ตําราทํานายดวยกระดูกไก
ลัวะบานหวยน้ําขุน
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
โดย พลวัฒ ประพฒนทอง
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

บทคัดยอ
การทํานายดวยกระดูกไกเปนคติความเชื่อที่แพรกระจายอยูในอนุภูมิภาคลุมน้าํ โขตอนบน
ที่ประกอบดวยบริเวณพื้นที่ของ มลฑลยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตอนเหนือของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐฉานประเทศเมียนมา และภาคเหนือของ
ประเทศไทยโดยมีชาติพนั ธุต างๆรับเอาคติความเชื่อในเรื่องการทํานายกระดูกไกนี้อยางตอเนื่อง
และมีการบันทึกไวเปนตํารา ซึ่งพบวาทีบ่ านหวยน้ําขุน ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงรายมีการเก็บรักษาตําราและมีการทํานายดวยกระดูกไกอยูใ นชุมชนโดยตํารานี้เปน
ของกลุมชาติพันธุลัวะ ที่อพยพมาจากสิสองปนนา มลฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มีจํานวนทั้ง 7 หนา จารึกเปนตัวอักษรธรรมลานนา ทีม่ ีความแตกตางจากอักษรธรรมลานนาใน
ประเทศไทยไมมากนัก
ตัวตําราแบงเปนสามสวนคือสวนนํา เรียกวา สวนนามทัก สําหรับทํานายกริยาทาทางผูมา
ขอคําทํานายสวนใหญจะทักเรืองของหาย สวนที่สองหรือ สวนทํานายหลัก เปนสวนที่ทํานาย
กระดูกไกมี 160 คําทํานาย สวนที่สามหรือ สวนคาถา เปนคาถาที่สรุปใจความไดวา เปนคาถาที่
ทําใหสัตวเชื่อง
คําทํานายดวยกระดูกไกมีเนือ้ หาสวนใหญในเรื่อง การเปนไข ผิดผี ผิดกรณีตางๆและ
การคา และในตําราบอกถึงผีตางๆที่สงผลถึงการปวยไขและการคาจํานวน 34 ตน สวนใหญเปน
ผีในเรือนและผีระดับเมือง และผิดกรณีตา งๆ 20 แบบ
ในขั้นตอนการทํานายไมไดบอกไวในตําราแตจากการสัมภาษณไดขอมูลวาตองใชไกจาก
บานของผูทตี่ อ งการคําทํานายมาตม แลวนําไปใหผูทที่ ํานายตูกระดูกขาไกทอนบนทั้งสองขางโดย
ที่โอกาสในการทํานายเนื่องจากแตงงาน ขึ้นบานใหม เดินทางไกลเนื่องจากคาขายหรือยายที่อยู
เปนเวลานานหรือตองการคําทํานายเมื่อเกิดความไมสบาย กายและใจ
สรุปในเรื่องการทํานายดวยกระดูไกจากคําทํานาย ขั้นตอนการทํานาย และโอกาสใน
การทํานายไดถึงความสําพันธระหวางเจาของไกบาน กับบาน “พื้นที่” บริเวณบานของ
ตนเองผานผีเรือน ผีบรรพบุรุษ และผิดพื้นที่ในบาน อีกกรณีหนึ่งที่เจาของไกบานจะมี
ความสัมพันธกับเมือง “พืน้ ที่” บริเวณเมือง ผานผีเมืองตนตางๆและสิ่งแวดลอมของเมือง
ที่นํามาใชสอยในบาน เชนกัน
ในอีกบทสรุปหนึ่งของการทํานายดวยกระดูกไกนั้น
เจาของไกบานอยูในชวงการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตในเรื่อง “พื้นที่” อยางใดอยางหนึ่ง เชน การแตงงาน การเปลี่ยนที่อยูเปน
เวลานานและการเดินทางคาขาย ของเจาของไกบาน ที่ตองการคําทํานาย
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การทํานายกระดูกไก
การทํานายทายทักเปนคติความเชื่อของมนุษยในทุกวัฒนธรรม โดยแตกตางกัน
ไปตามวิธีการขั้นตอนและคานิยมของสังคมนั้นๆ ทัง้ นี้รวมถึงการแปรเปลี่ยนไปตามบริบททาง
สังคมการทํานายมีหลากหลายวิธี หนึ่งในวิธีการนัน้ ก็คือ การทํานายดวยกระดูกไกที่ปรากฏ
แพรหลายในเขตประเทศไทยทางภาคเหนือและพื้นที่เชื่อมตอในเขตอนุภูมภิ าคลุมน้าํ โขงตอนบน
ที่ประกอบดวยประเทศ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ภาคเหนือของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐฉานประเทศเมียนมา
ในความเชื่อของการทํานายดวยกระดูกไกนั้น จากหลักฐานพงศาวดารเมืองเชียง
ตุงไดบนั ทึกในปพ.ศ.2386ไว เรื่องการดูชะตาเมือง ฤกษเมือง ลักษณะเมือง เมื่อราว พุทธ
ศตวรรษที่19 ดังนี้(ทวี สวางปญญากูร,2533:33)
“
ถึงศักราช 704 เจาใสนานกินเมืองแทน ไดสิบแปดปตาย
ตั้งแตนั้นเปนตนมาเมืองเชียงตุงก็รางเปนเวลานานนักเหตุ
เพราะเมืองถูกเสนียดจัญไร
เจาผายูจึงใหหมอโหราสองคนมาทํานายคนหนึ่งชื่อคําเรือง
เปน ชาวปง ซึง่ ทํานายดวยวิธีกระดูกไกแมนนัก....
”
และเมื่อจัดฉลองเมืองเชียงตุงก็จัดไหมีเครือ่ งฉลองบูชา ใหมีหมอชาง หมอมา หมอไก
หมอโหรา หมอยา พอครัวเล็ก พอครัวใหญ ซึ่งคําวาหมอไกนี้ ทวี สวางปญญางกูร ผูเรียบเรียง
ไดใหความหมายวาเปนหมอที่ทํานายดวยกระดูกไก(ทวี สวางปญญากูร,2533:33)
การทํานายกระดูกไก จึงมีการแพรหลายมากอนหนานี้ จนกลายเปนความเชื่อของสังคม
ระดับเมืองใหญและเขาสูราชอาณาจักรลานนา ในปจจุบันมีการเคลื่อนไหวผูคนในชาติพันธุใน
แถบอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบนจากปจจัยภายใน เรือ่ งสงครามและเครือญาติ มาเปนปจจัย
ภายนอกเรื่องการลาอาณานิคม เขาสูชวงผลกระทบจากสงครามเย็น และความขัดแยงเรื่อง
การเมือง ผลจากเหตุปจจัยดังกลาวสงผลถึงการอพยพที่ตอเนื่องยาวนาน และซับซอนกอเกิดการ
ผสมผสานทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัว จึงกลาวไดวา ความเชือ่ เรื่องการทํานายดวยกระดูก
ไก ไดแพรกระจายในดินแดนแถบนี้อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในบางกลุมชาติพันธุ รวมถึงกลุม
ชาติพันธุที่ตั้งถิ่นฐานในชุมชนบานหวยน้าํ ขุน อําเภอแมฟาหลวงจังหวัดเชียงรายดวยเชนกัน
หมูบานหวยน้าํ ขุนเปนหมูบ า นที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุประกอบดวย
ไทยใหญ ไทลือ้ ไทเขิน ลัวะ(ไตดอย, ไตลอย) มูเซอร อาขา และคนเมือง (หมายถึงคนพื้นราบ
จังหวัดเชียงราย, ไตยวน) ประวัตคิ วามเปนมาของหมูบานนี้เดิมเปนที่ตั้งของกองกําลังกูชาติรัฐ
ฉาน(ไทยใหญ) ที่มีชื่อวา กลุมหนุมศึกหาญ ซึ่งเปนกองกําลังที่กระจายอยูตามตะเข็บชายแดนไทย
และพมาในราว ปพ.ศ. 2506 (ตอมากลุมนี้ไดสลายตัวลงไปเนื่องจากผูนําเสียชีวิต)ตอมาในราวป
พ.ศ. 2513 ชาวลัวะ ทีอ่ พยพมาจาก เมืองแจ(แช) สิบสองปนนา มณลยูนนาน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดอพยพเขามาประเทศไทยเนื่องจากเหตุผลทางการเมือง ไดเขามาทาง
อําเภอแมสาย และชองทางหัวแมคํา อําเภอแมฟา หลวง จากนัน้ ชาวลัวะไดทราบวา มีชุมชน
ชาวลัวะอาศัยอยูบริเวณหวยน้ําขุน แหงนีจ้ ํานวน 3 หลังคาเรือนและชาวไทใหญอีก 1 หลังคาเรือน
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จากนัน้ กลุมไทใหญ ไทลื้อ ไทเขินไดเขามาสมทบจนกลายเปนชุมชนใหญขึ้นในปจจุบัน มีจํานวน
ประชาการทั้งสิ้น 377 คน(ขอมูลเมื่อ พ.ศ. 2547)
ในชุมชนนี้มีความเชื่อเรื่องการทํานายดวยกระดูกไกในกลุม 2 ชาติพนั ธุคือ ไทย
ลื้อ และลัวะ (สัมภาษณนายทองคํา บริจิต และนายสิงคํา ตาสาย, 2547) ในไทลือ้ และชาวลัวะมี
การทํานาย โดยการดูกระดูกไก โดยเลือด และอากัปกริยาของไกหลากหลายวิธีและหลายโอกาส
ในการทํานาย ซึ่งเปนคําบอกเลาจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเปนกลุม นําโดยนายทองคํา
บริจิตร จากนัน้ ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ไดมีการเขาพื้นที่เก็บขอมูล ในชุมชนแหงนี้อีก
ครั้งหนึ่งไดพบวา นายสิงคํา ตาสาย (เสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคม2549)มีตําราการทํานายกระดูก
ขาไกทอนบน เปนตําราทีเ่ ขียนดวยหมึกดํา บนกระดาษสาขนาดใกลเคียงกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ประมาณ 20 ซม. x 20 ซม. บันทึกเปนแบบอักษรธรรมลานนา มีบางคําออกเสียงเปนภาษาลัวะ
หนา 7 หนา เย็บเปนเลมดานบน รามกับตําราทํานายโชคชะตาแบบอื่น ๆ จึงไดทาํ สําเนาและอาน
โดย พระมหาอานนท จน.ทปช.โชโต เจาอาวาสวัดหวยน้ําขุนถอดความออกมาพบวามีโครงสราง
สําคัญสามสวน ดังนี้
1. สวนนํา
สวนนํานี้จะกลาวถึง
การทายลักษณะของผูที่มาขอคําทํานายวามีกิริยาทาทาง
อยางไรเชน เอามือลูบปาก เอามือจับขา เปนตน การทํานายจะบอกถึงสิ่งของที่หายไปและการ
เจ็บไขไดปวยมีจํานวน 10 คําทํานาย เรียกในตําราวา “สวนนามทัก”
2. สวนกลางหรือสวนคําทํานายหลัก
ในสวนนี้จะเปนคําทํานายเกี่ยวกับกระดูกขาบนของไกทงั้ หมดมีจํานวนลักษณะรู
ที่กระดูกของไกที่แสดงรูปแบบของไมขนาดเล็กที่เสียบลงไปในแตละรู จํานวน 160 รูปแบบ และ
คําทํานายลักษณะกระดูกไก จะแสดงเปนรูปทรงกระบอก (สีเหลี่ยมผืนผายาว) คูกันเปรียบเปน
ขาซายขาขวา รูปไมขนาดเล็กที่เสียบในรูทกี่ ระดูกไกเริ่มตนจากรูที่กระดูกขางละ 1 รู ไปจนจบคํา
ทํานายกระดูกที่มีขางละ 1 รูเชนกัน ที่คําวา “ไขก็ ตาย” จาก 160 คําทํานายนี้นาํ มาจัดกลุมคํา
ทํานายได 8 กลุม ดังนี้
1. กลุมคําทํานายเรื่องเปนไขและคําทํานายเปนไขเนื่องจาก(ผิด)ผิดผี 70 คําทํานาย
2. กลุมคําทํานายเกี่ยวกับการเปนไขและคําทํานายเปนไขเนื่องจาก
(ผิด)ผิดผีรวมกับเรื่องคาขาย
43 คําทํานาย
3. กลุมคําทํานายที่เกี่ยวกับการ(ผิด)ผิดผีเพียงอยางเดียว
20 คําทํานาย
4. กลุมคําทํานายเกี่ยวกับการคาขายที่กลาวถึงโชคดีและโชคราย
19 คําทํานาย
5. กลุมคําทํานายเรื่องการทํา(ผิด)ผิดผีและเรื่องคาขาย
3 คําทํานาย
6. กลุมคําทํานายใหทาํ อะไรบางอยาง
2 คําทํานาย
7. คําทํานายเรื่องขาศึก
1 คําทํานาย
8.คําทํานายทีบ่ อกวาไมดไี มรายและไมมีคาํ ทํานาย
2 คําทํานาย
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ในจํานวนกลุมเนื้อหาการทํานายพบวามี 8 กลุมเนื้อหา พบวามีการกลาวถึงการทําผิดผีหรือ
เรื่องผีมีอยูใน 4 กลุมคําทํานาย และมีเรือ่ งคาขายใน 3 กลุมคําทํานาย เปนไขใน 2 กลุมคําทํานาย
ทั้งนี้จํานวนคําทํานายเรื่องเปนไขเนื่องจากผิดผีมากที่สุดคือคําทํานายในกลุมที่ 1 และ 2 โดยเปน
113 คําทํานาย จะพบวาการทํานายดวยกระดูกไกจากตําราเลมนี้ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง ผี
มากที่สุดโดย ผี ทําใหเจ็บปวยและสงผลถึงการคาขาย
กลุมเนื้อหาคําทํานายสาเหตุการเปนไขรองลงมาเปนเรื่อง ขวัญ ที่มีอยู 13 คําทํานาย ซึ่ง
คําทํานายสวนใหญคือ เปนไขสาเหตุจากขวัญหนี มากที่สุดนอกนัน้ คือ เห็นสัตวทําใหเสียขวัญ
และที่รายแรงที่สุดคือ คนไขตาย ผีไดขวัญไปแลว
3. สวนทายหรือสวนคาถา
จะเปนสวนคําภาษาบาลีปนคําในภาษาสันสกฤต เปนคาถาที่ใชเสกใสกระดูกไก
3 ครั้ง สรุปความหมายของคาถาวา เปนคาถาทีท่ ําใหสัตวเชื่อง
ซึ่งจะเห็นวาแมการทํานายจะเปนเรื่องผีและเรื่องเจ็บไขทั้งหมดแตก็ยงั มีการสรุป
ดวยคาถาในทางพราหมณ(ซึ่งอาจทําใหเขาใจไปวาเปนเรื่องของศาสนาพุทธ) ในสวนสุดทายของ
การทํานายกํากับไวดวย
ขั้นตอนและโอกาสในการทํานาย
การทํานายกระดูกไกของชาวลัวะบานหวยน้ําขุนนัน้ จากการสัมภาษณนาย สิงคํา
ตาสาย (2549) พบวา ผูต องการคําทํานายจะตองนําไกของตนเองที่เลี้ยงไวในบริเวณบานมาฆา
(ดวยวิธีใด ๆ ก็ได) ลางขาไกใหสะอาด แลวมัดขากับหัวใหติดกับลําตัวจากนัน้ นําไปตม เมื่อสุกดี
แลวจึงนําไปยังบานหมอไก(ผูทํานาย) ถาพบหมอไกก็สามารถดูไดแตถา หากไมพบหรือหมอไก
ติดธุระก็สามารถฝากไวแลวจะมารับคําทํานายภายหลังไดเชนกัน
โอกาสที่จะทํานายดวยกระดูกไกนั้นจะเปนพิธีขึ้นบานใหม พิธีแตงงาน ดวงชะตาไมดี
หรือเดินทางไกลโดยเฉพาะเดินทางไปคาขาย ชางเวลาที่เหมาะในการนํากระดูกไกมาทํานายคือ
เวลาในชวงเดือนขึ้น คือระหวาง ขึ้น 1 ค่ํา – 15 ค่ํา แตละเดือนจะมีคนมาใหหมอดูกระดูกไกราว
14 – 15คน และโดยเฉลี่ยคนหนึง่ คนอาจจะดูโชคชะตาดวยกระดูกไกปหนึ่งราว 3 ครั้ง
(สัมภาษณ สิงคําและสุแกว,2549)
ผีกับสังคมลัวะจากตําราการทํานายกระดูกไก
ความเชื่อเรื่องลึกลับที่อธิบายไมไดนั้นไดถกู สรางใหเปนรูปธรรมเชิงสัญลักษณตางๆและ
ผี ก็คือลักษณะหนึ่ง เปนความเชื่อดั้งเดิมกอนที่ศาสนาจะเขามามีบทบาทหลักแตก็ยังพบวามีการ
ผสมผสานความเชื่อเรือง ผี ในกลุมวัฒนธรรมตางๆเสมอ ดังนั้นความเชื่อเรือง ผี ก็ปรากฏใน
ตําราทํานายกระดูกไกของชาวลัวะ บานหวยน้ําขุน ที่พบวามี ผี ตางๆอยูเปนจํานวนมาก สามารถ
แยก ผี ออกเปนกลุมๆไดดงั นี้
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ผีบรรพบุรุษ
1.ผีลุงตา
2.ผีปูตายายาย
3.ผีลุงปู
4.ผีแมกองกิน
5.ผีปูยาตายาย
6.ผีฝายแม

ผีปา/สัตวปา
1.ผีรุงทายน้ํา
2.ผีจอมปลวก
3.ผีไม

ผีที่ทํากิน
1.ผีรองน้ํา
2.ผีที่ดอน
3.ผีเหมืองฝาย
4.ผีขวัญขาว

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

ผีเมือง
1.ผีเสี่ยวเมือง
2.ผีที่สูง
3.ผีหลักเมือง
4.ผีปาชา
5.ผีเมือง
6.ผีหนเหนือ
7.ผีสะพาน
8.ผีทางหลวง
หรือแมน้ํา
9.ผีอารักษ
10.ผีทาวพญา

ผีอื่นๆ
1.ผีปดที่หนึ่ง
2.ผีปศาจ
3.ผีราย
4.ผีที่เลี้ยง

รวม 34 ตน
จากตาราทํานายกระดูกไกสามารถแยกกลุม ของ ผี ที่ระบุในตําราได 6 กลุม จํานวนทั้งสิ้น
34 ตน ซึ่ง ผี สวนใหญจะอยูในคําทํานายประเด็น ผิดผี และพบวา ผีที่อยูในบานเชน ผีเรือน
และ ผีบรรพบุรุษ กับผีที่อยูนอกบานที่เกี่ยวกับ เมือง ผีทั้งสองกลุมจะมีจํานวนมากกวา ผีที่ทํากิน
หรือผีที่อยูนอกเมืองหรือ ผีสัตวปา เชน ผีรุง(เหยี่ยว)ทายน้ํา
ในคําทํานายยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุการเปนไขเนืองจาก ทําผิด ชนิดตางๆอีกโดยระบุ
ผิด ตอสิ่งตางๆ 20 ชนิดแบงไดเปนการ ผิด ได 2 ประเภทคือ
1. ผิดภายในบานเรือน ไดแก ตีนบันได ขางเตาไฟ คุม เรือน ประตูบาน บันได ที่นอน
เสี้ยวเรือน หัวนอน เหนือประตู ผิดกลางเรือนกลางบาน จะสังเกตไดวา ผิด ที่เกิดขึ้นในบริเวณ
บานนั้นใหความสําคัญกับ ประตู บันได ที่นอน ที่กลางเรือน เสี้ยวเรือน(ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ดูแล
รักษาบาน) และเตาไฟ แตไมมีเรื่องความสัมพันธระหวางคนในบานหรือเรื่องความประพฤติของ
คน
2. ผิดที่เกิดขึน้ นอกบาน ไดแก บอน้าํ ฉางขาว น้าํ หวย ไมไผ ทาน้าํ ดงปาไม หลักไมเกา
ที่สูง กองไม เปนเรื่องผิดตางๆที่มีแหลงกําเนิดนอกบานแตตองนํามาใชในบานเชน น้ํา แหลงน้ํา
และไมที่นํามาใชงานในชีวิตประจําวัน และไมมีเรื่องความสัมพันธระหวางคนนอกบานหรือเรื่อง
ความประพฤติของคนภายนอกบาน เชนกันกับ ผิดภายในบานเรือน
ยังมีการผิดทีช่ ื่อวา ผิดแกรน ซึ่งไมทราบวาคือผิดอะไร(ผูแปลยังหาคําแปลไมได) และ
ไมรวม ผิดประตู ไวเนื่องจากความหมายซ้ํากับ ผิดประตูบาน
ในเรื่อง ผิดผี และ ผิด (ทีไ่ มเกิดขึ้นจากผี) นัน้ เปนความเชื่อที่เปนกฎเกณฑทางสังคมที่
พบโดยทั่วไปในเขตอนุภูมิภาคลุมน้าํ โขงตอนบน เพื่อการควบคุมทางสังคมใหสงบสุขที่สะทอนถึง
การอยูรวมกัน สิ่งแวดลอม พฤติกรรม ลําดับชั้นในสังคม ศีลธรรมจรรยา ดังนัน้ สามรถบงชี้เปน
สามประเด็นดังนี้
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ประเด็นแรก การทํานายเปนเรื่องเฉพาะที่เกิดในบานและเมือง เห็นถึงการกระทํา ผิดผี
และ ผิด ตางๆในสังคมชาวลัวะเกี่ยวกับ บาน และเมือง จนตองมี ผี จํานวนมากมาปกปกรักษา
ไมใหคน ผิดผี และการอธิบายถึงการ ปวยไข เนื่องจาก ผิด ในกรณีตางๆตอสิ่งแวดลอมเชน น้ํา
รวมถึงแหลงน้ํา และไมที่นาํ มาใชงานในบาน
ประเด็นที่สอง เปนคําทํานายที่มีบทบาทของ ผี และ ผิด ที่เกี่ยวกับ การเจ็บไข และ
การคา ที่เกิดขึ้นในเมืองและในบางคําทํานายก็จะมีวิธแี ก เชน การบวงสรวง หรือ การซอมแซม
ประเด็นที่สาม เนื่องจากไกที่นํามาทํานายนั้นเปนไกทอี่ าศัยอยูในบานที่เปนสวนหนึ่งของ
เมืองจึงอาจอธิบายไดวาการทํานายดวยกระดูกไก นั้น มีความสามารถเฉพาะการทํานายใน
บริเวณที่ไกตัวนั้นดํารงชีพอยู และสามารถสะทอนเพียงอํานาจของ ผีบาน และผีเมือง รวมถึง
ผิดภายในบาน และผิดสิ่งของภายนอกที่นําเขาบาน ตางๆ เทานั้น
ไกบานกับคําทํานาย
จากการเก็บขอมูล เรื่องความเชื่อที่เกี่ยวของกับไกในพิธีกรรมที่ใชไกเปนสวนประกอบใน
พิธีกรรมพบวา
พิธีกรรมทั้งหลายและคําทํานายดวยไกในแบบตางๆนัน้ มนุษยไดใชไกในบาน
ทั้งสิ้น แมวาพิธีกรรมนัน้ ๆจะเกิดขึ้นในปาก็ตาม จากการเก็บขอมูลยังไมพบพิธีกรรมและคํา
ทํานายจากการใชไกปา
จากตําราการทํานายดวยกระดูกไกของชาวลัวะ
ที่ชุมชนบานหวยน้ําขุนสรุปในเรื่อง
ความสัมพันธระกวางไกที่เลี้ยงในบานหรือที่เรียกวา ไกบาน ที่มีความสัมพันธกับ พื้นที่ของบาน
พื้นที่ของเมือง ในสังคมของมนุษยที่กาวเขาสูสังคมแบบเมืองที่มีความซับซอนของความสัมพันธ
ในดานตางที่ตอ งมี ผีบาน ผีเมือง ผีบรรพบุรุษ มาคอยกํากับการกระทําและอธิบายเหตุแหงการ
ปวยไข ความซับซอน
อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการคาขายซึ่งเกิดขึ้นในสังคมที่ซับซอนโดยไมไดมีปจจัยการผลิต
ในดานเกษตรกรรมเพียงอยางเดียว แตมีการแลกเปลี่ยนสินคาและการคาขาย โดยเฉพาะเมือง
ตางๆที่อยูในอนุภูมภิ าคลุมน้ําโขงตอนบนสวนใหญเกิดขึ้นและขยายตัวเนื่องจากเปน ตลาด และ
ชุมทางการคา บนเสนทางการคาภายในอนุภูมภิ าค เพือ่ ออกทะเลทางทิศไต เชนเมืองเชียงตุงใน
รัฐฉานประเทศเมียนมาเปนตน
ตําราการทํานายดวยกระดูกไกจากตําราที่พบในชุมชนบานหวยน้ําขุน สรุปไดดงั นี้
1.ความสัมพันธระหวางเจาของไก กับบานเรือน และเมือง
ไกบา นจากตําราการทํานายกระดูกไก จะเปนเครื่องมือที่สะทอนสภาวะความเปนอยูเรื่อง
การเจ็บไข ใน อาณาบริเวณบาน ของเจาของไกผาน ผีเรือน ผีบรรพบุรุษ และ ผิดภายในบาน
กรณีตางๆ ตลอดจนเปนการสะทอนจากการทํานายถึง พฤติกรรมของเจาของไกบาน ที่มีตอ
เมือง ผาน ผีระดับเมือง และ ผิดตอสิ่งตางๆที่นาํ จากสิ่งแวดลอมเขาในบาน ซึ่งหมายถึง
สภาพสังคมโดยรวมในระดับเมือง
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2.จุดเปลี่ยนผานของชีวิต
จากสาเหตุของความตองการคําทํานายในเรื่อง การแตงงาน สรางเรือนใหม การเดิน
ทางไกลหรือยายที่อยูเปนเวลานาน และการคาขาย โดยกรณีตา งๆนั้นเปนเรื่องที่ชีวิติของผูที่
ตองการคําทํานายจะมีการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต หรือในกรณีคา ขายตองการความมั่นใจวาการ
คาขายจะประสบความสําเร็จ เพราะผูทตี่ อ งการคําทํานายตองพึ่งพาปจจัยการคาเปนหลักเพราะถา
การคาขายไมดีจะสงผลถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตนและครอบครัวได ซึ่งสะทอนวิถีชีวิต
ของคนในสังคมเมือง

บรรณานุกรม
ทวี สวางปญญากูร พงศาวดารเชียงตุง 2533 มปท.
สมภาษณ
1. นายสิงคํา ตาสาย อายุ 69 ป บานหวยน้ําขุน ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟา หลวง
จังหวัดเชียงราย (เสียชีวิต มีนาคม2549)
2. นายทองคํา บริจิตร อายุ 71 ป บานหวยน้ําขุน ตําบลแมฟา หลวง อําเภอแมฟา
หลวง จังหวัดเชียงราย
3.นางสุแกว แกนสาร อายุ 49 ป บานหวยน้ําขุน ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟา หลวง
จังหวัดเชียงราย
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เอกสารประกอบบทความ 1

คําแปลตําราการทํานาดวยกระดูกไก
โดย พระมหาอานนท จน.ทปช.โชโต
เจาอาวาสวัดหวยน้ําขุน ต.แมฟาหลวง อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย พ.ศ.2549
เรียบเรียงโดย พลวัฒ ประพัฒนทอง

(1) ทีนี้จักตั้งใส นามทัก ดูกอนเนอ ถาวาผูอื่นมาถามเรา เกี่ยวกับของหาย ใหดผู ูมาถามเรา
(2) ถาวา เขามาเอามือลูบปาก ขโมยไดของไปแลว
(3) ถาวา เขามาถามเรา และเอามือลูบหูอยู จักมีผูหนึ่งมาบอกใหแล
ถาวาเปนไข ไดเอาของอยางไดอยางหนึ่งเขามาในบาน
ถาวาเขามาลูบทิศไหน ของจะอยูทิศนั้น
(4) ถามันมาลูบหัวอยู ของไปตกทีผ่ ูหลักผูใหญ หรือตกอยูสถานที่สงู
ถาเปนไข คือผิดผีรองน้าํ
(5) ถาเขามาสานมือ กอดหัวเขาอยู ถาเปนไข คือไดไปลอมรั้วคนอืน่
ถาของหาย คนในบานเก็บ เอาไว ถาวัว ควาย หายก็จะไดคืนอยู
(6) ถาวา มันมา ลูบแขง ลูบขาอยู ถาวัว ควาย หาย ก็จะไดคืนอยู
(7) ถาวาเขาดีดมือและลูบมือ ของที่หายไป จะไดคนื มีสวนนอย
(8) ถาวาเขามานั่งเอามือสอดขาอยู ของที่ถูกลักไป ถูกฆาแกงกินแลว หรือตกหลุมลึก
ถาเปนไข แสดงวาได ถมหลุม หรือไดปกหลักที่ไดที่ หนึ่ง
(9) ถาวา เขามาเอา ศอกกาย หัวอยู ถาเปนไข คือได ผิดผี เตาไฟ
(10) ถาเขามา เอามือทาวเอวอยู ถาเปนไข คือไดผดิ ในการตัดหลักปกไม เอาไวทใี่ ดที่หนึ่ง
(11) ถาวาเขามาเอามือทาวคางอยู ถาเปนไข แสดงวาไดทําอันไดอันหนึ่ง ไดตอกหลักที่หนา
บานเรือน จักมีแนนอน หาดูแล
นามทักก็มีเพียงเทานี้แล ฯ
ลําดับ รูปกระดูก
ชื่อเรียก
คําทํานาย
เลานิมล
ถาเปนไข คือขวัญหนี
1.

2.

เลาตกกูม

ถาเปนไขคือผิด ตีนบันได หรือบอน้ํา
หรือสิ่งที่อยูในคุมเรือน ขายจะดี ซื้อ
จะไมดี
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3.

ชื่อเรียก
เลากอนป

คําทํานาย
คือ ซื้ออะไร ก็จะคุมคา

4.

เราตกคุม

ถาเปนไข ผิดขางเตาไฟ ไฟไหมมา
เรือน ซื้อของใสไตถนุ บานนีด้ ี

5.

ไกเราหลัก

ไดขาว ไดของ เปนรอย

6.

เราสามสม

ไดแล

7.

ไกมังหลา

มีโชค

8.

ฟงปากชี้

คนไขกต็ าย ซื้อขาย ไม – หลัก ตอ ไมดี

9.

ฟงปกหลา

คนไข คาขายไมดี ผิดประตูบา น
เรือน
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10.

ชื่อเรียก
ไกลาหลา

คําทํานาย
สูงก็ไมเปนไร คือ ขายของดี ซื้อของ
ไมดี

11.

โขเตาเราไต

ซื้อไมได ขายไมดี

12.

ยักยันกันกอม

ไมราย ไมดี

13.

มังปากเราหลา

คนไข ผิด ฉางขาว ซื้อขายไมได
ไมดีแล

14.

พังกัด

คนไขตาย ซือ้ ขายไมดี

15.

ไกปด,พานปดถอน

คนไขกต็ าย

16.

มังมดดํา

คนไขกินผิด
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17.

ชื่อเรียก
(ไมมีชื่อเรียก)

คําทํานาย
คนก็ตาย(หาย)(ตัวอักษรไมชัด)

18.

พังปก

คนไขผดิ ผีเรือน ซื้อดี ขายไมดี

19.

เรามดซอน

คนไขกินผิด ดีขึ้นไมตาย

20.

เราปดยอด

คนไข ขวัญหนีไปอยูปลายไม ซื้อขาย
ไมดี

21.

มังกัดยอด

คนไขผดิ บันได ผิดที่นอน ซื้อขายดี

22.

พังลืมลา

คนไข ผิดผีรุง ทายน้าํ

23.

มังลาเราโรงหลา

คนไขผดิ ผี ปดที่หนึ่ง
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24.

ชื่อเรียก
มังเราปกซอน

คําทํานาย
ไขในพุมไมที่บาน ไขดีขึ้น เมื่อรักษา

25.

ไกละตองละปก

คนไขผดิ ผีเสี้ยวบาน เสี้ยวเรือน ซื้อ
ขายดี

26.

ผังปกถอน

คนไขไมตาย

27.

เราหากฝงหากปก

คนไขผดิ ผีเรือน ไมตายแลฯ

28.

มังลาปกลา

คนไข ผิด บันได หนักแลฯ

29

เราฟองมด

เด็กตาย ซื้อขายดี

30.

มังลามดลา

คนไขตายแนนอน ซื้อขาย ไมดี
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31.

ชื่อเรียก
ฝงหินลามังถา

คําทํานาย
คนเฒาตาย ถาเปนเด็กไมตาย

32.

มังลาสูเราลาใส

คนไขผดิ ซื้อขายไมดี

33.

มังปกแขง

คนไขตาย ผีไดขวัญไปแลว

34.

มังมูลโขลก

ไขไมตาย ขาศึกไมมี คาขายดี

35.

มังปกซอน

ก็ตายอยูพอดี

36.

มังลาเราสมเข็ด

ไขก็ตาย อยูไมดี แตไปดีแลฯ

37.

มังขัด

ตัวคนไข ขวัญหนี ซื้อไมดี ขายดีแลฯ
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38.

ชื่อเรียก
มักปดหยิบ

คําทํานาย
คนไขผดิ บอน้าํ น้าํ หวย

39.

มังปก

คนไขตาย ขายดี

40.

มักลาปก

คนไข ผิดผี ลุง ตา มาคอยกิน

41.

ฝงกุมรอย

ปลูกไม กลวย ออย

42.

เลานี้มังกรกุม

ขวัญหนี ขายดี ซื้อไมดี อยากไดของ
ดีแลฯ

43.

มังโขเตาเราใน

คนไข ผิดผีสะพาน เปนหนัก ไมตาย
ซื้อเครื่องมาสังเวย

44.

เรามังตก

คนไข ผิดผีตนี บันได หรือบอน้ํา แต
ไมถึงตาย
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45.

ชื่อเรียก
เราตุงใสมันไหล

คําทํานาย
ขาวของไรนา ไมดไี มราย แตไมควร
ซื้อขาย

46.

เรามังงา

ถาไข คือเพราะเอาสิ่งของเขาบาน
คาขายไมดี

47.

มังกุมเราโกม

ผิดคนหลาย

48.

เราตก

ไข ผิดที่สูง คาขายดี

49.

เรามังกอน

ไข ผิดผีจอมปลวก หรือรองน้ํา

50.

เรามังตกเราไต

ไขขวัญหนี คาขายดี

51.

เราจีบวัง

ไข ใหเอาปลา เนื้อไปบวงสรวง

15

ลําดับ รูปกระดูก
52.

ชื่อเรียก
เราขาย

คําทํานาย
ไข ผิดผีหัวบันได คาขายดี

53.

เราหลา

ไขตายแนนอน

54.

วาแพ

ไขผิดทีน่ อน

55.

มังมูล

ไข ผิดประตูบา น

56.

เรากอนป

ไดของใหมมา มักทําใหบานเรือนไม
ดี คาขายไมดี

57.

มังกุมขับ

ไข ผิดไมไผ หรืออยูไมถูกทิศ

58.

เราปก

ไข ผิดผีเสี้ยวบาน
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59.

ชื่อเรียก
มังหลาแหลว

คําทํานาย
ไข เพราะไดของใหมมา

60.

ปกโกมด

ไข คนแกตาย เด็กไมตาย คาขายดี

61.

เราถอนหลวง

ไข ผิดประตูบา น ขอใหซอมแซมใหม

62.

มักเราตก

ไข ขวัญหนี ผิดผีเตาไฟ คาขายไมดี

63.

เราถอนนอย

ไข ขวัญหนี คาขายพอดี

64.

เราตกมังไต

ไข ผิดบอน้าํ หรือทาน้ํา คาขายดี

65.

มังจมลม

ไข ใหเอาปลาบวงสรวง
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66.

ชื่อเรียก
เราบาน

คําทํานาย
อยูกับบานดี ไม(ไป?)คาขายไมดี

67

มังขึ้นจูอยูถา

ไขเพราะไดของใหมมาเรือน คาขายดี

68.

ใกลเรามองมงมัด

ผิดผีลุง ตา ใหบวงสรวง

69.

มังโขเทาเราไต

ผิดผี ลุง ตา

70.

เราขัดตัว

คาขายไมดี

71.

เราโขงเตามังไต

ใหถายขัว(ครัว?)หรือทําชานเรือน

72.

ในกับ

คนหนุม ไข ไมตาย คนเฒาตาย เด็ก
ขวัญหนี ซื้อดี
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73.

ชื่อเรียก
เราโตตัง

คําทํานาย
ผิดที่นอน กลางเรือน

74.

มังมอนเราปก

ไข เพราะไดของหนักมา ใหเอายายที่

75.

หลาสมเสียว

เจ็บ ไมตาย

76.

ใกลเราปด

ไข ผิดผี ขวัญขาว หรือเตาไฟ คาขาย
ดี

77.

ใกลเราหลาปก

ผิดผีที่สูง คาขายดี

78.

มังมัดหลอน

ไขผิดผี 5 วัน ที่สูง

79.

ใกลมังปด

ไขผิดผี ปูต า ยานาย ขายของดีนักแล
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80.

ชื่อเรียก
ใกลมังปอง

คําทํานาย
ไขผิดผีไตถุนเรือน อาจถึงตาย

81.

เราถอนปลี

ไข เพราะไดของใหมมาเรือน

82.

มังตองแลว

ไข ผิดผีหลักเมือง

83.

มังเราตก

ไขผิดทีน่ อน ตีนบันได น้ําบอ คาขาย
ดี

84.

หลัว

ไข ผิดผีเรือน

85.

แหลวจูม

ไข ขวัญหนี ถาขวัญไมมาก็ตาย

86.

มังตองหลวง

ไข ผิดเสี้ยวบาน
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87.

ชื่อเรียก
เราปด

คําทํานาย
ไข ขวัญหนี คาขายไมดี

88.

เรามังปดกอง

ไข ผิดแกรน

89.

เลาลา

ไข บวงสรวงจะดี

90.

มังตกปด

ไขผิดผีเรือน

91.

จงหูกวง

ไขเด็กตาย คนแกไมตาย

92.

เราตุไซ

ไข ผิดดงปาไม

93.

มังปดกัน

คาขายดี
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94.

ชื่อเรียก
มังเสียวควงละ

คําทํานาย
ไข ขวัญหนี

95.

ไกมังปก

ไข ผิดผี ลุงตา คาขายดี

96.

สมสัก

(ไมมีคําทํานาย)

97.

ใกลมังมด

ไขผิดประตูบาน

98.

หลาปกคืน

ขาศึกมาประชิดใกล

99.

ในยักยืนกันกอบ

ไขคนเฒาตาย ซื้อได แตขายไมดี

100.

เราตองซอน

ผิดผีลุงตา คาขายไมดี
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101.

ชื่อเรียก
มังเราปก

คําทํานาย
ไขตาย ผิดผีเรือน

102.

เราตักมังไทคน

ไข กินอาหารผิด

103.

มังปกชีคน

ไข ผิดผีราย เขามาทําให

104.

ไกขัดแกว

ไข ผิดผี เหมืองฝาย

105.

เราปกจมลี

ไขคนเฒาตาย เด็กตาย

106.

โขเตาเราไต

ผิดผีทางหลวงหรือแมน้ํา

107.

เลานอยตอบยอม

ไขเพราะเอาของใหมมาเรือน
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108.

ชื่อเรียก
ไกเราหลามังแหลว
หลา

คําทํานาย
ผิดหลักไมเกา ปะปนกัน

109.

เราตองคน

ผิดเสี้ยวเรือน ซื้อขายไมดี

110.

มังปกสงเปน

ไขกินอาหารพิษรายจากคนอืน่

111.

มังตองหา

ผิดผีลุงปู

112.

สมเสียวกัวปด

ไขตายแล

113.

เราตองหับ

ผิดผีที่เลี้ยง

114.

มังเสียวปกหลวงปก เห็นสัตว ทําเสียขวัญ
ซอนใกลกัน

24

ลําดับ รูปกระดูก
115.

ชื่อเรียก
มังปูมังเราเตาให

คําทํานาย
ไข ทองมวน ใหสั่งเสียได

116.

เสียงสะตองนอย

ขวัญหนี คนเฒาไมตาย เด็กตาย

117.

เราเสียวปด

ไขผิดเสี้ยวบาน

118.

ไกเราสองฟองลา

ผิดในดงปาไม

119.

มังปดซอง

ไขผิดผีลุงตา คาขายไมดี

120.

มังเสียวกัวหลา

ไขขวัญหนี ผิดผีทาวพญา

121.

เรามังปก

ไขผิดผีเสี้ยวบาน ซื้อไมได ขายไมดี
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122.

ชื่อเรียก
เส็งสองหลา

คําทํานาย
ไขผิดผีปาชา ไปคาไมดี

123.

มังตองเหลา

เปนไขขวัญหนี ซื้อไมดีขายมไมออก

124.

เราเสียวเหลียวปก
ซอน

ไข ตาย

125.

มังเหยียม

ซื้อขายไมดี

126.

เราสามเสียวมังปก

ถามีคนไขสองคนจะตายหนึง่ คน
คาขายดี

127.

เราตกถัง

ไข ตาย

128.

มังสามเสียวเราปก

ไข ผิดผีเรือน คาขายดีนัก
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129.

ชื่อเรียก
ไกเราปก

คําทํานาย
ไข ผิดผีเสี้ยวเรือน ซื้อขายดีนัก

130.

ไกมังปกเราสาม
เสียว

ผิดผีปศาจ สีต่ ีน สองตีนมาเรือน

131.

ไกเรายับ

ไขเด็กตาย คนแกไมตาย ซือ้ ขายไมดี

132.

เราเสียวกองลํา

ไขผิดผี ที่ดอน หรือไดตดั ไมดวยกัน
2คน ใหบวงสรวง

133.

เรามัดหลามตอง

ผิดหัวนอน ผิดเหนือประตู

134.

เราเสียวปาด

ผิดที่สูง

135.

มังเสียวปาด

ผิดเทวดา ใหบวงสรวง
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136.

ชื่อเรียก
มังเสียวสง

คําทํานาย
ไข ผิดหัวนอน หรือที่สูง

137.

เราซอน

ไข กินผิด

138.

เราตามังตานฝนปก ไข ผิดเรือนคาขายไมดี

139.

เรามังปา

ไขผิดน้ําดิน

140.

เราสามเสียวมังใส

ผิดบาน

141.

เราตองตา

ผิดผีเรือน คาขายไมดี

142.

มังหลาปกเหลียว

ผีแมกองกิน
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143.

ชื่อเรียก
เราตอง

คําทํานาย
ไข ผิดผี ปูยา ตายาย คาขายพอได

144.

มังตองกับ

ไข ผิดตีนบันได หรือกองไม

145.

มังปดแหลว

ผิดประตูบา น

146.

เราจักหลา

คาขายไมดี

147.

เรามังแหลน

ไขผิดอาญาเสี้ยวบาน

148.

เราตองตา

คาขายดีแล

149.

เราตองตัก

คาขายไมดี
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150.

ชื่อเรียก
มังเสียวปาด

คําทํานาย
ไข ตายแนนอน

151.

มังยับเรากันเสียว

ผิดผีเมือง

152.

มังตองตัง

ผิดผีฝายแม

153.

มังตองตัก

ผิดผีหนเหนือ

154.

เราตองหับ

ไข ผิดผีเรือน

155.

เราถันหลัก

ขายไมขาดทุน ซื้อไมดี

156.

เราสองไส

ไข ผิดผีไม
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ลําดับ รูปกระดูก
157.

ชื่อเรียก
เราเสียว

คําทํานาย
ไข ผิดผีอารักษ

158.

เราดีจุมังอยู

คาขายดี

159.

เรามังตองหลวง

ไข ผิดกลางเรือนกลางบาน

160.

เรามังปา

ไข ตาย

คาถาอันนี้วา
โอม อารัมมะนัง พรหมมะนังสัตตัง สัพเพสัตตา
สุขิตา ภันตุเม
โอม อะสายะโม เจขะ ยัมมะ
มะ หาอิสิทธิ สวาหุม
เสกใสกระดูกสามที
หมายเหตุ
1. ขอความที่ใสวงเล็บเปนของผูเรียบเรียง
2. รูปกระดูกไกเปนการประมาณการตําแหนงของรูกระดูกใหใกลเคียงกับตนฉบับมากที่สุด
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