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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัครั1 งนี1 มีวตัถุประสงค์เพื4อ 1) ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูเ้ลี1 ยงไก่ชน
ในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 2) ศึกษาสภาพการเลี1ยงไก่ชน และการสร้างมูลค่าไก่ชน 3) ศึกษาปัญหา 
การแกปั้ญหาและขอ้เสนอแนะของธุรกิจการเลี1ยงไก่ชน ในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยมีเป้าหมาย
จาํนวน 60 กลุ่มตวัอยา่ง วิธีการเลือกตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) เกี4ยวกบัสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผูเ้ลี1 ยงไก่ชน 1) การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) มีเป้าหมายจาํนวน 60 
กลุ่มตวัอยา่ง ที4อยูใ่นเขตพื1นที4อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ณ สนามชนไก่จนัทบุรี 2) การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual depth interview) เกี4ยวกบัสภาพการเลี1ยง และความรู้ในการเลี1ยง
ไก่ชน จาํนวน 10 คน  3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสัมภาษณ์และสนทนา
แบบเจาะประเด็นดว้ยการเชิญผูร่้วมสนทนามารวมเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 5 คน เปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาแลกเปลี4ยนทศันะกนัอยา่งกวา้งขวางในประเด็นต่างๆที4เราตอ้งการแลว้พยายามหา
ขอ้สรุป 
 ผลการวิจยั พบวา่ 1) ลกัษณะพื1นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมของผูเ้ลี1 ยงไก่ชน พบว่า 
กลุ่มผูเ้ลี1ยงไก่ชนส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคจ์ะเลี1ยงไวช้นในบ่อน รองลงมาคือ เพาะขาย เป็นชาย อายุ
ปัจจุบนัของผูเ้ลี1 ยงไก่ชน เฉลี4ย 43.4  ปี มีระดบัการศึกษาชั1นประถม 4 สถานภาพส่วนใหญ่ สมรส 
อาชีพหลกัของกลุ่มผูเ้ลี1 ยงไก่ชน ไดแ้ก่ กรีดยางพารา  ช่างก่อสร้าง ทาํร้านหมูยา่งเกาหลี ช่างไม ้ 
ขายก๋วยเตีaยว ขายขา้วตม้โตรุ่้ง ขา้ราชการบาํนาญ ฯลฯ 2) สภาพการเลี1ยง และความรู้ในการเลี1ยงไก่ชน 
พบวา่ กลุ่มผูเ้ลี1 ยงไก่ชนส่วนใหญ่ไม่เคยขายไก่ชน แหล่งที4ส่งไก่ชนไปขาย คือ กรุงเทพฯ ระยอง ชลบุรี 
บุรีรัมย ์ฯลฯ การใหอ้าหารใหต้ามเหมาะสมกบัอายุไก่ชน3) ปัญหา วิธีการแกปั้ญหา และขอ้เสนอแนะ
ในการทาํธุรกิจเลี1 ยงไก่ชน พบวา่ ปัญหามุมมองจากสังคมมกัมองว่า การเลี1 ยงไก่ชนส่วนใหญ่เลี1 ยงเป็น
งานรองไดไ้ม่ใช่งานหลกั ปัญหาสุนขักดัไก่ วิธีแกค้วรลอ้มตาข่ายบริเวณรอบๆ ส่วนปัญหาการลกัเล็ก
ขโมยไก่ชนจะเกิดกบัไก่เก่งที4มีค่าตวัแพงๆ เจา้ของตอ้งระวงั เก็บไวใ้นที4แน่นหนา การเกิดโรคระบาด
ป้องกนัด้วยทาํวคัซีน การดูแลเอาใจใส่ไก่ชนถือเป็นเรื4 องสําคญั ผูเ้ลี1 ยงตอ้งหมั4นเช็คดูทุกวนั
ด้านภูมิปัญญาเราสามารถนาํวสัดุรอบตวัเรามาใช้เป็นที4ให้อาหาร ให้นํ1 า กั1นคอก สมุนไพรรอบๆ 
บา้น เพื4อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานได ้ 
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Abstract 

 

 The objectives of this research are 1) to study the socio-economic condition of the fighting 

cock raisers in Muang District in Chanthaburi Province  2) to examine the fighting cock breeding and 

the value added process in the fighting cock businesses 3) to view the problems, solutions, and 

suggestions of the fighting cock businesses in Muang District in Chanthaburi Province. The sample 

group was the 60 fighting cock raisers which were determined by the convenience sampling 

method. The survey research method was used in the data collection in the cock fighting battlegrounds 

in Chanthaburi Province. The in - depth interview was used to ask the 10 fighting cock raisers about 

the cocks and the knowledge used in the fighting cock farms. The focus group discussion was  consisted 

of the 5 fighting cock raisers who expressed their opinions in various issues and conclusion. 

 The major findings showed that 1) the fighting cock breeders mainly aim to feed the fighting 

cocks for the gambling purposes. The minor goal is to raise the fighting cocks for the business purposes. 

The fighting cock breeders are mostly married males with 43.4 years of age holding the elementary 

educational background. They mostly work as workers in rubber plantation, construction workers, 

staff at the Korean styled grilled pork restaurants, carpenters, noodles shop owners, 24 hour boiled rice 

restaurant owners, pensioners, and many other careers 2) the fighting cock raisers have sold the fighting 

cocks to custormers in Bangkok, Rayong, Chonburi, Buriram, and many other provinces. The food 

depends on the ages of the fighting cocks. 3) The problems, solutions, and suggestions for the fighting 

cock business are as follows : the fighting cock business can be done as the second or part time job. 

The problem of dogs biting the fighting cocks can be solved by having the net around the farms. 

The problem of stealing the expensive fighting cock champions can be solved by keeping the cocks in 

the safe place. The problem of disease outbreaks can be solved by having vaccine and cleaning the 

fighting cock every day. The fighting cock breeders can also apply the folk wisdom knowledge to 

the fighting cock business by feeding the cocks local food and water, planting herbs around the 

farm as the natural fence to reduce the cost of the fighting cock business. 
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บทที� 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมา 

 ไก่ชน มีประวติัที�ไดเ้ล่าขานกนัมาตั�งแต่สมยัพระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราช (356 – 323 ปี 

ก่อนคริสตกาล) ซึ� งเป็นจอมจกัรพรรดิของกรีก ไดก้รีธาทพัแผอิ่ทธิพลขยายอาณาจกัรเขา้มายงัประเทศ

อินเดีย มีเรื�องเล่ากนัวา่แม่ทพันายกองไดเ้ห็น การชนไก่ ที�อินเดีย จึงไดน้าํ ไก่ชน ไปขยายพนัธ์ุ ณ เมือง 

อเล็กซานเดรีย ซึ� งอยูริ่มฝั�งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หลงัจากนั�นไดน้าํไก่ที�ขยายพนัธ์ุไดไ้ปฝึกให้มีชั�นเชิง

การต่อสู้แบบโรมนัเพื�อนาํไปต่อสู้ในสนามโคลีเซียม เมื�อองักฤษปกครองอินเดียไดน้าํไก่ชน จากอินเดีย

เขา้ไปเผยแพร่ในองักฤษ โดยยอมรับว่า กีฬาไก่ชน เป็นเกมกีฬาที�ควรไดรั้บความนิยมจากบุคคลชั�นสูง

เช่นเดียวกบัการแข่งมา้และฟันดาบ นอกจากนี�  กีฬาชนไก่ ยงัไดเ้ผยแพร่เขา้ไปในประเทศสหรัฐอเมริกา

อีกดว้ย (วิเศษ  อคัรวิทยากุล.  2543 : 18) ไก่ชนเมืองไทย ในอดีต พนัธ์ุไก่ชนไทยเป็น“มรดกของไทย” 

ตั�งแต่สมยักรุงสุโขทยั กรุงศรีอยุธยา จนกระทั�งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลายสายพนัธ์ุดว้ยกนั แต่ที�

สําคญัที�สุดคือพนัธ์ุ “ประดู่หางดาํ” และ “เหลืองหางขาว” ในสมยักรุงสุโขทยั ไก่ชนประดู่หางดาํพนัธ์ุ

แสมดาํ ชื�อวา่ “ไก่พ่อขุน” เนื�องจากวา่เป็นไก่ที�พ่อขุนรามคาํแหงมหาราชทรงโปรด สมยักรุงศรีอยุธยา 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงนาํ “ไก่เหลืองหางขาว” จากบา้นกร่าง เมืองพิษณุโลกไปชน

ชนะไก่ของพระมหาอุปราชาที�กรุงหงสาวดี ไก่พนัธ์ุนี� เป็นที�นิยมเลี�ยงกนั ตามซุ้มที�เลี� ยง ไก่ชน มกัจะมี 

ไก่ชนเหลืองหางขาว เลี�ยงไวเ้พื�อเป็นไก่นาํโชค และนิยมเรียกชื�อวา่ “ไก่เจา้เลี�ยง” 

 เห็นไดว้า่ไก่พื�นเมืองตามประวติัศาสตร์ มีรายงานวา่เป็นไก่ที�มีตน้กาํเนิดมาจากไก่ป่าในทวีป

เอเชีย โดยเฉพาะในแถบประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น ไทย มาเลเซีย และจีนตอนใต ้ซึ� งมนุษย ์

ไดน้าํมาเลี� ยงเป็นสัตวเ์ลี� ยงเมื�อประมาณ 3,000 ปีก่อน หลงัจากที�มนุษยน์าํไก่มาเลี� ยง ไก่และมนุษย์

ดาํรงชีวิตแบบพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนัไก่อาศยัการเลี� ยงดูและการป้องกนัอนัตราจากมนุษย ์ในขณะที�

มนุษยอ์าศยัไก่และไข่เป็นอาหารเป็นการพึ�งพาซึ� งกนัและกนั เรียกวา่เป็นขบวนการวิวฒันาการของสัตว์

และมนุษยใ์ห้อยูร่่วมกนัอยา่งต่อเนื�อง การวิวฒันาการของไก่เป็นไปตามวิถีชีวิตของมนุษยเ์จา้ของ

ซึ� งก็ขึ�นอยู่กบัธรรมชาติ บางปีเกิดภยัธรรมชาติอย่างรุนแรง สัตวเ์ลี� ยงตายลง หรือมีโรคระบาดรุนแรง 

ไก่จะตายมากแต่ไม่ตายหมด จะมีเหลือให้ขยายพนัธ์ุจาํนวนหนึ�ง ซึ� งโดยปกติจะเหลือตํ�ากวา่ 10% 

ซึ� งจาํนวนนี� จะขยายพนัธ์ุเพิ�มจาํนวน ตวัที�แข็งแรงทนทานเท่านั�น จึงจะอยู่รอดจึงเป็นการคดัเลือก

โดยธรรมชาติจนเป็นไก่พื�นเมืองสืบทอดมาให้เราไดใ้ชป้ระโยชน์จนถึงทุกวนันี�  ดงันั�น ไก่พื�นเมือง

จึงเป็นมรดกวฒันธรรมและเทคโนโลยีชีวภาพที�หลากหลาย เป็นทรัพยสิ์นภูมปัญญาของชาวบา้น
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โดยแท ้ชาวบา้นจดจาํและเขา้ใจการอยูร่วมกนัระหว่างคนและไกพ้ื�นเมืองควบคู่กนัตลอดมา ส่วนใหญ่

และคนจะอาศยัไก่มากกว่าไก่อาศยัคน คือไก่สามารถคุย้เขี�ยหากินเองได้ตามธรรมชาติ ส่วนคน 

เมื�อไม่มีอาหารและไม่มีเงินใช้เล็กๆน้อยๆก็ตอ้งอาศยัไก่เป็นผูใ้ห้ ดงันั�นไก่พื�นเมืองจึงเป็นไก่ที�มี

วิวฒันาการเปลี�ยนแปลงปรับปรุงพนัธ์ุมาโดยอาศยัพื�นฐานของธรรมชาติเป็นหลกั จึงทาํให้ไก่พื�นเมือง

มีหลากหลายสายพนัธ์ุก็จะมีจุดเด่นเป็นคุณสมบติัเฉพาะตวั เช่น ความตา้นทานโรคและสภาพอากาศ 

สามารถเติบโตและขยายพนัธ์ุภายใตส้ภาพแวดลอ้มการเลี�ยงดูของเกษตรกรในชนบท  

 ไก่พื�นเมืองในชนบทหมู่บา้นต่างๆมีหลากหลายสายพนัธ์ เช่น ไก่แจ ้ไก่อู่ ไก่ตะเภาไก่เบตง 
และไก่ชน โดยทั�วไปส่วนใหญ่แลว้ ไก่พื�นเมืองในหมู่บา้นจะเป็นสายพนัธ์ุไก่ชน สังเกตไดจ้ากแม่ไก่
จะมีขนสีดาํ หนา้ดาํ ปละแขง้ดาํ หงอนหิน แต่จะมีบางส่วนที�มีสีเทา สีทอง แต่หงอนก็ยงัเป็นหงอนหิน
ซึ�งก็เป็นลกัษณะหงอนของไก่ชนอยูดี่ เหตุที�เกษตรกรนิยมเลี�ยงไก่พื�นเมืองสายพนัธ์ุไก่ชน เพราะวา่
ไก่ชนจะมีรูปร่างใหญ่และยาว เจริญเติบโตไดดี้และแม่พนัธ์ุก็ไข่ดก เนื�องมาจากนกัผสมพนัธ์ุไก่ชน
ไดค้ดัเลือกลกัษณะเด่นไวอ้ยา่งต่อเนื�องนบัร้อยปีมาแลว้ เกษตรกรพื�นบา้นจะขอซื�อ ขอยืมไปขยายพนัธ์ุ
แบบเป็นคนรู้จกัมกัคุน้กนัและกนั จึงทาํให้ไก่พื�นเมืองในหมู่บา้นแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที�เลี� ยง
ปล่อยตามธรรมชาติ มีการเจริญเติบโตในระยะอายุ 4 เดือนแรก เฉลี�ยใกลเ้คียงกนัมากคือ เติบโต 
วนัละประมาณ 9-10 กรัมเท่านั�น แสดงให้เห็นวา่ไก่พื�นเมืองเหล่านี� เป็นสายพนัธ์ุไก่ชนจาก 17 จงัหวดั
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่การปรับปรุงพนัธ์ไม่ไดเ้น้นดา้นการชนเก่งแต่เนน้ในดา้นการเจริญเติบโต 
และไข่ดกเพื�อสามารถขยายพนัธ์ุไดร้วดเร็ว สําหรับไก่ชนไทยแทสี้ขนแยกไดห้ลากหลายถึง 17 สีขน 
เช่น เหลืองหางขาว ประดู่หางดาํ เหลืองเลา ประดู่เลา แสมดาํ เป็นตน้ ไก่พื�นเมืองไทยในปัจจุบนั 
มีบทบาทสาํคญัต่อสังคมชนบทของไทย เนื�องจากเป็นอาชีพเสริมให้กบัเกษตรกร และเป็นแหล่งอาหาร
โปรตีนที�มีตน้ทุนการผลิตตํ�า ไม่วา่จะเป็นไข่ไก่ เนื�อไก่ และตวัไก่ก็ยงัเป็นที�นิยมของเกษตรกรในเชิง
เกมกีฬาอีกดว้ย (กรมปศุสัตว.์  2551 : 9) 
 กระบวนการเลี�ยงไก่นั�นไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงภูมิปัญญามากมาย นบัตั�งแต่การสร้างโรงเรือน
หรือเลา้ไก่ ซึ� งไดจ้ดัหาวสัดุที�หาง่ายในทอ้งถิ�นมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ เช่น นาํไมไ้ผม่าทาํเป็นโครงสร้าง 
ทาํคอนนอน รั� วกั�น รางอาหาร รางนํ� า สุ่มขงั หญา้คาสําหรับมุงหลงัคากนัแดดฝนให้อุณหภูมิพอเหมาะ 
การรองรังไก่ดว้ยวสัดุต่างๆ เช่น ตะไคร้หอม หนาม หวังูเห่า ไมฟ้้าผา่ ฯลฯ (บวั ดวงศรี.  2542 : 24) 
เมื�อไก่ชนโตเตม็วยัตอ้งคดัเลือกตวัที�มีลกัษณะเด่นและตรงตามตาํราเลี� ยงไก่ชน ในขั�นตอนการเลี�ยง
ตอ้งดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ตอ้งเตรียมตม้นํ�าและสมุนไพรต่าง ๆ ไวบ้าํรุงไก่ชน กราดนํ� า ตากแดด ทั�งนี�
เพื�อใหไ้ก่แขง็แกร่งพร้อมที�จะออกชน ซึ� งทุกขั�นตอนนั�นลว้นแลว้แต่ใชภู้มิปัญญาเป็นองคป์ระกอบ
ทั�งสิ�น ทั�งนี�คนไทยโบราณมีความชาํนาญในการเพาะพนัธ์ุและบาํรุงเลี� ยงไก่ชน ทาํให้มีการพฒันา
สายพนัธ์ุไก่ชนจาํนวนมาก (พล  นิลผึ�ง.  2543 : 64) 



   3 

 

 ตามรายงานของกรมปศุสัตว ์พบวา่ จงัหวดัที�มีจาํนวนไก่พื�นเมืองในปี 2554 มากที�สุด คือ 

จงัหวดันครราชสีมา มีไก่พื�นเมือง จาํนวน 3,942,662 ตวั คิดเป็น 5.18% รองลงมาคือ จงัหวดับุรีรัมย์
มีไก่พื�นเมือง จาํนวน 3,141,243 ตวั จงัหวดัเชียงรายมีไก่พื�นเมือง จาํนวน 2,975,961 ตวั จงัหวดั

อุบลราชธานีมีไก่พื�นเมือง จาํนวน 2,940,883 ตวั และจงัหวดัเชียงใหม่มีไก่พื�นเมือง จาํนวน 2,780,321 ตวั 
ตามลาํดบั  

 

ตาราง 1 สถิติจงัหวดัที�มีจาํนวนไก่พื�นเมืองในปี 2554 

 

ลาํดบั

ที� 

จงัหวดั ไก่พื�นเมือง (ตวั) เกษตรกร (ครัวเรือน) เฉลี�ยต่อ

ครัวเรือน (ตวั) จาํนวน % จาํนวน % 

1 นครราสีมา 3,942,662 5.18 165,997 6.21 23.75 

2 บุรีรัมย ์ 3,141,243 4.12 101,330 3.79 31.00 

3 เชียงราย 2,975,961 3.91 82,484 3.08 36.06 
4 อุบลราธานี 2,940,883 3.86 98,853 3.70 29.75 

5 เชียงใหม่ 2,780,321 3.65 85,042 3.18 32.69 

 

ที�มา : กรมปศุสัตว.์  ออนไลน์.  2554 
  

 ปัจจุบนัจงัหวดัจนัทบุรีเป็นอีกจงัหวดัหนึ� งที�นิยมเล่นเกมกีฬาไก่ชนกนัอย่างแพร่หลาย
และปัจจุบนัในจงัหวดัมีการเลี� ยงไก่ชนกนัทั�วไป มีทั�งการเลี� ยงแบบอนุรักษส์ายพนัธ์ุ และแบบพฒันา

สายพนัธ์ุจากไก่ชนสายพนัธ์ุต่างๆ ในจงัหวดัจนัทบุรี พบว่าในปี 2554 ครัวเรือนที�เลี� ยงไก่พื�นเมือง 

มีจาํนวน 7,608 ครัวเรือน จาํนวนไก่พื�นเมืองที�มีการเลี� ยง รวมทั�งสิ�น 184,634 ตวั จาํนวนอาํเภอที�มีการ
เลี�ยงไก่พื�นเมือง เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ 1) อาํเภอสอยดาว 46,266 ตวั 2) อาํเภอนายายอาม 

จาํนวน 40,721 ตวั 3) อาํเภอมะขาม จาํนวน 20,689  ตวั 4) อาํเภอแก่งหางแมว จาํนวน 14,266 ตวั  
5) อาํเภอแหลมสิงห์ จาํนวน 11,239 ตวั 6) อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จาํนวน 11,187 ตวั 7) อาํเภอขลุง จาํนวน 

10,708 ตวั 8) อาํเภอท่าใหม่ 10,422 ตวั 9) อาํเภอเมืองจนัทบุรี จาํนวน 9,960 ตวั 10) อาํเภอโป่งนํ� าร้อน 

จาํนวน 8,777 ตวั (กรมปศุสัตว.์  ออนไลน์ : 2554) พบอีกวา่จงัหวดัจนัทบุรีมีการเลี�ยงไก่พื�นเมืองมาก
เป็นอนัดบัที� 55 ของประเทศ อยา่งไรก็ดีสนามชนไก่ในจนัทบุรีถูกกฎหมายมีอยูป่ระมาณ 4-5 แห่ง 

ที�ไดรั้บอนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
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 จงัหวดัจนัทบุรีจะมีปัญหาการเลี�ยงไก่ในช่วงฤดูฝน กล่าวกนัวา่เป็นจงัหวดัภาคตะวนัออกที�มี
ฝนตกชุกเป็นรองแค่จงัหวดัตราดเท่านั�น จะพบว่าปัญหาไก่ป่วยมีมากโดยเฉพาะไก่เล็กที�ยงัไม่แข็งแรง 
สาเหตุสาํคญัคือความชื�นและการเปลี�ยนแปลงของอากาศที�มีบ่อยมากนั�นเอง บางวนัร้อนมากในตอนเชา้
บ่ายมาฝนตกแรงชื�นแฉะ บางทีตกติดต่อกนัหลายวนัพื�นที�ชื�นมากก็เป็นสาเหตุ โรคระบาดไก่ที�สําคญัๆ 
เช่น นิวคาสเซิล อหิวาตไ์ก่ โรคหวดั โรคฝีดาษ ฯลฯ ทาํให้ไก่ตายปีละมากๆ หรือเรียกวา่ไก่ตายยกเลา้ 
ปัญหาสัตวที์�เป็นศตัรูของไก่ชน อาทิเช่น งูเหลือม แมว และสุนขั ซึ� งมาระมดัระวงัไม่ไหว ตลอดจน
การลกัขโมยไก่ถา้เห็นวา่ไก่มีฝีมือและเป็นไก่เก่ง (วิเศษ  อคัรวิทยากุล.  2543 : 26) กล่าววา่การเลี�ยง
ไก่พื�นเมืองมกัจะประสบปัญหาและอุปสรรคมากมายทั�งดา้นการผลิตและการตลาด อยา่งไรก็ตาม 
ถา้ผูที้�เลี� ยงไก่พื�นเมืองมีความสนใจและคน้ควา้หาความรู้เพิ�มอยูเ่สมอ จากเอกสาร สิ�งพิมพผ์ูที้�เลี� ยง
ไก่พื�นเมืองแล้วประสบผลสําเร็จ ปศุสัตวอ์าํเภอ ปศุสัตวจ์งัหวดั เกษตรตาํบล เกษตรอาํเภอ 
เกษตรจงัหวดั สถานีบาํรุงพนัธ์ุสัตวพ์ฒันากรตาํบล พฒันากรอาํเภอ และวิทยาลยัเกษตรกรรม จะทาํให้
ผูที้�เลี�ยงไก่พื�นเมืองสามารถเลี�ยงไก่พื�นเมืองประสบความสําเร็จได ้สําหรับปัญหาอุปสรรคที�พบใน
การเลี�ยงไก่พื�นเมือง พอสรุปไดด้งันี�  
 1. ปัญหาดา้นทุนค่าอาหารสูง ผูที้�เลี�ยงไก่พื�นเมืองควรหาวิธีการลดตน้ทุนค่าอาหาร เช่น 
ช่วงกลางคืนอาจใช้หลอดไฟฟ้าสําหรับดกัแมลงเพื�อใช้เป็นอาหารเสริมสําหรับไก่พื�นเมือง นอกจากนี�
ควรทาํการปลูกหญา้หรือพืชที�ไก่พื�นเมืองชอบกิน  
 2. ปัญหาด้านการปรับปรุงพนัธ์ุไก่พื�นเมือง ผูที้�เลี� ยงไก่พื�นเมืองอาจจะประสบปัญหา 
ไก่พื�นเมืองที�เลี� ยงไม่แข็งแรงหรือเจริญเติบโตช้า ไม่เป็นที�ตอ้งการของประชาชน ผูที้�เลี� ยงไก่พื�นเมือง
ควรแกไ้ขโดยวิธีการคดัเลือกพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุที�มีลกัษณะดีไวท้าํพนัธ์ุอยู่เสมอในการเลี� ยงไก่พื�นเมือง
แต่ละรุ่น โดยการคดัไก่พื�นเมืองที�ไม่สมบูรณ์ออกไปและควรจดัหาพ่อพนัธ์ุไก่พื�นเมืองที�มีลกัษณะดี
จากแหล่งอื�นมาเป็นพอ่พนัธ์ุเพื�อป้องกนักาผสมพนัธ์ุระหวา่งเครือญาติหรือการผสมเลือดชิด 
 3. ปัญหาดา้นโรคระบาดไก่พื�นเมือง ไก่พื�นเมืองเป็นสัตวเ์ลี� ยงที�มีปัญหาเรื�องโรคพยาธิ
รบกวนมาก ดงันั�น ผูที้�เลี�ยงไก่พื�นเมืองควรให้ความสนใจในการทาํวคัซีนป้องกนัโรคที�สําคญัอยา่ง
สมํ�าเสมอตามคาํแนะนาํ และตอ้งจดัการเลี�ยงดูใหไ้ก่พื�นเมืองไดกิ้นอาหารเต็มที� โรงเรือนและนํ� าดื�ม
ตอ้งสะอาดจึงจะสามารถป้องกนัโรคระบาดได ้
 หากศึกษาอยา่งลึกซึ� งแลว้จะรู้ว่าไก่ชนไม่ใช่ไก่ธรรมดาเพราะกว่าจะไดไ้ก่ชนที�มีคุณสมบติั
ครบถว้น ทั�งรูปร่างความแข็งแกร่ง และชั�นเชิงการต่อสู้นั�นตอ้งเริ�มกนัตั�งแต่การคดัเลือกสายพนัธ์ุ 
การเลี� ยงดู การฝึกฝนเชิงไก่ต่างๆ ทุกขั�นตอนคือศาสตร์ ศิลป์และความสามารถเฉพาะตวัของผูเ้ลี� ยงไก่
มืออาชีพ เดิมการเลี�ยงไก่ชนมุ่งเนน้ไปที�เลี� ยงเพื�อส่งไก่เขา้สู่สนามชนเป็นหลกัมีการพนนัขนัต่อไก่ชน
กลายเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจของทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี สร้างรายไดเ้สริมแก่ผูเ้ลี�ยงไก่ชน 
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 แมปั้จจุบนัไก่ชนเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจที�มีมูลค่าการซื�อขายกนัเป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยขึ�นอยูก่บั
ความสวยงาม รูปร่างลกัษณะของไก่เป็นพื�นฐาน ถา้ไก่ดี เก่งๆ สวยๆราคาก็จะสูง ฉะนั�นการเลี�ยงไก่ชน
ทุกวนันี� จึงเลี� ยงเพื�อทาํเป็นธุรกิจ ก็ยงัมีปัญหาอีกหลายประการ อาทิเช่น การเปิดสนามชนไก่จะไดรั้บ
อนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดั ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ก็ยงัมีขอ้กาํหนดตั�งแต่วนัเวลา 
จาํนวนเปิดสนามชนไก่เดือนละไม่เกิน 2 ครั� ง ความจริงแลว้ สนามชนไก่เป็นสิ�งที�สร้างมูลค่าเพิ�ม 
ใหไ้ก่ชนถา้ไก่ชนชนชนะ 1 ไฟลม์ูลค่าของไก่ก็จะเป็นหลกั 10,000 บาท ขึ�นไป ถา้ชนะหลายๆ ไฟล ์
ก็มูลค่าจะสูงจนกระทั�งเป็นหลกัลา้นบาท เป็นตน้ 
 เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัจึงตอ้งการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูเ้ลี� ยงไก่ชน
ในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรีเป็นอยา่งไร สภาพการเลี�ยง วธีิการจดัการธุรกิจการเลี�ยงไก่ชนในดา้น
การผลิต และการตลาดของผูเ้ลี� ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรีเป็นอยา่งไร และตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคของธุรกิจการเลี� ยงไก่ชน ในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี เพื�อจะนาํไปสู่การส่งเสริม
การเลี�ยงไก่ชนในเชิงพาณิชยต่์อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั� งนี�  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี�  
 1. เพื�อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูเ้ลี� ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดั
จนัทบุรี  
 2. เพื�อศึกษาสภาพการเลี�ยงไก่ชน และการสร้างมูลค่าไก่ชน 
 3. เพื�อศึกษาปัญหา การแกปั้ญหาและขอ้เสนอแนะของธุรกิจการเลี�ยงไก่ชน ในอาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี 
 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 ในการวจิยัครั� งนี�  มีประโยชน์ที�คาดวา่จะไดรั้บดงัต่อไปนี�  
 1. การศึกษาในครั� งนี�จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ�ง สําหรับผูเ้ลี� ยงไก่ชน และผูที้�สนใจธุรกิจ
การเลี� ยงไก่ชน โดยจะได้ทราบถึงวิธีการจดัการธุรกิจในด้านการผลิต การตลาด เพื�อเป็นขอ้มูล
นาํไปใชใ้นการวางแผน และพฒันาธุรกิจการเลี�ยงไก่ชนใหป้ระสบผลสาํเร็จและย ั�งยนืต่อไป 
 2. ผูที้�สนใจธุรกิจไก่ชนสามรถนาํขอ้มูลที�ได้จากการศึกษาในครั� งนี� ไปใช้ประโยชน์ 
ในการวางแผนพฒันาธุรกิจไก่ชนใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น 
 3. เพื�อเป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงานต่างๆทั�งภาครัฐและภาคเอกชน ในการนบัสนุน 
เลี�ยงไก่ชนในรูปธุรกิจ และอนุรักษส์ายพนัธ์ุไก่ชน 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจัยครั) งนี) ได้แก่ ประชากรกลุ่มผูเ้ลี� ยงไก่ชน ในอาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยครั) งนี) ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ลี� ยงไก่ชน ในอาํเภอเมือง จงัหวดัตราด 
โดยมีเป้าหมายจาํนวน 60 กลุ่มตวัอยา่ง วิธีการเลือกตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
เกี�ยวกบัสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผูเ้ลี�ยงไก่ชน มีรายละเอียดดงันี�  
  2.1 การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) มีเป้าหมายจาํนวน 60 กลุ่มตวัอย่าง  
ที�อยูใ่นเขตพื�นที�อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ณ สนามชนไก่จนัทบุรี 
  2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual Depth Interview) เกี�ยวกบั
สภาพการเลี�ยง และความรู้ในการเลี�ยงไก่ชน จาํนวน 10 คน 
  2.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสัมภาษณ์และสนทนากนั
แบบเจาะประเด็นดว้ยการเชิญผูร่้วมสนทนามารวมเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5 คน เปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาแลกเปลี�ยนทศันะอยา่งกวา้งขวางในประเด็นต่างๆที�เราตอ้งการแลว้พยายามหาขอ้สรุป 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 ผู้เลี )ยงไก่ชน หมายถึง ผูที้ �มีการเลี� ยงไก่ชนในเชิงธุรกิจในลกัษณะเป็นอาชีพหลกั 
หรืออาชีพรองของครัวเรือน  
 ไก่ชน หมายถึง ไก่อูเป็นพนัธ์ุเมืองที�เกษตรกรนิยมเลี�ยง สังเกตไดจ้ากแม่ไก่จะมีขนสีดาํ 
หนา้ดาํ และแขง้ดาํ หงอนหิน และแขง้ดาํ หงอนหิน แต่จะมีพนัธ์บางส่วนที�มีสีเทา สีเทา แต่หงอนก็ยงั
เป็นหงอนหินซึ�งเป็นลกัษณะหงอนของไก่ชน รูปร่างใหญ่และยาว เจริญเติบโตไดดี้และแม่ไก่พนัธ์ุ
ก็ไข่ดก ไก่ชนแทสี้ขนแยกไดห้ลากหลายถึง 17 สีขน เช่น เหลืองหางขาว ประดู่หางดาํ เหลืองเลา 
ประดู่เลา แสมดาํ เป็นตน้ 
 การชนไก่ หมายถึง การเอาไก่ตวัผูส้องสามตวัมาต่อสู้กนั ในสังเวียนที�จดัขึ�นจนเกิดผล 
แพช้นะแก่กนั ตามกติกาการตดัสิน 
 ซุ้มไก่ชน หมายถึง สถานที�ที�ใชส้าํหรับฝึกซอ้มไก่ชนเพื�อออกชน 
 บ่อนไก่ หมายถึง สถานที�นาํไก่ไปชนหรือตีกนั มีทั�งบ่อนที�ผิดกฎหมาย ถูกกฎหมาย 
ส่วนบ่อนที�ถูกกฎหมายผูเ้ป็นนายบ่อนจะตอ้งขออนุญาตจากทางอาํเภอ โดยทางอาํเภอจะตอ้งผา่น
เรื�องไปจนถึงผูมี้อาํนาจอนุมติั ตามกฎกระทรวงที� 17 พ.ศ.2503 ซึ� งออกตาม พ.ร.บ. การพนนัประเภท 
ชนโค กดัปลา และไก่ชน พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2525 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ภูมิปัญญาการเลี�ยงไก่ชน 
                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ธุรกิจการเลี�ยงไก่ชนในจงัหวดัจนัทบุรี 

พื�นฐานทางเศรษฐกิจ

ของผูเ้ลี�ยงไก่ชน 

สภาพการเลี�ยง 

ไก่ชน 

ปัญหาและขอ้เสนอแนะ

ของธุรกิจการเลี�ยงไก่ชน 



 
 

บทที� 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

 
 การศึกษา “การศึกษาธุรกิจการเลี� ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี” ในครั� งนี�  
คณะผูว้จิยัไดอ้าศยัแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที-เกี-ยวขอ้ง ดงัต่อไปนี�  
 1.  ภูมิปัญญาทอ้งถิ-น 
  1.1  ความหมายของภูมิปัญญาทอ้งถิ-น 
  1.2  ที-มาของภูมิปัญญาทอ้งถิ-น 
  1.3  การเกิดของภูมิปัญญา 
  1.4  องคป์ระกอบของภูมิปัญญา 
  1.5  ความสัมพนัธ์ของภูมิปัญญา 
  1.6  การถ่ายทอดภูมิปัญญา 
  1.7  การจดัการภูมิปัญญาไทย 
  1.8  การอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถิ-น 
  1.9  ความหมายของการอนุรักษ ์
  1.10 การพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถิ-น 
  1.11 ความหมายของการพฒันา 
 2. ไก่ชน 
  2.1 ประวติัความเป็นมา 
  2.2 ประเภทไก่พื�นเมือง 
  2.3 การละเล่นไก่ชนในประเทศไทย 
  2.4 การเพาะเลี�ยงไก่ชน 
  2.5  ประโยชน์ของการเลี�ยงไก่ชน 
  2.6 ไก่ชนสายพนัธ์ท่าพริก อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด 
  2.7 ตลาดไก่ชน 
 3. งานวจิยัที-เกี-ยวขอ้ง 
  3.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  3.2 งานวจิยัในประเทศ 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ�น 
 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ�น 

 จากการศึกษาของผูเ้ชี-ยวชาญ/นกัวิชาการต่าง ๆ ถึงความหมายซึ- งครอบคลุมคาํวา่ ภูมิปัญญา 
ภูมิปัญญาชาวบา้น ภูมิปัญญาพื�นบา้น ภูมิปัญญาทอ้งถิ-น และภูมิปัญญาไทย มีความหมาย ดงันี�  
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 ยิ-งยง  เทาประเสริฐ (2542 : 11) ภูมิปัญญาทอ้งถิ-นในภาพรวม หมายถึง ความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ และประสบการณ์ที-เกิดจากการเรียนรู้ การปรับตวั เลือกสรร ปรุงแต่ง สั-งสม และสืบทอด
กนัมาเป็นระยะเวลานานมีลกัษณะเฉพาะที-แสดงถึงความเป็นทอ้งถิ-นที-เชื-อมโยงกนัเป็นองค์รวม 
กบัทุกๆ เรื-องในการดาํเนินวิถีชีวิตของคนในทอ้งถิ-นให้สมดุลกบัสภาพแวดลอ้มและเหมาะสมกบั
ยคุสมยั   
 พระมหาวีระยุทธ ประสาทนอก (2551 : 12) ภูมิปัญญา (Wisdom) เป็นความคิดทางสังคม 
ที-สาํคญัอยา่งยิ-ง ซึ- งสังคมจะดาํรงอยูไ่ดย้าวนานยอ่มตอ้งมีภูมิปัญญาดว้ยกนัทุกสังคม สังคมไทยถือเป็น
สังคมแก่จึงปรากฏมีภูมิปัญญาเช่นนี� จาํนวนมาก ภูมิปัญญาเหล่านี�นอกจากแสดงความเป็นไทยแลว้
ยงัเป็นเครื-องชี�วดัความเจริญและพฒันาการของคนในชาติ ทั�งนี� เพราะภูมิปัญญาเป็นสิ-งละเอียดอ่อน 
ชาติที-เจริญ มีสังคมที-สงบสุข ไม่ระสํ- าระส่ายและมีความเป็นอิสระ จึงสามารถสร้างสรรคแ์ละสั-งสม
ภูมิปัญญาเฉพาะตนขึ�นมาได ้
 กุลวติรา  ภงัคานนท ์และพชัรา  อุยตระกลู (2531 : 9) ไดใ้หค้วามหมายเกี-ยวกบัภูมิปัญญา
คลา้ยคลึงกนัวา่ ภูมิปัญญาเป็นเรื-องที-สั-งสมกนัมาตั�งแต่อดีตและเป็นเรื-องของการจดัการความสัมพนัธ์
ระหว่างคนกบัคน คนกบัสภาพแวดลอ้ม คนกบัสิ-งเหนือธรรมชาติโดยผ่านกระบวนการทางจารีต
ประเพณี วถีิชีวติ การทาํมาหากิน และพิธีกรรมต่าง ๆ เพื-อให้เกิดความสมดุลระหวา่งความสัมพนัธ์
เหล่านี�  เป้าหมายคือเพื-อให้เกิดความสุขทั�งในส่วนที-เป็นชุมชน หมู่บา้น และในส่วนที-เป็นปัจเจก
ของชาวบา้นเหล่านี�  ถา้หากเกิดปัญหาทางดา้นความไม่สมดุลกนัขึ�นก็จะก่อให้เกิดความไม่สงบสุข 
เกิดปัญหาในหมู่บา้นและชุมชน  
 ธวชั  ปุณโณทก (2531 : 40-42) ยงักล่าวเสริมวา่ภูมิปัญญา หมายถึง ประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรียน การที-ชาวบา้นรู้จกัวิธีการทาํนา การไถนา การนาํควายมาใช ้
ในการไถนา การรู้จกันวดขา้วโดยใชค้วาย รู้จกัสานกระบุง ตะกร้า เอาไมไ้ผม่าทาํเครื-องใชไ้มส้อย
ในชีวิตประจาํวนั รวมทั�งรู้จกันาํดินขี�กระทามาแช่นํ� าตม้ให้เดือดแห้งเป็นเกลือสินเธาว ์ก็เรียกว่า 
ภูมิปัญญาทั�งสิ�น 
 ชลธิรา  สัตยาวฒันา (2534 : 18) ภูมิปัญญาเป็นผลึกขององคค์วามรู้ที-มีกระบวนการสั-งสม
สืบทอดกลั-นกรองกนัมายาวนานมีที-หลากหลายไร้เอกภาพ แต่ประสมประสานกนัจนเป็นเหลี-ยมมณี 
ที-จรัสแสงคงทนและทา้ทายตลอดเวลา ความรู้อาจจะไม่เป็นเอกภาพ แต่ภูมิปัญญาจดัวา่เป็นเอกภาพ 
(Identity) นั-นเอง 
 ประเวศ วะสี (2530 : 5) ภูมิปัญญาชาวบา้น (Popular Wisdom) เกิดจากการสะสม การเรียนรู้
มาเป็นระยะเวลานาน มีลกัษณะเชื-อมโยงกนัไปหมดทุกสาขาอาชีพไม่แยกเป็นวิชาแบบที-เรียน 
ฉะนั�นวิชาเกี-ยวกับเศรษฐกิจอาชีพ ความเป็นอยู่ การใช้จ่าย การศึกษาวฒันธรรมจะผสมผสาน
กลมกลืนเชื-อมโยงกนัไปหมด  
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 สุจารี  จนัทรสุข (2531 : 39) กล่าววา่ ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง วิธีการปฏิบติัซึ- งชาวบา้น
ไดม้าจากประสบการณ์แนวทางแกปั้ญหาแต่ละเรื-อง แต่ละประสบการณ์ แต่ละสภาพแวดลอ้ม ซึ- งจะมี
เงื-อนไขปัจจยัเฉพาะแตกต่างกนัไป  
 พิมาน  แมน้มินทร์ (2548 : 28) ไดท้าํวิจยัแบบมีส่วนร่วมในประเทศแถบอเมริกาเหนือได้
อธิบายว่า ศาสตร์ของประชาชนเรื-องพื�นบ้าน ความรู้ ประชาชน ภูมิปัญญาชาวบ้านนั�นเป็นความรู้
ชาวบา้นที-ผา่นการปฏิบติัมาแลว้อยา่งโชกโชนเป็นส่วนหนึ- งของมรดกทางวฒันธรรมของกลุ่มนั�น 
ความรู้ดงักล่าวไม่ไดจ้ดัเขา้รหสัเก็บไว ้แต่เป็นความรู้ที-ปฏิบติัได ้มีพลงัและมีความสําคญัยิ-งช่วยให้
ชาวบา้นมีชีวิตอยู่รอดสร้างสรรค์ การผลิต และช่วยในดา้นการทาํงานเป็นสิ-งที-สะสมมามากกว่า
ศตวรรษแลว้ เป็นโครงสร้างความรู้ที-มีหลกัการมีเหตุและมีผลในตวัเอง  
 นอกจากคาํว่า ภูมิปัญญาชาวบา้น ยงัมีการใช้คาํว่า ภูมิปัญญาทอ้งถิ-น (Local Wisdom) 
ซึ- งเป็นองค์ความรู้ความสามารถของชาวบ้านที-สั-งสม สืบทอดกันมา อันเป็นศักยภาพหรือ
ความสามารถที-จะใชแ้กปั้ญหา ปรับตวั เรียนรู้ และมีการสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่คือแก่นของสังคม
ที-จรรโลงสังคมใหอ้ยูร่อดจนถึงปัจจุบนั (ยิ-งยง  เทาประเสริฐ.  2542 : 14)  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 2) ไดใ้ห้ความหมายของภูมิปัญญาทอ้งถิ-น คือ ความรู้ที-เกิดจาก
ประสบการณ์ในชีวิตของคนผา่นกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึก
เป็นองคค์วามรู้ที-ประกอบกนัขึ�นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื-อง ความรู้ดงักล่าวไม่ไดแ้ยกยอ่ยออกมา
ให้เป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ อาจกล่าวไดว้่า ภูมิปัญญาทอ้งถิ-นจดัเป็นพื�นฐานขององค์ความรู้
สมยัใหม่ที-จะช่วยให้เรียนรู้ แก้ไขปัญหา การจดัการ และการปรับตวัในการดาํเนินชีวิตของคน  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ-นเป็นความรู้ที-มีอยู่ทั-วไปในสังคม ชุมชน และในตวัของผูรู้้เอง หากมีการสืบหา 
เพื-อศึกษา และนาํมาใชก้็จะเป็นที-รู้จกัเกิดการยอมรับ ถ่ายทอด และพฒันาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุค
สมยัได ้
 กฤษณา วงศษ์าสันต์ (2542 : 253) ไดใ้ห้ความหมายของภูมิปัญญาทอ้งถิ-น คือ ความรู้
ประสบการณ์ดั�งเดิมของประชาชนในทอ้งถิ-นที-ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกนัมาจากบรรพบุรุษ 
หรือถ่ายทอดต่อกนัมาจากสถาบนัต่างๆ ในชุมชน  
 จารุวรรณ  ธรรมวตัร (2543 : 1) ไดใ้ห้ความหมายของภูมิปัญญาทอ้งถิ-น คือ แบบแผน 
การดาํเนินชีวิตที-มีคุณค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคลและสังคม ซึ- งไดส้ั-งสมและปฏิบติั 
สืบต่อกนัมา ภูมิปัญญาจะเป็นทรัพยากรมนุษยห์รือองคค์วามรู้ก็ได ้
 ธวชั  ปุณโณทก (2531 : 40) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ เป็นความรอบรู้ของชาวบา้นที-เรียนรู้
และมีประสบการณ์สืบต่อกนัมา ทั�งทางตรงคือ ประสบการณ์ดว้ยตวัเองและทางออ้มซึ- งเรียนรู้จาก
ผูใ้หญ่หรือความรู้ที-สะสมสืบต่อกนัมา 



11 
 

 วุฒิเลิศ เทวกุล (2538 : 9) ไดใ้ห้นิยามเกี-ยวกบัภูมิป็นปัญญาทอ้งถิ-นไวว้า่เป็นองคค์วามรู้
ทั�งหมดของชาวบา้น ซึ- งไดม้าจากการเรียนรู้และประสบการณ์เป็นระยะเวลานาน และชาวบา้น 
ไดน้าํความรู้เหล่านั�นมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินชีวติ 
 สําเนียง  สร้อยนาคพงษ ์(2539 : 23) ไดก้ล่าววา่ ภูมิปัญญาทอ้งถิ-นมิใช่เป็นการฉุดรั� งเพื-อการ 
“กลบัไปสู่” สังคมแบบดั�งเดิม หากเป็นเพียงการถ่ายโยงประสบการณ์ซึ- งไดรั้บโดยตรงจากชาวบา้น
ออกมานาํเสนอให้ผูท้าํงานพฒันาทั�งหลาย ไดต้ระหนกัถึงภูมิปัญญาที-มีอยูใ่นชาวบา้น การปลูกสํานึก
รับรู้ในคุณค่าทางการศึกษาของภูมิปัญญาทอ้งถิ-น จึงนบัเป็นเงื-อนไขในเบื�องแรก ที-จะส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมของทอ้งถิ-น หลกัสูตรและกระบวนการการเรียนการสอนจะตอ้งสัมพนัธ์สอดคลอ้ง 
ทั�งต่อพื�นฐานแวดลอ้มและปัญหาของความตอ้งการในการพฒันาประเทศไทยเพื-อให้มีความเจริญ 
รุ่งเรืองทั�งทางเศรษฐกิจและสังคมนั�น 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ภูมิปัญญาทอ้งถิ-นไทยเป็นองคค์วามรู้ของกลุ่มบุคคลทอ้งถิ-น และรวมถึง
งานศิลปวฒันธรรมพื�นบา้นที-มีอยูใ่นประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี�  (กระทรวงพาณิชย.์ 
2552 : 9) 
 1. ภูมิปัญญาทอ้งถิ-นประเภทองคค์วามรู้ของกลุ่มบุคคลทอ้งถิ-น เช่น การผลิตอาหาร
และเครื-องดื-ม การผลิตผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร การผลิตผลิตภณัฑ์จากวสัดุเหลือใช ้ และการผลิต
ผลิตภณัฑจ์ากไม ้หิน โลหะ แกว้ เซรามิค ดินเผา เครื-องหนงั และอื-นๆ 
 2. ภูมิปัญญาทอ้งถิ-นประเภทงานศิลปวฒันธรรมพื�นบา้น เช่น เรื-องเล่าพื�นบา้น กวีนิพนธ์ 
พื�นบา้น ปริศนา พื�นบา้น เพลงพื�นบา้น ดนตรีพื�นบา้น การฟ้อนรําพื�นบา้น ละครพื�นบา้น จิตกรรม
พื�นบา้น ประติมากรรมพื�นบา้น หตัถกรรมพื�นบา้น เครื-องแต่งกายพื�นบา้น และสิ-งทอพื�นบา้น  
ซึ- งกระบวนทศัน์ที-เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ-นจาํแนกได ้3 ลกัษณะ คือ  
  2.1 ลกัษณะที- 1 ภูมิปัญญาเกี-ยวกบัการจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ 
แวดลอ้ม 
  2.2 ลกัษณะที- 2 ภูมิปัญญาเกี-ยวกบัระบบสังคมหรือการจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่ง
มนุษยก์บัมนุษย ์
  2.3 ลกัษณะที- 3 ภูมิปัญญาเกี-ยวกบัระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพที-มีลกัษณะ
มุ่งเนน้ระบบการผลิตเพื-อพึ-งตนเอง (รัตนะ  บวัสนธิc .  2539 : 26)  
 ดงันั�นภูมิปัญญา ภูมิปัญญาชาวบา้น หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ-นถือเป็นรากฐานของความรู้
ชาวบา้น (เสรี พงศพ์ิศ.  2529 : 18) ซึ- งภูมิปัญญาทอ้งถิ-นจะเป็นความรู้ความหรือสามารถในการ
ดาํเนินชีวิตอยู่ในพื�นที-นั�นๆ โดยใช้สติปัญญาสั-งสมความรู้อย่างหลากหลายผสมผสานกลมกลืน
ระหว่างศาสนา สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพ และอื-นๆ ซึ- งกระบวนการ
เหล่านี� สืบทอดต่อกนัมาหลายชั-วอายคุนนั-นเอง  
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 ที�มาของภูมิปัญญาท้องถิ�น  
 ที-มาของภูมิปัญญาทอ้งถิ-นมาจากวฒันธรรมชุมชนเป็นความรู้ความสามารถของชาวบา้น
ในชุมชนต่อการดาํรงชีวิตที-สั-งสมกนัมาจนกลายเป็นวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชน ซึ- งมี
เอกลกัษณ์องคร์วมเชื-อมโยงทุกสิ-งทุกอยา่งเขา้ดว้ยกนั แสดงออกถึงการเกื�อกูลระหว่างคนกบัธรรมชาติ 
รวมทั�งคนกบัสิ-งเหนือธรรมชาติ โดยเริ-มตน้จากสิ-งที-ชาวบา้นเป็นอยูเ่พื-อให้ชุมชนสามารถพึ-งตนเองได ้
มีอิสระในการคิด ตดัสินใจ ลงมือปฏิบติัโดยใชท้รัพยากรที-มีอยูใ่นชุมชนให้มากที-สุดและสอดคลอ้งกบั
วิถีชีวิตวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ-น (ประเวศ  วะสี.  2530 : 32) ดงันั�นภูมิปัญญาทอ้งถิ-นมีการกลั-นกรอง
มาจากประสบการณ์ของชาวบา้นซึ-งเกี-ยวกบัความเป็นจริงทางสังคมในวถีิชีวติแบบพื�นบา้น มีมรดก
ทางวฒันธรรมเป็นแนวทางพื�นฐานทาํให้ชาวบา้นเขา้ใจความเป็นจริงของชีวิต ทั�งนี�  วิชิต  นนัทสุวรรณ 
(2528 : 8-10) ไดก้ล่าวถึงที-มาของภูมิปัญญาทอ้งถิ-นวา่มีลกัษณะ 3 ประการ คือ 
 1. การถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างวยั ในแง่ของชุมชนในหมู่บา้น คนๆ หนึ- งตั�งแต่เกิด
จนถึงเสียชีวิตมีการแบ่งลาํดบัทางวยัวุฒิเป็น 5 ช่วง คือ ช่วงวยัเด็ก ช่วงวยัหนุ่มสาวจนถึงบวชเรียน 
ช่วงแต่งงานมีครอบครัว ช่วงวยักลางคน และช่วงวยัชรา โดยทั�ง 5 ช่วงมีการถ่ายทอดประสบการณ์
กนัตลอด  
 2. การเกี-ยวขอ้งกบัสถาบนัต่างๆ ซึ- งชุมชนเป็นสถาบนัที-สะสมประสบการณ์ ภูมิปัญญา
ที-คนรุ่นหนึ- งไดส้รุปไวแ้ละถ่ายทอดให้คนอีกรุ่นหนึ-ง สถาบนัต่างๆ ที-เกี-ยวขอ้งในวิถีชีวิตของชาวบา้น
และมีบทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ คือ ครอบครัว วดั พิธีกรรมต่างๆ และการ
ทาํมาหากิน 
 3. การเรียนรู้เชิงประจกัษล์กัษณะเด่นของภูมิปัญญาทอ้งถิ-นและการถ่ายทอดประสบการณ์
ต่างๆ ทางสังคมแลว้ ความเขา้ใจนั�นมาจากการไดรู้้ไดเ้ห็น การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ในตลอดช่วงชีวิต
การสะสมจากการปฏิบติันี�  ทาํให้ประจกัษช์ดัถึงการสะสมจากประสบการณ์การเขา้ร่วมและเรียนรู้
ไปพร้อมๆ กบัการขบัเคลื-อนของวถีิชีวติชุมชน 
 การเกดิของภูมิปัญญา  
 การเกิดของภูมิปัญญามีกระบวนการที-เกิดจากการสืบทอด ถ่ายทอดองคค์วามรู้ที-มีอยูเ่ดิม
ในชุมชนทอ้งถิ-นต่างๆ แลว้พฒันา เลือกสรร ปรับปรุงองคค์วามรู้เหล่านั�นจนเกิดทกัษะและความ
ชาํนาญที-สามารถแกไ้ขปัญหาและพฒันาชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสมกบัยุคสมยัแลว้เกิดภูมิปัญญา  
(องคค์วามรู้ใหม่) ที-เหมาะสมและสืบทอดพฒันาต่อไปอย่างไม่สิ�นสุด ดงัภาพประกอบ 2 (สํานกังาน 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2541 : 11-26) 
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ภาพประกอบ 2 การเกิดของภูมิปัญญา  
ที-มา : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2541 : 11 
 

 

องคค์วามรู้ องคค์วามรู้ องคค์วามรู้ องคค์วามรู้ องคค์วามรู้ 

เกิดภมูิปัญญา 

(องค์ความรู้ใหม)่ 

พฒันาวถีิชีวติ การแกปั้ญหา 

การตดัสินใจในการ
นาํไปใช ้ 

ทกัษะ เทคนิค 

ปัญหา 

สถานการณ์ 

สภาพแวดลอ้ม 

พื�นที-  

เลือกสรร ปรับปรุง พฒันา 

ภูมิปัญญาสากล ภูมิปัญญาไทย 

สืบทอด/ถ่ายทอด 
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 องค์ประกอบของภูมิปัญญา  

 เอี-ยม  ทองดี (2542 : 5-6) ไดก้ล่าววา่ ภูมิปัญญาจะมีลกัษณะเป็นนามธรรมอยา่งนอ้ยตอ้ง

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ดงันี�  

 1. ความคิด เป็นสิ-งที-มีติดตวัมาแต่กาํเนิดที-เรียกวา่ Cognitive System ซึ- งประกอบดว้ย

ระบบประสาท ระบบสมอง และต่อมต่างๆ ทาํหนา้ที-ออกคาํสั-งให้แก่ร่างกาย นกัมนุษยวิทยาเชื-อวา่

เป็นการทาํงานที-อยูน่อกเหนือจากการบงการของร่างกาย หมายถึง ทั�งส่วนที-เป็นจินตนาการและผล

ของการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากและสภาพแวดลอ้มทั�งทางธรรมชาติและสังคมวฒันธรรม ซึ- งความคิด

ดงักล่าวนี�จะเป็นแหล่งสาํคญัหรือที-มาของความรู้อนัเป็นองคป์ระกอบของภูมิปัญญาในลาํดบัถดัไป 

 2. ความรู้ มีการนาํมาใช้ในลกัษณะต่างๆ เช่น องค์ความรู้ ภูมิความรู้ ปรากฏอยู่ในแนวคิด

ทฤษฏีญาณวทิยาที-วา่ดว้ยทฤษฏีแห่งความรู้ การสืบคน้กาํเนิดแห่งความรู้ และธรรมชาติของความรู้ 

การหาคาํตอบวา่ตรงกบัความเป็นจริงหรือไม่ หรือวา่ความรู้เป็นเพียงการพิจารณาเทียบเคียง ซึ- งไม่ตรง

กบัขอ้เทจ็จริงและยงัสืบคน้ความรู้เรื-องเวลา อวกาศ เนื�อสาร สัมพนัธภาพ และความเป็นเหตุเป็นผล 

องคค์วามรู้เป็นหมวดๆ ความรู้ หรือองคค์วามรู้เป็นองคป์ระกอบหนึ-งของภูมิปัญญาที-กล่าวมาขา้งตน้ 

 3. ความเชื-อเป็นพื�นฐานสําคญัยิ-งของสังคมมนุษย ์โดยมนุษยแ์ต่ละกลุ่มจะมีความเชื-อ

แตกต่างกนัไป ซึ- งความเชื-อก็คือ ความศรัทธาหรือความยึดมั-นถือมั-น เป็นแกนสําคญัในการดาํเนินชีวิต

และมั-นคงของสังคม ความเชื-อมีหลายระดบัทั�งในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัอนัเป็นความเชื-อโดยทั-วไป 

และความเชื-อที-เกี-ยวกบัจิตวิญญาณ โลกนี�  โลกหน้า ความดี ความชั-ว นรก สวรรค ์ซึ- งเป็นองคป์ระกอบ

ที-สาํคญัยิ-งในภูมิปัญญา 

 4. ค่านิยม คือ สิ-งที-คนสนใจ ความปรารถนาอยากมี อยากเป็นที-ยกยอ่งสรรเสริญ หรือเป็น

สิ-งที-บงัคบัตอ้งทาํและปฏิบติั มีความรักและมีความสุขเมื-อไดเ้ห็นหรือไดสิ้-งนั�น ค่านิยมจึงเป็นพื�นฐาน

ของการจดัรูปแบบพฤติกรรมที-ปรากฏอยูภ่ายใน และแสดงออกเป็นพฤติกรรมในลกัษณะต่างๆ ทางกาย 

และความคิด โดยสรุปค่านิยมคือ สิ-งที-กลุ่มสังคมหนึ-งๆ เห็นวา่เป็นสิ-งที-ดีมีค่าควรแก่การกระทาํยกยอ่ง 

หรือเห็นว่าถูกตอ้งดีงาม ค่านิยมเป็นพื�นฐานสําคญัทางภูมิปัญญาเป็นบ่อเกิดของพฤติกรรมของบุคคล

แต่ละสังคม 

 5. ความเห็น คือ ภาวะที-เกิดขึ�นจากบุคคลหรือชุมชนพิจารณาและใคร่ครวญโดยรอบคอบ

แลว้จึงลงมติตดัสินใจวา่ควรจะแสดงออกในลกัษณะอยา่งไร เช่น เห็นดว้ย ทาํตาม ยอมรับ ปฏิเสธ 

ร่วมมือ กระทาํหรือดาํเนินการ ฯลฯ ดว้ยเห็นว่าดี ชั-ว เหมาะสม ไม่เหมาะสม เป็นตน้ ซึ- งความเห็น

ในลกัษณะดงักล่าวนี� เป็นภูมิปัญญาประการหนึ-งที-มีผลสําคญัยิ-งต่อพฤติกรรมที-แสดงออกมาทั�งกาย 

วาจา และจิตใจ  
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 6. ความสามารถ หมายถึง ศกัยภาพและประสิทธิภาพที-มีอยูภ่ายในบุคคล เช่น ชุมชนในการ
ที-จะจดัการเรื-องใดเรื-องหนึ-งในลกัษณะเดียวกนักบัสิ-งที-เรียกวา่ พรสวรรค ์ซึ- งเป็นผลมาจากลกัษณะ
ทางกายและจิตใจร่วมกนั โดยแต่ละคนหรือชุมชนย่อมจะตอ้งแตกต่างกนั ฉะนั�นความสามารถ 
จึงเป็นภูมิปัญญาอีกประการหนึ-ง  
 7. ความฉลาดมีไหวพริบ หมายถึง ทกัษะที-ปรากฏอยูภ่ายในจิตใจ หรือจิตวิญญาณเป็นสิ-งที-
สามารถนาํมาใชแ้กไ้ข ป้องกนั ควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ไม่ให้เกิดเป็นปัญหาขึ�นหรือให้เป็นไปตาม 
ที-ตนเองหรือชุมชนตอ้งการ 
 ดงันั�น องคป์ระกอบของภูมิปัญญาจึงมีส่วนสาํคญัทาํใหภู้มิปัญญาที-มีอยูเ่กิดคุณค่าควรแก่
ความภูมิใจ ซึ- งไดแ้ก่ ความคิดที-เกิดจากการจินตนาการจากสภาพแวดลอ้มที-มีอยูใ่นสังคม ความรู้
อาจเกิดจากภูมิความรู้ที-ไดจ้ากการทดสอบทดลองหลายครั� งจนไดค้วามรู้ที-แทจ้ริง ความเชื-อมั-นอนัเป็น
พื�นฐานในการดาํรงชีวิตที-มีบาปบุญคุณโทษ และจิตวิญญาณเขา้มาเกี-ยวขอ้ง ค่านิยมที-คนในสังคม
ใหก้ารยกยอ่งเชิดชูวา่เป็นสิ-งดีงามควรค่าแก่การอนุรักษใ์ห้มีการสืบทอดแก่ลูกหลาน ความเห็นเกิดจาก
การพิจารณาอยา่งรอบคอบของชุมชนจนเกิดการยอมรับดว้ยความจริงใจ ความสามารถอนัเกิดจาก
พรสรรค์หรือการฝึกฝนจนสามารถแกปั้ญหาของชุมชนได ้ความฉลาดมีไหวพริบการแกไ้ขปัญหา
ยอ่มที-เกิดขึ�นยอ่มเป็นส่วนประกอบของภูมิปัญญาทั�งสิ�น (พระมหาวรีะยทุธ  ประสาทนอก.  2551 : 8)  
 สัญญา  สัญญาววิฒัน์ (2535 : 77-78) ไดแ้บ่งลกัษณะที-สําคญัของภูมิปัญญาทอ้งถิ-นเอาไว ้ 
5 ลกัษณะ คือ 
 1. ภูมิปัญญาเป็นความรู้เกี-ยวกบัเรื-องหรือหน่วยสังคมใด ๆ เป็นขอ้มูลเนื�อหาสาระเกี-ยวกบั
เรื-องนั�นๆ เช่น ความรู้เกี-ยวกบัครอบครัว ผูห้ญิง ผูช้าย เป็นตน้ 
 2. ภูมิปัญญาเป็นความเชื-อเกี-ยวกบัเรื-องใดๆ ของสังคมนั�นมีความเชื-ออาจยงัไม่มีขอ้พิสูจน์
ยนืยนัวา่ถูกตอ้ง  
 3. ภูมิปัญญา คือ ความสามารถหรือแนวทางในการแก้ปัญหาหรือป้องกนัปัญหาเกี-ยวกบั
หน่วยสังคมใดที-จะกล่าว เช่น ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัว เป็นตน้ 
 4. ภูมิปัญญาทางวตัถุ เช่น เครื-องมือเครื-องใชต่้างๆ ในครอบครัว เป็นตน้ 
 5. ภูมิปัญญาทางพฤติกรรม เช่น การกระทาํ ความประพฤติ การปฏิบติัของคนในครอบครัว 
จนทาํใหค้รอบครัวสามารถดาํรงอยูไ่ด ้ 
 นอกจากนี�  นิธิ  เอี-ยวศรีวงศ ์(2536 : 3) ไดแ้บ่งลกัษณะความสําคญัของภูมิปัญญาทอ้งถิ-นไว ้ 
4 ประการ คือ  
 1. ความรู้และระบบความรู้ ภูมิปัญญาเป็นระบบความรู้ที-ชาวบา้นเล็งเห็นความสัมพนัธ์
ของสิ-งต่างๆ ซึ- งเป็นระบบความรู้ที-ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ฉะนั�นในการศึกษาตอ้งดูความสัมพนัธ์ 
ของสิ-งต่างๆ นั�นอยา่งไร  
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 2. การสั-งสมและการกระจายความรู้ ภูมิปัญญาเกิดการสั-งสมและกระจายความรู้นั�น
ไม่ไดล้อยอยูเ่ฉยๆ แต่ถูกนาํมาบริการคนอื-น เช่น หมอพื�นบา้น ชุมชน สั-งสมความรู้ทางการแพทย์
ไวใ้นตวับุคคลๆ หนึ-ง โดยมีกระบวนการที-ทาํใหส้ั-งสมความรู้ 
 3. การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถิ-นไม่ไดมี้สถาบนัถ่ายทอดความรู้แต่มีกระบวนการ 
ที-ถ่ายทอดซํ� าซ้อน ถา้ตอ้งการเขา้ใจภูมิปัญญาทอ้งถิ-น จาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้จากคนรุ่นหนึ-งไปสู่คนอีกรุ่นดว้ย 
 4. การสร้างสรรค์และปรับปรุงระบบความรู้ของชาวบา้นไม่ไดห้ยุดนิ-งอยู่กบัที-แต่ถูก
ปรับเปลี-ยนตลอดเวลาโดยอาศยัประสบการณ์ของชาวบา้นนั-นเอง  
 ประเภทภูมิปัญญาทอ้งถิ-นแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ (มณนิภา  ชุติบุตร.  2538 : 21) 
 1. คติ ความคิด ความเชื-อ และหลกัการเป็นพื�นฐานขององคค์วามรู้ที-ถ่ายทอดกนัมา 
 2. ศิลปะ วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที-เป็นแบบแผนของการดาํเนินชีวิต 
ที-ปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมา 
 3. การประกอบอาชีพในแต่ละทอ้งถิ-นที-ไดรั้บการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัเวลา 
 4. แนวคิด หลกัปฏิบติั และเทคโนโลยีที-สมยัใหม่ที-ชาวบา้นนาํมาใชใ้นชุมชนเป็นอิทธิพล
ของความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 สถาบนัราชภฏันครปฐม (2545 : 22) ไดแ้บ่งประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถิ-นไว ้ดงันี�  
 1. ด้านเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูก การขยายพนัธ์ุพืช การเลี� ยงสัตว ์การเกษตร
ผสมผสาน การทาํไร่นาสวนผสม การปรับใชเ้ทคโนโลยทีี-เหมาะสมกบัการเกษตร เป็นตน้ 
 2. ดา้นอุตสาหกรรมและหตัถกรรม เช่น การจกัสาน ทอเสื-อ สานกระดง้ การช่าง การทอผา้ 
เป็นตน้ 
 3. ดา้นการแพทยแ์ผนไทย เช่น หมอสมุนไพร หมอยากลางบา้น หมอนวดแผนโบราณ 
และหมอยาหมอ้ เป็นตน้ 
 4. ดา้นการจดัสรรทรัพยากรและสิ-งแวดลอ้ม เช่น การบวชป่า การสืบชะตาแม่นํ� า การทาํ
แนวปะการังเทียม และการอนุรักษป่์าชายเลน เป็นตน้ 
 5. ดา้นกองทุนและธุรกิจชุมชน เช่น ผูน้าํในการจดักองทุนของชุมชน ผูน้าํในการจดัตั�ง
กองทุนสวสัดิการรักษาพยาบาล เป็นตน้ 
 6. ดา้นศิลปวฒันธรรม เช่น วาดภาพ (จิตกรรม) การปั� น (ปะติมากรรม) นาฎศิลป์ ดนตรี 
การแสดง และการละเล่นพื�นบา้น เป็นตน้ 
 7. ดา้นภาษาและวรรณกรรม เช่น ความสามารถในการอนุรักษ์และสร้างผลงานด้าน
ภาษา วรรณกรรมทอ้งถิ-น และการจดัทาํสารานุกรมภาษา เป็นตน้ 
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 8. ดา้นปรัชญา ศาสนา และประเพณี เช่น ความสามารถประยุกตแ์ละปรับใชห้ลกัธรรม
คาํสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื-อ และประเพณีคุณค่าให้เหมาะสมต่อบริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
การถ่ายทอดวรรณกรรม คาํสอน และการประยกุตป์ระเพณีบุญ เป็นตน้  
 9. ดา้นโภชนา เช่น ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ์และปรุงแต่งอาหารและยา
ไดเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของร่างกายในสภาวการณ์ต่างๆ ตลอดจนผลิตเป็นสินคา้บริการส่งออก 
ที-ไดรั้บความนิยมมาก เป็นตน้ 
 10. ดา้นองค์กรชุมชน เช่น ร้านคา้ชุมชน ศูนยส์าธิตการตลาด กลุ่มออมทรัพย ์องค์กร
ดา้นการตดัเยบ็เสื�อผา้ กลุ่มจกัสาน และกลุ่มผา้ทอ เป็นตน้ 
 ความสัมพนัธ์ของภูมิปัญญา 
 จากความหมายและลกัษณะของภูมิปัญญาตามที-ได้กล่าวมาขา้งตน้แล้ว ซึ- งภูมิปัญญา
สามารถสะทอ้นออกมาใน 3 ลกัษณะที-สัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั ไดแ้ก่  
 1. ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดระหวา่งคนกบัสิ-งแวดลอ้ม สัตว ์และพืชธรรมชาติ 
 2. ความสัมพนัธ์ของคนกบัคนอื-นที-อยูร่่วมกนัในสังคม หรือชุมชน 
 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัสิ-งศกัดิc  สิ-งเหนือธรรมชาติที-ไม่สามารถสัมผสัได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3 ความสัมพนัธ์ของภูมิปัญญา  
ที-มา : ยิ-งยง  เทาประเสริฐ.  2542 : 18 

คน 
สังคม 

สิ-งเหนือ
ธรรมชาติ 

ธรรมชาติ 
สิ-งแวดลอ้ม 

คน 

ศิลปะและนนัทนาการ 
จารีต ประเพณี ภาษา  
และวรรณกรรม 

สิ-งศกัดิc สิทธิc  ศาสนา ความเชื-อ 

อาชีพ ปัจจยัสี-  
การจดัการ 
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 ทั�ง 3 ลกัษณะนี�  คือ สามมิติของวิถีชีวิตของชาวบา้น ซึ- งสะทอ้นออกมาถึงภูมิปัญญาในการ
ดาํเนินชีวติอยา่งมีเอกภาพเหมือนสามมุมของรูปสามเหลี-ยม ภูมิปัญญาจึงเป็นรากฐานในการดาํเนิน
ชีวิตของคนไทย ซึ- งสามารถแสดงให้เห็นชดัเจนดงัภาพประกอบ 3 จะเห็นไดว้า่ลกัษณะภูมิปัญญา 
ที-เกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัธรรมชาติ สิ-งแวดลอ้ม แสดงออกในลกัษณะของภูมิปัญญา
ในการดาํเนินวถีิชีวติขั�นพื�นฐานดา้นปัจจยัสี-  การบริหารจดัการองคก์ร ตลอดทั�งการประกอบอาชีพ
ต่างๆ เป็นตน้ ทั�งนี� ภูมิปัญญาที-เกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัคนอื-นในสังคมแสดงออกมาใน
ลกัษณะจารีต ขนมธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและนนัทนาการ ภาษา และวรรณกรรม ตลอดทั�งการ
สื-อสารต่างๆ 
 ส่วนภูมิปัญญาที-เกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัสิ-งศกัดิc สิทธิc  หรือสิ-งเหนือธรรมชาติ
จะแสดงออกมาในลกัษณะของสิ-งศกัดิc สิทธิc  ศาสนา และความเชื-อต่างๆ สรุปไดว้า่ภูมิปัญญาจะเป็น
องคค์วามรู้ ความสามารถ และทกัษะของกลุ่มนั�นๆ ที-เกิดจากการสั-งสมประสบการณ์ที-ผา่นกระบวนการ
เลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกนัมา เพื-อใชแ้กปั้ญหาและพฒันาวิถีชีวิตของคนไทย
ใหส้มดุลกบัสภาพแวดลอ้มและเหมาะสมกบัยคุสมยั (ยิ-งยง  เทาประเสริฐ.  2542 :18-19)  

 การถ่ายทอดภูมิปัญญา 

 การสร้างสรรค์และสั-งสมภูมิปัญญาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์
ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มธรรมชาติและสิ-งแวดล้อมทางสังคมที-มีการพฒันามายาวนาน แมส้ังคม
มนุษยจ์ะมีการเปลี-ยนแปลงไป แต่มนุษยย์งัคงมีการเรียนรู้และคงอยูเ่สมอ 

1. กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย ์ 
  เอกวิทย ์ ณ ถลาง (2536 : 46-48) ไดศึ้กษาวิเคราะห์และประมวลลกัษณะการเรียนรู้
ของชาวบา้น จนก่อเกิดการพฒันาภูมิปัญญาไว ้ดงันี�  
  1.1 เริ-มแรกในบรรพกาล มนุษยเ์รียนรู้ที-จะดาํรงและรักษาเผา่พนัธ์ุของตนให้อยูร่อด
ดว้ยการลองผิดลองถูก เรียนรู้ในการหาอาหาร การต่อสู้กบัภยัธรรมชาติ การรักษาพยาบาลการเจ็บป่วย 
การต่อสู้เพื-อแย่งชิงสิ-งของหรือที-อยู่ระหว่างมนุษยด์ว้ยกนัและเผชิญโชคดว้ยการเลียนแบบต่างๆ 
เมื-อประสบความลม้เหลวก็ถึงกบัชีวิตดบัหรือบาดเจ็บ แต่ถา้สําเร็จก็ไดอ้าหารหรือสิ-งของ เป็นตน้ 
จากประสบการณ์ของการลองผิดลองถูก มนุษยก์็สะสมความรู้ความเขา้ใจของตนไวแ้ลว้ถ่ายทอด
ส่งต่อแก่ลูกหลานของตน เมื-อเวลาผา่นไปสิ-งที-ประพฤติปฏิบติัก็กลายเป็นจารีตธรรมเนียมหรือขอ้ห้าม
ทางวฒันธรรมของกลุ่มนั�น ๆ เมื-อเวลาผ่านไปมนุษยอ์าจลืมเหตุผลที-มาของธรรมเนียมปฏิบติัไปแล้ว  
รู้เพียงแค่วา่ในสังคมของคนประพฤติปฏิบติัเช่นนั�น จึงอยูร่อดปลอดภยัหรือแกไ้ขปัญหาได ้ความรู้
และประสบการณ์เหล่านี�ไดรั้บการทดสอบอยูต่ลอดเวลาในการดาํเนินชีวติจริง บ่อยครั� งที-ภูมิปัญญา
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เหล่านี� ใชก้ารต่อไปไม่ไดเ้พราะเหตุปัจจยัเปลี-ยนไป ซึ- งสถานการณ์เปลี-ยนไปมนุษยต์อ้งใชปั้ญญา
ขบคิดแก้ไขปัญหาได้ก็จะจดจาํความคิดและวิธีปฏิบติันั�นไวต่้อไป ถ้าล้มเหลวก็จะเป็นขอ้ห้าม 
ดว้ยการสั-งสมประสบการณ์ดงักล่าว มนุษยก์็สั-งสมปัญญาในการดาํรงชีวติไวม้ากขึ�นและเสี-ยงนอ้ยลง  
 2. มนุษยเ์รียนรู้ดว้ยการลงมือทาํจริง ในสถานการณ์สิ-งแวดลอ้มที-มีอยูจ่ริง เช่น การเดินทาง 
การปลูกพืช การสร้างบา้น และการต่อสู้ เป็นตน้ ยกตวัอยา่งเช่น ชาวบา้นในภาคเหนือของประเทศไทย
เรียนรู้จากการร่วมกนัจดัระบบเหมืองฝายเพื-อการกสิกรรมในพื�นที-ลุ่มแม่นํ� าระหวา่งเขา แลว้ค่อย ๆ 
พฒันาขึ�นเป็นระบบความสัมพนัธ์ในการแบ่งปันนํ� าระหวา่งคนที-ตั�งถิ-นฐานอยูใ่นลุ่มแม่นํ� าเดียวกนั 
ชาวอีสานเรียนรู้ที-จะแสวงหาแหล่งดินดาํนํ� าชุ่มเป็นที-ทาํกินหรือขุดสระไวเ้ป็น บาราย รอบเทวสถาน
เพื-อเลี� ยงชุมชน ชาวบา้นภาคกลางเรียนรู้ที-จะอยูก่บัภาวะนํ� าหลาก นํ� าท่วม และนํ� าลด ดว้ยการปลูกเรือน
ใตถุ้นสูงเดินทางดว้ยเรือ และทาํนา ทาํไร่ ให้สอดคลอ้งกบัฤดูกาล ส่วนชาวบา้นภาคใตเ้รียนรู้ที-จะ
พึ-งพากนัระหว่างคนอยู่ต่างถิ-น ต่างทาํเลกนัในเขตเชิงเขา ลุ่มนํ� า และชายทะเลดว้ยการผูกไมตรี
แลกเปลี-ยนผลผลิตระหว่างพื�นที- การเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ต่างๆ ไวใ้นสถานการณ์จริง 
และส่งต่อไปยงัรุ่นลูกหลานแบบค่อยเป็นค่อยไปจนกลางเป็นธรรมเนียมหรือวถีิปฏิบติั 
 3. การถ่ายทอดความรู้ ซึ- งมาจากการลงมือปฏิบติัจริงและไดพ้ฒันาถ่ายทอดให้แก่คน 
รุ่นหลงัดว้ยการสาธิตวธีิการ การสั-งสอนดว้ยการบอกเล่า (Oral Tradition) ในรูปของเพลงกล่อมเด็ก 
คาํพงัเพย สุภาษิต และการสร้างองคค์วามรู้เป็นลายลกัษณ์อกัษร (Literary Tradition) ซึ- งโดยทั-วไป
การถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวบา้นทุกภาคจะนิยม 2 วิธี คือ สาธิตวิธีการ และสอนในลกัษณะบอกเล่า 
ในกรณีที-เป็นศิลปะวิทยาการระดบัที-มีความซบัซ้อนหรือลึกซึ� ง จึงจะใช้วิธีลายลกัษณ์ในรูปของตาํรา 
เช่น ตาํรายา ตาํราปลูกบา้น ตาํราโหราศาสตร์ หรือผูกเป็นวรรณกรรมคาํสอน คาํตกัเตือน สุภาษิต 
คู่มือ แผนที- เป็นต้น การถ่ายทอดโดยวาจาและลายลักษณ์อกัษรหรือการสาธิตไม่ตายตวั แต่จะ
ปรับเปลี-ยนไปตามเหตุและปัจจยัที-อยูใ่นการรับรู้ของเจา้ของวฒันธรรม บางกรณีความรู้ที-สั-งสมไว้
ก็อาจลดถอยหรือสูญหายได ้
 4. การเรียนรู้โดยพิธีกรรม กล่าวในเชิงจิตวิทยา พิธีกรรมมีความศกัดิc สิทธ์และมีอาํนาจ
โนม้นา้วใหค้นมีส่วนร่วมรับคุณค่าและแบบอยา่งพฤติกรรมที-ตอ้งการเนน้ความเขา้ใจไวใ้นตวัเป็น
การตอบย ํ�าความเชื-อ กรอบศีลธรรม จรรยาของกลุ่มชน แนวปฏิบติัและความคาดหวงัโดยไม่ตอ้งใช้
การจาํแนกแจกแจงเหตุผล แต่ใช้ศรัทธาความขลัง ความศักดิc สิทธิc ของพิธีกรรมเป็นการสร้าง 
แสดงความเชื-อและพฤติกรรมที-พึงประสงค์ ถึงแม้จะเน้นผลที-เกิดต่อสํานึกของผูมี้ส่วนร่วม 
เป็นสาํคญั ดว้ยเหตุนี�พิธีสืบชะตาแม่นํ�า สืบชะตาเมือง บวชตน้ไม ้บวชป่า พิธีอุปสมบท พิธีบงัสกุล 
เป็นต้น จึงเกิดผลทางใจแก่ผูร่้วมพิธีและมีผลในการวางบรรทดัฐานความประพฤติ ตลอดจน
ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมเป็นอนัมาก รวมทั�งตอกย ํ�าความสําคญัของคุณค่าทางสังคม 
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อยา่งมีพลงัดว้ยพิธีกรรม จึงมิใช่เรื-องเหลวไหลหรืองมงายแต่เป็นกรรมวิธีในทางวฒันธรรมที-มีผล
ในการปลูกฝัง บ่มเพาะความเชื-อ คุณค่าและแนวทางประพฤติที-พึงประสงค์ตลอดมา โดยเฉพาะ
อย่างยิ-งในสังคมประเพณี แมแ้ต่ในสังคมสมยัใหม่ที-นบัถือว่าเป็นเหตุเป็นผลต่อกนัของสรรพสิ-ง
และให้ความสําคัญต่อข้อมูลเชิงประจักษ์ พิธีกรรมก็ยงัมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณ 
อยูน่ั-นเอง เพราะมนุษยก์็ยงัคงเป็นมนุษยที์-มิไดอ้ยูภ่ายใตก้ฎเกณฑข์องวทิยาศาสตร์ฝ่ายเดียว 
 5. ศาสนาทั�งในดา้นหลกัคาํสอน ศีลวตัรปฏิบติัตลอดจนพิธีกรรมและกิจกรรมทางสังคม 
ที-มีวดัเป็นศูนยก์ลางชุมชน ในเชิงการเรียนรู้ลว้นมีส่วนตอกย ํ�าภูมิปัญญาที-เป็นอุดมการณ์แห่งชีวิต
ในกรอบและบรรทดัฐานความประพฤติและความมั-งคง ความอบอุ่นทางจิตใจเป็นที-ยึดเหนี-ยวแก่คน
ในการเผชิญชีวิตบนความไม่แน่นอนอนัเป็นสัจธรรมอย่างหนึ- งของสถาบนัศาสนา จึงมีอิทธิพล 
ต่อการเรียนรู้ของคนที-อยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ สําหรับพระพุทธศาสนาในขั�นปรมตัถ์ก็มีผลต่อการ
พฒันาจิตวญิญาณใหอิ้สระจากความทุกขย์ากทั�งปวง สําหรับบุคคลผูป้ระพฤติปฏิบติั ศาสนาจึงเป็น
หลกัในการหล่อหลอมบ่มเพาะทั�งความประพฤติ สติปัญญา และอุดมการณ์แห่งชีวิตไปพร้อมกนั
ถือไดว้่าเป็นการศึกษาที-มีลกัษณะเป็นองค์รวมและมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนที-นบัถือศาสนานั�นๆ  
ทั�งทางตรงและทางออ้ม อีกทั�งเป็นแก่นและกรอบในกระบวนการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) 
ดว้ย อย่างไรก็ตามสถาบนัศาสนาอ่อนกาํลงัมากในปัจจุบนัและอนาคต เนื-องจากเหตุปัจจยัทั�งภายใน
และภายนอกหลายประการวิถีชีวิตที-ให้ความสําคญักบัการพฒันาทางจิตวิญญาณกบัวิถีชีวิตที-ให้
ความสําคญักบัวตัถุนิยมและบริโภคนิยมเดินสวนทางกนัและขดัแยง้กนั เมื-อเป็นเช่นนี� จุดมุ่งหมาย
ของกระบวนการเรียนรู้ก็เดินสวนทางกนัไปดว้ย 
 6. การแลกเปลี-ยนความรู้ ประสบการณ์ระหวา่งกลุ่มคนที-แตกต่างกนัทั�งในดา้นชาติพนัธ์
ถิ-นฐานการทาํกิน รวมไปถึงการแลกเปลี-ยนกบัคนต่างวฒันธรรม ทาํให้กระบวนการเรียนรู้ขยายตวั 
มีความคิดใหม่ วธีิการใหม่เขา้ผสมผสานกลมกลืน ขดัแยง้บา้ง แต่ทาํให้เกิดการเรียนรู้ที-หลากหลาย
กวา้งขวางในดา้นสาระ รูปแบบและวิธีการ กระบวนการเรียนรู้ของคนในสังคมจึงมีพลวตัรโลดโผน
กว่าเดิม ส่วนหนึ- งไปกบักระแสเทคโนโลยีขอ้มูลข่าวสารที-ทนัสมยั ส่วนหนึ- งไปกบัโลกกายภาพ
หรือธรรมชาติสิ-งแวดลอ้ม และอีกส่วนหนึ-งมุ่งมั-นไปทางจิตวิญญาณ ขณะเดียวกนัก็มีการกระจาย
เครือข่ายและการขยายตวัของการเรียนรู้อย่างกวา้งขวางหลากหลายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน
สังคมไทยจึงกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที-มีทางเลือก (Options) ให้แสวงหามากมายไม่รู้จบ  
และมีเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ที-มีภูมิปัญญาทั�งเก่าและใหม่ใหพ้ิจารณาอยา่งเอนกอนนัต ์ 
 7. การผลิตซํ� าทางวฒันธรรม (Culture Reproduction) การแกปั้ญหาทั�งทางดา้นสิ-งแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจ และสังคมไดมี้คนพยายามเลือกเฟ้นความเชื-อและธรรมเนียมปฏิบติัที-สืบทอดต่อกนัมา 
ในสังคมมาผลิตซํ� าทางวฒันธรรมให้สอดคล้องกบัฐานความเชื-อเดิม ขณะเดียวกนัก็แก้ปัญหาใน
บริบทใหม่ไดใ้นระดบัหนึ- ง การผลิตซํ� าทางวฒันธรรมจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้อีกลกัษณะหนึ- ง 
ที-เกิดขึ�นตลอดเวลาในสังคม  
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 การจัดการภูมิปัญญาไทย 
 การจดัการภูมิปัญญาไทยแบ่งออกไดเ้ป็น 3 อยา่ง คือ (พีรเดช  ทองอาํไพ.  ออนไลน์ : ม.ป.ป.)  
 1. การอนุรักษ ์มีอยูย่งัไม่ตาย แต่กาํลงัจะหมดไป อนุรักษเ์พื-อใหห้ยดุอยูต่รงนั�น หรือให้
ลดนอ้ยลงในอตัราที-ชา้ลง 
 2. การรื�อฟื� น ตายไปแลว้ หาไม่เจอแลว้ แต่เห็นวา่จาํเป็นและสําคญั ตอ้งรื�อและพฒันา 
ขึ�นมาใหม่ จนกระทั-งกลายเป็นภูมิปัญญาที-ร่วมสมยั หรือใชไ้ดใ้นปัจจุบนั 
 3. นาํภูมิปัญญาของเดิมที-มีอยูพ่ฒันาต่อยอดขึ�นไป 
 ซึ- งทั�ง 3 แนวทางนี� คือแนวทางในการจดัการภูมิปัญญาไทย เพราะฉะนั�นแยกประเภทให้ออก 
เพราะแต่ละอยา่งจะมีกิจกรรมในการทาํที-ไม่เหมือนกนั มีกลยุทธ์ หรือวิธีการไม่เหมือนกนั ประเด็นนี�  
ตอ้งแยกใหอ้อกวา่สิ-งใดอนุรักษ ์สิ-งใดตอ้งรื�อฟื� น และสิ-งใดที-พฒันาต่อยอดได ้ 
 ภูมิปัญญาเกิดจากการสะสมความรู้ และประสบการณ์อนัยาวนานโดยผา่นกระบวนการเรียนรู้
ลกัษณะต่าง ๆ แลว้เลือกสรรนาํมาประพฤติปฏิบติั ปรับปรุง พฒันาให้เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของตนเอง
และคนในสังคม แลว้ถ่ายทอดสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั ดว้ยวิธีการที-หลากหลาย ซึ- งวิธีการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาโดยทั-วไปที-นิยมใช้กนัในทุกภูมิภาค ได้แก่ สาธิตวิธีการ การสั-งสอนด้วยการบอกเล่า 
หรือการสอนดว้ยวาจา ในรูปของเพลงกล่อมเด็ก คาํพงัเพย สุภาษิต และการสร้างองคค์วามรู้ไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์ ในรูปของตาํรา เช่น ตาํรายา ตาํราปลูกบา้น ตาํราโหราศาสตร์ ฯลฯ หรือผกูเป็นวรรณกรรม
คาํสอน คาํตกั ภาษิต คู่มือ แผนที- และตาํนาน นิทาน ฯลฯ นอกจากวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาดงักล่าว
แลว้ยงัใชว้ิธีฝึกปฏิบติั วิธีบรรยายประกอบการสาธิต วิธีบอกเล่า/บรรยาย วิธีเรียนรู้ดว้ยตนเองจาก
สื-อต่างๆ วธีิจดัเป็นรูปแหล่งเรียนรู้ และวธีิถ่ายทอดโดยใชก้ารแสดงพื�นบา้นเป็นสื-ออีกดว้ย 
 อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ วธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญาที-นิยมใชก้นัอยูทุ่กภูมิภาคมีดงัต่อไปนี�  
 1. การบอกเล่า บรรยายดว้ยวาจาเป็นวิธีที-ผูถ่้ายทอดเป็นฝ่ายบอกเล่า อธิบายหรือถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์สังคมของตนให้แก่ผูรั้บการถ่ายทอดในรูปของคาํพูด โดยผูถ่้ายทอดจะตอ้ง
เป็นฝ่ายเตรียมเนื�อหาที-จะพูด วิธีนี� ผูถ่้ายทอดจะมีบทบาทสําคญัในฐานะผูใ้ห้ความรู้ ส่วนผูรั้บการ
ถ่ายทอดจะเป็นผูรั้บฟัง และจดจาํ ความรู้หรือบนัทึกสาระสาํคญัต่างๆ ที-ไดรั้บฟังตามไปดว้ย 
 2. การสาธิตเป็นวธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญาที-ผูถ่้ายทอดแสดงหรือกระทาํพร้อมกบัการบอก
หรืออธิบายให้ผูรั้บการถ่ายทอดไดป้ระสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม ซึ- งจะทาํให้เขา้ใจวิธีการ ขั�นตอน 
และสามารถปฏิบติัได ้การสาธิตที-นิยมใชใ้นการถ่ายทอดภูมิปัญญา คือ การสาธิตวิธีการและการสาธิต
ประกอบการบรรยาย 
 3. การปฏิบติัจริงอาจหมายรวมถึงการฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริง เป็นวิธีการถ่ายทอด
ที-ผูรั้บการถ่ายทอดลงมือกระทาํจริงในสถานการณ์ที-เป็นอยู่จริง โดยผูถ่้ายทอดเป็นผูค้อยแนะนาํ 
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ตรวจสอบและแกไ้ขเพื-อให้กระบวนการปฏิบติัถูกตอ้งตามขั�นตอน และไดผ้ลงานตามที-ตอ้งการ
ดว้ยวิธีการนี�ผูรั้บการถ่ายทอดจะไดเ้รียนรู้และสั-งสมประสบการณ์ไปทีละเล็กละนอ้ย จนสามารถ
ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง นบัเป็นวิธีการที-เหมาะกบัการถ่ายทอดภูมิปัญญาที-เน้นทกัษะกระบวนการ 
และผลงานที-เกิดจากการปฏิบติั 
 4. วิธีถ่ายทอดโดยให้เรียนรู้จากสื-อดว้ยตนเองเป็นวิธีที-จดัเป็นประสบการณ์การเรียนรู้
ภูมิปัญญาในรูปของสื-อประสมที-เอื�อต่อการเรียนรู้และทาํความเขา้ใจด้วยตนเองมากที-สุด เช่น 
บทเรียนแบบโปรแกรม ศูนยก์ารเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นตน้ 
 5. วิธีถ่ายทอดโดยจดัในรูปของแหล่งเรียนรู้เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาที-เป็นแหล่งเรียนรู้
ในลกัษณะต่างๆ เช่น พิพิธภณัฑ์ ศูนยก์ารเรียนรู้ ตลาดนดัภูมิปัญญา เป็นตน้ โดยจดัเป็นแหล่งสําหรับ
การเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาที$เปิดกวา้งสําหรับทุกคนเขา้ไปศึกษาหาความรู้ไดทุ้กเวลา การถ่ายทอด
โดยวธีินี�อาจรวมหมายถึงการใชว้ธีิลายลกัษณ์ในรูปของตาํราต่างๆ ที-บนัทึกไว ้
 6. วธีิถ่ายทอดโดยใชก้ารแสดงพื�นบา้นเป็นสื-อเป็นวิธีที-ใชก้ารแสดงที-ชาวบา้นนิยมชมชอบ
เป็นสื-อในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางภูมิปัญญา โดยที-ผูรั้บการถ่ายทอดจะไดรั้บความเพลินเพลิด
ไปพร้อมๆ กบัการเรียนรู้ 
 7. วธีิถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยบนัทึกองคค์วามรู้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์ เช่น ตาํราต่างๆ และในรูป
ของสื-อต่างๆ เช่น วีดีทศัน์ในรูปของวีซีดี/ดีวีดี เทปเสียง หรือแผน่ซีดีเสียง รวมถึงเวบ็ไซด์ เพื-อให้
คนรุ่นหลงัไดศึ้กษาเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาต่อไป ไม่ใหสู้ญหาย 
 อยา่ง ไรก็ตามวธีิการถ่ายทอดที-กล่าวมานี�  แมว้า่จะเป็นวิธีที-นิยมใชใ้นการถ่ายทอดภูมิปัญญา
แต่ไม่ไดห้มายความวา่วิธี ใด จะดีกวา่วิธีใด คงไม่มีวิธีการถ่ายทอดใดเป็นวิธีที-ดีที-สุด หากอยูที่-การ
เลือกใชว้ิธีการถ่ายทอดให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการถ่ายทอด องคค์วามรู้ที$จะถ่าย ทอด 
กลุ่มเป้าหมายที-จะรับการถ่ายทอด และรวมถึงความพร้อมของผูถ่้ายทอดเอง ซึ- งอาจตอ้งใชห้ลายวิธี
ผสมผสานกนัไป จึงจะช่วยให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด(ธีระ  เสนีวงศ ์ณ อยุธยา. 
ม.ป.ป : 8) 
 ภูมิปัญญาทอ้งถิ-น คือ วฒันธรรมพื�นฐานของเรา การพฒันาควรจะตั�งอยู่บนพื�นฐานที-มั-นคง
และหาสิ-งอื-นมาตกแต่งประดบัประดาตามที-เหมาะสมหาใช่การพฒันาที-ขาดลอยจากฐานเดิมของตนเอง 
ซึ- งจะทาํให้โยกคลอนไดง่้าย รัฐบาลและสาธารณะควรทาํความเขา้ใจความสําคญัของภูมิปัญญาทอ้งถิ-น 
และส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการอนุรักษแ์ละพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถิ-นไดอ้ยา่งสมดุลและย ั-งยืนต่อไป
ในอนาคต  
 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ�น 
 ภูมิปัญญาทอ้งถิ-นไดก่้อเกิดและสืบทอดกนัมาในชุมชน เมื-อชุมชนเกิดการเปลี-ยนแปลง
ไปพร้อมกบัสังคมสมยัใหม่ ภูมิปัญญาทอ้งถิ-นก็มีการปรับตวัเช่นเดียวกนั ปัจจุบนัความรู้จาํนวนมาก
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ไดสู้ญหายไปเพราะไม่มีการปฏิบติัสืบทอด เช่น การรักษาพื�นบา้นบางอยา่ง การใชย้าสมุนไพรบางชนิด 
เพราะหมอยาเก่งๆ ไดเ้สียชีวิตโดยไม่ไดถ่้ายทอดให้กบัคนอื-น หรือถ่ายทอดแต่คนต่อมาไม่ไดป้ฏิบติั
เพราะชาวบา้นไม่นิยมเหมือนสมยัก่อน ใชย้าสมยัใหม่และไปหาหมอที-โรงพยาบาลหรือคลินิกง่ายกว่า 
งานหตัถกรรมทอผา้หรือเครื-องเงิน เครื-องเขิน แมจ้ะยงัเหลืออยูไ่ม่นอ้ย แต่ก็ไดถู้กพฒันาไปเป็นการคา้ 
ไม่สามารถรักษาคุณภาพและผีมือแบบดั�งเดิมไวไ้ด ้ การลงแขกทาํนาปลูกขา้วและปลูกสร้างบา้นเรือน 
ก็เกือบจะหมดไป เนื-องจากมีการจา้งงานมากขึ�น แรงงานก็หายากกวา่แต่ก่อน ผูค้นอพยพยา้ยถิ-น 
อีกทั�งการทาํมาหากินก็เปลี-ยนจากการทาํเพื-อยงัชีพไปเป็นการผลิตเพื-อการขาย ผูค้นตอ้งการเงินเพื-อซื�อ
เครื-องบริโภคต่างๆ ทาํใหสิ้-งแวดลอ้มเปลี-ยนไป สถานการณ์เช่นนี�ทาํให้ผูน้าํการพฒันาหลายคนที-มี
บทบาทสําคญัในระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และระดบัประเทศเล็งเห็นถึงความสําคญัของภูมิปัญญา
ทอ้งถิ-น หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนให้การสนบัสนุน และการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ ์ฟื� นฟู 
ประยุกต ์และความรู้ใหม่เพื-อประโยชน์ของชุมชนและสังคมนั�น (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. 
ออนไลน์ : ม.ป.ป.) 

 ความหมายของการอนุรักษ์ 

 การอนุรักษมี์ความหมายที-แตกต่างกนัไป โดยผูเ้ชี-ยวชาญจากหลายสาขาไดใ้ห้ความหมาย

อยา่งกวา้ง อาทิ การอนุรักษ ์คือ การสงวนรักษา ป้องกนัดูแลเพิ-มคุณค่า ปรับปรุงและพฒันาใกลเ้คียงที-มี

ความสาํคญัและมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและประวติัศาสตร์ สังคมและเทคโนโลยี ทั�งที-มี

ประโยชน์ใชส้อยในชีวิตประจาํวนั โบราณวตัถุ โบราณสถาน ฯลฯ ทั�งนี� เพื-อรักษาไวซึ้- งลกัษณะเฉพาะ

เหล่านั�นไว ้(จารุณี  สิริมงัคลา.  2532 : 11-12) 

 การอนุรักษ ์ คือ การบาํรุงรักษาสิ-งที-ดีงามไว ้เช่น ประเพณีต่างๆ หตัถกรรม และคุณค่า

หรือการปฏิบติัตนเพื-อความสัมพนัธ์อนัดีกบัคนและสิ-งแวดลอ้ม (ราชบณัฑิตยสถาน.  ออนไลน์  

: ม.ป.ป.)  

 สุธีรา  เผ่าโภคสถิต (2537 : 11) นิยามคาํว่าการอนุรักษ์ (Conservation) หมายถึง การรักษา

วฒันธรรมดั�งเดิมที-หาดูไดย้ากหรือกาํลงัจะสูญหายไป เพื-อเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลงัในการที-จะ

ติดตาม ศึกษา คน้ควา้ หาร่องรอยความเจริญทางวฒันธรรมในอดีต 

 นิวฒัน์  เรืองพาณิช (2528 : 33) กล่าววา่ การอนุรักษใ์ชท้รัพยากรอยา่งชาญฉลาดให้เป็น

ประโยชน์ต่อมหาชนมากที-สุดและสามารถใชไ้ดเ้ป็นเวลานานที-สุดตอ้งสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์

ให้นอ้ยที-สุด ทั�งนี�ตอ้งกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทั-วถึงมากที-สุด ดงันั�นตอ้งเขา้ใจ

วา่การอนุรักษไ์ม่ไดห้มายถึง การเก็บรักษาทรัพยากรไวเ้ฉย ๆ ตามกาละเทศะ และพยายามให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ-งแวดลอ้มนอ้ยที-สุด 
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 การอนุรักษ์เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทาํให้วฒันธรรมนั�นเขม้แข็งอยู่ได้
โดยไม่ตอ้งปฏิบติัการอย่างใด (คณะกรรมการดาํเนินงานและประสานงานวนัอนุรักษ์มรดกไทย. 
2541 : 24)  
 เกษม  จนัทร์แกว้ (2541 : 82) ไดใ้ห้ความหมายของการอนุรักษ์ไวว้่า เป็นการใช้อย่าง
สมเหตุสมผล เพื-อการมีใช้ตลอดไป ซึ- งหมายถึงว่าจะใช้ทรัพยากรอย่างไรจึงทาํให้มีทรัพยากร 
เป็นทุนที-สามารถมีใหต้ลอดไปได ้ 
 จาํนง  อดิวฒันสิทธิc  (2541 : 83) ไดส้รุปหลกัการอนุรักษไ์วด้งันี�   
 หลกัที- 1 การใชอ้ยา่งย ั-งยืนทรัพยากรทุกประเภททุกกลุ่มตอ้งมีการวางแผนการใชแ้บบยั-งยืน 
(Sustainable Utilization) ซึ- งตอ้งมีการวางแผนใช้ตามสมบติัเฉพาะตวัทรัพยากร พร้อมทั�งมีการ
เลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกบัประเภทของทรัพยากร ปริมาณการเก็บเกี-ยวเพื-อการใช้ช่วงเวลา 
ที-จะนาํมาใชเ้พื-อจาํกดั/บาํบดัของเสียใหห้มดไปหรือเหลือนอ้ยที-สุด 
 หลกัที- 2 การฟื� นฟูสิ-งเสื-อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ-งที-มนุษยส์ร้างขึ�น เมื-อมีการใช้
ยอ่มเสื-อมโทรมเพราะใชเ้ทคโนโลยไีม่เหมาะสมเก็บเกี-ยวมากเกินความสามารถในการปรับตวัอยา่ง
มีระบบ จาํเป็นตอ้งมีการฟื� นฟูใหดี้เสียก่อนจนทรัพยากรตั�งตวัไดจึ้งสามารถนาํมาใชไ้ดใ้นโอกาสต่อไป  
 หลกัที- 3 การสงวนของหายากทรัพยากรบางชนิด/ประเภทมีการใชม้ากเกินไป หรือมีการ
แปรสภาพเป็นสิ-งอื-น ถา้ปล่อยใหมี้การใชท้รัพยากรเกิดขึ�นแลว้อาจทาํให้เกิดการสูญพนัธ์ุได ้จาํเป็น 
ตอ้งสงวนหรือเก็บไวเ้พื-อเป็นตวัแบบในการผลิตขึ�น 
 หลกัการอนุรักษที์-กล่าวมาเบื�องตน้ มีความสัมพนัธ์กนั นั-นคือ การใชท้รัพยากรตอ้งวิเคราะห์
ให้ดีว่ามีทรัพยากรใชต้ลอดไปหรือไม่ ถา้ใช้แลว้ทรัพยากรใดที-มีความเสื-อมโทรม หรือใช้มากเกินไป
จาํเป็นตอ้งมีการสงวนหรือเก็บรักษาไวน้ั-นเอง  
 เหตุผลในการอนุรักษว์ฒันธรรม เพื-อ 
 1. รักษาเกียรติภูมิของชาติ 
 2. เป็นประโยชน์แก่การศึกษาในทางศิลปวฒันธรรม ซึ- งแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาติ 
โดยการอนุรักษท์าํให้คนรู้จกัรากเหงา้ของตนเอง มีความภูมิใจและมีความมั-นใจในชาติของตนเอง 
มีส่วนช่วยอยา่งมากต่อความคิดที-จะช่วยปกปักรักษาชาติของตนไว ้ส่วนใหญ่ผูส้นบัสนุนการอนุรักษ์
มกัจะใหเ้หตุผลในเชิงสังคมและวฒันธรรม (Social Culture Approach) พระมหาวีระยุทธ  ประสาทนอก. 
2551 : 28) กล่าววา่ เมืองที-ไร้อาคารเก่าเปรียบเสมือนคนที-ไร้ความทรงจาํ ส่วนยงธนิศร์  พิมลเสถียร. 
2543 : 1) กล่าวเสริมวา่ เมืองที-ไม่มีวิญญาณอดีตจะมีความหวงัเพียงริบหรี-สําหรับอนาคตเมืองก็เปรียบ
กบัมนุษยที์-เป็นมรดกของอดีต จะมีส่วนช่วยนาํมาซึ- งเอกลกัษณ์และโอกาสของการพฒันาในสิ-งใหม่ๆ 
ผูที้-ไม่สามารถเรียนรู้บทเรียนจากในอดีตไดห้รือผูที้-ไม่ตระหนกัถึงคุณค่าของสิ-งเก่าแก่ ก็คือผูที้-ไม่
สามารถสร้างสรรคสิ์-งใหม่ๆ ได ้ 
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 จากคาํกล่าวขา้งตน้ เห็นไดว้า่ผูที้-สนบัสนุนงานอนุรักษไ์ม่ไดใ้ห้ความหมายของการอนุรักษ์
แต่เพียงการเก็บไวชื้-นชมเท่านั�น แต่ใหมุ้มมองวา่การทาํนุบาํรุงรักษาไวเ้พื-อเป็นรากฐานของการพฒันา
สิ-งใหม่ๆ ใหดี้ขึ�นนั-นเอง  
 พระมหาวีระยุทธ  ประสาทนอก.  2551 : 34) ให้เหตุผลของการอนุรักษชุ์มชนได ้4 ประการ
ดงันี�   
 1. การอนุรักษชุ์มชนเพื-อความทรงจาํทางวฒันธรรม (Culture Memory) เนื-องจากการรักษา
อาคาร สถานที-เก่า คือ การรักษาหลกัฐานทางกายภาพในเชิงประวติัศาสตร์ที-ถ่ายทอดคุณค่าและความ 
สามารถของบรรพบุรุษใหค้นในยคุปัจจุบนัและอนาคตไดศึ้กษาและชื-นชม  
 2. การอนุรักษชุ์มชนเพื-อรักษาปฏิสัมพนัธ์ในชุมชน (Successful Polemics) ซึ- งหมายถึง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลที-เห็นไดจ้ากกิจกรรมที-ทาํร่วมกนัในสถานที-หนึ- ง ความสัมพนัธ์นี� เกิดขึ�น
ไดส้มบูรณ์เมื-อมีความสมดุลระหวา่งคน กิจกรรมและสภาพแวดลอ้ม แต่เดิมความสัมพนัธ์ของคน
จะแน่นแฟ้น ชดัเจน แต่เมื-อการพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน เช่น การตดัถนนผ่านกลางชุมชนหรือมีการ
กาํหนดกฎหมายการใช้ที-ดิน ส่งผลให้ความสัมพนัธ์ดงักล่าวหายไป เนื-องจากการพฒันาดงักล่าว 
ไปรบกวนสมดุลของคน กิจกรรม และสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของชุมชนจะช่วย
ป้องกนัปัญหานี�ไดแ้ละคงไวซึ้- งปฏิสัมพนัธ์ในสังคม  
 3. ความหลากหลายของสภาพแวดลอ้ม รวมถึงการพฒันาสมยัใหม่ ทาํให้สังคมไม่มี
ความหลากหลายในสภาพแวดลอ้มที-เคยมีเอกลกัษณ์ต่างๆ กนัไปในแต่ละทอ้งถิ-นตามลกัษณะของพื�นที-
ถิ-นนั�นไดรั้บการเปลี-ยนแปลงให้มีลกัษณะคลา้ยกนัมากขึ�น ทั�งนี� เพราะวสัดุสมยัใหม่มีการผลิตที-เป็น
อุตสาหกรรมและราคาถูกไดเ้ขา้มาแทนฝีมือช่างอนุรักษ ์จะช่วยให้สามารถคงลกัษณะพื�นถิ-นและช่วย
รักษาฝีมือช่างไวไ้ด ้ขอ้ดีคือ ชุมชนจะไม่จาํเป็นตอ้งพึ-งพาลกัษณะการผลิตและเทคโนโลยีระดบัสูง
มากขึ�น ทาํใหก้ารไหลออกของทรัพยากร อาทิ เงินทุน นอ้ยลง  
 4. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยการอนุรักษ์จะยงัประโยชน์ทางเศรษฐกิจได ้2 ประการ 
ซึ- งประการแรกเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารขึ�นมาใหม่ ส่วนประการที-สอง คือ ชุมชน 
ที-เก่าได้รับการอนุรักษ์ไว ้จะเป็นสถานที-ที-น่าสนใจแก่ผูม้าเยือนนั-นเอง แต่ทั� งนี� ในการอนุรักษ์
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจยงัเป็นขอ้อภิปรายที-ยงัหาขอ้สรุปไม่ได ้จึงไม่ควรพิจารณาว่าจะนาํวิธี
ทางเศรษฐกิจเขา้มาเป็นส่วนหนึ-งในเหตุผลเพื-อการอนุรักษห์รือไม่  
 การอนุรักษภู์มิปัญญาไทย (ธวชั  ปุณโณทก.  2531 : 24) 
 1. การคน้ควา้วิจยั ควรศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ 
ของทอ้งถิ-น จงัหวดั ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิ-งภูมิปัญญาที-เป็นภูมิปัญญาของทอ้งถิ-น 
มุ่งศึกษาใหรู้้ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบนั  
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 2. การอนุรักษ์ โดยการปลูกจิตสํานึกให้คนทอ้งถิ-นตระหนกัคุณค่า และความสําคญั
ของภูมิปัญญาทอ้งถิ-น ส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมตามประเพณีและวฒันธรรมต่างๆ โดยสร้าง
จิตสาํนึกของความเป็นคนทอ้งถิ-นนั�นๆ ที-จะตอ้งร่วมกนัอนุรักษภู์มิปัญญาที-เป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ-น 
รวมทั�งสนบัสนุนให้มีพิพิธภณัฑ์ทอ้งถิ-นหรือพิพิธภณัฑ์ชุมชน เพื-อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมา
ของชุมชน อนัจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนทอ้งถิ-นดว้ย  
 3. การฟื� นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที-กาํลงัสูญหาย หรือที-สูญหายไปแลว้มาทาํให้มี
คุณค่าและมีความสําคญัต่อการดาํเนินชีวิตในทอ้งถิ-น โดยเฉพาะพื�นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม 
และค่านิยม  
 4. การพฒันา ควรริเริ-มสร้างสรรคแ์ละปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกบัยุคสมยัและเกิด
ประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั โดยใชภู้มิปัญญาเป็นพื�นฐานในการรวมกลุ่มการพฒันาอาชีพ
ควรนาํความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพื-อต่อยอดใชใ้นการผลิต การตลาด และการ
บริหาร ตลอดจนการป้องกนัและอนุรักษสิ์-งแวดลอ้ม  
 5. การถ่ายทอด โดยการนาํภูมิปัญญาที-ผ่านมาเลือกสรร กลั-นกรอง ด้วยเหตุและผล 
อยา่งรอบคอบและรอบดา้น แลว้ไปถ่ายทอดให้คนในสังคมไดรั้บรู้ เกิดความเขา้ใจ ตระหนกัในคุณค่า 
คุณประโยชน์และปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสม โดยผา่นสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และการจดั
กิจกรรมทางวฒันธรรมต่างๆ  
 6. ส่งเสริมกิจกรรม โดยส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพฒันา
ภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ เพื-อจดักิจกรรมทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ-นอยา่งต่อเนื-อง  
 7. การเผยแพร่แลกเปลี-ยน โดยส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี-ยน
ภูมิปัญญาและวฒันธรรมอย่างกวา้งขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถิ-นต่างๆ ดว้ยสื-อ 
และวธีิการต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง รวมทั�งกบัประเทศอื-นๆ ทั-วโลก  
 8. การเสริมสร้างปราชญ์ทอ้งถิ-น โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพ
ของชาวบา้น ผูด้าํเนินงานใหมี้โอกาสแสดงศกัยภาพดา้นภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอยา่งเต็มที- 
มีการยกยอ่งประกาศเกียรติคุณในลกัษณะต่างๆ 
 แนวทางการอนุรักษภู์มิปัญญาไทย (ศิริพร  ดาบเพชร คมคาย  มากบวั และประจกัษ ์ แป๊ะสกุล.  
2551 : 12) ภูมิปัญญาไทยเป็นสิ-งดีงามคู่สังคมไทย ซึ- งคนไทยควรภาคภูมิใจ และช่วยกนัอนุรักษใ์ห้
ดาํรงอยูต่่อไป แนวทางการอนุรักษภู์มิปัญญาไทยทาํไดห้ลายวธีิ ดงันี�  
 1. การตั�งสถาบนัในระดบัชาติและระดบัทอ้งถิ-นที-มีการดาํเนินงานส่งเสริมวฒันธรรม
และภูมิปัญญาไทย เช่น สาํนกังานวฒันธรรมแห่งชาติ เป็นตน้ 
 2. สถาบนัที-เกี-ยวขอ้งกบัการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยตอ้งมีผลงานที-เป็นรูปธรรมและเขา้ถึง
วถีิการดาํเนินชีวติของประชาชนเพื-อใหภู้มิปัญญาไทยกลายเป็นส่วนหนึ-งของชีวติประจาํวนั 
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 3. คุม้ครองลิขสิทธิc ภูมิปัญญาไทยเพื-อรักษาภูมิปัญญาไทย เช่น ชื-อขา้วหอมมะลิไทย 
ชื-อมวยไทย เป็นตน้ ซึ- งหน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งควรเขา้มาดูแลเรื-องการจดลิขสิทธิc ภูมิปัญญาไทย 
 4. ประกาศยกย่องผูมี้ผลงานดีเด่นทางด้านภูมิปัญญาไทยทั�งในระดบัชาติและระดับ
นานาชาติ เช่น ศิลปินแห่งชาติ ครูภูมิปัญญาไทย เป็นตน้  
 ในฐานะที-เป็นคนไทยจาํเป็นที-จะตอ้งรู้จกัและอนุรักษส์มบติัอนัลํ� าค่าของชาติ และตอ้ง
ช่วยกนัสนบัสนุน และเชิดชูภูมิปัญญาของชาติเพื-อสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั�งสืบสานเผยแพร่ใหเ้ป็นที-เลื-องลือสืบไป 
 การพฒันาภูมิปัญญาท้องถิ�น  
 มนุษยรู้์จกัพฒันาตนเองและสิ-งต่าง ๆ ที-เกี-ยวขอ้งกบัชีวิตความเป็นอยูม่านานแลว้ จะเห็น
ไดจ้ากความรู้ทางมานุษยวิทยาที-ศึกษาเกี-ยวกบัมนุษย ์วิวฒันาการและวฒันธรรมของมนุษย ์ทาํให้
เห็นถึงการพฒันาในตวัของมนุษยเ์องในดา้นต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง และศาสนา เป็นตน้  
มาตั�งแต่ยุคเดิมที-แรกเริ-มมีมนุษยใ์นโลกเรื-อยมาจนถึงปัจจุบนั นอกจากนั�นยงัเห็นไดจ้ากหลกัคาํสอน
ของศาสนาต่าง ๆ และแนวคิดของนกัปราชญใ์นสมยัโบราณ เช่น นกัปราชญช์าวกรีก โรมนั จีน อินเดีย 
และอาหรับ เป็นตน้ ที-ไดเ้สนอแนวทางการพฒันามาเป็นลาํดบัเพียงแต่ว่าไม่ไดน้าํคาํวา่การพฒันา
มาใชเ้ท่านั�น (สนธยา  พลศรี.  2547 : 7-8)  
 คาํวา่การพฒันาถูกนาํมาใชค้รั� งแรกในคริสตศ์ตวรรษที- 19 โดยนกัเศรษฐศาสตร์ไดน้าํมาใช้
เรียกการแกไ้ขปัญหาที-เกิดขึ�นจาการปฏิวติัอุตสาหกรรมในทวีปยุโรปอนัเป็นการเปลี-ยนแปลงการใช้
แรงงานจากคนและสัตวเ์ป็นพลงังานจากเทคโนโลยี เช่น เครื-องจกัรเครื-องยนตต่์างๆ ทาํให้วิถีการ
ดาํรงชีวิตเปลี-ยนแปลงไปจากเดิมหลายประการ โดยนกัเศรษฐศาสตร์นาํคาํวา่ การพฒันามาใชเ้พื-อเรียก
วิธีการยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวยุโรปในขณะนั�นให้สูงขึ�น และเป็นที-ยอมรับ 
ของนกัสังคมศาสตร์ทั-วไปโดยเฉพาะอย่างยิ-งหลงัสงครามโลกครั� งที- 2 เป็นตน้มา ประเทศต่างๆ 
ตอ้งทาํการปรับปรุงแก้ไขสภาพทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองให้ฟื� นคืนสภาพเดิมนั-นเอง  
(สมยศ  ทุ่งหวา้.  2534 : 178-179)  
 ก่อนที-จะศึกษาความหมายของการพฒันา ควรทาํความเขา้ใจแนวคิดพื�นฐานของการพฒันา 
อธิบายไดว้า่ สืบเนื-องจากสภาพธรรมชาติที-มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม หมายถึง มนุษยโ์ดยธรรมชาติ 
ยอ่มอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มไม่อยูอ่ยา่งโดดเดี-ยว แต่มีขอ้ยกเวน้ที-มนุษยอ์ยูโ่ดดเดี-ยวตามลาํพงั เช่น ฤษี 
การอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มของมนุษยอ์าจมีไดห้ลายลกัษณะและเรียกต่างกนั เป็นตน้ว่า ครอบครัว 
เผา่พนัธ์ุ (Tribe) ชุมชน (Community) สังคม (Society) และประเทศ (Country) เมื-อมนุษยอ์ยูร่วมกนั
เป็นกลุ่ม ยอ่มเป็นธรรมชาติอีกที-ในแต่ละกลุ่มจะตอ้งมี “ผูน้าํกลุ่ม” และ “ผูต้าม” คือ ประชาชนหรือคน
ในกลุ่ม รวมทั�งมี “การควบคุมดูแลกนัภายในกลุ่ม” หรือ “การจดัระเบียบภายในกลุ่ม” ซึ- งอาจเรียกวา่ 
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การบริหารหรือการพฒันาภายใน ทั�งนี�  เพื-อใหเ้กิดความสงบเรียบร้อยและความสุข และในบางกรณี
การควบคุมดูแลอาจเกี-ยวขอ้งกบัภายนอกดว้ย เช่น กรณีการติดต่อ ประสานงาน การต่อสู้ หรือการ
ทาํสงครามกบักลุ่มอื-น สภาพเช่นนี� ไดมี้วิวฒันาการตลอดมา โดยผูน้าํกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ในระดบั 
ประเทศอาจเรียกวา่ “นกับริหาร” หรือ “ผูบ้ริหาร” ขณะที-การควบคุมดูแลหรือการจดัระเบียบนั�น 
เรียกวา่ การบริหาร ที-กล่าวมานี�  เป็นมุมมองในแง่ของนกับริหาร แต่ถา้ในมุมมองของนกัพฒันา  
อาจเรียกผูบ้ริหารและการบริหารนั�นว่า นกัพฒันาและการพฒันา ตามลาํดบั ดว้ยเหตุผลเช่นนี�  
มนุษยจึ์งไม่อาจหลีกเลี-ยงจากการพฒันาไดง่้าย และทาํให้กล่าวไดอ้ยา่งมั-นใจว่าที-ใดมีกลุ่ม ที-นั-น
ยอ่มมีการพฒันา 
 ในมุมมองของนกัพฒันา สภาพของกลุ่มในยุคเริ-มแรกซึ- งธรรมชาติและทรัพยากร ธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ อิทธิพลของธรรมชาติจะมีต่อมนุษยที์-รวมกนัอยูใ่นกลุ่มมาก โดยการดาํรงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของมนุษยจ์ะอยูใ่กลชิ้ดกบัธรรมชาติ อีกทั�งธรรมชาติและผูน้าํเป็นตวักาํหนดแนวทาง 
การพฒันา ซึ- งครอบคลุมวิธีการประกอบอาชีพดว้ย ลกัษณะการพฒันาและการประกอบอาชีพในยุคนั�น
ไม่ซบัซอ้นและจาํนวนประชากรก็มีไม่มาก ต่อมา เมื-อจาํนวนมนุษยที์-รวมตวักนัอยูใ่นกลุ่มมีจาํนวน
เพิ-มมากขึ�น ทาํให้กลุ่มมีขนาดใหญ่ขึ�น เปลี-ยนเป็นชุมชน และเป็นประเทศ ในเวลาเดียวกนั ทรัพยากร 
ธรรมชาติเริ-มเสื-อมโทรม ผูน้าํและผูต้าม คือ ประชาชน พยายามเอาชนะธรรมชาติ ไดใ้ชภู้มิปัญญา
ชาวบา้น (Folk Wisdom) และการลองผิดลองถูก (Trial and Error) เพื-อกาํหนดแนวทางการพฒันา
และการประกอบอาชีพ เมื-อกลุ่มมีขนาดใหญ่และมั-นคงขึ�นเป็นประเทศ ธรรมชาติและทรัพยากร 
ธรรมชาติถูกนาํมาใชเ้ป็นจาํนวนมาก บางส่วนเสื-อมสลาย ถูกทาํลาย และสิ�นสภาพไปเป็นจาํนวนมาก 
ประกอบกบัผูน้าํ และผูต้ามหรือประชาชนมีการศึกษาสูงขึ�น มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชาํนาญ เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพิ-มมากขึ�น นาํวิชาความรู้ที-เป็นศาสตร์ หรือความรู้ 
ที-เป็นระบบ ขอ้มูลข่าวสาร และเทคโนโลยีมาใชเ้พิ-มขึ�น ยิ-งไปกวา่นั�น จาํนวนประชากรไดเ้พิ-มมากขึ�น 
เกิดการแข่งขนักนัระหวา่งกลุ่ม ระหวา่งประเทศ หรือหลาย ๆ ประเทศเพื-อเร่งปริมาณและเวลาในการ
ทาํงานและการผลิต เป็นตน้ เหล่านี�  ทาํให้ผูน้าํประเทศตอ้งคน้หาแนวทางการพฒันาต่างๆ เพื-อเอาชนะ
ธรรมชาติ พึ-งพาธรรมชาตินอ้ยลง หรือไม่ตอ้งอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของธรรมชาติ ที-กล่าวมานี�  ถือวา่
เป็นวิวฒันาการของแนวคิดพื�นฐานของการพฒันาของมนุษย ์ (ผูน้าํและผูต้าม) ที-ลว้นเกี-ยวขอ้งกบั
ธรรมชาติ โดยเริ-มตน้จาก หนึ- ง การพฒันาในสภาพที-มนุษยอ์ยู่ภายใต ้ อิทธิพลของธรรมชาติ  
และวิวฒันาการมาเป็นสอง การพฒันาที-มนุษยพ์ยายามเอาชนะธรรมชาติ จากนั�น จึงเป็นสาม  
การพฒันาที-มนุษยเ์อาชนะธรรมชาติได ้และนาํธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ ทั�งหมดนี� เป็นการพฒันา
เพื-อก่อให้เกิดการเปลี-ยนแปลงในทิศทางที-ดีขึ�น (Better Change) ช่วยเพิ-มอตัราเร่งในการทาํกิจกรรม
หรือการผลิตให้รวดเร็วขึ�น (Better Speed) และทาํให้สภาพความเป็นอยูข่องมนุษยดี์ขึ�น (Better Life) 
กวา่เดิมทั�งในดา้นคุณภาพและปริมาณ ดงัภาพประกอบ 4  (วรัิช  วรัิชนิภาวรรณ.  ออนไลน์ : ม.ป.ป.) 
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ภาพประกอบ 4 ววิฒันาการของแนวคิดพื�นฐานของการพฒันา  
ที-มา : วรัิช  วรัิชนิภาวรรณ.  ออนไลน์.  ม.ป.ป. 
 

 ความหมายของการพฒันา 

 คาํว่า การพฒันา (Development) นาํมาใช้เป็นคาํเฉพาะและใช้ประกอบคาํอื-นก็ได้ เช่น 
การพฒันาประเทศ การพฒันาชนบท การพฒันาเมือง และการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถิ-น เป็นตน้  
การพฒันาจึงถูกนาํมาใชโ้ดยทั-วไปและมีความหมายแตกต่างกนัออกไป ดงันี�  
 1. ความหมายตามรูปศพัท์ โดยการพฒันา หมายถึง การเปลี-ยนแปลงทีละเล็กละน้อย 
โดยผา่นลาํดบัขั�นตอนต่างๆ ไปสู่ระดบัที-ขยายตวัขึ�น เติบโตขึ�น มีการปรับปรุงให้ดีขึ�น และเหมาะสม
กวา่เดิมหรืออาจกา้วหนา้ไปถึงขั�นที-อุดมสมบูรณ์เป็นที-น่าพอใจ (ปกรณ์  ปรียากร.  2538 : 5) หรืออาจ
หมายถึง การทาํความเจริญ การเปลี-ยนแปลงทางเจริญขึ�น การคลี-คลายในทางที-ดี (ราชบณัฑิตยสถาน.  
2546 : 238) 
 2. ความหมายโดยทั-วไป การพฒันาโดยทั-วไปมีความหมายใกลเ้คียงกบัความหมายจาก
รูปศพัท์ หมายถึง การกระทาํให้เกิดการเปลี-ยนแปลงจากสภาพหนึ- งไปสู่อีกสภาพหนึ- งที-ดีกวา่เดิม

1. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
อิทธิพลของธรรมชาติ และ ผูน้าํ 

กาํหนดแนวทางการพฒันาที-มนุษยอ์ยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของธรรมชาติ 

2. ทรัพยากรธรรมชาติเริ-มเสื-อมโทรม 
ผูน้าํและผูต้าม (ประชาชน) ใชภู้มิปัญญาชาวบา้นและลองผดิลองถูก 

กาํหนดแนวทางการพฒันามนุษยที์-พยายามเอาชนะธรรมชาติ 

3. ทรัพยากรธรรมชาติเสื-อมสลาย 
ถูกทาํลาย และสิ�นสภาพมากขึ�น 

ผูน้าํและผูต้าม (ประชาชน) ใชก้ารมีส่วนร่วม วชิาความรู้ 
ขอ้มูลข่าวสาร เทคโนโลย ีและการแข่งขนั 
กาํหนด แนวทางการพฒันาที-มนุษยเ์อาชนะ 

ธรรมชาติได ้และนาํธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ 
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อยา่งเป็นระบบ หรือการทาํให้ดีขึ�นกวา่สภาพเดิมที-เป็นอยูอ่ยา่งเป็นระบบ (ยุวฒัน์  วุฒิเมธี.  2534 : 1) 
ซึ- งเป็นการเปรียบเทียบทางดา้นคุณภาพระหวา่งสภาพการณ์ของสิ-งใดสิ-งหนึ-งในช่วงเวลาที-ต่างกนั 
กล่าวคือ ถา้ในปัจจุบนัสภาพการณ์ของสิ-งนั�นดีกว่า สมบูรณ์กว่าก็แสดงว่าเป็นการพฒันา (ปกรณ์ 
ปรียากร.  2538 : 5)  
 3. ความหมายทางสังคมวิทยา ซึ- งนกัสังคมวิทยาไดใ้ห้ความหมายของการพฒันาวา่เป็นการ
เปลี-ยนแปลงโครงสร้างของสังคม ไดแ้ก่ คน กลุ่มคน การจดัระเบียบความสัมพนัธ์ทางสังคมดว้ยการ
จดัทรัพยากรของสังคมอยา่งยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ (ฑิตยา  สุวรรณชฎ.  2527 : 354) การพฒันา
เป็นทั�งเป้าหมายและกระบวนการที-ครอบคลุมถึง รวมทั�งการเปลี-ยนแปลงทศันคติของคนต่อชีวิต
และการทาํงาน การเปลี-ยนแปลงสถาบนัต่างๆ ทางสังคม วฒันธรรม และการเมืองอีกดว้ย (Streeten. 
1972 : 3) 
 นอกจากนี�  สัญญา  สัญญาวิวฒัน์ (2526 : 5) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ พฒันา หมายถึง 
การเปลี-ยนแปลงที-มีการกาํหนดทิศทาง (Directed Change) หรือการเปลี-ยนแปลงที-ไดว้างแผนไว้
แน่นอนล่วงหนา้ (Planned Change) 
 ยุวฒัน์  วุฒิเมธี (2526 : 1) ให้ความหมายของคาํวา่ พฒันา หมายถึง การกระทาํให้เกิดขึ�น 
คือเปลี-ยนจากสภาพหนึ-งไปสู่อีกสภาพหนึ-งที-ดีกวา่ 
 อมร  รักษาสัตย ์และขตัติยา  กรรณสูต (2515 : 2-8) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่พฒันาวา่ 
หมายถึง การเปลี-ยนแปลงในตวัระบบที-ทาํการ ซึ- งเป็นการเปลี-ยนแปลงในตวัระบบที-ทาํการ ซึ- งเป็น
การเปลี-ยนแปลงดา้นคุณภาพ (Qualitative Changes) ส่วนการแปลงรูป (Transformation) เป็นการ
เปลี-ยนแปลงสภาพแวดลอ้มของตวักระทาํการ (Environmental Changes) ซึ- งนอกเหนือจากการ
เปลี-ยนแปลงทางดา้นคุณภาพและปริมาณ  
 พทัยา  สายหู (2540 : 586) เห็นวา่ การพฒันาแปลวา่ การทาํให้เจริญ การทาํให้เปลี-ยนแปลง
ไปในทางที-พึงปรารถนา 
 ทิตยา  สุวรรณะชฎ (2517 : 187-189) อธิบายการพฒันา ไวว้า่ การพฒันา คือการเปลี-ยนแปลง
ที-ตอ้งการและไดก้าํหนดทิศทางและมุ่งที-จะควบคุมอตัราการเปลี-ยนแปลงดว้ยสภาวะการพฒันา
เป็นสภาวะสมาชิกของสังคมไดใ้ช้ความรู้ความสามารถของตนได้เต็มที-โดยไม่มีสภาวะครอบงาํ 
เช่น ความบีบคั�นทางการเมือง ความบีบคั�นทางเศรษฐกิจ หรือความไม่สมบูรณ์ในอนามยั ทุกคน
สามารถที-จะนาํเอาศกัยะของตนออกมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์อยา่งเตม็ที-  
 วิทยากร  เชียงกูล (2527 : 17-18) กล่าวไวว้า่ การพฒันาที-แทจ้ริงควรหมายถึงการทาํให้ชีวิต
ความเป็นอยูข่องประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยูดี่กินดี ความเจริญทางศิลปวฒันธรรม
และจิตใจและความสงบสันติ ซึ- งนอกจากจะขึ�นอยูก่บัการไดรั้บปัจจยัทางวตัถุเพื-อสนองความตอ้งการ



31 
 

ของร่างกายแลว้ ประชาชนยงัตอ้งการพฒันาทางดา้นการศึกษาสิ-งแวดลอ้มที-ดี การพกัผอ่นหยอ่นใจ 
และการพฒันาทางวฒันธรรมและจิตใจดา้นต่าง ๆ ดว้ย ความตอ้งการทั�งหมดนี�บางครั� งเราเรียกกนัวา่
เป็นการพฒันา “คุณภาพ” เพื-อที-ให้เห็นวา่การพฒันาไม่ไดขึ้�นอยูก่บัการเพิ-มปริมาณสินคา้หรือการ
เพิ-มรายไดเ้ท่านั�น หากอยูที่-การเพิ-มความพอใจความสุขของประชาชนมากกวา่ 
 แบทเทน (Batten.  1959 : 2) ผูเ้ชี-ยวชาญดา้นพฒันาชุมชนขององักฤษให้ความหมายของคาํวา่ 
พฒันา หมายถึง การเปลี-ยนแปลงใหดี้ขึ�น 

 จากความหมาย การพฒันาที-กล่าวมาขา้งตน้ทาํให้สรุปวา่ การพฒันา คือ การเปลี-ยนแปลงที-มี
การกระทาํให้เกิดขึ�นหรือมีการวางแผนกาํหนดทิศทางไวล่้วงหนา้ โดยการเปลี-ยนแปลงนี�ตอ้งเป็นไป
ในทิศทางที-ดีขึ�น ถา้เปลี-ยนแปลงไปในทางที-ไม่ดี ก็ไม่เรียกวา่การพฒันา ขณะเดียวกนั การพฒันา
มิไดห้มายถึงการเพิ-มขึ�นปริมาณสินคา้หรือรายไดข้องประชาชนเท่านั�น แต่หมายความรวมไปถึง
การเพิ-มความพึงพอใจและเพิ-มความสุขของประชาชนดว้ยการพฒันา อาจจดัแบ่งออกเป็น 3 ดา้นใหญ่ๆ 
ไดแ้ก่ (วรัิช  วรัิชนิภาวรรณ.  ออนไลน์ : ม.ป.ป)  
 1. การพฒันาทางเศรษฐกิจ หมายถึง การพฒันาการผลิต การจาํหน่าย การแลกเปลี-ยน 
หรือการลงทุนเพื-อทาํใหป้ระชาชนไม่ยากจน เป็นตน้ 
 2. การพฒันาทางสังคม หมายถึง การพฒันาดา้นจิตใจ แบบแผน พฤติกรรม รวมตลอดทั�ง
ความสัมพนัธ์ของคนในสังคมเพื-อแกปั้ญหาต่างๆ ในสังคม เป็นตน้ 
 3. การพฒันาทางการเมือง หมายถึง การเปลี-ยนแปลงทางการเมือง การสร้างกระบวนการ 
ปกครองใหเ้ป็นประชาธิปไตย และประชาชนในประเทศมีสิทธิเสรีภาพตามกฏหมาย เป็นตน้ 
 อยา่งไรก็ตามยงัไดจ้ดักลุ่มการใหค้วามหมายคาํวา่ การพฒันา ออกเป็น 5 กลุ่ม ดงันี�  
 กลุ่มที-หนึ- ง มีความเห็นวา่ การพฒันา หมายถึง ความเจริญเติบโตอนัเป็นการเพิ-มของผลผลิต 
(Output) ซึ- งกระทาํโดยระบบสังคม (Social System) ร่วมกบัสิ-งแวดลอ้ม เช่น การผลิตขา้วเพิ-มขึ�น 
การสร้างถนน สะพาน เขื-อน หรือบา้นเรือน ใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสใชสิ้-งเหล่านี�มากขึ�น 
 กลุ่มที-สอง มีความคิดวา่การพฒันา หมายถึง การเปลี-ยนแปลงระบบการกระทาํ (Development 
is Change in the with Performs) เช่น มีการเปลี-ยนแปลงระบบสังคม ระบบการเมือง และระบบบริหาร 
เป็นตน้ 
 กลุ่มที-สาม มีความเห็นวา่ การพฒันา หมายถึง การเนน้ที-วตัถุประสงคเ์ป็นหลกั ถา้เป็น
การบริหารจดัการตอ้งบริหารจดัการดว้ยวตัถุประสงค ์(Management by Objectives) คือ การปฏิบติังาน
มุ่งไปที-วตัถุประสงคน์ั-นเอง การพฒันาตามความเห็นของกลุ่มนี� จึงขึ�นอยูที่-วตัถุประสงค ์ วา่ ผูก้าํหนด
วตัถุประสงคจ์ะไดร้ะบุไวอ้ยา่งไร มีอะไรบา้งที-ตอ้งการ ปัญหาต่อมาก็คือ วตัถุประสงคที์-กาํหนดขึ�น
มีเหตุผลหรือไดรั้บความเห็นชอบและการสนบัสนุนจากบุคคลที-เกี-ยวขอ้งมากน้อยเพียงใด ซึ- งถา้



32 
 

วตัถุประสงค์ของประเทศประชาชนในประเทศก็น่าจะเป็นผูมี้ส่วนรับรู้สนบัสนุนหรือไดรั้บประโยชน์
จากการพฒันานั�นดว้ย อยา่งไรก็ตามวตัถุประสงคข์องประเทศกาํลงัพฒันาทั�งหลายจะมีการกาํหนด
ไวก้วา้งๆ เช่น เป็นการสร้างความเจริญกา้วหนา้ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นตน้ 
 กลุ่มที-สี-  มีความเห็นวา่ การพฒันา หมายถึงการเปลี-ยนแปลงโดยการวางแผนเพื-อนาํไปใช้
ในการดาํเนินงาน ตามความเห็นของกลุ่มนี� เน้นว่าการพฒันาอยู่ที-การมีแผน และการนาํแผนไป
ดาํเนินการเพื-อกาํหนดหรือก่อใหเ้กิดการเปลี-ยนแปลงตามความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคน์ั�นๆ 
 กลุ่มที-หา้ มีความเห็นวา่ การพฒันา หมายความทั�งในแง่ปริมาณและคุณภาพ โดยคุณลกัษณะ
ทั�งสองแง่นี�ไม่อาจแบ่งแยกออกจากกนัไดอ้ยา่งเด็ดขาดคือทั�งปริมาณและคุณภาพตอ้งควบคู่กนัไปเสมอ
ในแง่ของปริมาณ ผลของการพฒันาสามารถมองเห็นไดเ้ป็นวตัถุ จบัตอ้งและวดัผลไดง่้าย เช่น เงินเดือน
เพิ-มขึ�น รายไดเ้พิ-มขึ�น มีถนนหนทาง โรงเรียน มหาวิทยาลยั หรือโรงพยาบาล ส่วนในแง่คุณภาพ 
จบัตอ้งไม่ไดว้ดัผลไดย้าก เช่น การพฒันาให้ประชาชนมีความซื-อสัตยสุ์จริต รู้จกัเสียสละเพื-อส่วนรวม 
มีความอดทน ขยนัหมั-นเพียร รักระเบียบวินยัและความสะอาด เป็นตน้ และเป็นความจริงเสมอวา่ 
การพฒันาส่วนใหญ่เนน้ในแง่ของปริมาณทั�งสิ�น เพราะสามารถที-จะวดัได ้ยิ-งสังคมเจริญมากขึ�นเท่าไร 
การพฒันาจาํตอ้งใชผู้เ้ชี-ยวชาญเฉพาะดา้นที-รู้เฉพาะเรื-องของสาขาที-ตนชาํนาญ โดยขาดความสนใจ
ในความเป็นมนุษยใ์นวงกวา้งออกไป การวดัผลการพฒันาจึงเนน้ไปที-ความสําเร็จในดา้นสาขาวิชาชีพ
ของตนเป็นส่วนใหญ่ เช่น นกัเศรษฐศาสตร์วดัผลสําเร็จของตนดว้ยการเพิ-มผลผลิต รายไดป้ระชาชาติ 
เพิ-มการส่งสินคา้ออก เพิ-มการอุตสาหกรรม และเพิ-มการลงทุน เป็นตน้ โดยคาํนึงถึงมนุษยน์อ้ยมาก 
(สุลกัษณ์  ศิวรักษ.์  2519 : 9-23) 
 ปัญหาการพฒันา คือ ความคิด ความคิดที-ถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ (Compartmentalized) 
เช่น ความคิดทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรม สิ-งแวดลอ้มพฒันาแยกส่วนแลว้เกิดเป็น
ปัญหาวา่ดา้นใดสําคญักวา่กนั ธรรมชาติหรือความจริงของสรรพสิ-งทั�งหมดไม่แยกส่วน แต่เชื-อมโยง
เป็นเรื-องเดียวกนั เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรม สิ-งแวดลอ้มเชื-อมโยงเป็นเรื-องเดียวกนั  
ถา้องคป์ระกอบเหล่านี� เชื-อมโยงกนัแบบบูรณาการจะเกิดความสมดุลหรือย ั-งยืนในสมยัเดิมที-สังคม
ยงัเป็นไปดว้ยวฒันธรรมความสมดุลในสังคมมีมากกว่าและทาํให้สังคมย ั-งยืนกว่า ความคิดแบบ
แยกส่วนนี� ไดน้าํไปสู่ลทัธิการพฒันา (Developmentism) เรียกสิ-งนี� วา่เป็นเศรษฐกิจการพฒันาแบบ
แยกส่วนก็เกิดขึ�น เมื-อมุ่งโภคทรัพยโ์ดยยอมเสียส่วนอื-นๆ ก็เกิดผลกระทบต่อจิตใจ สังคม สิ-งแวดลอ้ม 
เกิดช่องว่างทางสังคม สถาบนัทางสังคม เช่น สถาบนัครอบครัว ชุมชนอ่อนกาํลังหรือสลายตวั 
ไม่สามารถเป็นเครื-องกาํกบัควบคุมทางศีลธรรมได ้ศีลธรรมก็เสื-อมลง ดงัที-มีการเอารัดเอาเปรียบ 
ฉอ้ฉล คอร์รัปชั-น การเพิ-มขึ�นของอาชญากรรม การเอาคน ภาพโดยสรุปของสิ-งที-เรียกวา่ การพฒันา
แบบไม่ย ั-งยนื (Unsustainable Development) (เสาวภา  ไพทยวฒัน์.  2538 : 249) 
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 การพฒันาภูมิปัญญาไทยประกอบดว้ยขั�นตอน ดงันี�  (พีรเดช  ทองอาํไพ.  ออนไลน์ : ม.ป.ป.) 
 1. รวบรวมภูมิปัญญาที-มีอยู่ให้เป็นระบบ ส่วนใหญ่เป็นการจดัเก็บฐานขอ้มูลลงบน
คอมพิวเตอร์ 
 2. วิเคราะห์ จดัลาํดบัความสําคญั ความเป็นไปได ้เพราะภูมิปัญญาที-เก็บมามีมากมาย 
บางอนัมีความจาํเป็นมากกวา่ พอที-จะมีศกัยภาพในการพฒันา 
 3. นาํภูมิปัญญาที-ไดม้าพฒันาต่อใหเ้ป็นเทคโนโลย ี
 4. นาํไปทดสอบในพื�นที-อื-น เพราะภูมิปัญญาทอ้งถิ-นเกิดขึ�นในทอ้งถิ-นไม่ไดห้มายความวา่
จะเป็นภูมิปัญญาทั�งประเทศ การจะขยายไปใชท้ั-วประเทศไดต้อ้งมีการพฒันา และปรับแต่งให้เหมาะสม
กบัพื�นที- ภูมิปัญญาทอ้งถิ-นเหมาะสาํหรับทอ้งถิ-นนั�นอยู ่
 5. การนาํมาพฒันาเป็นเทคโนโลยีที-ใช้ได้กวา้งขึ�น ตอ้งทดสอบว่าเหมาะสมหรือไม่ 
จึงนาํไปขยายผลต่อ 
 ทั�ง 5 ขั�นตอนเป็นขั�นตอนที-ใชใ้นการพฒันาภูมิปัญญาเป็นเทคโนโลยีก็ ส่วนขอ้ 4 และ 5 นั�น
สามารถดาํเนินการอยา่งไรก็ไดใ้หเ้หมาะสม โดยการต่อยอด อนุรักษ ์รื�อฟื� น แทนที-จะไปพฒันาเป็น
เทคโนโลยกี็ได ้ 
 ส่วนแนวทางการพฒันาภูมิปัญญาไทยดว้ยการอนุรักษ ์ฟื� นฟู และสืบสานศิลปวฒันธรรม  
วถีิความเป็นไทยและภูมิปัญญาทอ้งถิ-นอยา่งต่อเนื-อง ส่งเสริมการใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ-นในการพฒันา
อยา่งจริงจงั พฒันาหลกัสูตรศึกษาเพื-อรณรงคส์ร้างจิตสํานึกให้เกิดความรักถิ-นฐานและตระหนกัถึง
ความสาํคญัของจารีตประเพณี ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ-นและความเป็นไทย ตลอดทั�งสนบัสนุน
การอนุรักษ ์ฟื� นฟู และสืบสานศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ-น (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ.  ออนไลน์ : 2543)  
 ภูมิปัญญาทอ้งถิ-นคือความงอกงามของหมู่ชน การพฒันาก็เป็นการทาํให้ดีขึ�น เจริญงอกงาม
ขึ�นเช่นกนั ดงันั�นการดาํเนินงานดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ-นจาํเป็นตอ้งใช้ปัญญาคน้หาสิ-งที-มีอยูแ่ลว้ ฟื� นฟู 
ประยกุต ์และประดิษฐ์เสริมสร้างสิ-งใหม่บนรากฐานสิ-งเก่าที-คน้พบนั�น ดว้ยเหตุนี�  การพฒันาภูมิปัญญา
ทอ้งถิ-นในตวัของมนัเองก็คือการพฒันานั-นเอง และที-สําคญัอีกอยา่งที-ตอ้งระลึกไวเ้สมอก็คือ ชาวบา้น
ผูเ้ป็นเจา้ของภูมิปัญญานั�นควรเป็นตวัหลกัในการพฒันา การดาํเนินงานดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ-น โดยการ
คาํนึงถึงภูมิปัญญาทอ้งถิ-นตามแนวคิดนี� จึงไม่ใช่ การหวนคืนสู่วนัวานครั� งที-ยงัหวานอยู่ในอดีต  
แต่เป็นการกลบัไปสู่รากเหง้าของตนเอง เพื-อที-จะก้าวต่อไปขา้งหน้าอย่างมั-นใจว่าจะไม่สูญเสีย
เอกลกัษณ์และความเป็นตวัของตวัเองไปบนเส้นทางการพฒันา นอกจากนั�น คุณค่าของภูมิปัญญา
ทอ้งถิ-นไม่ใช่อยู่ที-เพราะเป็นการปฏิบติัต่อเนื-องกนัมาเท่านั�น แต่อยู่ที-คุณค่าจิตใจ ด้านความรู้สึก 
ดา้นที-เรียกวา่ พลงัศีลธรรม ซึ- งถือว่ามีคุณค่าทางจิตวิญญาณสําหรับคนไทย เพราะเป็นคุณค่าทางจิตใจ 
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ที-กระทบส่วนที-ลึกที-สุดของความรู้สึก นกัพฒันาวฒันธรรมที-มีชื-อเสียงในระดบัสากลผูห้นึ- งให้ขอ้คิด
ไวว้า่ ในการทาํความเขา้ใจเรื-องการพฒันา คือ การเขา้ไปยืนอยูบ่นพื�นฐานของชาวบา้น แลว้มองวา่
ชีวิตแต่ละคนไม่สามารถแยกจากกนัเป็นส่วน ๆ ได ้ตีหวัก็ตอ้งกระทบตวั ตีเทา้ก็ไปกระทบหวั แต่ตวั
คุณค่าเป็นตวัแยกให้เห็นความแตกต่างในทุกเรื-องที-เกี-ยวขอ้งกบัคนและสังคมมีเรื-องของคุณค่าแฝงอยู ่
แมแ้ต่ในเรื-องเศรษฐกิจ ซึ- งระบบเศรษฐกิจใดๆ จะปราศจากคุณค่าไม่ได ้สิ-งที-สําคญักวา่ระบบเศรษฐกิจ
ก็คือ คุณค่าอยูเ่บื�องหลงัระบบเศรษฐกิจนั�น การพฒันาที-มองส่วนทั�งหมดไม่แยกส่วนตามความหมายนี�
ก็คือ ในกิจการใดๆ ก็ตามตอ้งไม่พิจารณาเฉพาะดา้นใดดา้นหนึ-งของชีวิต แต่พิจารณาอยา่งมองเห็นถึง
ความสัมพนัธ์ของดา้นนั�นกบัดา้นอื-นๆ โดยเฉพาะในดา้นของคุณค่าที-แฝงอยู่ในตวัทุกคน และแมแ้ต่
ระบบภายต่างๆ ภายนอกตวัคน เช่น ในระบบเศรษฐกิจก็มีคุณค่าของการแข่งขนัหรือความร่วมมือ 
(เสรี  พงศพ์ิศ.  2536 : 65-68) 
 ส่วนวธีิการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถิ-นสามารถทาํได ้โดยการคน้หาภูมิปัญญาที-ดีงามที-ยงัมีอยู่
ใหใ้ชม้าตรฐานภายในภูมิปัญญานั�น ๆ เองเป็นตวัวดัความดีและความไม่ดีไม่ใช่มาตรฐานภายนอก
แลว้ฟื� นฟูสิ-งที-ดีแต่คลายความสําคญัไปแลว้นั�นขึ�นมาหรือประยุกตโ์ดยการตีความหรือให้ความหมาย
ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ใหม่ หรือประดิษฐ์คิดคน้ขึ�นมาใหม่ อาศยัรากฐานเดิมที-มีอยู่และได้
คน้พบนั�นหรือผสมผสานกบัวฒันธรรมที-ดีภายนอก ดว้ยเหตุนี�  จึงไม่มีใครสามารถให้ขอ้เสนอแนะ
แบบสาํเร็จรูปกบัทุกเรื-องทุกปัญหาวา่จะนาํคุณค่าและประเพณีที-ดีงามในวฒันธรรมพื�นบา้นมาประยุกต์
ผสมผสานกบัวฒันธรรมอื-นหรือมาสร้างใหม่อยา่งไร เพื-อให้สอดคลอ้งกบัการแกปั้ญหาและการพฒันา
ของชาวบา้นในทอ้งถิ-นต่าง ๆ ได ้เพียงแต่สามารถสรุปเป็นแนวทางให้ผูเ้กี-ยวขอ้งในฐานะต่างๆ นาํไป
พิจารณาและพฒันาต่อไปดงันี�  
 1. ชาวบา้น เป็นฝ่ายสําคญัที-สุด เพราะเป็นคนในที-สามารถมองออกจากขา้งในวฒันธรรม
ของชุมชนไดอ้ยา่งแจ่มชดัที-สุด โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบา้นที-เป็นนกัฟื� นฟู ประยุกต์ และประดิษฐ์
คือคิดคน้ทางวฒันธรรมที-มีความเขา้ใจในวฒันธรรมเดิมอยา่งลึกซึ� งและรู้เท่าทนัวฒันธรรมภายนอก 
ที-เขา้มากระทบเป็นอยา่งดี จะตอ้งใชภู้มิธรรมและภูมิปัญญาที-ไดรั้บถ่ายทอดเป็นมรดกมาจากบรรพชน
ในการวเิคราะห์ต่างๆ ที-กาํลงัเกิดขึ�นและดาํเนินอยูใ่นชุมชน และใชปั้ญญานั�นพฒันาภูมิปัญญาของตน
ขึ�นมาแกปั้ญหาและพฒันาชุมชนต่อไป  
 2. พระในฐานะหนึ- งท่านเป็นชาวบา้น แต่อีกฐานะหนึ- งท่านก็เป็นผูน้าํทางความเชื-อ 
และพิธีกรรมต่างๆ อยูแ่ลว้ ก็อาจใหค้วามสาํคญักบัการคน้หาคุณค่าที-สามารถนาํมาประยุกตตี์ความ
ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและปัญหาของทอ้งถิ-น 
 3. รัฐควรเคารพความเชื-อของชาวบา้นและเปิดใจให้กวา้งต่อการพฒันาตวัเองของชาวบา้น 
โดยชาวบา้นเป็นพระเอกในการพฒันาชุมชนของตน ซึ- งรัฐบาลสนบัสนุนตามความจาํเป็นในสิ-งที-
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อยูน่อกเหนืออาํนาจการจดัการของชุมชน รัฐควรให้ปราชญช์าวบา้นไดมี้ส่วนในการวางหลกัสูตร
บางส่วนในระดบัทอ้งถิ-นที-จะทาํให้ชาวบา้นสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาและคุณค่าที-ดีงามของชุมชน
แก่ลูกหลานอยา่งสอดคลอ้งกบัแต่ละพื�นที-ไม่ใช่ทุกอยา่งคิดและวางแผนจากส่วนกลางหมดแลว้มาให้
ชาวบา้นเขา้ร่วมตรงปลายสุด นอกจากนี� รัฐบาลควรเนน้เรื-องการพึ-งตวัเองของชุมชน ให้ชุมชนไดท้าํ
สิ-งใดๆ ที-เชื-อมโยงกบัภายในชุมชนและระหวา่งชุมชนมากขึ�น แทนที-จะแนะนาํให้ชุมชนพึ-งแต่ภายนอก
เป็นหลกั  
 4. ปัญญาชนทอ้งถิ-น ที-เขา้ใจวฒันธรรมภายนอก ขณะเดียวกนัสามารถเขา้ใจวฒันธรรม
ภายในเป็นบุคคลที-มีสองวฒันธรรม (Bicultural) ในตวัเองก็สามารถมีบทบาทสําคญัร่วมกบัชาวบา้น
ประยกุตแ์ละประดิษฐคิ์ดคน้อะไรใหม่ๆ ออกมาที-จะช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบา้น
ใหดี้ขึ�น  
 5. นกัวิชาการ โดยเฉพาะนกัวิชาการในทอ้งถิ-น เช่น อาจารยว์ิทยาลยัครูหรือมหาวิทยาลยั
ในทอ้งถิ-นต่างๆ ควรศึกษาวฒันธรรมจากภายนอกอยา่งลึกซึ� งถึงขั�นที-จะมาประสานกบัวฒันธรรม
พื�นบา้นได ้ซึ- งจะเป็นการช่วยให้ภูมิปัญญาทอ้งถิ-นมีพลงัพลวตัรอยูไ่ดใ้นวฒันธรรมที-เกิดใหม่จากการ
ผสมผสานนั�น  
 ในอีกดา้นหนึ-ง นกัวชิาการอาจใชส้ถานภาพทางสังคมและความสัมพนัธ์ที-ตนมีกบัหน่วยงาน
ของรัฐหรือพรรคการเมืองที-มีหน้าที-วางนโยบายผลกัดนัให้สิ-งที-จะเอื�ออาํนวยให้การพฒันาอย่างเป็น
อิสระของชาวบา้นดาํเนินไปได ้แต่ตอ้งตระหนกัวา่การปฏิบติัจริงนั�นอยูที่-ฐานราก คือ ชาวบา้นเอง 
และตอ้งไม่ใหค้วามสาํคญักบัการวางแผนจากส่วนกลางนี�มากนกั เพราะประวติัศาสตร์ไดพ้ิสูจน์ถึง
ความไม่แน่นอนของผูที้-อยูใ่นอาํนาจ การเปลี-ยนแปลงผูป้กครองเป็นกฎที-แน่นอนของระบอบการ
ปกครองไม่วา่ในระบอบใด มีแต่การเปลี-ยนแปลงจากรากฐานหรือรากหญา้เท่านั�นที-มีความแน่นอน
และมั-งคง  
 6. นกัพฒันา รวมทั�งผูที้-มีหนา้ที-ตอ้งทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัชาวบา้นที-ตอ้งฝึกฝนตนเอง
ใหเ้กิดญาณพิเศษที-ไวพอ ผูที้-มีอยูแ่ลว้ก็ฝึกใหค้มและกลา้แข็งยิ-งขึ�นในการที-จะจบัเอาคาํอธิบายหรือ
ความหมายใหม่ที-ปราชญ์ชาวบ้านแสดงออกมา ไม่ว่าด้วยคาํพูดหรือการปฏิบติันาํมาพฒันาต่อ 
โดยร่วมกบัปราชญช์าวบา้นอื-นๆ (เสรี  พงศพ์ิศ.  2536 : 96-98) 
 
ไก่ชน  

 ไก่ชน ไก่ชกมวย ไก่ตี คือ ไก่อูชนิดหนึ-งที-เลี� ยงไวช้น (ราชบณัฑิตยสถาน.  2546 : 122) 
มีรูปร่างลกัษณะสง่างาม ปราดเปรียว ว่องไว โครงกระดูกใหญ่ แข็งแรง เนื�อแน่น หากินเก่งดุร้าย 
และทนทานต่อดินฟ้าอากาศ อดทนจากการต่อสู้ รู้จกัหลบหลีก มีไหวพริบและชั�นเชิงในการต่อสู้  
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 อภิชยั  รัตนวราหะ (2537 : 1) ไดก้ล่าววา่ ไก่ชนนบัเป็นสัตวเ์ลี�ยงคู่บา้นคู่เมืองของคนไทย
ตั�งแต่บรรพบุรุษดงัไดท้ราบกนัว่าในสมยัพระนเรศวรมหาราชทรงเล่นไก่ชนกบัพระมหาอุปราช 
ที-เมืองหงสาวดีจนชนะทา้พนนักินบา้นกินเมืองได ้กีฬาไก่ชนเป็นที-นิยมของชายไทยกนัมาชา้นาน 
ไก่ชนนอกจากเป็นเกมกีฬาแลว้ยงัแสดงให้เห็นถึงความเป็นนกัสู้ของคนไทยประการหนึ-งดว้ย ปัจจุบนั
สามารถส่งไก่ชนเป็นสินคา้ไปยงัต่างประเทศทาํรายไดใ้ห้แก่ผูเ้ลี� ยงไก่ชนไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนี�
พนัธ์ุไก่ยงันบัไดว้า่เป็นแหล่งทางพนัธุกรรมไก่พื�นเมืองไทยไดเ้ป็นอยา่งดี ตน้กาํเนิดไก่ชนสืบเชื�อสาย
มาจากไก่อูพนัธ์ุพิเศษ ซึ- งไก่อูสืบทอดเชื�อสายจากไก่พื�นเมืองอีกทอดหนึ-ง 
 ประวตัิความเป็นมา 
 ไก่ชนพฒันามาจากไก่บา้น ซึ- งตระกลูของไก่บา้นหรือไก่พื�นเมือง คือ ไก่ป่า ที-เมื-ออยูบ่า้น
ก็มีการพฒันาสายพนัธ์ุอย่างหลากหลาย รูปร่างลกัษณะแตกต่างกนัไป ไก่ชน พฒันามาจากไก่พื�นบา้น 
ที-เรียกวา่ ไก่อู เป็นไก่แข็งแรงปราดเปรียว ชอบการต่อสู้ เป็นยอดนกัสู้ในสายเลือด อดทนมาก เลี� ยงง่าย 
เมื-อเจอกนัเป็นตอ้งตีกนั มนุษยเ์ห็นเป็นความสนุกสนาน จึงจบัไก่มาเลี� ยงให้ชนกนักลายมาเป็นการชน
ไก่ตามชนบททั-วไป 
 ไก่ชนถูกนาํมาใชใ้นกีฬาชนไก่หรือตีไก่เป็นที-นิยมแพร่หลายในประเทศแถบเอเชีย ไดแ้ก่ 
ประเทศไทย พม่า ลาว กมัพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่ประเทศอื-นๆ มีการเล่น
ไก่ชนบา้ง เช่น ประเทศสเปน แม็กซิโก บราซิล กวัเตมาลา เปรู ซึ- งในทวีปอเมริกาใตถื้อวา่การชนไก่
เป็นกีฬาอย่างหนึ- ง ส่วนในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกามีการเล่นกีฬาไก่ชนภายหลงัประเทศอื-นๆ  
แต่การคดัเลือกและผสมพนัธ์ุ การฝึกฝนและเลี�ยงไก่ไดท้าํอยา่งจริงจงั โดยเฉพาะอยา่งยิ-งในประเทศ
องักฤษ การชนไก่ไดรั้บความนิยมแพร่หลายมาก มีการคดัเลือก ผสมและฝึกไก่ชนกนัอย่างกวา้งขวาง 
อาชีพเพาะพนัธ์ุไก่และฝึกไก่ชนเป็นอุตสาหกรรมที-สําคญัอยา่งหนึ- งของประเทศ (ชวลิต  วฒันกุลชยั.  
ออนไลน์ : 2547)  
 การชนไก่หรือเรียกว่ากีฬาชนไก่ จากหลกัฐานพบว่า กาํเนิดขึ�นก่อนปี 480 (มนตรี แสนสุข. 
ม.ป.ป. : 8) โดยขุนศึกจากรุงเอเธนส์ยกทพัเรือโจมตีชาวเปอร์เซียที-เกาะแซลอามิสไดพ้บเห็นกีฬาชนไก่
ของชาวเปอร์เซียมีความพึงพอใจในความเก่งกาจของไก่ชนและความสนุกสนานที-ไดรั้บจากกีฬา
ชนไก่ จึงนาํกลบัมายงักรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซและจดัใหมี้การชนไก่เป็นกีฬาประจาํปี  
 จากนั�นกีฬาชนไก่แพร่เขา้สู่กรุงโรม ประเทศอิตาลีเขา้สู่ทวีปยุโรป กีฬาชนไก่เป็นที-นิยม
ทั�งในประเทศองักฤษ อิตาลี เยอรมนั สเปน และประเทศอื-นๆ ต่อมาในปี 1700 ประเทศองักฤษมีการ
ผสมพนัธ์ุไก่ชน และฝึกให้ชนกนั เมื-อชาวองักฤษไปตั�งรกรากในประเทศสหรัฐอเมริกาก็นาํไก่ชน
ไปแพร่หลายกลายเป็นกีฬายอดนิยม รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไดอ้อกกฎหมายห้ามชนไก่
ในปี 1836 เพราะเห็นว่าเป็นกีฬาที-โหดร้ายทารุณสัตว์ จากกฎหมายนี�  รัฐบาลของประเทศไทย
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ในช่วงปี 2472-2478 ไดน้าํมาอา้งในการออกกฎหมาย โดยให้เหตุผลว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว ์
หากปล่อยใหมี้การชนไก่อยา่งเสรี จะทาํใหช้าวบา้นโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาหมกมุ่นอยูก่บัการพนนั
จนไม่ทาํมาหากิน จึงมีกฎหมายห้ามชนไก่ แต่ดว้ยไก่ชนไดรั้บความนิยมจากชาวบา้นทั-วไป การเลี�ยง
เพื-อตี หรือการพนนัก็ยงัมีอยูแ่ต่ตอ้งไดรั้บการขึ�นทะเบียนอนุญาตไก่ชนจึงไดรั้บการพฒันาปรับเปลี-ยน
เรื-อยมา สูตรการเลี�ยง การคดัเลือกไก่ ถือวา่เป็นภูมิปัญญาที-ไดส้ั-งสมและถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบนั  
 การนาํไก่ลงบ่อนหรือสนามชนไก่ในสมยัโบราณทาํไดโ้ดยการนาํไก่มาปล่อยให้ตีกนั 
ผูค้นลอ้มวงเพื-อชมหรือพนนักนั ทาํให้วงการไก่ชนหลงัคากนัแดด รั� วรอบขอบชิด จดัเป็นสัดส่วน 
เวทีชนจดัลานดินให้เรียบกั�นคอกไมไ้ผ่ไม่ให้ไก่ชนหนีกนักวา้งไป การต่อสู้ของไก่กาํหนดระยะเวลา
การตีโดยการใช้กะลามะพร้าวมาเจาะรูลอยในอ่างนํ� า เมื-อนํ� าเขา้กะลาจนเต็มและจมลงกน้อ่าง เรียกว่า 
อนั เป็นการหยดุพกัใหน้ํ�าประคบประหงมใหไ้ก่ฟื� นโดยเร็ว ซึ- งคนที-ใหน้ํ�าเรียกวา่ มือนํ�า นั-นเอง  
 ปัจจุบนัไก่ชนถูกจดัวา่เป็นกีฬาประเภทหนึ-งที-ไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง สร้างรายได้
ให้กบัผูเ้ลี� ยง พฒันาการไก่ชนจึงมีขึ�นเป็นลาํดบั จากไก่ป่ามาเป็นไก่บา้นไดรั้บการพฒันาคดัเลือกพนัธ์ุ
จนเป็นไก่ชน ทั�งนี� เพื-อนาํไปชนไก่ ประกวดความสวยงาม และพฒันาสายพนัธ์ุใหดี้ยิ-งขึ�น  
 ประเภทไก่พื2นเมือง 
 ไก่พื�นเมืองที-คนไทยนิยมเลี�ยงกนัทั-วไปนั�นสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ (อภิชยั 
รัตนวราหะ.  2543 : 26) 
 1. ประเภทสายพนัธ์ุที-ไม่ใช่ไก่ชน ไก่พื�นเมืองประเภทนี� ไม่มีการผสมพนัธ์ุและคดัเลือก
สายพนัธ์ุอยา่งเขม้งวด แบ่งออกไดด้งันี�  
  1.1 ไก่อู เป็นไก่พนัธ์ุหนกั ลาํตวัใหญ่ ตวัเมียมีขนสีดาํทั�งตวั ตวัผูมี้นิสัยชอบจิกตีกนัเอง 
มีสีแตกต่างกนัออกไป เช่น สีแดงสลบักบัเขียว ดาํ เทา สีเหลืองออกขาวหางสีดาํ หรือสีลายอื-นๆ 
กล่าวกนัวา่เป็นตน้ตระกลูของไก่ชน 
  1.2 ไก่ตะเภา เป็นไก่ขนาดใหญ่ สีสวย สีนํ�าตาลออกเหลือง ขนอ่อนนุ่มละเอียดและมีขน
ที-หนา้แขง้ เนื�อนุ่มรสชาติอร่อย สันนิษฐานวา่มาจากประเทศจีนในระยะที-ไทยติดต่อการคา้ขายกบัจีน 
โดยนาํเขา้มากบัเรือสําเภาจึงไดชื้-อวา่ ไก่ตะเภา ปัจจุบนัไก่ตะเภาพนัธ์ุแทเ้กือบจะไม่มีหลงเหลืออยูแ่ลว้ 
เนื-องจากปล่อยใหมี้การผสมพนัธ์ุกบัไก่พนัธ์ุอื-นๆ จนทาํใหส้ายพนัธ์ุปะปนกนัหมด 
  1.3 ไก่แจ ้(ไทย) เป็นไก่ที-นิยมเลี�ยงเพื-อความสวยงาม ตวัเล็ก เตี�ย นํ� าหนกัประมาณ 
500-600 กรัม มีสีต่างๆ กนั  
  1.4 ไก่กลายพนัธ์ุ เป็นไก่ที-เกิดจากการผสมพนัธ์ุระหว่างไก่บา้นหลายชนิดดว้ยกนั 
บางตวัมีลกัษณะแตกต่างไปจากไก่บา้นทั-วไป เช่น ไม่มีขนที-คอ เป็นตน้  
  1.5 ไก่ดาํ เป็นไก่ที-รูปร่างคลา้ยไก่บา้นที-เลี� ยงกนัอยู่ทั-วไปแต่จะมีสีดาํตลอดทั�งตวั 
ปัจจุบนัเนื�อไก่ดาํเป็นที-นิยมบริโภคจึงมีราคาแพง เพราะเชื-อกนัวา่รับประทานแลว้จะทาํให้แข็งแรง
และมีอายยุนื 
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 2. ประเภทไก่ชน เป็นไก่พื�นเมืองที-ได้รับการคดัเลือกและผสมพนัธุ์อย่างเขม้งวด 

มาหลายชั-วอายุ การพฒันาสายพนัธ์ุไก่ชนไทยให้เป็นพนัธ์ุแทเ้หล่านี� เป็นภูมิปัญญาของชาวบา้น  

ไก่พนัธ์ุที-เป็นไก่ชนจึงมกัจะอยูก่บัชาวบา้นที-เรียกกนัวา่ นกัเลงไก่ชน  

 พล  นิลผึ�ง (2543 : 8) จาํแนกไก่พื�นเมืองออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 

 1. กลุ่มไก่พื�นเมืองที-เป็นสายพนัธ์ุไก่แจ ้โดยจดัอยูใ่นประเภทไก่ขนาดเล็ก 

 2. กลุ่มไก่พื�นเมืองที-เป็นสายพนัธ์ุไก่ตะเภา โดยจดัอยูใ่นประเภทไก่ขนาดกลาง 

 3. กลุ่มไก่พื�นเมืองที-เป็นไก่ชน โดยจดัอยูใ่นประเภทไก่ขนาดใหญ่ 

 การแบ่งประเภทไก่พื�นเมืองของนกัวิชาการทั�งสองท่านมีเกณฑ์แบ่งประเภทที-แตกต่างกนั 

โดยอภิชยั  รัตนวราหะ (2543 : 32) แบ่งประเภทไก่พื�นบา้นโดยใช้ไก่ชนเป็นเกณฑ์ในการแบ่งไก่ 

ที-ไม่ใช่ไก่ชนจึงจดัอยู่ในอีกประเภทหนึ- ง ส่วนพล นิลผึ�ง แบ่งประเภทไก่พื�นบา้นจากขนาดตวัไก่ 

ซึ- งไก่ชนจดัอยูใ่นไก่พื�นบา้นประเภทที-หนึ-งเช่นกนั สรุปไดว้า่ไก่ชนพฒันามาจากไก่อู ซึ- งเป็นไก่ที-มี

ขนาดใหญ่ มีนิสัยชอบจิกตีกนั จึงทาํใหเ้กษตรกรไทยเกิดความคิดที-จะพฒันาสายพนัธ์ุของไก่ชนิดนี�
ใหต้วัใหญ่ และแขง็แรงขึ�น 

 การละเล่นไก่ชนในประเทศไทย 

 ประเทศไทยมีการเริ-มเล่นไก่ชนตั�งแต่สมยัสุโขทยั (อภิชยั  รัตนวราหะ.  2537 : 18) และถือเป็น

กีฬาพื�นเมือง เป็นกีฬาประจาํหมู่บา้นในยามวา่งจากการทาํไร่ทาํนา หรือในเทศกาลต่างๆ ก็จะนาํไก่

ที-เลี� ยงไวต้ามใตถุ้นบา้นมาปลํ� ากนัเล่น เป็นการพกัผ่อน พอเห็นไก่เหนื-อยก็จะพกัให้นํ� า ก่อนนาํไก่

มาชนกนันั�นตอ้งมีการเปรียบขนาดก่อน พนัเดือยปล่อยให้ตีกนัแลว้จบัแยกให้นํ� า ถ้าเป็นการเกิด

บาดแผลจากการจิกตี ก็จะใช้สมุนไพร ขมิ�นกบัปูนแดงผสมกันทาที-แผล 2-3 วนัก็หายเป็นปกติ  

จะเห็นได้ว่า การชนไก่เป็นการพกัผ่อนภายหลงัไดมี้การพฒันากติกาและวิธีการเล่นให้รัดกุมจน

กลายเป็นเกมส์กีฬา ต่อมาจึงมีการเดิมพนันาํไปสู่การเล่นพนันเพื-อเสี- ยงโชคและเพื-อบ่งบอกถึง

ความสามารถของผูเ้ลี�ยงไก่ชนในการพฒันา คดัเลือก ปรับเปลี-ยนวธีิการเพาะเลี�ยง การฝึกฝนชั�นเชิง

ในการต่อสูต่างๆ โดยอาศยัความรู้ความชาํนาญซึ-งเป็นภูมิปัญญาที-สั-งสมถ่ายทอดต่อๆ กนัมา  

 ตามประวติัศาสตร์ กีฬาไก่ชน เป็นกีฬาที-ไดรั้บความนิยมของบุคคลที-มีจิตใจเหี� ยมหาญ 

รักการต่อสู้ ถือเป็นกีฬาของชายชาตรี ตั�งแต่ผูสู้งศกัดิc จนถึงสามญัชน วิถีชีวิตของชาวไทยสมยัก่อน

คนที-เป็นยอดนกัสู้จะตอ้งเลี� ยงไก่ชน ดงัจะเห็นไดจ้ากพระราชประวติัตอนหนึ-งของสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช เมื-อครั� งทรงพระเยาวท์รงเล่นชนไก่กบัมงัสามเกียด (พระมหาอุปราช) ของพม่า (นิสิต   

ตั�งตระการพงษ.์  2542 : 12) ปรากฎวา่ไก่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไดตี้ชนะไก่ของมงัสามเกียด 

ทาํให้มงัสามเกียดโกรธแคน้มากถึงกบัเอ่ยปากกล่าวถากถางวา่ ไก่เชลยนี� เก่งจิงหนอ พระนเรศวร 
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ซึ- งเป็นวรีขตัติยชาติที-ทรงสู้คนทุกสถานการณ์ จึงตรัสตอบเป็นเชิงทา้ทายวา่ ไก่เชลยตวันี�อยา่วา่แต่

จะตีอยา่งวนันี� เลยตีเอาบา้นเอาเมืองก็ยงัได ้ซึ- งเป็นการแสดงให้เห็นวา่ ประเทศไทยมีไก่ชนที-เก่งมาก 

ทั�งนี� จากพระราชประวติัสมเด็จพระนเรศรวรมหาราชทรงพระราชสมภพ ณ วงัจนัทร์ เมืองพิษณุโลก

ทรงโปรดปราณการชนไก่มาตั�งแต่พระเยาว ์ทรงใฝ่หาความรู้และแสวงหาไก่เก่งมาเลี� ยงไวเ้มื-อตอ้ง

เสด็จไปประทบัในพม่าก็ทรงนาํไก่ชนไปดว้ย ทาํให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเชื-อวา่เมื-อชนกนั

จะตอ้งชนะไก่ของพม่า ทาํใหท้รงกลา้ทา้ทายเดิมพนับา้นเมือง  

 ไก่ชนในประเทศไทยเป็นไก่พนัธ์ุพิเศษแตกต่างไปจากไก่พนัธ์ุเนื�อ พนัธ์ุไก่ หรือพนัธ์ุอื-นๆ 

เป็นไก่ที-มีกาํเนิดและพฒันาจากไก่พนัธ์ุพื�นเมืองพวกหนึ-งที-เรียกวา่ ไก่อู โดยปกติไก่อูจะมีนิสัยใจคอ

แตกต่างจากไก่อื-น ไก่อูเป็นไก่ที-มีหลายสี มีขนาดใหญ่แต่ปราดเปรียว ไข่ดก มีเนื�อมาก แข็งแรงมีนิสัย

เป็นนกัสู้ ชอบตี ชอบชน บินเก่ง และทรหด (นิสิต  ตั�งตระการพงษ.์  2542 : 2) กล่าววา่ ไก่ชนไทย

พฒันามากกวา่ 500 ปี ในสมยัแรกๆ มี 2 พนัธ์ุ คือ ประดู่ไก่ฟ้า (ประดู่หางดาํ) และไก่เหลืองหางขาว 

ปัจจุบนัมีพนัธ์ุไก่ชนเป็นจาํนวนมากที-นักเลงไก่ชนผสมพนัธ์ุขึ�นมา ทั� งเพื-อชนไก่และประกวด 

สามารถแบ่งตามลกัษณะสายพนัธ์ุที-เป็นที-นิยม (วเิชียร  สันตคีรี.  2542 : 8) 

 การเล่นไก่ชนในประเทศไทยแต่เดิมมาไม่ใช่เรื-องการพนนั แต่เป็นการนาํไก่มาปลํ� ากนั

เพื-อฝึกซ้อมให้ไก่รู้จกัชั�นเชิงการต่อสู้ และเป็นการผ่อนคลายความเครียด ความเหนื-อยลา้จากการ

ทาํงาน มีการปรับเปลี-ยนถ่ายทอดกนัมาจนเป็นมรดกทางสังคมก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

ตื-นเตน้และเร้าใจมีการพฒันากติกาและวิธีการเล่นให้รัดกุมจนกลายเป็นเกมส์กีฬาและเป็นที-ยอมรับกนั

ในกลุ่มชนในสังคมไม่มีเรื-องของเงินทองเขา้มาเกี-ยวขอ้ง แต่ต่อมากลายเป็นเรื-องของการพนนัส่วนใหญ่ 

ไก่ที-จะพนนัจะตองชนกนัหลายยกหรือตามกติกา โดยทั-วไปจะชนกนั 12 อนัหรือ 12 ยก ซึ- งยกหนึ-ง

จะใชเ้วลาประมาณ 10-25 นาที ซึ- งการชนไก่จะใชเ้วลาเกือบ 1 วนั สถานที-ชนไก่ เรียกวา่ สังเวียน

หรือบ่อนไก่ชน ในสมยัก่อนมีอยูม่ากเกือบทุกตาํบลหรืออาํเภอ เพราะสามารถจดัตั�งไดโ้ดยเสรี ต่อมา

หลงัสงครามโลกครั� งที- 2 รัฐบาลจึงไดอ้อกกฎหมายควบคุมการตั�งบ่อนไก่ และมีการกาํหนดวนัชนไก่ 

เนื-องจากเห็นเป็นการเล่นเพื-อการพนนั ทรมานสัตว ์เกิดการหมกมุ่นไม่เป็นอนัทาํมาหากิน  

 กีฬาชนไก่และการเลี� ยงไก่ชนยงัคงเป็นที-นิยมอย่างแพร่หลาย เป็นวิถีชีวิตและเป็นส่วน

พบปะหนึ-งของวฒันธรรมไทยที-นอกจากจะให้ความสนุกสนานแลว้ยงัเป็นการร่วมปะสังสรรคก์นั

ของคนทั�งในและนอกชุมชน ก่อให้เกิดความสมานสามคัคี การเพาะเลี�ยงไก่ชนจึงมีวตัถุประสงค์

เพื-อเลี� ยงไวช้น และเพื-อความสวยงาม เป็นการอนุรักษ์และพฒันาสายพนัธ์ุที-มีลกัษณะดีของไทย   

ซึ- งมีลกัษณะที-เป็นเอกลกัษณ์ เป็นที-ตอ้งการของนกัเลงไก่ ทั�งยงัสามารถสร้างรายไดส้ําหรับผูเ้พาะเลี�ยง

ไก่ชน ซึ- งส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของสังคมนั�นๆ  
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 การเพาะเลี2ยงไก่ชน  
 การเพาะเลี�ยงไก่ชนในสมยัโบราณนั�นมกัจะปล่อยให้หากินเองตามลานบา้น ลานนวดขา้ว 
หรือตามสวนไร่นา ไก่ชนจะไม่ค่อยขาดอาหารไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหรือวิตามินต่างๆ เพราะไก่ได ้
สิ-งเหล่านี�จากแมลง มด ปลวก ผกัสด หญา้สด กรวดทราย เมล็ดถั-ว งาต่างๆ ส่วนพวกคาร์โบไฮเดรต
ก็ได้จากขา้วเปลือก ขา้วสาร รํา แกลบ และปลายขา้วที-ตกหล่นตามทอ้งไร่ทอ้งนา หรือลานบา้น 
สมยันั�นชาวบา้นไม่ต้องกงัวลเกี-ยวกบัเรื- องอาหารเพียงแต่หานํ� าสะอาดแช่ใบตะไคร้ให้กินบ้าง  
หรือโปรยขา้วเปลือกให้กินเป็นครั� งคราว พอถึงเวลาก็อุม้ไปชนกบัเพื-อนบา้น บางส่วนจะเลี� ยงไว้
เพื-อความเพลิดเพลิน ถา้ไก่ชนตวัใดชนแลว้ไดช้นะก็จะเป็นที-กล่าวขวญั นบัเป็นเกียรติแก่เจา้ของ 
จึงปรับปรุงการเลี� ยง การคดัเลือกสายพนัธ์ุนําไปสู่การซื�อขายสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของนั-นเอง 
นกัเลงไก่ก็คดัเลือกพนัธ์ุ โดยจดัการนาํพ่อและแม่พนัธ์ุจากสายพนัธ์ุต่างๆ ที-มีชื-อเสียงในเรื-องการชนไก่ 
มีลกัษณะและคุณสมบติัตามจุดประสงค์เป็นยอดไก่ เต็มไปดว้ยความสามารถ มีคุณภาพมาดาํเนินการ
เลี�ยงขยายพนัธ์ุต่อไป การเพาะเลี�ยงไก่ชนจึงจาํเป็นจะตอ้งอาศยัการแสวงหาไก่พนัธ์ุดีมาเลี� ยง กอร์ปกบั 
การเลี�ยงอยา่งถูกตอ้งตามวิธีการให้อาหารดีถูกสัดส่วน ออกกาํลงักายสมํ-าเสมอ ฝึกซ้อมดี ให้นํ� าดี 
ไม่มีโรคภยั ดูแลสุขภาพให้ดีเป็นปกติอยู่เสมอ ก็จะทาํให้ไก่ชนตวันั�นเป็นยอดไก่เป็นที-ปรารถนา
ของนกัเลงไก่ และมีราคาแพงก่อให้เกิดรายไดส้ําหรับ ผูเ้ลี� ยงไก่ชน อาชีพการเพาะเลี�ยงและการฝึก
ไก่ชนก็เจริญเติบโตขึ�น การคดัเลือก การผสมพนัธ์ุเพื-อให้ได้ไก่ชนที-เป็นนักต่อสู้ ทรหด อดทน 
แขง็แกร่ง และมีลกัษณะที-พึงประสงค ์จึงเป็นที-นิยมมากยิ-งขึ�น การเพาะเลี�ยงไก่ชน จึงเป็นทั�งศาสตร์
และศิลป์ที-บรรพบุรุษไดส้ร้างสมไว ้เป็นภูมิปัญญาชาวบา้นที-สั-งสมถ่ายทอดสืบต่อกนัมา  
 กติกาการชนไก่ (วรลกัษณ์  ยิ-งโสภณวณิชย.์  ออนไลน์ : ม.ป.ป.) 
 1. เงินเดิมพนั เมื-อเปรียบไก่ไดแ้ลว้ให้สองฝ่ายตกลงเก็บเงินเดิมพนัไปวางไวก้บัผูรั้กษา
เงินบ่อนก่อนปล่อยไก่เขา้ชนกนั ไก่ที-ยงัไม่วางเงินเดิมพนัจะนาํเขา้ไปชนไม่ได ้ เมื-อทั�งสองฝ่ายวางเงิน
เดิมพนัแลว้ยงัไม่ถึงลาํดบัเขา้ชน ฝ่ายหนึ-งฝ่ายใดจะถอนเงินเดิมพนัคืนไม่ได ้(เวน้แต่ถึงเวลา 17.00 น.) 
เพราะมีเวลาขนกนันอ้ยอาจจะไม่ไดกิ้นกนั ทางบ่อนยินดีคืนเงินให้ดื�ระยะซ้อมกินกนั 2 นาที ระยะ
ชนกนั 10 นาที ภาชนะดงักล่าวตั�งเมื-อเวลาปล่อยไก่หากตวัใดตวัหนึ-งวิ-งหนีก่อนอนัซ้อมจม ถือวา่
ไม่สู้แมจ้ะมีแผลหรือถูกเดือยก็ตอ้งยกเลิกกนั ถา้หากตวัหนึ-งตวัใดวิ-งหนีพร้อมกบัอนัซ้อมตก 2 นาที 
จมหรือเสียงโป๊กดงัขึ�นครั� งที-หนึ-ง หรือหลงัจากนั�นถือวา่เป็นแพโ้ดยเด็ดขาด 
 2. ซ้อมปากปล่อยหาง ก่อนปล่อยไก่เขา้ชนกนั ฝ่ายหนึ-งสงสัยวา่ไก่ของตนไม่สู้เต็มตวั 
เสนอใหผู้ป้ล่อยไก่อีกฝ่ายหนึ-ง และผูค้วบคุมการชนไก่ ในสังเวียนทราบล่วงหนา้วา่ฝ่ายตนตอ้งการ
ซอ้มปากเป็นสัญญากินกนั เมื-อทั�งสองฝ่ายปล่อยไก่เขา้ชนกนัแลว้ฝ่ายหนึ-งเห็นวา่ไก่ฝ่ายตนทาํท่าจะ
ไม่สู้จะบอกกนัอีกฝ่ายหนึ-งวา่ซอ้มปากกินกนัไม่ไดต้อ้งถือเอาอนัซ้อม 2 นาที เป็นเกณฑ์ ถา้หากผูป้ล่อย
มีความประสงคจ์ะปล่อยหางกินกนัก็ได ้แต่ทั�งสองฝ่ายตอ้งเสนอให้ผูคุ้มบ่อนการชนไก่ก่อนปล่อยหาง
เขา้ชนกนั เพื-อตกลงกนัเป็นที-แน่นอนแลว้ มิฉะนั�นจะถือวา่เอาอนัซอ้ม 2 นาที เป็นเกณฑ ์
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 3. ถูกหกัวิ-งหนี ในระหวา่งชนไก่กนั ตวัหนึ-งตวัใดถูกหกัวิ-งหนีและออกปากร้องยงัไม่
ถือวา่แพ ้ตอ้งปล่อยจนหมดยกนั�นก่อนให้ทั�ง 2 ฝ่ายรับไปให้นํ� า 10 นาที เมื-อเสียงโป๊กดงัขึ�นให้ทั�ง
สองฝ่ายนาํไก่ไปปล่อยชนในสังเวยีน หากตวัหนึ-งวิ-งหนีไม่สู้จึงถือวา่เป็นแพถ้า้หากตวัที-วิ-งหนีออก
ปากร้องในยกก่อนยงัสู้อยูต่อ้งชนกนัไปจนกวา่จะแพห้รือชนะ 
 4. จบัเขา้หากนั ไก่ทั�งคู่อยูห่่างกนัไม่พองสร้อยต่างยืนเฉยอยู ่ตวัหนึ-งวิ-งหนีและอีกตวัหนึ-ง
ไม่ไล่ตาม ผูค้วบคุมการชนไก่มีสิทธิc จบัตวัต่อเขา้หาตวัรองทุกครั� ง ถา้หากตวัหนึ-งหรือทั�งสองตาบอด
ผูคุ้มการชนไก่มีสิทธิc จบัขา้งตาดีเขา้หากนั หากตวัหนึ-งกม้หวัลงอยูใ่ตอ้กอีกตวัหนึ-งยืนเฉยตอ้งปล่อยไป
จนหมดยกนั�น เพราะถือวา่ไก่ทั�งสองอยูใ่กลชิ้ดกนั 
 5. จบัไก่ก่อน เมื-อไก่ทั�งคู่ชนกนัในสังเวยีนก่อนถึงยกใหน้ํ�า ถา้หากผูป้ล่อยไก่จบัฝ่ายตน
ก่อนถือวา่เป็นแพ ้ไม่วา่จะเป็นต่อหรือเป็นรอง ถา้หากไก่ตวัหนึ-งกาํลงัวิ-งหนีอยูใ่นสังเวียน ผูป้ล่อย
ไก่ตวันั�นยงัไม่ทนัจบัออก ผูป้ล่อยไก่ที-กาํลงัติดตามจบัไก่ของตนก่อน ผูค้วบคุมการชนไก่จะตดัสินแพ้
ทั�งคู่ (เวน้แต่ทั�งคู่ไล่ติดตามออกนอกสังเวียน ผูป้ล่อยไก่ทั�งสองฝ่ายจบัไก่เขา้ในสังเวียนได)้ ถา้หาก
ผูห้นึ-งผูใ้ดจบัไก่ที-กาํลงัชนกนัในสังเวยีนไม่วา่ตวัใดผูน้ั�นจะตอ้งรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที-เกิดขึ�นแก่ไก่
คู่นั�นจะตอ้งชนกนัไปจนแพช้นะ ถา้หากฝ่ายใดไม่ยอมชนต่อเมื-อยกนั�น ผูคุ้มการชนไก่จะตดัสินเป็นแพ ้
 6. ไก่ตาบอด ไก่ตวัหนึ-งตวัใดตาบอดขา้งหนึ-ง และอีกขา้งหนึ-งถูกตีแหลกหรือเลือดปกคลุม
แกว้ตาดาํไม่เห็นคู่ต่อสู้ ยงัไม่ถือวา่แพ ้เพราะไก่ตวันั�นยงัสู้อยูต่อ้งปล่อยไปจนหมดยก เมื-อเสียงโป๊ก
ดงัขึ�น ผูค้วบคุมการชนไก่จะไดพ้ิสูจน์ทนัที ถา้ปรากฏวา่ตาบอดทั�งสองขา้งจริงถือวา่แพ ้ ไก่ตวัใด
ถูกตีตาบอดทั�งสองขา้งในยกนั�น ยงัไม่ถึงเวลาพิสูจน์ บงัเอิญตวัตาบอดทั�งสองขา้งตีตวัตาดีวิ-งหนี
หรือออกปากร้อง เป็นแพ ้ตอ้งปล่อยไปจนหมดยกนั�น เมื-อเสียงโป๊กดงัขึ�นผูค้วบคุมการชนไก่จะได้
พิสูจน์ตวัตาบอดก่อนทนัที ถา้เขา้ลกัษณะตาบอดทั�งสองขา้งถือวา่แพ ้และตวัตาดีที-วิ-งหนีล่อหนา้ไม่สู้
ถือวา่แพท้ั�งคู่ยกเลิกกนั 
 7. หนียกสุดทา้ย ไก่คู่หนึ- งคู่ใดชนกนัระหวา่ง 12 อนัยกสุดทา้ยหรือจะถึงเวลา 19.00 น. 
ตามนาฬิกาของบ่อนที-จดัไวป้รากฏวา่ตวัใดตวัหนึ-งหนีหนา้อีกฝ่ายหนึ- ง นกัพนนัทั�งหลายจะถือว่า
เป็นแพไ้ม่ไดต้อ้งปล่อยไปจนหมดยกนั�น หรือหมดเวลา 19.00 น. เสียงโป๊กดงัขึ�น ผูค้วบคุมการชนไก่ 
จะให้ผูป้ล่อยจบัเช็ดหน้าทนัทีขณะที-อยู่ในสังเวียน เมื-อเช็ดหน้าเสร็จแลว้ให้ปล่อยไก่ทั�งสองตวั 
เขา้หากนั ถา้ตวัหนึ- งไล่จิกหัวหรือจิกอีกตวัหนึ- งไม่จิกตอบหรือจิกแลว้บิดหน้าหนีเพียงครั� งเดียว 
ถือวา่แพ ้ถา้หากตวัที-เคยวิ-งหนีจิกตอบแลว้ไม่บิดหนา้หนีถือวา่เสมอกนั ตอ้งยกเลิกกนั และเมื-อทั�ง
สองฝ่ายปล่อยไก่เขา้หากนัตวัต่อยืนเฉยอยู่ไม่ไล่จิกและ ตวัรองกม้หัวไม่บิดหน้าหนี ถือว่าเสมอ 
ยกเลิกเช่นกนั ถา้หากฝ่ายหนีหนา้ยกสุดทา้ยหรือหมดเวลาดงักล่าว จบัไก่ออกสังเวียนไป โดยไม่ทาํ
ตามคาํสั-งผูคุ้มการชนไก่ ถือวา่แพต้วัหนึ-งตวัใดเขา้ปล่อยชนกนัยกสุดทา้ย ไม่ยอมสู้กบัคู่ต่อสู้ ถือวา่
แพเ้ด็ดขาด 
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 8. ปากเดือยหลุด ถา้หากปากไก่ตวัใดตวัหนึ-งหลุดออก จะใชป้ากไก่ใหม่สวมแทนได ้
และไก่ตวัใดตีจนหลุดจะใช้เดือยที-หลุดผูกติดได ้ เมื-อหมดยกพกัให้นํ� า ถา้หากฝ่ายหนึ- งฝ่ายใดใช้
เดือยไก่ตวัอื-นผกูแทน หรือโลหะสวมหรือผกูแทนถือวา่เป็นแพ ้
 9. ไก่ถูกยาพิษ เมื-อเจา้ของไก่ทั�งสองฝ่าย ไดว้างเงินเดิมพนักบัผูรั้กษาเงินบ่อนแลว้ยงัไม่ถึง
ลาํดบัเขา้ชนกนั ฝ่ายหนึ-งเห็นวา่ไก่ของตนถูกวางยาพิษ ตอ้งแจง้ให้เจา้ของบ่อนหรือผูคุ้มการชนไก่ 
จะสั-งยกเลิกและคืนเงินเดิมพนัที-วางไว ้ถา้หากพิสูจน์แลว้ไม่เป็นความจริง เจา้ของไก่จะตอ้งนาํไก่
ตวันั�นเขา้ชนตามลาํดบัที-จดัไว ้ถา้ไม่นาํไปชนตามลาํดบั ผูคุ้มการชนไก่จะตดัสินไก่ตวันั�นว่าแพ ้
เมื-อทั�งสองฝ่ายปล่อยไก่เขา้ชนกนัแล้ว ฝ่ายหนึ- งฝ่ายใดจะมากล่าวหาว่าไก่ของตนถูกวางพิษ
ตอ้งปล่อยชนกนัแพห้รือชนะ 
 10. ไม่ใหบิ้ดพลิ�ว ไก่ทุกคู่เมื-อชนกนัถึงอนัยกพกัให้นํ� า 10 นาที เสียงโป๊กดงัขึ�นทั�งสองฝ่าย
นาํไก่เขา้ชนต่อไป หากฝ่ายหนึ-งนาํไก่เขา้ไปคอยอยูใ่นสังเวยีนอีกฝ่ายหนึ-งทาํท่าบิดพลิ�วไม่รีบนาํไก่
เขา้ชนตามกาํหนด ผูคุ้มการชนมีสิทธิc สั-งตั�งอนัซ้อม 2 นาที ถา้หากอนัซ้อมจมลง เสียงโป๊กดงัขึ�น
ก่อนนาํไก่เขา้ในสังเวยีน ผูคุ้มการชนไก่จะตดัสินใจใหไ้ก่ตวันั�นแพ ้
 11. ยกโดยลาํพงั ไก่คู่หนึ- งคู่ใดชนกนัไม่ถึง 12 อนั หรือหมดเวลา 19.00 น. ถา้หากเจา้ของ
หรือผูป้ล่อยไก่ทั�งสองฝ่ายตกลงยกเลิกกนัเอง โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูค้วบคุมบ่อนไก่ 19.00 น. 
เสียงโป๊กดงัขึ�น ผูค้วบคุมการชนไก่ จะให้ผูป้ล่อยจบัเช็ดหนา้ทนัทีขณะอยูใ่นสังเวียน เมื-อเช็ดหนา้
เสร็จแลว้ให้ปล่อยไก่ทั�งสองตวัเขา้หากนั ถา้ตวัหนึ-งไล่จิกหวัหรือจิกอีกตวัหนึ-งไม่จิกตอบหรือจิก
แลว้บิดหนา้หนีเพียงครั� งเดียวถือวา่แพ ้ถา้หากตวัที-เคยวิ-งหนีจิกตอบแลว้ไม่บิดหนา้หนีถือวา่เสมอกนั 
ตอ้งยกเลิกกนั และเมื-อทั�งสองฝ่ายปล่อยไก่เขา้หากนัตวัต่อยืนเฉยไม่ไล่จิกและ  ตวัรองกม้หวัไม่บิด
หนา้หนีถือว่าเสมอยกเลิกเช่นกนั ถา้หากหนีหน้ายกสุดทา้ย หรือ หมดเวลาดงักล่าวจบัไก่ออกสังเวียน
ไปโดย ไม่ทาํตามคาํสั-งผูคุ้มการชนไก่ถือวา่แพต้วัที-ปล่อยชนกนัยกสุดทา้ย ไม่ยอมสู้กบัคู่ต่อสู้ ถือวา่แพ้
เด็ดขาดจะตอ้งเสียค่านํ�าทั�งสองฝ่าย คือร้อยละ 5 บาท ตามจาํนวนเงินเดิมพนัที-วางไว ้
 12. ห้ามของมึนเมา เมื-อปล่อยไก่เขา้ชนกนัแลว้ เจา้ของหรือผูป้ล่อยไก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ- ง
เห็นวา่ไก่ตนสู้ฝ่ายตรงขา้มไม่ได ้จะนาํเอาของมึนเมา หรือสิ-งอื-นใดให้ไก่กินไม่ได ้ถา้หากไก่ตวัใด
เขา้ไปในสังเวยีนไม่ยอมสู้กบัคู่ต่อชนคือไม่จิกตอบ ไม่ยืนเตะ นอนอยูก่บัพื�นตลอดยกนั�น เมื-อเสียงโป๊ก
ดงัขึ�น ผูคุ้มการชนไก่จะตดัสินไก่ตวันั�นแพ ้
 ประโยชน์การของการเลี2ยงไก่ชน 
 กรมวชิาการเกษตร (2536 : 12) ไดส้รุปถึงประโยชน์ของไก่ชนไว ้5 ประการคือ 
 1. เป็นแหล่งอาหารโปรตีนของชาวบา้นในชนบทที-มีราคาถูก หาง่ายสะดวกที-สุด 
 2. เป็นรายไดเ้สริมแบบกระแสรายวนัของครอบครัวเกษตรกร  
 3. เนื�อของไก่พื�นเมิงรสชาติดี แน่น และไขมนันอ้ย ทาํใหไ้ก่ชนมีราคาสูงกวา่ไก่กระทง 
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 4. ไม่ตอ้งใชเ้ทคนิคสูง และมีราคาแพง 
 5. สอดคลอ้งกบัระบบเกษตรผสมผสานหรือแบบไร่นาสวนผสม  
 เกรียงไกร  โชประการ และคณะ (2543 : 48) ไดศึ้กษาถึงวตัถุประสงคข์องผูเ้ลี� ยงไก่ชน
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 
 1. เพื-อเป็นอาหารในครอบครัวโดยรู้จกักนัในชื-อไก่พื�นเมืองหรือไก่ไทย และถา้มีปริมาณ 
มากพอก็จาํหน่ายเป็นรายไดเ้สริม 
 2. เลี�ยงเพื-อความเพลิดเพลินหรือความสวยงาม 
 3. เลี�ยงเพื-อเป็นกีฬา เรียกวา่ ไก่ชนหรือไก่ตี  
 ไก่ชนสายพนัธ์ุท่าพริก ตําบลท่าพริก อาํเภอเมือง จังหวดัตราด  
 ประวติัการเลี� ยงไก่ชนของจงัหวดัตราดไม่มีบนัทึกเป็นตาํราไวเ้ด่นชัด จากคาํบอกเล่า
ของเซียนไก่รุ่นเก่ากล่าวไวว้า่ ไก่ชนมีมานานพร้อมกบัตน้กาํเนิดของคนในทอ้งถิ-นตั�งแต่บรรพบุรุษ 
ชาวบา้นเลี�ยงไวเ้ป็นอาหารและนาํมาชนเพื-อความเพลิดเพลินยามวา่ง ไก่ชนตราดของแต่ละพื�นที-ก็จะมี
เชิงการตีที-แตกต่างกนัออกไป แต่ตน้กาํเหนดไก่เชิงที-เซียนกล่าวไวแ้ละใหก้ารยอมรับวา่เป็นสุดยอด
ตน้ตาํหรับเชิงที-มีความโด่งดงั ตั�งแต่สมยัอดีดจนมาถึงปัจจุบนั นั-นคือ ไก่ชนสายพนัธ์ุท่าพริก เป็นไก่
ลูกเหล่าจากหมู่บา้นท่าพริก ซึ- งท่าพริก เป็นตาํบลหนึ-งในอาํเภอเมือง จงัหวดัตราด ผูสู้งอายุเล่าว่า 
ตรงท่านํ�าศาลเจา้พอ่ท่าพริก มีตน้พริกใหญ่ขึ�นอยูห่นึ- งตน้ ลาํตน้สูงใหญ่มาก ครั� นตอ้งการเก็บเมล็ดพริก
ไปรับประทานตอ้งใชไ้มส้อย ประกอบกบัท่านํ� าแห่งนี� เป็นบริเวณที-ชาวบา้นใชเ้ป็นท่านํ� าเทียบเรือ
สินคา้ มีเรือใบลาํใหญ่บรรทุกสินคา้ต่างๆ เช่น มูลเป็ด มูลไก่ กากปลา หรือสินคา้อื-นๆ ที-ชาวบา้น 
หามาไดน้าํมาขายที-นี- ส่วนมากจะซื�อขายกนัในช่วงบ่าย เพราะเรือหาปลาออกหาปลาในช่วงบ่าย
และกลบัเขา้มาบ่ายของวนัรุ่งขึ�น เวลาช่วงเรือเขา้จะมีสัญญาณเป่าแตรเสียงยาว แสดงว่าปลามาก  
ถา้เป่าแตรเสียงสั� นแสดงว่าปลาน้อย ชาวบา้นจะมาซื�อขายกนัที-นี- ชาวบา้นจึงเรียกว่า ท่าพริก 
นบัตั�งแต่นั�นมา พร้อมทั�งนาํไปตั�งชื-อวา่ ตาํบลท่าพริก มาจนถึงปัจจุบนั โดยชาวบา้นในพื�นที-มีอาชีพ 
ทาํนาและทาํสวนปลูกพริกขายตามชื-อ นอกจากจะมีความดงัเรื-องปลูกพริกไดง้ามและเผด็เป็นเลิศแลว้ 
ท่าพริกยงัมีของดีอีกอยา่งคือ ไก่ชน ที-มีชื-อเสียงโด่งดงัไปทั-วประเทศ รวมทั�งในประเทศอินโดนีเซียดว้ย 
ไก่ชนท่าพริกจะมีความโดดเด่นมากเรื-องชั�นเชิง จุดเด่นของไก่ชนท่าพริกตน้ตาํรับ คือ  
 1. ไก่ชนท่าพริกมีโครงสร้างใหญ่ อาจมีนํ�าหนกัถึง 4 กิโลกรัม 
 2. ไก่ชนท่าพริกจะมีสีประดูหางดาํเป็นสีหลกั ส่วนสีอื-นจะมีประปราย 
 3. ไก่ชนท่าพริกจะมีเชิงชนเนน้ล็อค มุด และมดั มีความรวดเร็วมากกวา่สายอื-นๆ 
 ไก่ชนท่าพริกถือว่าเป็นตระกูลไก่เชิงโดยกาํเนิดมีการผสมและพฒันาสายเลือดมาตั�งแต่อดีต 
และยงัเป็นตน้กาํเนิดสายเลือดเชิงให้กบัไก่เชิงอีกหลายพื�นที-ตลอดระยะเวลา 20 ปีที-ผา่นมา มีเซียนไก่
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จากหลายๆ แหล่งเขา้มานาํพอ่แม่พนัธ์ุจากถิ-นนี� ไปเพื-อพฒันาสายพนัธ์ุจนไดดี้ เช่น ไก่มีนบุรี หนองจอก 
ไก่พนสัชลบุรี ไก่โคราชวงันํ� าเขียว ไก่ปากช่องเขาใหญ่ ไก่ไฉนดอนเมือง ฟาร์มเรืองโรจน์ลพบุรี  
ไก่ไทยลาํพนูเหล่าป่าก๋อย เป็นตน้ ซึ- งลว้นแต่มีสายเลือดมาจากท่าพริกผสมอยูท่ ั�งสิ�น  
 ส่วนชั�นเชิงของไก่ชนท่าพริก นิสัยของไก่ท่าพริกเป็นไก่ที-ชอบเล่นเชิงมาก มีการถ่ายทอดมา
โดยสายเลือดจนถึงปัจจุบนั โดยช่วงยกแรกนิสัยการชนนั�นจะตีคู่ต่อสู้นอ้ย แต่จะเล่นเชิงให้คู่ต่อสู้
เหนื-อยลา้และหลงทางเสียก่อน หลงัจากนั�นเมื-อขึ�นยกสองจะเริ-มเป็นฝ่ายเขา้ทาํ และมกัจะทาํไดดี้ 
คู่ต่อสู้จบัทางลาํบาก เนื-องจากเป็นไก่ฉลาดมีการเปลี-ยนรูปแบบเชิงและพลิกแพลงการใชอ้ยูต่ลอดเวลา 
เช่น เมื-อไม่ไดเ้ชิงบนกดขี- ไม่ลง ก็จะลงคุมเชิงล่างเขา้ซุกปีก ตีตวั ตีหลงั หรือมุดหางตีทา้ยทอย เป็นตน้ 
ซึ- งเพลงการตีจะเปลี-ยนแปลงไดต้ามสถานการณ์ จดัอยูป่ระเภทไก่ ไอคิวสูง คู่ต่อสู้แกท้างลาํบาก 
เชิงการตีของไก่ท่าพริกสามารถจาํแนกออกเป็นกระบวนท่าไดด้งันี�  
 1. เชิงล็อกคอบน ลกัษณะเป็นการชนล็อกคอ ประชิดวงในหนาแน่น กดและขี-คอคู่ต่อสู้
ให้ตํ-าลงมา แลว้ไล่คอจากสามเหลี-ยมมาถึงทา้ยทอยแลว้ดึงตี บางตวัอาจจะเลือกตีเฉพาะส่วนหัว  
แต่บางตวัอาจจะมีการตีหลงัและ ลาํตวัดว้ย  
 2. เชิงขี-บน ลกัษณะเป็นการเขา้ทาํเร็วขึ�นกดขี- คลา้ยกบัเชิงล็อกคอบน แต่ไก่จะเนน้ไปที-
การใชอ้กทบัไหล่คู่ต่อสู้แลว้กดใหย้อ่ตํ-าลง บางตวัจะจิกหลงัหรือปีกตีตวั แต่บางตวัจะเอี�ยวคอมาจิก
หวัตีหนา้ ตีตา  
 3. เชิงสองคอ ลกัษณะไก่ชนสองคอเป็นไก่เดินบนจดั กอด กดขี-ซ้ายขวา เป็นไก่ที-ชอบ
เล่นคอ ตีคออ่อนจิกซ้ายขวาได ้ ชอบเอาอกทบัไหล่คู่ต่อสู้หวักดไปที-กลางหลงั ไล่กดตั�งแต่หลงัคอ 
และหัวจึงดึงทา้ยทอยตี โดยเฉพาะไก่ที-มีเชิงพิงแปะหน้าตี เดินช้า ส่วนมากจะเสียไพ่หงายหน้า 
ใหตี้เสมอ  
 4. เชิงเอี�ยวคออ่อน ลกัษณะเป็นไก่เชิงบน ชอบปลํ�าคอและขี-คู่ต่อสู้ หลงัจาก นั�นจะเอี�ยวคอ
มาจิกหวัตี เป็นไก่ที-เขา้ทาํเร็ว ตีประชิดวงใน 
 5. เชิงสองคอสองปีก ลกัษณะเป็นเชิงการชนที-ฉลาดมีลูกหากินมาก การเขา้ ทาํเชิงจะเร็ว 
เป็นไก่กอด กด ขี- เล่นเชิงบนก่อน แต่เมื-อพลาดท่าเพลี-ยงพลํ�าคู่ต่อสู้ หรือเจอไก่ที-สูงกว่า กดไม่ลง 
จะเปลี-ยนท่าจากเชิงบนลงมาเป็น เชิงล่าง มุดปีก มดัปีกตี เมื-อไดจ้งัหวะก็จะหาโอกาสขึ�นมาทาํเชิง
บนตีคู่ต่อสู้อีกครั� ง และจะเล่นเชิงสลบักนัทาํใหคู้่ต่อสู้สับสน  
 6. เชิงล่าง ลกัษณะเป็นไก่ที-ชอบเล่นเชิงล่างก่อนขึ�นบน โดยการวิ-งล่อ เขา้มุดปีก มดัปีก
ตีหน้าขาและลาํตวั และเมื-อคู่ต่อสู้อ่อนล้าได้จงัหวะก็จะขึ�นจากมุดปีกมาจิกคอตีจากด้านหลัง  
และเล่นเชิงบนสลบัไปดว้ย  
 7. เชิงมุดมดัปีกตีสวาป จะเป็นเชิงการทาํต่อเนื-องจากเชิงอื-นๆ เป็นการ ซ่อนหัวไม่ให ้
คู่ต่อสู้เห็น และเป็นการพกัเหนื-อยไปด้วย เมื-อได้โอกาสจะมุดหัวขึ�นบนดึงทา้ยทอยตีสีขา้งหลงั 
 และหวัส่วนทา้ยทอย  
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 8. เชิงมุดหวา่งขาไถนาตีหลงั เป็นเชิงต่อเนื-องจากเชิงอื-นๆ นิยมทาํสาน ต่อจากเชิงล่าง
มุดวา่งขาดนัขึ�นให้คู่ต่อสู้เสียหลกัแลว้ขึ�นมาตี บางครั� งเป็นการหยุดพกัเหนื-อยหลบหวัไม่ให้คู่ต่อสู้
เห็น หายเหนื-อยก็จะลุกขึ�น ดนัใหคู้่ต่อสู้เสียจงัหวะแลว้ขึ�นมาตี  
 โดยเชิงของไก่ชนที-พริกที-กล่าวมาสามารถที-จะทาํต่อเนื-องและประสานกนัไดใ้นไก่เชิงดี
ตีฉลาดจะทาํไดห้มดทุกเชิง ชนแต่ละยกจะมีการทาํเชิงไม่เหมือนกนั มีการสับเปลี-ยนเสมอ แต่บางตวั 
ก็ทาํไดแ้ค่บางส่วนเท่านั�น เชิงไก่ท่าพริกเป็นเชิง ที-ถ่ายทอดมาทางสายเลือด ลกัษณะไก่ท่าพริก ถา้มอง
จากรูปทรง ความสวยงาม อาจจะเป็นรองไก่ภาคอื-น ๆ อยูบ่า้ง เนื-องจากนกัเล่นที-นี-ไม่ไดเ้น้นไปที-
สีสันสวยงามตามตาํราจากเขตภาคกลาง เนน้ไก่ชนเก่ง ไก่ตราดแทรู้ปร่างจะไม่โปร่ง ขาสั�นแต่ไม่
ถึงกบัเตี�ย อกลํ-าคอสั�น แต่มีกระดูกที-หนาแขง็แรง ซึ- งการที-ไก่มีลกัษณะเช่นนี�นั�นจะมีผลเกี-ยวกบัเชิง
การตีดว้ย ขายาวเชิงไม่ดี เดินชา้ การเล่นสีจะเป็นสีไหนก็ได ้แต่ไก่ตราดส่วนมากจะเป็นสีผสม ประดู่
กบัเหลือง ซึ- งคนเล่นจะเนน้ไปที-เชิงดีตีเก่ง เกล็ดแขง้กบัสีขนจะมาเป็นรอง รูปทรงภายนอกของไก่ตราด 
- ท่าพริกไดด้งันี�   
 1. รูปทรง เป็นไก่ขนาดกลางนํ�าหนกัโดยเฉลี-ยไก่หนุ่ม 2.9 - 3.0 กก.ไก่ถ่าย 3.0 - 3.3กก.  
 2. สีไก่ตราดโดยส่วนมากจะเป็นไก่สีผสม เซียนไม่ไดเ้นน้วา่จะตอ้งตรงตามตาํรา เนน้ฝีตนั
ไก่เป็นหลกั สีที-พบมากจะเป็น สีประดู่แดง สีเหลืองหางดาํ สีเขียว  
 3. หนา้ รูปหนา้เล็ก เรียวแหลม ตุม้หูเล็กติดหนา้ เหนียงเล็กรัดตึงไม่หยอ่นยาน โขนงคิ�ว
นูนพอประมาณ ตาพอดีไม่ลึกหรือตื�นไป หงอนหินกอดกระหม่อม ไม่ใหญ่แต่ยาวถึงโคนปาก  
ปากคลา้ยปากนกแกว้ ส่วนบนโคง้งอส่วนล่างเรียวยาวรับกบัปากบน สีปากรับสีแขง้ รูปหนา้จดัอยู่
ในประเภทไก่ฉลาด บางตวั อาจมีเครา และขนขึ�นบริเวณส่วนหนา้และหวัดกมาก ขนตามตวัจะดก 
 4. คอ เป็นไก่ปลอ้งคอถี-ใหญ่สมส่วนกบัตวั คอไก่ตราดจะมีความแขง้แรงมากเนื-องจาก
เป็นอวยัวะส่วนที- ตอ้งใช ้กด ขี- คู่ต่อสู้  
 5. ลาํตวั เป็นไก่หนา อกหนา ลาํตวัจบับานหวับานทา้ย โคนหางใหญ่กา้นหางพุ่งโคง้ 
ลงดิน  
 6. ปีก พบมากที-สุดจะเป็นปีกสีดาํสนิท ปีกแขง็แรง ขนปีกหนา 
 7. ขา - แขง้ โคนขาแข็งแรงมีกลา้มเนื�อเด่นชดั แขง้เรียวกลม แต่ขา – แขง้ไก่ท่าพริก 
จะสั�นกวา่ไก่ ภาคกลาง เมื-อเปรียบไก่ถึงแมจ้ะนํ�าหนกัเท่ากนั แต่ไก่ท่าพริกจะเป็นไก่ที-สั�นเตี�ยกวา่  
 8. ขน - สร้อย ไก่ตราดเป็นไก่ที-ขนหนา สร้อยหนา โดยเฉพาะไก่ที-เล่นเชิงเก่งๆ ขนหวั
แทบจะไม่หลุดเลย สร้อยและขนโดยส่วนมากที-พบจะเป็นสีเหลืองและประดู่แดง  
 ลกัษณะไก่ท่าพริกมองดูจะเป็นไก่ที-ไม่มีความสวยงามสง่าเหมือนเช่นไก่ภาคกลางนกั 
เพราะเป็นไก่ที-ตวัใหญ่ลํ-าแต่ช่วงขาจะสั� นเตี� ย แต่ลกัษณะ ที-ออกมาเช่นนี� เป็นพนัธุกรรมของไก่  
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และเกี-ยวไปถึงเชิงการชน ไก่ตราดที-ล ํ-าเตี�ยจะเป็นไก่ที-เล่นเชิงไดเ้ร็วและดีมาก ต่างจากตวัที-ขายาวสูง
การเล่นเชิง จะชา้และความเก่งจะลดลง" การพฒันาสายพนัธ์ุไก่ท่าพริกในอนาคตเซียนและซุ้มที-เพาะ
ในปัจจุบนัไดพ้ยายามตดัจุดดอ้ยที-มีอยู่ในตวัออกไป คือ รูปทรงที-สั�นเตี�ย พฒันา พนัธ์ุให้มีรูปร่าง 
ที-ใหญ่ขึ�น บางซุ้มไดน้าํสายพนัธ์ุไซ่ง่อนเขา้มาผสม เพื-อปรับโครงสร้าง กระดูก ให้ไดไ้ก่รุ่นใหม่ 
ใหมี้รูปร่างที-สูงใหญ่ขึ�น หนงัหนาขึ�น แต่มีเชิงตีและการทาํเชิงก่อนตีเช่นเดียวกบัไก่ตราด ความเร็ว
อาจจะลดลงบา้งเมื-อมีตวัใหญ่ แต่ตีแม่น โครงสร้างเหมือนไก่ไซ่ง่อนแต่มีเชิงชนเหมือน ไก่ท่าพริก 
ซึ- งเหมาะที-จะนาํไปชนในแถบภาคกลางเพราะจะมีขนาดที-เท่ากนั สายเลือดไซ่ง่อนที-นิยมจะมีอยู่
ประมาณร้อยละ 25 จะไดโ้ครงสร้างดี ไก่ที-มีชั�นเชิงดี  

 ตลาดไก่ชน 
 การเลี� ยงไก่พื�นเมืองของเกษตรกร เกษตรกรสามารถพึ-งพาตนเองไดท้ั�งระบบ คือตั�งแต่
การผลิตจนถึงการตลาด โดยเกษตรกรตอ้งใชปั้จจยัการผลิตที-เป็นเงินสดตํ-ามาก กล่าวคือเกษตรกร 
มีพอ่แม่พนัธ์ุเป็นของตนเองเพื-อใชใ้นการผลิตลูกไก่ (ภาพประกอบ 5) ใชอ้าหารในธรรมชาติ เศษอาหาร
ในครัวเรือน หรืออาหารที-ผลิตไดใ้นทอ้งถิ-นในการเลี�ยงไก่ ใชส้มุนไพรเพื-อป้องกนัและหรือกาํจดั
โรคพยาธิ และเมื-อมีผลผลิตเกิดขึ�น ก็นาํมาบริโภคหรือจาํหน่ายโดยไม่มีปัญหาในเรื-องตลาด ซึ- งเป็น
ปัญหาสําคญัสําหรับผลผลิตการเกษตรหลายชนิดในประเทศไทย ระบบการผลิตไก่พื�นเมืองของ
เกษตรกร สามารถสรุปไดด้งัภาพประกอบ 5 
 
                                                        มีพอ่แม่พนัธ์ุไก่เป็นของตนเอง  
        
 
อาหารจากธรรมชาติผลิตไดเ้อง                   ลูกไก่         ยารักษาโรค-ธรรมชาติ 
 
 
                    ผลผลิต 
 
 
                            บริโภค                จาํหน่าย                 พอ่-แม่พนัธ์ุ       
 
ภาพประกอบ 5 แผนภาพแสดงระบบการผลิตไก่พื�นเมืองของเกษตรกร 
ที-มา : สวสัดิc   ธรรมบุตร.  2545.  14 
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 การตลาดไก่พื�นเมืองในอดีต ส่วนใหญ่จะอยูภ่ายในหมู่บา้นหรือระหวา่งหมู่บา้นใกลเ้คียง

และเป็นการขายตรงผูบ้ริโภค 1) คือเกษตรกรดว้ยกนัเอง การจาํหน่ายผา่นพ่อคา้คนกลาง 1) มีนอ้ยมาก 

ยกเวน้บางหมู่บา้นที-อยูใ่กลต้ลาดและการคมนาคมสะดวก (ภาพประกอบ 5) การซื�อขายไก่พื�นเมือง

ในหมู่บา้นจะมีเป็นครั� งคราวคือ เมื-อมีแขกมาเยี-ยมเยยีนก็จะหาซื�อไก่พื�นเมืองมาปรุงอาหารเพื-อเลี� ยง

รับรอง ช่วงที-มีการซื�อขายกนัมากคือ ฤดูดาํนาและเกี-ยวขา้ว ไก่พื�นเมืองจะมีราคาแพงและหาซื�อไดย้าก 

ถึงแมไ้ก่พื�นเมืองในช่วงฤดูหนาวนี� จะมีมากกว่าฤดูอื-น แต่เกษตรกรก็ไม่นิยมขายนอกจากมีความ

จาํเป็นตอ้งใชเ้งินสด เพราะตอ้งการเก็บไวใ้ชเ้ป็นอาหาร 

 ตลาดไก่พื�นเมืองในปัจจุบนั สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2539 : 28) รายงานวา่ไก่พื�นเมือง

ในประเทศเพิ-มขึ�นถึง 64% คือจาก 50 ลา้นตวัในปี พ.ศ.2534 เป็น 82 ลา้นตวัในปี พ.ศ.2539 จาํนวน

ไก่พื�นเมืองที-เพิ-มขึ�นนี�  อาจเป็นเพราะการเพิ-มจาํนวนประชากรที-ทาํให้เกษตรกรผูเ้ลี� ยงไก่พื�นเมือง

เพิ-มขึ�นอีกประการหนึ-งคือ การเพิ-มจาํนวนไก่ต่อครัวเรือนของเกษตรกรบางรายที-ไดรั้บคาํแนะนาํ

การปรับปรุงพนัธ์ุการเลี�ยงไก่พื�นเมือง เกษตรกรนาํไก่พื�นเมืองมาจาํหน่ายนอกหมู่บา้นเพิ-มขึ�น ทั�งในรูป

ของการขายโดยตรงกบัผูบ้ริโภค และหรือผา่นพ่อคา้คนกลาง ในอดีตพ่อคา้คนกลางส่วนใหญ่เป็น

ชาวไทยเชื�อสายจีน แต่ปัจจุบนัพอ่คา้คนกลางทั�ง 1) และ 2) ที-เป็นเกษตรกรมีมากขึ�น ทั�งนี� เนื-องจาก

เกษตรกรจาํนวนหนึ-งเคยออกไปทาํงานต่างถิ-นทาํให้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ดา้นการตลาด

และหรือไดรั้บความรู้จากสื-อต่าง ๆ อย่างไรก็ตามในช่วงปกติการซื�อขายไก่พื�นเมืองก็จะอยูเ่ฉพาะ

ภายในพื�นที-เขตอาํเภอหรือจงัหวดัเท่านั�น ยกเวน้ตลาดกลางกรุงเทพฯ ไก่ที-ขายในระดบัอาํเภอ จงัหวดั 

และตลาดกลางในกรุงเทพฯ จะมีคุณภาพและลกัษณะจาํเพาะมากกวา่ตลาดทอ้งถิ-น กล่าวคือจะตอ้ง

เป็นไก่รุ่น นํ�าหนกัตวัไม่เกิน 2 กิโลกรัม คุณภาพเนื�อไก่ตอ้งดี สีค่อนขา้งเหลือง ขนเรียบเป็นมนั อกโต 

ที-สําคญัตอ้งไม่เป็นโรค หรือมีแผลบนลาํตวั ถา้เป็นไก่สาวขนสีดาํยงัไม่ไข่ นํ� าหนกัตวัประมาณ 1.3 

กิโลกรัม จะไดร้าคาดีกวา่ ตลาดในกรุงเทพฯ ที-มีการซื�อขายไก่พื�นเมืองเป็นประจาํ คือ ตลาดคลองเตย 

กบัเยาวราช ราคาที-ขายจะต่างกนัตามฤดูกาล โดยฤดูร้อนกบัฤดูหนาวไก่จะมีราคาสูงกวา่ฤดูฝนเฉลี-ย

กิโลกรัมละ 5 บาท ช่วงที-ไก่ราคาตกที-สุดคือ เทศกาลกินเจ ช่วงที-ไก่ราคาสูงสุดคือเทศกาลตรุษจีนโดย

ภาพรวมอาจกล่าวไดว้า่ ตลาดไก่พื�นเมืองยงัเปิดกวา้งอยู ่ทั�งในระดบัทอ้งถิ-นและในเมือง 

 ตลาดไก่พื�นเมืองในอนาคต แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนดว้ยกนั คือ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

ตลาดในประเทศยงัมีความตอ้งการไก่พื�นเมืองทั�งในระดบัทอ้งถิ-นและระดบัในเมือง โดยเกษตรกร

ผูเ้ลี� ยงไก่พื�นเมืองซึ- งมีประมาณครึ- งหนึ- งของประชากรทั�งประเทศสามารถนาํผลผลิตที-ไดม้าจาํหน่าย

ด้วยตนเองและหรือผ่านพ่อค้าคนกลางโดยได้รับผลตอบแทนที-ค่อนขา้งเป็นธรรม ที-สําคญัคือ  

ไม่เป็นระบบผกูขาดและมีการกระจายรายไดอ้ยา่งทั-วถึง ดงันั�นในแง่ของตลาดควรคงรูปแบบเดิมไว ้
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โดยภาครัฐควรให้การสนบัสนุนการจดัตั�งตลาดชุมชนอยา่งจริงจงั ตลาดต่างประเทศ ไก่พื�นเมือง

เป็นที-นิยมของผูบ้ริโภคของทุกประเทศในเขตเอเชีย เช่น จีน ญี-ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  

และอินโดนีเซีย โดยไก่พื�นเมืองแทเ้ป็นไก่ที-ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคเป็นอนัดบัหนึ-ง รองลงมา

คือไก่ลูกผสมพื�นเมือง และสุดทา้ยคือไก่เนื�อ ไก่พื�นเมืองที-ตลาดตอ้งการมีขนาดตั�งแต่ 1.5 - 2.0 

กิโลกรัม/ตวั โดยเฉพาะไก่สาวที-มีอายพุร้อมที-จะไข่หรือเริ-มไข่ (สวสัดิc   ธรรมบุตร.  2545 : 12) 

 ตลาดไก่พื�นเมืองเป็นตลาดทอ้งถิ-น ซื�อขายกนัในหมู่บา้น แลว้ส่งไปขายตลาดใหญ่ในจงัหวดั
และกรุงเทพฯ และเป็นการบริโภคภายในประเทศซึ- งก็เป็นวิธีการที-ถูกเพราะเป็นการส่งเสริมให้มี
การผลิตเองบริโภคเอง และใหป้ระชาชนในชนบทไดมี้อาหารประเภทโปรตีนพอเพียง 
 การเพิ-มมูลค่าของไก่พื�นเมืองเป็นวิธีแบ่งปันผลประโยชน์ให้เกษตรกรไดอี้กวิธีหนึ-ง เช่น 
ไก่แจพ้ื�นเมืองขนสีทอง ดาํ หรือสีประดู่ เป็นตน้ เป็นไก่สวยงามราคาแพง หรือไม่ก็สายพนัธ์ุไก่ชน
ก็ดี เพราะถา้ชนเก่ง สายเลือดชนเก่ง ก็สามารถขายไดร้าคา อีกประการหนึ-ง ไก่ชนเป็นไก่สายเลือด
ค่อนข้างบริสุทธิc  และเป็นไก่ที-เกี-ยวข้องกับวฒันธรรมไทยมานับร้อยๆ ปี นอกจากนี� ยงัเป็นไก่ 
ที-แข็งแรง ไม่ขี� โรค กล้ามเนื�อใหญ่ ไข่ดก ลูกดก ฟักไข่ได้เอง และเมื-อนํามาประกอบอาหาร 
มีรสชาติดี ดงันั�น การเลือกพนัธ์ุที-อนุรักษ์ก็สามารถเพิ-มมูลค่าของไก่สายพนัธ์ุนั�นๆ ได ้อย่างไรก็ดี 
ไก่พนัธ์ุพื�นเมืองที-มีอยูท่ ั-วไปทุกวนันี�  คาดวา่ 80-90% เป็นไก่ที-เป็นสายพนัธ์ุไก่ชน ดูไดจ้ากแม่ไก่
ประมาณ 90% จะมีขนสีดาํ ตวัผูจ้ะเป็นไก่ขนเหลืองหางขาว หรือประดู่หางดาํ 
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ 
 โคมิยาม่า และอิเกียว (Komiyama and Ikeo.  2003 : Abstract) ไดศึ้กษาเรื-อง ที-มาของไก่ชน 
กล่าววา่ ประเพณีของชนไก่เป็นที-แพร่หลายไปทั-วโลก ไม่มีขอ้สงสัยว่าไก่ชนมีการพฒันาร่วมกนั
กบัวฒันธรรมของมนุษยข์องชนไก่เป็นเวลานานคือ ประเทศญี-ปุ่นมีกลุ่มของไก่ชนที-เรียกว่า "Shamo" 
ที-ใชเ้ฉพาะสําหรับชนไก่เป็นอยา่งดี ขั�นตอนของการกระจายทางภูมิศาสตร์ของชนไก่และเส้นทาง
การเขา้มาของไก่ชนญี-ปุ่นมีความเด่นชดั การศึกษาวิวฒันาการระดบัโมเลกุลของไก่ชนจะเห็นไดช้ดัว่า
เป็นประโยชน์อยา่งลึกซึ� งในความเขา้ใจ ไม่เพียงแต่กาํเนิดวิวฒันาการของ "Shamo" แต่ยงัขั�นตอน
การกระจายของชนไก่เป็นวฒันธรรม ในการศึกษานี� เราเก็บตวัอยา่งเลือดของไก่ชนจาก 11 จงัหวดั
ที-แตกต่างกนัในประเทศญี-ปุ่น จากนั�นชาติพนัธ์ุ (Phylogenetic) ตน้ไมใ้ชส้ร้างทั�งหมดจาก 42 mtDNAs 
(1100 bp) ติดใจ มนัแสดงให้เห็นว่า Shamo ญี-ปุ่นถูกแยกออกมาอย่างเห็นได้ชัดเป็นสองกลุ่มที-
แตกต่างกนักลุ่มหนึ-งที-มีตวัอยา่งจากเกาะโอกินาวาและกลุ่มอื-นประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
มาจากคิวชูและฮอนชูของญี-ปุ่น มนัแสดงให้เห็นว่า Shamo ญี-ปุ่นจะตอ้งถูกนาํไปยงัประเทศญี-ปุ่น
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จากสองตน้กาํเนิดที-แตกต่างกนั การตรวจสอบของเราบนัทึกทางประวติัศาสตร์แสดงให้เห็นว่า 
ผลของการวิเคราะห์สายวิวฒันาการมีความสอดคลอ้งกบัมุมมองที-ญี-ปุ่น Shamo ไดม้าจากเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละจีนแผน่ดินใหญ่เป็นอิสระ แต่ก็ภูมิศาสตร์บิตผสมหลงัจากนั�น 
 Liu and Yao.  (2006 : Abstract) ไดศึ้กษาเรื-อง ความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของไก่ชนจีน 
และญี-ปุ่นเปิดเผยโดยโครงการเปลี-ยนแปลงลาํดบั mtDNA กล่าววา่ ไก่มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน
ยอ้นกลบัไปเป็นช่วงตน้ปี 2500 ที-ผา่นมาในประเทศจีน ชนไก่ถูกพนักบัวฒันธรรมประเพณีของมนุษย์
ช่วยกระจายไก่ทั-วโลกและมีอิทธิพลต่อการเลือกสายพนัธ์ุที-ตามมา ดงันั�นการติดตามการกาํเนิดของ
ไก่ชนสามารถสะทอ้นการกระจายของวฒันธรรมชนไก่ ในการศึกษานี� เราเมื-อเทียบกบัที-มี mtDNA 
ลาํดบัภูมิภาคควบคุมในไก่ชนจีนและญี-ปุ่นในการทดสอบสมมติฐานที-เสนอเมื-อเร็วๆ นี� ที-อยูเ่บื�องหลงั
ที-มาคู่ของวฒันธรรมชนไก่ญี-ปุ่น (จากประเทศจีนและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งอิสระ) เราไดรั้บ
มอบหมาย mtDNAs ไก่ชนส่วนประกอบดว้ยสายพนัธุ์ (Matrilineal) ที-แตกต่างกนั หรือชาติพนัธ์ุ 
(Phylogenetic Clades) ที-โผล่ออกมาจากตน้ไมส้ายวิวฒันาการและรายละเอียดของเครือข่าย
และเปรียบเทียบความแตกต่างของความถี-ระหวา่งไก่ชนจีนและญี-ปุ่น ในบรรดาหกสายพนัธ์ุ(AF) ระบุ
ไก่ชนญี-ปุ่นพบบ่อยที-สุดในพนัธุกรรม C และ D (74%, 32/43) ในขณะที-มากกว่าครึ- งหนึ- งของ
กลุ่มตวัอยา่งไก่ชนจีน (69%, 35/51) ถูกจดักลุ่มในพนัธุกรรมและพบเป็นประเภทกลุ่มบี ไก่ชนในญี-ปุ่น
ไดรั้บมอบหมายให้พนัธุกรรม A, B, และ E ถูกใชร่้วมกนักบักลุ่มตวัอยา่งจีนหรือแตกต่างไปจาก
ประเทศจีนอย่างใกลชิ้ดโดยไม่เกินระยะทางที-สามกลายพนัธ์ุนี� รูปแบบทางพนัธุกรรมเป็นไปตามที-มา 
คู่เสนอของไก่ชนญี-ปุ่น แต่ได้ออกจากห้องพกัสาํหรับที-มาเดียวของไก่ชนญี-ปุ่นจากประเทศจีน
โครงสร้างทางพนัธุกรรมของไก่ชนในประเทศจีนและญี-ปุ่นอาจไดรั้บอิทธิพลจากการเลือกสายพนัธ์ุ 
ที-ตามมาและการอนุรักษไ์ก่ชนหลงัจากการแนะนาํเบื�องตน้ 
 งานวจัิยในประเทศ 

 วเิศษ อคัรวิทยากุล (2543 : ไม่ปรากฏเลขหนา้) ตอ้งพิจารณาตั�งแต่ลกัษณะที-ดีของไก่ชน
พอ่แม่พนัธ์ุ ตอ้งมีลกัษณะที-ดีตรงตามตาํรา การเริ-มตน้การเลี�ยงอาจทาํไดห้ลายวิธี เช่น การซื�อลูกไก่
มาเลี� ยง ซื�อไก่รุ่นหรือแม่ไก่นาํมาเลี� ยง แลว้ผสมพนัธ์ุเอง หรืออาจซื�อไข่มาให้แม่ไก่ฟัก การซื�อลูกไก่
หรือไข่จากเจา้ของเลา้ที-เชื-อถือไดเ้ป็นวธีิการประหยดัและนิยมมากที-สุด การเลี�ยงเลี� ยงไดทุ้กฤดูกาล 
แต่ที-เหมาะสมควรเป็นปลายฤดูฝนหรือตน้ฤดูหนาว เพราะเป็นช่วงที-อากาศเยน็สบาย ทาํให้ไก่โตเร็ว
แข็งแรงและไม่มีพยาธิรบกวนมากนกั ควรเลือกทาํเล ขนาดเลา้และอุปกรณ์ที-เหมาะสม การให้อาหาร
ตอ้งเพียงพอเหมาะสมกบัไก่แต่ละขนาดอาย ุโดยแบ่งเป็นอาหารสําหรับลูกไก่ อาหารสําหรับไก่รุ่น 
อาหารสําหรับไก่ชนที-โตแล้ว นอกจากนี� ยงัตอ้งมีการทาํวคัซีนตามโปรแกรมที-บริษทัแนะนาํไว ้
และการใหย้าปฏิชีวนะเพื-อการป้องกนัและรักษาโรค 
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 จาํลอง  ผูกดวง และคณะ (2543 : 89-95) ไดศึ้กษาถึงอิทธิพลของฤดูกาลที-มีผลต่อการ 
ฟักออกแบบธรรมชาติของไก่พื�นเมืองในฟาร์มของเกษตรกร จงัหวดับุรีรัมย ์ในสภาพการจดัการ
ของเกษตรกร สรุปได้ว่า การฟักออกแบบธรรมชาติของแม่ไก่พื�นเมืองนั�น การฟักในฤดูหนาว 
(พฤศจิกายน – กุมภาพนัธ์) ทาํให้มีการฟักออกดีกว่าฤดูร้อน (มีนาคม – มิถุนายน) และฤดูฝน 
(กรกฎาคม – ตุลาคม) ดงันั�น เกษตรกรผูเ้ลี� ยงไก่พื�นเมืองในจงัหวดับุรีรัมย ์และจงัหวดัใกลเ้คียง 
ควรจดัการใหแ้ม่ไก่มีการฟักในฤดูหนาวใหม้ากที-สุด จึงจะทาํให้การฟักไข่ ไดผ้ลดีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และไดป้ริมาณลูกไก่เพียงพอต่อความตอ้งการ เนื-องจากฤดูหนาวมีอุณหภูมิพอเหมาะและอากาศเยน็ 
พอ่แม่ไก่ไม่เครียด ทาํใหไ้ข่สมบูรณ์เปอร์เซ็นตมี์เชื�อสูงและในขณะเดียวกนัแม่ไก่ที-ฟักไข่ จาํทาํการ
ฟักไข่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนี�  อายุการผลิตไข่ ที-มีเชื�อของพ่อแม่ไก่ และความสามารถ 
ในการฟักไข่แบบธรรมชาติของไก่พนัธ์ุพื�นเมือง เพศผูค้วรมีอายุตั�งแต่ 9 เดือนถึง 3 ปี และเพศเมีย
ควรมีอายตุั�งแต่ 7 เดือน ถึง 3 ปี 
 เฉลิมชยั  มหาชน (2545 : 19) วิจยัเรื-อง สายพนัธ์ุไก่และการชนไก่ในจงัหวดันครปฐม พบว่า 
จงัหวดันครปฐม เลี� ยงไก่ชนอยู ่2 ระดบั คือ การเลี�ยงในระกบัชาวบา้น และการเลี�ยงในระดบัฟาร์ม
ไก่ชน มีทั�งเลี� ยงไวดู้เล่น เลี� ยงเพื-อการประกวด และเลี�ยงเพื-อเป็นไก่ชนในสนามชนไก่ การเลี�ยงไก่ชน
ในจงัหวดัยงัคงรักษาไวซึ้งภูมิปัญญาที-สืบทอดกนัมาจนส่งผลให้ไก่ชนไทยสามารถรักษาสายพนัธ์ุ 
มาไดจ้นทุกวนันี�  
 อภิรัฐ  ปัจจุทา (2546 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการเลี�ยงไก่ชน ในอาํเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 
จากเกษตรกรทั�ง 3 กลุ่ม สรุปไดว้า่วธีิการจดัหาพอ่แม่พนัธ์ุที-ผูเ้ลี�ยงไก่ชนขนาดเล็กนิยมมากที-สุด คือ 
การเพาะเลี�ยงเอง วิธีการจดัหาพ่อพนัธ์ุ ของฟาร์มขนาดใหญ่ เพาะเลี�ยงเองและซื�อจากฟาร์มเอกชน
ขนาดใหญ่ในพื�นที-และต่างพื�นที- เกษตรกรขนาดใหญ่ นิยมเลือกซื�อจากเหล่ากอ ลกัษณะของไก่ชน 
และความน่าเชื-อถือของผูเ้ลี� ยง เกษตรกรทั�ง 3 กลุ่ม นิยมจาํหน่ายไก่ชนที-ฟาร์มเลี� ยงมากที-สุด 
เกษตรกรขนาดเล็ก ผูซื้�อและผูข้ายกาํหนดราคาร่วมกนั เกษตรกรขนาดใหญ่ ผูข้ายสามารถกาํหนด
ราคาไดม้ากกวา่ผูซื้�อ การชาํระเงินนิยมเป็นเงินสด ดา้นการตลาด เกษตรกรทั�ง 3 กลุ่มนิยมขายในฟาร์ม
ของตนเองมากที-สุด เกษตรกรขนาดเล็กจะใชทุ้นส่วนตวัในการเลี�ยงไก่ชน ร้อยละ 100  
 ภทัรพงษ ์ เกริกสกุล  (2548 : บทคดัยอ่) ทาํการศึกษา “ระบบการเลี�ยงไก่ชน : กรณีศึกษา 
บา้นหวา้ และบา้นเหล่าโพนทอง ตาํบลบา้นหวา้ อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น” พบว่า ผูเ้ลี� ยงไก่
ส่วนใหญ่ใกลชิ้ดกบับิดาที-เลี� ยงไก่ชน จึงมีความชอบในลีลาของไก่ชน เป็นปัจจยัที-สําคญัในการ
ตดัสินใจเลี�ยงไก่ชน ผูเ้ลี�ยงไก่ชนส่วนใหญ่มีประสบการณ์เลี�ยงมากกวา่ 20 ปี 

 



บทที� 3 
วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 การศึกษาครั
 งนี
 มุ่งศึกษา “การศึกษาธุรกิจการเลี
ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี” 
รวมทั
งศึกษาปัญหา และขอ้เสนอแนะในการเลี
ยงไก่ชน ซึ- งมีวธีิการดาํเนินการศึกษาดงันี
  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเครื-องมือที-ใช่ในการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที-ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 การกาํหนดประชากร 
 ประชากรที-ใชใ้นการวิจยัครั
 งนี
  ไดแ้ก่ ประชากรกลุ่มผูเ้ลี
 ยงไก่ชน ในอาํเภอเมือง จงัหวดั
จนัทบุรี 
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งที-ใชใ้นการวจิยัครั
 งนี
  ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ลี
 ยงไก่ชน ในอาํเภอเมือง จงัหวดัตราด โดยมี
เป้าหมายจาํนวน 60 กลุ่มตวัอย่าง วิธีการเลือกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เกี-ยวกบั
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผูเ้ลี
ยงไก่ชน มีรายละเอียดดงันี
  
 1. การวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) มีเป้าหมายจาํนวน 60 กลุ่มตวัอย่างที-อยูใ่น 
เขตพื
นที-อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ณ สนามชนไก่จนัทบุรี 
 2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual Depth Interview) เกี-ยวกบัสภาพการเลี
ยง 
และความรู้ในการเลี
ยงไก่ชน จาํนวน 10 คน 
 3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสัมภาษณ์และสนทนากนัแบบ
เจาะประเด็นดว้ยการเชิญผูร่้วมสนทนามารวมเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5 คน เปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาแลกเปลี-ยนทศันะกนัอยา่งกวา้งขวางในประเด็นต่างๆที-เราตอ้งการแลว้พยายามหา
ขอ้สรุป 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื-องมือที-ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสัมภาษณ์ที-ผูว้ิจยัสร้างขึ
นเอง และทาํ
การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง เรื-อง ธุรกิจการเลี
 ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ซึ- งมี
ส่วนประกอบดงันี
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 1. แบบวิจยัเชิงสาํรวจ ในส่วนที- 1 เกี-ยวกบัลกัษณะพื
นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคม 
ของผูเ้ลี
ยงไก่ชน 
 2. แบบสัมภาษณ์เจาะลึกในส่วนที- 2 เกี-ยวกบัสภาพการเลี
ยง และความรู้ในการเลี
ยงไก่ชน 
 3. การสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus group Discussion) ผูเ้กี-ยวขอ้งทีมีความสัมพนัธ์ในเชิงสังคม
จาํนวน 5 คน เกี-ยวกบั ปัญหา การแกปั้ญหา และขอ้เสนอแนะในธุรกิจการเลี
ยงไก่ชน (ส่วนที- 3 ปัญหา 
การแกปั้ญหา และขอ้เสนอแนะในการทาํธุรกิจเลี
ยงไก่ชน) 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารที-เกี-ยวขอ้ง (Documentary Research) โดยการเก็บขอ้มูลจากตาํรา 
เอกสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจยัจากแหล่งทั
งในประเทศและนอกประเทศที-เกี-ยวขอ้ง เพื-อที-จะเขา้ใจ
เรื-องราวไดลึ้กซึ
 งยิ-งขึ
น 
 2. การเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Fieldwork Research) เป็นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการเก็บ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลเพื-อความละเอียดและความสมบูรณ์
ของงานวจิยัมากขึ
น ไดแ้ก่ 
 ขั'นตอนในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยัจดัทาํหนงัสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เพื-อขอความร่วมมือ
กบันายบ่อนสนามไก่ชนเจา้ของพื
นที- 
 2. นาํแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth Interview) เป็นการซกัถามพดูคุยกนัระหวา่ง 
ผูส้ัมภาษณ์และผูใ้หส้ัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึกลว้งคาํตอบอยา่งละเอียดถี-ที-สร้างขึ
นไปเก็บรวบรวม
ขอ้มูลภาคสนาม ผูว้จิยัไดน้าํแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ให้ผูเ้ชี-ยวชาญทาํการตรวจสอบ
ความตรง (Validity) เนื
อหา ซึ- งดูความสอดคลอ้งของประเด็นดชันีความสอดคลอ้ง ระหวา่งขอ้คาํถาม
และวตัถุประสงค ์(Item Congruence Index) หรือ IOC เกณฑป์ระเมินจากผูเ้ชี-ยวชาญ  3 ระดบั คือ 1  

หมายถึง  สอดคลอ้ง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ  -1 หมายถึง ไม่สอดคลอ้งจากผูเ้ชี-ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน 
 3. หลงัจากแกไ้ขเสร็จนาํไปใหที้-ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครั
 ง 
 4. เมื-อแกไ้ขใหเ้หมาะสมแลว้จึงนาํไปใชส้าํหรับสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลที-ไดท้าํการรวบรวมและตรวจสอบความเรียบร้อย จะนาํมาทาํการวิเคราะห์ มีขั
นตอน
การดาํเนินการดงันี
  
 1. ลกัษณะพื
นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของผูเ้ลี
 ยงไก่ชน สภาพการเลี
ยง
ไก่ชน ปัญหาและขอ้เสนอแนะ ของผูเ้ลี
ยงไก่ชน วเิคราะห์โดยใชค้่าความถี- (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี-ยเขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าตํ-าสุด (Minimum) 
โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  
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 2. เพื-อศึกษาสภาพการเลี
ยง วธีิการจดัการธุรกิจการเลี
ยงไก่ชนในดา้นการผลิต และการตลาด
ของผูเ้ลี
ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
  2.1 วเิคราะห์เนื
อหา และสรุปพรรณนา 
  2.2 วเิคราะห์จากการสังเกต 
 3. ปัญหาและขอ้เสนอแนะของธุรกิจการเลี
ยงไก่ชน อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ใชว้ิธีการ
สนทนากลุ่มจาํนวน 5 คน ผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการสรุปภายในประเด็นดงักล่าว 
   
สถิติใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลสาํหรับการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการทางสถิติดงันี�  ใชว้ิธีการวิเคราะห์

เนื
อหา (Content Analysis) สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลประเด็นที-เกี-ยวกบัคาํถามปลายเปิด และจดักลุ่มคาํ

ตอบที-คลา้ยหรือเหมือนกนั แลว้นาํเสนอให้อยูใ่นเชิงพรรณนาวิเคราะห์ และอภิปรายอยูใ่นรูปแบบ

ความเรียง 

 สถิติพื�นฐาน 

 1.  ค่าร้อยละ (Percentage) 

 2.  ค่าคะแนนเฉลี'ย (Mean) 

 3.  ค่าความเบี'ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ 

 หาค่าความเชื'อมั'นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชส้ัมประสิทธิ, แอลฟ่า (Alpha - 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.  1970 : 169) 
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บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการวจิยัเรื�อง “การศึกษาธุรกิจการเลี�ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี” ผูว้ิจยัไดเ้ก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากประชากรเป้าหมาย สุ่มแบบสะดวก กลุ่มเป้าหมายครบ จาํนวน 60 คน หลงัจากนั�น

นาํมาวเิคราะห์ประมวลผลและสังเคราะห์ ดงันี�  

 

ตอนที� 1 ลกัษณะพื�นฐานทางเศรษฐกจิและสังคม 

 ลกัษณะพื�นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของผูเ้ลี� ยงไก่ชน สภาพการเลี�ยงไก่ชน 

ปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูเ้ลี�ยงไก่ชน วิเคราะห์โดยใชค้่าความถี� (Frequencies) ค่าร้อยละ(Percentage) 

ค่าเฉลี�ยเขคณิต (Arithmetic Mean) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  

 

ตาราง 2 จาํนวน ค่าร้อยละของวตัถุประสงคใ์นการเลี�ยงไก่ชน 

 

วตัถุประสงคใ์นการเลี�ยงไก่ชน จาํนวน ร้อยละ 

เพาะขาย 6 10.00 

เลี�ยงไวช้นในบ่อน 52 86.70 

ทั�งเพาะขายและเลี�ยงไวช้นในบ่อน 2 3.30 

รวม 60 100.00 

 

 จากตาราง 2 ผูต้อบแบบสอบถามมีวตัถุประสงค์ในการเลี�ยงไก่ชน พบวา่ กลุ่มผูเ้ลี� ยงไก่ชน  

จาํนวน 60 คน ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์จะเลี� ยงไวช้นในบ่อนมากที�สุด จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 

86.7 รองลงมา คือ เพาะขาย มีจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และทั�งเพาะขายและเลี� ยงไวช้น 

ในบ่อน มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30  
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ตาราง 3 ค่าจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 
ชาย 59 98.30 
หญิง 1 1.70 

รวม 60 100.00 

 
 จากตาราง 3 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 60 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จาํนวน 59 คน คิด
เป็นร้อยละ 98.30 รองลงมาไดแ้ก่ เพศหญิง จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 
  
ตาราง 4 ค่าจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 
ตํ�ากวา่20 ปี 
21 -35 ปี 
36 -45 ปี 
46 ปีขึ�นไป   

2 
8 

29 
21 

3.34 
13.34 
48.34 
34.98 

รวม 60 100.00 

 
 จากตาราง 4 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 60 คน ส่วนใหญ่ มีอาย ุ36-45 ปีมากที�สุด จาํนวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 48.34 รองลงมา ไดแ้ก่ อาย ุ46 ปีขึ�นไป จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 34.98 อาย ุ
21-35 ปี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.34 และตํ�ากวา่ 20 ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.34 
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ตาราง 5 ค่าจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

การศึกษา จาํนวน ร้อยละ 
ตํ�ากวา่ ป.4 4 6.70 
ป.4 20 33.30 
ป.6 13 21.70 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 8 13.30 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 4 6.70 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 4 6.70 
ปริญญาตรี 6 10.00 
สูงกวา่ปริญญาตรี 1 1.70 

รวม 60 100.00 
 
 จากตาราง 5 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 60 คน ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาที�ระดบั ป.4 
มากที�สุด จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30  รองลงมา ไดแ้ก่ ป.6  จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 ระดบั ป.4 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่า มีจาํนวน
เท่ากนั คือ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70  และสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70  
 
ตาราง 6 ค่าจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานภาพ 
  

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 
โสด 9 15.00 
สมรส 50 83.30 

หมา้ย 1 1.70 

รวม 60 100.00 
 
  จากตาราง 6 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 60 คน ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส มากที�สุด 
จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 83.30  รองลงมา ไดแ้ก่ โสด  จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00  และ
หมา้ย จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70  
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ตาราง 7 ค่าจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามอาชีพหลกั 
  

อาชีพหลกั จาํนวน ร้อยละ 
การเกษตร 13 21.70 

รับจา้ง 9 15.00 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 7 11.70 

ธุรกิจส่วนตวั 10 16.70 

เลี�ยงไก่ชน 5 8.30 

อื�นๆ  16 26.70 

รวม 60 100.0 

 
 จากตาราง 7 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 60 คน ส่วนใหญ่ มีอาชีพหลกัเป็นอื�นๆ  มากที�สุด 
จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70  รองลงมา ไดแ้ก่ การเกษตร จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70  
ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 รับจา้ง จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70 และเลี�ยงไก่ชน จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.30  
 
ตาราง 8 ค่าจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามสมาชิกในครัวเรือน 
 

สมาชิกในครัวเรือน จาํนวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 3 คน  22 36.67 
4 – 6 คน 36 60.00 

7 คนขึ�นไป 2 3.33 

รวม 60 100.00 

 
  จากตาราง 8 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 60 คน ส่วนใหญ่ มีสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน
มากที�สุด จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00  รองลงมา ไดแ้ก่ นอ้ยกวา่ 3 คน  จาํนวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.67  และ7 คนขึ�นไป จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  
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ตาราง 9 ค่าจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามจา้งแรงงานประจาํการเลี�ยงไก่ชน 
 

การจา้งแรงงานประจาํในการเลี�ยงไก่ชน จาํนวน ร้อยละ 
มี 3 5.4 
ไม่มี 53 94.6 

รวม 60 100.0 
 
 จากตาราง 9 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 60 คน ส่วนใหญ่ ไม่มีการจา้งแรงงานประจาํใน
การเลี�ยงไก่ชนมากที�สุด จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60  รองลงมา ไดแ้ก่ มีการจา้งแรงงานประจาํ
ในการเลี�ยงไก่ชน จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4  
 

ตาราง 10 ค่าจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามประสบการณ์ในการเลี�ยงไก่ชน 
 

ประสบการณ์ในการเลี�ยงไก่ชน จาํนวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 21 35.00 
2 – 4 ปี 
5 ปีขึ�นไป 

25 
14 

41.67 
23.33 

รวม 60 100.0 
 
 จากตาราง 10 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 60 คน ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการเลี� ยง 
ไก่ชน 2 – 4 ปี มากที�สุด จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมา ไดแ้ก่ น้อยกว่า 1 ปี จาํนวน  
21 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 และ 5 ปีขึ�นไป จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33  
 
ตาราง 11 ค่าจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามการขายไก่ชน 
 

ท่านเคยขายไก่ จาํนวน ร้อยละ 
เคย 20 35.10 
ไม่เคย 37 64.90 

รวม 60 100.0 
 
 จากตาราง 11 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 60 คน ส่วนใหญ่ ไม่เคยขายไก่ มากที�สุด จาํนวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 64.90 และเคยขายไก่ จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.10  
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ตอนที� 2 สภาพการเลี�ยงไก่ชน  

 สภาพการเลี� ยงไก่ชน  วิธีการจดัการธุรกิจการเลี� ยงไก่ชนในด้านการผลิต และการตลาด 
ของผูเ้ลี� ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยวิเคราะห์เนื�อหา และสรุปพรรณนา และวิเคราะห์
จากการสังเกต 
 สภาพการเลี�ยงไก่ชน 

 ตอนที� 2 ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายบุคคล นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ในตอนที� 1 
โดยวิธีการสุ่มแบบสะดวก จนกว่าจะได้ขอ้มูลที�ซํ� ากนั แล้วจึงนาํมาวิเคราะห์เนื�อหา (Content 
Analysis) จากการสัมภาษณ์ พบวา่ 
 1. ท่านเคยผา่นการอบรมการเลี�ยงไก่ชนหรือไม่ พบวา่ จาํนวนนอ้ยเท่านั�นที�ผา่นการอบรม 
มาจากแหล่งสํานักงานปศุสัตวจ์งัหวดัจนัทบุรีบา้ง เรื� องการทาํวคัซีนและการดูไก่ให้ปลอดโรค  
ผูเ้ลี� ยงไก่บางรายได ้ป้ายฟาร์มสาธิตไก่พื�นเมืองมาติดหนา้ฟาร์ม และมีบางคนผ่านการอบรมมือนํ� า 
ที�มีผูจ้ดัอบรมตามสถานที�ต่างๆ ความรู้ในการเลี�ยงไก่ชนส่วนใหญ่ไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้มาจาก
รุ่นพี�ๆ ที�เคยเลี�ยงไก่ชน และการอ่านหนงัสือนิตยสาร ในทอ้งตลาด อาทิไดแ้ก่ เพื�อนไก่ชน เวียนไก่ชน 
ข่าวไก่ชน ฯลฯ สื�อสังคมออนไลน์ก็มีผล กลุ่มสังคมแบบสังคมออนไลน์ (Social Online)ในเฟสบุ๊ค 
(Facebook) ที�พบปะแบบแลกเปลี�ยนความรู้กนับนอินเตอร์เน็ตในเรื�องไก่ชน การรักษาไก่ เทคนิค
การเลี�ยงไก่ เทคนิคการใหน้ํ�าไก่ชน และขายไก่ ฯลฯ 
 2. ท่านใหอ้าหารไก่ชนอยา่งไร พบวา่ ไก่เล็ก 1 – 3 เดือน พบวา่ ผูเ้ลี� ยงลูกไก่ชนอายุ 1 เดือน 
นิยมอาหารสาํเร็จรูปไก่เล็กหาซื�อไดต้ามทอ้งตลาดมีทั�งแบ่งขายเป็นกิโลกรัมและ ขายเป็นกระสอบ 
30 กิโลกรัม ใหกิ้นทั�งวนั ช่วงนี� ลูกไก่จะใชอ้าหารที�มีโปรตีนสูงเป็นพิเศษเพื�อความแข็ง หลงัจากเขา้
เดือนที� 2 ลูกเลี� ยงนิยมใชอ้าหารหมูนม เพื�อมาเสริมสร้างกระดูกและกลา้มเนื�อ ให้มีโครงร่างใหญ่ 
ไก่เล็ก 4 – 6 เดือน พบว่า ผูเ้ลี� ยงไก่ชนให้อาหารหมูนม ช่วงนี� มีผสมขา้วเปลือกไปดว้ยเพื�อหัด 
ให้ไก่กิน จนครบ 4 เดือน จึงเลิกใช้อาหารหมูนมเนื�องจากไก่จะอว้นจนเกินไป ไก่ชนรุ่น 7 – 9 
เดือน พบวา่ ผูเ้ลี�ยงไก่ชน ใชข้า้วเปลือก วนัละ 2 ครั� ง มีอาหารเสริมเช่น กลว้ยนํ�าวา้ หญา้สีเขียว และ
ยาบาํรุงสมุนไพรใหกิ้นเพิ�มเติม  ไก่ชน 10 เดือน ขึ�นไป เลี� ยงดว้ยขา้วเปลือก ใชย้าสมุนไพรบาํรุง
เชา้-เยน็ 
 3. สถานที�จาํหน่ายไก่ชน พบวา่ ผูเ้ลี�ยงไก่ชนใชว้ธีิการจาํหน่าย 4 แบบ 
  3.1 ไปปลํ�าซอ้มตามซุ้มที�มีการนดัซ้อม ถา้ไก่มีแววดี ตีเก่ง ก็จะมีคนทาบทามซื�อกนั
ที�นั�นสนนราคาก็อยูที่�ผูข้ายพอใจจะขาย 
  3.2 ขายที�ซุม้ จากคนในทอ้งถิ�น หรือต่างจงัหวดัมาซื�อ ซุ้มแบบนี�จะตอ้งพอมีชื�อเสียง
และมีมาตรฐานอยู ่เพราะนกัเล่นไก่จะมาตามเหล่าไก่ชน 
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  3.3 ในสื�อออนไลน์ที�มีการซื�อขาย มีคลิป (Clip) ใหดู้ แลว้ติดต่อกนัถา้สนใจ โอนเงิน
และส่งไก่ชนทางรถทวัร์ โดยบวกค่าขนส่งดว้ยหรือรวมไปในราคาไก่ชนแลว้ 
  3.4 ในนิตยสารไก่ชนต่าง ๆ ที�มีประกาศโฆษณาขาย มีทั�งภาพสีขาวดาํ 
 

 
 

ภาพประกอบ 6  ลูกเหล่าที�เกิดจากพอ่แม่พนัธ์ุเชิงพฒันา(ตราด) 
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ภาพประกอบ 7 การโฆษณาจากซุม้ต่างๆ ลงในนิตยสาร 
 
 4. มีการต่อรองราคาหรือไม่ พบว่า เคยถูกต่อรองราคาทุกคน แม้บางฟาร์มกาํหนด
มาตรฐานราคาไวแ้ลว้ การลดก็ต่อที�ละ 500 บา้ง นอ้ยกวา่นี�บา้งแลว้แต่ผูซื้�อผูข้ายตกลงกนัเอง บางที�
ผูข้ายเป็นคนกาํหนดราคาเองไดเ้พราะไก่เก่งมากไม่ไดร้าคาไม่ขาย หรือบอกแบบไม่อยากขายก็มี 
 5. การชาํระเงินใช้วิธีการใด พบว่า ช่องทางการชาํระเงินในปัจจุบนัมี 2 ลกัษณะ คือ 
โอนเงินเขา้บญัชี และ จ่ายเป็นสดเมื�อเมื�อมีซื�อถึงแหล่งจาํหน่าย 
 6. ท่านได้รับความรู้เรื� องไก่ชนจากสื�อใดมากที�สุด พบว่าส่วนใหญ่กล่าวรู้จากคน 
ในสังคมไก่ชนดว้ยกนัที�มีการแลกเปลี�ยนข่าวสารกนั จากหนงัสือนิตยสาร และอินเตอร์เน็ต 
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 การสร้างมูลค่าไก่ชนในอาํเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี 

 เทคนิคการสร้างมูลค่าไก่ชน จากการคน้ควา้บทความ การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ 
ของประสบความสาํเร็จจากการสร้างมูลค่าไก่ชน มีดงันี�  
 ศกัดิi  อาย ุ50 ปี บา้นอยูบ่ริเวณเขาไร่ยา ให้สัมภาษณ์วา่ ตนเองเลี�ยงไก่เชิง เคยมีผูม้าขอซื�อ
ไก่ชนชื�อ ไอส้า มาขอซื�อ 50,000 บาท ไอดู่้ มาขอซื�อ 40,000 บาท เป็นไก่เชิงเหล่ากอมาจากจงัหวดั
ฉะเชิงเทราพอยา้ยมาจนัทบุรีเลยนาํมาต่อยอดเพาะลูกเหล่า เทคนิคที�สร้างมูลค่าไดข้นาดนี� เพราะนาํ
ทั�งสองขึ�นตีบนสังเวียนบ่อนชนะทั�งคู่  จึงมีคนมาขอซื�อถึงบา้น ฉะนั�นในการเลี� ยงตอ้งละเอียด 
ทุกขั�นตอนไก่ตอ้งสมบูรณ์ กราดนํ� าตากแดด ออกกาํลงักายสมํ�าเสมอ บริเวณตอ้งสะอาดกวาดขี�ไก่
ทุกวนั วนัละ 2-3 เวลา เพราะขี�ไก่คือแหล่งสะสมเชื�อโรคมากที�สุด เมื�อคนมาดูไก่ก็จะพบวา่ซุ้มไก่
เรามีมาตรฐานไก่ชนก็สมารถดึงราคาขึ�นมาได ้

   

 
 

ภาพประกอบ 8 การอาบนํ�าและกราดแดดไก่ชนทุกวนัทาํใหไ้ก่แขง็แรง 

 
 เทคนิควธีิเลี�ยงไก่ออกตีสนามชนไก่ 

 ฟาร์ม ศ.เอกเจริญ (ออนไลน์ : ม.ป.ป.) กล่าวถึงเทคนิควธีิเลี�ยงไก่ออกตีสนามชนไก่ดงันี�  
 การล่อไก่ วตัถุประสงค์เพื�อให้ไก่ไดอ้อกกาํลงักาย มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง กลา้มเนื�อ
ทุกส่วนแข็งแกร่ง การล่อจะเป็นการฝึกให้ไก่ออกกาํลงักายโดยการวิ�ง กระโดด และบิน ซึ� งการล่อไก่นี�
จะทาํหลงัจากที�ผา่นการลงนวมมาแลว้ ส่วนมากจะทาํการ ล่อในช่วงเชา้ การล่อไก่มีหลายวธีิดงันี�  
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 1. ล่อใหว้ิ�งสุ่ม (ฝึกกาํลงัขา) ใชสุ่้มตาถี� 2 ใบครอบซ้อนกนั ดา้นในครอบไก่ล่อขงัไวใ้นสุ่ม 
ปล่อยให้ไก่ซ้อมไล่จิกอยู่นอกสุ่ม และวิ�งเลาะไปรอบๆสุ่ม คอยจบัเวลาประมาณ 20-30นาที ถา้ไก่ซ้อม
ไม่อยากวิ�ง อาจย ั�วใหดุ้จนวิ�งไล่ หรือใหค้นเขา้ไปจบัไก่ล่อในสุ่มให้ไก่ซ้อมวิ�งเลาะไล่ตี การฝึกหรือ
ออกกาํลงัดว้ยวิธีนี�  ส่วนใหญ่จะทาํหลงัการล่อไก่มาแล้ว เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื�อ ฝึกสายตา 
ความไว ความคล่องตวั ความฉลาดและไหวพริบในการหาวิธีตีไก่ที�อยู่สุ่มให้ได้ หากไม่ใช้สุ่ม 
อาจเปลี�ยนเป็นตาข่ายกั�นระหวา่งไก่ สองตวัแทน   
  2. ล่อใหเ้ตะเป้า (ฝึกกาํลงัขา และกาํลงัปีก) การล่อใหเ้ตะเป้า คือการฝึกให้ไก่ชนไดฝึ้กตี
คู่ต่อสู้ โดยคู่ต่อสู้ไม่ไดตี้โตต้อบ ทั�งนี� เพื�อให้ไก่ชนไดมี้ประสบการณ์ ไดอ้อกกาํลงั ฝึกความคล่องตวั 
วอ่งไว ฝึกนิสัยในการไล่ตีคู่ต่อสู้ รู้จกัใชป้ากและสายตา ฝึกหลบหลีก และเป็นการย ั�วยุให้ไก่ดุและไดใ้จ 
ไก่จะไม่บอบชํ�า สามารถฝึกไดทุ้กวนั ทาํได ้2 วธีิ 
  2.1 วิธีที� 1 อุม้ไก่ล่อโดยตรง ไม่มีอุปกรณ์เสริม ผูฝึ้กอุม้ไก่ตวัล่อเหวี�ยงไปเหวี�ยงมา 
ให้ไก่ตวัซ้อมไล่ตี ในขณะที�ไก่ซ้อมกระโดดทาํท่าจะจิก ให้ยกไก่ตวัล่อหนีบา้งเป็นบางครั� งเพื�อให้
ไก่ซ้อมกระโดดตาม ในขณะล่อไก่นั�น ควรมีการเอาแขง้ ขา ของไก่ตวัล่อตีเขา้ที�ไก่ตวัซ้อมบา้ง เพื�อให้
รู้จกัเจบ็และเป็นการกระตุน้ ย ั�วยใุหไ้ก่ดุ และอยากตีมากขึ�น 
  2.2 วธีิที� 2 นาํไก่ล่อเป้าใส่กระเป๋าล่อ ผูฝึ้กถือกระเป๋าล่อให้ไก่ตวัซ้อมวิ�งไล่เป็นทางตรง
และวงกลม เวยีนซา้ยวนขวา เอาไก่ซอ้มเขา้คลุกใหรู้้จกัหลบหลีกและปล่อยให้ไก่ตีไก่ล่อบา้งเพื�อจะ
ไดใ้จ ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที 
 3. ล่อใหว้ิ�งทางตรง (ฝึกกาํลงัขา) ให้นาํไก่ไปที�โล่ง หรือสนามหญา้ เอาไก่ล่อใส่กระเป๋าล่อ 
ล่อให้ไก่ฝึกตี เจา้ของจะพาไก่ล่อหิ�ววิ�งทางตรง ไก่ฝึกจะวิ�งไล่ตามต่อไป ถา้เคยชินแลว้อาจไม่ตอ้งใช้
ไก่ล่อ เจา้ของไก่ออกวิ�ง ไก่จะวิ�งไล่ตามเอง ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที ควรวิ�งในตอนเชา้เป็นประจาํ
เชา้มืดเวลา 6.30-8.00 น. 
 4. ล่อใหบิ้นหรือกระโดดกล่อง (กาํลงัขา และกาํลงัปีก) การฝึกบินกล่องหรือกระโดดกล่อง 
ใหใ้ชไ้มท้าํกล่องขนาด กวา้ง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และสูง 1.2 เมตร 1 ดา้น (ดา้นที�ไก่บินขึ�น) และสูง 
1.5 เมตร 3 ดา้นที�เหลือ ใช้แผน่ยางพาราบุดา้นขา้งกล่อง และขอบดา้นบนให้นุ่ม เวลาซ้อมจบัไก่
ปล่อยลงไปในก้นกล่อง ไก่จะบินขึ�นมาปากกล่อง ปล่อยโยนลงไปใหม่ทาํเช่นนี� ประมาณวนัละ 
100-200 ครั� ง แลว้แต่กาํลงัไก่ จะทาํให้ไก่บินเก่ง รู้จกัพยุงตวั ขาจะรับนํ� าหนักไดดี้ ขอ้ขาจะไม่ซ้น 
เวลาปลํ�าเขา้ชนจะบินเก่ง ยนืดินดี 

 การฝึกโยนเบาะ มีวตัถุประสงคเ์พื�อฝึกใหไ้ก่ไดอ้อกกาํลงัปีก กาํลงัขา จะทาํใหปี้กแข็งแรง 
บินดี เดินดี ตีแม่น วธีินี� ใชก้บัไก่แปะหนา้ตี เกี�ยวหวัตี ตีเทา้บ่า จะไดผ้ลดี ส่วนไก่เชิงขี� ล็อค มดั มา้ล่อ 
วิ�งชน ไม่ค่อยดี วิธีการวางเบาะ หรือฟูก ผูฝึ้กนั�งบนเกา้อี�  หงายมือซ้ายแบมือพยุงหนา้อกไก่ มือขวาคว ํ�า 
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จบัโคนหางไก่ไว ้จงัหวะแรกมือซา้ยดนัหนา้อกไก่โยนลอยขึ�นพร้อมมือขวากดหางไก่ลง ไก่จะลอยตวั
ขึ�นพร้อมกางปีกพยงุตวั ซอยขาเพื�อเตรียมยืน ทาํซํ� าเช่นนี� ติดต่อกนัวนัแรก 20 ครั� ง วนัต่อไปเพิ�มขึ�น
อีกทุก 10 ครั� งไปเรื�อยๆ จนถึง 100 ครั� ง ถา้เห็นวา่ไก่เหนื�อยก็ใหย้นืวนัละ 100 ครั� งตลอดไป  

 การบริหารกล้ามเนื�อ มีวตัถุประสงค์เพื�อทาํให้ร่างกายส่วนต่างๆ ของไก่เกิดความเคยชิน
ต่อการเคลื�อนไหว การจู่โจม หรือการปะทะที�จะเกิดจากการต่อสู้ อวยัวะส่วนต่างๆ นบัตั�งแต่ใบหน้า 
ลาํคอ ปีก โคนปีก ลาํปีก หนา้อก ตลอดลงไปจนถึงปั� นขาแขง้ตอ้งมีความแข็งแรง แข็งแกร่งและทนทาน 
ฟิตไปทั�งตวั พร้อมที�จะต่อสู้เสมอ หากออกกาํลงักายหรือฝึกซ้อมไม่เพียงพอ โอกาสแพจ้ะมีสูง ดงันั�น
จึงตอ้งซ้อมให้หนกั รีดไขมนัออกให้หมด “ระหว่างการซ้อมและบริหารกลา้มเนื�อจะตอ้งควบคุม
นํ� าหนกั โดยจบัชั�งนํ� าหนกัอยู่เสมอ” คอยสังเกตดูวา่ไก่ตีดีที�สุดในช่วงนํ� าหนกัขนาดไหน แลว้จึง
รักษาระดบัไวใ้ห้ไดต้ลอดไป หากนํ� าหนกัมากหรือน้อยไป จะมีผลต่อการตี หรือเสียเปรียบไดง่้าย
วิธีการการบริหารกลา้มเนื�อ จะตอ้งทาํหลงัจากการอาบนํ� าไก่แลว้ คือ บริหารตอนที�ร่างกายของไก่
กาํลงัหมาดๆ นํ�าอยู ่เช่น 

 1. การซ้อมไก่ (การปลํ� า) มีวตัถุประสงค์เพื�อให้ไก่ไดอ้อกกาํลงักาย ฝึกชั�นเชิงการชน  
ดูความอึด ความอดทน เมื�อถูกตี ดูความแข็งแรงของร่างกาย ดูนํ� าใจ ลูกล่อ ลูกชน การซ้อมไก่นี�  
ควรจะทาํเมื�อไก่มีอาย ุ10 เดือนขึ�นไป ถา้อายนุอ้ยเกินไป ยงัไม่แกร่ง เชิงยงัอ่อน หากถูกคู่ต่อสู้ทาํเอา
มากๆ จะแหยงกลายเป็นไก่ไม่สู้ ขี�แพไ้ด ้และคู่ปลํ�าครั� งแรกตอ้งเป็นไก่เชิงอ่อนกวา่เล็กนอ้ย หรืออาจจะ
มีขนาดเล็กกว่าเพื�อจะล่อให้ไก่หลกัมีกาํลงัใจไวช้ั�นหนึ� งก่อนเมื�อกาํลงัใจดีแลว้ค่อยๆ ไต่ขั�นซ้อมปลํ� า
กบัไก่ที�มีระดบัขึ�นไป การเอาไก่คู่ซ้อมที�มีฝีมือเหนือกวา่โดยทนัทีบาง-ครั� งอาจถูกคู่ซ้อมปลํ� าตีเอา
อย่างแรง เป็นเหตุให้ไก่ขยาด กลายเป็นไก่ไม่สู้หรือเสียไก่ได ในการซ้อมปลํ� านี�ควรสลบัซ้อมกนั 
ทั�งไก่เชิงล่างเชิงบนเสมอเพื�อให้เกิดความชาํนาญวิธีการอาบนํ� าหรือกราดนํ� าให้ไก่ทั�วตวั แต่อยา่ให้
ตวัเปียกมากให้ไก่กินขา้วสุกบดประมาณ 3-4 กอ้น พนัตอสวมนวมเดือย ซ้อมเป็นอนัหรือยก 1-2 ยกๆ 
ละประมาณ 20-25 นาที ครั� งแรกๆ อยา่ใหน้านเกินไป อาจไม่ตอ้งครบอนั ถา้เห็นไก่ถูกตีถูกเตะหนกัมาก 
ก็ควรจะรีบแยก  ออกก่อน การซ้อมครั� งต่อๆ ไปจึงค่อยเต็มยก ขณะเดียวกนัตอ้งคอยสังเกตเชิงการต่อสู้ 
ดูลาํหกัลาํโค่น ไหวพริบ ความวอ่งไว สรุปความสามารถไก่วา่มีจุดดีจุดอ่อนอยา่งไร การซ้อมแต่ละครั� ง
ไหวพริบดีขึ�นหรือเลวลงการซ้อมไก่ ควรจะทาํเดือนหนึ�งเพียง 2 ครั� ง หลงัซ้อมทุกครั� งตอ้งตรวจดู
เนื�อตวัให้ทั�ว อาจมีบาดแผลตอ้งรีบรักษาให้หายโดยเร็ว อยา่ทิ�งไวใ้ห้หายเอง การซ้อมใหม่จะตอ้ง
ให้ร่างกายสมบูรณ์เสียก่อน เมื�อเห็นว่าไก่มีแวว เป็นไก่เก่งใชไ้ด ้คือมีชั�นเชิงดี เดินดี ตีแม่น ตีเจ็บปวด 
แขง็แรง อึด ทน ใจสู้ไม่เหนื�อยหอบง่ายก็คดัเขา้เลี�ยงไดเ้ลยส่วนไก่เดาะก็คดัออกไป 

 2. การซ้อมนวม (ลงนวม) มีวตัถุประสงค์เพื�อฝึกให้ไก่ไดอ้อกกาํลงักาย และฝึกชั�นเชิง
การชน ให้รู้จกัหลบหลีกหรือเขา้ทาํคู่ต่อสู้ เราจะไดเ้ห็นเชิงไก่แต่ละตวั รู้ว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหน
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ช่วยใหส้ามารตดัสินใจไดเ้วลาเปรียบคู่ หรือรู้วา่จะต่อสู้กบัไก่ประเภทไหนจึงจะไดเ้ปรียบคู่ซ้อมลงนวม
หรือไก่นวม ควรมีหลายตวั มีทั�งไก่เชิงล่างและเชิงบน รวมทั�งอุปกรณ์ที�จาํเป็น เช่น ที�ห่อปากหรือ
กระจบัปาก นวมสวมเดือย ป้องกนัไม่ใหไ้ก่บาดเจ็บ วิธีการ นาํไก่ 2 ตวั ซ้อมกนัเหมือนซ้อมคู่ หรือ
ปลํ�าไก่โดยทั�วไป แต่เดือยและแขง้ไก่ตอ้งพนัดว้ยนวมหนาๆ และสวมกระจบัปาก เพื�อป้องกนัไม่ให้
ไก่จิกกนัได ้มีขั�นตอนดงันี�  
  2.1 ควรอาบนํ� าไก่เหมือนปกติที�ปลํ�า บางคนลงนวมแห้ง คือ ไม่กราดนํ� า ซึ� งผิดหลกั 
เพราะจะทาํให้ ไก่หอบมากเป็นอนัตรายต่อระบบปอด หัวใจและตบั ไก่ที�เดือยยาว ควรพนัเดือย
ชั�นหนึ� งก่อน แลว้จึงใช้นวมพนัทบัอีกชั�นหนึ� ง เพื�อป้องกนัเขา้หูเขา้ตา การลงนวม ควรใช้กระจบั
ปากเป็นดีที�สุด เพราะช่วยป้องกนัปากไม่ให้กระเตาะหรือบิ�น ไก่แมจ้ะสวมนวม แต่อาจใช้นิ�วสาด
ถูกปากกระเตาะไดเ้หมือนกนั การลงนวมไก่ ควรเลือกคู่ที�เหมาะสม คือ ใชไ้ก่ที�มีชั�นเชิงและมีความ
แข็งแกร่งใกลเ้คียงกนั ถึงจะเป็นการลงนวมที�ถูกตอ้ง กรณีไก่งานหรือไก่ที�เลี� ยงออกแข่ง เป็นไก่หนุ่ม 
ไม่ควรใชไ้ก่ถ่ายเป็นไก่นวมหรือคู่นวม เพราะจะทนแรงเสียดสีไม่ได ้และทาํให้เข็ดไก่ ไก่นวม ไม่ควร
ใช้ไก่ที�ชอบสาดแขง้เปล่า เพราะจะทาํให้ไก่งานบอบชํ� า ไก่นวม หรือไก่ที�ใช้เป็นคู่นวมอยา่งเดียว 
ควรตดัเดือยใหร้าบแขง้ เพื�อป้องกนัอุบติัเหตุที�อาจเกิดขึ�นได ้ ระยะเวลาของการลงนวม ควรใชเ้วลา
ประมาณ 25 - 30 นาที แต่ถา้เป็นไก่ใหม่ๆ อาจใชส้ัก 15 นาที ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพ
ของไก่ จาํนวนยกของการลงนวม การลงนวมแต่ละครั� งควรลงนวมครั� งละ 1 ยก แต่ถา้ไก่แข็งแลว้
อาจลง 2 ยกก็ไดขึ้�นอยูก่บัดุลยพินิจของคนเลี�ยงและสภาพของไก่ ความถี�ของการลงนวม การลงนวม
เวน้ 2-3 วนัต่อครั� ง บางคนลงนวมทุกวนัทาํให้ระอาและ ดีดไก่ในที�สุด ไก่บางตวัไม่ชอบลงนวม
แบบสวมกระจบัปาก ก็อยา่ฝืน 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 การลงนวมไก่ทาํใหเ้นื�อตวัไก่มีความแขง็แรงเป็นการออกกาํลงักายที�สมบูรณ์แบบ 
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ภาพประกอบ 10 การซอ้มไก่ควรซอ้มเดือนละ 2 ครั� ง 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 การฝีกวิ�งลู่ 
 

 
ภาพประกอบ 12 การฝึกเวยีนสุ่ม 
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             2.2 เทคนิคการกราดนํ�า และกราดแดดไก่ชน การเลี�ยงไก่ชน เรามีไก่เก่งอยา่งเดียวไม่พอ 
ความสมบูรณ์และแขง็แรงของไก่ก็เป็นสาํคญัอยา่งหนึ�ง กรากราดนํ� าและกราดแดดจึงมีความสําคญั
ไม่แพก้นักบัการออกกาํลงักายหรือการกินอาหารบาํรุง ขณะเดียวกนัการกราดนํ� าและการกราดแดด
ก็มีโทษเช่นกนัเพราะตามวสิัยของไก่ไม่ชอบกบัการกราดนํ� าเลยถา้มีเทคนิคในการกราดนํ� าอาจเป็น
โทษมากกว่าจะเป็นประโยชน์ ดงันั�นในการกราดนํ� าและกราดแดดจึงมีเทคนิคดงันี�  การกราดนํ� า 
ไก่ชน ปกติในการกราดนํ� าไก่ชนจะใชน้ํ� าได ้2 วิธีดว้ยกนัคือนํ� าอุ่น (เป็นนํ� ายาสมุนไพร) กบันํ� าเยน็ 
ที�ตกัมาจากโอ่งที�เราเก็บไวซึ้� งมีความแตกต่างกนั คือ 

 

 
 

ภาพประกอบ 13 นํ�าสมุนไพรที�นาํมาตม้เพื�อกราดนํ�าไก่ชน 
 
   2.2.1 การกราดนํ�าดว้ยนํ�าเยน็ 
      1) ขอ้ดี 
      (1)  ขนไก่ชนไม่ค่อยเสีย ถึงจะเสียนานกวา่การกราดนํ�าดว้ยนํ�าอุ่น  
     (2)  เลี� ยงไก่เขา้ชนไดน้านถึงแมจ้ะคา้งนดั 1-2 ครั� งก็ยงัชนไดเ้พราะไม่
ค่อยตึงตวัเหมือนกบัการเลี�ยงดว้ยนํ�าอุ่น (สมุนไพร) 
     (3)  ไก่บินดีบินสูงเพราะไม่ตึงตวัเหมือนการเลี�ยงดว้ยนํ�าอุ่น(สมุนไพร)  
     (4)  ค่าใชจ่้ายนอ้ย เพราะไม่ตอ้งไปหาสมุนไพรมาตม้นํ�าละเสียเวลานอ้ย 
เพราะตกัจากนํ�าโอ่งก็กราดไดเ้ลย การกราดดว้ยนํ�าอุ่น (สมุนไพร) 
      2)  ขอ้เสีย 
     (1)  ขนของไก่ชนจะเสียง่าย เช่น หกั กรอบ ขนไม่สวยเหมือนกราด 
ดว้ยนํ�าเยน็ขนไม่เป็นมนัคลา้ยกบัไก่ขนจะหลุดจึงอาจทาํให้นาํไก่เขา้ชนไม่ได ้ถา้ไก่ชนชนะอาจจะ
เขา้ชนได ้1-2 ครั� งเท่านั�น ถา้กราดดว้ยนํ�าเยน็อาจชนได ้3-4 ครั� ง  
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     (2)  ถา้เลี� ยงแลว้คา้งนดั คือหาคู่ไม่ไดจ้ะคา้งไดน้ดัเดียว จะตอ้งนาํไก่ 
ไปปล่อยใหเ้ล่นฝุ่ นประมาณ 1สัปดาห์ หรือ 1-10 แลว้นาํมาฉะหนา้ใหม่ จึงจะนาํมาเลี� ยงเขา้ชนใหม่ 
ไม่เหมือนกบัไก่ที�กราดดว้ยนํ�าเยน็จะเลี�ยงต่อไปเลย  
     (3)  ไก่ชนที�กราดดว้ยนํ� าอุ่น (สมุนไพร) นี� ในยกแรกจะบินไม่ค่อยดี
เพราะตวัไก่จะตึง แต่พอยกที� 2-3 จะค่อยๆบินดีขึ�น จะตรงกนัขา้มกบัไก่ที�กราดดว้ยนํ�าเยน็  
     (4)  เสียค่าใชจ่้ายและเสียเวลา เพราะไปหาสมุนไพรหมอ้เตามาตม้ และตอ้ง
ตม้ไวข้า้มวนัคือถา้จะกราดนํ�าเชา้นี�  จะตอ้งตม้สมุนไพรไวก่้อน 1 วนั  
 
 

 

                                 

ภาพประกอบ 14 รูปร่างไก่พม่า 100% 
 

 เทคนิคการพฒันาไก่พม่า 

 ไก่ลูกผสมสายเลือดไทยพม่าและลูกผสมร้อยแบบไหนดี ขอแยกแยะขอ้ดีและจุดเด่นได้
ดงันี�  
 1. พม่าลูก 100 % ลีลาชั�นเชิงฝีตีนถือวา่ยอดเยี�ยม โดยเฉพาะตวัที�เก่งๆ ส่วนตวัที�ไม่เก่ง
ไม่นบั แต่มีขอ้เสีย คือ มีขนาดเล็กไม่รู้จะเลี�ยงไปตีกบัใคร  
 2. ลูกผสมไทย-พม่า 75% (พม่า 75%) ลีลาฝีตีนชั�นเชิงจดั ใกลเ้คียงกบัไก่พม่าทีเดียว  
ใชตี้กบัไก่พม่าลูก 100% ได ้แต่รูปร่างโครงสร้างและขนาดเล็กไม่ถึง 3.00 กก. ยกเวน้บางตวั 
 3. ลูกผสมไทย-พม่า 50% ลีลาชั�นเชิงฝีตีนลดลง คือ ไม่จดัเท่ากบัไก่พม่าลูก 100% แต่มี
ขนาดและโครงสร้างร่างกายโตขึ�นถึง 3.00 กก.หรือมากกว่า ยกเวน้บางตวัอาจจะลีลาชั�นเชิง
ใกลเ้คียงไก่พม่าลูก 100% 
 4. ลูกผสมไทย-พม่า 25% (พม่า 25%) ลีลาชั�นเชิงฝีตีนจะลดลงไปอีก คือ คลา้ยกบัไก่ไทย
มากขึ�น แต่มีขนาดที�โตขึ�น คือ มีนํ�าหนกัเกิน 3.00 กก. แต่มกัเป็นไก่ปากไว ตีแม่นและแม่นตอ 
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 สรุป จะนิยมเล่นลูกผสมไทย-พม่า 25% มากกวา่ลูกผสมแบบอื�นๆ ปัจจุบนัไดน้าํไก่พม่า
มาผสมกบัไก่สายเลือดไซง่อน ทาํให้ลูกผสมที�ได้มีขนาดโตขึ�นอีก นอกจากนี� ยงัมีการผสมแบบ 
สามสายเลือด คือ ไทย พม่า ไซง่อน ชั�นเชิงฝีตีนมีดงันี�  
 1. เป็นไก่ปากไว มีลูกสาดแขง้เปล่า ขยนัตี 
 2. เป็นไก่ตีแม่น ตีแผล 
 3. เป็นไก่ตีลาํโต 
 4. ชั�นเชิงไม่มาก พอเอาตวัรอด 
 ไก่พม่าควรออกชนช่วงไหนถึงจะเหมาะ 
 1. ไก่พม่าที�จะคดันาํมาเลี� ยงชนตอ้งเป็นไก่เก่งเท่านั�น คือ คดัไก่ที�ตีถูก ตีแม่น ก่อนเป็น
อนัดบัแรก เรื�องลีลาและความแขง็แกร่งค่อยวา่กนัทีหลงั 
 2. การเลี�ยงไก่พม่าไม่ตอ้งหนกัขมิ�นและกระเบื�อง เพราะไก่พม่าตอ้งการความคล่องตวัสูง 
ถา้ตวัตึงจะไม่ค่อยตีไก่ ไก่พม่าที�ตวัเก่งๆไม่จาํเป็นตอ้งซ้อมหนกั ซ้อมเยอะมากเกินไป ดูแค่วา่แข็งแรง 
บินดี ฟอร์มกาํลงัสดก็นาํไปชนได ้ 
 3. ส่วนเรื�องที�สําคญัอีกอยา่งที�ไม่ควรมองขา้ม คือ ไก่พม่าที�จะออกชน ถา้จะให้ดีควรมี
อายไุม่ต ํ�ากวา่ 10 เดือน ถา้ช่วงอาย ุ12-15 เดือน จะเหมาะที�สุด เรื�องความสดและกระดูกก็กาํลงัดี 8-9 
เดือนอนันี� อ่อนเกินไปจะแพเ้ขาไดง่้ายๆ 

 

 
 

ภาพประกอบ 15 ไก่ชนพม่าพฒันา (พม่าผสมบราซิล) 
 

 สาํหรับเซียนไก่ที�ตอ้งการนาํไก่ชนของไทยเขา้ชนกบัไก่พม่านั�น การอ่านเชิงพม่าให้ขาด
เป็นสิ�งจาํเป็นอย่างยิ�ง เพราะจะช่วยในการตดัสินใจไดง่้ายขึ�น ในทุกครั� งที�ทาํการเปรียบไก่คู่ต่อสู้
มกัจะยอมใหเ้ราจบัตวัไก่ได ้และในขณะที�คู่ต่อสู้เผลอนั�น เราสามารถจะทดสอบไดว้า่พม่าตวันั�นๆ
เป็นไก่เชิงอะไร คือหลงัจากที�จบัตวัไก่จนพอใจแลว้ ให้ปล่อยไก่พม่ายืนอยา่งสบายๆโดยให้หนัหนา้
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เขา้หาเราแลว้หันทา้ยเขา้หาเจา้ของ(กนัเจา้ของสังเกตเห็น) จากนั�นก็จบัไปที�ลาํคอส่วนล่างใกล้ๆ 
สามเหลี�ยมของไก่แลว้บีบเบาๆอย่าให้ไก่เจ็บจนตื�น ไก่พม่าเป็นไก่ที�มี สัญชาตญาณป่าค่อนขา้งสูง 
เมื�อเราบีบที�ลาํคอเขา เขาจะแสดงธรรมชาติของเขาออกมาทนัทีวา่เป็นไก่เชิงไหน โดยสังเกตไดจ้าก
อาการที�เขาแสดงออกดงันี�   
 1. หากเราบีบแลว้ เขาดึงตวัถอยหลงั แสดงวา่เป็นไก่เชิงถอย  
 2. หากเราบีบแลว้ เขาหดคอลงแต่ไม่ถอย แสดงวา่เป็นไก่ยนืแลว้สาดจงัหวะสอง 
 3. หากเราบีบแลว้ เขาดึงคอกลบัและเบี�ยงตวัออกดา้นขา้ง แสดงวา่เป็นไก่ถอดหวัดี  
 4. หากเราบีบแลว้ เขาเสือกหวัขึ�นมา แสดงวา่เป็นไก่กอดเชิงบน  
 5. หากเราบีบแลว้ เขาขืนตวัดนัไปขา้งหนา้ แสดงวา่เป็นไก่ชอบเดินเขา้หา   
 เทคนิคการพฒันาไก่ป่าก๋อย 

 การพฒันาไก่ป่าก๋อย ควรเป็นป่าก๋อยพฒันาที�เป็นเหล่าตีแรงตีแม่นไวพ้ฒันาเป็นเลือดสูง
หรือพฒันาขา้มกบัไก่ไทยสายเลือดอื�น แมบ้างท่านจะไม่ชอบแต่ก็ควรจะมีไวเ้พื�อศึกษา ที�สําคญัป่าก๋อย
ทุกวนันี� ก็พฒันาไปไกลมากจนยากจะตามทนั เช่น ป่าก๋อยผสมพม่า เป็นไก่รอยเล็กที�บา้ตีตีแม่น 
ก็น่าเล่นสาํหรับท่านที�ชอบรอยเล็ก ป่าก๋อยผสมพม่าผสมไทยตราดหรือ พนสัง่อน เนน้ก๋อยเยอะเกิน 
50% แบบนี�ก็น่าเล่นเพราะเร็วแม่นคมหนกัมาก ท่านที�ชอบพม่าก็อยา่ลืมสิ�งนี�มองขา้มไม่ได ้ไก่เหล่า
ป่าก๋อยที�จะนาํมาพฒันาในอนาคต ควรจะมีอะไรบา้ง ไม่ว่าจะเป็นก๋อยร้อย หรือ ก๋อยลูกผสม จะตอ้ง
เป็นไก่ไม่ไล่หวั กดัตีทุกที� ตีแรงควร จะพฒันาเรื�องรูปร่าง โครงสร้าง เบอร์แขง้ที�โหด รับรองชนได้
ทุกเชิงเพราะป่าก๋อยร้อยจะมีรูปร่างเล็ก ที�สาํคญัตอ้งพฒันาสีดว้ย อยา่ให้คู่ต่อสู้จบัทางได ้จงจาํไวว้า่
ถา้ไก่พม่าเขา้มาเปรียบกบัเรา โดยที�ดูลกัษณะเราออก นั�นแสดงว่าถา้ไม่แน่นจริงเขาไม่กลา้ลุกเรา
หรอกไก่ป่าก๋อยยคุใหม่ ควรจะมีแขง้หนา้นาํ เพื�อที�จะทาํลายจงัหวะคู่ต่อสู้ ก่อนทาํเชิง และบงัคบัให้
คู่ต่อสู้เขา้ทางเราใหไ้ด ้ 

 
ภาพประกอบ 16 ไก่เหล่าป่าก๋อยพฒันา 
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 การพฒันาไก่ไทย 

 การพฒันาไก่ไทย ควรเป็นสายพนสัหรือตราดเป็นหลกั คือเนน้สายเลือดนี� เกิน 50% แต่ควรมี
พม่าง่อนก๋อยผสมอยู่อย่างละนิดหน่อย พวกนี� เน้นเชิงเนียนๆ หลุดเขา้ปีกๆ ร่างกายใหญ่แข็งแรง 
ลูกตีหนกัแม่น ชั�วโมงนี�ยงัหากินไดค้รับ ไวตี้ลูกผสมที�เชิงไม่ดี 
 
ตอนที� 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 ปัญหาและขอ้เสนอแนะของธุรกิจการเลี� ยงไก่ชน อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรีใช้วิธีการ
สนทนากลุ่มจาํนวน 5 คน ผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการสรุปภายในประเด็นดงันี�  
 ปัญหา และการแก้ปัญหา 
 จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่มผูเ้ลี� ยงไก่ชนจาํนวน 5 คน  ผูใ้ห้ขอ้มูล
รายแรก ชื�อดาบตาํรวจวยัเกษียณ ตอนนี� อายุ 60 ปี อาชีพหลกัคือ ขายหมูย่างเกาหลีในช่วงตั�งแต่ 
14.00 น.เป็นตน้ไป เลี� ยงไก่ชนมีวตัถุประสงคเ์พื�อเพาะขาย ไม่ไดน้าํเขา้ไปเล่นในบ่อน มีประสบการณ์
ในการเลี� ยงมานาน 20-30 ปีในช่วงอายุ 40 ขึ�นไปตระเวนตีตามบ่อนสนามชนไก่ไปทั�วจนัทบุรี  
พอเริ�มมีอายุ 55 ปี จึงเลิกเลี� ยงขึ�นบ่อน หนัมาเพาะไก่ชนขายปี 2555 ขายไป 2 ตวั ราคาตวัละ 3,000 บาท 
เป็นเงิน 6,000 บาท ดาบเดชมีเทคนิคในเลือกซื�อแหล่งไก่ชนจากเพื�อนที�หนองบวั จงัหวดัจนัทบุรี
เนื�องจากเป็นถิ�นกาํเนิดของตนเอง และรู้จกัเจา้ของเหล่าเป็นอยา่งดี เงินทุนในการเลี�ยงไม่เป็นปัญหา
เพราะสามารถใชว้สัดุจากบริเวณนั�นได ้ยกเวน้ ซื�อไมย้คูา ตน้ๆละ 15 บาท ตะปู ตาข่ายก็ไปซื�อจาก
ร้านรับซื�อของเก่ากิโลละ 50 บาท มานิดหน่อย ก็กั�นกรงไดแ้ลว้ ส่วนรางนํ�า และรางอาหาร ก็หาจาก
วสัดุอุปกรณ์ในการเลี�ยงรอบๆ บา้นนาํมาเจาะใส่นํ�าใหกิ้น นบัวา่เป็นภูมิปัญญาอยา่งยิ�ง อาหารใชอ้ยู ่
2 อย่างขา้วเปลือก เม็ดสั� น (สําหรับเลี� ยงไก่ใหญ่) และอาหารหมูนม (สําหรับเลี� ยงไก่เล็กตั�งแต่ 2 เดือน 
ถึง 4 เดือน) ไม่เคยทาํวคัซีนเพราะเลี�ยงไม่มาก อาศยัให้ไก่กินสมุนไพร ตามบริเวณนั�น ถา้ไก่ป่วย 
ก็หาซื�อยาเคปซูลให้กิน เทคนิคการฝึกไก่ชนให้เก่ง ดาบเดช กล่าววา่ตอ้งให้ไก่ออกกาํลงักาย กราดแดด 
อาบนํ�า กระโดดหลุม เวยีนสุ่ม กินอาหารบาํรุง ป้อนบอระเพด็ นํ� าผึ�ง กระชายดาํ ฯลฯ ทุกวนั ช่วงที�
เพาะลูกไก่ที�เหมาะที�สุดน่าจะเป็นช่วงหนา้แลง้ เพราะหลงัจากนั�นอีกประมาณ 8-10 เดือน ก็ชนได ้
ก็พอดีแลง้พอดี บางวนัก็จะมีคนแวะเวยีนมาซุม้ดาบเดชเป็นประจาํเพื�อมาหาไก่ชน ไปชนในบ่อน 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลรายที�สอง ชื�อนายประสิทธิi  ศรียางนอก อายุ 39  ปี เริ�มเลี� ยงไก่กบัพ่อเมื�ออาย ุ 
17 ปี พ่อแม่พนัธ์ุไดม้าจาก เพชรบุรี เป็นไก่เชิงตราด ไม่ไดซื้�อเนื�องพ่อขอแบ่งมาจากพกัพวก จากนั�น 
มาอยู่ลพบุรี ก็เล่นไก่พม่าบา้งเริ�มมีประสบการณ์มากขึ�นโดยใช้วิธีครูพกัลกัจาํจากรุ่นพี�ๆ เงินทุน 
ในการเลี�ยงมีนอ้ย ปัจจุบนัประสิทธ์จึงหาไก่ค่อนขา้งถูก แต่อาศยัดูไก่เก่งเลยไดไ้ก่ดีมาตลอด ปัญหา
เรื�องโรคอดีตเคยเลี� ยงแลว้เป็นโรคห่า  โรคอหิวาห์ตายเยอะ เพราะไม่ไดท้าํวคัซีนป้องกนั ปัจจุบนั
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มาอยูจ่นัทบุรีเลี� ยงไก่ 4 ตวั ไม่ไดข้ายแต่มีวตัถุประสงคเ์ลี� ยงเพื�อขึ�นบ่อน ปัญหาการลกัขโมยไก่ชน
เคยมีถา้ไก่เก่ง ปัญหาอื�น ๆ สุนขักดับา้ง ปัญหางูมากินไก่ชนมีนอ้ยมาก การดูแลไก่ให้เก่งก็ทาํเหมือน
ผูใ้หข้อ้มูลรายแรก  
 ผูใ้ห้ขอ้มูลรายที�สาม ชื�อนายสุรพงศ์ ลุผล อายุ 59 ปี เริ�มเลี� ยงไก่ตอนอายุ 14 ปี จากการ
แนะนาํของครูใหญ่โรงเรียนประจาํตาํบล จงัหวดัอุบลราชธานี ปัจจุบนัเป็นจงัหวดัอาํนาจเจริญ 
เริ�มตน้ใชพ้่อแม่พนัธ์ุครั� งแรกจากครูใหญ่  ปัจจุบนัเลี� ยงจริงๆ จงัๆ เมื�อปี 2555 จาํนวนไก่ทั�งหมด 
120 ตวั อาหารใช้ขา้วเปลือก อาหารหมูนม อาหารไก่เล็กใช้อาหารสําเร็จรูปยี�ห้อดาวรุ่ง วคัซีน 
ไม่ได้ทาํ ยารักษาโรคซื�อจากร้านใกล้ๆ ยาที�ใช้กาแก้หวดั คอคอก และ ยาหยอดตาแก้ตาอกัเสบ 
วตัถุประสงคเ์ลี� ยงเพื�อเพาะขายไม่ไดตี้บ่อน เมื�อขายไปแลว้ถา้เอาไปแลว้ไก่ชนดีตีชนะก็จะกลบัมา
ซื�ออีก ปัญหาเจอบ่อยคือ สุนขัและงูกินไก่ชนดว้ยบริเวณรก วิธีแกปั้ญหาตอ้งทาํถากถางทาํความ
สะอาด และกั�นตาข่ายบริเวณรอบ ๆ เพื�อกนัสุนขัจากบา้นอื�น 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลรายที� 4 ชื�อ อาจารยจิ์นดา  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนโคกวดั แก่งหางแมวจนัทบุรี 
บา้นอยู่แถวชานๆ การเคหะ เริ�มตน้การเลี� ยงไก่ชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลี� ยงเพื�อเก็บไข่
นาํไปเป็นอาหารกลางวนัแก่ เด็กนกัเรียนในโรงเรียน ในอนาคตถา้มีไก่เก่งก็จะขายมาเป็นทุนหมุนเวียน 
อาหารไก่ชนใชเ้ศษอาหารที�เหลือจากโรงอาหารโรงเรียนไม่ไดซื้�อ เป็นการประหยดัตน้ทุนพ่อแม่พนัธ์ุ 
และลูกไก่ชน ซื�อมาจากดาบเดชซึ�งสนิทกนั บางทีคนในกลุ่มก็ใหม้า การลกัขโมยมีบา้งจากชาวบา้น
แถวๆ นั�น เป้าหมายจะเพาะลูกไก่ชนให้ได ้200 ตวั ภายใน ปีนี�  ปัจจุบนัเพาะลูกไก่ชนไดแ้ค่ 50 ตวั 
เท่านั�น  
 ผูใ้ห้ขอ้มูลรายที� 5 ชื�อ ร.ต.อ. นเรศ หอมถวิล หรือผูก้องนเรศ อายุ 44 ปี เริ�มเลี� ยงไก่มา
ประมาณปี 2550 ที�บา้นพกัตาํรวจมะขาม มา 3 ปี แลว้จึงมาซื�อที�การเคหะ พ่อแม่พนัธ์ุเอามาจากเพื�อน 
ที�เขาชะเมา ไม่ไดซื้�อ หลงัจากมาซื�อที�ปลูกบา้นที�การเคหะ จึงยา้ยมาเพาะที�บา้น ตอนนี� มีไก่ทั�งเล็ก
ทั�งใหญ่ประมาณ 50 ตวั ส่วนใหญ่เริ�มเพาะในฤดูหนาวเพาะเป็นช่วงที�ดีที�สุด มีขายบา้งบางส่วน 
และ แลกพระเครื�องมาเก็บไวบ้า้ง ผูก้องนเรศ กล่าววา่ส่วนใหญ่คนเล่นไก่ชนจะเล่นพระดว้ยก็จะ
เกิดกิจกรรมการแลกเปลี�ยนขึ�นในกลุ่ม ในด้านการดูแล ใช้วคัซีนป้องกนัโรคทุกปีเนื�องจากอดีต 
เคยประสบการณ์เกิดโรคระบาดในสถานที�เลี� ยงไก่ตายร่วม ๆ 50 ตวั รอดมา 1 ตวั ปัญหาสุนขักดั 
ไก่ชนมีประจาํเนื�องจากไม่ไดท้าํคอก รั� วรอบขอบชิด ปัจจุบนัแกปั้ญหาโดยกั�นคอกขงัลูกไก่ที�เกิดมา
ใหม่จนไดอ้ายตุั�งแต่แรกเกิดขึ�นถึง 3-4 เดือน ซึ� งคาดวา่จะเป็นแนวทางที�ไดผ้ล  
 จากการสนทนากลุ่มโดยผูว้จิยัดาํเนินการสรุปประเด็น ไดว้า่ 
 1. การตดัสินใจเลี� ยงมาจากส่วนหนึ� งบิดา คนในครอบครัว หรือคนใกลชิ้ด เลี� ยงแล้ว
เห็นลีลา เกิดความชอบในตวัไก่ชน การเลี�ยงไก่ชนส่วนใหญ่เลี�ยงเป็นงานรองไม่ใช่งานหลกั 
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 2. ปัญหาสุนขักดัไก่ วิธีแกค้วรลอ้มตาข่ายบริเวณรอบๆ ส่วนปัญหาการลกัขโมยไก่ชน
จะเกิดกบัไก่เก่งที�มีค่าตวัแพง ๆ เจา้ของตอ้งระวงั เก็บไวใ้นที�แน่นหนา 
 3. การเกิดโรคระบาด ป้องกนัดว้ยทาํวคัซีนไก่เล็กไก่ใหญ่ ตามโปรแกรมตามกาํหนด 
ใหค้รบทุกวคัซีน 
 4. การดูแลเอาใจใส่ไก่ชนถือเป็นเรื� องสําคญั ผูเ้ลี� ยงตอ้งหมั�นเช็คดูทุกวนัว่ามีไก่ป่วย 
ตาเจ็บ เป็นหน่อ เป็นปรวด อมพะนาํ เห็บเสี� ยน บาดเจ็บ ขี�ขาวขี� เขียวฯลฯ แลว้ทาํการรักษาอย่าง
ทนัที 
 5. ด้านภูมิปัญญาเราสามารถนาํวสัดุรอบตวัเรามาใช้เป็นที�ให้อาหาร ให้นํ� า กั�นคอก 
สมุนไพรรอบๆ บา้น เพื�อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานได ้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 17 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) จาํนวน 5 คน 
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 ข้อเสนอแนะอื�นๆ ในการทาํธุรกจิเลี�ยงไก่ชน 

 จากการพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการของ “เฮียเส็ง”แห่งร้าน ส.บูรพา บา้นแลงจงัหวดัระยอง 
ซึ� งทาํธุรกิจส่งไก่ชนและ ร้านขาย อุปกรณ์ไก่ชน ยา และอาหารไก่ชน เฮียเส็งกล่าววา่ไดส่้งไก่ออกนอก
มาหลายปี ตลาดที�ตอ้งการไก่ชนรอย 2.9-3.3 kg.คือ สิงคโ์ปร์ มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย ส่วนไก่รอยเล็ก
ตั�งแต่ 2.5-2.8 kg. ตลาดก็คือ ลาว เส้นทางการขนส่งเป็นการขนส่งโดยรถยนต ์ราคาไม่มีการเกี�ยงราคา
ถา้ไก่เก่งจริง ส่วนขายในประเทศก็จะมีพ่อคา้มาซื�อถึงแหล่ง หรือให้ส่งไก่ชนไปให้ รายไดจ้ากการ
ส่งไก่เดือนละ หลายแสนบาทต่อเดือน นอกจากนั�นเฮียเส็งยงัเปิดร้านขายอุปกรณ์ไก่ ยา และอาหาร
ขั�นตํ�ามีรายไดเ้ขา้วนัละ 50,000 - 80,000 บาทต่อเดือน เฮียเส็ง กล่าวอีกวา่ ธุรกิจไก่ไม่มีทางตนัยงัไปได้
อีกไกล ขึ�นอยูก่บัว่าสินคา้เรามีคุณภาพหรือไม่ ต่างประเทศจะใชไ้ก่เปลือง เพราะเวลาตีใชว้ิธีต่อเดือย 
ตีกนัจนตาย ตอ้งสั�งไก่ชนจากไทยมาตลอด ส่วนไก่ที�เฮียเส็งรับซื�อเป็นพวกพม่าจะมาจากจงัหวดัอื�น ๆ 
พวกไก่เชิงจะรับซื�อจากสองจงัหวดัคือ ตราดกบัจนัทบุรี 
 อีกรายหนึ�งคือ เสี�ยชา “ใชชื้�อซุ้มวา่ ส.มณีโชติ” อายุ 48 ปี อดีตทาํงานธนาคารกรุงเทพฯ 
ลาออกมา 2 ปีแลว้ เป็นนายบ่อนสนามชนไก่จนัทบุรี นอกจากนี� ยงัทาํธุรกิจขายไก่ชนไปดว้ย กล่าวว่า 
ตลาดของตนอยูใ่นประเทศไทยขายไก่ชนไปไม่เคยตํ�ากวา่ 4,000 บาทต่อตวั มีคนต่างจงัหวดัมาเอาเสมอ 
ไก่ส่วนใหญ่ที�ขายเป็นเหล่าของตนเอง ไปฝากเขาเพาะพนัธ์ุแลว้ไปจบักลบัมาที�ตราดบา้ง และที�จนัทบุรี 
มาทาํเนื�อทาํตวักบัหุ้นส่วนอีกคน พอไก่แข็งแรงจึงขาย สนนราคาแลว้แต่ฝีเทา้ของไก่ มีหลายราคา 
ปีหนึ� งซื�อขา้วเปลือก 2-3 เกวียน แลว้ไปแจกจ่ายตามแหล่งเพาะพนัธ์ุของตน รายไดส้ามารถเลี� ยง
ลูกเลี�ยงเมียไดส้บายๆ ขอ้เสนอแนะของเสี�ยชา กล่าววา่ “ในวงการไก่อยากให้ทุกคนซื�อสัตย ์ซื�อขาย
แบบตรงไปตรง ขายแต่ไก่ชนคุณภาพ แลว้วงการไก่จะย ั�งยนื” 
 ศูนยศึ์กษาปัญหาการพนนั คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยการสนบัสนุน
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอ้เสนอแนะว่า การปรับปรุงพระราชบญัญติั
การพนัน และระเบียบที�ออกโดยกระทรวงมหาดไทย ให้ทนัสมยั โดยเน้นหนกัไปที�การควบคุม 
และจาํกดัการพนนัจนเกินไป อาจส่งผลยอ้นกลบัมาทาํลายไก่ชนไปดว้ย นั�นคือ การทาํลายพนัธ์ุไก่
พื�นเมืองของไทย เปิดโอกาสใหมี้การผกูขาดสายพนัธ์ุไก่ฟาร์ม โดยกลุ่มทุนการเกษตรไม่กี�บริษทั 
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บทที� 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 ในการวิจยัเรื�อง “การศึกษาธุรกิจการเลี� ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี” ผูว้ิจยั 
ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรเป้าหมาย สุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื�อให้ได้
กลุ่มเป้าหมายครบ จาํนวน 60 คน หลงัจากนั�นนาํมาสรุป อภิปรายผลและมีขอ้เสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 ในการวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั ดงันี�  
 1. เพื�อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูเ้ลี�ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี  
 2. เพื�อศึกษาสภาพการเลี�ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
 3. เพื�อศึกษาปัญหา การแกปั้ญหาและขอ้เสนอแนะของธุรกิจการเลี� ยงไก่ชน ในอาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี 
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ ประชากรกลุ่มผูเ้ลี� ยงไก่ชน ในอาํเภอเมือง จงัหวดั
จนัทบุรี 
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ลี� ยงไก่ชน ในอาํเภอเมือง จงัหวดัตราด โดยมี
เป้าหมายจาํนวน 60 กลุ่มตวัอย่าง วิธีการเลือกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เกี�ยวกบั
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผูเ้ลี�ยงไก่ชน มีรายละเอียดดงันี�  
 1. การวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) มีเป้าหมายจาํนวน 60 กลุ่มตวัอย่างที�อยูใ่น 
เขตพื�นที�อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ณ สนามชนไก่จนัทบุรี 
 2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual Depth Interview) เกี�ยวกบัสภาพการเลี�ยง 
และความรู้ในการเลี�ยงไก่ชน จาํนวน 10 คน 
 3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสัมภาษณ์และสนทนากนัแบบ
เจาะประเด็นดว้ยการเชิญผูร่้วมสนทนามารวมเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5 คน เปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาแลกเปลี�ยนทศันะกนัอยา่งกวา้งขวางในประเด็นต่างๆที�เราตอ้งการแลว้พยายามหา
ขอ้สรุป 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
 การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสัมภาษณ์ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นเอง และทาํ
การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง เรื�อง ธุรกิจการเลี� ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ซึ� งมี
ส่วนประกอบดงันี�  
 1. แบบวิจยัเชิงสาํรวจ ในส่วนที� 1 เกี�ยวกบัลกัษณะพื�นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคม 
ของผูเ้ลี�ยงไก่ชน 
 2. แบบสัมภาษณ์เจาะลึกในส่วนที� 2 เกี�ยวกบัสภาพการเลี�ยง และความรู้ในการเลี�ยงไก่ชน 
 3. การสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus group Discussion) ผูเ้กี�ยวขอ้งทีมีความสัมพนัธ์ในเชิงสังคม
จาํนวน 5 คน เกี�ยวกบั ปัญหา การแกปั้ญหา และขอ้เสนอแนะในธุรกิจการเลี�ยงไก่ชน (ส่วนที� 3 ปัญหา 
การแกปั้ญหา และขอ้เสนอแนะในการทาํธุรกิจเลี�ยงไก่ชน) 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง (Documentary Research) โดยการเก็บขอ้มูลจากตาํรา 
เอกสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจยัจากแหล่งทั�งในประเทศและนอกประเทศที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อที�จะเขา้ใจ
เรื�องราวไดลึ้กซึ� งยิ�งขึ�น 
 2. การเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Fieldwork Research) เป็นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการเก็บ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลเพื�อความละเอียดและความสมบูรณ์
ของงานวจิยัมากขึ�น ไดแ้ก่ 
 ขั/นตอนในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยัจดัทาํหนงัสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เพื�อขอความร่วมมือ
กบันายบ่อนสนามไก่ชนเจา้ของพื�นที� 
 2. นาํแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth Interview) เป็นการซักถามพูดคุยกนัระหว่าง 
ผูส้ัมภาษณ์และผูใ้ห้สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึกลว้งคาํตอบอยา่งละเอียดถี�ที�สร้างขึ�นไปเก็บรวบรวม
ขอ้มูลภาคสนาม ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ให้ผูเ้ชี�ยวชาญทาํการตรวจสอบ
ความตรง (Validity) เนื�อหา ซึ� งดูความสอดคล้องของประเด็นดชันีความสอดคล้อง ระหว่างขอ้คาํถาม
และวตัถุประสงค ์(Item Congruence Index) หรือ IOC เกณฑ์ประเมินจากผูเ้ชี�ยวชาญ  3 ระดบั คือ 1  

หมายถึง  สอดคลอ้ง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ  -1 หมายถึง ไม่สอดคลอ้งจากผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน 
 3. หลงัจากแกไ้ขเสร็จนาํไปใหที้�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครั� ง 
 4. เมื�อแกไ้ขใหเ้หมาะสมแลว้จึงนาํไปใชส้าํหรับสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลที�ไดท้าํการรวบรวมและตรวจสอบความเรียบร้อย จะนาํมาทาํการวิเคราะห์ มีขั�นตอน
การดาํเนินการดงันี�  
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 1. ลกัษณะพื�นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของผูเ้ลี� ยงไก่ชน สภาพการเลี�ยง
ไก่ชน ปัญหาและขอ้เสนอแนะ ของผูเ้ลี�ยงไก่ชน วเิคราะห์โดยใชค้่าความถี� (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี�ยเขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าตํ�าสุด (Minimum) 
โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  
 2. เพื�อศึกษาสภาพการเลี�ยง วธีิการจดัการธุรกิจการเลี�ยงไก่ชนในดา้นการผลิต และการตลาด
ของผูเ้ลี�ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
  2.1 วเิคราะห์เนื�อหา และสรุปพรรณนา 
  2.2 วเิคราะห์จากการสังเกต 
 3. ปัญหาและขอ้เสนอแนะของธุรกิจการเลี�ยงไก่ชน อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ใชว้ิธีการ
สนทนากลุ่มจาํนวน 5 คน ผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการสรุปภายในประเด็นดงักล่าว 
 
สรุปผลการวจัิย  
 ส่วนที� 1 ลกัษณะพื/นฐานทางเศรษฐกจิ และสังคมของผู้เลี/ยงไก่ชน 
 กลุ่มผูเ้ลี�ยงไก่ชนส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคจ์ะเลี�ยงไวช้นในบ่อน เป็นเพศชาย อายุปัจจุบนั
ของผูเ้ลี� ยงไก่ชน มีอายุ 36 - 45 ปี มีระดบัการศึกษาชั�นประถมศึกษาปีที� 4 สถานภาพส่วนใหญ่สมรส 
อาชีพหลกัของกลุ่มผูเ้ลี� ยงไก่ชน ได้แก่ กรีดยางพารา ช่างก่อสร้าง ทาํร้านหมูย่างเกาหลี ช่างไม ้ 
ขายก๋วยเตีlยว ขายขา้วตม้โตรุ่้ง ขา้ราชการบาํนาญ ฯลฯ จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 4 - 6  คน การจา้งงาน
ส่วนใหญ่เป็นการจา้งแบบไม่ประจาํ การจา้งแรงงานประจาํในการเลี�ยงไก่ชนมีประสบการณ์ในการ
เลี�ยงไก่ชน 2 - 4 ปี และส่วนใหญ่จะไม่เคยขายไก่ที�เลี�ยง 
 ส่วนที� 2 สภาพการเลี/ยง และความรู้ในการเลี/ยงไก่ชน 
 ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายบุคคล นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ในตอนที� 1 โดยวิธี 
การสุ่มแบบสะดวก จนกว่าจะไดข้อ้มูลที�ซํ� ากนั แลว้จึงนาํมาวิเคราะห์เนื�อหา (Content Analysis) 
จากการสัมภาษณ์ พบวา่ ผูเ้ลี�ยงไก่ชนมีจาํนวนนอ้ยเท่านั�นที�ผา่นการอบรม  
 วธีิการให้อาหารไก่ชน 
 1. ไก่เล็ก 1 – 3 เดือน พบวา่ ผูเ้ลี� ยงลูกไก่ชนอายุ 1 เดือน นิยมอาหารสําเร็จรูปไก่เล็ก 
เพราะจะเป็นอาหารที�ยอ่ยง่ายเมด็ละเอียด 
 2. ไก่เล็ก 4 – 6 เดือน พบว่า ผูเ้ลี� ยงไก่ชนใช้อาหารหมูนม อาจเพราะตอ้งการปรับ
โครงสร้างของลูกไก่ใหก้ระดูกโตแขง็แรง 
 3. ไก่ชนรุ่น 7 – 9 เดือน พบวา่ ผูเ้ลี� ยงไก่ชน ใชข้า้วเปลือก วนัละ 2 ครั� ง มีอาหารเสริม 
และยาบาํรุง อาจเพราะช่วงนี� ไก่ชนตอ้งการบาํรุงสมุนไพรเพื�อจะนาํสารอาหารไปสะสมในตบั  
ใชใ้นการชน 
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 4. ไก่ชน 10 เดือน ขึ�นไป เลี� ยงดว้ยขา้วเปลือก ใชย้าสมุนไพรบาํรุงเช้าเยน็ ช่วงนี�อาจตอ้ง
ระวงัการใหอ้าหารไก่ชนเนื�องจากไก่จะอว้นง่าย 
 สถานที�จาํหน่ายไก่ชน พบวา่ ผูเ้ลี�ยงไก่ชนใชว้ธีิการจาํหน่าย 4 แบบ 
 1. ไปปลํ�าซอ้มตามซุม้ที�มีการนดัซอ้ม ถา้ไก่มีแววดี ตีเก่ง ก็จะมีคนทาบทามซื�อกนัที�นั�น
สนนราคาก็อยูที่�ผูข้ายพอใจจะขาย 
 2. ขายที�ซุ้มของตนเอง จากคนในทอ้งถิ�น หรือต่างจงัหวดัมาซื�อ ซุ้มแบบนี�จะตอ้งพอมี
ชื�อเสียงและมีมาตรฐานอยู ่เพราะนกัเล่นไก่จะมาตามเหล่าไก่ชน 
 3. ในสื�อออนไลน์ที�การซื�อขาย แลว้ติดต่อกนัถา้สนใจ โอนเงินและส่งไก่ชนทางรถทวัร์ 
โดยบวกค่าขนส่งดว้ยหรือรวมไปในราคาไก่ชนแลว้ 
 4. ในนิตยสารไก่ชนต่างๆ ที�มีประกาศโฆษณาขาย มีทั�งภาพสีขาวดาํ 
 5. ช่องทางการชาํระเงินในปัจจุบนัมี 2 ลกัษณะ คือ โอนเงินเขา้บญัชี และ จ่ายเป็นสด
เมื�อเมื�อมีซื�อถึงแหล่งจาํหน่าย 
 6. รู้จากคนในสังคมไก่ชนดว้ยกนัที�มีการแลกเปลี�ยนข่าวสารกนั จากหนงัสือนิตยสาร 
และอินเตอร์เน็ต 
 ส่วนที� 3 ปัญหา วธีิการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในการทาํธุรกจิเลี/ยงไก่ชน 

 1. การตดัสินใจเลี� ยงมาจากส่วนหนึ� งบิดา คนในครอบครัว หรือคนใกลชิ้ด เลี� ยงแล้ว
เห็นลีลา เกิดความชอบในตวัไก่ชน ปัญหามุมมองจากสังคมมกัมองว่า การเลี� ยงไก่ชนส่วนใหญ่
เลี�ยงเป็นงานรองไม่ใช่งานหลกั 
 2. ปัญหาสุนัขกดัไก่ วิธีแกค้วรลอ้มตาข่ายบริเวณรอบๆ ส่วนปัญหาการลกัเล็กขโมย 
ไก่ชนจะเกิดกบัไก่เก่งที�มีค่าตวัแพงๆ เจา้ของตอ้งระวงั เก็บไวใ้นที�แน่นหนา 
 3. การเกิดโรคระบาด ป้องกนัดว้ยทาํวคัซีนไก่เล็กไก่ใหญ่ ตามโปรแกรมตามกาํหนด 
ใหค้รบทุกวคัซีน 
 4. การดูแลเอาใจใส่ไก่ชนถือเป็นเรื� องสําคญั ผูเ้ลี� ยงตอ้งหมั�นเช็คดูทุกวนัว่ามีไก่ป่วย  
ตาเจบ็ เป็นหน่อ เป็นปรวด อมพะนาํ เห็บเสี� ยน บาดเจบ็ ขี�ขาวขี� เขียวฯลฯ แลว้ทาํการรักษาอยา่งทนัที 
 5. ดา้นภูมิปัญญาเราสามารถนาํวสัดุรอบตวัเรามาเป็นที�ให้อาหาร ให้นํ� ากั�นคอกสมุนไพร 
รอบๆ บา้น เพื�อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานได ้ 

 
อภิปรายผล  

 กลุ่มผูเ้ลี� ยงไก่ชนส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์จะเลี� ยงไวช้นในบ่อน รองลงมาคือ เพาะขาย
เป็นชาย และ บางกลุ่มทั�งเพาะขายและ เลี� ยงไวช้นในบ่อน คลา้ยคลึงกบังานของ เฉลิมชยั   มหาชน 
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(2545 : 10) ไดว้จิยัเรื�อง สายพนัธ์ุไก่และการชนไก่ในขงัหวดันครปฐม พบวา่ จงัหวดันครปฐมไดเ้ลี� ยง
ไก่ชนอยู ่2 ระดบั คือ การเลี�ยงในระกบัชาวบา้น และการเลี�ยงในระดบัฟาร์มไก่ชน มีทั�งเลี� ยงไวดู้เล่น 
เลี� ยงเพื�อการประกวด และเลี�ยงเพื�อเป็นไก่ชนในสนามชนไก่ การเลี� ยงไก่ชนในจงัหวดัยงัคงรักษาไว้
ซึ� งภูมิปัญญาที�สืบทอดกนัมาจนส่งผลใหไ้ก่ชนไทยสามารถรักษาสายพนัธ์ุมาไดจ้นทุกวนันี�  
 วธีิการใหอ้าหารไก่ชนของผูเ้ลี� ยง พบวา่ 1) ไก่เล็ก 1 – 3 เดือน พบวา่ ผูเ้ลี� ยงลูกไก่ชนอาย ุ
1 เดือน นิยมอาหารสาํเร็จรูปไก่เล็ก เพราะจะเป็นอาหารที�ยอ่ยง่ายเม็ดละเอียด 2) ไก่เล็ก 4 – 6 เดือน 
พบว่า ผูเ้ลี� ยงไก่ชนใช้อาหารหมูนม อาจเพราะตอ้งการปรับโครงสร้างของลูกไก่ให้กระดูกโตแข็งแรง  
3) ไก่ชนรุ่น 7 – 9 เดือน พบวา่ ผูเ้ลี� ยงไก่ชน ใชข้า้วเปลือก วนัละ 2 ครั� ง มีอาหารเสริมและยาบาํรุง 
อาจเพราะช่วงนี� ไก่ชนตอ้งการบาํรุงสมุนไพรเพื�อจะนาํสารอาหารไปสะสมในตบัใช้ในการชน  
4) ไก่ชน 10 เดือน ขึ�นไป เลี� ยงดว้ยขา้วเปลือก ใชย้าสมุนไพรบาํรุงเชา้เยน็ ช่วงนี�อาจตอ้งระวงัการให้
อาหารไก่ชนเนื�องจากไก่จะอว้นง่าย สอดคลอ้งกบั วิเศษ  อคัรวิทยากุล (2543 : ม.ป.ป.)  กล่าวว่า 
การใหอ้าหารตอ้งเพียงพอเหมาะสมกบัไก่แต่ละขนาดอายุ โดยแบ่งเป็นอาหารสําหรับลูกไก่ อาหาร
สาํหรับไก่รุ่น อาหารสาํหรับไก่ชนที�โตแลว้   
 สถานที�จาํหน่ายไก่ชน พบวา่ ผูเ้ลี�ยงไก่ชนใชว้ธีิการจาํหน่าย 4 แบบ 
 1. ไปปลํ�าซอ้มตามซุม้ที�มีการนดัซอ้ม ถา้ไก่มีแววดี ตีเก่ง ก็จะมีคนทาบทามซื�อกนัที�นั�น
สนนราคาก็อยูที่�ผูข้ายพอใจจะขาย 
 2. ขายที�ซุม้ จากคนในทอ้งถิ�น หรือต่างจงัหวดัมาซื�อ ซุ้มแบบนี�จะตอ้งพอมีชื�อเสียงและมี
มาตรฐานอยู ่เพราะนกัเล่นไก่จะมาตามเหล่าไก่ชน 
 3. ในสื�อออนไลน์ที�มีการซื�อขาย มีคลิป (Clip) ให้ดู แลว้ติดต่อกนัถา้สนใจ โอนเงินและส่ง
ไก่ชนทางรถทวัร์ โดยบวกค่าขนส่งดว้ยหรือรวมไปในราคาไก่ชนแลว้ 
 4. ในนิตยสารไก่ชนต่างๆ ที�มีประกาศโฆษณาขาย มีทั�งภาพสีขาวดาํ 
 สอดคลอ้งกบังานของ อภิรัฐ  ปัจจุทา (2546 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการเลี�ยงไก่ชน อาํเภอพล 
จงัหวดัขอนแก่น จากเกษตรกรทั�ง 3 กลุ่ม สรุปไดว้า่ เกษตรกรขนาดใหญ่ นิยมเลือกซื�อจากเหล่ากอ 
ลกัษณะของไก่ชน และความน่าเชื�อถือของผูเ้ลี� ยง เกษตรกรทั�ง 3 กลุ่ม นิยมจาํหน่ายไก่ชนที�ฟาร์ม
เลี� ยงมากที�สุด ผูข้ายสามารถกาํหนดราคาไดม้ากกว่าผูซื้�อ การชาํระเงินนิยมเป็นเงินสด ดา้นการตลาด 
เกษตรกรทั�ง 3 กลุ่มนิยมขายในฟาร์มของตนเองมากที�สุด เกษตรกรขนาดเล็กจะใช้ทุนส่วนตวั 
ในการเลี�ยงไก่ชน ร้อยละ 100 
 จากการสนทนากลุ่มโดยผูว้จิยัดาํเนินการสรุปประเด็น ไดว้า่ 
 1. การตดัสินใจเลี� ยงมาจากส่วนหนึ� งบิดา คนในครอบครัว หรือคนใกลชิ้ด เลี� ยงแล้ว
เห็นลีลา เกิดความชอบในตวัไก่ชน การเลี�ยงไก่ชนส่วนใหญ่เลี�ยงเป็นงานรองไม่ใช่งานหลกั 
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 2. ปัญหาสุนขักดัไก่ วิธีแกค้วรลอ้มตาข่ายบริเวณรอบๆ ส่วนปัญหาการลกัขโมยไก่ชน
จะเกิดกบัไก่เก่งที�มีค่าตวัแพงๆ เจา้ของตอ้งระวงั เก็บไวใ้นที�แน่นหนา 
 3. การเกิดโรคระบาด ป้องกนัดว้ยทาํวคัซีนไก่เล็กไก่ใหญ่ ตามโปรแกรมตามกาํหนด 
ใหค้รบทุกวคัซีน 
 4. การดูแลเอาใจใส่ไก่ชนถือเป็นเรื� องสําคญั ผูเ้ลี� ยงตอ้งหมั�นเช็คดูทุกวนัว่ามีไก่ป่วย  
ตาเจบ็ เป็นหน่อ เป็นปรวด อมพะนาํ เห็บเสี� ยน บาดเจบ็ ขี�ขาวขี� เขียวฯลฯ แลว้ทาํการรักษาอยา่งทนัที 
 5. ด้านภูมิปัญญาเราสามารถนาํวสัดุรอบตวัเรามาใช้เป็นที�ให้อาหาร ให้นํ� า กั�นคอก 
สมุนไพรรอบๆ บา้น เพื�อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานได ้ 
 สอดคลอ้งกบังานของภทัรพงษ ์เกริกสกุล ทาํการศึกษา “ระบบการเลี�ยงไก่ชน : กรณีศึกษา 
บา้นหวา้ และบา้นเหล่าโพนทอง ตาํบลบา้นหวา้ อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น” พบว่า ผูเ้ลี� ยงไก่
ส่วนใหญ่ใกลชิ้ดกบับิดาที�เลี� ยงไก่ชน จึงมีความชอบในลีลาของไก่ชน เป็นปัจจยัที�สําคญัในการ
ตดัสินใจเลี�ยงไก่ชน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในงานวจัิย 

 1. การสํารวจกลุ่มเป้าหมาย ค่อนขา้งหายากทางหน่วยราชการควรสํารวจขึ�นจดัทาํทะเบียน
ผูเ้ลี�ยงไก่ทุกปี 
 2. ส่งเสริมการเลี�ยงไก่ชนให้เป็นอาชีพหลกัมีตลาดรองรับซื�อไก่ชนทั�งตลาดนอกประเทศ
และในต่างประเทศ เนื�องจากปัจจุบนันี� สังคมมองว่า อาชีพเลี�ยงไก่ชนไม่ใช่อาชีพหลกั มุมมองว่า
เป็นงานอดิเรก เพื�อความเพลิดเพลิน 
 3. เนื�องจากภาครัฐมีนโยบายจาํนาํขา้วเปลือก ราคาเกวยีนละ 14,000-15,000 บาท ทาํให้
ผูเ้ลี�ยงไก่ชนเดือดร้อน เพราะขา้วเปลือกมีราคาแพงขึ�นเรื�อยๆ  
 4. ผูเ้ลี� ยงไก่ชนไม่ค่อยทาํวคัซีนเนื�องจากเขา้ใจผิดวา่การทาํวคัซีน ทาํให้ไก่ชนอ่อนแอลง 
ทางปศุสัตวค์วรออกพื�นที�เพื�อทาํวคัซีนต่อไป 
 5. ผูเ้ลี�ยงไก่ควรมีความซื�อสัตยอ์นันี�สําคญัมาก ไม่ควรหลอกส่งไก่ไม่ดีไปขายให้กบัผูซื้�อ 
ราคาควรตามฝีเทา้ของไก่ และความเก่งของไก่  
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั/งต่อไป 

 1. ควรเพิ�มการทาํวิจยัเรื�อง ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการเลี�ยงไก่ขนในฟาร์มขนาดต่างๆ 
 2. ควรทาํวจิยัเรื�อง ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการพฒันาการเลี�ยงไก่ชนในภาคต่างๆ 
 3. วจิยัสายพนัธ์ุไก่ชน และการชนไก่ ในจงัหวดัต่างๆ 



81 

 4. วิจยัมุมมองเรื�องการควบคุมบ่อนไก่ชนในประเทศไทยกบัผลกระทบต่อการทาํลาย
สายพนัธ์ุไก่ไทย 
 5. วจิยัเรื�อง การศึกษาการเลี�ยงไก่ชนในหลกัสูตรชั�นประถมศึกษา  
 6. วจิยัเรื�อง การอนุรักษ ์และพฒันาสายพนัธ์ุไก่ชนของไทย  
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

1.  วา่ที� ร.ต.เอกชยั  กิจเกษาเจริญ    รองผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยัและพฒันา  

           มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

2. ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์ตติมา  สิงหธรรม    อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

           มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

3. ผูช่้วยศาสตราจารยก์ฤตศกัดา  เรือนนาค    อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศิลปกรรม  

           มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   

4. นางวกิารณ์  บุญเปล่ง     ครูชาํนาญการ ระดบั 2 

           โรงเรียนบา้นแกว้ 

5. นายเดชา  พลูวงศ ์      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัขุนซ่อง  

           อ.แก่งหางแมว จ.จนัทบุรี  
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แบบสอบถาม 

          แบบสอบถาม เรื�อง “การศึกษาธุรกิจการเลี�ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี”  
 

คําชี�แจง แบบสอบถามชุดนี�แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

      ส่วนที� 1 ลกัษณะพื�นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมของผูเ้ลี� ยงไก่ชน 
 ส่วนที� 2 สภาพการเลี�ยง และความรู้ในการเลี�ยงไก่ชน 
 ส่วนที� 3 ปัญหา และการแกปั้ญหา ในการทาํธุรกิจเลี�ยงไก่ชน 
 

คําชี�แจง ใส่เครื�องหมาย / ลงในช่อง [  ] หนา้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและเติมขอ้ความในช่องวา่ง 
ส่วนที� 1 ลกัษณะพื�นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมของผูเ้ลี� ยงไก่ชน 
   1. วตัถุประสงคใ์นการเลี�ยงไก่ชน 
    [  ] 1. เพาะขาย      [  ] 2. เลี�ยงไวช้นในบ่อน 

  [  ] 3. ทั�งเพาะขายและเลี�ยงไวช้นในบ่อน 
 2. เพศ 
   [  ] 1. ชาย  [  ] 2. หญิง 
 3. อาย ุ
   [  ] 1. ตํ�ากวา่ 20 ปี   [  ] 2. 21 – 35 ปี 
   [  ] 3. 36 – 45 ปี   [  ] 4. 46 ปีขึ�นไป 
 4. การศึกษาสูงสุดที�ท่านสาํเร็จ 
   [  ] 1. ตํ�ากวา่ ป.4     [  ] 2. ป.4 
   [  ] 3. ประถมศึกษา  [  ] 4. มธัยมศึกษาตอนตน้ 
   [  ] 5.มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 
   [  ] 6. อนุปริญญา/เทียบเท่า   
   [  ] 7.ปริญญาตรี   
   [  ] 8. สูงกวา่ปริญญาตรี 
 5. สถานภาพ 
   [  ] 1. โสด      [  ] 2. สมรส 
   [  ] 3. หมา้ย 
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 6. อาชีพหลกัของครัวเรือน (อาชีพที�ใชเ้วลามากที�สุดในรอบปี) 
   [  ] 1. การเกษตร  [  ] 2. รับจา้ง 
   [  ] 3. รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ [  ] 4. ธุรกิจส่วนตวั 
   [  ] 5.เลี�ยงไก่ชน     [  ] 6. อื�น ๆ (ระบุ)......... 
 7. สมาชิกในครัวเรือนทั�งหมด 
   [  ] 1. นอ้ยกวา่ 3 คน     [  ] 2. 4 – 6 คน 
   [  ] 3. 7 คนขึ�นไป 
 8. มีการจา้งแรงงานประจาํในการเลี�ยงไก่ชน  
   [  ] 1. มี      [  ] 2. ไม่มี 
 9. ท่านมีประสบการณ์ในการเลี�ยงไก่ชน 
   [  ] 1. นอ้ยกวา่ 1 ปี     [  ] 2. 2 – 4 ปี 
   [  ] 3. 5 ปีขึ�นไป 
 10. ท่านเคยขายไก่หรือไม่  
   [  ] 1. เคย     [  ] 2. ไม่เคย 
 

ตอนที� 2 สภาพการเลี�ยง และความรู้ในการเลี�ยงไก่ชน 
 1.  ท่านเคยผา่นการอบรมการเลี�ยงไก่ชนหรือไม่ 
   [  ] 1 เคย        [  ] 2ไม่เคย 
 2. จากขอ้ 1. ถา้ตอบวา่เคย จากแหล่งใด................ จาํนวน.............ครั� ง 
 3.   ท่านมีวธีิดูแลและฝึกไก่ชนอยา่งไร 
 4.  ท่านใหอ้าหารไก่ชนอยา่งไร 
  4.1 ไก่เล็ก 1 – 3 เดือน..................................................... 
  4.2 ไก่เล็ก 4 – 6 เดือน.................................................... 
  4.3 ไก่ชนรุ่น 7 – 9 เดือน............................................... 
  4.4 ไก่ชน 10 เดือน ขึ�นไป.............................................. 
 5. ระยะเวลาในการเลี�ยงไก่ชน................... เดือน 
 6. สถานที�จาํหน่ายไก่ชน 
   [  ] 1. ที�บา้น         [  ] 2. ที�ซุม้ไก่ชน        [  ] 3. อื�น ๆ ระบุ…….. 
 7. มีการต่อรองราคาหรือไม่................... เพิ�มหรือลดจากราคาเดิม........... 
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 8. การชาํระเงินใชว้ธีิการใด 
   [  ] 1  เงินสด      [  ] 2) เงินเชื�อ     [  ] 3) อื�น ๆ ระบุ........... 
 9. ท่านถูกเอาเปรียบในการต่อรองราคาหรือไม่....................อยา่งไร.......... 
 10. ท่านไดรั้บความรู้เรื�องไก่ชนจากสื�อใดมากที�สุด  
   [  ] 1.นิตยสาร ชื�อนิตยสาร (โปรดระบุ)… 
   [  ] 2.อินเตอร์เน็ต (โปรดระบุ)…… 
   [  ] 3.อื�น ๆ (ระบุ)........... 
 11. การจดัการในการเลี�ยงไก่ชนพนัธ์ุที�ใชเ้ลี�ยง 
  11.1ชื�อพนัธ์ุ.....................เป็นลูกผสมจาก.....................(......%) + .................(.......%) 
  11.2ชื�อพนัธ์ุ.....................เป็นลูกผสมจาก.....................(......%) + .................(.......%) 
  11.3ชื�อพนัธ์ุ.....................เป็นลูกผสมจาก.....................(......%) + .................(.......%) 
 12. ท่านจดัหาพนัธ์ุจากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
   [  ] 1. เพาะเลี�ยงเอง        [  ] 2. ซื�อจากชมรมไก่ชน     
   [  ] 3. อื�น ๆ (ระบุ).................. 
 13. ท่านใชสิ้�งใดพิจารณาการเลือกซื�อ........... 
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ตอนที� 3 ปัญหา และการแกปั้ญหา ในการทาํธุรกิจเลี�ยงไก่ชน 
 

ลาํดบั หวัขอ้ 
เป็น

ประจาํ 
มีบา้งเป็น
บางครั� ง 

ไม่มีเลย 
วธีิการ

แกปั้ญหา 
1 แหล่งซื�อไก่ชน     
2 เงินทุนในการเลี�ยง     
3 แหล่งเงินทุนในการเลี�ยง

ไก่ชน 
    

4 พอ่พนัธ์ุ และแม่พนัธ์ุ     
5 วสัดุ อุปกรณ์ในการเลี�ยง     
6 อาหาร     
7 ยารักษาโรค     
8 แรงงานในการเลี�ยง     
9 การระบาดของโรค     

10 การฝึกไก่ชนใหเ้ก่ง     
11 ปัญหาดา้นราคาไก่ชนมี

ราคาแพง 
    

12 การดูแลไก่ชน     
13 การขโมย     
14 อื�นๆ ระบุ……………..     

 
 

ขอขอบพระคุณที�กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ตาราง 11 คะแนนดชันีความสอดคลอ้ง 

 

ลาํดบั หวัขอ้แบบสัมภาษณ์ 
ระดบัความสอดคลอ้ง 

1 2 3 4 5 รวม ค่า 
ตอนที& 1 ลกัษณะพื*นฐานเศรษฐกิจและสังคมของผูเ้ลี*ยงไก่ชน  

 1 วตัถุประสงคใ์นการเลี*ยงไก่ชน +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2 เพศ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
3 อาย ุ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
4 การศึกษาสูงสุดที&ท่านสาํเร็จ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

5 สถานภาพ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

6 อาชีพหลกัของครัวเรือน  +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
7 สมาชิกในครัวเรือนทั*งหมด +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
8 มีการจา้งแรงงานประจาํในการเลี*ยงไก่ชน  +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
9 ท่านมีประสบการณ์ในการเลี*ยงไก่ชน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

10 ท่านเคยขายไก่หรือไม่ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ตอนที& 2 สภาพการเลี*ยง และความรู้ในการเลี*ยงไก่ชน  

1 ท่านเคยผา่นการอบรมการเลี*ยงไก่ชนหรือไม่ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
2 จากขอ้ 1. ถา้ตอบวา่เคย จากแหล่งใด +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
3 ท่านมีวธีิดูแลและฝึกไก่ชนอยา่งไร +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
4 ท่านใหอ้าหารไก่ชนอยา่งไร +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
5 ระยะเวลาในการเลี*ยงไก่ชน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
6 สถานที&จาํหน่ายไก่ชน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
7 มีการต่อรองราคาหรือไม่ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
8 การชาํระเงินใชว้ธีิการใด +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
9 ท่านถูกเอาเปรียบในการต่อรองราคาหรือไม่ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

10 ท่านไดรั้บความรู้เรื&องไก่ชนจากสื&อใดมากที&สุด  +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
11 การจดัการในการเลี*ยงไก่ชนพนัธ์ุที&ใชเ้ลี*ยง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
12 ท่านจดัหาพนัธ์ุจากแหล่งใด +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 

 

ชื�อ นามสกุล       นายหฤษฎ ์เสาวรส 
วนั เดือน ปีเกิด      29 ธนัวาคม 2531 
สถานที�เกิด      อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด 
สถานที�อยูปั่จจุบนั    บา้นเลขที� 1 ถนนโภคไพร ตาํบลวงักระแจะ อาํเภอเมือง 
       จงัหวดัตราด 23000 
ตาํแหน่งหนา้ที�ปัจจุบนั   ธุรกิจส่วนตวั 
สถานที�ทาํงาน     บา้นเลขที� 1 ถนนโภคไพร ตาํบลวงักระแจะ อาํเภอเมือง 
       จงัหวดัตราด 23000 
ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2545                                 ชั9นมธัยมศึกษาตอนตน้  

                                         โรงเรียนตราดตระการคุณ จงัหวดัตราด 

พ.ศ. 2548                                 มธัยมศึกษาตอนปลาย   

                                         โรงเรียนตราดตระการคุณ จงัหวดัตราด 

พ.ศ. 2550          ศิลปศาสตรบณัฑิต ศศ.บ. 

 (การท่องเที�ยวและการโรงแรม) มหาวทิยาลยักรุงเทพ   

พ.ศ. 2556                                 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บธ.ม.  

              (การบริหารธุรกิจ) มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 


