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บทนํา
จากการสํารวจกลุมชนเผาตางๆในจังหวัดเชียงราย ผูวิจัยพบวานอกจากชาวไทยลานนา
ซึ่งเปนกลุมใหญที่มีประวัติศาสตรผูกพันอยูกับทองถิ่นมายาวนานแลว ยังมีกลุมชาติพันธุอื่นๆอยู
อีกมาก เชน กลุมชาติพันธไท เชน ไทลื้อ ไทใหญ ไทหยา กลุมชาติพันธมอญ-เขมร เชน ลัวะ และ
กลุมที่ใชภาษาพมา –ธิเบตที่เราเรียกรวมๆวา ชาวเขา เชน ละหุ (มูเซอ) ลีซอ เยา มง อาขา(อีกอ)
ซึ่งอาจอยูบนพื้นที่สูงตามรอยตะเข็บชายแดนไทย - พมามานานแลว รวมทั้งกลุมที่เพิ่งอพยพเขา
มาอยูไมนานเกิน 30 ป ในบรรดากลุมตางๆเหลานี้ ผูวิจัยพบวาชาวอาขาเปนชนเผาที่ใชไกใน
พิธีกรรมมากที่สุดโดยเฉพาะในการเซนไหวบรรพบุรุษ อยางไรก็ตามไกที่ใชในพิธีกรรมดังกลาว
ลวนเปนไกบาน จะไมมีการใชไกปาและไกตอ (ไกตั้ง)เลย
บทความนี้จึงมีจุดมุงหมายที่จะเสนอเรื่องราวของ "ไกปา ไกตอ(ไกตั้ง)และไกบาน"ใน
ทัศนะของชาวอา ขาที่รวบรวมไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามโดยเฉพาะขอมูลมุขปาฐะ เชน
ตํานานปรัมปรา(myth) นิทาน(folktale) และขอมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมตางๆ (rite)เพื่อแสดงใหเห็นวา
ชาวอาขามีความคิดอยางไรบางเกี่ยวกับไก ในทัศนะของชาวอาขา ไกปาและไกตอมีความหมาย
อยางไร ผูวิจัยคิดวา การวิเคราะหทัศนะเกี่ยวกับไกทั้ง 3 ประเภทของชาวอาขาเปนสิ่งสําคัญที่ควร
ทําเปนลําดับแรกและจําเปนอยางยิ่งในการทําความเขาใจปญหาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางไก
กับมนุษย”
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาประเพณี พิธีกรรมและตํานานปรัมปราของชาวอาขาที่เกี่ยวของกับไก
2.2 เพื่อศึกษาทัศนะของชาวอาขาที่มีตอไกปา ไกบานและไกตอ(ไกตั้ง)
2.3 เพื่อศึกษาความหมายของไกปา ไกบานและไกตอในมิติทางวัฒนธรรม
3. วิธีดําเนินการวิจัย
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การวิจัยนี้มุงศึกษากลุมชาวอาขาที่จังหวัดเชียงรายเปนหลักโดยเฉพาะกลุมอาขาลอมี้และ
เปยะที่บานหวยกระ บานนาโต ที่ อําเภอแมฟาหลวง และกลุมอูโลอาขา ที่บานหวยขี้เหล็ก ดอยวา
วี อําเภอแมสรวย ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2547 – มีนาคม 2548
การเลือกศึกษา 2 กลุมนี้ มีเหตุผลดังนี้
กลุ ม อ า ขา ที่ บานห วยกระและบ า นนาโต อํ าเภอแมฟ า หลวง เปน กลุม ที่อยู อ าศัย ติด
ชายแดนไทย-พมา และเขามาทางบานปางหนุน บานแมคํา กลุมนี้เขามาอยูบนแผนดินไทยไมเกิน
50 ป หมูบานหวยกั๊ดมีประชากรประมาณ 100 ครัวเรือนมีทั้งชาวอาขาและละหุนี (มูเซอแดง) สวน
ใหญเปนอาขา มีละหุนีประมาณ 33 ครัวเรือน เนื่องจากการคมนาคมยังไมสะดวก การเดินทางเขา
พื้นที่ตองใชรถยนตที่มีกําลังสูงหรือขับเคลื่อนสี่ลอ อิทธิพลจากสังคมเมืองยังมีไมมาก ชาวบาน
ยั ง คงรั ก ษาวิ ถี ชี วิ ต แบบอ า ข า ดั้ ง เดิ ม ไว ไ ด พ อสมควร ไก ที่ ห มู บ า นนี้ จึ ง เป น พั น ธุ ดั้ ง เดิ ม และ
เนื่องจากเปนบริเวณชายปาจึงยังมีไกปาอยูในบริเวณนี้ซึ่งชาวบานเพิ่งเลิกลาไกปาไปเมื่อไมนาน
มานี้เองเมื่อทางราชการไดออกกฎหมายใหคืนอาวุธปนแกทางราชการ ทั้งสองหมูบานนี้อยูใน
ความดูแลของ ตชด. มีโรงเรียนตชด.ระดับมัธยมศึกษา 1 โรง มีจํานวนนักเรียน 214 คน เพิ่งสราง
เสร็จเมื่อปพ.ศ.2546 โดยการทาอากาศยานแหงประเทศไทยสรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่นี่จึงมีตําหนักทรงงาน อาคารโรงเรียนทันสมัย มีความสะดวกสบายพอใช
เปนที่พักในการทํางานวิจัยได อีกทั้งครูตชด.ที่นี่มีความคุนเคยกับนักวิจัยในพื้นที่อยูกอนแลว และ
สามารถพูดภาษาอาขาได จึงสามารถเปนลามในการสัมภาษณเก็บขอมูลได
สวนกลุมอูโลอาขา ที่บานหวยขี้เหล็ก ดอยวาวี อําภอแมสรวยเปนกลุมเกาที่เขามาเมื่อป
2500 และมาตั้ ง บ า นที่ ห มู บ า นสามั ค คี เ ก า ก อ นจะแยกมาตั้ ง ที่ นี่ อ า ข า กลุ ม นี้ มี บ างคนได รั บ
การศึกษาสูง เฃน อาจารยวุฒิไกร มอผา จบปริญญาตรีและกลับมาเปนครูในหมูบาน รายงาน
วิจัยเกี่ยวกับชาวอาขาในประเทศไทยสวนใหญไดมาจากกลุมนี้ อาจารยวุฒิไกรซึ่งเปนที่ปรึกษา
ของโครงการวิจัยสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลได สวนขอดอยก็คือ เปนกลุมอาขาที่
อยูใกลชิดคนเมืองจึงรับอิทธิพลจากคนเมืองไปมาก
อยางไรก็ตามเนื่องจากชาวอาขาทุกกลุมมีประเพณีและพิธีกรรมหลักในรอบปเหมือนกัน
การเลือกกลุมศึกษาขางตนจึงสามารถเปนตัวแทนของกลุมชาติพันธุอาขาได
วิธีการศึกษาไดใช 2 วิธี คือ การศึกษาเอกสารและการเก็บขอมูลภาคสนามตามระเบียบ
วิธีทางคติชนวิทยา (Folklore)
4. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล มี 2 แบบ
4.1 การศึ ก ษาเอกสาร ใช ห นั ง สื อ ภาษาไทย ภาษาต า งประเทศ และรายงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของกับชาวอาขาและกลุมชาติพันธุอื่นในจังหวัดเชียงราย
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4.2 การเก็บขอมูลภาคสนาม ใชวิธีการสัมภาษณกลุมผูนําหมูบาน ครู โดยเขาไปเก็บ
ขอมูลเปนระยะๆ ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2547 เปนตนมา และใชวิธีการเขาไปมีสวนรวมในพิธีกรรม
เพื่อสังเกตพฤติกรรมและบันทึกภาพดวยกลองถายภาพและกลองวีดิทัศน เชน พิธีปใหมชิงชาและ
พิธีปใหมลูกขาง
5.รายงานการวิจัย

ความเปนมาของชาวอาขา
มีชนชาติกลุมชาติพันธุหลายกลุมยอยที่รวมอยูในชื่อเรียกเปนกลุมใหญวา“อาขา” หรือ
“ฮาหนี” จํานวนประมาณ 2.5 ลานคน กระจายตัวอยูตามเขตภูเขาสูงในมณฑลยูนนานทาง
ตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน ทางภาคเหนือของลาว เวียดนาม ไทย และทางตะวันออกของ
ประเทศพมา ในประเทศจีนรัฐบาลจีนเรียกชนเผานี้วา ฮาหนี เขตที่มีชาวฮาหนีกระจายตัวอยู
มากคือ เขตปกครองตนเองหงเหอ (Honghe) บริเวณแมน้ําแดงตอนเหนือของชายแดนระหวางจีน
และเวียดนาม เขตเมืองซือเหมา (Simao) ใจกลางของมณฑลยูนนานตอนใต ซึ่งมีประชากรจํานวน
สองในสาม หรือประมาณ 300,000 คนเปนชาวฮาหนี นอกจากนี้ยังพบอยูใน 3 พื้นที่ คือ เขต
ปกครองตนเองชาวไตในแควนสิบสองปนนา ทางตอนเหนือของลาว และตะวันออกเฉียงเหนือของ
พมา เขตการปกครองตนเองผูเออ (Puer) ทางตะวันตกเฉียงใตของเมืองคุนหมิง และเขตปกครอง
ตนเองลาหู/วา ที่เมืองหลานซาง (Lancang) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของชายแดนพมา ชาวฮาหนี
รวมแลวในประเทศจีนมีจํานวนประชากรประมาณ 600,000 – 700,000 คน
โดยเฉพาะที่เขตปกครองตนเองหงเหอ–หยวนหยาง ชาวฮาหนีในเขตนี้ไดชื่อวาเปนกลุม
ชนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการน้ําบนพื้นที่สูง บริเวณนี้จึงมีพื้นที่นาขั้นบันไดกวางใหญที่สุด
ในโลก มีจํานวนขั้นบันไดถึง 3,000 ขั้น ทางรัฐบาลจีนกําลังเสนอขอใหพื้นที่นาขั้นบันไดของชาวฮา
หนี เ ป น พื้ น ที่ ม รดกโลกและยั ง ประกาศให เ ป น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ท างวั ฒ นธรรมกลางแจ ง เรื่ อ งคน–
วัฒนธรรม – ธรรมชาติ (ปนัดดา บุณยสาระนัย: 2542 : หนา 192-193)
ในประเทศพมามีชาวอาขา (หรือชาวฮาหนีในประเทศจีน) จํานวนประมาณ 150,000 คน
อยูบริเวณแควนเชียงตุง ในเขตภูเขาของรัฐฉานทางตอนเหนือของพมา ชาวไทใหญและพมามัก
เรียกวา กอ
ในตอนเหนือของลาว สวนใหญอยูในเขตภูเขาสูงของแขวงพงสาลีและหลวงน้ําทา ซึ่งมี
ชายแดนติ ด ต อ กั บ แคว น สิ บ สองป น นาและพม า คาดว า มี ช าวอ า ข า ในลาวประมาณ92,000100,000 คน ในตอนเหนือของเวียดนาม มีชาวอาขาอาศัยอยูประมาณ 2,000–3,000 คน บริเวณ
เขตแมน้ําดําใกลชายแดนลาว ทั้งลาวและไทดําในเวียดนามเรียกชนกลุมนี้วา กอ ขากอ
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ในประเทศไทยมี ป ระชากรอ า ข า ประมาณ 63,000 คน(เบญจวรรณ วงศ คํ า
บรรณาธิการ:2546:7) สวนใหญอยูที่จังหวัดเชียงราย นอกนั้นกระจายอยูที่เชียงใหม ลําปาง ตาก
เพชรบูรณ แพร และนาน คนไทยเรียกคนกลุมนี้วา อีกอ กอ หรือ ขากอ จิตร ภูมิศักดิ์เคยอธิบาย
ไววา ชาวอาขาเรียกตัวเองวา กอ ตอมาเรียกตามจีนซึ่งก็รับมาจากคําไทลื้อวา อาขา ในภาษากอ
อาขาแปลวา “การอยูในระหวางสองสิ่ง หรือเปนกลาง” (จิตร ภูมิ-ศักดิ์:2540:307–308) ปจจุบัน
ตามระเบี ย บสํ า นั ก ทะเบี ย นกลางว า ด ว ยการพิ จ ารณาสถานะบุ ค คลให กั บ บุ ค คลบนพื้ น ที่ สู ง
พ.ศ.2543 ของกระทรวงมหาดไทย ใหใชชื่อวา อาขา
ตํานานปรัมปราของชาวอาขาเลากันมาวา เคยมีอาณาจักรอิสระของตนเองเรียกวา เมือง
ยาแด ตอมาถูกชนชาติอื่นรุกราน จึงอพยพถอยลงมาทางใตในมณฑลยูนนาน (สัมภาษณ วุฒิไกร
มอ-ผา) บางตํานานวาเปนชนชาติไท บางตํานานวาเปนชนกลุมมอญ-เขมร (ดูตํานานเรื่อง
อะบื๊อลูกเขยทรยศ และภาษิตตางๆที่กลาวถึงชนทั้งสองชาติในแงลบ)
ในสมัยรัชกาลที่ 5 นายเฮอรเบิรท วาริงตัน สมิธ (Herbert Warington Smyth) นัก
ธรณีวิทยาชาวอังกฤษรับราชการในกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยาไดเดินทางไปตามภูมิภาคตางๆ
ของสยามเพื่อสํารวจพื้นที่ทางธรณีวิทยา เมื่อไปที่หัวเมืองลาวในลุมแมน้ําโขงตอนบน บริเวณหุบ
เขาเมืองงาว หลวงพระบาง (พ.ศ.2435/ ค.ศ.1892) เขาไดบันทึกไววาไดพบชนเผาตางๆ มีทั้ง ลื้อ
เยา ลีซอ ขาถิ่น แมว มูเซอ อีกอ กุย และเผาอื่นๆที่พเนจรโยกยายจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือสูทิศ
ใตและทิศตะวันออก ที่มีความคลายคลึงกันมาก คือ มูเซอร อีกอและกุย โดยเฉพาะเมื่อเดินทางไป
ถึงเมืองงอยเหนือน้ําอู เขาไดพบอีกอหรือขากอมากมาย(สมิธ,เฮอรเบิรท วาริงตัน:2544:184-189)
อาขาที่เขามาอยูในประเทศไทยเทาที่มีหลักฐานจากการสัมภาษณ พบวาไมเกิน 100 ป
กลุมที่เขามาในประเทศไทยมี 8 กลุม ไดแก อูโล ลอมี้ เบียะ อาเคอ อาจอ หนาคา อูพีและ ผาหมี
โดยสังเกตจากลายปกของเครื่องแตงตัวที่แตกตางกัน แตพูดภาษาใกลเคียงกันและมีพิธีกรรม
ประเพณีที่เหมือนกัน ภาษาของชาวอาขาเปนภาษาในตระกูลธิเบต-พมา มีแตภาษาพูดไมมีภาษา
เขียน
เสนทางแรกที่เขามา พบวาเปนกลุมที่เดินทางจากจีนมาอยูที่แควนเชียงตุง ในพมากอนจะ
มาที่ชายแดนพมา-ไทย หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเกิดการปฏิวติในประเทศจีน ไดอพยพลงมา
พรอมกับกองทัพกกมินตั๋ง มาอยูบริเวณชายแดนพมาที่เรียกวา "ลอตุม"ตรงขามกับบานผา-หมี
ต อ มาทางการพม า พยายามผลั ก ดั น กองทั พ ก ก มิ น ตั๋ ง ให อ อกจากชายแดนพม า ประมาณป
พ.ศ.2500 ชาวอาขาจึงเขามาทางหมูบานพญาไพร เขตหัวแมคํา(อ.แมจัน ปจจุบันเปนอําเภอแม
ฟาหลวง) จุดแรกที่เขามาบริเวณดอยตุง โดยมีผูนํา คือ แสนอุนเรือน (หูลอง จูเปาะ) กลุมเกาที่สุด
ตั้ ง บ า นอยู ที่ บ า นสามั ค คี เ ก า ต อ มาขยายไปอยู ที่ บ า นแสนเจริ ญ บ า นห ว ยขี้ เ หล็ ก ฯลฯ ส ว น
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นองชายชื่อแสนพรหมา (หูซอง) ไดยายไปตั้งหมูบานที่ดอยผาหมี อ.แมสายและดอยสะโง อ.เชียง
แสน แสนใจ (ถูแซ) หลายชายของแสนอุนเรือนไดไปตั้งหมูบานที่หมูบานแสนใจ อ.แมฟาหลวง
เสนทางที่ 2 อพยพมาจากแควนสิบสองปนนา ประเทศจีน เดินทางผานตะเข็บชายแดน
พมาและแมน้ําโขง ประเทศลาว เขาสูประเทศไทยที่อําเภอแมสาย แลวโยกยายไปอยูที่เชียงใหม
แพร นาน กลุมนี้เปนกลุมใหม
กลุม อาขาลอมี้และเบียะที่บานหวยกระ บานนาโต อ.แมฟาหลวง เขามาทางบานพญา
ไพร มีนายหลุย มาเยอะเปนผูนํา สวนกลุมอูโล (นายวุฒิไกรผูใหขอมูลเรียกวา “บูโล”) อาขาที่บาน
หวยขี้เหล็ก ดอยวาวี อ.แมสรวย แยกมาจากกลุมบานสามัคคีเกา

ความเชื่อเรื่องพลังเหนือธรรมชาติ
ชาวอา ข า มี ค วามเชื่ อ ในเรื่ องพลัง เหนื อ ธรรมชาติ จิ ต วิญ ญาณ ภูติ ผี แ ละสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ ความเชื่อดังกลาวสามารถแบงเปนหมวดหมูไดดังนี้
1.ความเชื่อเรื่องเทพเจา เชน เทพผูเปนใหญ - อะผอหมี่แยะ เปนเทพหรือพระเจาเปน
ผูสรางสรรพสิ่ง บนโลกและสวรรค (Creator god) นอกจากนี้ก็ยงั มี อึมแยะ - เทพแหงฝน
อะกือ -เทพแหงแสงสวาง ผูควบคุมดวงอาทิตยและดวงดาว อึมซา – เทพแหงลม เทพเหลานี้เปน
ผูช วยเหลือมนุ ษ ยๆ จึงตองเอาอกเอาใจโดยการเซน สรวงทุก ป ปละหลายครั้งโดยมี หยื่อมะ
(ตําแหนงหัวหนาผูทําพิธีกรรม)เปนผูติดตอกับเทพ
2. ความเชื่อเรื่องผี ชาวอาขาเรียกผีวา แหนะ มี 2 ประเภท คือ ผีดี และผีราย ผูที่ติดตอ
สื่อกลางระหวางผีกับ คน คือ พีมะ (หมอผี) ผีแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ผีดีและผีราย
ก. ผีดี ไดแก
ผีบรรพบุรุษ อะเพอเปาะเหลาะ ทุกครอบครัวตองสรางหิ้งผีบรรพบุรุษไวที่หองนอนฝาย
หญิง เพื่อใหวิญญาณชวยปกปกรักษาลูกหลาน ลูกหลานจึงตองกราบไหวเซนสรวงบูชาทุกปอยาง
นอยปละ 9 ครั้ง
ผีใหญ อะเพออะพี เปนหัวหนาผีอยูบนสวรรค คอยคุมครองสอดสองดูแลทุกขสุขของ
ชาวบานตามที่ชาวบานออนวอน ชาวอาขาจะจัดพิธี “ยะอุพี” ใหในเดือนเมษายน
ผีหมูบาน ไดแก ผีบรรพบุรุษของทุกคน ผีเจาที่ของหมูบาน ผีเหลานี้จะสิงสถิตอยูใน
หมูบานโดยเฉพาะที่ ลกขอ (ประตูหมูบาน) ทําหนาที่คุมครองชาวบานและปองกันจากสิ่งชั่วรายที่
จะเขามารบกวนในหมูบาน
ผีไร ฉานา อามา เปนผีเจาที่เจาทางที่อยูที่ไร คุมครองคนที่ไปทําไรและคุมครองพืชผลใน
ทุงนา ชาวอาขาจะมีพิธีบวงสรวงกอนเริ่มตนฤดูกาลเพาะปลูกและหลังจากเก็บเกี่ยวแลว
ข.ผีราย เปนผีตนเหตุแหงความเจ็บปวย และความหายนะทั้งหลาย โกรธงาย
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ชอบทํารายคน จึงตองหาเครื่องเซนมาขอขมาผีตามที่ตองการ ไดแก ผีปา ผีภูเขา ผีลม ผีสายรุง
ซึ่งเปนผีอยูนอกหมูบาน ชาวอาขาเชื่อวาความปลอดภัยมีอยูเฉพาะภายในหมูบาน จึงตองสราง
ประตูหมูบานขึ้นทั้งดานหนาและดานหลังของหมูบาน เพื่อปองกันผีรายเขามาหมูบาน ทีล่ กขอ จึง
มีเครื่องไลผีตางๆ เชน ตาแหลว อาวุธตางๆ เปนตน
ใกลหมูบานทุกแหงของชาวอาขาจะมีตนไมใหญซึ่งถือเปนเขตปาสงวนของหมูบ า น ใชเปน
ตนน้ําและเปนที่พักอาศัยของผีปา เชื่อกันวาผีปาจะสถิตอยูท่ีโพรงไมของตนไมที่ใหญที่สุด ใน
บริเวณนี้มีขอหามตัดไมโดยเด็ดขาด ในการทําพิธีเลี้ยงผีปาจะตองทําพิธีที่หมี้ซอง(ศาลผี)

การแบงประเภท “ไก” ของชาวอาขา
ในบรรดาชนเผาชาวดอย อาขาเปนกลุมที่เลี้ยงไกและมีพิธีกรรมเกี่ยวของกับไกมากที่สุด
เนื่องจากเปนกลุมชนที่ยึดถือประเพณีและพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอยางเครงครัด
เรื่องของไกที่เกี่ยวพันกับมนุษยจึงพบมากในตํานานปรัมปรา (myth) ไมวาจะเปนเรื่องของไกบาน
ขันเรียกดวงอาทิตยที่หายไป ไกไปตามเมล็ดขาวคืนใหมนุษย ไกสอนใหมนุษยรูจักสืบพันธุ เรื่อง
ของมอนยี้แสวงหาดินแดนใหมโดยใชไกขันเสี่ยงทาย เปนตน ในที่นี้จะวิเคราะหความหมายและ
หนาที่ของไกของชาวอาขา โดยแบงออกเปน 3 ประเภทคือ ไกปา ไกตอ และไกบาน
1.ไกปา หรือ ไกเถื่อน ชาวอาขา เรียกวา ยานี แปลวา ไกอยูปา ไกปาตัวผู เรียกวา
ยานียะพูว ตัวเมียเรียกวา ยานียามา ชาวอาขาเชื่อวาเปนไกปาเปนไกของเทพหรือผีเพราะอยู
นอกเขตหมูบาน
ลักษณะของไกปา ตัวเล็กกวาไกบาน บินขึ้นและลงได ตัวผูมีขนสีแดงที่หางมีสีขาว มีเสน
ขนละเอียด ตัวเมียมีขนสีดํา( ไทลื้อบอกวาสีหมาน ลาหูวาสีน้ําตาล) มีหูเล็กๆ ขาเล็กๆ มีเกล็ดที่
ขา หงอนไกปามีสีแดงจัด ยืดไดหดได หงอนไกปาจะโปงขึ้นเมื่อเริ่มขัน ประมาณเดือนตุลาคมไก
ปาจะเริ่มขันพรอมกับหงอนจะเริ่มตั้ง ในระหวางเดือนเจ็ดถึงเดือน 9 จะขันมากเปนพิเศษทั้ง
กลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะในคืนในคืนพระจันทรเพ็ญ ฤดูผสมพันธุของไกปาอยูในชวงเดือน
กุมภาพันธ –มีนาคมและจะะออกไขในชวงเมษายน โดยจะออกลูกครั้งละ 2-3 ตัว ใชเวลาฟก
ประมาณ 18 วัน
ทัศนะที่มีตอไกปา ของคนกลุมตางๆ
อาขา
- เสียงเพราะ บินเร็วมากจับไมทัน
- เนื้อแนน หวานกวาไกบาน
- ไกของผี ไมใชในพิธีกรรม ใชกินเทานั้น
- จับมาเลี้ยงเมื่อโตก็จะบินกลับปา
ลาหูนะ(มูเซอดํา)- เสียงสั้น แข็งแรงแตถาถูกขี้ไกบานจะตายเพราะปกติอยูตามตนไม
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- เนื้ออรอย
- เคยเห็นไกปาตัวผูบินมาผสมพันธุกับไกบาน ลูกที่ไดจะเปนไกตาม
แมเพราะแมเปนคนสอนบิน ถาเปนไกบานจะบินลงไดอยางเดียว บิน
ขึ้นไมได
ไทลื้อ
- เสียงเพราะ ฉลาดกวาไกบาน แข็งแรง
- เนื้อแนนเพราะกินผลไม
- มีศักดิ์ศรี ไมยอมใหถูกจับขัง เคยเห็นคนจับไกปามาเลี้ยง ลูกไกที่
ผสมจะเปนไกปาตามพอ พอโตขึ้นก็จะบินกลับปาไป
ลักษณะเดนของไกปาอยูที่เสียง สีและความปราดเปรียว โดยเฉพาะเนื้อที่มีรสชาติอรอย
จึงถูกไลลาจากมนุษย มีความพยายามที่จะจับไกปามาเลี้ยงแตไกปาก็มีสัญชาตญาณที่จะบินหนี
ออกจากกรงอยูเสมอ ในปจจุบันไกปาในประเทศไทยเปนสัตวสงวน รัฐบาลรณรงคใหชาวบานสง
มอบปนคืนใหแกรัฐ ชาวอาขาจึงจําเปนตองเลิกจับไกปาตามนโยบายของรัฐบาล
ในบทสวดของหมอผีมีตํานานปรัมปราเลาวา ตอนที่เกิดโลกใหมๆ หมอยื้อ ซึ่งเปน
บรรพบุรุษมีลูก 7-8 คน แตละคนใหไปสรางสิ่งตางๆ อือแยะ ผูลูกรับปากวาจะไปสรางปกให
หลังจากสรางปกก็ใหพญานกไปครองเมืองสวรรค ตอจากนั้นก็สรางไกขึ้นมาเปนไกตัวผูสีแดง
เรียกวาพึฉอ มอบใหอาขาเลี้ยงไว (เมื่อถามวาทําไมไมใหไกปา ผูเลาจะแสดงเหตุผลวาที่ไมใหไก
ปาเพราะเปนไกของผี กําเนิดใหอยูแตในปา แตไกบานสรางขึ้นมาใหอยูกับคน นาสังเกตวาชาวอา
ขาจะแบงชัดเจนระหวางโลกของมนุษยและโลกของผี ดังจะพบความคิดเดียวกันนี้ในพิธีเซนสรวง
บรรพบุรุษ เวลาที่ยกปะเลาะปะทู (โตกเครื่องเซน)เชิญผีบรรพบุรุษใหมากินเครื่องเซนที่ เมื่อ
ถวายแล ว ต อ งหั น หลั ง กลั บทัน ทีเ พราะมีค วามเชื่อว า คนเปน กับ คนตายจะกิ น ขา วร ว มขั น โตก
เดียวกันไมได)
ในตํานานตอนที่ดวงอาทิตยและดวงจันทรหายไปตองสงสัตวไปตามหา ไดใหไกปาไป
ตามกอน ไกปาขันดวงอาทิตยก็ไมขึ้น ตองมาขอพึฉอของอาขา พึฉอกระพือปกครั้งหนึ่งไดยินไป
ถึงสวรรค 7 ชั้น เอาตีนเขี่ยครั้งหนึ่งสะเทือนไปถึงโลกบาดาล พึฉอหันหนาไปยังทิศตะวันออกแลว
ขัน เมื่อพึฉอเริ่มขันเปนเสียงแรก ไกบานตัวอื่นๆก็ขันรับไปทั้งโลก ดวงอาทิตยก็คอยๆโผลขึ้น โลกก็
มีแสงสวาง ชีวิตก็เปนปกติ จากตํานานนี้แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางไกปากับไกบาน พึฉอ
นาจะเปนรองรอยตนตระกูลของไกบานที่มาจากไกปา เพราะมีสีแดงเหมือนสีของไกปา
2. ไกตอ ไกตั้ง ไกตอ หรือภาษาชาวเหนือวา ไกตั้ง ในภาษาอาขาเรียกวา ยานีตามะ
หมายถึง ไกบานที่คนใชเปนตัวลอไกปาใหหลงคิดวาเปนพวกเดียวกัน เมื่อบินมาหากันก็จะถูกคน
จับไดโดยงาย ไกตั้งตัวขนาดเทาไกปาแตมีหงอนไมใหญเทาไกปา
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ลักษณะเดนของไกตั้ง คือ เสียงขันดังเหมือนไกปา มีโคนปกโคนหางแผกวาง หางโคงสวย
จะงอยปากดานบนบีบเขามาเล็กนอย หนาอกอวบกวาง ไกลักษณะดังกลาวชาวอาขาถือวาเปน
ลักษณะดีเลี้ยงไวก็เปนโชคของผูเลี้ยง
ไกตั้งที่ดี มีวิธีคัดโดยถอนขนออนที่ปกแลวเสียบเขาที่ตอมน้ําตาไกขางลูกตาจะมีรูตอไปที่
คอไก เมื่อดึงออกจากคอมาดูแลวพบวามีเลือดติดมาดวย ทํานายวาจะลาไดสัตวใหญ ไมจํากัด
เฉพาะไกปา ชาวอาขานิยมเลี้ยงจนแกตายไปเอง เมื่อตายแลวจะไมเอามากิน ไมฝงซากไกแตจะ
จัดพิธีสงวิญญาณใหแบบเดียวกับ "ไกเจาเลา" "ไกแมเลา" ซึ่งเปนแมไกบานที่มีลูกดก สามารถ
ออกลูกไดจนถึง อายุ 9–10 ปจนไมสามารถออกลูกไดแลว
พิธีสงวิญญาณไก นําเศษเงิน ขาวเปลือก ขี้เถาและซากไกตั้งวางไวบนงามของตนไมใหญ
นอกหมูบาน แลวอธิษฐานขอใหกลับมาเกิดใหมและไดเปนผูเลี้ยงไกตัวนี้อีก
จะเห็ น ได ว า ไก ต อ หรื อ ไก ตั้ ง เป น ไก บ า นที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค ล า ยไก ป า คื อ มี ส ภาพก้ํ า กึ่ ง
ระหวางโลกของมนุษยกับโลกของวิญญาณ เมื่อเปนไกบาน ก็เปนไกบานที่มีสถานะสูงกวาปกติ
และยังมีลักษณะคลายกับไกของโลกวิญญาณ ดังนั้น จึงตองปฎิบัติตอไกชนิดนี้เปนพิเศษดังจะ
พบไดจากพิธีสงวิญญาณเมื่อตายซึ่งตองแยกออกไปทํานอกหมูบาน ลักษณะนี้ย้ําใหเห็นความคิด
ของชาวอาขาในเรื่องวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพื้นที่(sense of place) พื้นที่ในหมูบานเปนพื้นที่ของคน
สวนพื้นที่นอกประตูหมูบาน คือ พื้นที่ของวิญญาณ
3. ไกบาน ไกบาน หรือ ไกเลี้ยง ภาษาอาขา เรียกวา ยาจิ มีความหมายและผูกพันกับ
ชีวิตของชาวอาขามากกวาการเปนแคสัตวเลี้ยง เห็นไดจากมีการใชไก (รวมถึงไขไกดวย) ประกอบ
พิธีกรรมแทบทุกประเภท ไมวาจะเปนการเสี่ยงทายตางๆ พิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต และประเพณีสิบ
สองเดือน

บทบาทของไกบานในประเพณีและพิธีกรรม
ชาวอาขาใชไกบานใน พิธกี รรมการเสีย่ งทายในโอกาสดังนี้
ก.เมื่อจะสรางชุมชนใหม ชาวอาขาจะสรางชุมชนใหมเมื่อแกนนําชุมชนเกิดความขัดแยง
มีปญหาเรื่องโรคระบาด แหลงทํากินไมสมบูรณ ปญหาอาชญากรรมฯลฯ กลาวโดยรวมคือ เมื่อ
ชุมชนไมสามารถดํารงความมั่งคงอยูตอไปไดดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามเจวมา หรือผูนําทางวัฒนธรรม
จะเปนผูกําหนดสถานที่สรางชุมชนใหมโดยการทําพิธีโยนไข การโยนใหเอาไขมากําที่มือขวาแลว
ชูใหสูงแตหามเกินระดับหู แลวโยนลงกนหลุมที่เตรียมไว ถาไขไมแตกก็ตองโยนอีกแตไมเกิน 3
ครั้ง เพราะหาก 3ครั้งแลวยังไมแตกแสดงวาเจาที่ไมอนุญาต ตองหาที่ใกลเคียงทําพิธีใหมแตไมใช
ในวันเดียวกัน
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ข. เมื่อจะสรางบานใหม จะมีการโยนไขไปขางหลังโดยสูงไมเกินใบหูและหามถูกใบหู
โดย
โยนไขเสี่ยงทาย 3 ครั้ง ถาไขไมแตกจะเปลี่ยนที่ใหม แสดงวาเจาที่ไมอนุญาต นอกจากนี้ตองดู

ลักษณะการแตกของไขดวย คือไขตองแตกกระจายออกเปนอยางนอย 3 สายใหญๆ แสดงเสนทาง
จากหัวหมูบานถึงทายหมูบาน
ค.เมื่อจะเดินทาง เพื่อดูวาเดินทางจะมีโชคหรือมีภัย โดยฆาไกเพื่อดูขา ตับและเนื้อหนา
อก (ผูใหขอมูลบางคน เชน อ.วุฒิไกรซึ่งเปนอาขาบอกวาเดินทางดูขา และหัวไก ถาเจ็บปวย
ดูหัวเพื่อดูวามีเสนทางเดินไหม ถาจะออกลาสัตวจะเสี่ยงทายดูขา) นอกจากนี้ยังมีการเสี่ยงทายโดย
เสียบไมที่รูขาไกทั้งสองขาง ขาขวาถือวาเปนพวกของเราเอง สวนขาซายถือวาเปนของคนอื่น
ผูทํานายจะเอาไมเสียบลงไปในรูขาทั้งสองขางแลวดูมุมองศาของไมที่ปกเปรียบเทียบกัน ถาของเรา
ทํามุมสูงกวาถือวาดี เปนตน
นอกจากนี้ยังมีการใชกระดูกไกตัวผูเสี่ยงทายการลาสัตวปา กระดูกไกตัวเมียเสี่ยงทาย
การเพาะปลูก และวิธีเสี่ยงทายดวยอวัยวะสวนอื่นๆ อีกดวย
พิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต ไดแก พิธีกรรมที่ทําในชั่วชีวิตของคนๆ หนึ่งตั้งแตเกิดจนตาย ชาว
อาขาแบงพิธีกรรมออกเปน พิธีกรรมภาคคนเปน (แดะยอง) และ พิธีกรรมภาคคนตาย( ซียอง)สวน
พิธีกรรมสิบสองเดือน คือ พิธีกรรมที่ทําขึ้น ในแตล ะเดือนของทุกๆปเ ปน ประจํา จนกลายเปน
ประเพณี ซึ่งพิธีกรรมที่มีไกเขาไปเกี่ยวของสวนใหญเปนพิธีที่เกี่ยวเนื่องการเลี้ยงผีบรรพบุรุษ
ตัวอยางขอมูลพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต ไดแก
ก.พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด มีความเชื่อเกี่ยวกับไกวา
- หามคนทองและแมลูกออนกินไกขาว เพราะกินแลวจะมองไมเห็น และทําใหกระดูกไม
แข็งแรง
- หามแมที่คลอดลูกมาไมครบเดือนกินไกตัวใหญเกิน 1 กก.
เมื่อเด็กแรกเกิด แมจะเอาไขตมมาแตะที่ปากเด็กเพื่อฝกใหเด็กดูดนม ไขลูกนี้ เรียกวา
ชึผอแปยาอุ “ยาอุ” แปลวา ไข “ชึผอ” แปลวา เตานม “แป” แปลวา รั่ว ถือเปนไขลูกแรกของเด็ก
ในวันที่ลูกเกิดวันแรกพอของเด็กจะตองฆาไกตัวผู 1 ตัว เรียกวา ยาแสะ ( หามใชไกขาว)วิธีฆายา
แสะ ตองใชมีดปาดคออยางเดียวและตองระวังใหไดจังหวะที่ดี ถาปาดคอยาวเกินไปเชื่อกันวาโต
ขึ้นเด็กจะคอยาว ไกตัวนี้จะปรุงเปนอาหารใหหมอตําแยและญาติพี่นองที่มาชวยดูแล วันที่สอง พอ
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ตองฆาไกตัวเมีย เรียกไกตัวนี้วายาชอแสะ “ชอ” แปลวา บริสุทธิ์ เชิญญาติมารวมกินเลี้ยงเปนการ
ประกาศใหชาวบานรับรูวามีเด็กเกิดใหมในครอบครัว
ข.พิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย เปนพิธีกรรมที่ใชไกมากที่สุด ถาเปนพิธีใหญใชถึง 20 ตัว และตอง
ใชไกขาว 1 ตัวในวันทําพิธีฝงศพ
- เมื่อผูสูงอายุเสียชีวิต จะนําไขหนึ่งฟอง ยาสูบ หรือชาหอรวมกันในใบไม เรียกวาปาเตะ
นําไปใหครอบครัวผูตาย
นอกจากนี้ยังมี ประเพณีปใหมชนไข ซึ่งอาจเปนพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต (เปนการฉลองวัน
เด็ก) หรือในขณะเดียวกันก็อาจเปนพิธีสิบสองเดือนก็ได เพราะจะทําในชวงกลางเดือนเมษายนของ
ทุกป จากขอมูลที่สํารวจไดในปจจุบันยังไมสามารถแยกแยะพิธีกรรมทั้งสองประเภทนี้จากกันได
อยางชัดเจน อยางไรก็ตาม ในสวนของพิธีกรรมสิบสองเดือนนั้น มีขอมูลที่ไดจากงานวิจัยของ
ไกรสิทธิ สิทธิโชดก. พิธีกรรม ประเพณี วัฒนธรรมอาขาในรอบ 12 เดือน สมาคมเพื่อการศึกษา
และวัฒนธรรมชาวอาขา เชียงราย, 2543 คอนขางครบถวนสมบูรณ ผูวิจัยจึงใครสรุปพิธีกรรมในสิบ
สองเดือนที่มีการใชไกประกอบพิธี วามีการใชไกและไขในพิธีกรรม 21 พิธี จาก พิธี12เดือน ดัง
ตารางเบื้องลางนี้
ตารางแสดงพิธีกรรมและประเพณี 12 เดือนที่ใชไกประกอบพิธี
พิธีกรรม

1.ประเพณีปใหม
ลูกขาง
( ฆาไกตัวเมีย 1 ตัวในพิธี
เซนไหวในวันแรก)

ชวงเวลา

ปลาย
ธ.ค.
4 วัน

ระดับพิธีกรรม
ครอบครั
ว

ชุมชน

○

○

วัตถุประสงค

1. เพื่อฉลองการสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวสูฤดูการพักผอน
2.เพื่อเฉลิมฉลองการเปลี่ยนแปลงของวัยที่เพิ่มขึ้นและ
ทบทวนเรื่องราวตางๆ ที่ผานมาในรอบ 1 ปของหมูบาน
ไมวาจะเปนการยายเขายายออกของสมาชิกในหมูบาน
การผิดจารีตประเพณี การแยกครอบครัว ฯลฯ ทั้งยังเปน
การไกลเกลี่ยหากมีการบาดหมาง หรือ กูหนี้ยืมสินกัน
อีกดวย ในการนี้คูกรณีทั้งสองฝายจะตองสะสางหนี้สิน
กั น ให ห มด ถึ ง ไม ห มดก็ ค วรคื น ให เ จ า หนี้ บ า งเป น
บางสวน
3.เยี่ ย มเยี ย นผู อ าวุ โ สเพื่ อ ขอพรและขอขมา ทุ ก
ครอบครัวพยายามเชิญแขกเขาบานตัวเองใหมากๆ
4.ใหโอกาสหนุมสาวพบปะพูดคุยกันในชวงปใหม
5.เริ่มตนเปดฉางขาวที่เก็บเกี่ยวไวมากิน
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○

×

3.ประเพณี ปใหมชน
ไข

กลาง
เม.ย.
(ฆาไกตัวเมีย 1 ตัวเซนไหว 5 วัน
ในวันที่ 2และตมไขและ
ขาวเหนียวใหเด็กวันที่ 5)

○

○

เม.ย. –
4. พิธีปลูกประตู
พ.ค.
หมูบาน
(ผูนําทางวัฒนธรรมฆาไก

×

○

1.เพื่อแบงเขตระหวางโลกผี กับโลกมนุษย
2.แสดงอายุของชุมชน เนื่องจากชาวอาขาจะปลูกสราง
ประตูเพิ่มขึ้นทุกป ปละ 2 คูทางทิศเหนือและทิศใต

×

○

1.เพื่อออนวอนขอเจาที่และผูนําที่ลวงลับไปแลว
คุมครองหมูบานใหรมเย็นเปนสุข
2.เพื่อใหไดผลผลิตที่อุดมสมบูรณ

○

○

○

×

1.บอกกลาววาถึงฤดูปลูกขาวแลวใหรีบจัดเตรียมพันธุ
ขาว
2. ขอขมาตอพระแมคงคาหรือพญานาคผูใหน้ําใน
การเกษตร ชาวอาขาเชื่อวาพญานาคเปนพอของเจาแม
โพสพจึงตองฆาไกแลวขอขมาที่บอน้ําบริสุทธิ์
3.เสี่ยงทายผลผลิตโดยดูจากไกเสี่ยงทาย
สรางขวัญและกําลังใจใหผูปลูกขาวไร และขอขมาสัตว
ที่อยูในไรนาทื่ถูกฆาไปโดยไมตั้งใจเชน หนู นก งู

○

○

2.พิธีเก็บเมล็ดพันธุขาว ปลาย
ก.พ.ปลาย
มี.ค.

1.สืบสานพิธีกรรมเก็บเมล็ดพันธุขาวดั้งเดิมของ
บรรพบุรุษ (ขาวไร)
2.เก็บเมล็ดพันธุขาวที่ไดจากการเก็บเกี่ยวครั้งสุดทายจาก
ไรเขายุงฉาง
(การประกอบพิธีในชวงนี้ทําใหอาขามีอาหารโดยเฉพาะ
โปรตีนกิน เพราะชวงนี้เปนชวงหนาแลง ซึ่งเปนจังหวะ
ที่ความอุดมสมบูรณของอาหารลดลง )
1..เพื่อตอนรับฤดูกาลใหมและสิ่งมีชีวิตที่กําเนิดขึ้นใหม
คือเปลี่ยนจากชวงฤดูรอนไปสูฤดูฝน ถือวาเริ่มปใหม
เริ่มปลูกพืชพันธุตางๆ
2.ตอนรับวิญญาณของบรรพบุรุษ
3.เปนวันเด็กของอาขา มีการยอมสีเปลือกไขที่ตมสุก
แลวแจกเด็ก ถือวาเปนการเริ่มตนการเรียนรู

หลังทําพิธีเสร็จที่บานแลว
นํามาเลี้ยงฉลอง)

5. พิธีบูชาศาลเจาที่
"มี่ซอง"
(ไก 1 คู ผู-เมียเปนสวน
หนึ่งของเครื่องเซนไหว

6.ประเพณีปลูกขาว
(วันแรกใชไกตัวเมีย1 ตัว
วันที่2ใชไก1 คูผู-เมียใน
การเสี่ยงทาย)

7.พิธีบํารุงขาวไรและ
บูชาเจาที่ไร
8. ประเพณีโลชิงชา

เม.ย.
ตอจาก
พิธีปลูก
ประตู
หมูบาน 1
วัน
กลาง
พ.ค.
2 วัน

ก.ค.

ปลาย
(วันแรกใชไกตัวเมีย 1 ตัว) ส.ค.-

1.เฉลิมฉลองผลิตผลการเกษตร
2. สงเสริมบทบาทของผูหญิง เพราะเปนพิธีของผูหญิง
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ตนก.ย.
4 วัน

9.เชิดชูอดีตผูน ําทาง
วัฒนธรรม "เจวมา"

ก.ย.
2 วัน

○

○

ซึ่งเปนผูขอใหผูชายสรางชิงชาใหญ และเนื่องจาก
เปนชวงฝนตกมากจึงเปนเวลาหยุดพักการทํางาน
ชั่วคราว
ไหวผูเคยเปนอดีต “เจวมา”
และเซนไหวบรรพบุรุษผูลวงลับ

(ใชไกตัวเมีย 1 ตัว)

10.ประเพณีถอนขนไก ส.ค. –

1. เพื่อรําลึกถึงวิญญาณบรรพบุรุษ
2.เพื่อรวมญาติ และสํารวจจํานวนสมาชิกในสายตระกูล
ถือเปนวันครอบครัวอาขา เพราะทุกคนตองกลับมาบาน
พรอมหนา ยกเวนผูหญิงที่แตงงานไปกับตระกูลอื่นแลว

○

(ใชไกตัวผู 1 ตัว)

ก.ย.
1 วัน

11.ประเพณีไลผีออก
จากชุมชน

ต.ค
2 วัน

○

○

12.ประเพณีเลือกฤกษวน
ั ต.ค –
ธ.ค.
ดีของชุมชนเพือ่

○

○

(ใชไกตัวเมีย 1 ตัว)

ประกอบพิธีกนิ ขาว
ใหม
(ใชไกผู 1 ตัว)

1.เพื่อบอกกลาวการเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนเขาสูฤดู
หนาว
2.เพื่อ ขับไลสิ่งชั่วรายเชน ผีเปรตออกจากหมูบาน
3. “เจวมา” จะเลี้ยงอาหารขอบคุณชุมชนเพื่อรําลึกถึง
เกียรติที่ไดรับแตงตั้ง
เพื่อกําหนดวันฤกษดีในการเก็บเกี่ยวขาวของชุมชน
และสืบสานพันธุขาวที่เชื่อวาเปนพันธุที่บรรพบุรุษได
ใช
ในการเพาะปลูก

ขอสังเกตเกี่ยวกับการใชไกในพิธีกรรมของอาขา
1. แตละพิธีกรรมมักมีการกําหนดเพศของไกที่จะใชไวอยางชัดเจน บางพิธีกรรมกําหนดถึงขนาด
รายละเอียดของสีขนวาตองเปนสีแดง หรือ ดําเทานั้น แตสิ่งที่พบรวมกันคือตองไมใชไกสีขาว
ยกเวนในพิธีศพในวันฝงเทานั้นที่ใชไกขาว สวนมากระบุดวยวาตองมีอวัยวะครบ ไมพิการ และ
เปนไกบริสุทธิ์ การเลือกไกตองเลือกกอนวันทําพิธี 1 วัน
2. กอนฆาไกจะตองชําระลางไกใหบริสุทธิ์ดวยน้ําบริสุทธิ์ เชน น้ําจากบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ หรือ น้ําที่ยัง
ไมไดดื่ม วิธีชําระลางมักทําโดยรดน้ําที่ขา-ลําตัว-คอจุดละ 3 ครั้ง บางคนวารดที่ขา ปกและหัว
งานมงคลใหรดจากขาขึ้นไป งานอวมงคลใหรดจากหัวลงมาขา
3. การฆาไกเพื่อประกอบพิธีทําโดยใชไมทุบหัว 3 ครั้ง ตี 3 ครั้งจุดละ 3 ครั้งคือที่หัว โคนปก ขา
จนครบ 9 ครั้ง บางครั้งมีการบีบคอซ้ําใหตายสนิท กลาวคือมักไมตองการใหไกมีเลือดออก
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ยกเวนในกรณีที่ตองการใชเลือดไกมาประกอบพิธีเชน ทากรงไก จึงจะตีหัวใหเลือดออก มี
ขอยกเวนถาเปนการเสี่ยงทายจะตองปาดคอไก หามทุบหัวเพราะวาจะทําใหช้ําดูลักษณะหัวไมได
4. ไกที่ฆาแลวจะนําไปเผาเพื่อถอนขน หามลวกดวยน้ํารอนเพราะถือเปนการรดน้ํารอนใหแกเทพ
เจาของตน และเสมือนเปนกะทะนรก ตองระวังหามเผาเล็บและปากไหม
5. การชําแหละไกทําโดยงัดซี่โครงออกจากสวนอก แตตองใหเครื่องในติดทางซี่โครง หากติดทาง
สวนอกตองฆาไกตัวใหมเพราะถือวาผิดธรรมชาติ
6. การปรุงอาหารทําโดยนําไปตมกับขิง เกลือ และขาวสารเหนียว หามใสเครื่องปรุงอื่นเพราะถือวา
ไมบริสุทธิ์ ทําใหรสชาติหลากหลาย และเทพเจาไมชอบ นอกจากนี้เวลาสับไกตองระวังอยาให
เนื้อไกตกพื้นเพราะจะทําใหไมสะอาดใชเซนไหวไมได
7. อาหารที่ปรุงจากไกในพิธีกรรมใชเพื่อเซนไหวบรรพบุรุษ หรือ เทพเจา สวนมากจะใชประกอบ
ขันโตกเครื่องเซนในครอบครัว อวัยวะหลักที่ใชไดแก นอง ตับ อก จํานวน 3 ชิ้น สวนตระกูลที่
เซนดวยเนื้อไก 5 ชิ้นก็อาจเพิ่ม ปก หรือ เนื้อสวนอื่นอีก การฆาไกเพื่อเซนไหวมักทําในขั้นตอน
แรกของพิธีกรรม หากพิธีกรรมนั้นประกอบหลายวัน ก็มักฆาไกและทําพิธีเซนไหวในวันแรก
ไกบานมีความสัมพันธกับบรรพบุรุษของอาขามาก ตัวอยางที่ชัดเจนที่สุด ไดแก พิธี “ยา จิ
จิๆ อาเผว” หรือหมายถึง พิธีถอนขนไก ในเดือนตุลาคม ซึ่งนอกจากจะถือเปนวันครอบครัวของอา
ขาแลว ยังเปนวันเซนไหววิญญาณปู ยา ตา ยาย พิธีเริ่มดวยการลางไกใหบริสุทธิ์โดยน้ําบริสุทธิท์ ใี่ ส
ถวยตั้งไวหนาตูเก็บเครื่องเซนไหวรดที่ขา-ลําตัว-คอจุดละ 3 ครั้ง จับไกถอนขนที่ฝากั้นหญิงชาย 3
ครั้ง แลวไปที่ประตูเขาฝงชายกอนถอนขนไกทิ้ง 3 ครั้ง จากนั้นเดินไปที่ประตูฝงซายผูหญิงแลว
ถอนขนอีก 3 ครั้ง ทําเชนนี้ใหครบจุดละ 3 รอบเพื่อบูชาบรรพบุรุษ แลวตีหัวไกใหตาย ตัดขาซาย 1
ขางตัดปกขวา 1 ขาง (บางตระกูลตัดหมดทุกสวน) โดยเชื่อวาขาจะเปนไมเทาของบรรพบุรุษผูกําลัง
จะลงมาเยี่ยม และปกจะเปนพัดเพื่อชวยพัดใหคลายเหนื่อยขณะที่ลงมาจากสวรรค กอนนําไกไปเผา
ทําความสะอาด ชําแหละเพื่อนําไปปรุงอาหารเปนเครื่องเซนไหวตอไป
ผูวิจัยพบวานอกจากความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวโยงไกบานกับบรรพบุรุษแลว ชาวอาขา
ยังใชตํานานในการอธิบายความสัมพันธนี้ ดังในตํานานกําเนิดโลกที่เลาวาเทพเจาผูสรางไดสรางคน
ขึ้นมาเหมือนกับสรางไก เทพเจาสั่งใหคนใชไกทําพิธีกรรม และสั่งใหไกขันในตอนเชาเพื่อปลุก
คนใหตื่น สั่งใหไกตื่นนอนกอนคนและเขานอนกอนคน สั่งใหคนและสัตวอื่นๆดูวิธีการสืบพันธุ
ตามแบบไก ฯลฯ (ดูภาคผนวก )

บทสรุป
ไก ในโลกทัศนของชาวอาขาจําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ
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1. ไกปา :ไกของโลกวิญญาณ ไมคอยเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินชีวิตของชาวอาขา นอกจาก
นํามาบริโภค แตถึงกระนั้นก็ยังแสดงใหเห็นรองรอยความสัมพันธกับไกบาน โดยเฉพาะเมื่อดูจาก
ตํานานเรื่องไก พึฉอ ซึ่งขานเรียกดวงอาทิตย พึฉอเปนไกบานแตมีสีแดงซึ่งเปนสีของไกปา
2. ไกตอ หรือ ไกตั้ง : ไกที่อยูระหวางโลกมนุษยกับโลกวิญญาณ ไกตอเปนไกบานแตมีรูปราง สีสัน
และเสียงขันคลายคลึงกับไกปา จึงถูกมองวาเปนไกที่อยูระหวางไกบาน (=โลกมนุษย) กับ ไกปา (=
โลกวิญญาณ) มีฐานะพิเศษกวาไกบานทั่วไป
3.ไกบาน : ไกของโลกมนุษย เปนไกที่อยูใกลชนิดกับมนุษย ทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางมนุษย
กับบรรพบุรุษ เห็นไดจากมีการใชไกในพิธีกรรมเซนไหวบรรพบุรุษหลายพิธีดวยกัน
จากการศึกษาโลกทัศนของชาวอาขาที่เกี่ยวกับไก แสดงใหเห็นจินตนาการและการสราง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพื้นที่(imagination and place /territory ) โลกธรรมชาติของอาขาเปนโลก
ของการอยูรวมกันของเทพ ผี คน และสัตว ตางอยูรวมกันแตมีเสนแบงที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยัง
พบวามีทัศนะตอตาน " เรื่องของการผิดปกติหรือผิดไปจากธรรมชาติที่ควรเปน " อยูมากใน
วัฒนธรรมของชาวอาขา บางทีจุดนี้อาจเกี่ยวของกับชื่อชนเผา "อาขา" ที่แปลวา "การอยูในระหวาง
ของสองสิ่ง ความเปนกลาง" ก็ได
อนึ่ ง แม ว า งานวิ จั ย นี้ จ ะมุ ง เน น ไปที่ ก ลุ ม อ า ข า 2 หมู บ า น แต ผู วิ จั ย พบว า ข อ มู ล ที่ ไ ด
โดยเฉพาะพิธีกรรมและตํานานปรัมปราของคนสองกลุมเหมือนกันเปนสวนใหญ สวนนอย เชน
การเรียกชื่อบางอยางอาจไมตรงกันเพราะออกเสียงคนละอยางเนื่องจากมาจากคนละกลุม
และเนื่องจากชาวอาขาในประเทศไทยมิไดตั้งหมูบานอยูโดดเดี่ยว มักตั้งบานอยูรวมกับ
ชาวมูเซอ ผูวิจัยจึงไดเปรียบเทียบการใชไกในพิธีกรรมและทัศนะเกี่ยวกับไกจากชนที่อยูใกลเคียง
ดวย
6. ขอเสนอแนะในงานวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ แมผูวิจัยยังไมไดคําตอบโดยตรงในสวนที่เกี่ยวกับปญหา“การกลายเปน
ไกบาน” แตไดพบวา ตํานานปรัมปราเรื่องเกี่ยวกับไก ตลอดจนประเด็นเกี่ยวกับไกตอซึ่งเชื่อม
ระหวางไกปากับไกบานนาจะเปนกุญแจสําคัญในการศึกษาประเด็นปญหานี้ตอไป
โดยเฉพาะตํ า นานปรั ม ปรา (myth) ของชนกลุ ม ที่ ไ ม มี ภ าษาเขี ย นมี ค วามสํ า คั ญ มาก
เนื่ อ งจากเป น เรื่ อ งเล า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ สื บ ทอดมาจากบรรพชน ส ว นใหญ จ ะต อ งสวดในพิ ธี ก รรม
โดยเฉพาะในพิธีศพที่จะนําวิญญาณกลับคืนไปอยูรวมกับโลกของบรรพชน ตํานานปรัมปราเปน
การอธิ บ ายกํ า เนิ ด โลก กํ า เนิ ด มนุ ษ ย แ ละสรรพสิ่ ง เป น ความจริ ง ซึ่ ง ซ อ นไว ใ นภาษาอุ ป มา
(metaphor) ตํ า นานปรั ม ปราหรื อ จั ก รวาลวิ ท ยาดึ ก ดํ า บรรพ (mythology)ซึ่ ง เป น รากฐานของ
วิทยาศาสตรธรรมชาติทุกๆสาขาในปจจุบันจึงนาจะเปนชุดความรูที่ใหคําตอบได การศึกษาใน
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ลําดับตอไปจึงนาที่จะศึกษาเปรียบเทียบตํานานปรัมปราที่เกี่ยวกับไกและพิธีกรรมเซนสรวงไกของ
ชนหลายกลุมเพิ่มขึ้น
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( สิงหาคม – กุมภาพันธ 2548)
7.บทสัมภาษณอาจารยวุฒิไกร มอผาและชาวอาขาบานหวยขี้เหล็ก อ.แมสรวย จังหวัด
เชียงราย( ตุลาคม-ธันวาคม 2548)
ภาคผนวก

ตํานานปรัมปรา(myth)
ชาวอาขาเลาตํานานปรัมปราในพิธีกรรมตางๆโดยเฉพาะในพิธีศพ ผูเลาคือทูหมอ (หมอผี)
ผูทําพิธีกรรม ตํานานปรัมปราจึงสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งผานความทรงจํา ตํานาน
ปรัมปราของชาวอาขาเริ่มตั้งตนตั้งแตเมื่อเริ่ม สรางเทวดา สรางสรรพสิ่งบนพื้นพิภพ มนุษยคูแรก
ผสมปนเปกับนิทานพื้นบานในยุคหลังๆ
เรื่องไกเกิดกอนไข
ผูเลา นายอาทู อาเคอ
นาเงอ * บานนาโตว
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เมื่อเริ่มสรางโลกมีพระเจาอยู 2 องค พระเจาผูหญิง เรียกวา หมีแ่ ยะ อยูใ นดิน คอยทําให
ตนไมงอก (นาจะเปนแมธรณี) และ มีหนาที่ดูแลเรื่องของกินทั้งหมด สวนพระเจาผูช ายชื่อวา อึ่
มฮอง อยูบนฟา ดูแลอาการเจ็บปวย เรื่องการตายและวิถีชีวิตทั่วไป ทําใหฝนตก ชาวอาขาเชื่อวาฟา
และดินคุยกันได ที่ขอบฟามีเตาไฟ เมื่อความเย็นกับความรอนปะทะกันก็จะเกิดฝนตก
พระเจา (แสงสวาง) ไดเปาลมออกมา ทําใหเกิดไก ตัวผูแ ละตัวเมียเกาะอยูบนตนไม
พระเจาไดสอนใหมนั ขันและผสมพันธุกัน โดยเอาน้ําผสมยาพนใสไกตัวผูกินเพื่อใหไปผสมพันธุ
กับไกตวั เมียจะไดมีไขออกมา ตอมาพระเจาสรางคนออกมาเหมือนกับสรางไกแลวเอายาใหผูชาย
กับผูหญิงดื่มคนละ ๑ แกว โดยใหฝายหญิงดื่มกอน จะไดมีลูก เมื่อถึงวันอาแผวลอ หรือวันไหว
บรรพบุรุษ ผูหญิงไมพอใจขอยาน้ําดื่มอีก ๑ แกว เปน ๒ แกว ยานีเ้ ปนสวนผสมของความมืดกับ
ความสวาง กอนเลือดจึงเกิดขึ้น
หมี่แยะสั่งใหคนนําไกมาทําพิธีกรรมและสั่งใหไกขันในตอนเชา
ในตอนแรกคนและสัตวอนื่ ๆยังไมรูวิธีสืบพันธุ พระเจาจึงสั่งใหเอาอยางไก ตั้งแตนั้นมา
คนและสัตวจงึ สืบพันธุเปน ขณะที่ดไู กผสมพันธุ สัตวทุกตัวหัวเราะไก ไกจึงอาย ตั้งแตนั้นมาเวลา
ที่ไกนอน มันจึงเอาหนาซุกไวในปก นอกจากนีพ้ ระเจายังสั่งใหไกตนื่ นอนกอนคนและเขานอน
กอนคน และใหมนุษยทําตามไก
เรื่อง สองพี่นอ ง หรือเรื่องตามหาดวงอาทิตย
ผูเลา นายวุฒไิ กร มอผา
มีพี่นองอยูสองคน คนพี่ ชื่อ มอหื่อ คนนองชื่อ มอนยี้ คนพี่ปนคนพูดจาไมดีแตมีไม
เทาวิเศษ เมื่อไปขอทานก็ปรากฏวาไดเงินทองขาวของมามากมาย คนนองเปนคนหนาตาดีแตไมมี
คนใหทาน วันหนึ่งพีไ่ มสบาย นองจึงไปขอยืมไมเทาไปขอทาน พี่ไมใหเพราะเปนไมเทาซึ่งเทพ
ใหมา พอพีห่ ลับ นองจึงแอบขโมยไมเทาไปขอทาน ไดของมามากมายแตไมกลานําไปคืน จึงปก
ไมเทาไวที่ลกของ(ประตูหมูบ าน) เมื่อพี่ชายหายดีจะออกไปขอทาน เห็นวาไมเทาหายไปจึงไปถาม
นองชาย นองชายไมกลาบอก ทายสุดพี่ชายไปเจอไมเทาที่ลกของ ปรากฏวาไมเทามีรากงอกออกมา
ไมนานก็โตขึน้ จนแผใบไปบังดวงอาทิตยดวงจันทร ไมนี้มีชื่อวาซีดา (คลายตนไทร)
ตนไมซีดาสูงบังแสงอาทิตยแสงจันทรจน บาหยี่ (ชางตีมดี เปนหนึ่งในผูนําสําคัญของ
หมูบานอาขา)ก็ตีมีดไมได คนทําอะไรก็ไมไดเพราะมืดไปหมด กอนตัดคนจึงสํารวจดูวาไมใหญ
แคไหน ใหเกงไปวิ่งรอบตนไมดูวากวางแคไหน ก็ปรากฏวาเกงตายกอนวิ่งครบรอบ ใหชะนีไปปน
ตนไมดวู าสูงแคไหน ชะนีกแ็ กตายคากิ่ง อาขากับอะบื๊อ( คนพื้นราบ) จึงตองรวมมือกัน ระหวางที่
อาขาไปตัดตนไม อะบื๊อก็หาอาหารไปสงใหคนตัด อาขาตองเดินเขาไปในตอไมถึง ๗วัน โคนจน
เหลือตอนิดเดียวก็ยังไมลม
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ทีนี้ก็มนี กปูตน ตัวหนึ่ง นกนี้ตัวเขียวปากแดง อาขาเรียกนกนีว้ าถองโจะโละ มาบอกใหตดั
เอนไปทางซาย อยูตลอดเวลา คนรําคาญจึงเอาเศษไมปาไปโดนนกปูตน นกนีจ้ ึงมีหนาผากและ
ปากสีแดงมาจนทุกวันนี้ คนไดตัดตนไมตามที่นกบอก ตนไมก็ลมในที่สุด
ตนไมนี้มีทั้งหมด 66 ราก เมื่อตนไมลม อาขาบอกใหอะบื๊อ วิ่งไปทางใต ปรากฏวาอะบื๊อ
ตายไป 66,000 คน รอดไป 6 คน สวนคนอาขา วิ่งไปทางเหนือ ปรากฏวาตาย 6 คน รอดไปถึง
66,000 คน
เมื่อไมมีตนไม ตอนกลางวันดวงอาทิตยขึ้นก็รอนจนหินระเบิด ตอนกลางคืนดวงจันทร
ขึ้นตนไมกเ็ หีย่ ว จึงตองหาคนไปยิงดวงอาทิตยกับดวงจันทรใหตก คนอาขาตัดตนไมออกเปน 3
ทอน ทอนแรกออกมาเปนมนุษย 1 คน ทอนที่ 2 ไดธนู ทอนที่ 3 ไดลกู ดอก จึงใหมนุษยเอาไปยิง
ดวงอาทิตย 12 ดวง และดวงจันทร 12 ดวง ตกลงน้ําหมด ทุกอยางกลายเปนความมืด จึงตองหาสัตว
ปาไปงมดวงอาทิตยและดวงจันทร หาอยางไรก็หาไมพบจนมาเจอไก จึงใหไกไปตามหาดวง
อาทิตย ดังนัน้ ไกจึงเห็นดวงอาทิตยกอนสัตวอื่นและขันบอกใหรู
ตํานานปรัมปราเรื่องนี้จะสวดเมื่อเปนงานศพผูใหญจมน้าํ หรือเสียขวัญเพราะตกน้ํา
ในพิธีกรรมจะตองมีไกเพื่อใหไกไปตามเอาคืนโดยอางวาทําตามตํานานปรัมปราเรื่องนี้
เรื่อง ไกขันเรียกดวงอาทิตย
ผูเลา นายวุฒิไกร มอผา
ครั้งหนึ่งไกปาและไกบานแขงกันขันเรียกดวงอาทิตย ขันอยางไรทองฟาก็ไมสวาง จึงตอง
มาหาไกพึฉอ ซึ่งเปนไกตวั แรกของชาวอาขา เพราะพึฉอ มีฤทธิ์หากกระพือปกครั้งหนึ่งจะไดยินไป
ถึงสวรรค 7 ชั้น เอาเทาเขี่ยพื้นดินจะสะเทือนไปถึงใตบาดาล เพราะขาไกทอนบน (ผะโอเลี้ยวผา) มี
ของดีอยูในนัน้ 3 ชิ้น สวนในลําคอไกก็มขี องดีอยู 3 ชิ้นเชนกันจึงทําใหมีเสียงดี เมือ่ พึฉอขัน
ออกไป ปรากฏวา ดวงอาทิตยขึ้น โลกสวางไสวและผูคนมีชีวิตปกติดังเดิม
ตํานานปรัมปราเรื่องนี้ทูหมอใชสวดละตู (สวดสะเดาะเคราะห) ชาวอาขาเชื่อวา ตอนที่
ตนไมยกั ษปกคลุมโลกบดบังดวงอาทิตยทาํ ใหชาวอาขาทําพิธีกรรมไมได ไกเปนผูท ี่ตามดวง
อาทิตยกลับมา ไกจึงเปนใหญกวาสัตวอื่น ไกเห็นดวงอาทิตยกอนสัตวอื่น ไกจะเริ่มขันตอนตีสาม
ครึ่งเพราะไกตนื่ ไวไดยนิ เสียงดวงอาทิตยเปด อุชุขอ (ประตูไมไผของบาน)
เรื่อง อึ้มแยะสรางปกไก
ผูเลา นายวุฒิไกร มอผา
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มอนยี้ บรรพบุรุษของชาวอาขามีลูกอยู 8 – 9 คนใหลูกแตละคนไปสรางสรรพสิ่งตางๆไว
ลูกคนหนึ่งชื่อ อึ้มแยะ รับวาจะสรางปกให ใชเวลา 4 ป หลังจากสรางเสร็จไดสรางไกบานคูหนึ่ง
เปนไกสีแดง ไกตัวผู ชื่อ พึฉอเปนไกที่สรางใหอยูก ับคน ไมสรางไกปาเพราะไกปาเปนไกของผี
อึ้มแยะมอบปกใหพึฉอๆจึงกลายเปนออมออ(นกวิเศษแบบพญาครุฑ)ขึ้นไปอยูบนสวรรค ไมอยู
รวมกับมนุษยอีกตอไป
ชาวอาขาเชื่อวาไกบานมีบรรพบุรุษมาจากไกปา
เรื่อง ลูกเขยทรยศ
เลากันมาวาวา สมัยยังอยูที่เมืองยาแดซึ่งเปนแหลงกําเนิดของชาวอาขา (เชื่อวาอยูบริเวณสิบ
สองปนนา)ยังมีตนไมยกั ษ ซีดา ที่ปองกันไมใหใครไปมาหาสูได มีผูหญิงชาวอาขาอยูคนหนึ่ง มี
คูรักเปนคนชาติพันธุอื่น คนๆนี้พยายามสงจดหมายใหเธอ โดยใสขอตนไมสงมาตามลําน้ํา เมื่อได
แตงงานกับผูห ญิงอาขา เขยหรือ อะบื๊อก็สงขาวใหเพื่อนมาโจมตีเมืองของอาขา โดยทาพนันกัน3
อยาง ครั้งแรก แขงกันยิงหนาไมไปติดที่หนาผา ปรากฏวา เขยอะบื๊อฉลาด เอาลูกดอกติดยางตานี
ยิงไปติดหนาผาได ครั้งสุดทาย พนันสงไฟลอยน้ําเขาเหมือง( คูนําน้ําเขานา)โดยไฟไม ดับ อาขาใช
ไมเกี๊ยะเผาไฟ พอเอาลงน้ําไฟก็ดับ อะบื๊อใชขี้ควายแหงเผาไฟผูกติดกับไมเกี๊ยะ แลวลงลอยน้ํา ไฟ
ไมดับ อะบื๊อจึงชนะ ไดที่นาที่ราบไป ตั้งแตนั้นมาคนอาขาจึงไมมีที่นา ตองขึ้นเขาไปทําไร
สันนิษฐานวาอะบื๊อนาจะเปนไทลื้อ ไทใหญ หรือ กลุม ละวา ซึ่งเปนคนพื้นราบที่เขาไป
ยึดครองดินแดนของกลุมชนเดิม

