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บทคดัย่อ 

 กำรศึกษำกฎหมำยโบรำณอีสำน ในระหวำ่งปีพุทธศกัรำช 2397 -2414 มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือศึกษำถึงบริบทของ

กำรปกครองท้องถ่ินในพ้ืนท่ีอำณำจกัรสำเกตุนครแต่เดิม ซ่ึงบทควำมน้ีได้ก ำหนดวตัถุประสงค์เพ่ือมุ่งศึกษำถึง 1) 

รูปแบบกำรปกครองทอ้งถ่ิน และ 2) ศึกษำถึงวธีิกำรปกครองทอ้งถ่ินอีสำน ทั้งน้ี ผูว้จิยัอำศยัวธีิกำรศึกษำเชิงเอกสำรเป็น

หลกั ขณะท่ีผลกำรศึกษำพบวำ่กำรปกครองสงัคมอีสำนในอดีตมกัจะอำ้งอิงในหลกัของพระพทุธศำสนำ กฎหมำยมกัจะ

มีกำรบญัญติัให้บุคคลในสังคมเคำรพต่อพระพุทธศำสนำอยำ่งสูงสุด ซ่ึงนบัวำ่เป็นวิธีกำรปกครองทอ้งถ่ินในขณะนั้น 

กฎหมำยโบรำณมีนอ้ยมำตรำและจดัเรียงไวไ้ม่เป็นหมวดหมู่ แต่เป็นภำพสะทอ้นให้เห็นวำ่ สังคมในสมยัก่อนมีวถีิชีวิต

ท่ีเรียบง่ำย สงัคมไม่สลบัซบัซอ้นมำกนกั เน้ือหำกฎหมำยจึงบญัญติัเฉพำะเท่ำท่ีจะเป็น อำทิเช่น ประเด็นกำรทะนุบ ำรุง

พระพทุธศำสนำ กำรเคำรพชนชั้นผูป้กครอง ประเด็นชูส้ำว ประเด็นสตัวเ์หยยีบย  ่ำพืชผล กำรทะเลำะววิำท กำรลกัขโมย 

และเร่ืองหน้ี ซ่ึงทั้งหมดมกัจะอิงตำมหลกัของศีลหำ้ สังคมอีสำนในยคุโบรำณนอกจำกจะมีกฎหมำยเป็นส่ิงควบคุมทำง

สังคมแลว้ ชำวอีสำนยงัไดย้ดึเอำ ฮีตสิบสองคองสิบส่ี เป็นหลกัในกำรอยูร่่วมกนัในสังคม ซ่ึงฮีตสิบสองหมำยถึงจำรีต

ประเพณีท่ีประชำชนตอ้งร่วมกิจกรรมท ำบุญในแต่ละเดือนตลอดทั้งปี และคองสิบส่ี คือ แนวทำงส ำหรับผูป้กครอง

บำ้นเมืองและประชำชนทัว่ไปพึงปฏิบติั 14 ประกำร ทั้งสองประกำรน้ีเป็นรูปแบบและวิธีกำรกำรปกครองทอ้งถ่ินใน

สงัคมสมยันั้น 

ABSTRACT 

The study of E-san Customary Laws between 1854-1871 aimed to consider the context of local government 

in ancient Saket Nakorn. This paper objective tried to interpret 1) the local government form and 2) local government 

method under these laws. Documentary research is mainly used in this paper. The author argues that the ancient E-san 

government deeply related to Buddhism and these laws regulated that all people had to respect for Buddhism for 

being easy to govern. Even though these ancient laws contained only few chapters and were not orderly grouped, but 

they reflected simple ways of life and less complicated of the old time Thai society. The contents of law contained 

only the essential agenda such as nourished of Buddhism, the worshiping upon elite class, adultery, animals destroy  
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the crops, brawl, stealing, and debt. All these agenda were based on the five precepts. In ancient E-sarn, the practice 

of “Heed Sip-Song Kong Sip-See” was also employed for social control along with the law. E-sarn people also based 

their social collective practice under the principle of “Heed Sip-Song Kong Sip-See.” Heed Sip-Song refers to mores 

where the people participated in merit making collectively in each month for a whole year. Kong Sip-See refers to 

fourteen guidelines for the govern party and citizen to hold as a model and approaches for local administration 

practices in the society during that period of time. 

ค าส าคญั: กฎหมำยโบรำณอีสำน  กำรปกครองทอ้งถ่ิน  รูปแบบและวธีิกำรปกครองทอ้งถ่ิน  สำเกตุนคร 
Keywords: Ancient E-san Laws  Local Government Local Government Form and Method  Saket Nakorn 
 

บทน า 

ตั้งแต่อดีตมำ ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองมือในกำรปกครองทอ้งถ่ิน เป็นกฎเกณฑห์รือแม่แบบให้สมำชิกในสงัคมร่วมกนั

ยึดถือเป็นแนวปฏิบติั เพ่ือมิให้เกิดกำรกระทบกระทั่งกนัระหว่ำงสมำชิกในสังคมนั้นๆ และจะไดอ้ยู่ร่วมกนัอย่ำงมี

ควำมสุข ผูใ้ดกระท ำผิดหรือกระท ำกำรอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ผูมี้อ  ำนำจก็จะลงโทษเพ่ือมิให้เป็นเยีย่งอยำ่ง

กบับุคคลอ่ืน ส่ิงน้ีคือ “กฎหมำย” และกฎหมำยเป็นเคร่ืองมือช่วยใหทุ้กคนมีควำมเท่ำเทียมกนัดว้ย (อรรถ,2529) 

ในยคุโบรำณ สังคมอีสำนใชจ้ำรีตประเพณีเป็นเคร่ืองมือในกำรรักษำคุณค่ำของสงัคมขณะนั้นเอำไว ้แต่ต่อมำ 

เม่ือประชำกรเพ่ิมข้ึน ปัญหำต่ำงๆก็เพ่ิมมำกข้ึน ควำมผิดต่ำงๆก็หลำกหลำยมำกข้ึน จนผูป้กครองตอ้งตรำกฎหมำยออก

ใชเ้พ่ือให้ผูป้กครองตดัสินขอ้พิพำทดว้ยมำตรฐำนเดียวกนัในควำมผิดอยำ่งเดียวกนั เพ่ือจะไดรั้กษำควำมยติุธรรมของ

สงัคมเอำไวไ้ด ้(สุวทิย,์ 2549) 

กฎหมำยโบรำณอีสำนไม่ค่อยปรำกฏวำ่มีผูใ้ดศึกษำมำกนกัเน่ืองจำกปัญหำพ้ืนฐำนคือ ไม่สำมำรถหำหลกัฐำน

ประเภทน้ีเพ่ิมเติมได ้ดงัท่ีปรำกฏว่ำมีผูก้ล่ำวถึงกฎหมำยภำคอีสำนเป็นคร้ังแรกตั้งแต่ปีพุทธศกัรำช 2449 ซ่ึงเป็นปีท่ี

สมเด็จกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ ทรงประทำนกฎหมำยอีสำนให้กบัหอสมุดแห่งชำติ เม่ือวนัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ 2449ซ่ึง

เป็นฉบบัแรกท่ีไดตี้พิมพใ์นอีก 33 ปีถดัมำคือพุทธศกัรำช 2482และกฎหมำยโบรำณอีสำน จึงไดรั้บกล่ำวถึงอีกคร้ังหน่ึง 

ในปีพทุธศกัรำช 2525 โดย นำยจำรุบุตร เรืองสุวรรณ ในกำรสมัมนำทำงวชิำกำรท่ีวทิยำลยัครูบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์จะ

เห็นว่ำระยะเวลำกว่ำ 76 ปี (2449-2525) วงกำรอีสำนศึกษำแทบไม่ได้พฒันำอะไรเลย (อรรถ,2529) จนกระทั่งในปี

พุทธศกัรำช 2525 น้ีเอง อรรถ  นันทจักร์ ในนำมกลุ่มผูส้นใจกฎหมำยโบรำณอีสำน จึงได้ออกแบบส ำรวจเอกสำร

ใบลำนในเขต 5 จงัหวดั คือ อุบลรำชธำนี มุกดำหำร นครพนม ร้อยเอ็ด และหนองคำย ปรำกฏว่ำมีกำรพบกฎหมำย

โบรำณอีสำน อีก 6 ฉบบั คือกฎหมำยหนองบวัล ำภู  กฎหมำยอีสำน ฉบบันำยบำน โพธ์ิไทร กฎหมำยโคสำรำชผูก 12  

กฎหมำยลกัษณะบ่ำวสำว (หลกัค ้ ำ) กฎหมำยอีสำนฉบับสมุดไทยด ำ  และกฎหมำยหลกัค ำคลองเมือง ว่ำด้วยฮีต 12 

คลอง 24 
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จนกระทั่ง  ปีพุทธศักรำช 2548 ได้มีกำรคน้พบกฎหมำยโบรำณอีสำนอีกจ ำนวน 2 ฉบับ ฉบับแรก ช่ือว่ำ 

กฎหมำยโบรำณสำเกตุนคร พบท่ีวดัพรหมประสิทธ์ิ บ้ำนหนองอุ่ม ต ำบลนำสีนวล อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวดั

มหำสำรคำม มีลกัษณะเป็นใบลำนยำว จ ำนวน 14 ลำน จำรดว้ยอกัษรธรรมอีสำน สญัญำ  วฒิุสำร  ไดน้ ำมำปริวรรตเป็น

อกัษรไทย สอบทำนโดย ปฐมพงศ์ ณ จมัปำศกัด์ิ ผูช่้วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม และอีก

ฉบบัหน่ึงซ่ึงอำจำรยท์ั้งสองท่ำนเป็นผูค้น้พบเช่นเดียวกนัไม่ปรำกฏช่ือกฎหมำย เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรศึกษำ ผูว้ิจยัจึงขอตั้ง

ช่ือตำมสถำนท่ีพบคือวดัดำวดึงส์ อ ำเภอแกด ำ จังหวดัมหำสำรคำม โดยใช้ช่ือว่ำ “กฎหมำยโบรำณอีสำน ฉบับวดั

ดำวดึงส์” ลำนมีลกัษณะใบลำนยำว จ ำนวน 18 ลำน จำรด้วยอกัษรธรรมอีสำน สัญญำ วุฒิสำร เป็นผูป้ริวรรตเป็น

อกัษรไทย สอบทำนโดย สมยั วรรณอุดร ซ่ึงปฐมพงศ ์ณ จมัปำศกัด์ิ ไดก้รุณำมอบตน้ฉบบัปริวรรตเพ่ือกำรศึกษำในคร้ัง

น้ี 

ในปัจจุบนั อดีตของอีสำนยงัมีเสน่ห์ และชวนให้มีกำรศึกษำคน้ควำ้อยำ่งหำท่ีสุดไม่ได ้และหน่ึงในจ ำนวน

หลำยๆเร่ืองรำวท่ีควรค่ำแก่กำรศึกษำไม่น้อยก็คือเร่ืองกฎหมำย ซ่ึงมีกำรจดบันทึกในเอกสำรประเภทใบลำนเพรำะ

หลกัฐำนดงักล่ำว ไดบ้รรจุเอำภูมิปัญญำอีสำนไวอ้ยำ่งครบถว้น (อรรถ นนัทจกัร,ม.ป.ป.) 

 นักประวติัศำสตร์ให้ควำมส ำคัญแก่หลกัฐำนประเภทกฎหมำยโบรำณมำก เพรำะกฎหมำยเก่ำมีเน้ือหำ

ครอบคลุมทุกเร่ือง ตั้งแต่เร่ืองรำวของผูป้กครองบำ้นเมืองไปถึงเร่ืองควำมเป็นอยูข่องชำวบำ้นตั้งแต่เกิดจนตำย กฎหมำย

ทั้งหลำยท่ีบญัญติัข้ึน ไม่วำ่จะเป็นสังคมใดยอ่มเป็นเคร่ืองสะทอ้นภำพของสังคมนั้น เพรำะกฎหมำยเป็นเคร่ืองมือของ

รัฐในกำรรักษำควำมสงบสุขในสังคม และมกัจะออกมำเพ่ือแกปั้ญหำควำมขดัแยง้ในสังคม ดว้ยเหตุน้ี กฎหมำยจึงเป็น

แวน่ส่องสงัคมในอดีตไดเ้ป็นอยำ่งดี (วนิยั,2547 อำ้งใน โสภี, 2551) 

 ดว้ยเหตุแห่งควำมส ำคญัทั้ งหมดท่ีไดก้ล่ำวมำน้ี จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในกำรศึกษำกฎหมำยโบรำณอีสำน จ ำนวน

สองฉบับดงักล่ำว ภำยใตก้รอบของพ้ืนท่ีอำณำจกัรสำเกตุนครโบรำณซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ดและบริเวณ

ใกลเ้คียง เพ่ือเป็นกำรสะทอ้นภำพกำรเมืองกำรปกครองและสงัคมโดยรวม ซ่ึงกฎหมำยก็นบัไดว้ำ่เป็นหลกัฐำนท่ีส ำคญั

ยิ่งอีกอย่ำงหน่ึงท่ีควรค่ำแก่กำรน ำมำพิจำรณำ เพรำะกฎหมำยจะเป็นแบบแผนให้กบัสังคมว่ำสังคมนั้นๆจะด ำเนินวิถี

ชีวติของตนเองไปในลกัษณะใด (อรรถ,2531) 

วตัถุประสงค์การศึกษา 

1.เพ่ือศึกษำรูปแบบกำรปกครองทอ้งถ่ินในอำณำจกัรสำเกตุนคร จำกกฎหมำยอีสำนโบรำณ 

2.เพ่ือศึกษำวธีิกำรปกครองทอ้งถ่ินอีสำน ในอำณำจกัรสำเกตุนคร ระหวำ่งปีพทุธศกัรำช 2397-2414 

วธีิการด าเนินการ 

กำรศึกษำคร้ังน้ี เป็นกำรวจิยัเชิงเอกสำร (documentary research) ดงัน้ี 
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-เอกสำรระดบัปฐมภูมิ ไดแ้ก่ กฎหมำยโบรำณสำเกตุนครและกฎหมำยโบรำณอีสำนฉบับวดัดำวดึงส์ เป็น
กำรศึกษำตีควำมเชิงลึก (In-depth hermeneutics)  

-เอกสำรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ หนงัสือ วทิยำนิพนธ์ รำยงำนวจิยั บทควำม วำรสำร ตลอดจน เอกสำรต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ผลการศึกษา 

ในกำรตอบค ำถำมตำมวตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัจะพิจำรณำรูปแบบ และวธีิกำรปกครองทอ้งถ่ินอีสำนในอำณำจกัร

สำเกตุนครแต่เดิม ในระหว่ำงปีพุทธศกัรำช 2397-2414 เป็นเน้ือเร่ืองเดียวกนัโดยผลกำรศึกษำพบว่ำตวับทกฎหมำย

มกัจะอำ้งอิงในหลกัของพระพุทธศำสนำ ให้บทบำทและคดัลอกออกจำกฝ่ำยพุทธจกัรเป็นใหญ่ ยกตวัอยำ่งบทบญัญติั

ในกฎหมำยโบรำณสำเกตุนคร ฉบบัวดัพรหมประสิทธ์ิฯ ควำมวำ่ 

 “ให้เจำ้กรมกำรท้ำวเพีย สิบฮอ้ยน้อยใหญ่ ตำแสงนำยบ้ำน จ่ำบ้ำน ไพร่บ้ำนพลเมือง ให้เถิงปะละพุทธำตุ

ศำสนำ ใหอ้ยูใ่นศีล ๕ เขำ้วดัฟังธรรมทุกวนัอยำ่ไดข้ำด ใหพ้ร้อมกนัท ำบุญใหท้ำนตำมบูรำณทุกปีอยำ่ไดข้ำด”  

ค ำกล่ำวขำ้งตน้แสดงใหเ้ห็นวำ่พระพุทธศำสนำมีบทบำทในกำรควบคุมสงัคมอยำ่งปฏิเสธไม่ไดซ่ึ้งนบัวำ่เป็น

วธีิกำรปกครองทอ้งถ่ินอีกอยำ่งหน่ึง สอดคลอ้งกบับทบญัญติัในกฎหมำยโบรำณ ฉบบัวดัดำวดึงส์ท่ีวำ่ 

“อย่ำให้สีทำสรำชกุมมำร เสนำใน เสนำนอก บ่ำวไพร่ทั้ งปวง อย่ำให้ท ำหยำบช้ำ เสพสุรำยำเมำ เตะเต่ียว

ลอยชำย ใส่เกิบกั้งห่ม แพพอกหัว แลข่ียวดยำนชำ้งมำ้ลอ้เกวียนและเอำสัตวต์วัมีวิญญำณ เขำ้ไปในวดัวำอำรำม เซ่ิงจิง

เอำไปเป็นอำหำรแก่ตวัแลทุบตีกนั ปะมำทะด่ำพีข ุสำมเณร เป็นอนัขำดทีเดียว” และอีกบทบญัญติัหน่ึง กล่ำววำ่ 

“ห้ำมอยำ่ให้สีหำสรำชกุมมำร เสนำใน เสนำนอก บ่ำวไพร่ทั้งปวงเตะเต่ียวลอยชำย ถือเคร่ืองสัตอำวธุ กั้ งกด

ถือเกิบ แพพอกหัวเขำ้ไปในคุม้เจำ้นำยผูมี้เกียรติยศอนัใหญ่ ถำ้ผูใ้ดดน้ท ำ ให้มีขนัคำยเจำ้เมือง ๕ บำท เจำ้อุปมะรำส ๑ 

ต ำลึง ๒ สลึง เจำ้รำชวงศ ์รำชบุตรผูส่้วยขนัคำยสีทำสรำชกมุมำรเมืองแสน เมืองจนัทร์ฯ ขนัคำย ๒ บำท” เป็นตน้  

ประโยคข้ำงตน้ยิ่งอธิบำยได้ว่ำ ทุกคนต้องให้ควำมส ำคัญกับพระพุทธรูปหรือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในฐำนะเป็น

ตวัแทนของศำสนำ เหตุดว้ยสถำนท่ีดงักล่ำวอนัเป็นท่ีอยูข่องเจำ้เมืองผูป้กครอง มกัมีส่ิงส ำคญัประกำรหน่ึงคือของมีค่ำคู่

บำ้นควรเมือง ดงัท่ีปฐมพงศ์ ณ จมัปำศกัด์ิ ไดใ้ห้สัมภำษณ์ต่อผูว้ิจยัไวว้่ำ “ภายในคุ้มของเจ้าเมืองจ าปาศักด์ิจะมีการ

ประดิษสถานของพระแก้วผลึกในหอพระเจ้า” โดยหำกผูใ้ดฝ่ำฝืนนอกจำกจะตอ้งเสียขนัคำย(ค่ำปรับ) แลว้ ยงัถือวำ่ไม่

ท ำกำรเคำรพต่อพระพุทธพระธรรมและอ ำนำจเบ้ืองสูง ซ่ึงอำจถูกลงโทษทำงสังคม ในขอ้น้ีจึงยกตวัอยำ่งว่ำในสมยั

โบรำณนั้น กฎหมำยมกัจะมีกำรบัญญติัให้บุคคลในสังคมเคำรพต่อพระพุทธศำสนำอย่ำงสูงสุด ซ่ึงนับว่ำเป็นวิธีกำร

ปกครองทอ้งถ่ินในขณะนั้น 

วธีิกำรปกครองทอ้งถ่ินในสมยัโบรำณ ยดึมัน่อยูก่บัศีลในพระพทุธศำสนำอยำ่งเคร่งครัดและทุกคนตอ้งน ำไป

ปฏิบติั ไม่วำ่จะเป็นใครก็ตำม หำกฝ่ำฝืน ยอ่มไดรั้บกำรลงโทษ ดงัตวัอยำ่งเช่น 
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“สีทำสรำชกุมมำร ทำ้วเพียบ่ำวไพร่ กินเหลำ้แลว้ ห้ำมอยำ่ให้ผิดพำล ต่อยตีกนัแลว้กล่ำวค ำหยำบชำ้ กลำ้แข็ง 

โห่แซวเป็นค ำบ่ดีท่ีหนำ้โฮงศำล และหนำ้บำ้นเสนำอำมำสผูใ้หญ่และหนำ้บำ้นผูเ้ฒ่ำผูแ้ก่ เป็นอนัขำด ถำ้บ่ฟังสืบไดต้วั 

เฆ่ียนสิบที” เป็นตน้ 

ประโยคขำ้งตน้ส่ือนยัวำ่ หำกประชำชนด่ืมสุรำแลว้หำ้มก่อควำมวุน่วำยท่ีหนำ้บำ้นของผูใ้หญ่ ซ่ึงไม่เฉพำะแต่

ผูป้กครองในเมืองนั้นๆ แต่ยงัรวมถึงผูห้ลกัผูใ้หญ่และผูอ้ำวโุสในเมืองนั้นดว้ย หำกฝ่ำฝืนผูน้ั้นจะตอ้งถูกลงโทษดว้ยกำร

เฆ่ียน 10 คร้ัง นอกจำกน้ียงัมีประเด็นชูส้ำวและกำรสู่ขอ ซ่ึงไดก้ ำหนดสินสอดในจ ำนวนแตกต่ำงกนัไปตำมสถำนะ

ระดบัทำงสงัคม ยกตวัอยำ่งเช่น 

“ถำ้รำชตระกลูเดียวกนักบัผูช้ำยหำกพดูจำสมคัรรักใคร่ ไดจ้บัมือถือน้ิวผูห้ญิงลูกสำวท่ำนใหเ้อำ ๒ บำท ถำ้จบั

นมชมแกม้ ให้เอำต ำลึง ๑ ถำ้ใครเถิงส ่ ำเลำบ่มีลูกให้เอำ ๒ ต ำลึง ถำ้เถิงส ่ ำเลำมีลูกบ่ปลูกแปลงให้เอำ ๗ ต ำลึง ถำ้ปลูก

แปลงให้มีสินสู่ ๒ ต ำลึง ค  ำเบ้ีย ๑ แลว้ให้ส ำแดงเฮือนตำมอยำ่งทุกขอ้” และ “ถำ้รำชกูลลูกหลำนพระยำแลลูกเสนำทำ

มำส ไปขอลูกหญิงเสนำอำมำสผูใ้หญ่ให้มีสินสู่ ๖ ต ำลึง ถำ้ล่วงประเวณีเขำ้ไปนอนอยูก่บัลูกหญิงหลำนหญิงเสนำอำ

มำส จะให้อยูก่บัดว้ยกนั ใหเ้อำเงิน ๓ ต ำลึง ถำ้ผูช้ำยบ่สมคัรผูห้ญิงบ่มีลูกให้เอำ ๔ ต ำลึง  ถำ้หญิงมีลูกให้เอำ ๓ ต ำลึง ๒ 

บำท ถำ้สู่ขอลูกหญิงหลำนหญิงเสนำอำมำสผูน้อ้ยกวำ่นั้น ให.้......” 

ประโยคขำ้งตน้ไดก้ ำหนดค่ำปรับไหม (ค่ำปรับ) ในกรณีท่ีชำยหญิงในรำชตระกูลเดียวกนัไดจ้บัมือลูกสำว

ท่ำน ให้ปรับ 2 บำท ถำ้อนำจำรและล่วงเกินร่ำงกำยสตรีจะถูกปรับ 1 ต  ำลึง ถำ้กระท ำช ำเรำสตรีแต่ไม่มีบุตรจำกกำร

กระท ำดงักล่ำว ปรับ 2 ต  ำลึง ถำ้กระท ำช ำเรำแลว้มีบุตร แต่ไม่รับผิดชอบ ปรับ 7 ต ำลึง ถำ้รับผิดชอบให้มีสินสอด 2 

ต ำลึง เงิน 1 เบ้ีย แลว้ใหท้ ำตำมอยำ่งประเพณีกำรอยูก่นัฉนัทส์ำมีภรรยำ และอีกบทบญัญติัหน่ึง กล่ำววำ่ ถำ้ลูกหลำนทำ้ว

พระยำไปสู่ขอลูกสำวของอ ำมำตยช์ั้นผูใ้หญ่ ให้มีสินสอด 6 ต  ำลึง แต่หำกอยูกิ่นฉันสำมีภรรยำแลว้จะแต่งงำนกนัให้

ปรับ 3 ต  ำลึง หำกไม่พร้อมท่ีจะสมรสกนั แลว้ฝ่ำยหญิงก็ยงัไม่มีบุตร ให้ปรับ 4 ต ำลึง ถำ้หญิงมีบุตรให้ปรับ 3 ต  ำลึงกบั

อีก 2 บำท  บทบัญญัติดงักล่ำวแสดงให้เห็นว่ำค่ำปรับในกรณีท่ีท ำผิดประเพณีก็จะมีรำคำท่ีแตกต่ำงกนัออกไปตำม

สถำนะทำงสงัคม สภำพเศรษฐกิจของแต่ละบุคคล ค่ำสินสอดก็เป็นเช่นลกัษณะเดียวกนั  

ส่วนวิธีกำรปกครองกฎหมำยโบรำณก็ยงัให้ควำมชอบธรรมแก่ผูถู้กปกครอง โดยประเด็นหัวขอ้รำชกำร

บำ้นเมืองในกฎหมำยโบรำณฉบบัวดัดำวดึงส์ ไดก้ล่ำวไวว้ำ่  

“เจำ้ขุนมูลนำยก็ดี อยำ่ไดเ้บียดเบียนไพร่บำ้นพลเมือง ยำมไร่ยำมนำให้วำงไพร่เมือหำไร่นำหำนำ อยำ่เอำไป

ฮกัเฮ้ือไว”้  

ขำ้งตน้แสดงให้เห็นวำ่ ในสมยัโบรำณ นอกจำกชนชั้นผูน้ ำมีควำมส ำคญัแลว้ ชนชั้นผูถู้กปกครองก็ไม่ไดถู้ก

กดข่ีมองขำ้มแต่ประกำรใด เม่ือถึงฤดูกำลก็ใหอิ้สระในกำรกลบัไปประอำชีพกสิกรรมเช่นเคย ในทศันะของผูว้จิยัเห็นวำ่

สงัคมในสมยัก่อนอำศยัอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั จึงใหค้วำมส ำคญักบัเร่ืองน้ีเป็นพิเศษ 
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นอกจำกน้ีกฎหมำยโบรำณยงัมีประเด็นสัตวเ์หยียบย  ่ำพืชผล ควำมวำ่ “เถิงเทศกำลปีใหม่เดือน ๗ ให้เสนำอำ

มำสออกป่ำวร้องนำยหมวดกองนำยคุม้และตำแสงนำยบำ้น ในขอบเขตคนัทะสีมำทั้งปวง แก่ผูมี้ชำ้งมำ้โคกระบือ ใหจ้บั

มดัผูกเล้ียงไว ้อยำ่ปะปล่อยท้ิงไวแ้รมคืนไปกินขำ้ว พิดชะเคร่ืองปลูกของฝัง ไร่นำร้ัวสวนของท่ำนใดผูห้น่ึงไดเ้ป็นอนั

ขำดทีเดียว ถำ้เชือกขำดปอกขำดไปกินของท่ำนคร้ังหน่ึง ให้เจำ้นำจบัเอำชำ้งมำ้โคกระบือไว ้เจำ้ของสัตวม์ำขอ ให้ขืน

แก่เจำ้ของสตัวส์ำก่อน ถำ้พิดชะเคร่ืองปลูกของฝังเสียนอ้ยมำกทอใด ให้ใส่เสียตำมมำกนอ้ย คำ้ขำ้วของของเถิงคร้ังนึง 

๒ คร้ัง ๓ คร้ัง เจำ้ไร่นำบ่ส่งสัตวน์ั้นให้แก่เจำ้สัตว ์หำกชกัยอ้เอำสัตวไ์ว ้ถำ้สัตวอ์นัตรำยตำย ใหเ้จำ้ไร่นำใส่ค่ำสัตวท่์ำน 

ตำมอยำ่ง”  

บทบญัญติัน้ี สะทอ้นให้เห็นถึงกำรปลูกพืชผลเป็นส่ิงท่ีกฎหมำยโบรำณให้ควำมส ำคญัเป็นอยำ่งมำก ถึงขนำด

บญัญติัไวใ้ห้เป็นควำมผิดแก่ผูเ้ป็นเจำ้ของสัตว ์ท่ีปล่อยปละละเลยให้สัตวเ์ล้ียงของตนไปสร้ำงควำมเสียหำยต่อพืชผล

ทำงกำรเกษตรของผูอ่ื้น ถำ้สัตวไ์ปกินพืชผลของผูใ้ด ให้กกัสัตวน์ั้นไวก่้อน เม่ือเจำ้ของสัตวม์ำขอสัตวคื์นให้เจรจำค่ำ

ควำมเสียหำยอนัเกิดจำกสตัวน์ั้นก่อน เป็นตน้ 

กฎหมำยโบรำณถึงแมจ้ะมีนอ้ยมำตรำและมีกำรจดัเรียงไวไ้ม่เป็นหมวดหมู่มำกนกั แต่หำกพิจำรณำในอีกทำง

หน่ึง คงจะเป็นภำพสะทอ้นใหเ้ห็นวำ่ สังคมในสมยัก่อนมีวถีิชีวติท่ีเรียบง่ำย ไม่สลบัซบัซอ้นมำกนกั เน้ือหำกฎหมำยจึง

บญัญติัเฉพำะเท่ำท่ีจะเป็น อำทิเช่น ประเด็นกำรทะนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำ กำรเคำรพชนชั้นผูป้กครอง ประเด็นชูส้ำว 

ประเด็นสัตวเ์หยียบย  ่ำพืชผล ประเด็นทำส ประเด็นรำชกำรบำ้นเมือง กำรทะเลำะวิวำท กำรลกัขโมย และเร่ืองหน้ี ซ่ึง

ทั้งหมดมกัจะอิงตำมหลกัของศีลหำ้ตำมค ำสอนของพระสมัมำสมัพทุธเจำ้ 

สังคมอีสำนในยคุท่ียงัไม่ปรำกฏกฎหมำยลำยลกัษณ์อกัษรนั้น ชำวอีสำนยดึเอำฮีตสิบสองคองสิบส่ีเป็นหลกั

ในกำรอยู่ร่วมกนัในสังคม ซ่ึงฮีตสิบสอง หมำยถึงจำรีตประเพณีท่ีประชำชนตอ้งร่วมกิจกรรมท ำบุญในแต่ละเดือน

ตลอดทั้งปี และคองสิบส่ี คือ แนวทำงส ำหรับผูป้กครองบำ้นเมืองและประชำชนทัว่ไปพึงปฏิบติัมี 14 ประกำร นัน่เอง 

(จำรุบุตร เรืองสุวรรณ.2527) 

ฮีตสิบสอง มีรำยละเอียดดงัน้ี ฮีตหน่ึง เดือนอำ้ย นิมนตพ์ระสงฆ์เขำ้ปริวำสกรรม  ฮีตสอง เดือนยี่ บุญคูนลำน 

สู่ขวญัขำ้ว ฮีตสำม เดือนสำม บุญขำ้วจ่ี ฮีตส่ี เดือนส่ี บุญมหำชำติหรือบุญพระเวสฮีตห้ำ เดือนห้ำ บุญสงกรำนต ์ฮีตหก 

เดือนหก ประเพณีบุญบั้งไฟ ฮีตเจ็ด เดือนเจ็ด บุญเบิกบำ้น ฮีตแปด เดือนแปด บุญเขำ้พรรษำ ฮีตเกำ้เดือนเกำ้ บุญขำ้ว

ประดบัดิน ฮีตสิบ เดือนสิบ บุญขำ้วสำก ฮีตสิบเอ็ด เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษำ และฮีตสิบสอง เดือนสิบสอง เป็น

ประเพณีบุญกระถิน โดยเร่ิมตั้งแต่แรมหน่ึงค ่ำเดือนสิบเอด็จนถึงสิบหำ้ค ่ำเดือนสิบสอง เพ่ือถวำยเคร่ืองอฎัฐบริขำรและ

ผำ้กระถินแด่พระสงฆ ์
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ส่วนคองสิบส่ีนั้น เป็นหลกัในกำรปลูกฝังคุณลกัษณะทำงจริยธรรมและระเบียบสงัคม ควำมสมัพนัธ์อนัดีงำม

ใหแ้ก่บุคคลในสงัคม ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบ คือ 1) คองสิบส่ีส ำหรับพระสงฆ ์ 2) คองสิบส่ีส ำหรับบุคคลทัว่ไป และ 

3) คองสิบส่ีส ำหรับผูป้กครองบำ้นเมือง ซ่ึงมีรำยละเอียดโดยยอ่คือ  

- คองสิบส่ีส าหรับพระสงฆ์ ยกตวัอย่ำงบำงขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกับวตัถุประสงค์ของกำรวิจยั เช่น คองหน่ึง “ให้

พระสงัฆะเจำ้สุตะเรียน (เรียน) พระธรรมค ำสอนของพระพุทธเจำ้และรักษำศีลอยำ่ให้ขำด” คองสำม “ให้ปฏิบติัจดัไป

ตำมศรัทธำ ชำวบำ้นนิมนต์อนัมีกำรท ำบุญให้ทำน กำรบวช และสรงน ้ ำเถรำภิเษก” เป็นตน้ คองสิบส่ี “เสนำอำมำตย ์

(อ ำมำตย)์ ขำ้รำชกำร มีศรัทธำนิมนต ์ประชุมกนัในสีมำแห่งใดแห่งหน่ึงในวนัเพญ็เดือนสิบเอด็ เป็นกำลอนัใหญ่อยำ่ได้

ขดัขืน” เป็นตน้ 

- คองสิบส่ีส าหรับผู้ปกครอง เป็นฮีตคองท่ีชนชั้นผูป้กครองจะตอ้งยึดถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด อำทิ คองหน่ึง 

“เป็นเจำ้พระยำหรือผูป้กครองจะแต่งตั้ง เสนำอำมำตย ์รำชมุนตรี (ขำ้รำชกำรชั้นผูใ้หญ่) ขำ้รำชกำร ให้พิจำรณำรู้ ผูซ่ื้อผู ้

คด ผูร้้ำยผูดี้ ผูช่้ำงแถลงแปงล้ิน (ปล้ินปลอ้น) มกัสับส่อถอ้ยค ำอนัหนักอนัเบำ สมท่ีจะรับฟังจ่ึงฟัง (ถำ้พอรับฟังไดใ้ห้

ฟัง) อนัไม่ควรฟังก็อยำ่ฟัง (ถำ้ไม่ควรฟังอยำ่ฟัง) ให้แต่งตั้งผูซ่ื้อสัตยสุ์จริตเท่ียงตรง ผูรู้้จกักิจจะรำชกำรบำ้นเมือง ผูไ้ม่

ข่มเหงกดข่ีรังแกไพร่ฟ้ำขำ้แผน่ดิน ใหด้ ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ”  คองหก “เป็นเจำ้พระยำเสนำอำมำตย ์ขำ้รำชกำร วนัสงัขำร

ล่วง (วนัปีใหม่) เป็นวนัส้ินฤดูเก่ำปีใหม่จกัมำเถิง ให้เขำ้มำถือน ้ ำพิพฒัน์สัตยำนุสัตยต์่อพระพกัต์ พระพุทธเจำ้ พระ

ธรรมเจำ้ พระสังฆเจำ้ ให้เป็นกำรซ่ือสัตยต์่อแผ่นดิน ป้องกนักำรขบถคิดร้ำยต่อแผ่นดิน” ครองสิบส่ี “เป็นเจำ้พระยำ

เสนำอำมำตย ์ขำ้รำชกำร ใหมี้สมบติัอนัประเสริฐ สิบส่ีประกำร คือ หูเมือง ตำเมือง แก่นเมือง ประตูเมือง ฮำกเมือง เหงำ้

เมือง ข่ือเมือง ฝำเมือง แปเมือง เขตเมือง สติเมือง ใจเมือง ค่ำเมือง และเมฆเมือง” ซ่ึงเป็นช่ือเรียกต ำแหน่งต่ำงๆ อำทิ หู

เมือง คือ ผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรติดต่อต่ำงประเทศ ตำเมือง คือ ผูมี้ควำมรู้ในดำ้นวิชำกำรต่ำงๆสำมำรถเขำ้ใจ

และสอนหลกัภำษำบำลีได ้แก่นเมือง ไดแ้ก่ พระภิกษุสงฆ์ผูมี้ควำมรู้และควำมประพฤติตำมหลกัพระธรรมวินัยอย่ำง

เคร่งครัด เป็นตน้  

- คองสิบส่ีส าหรับบุคคลท่ัวไป เป็นคองธรรมท่ีบุคคลพึงปฏิบติักนัในระหวำ่งครอบครัว ผวัเมีย บำ้นเรือน 

เพื่อบำ้น และพิธีกรรมทำงศำสนำ มี 14 ประกำร ยกตวัอยำ่งบำงขอ้ เช่น คองสอง “อยำ่ดดัแปลงคดโกงตำชัง่ อยำ่ปลอม

แปลงเงินตรำ อยำ่กล่ำวค ำหยำบชำ้กลำ้แข็งต่อกนั” คองสิบเอ็ด “เม่ือเห็นภิกษุเดินมำให้นั่งยกมือไหวก่้อนแจง้จึงค่อย

เจรจำ” เป็นตน้ 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 สังคมอีสำนในอดีตเป็นสังคมท่ีอยู่ห่ำงไกลจำกอ ำนำจรัฐในแบบศูนยร์วมอ ำนำจของอำณำจกัรสยำม กำร

ปกครองจึงต้องอำศัยจำรีตค ำสอนตำมหลกัพระพุทธศำสนำ รูปแบบวิธีกำรควบคุมทำงสังคมมักจะเป็นกำรสอน

โดยตรงแก่สมำชิกในสงัคมวำ่ส่ิงใดควรไม่ควร อนัดบัต่อมำเป็นกำรสอนโดยกศุโลบำยในกำรควบคุมสงัคมผำ่นจำรีตฮี
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ตคองท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ และขั้นสุดทำ้ยนั้นเป็นกำรใชก้ฎหมำยลำยลกัษณ์อกัษรลงโทษผูล้ะเมิดกระท ำควำมผิด 

ซ่ึงกฎหมำยทั้งสองฉบบัน้ีไดมี้บทบญัญติัท่ีอำ้งเอำหลกัศีลห้ำในพุทธศำสนำมำบงัคบัควบคุมสังคม โดยผูใ้ดฝ่ำฝืนจะ

ไดรั้บกำรลงโทษ ทั้งกำรลงโทษท่ีกระท ำต่อตวับุคคลเช่นกำรท ำให้ไดรั้บควำมเจ็บปวดหรือท ำให้ไม่สำมำรถกระท ำ

ควำมผิดไดอี้ก และกำรลงโทษท่ีกระท ำต่อทรัพยข์องบุคคล เช่นกำรเสียค่ำปรับ นับตั้งแต่ ขนัสมมำ ขนัแปง ขนัไหม 

และขนัค่ำคอเป็นตน้ 

 จำกผลกำรศึกษำท ำให้ผูว้จิยัไดท้รำบถึงวธีิกำร รูปแบบ กำรปกครองทอ้งถ่ินภำยใตก้รอบของอำณำจกัรสำเกตุ

นครแต่เดิมเพียงบำงส่วน ขอ้เสนอแนะส ำหรับกำรวจิยัในคร้ังต่อไป จึงควรส ำรวจกำรคน้พบกฎหมำยโบรำณฉบบัอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรทรำบถึงรูปแบบวิธีกำรปกครองทอ้งถ่ินในมิติพ้ืนท่ีอ่ืนๆอีกต่อไป ซ่ึงอำจจะคน้พบ

ภำคปฏิบติัท่ีเหมำะสมในกำรปกครองทอ้งถ่ิน และสำมำรถน ำมำปรับประยกุต์เพื่อแกไ้ขปัญหำกำรปกครองทอ้งถ่ินใน
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