่ยวของกับความคุนเคยตอพอคาวัวที่ซ้ือขายกันเปนประจํา

 จะเห็นไดวาลักษณะการคาขายแลกเปลี่ยนมีสภาพทางภูมิศาสตรเปนตัวกําหนดที่สําคัญ  
การที่จังหวัดสุโขทัยเปนพื้นที่เพาะปลูกทํานาทําไรทําใหไมสามารถเลี้ยงวัวเพื่อการขยายพันธุได
มากเนื่องจากมีพื้นที่นอย  การซื้อวัวรุนจากพอคาวัวชาวเถินหรือพอคาจากที่อ่ืน ๆ  ก็เพื่อนําวัวมา
เล้ียงใหโตเปนวัวเนื้อ สภาพความอุดมสมบูรณของพื้นที่ทําใหจังหวัดสุโขทัยกลายเปนแหลงเลี้ยง
วัวเพื่อวัตถุประสงคในการผลิตวัวเนื้อเปนหลัก  เพื่อรองรับความตองการของพอคาทองถ่ินที่ซ้ือวัว
จาก    ผูเล้ียงแลวนําไปขายในตลาดวัวดอนโกตอไป

การที่พอคาวัวภาคอีสานเปนผูซ้ือวัวกลุมใหญของตลาดวัวดอนโกนั้น  เมื่อพิจารณาจาก
สภาพทางภูมิศาสตรของพื้นที่ในภาพรวมแลวจะเห็นไดวา  ความอุดมสมบูรณของแหลงหญาและ
น้ําที่จะเลี้ยงวัวในพื้นที่ภาคอีสานนั้นมีคอนขางนอย  การมีจํานวนประชากรมากและมีวัฒนธรรม
การบริโภคเนื้อวัวในพื้นที่สงผลใหปริมาณความตองการบริโภคเนื้อวัวมีมาก  การเลี้ยงวัวใหโตทัน
กับการบริโภคจึงไมสามารถทําได      ลักษณะการคาของพอคาวัวภาคอีสานในตลาดวัวดอนโกจึง
เปนไปในรูปของการซื้อวัวเนื้อจากพอคาวัวทองถ่ินแลวนํากลับไปขายยังจังหวัดของตนอีกทีหนึ่ง

ภาพรวมความสัมพันธเชิงการแลกเปลี่ยนภายในกลุมผูคาของตลาดวัวดอนโกที่ไดกลาว
มานี้ จะเห็นไดวาสภาพทางภูมิศาสตรของพื้นที่นับเปนเงื่อนไขสําคัญในการกําหนดลักษณะการคา
แลกเปลี่ยนภายในตลาดวัวดอนโก  ทําใหสามารถมองเห็นภาพความเคลื่อนไหวของระบบความ
สัมพันธภายในกลุมผูคาที่เกี่ยวของกับตลาดวัวดอนโกวามีความสัมพันธตอกันในลักษณะใดบาง  
ซ่ึงจะนําไปสูความเขาใจถึงความสําคัญของพัฒนาการในดานเสนทางคมนาคม การคาแลกเปลี่ยน
ระหวางภูมิภาคในสมัยโบราณไดเปนอยางดี  การที่จังหวัดสุโขทัยตั้งอยูในบริเวณพื้นที่เขต
ภาคเหนือตอนลางซึ่งเปนอาณาบริเวณที่การคมนาคมติดตอสามารถเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอื่นได
โดยสะดวก  สงผลใหพื้นที่แถบนี้มีบทบาทสําคัญทางการคามาแตสมัยโบราณจวบจนถึงปจจุบัน

ที่กลาวมานี้จะเห็นวาสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่จะเปนตัวกําหนดกิจกรรมการแลก
เปลี่ยนทางเศรษฐกิจ   การที่ตลาดวัวดอนโกเปนศูนยกลางการคาวัวระดับภูมิภาคสวนหนึ่งก็เปนผล
มาจากความแตกตางดานสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ในกลุมผูคาวัวดวยกัน   ซ่ึงสงผลใหแตละภูมิ
ภาคมีทรัพยากรที่แตกตางกันออกไป และเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหเกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรระหวางกันขึ้น   การเติบโตของตลาดวัวดอนโกที่ผานมาจงึแสดงใหเห็นถึงบทบาท
ความสําคัญของตลาดวัวดอนโกดานการเปนสถานที่ซ้ือขายวัวในกลุมผูคา    ตลอดจนการเปนศูนย
กลางทางการคาวัวในระดับภูมิภาค  โดยมีเงื่อนไขของการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหวางภูมิภาคที่มี
ความแตกตางกันออกไปเปนตัวกําหนด
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การเติบโตและลมเลิกไปของตลาดโดยรอบ
กอนหนาที่จะมีการตั้งตลาดวัวดอนโกขึ้น  เมื่อป  พ.ศ.  2531  นั้น  สภาพการคาวัวควาย

ในเขตทองถ่ินสุโขทัยมีการซื้อขายกันที่ตลาดบานสวน  ซ่ึงตั้งอยูในเขตตําบลบานสวน  อําเภอเมือง
สุโขทัย ตลาดบานสวนไดเติบโตและเปนศูนยกลางการคาวัวควายในเขตภาคเหนือตอนลางอยูเปน
ระยะเวลานานตอมาภายหลังตลาดบานสวนจึงไดลมเลิกไปเนื่องจากปญหาความขัดแยงดาน      ผล
ประโยชนทางการคาที่เกิดขึ้นภายในตลาด  สืบเนื่องจากตลาดมีผูประกอบการหลายรายและเปน
การดําเนินงานในลักษณะการมีหุนสวน  เมื่อตลาดมีผลประโยชนมากขึ้นจึงเกิดความขัดแยงในกลุม
เจาของตลาด  ประกอบกับในเขตพื้นที่บานสวนมีกลุมผูมีอิทธิพลที่ตองการเขามามีผลประโยชนใน
ตลาดหลายกลุม  ภายหลังที่สถานการณปญหาความขัดแยงเต็มไปดวยความรุนแรงพอคาวัวจึงมี
ความรูสึกไมมั่นคงปลอดภัยและเริ่มโยกยายไปทําการซื้อขายยังตลาดใหมที่เกิดขึ้น  ตลาดวัวควาย
บานสวนจึงคอย ๆ     ซบเซาลงและลมเลิกตลาดไปในทายที่สุด

ระยะเวลาใกลเคียงกันไดมีการกอตั้งตลาดวัวดอนโกในเขตตําบลราวตนจันทน  อําเภอ
ศรีสําโรงขึ้นมาเพื่อเปนแหลงซ้ือขายแลกเปลี่ยนวัวควายของทองถ่ินสุโขทัย  การเกิดขึ้นของตลาด
วัวดอนโกจึงเกี่ยวของกับการลมเลิกของตลาดวัวบานสวน  เพราะเมื่อมีตลาดวัวดอนโกเปนแหลง
ซ้ือขายขึ้นใหม  ตลาดวัวบานสวนที่มีปญหาเกิดขึ้นก็เร่ิมซบเซาและหมดความสําคัญลงไปในที่สุด
ขณะเดียวกันตลาดวัวดอนโกที่ตั้งขึ้นมาใหมก็มีการเติบโตทางการคาขึ้นมาแทนที่ และกลายเปน
ศูนยกลางการคาวัวของทองถ่ินและภูมิภาคในเวลาตอมา

ชวงระยะเวลาใกลเคียงกับที่มีการเกิดตลาดวัวดอนโกขึ้น  ประมาณป พ.ศ. 2531–2534
นั้น  ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนลางยังมีตลาดวัวที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง  คือ  ตลาดวัวหนองตม  ซ่ึง
ตั้งอยูที่ตําบลหนองตม  อําเภอพรมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  เดิมทีตลาดหนองตมเปนตลาดซื้อขาย
วัวระดับทองถ่ินของจังหวัดพิษณุโลกและเติบโตทางการคาขึ้นไปสูระดับภูมิภาค  ขณะที่เร่ิมมี
ตลาดวัวดอนโกนั้น ตลาดวัวหนองตมก็ยังนับวายังเปนศูนยกลางการคาวัวท่ีสําคัญของเขตพื้นที่
ภาคเหนือตอนลางอยู  แตภายหลังไดมีปญหาเกิดขึ้นภายในตลาดเพราะมีการเปดใหเลนการพนัน
กันในกลุมผูคาวัว  สงผลใหเกิดปญหาการลักขโมยวัวและทรัพยสินเงินทองในตลาดหนองตม
ประกอบกับการปลอยใหเจาหนาที่ของรัฐจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมในลักษณะที่ขูดรีดเอารัด      
เอาเปรียบผูที่เขามาทําการคาในตลาด  เมื่อพอคาวัวเห็นวาสภาพตลาดไมมีความมั่นคงปลอดภัยและ
ทําใหตองสูญเสียผลประโยชนทางการคา    โดยที่เจาของตลาดไมสามารถควบคุมหรือจัดการให
เกิดความ เปนระเบียบได    พอคาวัวจึงคอย ๆ  โยกยายไปทําการซื้อขายยังตลาดแหงใหม    ตลาดวัว
หนองตมจึงซบเซาลงและลมเลิกไปในเวลาตอมา

หากพิจารณาจากสภาพการคาของตลาดวัวควายที่เกิดขึ้นกอนหนาและในระยะเวลาใกล
เคียงกันแลว  จะเห็นวาการเติบโตของตลาดวัวดอนโกนั้นมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการลมเลิกไป
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ของตลาดวัวควายที่มีมากอนหนา  เพราะในชวงเวลาที่ตลาดบานสวนยังมีอยูนั้นตลาดวัวดอนโกยัง
ไมสามารถเกิดขึ้นได  เนื่องจากบริเวณทองถ่ินสุโขทัยมีตลาดบานสวนเปนแหลงรองรับการซื้อขาย
วัวควายอยูกอนแลว ในชวงเวลานั้นตลาดวัวบานสวนจึงมีความสําคัญตอการคาวัวควายของทองถ่ิน
สุโขทัย  และเปนศูนยกลางการคาวัวควายระหวางภูมิภาคในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

ภายหลังเมื่อตลาดวัวบานสวนเริ่มหมดความสําคัญลงและลมเลิกตลาดไปแลว  ตลาดวัว
หนองตม  อําเภอพรมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  ก็ไดมีความสําคัญทางการคาขึ้นมาแทนที่ตลาดบาน
สวน  และเติบโตขึ้นเปนศูนยกลางการคาวัวระหวางภูมิภาคในเขตภาคเหนือตอนลางแทนที่ตลาด
บานสวนที่ลมเลิกไปในชวงเวลาใกลเคียงกันนี้   และแมวาในชวงนี้จะมีตลาดวัวดอนโกเกิดขึ้นแลว
แตการซื้อขายในระยะแรกก็ยังมีจํานวนพอคาไมมากนัก  เนื่องจากพอคาวัวสวนใหญก็คงทําการคา
ที่ตลาดวัวหนองตมเปนสวนใหญ  ภายหลังตอเมื่อตลาดวัวหนองตมมีอันตองลมเลิกตลาดไปแลว
ตลาดวัวดอนโกจึงเติบโตขึ้นมาแทนที่

เมื่อพิจารณาถึงพัฒนาการทางการคาของตลาดวัวควายขนาดใหญที่เกิดขึ้นในเขตภาค
เหนือตอนลางแลว  จะเห็นไดชัดเจนวาการเติบโตทางการคาของตลาดวัวควายนั้นเปนผลมาจากการ
ที่ตลาดวัวควายที่มีมากอนหนานั้นหมดความสําคัญลงไปหรือคอย ๆ  ซบเซาลงจนตองลมเลิกตลาด
ไป  ซ่ึงสวนหนึ่งก็เนื่องมาจากการมีตลาดแหงใหมเกิดขึ้นมาซอนทับในบริเวนพื้นที่เดียวกันกับ
ตลาดเกา จึงทําใหตองมีตลาดใดตลาดหนึ่งลมเลิกไป  เพราะกลุมผูคาวัวที่ทําการซื้อขายกันนั้นเปน
กลุมเดียวกันเปนสวนใหญ   การมีตลาดสองแหงในเขตพื้นที่เดียวกันและมีการซื้อขายในเวลาเดียว
กันนั้น  ในทายที่สุดแลวกลุมผูคาวัวก็จะเปนฝายเลือกที่จะทําการซื้อขายที่ตลาดใดตลาดหนึ่ง  ซ่ึงสง
ผลใหตลาดอีกแหงหนึ่งตองซบเซาและลมเลิกตลาดไปในที่สุด

สําหรับการเติบโตทางการคาของตลาดวัวดอนโกในทองถ่ินสุโขทัยนั้น  เมื่อพิจารณา
จากชวงเวลาของการกอตั้งตลาดและการเติบโตทางการคาแลว  จะเห็นไดวาตลาดวัวดอนโกเกิดขึ้น
ภายหลังจากที่ตลาดวัวควายบานสวนไดซบเซาทางการคาและลมเลิกตลาดลงไปแลว  เมื่อบริเวณ
เขตพื้นที่ทองถ่ินสุโขทัยไมมีตลาดที่เปนแหลงซื้อขายวัวควายที่แนนอนตลาดวัวดอนโกจึงสามารถ
เติบโตขึ้นมาแทนที่ตลาดบานสวนไดโดยงาย  ภายหลังเมื่อตลาดวัวหนองตมซบเซาทางการคาลง
และมีอันตองลมเลิกตลาดไปในทายที่สุด   ตลาดวัวดอนโกจึงคอย ๆ  เติบโตทางการคาขึ้นมาจน
เปนศูนยกลางการคาวัวระดับภูมิภาคในเวลาตอมา   เพราะกลุมพอคาวัวสวนใหญจากตลาด
หนองตมไดพากันยายตลาดซื้อขายมารวมกันที่ตลาดดอนโกแทบทั้งหมด    การเติบโตทางการคา
ของตลาดวัวดอนโกจึงมีสวนอยางสําคัญที่เรงใหตลาดวัวหนองตมตองซบเซาและลมเลิกตลาดไป

การพิจารณาตลาดวัวดอนโกที่สัมพันธกับการเติบโตและลมเลิกของตลาดที่อยูใน
บริเวณพื้นที่เดียวกันนี้  จะสามารถเขาใจไดโดยงายจากเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนเมษายน
พ.ศ.  2545    ที่พอคาวัวรวมตัวกันยายการซื้อขายจากตลาดวัวดอนโกไปยังตลาดวัวบานโคงเจริญ
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ซ่ึงทําใหตลาดวัวดอนโกซบเซาลงอยางรวดเร็ว   และตองใชเวลานานรวม  1  ป  กวาที่เจาของตลาด
จะทําใหตลาดวัวดอนโกฟนตัวกลับคืนมาไดดังเดิม  ขณะที่ตลาดวัวบานโคงเจริญที่เติบโตอยาง
รวดเร็วเชนเดียวกันนั้น  เมื่อเวลาผานไปตลาดวัวดอนโกเริ่มฟนตัวข้ึน  ตลาดวัวบานโคงเจริญก็มี
แนวโนมวาจะซบเซาและลมเลิกตลาดไปในที่สุดเชนกัน   ถึงแมวาการเติบโตหรือลมเลิกไปของ
ตลาดวัวดอนโกและตลาดวัวบานโคงเจริญจะยังไมสามารถหาขอสรุปอยางชัดเจนไดในขณะที่ทํา
การศึกษานี้  แตก็อาจสรุปอยางกวาง ๆ  ไดวา  การมีตลาดขนาดใหญ  2  แหงตั้งอยูในบริเวณพื้นที่
ใกลเคียงกันจะตองมีตลาดใดตลาดหนึ่งที่เติบโตขึ้นเปนศูนยกลางการคาวัว  สวนอีกตลาดหนึ่งจะ
ตองซบเซาลงและคอยหมดความสําคัญลงไปจนตองลมเลิกตลาดไปในที่สุด

ที่กลาวมานี้จะเห็นไดวาการเติบโตทางการคาของตลาดวัวดอนโกนับแตป พ.ศ.2535
เปนตนมานั้น  เปนผลมาจากตลาดวัวขนาดใหญในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนลางไดซบเซาและ
ลมเลิกตลาดลงไป  ตลาดวัวดอนโกจึงเติบโตขึ้นมาเปนศูนยกลางทางการคาแทนที่ตลาดที่มีการ
ลมเลิกไป  การเติบโตขึ้นของตลาดแหงหนึ่งกับการลมเลิกไปของตลาดแหงหนึ่งจึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
ควบคูกันไปกับพัฒนาการของตลาดวัวควายนับจากอดีตถึงปจจุบัน  ซ่ึงที่ผานมานั้นตลาดวัวดอนโก
เองก็เติบโตขึ้นมาพรอม ๆ กับการลมเลิกไปของตลาดวัวควายที่มีมาแตเดิม และเมื่อถึง  พ.ศ. 2545–
พ.ศ. 2546 ซ่ึงเปนชวงระยะเวลาที่ตลาดวัวบานโคงเจริญไดเติบโตขึ้นมาเปนคูแขงขันทางการคากับ
ตลาดวัวดอนโกนี้  จึงอาจเปนการพิสูจนไดเปนอยางดีวาการเติบโตขึ้นของตลาดแหงหนึ่งกับการ
ลมเลิกไปของตลาดอีกแหงหนึ่งนั้น  จะยังคงใชกับกรณีของตลาดวัวดอนโกและตลาดวัวบานโคง
เจริญไดหรือไม

อาจกลาวไดวาการเกิดขึ้นและดํารงอยูของตลาดวัวควายมีปจจัยที่เขามาเกี่ยวของหลาย
ประการ  นับตั้งแตการมีสภาพภูมิศาสตรที่ตั้งตลาดเปนศูนยรวมของเสนทางคมนาคมจากแหลงที่มี
ความตองการวัวควายทั้งจากภาคเหนือ  ภาคอีสาน  ภาคกลาง  การมีพื้นที่กวางขวางเพียงพอตอการ
อํานวยความสะดวกใหแกพอคาที่มาทําการซื้อขายวัวควาย  การมีจํานวนวัวควายในพื้นที่โดยรอบ
มากพอรองรับตอความตองการของพอคาที่จะมาซื้อ  และปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการที่
เจาของตลาดเปนผูนําที่มีบารมีและมีเครือขายอํานาจในทองถ่ินกวางขวางมากพอที่จะควบคุมการ
ซ้ือขายวัวควายภายในตลาดใหเปนไปดวยความเรียบรอย      การที่เจาของตลาดมีพรรคพวกบริวาร
มากนอกจากจะสามารถทําใหเกิดความรวมมือจากชาวบานในชุมชนทองถ่ินรอบตลาดแลว  ยังสง
ผลใหพอคาที่เดินทางมาซื้อขายวัวควายเกิดความรูสึกมั่นคงปลอดภัยเมื่อมาทําการคาในตลาดดวย

เจาของตลาด : อํานาจทางเศรษฐกิจและสังคม
ผูใหญแสวง  มีบุญ  นับวาเปนผูมีบทบาทอยางสําคัญในการกอตั้งตลาดวัวดอนโก

เนื่องจากเปนผูริเร่ิมและลงทุนลงแรงในการชักนําพอคาวัวทั้งผูซ้ือและผูขายใหเขามาซื้อขายวัวที่
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ตลาด  ซ่ึงจําเปนตองอาศัยความสัมพันธจากการรูจักคุนเคยกันเปนการสวนตัว  และสรางความไว
เนื้อเชื่อใจใหแกพอคาวัวที่เดินทางมาซื้อขายวัวที่ตลาดดอนโกวาจะไดรับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินในระหวางที่มาทําการคาในตลาด           เนื่องจากสถานที่ตั้งของตลาดอยูไกลจากยาน
ชุมชน  การคมนาคมติดตอยังไมสะดวก  อีกทั้งพอคามีความเกรงกลัวอิทธิพลในทองถ่ิน  สภาพ
ความจําเปนที่ตองเขามาทําการคาและขอจํากัดดังกลาว  ทําใหพอคาที่มาทําการซื้อขายวัวในตลาด
ดอนโกตองเขารับความชวยเหลือและคุมครองจากผูใหญแสวง  เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่พอคาวัวจะ
ไดรับความสะดวกเมื่อเขามาทําการคา  ในขณะที่ผูใหญแสวงก็สรางความสัมพันธเชิงอุปถัมปกับ
พอคาขึ้นมาเพื่อหวังวาจะไดรับผลตอบแทนดานคาธรรมเนียมซ้ือขาย  ผลตอบแทนในดานอื่นที่จะ
ตามมาภายหลังเมื่อกอตั้งตลาด รวมถึงการขายวัวควายที่ตนเองมีอยูเปนจํานวนมากนั้นใหกับพอคา
วัวควายดวย

การที่ผูใหญแสวงเปนผูมีทรัพยสินเปนวัวควายและที่ดินจํานวนมาก จนถึงปจจุบันนี้
ผูใหญแสวงก็ยังนําวัวควายของตนไปจางชาวบานในทองถ่ินเลี้ยงโดยการกระจายไปเลี้ยงตาม     
หมูบานตาง ๆ  โดยรอบตลาดวัวดอนโกในเขตตําบลหนองตาโชติ  ตําบลราวตนจันทน  ตําบลนา
ขุนไกรเปนตน ทําใหในความรูสึกของชาวบานทั่วไปผูใหญแสวงเปนผูที่คอยใหความชวยเหลือ
ชาวบานในทองถ่ินที่ดอยโอกาส  การเปนผูมีทรัพยสิน  ที่ดิน  และวัวควายจํานวนมากนี้  ทําให
ผูใหญแสวงอยูในฐานะที่จะเกื้อกูลทรัพยสินของตนใหแกชาวบานในชุมชนทองถ่ินที่มีฐานะดอย
กวา  การชวยเหลือเกื้อกูลและอํานวยผลประโยชนตอบแทนซึ่งกันและกันระหวางผูใหญแสวงกับ
ชาวบานในทองถ่ิน  ทําใหผูใหญแสวงไดรับการยอมรับนับถือจากชาวบานในทองถ่ินทั่วไป  ซ่ึงมี
สวนอยางสําคัญในการทําใหผูใหญแสวงสามารถที่จะเปดใหมีตลาดซื้อขายวัวควายในทองถ่ินได  
เนื่องจากตนเองมีพวกพองและบริวารทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  ความสัมพันธเชิงอุปถัมภระหวาง
ผูใหญแสวงกับชาวบานในทองถ่ินดังกลาว หากพิจารณาในแงของสถานภาพในทางสังคมและ
เศรษฐกิจแลว  พุฒ  วีระประเสริฐ (2536 : 74)   อธิบายวาส่ิงที่กําหนดสถานภาพทางเศรษฐกิจของ
คนในสังคมไทยคือ  “ที่ดิน”  เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม ปจจัยที่สําคัญในการ
ประกอบอาชีพที่สําคัญก็คือพื้นที่ที่ใชในการเพาะปลูก  ซ่ึงปจจัยดังกลาวจะมีสัดสวนตอประชากร
ลดนอยลงเรื่อย ๆ  ตามการเพิ่มของจํานวนประชากรตามเวลา  ที่ดินจึงเปนปจจัยสําคัญที่สังคม
ชาวนาใชในการจําแนกสถานภาพของสมาชิกวาเปน  “คนจน”  และ  “คนรวย”  ซ่ึงจะจําแนกตาม
ความมากนอยของสัดสวนการถือครองที่ดิน  คนรวยที่ครอบครองที่ดินเปนจํานวนมากจะสามารถ
ใหการอุปถัมภชาวนาที่มีฐานะยากจนดวยการใหเชาที่ดินทํากิน  ใหกูเงินหรือวาจางแรงงาน  ชาวนา
ที่ยากจนและไดรับการอุปถัมปจากชาวนาที่รํ่ารวยจะใหความเกรงอกเกรงใจเคารพนับถือ ตลอดจน
ใหการสนับสนุนทางการเมืองอีกดวย  ในหลายกรณีจึงพบวาผูนําระดับทองถ่ินในชุมชน  (ผูใหญ
บานหรือกํานัน)  นั้นมักจะเปนผูที่ไดรับการเลือกตั้งมาจากกลุมชาวนาที่มีฐานะร่ํารวย
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การมีที่ดินและวัวควายจํานวนมากทําใหผูใหญแสวงสามารถที่จะกําหนดตลาดซื้อขาย
วัวควายเพื่อใหพอคาเดินทางมาซื้อ  เนื่องจากตนเองมีแหลงผลิตวัวควายเพื่อที่จะนําไปขายในตลาด
ดอนโก  ขณะเดียวกันก็สรางแหลงเลี้ยงวัวควายตามชุมชนทองถ่ินขึ้นมารองรับการเกิดตลาดไป
พรอม ๆ กัน  เมื่อพิจารณาจากสถานภาพและบทบาททางสังคมในทองถ่ินแลว  การควบคุมดูแล
ดานความปลอดภัยใหกับพอคาที่มาซื้อขายวัวนั้น  ผูใหญแสวงสามารถที่จะอาศัยความรวมมือจาก
ชาวบานและกลุมอิทธิพลทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการคุมครองดูแลพอคาไดโดยงาย  อาจ
กลาวไดวาความสัมพันธเชิงอํานาจในระบบอุปถัมภทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจที่ผูใหญแสวงมี
ในกลุมผูคานี้มีบทบาทสําคัญในการกอตั้งตลาดวัวดอนโกขึ้นมา

ความเปนผูมีพวกพองและบริวารมากของผูใหญแสวงนี้นับเปนประโชนตอการเกิด
ตลาดวัวดอนโก  เนื่องจากผูใหญแสวงอาศัยความสัมพันธในหมูพวกพองนี้รวมมือกันในการกอตั้ง
ตลาดจนเปนผลสําเร็จ เพราะไดอาศัยความสัมพันธที่มีตอกลุมพอคาวัวชาวเถินมาแตรุนบรรพบุรุษ
ชักชวนใหนําวัวเขามาขายในตลาดวัวดอนโกเปนกลุมแรก และหลังจากนั้นพอคาวัวชาวเถิน        
ก็ทยอยกันเขามาทําการคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  จนกลายเปนพอคากลุมใหญภายในตลาดวัวดอนโก
ความสัมพันธระหวางพอคาวัวชาวเถินและผูใหญแสวงนี้แสดงใหเห็นถึงการมีความสัมพันธที่สืบ
เนื่องมาจากรุนปูรุนพอ ซ่ึงบอกตอกันมาถึงบุญคุณที่ครอบครัวผูใหญแสวงมีตอบรรพบุรุษของพอ
คาวัวชาวเถินที่เคยมาซื้อขายวัวควายที่บานหนองตาโชติในอดีต  ตอมาเมื่อตลาดเกิดขึ้นไดช่ัวระยะ
หนึ่งแลวภายในทองถ่ินเองก็เกิดพอคาตามบานขึ้นมาในบริเวณโดยรอบตลาดวัวดอนโก

อมรา  พงศาพิชญและปรีชา   คุวินทรพันธ (2539 : 185-215) อธิบายวาในความสัมพันธ
แบบอุปถัมภนี้ผูอุปถัมภคนหนึ่งอาจใหการอุปถัมภตอผูรับอุปถัมภไดมากกวาหนึ่งคน  ซ่ึงจะเรียก
กลุมของผูรับอุปถัมภหลาย ๆ คนวา  “บริวาร”  ซ่ึงหมายถึงกลุมคนที่หอมลอมบุคคลคนหนึ่งรวม
กัน   แตความสัมพันธที่มีกับผูอุปถัมภจะมีลักษณะเปนแบบปจเจกบุคคล  หมายความวาบริวารแต
ละคนตางตองมีขอตกลงสวนตัวกับผูอุปถัมภและจะไมสนใจบริวารคนอื่น สงผลใหความจงรัก
ภักดีตอผูอุปถัมภมีลักษณะเปนแบบสวนตัว  ในวงความสัมพันธแบบบริวารระดับกวางจะพบวา
บริวารของผูอุปถัมภคนหนึ่งอาจเปนผูอุปถัมภของบริวารอีกคนหนึ่ง  และเมื่อผูอุปถัมภที่อยูสูงสุด
ส่ังงานลงมา  คําส่ังดังกลาวจะไดรับการถายทอดลงไปเรื่อย  ๆ ซ่ึงจะเรียกผูที่อยูในสวนขยายของ
บริวารนี้วา  “แวดวง”  จะเห็นไดวากลุมบริวารและเครือขายของแวดวงสามารถสะทอนรูปแบบของ
โครงสรางสังคมไทยไดเปนอยางดี แมวาในระยะหลังไทยจะมีการติดตอสัมพันธกบัตะวันตกอยาง
ใกลชิดก็มิไดทําใหลักษณะดังกลาวหมดสิ้นไปแตอยางใด

เนื่องจากการเลี้ยงวัวไดขยายตัวไปทั่วตามชุมชนหมูบานตาง ๆ  ในทองถ่ิน  ซ่ึงสวน
ใหญแลวผูใหญแสวงเปนผูที่ชักจูงและออกทุนในชวงแรก ๆ    กลาวไดวากลุมพอคาวัวชาวเถิน
ผูเล้ียงวัวในทองถ่ิน  รวมถึงพอคาวัวทองถ่ินที่เปนพวกพองบริวารของผูใหญแสวงนี้ในเวลาตอมา
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นับวาเปนผูที่มีบทบาทอยางสําคัญตอการเติบโตทางการคาของตลาดวัวดอนโก  ซ่ึงจะเห็นไดจาก
การอยูรวมทําการคาวัวในชวงที่ตลาดเกิดปญหาและซบเชาทางการคาลงไป  และกลาวไดวาเปนผู
มีสวนอยางสําคัญในการทําใหตลาดวัวดอนโกกลับฟนตัวทางการคาขึ้นมาไดอีกครั้ง

สําหรับตลาดวัวบานโคงเจริญที่เกิดขึ้นมาอยางรวดเร็วนั้น เจาของตลาดเปนคนหนุม
อายุ  30  ปเศษ ๆ  ซ่ึงเคยมีอาชีพเล้ียงวัวและซื้อขายในตลาดวัวดอนโกมากอน   การกอตั้งตลาดใน
ระยะแรกพอคาวัวโดยทั่วไปไมไดใหความสนใจที่จะไปทําการซื้อขาย  เนื่องจากตลาดมีบริเวณพื้น
ที่คอนขางคับแคบ  การเดินทางไปตลาดสามารถใชเสนทางคมนาคมไดเพียงเสนทางเดียว  การเติบ
โตขึ้นของตลาดวัวโคงเจริญเพียงชั่วขามวันจึงเปนผลมาจากปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในตลาดวัว
ดอนโก  ประกอบกับในชวงเวลานั้นไดมีขาราชการชั้นผูใหญที่เกษียณอายุราชการไปแลวมาเปนผู
ออกทุนคาใชจายใหแกเจาของตลาดวัวบานโคงเจริญ  สภาพตลาดจึงไดรับการพัฒนาและเติบโตขึ้น
อยางรวดเร็ว  แตเนื่องจากเจาของตลาดมีประสบการณคอนขางนอยและพยายามเอาใจพอคาวัวเพื่อ
ใหเขามาซื้อขายที่ตลาดอยางสม่ําเสมอ เมื่อมีพอคาเขามาทําการซื้อขายเปนจํานวนมากขึ้น ทําใหไม
สามารถที่จะควบคุมดูแลการซื้อขายวัวภายในตลาดใหเกิดประโยชนตอทุกฝายได   เนื่องจากเจา
ของตลาดไมสามารถสรางกฏกติกาซื้อขายวัวที่แนนอนและปลอยใหมีการซื้อขายกันโดยปราศจาก
การควบคุมดูแล  สงผลใหพอคาที่นําวัวมาขายบางกลุมสูญเสียผลประโยชน

การที่เจาของตลาดมีพื้นฐานทางดานการคาวัวควายมานอยและไมมีพรรคพวกบริวาร
กวางขวางเพียงพอ  ทําใหการควบคุมดูแลการซื้อขายวัวภายในตลาดทําไดคอนขางยาก  เนื่องจาก
พอคาวัวสวนใหญเปนผูมีประสบการณทางการคามานานจึงมักจะไมคอยเชื่อฟงเจาของตลาด  การ
กําหนดกติกาหรือธรรมเนียมการคาของตลาดจึงทําไดยาก   การที่เจาของตลาดและผูรวมลงทุนไม
ไดเปนผูที่มีบทบาทในชุมชนทองถ่ินแตอยางใด  การเติบโตอยางรวดเร็วของตลาดวัวบานโคงเจริญ
จึงเกิดขึ้นดวยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจการคามากกวาปจจัยทางสังคมที่มีฐานของชุมชนทองถ่ินเขามา
เกี่ยวของ  บริเวณพื้นที่โดยรอบของตลาดวัวบานโคงเจริญจึงไมไดเปนแหลงที่มีการเลี้ยงวัวจํานวน
มากเพื่อรองรับความตองการของพอคาที่มาซื้อขายวัวแตอยางใด    และภายหลังเมื่อตลาดวัวดอนโก
ฟนตัวขึ้นมาอีกครั้งเพราะพอคาวัวคอย ๆ  พากันกลับไปซื้อขายวัวเหมือนเกา  ตลาดวัวบานโคง
เจริญก็มีทีทาวาจะเริ่มซบเซาลงเรื่อย ๆ  เนื่องจากเจาของตลาดไมมีอํานาจทั้งในทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่จะสามารถดึงใหพอคาอยูทําการซื้อขายวัวภายในตลาดบานโคงเจริญไดอีกตอไป

อํานาจการกําหนดตลาดของพอคาวัว
พอคาวัวนับวาเปนกลุมผูคาที่มีบทบาทสําคัญตอพัฒนาการของตลาดวัวควายทั่วไป  

หากพิจารณาการเติบโตทางการคาของตลาดวัวดอนโกนับแตแรกเริ่มที่มีการกอตั้งมาจนถึงปจจุบัน
แลว  จะเห็นวาพอคาที่เดินทางมาซื้อวัวจากตลาดวัวดอนโกเปนผูมีสวนอยางสําคัญตอการเติบโต
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ของตลาดวัวดอนโก  การที่ผูใหญแสวง  มีบุญ  เจาของตลาดเดินทางไปติดตอพอคาวัวกลุมตาง ๆ
เพื่อใหชวยนําวัวมาขายและเดินทางมาซื้อวัวท่ีตลาดดอนโก  พรอมทั้งใหความคุมครองและดูแล
เปนอยางดีนั้น  แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญตอพอคาวัว  เพราะการมีพอคาเดินทางมาซื้อขาย
วัวจากตลาดเปนประจําอยางสม่ําเสมอนั้น  ชวยใหพอคาที่นําวัวมาขายเกิดความมั่นใจทางการคา
มากยิ่งขึ้นในการที่จะนําวัวมาขายในครั้งตอไป  สวนพอคาที่มาซื้อก็มั่นใจไดวาการเดินทางมาซื้อวัว
นั้นสามารถที่จะเลือกซื้อวัวท่ีตนตองการไดแนนอน  สภาพการคาที่พอคาผูซ้ือผูขายมีความมั่นใจดัง
กลาวนี้  นับเปนพื้นฐานสําคัญตอการเติบโตทางการคาของตลาดวัวดอนโกในเวลาตอมา

เมื่อพิจารณาการซื้อขายวัวระหวางพอคาแลวจะเห็นวาการขยายตัวทางการคาของตลาด
วัวดอนโก  มีความเกี่ยวของกับพอคา  2  กลุมใหญ  คือ  พอคาวัวทองถ่ินที่นําวัวเขามาขายในตลาด
กับพอคาวัวภาคอีสานและภาคกลางที่เดินทางมาซื้อวัวออกจากตลาด         การซื้อขายวัวของพอคา
2 กลุมนี้นับวาสงผลกระทบตอการเติบโตทางการคาภายในตลาดวัวดอนโกเปนอยางมาก  เนื่องจาก
หากการซื้อขายระหวางพอคามีเปนจํานวนมากแลว  ก็จะสงผลใหการซื้อขายวัวระหวางพอคาวัว
เล้ียงกับผูเล้ียงวัวในตลาดมีจํานวนมากยิ่งขึ้นตามไปดวย  เพราะวัวท่ีพอคาทองถ่ินนําเขามาขายใน
ตลาดนั้นสวนใหญแลวก็ซ้ือมาจากผูเล้ียงวัวตามชุมชนหมูบานตาง ๆ   เมื่อผูเล้ียงขายวัวใหพอคาไป
แลวก็จะซื้อวัวจากตลาดกลับไปเลี้ยงอีก   การซื้อวัวของพอคาวัวภาคอีสานและภาคกลางจึงนับวามี
สวนอยางสําคัญตอการขยายตัวทางการคาของตลาดวัวดอนโก

สภาพทางการคาดังกลาว  ทําใหการเติบโตของตลาดวัวดอนโกมีความสัมพันธโดยตรง
กับจํานวนพอคาผูซ้ือผูขายวัวท่ีเขามาทําการคาในตลาด  ซ่ึงเห็นไดจากการที่ในระยะแรกจํานวน
พอคาวัวที่เขามาซื้อวัวในตลาดวัวดอนโกยังมีนอย เพราะพอคาวัวสวนใหญยังคงทําการคาที่ตลาด
วัวหนองตมเปนหลัก     แตภายหลังเมื่อตลาดวัวหนองตมลมเลิกไปพอคาวัวท้ังหมดก็มารวมกันอยู
ที่ตลาดววัดอนโก   ซ่ึงเปนชวงเวลาเดียวกันกับที่ตลาดวัวดอนโกมีการเติบโตทางการคา บทบาท
ความสําคัญของพอคาวัวที่มีอยูคอนขางมากนี้สงผลใหพอคาวัวมีอํานาจการตอรองในทางเศรษฐกิจ
ที่เหนือกวาเจาของตลาดอยางเห็นไดชัด  และสามารถใชอํานาจทางเศรษฐิจที่เหนือกวานั้นมาเปน
ตัวกําหนดกิจกรรมทางการคาภายในตลาดวัวดอนโกเพื่ออํานวยประโยชนใหกับกลุมพอคาวัวดวย
กันเองไดคอนขางมาก

เมื่อเกิดปญหาความขัดแยงดานผลประโยชนทางการคาภายในตลาดวัวดอนโกระหวาง
พอคาวัวกับเจาของตลาด ในปลายเดือนเมษายน  พ.ศ.  2545 กลุมพอคาวัวภาคอีสานจึงรวมมือกับ
พอคาวัวทองถ่ินยายตลาดซื้อขายวัวจากตลาดดอนโกไปยังตลาดบานโคงเจริญแทน ซ่ึงทําให
ตลาดวัวดอนโกตองซบเซาลงไปทันที  เพราะการยายตลาดของพอคาวัวภาคอีสานและพอคาวัวทอง
ถ่ินไปทําการซื้อขายกันที่ตลาดบานโคงเจริญนั้น  ทําใหพอคาวัวเกือบทั้งหมดตองยายตลาดซื้อขาย
ตามไปดวยเนื่องจากในตลาดวัวดอนโกไมมีพอคามาซื้อ   เพราะวัวที่พอคาวัวทองถ่ินนํามาขายสวน
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ใหญจะขายใหกับพอคาวัวภาคอีสานเปนหลัก  การยายตลาดซื้อขายของพอคาวัวภาคอีสานและพอ
คาวัวทองถ่ิน สงผลใหพอคาวัวภาคกลางตองเดินทางไปซื้อวัวท่ีตลาดบานโคงเจริญดวยเชนกัน
เนื่องจากวัวจํานวนมากไปรวมอยูที่ตลาดวัวบานโคงเจริญแทนที่ตลาดวัวดอนโกที่เคยมีมา

     Blau  (อางถึงใน  นวรัตน  นพหิรัญ  2540 : 22-23) อธิบายวาการแลกเปลี่ยนทางสังคม
จะกอใหเกิดความไววางใจในความสัมพันธทางสังคมผานการแลกเปลี่ยนของพวกเขาที่กระทําซํ้า ๆ
และขยายเพิ่มขึ้นทีละเล็กละนอย  โดยส่ิงที่เปนฐานของกระบวนการแลกเปลี่ยนทางสังคมนี้คือ
บรรทัดฐานทางสังคมของการตอบแทนซึ่งกันและกัน  (Social  norm  of  reciprocity)  ซ่ึงจะเปนตัว
กําหนดการดําเนินการแลกเปลี่ยน  (Exchange   transaction) และการละเมิดบรรทัดฐานนี้จะนําไปสู
การ  Sanction  หรืออาจยุติความสัมพันธในการแลกเปลี่ยนได  สวนการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจจะ
มีการระบุคาของสิ่งที่จะแลกเปลี่ยนกันอยางชัดเจน  พันธะตอบแทนจะอยูในรูปของการทําสัญญา
และมักมีการกําหนดเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขที่จะตอบแทนกันดวย

ในการอธิบายบทบาทความสําคัญของกลุมพอคาวัวภาคอีสานและพอคาวัวทองถ่ินที่มี
อํานาจในการกําหนดแหลงซ้ือขายวัวในทองถ่ินสุโขทัยนี้  จะเห็นไดวาความสัมพันธเชิงการแลก
เปลี่ยนนํามาสูสายสัมพันธเชิงอํานาจ  เนื่องจากพอคาวัวเปนผูควบคุมอํานาจในการซื้อขายวัวใน
ตลาดวัวดอนโก ซ่ึงเทากับสามารถใหประโยชนทางการคาแกเจาของตลาดในการเก็บคาธรรมเนียม
การซื้อขายและดานอื่น ๆ  อีกหลายประการ  การที่พอคาวัวทองถ่ินสวนใหญรวมมือกับพอคาวัว
ภาคอีสานยายสถานที่ทําการซื้อขายไปนั้น  แสดงใหเห็นวาสภาพการคาภายในตลาดวัวดอนโกพอ
คาวัวเปนผูที่มีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจเชิงการแลกเปลี่ยนเหนือกวาเจาของตลาด  สงผลใหพอคา
วัวสามารถรวมมือกันกําหนดตลาดซื้อขายเมื่อเห็นวาตลาดซื้อขายเดิมนั้นไมกอใหเกิดผลประโยชน
มากพอ  หรือทําใหตองสูญเสียผลประโยชนทางการคาบางประการที่ไมอาจยอมรับได

Bule  (อางถึงใน  สมหญิง  สุนทรวงษ  2532 : 32)     อธิบายวาความสัมพันธเชิงการ
แลกเปลี่ยนนํามาสูสายสัมพันธเชิงอํานาจ ในกรณีที่ฝายหนึ่งสามารถใหประโยชนไดมาก  แตถา
ฝายหนึ่งไมมีส่ิงใดตอบแทนหรือตอบแทนนอยกวา  ฝายที่ตอบแทนไดนอยกวาจะใชการยอมอยูใต
อํานาจเปนการแลกเปลี่ยน นั่นคือผูที่มีทรัพยากรนอยกวาจะยอมอยูใตอํานาจผูที่มีทรัพยากรมาก
กวา   การที่คนคนหนึ่งสามารถใหรางวัลแกผูปฏิบัติตามและลงโทษผูไมปฏิบัติตามได  ซ่ึงระดับ
การยอมอยูใตอํานาจนี้ขึ้นอยูกับวาฝายที่ตอบแทนไดนอยกวามีทางเลือกอื่น ๆ ที่ทําใหไมตองอยูใต
อํานาจหรือสามารถรวมตัวกันเพื่อตอรองอํานาจ

การกําหนดตลาดซื้อขายวัวแหงใหมของพอคาวัว    นับวามีความเกี่ยวของเปนอยางมาก
กับการเติบโตขึ้นหรือลมเลิกไปของตลาดซื้อขายเดิม  การลมเลิกไปของตลาดซื้อขายวัวควายบาน
สวนหรือตลาดวัวหนองตม สวนหนึ่งก็เนื่องมาจากการที่พอคาวัวยายตลาดซื้อขายไปยังตลาดแหง
ใหมที่เกิดขึ้นมาดวยเชนเดียวกัน  แมวาการยายตลาดซื้อขายแตละแหงอาจจะเกิดจากเงื่อนไขของ
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ความขัดแยงหรือความจําเปนบางประการที่แตกตางกันออกไป  แตก็อาจกลาวไดวากลุมพอคาวัวผู
ซ้ือผูขายเปนผูมีบทบาทสําคัญทางการคาในการที่จะทําใหตลาดซื้อขายวัวเติบโตขึ้นหรือลมเลิกไป

จากการศึกษาการเติบโตทางการคาของตลาดวัวดอนโกนับแตแรกเริ่มกอตั้งจนถึง
ปจจุบัน  (พ.ศ.2531-2546) นั้น จะเห็นวากลุมพอคาวัวเปนผูที่มีบทบาทอยางสูงตอการเติบโต
ทางการคาของตลาดวัวดอนโก   และมีสวนอยางสําคัญในการทําใหตลาดวัวดอนโกซบเซาทาง
การคาลง  นับแตปลายเดือนเมษายน  พ.ศ. 2545   การที่ตลาดวัวดอนโกเริ่มฟนตัวขึ้นมาอีกครั้งเมื่อ
ประมาณเดือนเมษายน  พ.ศ.  2546   เปนตนมานั้น  ก็เปนผลมาจากการที่กลุมพอคาวัวเร่ิมที่จะกลับ
มาทําการซื้อขายวัวในตลาดวัวดอนโกเหมือนเดิม เพราะเจาของตลาดไดยกเลิกการเก็บคาธรรม
เนียมการนําวัวออกจากตลาดกอนกําหนด และปรับปรุงดานการบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหแกพอคาวัว  เมื่อเวลาผานไปความขัดแยงระหวางเจาของตลาดกับพอคาวัวจึงคอย ๆ ลบเลือนไป
เพราะเจาของตลาดกับพอคาวัวสวนใหญตางก็มีความสัมพันธตอกันทั้งทางดานสวนตัวและทาง  
การคามาเปนเวลานาน  เจาของตลาดจึงอาศัยบารมีที่พอคาวัวสวนใหญยังคงใหความเคารพนับถือ
รวมถึงความสัมพันธเชิงอุปถัมภซ่ึงกันและกันที่มีมาแตเดิมชักชวนใหพอคาวัวรายใหญ ๆ  กลับมา
ซ้ือขายวัวภายในตลาดวัวดอนโก  และเมื่อพอคาวัวเร่ิมนําวัวยายกลับไปขายที่ตลาดวัวดอนโกอีก
คร้ังหนึ่ง         สภาพทางการคาของตลาดวัวดอนโกหลังจากเขาสูเดือนเมษายน   พ.ศ. 2546  เปนตน
มา  จึงมีแนวโนมวาจะสามารถฟนตัวทางการคากลับมาไดอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่ไดซบเซาลง
ไปเปนระยะเวลารวม  1 ป

ความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคา
พัฒนาการทางการคาของตลาดวัวดอนโกนับแตที่เริ่มมีการกอตั้งตลาดขึ้นมา ระหวางป

พ.ศ.  2531 -  พ.ศ. 2545  นั้น  กลาวไดวามีการเติบโตและขยายตัวทางการคาเรื่อยมา  จากเดิมที่เปน
เพียงตลาดซื้อขายวัวของทองถ่ินขึ้นไปสูการเปนตลาดซื้อขายวัวของภูมิภาคในเวลาตอมา  การทํา
ความเขาใจถึงระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาของตลาดวัวดอนโก  ในแต
ละชวงเวลาที่มีการเติบโตและขยายตัวทางการคา  จะทําใหสามารถเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
การคาภายในตลาดวัวดอนโก  ทั้งในดานที่เปนการเติบโตทางการคา  การซบเซาทางการคาลงไป
ของตลาดในระยะหนึ่ง  และการฟนตัวทางการคาขึ้นมาภายหลัง  ซ่ึงจะชวยใหสามารถมองเห็นภาพ
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาวัวไดเปนอยางดี  ซ่ึงจะ
ขอแบงความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาวัว  ออกเปน  2  ชวงเวลากวาง ๆ  คือ

1.   ชวงที่ตลาดเกิดและเติบโตทางการคา (พ.ศ. 2531 –  พ.ศ. 2534)
2.   ชวงที่ตลาดมีการขยายตัวทางการคาสูงสุด (พ.ศ.2535 – พ.ศ.  2544)
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ชวงที่ตลาดเกิดและเติบโตทางการคา (พ.ศ. 2531 –  พ.ศ. 2534)
แรกเริ่มที่มีการกอตั้งตลาดวัวดอนโก  ในป  พ.ศ.  2531 นั้น  สภาพพื้นที่โดยรอบของ

ตลาดยังไมมีความเจริญมากนัก  สภาพการคาของตลาดวัวดอนโกในระยะแรกจึงมีขอจํากัดในเรื่อง
ของสถานที่  การเดินทาง  และความปลอดภัย  ซ่ึงเจาของตลาดและพอคาวัวจะตองอาศัยความ
รวมมือกันเพื่อทําใหตลาดเกิดขึ้นได  การเกิดตลาดและเติบโตทางการคาของตลาดวัวดอนโก
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภภายในกลุมผูคาวัวจึงนับวามีบทบาทสําคญัมาก เนื่องจากสภาพการ
คาวัวมีความจําเปนตองอาศัยความรวมมือและแลกเปลี่ยนผลประโยชนในกลุมผูคาวัวดวยกัน  
หลายประการ     ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในกลุมพอคาวัวจึงนับเปนเงื่อนไขสําคัญของการ
เกิดและเติบโตของตลาดดอนโก

สภาพการซื้อขายของตลาดในชวงที่มีตลาดเกิดขึ้นระยะแรกนั้น  ผูที่มีอํานาจในการ
กําหนดตลาดคือ  เจาของตลาด  ขอจํากัดของตลาดในดานที่ตั้ง  การเดินทางและความปลอดภัย  สง
ผลใหพอคาที่เขามาซื้อขายวัวในตลาดตองเขารับการอุปถัมภจากเจาของตลาดในเรื่องของการไดรับ
ความคุมครองดานความปลอดภัยเพื่อแลกกับการเขามาซื้อวัวจากตลาดดอนโก  ขณะเดียวกัน
เจาของตลาดก็ตองการรับการอุปถัมภจากพอคาดานผลประโยชนเปนการตอบแทนในรูปของการ
เก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายในตลาด  การขายวัวควายที่เจาของตลาดเลี้ยงไว    รวมถึงผลตอบแทน
ดานอื่น ๆ  ที่จะตามมา  ทั้งในดานของการสรางอาชีพใหคนในทองถ่ิน  การมีแหลงประกอบอาชีพ
ในทองถ่ิน  และการทําใหเศรษฐกิจในพื้นที่เจริญขึ้น

อมรา  พงศาพิชญและปรีชา  คุวินทรพันธ  (2539 : 28-29)  อธิบายวา  “ผูอุปถัมภ”
(Patron)  หมายถึงบุคคลผูมีอํานาจ  สถานภาพ  อิทธิพลและฉันทานุมัติ (Sanction) โดยจะตองเขา
มามีความเกี่ยวของสัมพันธกับผูที่มีอํานาจดอยกวา   หรือเปน    “ผูรับอุปถัมภ”  (client)   ที่ตองการ
ความชวยเหลือและการปกปอง ซ่ึงผูอุปถัมภจะใหประโยชนโดยหวังผลตอบแทนในรูปของสินคา
ความภักดี  การสนับสนุนทางการเมืองและการบริการในรูปแบบตาง ๆ จากผูรับอุปถัมภของตน
ซ่ึงโดยทั่วไปในความสัมพันธระหวางบุคคลทั้งสองฝายอันไดแกผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภ   ผูรับ
อุปถัมภมักจะเปนฝายที่เสียเปรียบเสมอเพราะเปนผูที่ออนแอกวาทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคมและ
การเมือง  และจากการศึกษาพบวาระบบความสัมพันธดังกลาวไดพัฒนาขึ้นมาในอาณาเขตที่มีการ
ถือครองที่ดินอยูในมือของกลุมคนเพียงไมกี่คน คือ กลุมที่เปนผูมีฐานะร่ํารวย  มีอํานาจรวมทั้ง
สามารถผูกขาดการศึกษา       และเครื่องมือในการติดตอกับสังคมภายนอกไวในการควบคุมของตน

การติดตอใหพอคาเขามาทําการซื้อขายในตลาดดอนโกในระยะเมื่อเร่ิมมีการกอตั้งตลาด
 ขึ้นนั้น  เจาของตลาดไดอาศัยความสัมพันธสวนตัวในการชักนําใหพอคาวัวชาวเถินเดินทางนําวัว
เขามาขายภายในตลาด  เนื่องจากเจาของตลาดเองเคยใหความชวยเหลือแกพอคาวัวชาวเถินมากอน
พอคาวัวชาวเถินจึงมีความสัมพันธอยางแนนแฟนตอเจาของตลาด     ในเรื่องของความสํานึกตอ
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บุญคุณที่ตองตอบแทนและคอยชวยเหลือกัน โดยที่กลุมพอคาวัวชาวเถินมีความรูสึกวาตนเองเคย
เปนหนี้บุญคุณแกเจาของตลาดมาแตสมัยรุนปูรุนพอ  การนําวัวเขามาชวยขายที่ตลาดวัวดอนโกจึง
เทากับเปนการตอบแทนบุญคุณที่เจาของตลาดและบรรพบุรษเคยมีให      ทําใหพอคาวัวชาวเถิน
เปนพอคากลุมแรกที่นําวัวเขามาขายในตลาดวัวดอนโก

Olsen  (1978:9)   อธิบายเพิ่มเติมวาการปฏิสัมพันธทางสังคมจะเกิดขึ้นเมื่อผูกระทําทาง
สังคมหนึ่ง  ๆ (อาจเปนปจเจกบุคคลหรือองคกรก็ได)  ใหบางสิ่งบางอยางแกอีกคนหนึ่งโดยหวังวา
จะไดรับผลประโยชนที่พึงปรารถนากลับคืนมา  ถาผูอ่ืนใหตอบแทนมาในลักษณะเหมาะสมกัน
แสดงวาการดําเนินการแลกเปลี่ยน  (Exchange  transaction) เกิดขึ้นแลว   ซ่ึงลักษณะการแลก
เปลี่ยนก็มีหลายรูปแบบ  เชน  แลกเปลี่ยนวัตถุ  ส่ิงของ  บริการ  ความพึงพอใจ  หรือทําใหผูอ่ืน
บรรลุเปาหมายที่ตองการได   เปนตน   และยังมีหลักพื้นฐานของการปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับบรรทัดฐานของการตอบแทนซึ่งกันและกัน  (Norm  of  reciprocity)  ที่วาถาบุคคลหนึ่งให
บางสิ่งบางสิ่งบางอยางกับอีกบุคคลหนึ่ง  บุคคลที่เปนฝายไดรับจะรูสึกเปนหนี้บุญคุณจนกวาจะได
ใหการตอบแทนกลับคืนไปความรูสึกนี้จึงจะหมดไป

สําหรับพอคาผูซ้ือวัว    เจาของตลาดไดอาศัยความสัมพันธสวนตัวและพวกพองบริวาร
ติดตอชักชวนพอคาวัวภาคอีสานใหเปนผูมาซื้อวัวจากตลาดดอนโก  ซ่ึงในระยะแรกนั้นพอคาวัว
ภาคอีสานที่มาซื้อมีจํานวนนอย  แตในเวลาตอมาพอคาวัวภาคอีสานก็ตามกันเขามาซื้อวัวจากตลาด
ดอนโกเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ    เนื่องจากเจาของตลาดสามารถอํานวยประโยชนใหกับพอคาวัว
ภาคอีสานที่เดินทางมาซื้อทั้งในดานสถานที่    การติดตอพอคาใหนําวัวมาขาย  การรักษาความ
ปลอดภัย  และสามารถควบคุมดูแลเพื่อใหการซื้อขายวัวภายในตลาดเปนไปดวยความเรียบรอย  ทํา
ใหพอคาวัวภาคอีสานที่เดินทางมาซื้อขายวัวภายในตลาดวัวดอนโกเกิดความรูสึกสะดวกตอการเขา
มาทําการคา  และมีความมั่นใจในระบบการซื้อขายวัวของตลาด  เพราะเมื่อเกิดปญหาใด ๆ  ใน
ตลาดขึ้นระหวางที่มีการซื้อขาย  เจาของตลาดก็สามารถที่จะควบคุมดูแลในทุกเรื่องได  ซ่ึงสงผลให
ในเวลาตอมามีพอคาวัวภาคอีสานและจากจังหวัดอื่น ๆ  เขามาทําการซื้อขายวัวภายในตลาดเพิ่ม
มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ    เนื่องจากทั้งเจาของตลาดและพอคาวัวที่เขามาซื้อขายตางรับการอุปถัมภและ
อํานวยผลประโยชนในทางเศรษฐกิจใหซ่ึงกันและกัน

อมรา  พงศาพิชญและปรีชา   คุวินทรพันธ (2539 : 313)  อธิบายวาในบางกรณี
ก็จะพบวา   ความหมายของการอุปถัมภกันจะเปนไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน
ซ่ึงกันและกัน โดยท่ีไมมีฝายใดไดเปรียบเสียเปรียบกัน  และตางฝายตางก็มีทรัพยากรที่ฝายตรงขาม
ตองการ  จึงมีการตกลงแลกเปลี่ยนกันอยางเทาเทียม  มีการผลัดกันเปนผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภ
ฉะนั้นลักษณะความสัมพันธในเชิงอุปถัมภจึงมีการเคลื่อนไหวข้ึนลงไมใชมีลักษณะที่ตายตัวดังเชน
ที่เคยเปนมา
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อยางไรก็ตามนับไดวา  ลักษณะความสัมพันธเชิงอุปถัมภยังคงสามารถสืบเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน  แมจะมีรายละเอียดปลีกยอยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

การซื้อขายวัวภายในตลาดวัวดอนโกชวงที่เกิดตลาดและมีการเติบโตทางการคานั้น
นอกจากเจาของตลาดจะเปนผูมีอํานาจในการกําหนดสถานที่ซ้ือขายแลว       เจาของตลาดยังเปนผู
ที่มีบทบาทสําคัญตอการทําใหชุมชนที่ตั้งอยูโดยรอบตลาดเปนแหลงเลี้ยงวัว  โดยการใชสถานภาพ
ในทางเศรษฐกิจและสังคมที่ตัวเองมีในการชักนําใหคนในทองถ่ินหันมาเปนผูมีอาชีพเล้ียงวัว  รวม
ถึงการเปนผูลงทุนคาใชจายใหแกคนในทองถ่ินที่ดอยโอกาสใหสามารถมีอาชีพเล้ียงวัวได ทําใหคน
ในทองถ่ินผูมีอาชีพเล้ียงวัวกับเจาของตลาดมีความสัมพันธในเชิงอุปถัมภระหวางกัน  เนื่องจากผูที่
เล้ียงวัวไดประโยชนในดานการมีสถานที่ซ้ือในทองถ่ินเปนแหลงรองรับวัวที่เล้ียง  ทําใหมีอาชีพทํา
มาหากินและมีฐานะในทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันเจาของตลาดก็ไดประโยชนจากการที่มี
แหลงเลี้ยงวัวอยูรอบบริเวณที่ตั้งของตลาด  ซ่ึงเทากับทําใหตลาดวัวดอนโกเปนทั้งสถานที่ซ้ือขาย
วัวและแหลงเลี้ยงวัวไปดวยในเวลาเดียวกัน

การติบโตทางการคาของตลาดวัวดอนโกทําใหในเวลาตอมาไดเกิดพอคาวัวตาม         
ชุมชนทองถ่ินโดยรอบของตลาดขึ้น  พอคาวัวทองถ่ินเหลานี้สวนใหญแลวมีความสัมพันธกับ
เจาของตลาดไมทางใดก็ทางหนึ่ง  ไมวาจะเปนญาติพี่นอง  ลูกหลาน  หรือเพื่อนบานที่อยูในชุมชน
ทองถ่ินเดียวกัน  พอคาทองถ่ินที่เขามาทําการคาในตลาดวัวดอนโกจึงเปนสวนหนึ่งของผูรับการ
อุปถัมภจากเจาของตลาด  ทั้งในดานของการทําใหเกิดอาชีพพอคาวัว    การใหสถานที่ทํามาหากิน
การติดตอพอคาจากภายนอกใหมาซื้อวัว  การชวยแกปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นระหวางการซื้อขาย
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการไดนําวัวเขาไปขายในตลาด  ในขณะที่เจาของตลาดก็ตองการใหพอคา
ทองถ่ินนําวัวเขามาขายในตลาดใหมากขึ้น  เพื่อที่จะไดมีวัวจํานวนมากพอรองรับความตองการของ
พอคาวัวที่เดินทางมาซื้อ  และเจาของตลาดจะไดรับผลตอบแทนมากขึ้น  เมื่อมีการซื้อขายวัวเกิดขึ้น
ในตลาด

พอคาทองถ่ินที่เกิดขึ้นมาในชวงที่ตลาดเติบโตนี้จะอาศัยความสัมพันธในกลุมญาติพี่
นอง  เพื่อนบานที่มีอาชีพเล้ียงวัว  เพื่อที่จะสามารถทําการซื้อรวบรวมวัวในทองถ่ินไปขายในตลาด
วัวดอนโก  ทําใหลักษณะการซื้อขายวัวระหวางพอคาและผูเล้ียงซึ่งเปนคนในชุมชนหมูบานเดียว
กันเปนรูปแบบทางการคาวัวท่ีสามารถพบเห็นไดโดยท่ัวไป  เนื่องจากผูเล้ียงวัวมีความสะดวกที่จะ
ขายวัวใหกับพอคาทองถ่ินซึ่งตนมีความคุนเคยและรูจักอุปนิสัยใจคอเปนอยางดีมากกวาที่จะขายวัว
ใหกับพอคารายอื่นที่ตนไมรูจัก     ในขณะที่พอคาวัวทองถ่ินเองก็มีความรูสึกมั่นคงปลอดภัยเกี่ยว
กับทรัพยสินของตนหากไดซ้ือวัวจากคนในชุมชนทองถ่ินเดียวกัน เพราะการขายวัวแตละครั้งมีการ
เกี่ยวของกับเงินเปนจํานวนมากการซื้อขายวัวระหวางผู เล้ียงและพอคาจึงตองคํานึงถึงความ     
ปลอดภัยซ่ึงเกิดขึ้นจากการมีความไวเนื้อเช่ือใจระหวางกัน         การซื้อขายวัวในทองถ่ินจึงเปนการ
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แลกเปลี่ยนทางการคาบนพื้นฐานของความสัมพันธเชิงอุปถัมภในระบบครอบครัว  เครือญาติ   และ
เพื่อนบานเปนสําคัญ

อมรา  พงศาพิชญและปรีชา  คุวินทรพันธ  (2539 : 259-284)  อธิบายวาในชนบทนั้น
จะพบวาความสัมพันธแบบอุปถัมภยังคงมีปรากฏอยูทั่วไป  และในบางพื้นที่ซ่ึงเศรษฐกิจแบบ
การตลาด (Market  economy) ไดเขาไปมีบทบาทอยางมากนั้นไดทําใหเกิดความสัมพันธแบบ
อุปถัมภระหวางชาวนากับพอคาคนกลาง  และระหวางพอคากับพอคาดวยกันเองอีกดวย  ทั้งภายใต
เงื่อนไขของระบบตลาดที่ไมมีความแนนอนยังทําใหชาวนาตองเขาไปมีความสัมพันธกับผูมีอํานาจ
เพื่อประกันความอยูรอดของตน ในกรณีนี้จะพบวาถึงแมชาวนาจะเปนฝายเสียเปรียบในการแลก
เปลี่ยน  แตก็เปนลักษณะความสัมพันธที่ชาวนาพอใจ

การที่เจาของตลาดสามารถกําหนดสถานที่ซ้ือขายและมีแหลงเลี้ยงวัวของทองถ่ินโดย
รอบตลาด สงผลใหตลาดวัวดอนโกมีความสําคัญตอการซื้อขายภายในกลุมผูคาวัวเปนอยางมาก
เนื่องจากพอคาที่นําวัวมาขาย  พอคาที่เดินทางมาซื้อ  และผูเล้ียงวัวในทองถ่ินมีความจําเปนตองใช
ตลาดเปนศูนยกลางในการติดตอซ้ือขายวัวระหวางกัน  และนอกจากตลาดจะอํานวยประโยชนดาน
การซื้อขายใหกับผูคาทุกกลุมแลว  ภายในกลุมผูคาดวยกันยังมีความรูสึกเชื่อมั่นตอสภาพทางการคา
ของตลาดที่เติบโตขึ้นและมีการซื้อขายกันอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกสัปดาห  จึงสรางความ
มั่นใจวาจะสามารถทําการซื้อขายวัวไดในทุกครั้งที่มาทําการซื้อขายในตลาดวัวดอนโก  ซ่ึงสงผลให
ตลาดวัวดอนโกมีพอคาเขามาทําการซื้อขายวัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น       สภาพทางการคาดังกลาวทําให
ตลาดวัวดอนโกมีบทบาทสําคัญในการเปนศูนยกลางการซื้อขายวัวภายในกลุมผูคาวัวในเวลาตอมา

การเกิดตลาดและเติบโตทางการคาของตลาดวัวดอนโกกลาวไดวามีพื้นฐานมาจาก
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภภายในกลุมผูคาวัวเปนสําคัญ    โดยเจาของตลาดจะเปนผูที่มีบทบาทอยาง
สําคัญในการใหบริการอํานวยความสะดวกแกพอคาวัวท่ีเขามาทําการซื้อขายในตลาดทั้งในดานการ
จัดหาสถานที่  การใหความคุมครอง  การจัดใหพอคาผูซ้ือและพอคาผูขายไดมาพบกัน  การควบคุม
ดูแลการซื้อขายใหเกิดประโยชนตอพอคาทุกฝาย  รวมถึงใหความชวยเหลือทุกดานแกพอคาวัวใน
ตลาดหากเกิดปญหาทางการคาขึ้น ทําใหเทากับเปนการสรางความรูสึกเชื่อมั่นตอพอคาวัวท่ีจะเขา
มาทําการซื้อขายในตลาด  และตอบแทนโดยการเขามาทําการซื้อขายอยางสม่ําเสมอ    ขณะที่พอคา
และผูเล้ียงวัวซ่ึงเปนคนทองถ่ินที่ตางก็มีความสัมพันธกันทางครอบครัวครือญาติและเพื่อนบานก็ได
รับการอุปถัมภจากเจาของตลาดในดานการมีสถานที่ประกอบอาชีพและสรางรายไดใหแกตนเอง  
ซ่ึงจะสรางหนี้ทางใจตอเจาของตลาดในฐานะเปนผูที่มีบุญคุณและตองใหการตอบแทน   และเนื่อง
จากสภาพทางการคาวัวมีความจําเปนตองอาศัยความรวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกัน  
และกันเปนอยางมาก    ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในกลุมผูคาวัวจึงนับเปนเงื่อนไขสําคัญ
ตอการเกิดและเติบโตทางการคาของตลาด
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ชวงที่ตลาดมีการขยายตัวทางการคาสูงสุด  (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2545)
การที่ตลาดวัวดอนโกมีการเติบโตและขยายตัวทางการคามาอยางตอเนื่องนับจากที่เร่ิมมี

การกอตั้งตลาดนั้น  สงผลใหบริเวณพื้นที่โดยรอบของตลาดมีประชาชนขยายที่อยูอาศัยออกมาตั้ง
บานเรือนมากยิ่งขึ้น  สภาพทั่วไปของบริเวณตลาดวัวดอนโกจึงไดรับการพัฒนาในทุกดานตามไป
ดวย  เสนทางคมนาคมที่ตัดผานบริเวณส่ีแยกตลาดวัวดอนโกไดรับการพัฒนาเปนถนนราดยาง
ชวยใหการคมนาคมติดตอระหวางตลาดวัวดอนโกกับเขตพื้นที่ตาง ๆ  ของจังหวัดสุโขทัยเปนไป
ดวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น  ในชวงเวลาเดียวกันพอคาวัวท่ีเขามาทําการคาในตลาดดอนโกก็เพิ่มขึ้น
เปนจํานวนมาก  สภาพทางการคาของตลาดวัวดอนโกนับตั้งแตราวป  พ.ศ  2538  เปนตนมา  จึงมี
การเติบโตขึ้นเปนศูนยกลางการคาของพอคาวัวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

  ชวงที่ตลาดมีการขยายตัวทางการคาและมีพอคาวัวเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากนี้  พอคาวัว
จากภาคอีสานนับเปนพอคาวัวกลุมใหญจํานวนมากสุดที่เดินทางมาซื้อวัวจากตลาดดอนโก  สงผล
ใหพอคาวัวจากภาคอีสานซื้อวัวจากตลาดดอนโกในแตละสัปดาหเปนจํานวนมาก  การขยายตัวทาง
การคาของตลาดวัวดอนโกจึงมีความเกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้นของพอคาวัวภาคอีสานที่เขามาทําการ
คาเปนอยางมาก   ภายหลังพอคาวัวภาคอีสานจึงถือวาเปนกลุมพอคาที่มีบทบาทสําคัญทางการคาวัว
คอนขางมากเนื่องจากถือเปนกลุมพอคาผูซ้ือวัวรายใหญของตลาด

  การซื้อขายวัวในตลาดวัวดอนโกสวนใหญจะเปนการซื้อขายกันระหวางพอคาวัว     
ทองถ่ินกับพอวัวคาภาคอีสานเปนหลัก  โดยพอคาวัวทองถ่ินจะเปนผูรวบรวมวัวเนื้อจากผูเล้ียงตาม
ชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  แลวนํามาขายในตลาดวัวดอนโก   การซื้อขายวัวของพอคาวัวทองถ่ินจึงมี
ความจําเปนตองพึ่งพิงอํานาจการซื้อของพอคาวัวภาคอีสาน  สงผลใหอํานาจการตอรองทางการคา
ของพอคาภาคอีสานมีอยูคอนขางสูง  เพราะเมื่อตลาดมีการขยายตัวทางการคาสูงสุดปริมาณวัวที่พอ
คาทองถ่ินนําเขามาขายในตลาดก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย  จึงทําใหพอคาวัวภาคอีสาน
สามารถรวมกลุมกันสรางอํานาจในการตอรองเพื่อกดราคาซื้อขายแกพอคาทองถ่ินในตลาดได   
โดยงายหากประเมินสถานการณของตลาดแลวเห็นวาอยูในภาวะที่จะสามารถทําได  สภาพการคา
ในชวงที่ตลาดมีการขยายตัวทางการคาอยางสูงนี้  จึงสงผลใหกลุมพอคาวัวภาคอีสานมีอํานาจตอ
รองในเชิงเศรษฐกิจอยูเหนือพอคาวัวทองถ่ิน รวมถึงมีบทบาทอยางสําคัญในการสรางความรวมมือ
กับพอคาวัวทองถ่ินในการกําหนดตลาดซื้อขายวัวตามสถานการณทางการคาของตลาด

     Blau  (อางถึงใน  สมหญิง  สุนทรวงษ  2532 : 32)  อธิบายวา  ความสัมพันธเชิงการแลก
เปลี่ยนนํามาสูสายสัมพันธเชิงอํานาจ ในกรณีที่ฝายหนึ่งสามารถใหประโยชนไดมาก  แตถาฝาย
หนึ่งไมมีส่ิงใดตอบแทน  หรือตอบแทนนอยกวา ฝายที่ตอบแทนไดนอยกวาจะใชการยอมอยูใต
อํานาจเปนการแลกเปลี่ยน นั่นคือผูที่มีทรัพยากรนอยกวาจะยอมอยูใตอํานาจผูที่มีทรัพยากรมาก
กวา   การที่คนคนหนึ่งมี  “อํานาจ”  สามารถใหรางวัลแกผูปฏิบัติตามและลงโทษผูไมปฏิบัติตามได
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ซ่ึงระดับการยอมอยูใตอํานาจนี้ขึ้นอยูกับวาฝายที่ตอบแทนไดนอยกวามีทางเลือกอื่น ๆ    ที่ทําใหไม
ตองอยูใตอํานาจหรือสามารถรวมตัวกันเพื่อตอรองอํานาจ

นอกจากกลุมพอคาวัวภาคอีสานจะมีบททบาทสําคัญทางการคาตอพอคาวัวทองถ่ินโดย
ตรงแลว   กลุมพอคาวัวภาคอีสานยังมีอํานาจในการตอรองผลประโยชนทางการคากับเจาของตลาด
วัวดอนโกดวย  เพราะการเติบโตทางการคามากยิ่งขึ้นนั้นทําใหระบบการคาของตลาดเปนอุปสรรค
ตอการซื้อขายวัวของพอคาวัวในตลาดดอนโก  เนื่องจากปกติแลวเจาของตลาดจะกําหนดใหมเีวลา
ทําการซื้อขายและนําวัวเขาออกเปนเวลาเพื่อทําใหระบบการคาของตลาดมีมาตรฐานของเวลาซื้อ
ขายที่แนนอนและเกิดประโยชนตอผูมาทําการคาในตลาดทุกฝาย  แตเมื่อการคาวัวขยายตัวมากยิ่ง
ขึ้น  สงผลใหพอคาวัวภาคอีสานบางสวนใชวิธีการติดสินบนเจาของตลาดเพื่อละเมิดกฎเกณฑทาง
การคาโดยการเสนอเงินตอบแทนใหแกเจาของตลาด  และภายหลังเมื่อเวลาผานไปการเรียกเก็บเงิน
ในลักษณะดังกลาวก็ถูกกลุมพอคาวัวภาคอีสานรวมถึงพอคาวัวโดยทั่วไปยกขึ้นมาใชเปนขออาง
โจมตีเจาของตลาดวามีการเก็บเงินขูดรีดเพื่อตอบโตทางการคาแกเจาของตลาด  เมื่อการตกลงดาน
ผลประโยชนระหวางพอคาวัวกับเจาของตลาดไมสามารถหาขอยุติได  พอคาวัวภาคอีสานจึงรวมมือ
กับพอคาวัวทองถ่ินทําการนัดหมายกันยายสถานที่ซ้ือขายวัวไปยังตลาดแหงใหม

เมื่อพิจารณาบทบาทของพอคาวัวในดานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจแลว
จะเห็นวาการขยายตัวทางการคาของตลาดวัวดอนโกสงผลใหอํานาจในการกําหนดตลาดซื้อขายไม
ไดอยูในความควบคุมของเจาของตลาดอีกตอไป    แตในทางตรงกันขามพอคาวัวกลับมีอํานาจใน
ทางเศรษฐกิจที่สามารถกําหนดตลาดซื้อขายและระบบการคาที่อํานวยประโยชนตามที่ตนเอง
ตองการได  กลไกตลาดในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มุงเนนประโยชนทางการคาอยางสูงสุดจึง
ถูกนํามาใชแทนที่ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่เคยมีคุณคาทางสังคมและจริยธรรมคอยกํากับ  
การเขามาทําการคาเปนระยะเวลานานทําใหพอคาวัวมีสายสัมพันธเชิงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน
ระหวางกันและอยูในสถานะของผูที่มีอํานาจเชิงการแลกเปลี่ยนที่เหนือกวาเจาของตลาด  ทําใหพอ
คาวัวสามารถใชอํานาจและอิทธิพลทางการคารวมมือกันละเมิดขอตกลงทางการคาที่เคยเปนธรรม
เนียมปฏิบัติของตลาด ชวงที่ตลาดเติบโตทางการคาสูงสุดนี้จึงกลาวไดวาพอคาวัวเปนผูที่มีบทบาท
และอํานาจทางเศรษฐกิจในตลาดวัวดอนโกอยางแทจริง

เมื่อพิจารณาการซื้อขายวัวที่เกิดขึ้นในชวงที่ตลาดมีการขยายตัวทางการคาสูงสุดจะ  
เห็นวาการคาวัวของพอคาเปนธุรกิจที่มีขนาดใหญมากขึ้นและมีผลประโยชนสูง  จึงทําใหพอคาวัว
ทําทุกวิถีทางเพื่อรักษาผลประโยชนทางการคาของตน อํานาจการซื้อและกลไกการตลาดในระบบ
ทุนนิยมไดทําใหการซื้อขายวัวในระบบครอบครัวเครือญาติโดยผานความสัมพันธในเชิงอุปถัมภ
ตองลดบทบาทหรือหมดความสําคัญลงไป      เนื่องจากผูซ้ือผูขายจะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดใน
ทางเศรษฐกิจที่ตนจะไดรับมากกวาคุณคาทางสังคมและจริยธรรม  สงผลใหภายในกลุมผูคาวัวมี
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การละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมและธรรมเนียมปฏิบัติทางการคาที่เคยมีมา  หากเห็นวาเปนวิธีการ
ที่จะสามารถอํานวยประโยชนใหกับตนไดมากที่สุด

การสรางความสัมพันธในทางเศรษฐกิจทุนนิยมของพอคาภาคอีสานกับพอคาซ่ึงเปนคน
ทองถ่ิน สงผลใหในบางกรณีตลาดไมมีบทบาทความสําคัญในการเปนสถานที่ซ้ือขายแลกเปลี่ยน
อีกตอไป    เนื่องจากพอคาวัวภาคอีสานจะซื้อวัวผานนายหนาซ่ึงเปนพอคาคนกลางในทองถ่ินทําให
การเขามาซื้อวัวของพอคาไมตองซื้อผานตลาด  ซ่ึงโดยปกติแลวท่ีผานมาการซื้อขายวัวลักษณะดัง
กลาวไมสามารถที่จะทําได   เนื่องจากธรรมเนียมของพอคาวัวท่ีทาํการคามานานจะไมนําขอมูล
เกี่ยวกับวัวที่มีในทองถ่ินไปบอกแกพอคาที่มาซื้อวัวซ่ึงถือเปนบุคคลภายนอก  เพราะเทากับวาเปน
การทําลายชองทางทํามาหากินและศักดิ์ศรีของพอคาวัวทองถ่ินเอง แตในปจจุบันเมื่อระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเขามาแทนที่สงผลใหเกิดอาชีพพอคานายหนาขึ้นมาเปนจํานวนมาก

การเติบโตทางการคา  การซบเซาลงไป  และการฟนตัวทางการคากลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ของตลาดวัวดอนโก  เปนภาพความเคลื่อนไหวของระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจใน
กลุมผูคาวัวที่แสดงใหเห็นวาภายในกลุมผูคาวัวมีเงื่อนไขของระบบความสัมพันธที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม  การพรอมใจกันยายตลาดของกลุมพอคาวัวภาคอีสานและพอคาวัว
ทองถ่ินจํานวนมากไปทําการซื้อขายยังตลาดแหงใหม ในชวงป  พ.ศ.  2545  นั้น  แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธเชิงการแลกเปลี่ยนผลประโยชนทางเศรษฐกิจไดเปนอยางดี    ขณะเดียวกันการที่
พอคาวัวชาวเถินและพอคาวัวทองถ่ินสวนนอยยังคงทําการคาอยูที่ตลาดวัวดอนโกตามเดิมแมวา
สภาพการคาของตลาดแทบจะไมกอใหเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  ชวยใหสามารถเขาใจถึง
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่กอใหเกิดความรวมมือและความแนนแฟนทางใจไดอีกประการหนึ่ง  
และเมื่อตลาดดอนโกสามารถฟนตัวขึ้นมาไดในชั่วระยะเวลาเพียง  1  ป  นับตั้งแตประมาณเดือน
เมษายน  พ.ศ.  2546  เปนตนมา  เนื่องจากภายหลังพอคาวัวตางพากันกลับไปทําการซื้อขายวัวกันที่
ตลาดวัวดอนโกตามเดิม  ชวยทําใหเห็นภาพของความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคา
วัวที่พรอมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (Market economy) ที่อยูภาย
ใตเงื่อนไขของความไมแนนอนไดเปนอยางดี
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บทท่ี  6
บทสรุป

การศึกษาเรื่องกาดวัวดอนโกระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคา  
ของตลาดวัวดอนโก  ตําบลราวตนจันทน  อําเภอศรีสําโรง  จังหวัดสุโขทัย  เปนการศึกษา
พัฒนาการทางการคาวัวควายในทองถ่ินเขตจังหวัดสุโขทัย  และการเติบโตทางการคาของตลาดวัว
ดอนโกนับแตแรกเริ่มถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2531- 2546)  บทบาทความสําคัญของตลาดวัวดอนโกที่มีตอ
ชุมชนทองถ่ินจังหวัดสุโขทัย  และในบริเวณภูมิภาคใกลเคียง  เพื่อทําความเขาใจถึงระบบความ
สัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาที่มีความเกี่ยวของกับการเติบโตทางการคาของตลาดวัว
ดอนโก

การศึกษาครั้งนี้ใชแนวคิดระบบอุปถัมภและแนวคิดการแลกเปลี่ยนมาอธิบาย
พัฒนาการทางการคาและระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคา  สําหรับแนวคิด
ระบบอุปถัมภเปนแนวคิดที่เนนความสัมพันธเชิงการแลกเปลี่ยนกันระหวางคนในสังคมที่มีฐานะ
และบทบาทที่แตกตางกัน  ซ่ึงตางตองตอบแทนและพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  ในขณะที่แนวคิดการ
แลกเปลี่ยนเปนแนวคิดที่มองวาการแลกเปลี่ยนเปนความสัมพันธที่นํามาสูสายสัมพันธเชิงอํานาจ 
ซ่ึงฝายที่สามารถใหประโยชนไดมากกวาก็จะมีอํานาจเหนือฝายที่ไมมีส่ิงตอบแทน  หรือตอบแทน
ไดนอย  ทําใหฝายที่ตอบแทนไดนอยกวาจะยอมอยูใตอํานาจเปนการแลกเปลี่ยน

การเลือกตลาดวัวดอนโก  ตําบลราวตนจันทน  อําเภอศรีสําโรง  จังหวัดสุโขทัย  มา
ศึกษาในครั้งนี้  เนื่องจากเห็นวาตลาดวัวดอนโกเปนตลาดซื้อขายวัวท่ีมีบทบาทสําคัญทางการคาทั้ง
ในระดับทองถ่ินและระดับภูมิภาค  และมีพอคาวัวจากทั่วทุกจังหวัดของประเทศเขามาทําการคา ซ่ึง
จะชวยใหเขาใจถึงพัฒนาการทางการคาวัวควายในอดีตของทองถ่ินสุโขทัย วามีปจจัยสําคัญที่เกี่ยว
ของประการใดบางที่สงผลใหตลาดวัวดอนโกมีการเติบโตทางการคาจนเปนศูนยกลางการคาวัวใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย  บทบาทความสําคัญของตลาดวัวท่ีมีตอชุมชนทองถ่ินใน
เขตจังหวัดสุโขทัย  รวมถึงศึกษาระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาวัวที่เขามา
ประกอบกิจกรรมทางการคาภายในตลาดวัวดอนโก  เพื่อทําความเขาใจถึงการเติบโตของตลาดวัว
ดอนโกวามีผลกระทบตอความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจภายในกลุมผูคาประการใดบาง  รวม
ทั้งมีเงื่อนไขของความสัมพันธในกลุมผูคารูปแบบใดที่ทําใหตลาดวัวดอนโกมีการเติบโตทางการคา  

การศึกษาครั้งนี้ชวยใหเห็นภาพรวมของพัฒนาการและรูปแบบการคาวัวควายในสมัย
โบราณ  ซ่ึงมีความสัมพันธกับเสนทางการคาภายในระหวางภูมิภาคตาง ๆ  โดยการซื้อขายและแลก
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เปลี่ยนวัวควายจะทําไปพรอม ๆ  กับการขายสินคาตามเสนทางการคาที่ขบวนวัวควายเดินทางผาน
รูปแบบการคาวัวควายในอดีตที่ปรากฏในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนลางและทองถ่ินสุโขทัย ไดแก
การคาวัวตางของพอคาชาวลานนาและชาวจีนฮอที่ทําการขายสินคาไปพรอม ๆ กับวัวบางสวน การ
คากองเกวียนของพอคาที่นําวัวควายทยอยขายไประหวางการเดินทาง  และการคาวัวควายที่พอคา
ไลตอนวัวควายเปนฝูงนําไปขายยังแหลงซ้ือขายแลกเปลี่ยนวัวควายในชุมชนทองถ่ินตาง ๆ

พัฒนาการทางการคาวัวควายของทองถ่ินสุโขทัยในอดีตเปนผลมาจากความจําเปนที่
ตองใชแรงงานจากวัวควายในไรนา  การคาวัวควายที่บานหนองตาโชติ  ตําบลราวตนจันทน  อําเภอ
ศรีสําโรงที่พอคาวัวชาวเถินใชเปนแหลงซ้ือขายแลกเปลี่ยนวัวควายนั้น  สืบเนื่องมาจากบริเวณพื้นที่
โดยรอบชุมชนบานหนองตาโชติเปนแหลงเกษตรกรรมที่สําคัญของทองถ่ินที่ชาวบานสวนใหญมี
อาชีพในการทํานาทําไร  ประกอบกับบานหนองตาโชติตั้งอยูระหวางชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  มีพื้นที่
แหลงน้ําเพียงพอตอการรองรับฝูงวัวจํานวนมากไดเปนอยางดี  บริเวณชุมชนบานหนองตาโชติจึง
กลายเปนแหลงซ้ือขายแลกเปลี่ยนวัวควายที่สําคัญในชุมชนทองถ่ินสุโขทัย  สงผลใหในเวลาตอมา
บริเวณพื้นที่ตําบลราวตนจันทนนี้เกิดมีตลาดวัวดอนโกขึ้นมาเปนแหลงซ้ือขายวัวของทองถ่ิน

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  รวมถึงความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการ
เกษตร  สงผลใหบทบาทความสําคัญของวัวควายที่เกี่ยวของกับการใชแรงงานในไรนาลดนอยลง
จนหมดความสําคัญไปในที่สุด   รูปแบบการคาวัวควายที่บานหนองตาโชติของพอคาวัวชาวเถินก็
หมดไปดวย  ขณะเดียวกันก็มีตลาดซื้อขายวัวควายรูปแบบใหมเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองบทบาท
ความสําคัญของวัวควายที่เล้ียงเพื่อการคาและเพื่อการบริโภคในเวลาตอมา 

ตลาดวัวดอนโกเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณป พ.ศ.2531  เพื่อใหเปนตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน
วัวในทองถ่ิน  และตอมาไดรับการพัฒนาจนกลายเปนตลาดซื้อขายวัวที่มีมาตรฐานในระดับภูมิภาค
มีพอคาซ้ือขายวัวผานตลาดในแตละรอบสัปดาหจํานวนมาก  ในปจจุบันจึงนับวาเปนตลาดซื้อขาย
วัวที่มีบทบาทสําคัญทางการคาและเปนที่รูจักกันในกลุมพอคาวัวทุกภูมิภาคของประเทศ

การเติบโตทางการคาของตลาดวัวดอนโกมีปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของหลายประการ  คือ
การที่ตั้งทางภูมิศาสตรอยูบนเสนทางการคาระหวางภูมิภาค  การมีพัฒนาการที่สืบเนื่องของการคา
วัวควายในอดีต  การมีสภาพภูมิศาสตรที่อุดมสมบูรณ  สภาพภูมิศาสตรกับความแตกตางของ
ทรัพยากรในแตละพื้นที่   การเติบโตและลมเลิกไปของตลาดวัวควายโดยรอบ  เปนตน

การเลี้ยงวัวเพื่อการคาในทองถ่ินสุโขทัยปจจุบันเปนผลมาจากการขยายตัวทางการคา
ของตลาดวัวดอนโก    สงผลใหชาวบานในชุมชนทองถ่ินตาง ๆ  หันมาประกอบอาชีพเล้ียงวัวเพื่อ
การคามากยิ่งขึ้น  โดยระยะแรกการเลี้ยงวัวเร่ิมจากบริเวณพื้นที่ชุมชนหมูบานรอบตลาดวัวดอนโก
ในเขตอําเภอศรีสําโรง           เมื่อตลาดมีการเติบโตทางการคายิ่งขึ้นและปริมาณวัวท่ีขายในตลาดวัว
ดอนโกมีไมเพียงพอ     การเลี้ยงวัวจึงขยายไปสูบริเวณพื้นที่ชุมชนทองถ่ินตาง ๆ   ทั่วทุกอําเภอของ
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จังหวัดสุโขทัยในเวลาตอมา
ในชวงเกิดตลาดและมีการเติบโตทางการคา   ความสัมพันธภายในกลุมผูคาจะมีลักษณะ

ของการใหความรวมมือระหวางกันทางการคา เนื่องจากการมาซื้อขายวัวตองอาศัยความรวมมือ
ระหวางกันหลายประการ  อาทิ  การเดินทาง  การดูแลทรัพยสิน  การใหความคุมครอง  ฯลฯ ความ
สัมพันธภายในกลุมผูคาจึงเกี่ยวของกับความสัมพันธในระบบอุปถัมภที่มีสังคมและจริยธรรมเปน
ตัวกําหนด      สภาพการคาวัวเมื่อเกิดตลาดวัวดอนโกนั้นการซื้อขายวัวยังมีจํานวนนอย  ภายในกลุม
ผูคาวัวจึงมีการรวมมือกันทางการคามากกวาการมุงผลประโยชนทางดานการคา

เมื่อตลาดมีการเติบโตทางการคาอยางสูง   ทําใหความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจ
ในกลุมผูคาเปนไปในดานของการแขงขันกันเพื่อผลประโยชนทางการคาเปนหลัก   ความตองการ
ซ้ือขายวัวทําใหเกิดการแยงกันซื้อแยงกันขายภายในกลุมผูคา  มีการใชเลหเหล่ียมทางการคา  การ
ติดสินบน  การละเมิดขอตกลง  ฯลฯ  เพื่อสรางความไดเปรียบทางการคาใหแกตนเองและกลุมของ
ตน  การเติบโตทางการคาของตลาดวัวดอนโกจึงทําใหระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจ
ในกลุมผูคามีกลไกของระบบตลาดเขามาเกี่ยวของมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงสงผลใหในกลุมพอคาวัวดวยกัน
คํานึงถึงผลประโยชนทางดานการคาเปนสําคัญ

การเติบโตทางการคาของตลาดวัวดอนโกสงผลใหเกิดความขัดแยงดานผลประโยชน
ทางการคา  ระหวางเจาของตลาดกับกลุมพอคาวัว กลุมพอคาวัวภาคอีสานและกลุมพอคาวัวทองถ่ิน
จึงสรางอํานาจตอรองทางการคาโดยการรวมตัวกันนัดหมายยายสถานที่ซ้ือขายวัวไปยังตลาดแหง
ใหม  และสงผลใหตลาดวัวดอนโกตองซบเซาทางการคาลงไปเปนระยะเวลารวม  1  ป  แตภายหลัง
ตลาดวัวดอนโกก็สามารถฟนตัวข้ึนมาไดอีกครั้งเมื่อประมาณเดือนเมษายน  พ.ศ.  2546  เปนตนมา

ขอคนพบจากการศึกษา
ผลการศึกษาทําใหทราบวาการเติบโตทางการคาของตลาดวัวดอนโกมีความเกี่ยวของ

กับปจจัยสําคัญในหลายประการนับตั้งแตการมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรอยูบนเสนทางการคาระหวาง   
ภูมิภาค  การมีพัฒนาการที่สืบเนื่องของตลาดวัวควาย  การมีสภาพภูมิศาสตรที่มีความอุดมสมบูรณ
ของพื้นที่  การมีสภาพทางภูมิศาสตรที่เหมาะสมกับการแลกเปลี่ยนผลผลิต  การเติบโตและลมเลิก
ไปของตลาดวัวควายที่อยูในบริเวณพื้นที่โดยรอบ  การมีปจจัยตาง ๆ  ดังกลาวนี้สงผลใหตลาดวัว
ดอนโกเติบโตขึ้นเปนศูนยกลางการคาวัวของภาคเหนือตอนลางในเวลาตอมา

การเกิดตลาดและเติบโตทางการคาของตลาดวัวดอนโกในระยะแรกนั้น อํานาจในการ
กําหนดตลาดอยูที่  “เจาของตลาด”  เนื่องจากเปนผูที่มีบทบาทสําคัญทางสังคมและเศรษฐกิจตอคน
ในทองถ่ิน  สงผลใหเจาของตลาดสามารถที่จะเกื้อกูลทรัพยากรรวมถึงปจจัยการผลิตใหแกผูอ่ืนได
เจาของตลาดจึงอาศัยความสัมพันธเชิงอุปถัมภผานสายสัมพันธทางครอบครัวเครือญาติพี่นองเพื่อน
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บานและบริวารชวยรวมมือกันในการกอตั้งตลาดวัวดอนโกขึ้นมา  รวมถึงความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ระหวางเจาของตลาดกับพอคาวัวเพราะสภาพการคาวัวมีความจําเปนตองอาศัยความรวมมือเพื่อแลก
เปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน

ระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจภายในกลุมผูคาเมื่อเกิดตลาดและเติบโต
ทางการคา  เปนระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่มีพื้นฐานมาจากครอบครัวเครือญาติเพื่อนบาน
และบริวาร  ซ่ึงกอใหเกิดความรวมมือและพึ่งพาอาศัยกันอยางแนนแฟนภายในกลุมผูคาวัว  ระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภภายในกลุมครอบครัวเครือญาติเพื่อนบานและบริวารที่มีกฎเกณฑทาง
สังคมและจริยธรรมคอยกํากับ  นับเปนเงื่อนไขสําคัญของการเกิดและเติบโตทางการคาของตลาด
วัวดอนโก ภายหลังเมื่อตลาดมีการขยายตัวทางการคาสูงสุดพอคาวัวจะมีอํานาจในการกําหนด
ตลาดซื้อขายวัวไดคอนขางมาก  เนื่องจากพอคาวัวมีอํานาจทางเศรษฐกิจและมีบทบาทอยางสําคัญ
ตอการเติบโตและขยายตัวทางการคาของตลาดวัวดอนโก   ทําใหพอคาวัวมีอํานาจเหนือเจาของ
ตลาดในการตอรองผลประโยชนทางการคา โดยพอคาวัวสามารถรวมกลุมกันสรางอํานาจตอรอง
ทางการคาเพื่ออํานวยผลประโยชนตามที่ตองการได  และหากไมไดรับการตอบสนองจากเจาของ
ตลาดพอคาวัวก็จะใชอํานาจการตอรองที่เหนือกวารวมกลุมกันยกเลิกการคาในตลาด

   เมื่อตลาดมีการขยายตัวทางการคาสูงสุด  ความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุม
ผูคาวัวจะมีกลไกตลาดในระบบทุนนิยมเขามาแทนที่ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่มีมาแตเดิม  
สงผลใหการแลกเปลี่ยนในกลุมผูคาวัวมุงเนนผลประโยชนทางการคาอยางสูงสุดเปนสําคัญ   โดยมี
กลไกตลาดในระบบทุนนิยมเปนตัวกําหนด  สภาพการคาวัวในชวงที่ตลาดมีการขยายตัวทางการคา
สูงสุดจึงมีการละเมิดกฎเกณฑและธรรมเนียมการคาขึ้นในกลุมผูคาวัว   เนื่องจากผูคาวัวจะทําทุกวิถี
ทางเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการคาเพราะปราศจากระบบสังคมและจริยธรรมคอยกํากับพฤติกรรม
เชนเคยมีมา         ระบบความสัมพันธที่มีกลไกตลาดในระบบทุนนิยมเขามาเกี่ยวของจึงเปนเงื่อนไข
สําคัญของความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในตลาดวัวดอนโก

ขอเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาเรื่องกาดวัวดอนโกระบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุม

ผูคานี้ทําใหเห็นถึงพัฒนาการทางการคาของตลาดวัวควายในฐานะที่เปนกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ทางเศรษฐกิจอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นนับจากอดีตจนถึงปจจุบัน       ซ่ึงนอกจากจะทําใหเขาใจถึงสภาพ
การคาและรูปแบบทางการคาที่แตกตางกันออกไปตามเงื่อนไขของเวลาแลว ยังทําใหเขาใจสภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจในทองถ่ินที่มีตลาดวัวควายตั้งอยูดวยในฐานะที่ตลาดวัวควายเปนองคกร
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่ตองการความรวมมือของผูคนในทองถ่ินนั้น ๆ    การเติบโตทางการคา
หรือการลมเลิกของตลาดวัวของทองถ่ินไมเพียงแตจะแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จและลมเหลวของ
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ตลาดวัวควายเทานั้น  แตยังอาจแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจของคนใน
ทองถ่ินที่ตลาดวัวควายตั้งอยูไดเปนอยางดี

การศึกษาพัฒนาการทางการคาของตลาดวัวควายตลอดจนระบบความสัมพันธทาง
สังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาวัว  พบวาการเกิดขึ้นของตลาดวัวควายมีความเกี่ยวของโดยตรงกับ
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมปและการแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางกันภายในกลุมผูคา  ระบบ
ความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุมผูคาจึงนับเปนเงื่อนไขสําคัญตอการเกิดและเติบโต
ทางการคา  การซบเซาลง  และการลมเลิกไปของตลาดวัวควาย   การทําความเขาใจตลาดวัวควายใน
ฐานะที่เปนศูนยกลางของความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงผูคาทุกกลุมเขาไวดวย
กัน  การรับรูขอมูลที่เกี่ยวกับความสัมพันธในกลุมผูคาวัวทุกดานอาจเปนประโยชนตอท้ังภาครัฐ
และผูประกอบการตลาดวัวควาย  ในการที่ตองเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายรวมถึง
การดําเนินโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการคาวัวควายและตลาดวัวควาย  เพราะจะทํา
ใหการวางแผนกําหนดนโยบายมีพื้นฐานของความรูความเขาใจถึงลักษณะเฉพาะของตลาดซื้อขาย
วัวควาย  ซ่ึงคอนขางจะมีความแตกตางออกไปจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป  ซ่ึงจะทําให
การดําเนินงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการคาและการตลาดวัวควายประสบผลสําเร็จใน
ทุกดานไดเปนอยางดี
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