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การทานายชีวติ ด้วยกระดูกไก่ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ ในจังหวัดเชียงราย1
พลวัฒ ประพัฒน์ทอง2
บทคัดย่อ
บทความนี้ศึกษาการทานายเกี่ยวกับชีวิตด้วยการใช้กระดูกไก่ในกลุ่มชาติ
พันธุ์ ดังนี้ ลาหู ปกากะญอ เย้า ม้ง จีนยูนนาน อาข่า ลัวะ (ปลัง) ในจังหวัดเชียงราย
โดยศึกษาเปรียบเทียบตาราการทานายด้วยกระดูกไก่ของกลุ่มลัวะ (ปลัง) กับการ
ทานายกระดู กไก่ ในชี วิ ตประจาวั น ด้ว ยการศึ กษาจากการสั มภาษณ์ ผู้ใ ห้ข้ อมู ล
สาคัญ การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม การแปลเอกสารตัวเขียน การศึกษาในช่วงปี พ.ศ.
2547-2550 ผลการศึกษาพบว่า การทานายด้วยกระดูกไก่นนั้ เป็นลักษณะสังคมของ
กลุม่ สังคม “เก็บของป่าล่าสัตว์ และการทาเกษตรกรรมแบบย้ายถิ่น” และจะลดทอน
การอธิบายทีซ่ ับซ้อนเมื่อสังคมนั้นเป็น “สังคมเกษตรกรรมแบบใช้ที่ดินอย่างเข้มข้น”
และจะเหลือเพียงการบันทึกเมื่อสังคมนั้นมีวิธีเข้าถึงความจริงผ่านกระบวนการทาง
ศาสนา การศึกษาตาราการทานายด้วยกระดูกไก่พบว่ามีการให้ความสาคัญกับการ
เปลี่ยนสถานภาพและพื้นที่ทางกายภาพเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงเป็นข้อเสนอของ
บทความนี้ว่าเนื่องจากสังคมการเก็บของป่าล่าสัตว์และการทาเกษตรกรรมแบบย้าย
ถิ่นนั้น ทาให้เกิดการทั บซ้อนกันระหว่ างคนกั บสัตว์ป่าโดยเฉพาะไก่ ป่า ทาให้คน
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย Human and Chicken Multi Relationship
Research Project (HCMR) ทุนวิจัย H.I.H. Prince Arkishino Research Project under The
Royal Patronage of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn งานวิจัยระยะที่ 1 ระหว่างปี
พ.ศ. 2547-2553
2
อาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์ และหัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรม
ลุ่มน้าโขง
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ใกล้ชิดกับไก่สร้างจินตนาการเกี่ยวกับไก่ที่เป็นความสั มพันธ์ระหว่างไก่ คน และ
ธรรมชาติทอี่ ธิบายความจริงในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนแก่สังคมที่ยังเคลื่อนที่ไปมา
ได้ จวบจนสังคมเขาสู่การเกษตรกรรมแบบใช้ทดี่ ินอย่างเข้มข้นและรับเอาศาสนามา
อธิบายความจริงแทนธรรมชาติ การทานายด้วยกระดูกไก่จึงเหลือเพียงร่องรอยจาก
การบันทึกเท่านัน้
คาสาคัญ: การทำนายด้วยกระดูกไก่ / ชาติพนั ธุ์ / เชียงราย
Abstract
This research aims to study chicken bone divination among various
ethnic groups, i.e. Lahu, Karen, Yao, Hmong, Yunnanese Chinese, Akha, and Lua
(Plang) in Chiang Rai province by comparing the manuscripts concerning
chicken bone divination of Lua (Plang) with that of in daily life. The information
herein has been obtained through interviews with some authoritative sources, the
participation of the ethnic groups, and translation from written manuscripts. The
research conducted between 2004 and 2007 showed that chicken bone
divination was used in communities entitled “the hunter-gatherer and swidden
agriculture”. The complexity was reduced when the communities became
“intensive agriculture communities”. Moreover, when the truth through was
explained through a religious process, chicken bone divination would be left as a
written record. It was also shown that ethnic groups focused on the transformation
of the status as well as the physical area. Therefore, the result revealed that “the
hunter-gatherer and swidden agriculture” community has generated an overlap
between human beings and wild faunas, especially wild fowls; thus human
beings were closely related to fowls. The imagination of fowls manifested the
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inter-relationship among fowls, human beings, and nature. This inter-relationship
has been used to explain the truth of unknown situations by members of “the
hunter-gatherer and swidden agriculture” community until they have become the
intensive agriculture. Instead of nature, they applied religious approaches to
explain the truths. Chicken bone divination, therefore, became the recorded myth
and belief.
Keywords: Chicken Bone Divination / Ethnic / Chiang Rai
1. บทนำ
การท านายทายทั ก เป็ น คติ ค วามเชื่ อ ของมนุ ษ ย์ ใ นทุ ก วั ฒ นธรรม โดย
แตกต่างกันไปตามวิธีการ ขั้นตอน ค่านิยมสังคม และบริบททางสังคม การทานายมี
หลายวิ ธี หนึ่ ง ในนั้ น คื อ การท านายด้ ว ยกระดู ก ไก่ ซึ่ ง ปรากฏแพร่ ห ลายในเขต
ภาคเหนือของประเทศไทย พื้นที่เชื่อมต่อในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและบางส่วน
ของประเทศอินเดีย โดยพื้นที่ที่ยังมีการทานายเกี่ยวกับชีวิตด้วยกระดูกไก่ ได้แก่
มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว รัฐฉาน สหภาพพม่า ราชอาณาจักรกัมพูชา รวมถึงกลุ่มไทอาหมใน
ประเทศอินเดีย พื้นที่เหล่านี้มีความหลากหลายในการทานายชีวิตด้วยอวัย วะส่วน
ต่างๆ ของไก่ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามกลุ่มคน ดังจะเห็น ได้จากการศึกษาของ
Terweil (1980) ซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับอวัยวะของไก่ที่กลุ่มคนต่างๆ ใช้ในการทานาย
สรุปได้ ดังนี้

MFU CONNEXION, 2(1) || page 4
อวัยวะส่วนต่างของไก่ที่ใช้ทานาย
ตับ
กระดูกลิ้น
กระดูกคาง
หัวไก่
ตีนไก่
เส้นในตาไก่
รูในกระดูกขาไก่

กลุ่มคน
อาหม คายาง ลาว กาสี อ่าข่า
อาหม ไทยอีสาน สยาม ลาว ละหุ ขมุ ม้ง เขมร
ม้ง จีน ลาว ไทยอีสาน
ม้ง
ม้ง เขมร ไทเมือง-ไทแดง (ในเวียดนาม)
เขมร
อาหม ไทในยูนนาน จ้วง อ่าข่า ละหุ ผู้น้อย ม้ง ไหหลา จีน

(ดัดแปลงจาก Terweil, 1980)
สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ (2544) พบว่า มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูล
มอญ-เขมร ในแขวงเซกองใช้กระดูกไก่ในการทำนาย ดังนี้
อวัยวะส่วนต่างๆของไก่ที่ใช้ทานาย
ดูไส้ไก่
คางไก่
หลอดคอไก่
หัวและเลือด
เลือด

กลุ่มคน
ตะเรียง เงะ ละเวน ฮารัก
ตะริว เงะ ฮารัก ส่วย
ดักกัง
เงะ
กะเซง

(ดัดแปลงจาก สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์, 2544)
พืน้ ทีท่ างภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งแต่เดิมเรียกว่าอาณาจักรล้านนา เป็น
พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางว ัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน
แต่ ละชาติพันธุ์มีการใช้ ไก่ ในการทำนายช ีวิต ทั้ง ที่เ หมือ นกัน และแตกต่า งกัน ไป
ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือได้รวบรวมวรรณกรรมที่มีเรื่องราวการใช้ไก่
ในการทำนายอนาคต และมีบทความเรือ่ ง “การทานายกระดูกไก่ของคนไทบางกลุ่ม”
เขียนโดย เรณู วิชาศิลป์ (ม.ป.ป.) รวบรวมเรือ่ งราวการใช้กระดูกไก่ในการทำนาย สรุป
ได้ดังนี้
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การใช้ไก่ในการทานายชีวิตในกลุ่มคนที่ไม่ใช่ “ไท” ได้แก่ จีน ที่มีมาตั้งแต่
ราชวงศ์ฮั่น ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 2 ใช้ทานายโชคชะตาในกลุ่มอื่น คือ กะเหรี่ยง ม้ง
อาข่า ตองสู บางแบระ โดยใช้ดูฤกษ์ยาม เสี่ยงทาย แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ เจ็บป่วย
และกลุ่ม “คนไท” ทุกกลุ่ม มีการใช้ไก่ในการทานายชีวิตประจาวัน มีเพียงแค่กลุ่ม
สยามเท่านั้นที่ใช้ “ละว้าเซ่นไก่” ก่อนออกศึก และกลุ่มไทยวนหรือไทยล้านนาใช้ไก่
ในการเสี่ยงทายโดยไม่ได้ฆ่าไก่ แต่ใช้กระดูกขาไก่ที่สะสมไว้แบบแห้ง เสี่ยงเลือกมา
ปักกระดูกไก่แทน นอกจากนั้นไทอาหมใช้ไก่ในการทานายเมื่อเจ้าฟ้าตัดสินใจไม่ได้
เช่น การศึก การตั้งเวียง การเลือกที่อยู่ หรือเมื่อบ้านเมืองระส่าระสาย ดังปรากฏใน
ตาราการทานายด้วยกระดูกไก่ ต่อไปนี้
1. ตาราของไทอาหม เขียนด้วยภาษาไทอาหมบนแผ่นเปลือกไม้มีภาพ
132 ตัวทาย มีเรื่องการเจ็บไข้ การศึก ขวัญ โชควาสนา
2. ตาราของไทพาเก เรียกว่า “เผไก่หลวงฟ้า” เขียนด้วยภาษาและตัวอักษร
ไทพาเก กล่าวถึง ความเจ็บไข้ โชควาสนา ชีวิตครอบครัว มิ่ง ขวัญ ใจ การศึก
3. ตารากระดูกไก่ของไทลื้อสิบสองปันนาเรียกว่า “พบหมอดูไก่” พิมพ์
ด้วยอักษรไทลื้อแบบเก่า มีจานวน 112 ตัวทาย มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเจ็บไข้ ของหาย
การศึก การค้า การซื้อสิ่งของ การสร้างบ้านเรือน เนื้อคู่ โชควาสนา แพ้ชนะ ขวัญ
รวมถึงวิธีสะเดาะเคราะห์
การเรียกชื่อกระดูกไก่ที่ใช้ทานายแต่ละแบบคล้ายคลึงกันแต่ไม่สามารถ
แปลความหมายได้ “เราหล่ามางขันตอง” “ลาเรากันตอง” ซึ่งคาดว่าตาราการทานาย
นี้มาจากแหล่งเดียวกันทั้ง 3 กลุ่ม”
จากหลัก ฐานพงศาวดารเมื องเชี ยงตุ งบัน ทึกในปี พ.ศ. 2386 เรื่ องการ
ทานายชีวิตด้วยกระดูกไก่ เกี่ยวกับการดูชะตาเมือง ฤกษ์เมือง ลักษณะเมืองในพุทธ
ศตวรรษที่ 19 มีดังนี้ (ทวี สว่างปัญญากร, 2533: 33)
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“ถึงศักราช 704 เจ้าใสน่านกินเมืองแทน ได้สิบแปดปีตาย ตั่งแต่นนั้ เป็นต้น
มาเมืองเชียงตุงก็รา้ งเป็นเวลานานนัก เหตุเพราะเมืองถูกเสนียดจัญไร เจ้าผายูจึงให้
หมอโหราสองคนมาท านายคนหนึ่ ง ชื่ อ ค าเรื อ ง เป็ น ชาวปง ซึ่ ง ท ำนำยด้ ว ยวิ ธี
กระดูกไก่แม่นนัก.... ”
เมื่อจัดฉลองเมืองเชียงตุงก็ให้มีเครือ่ งฉลองบูชา มีหมอช่าง หมอม้า หมอไก่
หมอโหรา หมอยา พ่อครัวเล็ก พ่อครัวใหญ่ ซึ่งคาว่า หมอไก่นี้ ทวี สว่างปัญญากร ได้
ให้ความหมายว่าเป็นหมอที่ทานายด้วยกระดูกไก่ (ทวี สว่างปัญญากร, 2533: 33)
การทำนายกระดูกไก่มีแพร่หลายมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นความเชื่อ
ของสังคมระดับเมืองใหญ่ ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเคลื่อนย้ายกลุ่ม
ชาติ พัน ธุ์ใ นอนุ ภูมิภาคลุ่ม น้าโขงตอนบนอั น เนื่ อ งมาจากอ ิท ธิ พ ลปัจ จัย ภายใน
เรือ่ งสงครามและเครือญาติมาเป็นอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก เรื่องการล่าอาณานิคม
ผลกระทบจากสงครามเย็น และความขัดแย้งเรือ่ งการเมือง
จากเหตุปัจจัยดังกล่าว จึงมีการอพยพต่อเนื่องยาวนาน และซับซ้อนทาให้
เกิดการผสมผสานทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัว จึงกล่าวได้ว่าความเชื่อเรื่อง
การทำนายชีวิตด้วยกระดูกไก่แพร่กระจายในดินแดนแถบนี้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ในจังหวัดเชียงราย
2. วิธกี ารศึกษาการทำนายด้วยกระดูกไก่
งานวิจัยนี้ใ ช้ วิธีทางคติชนวิทยา การสัมภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มูลสาค ัญ และ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพื่อตอบคำถามต่อไปนี้
2.1 กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มีการทำนายด้วยกระดูกไก่ โดยเฉพาะกระดูก
ต้นขาไก่อย่างไร
2.2 การทำนายทีพ่ บในงานวิจัยนีส้ อดคล้องกับตาราการทำนายกระดูกไก่
ทีม่ ีอยู่หรือไม่ อย่างไร
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2.3 การทำนายด้วยกระดูกไก่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
ไก่ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ได้อย่างไร
3. แนวคิดเรื่องชีวชาติพันธุ์วทิ ยา (Bio-Ethnology)
สาขาวิ ช านี้ เ ป็ น สหวิ ท ยาการที่ ผ สมผสานระหว่ า งสั ง คมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
หรือวัฒนธรรมกับธรรมชาติ
นับตัง้ แต่ทศวรรษที่ 1970 เกิดกระแสอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการฟื้นฟูระบบนิเวศ ทำให้เกิดการค้นคว้าวิจัยเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างพืชกับกลุ่มชาติพันธ์ และมีการประชุมชีวชาติพันธุ์วิทยานานาชาติขึ้นอย่าง
ต่อ เนื่ อ งในประเด็ น ที่ ห ลากหลาย เช่น ภู มิปัญ ญาท้อ งถิ่ น กั บ การใช้ท รั พ ยากร
แพทยศาสตร์ชีวชาติพันธุ์ คติชาวบ้านกับชีวชาติพันธุ์ รวมถึงดาราศาสตร์ชีวชาติพันธุ์
ส่วนใหญ่มักเป็นเรือ่ งเกี่ยวกับพืช แต่ในเรือ่ งเกี่ยวกับสัตว์ยังพบน้อยมาก
งานทางชี วชาติพันธุ์ วิทยาเกี่ ย วกับ สัต ว์ที่ม ีก ารจ ัด ระเบีย บวิธีคิด และ
ระเบียบวิธีการหาความรู้ที่ชัดเจนชิ้นหนึ่ง คือ “งานศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับไก่” ของฟูมิอิโตะ (2550: 248-249)
ในทางพันธุศาสตร์ ไม่ว่าพืน้ ทีศ่ ึกษาจะเป็นทีใ่ ด การทดสอบทฤษฎีเดียวกัน
ยอมให้ผลลัพธ์เหมือนกัน แต่ทางวัฒนธรรมจะแตกต่างออกไป เนื่องจากมีแนวคิด
คือ วัฒนธรรมสัมพันธ์นิยม (Cultural Relativisms) เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงมักคิดว่า
วิธีการมองปัญหาของทั้งสองศาสตร์ขัดแย้งกัน แต่ปัจจุบันนี้ควรนำความแตกต ่าง
ทางวัฒนธรรมไปใช้ในการวิจัยทางพันธุศาสตร์
คาถามของงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่นี้คือ “ไก่ป่ากลาย
มาเป็นไก่บ้านได้อย่างไร” โดยมีการศึกษาสังคมที่มีลาดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน
จากสังคมเร่ร่อน สังคมเก็บของป่าล่าสัตว์ สังคมเกษตรกรรม และสังคมเมืองที่เป็น
ลักษณะอุตสาหกรรม มีลาดับการพัฒนาของมนุษย์ที่มีกระบวนการฝึกให้เชื่องของ
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สัตว์ (ไก่) โดยวัฒนธรรมมนุษย์มีการคัดเลือก และให้ความหมายในแต่ละขั้นของ
สังคม ดังเช่นที่ ฟูมิอิโตะ (2550: 114) ได้เสนอความคิดเรื่องการศึกษาไก่ในมณฑล
ยูนนานว่า
“ในงานวิจัยนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับไก่เป็น
หลัก หากเป็นการศึกษาปศุปักษีชาติพันธุ์วิทยา (Ethno Poultry Science) แบบ
เดิมก็อาจถือว่าขั้นตอนนี้สามารถหยุดสารวจได้แล้ว แต่เนื่องจากผู้เขียนได้คิดไปถึง
การนาเอา “เอติก” (Etic หมายถึง การศึกษาแบบคนนอกวัฒนธรรม) กับ “อีมิค”
(Emic หมายถึง การศึกษาแบบคนในวัฒนธรรม) อันเป็นแนวคิดคู่ขนานที่ต้องนำ
มาพิจ ารณาพร้ อ มๆ กัน มาลองประยุก ต ์ใ ช้ ดัง นั้น หากในอนาคตจะได้ มีก ารใช้
ความคิดนี้เป็ นพื้นฐานของการศึกษาแล้ ว ขอบเขตการศึก ษาก็น่ า จะครอบคลุม
วัฒนธรรมไปจนถึงยีน และผูเ้ ขียนคิดว่าสิ่งทีผ่ เู้ ขียนได้นาเสนอจะได้กลายเป็นวิธีการ
ทีเ่ หมาะสมในการเข้าใจการพัฒนาสัตว์ปา่ ให้เป็นสัตว์เลี้ยง (Domestication)”
ผลจากแนวคิ ดข้า งต้น นาไปสู่ การวิจัย ในพื้น ที่ข องประเทศไทย และมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นระยะ จากบทความเรื่อง “ความหมายและบทบาทของ
ไก่ในโลกทัศน์ของชาวอาข่า” โดย กัลยา ติงศภัทิย์ และคณะ (2549) และ “ตารา
การทำนายด้วยกระดูกไก่ บ้านห้วยน้าขุ่น อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย” โดย
พลวัฒ ประพัฒน์ทอง (2549) และบทความเรื่อง “ไก่เสี่ยงทายตัวแรกจากตำนาน
ชนชาติไทย: การตีความตำนาน” โดย สุกัญญา สุจฉายา (2549) ทั้งสามบทความ
สรุปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่ในมิติทางวัฒนธรรมเป ็นการคัดเลือกและ
จาแนกประเภทของไก่สะท้อนมาจากการ “ถอดรหัสตานาน” และการใช้ไก่ในพิธีกรรม
ซึ่งเป็นเรื่องของจิ น ตนาการในการสร้า งวัฒ นธรรมเก ี่ย วกับ พื้น ที่แ ละอาณาเขต
(Imagination of Space and Territory Culture)
อาจกล่าวได้ว่า ในแต่ละวัฒนธรรมมีการจัดลาดับทางชีวชาติพนั ธุ์วิทยาทั้ง
ในแนวดิ่งและแนวระนาบ ในแนวดิ่ง เช่น สูง-ต่า ดี-เลว ข้างบน-ข้างล่าง ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นในพิธีกรรม ความเชื่อ ตานาน และเรื่องเล่า อีกทั้งยังสะท้อนความสัมพันธ์
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ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีมาอย่างยาวนาน ในส่วนการจัดลำดับในแนวระนาบ ได้แก่
การจัดพืน้ ที่ ข้างใน-ข้างนอก สะท้อนในพิธีกรรมการทำนายเสี่ยงทาย และการละเล่น
ที่ใช้ สัตว์ เป็ นสัญลักษณ์ ทาให้ “ชีวชาติพันธุ์ วิทยา” เป ็น ศาสตร์ ที่มีมุมมองแบบ
สหวิทยาการ ระหว่างวิทยาศาสตร์กับวัฒนธรรม (สังคมศาสตร์) ทีจ่ ะสร้างข้อถกเถียง
และพืน้ ทีท่ างความรู้ใหม่ให้นักวิชาการทัง้ หลายหันกลับมาทบทวนเกี่ยวกับการศึกษา
สิง่ มีชีวิตอีกครัง้
4. ความหลากหลายของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ในจงั หวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง
จังหวัดเชี ยงรายต ั้ง อยู่ เหนือ สุด ของประเทศไทยมี ช ายแดนติ ด ต่อ สาม
ประเทศ คือ ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศเหนือ
ติดกับสหภาพพม่า และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาให้พื้นที่นี้เป็น
จุดเชื่อมต่ อกับหลายประเทศ มีการเดินทางแลกเปลี่ยนสินค้ าและความสัมพันธ์
ระหว่างชาติพนั ธุ์ต่างๆ ในระบบเครือญาติ และระบบการค้ามาอย่างยาวนาน
บุญชวย ศรีสวัสดิ์ (2547) ศึกษารวบรวมกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย
และพบว่าจังหวัดเชียงรายมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สาคัญและหลากหลายจานวนกว่า 30
ชาติพันธุ์
ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงเลือกศึกษาการใช้กระดูกไก่ในการทำนายจากกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต ่างๆ ในจังหว ัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง คือ จังหวัดน ่าน เพื่อนามา
อธิบายประกอบตำราของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะที่พบในปี พ.ศ. 2547-2550 แต่เมื่อศึกษา
แล้วพบว่า กลุม่ ชาติพันธุด์ ังกล่าวเป็นกลุ่มที่พูดภาษา “ปลัง” และปรากฏว่าตารานี้มี
ความสำคัญ งานวิจัยนี้นาการทำนายในโอกาสต่างๆ มาตรวจสอบกับตาราที่พบและ
เชื่อมโยงกับความรู้ เรื่องตำราการทำนายกระดูกไก่ ที่มีผู้ เ ข ีย นไว้ ก่อ นหน้า นี้แ ล้ว
เพอื่ ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง “คนกับไก่” ผ่านการทำนายด้วยกระดูกไก่
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5. การใช้ไก่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการทำนายชีวติ
5.1 กลุม่ มลาบลี
ในจังหวัดเชียงรายไม่พบกลุม่ ทีม่ ีวัฒนธรรมเร่ร่อนดังเดิม จึงใช้กลุม่ มลาบลี
ทีจ่ ังหวัดน่านเป็นตัวแทน โดยได้เข้าไปศึกษาที่บ้านห้วยหยวก หมู่ 6 ตาบลแม่ขะนิ้ง
อาเภอเวียงสา จังหวัดน ่าน ผู้ให้ข้อมูล คือ นายอ้ายปา คนทพฤกษ์ (การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 2547) อายุ 70 ปี โดยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเร่ร่อนมาก่อนในบริเวณชายแดน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่ากลุ่มมลาบลีไม่ได้
จับไก่ปา่ มากินบ่อยสอดคล้องกับการตรวจฟันของกลุม่ ชาติพันธุ์นที้ ี่ไม่พบการกัดเคี้ยว
เน ื้อ สัต ว์ ส่ว นใหญ่ ลัก ษณะฟัน ใช้สาหร ับ การบดเค ี้ย วผัก เมื่อ สอบถามในเรื่อ ง
การทำนายโดยใช้กระดูกไก่ พบว่าไม่มีการใช้กระดูกไก่ในการทำนายชีวิตแต่มีข้อ
ห้ามไม่ให ้กินลิ้น ไก่ เน ื่องจากลิ ้นเป็นอวัยวะแรกที่สัมผัสของมีพิ ษ มีการห ้ามคน
ป่วยไม่ให้กินไก่ (เหลน เต่า เต่าผา) เพราะจะทำให้มีไข้สูงและตายได้ นอกจากนั้น
ยังมีการนำไข่ไก่ปา่ มาสูข่ วัญเด็ก
5.2 กลุม่ ปกากะญอ (กะเหรีย่ ง)
ในจังหวัดเชียงรายม ีกลุ่ มปกากะญอหลายกลุ่ ม และอาศัยอยู่ ในหลาย
หมู่บ ้าน จากการศึกษาเรื่องการทำนายกระดูกไก่ พบว ่ากลุ่ม ปกากะญอไม่ ได้มี
การทำนายมานานแล้ ว จากการสำรวจพบว่า มีเพียงหมู่บ้านหินลาดใน ที่ยังคงจำ
เรื่องราวและวิธีการทำนายได ้อย ่างดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ทานายในชีวิตประจาวัน
แล้วก็ตาม
ในพื้ น ที่ บา้ นหิ น ลาดใน อาเภอเวี ย งป่า เป้า จั ง หวั ด เชี ย งราย พบว่ามี
การทานายกระดูกไก่ 10 รูปแบบเท่านั้น ใช้ในการทำนายเรื่องการค้าขายสินค้าที่มี
ค่า เช่น ช้าง เนื้อหาการทำนายนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเท่านั้น โดยแบ่ง
กระดูกไก่เป ็นสองข ้า ง คือ ฝ่ายเราและฝ่ายตรงข ้าม โดยไม่ได้ใช้ทานายเกี่ยวกับ
การเพาะปลูก งานวิจัยนี้ยังพบด้วยว่าการทำนายกระดูกไก่ในพื้นที่นี้มาจากคนจน
(ปรีชา สิร,ิ การสือ่ สารส่วนบุคคล, 2550)
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5.3 กลุม่ ลาหู่ (มูเซอ)
จากการสำรวจ พบว่า บ้านจะแล ตาบลแม่ยาว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
มีการสืบทอดการทำนายด ้วยกระดูกไก่ มาอย่ างต่ อเนื่อง โดยมีการทำพิธี ส ู่ขวัญ
ผูเ้ จ็บป่วยไม่ทราบสาเหตุ ผูท้ าพิธี คือ นายจะอี ลิพู (การสื่อสารส่วนบุคคล, 2547)
อาย 70 ปี เป็นการเรียกขวัญที่มีพิธีกรรมการทำนายกระดูกไก่เป็นหลักเพื่อให้ได้
คาตอบว่าหายดีแล้วหรือยัง ในหมู่บา้ นนี้มีการสืบทอดพิธีกรรมจากบิดา
ในการสอบทานกับตาราการทำนายของกลุ่มลัวะ (ปลัง) พบว่า ลาหู่บ้าน
จะแล ไม่สามารถทำนายได้ทุกตัว ทานายได้แต่เพียงว่ารูปกระดูกนี้ดีหรือไม่ดี และยัง
ใช้ในการเริ่มต้นการปลูกข้าวในแต่ละปีว่าจะมีผลผลิตดีหรือไม่ น้าจะมากน้อยเพียง
ใด ซึ่งสอดคล้องกับลาหู่บา้ นห้วยกะ ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย
5.4 กลุม่ ม้ง (แม้ว)
ม้งบ้านกิ่วกาญจน์ ยังดำเนินชีวิตแบบเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ในขณะที่ม้ง
ส่วนใหญ่ได้กลายไปเป็นคนกลางในการค้าขาย
บ้านกิ่วกาญจน์ หมู่ 6 ตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีพิธี
การเรียกผีและฆ่าหมูประกอบการใช้ กระดูกไก่ ในการทานายว่าดีหรือไม่ดี ในกรณีที่
เด็กยังไม่ หายจากอาการป่วยจึงมีการทาพิธีเรียกขวัญ ส่วนกระดูกไก่ เมื่อทายเสร็จ
แล้วจะทิ้งไปหรือให้สุนัขกิน หรือไม่ก็เก็บกระดูกที่ทายแล้วไว้ แต่ถ้าคาทานายออกมา
ไม่ ดีต้องเริ่มทาพิธีใหม่ หมด นอกจากนี้ยังใช้ กระดูกไก่ ในการทานายการแต่งงานว่า
เข้ากันได้หรือไม่ ดูเรื่องการขึ้นบ้านใหม่ และการเดินทาง (เล่าซ้ง แซ่ย่าง, การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 2550)
5.5 กลุม่ เย้า (เมี่ยน)
กลุม่ เย้าบ้านแม่บง หมู่ 7 ตาบลโชคชัย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
มีการล ่าไก่ป่าในช่วงฤดูผสมพันธุ์ แต่ไม่พบการทำนายด้วยกระดูกไก่ แต่ในพื้นที่
บ้านห้วยแม่ซ้าย ซึ่งอยู่ใกล้เมืองพบการทำนายด้วยกระดูกไก่ แต่ไม่มีการล่าไก่ป่า

MFU CONNEXION, 2(1) || page 12

นอกจากน ั้น ในพิธ ีก รรมงานว ัน เกิ ด นายสมยศ แซ่ซิ ้น (การสื่อ สาร
ส่วนบุคคล, 2550) อายุ 50 ปี หมู่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย ตาบลแม่ยาว อาเภอเมือง
จัง หวัด เชีย งราย มีก ารทาพิธีที่ป ากทางเข้า หมู่ บ้า นในตอนเช้า และตอนเย็ น มี
การทำนายกระดูกไก่โดยหมอดูกระดูกไก่
ในหมู่ บ้า นนี้ จ ะมี ก ารทานายด้ว ยกระดู ก ไก่ ในพิ ธี ดั ง ต่อ ไปนี้ พิ ธี เ ลี้ ย งผี
บรรพบุรุษ เจ็บป่วย การเปลี่ยนผ่านชีวิต เช่น เมื่อแรกเกิด เมื่อมีชีวิตรอดมา 7 วัน
และ 1 เดือ นก ่อ นแต่ ง งาน ย้ า ยบ ้า นใหม่ เดิน ทางไกล งานที่มีค วามเสี่ย ง เช ่น
ต้องข้ามน้า และวันสาค ัญ เช่น ตรุษจีน เช็งเม้ง สารทจ ีน แต่ไม ่มีตาราบันทึกไว้
ปัจจุบนั มีคนขอให้ทานายกระดูกไก่ในเรือ่ งการเข้าทำงานราชการอีกด้วย
5.6 กลุม่ จีน (ยูนนาน)
การศึกษาที่หมู่บ้านจีนยูนนานหรือที่เรียกในหมู่คนไทยว่า จีนฮ้อ ซึ่งเป็น
กลุม่ ที่เดินทางค้าขายในพื้นทีร่ ะหว่างสิบสองปันนา เชียงตุง เชียงราย เชียงใหม่ ตาก
และพม่า พบการทำนายด้วยกระดูกไก่ในหมู่บ้านวาวี ตาบลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เท่า นั้น เนื่อ งจากกลุ่ม ชาวจีน ยูน นานส่ว นใหญ่ เคยเป็น อดีต ทหารจีน คณะชาติ
บางคนเป็ นทหารมาต ั้งแต่ เด็ก พิธีกรรมเหล่ านี้จึงไม่ได ้รับการสืบทอด อีกทั้งเมื่อ
แต่งงานกับคนท้องถิ่น การดารงวัฒนธรรมดั้งเดิมอาจไม่ครบถ้วน และจีนยูนนาน
บางส่วนนับถือศาสนาอิสลาม แต่ยังพบว่ามีการทำนายด้วยกระดูกไก่ในกลุ่มคนจน
ทีอ่ พยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานได้ไม่นาน
พินจิ พิทักษ์วาวี (การสื่อสารส่วนบุคคล, 2550) อายุ 60 ปี บ้านวาวี ตาบล
วาวี อาเภอแม่ สรวย จังหวัดเชียงราย เป็ นชาวจีนยูนนานจากเมืองโกกั้งในพม่ าผู้
เดียวที่ใช้กระดูกไก่ในการทำนาย โดยใช้ขาไก่ป่าสีแดงมาดองเหล้า และใช้กระดูก
ขาไก่ที่ศึกษาด้วยตนเองทำนายในวันตรุษจีน ไหว้เจ้า เช่น เจ้าที่ เจ ้าเตาไฟ หรือ
ทาขวัญ แต่ไม่ใช้ไก่ปา่ ในการทำนาย นอกจากนี้ยังใช้หัวไก่ ตาไก่ ขาหมู และเท้าหมู่
ในการทำนายอีกด้วย โดยทีห่ ัวไก่ทใี่ ช้ทานายนัน้ ผูใ้ หญ่จะเป็นคนกินเท่านั้น ถ้าดูแล้ว
พบว่าไม่ดีให้พูดแก้ “เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็ก เรื่องเล็กเป็นไม่มี” และมีสุภาษิตจีนที่
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เกี่ยวข้องกับการทำนายด้วยกระดูกไก่ “ไก่ตาย กระดูกไม่โกหก”
5.7 กลุม่ อาข่า (อีก้อ)
กลุม่ นีเ้ ป็นกลุ่มชาติพันธุใ์ หญ่ทสี่ ุดในจังหวัดเชียงราย และใช้ไก่ในพิธีกรรม
เป็นจานวนมากในช่วงระหว่างปี แต่ไม่มีความสำคัญต่อพิธีกรรมในรอบปีและไม่นิยม
การทำนายด้วยกระดูกขาไก่ มีอาข่าเพียงบางคนเท่านั้นทีม่ ีความสามารถนี้
ในประเด็นของการทำนายชีวิตด้วยกระดูกไก่เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับไก่ พบว่าการใช้กระดูกไก่ในการประกอบพิธีกรรมและการทำนายชีวิตนั้นมีใน
ท ุก กลุ่ม ชาติพัน ธุ์ ที่ไ ม่ใ ช่ กลุ่ม วัฒ นธรรมเร่ร่อ น ความส ัม พัน ธ์ ระหว่า งคนกั บ ไก่
เกิดจากพืน้ ทีก่ ารผลิตทางเกษตรกรรมทีเ่ ป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงกับที่ดิน หรือเมื่อ
ไม่ ได้ ทาการเกษตรก็เป็ นการทำนายการได้ง านทา และความเจ ็บ ป่ ว ยเป็น หลัก
แต่เมื่อกลุม่ คนนับถือศาสนาพุทธและนำมาใช้เป็นหลักอุดมคติของการดำรงชีวิตแล้ว
การทำนายด้วยกระดูกไก่จึงปรับมาใช้กระดูกไก่แห้งแทน
6. การศกึ ษาตำราการทำนายด้วยกระดูกไก่ของลัวะ (ปลัง)
การทำนายโดยใช้กระดูกไก่ในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ พบว่า กลุ่มลัวะ (ปลัง)
ที่ บ ้านห ้วยน้าขุ่ น อาเภอแม่ ฟ ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป ็นแห ่งเดียวที่ยังมีตำรา
การทำนายด้วยกระดูกไก่อยู่ แต่การทำนายด้วยกระดูกไก่ของกลุ่มนี้ใกล้จะสูญหาย
ไป ซึ่งปกติแล้วตาราการทำนายด ้วยกระดูกไก่พบในกลุ่ มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาใน
ตระกูลไทเท่านัน้ ดังนั้นการพบตำราทีม่ ีการทายกระดูกไก่ในกลุ่มคนที่ไม่ได้พดู ภาษา
ตระกูลไทจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
การทำนายด้วยกระดูกไก่จากตำรานั้นแตกต่างจากการทำนายกระดูกไก่
จากกลุ่มต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น คือ การทำนายมีความซับซ้อนและมีจานวนตัว
ทายมากกว่า รายละเอียดตำราการทำนายด้วยกระดูกไก่ที่พบที่บ้านห้วยน้าขุ่นมี
ดังนี้
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หมู่บ้านห้วยน้าขุ่นมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ประกอบด้วย ไทใหญ่
ไทลื้อ ลัวะ (ปลัง) ลาหู่ อาข่า และคนเมือง (คนพื้นราบจังหวัดเชียงราย) ประวัติ
ความเป็นมาของหมู่บ้านนี้ เดิมเป็นที่ตั้งของกองกำลังกู้ชาติรัฐฉาน (ไทใหญ่) ต่อมา
กลุ่มนี้ได้สลายตัวลงไปเนื่องจากผู้นำเสียชีวิต ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2508 ชาวลัวะ
(ปลัง) อพยพมาจากเมืองแจ้ (แช่) สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน เนือ่ งจากเหตุผลทางการเมือง ได้ทราบว่ามีชุมชนชาวลัวะ (ปลัง) อาศัยอยู่บริเวณ
ห้วยน้าขุ่นจานวน 3 หลังคาเรือน และชาวไทใหญ่อีก 1 หลังคาเรือน จึงเข้ามาสมทบ
จากน ั้น กลุ่ม ไทใหญ่ และไทล ื้อได้ อพยพเข้า มาอ ีก จนกลายเป็น ชุ ม ชนใหญ่ข ึ้น
ในปัจจุบนั มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 377 คน
6.1 ตาราการทำนายด้วยกระดูกไก่ของกลุ่มลัวะ (ปลัง)
กลุม่ ลัวะบ้านห้วยน้าขุน่ มีความเชื่อเรื่องการทานายด้วยกระดูกไก่ ทองคา
บริจิตร และสิงคา ตาสาย (2547) ใช้ การดูกระดูกไก่ เลือด และอากัปกิริยา ของไก่
หลายวิ ธีและหลายโอกาสในการท านาย จากคาบอกเล่ าผู้ ให้ข้ อมู ล มีตาราการ
ทานายกระดูกไก่ โดยใช้ขาไก่ท่อนบน ตาราเขียนด้วยหมึกดาบนกระดาษสา ขนาด
20 เซ็นติเมตร x 20 เซ็นติเมตร บันทึกด้วยอักษรธรรมล้านนา มีบางคาออกเสียงเป็น
ภาษาลัวะ จานวน 7 หน้า เย็บเป็นเล่มด้านบน รวมไว้กบั ตาราทานายโชคชะตาแบบ
อืน่ ๆ จึงได้ทาสาเนาและถอดความเป็นภาษาไทยโดย พระมหาอานนท์ เจ้าอาวาสวัด
ห้ว ยน้ าขุ่ น (การสื่ อ สารส่ ว นบุ ค คล, 2550) ต าราการท านายด้ ว ยกระดู ก ไก่ มี
โครงสร้างสาคัญสามส่วน ดังนี้ (พลวัฒ ประพัฒน์ทอง, 2549)
ส่วนนา กล่าวถึงการทายลักษณะของผู้ที่มาขอคำทำนายว่ามีกิริยาท่าทาง
อย่างไร เช่น เอามือลูบปาก เอามือจับขา เป็นต้น การทำนายจะบอกถึงสิ่งของที่
หายไปและการเจ็บไข้ได้ปว่ ย มีจานวน 10 คาทำนาย เรียกในตำราว่า “ส่วนนามทัก”
ส่วนกลางหรือส่วนคาทานายหลัก เป็นคาทานายเกี่ยวกับกระดูกขาบนของไก่ว่า มี
จานวนลักษณะรูทกี่ ระดูกขาไก่ โดยแสดงรูปแบบของกระดูกที่มีไม้ขนาดเล็กเสียบลง
ไปในรูกระดูกจำนวน 160 รูปแบบ และคำทำนายลักษณะกระดูกไก่แสดงเป็นรูป
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ทรงกระบอก (สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว) คู่กันเปรียบเป็นขาซ้ายขาขวา รูปไม้ขนาดเล็กที่
เสียบในรูที่กระดูกไก่เริ่มต้นจากรูที่กระดูกข้างละ 1 รู ไปจนจบคำทำนายกระดูก มี
ข้างละ 1 รูเช่นกัน จาก 160 คาทำนายนี้ นามาจัดกลุม่ ได้ 8 กลุม่ ดังนี้
1. ไข้ และไข้เนือ่ งจากผิด และผิดผี 70 คาทำนาย
2. ไข้ หรือเป็นไข้เนือ่ งจากผิด และผิดผี 43 คาทำนาย
รวมกับเรือ่ งค้าขาย
3. ผิดและผิดผี 20 คาทำนาย
4. ค้าขายที่กล่าวถึงโชคดีและโชคร้าย 19 คาทำนาย
5. ผิด ผิดผี และเรือ่ งค้าขาย 3 คาทำนาย
6. คาทำนายให้ทาอะไรบางอย่าง 2 คาทำนาย
7. คาทำนายเรือ่ งข้าศึก 1 คาทำนาย
8. คาทำนายทีบ่ อกว่าไม่ดีไม่รา้ ยและไม่มีคาทำนาย 2 คาทำนาย
จากกลุ่มเนื้อหาข้างต้น พบว่า ตาราเล่มนี้ให้ความสำคัญเรื่องผีมากที่สุด
โดยผู้ทาให้เจ็บป่วยและส่งผลถึงการค้าขาย จานวน 113 คาทำนาย รองลงมาคือ
เรือ่ งขวัญ มีจานวน 13 คาทำนาย ซึ่งส่วนใหญ่ คือ เป็นไข้เนื่องจากขวัญหนี เห็นสัตว์
ทาให้เสียขวัญ และทีร่ ้ายแรงทีส่ ดุ คือ คนไข้ตาย และผีได้ขวัญไปแล้ว
ส่วนท ้ายหรือส ่วนคาถา เป ็นส ่วนคำภาษาบาลีปนคำในภาษาสันสกฤต
เป็นคาถาที่ใช้เสกใส่กระดูกไก่ 3 ครัง้ สรุปความหมายของคาถาว่าเป็นคาถาที่ทาให้
สัตว์เชื่อง ซึ่งจะเห็นว่าแม้การทำนายจะเป็นเรื่องผีและเรื่องเจ็บไข้ทั้งหมด แตกยังมี
การสรุปด้วยคาถาในทางพราหมณ์
6.2 ขัน้ ตอนและโอกาสในการทำนาย
การท านายกระดู กไก่ ข องชาวลั ว ะ (ปลั ง ) บ้ า นห้ ว ยน้ าขุ่ น นั้ น จากการ
สัมภาษณ์ สิงคา ตาสาย (การสื่อสารส่วนบุคคล, 2549) พบว่าผีต้องการคาทานาย
จะต้อ งนาไก่ข องตนที่ เ ลี้ยงไว้ ใ นบริ เวณบ้านมาฆ่ า ด้วยวิธีใ ดๆ ก็ ได้ ล้า งขาไก่ ใ ห้
สะอาดแล้วมัดขากับหัวให้ติดกับลาตัว จากนั้นนาไปต้ม เมื่อสกัดแล้ว จึงนาไปที่บา้ น
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หมอไก่ (ผู้ทานาย) ถ้าพบหมอไก่ก็สามารถดูได้ แต่ถ้าหากไม่พบก็สามารถฝากเรื่อง
ไว้แล้วมารับคาทานายภายหลัง
โอกาสที่จะทานายด้ วยกระดูกไก่นั้นจะเป็นพิธีขึ้นบ้านใหม่ พิธีแต่งงาน
ตรวจดวงชะตา หรือเดินทางไกลโดยเฉพาะเดินทางไปค้าขาย ช่วงเวลาที่เหมาะสม
ในการนากระดูกไก่มาทานาย คือ ระหว่างขึ้น 1 ค่า ถึง 15 ค่า แต่ละเดือนจะมีคนมา
ให้หมอดูกระดูกไก่ประมาณ 14 ถึง 15 คน และโดยเฉลี่ยคนหนึ่งคนอาจดูโชคชะตา
ด้วยกระดูกไก่ 3 ครัง้ ต่อปี
6.3 ผีกับสังคมลัวะ (ปลัง) จากตำราการทำนายด้วยกระดูกไก่
ความเชื่ อ เรื่ อ งลึ ก ลั บ ที่ อ ธิ บ ายไม่ ได้ นั้ น ได้ ถู ก สร้ า งให้ เ ป็ น รู ป ธรรมเชิ ง
สัญลักษณ์ต่างๆ และผีก็คือลักษณะหนึ่ง เป็นความเชื่อดั้งเดิมก่อนที่ศาสนาจะเข้า
มามีบทบาท แต่ก็ยังพบว่ามีการผสมผสานความเชื่อเรื่องผีในกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ
เสมอ ดังนั้นความเชื่อเรื่องผีจึงปรากฏในตาราทานายกระดูกไก่ของชาวลัวะ (ปลัง)
บ้านห้วยน้าขุน่ พบว่าสามารถแยกผีออกเป็น 6 กลุม่ ดังนี้
ผีบรรพบุรุษ
1.ผีลุงตา
2.ผีปู่ตาย่ายาย
3.ผีลุงปู่
4.ผีแม่กองกิน
5.ผีปู่ย่าตายาย
6.ผีฝ่ายแม่

ผีป่า/สัตว์ป่า
1.ผีรุ้งท้ายน้า
2.ผีจอมปลวก
3.ผีไม้

ผีที่ทากิน
1.ผีร่องน้า
2.ผีที่ดอน
3.ผีเหมืองฝาย
4.ผีขวัญข้าว

ผีเรือน
1.ผีหัวบันได
2.ผีใต้ถุนเรือน
3.ผีตีนบันได
4.ผีเตาไฟ
5.ผีเสี่ยวเรือน
6.ผีเรือน

ผีเมือง
1.ผีเสี่ยวเมือง
2.ผีที่สูง
3.ผีหลักเมือง
4.ผีป่าช้า
5.ผีเมือง
6.ผีหนเหนือ
7.ผีสะพาน
8.ผีทางหลวง
หรือแม่น้า
9.ผีอารักษ์
10.ผีท้าวพญา

ผีอื่นๆ
1.ผีปัดที่หนึ่ง
2.ผีปีศาจ
3.ผีร้าย
4.ผีที่เลี้ยง

รวม 34 ตน
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จากกลุ่มของผีที่ระบุในตำรา 6 กลุ่ม จานวนทั้งสิ้น 34 ตน ผีส่วนใหญ่อยู่
ในคำทำนายประเด็นผิดผี และพบว่า ผีทอี่ ยู่ในบ้าน เช่น ผีเรือน และผีบรรพบุรุษกับผี
ที่อยู่นอกบ้านที่เกี่ยวกับเมือง จะมีจานวนมากกว่าผีที่ทากัน หรือผีที่อยู่นอกเมือง
หรือผีสัตว์ปา่ เช่น ผีรงุ้ (เหยี่ยว) ท้ายน้า
ในคาทานายยั งมีเนื้อหาเกี่ ยวกับสาเหตุการเป็นไข้เนื่องจากทาผิด ชนิด
ต่างๆ อีก โดยระบุผิดต่อสิง่ ต่างๆ 20 ชนิด แบ่งการผิดได้ 2 ประเภท คือ
ผิดภายในบ้ านเรื อน ได้แก่ ตีนบั นได ข้างเตาไฟ คุ้ ม เรือน ประตู บ้า น
บันได ทีน่ อน เสีย้ วเรือน หัวนอน เหนือประตู ผิดกลางเรือนกลางบ้าน จะสังเกตได้ว่า
ผิดที่เกิดขึ้นในบริเวณบ้านนั้นให้ความสาคัญกับประตู บันได ที่นอน ที่กลางเรือน
เสี้ยวเรือน (ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ดูแลรักษาบ้าน) และเตาไฟ แต่ ไม่มีเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างคนในบ้านหรือเรื่องความประพฤติของคน
ผิดที่เกิดขึ้นนอกบ้าน ได้แก่ บ่อน้า ฉางข้าว น้าห้วย ไม้ไผ่ ท่าน้า ดงป่าไม้
หลักไม้เก่า ที่สูง กองไม้ เป็นเรื่องผิดต่างๆ ที่มีแหล่งกาเนิดนอกบ้าน แต่ต้องนามาใช้
ในบ้ า น เช่ น น้ า แหล่ ง น้ า และไม้ ที่ น ามาใช้ ง านในชี วิ ต ประจ าวั น แต่ ไม่ มี เ รื่ อ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่ างคนนอกบ้ าน หรื อเรื่ องความประพฤติ ของคนภายนอกบ้ าน
นอกจากนีย้ ังมีผิดแกรนซึ่งยังไม่สามารถจัดกลุ่มได้
ในเรื่องผิดและผิดผี เป็นความเชื่อทีเ่ ป็นกฎเกณฑ์ ทางสังคมที่พบโดยทัว่ ไป
ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนบน เพื่อควบคุมสังคมให้สงบสุข สะท้อนถึงการอยู่
ร่วมกัน สิ่งแวดลอม พฤติกรรม ลาดับชั้นในสังคม ศีลธรรมจรรยา สามารถแบ่งเป็น
3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง การท านายเป็ น เรื่ อ งเฉพาะที่ เ กิ ด ในบ้ า นและเมื อ ง
หมายถึง การกระทาผิด และผิดผีในสังคมชาวลัวะเกี่ยวกับบ้านและเมืองจนต้องมีผี
จานวนมากมาปกปักรักษาไม่ให้คนผิดผี และการอธิบายถึงการป่วยไข้เนื่องจากผิด
ในกรณีต่างๆ ต่อสิง่ แวดลอม เช่น น้า แหล่งน้า และไม้ทนี่ ามาใช้งานในบ้าน
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ประเด็นที่สอง เป็นคาทานายที่มีบทบาทของผีและผิดที่เกี่ยวกับการเจ็บ
ไข้ และการค้าทีเ่ กิดขึ้นในเมือง และในบางคาทานายกจะมีวิธีแก้ เช่น การบวงสรวง
หรือการซ้อมแซม
ประเด็นที่สาม เนื่องจากไก่ที่นามาทานายนั้นเป็นไก่ที่อาศัยอยู่ในบ้านที่
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเมื อ ง จึ ง อาจอธิ บ ายได้ ว่ า การท านายด้ ว ยกระดู ก ไก่ นั้ น มี
ความสามารถเฉพาะการทานายในบริเวณที่ไก่อาศัยอยู่ และสามารถสะท้อนเพียง
อานาจของผีบา้ นและผีเมือง รวมถึงผิดภายในบ้าน และผิดสิ่งของภายนอกที่นาเข้า
บ้านเท่านัน้
จากตาราการทานายด้ วยกระดู กไก่ ของชาวลั วะ (ปลั ง) บ้านห้วยน้าขุ่น
สรุ ป เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไก่ ที่ เ ลี้ ย งในบ้ า นหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ไก่ บ้ า น ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กับพื้นที่ของบ้าน พื้นที่ของเมือง ในสังคมของมนุษย์ที่กาลังก้าวเข้าสู่
สังคมแบบเมื องที่มีความซั บซ้อนของความสั มพั นธ์ในด้านต่างๆ จึ งต้องมีผีบ้า น
ผีเมือง ผีบรรพบุรษุ มาคอยกากับการกระทาและอธิบายเหตุแห่งการป่วยไข้
อีกประเด็นหนึ่ง คือ เรือ่ งการค้าขาย ซึ่งเกิดขึ้นในสังคมที่ซับซ้อนโดยไม่ได้
เกิดจากปัจจัยการผลิตในด้ านเกษตรกรรมเพี ยงอย่ างเดียว แต่มีการแลกเปลี่ ยน
สินค้าและการค้าขาย โดยเฉพาะเมื องต่างๆ ที่อยู่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนบน
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นและขยายตั วเนื่องจากเป็นตลาด และชุ มทางการค้าบนเส้นทาง
การค้าภายในอนุภมู ิภาค เช่น เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพพม่า เป็นต้น
6.4 สรุปการทานายด้วยกระดูกไก่จากตาราทีพ่ บในบ้านห้วยน้าขุน่
6.4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของไก่กับบ้านเรือนและเมือง
ไก่บา้ น จากตาราการทานายกระดูกไก่เป็นเครื่องมือที่สะท้อนสภาวะ
ความเป็นอยูเ่ รือ่ งการเจ็บไข้ใน “พืน้ ทีบ่ ริเวณบ้าน” ของเจ้าของไก่ผ่านผีเรือน ผีบรรพ
บุ รุ ษ และผิ ด ภายในบ้ า น ตลอดจนเป็ น การสะท้ อ นถึ ง พฤติ ก รรมการท านาย
พฤติกรรมของเจ้าของไก่บา้ นที่มีต่อ “พืน้ ทีเ่ มือง” ผ่านผีระดับเมือง และผิดต่อสิ่งของ
ภายนอกที่นาเข้าบ้าน
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6.4.2 จุดเปลี่ยนพืน้ ทีช่ ีวิต
จากสาเหตุความต้องการคำทานายในเรื่องการแต่งงาน การสร้างเรือน
ใหม่ การเดินทางไกล หรือการย้ายที่อยู่เป็นเวลานานโดยเฉพาะเรื่องการเดินทาง
ค้าขาย เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ “พื้นที่ของตนเอง” และในกรณีค้าขายก็
ต้องการความมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จ เพราะผีทตี่ ้องการคำทำนายต้องพึ่งพา
ปัจจัยการค้าเป็นหลัก หากการค้าขายไม่ดีจะส่งผลถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตตน
และครอบครัวได้
7. อภิปรายผล
การท านายด้ ว ยกระดู ก ไก่ มี ก ารกระจายทั่ ว ไปอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง
งานวิจัยนี้พบว่าระหว่างปี พ.ศ. 2547-2550 เป็นวิธีการที่ยังดารงอยู่ในกลุ่มชาติพนั ธุ์
บางกลุ่ม แม้ว่าการทานายจะถูกปรับไปให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหรือ
เป็นเพียงร่อยรอยทีบ่ นั ทึกไว้
จากการสัมภาษณ์และสังเกตแบบมีสว่ นร่วมพบว่า กลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ ใน
เขตจั งหวัดเชี ยงรายใช้ไก่ทานายชีวิต ส่วนใหญ่ เป็นการทานายคู่ ตรงข้ าม เช่ น ดี
หรือไม่ดี การเสีย่ งทายทางเลือกในชีวิต และการเปลี่ยนผ่านสถานภาพในชีวิต แต่ไม่
พบการใช้กระดูกไก่ในการทานายชีวิตในกลุ่มชาติพนั ธุท์ ใี่ ช้ภาษาตระกูลไท แต่พบใน
การทานายในวรรณกรรมล้านนาที่เป็นการเสี่ยงทายกระดูกไก่แห่งที่เคยใช้ทายแล้ว
โดยน ามาแช่ น้า แล้ ว น าไม้ม าเสี ย บรู ก ระดู ก เพื่ อ ท านายใหม่ อย่ างไรก็ ต ามการ
ท านายด้ ว ยกระดู ก ไก่ ไ ม่ ป รากฏในกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ เ ร่ ร่ อ น เช่ น กลุ่ ม มลาบลี
(ผีตองเหลือง)
นอกจากนี้ตาราการทำนายด้ วยกระดูกไก่ของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ (ปลัง)
ยังถูกนำมาแปลเป็นภาษาไทยเพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบกับการทำนายชีวิตประจำวันที่
ไม่ ได้ ใ ช้ ตาราของแต่ ละชาติพัน ธุ์ พบว ่าส ่ว นใหญ่ ตารานั้น เป็ น การทำนายเรื่อ ง
ความเจ็บป่วยทีเ่ กิดจากผี รวมถึงการเสียขวัญ การทำผิดในบางคำทำนายยังได้บอก
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ถึงว ิธีแก้ไว้ด้วย แต่เมื่อนามาสังเคราะห์กับพื้นที่ต่างๆ ที่ปรากฏในคำอธิบายนั้น
พบว่าการทำนายเป็นเรื่องของพื้นที่ทางสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่ และการเปลี่ยนแปลง
พืน้ ทีท่ งั้ ทางกายภาพและทางสถานภาพ
เนื้อหาการทำนายที่ปรากฏในตำราการทำนายกระดูกไก่ของลัวะ (ปลัง)
สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้โดย เรณู วิชาศิลป์ (ม.ป.ป.) แต่มีข้อจากัดคือ
ชื่อของตัวทายทีย่ งั ไม่สามารถเข้าใจได้ และพบว่าตารานั้นมีรายละเอียดเป็นจานวน
มาก อย่างไรก็ตามผู้ใช้ไม ่ได้ใช้คาทานายที่ซับซ ้อนเหล่านั้นกลับเลือกการทำนาย
แบบคู่ตรงข้าม
ผลของการวิจัยอีกประเด็นหนึง่ คือ ไม่พบว่ามีการใช้การทานายด้วยกระดูก
ไก่ในกลุม่ คนไท ทีย่ ังดำรงอยู่ในปัจจุบัน เช่น ไทลื้อ ไทยวน ไทเขิน ไทใหญ่ ทั้งที่ตารา
ที่ พ บก่ อ นหน้า นี้ ร ะบุ ว่า กลุ่ม ชาติ พั น ธุ์ใ นวั ฒ นธรรมล้า นนาใช้ กระดู ก ไก่ แห้ง 3
ในการทำนายชีวิตได้อีกวิธีหนึง่
จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ (ปลัง) หมู่บ้านห้วยน้าขุ่น มีการ
ทานายชีวิตอยู่สองระบบ คือ ระบบการทานายที่เป็นวงจรที่ชัดเจน เช่น การทานาย
แบบ “ตัวพึง่ ” จะหมุนเวียนการทานายตามตัวสัตว์ประจาวงรอบ เป็นวงจรในแต่ละปี
ทีเ่ ทียบกับอายุ อีกรูปแบบหนึ่งไม่เป็นวงจร เป็นการเสี่ยงทายด้วยกระดูกไก่ที่พบใน
ตาราของหมู่บ้าน คาดว่าเป็นวิธีการทานายที่หลงเหลืออยู่ การทานายที่กลุ่มปลังนี้
ได้รบั อิทธิพลจากกลุ่มไทเขินทีเ่ ชียงตุง (พลวัฒ ประพัฒน์ทอง, 2555)
วิธีการทานายเป็นวงจรของปีเทียบกับอายุปรากฏในการทานายชีวิตของ
คนล้านนาหลายรูปแบบ งานวิจัยนี้จึงกล่าวว่าการทานายเป็นวงจรหรือเป็นวงรอบ
เป็นการทานายที่สอดคล้องกับมนุษย์ เมื่อกระบวนทัศน์ในการดารงชีวิตเป็นสังคม
3

ในค้าวซอธรรมเรื่องเจ้าสุวัตร์ มีการกล่าวถึงการใช้กระดูกไก่ในการทานายโดยหมอดู
กระดูกไก่จะใช้กระดูกไก่ตากแห้งทีส่ ะสมมาเป็นจานวนมาก โดยเสี่ยงทายในการจับกระดูกไก่มาคู่
หนึ่งแล้วนาไปแช่น้าเพื่อที่จะเห็นรูแล้วจึงใช้ไม้เสียบ เมื่อทายเสร็จแล้วก็จะเก็บไว้ทานายต่อไป
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เกษตรกรรมติดพื้นที่ และมีการใช้ทดี่ ินอย่างเข้มข้น
ส่วนการทานายที่เป็นการเสี่ ยงทายที่ ไม่เป็นวงจร เช่ น การทานายด้ ว ย
กระดู กไก่ เป็นการอธิ บายเรื่องความสั มพันธ์ระหว่ างมนุษย์กับพื้ นที่ที่ไม่มีความ
แน่นอน สาหรับสังคมแบบเก็บของป่าล่าสัตว์และการทาเกษตรกรรมแบบย้ายถิ่นที่
ต้องเสี่ยงเลือกหนทางและตั ดสินใจเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เป็นปัจจัยการผลิตหลัก แต่
เมื่อสังคมกลายเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ใช้พื้นที่อย่างเข้มข้น การดารงอยู่ของการ
ทานายทีใ่ ช้กระดูกไก่จึงเหลือเพียงการทานายแบบคู่ตรงข้ามเท่านั้น เช่น ดีหรือไม่ดี
(พลวัฒ ประพัฒน์ทอง, 2550)
ในกลุ่มชาติพนั ธุท์ พี่ ดู ภาษาตระกูลไทสืบเนื่องจากสังคมเปลี่ยนจากสังคม
แบบเก็ บ ของป่ า ล่ า สั ต ว์ แ ละการท าเกษตรกรรมแบบย้ า ยถิ่ น มาเป็ น การท า
เกษตรกรรมที่มีพื้นที่แน่นอน โดยมีวิถีชีวิตที่เป็นวงรอบปีที่คงที่ ผนวกกับการรับเอา
พุทธศาสนาที่เป็นศาสนาของคนเมืองเข้ามาแทนที่การนับถือผีและธรรมชาติ การฆ่า
สัตว์นั้นเป็นการผิดศีล การทานายจึงหมดความนิยมไปเหลื อเพียงการนากระดู ก
ขาไก่แห้งทีเ่ คยเสี่ยงทายมาแล้วมาใช้แทน
การศึ กษาการทานายชี วิต ด้ว ยกระดู ก ไก่ ในกรณีนี้ พบว่า ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างมนุษย์กับไก่นั้นมีเหตุปจั จัยมาจากวิธีการผลิตที่แตกต่างกัน ไม่ใช่สาเหตุและ
ปัจจัยหลัก หรือใช้อธิบายให้ครอบคลุมถึงระบบความสัมพันธ์อันหลากหลายระหว่าง
มนุษย์กับไก่ได้
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการทำนายกระดูกไก่ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์กับ
ระบบการผลิต
8. สรุป
การท านายชี วิต ด้ ว ยกระดู กไก่ นั้ น เกิ ด ขึ้ น ในสั ง คมที่ เ ก็ บของป่ าล่ า สั ต ว์
(Hunter-Gatherer) ที่ทาเกษตรกรรมแบบย้ายถิ่น ซึ่งสืบเนือ่ งมาในช่วงต้นของสังคม
เกษตรกรรมแบบใช้ที่ดินอย่างเข้มข้น แต่ลดลงเหลือเพียงหลักฐานการบันทึกเมื่อมี
การรับเอาความเชื่อแบบศาสนาหลักเข้ามา
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่พฒ
ั นาไปตามสังคม คือในสังคมเร่ร่อนแบบ
ชาวมลาบลี ไก่เป็นไก่ป่าเร่ร่อน คนก็เร่ร่อน สอดคล้องกับคากล่าวของชาวมลาบลี
กล่าวว่า “คนก็กลัวสัตว์ สัตว์ก็กลัวคน” แต่เมื่อสังคมมนุษย์เปลี่ยนจากสังคมเก็บ
ของป่าล่าสัตว์และทาเกษตรกรรมแบบย้ายถิ่นเป็นสังคมขนาดเล็กที่มีความสามารถ
ในการล่าสัตว์ ไก่ป่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ถูกล่า อีกทั้งไก่ก็มีพัฒนาการในลักษณะกึ่ง
เชื่องและไม่เชื่อง จึ งเกิดการทับซ้อนระหว่างพื้นที่ทากินของคนกับพื้นที่ของไก่ป่า
เห็นได้จากจินตนาการเรื่องพื้นทีใ่ นตาราการทานายด้วยกระดูกไก่ ซึ่งพบว่าไม่ได้เป็น
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วงจรหรือวงรอบแบบแนวคิดของสังคมเกษตรกรรม
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนการทานายเพื่อรับใช้สังคมเกษตรกรรม
และสังคมเมื องในการอธิ บายการปรั บเปลี่ยนสถานะ การเปลี่ย นพื้นที่ เช่น การ
แต่งงาน การขึ้ น บ้านใหม่ การเดิ นทางค้ า ขาย หรื อการเปลี่ ยนที่ทากิ นเป็น ระยะ
เวลานานๆ ดังนั้นการทานายด้วยกระดูกไก่จึงเป็นลักษณะเฉพาะของสังคมที่เก็บ
ของป่าล่าสัตว์และการเกษตรกรรมย้ายถิ่นที่มีการสร้างพื้นที่ขึ้น เพื่ออธิบายความ
จริงจากการทับซ้อนของพื้นทีร่ ะหว่างคน ไก่ และธรรมชาติก่อนทีจ่ ะมีศาสนา
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