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สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  (องค์การมหาชน) 

(         หรือ  ) มีพันธกิจหลักในการ 

ส่งเสริมหลักนิติธรรม  เราเชื่อว่าหลักนิติธรรมเป็นพ้ืนฐานอันส�าคัญ 

ในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและน�าไปสู่การพัฒนาท่ีมีความย่ังยืน 

อย่างแท้จริง   แต่หลักนิติธรรมนี้ย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นและด�ารงอยู ่

ได้หากปราศจากวัฒนธรรมท่ีส่งเสริมหลักการดังกล่าว ข้อส�าคัญคือ 

วัฒนธรรมเช่นว่าน้ีเป็นส่ิงที่ต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นโดยผู้คนในชุมชน 

และสังคม ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกคน  ไม่จ�ากัดอยู่แค่เพียงนัก 

กฎหมายและผู้มีอ�านาจหน้าที่ในระบบยุติธรรมเท่าน้ัน

ประสบการณ์และความพยายามท่ีจะปฏิรปูระบบยุตธิรรมไทย 

ท�าให้เราตระหนักว่า การสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและมีหลักนิติธรรม 

เป็นพ้ืนฐานนั้น  ไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงแค่การปฏิรูปกฎหมายที่ตราข้ึน 

ผ่านกระบวนการของรัฐสภาเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการสร้างกฎ 

เกณฑ์  เงื่อนไข ข้อตกลงระหว่างคนในสังคมด้วย ทั้งน้ี  โดยค�านึงถึง 

ความส�าคัญและคุณค่าต่างๆ  ท่ีจะช่วยให้เกิดความเสมอภาค และ 

น�าไปสู่ความสงบเรียบร้อยในสังคม   การเคารพกฎกติกาจะเกิดขึ้น 

ได้ก็ต่อเมื่อคนในสังคมเชื่อมั่นว่ากฎกติกาเช่นว่านั้นเป็นธรรม มีการ 

คํานํา
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บังคับใช้อย่างเสมอภาคกับทุกคน และเหมาะสมกับวิถีความเป็นอยู่ 

ความเชื่อมั่นเช่นนี้ย่อมเกิดจากความศรัทธาในระบบ  ไม่ใช่ความ 

หวาดกลัวการลงโทษหรือผลร้ายในทางอื่นท่ีอาจเกิดขึ้นต่อผู้ฝ่าฝืน 

กฎกติกาเท่านั้น

ในสภาวะสังคมปัจจุบันท่ีระบบยุติธรรมก�าลังถูกตั้งค�าถามว่า 

สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้หรือไม่  เพียงใด และ 

กฎหมายยังคงความศักด์ิสิทธ์ิอยู่ หรือเป็นแค่เพียงข้อความบนแผ่น 

กระดาษท่ีไร้ความหมาย    เราน่าจะได้ลองหวนกลับมามองส่ิงใกล้ 

ตัว  เช่น วัฒนธรรม ดูบ้าง  เพ่ือที่จะได้ค้นหาความหมายและคุณค่า 

ที่แท้จริงของกฎหมายท่ีเราอาจละเลยหรือหลงลืมไป  เราอาจพบว่า 

ถึงแม้เวลาจะล่วงเลยไป หรือบทบัญญัติในกฎหมายบางเรื่องอาจ 

มลายหายไป แต่วัฒนธรรมท่ีก่อก�าเนิดมาจากการเคารพและปฏิบัต ิ

ตามกฎหมายน้ัน จะยังคงหย่ังรากลึกและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต 

ของผูค้นอยู่ก็เป็นได้   ชวนให้คิดว่ากฎท่ีเป็นธรรมนัน้สามารถด�ารงอยู่ 

ข้ามกาลเวลา จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับจากคนใน 

ชุมชนและสังคม ถ้าจะใช้ถ้อยค�าวิชาการ  ก็อาจเรียกสิ่งนี้ว่า  “วัฒน- 

ธรรมแห่งการเคารพกติกา” ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการช่วยส่งเสริมหลัก 

นิติธรรมให้ย่ังยืน

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ  ผู ้มีความเชี่ยวชาญ 

สาขาประวัติศาสตร์และกฎหมายไทยมากท่ีสุดคนหน่ึง ได้เรียบเรียง 

หนังสือ  “เสียงก้องจากร้องแง”  เล่มนี้ขึ้นเป็น  “การบ้าน”  ทูลเกล้าฯ 

ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวด ี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ภายหลังจากที่เสด็จ 

เยือนบ้านร้องแง อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน  เพื่อพระราชทานเครื่องมือ 

ส�าหรับวัดปริมาณน�้าฝนและสภาพดินฟ้าอากาศ  เมื่อเดือนตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และในโอกาสนัน้ผูแ้ทนชาวบ้านทีม่ารบัเสดจ็ได้กราบทูล 
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เรือ่งการใช้กฎหมายเก่าแก่อย่าง “กฎหมายมงัรายศาสตร์” มาจดัการ 

ทรัพยากรน�้าในชุมชน  อาจกล่าวได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นผลมาจาก 

ความใส่พระทัยและพระประสงค์ที่จะให้บทเรียนเช่นว่านี้เป็นท่ีรับรู้ 

ในวงกว้างมากย่ิงขึ้น และสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

(องค์การมหาชน)  ได้มีโอกาสสนองพระด�าริด้วยการสนับสนุนการ 

จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้  โดยถือเป็นภารกิจส�าคัญของสถาบันฯ ตาม 

แนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านหลักนิติธรรม  (      

)  ได้เป็นอย่างดี

นอกจากความรูแ้ละความเชีย่วชาญแล้ว  ลลีาโวหารการเขียน 

อันมีเอกลักษณ์ของศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ  ก็ช่วยให้ 

หนังสือเล่มนี้อ่านเพลินอย่างวางไม่ลง    ท่ีส�าคัญย่ิงไปกว่านั้นคือ 

ผู้เขียนสามารถบอกเล่าท�าให้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในซอก 

หลืบของชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่งในประเทศไทยเป็นที่รับรู้ได้ด้วยภาษา 

ที่เข้าใจง่าย กฎหมายมังรายศาสตร์ที่ลี้ลับไปจากความเข้าใจของ 

ผูค้นยุคปัจจบุนัได้กลับมาเป็นเร่ืองราวเล่าขานอีกครัง้หนึง่  วัฒนธรรม 

การเคารพกติกาของชุมชนที่ปฏิบัติกันมาหลายช่ัวอายุคนได้ถักทอ 

เป็นเรื่องเล่าและบทเรียนอันทรงคุณค่าต่อการพัฒนาหลักนิติธรรม 

ในสังคมไทย และเหมาะแก่ยุคสมัยเป็นอย่างย่ิงในบริบทของสังคม 

ไทยปัจจุบัน

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างย่ิงว่า 

“เสียงก้องจากร้องแง” จะเป็นหนังสือท่ีอ่านได้เพลิดเพลินและประ- 

เทืองปัญญาส�าหรับผู้อ่านท่ัวไป และช่วยเผยให้เราเห็นหลักนิติธรรม 

และวัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกาในอกีแง่มมุหน่ึง ซึง่อาจเป็นกุญแจ 

ส�าคัญส�าหรับการยกระดับความเป็นธรรมในสังคมไทย

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
พระราชทานประกอบหนังสือ เสียงก้องจากร้องแง

ชาวบ้านร้องแงเฝ้ารับเสด็จ



เสียงก้องจากร้องแง11

เครื่องโทรมาตรอัตโนมัติชุมชนบ้านร้องแง
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เรือนไทลื้อ
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เหมืองระบายน�้าบ้านร้องแง



พระบารมี 
ที่บ้านร้องแง

๑ 



ปลายฤดูฝนใกล้จะถึงต้นฤดูหนาวของปีก่อน  วัน 

นั้นเป็นวันอังคารที่  ๙  ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

ผมตื่นเช้าขึ้นด้วยความแจ่มใส ร่างกายและหัวใจพร้อม 

เต็มร้อยที่จะพบกับภารกิจส�าคัญ ที่ท�าให้ผมเดินทาง 

จากพระนครขึ้นมาแรมคืนท่ีจังหวัดน่านเสียก่อนหน่ึง 

คืน การท�างานเช้าวันน้ีจะได้ราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรค

เรื่องการเดินทาง ภารกิจวันน้ีเป็นงานของมูลนิธิอาสา 

เพ่ือนพ่ึง  (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  ท่ีพวกเราคน 

ไทยรู้จักมักคุ้นกันดีอยู่แล้ว 

นอกจากการช่วยเหลือดูแลผู้ประสบอุทกภัยซึ่ง 

มูลนิธิฯ  ได้ด�าเนินการอย่างแข็งขันด้วยความร่วมมือ 

จากผู้คนจ�านวนมากมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว  งาน 

อีกด้านหน่ึงของมูลนิธิฯ ที่ผู้คนยังไม่ค่อยทราบกันมาก 

นัก คือความพยายามที่จะป้องกันหรือบรรเทาความ 

เสียหายที่เกิดข้ึนจากอุทกภัย ถ้าเราพอทราบล่วงหน้า 

ได้ว่าจะมีน�้าป่าน�้าท่วมเกิดขึ้นเมื่อใด การเตรียมการท่ี 
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จะรับมือกับเหตุนั้นก็ย่อมท�าได้ดีขึ้น รอบคอบขึ้นเป็นธรรมดา ความ 

เสียหายและความสูญเสียก็จะได้ลดน้อยถอยลง สมัยนี้เทคโนโลยี 

ช่วยเราได้มาก

ในวันน้ัน สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยิาภา นเรนทิรา 

เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งขณะนั้น 

ด�ารงพระอิสริยยศเป็นที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

ประธานมูลนิธิฯ มีก�าหนดการที่จะเสด็จมาพระราชทานเครื่องมือ 

ส�าหรับวัดปริมาณน�้าฝนและสภาพดินฟ้าอากาศเพ่ือส่งข้อมูลให ้

ผู ้เกี่ยวข้องได้ทราบล่วงหน้าว่าจะมีเหตุอันตรายภัยธรรมชาติเกิด 

ขึ้นหรือไม่เมื่อใด  ที่หลายคนเรียกโดยย่อว่า  “เคร่ืองโทรมาตร”

ให้กับประชาชนที่บ้านร้องแง อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน

เคร่ืองโทรมาตรนีเ้ป็นผลงานค้นคว้าวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยี 

ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า  (องค์การมหาชน) หรือ สสน. 

ที่เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ เครื่องที่ว่านี้ใช้แหล่งพลังงาน 

จากแสงอาทิตย์  ท�าการตรวจวัดและส่งข้อมูลทุก ๑๐ นาที  ผ่าน 

เครือข่ายโทรศัพท์มือถือและสัญญาณดาวเทียม แล้วน�ามาประมวล 

ผลกับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จากน้ันก็ส่งข้อความสั้นแจ้งเตือนภัยทุก 

ครั้งที่ตรวจพบข้อมูลท่ีมีแนวโน้มจะเกิดภัยธรรมชาติจากปริมาณ 

น�้าฝนท่ีตกหนักในพ้ืนที่  ชาวบ้านของเราเวลานี้ใช้โทรศัพท์มือถือ 

คล่องแคล่ว  ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็คุ้นเคยกับระบบเตือนภัยน้ีแล้ว 

สบายมากครับ

ผมพร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิฯ อีกหลาย 

คนเดินทางออกจากอ�าเภอเมืองตั้งแต่เช้าตรู ่เพ่ือไปรอรับเสด็จ 

อ�าเภอปัวนี้ถ้าน่ังรถออกจากอ�าเภอเมืองน่านก็จะใช้เวลาเดินทาง 

ประมาณหน่ึงชั่วโมงเศษ  เส้นทางมีความสวยงามน่าชมอยู่มิใช่น้อย 

เพราะเป็นถนนที่ลัดเลาะและมีระดับสูงต�่าไปตามภูเขาใหญ่น้อย 
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สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ชุมชนบ้านร้องแง

เครื่องโทรมาตร
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ซึ่งเป็นสภาพภูมิศาสตร์ทั่วไปของเมืองน่าน ต้นหมากรากไม้สองฟาก 

ฝั่งถนนเขียวสดชื่นเพราะได้น�้าฝนหล่อเลี้ยงมาหลายเดือนติดต่อกัน 

เมื่อเราเดินทางไปถึงบริเวณท่ีเป็นท่ีหมาย มีพ่ีน้องประชาชนมารอ 

เฝ้ารับเสด็จเป็นจ�านวนมาก ทุกคนแต่งกายสวยงาม  ย้ิมแย้มสดชื่น 

และพร้อมเต็มที่ท่ีจะได้เฝ้าชมพระบารมีเจ้านายพระองค์ส�าคัญ 

ผู้ทรงพระเมตตาเสด็จมาจนถึงบ้านร้องแง ในวันนี้สุภาพสตรีหลาย 

คนแต่งกายพ้ืนเมืองแบบไทลื้อท้ังงดงามและแปลกตา

จากการสอบถามพูดคุยกับผู้คนเช้าวันนั้น ผมพอจะได้ความ 

ว่า บ้านร้องแงเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ทุกคนกล่าวถึงประวัติของตัวเอง 

ด้วยความภาคภูมิใจว่าเป็นชาวไทลื้อ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ส�าคัญ 

กลุ่มหนึ่งในพื้นที่นี้และบริเวณใกล้เคียง 

ตามความรู้ที่เล่าสืบต่อกันมา บรรพบุรุษที่เป็นผู้บุกเบิกมาตั้ง 

บ้านเรือนได้เดินทางมาจากเมืองลิน ซึ่งเป็นเมืองน้อยข้ึนอยู่กับเมือง 

สิบสองปันนา  ในดินแดนทางตอนใต้ของประเทศจีนในปัจจุบัน 

เมื่อมีบ้านแล้วก็ต้องมีวัด วัดท่ีเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านแห่งน้ีคือ 

วดัร้องแง ตามประวัตกิล่าวกันว่าสร้างขึน้เมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๐ (ปีเดยีว 

กันกับการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยา) อุโบสถสร้างด้วยสถาปัตย- 

กรรมแบบไทล้ือดั้งเดิม ภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระ- 

พุทธรูปปางมารวิชัยฝีมือช่างพื้นบ้าน ฝาผนังมีการเขียนภาพจิตรกรรม 

แบบประเพณี ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือมีการแขวนตุงห้อยระย้าอยู่ 

ตามแนวระหว่างเสาไม้ต้นใหญ่สองข้างซ้ายขวาท่ีน�าสายตาเข้าไป 

สู่พระประธานและธรรมาสน์ที่ตั้งอยู่เย้ืองจากพระประธานไปทาง 

ด้านซ้ายมือเล็กน้อย บรรยากาศโดยท่ัวไปสงบเงียบร่มเย็น  ไม่ 

พลุกพล่าน  อุโบสถเองได้รับการดูแลอนุรักษ์เป็นอย่างดีจนเคย 

ได้รับรางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์มา 

แล้ว  ยังมีป้ายรางวัลเกียรติยศดังกล่าวติดอยู ่ด ้านหน้าอุโบสถ 
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  เท่าที่สังเกตเห็นได้จากสายตา พ้นจากบริเวณท่ีตั้งของบ้าน 

เรือนและวัดร้องแงแล้ว บริเวณโดยรอบก็เป็นทุ่งนาซึ่งช่วงเวลาขณะ 

นัน้ไม่มกีารท�านา แต่มกีารปลูกผกัและพืชไร่ระหว่างทีว่่างเว้นฤดกูาล 

ท�านาอยู่บ้าง  น่ันอาจจะท�าให้พอเข้าใจได้ว่าการท�ามาหากินของ 

พ่ีน้องแถวบ้านร้องแงแห่งน้ี  ยังคงเป็นไปตามแบบแผนดั้งเดิมตั้งแต่ 

คร้ังปู่ย่าตาทวด นั่นคือการท�าเกษตรกรรมเป็นหลัก  เหมือนกันกับ 

ผู้คนอีกหลายสิบล้านคนในเมืองไทย มองออกไปไกลสุดสายตา 

เห็นเทือกเขาท่ีมีความสูงไม่มากมายนักเป็นฉากหลังของภูมิประเทศ 

แถบนี้

รอคอยกันอยู่ไม่นานนัก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ  ก็เสด็จโดย 

เฮลิคอปเตอร์พระท่ีน่ัง มาถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ริมถนนใหญ่ที่อยู ่

ห่างจากบ้านร้องแงไปประมาณ ๕ นาที และประทับรถยนต์พระที่น่ัง 

มายังท่ีหมายตามก�าหนดเวลา ขั้นตอนพิธีการการเปิดใช้งานเครื่อง 

โทรมาตรพระราชทานส�าหรับหมู่บ้านแห่งน้ีเป็นไปอย่างเรียบง่าย 

และใช้เวลาไม่นานนกั จบจากเรือ่งพิธีการแล้ว สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอฯ 

ทรงพระด�าเนินทอดพระเนตรนิทรรศการที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องรวม 

ถึงหน่วยงานในพ้ืนท่ีจัดถวาย นอกจากเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการเป็น 

ผู ้กราบทูลรายงานแล้ว  ยังมีชาวร้องแงตัวจริงเสียงจริงกราบทูล 

รายงานเรื่องการท�ามาหากินของเขา และประเด็นส�าคัญคือเรื่อง 

การใช้น�้าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีแห่งน้ีด้วย  เรื่องที่เล่าถวายนั้นคือ 

เร่ืองความจริงของชีวิตท่ีเกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวัน และแน่นอนว่าย่อม 

อยู่ในสายพระเนตรและความสนพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ 

เป็นอย่างยิ่ง

ระหว่างท่ีทอดพระเนตรและทรงสดับรับฟังเร่ืองราวต่างๆ อยู่ 

น้ันเอง ช่วงหน่ึงของค�ากราบทูลรายงานของคุณผู้ชายชาวร้องแง 
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อุโบสถ วัดร้องแง ต�าบลวรนคร อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน
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พระพทุธรปูปางมารวชิยั พระประธานภายในอโุบสถ วดัร้องแง

ตุงห้อยระย้า ตามแนวระหว่างเสาไม้ต้นใหญ่สองข้างซ้ายขวา 
ภายในอุโบสถ วัดร้องแง
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ธรรมาสน์ภายในอุโบสถ วัดร้องแง



เสียงก้องจากร้องแง23

ภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถ วัดร้องแง
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คุณผู้ชายคนน้ันก็กราบทูลขึ้นว่า  การแบ่งปันและการจัดการการ 

ใช้น�า้เพ่ือท�าไร่ไถนาของผูค้นทัง้หลาย ใช้วิธีการตาม  “หลกักฎหมาย

มังรายศาสตร์” และได้ท�าอย่างนี้สืบเนื่องกันมาต้ังแต่ครั้งบรรพบุรุษ 

แล้ว  เมื่อได้ทรงฟังค�ากราบทูลดังนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ ทรง 

ผินพระพักตร์มาทางผมที่ยืนเฝ้าอยู่ไม่ไกลนัก  เพราะทรงทราบดีว่า 

ผมเป็นครูกฎหมายและสอนวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายเสียด้วย 

พระองค์เองก็ทรงเป็นนักกฎหมายและทรงรับราชการเป็นอัยการอยู่ 

จนถึงทุกวันน้ี พลางแย้มพระสรวลและรับสั่งทวนค�าชาวร้องแงผู้น้ัน 

อีกครั้งหนึ่งว่า  “กฎหมายมังรายศาสตร์!”

แน่นอนว่าผมเองก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยกับเรื่องนี้  เพราะแม้จะ 

ได้เคยอ่านหนังสือมาแล้วหลายเล่มว่า กฎหมายมังรายศาสตร์ยังมี 

อิทธิพลอยู่มากพอสมควรในชีวิตของพ่ีน้องเกษตรกรทางภาคเหนือ 

ในหลายจังหวัด แต่ด้วยความที่เป็นชาวกรุง ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสแรก 

ทีผ่มได้พบเรือ่งราวในเร่ืองเล่าเร่ืองอ่าน ในแง่มมุของภาคปฏบิตัจิรงิๆ 

บ้าง

ตลอดวันที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอยู่ในพ้ืนท่ี  ได้มีรับสั่งกับ 

ผมเพ่ิมเติมว่า  เรื่องการใช้กฎหมายมังรายศาสตร์ที่เป็นกฎหมายเก่า 

และเป็นกฎหมายจารีตประเพณีที่มีความเป็นมายาวนาน มาเป็น 

ประโยชน์ในชีวิตยุคปัจจุบันอย่างนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก น่าจะ 

ได้มีการน�าเรื่องเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังและใช้เป็นแบบอย่างหรือกรณี 

ศึกษาเพ่ือขยายผลได้

ผมสนองพระวาจาว่าขอรับพระราชทานเร่ืองนี้ใส่เกล้าใส่กระ- 

หม่อม และจะได้ท�าการบ้านต่อไป

ต่อไปนี้เป็นการส่งการบ้านของผมครับ





ล้านนาประเทศ-
กฎหมายมังรายศาสตร์

๒ 



ก่อนที่จะเข้าไปเดินเที่ยวชมบ้านร้องแงซึ่งเป็น 

พ้ืนท่ีเป้าหมายส�าคัญของการท�าการบ้านครั้งนี้  ผม 

อยากจะชวนท่านผู้อ่านขี่ม้าเลียบเมือง มาท�าความรู้จัก 

กันกับค�าส�าคัญสองค�า  คือค�าว่า  “ล้านนา”  ค�าหนึ่ง 

และ  “กฎหมายมังรายศาสตร์”  อีกค�าหนึ่งเสียก่อน 

หลายท่านอาจจะมีความรู้ที่ลึกซ้ึงเก่ียวกับท้ังสองเรื่อง 

นี้อยู่แล้ว  ก็ต้องขออภัยท่ีจะน�ามะพร้าวห้าวมาขายสวน 

และขอเกริ่นความไว้ในเบื้องต้นด้วยว่า ความรู้เหล่าน้ีมี 

ท่านผู้ใหญ่และนักวิชาการหลายท่านได้พูดได้เขียนไว้ 

ในหนังสือหลายเล่มแล้ว ผมท�าหน้าท่ีได้ก็แต่เพียงคัด 

ย่อความรู้ที่ครูบาอาจารย์เหล่าน้ันได้อธิบายมาแต่ก่อน 

และมาเรียบเรียงไว้เพ่ือความเข้าใจที่จะได้เห็นภาพรวม 

ก่อนที่จะได้เห็นภาพเล็กของบ้านร้องแงต่อไป
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ล้านนา หมายถึงอะไร

ค�าว่า  “ล้านนา”  น้ี ศาสตราจารย์เกียรติคุณสรัสวดี อ๋องสกุล 

ผู ้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถ่ินล้านนาแห่งมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่  ได้อธิบายไว้ในหนังสือเรื่อง ประวัติศาสตร์ล้านนาฉบับ

สมบูรณ์ ว่า

“...ล้านนา หมายถึงดินแดนที่มีนามากมาย ประมาณนับได้

เป็นจ�านวนล้าน  เป็นค�าคู่กับล้านช้าง คือดินแดนที่มีช้างนับล้านตัว

ตั้งแต่ทศวรรษ ๒๕๒๐ ‘ล้านนา’ ได้รับการยอมรับว่าเป็นค�าท่ีถูกต้อง

(มิใช่ลานนา) ความเข้าใจผิดนั้นมีเหตุสองประการ ประการแรกใน

อดีตไม่เคร่งครัดการใส่วรรณยุกต์ ประการท่ีสองพระบรมราชวินิจฉัย

ของรัชกาลที่ ๕  ว่า  ‘ลานนา หมายถึง ท�าเลท�านา’ คู่กับลานช้าง

เพราะเชื่อว่า  ‘เมืองหลวงพระบางเป็นที่เขาห้วยป่าดง ท�านองจะมี

ช้างมาก’ หลังจากนั้นมาค�าว่า ลานนา  ก็ใช้ในกรุงเทพฯ และแพร่

หลายไปท่ัวประเทศสยาม  โดยใช้ในหนังสือแบบเรียนและเอกสาร

วิชาการต่างๆ ค�าว่า ลานนา จงึใช้กันมาเป็นเวลาเกือบหน่ึงศตวรรษ...”

ค�าถามที่เราทุกคนคงอยากรู ้ต่อไปคือค�าถามว่า ดินแดนท่ี 

เรียกว่าล้านนาในอดีตน้ีมีขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาลสักเพียงใด ใน 

ทางวิชาการแล้วถือกันว่าดินแดนท่ีเรียกว่าล้านนามีอาณาเขตทาง 

ทิศเหนือจรดเมืองเชียงรุ ่ง  (หรือเมืองจิ่งหง ปัจจุบันอยู่ในมณฑล 

ยูนนานทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน) ทิศตะวันออกจรด 

แม่น�้าโขง ติดต่อกับอาณาจักรล้านช้าง  (ดินแดนส่วนหนึ่งที่เป็น 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทุกวันน้ี)  ทิศใต้จรดกับรัฐ 

สุโขทัย  ซ่ึงเป็นอีกรัฐหนึ่งที่มีอายุร่วมสมัยกับดินแดนล้านนา ต�าบล 

ที่เป็นแดนต่อแดนคือเมืองตากหรืออ�าเภอบ้านตากในปัจจุบัน ส่วน 
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แผนที่แสดงขอบเขตอาณาจักรล้านนาในอดีต
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ทิศตะวันตกกว้างไกลไปจนจรดแม่น�้าสาละวินติดต่อกับรัฐฉานใน 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  (เมียนมาร์)

จากท่ีอธิบายมานี้คงพอเห็นได้แล้วนะครับว่า ดินแดนล้านนา 

คร้ังโน้นมคีวามกว้างใหญ่ไพศาลพอสมควร และปัจจบุนัก็คอืดนิแดน 

ทีอ่ยู่ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี เมยีนมาร์ ลาว และประเทศ 

ไทย ต่อเน่ืองกัน และต้องท�าความเข้าใจตกลงกันเสยีก่อนว่า ประเทศ 

ทั้งสี่ที่ออกชื่อไปข้างต้นน้ัน  เป็นการกล่าวชื่อประเทศตามข้อเท็จจริง 

ปัจจบุนั แต่เมือ่หลายร้อยปีก่อน เราไม่อาจกล่าวได้ว่ามปีระเทศทีเ่ป็น 

“รัฐชาติ” อย่างนี้เกิดขึ้นแล้ว 

หากแต่ข้อเท็จจริงในครั้งนั้นคงต้องพูดว่า  ในดินแดนท่ีเป็น 

ล้านนาดังท่ีกล่าวมาข้างต้นก็ดี หรือในดินแดนอื่นท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน 

ในภูมิภาคน้ีก็ดี มีอาณาจักรใหญ่น้อยที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “นครรัฐ” 

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็นจ�านวนมาก

ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดคือ  ในดินแดนท่ีเราเรียกว่าล้านนาที่มี 

อาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลน้ี มีบางนครรัฐท่ีตกอยู่ในอ�านาจของ 

นครรัฐท่ีมีก�าลังแห่งอ�านาจเหนือกว่า  คร้ันได้จังหวะมีโอกาส  ก็ 

ประกาศตนเป็นอิสระ แต่ละนครรัฐเป็นมิตรไมตรีกันบ้าง  เป็นศึก 

สงครามกันบ้าง และบ่อยครั้งที่มีการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนครรัฐ 

ที่ต้ังอยู่ในดินแดนล้านนาโดยการแต่งงานหรือการเสกสมรสระหว่าง 

เจ้านายชั้นสูงต่างนครกัน อธิบายเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายก็ให้นึก 

ถึงแว่นแคว้นต่างๆ  ในทวีปยุโรปเมื่อสองร้อยหรือสามร้อยปีก่อน 

เขาก็ท�าอย่างเดียวกันนี้  ดังน้ันจึงไม่น่าแปลกใจที่เจ้านายในทวีป 

ยุโรปท่านเป็นพระญาติกันเกือบหมดทวีป

ภูมิประเทศของดินแดนล้านนามีลักษณะเฉพาะของตัวเอง 

แน่นอนครับว่าไม่ได้มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มอย่างภาคกลาง ซึ่งมองหา 

ภูเขาได้ยากเย็นเต็มที หากแต่ดินแดนในแถบนี้ภูมิประเทศเป็นเทือก
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เขาใหญ่น้อยท่ีต่อเน่ืองมาจากเทือกเขาในประเทศเพ่ือนบ้านท้ังจาก 

ฝั่งเมียนมาร์และจากมณฑลยูนนานของจีน

เมื่อเราเดินทางจากภาคกลางขึ้นไปภาคเหนือจะเห็นความ 

แตกต่างในข้อนีไ้ด้ชดัเจน ดนิแดนส่วนใหญ่ของพ้ืนทีท่ีเ่รยีกว่าล้านนา 

เป็นภูเขาใหญ่น้อย ที่ส่วนมากเป็นแนวขนานกันตามแนวเหนือ-ใต ้

พ้ืนท่ีตรงกลางระหว่างแนวเขามีลักษณะแคบและถูกบังคับให้อยู่ใน 

แนวเหนือ-ใต้เช่นเดียวกัน สภาพภูมิประเทศอย่างนี้กระทบไปจนถึง 

เส้นทางเดนิของแม่น�า้ส�าคญั เช่น แม่น�า้ปิง แม่น�า้วงั แม่น�า้ยม และ 

แม่น�้าน่าน แม่น�้าทุกสายก็ไหลลงสู่ปลายทางท่ีท่ีราบลุ่มภาคกลาง 

ตามแนวเหนือ-ใต้ไม่ผิดกัน

ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์เช่นนี้  บริเวณท่ีจะเป็นท่ีอยู่อาศัย 

และท�ามาหากินส�าคัญของผู้คนในดินแดนล้านนาแต่ครั้งโบราณคือ 

บริเวณท่ีราบซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งอยู่ระหว่างภูเขา แอ่งที่มีชื่อเรียก 

ทางวิชาการว่า  “แอ่งเชียงใหม่-ล�าพูน”  เป็นหุบเขากว้างใหญ่ที่มี 

ความอุดมสมบูรณ์มากกว่าแอ่งอื่นๆ จึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองเชียง- 

ใหม่สามารถตั้งมั่นเป็นเมืองส�าคัญและเป็นศูนย์กลางแห่งอ�านาจ 

ปกครองของดินแดนล้านนามาแต่ไหนแต่ไร

กฎหมายมังรายศาสตร์
หลักในการปกครองล้านนา

เมื่ออธิบายสภาพภูมิประเทศอย่างนี้แล้ว ย่อมเป็นท่ีเข้าใจได้ 

ว่า ดนิแดนทีเ่ป็นท่ีตัง้ของเมอืงน่าน และพ้ืนท่ีใกล้เคยีงซึง่หมายความ

รวมถึงบ้านร้องแงท่ีเราจะได้กล่าวต่อไปด้วยน้ัน ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีราบ 

ท่ีมีบริเวณไม่กว้างใหญ่นัก  ไม่ได้มีชื่อทางวิชาการที่เรียกว่าแอ่งน้ัน 

แอ่งน้ีเป็นการเฉพาะ เมือ่ผูค้นทัง้หลายท�ามาหากินโดยการเพาะปลกู 
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ท�าการเกษตร การบริหารจัดการเรื่องน�้ากินน�้าใช้ให้พอเพียงจึงเป็น 

เรื่องท่ีมีความส�าคัญถึงขั้นคอขาดบาดตายเลยก็ว่าได้  ถ้าบริหาร 

จัดการไม่ดีแล้วเรื่องต้องยุ่งแน่ครับ

ด้วยเรื่องราวทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่เป็นมาอย่าง 

นี้  เมืองเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในต�าแหน่งที่มีชัยภูมิสุดวิเศษคืออยู่ตรง 

กลางของบริเวณแอ่งเชียงใหม่-ล�าพูน จึงมีฐานะเป็นเมืองที่มีบทบาท 

น�าในอาณาจักรล้านนาอยู่เสมอ แม้เมืองน่านจะอยู่ห่างจากเมือง 

เชียงใหม่พอสมควร แต่  “รัศมี”  ของเมืองเชียงใหม่ในฐานะที่เป็น 

เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองย่ิงกว่าเมืองอ่ืนใดในดินแดนแถบนี้ก็ส่อง 

สว่างมาจนถึงเมืองน่านอยู่ดี แบบแผนการปกครอง กฎหมายจารีต 

ประเพณี หรือธรรมเนียมบ้านเมืองท่ีเมืองเชียงใหม่หรือเมืองทั้งปวง 

ในแอ่งเชียงใหม่-ล�าพูน ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นวิถีปกครองและวิถีชีวิต 

ย่อมส่งอิทธิพลมาถึงเมืองน่านและผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองน่านและ 

พ้ืนท่ีใกล้เคียงเป็นธรรมดา

เรื่องหน่ึงท่ีชาวน่าน บ้านร้องแงได้รับอิทธิพลมาจากเมือง 

เชียงใหม่  จะโดยรู้สึกตัวหรือไม่ก็ตาม และตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่มีใคร 

ก�าหนดเวลาได้แน่นอน  น่ันคือสิ่งท่ีเรียกว่า “กฎหมายมังรายศาสตร์” 

อันเป็นกฎหมายโบราณที่พญามังราย พระเจ้าแผ่นดินผู้ครองนคร 

เชียงใหม่โปรดให้รวบรวมและเขียนขึ้นส�าหรับเป็นหลักฐานในการ 

ปกครองและตัดสินคดีความเมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๕ ร่วมยุคร่วมสมัยกัน 

กับพ่อขนุรามค�าแหงมหาราชทีเ่รารูจ้กัและได้ยินพระนามกันอยูเ่สมอ 

แล้ว และว่ากันว่าทั้งสองพระองค์ก็ทรงเป็นพระสหายกันด้วย 

เอกสารน้ีบางทีก็เรยีกชือ่ต่างไปว่า “มงัรายศาสตร์” บ้าง “วินิจ- 

ฉัยมังราย” บ้าง กล่าวเฉพาะชื่อหลังที่เรียกว่า  “วินิจฉัยมังราย” นี ้

ชวนให้เข้าใจได้ว่าเป็นการเก็บรวบรวมค�าวินิจฉัยที่พญามังรายทรง 

วินิจฉัยตัดสินคดีต่างๆ แล้วมาประมวลเข้าเป็นเอกสารเพ่ือถือเป็น 
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แนวทางในการตัดสินคดีความที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันต่อไปใน 

วันข้างหน้า

น่าสนุกและน่าสนใจท่ีจะทราบต่อไปด้วยครับว่า  ต้นฉบับ 

หนังสือกฎหมายมังรายศาสตร์นี้มีหลายส�านวน ส่วนใหญ่มีเนื้อหา 

ต้องตรงกัน แต่อาจจะมีความผิดเพ้ียนกันไปบ้างในรายละเอียด 

บางประการซึง่กเ็ป็นธรรมดาทีส่ามารถเข้าใจได้  เพราะหนงัสอืเหล่านี ้

เด็กรุ่นปัจจุบันก็จะบอกว่าเป็น  “หนังสือท�ามือ” คือใช้วิธีคัดลอกกัน 

ต่อๆ มา ไม่ได้พิมพ์เป็นเล่มหนังสืออย่างที่เราคุ้นเคย  เพราะในสมัย 

นั้นยังไม่มีโรงพิมพ์เกิดขึ้นในเมืองไทย 

ต้นฉบับกฎหมายมังรายศาสตร์ท่ีนิยมอ้างอิงค้นคว้ากันอยู่ 

เสมอ ได้แก่ฉบับเสาไห้และฉบับวัดเชียงหม้ัน ฉบับหลังน้ันพบที ่

วัดเชยีงหมัน้ (หรอืวัดเชยีงมัน่) จงัหวัดเชยีงใหม่  ซึง่ก็ไม่ใช่เรือ่งแปลก 

อะไร เพราะจดุก�าหนดดัง้เดมิของกฎหมายน้ีก็อยู่ทีเ่ชยีงใหม่มาตัง้แต่

แรกแล้ว แต่ฉบับวัดเสาไห้นี่สิครับ พบที่อ�าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

น่าแปลกใจไหมครับว่าท�าไมจึงมีกฎหมายของดินแดนล้านนามา 

ปรากฏอยู่ที่สระบุรีได้ 

เร่ืองคือว่า  ในครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีการอพยพโยกย้าย 

ครอบครัวผู้คนจากดินแดนล้านนาลงมาตั้งถ่ินฐานอยู่ในภาคกลาง 

รวมทั้งบริเวณอ�าเภอเสาไห้ที่ว ่านี้ด้วย  ผู ้คนที่อพยพลงมาได้น�า 

กฎหมายมังรายศาสตร์ติดตัวลงมาด้วย ส่วนกฎหมายมังรายศาสตร ์

ฉบับที่ศาสตราจารย์  ดร. ประเสริฐ ณ นคร ผู้เป็นปราชญ์ในเรื่อง 

จารึกโบราณถอดความเรียบเรียงเป็นภาษาปัจจุบัน  เป็นฉบับที่คัด 

ลอกหรือเขยีนขึน้เมือ่ พ.ศ.๒๓๔๒ ตรงกับรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็ 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นับถอยหลังจากวันนี้ข้ึนไปก็เป็น 

เวลา ๒๒๐ ปีแล้ว

ยังมีกฎหมายมังรายศาสตร์อีกส�านวนหนึ่ง  ท่ีกรมชลประทาน 
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กฎหมายมังรายศาสตร์ฉบับเสาไห้
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กฎหมายมังรายศาสตร์ฉบับวัดเชียงหมั้น



วัดเชียงหมั้น (หรือวัดเชียงมั่น) 
จังหวัดเชียงใหม่
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ได้เคยพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือชื่อ กฎหมายของพระเจ้าเม็งราย

มหาราช พระยาเจ้าแห่งลานนาไทย  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐  โดยได้รับ 

ต้นฉบับมาจากอาจารย์ไกรศรี  นิมมานเหมินท์ และพระมหากมล 

โชติมัณโต แห่งวัดสันปากข่อย อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ได้ 

ถอดความเป็นภาษาไทยไว้ กรมชลประทานได้ยกย่องไว้ในการพิมพ์ 

ครั้งนั้นว่า  “...เป็นการแสดงให้เห็นว่ากิจการชลประทานซึ่งก�าลัง

เจริญรุดหน้าอยู่ในปัจจุบันน้ี ได้เป็นที่รู้จักกันมานับร้อยปีแล้ว...” ผม 

ได้อ่านกฎหมายมังรายศาสตร์ส�านวนน้ีแล้ว พบว่ามีเน้ือความหลัก 

เหมือนกันกับส�านวนอื่นๆ ในอีกหลายแหล่งครับ

อย่าลมืนะครับว่า ในยุคสมยัท่ีพระเจ้าแผ่นดนิเช่นพญามงัราย 

มีอ�านาจสิทธ์ิขาดในการปกครองบ้านเมืองในระบอบที่เรียกอย่าง 

ปัจจุบันว่า  “สมบูรณาญาสิทธิราชย์” ค�าสั่งของพระเจ้าแผ่นดิน  ไม่ 

ว่าจะเป็นค�าส่ังที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเพียงออกพระโอษฐ์เป็น 

ถ้อยพระวาจา  ก็มีฐานะเป็นกฎหมายของบ้านเมืองไม่แตกต่างกัน 

หลักการน้ีได้ใช้ต่อเน่ืองมาในเมืองไทยของเราจนกระทั่งสิ้นสุดสมัย 

ราชาธิปไตย

ถ้านึกว่ากฎหมายท่ีเขียนเมื่อประมาณ ๘๐๐ ปีก่อน แล้ว 

คัดลอกกันต่อๆ มา จนถึงฉบับสุดท้ายที่ค้นพบคือฉบับที่เขียนขึ้น 

เมื่อ ๒๒๐ ปีมาแล้ว  ยังคงใช้เป็นวิถีแห่งชีวิตอยู่ในชุมชนบ้านร้องแง 

จังหวัดน่าน และอีกหลายๆ แห่งในดินแดนท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปว่า 

ล้านนา เช่น อีกหลายอ�าเภอในจังหวัดเชียงใหม่มาจนถึงปัจจุบันนี้

เร่ืองแบบน้ีก็ควรอศัจรรย์ใจมใิช่น้อย ว่ากฎหมายทีพ่ญามงัราย 

หรอืพระเจ้ามงัรายทรงบัญญัตขิึน้  ยังไม่หายไปจากโลก และทีส่�าคญั

คือยังเป็นกฎหมายท่ีตอบค�าถามทันยุคทันสมัยอยู่เลยครับ

เล่นเอานักกฎหมายหรือนักนิติบัญญัติรุ่นปัจจุบันต้องคิด

หนักถ้าจะท้าแข่งขันกันเลยทีเดียว



เหมืองฝาย
เกิดจากความสามัคคี

๓



เป็นข้อเท็จจริงท่ีรู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่าคนไทย 

ทุกภูมิภาคกินข้าวเป็นอาหารประจ�าวัน  เหมือนอย่างที ่

ฝร่ังหลายประเทศกินขนมปังวันละมื้อสองมื้อ คนไทย 

กินอาหารอย่างอื่นก็ไม่อิ่มอกอิ่มใจเหมือนกินข้าวครับ 

ถ้าไม่ได้กินข้าวหลายวันนี่เรื่องใหญ่ถึงล้มถึงตายกันเลย 

ทเีดยีว เหมอืนอย่างท่ีมสี�านวนบอกไว้ว่า “อดข้าวดอกนะ

เจ้าชวิีตวายไม่ตายดอกเพราะอดเสน่หา” นัน่อย่างไรครบั

ข้าวท่ีคนไทยบรโิภคน้ันอาจแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท 

ใหญ่ คือข้าวเจ้าและข้าวเหนียว หากกล่าวถึงดินแดน 

ในแถบล้านนา เป็นทีท่ราบกันดีว่าข้าวเหนียวเป็นอาหาร 

ที่ได้รับความนิยมมากกว่าข้าวเจ้า

จากหลักฐานโบราณคดีที่ค้นพบในหลายแหล่ง 

ทัว่ประเทศไทยน่าจะพอกล่าวได้ว่าดนิแดนทีเ่ป็นประเทศ 

ไทยทุกวันน้ีมีการปลูกข้าวมาเป็นเวลานับพันปีแล้ว 

ตัง้แต่สมยัก่อนประวัตศิาสตร์มาจนถึงสมยัประวตัศิาสตร์

เสียด้วยซ�้า  ข้าวที่ปลูกกันมาแต่เดิมนั้นมีทั้งข้าวเมล็ด 
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ใหญ่ซึ่งเป็นข้าวไร่ที่ปลูกในพ้ืนที่สูงหรือข้าวเหนียวที่เป็นข้าวนาด�า 

ต่อมาภายหลังพ้ืนท่ีภาคกลางจงึมกีารปลกูข้าวเมลด็เรยีวหรอืข้าวเจ้า 

มากขึ้น ขณะท่ีพ้ืนท่ีภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างย่ิงในแอ่งเชียงใหม่- 

ล�าพูน และน่าจะล่วงเลยมาจนถึงพ้ืนท่ีจังหวัดน่านและบริเวณใกล ้

เคียงด้วย มีความนิยมปลูกข้าวเหนียวเป็นพืชผลหลัก

การท�านาข้าวเหนียวหรือนาอะไรก็แล้วแต่  นอกจากก�าลัง 

แรงงานแล้วยังต้องการปัจจัยส�าคัญ ๒ อย่าง คือ ที่ดินและน�้าเพื่อ 

การเพาะปลูก ถ้าเราย้อนกลับไปดูกฎหมายเก่าตั้งแต่ครั้งโบราณ มี 

กฎหมายมังรายศาสตร์ที่เราได้เคยกล่าวมาบ้างแล้วและกฎหมาย 

ท้องถิ่นล้านนาที่มีชื่อแตกต่างกันไปอีกหลายฉบับที่มีเนื้อหาใกล้เคียง 

กัน ต่างมีความจ�าเป็นต้องวางหลักเกณฑ์ในเรื่องการใช้ท่ีดินและ 

การจัดสรรน�้าเพ่ือการเกษตรให้ชัดเจนท้ังส้ิน 

มผู้ีท�าการศกึษาไว้ใน รายงานการวิจยัวเิคราะห์กฎหมายล้านนา

โบราณ  โดยอาจารย์ลมูล จันทน์หอม อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย 

วิทยาลัยครูเชียงใหม่  เมื่อกว่า ๓๐ ปีมาแล้ว  (พ.ศ. ๒๕๒๙) พบว่า 

มีกฎหมายท้องถ่ินล้านนาท่ีมิได้ใช้ชื่อว่ากฎหมายมังรายศาสตร์ แต ่

มีเน้ือหาท�านองเดียวกันอีกหลายฉบับ ได้แก่ กฎหมายโคสาราษฎร ์

ธรรมศาสตร์หลวง กฎหมายวัดกาสา หัตถกัมมวินิจฉัยบาลีฎีการอม 

ธรรมศาสตร์สรรพสอน ธรรมศาสตร์ปากกอง และกฎหมายพระเจ้า 

น่าน 

เนื้อหาของกฎหมายเหล่านี้มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก และ 

เมื่อเวลาผ่านไปเน่ินนานนับร้อยปี  ชาวนาท่ียึดถือการปฏิบัติตาม 

กฎหมายเหล่าน้ีเป็นวิถีชีวิตก็จ�าไม่ได้เสียแล้วว่าสิ่งท่ีตนเองยึดถือ 

ปฏิบัติมาจากครั้งปู่ย่าตายาย มีท่ีมาจากกฎหมายชื่ออะไรเล่มใด 

รู้แต่ว่าได้ท�าอย่างน้ีมาหลายชั่วคน ใครๆ  ก็รู้และก็ปฏิบัติเหมือนกัน 

เมื่อท�าแล้วก็เกิดความสงบสุขขึ้นในชุมชนในหมู่บ้าน 
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เร่ืองอย่างนี้น่าคิดอยู่ไม่ใช่น้อยว่า ถ้ากฎหมายเป็นกฎหมาย 

ท่ีมคีณุภาพ เป็นธรรม และเป็นกฎหมายทีป่ระชาชนยอมรบันบัถือว่า 

มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ของเขา สามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตให ้

เขาได้ การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นเพียงจารีตประเพณีที ่

ทรงจ�าสบืเน่ืองกันต่อมา ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ทีค่อขาดบาดตายเสยีแล้ว

กฎหมายท่ีอยู่ในใจดีกว่ากฎหมายท่ีอยู่บนกระดาษตั้ง

มากมาย จริงไหมครับ

ประเภทของนา
ในล้านนา

เรามาคุยกันเรื่องท�านาต่อดีกว่า  เมื่อก้ีนี้เราพูดค้างกันอยู่ตรง 

ที่ว่า การท�านาน้ันต้องการปัจจัยพ้ืนฐานคือท่ีดินและน�้า สองอย่างน้ี 

ขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่ง นาก็ไม่เป็นนา

ข้อมูลจากหนังสือเรื่อง ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรม

แอ่งเชียงใหม่-ล�าพูน ของรัตนาพร  เศรษฐกุล ซึ่งเป็นผลงานท่ีได้รับ 

ทุนสนับสนุนจากฝ่ายชุมชนและสังคม ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัยพิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เล่าถึงเรื่องระบบการใช้ที่ดิน 

ในแอ่งเชียงใหม่-ล�าพูน ว่านาในพ้ืนท่ีดังกล่าวแบ่งเป็น ๓ ประเภท 

คือ

๑. นาหลวง คอืนาของกษตัรย์ิ ผลผลติทัง้หมดเป็นของกษตัรย์ิ 

โดยมีไพร่เป็นแรงงานทั้งหมด

๒. นาขุม หรือนาขุมราชการ  เป็นนาที่กษัตริย์มอบให้ขุนนาง 

ข้าราชการเพ่ือรับประโยชน์จากผลผลิตและแรงงานของไพร่  นา 

ประเภทน้ีไม่สามารถกัลปนาและไม่ให้สืบมรดก สันนิษฐานว่านา 
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ขุมนี้คือนาที่แต่ละหมู่บ้านเป็นเจ้าของ แต่ต้องส่งสวยให้เจ้านายท้าว 

ขุนที่กินนาของหมู่บ้านนั้นๆ

๓. นาวดั  เป็นนาท่ีได้รบักัลปนาจากกษตัรย์ิ ขนุนางข้าราชการ 

หรือชาวบ้านท่ีได้รับอนุญาตจากกษัตริย์  ผลผลิตและแรงงานใช ้

ประโยชน์ส�าหรับวัดและพระภิกษุสงฆ์  กฎหมายระบุห้ามกัลปนา 

นาขุมราชการ แต่หากได้ขออนุญาตหรือขอซื้อจากกษัตริย์ก็สามารถ 

กัลปนาได้ หากจะถางป่าท�านาเพ่ือถวายวัดก็ต้องขออนุญาตจาก 

กษัตริย์ก่อนเช่นกัน

ขออนุญาตขยายความค�าว่า  “กัลปนา”  สักนิดนะครับ ค�านี ้

เป็นค�าเก่าในระบบกฎหมายของไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย

สถาน พ.ศ. ๒๕๕๔  อธิบายให้ความหมายว่า หมายถึง  ท่ีดินหรือ 

สิ่งอื่นเช่นอาคารซึ่งเจ้าของอุทิศผลประโยชน์ให้แก่วัดหรือศาสนา 

ขยายความต่อไปว่า ประเทศไทยของเราเป็นดินแดนที่ประชาชน 

เคารพนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักชัยของชีวิต  เพ่ือท�านุบ�ารุง 

พระศาสนา และเป็นการสร้างบุญกุศลที่ถาวรย่ังยืน 

มีธรรมเนียมครั้งเก่าที่พระเจ้าแผ่นดินหรือผู้มีฐานะจะยกท่ีดิน 

เป็น “กัลปนา” ให้แก่วัดน้ันวัดนี้  พูดอย่างนักกฎหมายปัจจุบันก็ต้อง 

บอกว่ากรรมสิทธ์ิยังไม่ขาดไปจากเจ้าของที่แท้คือพระเจ้าแผ่นดิน 

หรือผู้ท่ียกท่ีดินให้เป็นกัลปนา  วัดไม่ได้มีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

ที่ดิน  เพียงแต่ได้รับประโยชน์ท่ีเกิดมีขึ้นจากใครก็แล้วแต่ท่ีเข้ามาท�า 

มาหากินในท่ีดินกัลปนาผืนนั้น คติอย่างนี้มีอยู่ทั่วไปในทุกภูมิภาค 

และรวมถึงดินแดนล้านนาในแอ่งเชียงใหม่-ล�าพูน และน่าเชื่อว่าจะ 

ได้ใช้ตลอดไปจนถึงเมืองน่านและบริเวณใกล้เคียงด้วย

อย่างไรก็ดี การแบ่งนาเป็น ๓ ประเภทดังที่เล่ามาข้างต้นน้ัน 

ปัจจุบันก็เป็นเร่ืองล่วงเลยสมัยแล้ว นาที่ใช้เพาะปลูกข้าวเหนียว 

ทั่วไปในดินแดนล้านนาเป็นนาท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชนตามระบบ 
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กฎหมายทีใ่ช้อยู่ในปัจจบุนั ไม่มฐีานะเป็นนาหลวงหรอืนาขุมอกีต่อไป 

ส่วนนาที่เคยเป็นนาวัดหรือนากัลปนา  ก็ปรับรูปแบบเข้าสู ่ระบบ 

กฎหมายปัจจุบัน คือออกโฉนดให้วัดถือกรรมสิทธิ์เองเลยทีเดียว มี 

ฐานะเป็นที่ธรณีสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตัวอย่างในเมือง 

น่านก็เช่น วัดพระธาตุช้างค�้า และ วัดพระธาตุแช่แห้ง สองพระ- 

อารามน้ีมีท่ีดินธรณีสงฆ์ซึ่งเป็นที่นาอยู่ในเขตอ�าเภอเมือง มีพ้ืนท่ี 

พอสมควร และได้จัดผลประโยชน์ มีผู ้เช่าท�านา  ได้ดอกผลบ�ารุง 

พระศาสนาสืบมาจนทุกวันนี้

มาพูดคุยกันถึงเรื่องน�้าที่ใช้เพ่ือการท�านากันบ้าง ตามภาษาที่ 

ปรากฏอยู่ในกฎหมายเก่าทัง้หลาย ได้จ�าแนกนาออกเป็น ๒ ประเภท 

ตามลักษณะการใช้น�า้ท�านา เรยีกว่า “นาน�า้ฝน” และ “นาน�้าเหมือง”

เป็นค�าท่ีตรงไปตรงมาดีครับ

นาน�้าฝน หมายถึงนาท่ีใช้น�้าที่มาจากฝนฟ้าตามธรรมชาติ 

ส่วนนาน�้าเหมืองนั้นไม่ได้หมายความถึงนาที่ใช้น�้าจากเหมืองแร ่

อย่างทางปักษ์ใต้นะครับ หากแต่หมายถึงเหมืองฝาย  เฉพาะค�าว่า 

“เหมือง” ค�าเดียวน้ันนอกจากแปลว่า บ่อ แล้วยังแปลว่า  ร่องน�้า 

ส�าหรับชักน�้าเข้าไปหล่อเลี้ยงพ้ืนท่ีเพาะปลูก  เช่น การชักน�้าจาก 

เหมืองเข้านาได้ด้วย พอประกอบค�าว่า  “ฝาย” ต่อท้ายเข้าไป กลาย 

เป็นค�าว่า  “เหมืองฝาย” พจนานุกรมบอกว่าหมายถึงคลองส่งน�้าที่มี 

ท�านบก้ัน อธิบายขยายความโดยผมเองว่า  เมื่อคลองส่งน�้ามีความ 

ยาวมาก ก็จะมกีารท�าท�านบก้ันเป็นระยะ เพ่ือกักเก็บน�า้ให้ได้ปรมิาณ 

มากพอสมควรและมีระดับสูงขึ้น สูงมากพอที่จะไหลเข้าไปในคลอง 

ซอยที่เป็นคลองสาขาที่อยู่ริมคลองใหญ่  เป็นการกระจายน�้าออกไป 

ให้ทั่วถึงตามแปลงนาที่มีพ้ืนที่กว้างขวาง หากมิได้ท�าท�านบเช่นว่านี้ 

กระแสน�้าก็จะไหลไปโดยเร็วตามคลองเส้นใหญ่ การใช้ประโยชน์ 

จากน�้าเพ่ือการท�านาก็จะเปล่าเปลืองและไม่เป็นการทั่วถึง



ธงทอง จันทรางศุ 44

วัดพระธาตุช้างค�้า จังหวัดน่าน
ที่มา : จุฑารัตน์ จิตโสภา



วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน
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คุ้มครองเหมืองฝาย 
การท�าระบบเหมืองฝายนี้เป็นการใหญ่การโต ไม่สามารถท�า 

เองได้แต่เพียงล�าพังแรงงานของครอบครัวเดียวหรือสองครอบครัว 

หากแต่ต้องเป็นความสามัคคีร่วมใจกันระหว่างคนในชุมชนที่มีผล 

ประโยชน์ร่วมกันคือการท�านาท่ีมีผืนนาต่อเน่ืองกันเป็นบริเวณกว้าง 

ขวาง  เมื่อข้อเท็จจริงเป็นอย่างน้ี  “กฎหมายมังรายศาสตร์ ฉบับเสาไห้” 

ที่เขียนขึ้นเมื่อแปดร้อยปีก่อนและคัดลอกสืบต่อกันมา จึงได้วาง 

หลักส�าคัญไว้สองข้อ ซึ่งศาสตราจารย์  ดร. ประเสริฐ ณ นคร  ได้ 

ปรวิรรตหรือถอดความ และปรากฏอยู่ในหนังสือเรือ่ง “มงัรายศาสตร์” 

ฉบับพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ ในงานพระราชทานเพลิงศพ 

หลวงโหตรกิตยานุพัทธ์  (อาสา โหตระกิตย์)  เป็นภาษาปัจจุบันว่า

“มาตรา ๑ ผู้ใดขุดเหมือง ผ่านที่นาของท่านโดยไม่บอกให้

เจ้าของได้ทราบ ให้ไหม ๓๓,๐๐๐ เบี้ย อีกนัยหนึ่งให้ไหม ๑๑,๐๐๐

เบี้ย

มาตรา ๑ ท�านาติดกัน ผู้หนึ่งชวนไปทดน�้าเข้านา  มันไม่ยอม

ไปช่วย แต่คอยขโมยน�า้จากนาท่าน หรอืแอบขดุหนองน�า้ท่าน เจ้านา

เจ้าหนองได้ฆ่ามันตายก็เป็นอันส้ินสุดกันไป อย่าว่าอะไรแก่    เจ้านา

ผิไม่ฆ่ามัน  ก็ให้ไหม ๑,๑๐๐,๐๐๐  เบี้ย  (ฉบับนอตองว่า แสนหนึ่ง

หมื่นเบี้ย)”

เพียงที่เขียนไว้สองมาตรานี้  ก็อธิบายอะไรได้มากพอสมควร 

ครับ 

หลักการส�าคัญของการสร้างระบบเหมืองฝายขึ้นในท้องถ่ิน 

หรือชุมชนใดก็ตาม ต้องเกิดจากความสามัคคีเห็นพ้องต้องตรงกัน 

ของทุกคนทีจ่ะท�างานส�าคัญชิ้นนี้ด้วยกนัเพือ่เป็นประโยชน์สาธารณะ

การจะไปขุดเหมืองฝายผ่านท่ีนาของใครก็ตามแต่  เจ้าของนา 

ต้องยินยอมอนุญาต และน่ันน่าจะหมายความต่อไปด้วยว่า การใช้ 
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ที่นาส่วนน้ันเพ่ือการขุดเหมืองฝายจะไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น หากแต่ 

เป็นความเสียสละหรือยินยอมพร้อมใจกันของทุกคนเพ่ือเข้าหุ้นส่วน 

กันเป็นประโยชน์ส่วนรวม ต้นทุนในเรื่องที่ดินเพ่ือการท�าเหมืองฝาย 

จึงไม่มี  จะมีก็แต่เพียงเรื่องของแรงงานเท่านั้น แต่แรงงานน้ันเล่า 

ก็ไม่ใช่แรงงานที่ต้องจ่ายค่าจ้างค่าออน  เพราะเป็นเร่ืองที่ทุกคนที่จะ 

เป็นผู้ได้รับประโยชน์ต้องลงแรงร่วมกัน  เมื่อมีการชักชวนกันมาท�า 

เหมอืงฝาย ผูท่ี้เป็นเจ้าของนาในระบบเมอืงฝายทัง้หมดต้องมาลงแรง 

ด้วยกัน ถ้าใครไม่ได้มาลงแรง จะมาชบุมอืเปิบใช้น�า้จากระบบเหมอืง 

ฝายท่ีคนอื่นเขาช่วยกันท�า  ย่อมไม่เป็นการสมควร  ในทัศนะของ 

กฎหมายแล้ว  ผู้ที่กระท�าการอย่างนั้นเป็นคนมาลักขโมยน�้าเขา ผู้ที ่

เป็นเจ้าของระบบเหมืองฝายหรือนาแปลงที่ถูกลักน�้าไป จึงทรงสิทธ์ิ 

ทรงอ�านาจแม้ถึงขั้นที่จะฆ่าฟันผู้ลักขโมยน�้าถึงตายเลยทีเดียว ถ้า 

หากไม่ได้ลงมือลงไม้รุนแรงเพียงน้ัน  ก็มีสิทธ์ิท่ีจะเรียกค่าปรับจาก 

ผู้มาขโมยใช้น�้า 

สังเกตได้ว่าค่าปรับน้ีรุนแรงมากเมื่อเทียบสัดส่วนกันกับค่า 

ปรับกรณีท่ีบุกรุกเข้าไปท�าเหมืองในนาของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 

เพราะมีอัตราเบ้ียปรับสูงกว่ากันต้ังแต่สามเท่าจนถึงสามสิบเท่าเลย 

ทีเดียว แสดงให้เห็นอยู่ในทีว่า กฎหมายให้ความส�าคัญกับการท�า 

เหมืองฝายด้วยความร่วมมือจากทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

การดูแลคุ้มครองเหมืองฝายน้ีครอบคลุมไปจนถึงเรื่องกรณีที ่

มผีูท้�าให้เหมอืงฝายช�ารดุใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที ่ เช่น มคีนมาท�าลาย 

ฝายเพ่ือหาปลา หรือมีการก้ันน�้าเพื่อชักน�้าเข้าท่ีนาของตนเองโดย 

เฉพาะ แล้วปล่อยให้แปลงนาท่ีอยู่ตอนล่างลงไปเสียหาย หากข้าว 

กล้าเสียหายเท่าใดก็ต้องชดใช้ทั้งหมด

ย่ิงถ้าเป็นเร่ืองของการท�าลายเหมืองฝายโดยตรง  กฎหมาย

มังรายศาสตร์ ฉบับวัดไชยสถาน ซึ่งเป็นกฎหมายมังรายศาสตร์อีก 
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ส�านวนหน่ึง ระบุเอาโทษและก�าหนดค่าปรับว่า

“ผูใ้ดท�าลายปากเหมอืงช�ารุดเสยีหายคร่ึงหน่ึงก็ด ีหรอืเสยีหาย

ทั้งหมดก็ดี  ให้มันสร้างแทน ถ้ามันไม่สร้างแทน ฝายใหญ่เอาค่า

๓๓๐ เงิน ฝายเล็กเอาค่า ๑๑๐ เงิน หากไม่มีเงินเสียให้จับมัดใส่คุก

ไว้ หากใครจะไถ่ให้จ่ายเงินตามค่าฝาย หากไม่มีผู้ไถ่  ให้ขังคุกไว้

สามเดือน”

กฎหมายมังรายศาสตร์ ฉบับวัดเชียงหมั้น ก�าหนดความผิด 

และค่าปรับในกรณีการท�าลาย “แตนา” หรือท�านบเล็กที่ชาวนาช่วย 

กันท�าว่า

“ผู้ใดขุดท�าลายแตนาท่านเสีย ไหม ๑๐๐ เงิน แตใหญ่ ๑๐๐

บาท แตเล็ก ๕๐ เฟื้องแล”

แม้เป็นกรณีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยความประมาทไม่ใช่โดย 

เจตนา แต่ท�าให้ฝายช�ารุดเสียหาย  “กฎหมายมังรายศาสตร์ ฉบับ 

เสาไห้” ก็ก�าหนดว่า

“ผู้ใดไสแพล่องไปชนฝายท่านช�ารุดคานเสีย ให้มันสร้างแทน

หากสร้างแทนไม่ได้ ฝายใหญ่เอาค่า ๑๑๐  เงิน ฝายเล็ก ๕๒  เงิน

ล่องเรือแพใหญ่ถ่อพายไม่ไหว ชนฝายท่านช�ารดุคานเสยี ให้มนัสร้าง

แทน หากสร้างแทนไม่ได้ ฝายใหญ่เอาค่า ๕๒ เงนิ ฝายเล็ก ๒๓ เงิน

เหตุเพราะเหลือก�าลังมัน”

ตกลงเป็นอันว่า  ไม่ว่าจะกระท�าโดยเจตนาหรือโดยประมาท 

ให้มีความเสียหายเกิดข้ึนกับระบบเหมืองฝาย ผู ้กระท�าก็ต้องรับ 

ผิดชอบทั้งนั้น

เป็นอย่างไรครบัฝีมอืนักนติบิญัญตัเิมือ่แปดร้อยปีมาแล้ว ท่าน 

คิดไว้ละเอียดรอบคอบและเป็นระบบทีเดียวนะครับ  ย่ิงไปกว่าน้ัน 

ระบบกฎหมายล้านนาดั้งเดิมยังคุ้มครองและรับรองระบบความเชื่อ 

ตามจารีตประเพณีเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีดูแลคุ้มครองเหมืองฝายไว้ 



เสียงก้องจากร้องแง49

ด้วย มีความเชื่อมาแต่ดั้งเดิมว่าระบบเหมืองฝายน้ีมีผีหรือเทวดา 

เป็นผู้ดูแลรักษา แต่ละปีจะมีการเซ่นสรวงบวงพลี มีการสร้างศาล 

ซึ่งเป็นท่ีสถิตของเทวดาหรือผีที่ว่านี้  และเป็นวิถีชีวิตที่ทุกคนจะม ี

ความย�าเกรงเคารพบชูา กฎหมายเก่าท่ีชือ่ว่า “กฎหมายมังรายศาสตร์ 

ฉบับวัดไชยสถาน” ก�าหนดรายละเอียดเรื่องนี้ไว้ว่า

“ผู้ใดสามหาวไปท�าลายหอบูชาฝายท่านเสียหาย  ถือว่าผิดผี

ท�าให้ฝายช�ารุดเสียหาย ให้มันสร้างหอบูชาให้ดีดังเดิม แล้วให้มัน

แต่งเครื่องบูชาท�าพลีกรรม  ให้มันชอบแล้ว  ให้มันสร้างฝายไว้ให้

เหมือนเดิม”

“ถ้ามันไม่สร้างหอบูชาหาเครื่องพลีกรรมไม่ได้ ฝายก็ไม่ได้ท�า

ให้มันเสียค่าอาหารเลี้ยงคนทั้งหลายผู้มาสร้างฝายน้ันจนกว่าจะท�า

เสร็จ หากมันไม่ชอบเลี้ยง  (อาหาร) ให้เอาเงินมัน ๕๐ จ่ายเลี้ยงคน

ทั้งหลาย...”

จากท่ีเล่ามาท้ังหมดนี้คงพอเห็นได้แล้วนะครับว่า  เพ่ือให้การ 

ท�านาได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย สังคมเกษตรกรรมในดินแดนล้านนา 

สร้างหลักการให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน ท�างานด้วยกัน  เพ่ือผลประโยชน์ 

และความสุขร่วมกัน การสร้างระบบเหมืองฝายมีอยู่ทั่วไปในดินแดน 

ล้านนา ถ้าจะไปถามผู้คนในแต่ละท้องถ่ินว่าระบบเหมืองฝายที่มี 

การเก็บกักน�้าไว้ตั้งแต่ต้นน�้า แล้วผ่อนระบายน�้าลงมาทางแปลงนา 

ที่อยู่ตอนล่าง มีการทดน�้าเข้านาเป็นระยะๆ มีเหมืองฝายที่นับระยะ 

ทางติดต่อกันได้นับสิบกิโลเมตรในแต่ละระบบเกิดข้ึนมาตั้งแต่เมื่อไร 

พ่ีน้องผู ้คนท้ังหลายก็เห็นส่ายหน้า และตอบว่าไม่รู ้ไม่ทราบด้วย 

กันท้ังนั้น  เพราะเกิดมาก็เห็นระบบเหมืองฝายอย่างนี้แล้ว 

น่าจะสันนิษฐานว่าระบบเหมืองฝายที่บ้านร้องแง อ�าเภอปัว 

จังหวัดน่าน  ก็คงจะเกิดขึ้นนานนับร้อยปีแล้ว น่าสนใจไหมครับท่ี 

ระบบน้ียังมีชีวิตอยู่ มีลมหายใจท่ีสืบทอดจากรุ่นต่อรุ่น มีกฎหมาย 
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มังรายศาสตร์ท่ีทุกคนไม่เคยเห็นว่าหน้าตาเป็นอย่างไร  รู้แต่เพียงว่า

เรามีกฎหมายท่ียึดถือเป็นวิถีชีวิตต่อเนื่องจากปู่ย่าตายายมาจนถึง 

คนรุ่นเราอย่างนี้  เป็นกติกาอะไรสักอย่างหนึ่งท่ีมีไว้เพ่ือพวกเรา

เรามาเดนิเข้าไปท่ีบ้านร้องแงกันได้แล้วครบั ผมนัดคุยกับ

ใครหลายคนไว้ที่นั่น เชิญครับ





ชื่อบ้านนามเมือง 
“บ้านร้องแง”

๔



เรามาย้อนเส้นทางกันสักหน่อยครับ  ถ้าขับรถ 

หรือน่ังรถออกจากอ�าเภอเมืองน่านตามป้ายที่บอกว่า 

เป็นเส้นทางไปอ�าเภอปัว ด้วยระยะทาง ๖๐  กิโลเมตร 

ขับรถตามสบายจะใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง พอถึง 

อ�าเภอปัวแล้ว  เราจะเล้ียวขวาเข้าถนนสายย่อยเพ่ือพา 

เราไปสู่บ้านร้องแง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตต�าบลวรนคร  ไม่ถึง 

สิบนาทีเราจะถึงหมู่บ้านที่ว่าน้ี  ถนนสายหลักของหมู ่

บ้านมีเส้นเดียวครับ พาดผ่านกลางหมู่บ้าน และเลย 

ต่อไปไหนต่อไหนได้อีกมาก แต่เราจะหยุดท่ีหมู่บ้านน้ี 

ก็แล้วกัน

ก่อนท่ีจะเข้าไปเดินในหมู่บ้านคงมีค�าถามอยู่ใน 

ใจใครหลายคนว่า ชื่อ  “บ้านร้องแง” นั้น ฟังดูแปลก 

เสียจริงๆ ชื่อนี้มีความหมายเป็นพิเศษอย่างไรหรือ ผม 

ไปสืบความมาแล้วได้เร่ืองมาว่าอย่างนี้ครับ ค�าว่า  “แง”

เป็นชื่อของต้นไม้พ้ืนเมือง  ท่ีเดิมขึ้นอยู่มากในท้องถ่ินนี ้

มีชื่อแบบเต็มยศว่า  “ต้นมะแง” แต่ตอนนี้เหลืออยู่เพียง 
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แค่ต้นสองต้นเท่าน้ัน ต้นหนึ่งปลูกอยู่ตรงทางเข้าวัดร้องแงเลยทีเดียว 

  ต้นแง  เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่โตพอสมควร มีลูกหน้าตา 

คล้ายส้มโอแต่มีขนาดเล็กกว่ามาก ผิวคล้ายมะนาว มีจุกอยู่ตอนบน 

คล้ายมะกรูด รสชาติเปรี้ยวจัดจนรับประทานไม่ได้ 

ส่วนค�าว่า  “ร่อง”  น้ัน  เป็นค�าท่ีเขียนและออกเสียงอย่างคน 

ภาคกลาง ถ้าเป็นภาษาถ่ินจรงิๆ ต้องเรยีกว่า “ฮ้อง” แต่มคีวามหมาย 

อย่างเดียวกัน  คือเป็นทางระบายน�้าที่ท�าเป็นร่องไว้เห็นได้ชัด  รวม 

ความก็เห็นจะเป็นลกัษณะเด่นของหมูบ้่านแห่งน้ี คอืขึน้ชือ่อยู่ในเรือ่ง 

ของต้นแงและทางระบายน�้าที่ได้ใช้สอยกันมาแต่ดึกด�าบรรพ์

บ้านร้องแงเป็นหมูบ้่านหน่ึงในเขตพ้ืนทีข่องต�าบลวรนคร ต�าบล 

นี้มี ๘ หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีชื่อเรียกก�ากับด้วยหมายเลข และ 

มีชื่อเฉพาะของตัวเองด้วย  เช่น บ้านร้องแงเป็นบ้านหมู่  ๗ บ้าน 

หมู่ ๑ ชื่อบ้านต๊ึด บ้านหมู่ ๒ ชื่อบ้านเก็ต บ้านหมู่ ๓ ชื่อบ้านมอน 

บ้านหมู่ ๔  ช่ือบ้านแก้มราษฎร์พัฒนา บ้านหมู่ ๕ ชื่อบ้านแก้ม บ้าน 

หมู่  ๖ ชื่อบ้านสวนดอก และสุดท้ายปลายแถวคือบ้านหมู่ ๘ ชื่อ 

บ้านดอนแก้ว 

ผู้คนและธรรมเนียมประเพณี
ที่บ้านร้องแง

ผู้คนในต�าบลน้ีมีท้ังไทยวนและไทล้ือ แต่ละหมู่บ้านก็มีผู้ใหญ ่

บ้านของตัวเอง มีค�าเรียกเฉพาะเป็นภาษาถ่ินแถบนี้ว่า  “แก่บ้าน”

ไม่ได้เรียกว่า  “พ่อหลวง” อย่างเมืองเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียง 

ทางโน้น และถ้าผู้เป็นก�านันทั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านไหน 

ก�านันก็ควบสองต�าแหน่งเลยครับ  คือเป็นทั้งก�านันและเป็นแก่บ้าน 

ของหมู่บ้านน้ันด้วย  ไม่ต้องมีแก่บ้านซ�้าซ้อนกันอีกคนหน่ึง
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แผนที่จาก อ�าเภอเมืองน่าน ไปยัง อ�าเภอปัว 
ที่มา: googlemap
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ลูกแงหน้าตาคล้ายส้มโอ แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก
ผิวคล้ายมะนาว มีจุกอยู่บนคล้ายมะกรูด

รสชาติเปรี้ยวจัดจนรับประทานไม่ได้
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ปัจจุบันก�านันของต�าบลวรนครเป็นคนเดียวกันกับแก่บ้านของ 

บ้านร้องแง

ดังท่ีเกริ่นไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่า บ้านร้องแงเป็นที่อยู่อาศัยของ 

ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกกันว่า  “ไทลื้อ” ทุกวันนี้มีจ�านวนบ้าน 

เรือนในหมู่บ้านท้ังส้ิน ๒๓๙ ครัวเรือน มีการจัดระบบความสัมพันธ์ 

ภายในหมู่บ้านเป็นกลุ่มย่อย  เรียกว่า  “ป๊อก” หน่ึงป๊อกมีประมาณ 

๓๒ ครัวเรือน แต่อาจจะลดหย่อนลงไปบ้าง  เช่น ทุกวันนี้บ้านร้องแง 

มีเก้าป๊อก บวกลบคูณหารแล้วก็ใกล้เคียงครับ  เมื่อเกิดประเพณี 

สังคมอะไรข้ึน  เช่น มีงานศพหรืองานแต่งงาน  เป็นธรรมเนียมที่ทุก 

บ้านซึ่งอยู่ในป๊อกเดียวกันต้องมาช่วยลงแรงเป็นก�าลังและคนท่ีอยู่ 

ป๊อกอื่นก็มาช่วยเหมือนกัน แต่เป็นไปตามระบบสมัครใจหรือความ 

คุ้นเคยกัน

 ล่าม ผู้สื่อข่าวของหมู่บ้าน
ในหมู่บ้านแห่งนี้มีธรรมเนียมประเพณีที่เอื้อเฟื้อต่อการรวม 

กลุ่มอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เข้มแข็ง 

มาก นอกจากต�าแหน่งก�านันและแก่บ้านซึ่งผูกเชื่อมไว้กับระบบ 

ราชการแล้ว  ยังมีต�าแหน่งส�าคัญอีกต�าแหน่งหน่ึงคือ  “ล่าม” ตาม 

ความหมายที่เราเข้าใจกันอยู่ท่ัวไป ล่ามก็เป็นคนที่ท�าหน้าที่ถ่ายทอด 

ความหมายจากภาษาหน่ึงไปสู่อีกภาษาหนึ่ง  แต่ที่หมู ่บ้านแห่งนี้ 

ล่ามหมายถึงคนท่ีมีหน้าที่เป็นผู้ส่ือข่าวของหมู่บ้าน และเป็นสิ่งท่ีม ี

มาตั้งแต่ดั้งเดิมก่อนที่จะมีหอกระจายข่าวหรือมีระบบการสื่อสาร 

แบบปัจจุบันเกิดขึ้น

ล่ามนี้ได้รับต�าแหน่งโดยการเลือกตั้งจากที่ประชุมของทุกคน 

ในหมู่บ้าน มีค�าอธิบายในภาคปฏิบัติว่า  ในที่ประชุมนั้นจะมีการ 

ถามข้ึนว่าใครอยากสมัครเป็นล่ามบ้าง ถ้าไม่มีใครสมัคร ที่ประชุม 



หมู่บ้านร้องแง ต�าบลวรนคร อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน
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ก็จะช่วยกันส่งเสียงเชียร์ให้คนนั้นคนน้ีขึ้นเป็นล่าม  โดยมติเอกฉันท ์

คราวน้ีก็หนีไปไหนไม่รอดแล้ว ต้องเป็นล่ามละครับ

ล่ามมีหน้าท่ีหลักคือการกระจายข่าวให้ทุกคนได้รู ้ท่ัวถึงกัน 

เมื่อมีคนตายล่ามก็จะไป  “สู่ข่าว” คือร้อยหมากไปโยนไว้ที่ตีนบันได 

บ้านของทุกคน เป็นการแจ้งข่าวความตายที่เกิดขึ้นให้ทุกคนได้ทราบ

หน้าท่ีอีกอย่างหน่ึงคือการดูแลสมบัติส่วนกลางของหมู่บ้าน 

ที่ต้องใช้ในกิจการงานต่างๆ  เมื่อมีพิธีการอะไรเกิดขึ้น  เป็นต้นว่างาน 

หมั้น ล่ามจะเป็นผู้น�าข้าวของกองกลางเหล่านั้นไปใช้สอย จบงาน 

แล้วก็เก็บรักษาไว้ใช้ประโยชน์ส่วนรวมต่อไป

ล่ามน้ันได้ประโยชน์ตอบแทนบ้างเหมือนกัน ในสมัยก่อนล่าม 

จะได้รับข้าวเปลือกจากทุกบ้านเป็นค่าจ้าง  ในอัตราบ้านละหน่ึงถัง 

ในช่วงปลายเดือนธันวาคมท่ีเก็บเก่ียวไร่นาได้ผลบริบูรณ์แล้ว  มี 

ประเพณีของผู้คนในหมู่บ้านที่จะถวายข้าวใหม่แด่พระพุทธเจ้าและ 

พระสงฆ์ที่เรียกว่า  “ถวายตานข้าวใหม่”  (ถวายทานข้าวใหม่) น�า 

ส่วนหน่ึงของผลิตผลที่เก็บเก่ียวได้มาถวายวัด  วันเดียวกันน้ันก็จะ 

น�าข้าวหน่ึงถังมามอบให้ล่ามด้วย  นึกดูว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีบ้านอยู่ใน 

หมู่บ้านแห่งน้ีประมาณ ๒๐๐ ครัวเรือน ล่ามก็จะได้ข้าว ๒๐๐  ถัง 

ข้าวจ�านวนน้ีล่ามจะเก็บไว้กินเอง แจกจ่ายหรือจะน�าไปขายอย่างไร 

ก็ได้ทั้งสิ้น มาในชั้นหลังนี้  เพ่ือความสะดวกประเพณีก็เปลี่ยนไป 

เป็นว่าแต่ละบ้านอาจมอบข้าวสารหนึ่งถังหรือมอบเงินเท่าราคาข้าว 

สารหนึ่งถังให้แก่ล่าม สุดแต่ความสะดวกและตกลงกัน

ต�าแหน่งล่ามไม่มีวาระ  เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วก็อยู่ไปเรื่อย จน 

กว่าจะรู้สึกตนเองว่าท�าหน้าที่ล่ามไปไม่ไหวแล้ว ก็สามารถลาออกได้ 

ผู้คนทั้งหมู่บ้านก็จะประชุมกันเพื่อเลือกตั้งล่ามคนใหม่
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 อาจารย์วัด ผู้แนะนําทางพิธีกรรม
ในบ้านร้องแงนอกจากต�าแหน่งก�านัน แก่บ้าน และล่ามแล้ว 

ยังมีต�าแหน่ง  “อาจารย์วัด” อีกต�าแหน่งหนึ่งด้วย อาจารย์วัดน้ีคือ 

คนที่เคยบวชเรียนมานานปีแล้วสึกหาลาเพศมาเป็นฆราวาส จึงเป็น 

ผู้ท่ีคุ ้นเคยกับธรรมเนียมวัดและประเพณีต่างๆ  เมื่อมีพิธีการทาง 

ศาสนาเกิดขึ้นที่บ้านใดก็ตาม อาจารย์วัดย่อมผูกพันเป็นหน้าที่ที่จะ 

ต้องไปช่วยเหลือปฏิบัติแนะน�า  เช่น ใครเขามีงานข้ึนบ้านใหม่ แต่ง 

งานหรือสู่ขวัญ อาจารย์วัดต้องไปร่วมงาน ขาดไม่ได้ครับ นอกจาก

นั้นในวันพระ  เมื่อผู้คนทั้งหลายมาร่วมกันท�าบุญท�ากุศลที่วัดร้องแง 

อาจารย์วัดก็ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าในการกล่าวบูชาพระรัตนตรัยด้วย

ประโยชน์ตอบแทนที่อาจารย์วัดจะได้รับจากผู้คนท้ังหลายที ่

อยู่ในชุมชนก็อยู่ในลักษณะเหมือนกันกับล่าม คือได้ข้าวจากแต่ละ 

ครัวเรือนในอัตราหนึ่งถังต่อปีเหมือนกันครับ

 บวงสรวงเจ้าพ่อพญาลิน
ประเพณีส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะบ้านร้องแง คือ 

ความเชื่อว่าบ้านแห่งน้ีได้รับการปกปักรักษาดูแลโดยเจ้าหลวง ชื่อ 

ว่า  “เจ้าพ่อพญาลิน” หมายถึงเจ้าหลวงท่ีน�าไทลื้ออพยพจากเมือง 

ลิน ทางตอนใต้ของจนีมาตัง้บ้านเรอืนท่ีร้องแงเมือ่สองร้อยกว่าปีก่อน 

ในบริเวณไม่ห่างไกลกันกับวัดร้องแง จะมีศาลเจ้าหลวงตั้งอยู่กลาง 

ทุ่ง ศาลน้ันมีรูปช้างหน่ึงเชือกเป็นส�าคัญ น่าจะหมายถึงช้างที่เป็น 

พาหนะของเจ้าหลวงเมื่อตอนเดินทางโยกย้ายถ่ินฐาน แต่ละปีมี 

ประเพณีที่จะมีการบวงสรวงเจ้าหลวง ๓ ครั้ง ที่เรียกเป็นภาษาถ่ิน 

ว่า  “ป๋างเจ้าหลวง” ก�าหนดวันตามปฏิทินจันทรคติในวันขึ้น ๖ ค�่า 

เดือน ๔  วันขึ้น ๘ ค�่าเดือน ๖ และวันขึ้น ๑๒ ค�่าเดือน ๘
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เรือนแบบไทลื้อ บ้านร้องแง
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บรรยากาศภายในเรือนไทลื้อ บ้านร้องแง
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เมื่อถึงก�าหนดวันที่จะมีการบวงสรวง ล่ามมีหน้าที่ไปเก็บเงิน 

บ้านละ ๑๐ บาทถึง ๒๐ บาท มารวมกันเพ่ือท�าอาหารถวายเจ้าหลวง 

และบริวารของเจ้าหลวงซึ่งหมายถึงบรรดาผู้คน  เช่น ควาญช้าง 

ควาญม้าที่ติดตามเจ้าหลวงมาจากเมืองลิน อาหารท่ีถวายเจ้าหลวง 

นั้นมีกติกาว่าเป็นอาหารเจ แม้ท�าน�้าพริกก็ต้องเป็นน�้าพริกท่ีใส่เกลือ 

ไม่ใส่น�้าปลา ส่วนอาหารส�าหรับบริวารนั้นเป็นอาหารอะไรก็ได้ ถ้า 

เป็นเน้ือสัตว์ส่วนใหญ่ก็เป็นไก่ ค่าใช้จ่ายในการท�าอาหารบวงสรวง 

ทั้งหมดก็มาจากเงินของชาวบ้านทุกคนน่ันเอง

การท�าพิธีบวงสรวงแต่ละครั้ง ผู้ประกอบพิธีมีต�าแหน่งเรียก 

ว่า  “เข้าจ�้า” ต�าแหน่งน้ีไม่ใช่ว่าใครก็จะเป็นได้นะครับ กติกามีอยู่ว่า 

ต้องเป็นผู้ท่ีมีเช้ือสายสืบมาจากเจ้าหลวง และได้รับเลือกขึ้นมาท�า 

หน้าท่ี  เมื่อเป็นเข้าจ�้าแล้วก็มีกติกาในชีวิตบางอย่าง  เช่น  ไม่ให้กิน 

ข้าวในงานศพ  เพราะเจ้าหลวงห้ามไว้ ถ้ากินจะเกิดอาการปวดหัว 

ปวดท้องรุนแรง ถ้าไปงานแต่งงานหรืองานบวช  เข้าจ�้าสามารถกิน 

อาหารในงานน้ันได้ แต่ต้องกินก่อนคนอืน่ ห้ามกินของเหลอื ประเพณี 

อย่างนี้เป็นที่รู ้กันทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน และถือเป็นต�าแหน่งเกียรติยศ 

ที่มีความส�าคัญต�าแหน่งหน่ึงของชุมชน

นอกจากน้ันเจ้าหลวงยังมีนาเป็นของตนเองด้วยนะครับ  เจ้า 

หลวงเมืองปัวที่อยู่ไม่ห่างไกลกันนักมีนา ๒๒ ไร่ ส่วนเจ้าหลวงบ้าน 

ร้องแงเคยมีนา ๑๒ ไร่ แต่ตอนน้ีมีไม่ถึงจ�านวนนั้นแล้วครับ คงเหลือ 

เพียงไร่เศษเท่าน้ัน จ�านวนนาที่ลดน้อยถอยลงไปเน่ืองจากศาลของ 

เจ้าหลวงแต่ก่อนท�าด้วยไม้  เมื่อช�ารุดทรุดโทรมลงไป  เช่น  ถูกปลวก 

กัดกิน จ�าเป็นต้องหาซื้อไม้มาซ่อมแซมหรือท�าศาลเจ้าหลวงใหม่  ก็ม ี

ความจ�าเป็นต้องขายท่ีนาเพ่ือซื้อไม้มาใช้งาน อีกสาเหตุหนึ่งก็คือถูก 

น�้ากัดเซาะไปบ้าง นาของเจ้าหลวงนี้ ตามโฉนดเป็นที่ดินสาธารณ- 

ประโยชน์ แต่เป็นประเพณีท่ีเข้าจ�้าจะได้อาศัยเป็นที่ท�ากิน คนอื่นไม ่
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เข้าไปแทรกแซงใช้สอย ถ้าใครฝ่าฝืนเข้าไปท�านาในทีด่นิของเจ้าหลวง 

จะเกิดอาการป่วยไข้ จึงเรียกนาเจ้าหลวงนี้อีกอย่างหนึ่งว่า  “นาฮ่อง

คึด” ซึง่มคีวามหมายว่า เป็นนาท่ีมหศัจรรย์  ถ้าล่วงเกินก็จะเกิดความ 

ไม่เป็นมงคล

นอกจากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการท�านาในท่ีดินเจ้าหลวง 

แล้ว  เข้าจ�้ายังได้รับประโยชน์จากจ�านวนเงินท่ีคนมาบนบานไว้กับ 

เจ้าหลวง หากสิ่งที่บนบานไว้ส�าเร็จสมประสงค์ คนแก้บนก็จะน�า 

เงินใส่ซองสองซองมามอบให้เข้าจ�้า  ซองหน่ึงส�าหรับเก็บรักษาไว ้

ซ่อมแซมศาลหลวงและใช้สมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการบวงสรวง อีก 

ซองหนึ่งมอบให้เข้าจ�้าใช้ประโยชน์ส่วนตัว

 ผู้จัดการบริหารเหมืองฝาย
บ้านร้องแงนีต้�าแหน่งเยอะครบั นอกจากต�าแหน่งหลายต�าแหน่ง 

ที่เล่าสู่กันฟังมาข้างต้นแล้ว  เฉพาะเร่ืองการใช้น�้าท�านาและระบบ 

เหมืองฝายของบ้านร้องแง  ยังมีต�าแหน่งส�าคัญอีกต�าแหน่งหน่ึง 

เรยีกว่า “แก่เหมืองแก่ฝ่าย” ท�าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการบรหิารเหมอืงฝาย 

  แก่เหมอืงแก่ฝายคนปัจจบุนัของบ้านร้องแงชือ่ สะอาด เนตร-

ทิพย์  ท�าหน้าท่ีเป็นผู ้บริหารจัดการเหมืองฝายของหมู่บ้าน  เป็น 

ต�าแหน่งเลือกต้ังคล้ายๆ ล่ามเลยครับ คือได้รับเลือกจากผู้คนท้ัง 

หลายประชุมพร้อมกันและอยู่ในต�าแหน่งไปจนกว่าจะลาออก คุณ 

สะอาดบอกว่าตามความทรงจ�า ตัวเองเป็นแก่เหมืองแก่ฝายคนท่ี ๕ 

ผลประโยชน์ตอบแทนของการท�าหน้าที่น้ี คือได้รับข้าวเปลือกจาก 

ชาวนาในพ้ืนท่ีใช้น�้าจากระบบเหมืองฝาย ในอัตราไร่ละ ๒ ทะนาน 

ข้าว ๑  ถังมี ๒๐ ทะนาน ดังน้ันเมื่อค�านวณแล้วก็จะได้ตัวเลขว่า 

๑ ทะนานนี้เท่ากับ ๑ ลิตร

ต่อไปจะได้ว่าถึงเรื่องเหมืองฝายโดยเฉพาะแล้วครับ



สามัคคีธรรม
นําความสุข

๕



บ่ายวันหนึ่งต้นเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผมเดินทางไปที่บ้านร้องแงอีกครั้งหน่ึง  โดยนัดหมาย 

กับแก่เหมืองแก่ฝาย คุณสะอาด  เนตรทิพย์ ล่วงหน้า 

ทางโทรศัพท์ มีน้องท่ีคุ้นเคยกันและทีมงานติดตามไป 

ด้วยอีกสองสามคน สถานท่ีนัดหมายน้ันไม่ต้องคิดอะไร 

มาก อุโบสถวัดร้องแงดูจะเป็นที่ท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 

เพราะไม่มีทางพลัดหลงกันไปได้ คุณสะอาดยืนรอผม 

อยู่หน้าอุโบสถ พร้อมด้วยชาวร้องแงอีกสองสามคน 

ทักทายกันแล้วเราก็เข้าไปในอุโบสถ กราบนมัสการ 

พระพุทธปฏิมาประธานตามขนบแล้ว  เราทุกคนก็นั่ง 

ลงสนทนากันอยู่ในอุโบสถแห่งน้ัน ดินฟ้าอากาศก็รู้เห็น 

เป็นใจครับ ไม่ร้อนไม่เย็น แสงแดดท่ีส่องเข้ามาภายใน 

ก็ไม่จัดจ้าจนเคืองร�าคาญ บรรยากาศรอบตัวสงบและ 

งดงาม คุณสะอาดอายุน่าจะอยู่ในราว ๖๐ ปี  หรือ 

มากน้อยไปกว่านี้อีกไม่เท่าไร จากรูปลักษณ์ท่ีสังเกต 

เห็น และจากการพูดคุย คุณสะอาดเห็นจะท�าหน้าที ่
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แก่เหมืองแก่ฝายไปได้อีกนานปี  เพราะสุขภาพก็ยังแข็งแรง ความจ�า 

แม่นย�า แข้งขาและการเดินเหินไม่มีปัญหา

กฎหมายเขียนสั้น อายุยืนยาว

ขึ้นต้นการสนทนา คุณสะอาดหยิบกระดาษแผ่นหน่ึงที่เป็น 

กติกาว่าด้วยเร่ืองการใช้น�้าเพ่ือการเกษตรของบ้านร้องแงมาให้ผมด ู

กระดาษนั้นเป็นขนาดเอสี่หน้าเดียวครับ มีข้อความอยู่เพียงสิบกว่า 

บรรทัด จ่าหัวกระดาษว่า  “ระเบียบและกฎกติกาของกลุ่มผู้ใช้น�้า” 

ว่าแล้วต่อจากนั้นเราก็คุยกันถึงเรื่องกฎกติกาแต่ละข้อ  ว่ามีราย- 

ละเอียดและวิธีปฏิบัติอย่างไร

ระหว่างที่ฟังคุณสะอาดพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆ ผมอด 

นึกในใจไม่ได้ว่า  ระเบียบและกฎกติกาซึ่งมีฐานะเป็นกฎหมายใน 

ความหมายของชุมชนแห่งน้ีไม่ต้องเขียนยืดยาวเลยครับ  เคยมีครู 

สอนกฎหมายคนหนึ่งบอกผมว่า กฎหมายน้ันย่ิงเขียนยาวเพียงใด 

ก็ย่อมมีอายุสั้นลงเพียงนั้น แล้วท่านก็ขยายความต่อไปว่า กฎหมาย 

ที่เขียนอะไรจู้จี้จุกจิกไปหมดทุกอย่าง  เวลาผ่านไปไม่นาน ความจู้จี ้

จุกจิกที่เขียนไว้เป็นตัวหนังสือน้ันก็กลายเป็นของตกยุค พ้นสมัย 

ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมอยู่เสมอ แต่ตรงกันข้าม ถ้าเขียนกฎหมาย 

เฉพาะหลักใหญ่ใจความส�าคัญ แล้วอาศัยความเข้าใจและการ 

ปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นจากประชาคมนั้นเอง น�ากฎหมายไปสู่ชีวิตจริงของ 

ทุกคน โดยไม่ติดยึดกับตัวหนังสือ กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

ก็ไม่ต้องแก้ไขบ่อย สรุปว่ากฎหมายถ้าเขียนให้สั้นแล้ว อายุมักจะ 

ยืนยาว ฟังดูเป็นคติอยู่
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วงสนทนา ณ อุโบสถ วัดร้องแง
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ฟื้นระบบการดูแลเหมืองฝาย 

ขึ้นต้นเรามาดูสภาพทางภูมิศาสตร์ของบ้านร้องแงและแหล่ง 

น�้าส�าคัญของบริเวณน้ีกันก่อนครับ  เดินทางไปทางทิศตะวันออก 

ของบ้านร้องแงด้วยรถยนต์ประมาณ ๕ นาที  ระยะทางประมาณ ๒ 

กิโลเมตรเศษ เราจะถึงแหล่งน�้าส�าคัญที่ชื่อว่า “ฝายจ้าว” ฝายนี้เป็น 

ฝายท่ีก่อสร้างขึ้นใน  “น�้าขว้าง” ซึ่งเป็นล�าน�้าส�าคัญท่ีไหลผ่านต�าบล 

วรนครและต�าบลปัวติดต่อกัน 

ฝายจ้าวนี้เป็นฝายท่ีคนในท้องถ่ินช่วยกันสร้างขึ้นมาแต่เดิม 

โดยใช้วัสดธุรรมชาตทิีห่าได้ในท้องถ่ิน ไปช่วยกันตดัไม้ทีอ่ยู่ในละแวก 

นั้นมาสร้างฝาย  วิถีชีวิตของเขาเป็นอย่างน้ันมานมนานกาเล  ไม่ม ี

ใครทราบหรอกครับว่าการไปตัดไม้มาท�าฝายอย่างน้ีเป็นการผิดหรือ 

ถูกกฎหมาย บางปีถ้ามีพายุหรือฝนฟ้ามากกว่าปกติ อาจต้องช่วย 

กันซ่อมสร้างถึงสามหรือสี่ครั้ง แรงงานก็เป็นการช่วยกันท�างานคน 

ละไม้คนละมือ น�้าที่ทดให้สูงข้ึนจากระดับธรรมชาติปกติจากฝาย 

ซึ่งคือแนวก้ันล�าน�้าขนาดใหญ่น้ีเอง จะมีการสร้าง  “แต” ท�าด้วยไม ้

ไผ่หรือไม้เสามาปักขวางทางน�้าเพ่ือยกระดับผิวน�้าผ่อนระบายลงไป 

ในเหมอืงคอืคลองระบายน�า้ขนาดเลก็ ทีม่โีครงข่ายครอบคลมุบรเิวณ 

กว้างขวางหลายหมู่บ้าน และเป็นล�าเหมืองท่ีมีมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตา 

ทวด ฝายน้ีเป็นของทุกคนและเป็นอย่างนี้มานับร้อยปีแล้ว

จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ จึงมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะมี 

“ทางราชการ”  เข้ามาเก่ียวข้อง  ราชการที่ว่านี้คือกรมชลประทานที ่

มีหน้าท่ีดูแลระบบชลประทานทั่วท้ังประเทศ ปีน้ันกรมชลประทาน 

ได้รับงบประมาณมาสร้างฝายจ้าวให้เป็นฝายถาวร แทนท่ีจะเป็น 

ฝายท่ีสร้างจากไม้แบบเดิม ฝายจ้าวก็เปล่ียนมาเป็นฝายคอนกรีต 

ผู ้ที่ยังทรงจ�าเรื่องราวเมื่อเกือบ ๔๐ กว่าปีก่อนได้ดีเล่าว่า  กรม 
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ฝายจ้าวแบบคอนกรีต สร้างโดยกรมชลประทาน
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น�้าที่ทดจากฝายจ้าวจะผันน�าไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกของชาวบ้านร้องแง
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แปลงนาข้าวและการเกษตร
ของชาวบ้าน บ้านร้องแง
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ชลประทานได้รับงบประมาณมาแล้วก็มาจ้างชาวบ้านแถวน้ีนั่นเอง 

เป็นผู้ช่วยกันก่อสร้างฝายคอนกรีตขึ้น

น�้าส่วนหนึ่งที่ทดไว้ได้จากฝายจ้าว จะผันเข้าล�าเหมืองและ 

น�ามาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกท�าไร่ไถนาของบ้านร้องแง และ 

หมู่บ้านอื่นๆ ในต�าบลวรนครอีก ๓-๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตึ๊ด บ้าน 

มอน และบางส่วนของบ้านแก้ม

น�้าส่วนท่ีเหลือจะไหลลงมาตามระดับสูงต�่าและไปพบกับฝาย 

อีกฝายหนึ่งท่ีอยู่ในแนวถัดลงไป ฝายนี้ชื่อว่า  “ฝายวังผาแท่น” ซึ่ง

จะมีการทดน�้าเข้าล�าเหมืองอีกชุดหนึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในการท�านา 

ของอีกหลายหมู่บ้าน

แต่อย่างว่าละครับ ของดีที่มีอยู่นานวันเข้าแต่ขาดการดูแล 

รกัษาก็อาจเสือ่มโทรมหรอืใช้ประโยชน์ได้ไม่เหมอืนเดมิ   ระบบเหมอืง 

ฝายของบ้านร้องแงที่มีมาแต่เก่าก่อน  ก็หนีไม่พ้นความจริงในข้อนี ้

มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ระบบเหมืองฝายขาดการดูแลรักษา  เป็นเหตุให ้

เกิดความเดือดร้อนขึ้น ทั้งในแง่ของวิกฤตภัยแล้ง  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

และท่ีส�าคัญคือ  ปัญหาน�้าหลากท่วมพ้ืนท่ี  คราวหน่ึงเมื่อ  พ.ศ. 

๒๕๕๒  ถัดมาอีก ๒ ปีใน พ.ศ. ๒๕๕๔  ก็เกิดปัญหาน�้าท่วมที่บ้าน 

ร้องแง ท�าให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่การเกษตร ตลอดจนถึงถนน 

สะพาน และระบบประปา วกิฤตครัง้นัน้เองท�าให้ชมุชนหันมาทบทวน 

และวิเคราะห์ปัญหา  ทุกคนพบว่าสาเหตุของน�้าท่วมเกิดขึ้นจาก 

แหล่งน�้าล�าเหมืองถูกบุกรุก การท�าถนนและการสร้างบ้านเรือนโดย 

ไม่ระมัดระวัง ส่งผลให้เส้นทางน�้าและสภาพล�าเหมืองเปลี่ยนไป

เม่ือน้ันเองชุมชนจึงตระหนักว่าเป็นความส�าคัญอย่างยิ่ง

ท่ีจะฟื้นระบบการดูแลเหมืองฝายและการใช้น�้าเพื่อการเกษตร

ตาม “กฎหมายมังรายศาสตร์” ขึ้นมาอีกครั้งหน่ึง  ทุกคนต้อง

เคารพกติกา ช่วยกันดูแลรักษาระบบเหมืองฝายให้สามารถใช้



ฝายวังผาแท่น บ้านร้องแง
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งานได้ดี 

โอกาสนั้นเองสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า หรือท่ีมีชื่อเรียก 

โดยย่อว่า สสน.  ท่ีเคยกล่าวถึงมาแล้วครั้งหนึ่งเก่ียวกับเรื่องเคร่ือง 

โทรมาตร ได้เข้ามาร่วมท�างานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนบ้านร้องแงด้วย

สมควรกล่าวเพ่ิมเติมไว้ด้วยว่า ล�าเหมืองของบ้านร้องแงที่ม ี

มาตั้งแต่เดิม และน่าจะมีอายุนับเป็นร้อยปีและฟื้นฟูขึ้นใหม่คราวนี้ 

ดั้งเดิมทีเดียวก็เป็นล�าเหมืองดินเล็กๆ  เรียกเป็นภาษาพ้ืนถ่ินว่า 

“เหมืองไส้ไก่” ท�าหน้าที่ระบายน�้าเข้าแปลงไร่แปลงนาต่างๆ มีอยู ่

ยุคสมยัหนึง่ได้มกีารปรบัสภาพล�าเหมอืง โดยใช้วิธีการฝังท่อคอนกรีต 

ตามแนวเดิม และกลบผิวดินด้านบนเพ่ือให้สามารถใช้พ้ืนที่เพาะ 

ปลูกได้ด้วย แต่พอท�าอย่างน้ีก็เกิดปัญหาขึ้น  เพราะท่อมีขนาดเล็ก 

ในขณะท่ีน�้ามีปริมาณมาก และมีตะกอนที่ไหลปะปนมากับน�้าคง 

ตกค้างอยู่ในท่อ  เมื่อทับถมกันเข้าก็ท�าให้ท่อตัน  เกิดความวุ่นวายไป 

หมด รวมทั้งท�าให้เกิดน�้าเอ่อท้นขึ้นท่วมบริเวณที่อยู่อาศัยและพ้ืนที ่

การเกษตรโดยรอบ

เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ชุมชนได้ร่วมกันกับสถาบันสารสนเทศ 

ทรัพยากรน�้าช่วยกันฟื้นสภาพล�าเหมืองขึ้นใหม่ คราวนี้ท�าเป็นระบบ 

คลองเปิด  โดยได้เพ่ิมขนาดและความลึกของล�าเหมือง และดาด 

คอนกรตีเพ่ือความมัน่คงแขง็แรงของล�าเหมอืงด้วย ตรงไหนท่ีต้องตดั 

ผ่านกันกับถนน ก็ท�าเป็นท่อลอดขนาดใหญ่ มุดลอดถนนไป คราวนี ้

ปัญหาดั้งเดิมก็หมดสิ้นไป  เมื่อผมไปเดินดูล�าเหมืองเหล่านี้ก็จะเห็น 

ลักษณะล�าเหมืองท่ีมั่นคงแข็งแรงวางแนวไปตามเส้นทางต่างๆ ผ่าน 

ไร่นาของพี่น้องประชาชนจนทั่วถึงทุกแปลง



ล�าเหมืองระบายน�้าเข้าสู่แปลงไร่
แปลงนาบ้านร้องแง



ธงทอง จันทรางศุ 80

ระเบียบและกติกาใช้นํ้า 
ที่บ้านร้องแง

พอนึกสภาพภูมิประเทศออกกันแล้วนะครับ คราวน้ีเรามาด ู

ระเบียบและกติกาของกลุ่มผู้ใช้น�้าบ้านร้องแงกันดีกว่าว่ามีอะไรน่ารู ้

น่าสนใจบ้าง

ข้อแรก  เมื่อถึงฤดูกาลท�านา สมาชิกผู้ใช้น�้าจะต้องร่วมกันขุด 

ลอกและก�าจัดวัชพืชล�าเหมือง  เพ่ือกักเก็บน�้าและเพ่ือให้การไหล 

ของน�้าเข้าในพื้นที่การเกษตรท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลองส่งน�้าเข้าพ้ืนที่ท�านาที่เรียกว่าล�าเหมืองมีท้ังส่วนที่เป็น

ล�าน�้าธรรมชาติและเหมืองย่อยคือคลองส่งน�้าที่มนุษย์ขุดขึ้นเอง ทุก 

รอบปีจะต้องมีการดูแลให้สามารถใช้งานได้เมื่อถึงฤดูท�านา ตาม 

สภาพธรรมชาติ ล�าเหมืองเหล่าน้ีปล่อยทิ้งไว้ไม่นานวัชพืชก็ขึ้นรกเรื้อ 

กีดขวางการไหลของน�้าไม่ให้เป็นไปโดยคล่องแคล่ว บางทีก็เกิด 

ความตื้นเขินข้ึนด้วยสาเหตุสารพัด  เช่น มีการทับถมของดินโคลน 

ตามธรรมชาติ หรือมีการพังทลายของเหมืองย่อยเกิดขึ้นเป็นบางแห่ง

เมื่อใกล้จะถึงฤดูท�านาย่อมเป็นหน้าที่ของแก่เหมืองแก่ฝาย 

หรือเรียกโดยย่อว่า  “นายฝาย” จะต้องป่าวร้องระดมพลให้ทุกคนมา 

ช่วยกันขุดลอกเหมอืงฝายให้อยู่ในสภาพท่ีจะใช้การได้ด ีผมสอบถาม 

คุณสะอาด  ว่าใช้เวลาในการขุดลอกครั้งหนึ่งสักก่ีวัน ค�าตอบคือ 

หน่ึงวันหรือสองวันเท่าน้ันครับ  ที่ท�าได้รวดเร็วเพราะทุกคนช่วยกัน 

ลงไม้ลงมือ

สามัคคีธรรมน�าพาให้เกิดความสุขอย่างนี้นี่เอง

ขออนุญาตเล่าไว้เป็นข้อมูลเสริมหน่อยหนึ่งครับว่า  พ้ืนที่บ้าน 

ร้องแงน้ี  ถ้าจะท�านาปีละ ๒ ครั้งก็พอท�าได้  เพราะน�้าจากระบบ 

ชลประทานเหมืองฝายก็พอใช้การได้อยู่ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว  เจ้า 
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ฟื้นสภาพล�าเหมืองขึ้นใหม่ ดาดคอนกรีต 
ท�าเป็นท่อขนาดใหญ่ลอดตัดผ่านถนน
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ชาวบ้าน บ้านร้องแงท�าการเกษตรแบบหมุนเวียน



เสียงก้องจากร้องแง83

ของท่ีนานิยมท�านาปลูกข้าวเพียงแค่ปีละ ๑ ครั้ง หมดฤดูท�านาป ี

แล้วก็เปลี่ยนไปปลูกพืชอย่างอื่น  เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยง 

สัตว์  ถ่ัวลิสง หรือผักกาดหอม  ท่ีเป็นอย่างนี้เพราะการปลูกพืชหลาย 

ชนิดแบบนั้นขายได้ราคาดีกว่าการท�านาปลูกข้าว แต่จะทิ้งการปลูก 

ข้าวเสียเลยทีเดียวก็ไม่ได้  เพราะเป็นเรื่องของวิถีชีวิต อย่างน้อยก็ 

ต้องปลูกข้าวไว้กินเอง ส่วนท่ีเหลือขายก็ถือว่าเป็นของพกของแถม 

เรื่องเป็นอย่างนี้ครับ

ข้อสอง  สมาชิกกลุ่มผู ้ใช้น�้าที่ขาดหาย  ไม่ได้ไปร่วมในการ 

พัฒนา จะถูกปรับเป็นเงินวันละ ๓๐๐ บาท หรือให้ไปท�างานในวัน 

อื่นแทน

เรานึกย้อนไปถึง “กฎหมายมงัรายศาสตร์” ทีพู่ดกันมาตอนต้น 

หลักส�าคัญของระบบการสร้างเหมืองฝายคือทุกคนช่วยกันสร้าง 

และเหมืองฝายเป็นของทุกคน ใครไม่มาช่วยสร้างช่วยซ่อม  ก็ไม่มี 

สิทธ์ิจะมาใช้ประโยชน์จากระบบน�้าของเหมืองฝายนี้  ถ้ามาใช้น�้า 

โดยไม่มีสิทธ์ิก็ถือว่าเป็นขโมยขโจรเลยด้วยซ�้า

แม้ตกมาถึงยคุน้ี หลกัการข้อนีก็้ยังอยู่  เมือ่ถงึเวลาต้องช่วยกัน 

ขดุลอกดแูลท�านบุ�ารงุให้เหมอืงฝายอยู่ในสภาพทีใ่ช้การได้ด ี ทุกบ้าน 

ก็ต้องส่งคนมาช่วยกันท�างานส�าคัญของส่วนรวมน้ี หลักการนี้ถือ 

เคร่งครดั แม้เป็นบ้านท่ีไม่ได้ท�านาแล้ว แต่ในเมือ่ตวัเองเป็นส่วนหนึง่ 

ของสังคมเกษตรกรรมแห่งน้ี หน้าท่ีเหล่าน้ีก็ยังคงอยู่ ถ้าไม่สะดวก 

หรือไม่ไปช่วยลงแรงในวันนัดหมาย ก็ต้องเสียค่าปรับดังที่ว่าครับ

น่าสังเกตว่าอัตราค่าปรับนั้นก�าหนดไว้ที่วันละ ๓๐๐ บาท  ก็ 

ใกล้เคียงกันกับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่าโดยเฉลี่ยของประเทศไทย 

ในขณะนี้ แลดูก็สมเหตุสมผลดีมิใช่น้อย

ข้อสาม  เจ้าของแปลงเกษตรทุกแปลงจะต้องเสียค่าบ�ารุงให้ 

แก่เหมืองแก่ฝาย เป็นเงินไร่ละ ๑๖ บาท หักออกให้กับแก่เหมืองแก่ 
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ฝาย ๑๒ บาท ที่เหลือเก็บไว้เป็นกองทุนเหมืองฝาย  เพ่ือน�ามาใช้ใน 

การบ�ารุงรักษาเหมืองฝาย และซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ในการดูแลเหมือง

ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของบ้านร้องแงท่ีนายฝายจะจัดท�า 

บัญชีผู้ใช้นั้นคือคนที่ได้รับประโยชน์จากเหมืองฝายท้ังระบบไว้เป็น 

หลักฐาน แยกเป็นบัญชีย่อยตามเหมืองย่อยแต่ละสายด้วยนะครับ 

บัญชีน้ันจดละเอียดว่าใครมีนาก่ีไร่ก่ีงาน  เป็นผู้ใช้น�้าจากสายย่อย 

สายไหน แต่ละปีที่ผ่านไปได้มีการช�าระเงินค่าใช้จ่ายถูกต้องครบ 

ถ้วนหรือไม่ การเก็บเงินค่าบ�ารุงฝายนี้จัดเก็บปีละ ๑ ครั้ง  ในวันท�า 

บุญข้าวใหม่ หรือ  “ตานข้าวใหม่”  ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 

อัตราการเก็บค่าบ�ารุงน้ันเป็นอัตราคงที่ คิดค�านวณตามเนื้อที ่

ท�านา แต่มีศัพท์เทคนิคเฉพาะของบ้านร้องแง คือแทนที่จะเรียกว่า 

๑ ไร่ กลับเรียกว่า  “๒ กอง” คิดแบบบัญญัติไตรยางค์แล้ว ๑ กอง 

จะเท่ากับ ๒ งาน (๒๐๐ ตารางวา) อัตราค่าบ�ารุงเรียกเก็บไร่ละ ๑๖ 

บาทต่อปีหรือพูดภาษาท้องถ่ินว่า ๘ บาทต่อกอง  เงิน ๑๖ บาทนี ้

แก่เหมืองแก่ฝายได้เป็นประโยชน์ ๑๒ บาท  เพ่ือเป็นการตอบแทน 

ภารกิจท่ีต้องดแูลเหมอืงฝายท้ังระบบให้สามารถใช้การงานได้ดตีลอด 

ปี ส่วน ๔ บาทที่เก็บรวบรวมไว้เป็นกองทุนส่วนกลางนั้น จะน�าไป 

ใช้จ่ายในการซื้อข้าวของที่จ�าเป็นต้องใช้  เช่น บุ้งก๋ี  เครื่องตัดหญ้า 

และน�้ามันส�าหรับเครื่องตัดหญ้า  เป็นต้น

ผู้ท่ีเป็นแก่เหมืองแก่ฝายมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมกรรมการ 

หมูบ้่านด้วย การประชมุกรรมการหมูบ้่านน้ันจดัเป็นประจ�าอย่างน้อย 

เดือนละหน่ึงคร้ัง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน 

และผู้ท่ีมีบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านแห่งน้ันทุกครัวเรือน  รวมท้ังแก่ 

เหมืองแก่ฝายด้วย ผู้ใหญ่บ้านจะแจ้งเรื่องราวที่ได้รับทราบมาจาก 

ทางอ�าเภอให้ลูกบ้านได้รับรู้  จะมีกิจกรรมหรือการงานอะไรก็ต้อง 

มาประชุมปรึกษากันว่าจะท�าอย่างไร จะช่วยเหลือกันอย่างไร หาก 
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บัญชีผู้ใช้น�้าท�านาจากเหมืองฝาย บ้านร้องแง
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มีประเด็นหรือเรื่องราวที่แก่เหมืองแก่ฝายจะต้องหารือหรือแจ้งแก่ที ่

ประชุม ก็เป็นโอกาสที่จะใช้เวทีแห่งนี้เป็นที่แจ้งข่าวและปรึกษาหารือ 

เป็นความสะดวกแก่ทุกฝ่ายทุกคน และง่ายต่อการประสานงานเรียก 

ว่าม้วนเดียวจบครับ ทุกอย่างได้ยินพร้อมกันและตัดสินใจร่วมกัน

ข้อสี่ ประธานบริหารจัดการน�้าชุมชนบ้านร้องแงจะเรียกคณะ 

กรรมการทุกคนและเกษตรกรกลุม่ผูใ้ช้น�า้มาประชมุ  เพ่ือเตรยีมความ 

พร้อมในการพัฒนาแหล่งน�้า ขุดลอก ก�าจัดวัชพืช ซ่อมแซมเหมือง 

ฝายท่ีช�ารุด  เพ่ือรับน�้าในฤดูฝน และให้น�้าไหลเข้าพ้ืนท่ีแปลงเกษตร 

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกฎกติกาที่ท�ามาเป็นประจ�าทุกๆ ปี

ผมว่าหัวใจของกติกาข้อน้ี  คือการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

จัดการและตัดสินใจ  โดยที่ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการและ 

เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น�้า  ซึ่งใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน 

นัน่เองเป็นเครือ่งมอื จะเรยีกว่าเป็นการท�างานแบบประชาธิปไตยทาง 

ตรงหรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมก็เห็นจะได้ 

ถึงแม้แก่เหมืองแก่ฝายจะเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการ 

ดแูลระบบเหมอืงฝายของหมูบ้่าน แต่ก็ไม่ใช่การท�างานแบบโดดเดีย่ว 

หรอืเป็นการท�างานแบบผู้บังคบับญัชาส่ังการกับลกูน้อง   ตรงกันข้าม 

ขึ้นต้นตั้งแต่การเข้าสู่ต�าแหน่งก็ต้องมาจากความเห็นชอบหรือการ 

เลือกตั้งของคนทั้งหมู่บ้าน การตัดสินใจจะท�างานท่ีเป็นภารกิจร่วม 

กันในแต่ละครั้ง  ก็ท�าด้วยความเห็นชอบในเวทีท่ีปรึกษาร่วมกันของ 

มวลหมู่สมาชิก  เมื่อมีใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา อ�านาจแห่ง 

การบังคับใช้กฎกติกาเหล่าน้ันก็เกิดขึ้นด้วยความเห็นของสมาชิก 

กลุ่มผู้ใช้น�้า แก่เหมืองแก่ฝายไม่สามารถท�างานบังคับใช้กฎได้เอง 

โดยล�าพังเลย ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากทุกคน

นอกจากน้ันในบางวาระโอกาส แก่เหมืองแก่ฝายท่ีอยู่ในหมู่ 

บ้านใกล้เคยีงกันและมพ้ืีนท่ีการท�างานตดิต่อกันก็มกีารประชมุร่วมกัน 



เสียงก้องจากร้องแง87

อยู่เนืองๆ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการแก้ปัญหานั่นเอง

เป็นอย่างไรบ้างครบั ระเบยีบและกฎกตกิาท่ีมขีึน้ตามแนวทาง 

ของ  “กฎหมายมังรายศาสตร์” ของบ้านร้องแงแห่งนี้  เรียบง่าย  ไม่ 

ซับซ้อน แต่มีความศักดิ์สิทธิ์และยั่งยืนมาช้านาน

เห็นจะต้องพูดซ�้าอีกครั้งหน่ึงแล้วว่า กฎหมายท่ีดีมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับวิถีชีวิตนั้น ไม่ต้องเขียนลงบนแผ่นกระดาษล�้าค่า หาก 

แต่ต้องเขียนเอาไว้ในหัวใจคน ถ้าผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเขารู้ 

ว่า กฎหมายเรื่องน้ันมีข้ึนเพ่ือประโยชน์ของเขา ความศักดิ์สิทธ์ิของ 

กฎหมายก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

จะช้านานก่ีร้อยปีแล้วก็ตาม กฎหมายกยั็งมีลมหายใจครบั



หลักนิติธรรม
เพื่อการพัฒนายั่งยืน

๖



ย้อนกลบัไปนกึถึงเหตกุารณ์ตอนสายของวันองัคาร 

ท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อคุณสะอาด  เนตรทิพย ์

ผู้เป็นแก่เหมืองแก่ฝายของบ้านร้องแงกราบทูลสมเด็จ 

พระเจ้าลูกเธอฯ  เรื่องการบริหารจัดการน�้าเพ่ือการ 

เกษตร  โดยใช้วิธีการตามกฎหมายมังรายศาสตร์นั้น 

ผมสังเกตได้ทีเดียวว่าน�้าเสียงของคุณสะอาดเปี่ยมไป 

ด้วยความภาคภูมิใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น ถ้ากล่าวโดย 

ส�านวนสมัยนี้ก็อาจบอกได้ว่า ผู้พูด “ภูมิใจน�าเสนอ”

หลังจากวันดังกล่าว ผมได้ย้อนกลับไปพูดคุยกับ 

คุณสะอาดและพ่ีน้องประชาชนบ้านร้องแงอีก ๒ ครั้ง 

ย่ิงพูดคุยลงลึกไปในรายละเอียด ผมก็ได้ตระหนักว่า 

ชาวบ้านร้องแงมีสิทธ์ิที่จะภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของพวก 

ตนอย่างแท้จริง

ในหมู่บ้านท่ีมีคนอยู่อาศัยกว่า ๒๐๐ ครัวเรือนนี ้

ปัญหาขโมยขโจรมน้ีอยมากหรอืพูดว่าไม่มเีลยจะถูกต้อง 

กว่า ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยกติกาหรือข้อตกลงที่ไม่มีใคร 
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จ�าได้เสียแล้วว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไร  รู้แต่ว่าท�าอย่างนี้มาหลายชั่วคน 

แล้ว การท�านาก็ดี การปลูกพืชอย่างอื่นนอกฤดูท�านาก็ดี  ไม่มีปัญหา 

ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันเร่ืองน�้าเพ่ือการเกษตร  ทุกอย่างแบ่งปันกัน 

อย่างพ่ีน้องญาติมิตร ความสงบสุขที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะทางราชการ 

เข้ามาบังคับบัญชาหรือสั่งการแก้ปัญหาให้  ไม่ต้องมีต�ารวจ ไม่ต้อง 

ไปศาล หากแต่เรื่องเหล่าน้ีเกิดขึ้นด้วยความยินยอมพร้อมใจของทุก 

คน ที่จะรับนับถือกติกาที่ทุกคนเห็นว่าเป็นประโยชน์เข้ามาเป็นส่วน 

หนึ่งของชีวิต

เร่ืองราวเช่นที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในอ�าเภอปัว 

จังหวัดน่าน ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงท่ีเดียวในประเทศไทย หากแต่ยังมีอีก 

หลายหมู่บ้านหลายต�าบลในหลายจังหวัดที่ยังมีวิถีชีวิตอย่างน้ี  เช่น 

ที่อ�าเภอสารภี อ�าเภอสันทราย และอ�าเภอแม่ ริม ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ในต�าบลสถานที่เหล่านั้น กฎหมายท่ีเขียนขึ้นเมื่อ ๗๐๐ หรือ ๘๐๐ 

ปีมาแล้วยังคงมีชีวิต  เหตุท่ีมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพราะอ�านาจวาสนาที ่

เด็ดขาดของพญามังรายที่สิ้นพระชนม์ล่วงลับไปนานแล้ว หากแต ่

เป็นเพราะว่ากฎกติกาท่ีได้ทรงวางไว้  เป็นสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายได้เห็น 

แล้วว่ามีขึ้นและด�ารงอยู่เพ่ือประโยชน์ของทุกคน

ความจริงข้อน้ีท�าให้ผมหวนระลึกถึงพระกระแสรับสั่งของ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม- 

หลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่รับสั่งไว้ในการบรรยาย 

พเิศษเรื่องบทบาทสหประชาชาติด้านกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา 

เมือ่วันที ่๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีม่หาวิทยาลัยราชภฏัร�าไพพรรณี 

จังหวัดจันทบุรี มีความตอนหนึ่งเก่ียวกับค�าว่า  “หลักนิติธรรม” ทรง 

อธิบายว่า

“...ถ้ามองถึงค�าว่าหลักนิติธรรมในเชิงกว้าง  เราก็จะสามารถ

มองได้เช่นกัน ว่าค�า  ‘นิติ’ และ  ‘ธรรม’  ก็คือกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรม ค�า
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ว่ากฎเกณฑ์ในท่ีน้ี ถ้าเราตีความกันอย่างกว้างๆ  ก็ไม่จ�าเป็นจะต้อง

เป็นกฎหมายที่ผ่านสภา  เป็นกฎหมายที่เก่ียวกับประเทศเท่าน้ัน แต่

อาจเป็นความตกลงของสังคมใดสังคมหนึ่ง ความตกลงของชุมชนใด

ชุมชนหน่ึง ซึ่งมีความเป็นธรรม และน�าสู่การพัฒนาก็ได้ อย่างเช่น

สมมติมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีมีความตกลงกันว่า  นักศึกษา

ทุกคนจะไม่ท้ิงขยะนอกถังขยะ หรืออย่างที่มีการปิดป้ายบอกว่า

นักศึกษาราชภัฏร�าไพพรรณีจะใส่หมวกกันน็อคในเวลาขับขี่รถจักร-

ยานยนต์เป็นต้น  อันน้ีคือข้อตกลง ถามว่าข้อตกลงเหล่าน้ีเป็นธรรม

หรือไม่  เรื่องของการใส่หมวกกันน็อค   แน่นอนถ้าให้พิจารณา ก็เป็น

ข้อตกลงที่เป็นธรรม  เพราะมีเหตุผลในการป้องกันสวัสดิภาพของ

ผู้ขับขี่ทุกคน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สอดคล้องกับกฎหมาย

ภายในประเทศ ไม่ขัดวัฒนธรรมใดๆ  ถามว่าข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลง

ท่ีเป็นธรรมหรือไม่  ก็เป็นธรรม และจะถือว่าเป็นหลักนิติธรรม หรือ

rule of  law ทีสั่งคมเราสร้างขึน้มา ก็สามารถทีจ่ะคดิได้เหมอืนกัน...”

และทรงบรรยายต่อเนื่องไปด้วยว่า

“...ถ้าสังคมไม่มีกฎเกณฑ์ หรือถ้าสังคมมีกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็น

ธรรม ที่ไม่เท่าเทียม จะท�าให้ประเทศชาติพัฒนาไม่ได้...ฉะนั้น หลัก

นิติธรรม กฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเป็นธรรม และกฎหมายท่ีก่อให้เกิด

การพัฒนา จึงจะช่วยให้มีการพัฒนาท่ียั่งยืนได้ นี่คือส่วนที่เก่ียวข้อง

กับ  rule  of  law และ  sustainable  development...ในสังคมท่ี

กฎหมายสับสน ขัดแย้ง มีความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นความเชื่อที่

ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตาม   การพัฒนา

อย่างยั่งยืนย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน...”

หลังจากท่ีทุกท่านได้อ่านเรื่องราวท้ังหมดนี้จบลง ผมหวังว่า 

ท่านจะมีความสุขกับเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นที่บ้านร้องแง ความสุขท่ีเกิด

ขึ้นจากการที่เห็นว่ากฎหมายไม่ใช่เร่ืองของการบังคับขู่เข็ญ หากแต ่
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สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวดี กรมหลวงราชสารณิ ี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงบรรยายพิเศษแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร�าไพพรรณี ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ที่มา : ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
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เกิดขึ้นจากการตกลงพร้อมใจกัน ยอมรับกติกาที่เป็นธรรมและเป็น 

ประโยชน์กับคนหมู่มาก  ทั้งยังหวังต่อไปด้วยว่าท่านคงมีความฝันที ่

เหมือนกันกับผม หรืออย่างน้อยเราก็มีความฝันที่ใกล้เคียงกัน

ฝันจะเห็นเมืองไทยของเรา มีหลักนิติธรรมที่เอื้อต่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน มีกฎหมายหรือกติกาของบ้านเมืองที่เป็นธรรม ผู้คนทั้งหลาย

เห็นว่ากฎหมายมีเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของทุกคน ไม่ใช่เพ่ือใครโดย 

เฉพาะ

ถ้าเราทุกคนคิดเห็นไปในทางเดียวกันและร่วมมือกันท�าความ 

ฝันให้เป็นจริง

ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของคนไทยครับ
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คณะทํางาน 

ที่ปรึกษา 

ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์  กิตยารักษ์

    ผู้อ�านวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

  ดร.รอยล  จิตรดอน

    ผู้อ�านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า

  ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ

    กรรมการและเลขาธิการมลูนธิิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชปูถัมภ์

คณะท�างานด้านรวบรวมข้อมูล   

นายพิเศษ สอาดเย็น 

  นายจิรภัทร์ พรพรหมประทาน

  นางสาวเฌอทะเล สุวรรณพานิช

ภาพประกอบ 

  ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศกร ย้ิมสวัสดิ์

  นายจิรภัทร์ พรพรหมประทาน

  นายสักก์สีห์ พลสันติกุล

ขอบพระคุณ 

มูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

  ส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม

  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า  (สสน.)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

  นายสนิท  เนตรทิพย์ ก�านันต�าบลวรนคร 

  นายสะอาด  เนตรทิพย์ แก่เหมืองแก่ฝาย บ้านร้องแง 

  นางสาวกมลนิตย์ อนุจร ผู้ประสานงาน สสน. ประจ�าบ้านร้องแง

  นายสักก์สีห์ พลสันติกุล
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หนังสืออ้างอิง 

กรมชลประทาน. กฎหมายของพระเจ้าเมง็รายมหาราช พระยาเจ้าแห่งลานนาไทย.

  พระนคร  : กรมชลประทาน, ๒๕๑๐.

ประเสริฐ ณ นคร. มังรายศาสตร์. พระนคร  :  พิมพ์เน่ืองในงานพระราชทานเพลิง 

  ศพ หลวงโหตรกิตยานุพัทธ์  (อาสา โหตระกิตย์), ๒๕๑๔.

รัตนาพร  เศรษฐกุล. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรม แอ่งเชียงใหม่-ล�าพูน.

    เชียงใหม่  : ส�านักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม, ๒๕๕๒.

ลมูล จันทน์หอม. รายงานการวิจัย  วิเคราะห์กฎหมายล้านนาโบราณ  เล่ม ๑. 

    เชียงใหม่  : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, ๒๕๒๙.

สมบตั ิชืน่ชกูล่ิน และคณะ. รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการ “การจดัการทรพัยากร

  น�้าในระดับชุมชน ลุ่มน�้าย่อยและลุ่มน�้าสาขาของแม่น�้าน่าน”. กรุงเทพ 

  มหานคร  : ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๖.

สรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์ล้านนาฉบับสมบูรณ์.  พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพ 

  มหานคร  : ส�านักพิมพ์อมรินทร์, ๒๕๖๑.

อานันท์ กาญจนพันธุ์ และคณะ. ธรรมศาสตร์หลวง และธรรมศาสตร์ราชกือนา. 

  เชียงใหม่  : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริม 

  และศึกษาวัฒนธรรมล้านนา วิทยาลัยครูเชียงใหม่, ๒๕๒๘.

. หนังสืออนุโลมญาณกฎหมายโบราณ  หัตถกัมมวินิจฉัยบาฬีฎีการ

  อมสมมุติราช.  เชียงใหม่  :  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  และศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมล้านนา  วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 

  ๒๕๒๗.






