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                                                บทที่ 1 

                                                 บทนํา 

        การพนนัพืน้บ้าน เป็นคําท่ีใช้ส่ือความหมายถงึการละเลน่การพนนัท่ีเป็นท่ีนิยมกนัทัว่ไปในหมู่

ชาวบ้าน โดยอาศยัการละเลน่พืน้บ้านบางชนิดบางประเภทท่ีมีอยูเ่ดมิเป็นช่องทาง พร้อมกบัการดดัแปลง

การละเลน่พืน้บ้านนัน้โดยการนํากฎเกณฑ์การพนนัมาประยกุต์เข้ากฎเกณฑ์การละเลน่ ตอ่มาการพนนั

พืน้บ้านได้มีการเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจสงัคมเข้าสูก่ระแสโลกาภิวฒัน์ ผนวกกบั

เง่ือนไขปัจจยัของนโยบายรัฐ ทนุ ทําให้การละเลน่พืน้บ้านกลายมาเป็นสว่นหนึง่ของธุรกิจการพนนัในท่ีสดุ 

การเลน่ชนไก่เป็นการละเลน่พืน้บ้านประเภทหนึง่ท่ีมีมานานในชมุชนไทย และถกูนบัวา่เป็นการเลน่การ

พนนัจากการออกพระราชบญัญตักิารพนนัปี 2478  

         สาเหตหุนึง่ท่ีการพนนัชนไก่ยงัดํารงอยูแ่ละนบัวนัจะได้รับความนิยมจากชาวบ้านมากขึน้นัน้  เป็น

เพราะการพนนัเป็นกระบวนการดงึสว่นลกึในจิตใจของคนออกมา ให้มีความหวงั ความต่ืนเต้นเร้าใจ ซึง่จะ

ได้มาโดยการเส่ียงโชคแขง่ขนักนั ซึง่แตกตา่งหลากหลายตามวฒันธรรมความเช่ือของแตล่ะท้องถ่ิน และอีก

สาเหตหุนึง่ มาจากการเลน่พนนัชนไก่ได้ถกูดงึเข้าไปอยูใ่นโครงสร้างความสมัพนัธ์ในระดบัสงูของสงัคม ซึง่

ไมเ่ฉพาะกบัชาวบ้านเท่านัน้ ยงัมีนกัการเมือง นกัธุรกิจ ข้าราชการ ตํารวจ เข้ามาเก่ียวข้อง ทําให้ปัญหา

การพนนัจงึมีความสลบัซบัซ้อนตา่งจากการมองเฉพาะผลกระทบด้านเศรษฐกิจเทา่นัน้  

        ดงันัน้การจดัการพนนัชนไก่ ซึง่ไปกระทบกบัจิตใจ วฒันธรรมความเช่ือของชาวบ้าน รวมถึงผู้ มีอํานาจ

อิทธิพล จงึต้องมีความละเอียดออ่น ต้องแยกแยะไมเ่หมารวม และปรับปรุงกฎหมายหรือมาตรการตา่งๆให้

สอดคล้องกบัการพนนัชนไก่ท่ีเปล่ียนไป                                                       

 ความสาํคัญของประเดน็ปัญหา 

    การชนไก่เป็นกิจกรรมทางสงัคมท่ีเกิดขึน้เป็นเวลานาน เป็นการละเลน่โดยใช้ไก่สองตวัมาตอ่สู้กนัเพ่ือ

ทายผลแพ้ชนะ และในสงัคมเกษตรกรรมการชนไก่ เป็นสว่นหนึง่ของวถีิของชมุชน ซึง่มกันิยมการเลน่กนัใน

ฤดหูลงัการเก็บเก่ียว เชน่ ในช่วงสงกรานต์ หรือตามเทศกาลอ่ืนๆ ตอ่มาจากการละเลน่ชนไก่ท่ีเป็นสนัทนา

การในชมุชนหรือเพ่ือการพกัผอ่นหลงัฤดกูารเก็บเก่ียวให้ความสนกุสนาน ได้ถกูเปล่ียนมาเป็นการจดัการท่ี
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เป็นระบบมีการพนนัเข้ามาแทรกในรูปแบบท่ีเรียกวา่บอ่น โดยมีสถานท่ี(สงัเวียน)ชนไก่ประจําท้องถ่ิน มี

คณะกรรมการ มีกฎระเบียบแบบใหม ่ฯลฯ 

     เวลาตอ่มาการพนนัได้กลายเป็นสิง่ท่ีผิดกฎหมาย เน่ืองจากถกูพิจารณาวา่สง่ผลกระทบตอ่ความสงบ

เรียบร้อยตอ่บ้านเมืองและขดัตอ่ศีลธรรมท่ีแตล่ะสงัคมได้ยดึถือ มีการออกกฎหมายควบคมุการเลน่การ

พนนัไก่ชนดงัปรากฏในพระราชบญัญตักิารพนนั ปี พ.ศ. 2478 ในมาตรา 4 ได้จําแนกการพนนัออกเป็น

สองบญัชีด้วยกนั คือบญัชี ก.และบญัชี ข. การพนนัท่ีกลา่วไว้ในบญัชี ก. คือการละเลน่ท่ีมี ลกัษณะเข้า

ขา่ยผิดกฎหมายไมอ่นญุาตจดัให้มีหรือเข้าไปเลน่ เช่น หวย ไฮโลว์ การเลน่ซึง่มีการทรมานสตัว์ เช่นเอามีด

เอาหนามผกู หรือวางยาเบ่ือเมาให้สตัว์ตอ่สู้กนัเป็นต้น การเลน่พนนัท่ีบญัญตัไิว้ในบญัชี ก. จะทําได้ก็

ตอ่เม่ือรัฐบาลเห็นสมควรและพระราชกฤษฎีกาให้เลน่ได้เท่านัน้ สว่นการพนนัในบญัชี ข. หรือการละเลน่ท่ี

มีลกัษณะคล้ายกนัเป็นการพนนัท่ีถกูกฎหมาย คือจดัให้มีขึน้ได้หากได้รับอนญุาตจากเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี

คือรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยหรือเจ้าพนกังานผู้ออกใบอนญุาต ได้แก่เจ้าพนกังานตํารวจการละเลน่

ดงักลา่วเช่น ชนโค ชนไก่ แขง่ม้า ไพน่กกระจอก บงิโก หรือเป็นการเลน่ท่ีมีกฎกระทรวงกําหนดให้จดัขึน้ได้

โดยไมต้่องขออนญุาตได้แก่ ไพบ่ริดจ์ บลิเลียด วิง่ววัคน เป็นต้น เม่ือการละเลน่ชนไก่ถกูจดัให้เป็นการเลน่

การพนนัประเภทหนึง่ กฎระเบียบตา่งๆของกระทรวงมหาดไทยท่ีออกตามมาในภายหลงั ก็ยงัทําให้การเลน่

การพนนัชนไก่จะต้องขออนญุาตจากเจ้าหน้าท่ีรัฐทัง้การขออนญุาตใช้สถานท่ีชนไก่และจดัการชนไก่ขึน้ 

และมีมาตรการเข้มงวดมากขึน้ 

   แม้วา่ประเทศไทยจะมีพระราชบญัญตักิารพนนั ปี พ.ศ.2478 เพ่ือควบคมุการพนนัมากวา่ 76 ปี แตก่าร

พนนัก็มิได้ลดลงนบัวนัจะเพิม่มากขึน้ ดงัปรากฏในกรณีการพนนัชนไก่ท่ีแพร่กระจายไปทัว่ประเทศไทย 

การขยายตวัของการพนนัชนไก่แสดงถงึกฎหมายควบคมุการพนนัท่ีมีอยูไ่มส่อดคล้องกบัสภาพความเป็น

จริงในสงัคมไทยท่ีเปล่ียนไป ทัง้เนือ้หาสาระ ประเภท ชนิด และวิธีเลน่การพนนั และทศันคตขิองคนใน

สงัคมท่ีมีตอ่การชนไก่กลา่วคือ ยงัมองการชนไก่เป็นการมัว่สมุเลน่การพนนั การชนไก่เป็นการทรมานสตัว์ 

เป็นกิจกรรมท่ีสมควรยกเลกิไปจากสงัคม ขณะท่ีภายในวงการชนไก่เองก็มีทศันคตไิปในทางตรงข้าม เห็น

วา่การชนไก่เป็นการสืบทอดภมูิปัญญาท้องถ่ินของไทย มีการอนรัุกษ์สายพนัธุ์ไก่ชนไทยไมใ่ห้สญูหาย 

นอกจากนัน้การชนไก่ยงัเป็นการพบปะเช่ือมความสมัพนัธ์ทางสงัคมของคนในชมุชนให้แนบแน่น เป็น

ทางเลือกสร้างความสนกุสนานบนัเทิงของคนกลุม่หนึง่ สว่นการเลน่การพนนัชนไก่นัน้เป็นของธรรมดาช่วย

สร้างความต่ืนเต้นเร้าใจจากการเส่ียงเพิม่มากขึน้เทา่นัน้ 
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     จากประเดน็ปัญหาทางกฎหมายควบคมุการพนนัท่ีนอกจากยงัล้าหลงัไมส่อดคล้องกบัความเป็นจริงใน

สงัคมในปัจจบุนั กฎหมายท่ีมีอยูก็่ยงัไมส่ามารถยบัยัง้การขยายตวัของการพนนัชนไก่ท่ีนบัวนัจะเพิ่มขึน้ 

และยงัเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาอํานาจและผลประโยชน์ของคนบางกลุม่อีกด้วย สงัคมไทยยงัขาด

มมุมองการชนไก่ในมิตอ่ืินๆท่ีหลากหลายทัง้ด้านสงัคมและวฒันธรรมความเช่ือ  เป็นการละเลน่ของท้องถ่ิน

ทัว่โลก ดงันัน้ในการศกึษาการพนนัไก่ชนครัง้นีจ้งึเป็นการทําความเข้าใจวิถีไก่ชนในภาคเหนือตอนบนใน

มิตติา่งๆ บอ่นชนไก่ในฐานะเป็นตวักลางจดัการพนนัชนไก่ รวมถงึกฎหมาย นโยบาย มาตรการควบคมุการ

พนนัชนไก่ของรัฐ ข้อเสนอจากกลุม่/บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการพนนัชนไก่ 

 คาํถามในการวิจยั 

  - มีพฒันาการจากการละเลน่ชนไก่ไปสูธ่รุกิจการพนนัชนไก่ได้อยา่งไร 

  - รูปแบบและวิธีการเลน่การพนนัชนไก่เป็นอยา่งไร 

 วัตถุประสงค์ 

   1. เพ่ือศกึษาเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงจากการเลน่ชนไก่มาเป็นธุรกิจการพนนัชนไก่ 

    2. เพ่ือศกึษารูปแบบและวิธีการการเลน่พนนัชนไก่ รวมถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

    3. เพ่ือเสนอมาตรการและนโยบายในการกํากบัดแูลธรุกิจการพนนัชนไก่  

กรอบคดิในการศึกษา/พืน้ที่ศึกษา/กลุ่มเป้าหมาย/หน่วยการวิเคราะห์ 

  - กรอบคดิในการศึกษา ในการศกึษาครัง้นีใ้ห้ความสําคญักบัการเลน่การพนนัชนไก่ในบอ่นชนไก่ ซึง่

บอ่นชนไก่เกิดขึน้มีพฒันาการจากการละเลน่พืน้บ้านหลงัฤดเูก็บเก่ียวข้าว  มาถึงการควบคมุการเลน่การ

พนนัของรัฐโดยการออกพระราชบญัญตัคิวบคมุการพนนัปี พ.ศ.2478 ทําให้การละเลน่ชนไก่กลายเป็น

บอ่นการพนนัชนไก่ จนถงึปัจจบุนับอ่นชนไก่มีการพฒันาเป็นธุรกิจการพนนัชนไก่อยา่งเป็นระบบ เช่ือมโยง

ไปถึงการพฒันาปรับปรุงพนัธุ์ไก่ชน กระบวนการทําไก่ให้เป็นไก่ชน การบริหารจดัการบอ่นชนไก่และอ่ืนๆ 

   นอกจากนัน้บอ่นชนไก่ยงัเป็นโครงขา่ยเช่ือมความสมัพนัธ์กบัคนในชมุชนไมว่า่จะเป็นเจ้าของไก่ชน 

นกัเลน่การพนนั กลุม่คนผู้ มีอํานาจในท้องถ่ิน หน่วยงานราชการ นกัการเมืองท่ีเก่ียวข้อง โครงขา่ย

ความสมัพนัธ์ดงักลา่วอยูใ่นระบบอปุถมัภ์ซึง่แฝงอยูใ่นระบบความสมัพนัธ์ท่ีเป็นทางการผา่นกฎหมาย
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ระเบียบตา่งๆ  ตลอดจนถงึนโยบายของรัฐกฎระเบียบตา่งๆท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเลีย้งไก่ชนทัง้การเลีย้ง

เพ่ือการอนรัุกษ์สายพนัธุ์และเลีย้งเพ่ือการเลน่พนนัชนไก่   

 

- หน่วยการวเิคราะห์การพนันชนไก่ กรณีการศกึษาการพนนัชนไก่จะใช้บอ่นชนไก่เป็นหน่วยการ

วิเคราะห์ เพราะบอ่นเป็นสถานท่ีท่ีกําหนดความสมัพนัธ์ของกลุม่คนท่ีเข้ามาเก่ียวของทัง้ในบอ่นและนอก

บอ่น จดัลําดบัความสงูต่ําของผู้ ท่ีมาเข้าบอ่นชนไก่ จดัระบบการจดัการชนไก่ ระบบและประเภทการพนนั

ขนัตอ่ บทบาทหน้าท่ีของผู้ ท่ีมาเข้าบอ่น บอ่นชนไก่ท่ีสํารวจในจงัหวดัลําพนูและเชียงใหม ่สามารถแยกแยะ

ออกมาได้ 3 ประเภทคือ 1) บอ่นป่า 2) บอ่นบ้าน 3) บอ่นเมือง การแยกแยะประเภทของบอ่นชนไก่ออกเป็น

สามประเภทนี ้เพ่ือท่ีจะชีใ้ห้เห็นถึงความแตกตา่ง ระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบอ่นกบัคน ชมุชน หน่วยงาน

ราชการ ความนิยมของชาวบ้านและการเช่ือมโยงกนัระหวา่งบอ่นชนไก่แตล่ะประเภท ท่ีสําคญัอยา่งยิง่ก็คือ 

ธุรกิจการพนนัชนไก่ท่ีมีรายได้ และเงินหมนุเวียนตอ่เดือนเป็นจํานวนมาก 

  - พืน้ที่ศกึษา จะศกึษาพืน้ท่ีภาคเหนือตอนบนโดยเลือกจงัหวดัลําพนูและจงัหวดัเชียงใหม ่เน่ืองจากเป็น

จงัหวดัท่ีมีบอ่นชนไก่ดงัๆ การเดนิทางไปมาสะดวก มีผู้ เข้าชมทัง้ขาประจําขาจรเข้าออกอยูเ่สมอ ท่ีจงัหวดั

ลําพนูมีพนัธุ์ไก่ชนท่ีมีช่ือเสียงคือไก่เหลา่ป่าก๋อย เหลา่ป่าก๋อยเป็นช่ือหมูบ้่านท่ีเป็นถ่ินกําเนิดไก่ชนชนิดนี ้

ความท่ีภาคเหนือนิยมเลีย้งไก่ชนสายพนัธุ์พมา่กนัอยา่งแพร่หลายหรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ “ไก่พมา่” ซึง่เป็นไก่

ท่ีนําเข้าจากประเทศพมา่ มีคณุลกัษณะโดดเดน่สามารถเอาชนะไก่ชนสายพนัธุ์ไทย จนได้รับความนิยม

นํามาเลีย้งขยายพนัธุ์ ตอ่มามีไก่เหลา่ป่าก๋อยสามารถปราบไก่พมา่ได้ชยัชนะหลายครัง้ ทําให้ไก่เหลา่ป่า

ก๋อยมีช่ือเสียงตดิทําเนียบพนัธุ์ไก่ชนระดบัประเทศ ทําให้วงการไก่ชนในจงัหวดัลําพนูและท่ีใกล้เคียงคกึคกั

ขึน้มาทนัตาเห็น 

      นอกจากนัน้ ทัง้สองจงัหวดัมีจํานวนบอ่นชนไก่เพิม่ขึน้ทัง้บอ่นข้ออนญุาตถกูกฎหมายและไมถ่กู

กฎหมาย ท่ีลําพนู 28 แห่ง เชียงใหม ่37 แห่ง และมีบอ่นชนไก่เกิดขึน้จํานวนมากตามอําเภอท่ีอยูต่ดิตวั

จงัหวดั 

  - กลุ่มเป้าหมาย ท่ีจะทําการศกึษาเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพนนัชนไก่ประกอบด้วย เจ้าของบอ่นชนไก่ 

เจ้าของซุ้มไก่ชน คนเลน่พนนัชนไก่ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

 วิธีดาํเนินการวิจัย 
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   1. การศกึษาข้อมลูขัน้ทตุยิภมูิ ทบทวนเอกสารข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง  

   2. การศกึษาข้อมลูขัน้ปฐมภมูิโดยการ 

       - ทําการสํารวจภาคสนามจํานวนบอ่นชนไก่ใน 2 จงัหวดัลําพนูและเชียงใหม ่โดยผู้ ร่วมคณะวิจยั

สํารวจท่ีจงัหวดัลําพนู และให้ผู้ประสานงานสภาองค์กรชมุชนตําบลจงัหวดัเชียงใหมสํ่ารวจท่ีจงัหวดั

เชียงใหม ่การให้ตวัแทนสภาองค์กรชมุชนเป็นผู้ สํารวจข้อมลูภาคสนามนัน้ เพราะตวัแทนฯเป็นคนในพืน้ท่ี 

เป็นท่ีรู้จกักนัอยูแ่ล้ว ยอ่มรู้ข้อมลูท่ีใกล้เคียงกบัความเป็นจริง สว่นสถานะของผู้ เก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ชนไก่มีสว่นสําคญัตอ่ความนา่เช่ือถือของข้อมลูกลา่วคือ บางคนมีญาตเิป็นเจ้าของบอ่น บางคนเป็นทัง้

เจ้าของซุ้มไก่ เป็นเซียนพนนัชนไก่ สว่นผู้ เก็บข้อมลูเป็นหญิงอาจไมส่ะดวกตอ่การเข้าบอ่นนัน้ ชดเชยกนัได้

เพราะเธอมีสามีเป็นคนให้นํา้ไก่ช่ือดงัของจงัหวดัลําพนู มีประสบการณ์ในวงการชนไก่มากวา่ 30 ปี จงึได้

ข้อมลูผา่นสามีของตน 

       - เข้าร่วมสงัเกตการณ์บอ่นชนไก่ และเก็บข้อมลูบอ่นในจงัหวดัลําพนูและเชียงใหม ่เชน่จํานวนบอ่นไก่ 

ประเภทและขนาดบอ่นไก่ทัง้ขออนญุาตและไมข่อ จํานวนและประเภทคนเข้ามาในบอ่น จํานวนเงินท่ี

หมนุเวียนภายในบอ่น 

      - การคํานวณวงเงินพนนัหมนุเวียนภายในบอ่นชนไก่ เพ่ืออยากรู้วา่แตล่ะเดือนจะมีเงินหมนุเวียนจาก

การเลน่พนนัชนไก่ในบอ่นเป็นจํานวนมากเท่าใด โดยการนําสมดุบนัทกึการตอ่รองชนไก่แตล่ะคูข่องผู้ให้

ข้อมลูมาแยกแยะดวูา่แตล่ะสปัดาห์ เลน่ไก่ฝ่ายไหน เลน่ตอ่กบัใคร เลน่รองกบัใครเป็นจํานวนเงินเทา่ใด 

รวมเงินตอ่รองไก่ทัง้สองฝ่ายเป็นเท่าใด คณูด้วยจํานวนคูท่ี่เลน่ คณูด้วยจํานวนคนท่ีเลน่ และคณูด้วย 4 

ผลลพัธ์ ท่ีได้ จะเป็นจํานวนเงินหมนุเวียนในการพนนัชนไก่แตล่ะเดือน สดุท้ายจะบวกด้วยจํานวนเงินเดมิ

พนัของไก่ชนทกุคูข่องแตล่ะสปัดาห์แล้วคณูด้วย 4 

      - สมัภาษณ์เจาะลกึ กบัเจ้าของบอ่นชนไก่ เจ้าของซุ้มไก่ คนท่ีเข้ามาเลน่การพนนั หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

      - ทําโฟกสักรุ๊ปในพืน้ท่ีท่ีศกึษา นําข้อมลูท่ีได้มาตรวจสอบความถกูต้อง ปรับปรุงเพิ่มเตมิ และวางแผน

เก็บข้อมลูเพิ่มเตมิ 

      - ทําโฟกสักรุ๊ปในประเดน็ แนวทางในการสง่เสริมการเลีย้งไก่ชน การจดัการบอ่นชนไก่ ข้อเสนอแนะตอ่

การจดัการหรือควบคมุการพนนัชนไก่ 
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 ขัน้ตอนและระยะเวลาการศึกษา 

     - เดือนพฤศจิกายน 2554  ศกึษาเอกสารข้อมลู งานวิจยั และข้อมลูจากเว็บไซด์ 

      - เดือนธนัวาคม – มกราคม 2555  เก็บข้อมลูสนาม ตดิตอ่หนว่ยงานราชการ สงัเกตการณ์บอ่นชนไก่ 

      - เดือนกมุภาพนัธ์ – เมษายน 2555 สมัภาษณ์เชิงลกึ จดัโฟกสักรุ๊ป 2 ครัง้ 

      - เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2555 เขียนรายงานขัน้สดุท้ายและนําเสนอ 

 ทบทวนวรรณกรรม : ความเข้าใจเก่ียวกับการพนันชนไก่   

    ความเป็นมาของการชนไก่  การชนไก่เป็นกิจกรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสดุและแพร่หลายไปในทกุภาคสว่นของ

โลก เฉพาะในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีการชนไก่ทัง้ในประเทศไทย ลาว พมา่ อินโดนีเซยี 

เวียตนาม กมัพชูา และฟิลลปิปินส์ การชนไก่เป็นการละเลน่ท่ีนําเอาไก่ตวัผู้ 2 ตวัท่ีได้รับการฝึกให้เป็นไก่ชน

มาตอ่สู้กนัในสงัเวียน ภายใต้กตกิาท่ีกําหนดขึน้และมีผลแพ้ชนะเกิดขึน้ตามมา ซึง่บางประเทศกําหนดผล

การตอ่สู้แพ้ชนะเม่ือไก่ท่ีนํามาชนฝ่ายใดฝ่ายหนึง่บาดเจ็บสาหสัหรือตายคาสงัเวียน  

    มีการสนันิฐานวา่ มนษุย์สงัเกตเห็นพฤตกิรรมของไก่ป่าตวัผู้ ท่ีสู้กนัด้วยสญัชาตญาณในการปกป้อง

อาณาเขตของตนเองตามนิสยัหวงถ่ินและตอ่สู้ เพ่ือแยง่ชิงตวัเมีย จงึเร่ิมนําไก่ป่ามาเลีย้งเป็นไก่บ้าน และ

เอามาชนกนัเป็นเกมกีฬาเพ่ือหาความสนกุสนานบนัเทิง นอกจากความบนัเทิงจากการดกูารตอ่สู้ของไก่ชน

แล้ว การพนนัยงัทําให้ความบนัเทิงดงักลา่วเตม็ไปด้วยความต่ืนเต้นเร้าใจ เน่ืองด้วยลกัษณะพเิศษของการ

ชนไก่ได้แก่ ความชดัเจนในการรู้ผลแพ้ชนะ และการสะท้อนให้เห็นถงึความสามารถสว่นบคุคลท่ีเป็น

เจ้าของไก่ชน ตามท่ีโอซาม ุผู้ เขียนบทความการพฒันาจากไก่ป่าเป็นไก่บ้านและไก่ชนอธิบายวา่ พืน้ฐาน

ของการชนไก่ขึน้อยูก่บัคน เน่ืองจากก่อนการนําไก่ไปแขง่ขนัชนไก่ ผู้ เลีย้งคือผู้ ท่ีคดัสรรพนัธุ์ไก่ท่ีนํามาเลีย้ง

และรับผิดชอบในการเลีย้งด ูฝึกฝนให้ไก่ชนเก่ง นอกจากรู้จกันิสยัและเดน่ เชิงชนของไก่ของตนเองแล้ว 

เจ้าของไก่ท่ีเป็นผู้ เลีย้งยงัต้องมีความเช่ียวชาญในการสงัเกตรูปลกัษณ์หรือลกัษณะของไก่ชนฝ่ายตรงข้าม

วา่เป็นไก่ท่ีไก่ฝ่ายเราจะสามารถชนเอาชนะได้หรือไม ่เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกบัไก่ชนของตนเอง สิง่เหลา่นี ้

จงึเป็นปัจจยัในการทํานายผลแพ้ชนะ และตกลงจบัคูช่นไก่ ดงันัน้ความสามารถของเจ้าของไก่จงึเป็น

เง่ือนไขสําคญัท่ีทําไก่ชนชนะมากกวา่ความสามารถของตวัไก่เอง จากความสนกุบนัเทิง ความต่ืนเต้นเร้าใจ 

ความชดัเจนในผลแพ้ชนะ ทําให้การชนไก่เหมาะแก่การเลน่พนนัขนัตอ่เป็นอยา่งยิง่ 
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  ความเช่ือเก่ียวกับการชนไก่  ในสงัคมไทยโดยเฉพาะชมุชนทางภาคเหนือมีความเช่ือเก่ียวกบัไก่มาเป็น
เวลานาน ดงัจะเห็นได้จากการประกอบพธีิกรรมตา่งๆของกลุม่ชาตพินัธุ์ กลุม่คนเมือง จะต้องมีไก่กบัเหล้า
ร่วมอยูด้่วยไมเ่ช่นนัน้จะไมเ่ป็นงานหรือเป็นพิธีกรรมอนัศกัดิส์ทิธ์ิทํานอง “เหล้าไห ไก่คู”่ ไก่จงึเข้าร่วมใน
พิธีกรรมในฐานะเป็นเคร่ืองเซน่ไหว้หรือบชูายนั เป็นเคร่ืองมือสําหรับเส่ียงทาย ทํานายเหตกุารณ์ท่ีจะ
เกิดขึน้ในอนาคตและเป็นผู้ เสียสละตามนิทานเร่ืองเลา่(Folklore) เช่น นิทานดาวลกูไก่บนท้องฟ้า  
        ในพิธีไหว้บรรพบรุุษของชนเผา่อาขา่ภาคเหนือเรียกวา่  พิธีถอนขนไก่หรือยาจิจิอา่เผว่ ซึง่ชาวอาขา่เช่ือ
วา่เป็นวนัเกิดของเจ้า“ อา่เผว่หม่ีแย๊ ” ผู้ให้กําเนิดชีวิตมนษุย์ทัง้ปวง ดงันัน้เจ้าจงึได้บญัชาให้เหลา่บรรดา
ปู่ ยา่ตายาย ของตระกลูตา่งๆท่ีลว่งลบัไปแล้ว 7 ชัว่โคตร ให้ลงมาจากสวรรค์เพ่ือมาสํารวจสมาชิกในโลก
มนษุย์ของแตล่ะตระกลูวา่ เกิด แก่ เจ็บตายเทา่ใด ชาวอา่ขา่จงึมีการประกอบพิธีถอนขนไก่“ยาจิจิ
อา่เผว่”  ฉะนัน้สมาชิกครอบครัวไมว่า่จะอยูใ่ดก็ตาม จะต้องกลบัมาท่ีบ้านเพ่ือมาร่วมพธีิกรรมนี ้พิธีถอนขน
ไก่จงึเป็นพิธีท่ีสําคญัของอา่ขา่ พธีิต้องมีอวยัวะครบทกุชิน้สว่น เม่ือได้ไก่แล้วก็นําไก่มารดนํา้ด้วยนํา้บริสทุธ์ิ 
รดท่ีขา ลําตวั และหวั จดุละ 3 ครัง้ เป็นการชําระล้างไก่ให้บริสทุธ์ิ จากนัน้ก็จบัไก่มาถอนขน เม่ือเดนิไปถึง
บริเวณฝากัน้ห้องระหวา่งห้องผู้ชายกบัห้องผู้หญิง จะถอนขนไก่ลงพืน้ 3 ครัง้จากนัน้จะถอนขนไก่ลงพืน้ท่ี
ประตทูางเข้าห้องฝ่ายชาย 3 ครัง้และประตทูางเข้าห้องฝ่ายหญิง 3 ครัง้ และเดนิถอนขนไก่อยา่งนีจ้นครบ 
3 รอบการถอนขนไก่ในลกัษณะนีเ้พ่ือบชูาบรรพบรุุษท่ีจะลงมาจากสวรรค์ จากนัน้จงึนําไก่ไปชําแหละสว่น
เป็นสว่นขาสว่นปีก ทําเคร่ืองเซน่ไหว้ตอ่ไป โดยมีความเช่ือในการตดัขาและปีกวา่ ขาจะเป็นไม้เท้า และปีก
จะเป็นใบพดั ของปู่ ยา่ ตา ยาย ท่ีลงมาสํารวจ สมาชิกในโลกมนษุย์ของแตล่ะตระกลู  
        สว่นไก่ชนถกูนําไปเก่ียวข้องกบัพิธีกรรมความเช่ือในสงัคมมนษุย์ตัง้แตอ่ดีตกาล การชนไก่ตามความ

เช่ือของชาวบาหลี เก่ียวข้องกบัวนัเทศกาลเข้าเงียบในบาหลีนัน้ท่ีมีช่ือเรียกวา่เทศกาลเยปี (Nyepi) ก่อนท่ี

ทกุคนจะนัง่เงียบๆโดยไมเ่คล่ือนกาย เพ่ือไมใ่ห้สมัผสักบัวิญญาณร้ายนัน้ จะมีการชนไก่อยา่งครึกครืน้ ก่อน

รับเทศกาลในทกุหมูบ้่าน อนัเป็นสญัญาณของการปลดปลอ่ยความรุนแรงและก้าวร้าวออกไปให้หมดเพ่ือ

เข้าสู ่ความบริสทุธ์ ด้วยเช่ือวา่การชนไก่นัน้เป็นการรวมพลงัสร้างสรรค์ของมนษุย์กบัพลงัทําลายล้างของ

สตัว์ป่า ตวัอยา่งท่ีเห็นได้ชดัวา่ การชนไก่นัน้เก่ียวข้องกบัพิธีกรรมคือหลงัรู้ผลแพ้ชนะแล้ว เจ้าของไก่ท่ีชนะ

มีสทิธ์จะนําซากไก่ของผู้แพ้ไปกินเพ่ือเสริมพลงัและกําจดัสิง่ชัว่ร้ายในบ้านเรือนด้วย 

     ในการศกึษาทางมานษุยวิทยาในประเดน็วัฒนธรรมการชนไก่เร่ืองการพนนัเชิงวฒันธรรมของ 

คลฟิฟอร์ด เกียร์ทซ์(Geertz,1973 อ้างในปิยอร,2552)ซึง่ศกึษาการพนนัชนไก่ในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

ท่ีซึง่ถือวา่การชนไก่เป็นสิง่ผิดกฎหมาย ถงึแม้วา่การชนไก่จะได้รับความนิยมกนัอยา่งแพร่หลายก็ตาม 

เกียร์ทซ์บรรยายถงึความสมัพนัธ์ของชาวบาหลีกบัการชนไก่ในเชิงวฒันธรรมทัง้ด้านวิถีชีวิตของชาวบาหลี 

พิธีกรรมท้องถ่ินท่ีมีการชนไก่เป็นสว่นประกอบ วิธีการชนไก่และกตกิาการพนนัชนไก่ของชาวบาหลี และให้
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ความเห็นวา่การชนไก่อาจนบัเป็นภาพจําลองของชนชัน้ และระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมของบาหลีก็ได้ 

เช่นในการเดมิพนัชนไก่ ผู้ เลน่จะไมแ่ทงพนนัฝ่ังตรงข้ามกบักบัไก่ท่ีเป็นของญาตหิรือพ่ีน้องตนเองแม้รู้วา่ไก่

ชนของฝ่ายญาตดิงักลา่วจะเสียเปรียบ ผู้ เลน่ต้องแทงสนบัสนนุไก่ของพ่ีน้องหรือเพ่ือนสนิท ผู้ เลน่จะ

สนบัสนนุไก่ท่ีมาจากภายในหมูบ้่านของตน หากมีการชนกบัไก่จากตา่งถ่ิน และจะต้องร่วมมือกนัหาไก่ท่ีดี

ท่ีสดุ มารับมือกบัไก่ตา่งถ่ินอยา่งถึงท่ีสดุเพ่ือรักษาเกียรตภิมูิของหมูบ้่าน แม้น้อยครัง้ท่ีจะเกิดแตก็่อาจ

เป็นไปได้ท่ีไก่ตา่งถ่ินทัง้สองตวัจะมาชนกนัในท่ีท่ีเป็นกลาง ในเกมแบบนัน้เป็นเกมท่ีไมค่วรเดมิพนัสงู ไก่

ท่ีมาจากตา่งถ่ินจะต้องมีดีหาไมแ่ล้วจะกล้าเดนิทางไกลมาได้อยา่งไร และแน่นอนยอ่มมีกองเชียร์มากมาย

ตามมาด้วย ดงันัน้เจ้าของไก่ในหมูบ้่านต้องตัง้รับอยา่งดี ยิ่งมาไกลเทา่ใดยิ่งน่ากลวัมากเพียงนัน้ ดงันัน้ไม่

ควรผลีผลามในการแทงพนนั นอกจากนัน้ยงัพบวา่การพนนัชนไก่เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ เป็นเร่ืองหน้าตา เป็น

เร่ืองแสดงฐานะทางสงัคม แม้แตก่ารพนนัในบอ่นชนไก่ก็มีการแบง่เป็นหลายสถานะเช่นกนั ฐานะต่ําสดุ

เช่นบรรดาเดก็ ผู้หญิงท่ีเลน่ปัน้แปะ ทอยลกูเตา๋ซึง่อยูว่งนอก ถดัมาคือนกัพนนัชนไก่ท่ีพนนัได้แตว่งเลก็หรือ

วงขนาดกลาง และฐานะสงูสดุคือนกัพนนัมือเตบิท่ีปรากฏตวัอยูใ่นวงพนนัวงใหญ่เทา่นัน้ 

    สว่นบทความของอนสุรณ์ได้เรียบเรียงจากงานของเกียร์ทซ์เชน่กนัวา่ การชนไก่ของชาวบาหลีท่ีดําเนิน

สืบทอดมาได้โดยไมส่ญูหายนัน้มาจากการพนนั เกียร์ทซ์ได้แบง่รูปแบบการเลน่พนนัชนไก่ของชาวบาหลี

ออกมาเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือการพนนัโดยวางเงินมาไว้ท่ีกองกลางท่ีเจ้าของไก่ลงประกบกนั แม้วา่

จะลงเงินกนัมากมายแตก็่ทําอยา่งเงียบเชียบ สว่นอีกรูปแบบคือ การพนนัระหวา่งผู้ชนรอบๆเวทีหลงัจาก

ปลอ่ยไก่ชนกนัในสงัเวียน ซึง่จะลงด้วยเงินจํานวนน้อยแตเ่ตม็ไปด้วยโหวกเหวกวุน่วายด้วยเสียงการตอ่รอง

อยูต่ลอดเวลา ขึน้อยูก่บัไก่ชนแตล่ะคูแ่ตล่ะยกจะมีอตัราการตอ่รองสงูขึน้มากๆจนเรียกการพนนัตอ่รอง

แบบนีว้า่ดีพเพลย์(Deep Play) อนัเป็นการพนนัท่ีราคาตอ่รองสงูเกินจริงหรือการใช้เงินเป็นจํานวนมากไป

กบัการพนนัตอ่รองกบัไก่เพียงไมก่ี่คูไ่มก่ี่ยก(อนสุรณ์ 2553) 

   ดงันัน้การเลน่ชนไก่ไมเ่พียงเพ่ือความสนกุสนาน ตามความเช่ือและเพ่ือการพนนัเท่านัน้ แตก่ารเลน่ชนไก่

ยงัแสดงออกถงึความเป็นพวกพ้องเดียวกนั อยูใ่นท้องถ่ินเดียวกนัซึง่บางครัง้ความสมัพนัธ์แบบเครือญาต ิ

พวกพ้องเดียวกนัมีคณุคา่มากกวา่มีเงิน 

    แนวคดิการพัฒนาไก่ชนในฐานะเป็นภมิูปัญญาท้องถิ่น จากงานศกึษาของเฉลมิ มหาชน ซึง่ได้

ทําการศกึษาสายพนัธุ์ไก่ชนและการชนไก่ในจงัหวดันครปฐม พบวา่การชนไก่เป็นกีฬาพืน้บ้านของคนไทย 

โดยเฉพาะชายไทยในเวลาท่ีวา่งจากการทํางานเพ่ือการพบปะสงัสรรค์กบัคนในชมุชน และเป็นกิจกรรมท่ี
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เกิดขึน้ในสงัคมไทยมานานแล้ว การชนไก่ประกอบด้วยความเช่ือและพิธีกรรมตา่งๆ ซึง่เป็นภมูิปัญญา

พืน้บ้านของไทยหลายศาสตร์ด้วยกนั เชน่ การดฤูกษ์ยามในการนําไก่ออกไปชน การเลีย้งและ

รักษาพยาบาลไก่ด้วยสมนุไพร ในจงัหวดันครปฐมมีการเลีย้งไก่ชนกนัโดยทัว่ไป ทัง้ในระดบัชาวบ้านและ

ระดบัฟาร์มขนาดใหญ่ มีทัง้เลีย้งไก่ชนไว้ดเูลน่ สง่ประกวด และเลีย้งเอาไว้ชนในบอ่นหรือสนามชนไก่ 

สนามชนไก่ในจงัหวดันครปฐมมีอยูด้่วยกนัสามสนาม สนามชนไก่เหลา่นีถื้อวา่เป็นสนามในการคดัเลือก

สายพนัธุ์ พฒันาและอนรัุกษ์สายพนัธุ์ไก่ชน รวมถึงอนรัุกษ์ภมูิปัญญาไทยเก่ียวกบัไก่ชนและกฎกตกิาตา่งๆ 

ในการชนไก่และเป็นสถานท่ีซึง่ถ่ายทอดวฒันธรรมและภมูิปัญญาเหลา่นัน้ไปสูผู่้ เลีย้งหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องใน

กีฬาชนไก่ในรุ่นตอ่ไป เฉลมิ มหาชนได้เสนอความเห็นเก่ียวกบัพนนัชนไก่วา่ ทางสว่นราชการควรจะ

เข้มงวดกบัการลกัลอบชนไก่โดยไมไ่ด้รับอนญุาต เพ่ือเป็นการป้องกนัแหลง่การพนนัอนัจะทําให้เกิด

อบายมขุอ่ืนๆตอ่ไป 

  แนวความคดิสิทธิสัตว์ การชนไก่ถือวา่เป็นการทารุณสตัว์เพราะไมไ่ด้ไปตามวิถีทางตามธรรมชาตท่ีิควร

จะเป็น เป็นเหตผุลอนัหนึง่ท่ีอยูเ่บือ้งหลงัของการห้ามมิให้มีการชนไก่ คือแนวคดิเร่ืองสทิธิของสตัว์ซึง่มีการ

รือ้ฟืน้ขึน้จากแนวคิดในสมยักรีก และถกูนํามาเป็นหลกัพิจารณาแก้ไขกฎหมายคุ้มครองสตัว์และป้องกนั

การทารุณกรรมสตัว์ในเวลาตอ่มาและเป็นแนวคดิท่ีได้รับการยอมรับในหลายประเทศในปัจจบุนั 

    แนวคดิเร่ืองสทิธิของสตัว์นีเ้ช่ือวา่ สตัว์มีสทิธิท่ีจะได้รับการปฏิบตัอิยา่งมีมนษุยธรรม แนวคดินีเ้ป็น

แนวคดิท่ีมีการถกเถียงกนัมาตัง้แตส่มยักรีกโบราณหรือในช่วงศตวรรษท่ี 5 แล้ววา่มนษุย์ควรจะปฎิบตัติอ่

สตัว์ให้เหมาะสมอยา่งไร โดยสํานกัคดิของพิธากอรัส ได้เสนอวา่ มนษุย์ควรให้ความเคารพในสทิธิของสตัว์ 

เน่ืองมนษุย์ได้รับประโยชน์จากการใช้สตัว์ และอริสโตเตลิยงัแสดงความเห็นด้วยวา่ เดมิทีสตัว์มีชีวติอยูเ่พ่ือ

ประโยชน์ของตวัสตัว์เอง แตใ่นภายหลงัมนษุย์ได้นําสตัว์มาใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ดงันัน้จงึควรปฏิบตัิ

ตอ่สตัว์อยา่งเหมาะสม ตอ่มาในต้นศตวรรษท่ี 19 เกิดขบวนการฟืน้ฟแูนวคดิด้านมนษุยธรรมขึน้ในองักฤษ

และสหรัฐอเมริกา โดยมีการรณรงค์ให้ปกป้องบคุคลหรือสิง่มีชีวิตท่ีออ่นแอกวา่และไมส่ามารถปกป้อง

ตนเองได้ เชน่ การตอ่ต้านการใช้แรงงานเดก็ การตอ่ต้านการใช้ความรุนแรงในการลงโทษเดก็ในโรงเรียน 

การกกัขงัลกูหนีท่ี้ไมมี่เงินชําระหนี ้รวมถึงการกระทําทารุณตอ่สตัว์ด้วย 

      นอกจากนัน้ได้เกิดแนวคดิการปกป้องสทิธิสตัว์ยคุใหมใ่นช่วงศตวรรษท่ี 20 ซึง่มีการนําแนวคดิ

อรรถประโยชน์นิยม( Utilitarianism )มาอธิบายถึงความจําเป็นในการปกป้องคุ้มครองสวสัดภิาพของสตัว์

วา่ สตัว์มีความรู้สกึ มีความสขุหรือเจ็บปวดได้เช่นเดียวกบัมนษุย์ สงัคมโลกจะเป็นสถานท่ีดียิง่ขึน้หากสตัว์
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มีคณุภาพชีวติท่ีดีขึน้และไมต้่องได้รับความเจ็บปวดท่ีไมจํ่าเป็น ซึง่การหลีกเล่ียงการก่อให้เกิดความ

เจ็บปวดท่ีไมจํ่าเป็น สามารถกระทําได้โดยการกําหนดการคุ้มครองสทิธิสตัว์เอาไว้ให้ชดัเจน     เม่ือสงัคมมี

แนวคดิเก่ียวกบัการพทิกัษ์สทิธิของสตัว์ การชนไก่ก็มองวา่เป็นสิง่ท่ีผิดและเลวร้าย และเม่ือมีการบญัญตัิ

กฎหมายเก่ียวกบัการทารุณสตัว์  ซึง่ระบนิุยามและขอบเขตของการกระทําท่ีเป็นการทารุณสตัว์เอาไว้ เช่น 

การทําร้ายสตัว์ การทอดทิง้ รวมถึงการนําสตัว์มาตอ่สู้กนั เป็นต้น การชนไก่จงึกลายเป็นสิง่ท่ีผิดกฎหมาย

ไปด้วย แม้วา่ผู้ ท่ีเลีย้งและเลน่กีฬาชนไก่จะยืนยนัวา่ การชนไก่ไมใ่ชก่ารทารุณสตัว์ เน่ืองจากเป็นธรรมชาติ

ของไก่ท่ีจะชนกนัไมไ่ด้เลีย้งหรือเพาะพนัธุ์ไก่ให้มีนิสยัก้าวร้าว ไมจํ่าเป็นต้องฝึกให้สู้กนั ไก่ชนก็จะสู้กนัอยู่

แล้ว 

การใช้ศัพท์ในการศึกษา 

   การใช้คาํสถานที่เล่นพนันชนไก่ จากการเก็บข้อมลูและสมัภาษณ์เจ้าของบอ่นชนไก่ คนเลน่พนนั 

เจ้าหน้าท่ีและอ่ืนๆ ผู้วิจยัพบวา่มีการใช้คําเรียกขานสถานท่ีชนไก่หลายคําขึน้อาทิเชน่ บอ่นไก่ บอ่นชนไก่ 

สนามชนไก่ สนามกีฬาชนไก่ เป็นต้น สว่นหนงัสือราชการในกระทรวงมหาดไทยลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554 

.ใช้คํา “บอ่นการพนนัชนไก่” จดุมุง่หมายของแตล่ะคําก็เพ่ือท่ีจะส่ือความหมายถึงการละเลน่ชนไก่ท่ีไม่

เก่ียวกบัการพนนั แตใ่นสงัคมไทยในปัจจบุนัคําวา่ “สนาม” กบัคําวา่ “บอ่น” จะมีความหมายไมแ่ตกตา่ง

กนัเอยา่งมีนยัยะสําคญั เพราะคําสองคําดงักลา่วหมายถงึสถานท่ีเลน่การพนนัในท่ีนีห้มายถงึการสถานท่ี

เลน่พนนัชนไก่ ในการศกึษาการพนนัชนไก่ครัง้นีจ้ะใช้คําวา่ “บอ่นชนไก่” เป็นหลกั 

  ไก่ชนหมายถงึ ไก่อตูวัผู้ ท่ีถกูเลีย้งและฝึกฝนเชิงชนให้พร้อมท่ีเข้าสูบ่อ่นชนไก่ 

  การพนันชนไก่หมายถงึ ข้อตกลงร่วมกนัแตล่ะครัง้ของผู้ เลน่ทัง้สองฝ่ายท่ีจะเลือกข้างไก่ชนแตล่ะตวัท่ี

กําลงัจะชนหรือกําลงัชน โดยเช่ือวา่ไก่ชนท่ีตนเองเลือกข้างนัน้จะเป็นฝ่ายชนะและได้ผลตอบแทนกลบัมา

เป็นเงินสด 

    บ่อนชนไก่ หมายถงึ สถานท่ีท่ีให้มีการนําไก่มาชนกนั ซึง่ในสถานท่ีนัน้มีสงัเวียนกัน้ขอบเป็นวงกลม 

ล้อมรอบโดยคนดทูัง้นัง่และยืน เจ้าของบอ่นหรือผู้ดแูลสถานท่ีจะจดัการชนไก่ภายใต้กฎระเบียบท่ีกําหนด

ไว้อยา่งชดัเจน บอ่นชนไก่ในปัจจบุนัท่ีทัง้ขออนญุาตอยา่งถกูต้องและไมข่ออนญุาตท่ีเรียกกนัวา่บอ่นเถ่ือน 

    ธุรกิจการพนันชนไก่ หมายถงึ การดําเนินกิจการภายในบอ่นท่ีเก่ียวข้องกบัการพนนัชนไก่ เพ่ือ

มุง่หวงัให้เกิดผลกําไรท่ีเป็นตวัเงิน 
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    ระบบอุปถัมภ์ หมายถงึ ระบบความสมัพนัธ์ระหวา่งคนสองคนท่ีมีสถานภาพทางสงัคมไมเ่ท่าเทียม

กนั แตมี่ผลประโยชน์ตา่งตอบแทนซึง่กนัและกนั ผู้อปุถมัภ์มีทรัพยากร มีอํานาจมากกวา่ จะเป็นฝ่าย

อปุการะคุ้มครองเพ่ือให้ผู้ รับการอปุถมัภ์ให้รอดพ้นจากการกดข่ีจากผู้ อ่ืนและจากระเบียบกฎหมายท่ี

เข้มงวดกวดขนั สว่นผู้ รับการอปุถมัภ์ก็จะตอบแทนด้วยการให้ความนิยมชมชอบให้คา่ตอบแทนหรืออ่ืนๆ

รวมถึงมอบความจงรักภกัดีให้ นอกจากนัน้ ความช่วยเหลือเกือ้กลูท่ีผู้ รับการอปุถมัภ์ได้รับทําให้เกิด

ความรู้สกึมี “บญุคณุ” ซึง่ผู้อปุถมัภ์สามารถเรียกร้องในสิง่ท่ีตนเองต้องการเป็นการตอบแทนในภายหลงั 

ดงันัน้แนวคดิระบบอปุถมัภ์คือการท่ีผู้อยูใ่นฐานะตํ่ากวา่ไปพึง่พงิหรือรับอปุถมัภ์จากผู้อยูใ่นฐานะเหนือกวา่ 

เป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ในแนวดิง่ท่ีมีลกัษณะสงูต่ํา เพราะสงัคมไทยยอมรับในอํานาจของคนท่ีมี

ตําแหนง่ อํานาจ บารมี อิทธิพลท่ีเหนือกวา่สามารถบงัคบัหรือโน้มน้าวผู้ ท่ีอยูต่ํ่ากวา่ให้ปฏิบตัติามคําสัง่

(อดุม,2551 :11) 
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                                                 บทที่ 2 
 
                                    วิถีไก่ชนในภาคเหนือตอนบน 
     
  เม่ือการชนไก่กลายเป็นการพนนัท่ีถกูต้องตามกฎหมาย ไก่ชนท่ีเป็นเหมือนสญัญาลกัษณ์ของความเป็น
นกัสู้ ได้กลายเป็นเหมือนอปุกรณ์ท่ีมีชีวิตสําคญัในการเลน่การพนนัในยคุปัจจบุนั แท้จริงแล้วเป็นการตอ่สู้
ของคนกบัคนด้วยกนั เร่ิมตัง้แตก่ารหาชน การเลีย้งดฝึูกซ้อม จนถึงชัน้เชิงไหวพริบของการตอ่รอง ซึง่การ
เลน่ชนไก่กลายเป็นธุรกิจการพนนัประเภทหนึง่ท่ีมีวงเงินหมนุเวียนอยูม่ากมาย ในบทนีจ้ะกลา่วถงึอปุกรณ์
การเลน่พนนัท่ีมีชีวิตคือ ไก่ชน การเลีย้งไก่ชนในภาคเหนือตอนบน ลกัษณะไก่ชน พนัธุ์ไก่ชนท่ีนิยมนํามา
เลีย้ง ประเภทการเลีย้ง และท่ีสําคญัคือกระบวนการฝึกให้เป็นไก่ชน สถานการณ์ภาพรวมของบอ่นพนนัชน
ไก่ในพืน้ท่ีศกึษาคือจงัหวดัเชียงใหมก่บัจงัหวดัลําพนู 
   2.1 ไก่ชนในภาคเหนือตอนบน 
          มีการเลีย้งไก่ชนกนัแพร่หลายในภาคเหนือ อนัเน่ืองมาจากนโยบายของนกัการเมืองท่ีมาเป็น
รัฐมนตรีท่ีมีภมูิหลงัเก่ียวข้องกบัการพนนัทัง้ทางตรงและทางอ้อม และเอาใจกลุม่คนท่ีจะเป็นฐานเสียงใน
การเลือกตัง้ในเขตชนบท  ตามคําบอกเลา่ของคนเลน่ไก่ชนท่ีจงัหวดัลําพนู สาเหตท่ีุทําให้มีการสง่เสริมการ
เลีย้งไก่ชนเพิม่ขึน้นัน้เกิดจากนโยบายรัฐบาลเม่ือ 10 ปีท่ีแล้ว ให้ไก่ชนเป็นสนิค้าหนึง่ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ์
หรือโอท็อป ไก่ชนสามารถเพิ่มมลูคา่ไก่จากเดมิได้นบั 100 เท่าถือวา่เป็นสตัว์เศรษฐกิจท่ีมีอนาคต และ
ประกอบกบัการเข้ามาของนกัการเมืองท้องถ่ิน นกัดนตรีช่ือดงัระดบัประเทศ และนกัธุรกิจอาหาร ซีพี ท่ีหนั
มาเลน่ไก่ชนอยา่งจริงจงั ทําให้วงการไก่ชนคกึคกั รวมตวัก่อตัง้เป็นสมาคมไก่ชนแห่งประเทศไทย การเลน่
การพนนัไก่ชนจงึแพร่หลายจากระดบัชมุชนท้องถ่ินไปสูร่ะดบัภาคและระดบัประเทศ มีวงเงินเดมิพนัชนไก่
คูเ่ป็นแสนเป็นล้าน บอ่นท่ีมีช่ือเสียงในระดบัภาคเหนือเป็นท่ีรู้จกัในวงการชนไก่ อาทิเชน่ บอ่นชนไก่แมย่อ่ย 
อําเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม ่หรือบอ่นชนไก่กาดสมานชยั บ้านม้า อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู มีการ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ทางวิทยชุมุชน หนงัสือนิตยสารไก่ชน ตลอดจนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ ยทูปู และบาง
เว็บไซด์จะเป็นของเจ้าของบอ่นชนไก่โดยเฉพาะ 
 กบัสถานการณ์การระบาดของไข้หวดันกในปี 2547 ตอ่เน่ืองกนัมา มีการสัง่ปิดบอ่นชนไก่อนัเป็นมาตรการ
ควบคมุไมใ่ห้มีการระบาดของไข้หวดันก ซุ้มไก่ท่ีเลีย้งไก่ชนไว้เป็นจํานวนมากและตัง้อยูใ่นเขตสแีดงคือ 
พืน้ท่ีท่ีถกูกําหนดเป็นท่ีท่ีมีการระบาดไข้หวดันกอยา่งรุนแรง ท่ีจะต้องมีการกําจดัสตัว์ปีกไมย่กเว้น
แม้กระทัง่ไก่ชนท่ีมีราคาแพงเป็นหม่ืนเป็นแสนแตไ่ด้รับคา่ชดเชยเพียงตวัละ 45 บาทเทา่กนั ทําให้ตอ่มามี
การอพยพหนีภยัการกําจดัไก่เข้าไปในเขตท่ีมีสวนลําไย หรืออยูใ่นป่าห่างไกล โดยการลกัลอบสง่ไก่ไปฝาก
ชาวบ้านท่ีรู้จกักนัเลีย้ง ทําให้ไก่ชนขยายพนัธุ์แพร่หลายในชนบทเขตท่ีมีสวนลําไย หรืออยูใ่นป่าห่างไกล 
โดยการลกัลอบสง่ไก่ไปฝากชาวบ้านท่ีรู้จกักนัเลีย้ง ทําให้ไก่ชนขยายพนัธุ์แพร่หลายในชนบท  
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         ในภาคเหนือมีการเลน่ชนไก่กนัมากในช่วงฤดรู้อน โดยเฉพาะอยา่งก่อนประเพณีสงกรานณ์ทางการ
จะอนญุาตให้มีการชนไก่ตามหมูบ้่าน โดยใช้สงัเวียนสําเร็จรูปเคลื่อนท่ีเวียนไปตามหมูบ้่าน นอกจากนัน้ใน
บอ่นชนไก่ท่ีมีอยูม่ากมายก็จะมีผู้คนเข้าบอ่นมากเป็นพิเศษ จะมีคนเข้าบอ่นน้อยลงในช่วงฤดฝูนเพราะอยู่
ในช่วงฤดกูารเพาะปลกูทํานาทําสวน เก็บผลผลติลําไย ขณะเดียวกนัไก่ชนท่ีเลีย้งไว้จะอยูใ่นระยะผลดัขน 
เจ้าของไก่จะไมค่อ่ยนําไก่เข้าไปชนในบอ่นมากนกั สว่นการทําบอ่นชนไก่ในปัจจบุนัมีการแขง่ขนัระหวา่ง
บอ่นด้วยกนัเพ่ือดงึลกูค้าหรือนกัพนนัโดยการปรับปรุงบอ่นชนไก่ให้ทนัสมยั สะดวกสบายและอํานวยความ
สะดวกด้านตา่งๆ ท่ีสําคญัก็คือมีการโฆษณาประชาพนัธ์ดงึไก่ชนเก่งๆมีช่ือเสียงหรือมีการวางเงินเดมิพนัสงู 
ซึง่เปรียบดัง่แมเ่หลก็ดงึดดูนกัพนนัให้เข้าบอ่นมากขึน้ 
         2.2 บ่อนชนไก่ในพืน้ที่ศึกษา  
             2.2.1 จาํนวนบ่อนชนไก่  บอ่นชนไก่เป็นสถานท่ีนดัพบของผู้ ท่ีสนใจเข้าชม การชนไก่ และก็
เป็นท่ีนกัพนนัเส่ียงโชคเข้ามาแสวงหาผลตอบแทนจากไก่ชนท่ีชนะคูต่อ่สู้ บอ่นชนไก่ในภาคเหนือตอนบนมี
อยูแ่พร่หลายทกุจงัหวดัทัง้บอ่นท่ีได้รับอนญุาตท่ีเรียกกนัวา่ “บอ่นถกูกฎหมาย” และบอ่นท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต
จากทางราชการท่ีเรียกกนัวา่ “บอ่นเถ่ือน” จากข้อมลูการสํารวจบอ่นชนไก่ เฉพาะจงัหวดัลําพนูและจงัหวดั
เชียงใหมพ่บวา่ จงัหวดัเชียงใหมซ่ึง่มีเขตการปกครองถงึ 25 อําเภอมีบอ่นไก่จํานวน 38 แห่ง(ตารางท่ี 1) 
เป็นบอ่นถกูกฎหมาย (ได้รับอนญุาตเป็นทางการ) 11 แห่ง(ตารางท่ี 2) และท่ีจงัหวดัลําพนูมีเขตการ
ปกครอง 8 อําเภอแตมี่บอ่นชนไก่ถงึ 28 แห่ง เป็นบอ่นถกูกฎหมาย (ได้รับอนญุาตเป็นทางการ) 18 แห่ง
(ตารางท่ี 3) นอกนัน้เป็นบอ่นท่ีไมถ่กูต้องตามกฎหมาย การมีบอ่นเพิม่ขึน้สะท้อนให้เห็นถงึความนิยมของ
ประชาชน มีความต่ืนตวัในการเลีย้งไก่ชนจากการสง่เสริมของจงัหวดับางจงัหวดัในเช่น ก่อนหน้านัน้
จงัหวดัลําพนูมีนโยบาย 1 ตําบล 1 บอ่น หรือจงัหวดัเชียงใหมมี่นโยบาย 1 อําเภอ 1 บอ่น  
ตารางที่ 1 แสดงจาํนวนบ่อนชนไก่แต่ละอาํเภอในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
ลาํดบัที่  อาํเภอ  ตาํบล/ จาํนวนบ่อนชนไก่ 

1.   แมอ่าย  ต.สนัต้นหมือ้,/ 1 แห่ง 
2.   ฝาง  ต.แมค่ะ,ต.แมง่อน,ต.เวียง,ต.โป่งนํา้ร้อน/4 แห่ง 
3.  ไชยปราการ ต.ไชยปราการ/1 แห่ง 
4.  พร้าว ต.เข่ือนผาก,ต.เวียง/2 แหง่ 
5.  เชียงดาว ต.แมน่ะ/1 แหง่ 
6.  แมแ่ตง ต.สนัมหาพน,ต.แมแ่ตง/2 แห่ง 
7.  เวียงแหง ต.เวียงแหง/1 แห่ง 
8.  กลัยานิวฒันา  
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9.  เมือง ต.ท่าศาลา,ต.สนัผีเสือ้,ต.แมเ่หียะ,ต.ป่าแดด,ต.หนองหอย,นคร
เชียงใหม/่6 แห่ง 

10.  แมริ่ม ต.ห้วยนํา้ริน(แมกุ่้ ง)/1 แห่ง 
11.  สนัทราย คลองชลประทานหลงัม.แมโ่จ้,ป่าบงซอย๑๐,บ้านป่าป้อง,แมย่อ่ย

,ศรีงาม/5 แห่ง 
12.  ดอยสะเก็ด ต.แมคื่อ/1 แหง่ 
13.  สนักําแพง ต.สนักําแพงและท่ี ต.ต้นเปา/2 แหง่ 
14.  สารภี บ้านต้นเงิน,ต.ท่าวงัตาล,สารภี,ต.ขวับงุ/4 แห่ง 
15.  สะเมิง ต.สะเมิงใต้/1 แห่ง 
16.  แมอ่อน ต.สหกรณ์/1 แห่ง 
17.  หางดง ต.แมฮ่ะ,ต.สนัผกัหวาน/2 แห่ง 
18.  สนัป่าตอง ต.ยหุวา่/1 แห่ง 
19.  แมว่าง ต.บ้านกาด/1 แห่ง 
20.  ดอยหลอ่  
21.  จอมทอง ต. ดอยแก้ว/1 แห่ง 
22.  ฮอด  
23.  แมแ่จ่ม  
24.  ดอยเตา่ ต.บงตนั/1 แห่ง 
25.  อมก๋อย  

ท่ีมา: สภาองค์กรชมุชนตําบล จงัหวดัเชียงใหม ่
 
  ตารางที่ 2  สถานที่เล่นการพนันชนไก่( บ่อนไก่ )ที่ได้รับอนุญาตในจังหวัดชียงใหม่ปี 2554  
 
  ลาํดบัที่         ช่ือบ่อนชนไก่   

(ตามตาํบลสถานที่ตัง้ )   
                                     สถานที่                       

    1              สนามชนไก่ดอยแก้ว          232/6 หมู ่2 ตําบลดอยแก้ว อําเภอจอมทอง 

    2              สนามชนไก่แมย่อ่ย            บ้านแมย่อ่ย หมูท่ี่ 1 ตําบลสนัทรายน้อย อําเภอสนัทราย 

    3 สนามชนไก่ชมพ ู 
 

  1/1 หมู ่1 ตําบลชมพ ูอําเภอสารภี  
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    4              สนามชนไก่แมง่อน               119 หมู ่14 ตําบลแมง่อน อําเภอฝาง 
 

    5              สนามชนไก่ชมุชนบ้าน
ออน          

76 หมู ่14 ตําบลสนักําแพง อําเภอสนักําแพง 
 

    6              สนามชนไก่ต้นเปา 38/3 หมู ่9 ตําบลต้นเปา อําเภอสนักําแพง 

    7              สนามชนไก่ปางตํา             98 หมู ่4 ตําบลปางตํา อําเภอไชยปราการ 
 

    8              สนามชนไก่เชียงดาว          บ้านแมน่ะ หมู ่2 ตําบลแมน่ะ อําเภอเชียงดาว 
 

    9              สนามชนไก่พร้าว               167 หมู ่6 ตําบลเข่ือนผาก อําเภอพร้าว 

   10             สนามชนไก่หนองป่าคร่ัง     หมู ่7 ตําบลหนองป่าคร่ัง อําเภอเมือง 

  11 สนามชนไก่แมคื่อ 149 หมู ่1 ตําบลแมคื่อ อําเภอดอยสะเก็ด 
                  
 
      ท่ีมา :  สํานกังานการปกครองจงัหวดัเชียงใหม ่
 
 ตารางที่ 3 สถานที่เล่นการพนันชนไก่( บ่อนไก่ )ที่ได้รับอนุญาตในจังหวัดลาํพูนปี 2554-2555  
                                                            
ลําดบัท่ี                     ช่ือบอ่นชนไก่                       สถานท่ีตัง้ 

 
1 สนามชนไก่ป่าไผ ่                         4/1  หมู ่5 ตําบลป่าไผ ่อําเภอลี ้
2 สนามชนไก่มะเขือแจ้                   132  หมู ่1 ตําบลมะเขือแจ้ อําเภอเมือง 
3 สนามชนไก่ทาทุง่หลวง                    71 หมู ่3 ตําบลทาทุ่งหลวง อําเภอแมท่า           
4 สนามชนไก่วงัผาง                         272 หมู ่6 ตําบลวงัผาง อําเภอเวียงหนองลอ่ง 
5 สนามชนไก่เหมืองจี ้   149 หมู ่2 ตําบลเหมืองจี ้อําเภอเมือง    
6 สนามชนไก่เหลา่ยาว                      38  หมู ่8 ตําบลเหลา่ยาว อําเภอบ้านโฮ่ง 
7 สนามชนไก่สมพิศ     56 หมู ่15 ตําบลบ้านธิ อําเภอบ้านธิ 
8 สนามชนไก่เวียงหนองลอ่ง             93/1 หมู ่6 ตําบลวงัผาง อําเภอเวียงหนองลอ่ง 
9 สนามชนไก่ห้วยยาบ    2/2 หมู ่5 ตําบลห้วยยาบ อําเภอบ้านธิ 
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10 สนามชนไก่บญุมาดี                       488 หมู ่8 ตําบลมว่งน้อย อําเภอป่าซาง 
11 สนามชนไก่หนองช้างคืน                 124 หมู ่3 ตําบลหนองช้างคืน อําเภอเมือง 
12 สนามชนไก่ครูสําเริง                        284 หมู ่2 ตําบลทาทุง่หลวง อําเภอแมท่า          
13 สนามชนไก่กาดสมานชยั                 149 หมู ่6 ตําบลศรีบวับาน อําเภอเมือง 
14 สนามชนไก่บ้านแป้น     89 หมู ่7 ตําบลบ้านแป้น อําเภอเมือง 
15 สนามชนไก่ป่าสกั  15/2 หมู ่13 ตําบลป่าสกั อําเภอเมือง 
16 สนามชนไก่บ้านกลาง                       120 หมู ่7 ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง  
17 สนามชนไก่ริมปิง     66 หมู ่7 ตําบลริมปิง อําเภอเมือง 
18 สนามชนไก่อโุมงค์   115 หมู ่4 ตําบลอโุมงค์ อําเภอเมือง 
 
     ท่ีมา : สํานกังานปกครองจงัหวดัลําพนู 
    สว่นบอ่นชนไก่ท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตหรือท่ีเรียกกนัวา่บอ่นเถ่ือนนัน้ เป็นบอ่นท่ีไมไ่ปขออนญุาตหรือบอ่นท่ี
ใบอนญุาตหมดอายแุละไมข่อตอ่ สว่นจงัหวดัเชียงใหมมี่แนวทางการจํากดัจํานวนบอ่นชนไก่และไม่
อนญุาตให้เปิดบอ่นใหม ่นอกเหนือจากบอ่นท่ีได้รับอนญุาตจํานวน 11 บอ่น นอกนัน้เป็นบอ่นเถ่ือนหรือ
บอ่นตํารวจ เฉพาะท่ีอําเภอสนัทรายอําเภอเดียวมีถงึ 4 บอ่น 

              2.2.2 วันเวลาเปิดบ่อนชนไก่ วตัถปุระสงค์การชนไก่ได้เปล่ียนแปลงไปจากการละเลน่เพ่ือ
ความสนกุสนาน เป็นสนัทนาการของชาวบ้านในชนบท ปัจจบุนัการชนไก่เป็นไปเพ่ือการพนนัได้เสียด้วย
เงินจํานวนมาก บอ่นชนไก่เกิดขึน้เป็นดอกเห็ดทัง้ได้รับอนญุาตและไมไ่ด้รับอนญุาต สะท้อนออกมาถงึ
ความนิยมชมชอบในการชนไก่เพิ่มขึน้ กิจการการจดัการชนไก่ในรูปแบบของบอ่นจงึเป็นธุรกิจท่ีนา่ลงทนุ 
แตภ่ายใต้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการควบคมุบอ่นการพนนัชนไก่ปี 2552 กําหนดให้แตล่ะ
บอ่นเปิดได้เฉพาะวนัเสาร์และวนัอาทิตย์หรือวนัใดวนัหนึง่ยกเว้นวนัสําคญัทางศาสนา เม่ือบอ่นชนไก่เพิม่
จํานวนมากขึน้เวลาเปิดซํา้กนัอาจทําให้มีการแยง่ลกูค้าเข้าบอ่นเกิดขึน้ จากความเห็นของเจ้าของบอ่นราย
หนึง่เลา่วา่ มีการปลอ่ยขา่วลือวา่บอ่นคูแ่ขง่ถกูปิดเพราะสถานท่ีไมส่ะอาดสกปรกจงึไมผ่า่นการประเมิน 
หรือออกขา่ววา่มีการทะเลาะเบาะแว้งกรรมการบอ่นเข้าทําร้ายลกูค้าท่ีมาเลน่พนนัเป็นต้น ดงันัน้หลาย
บอ่นชนไก่จงึเล่ียงมาเปิดในวนัธรรมดาตัง้แตว่นัจนัทร์ถงึวนัศกุร์วนัใดวนัหนึง่เรียงกนั จากคําบอกเลา่ของ
คนเลน่พนนัชนไก่คนหนึง่ระบวุา่ มีการตกลงกนัระหวา่งบอ่นด้วยกนัท่ีจะพยายามจดัสรรวนัเปิดบอ่นท่ีอยู่
ละแวกใกล้เคียงไมใ่ห้ซํา้กนั และช่วยให้คนเลน่พนนัชนไก่เดนิสายเลน่ได้ตลอดสปัดาห์ ดงัตวัอยา่งของวนั
เปิดบอ่นชนไก่แถบชานเมืองเชียงใหมต่อ่เขตเมืองลําพนูคือ 
       วนัจนัทร์       บอ่นชนไก่ป่าตงึ 
       วนัองัคาร      บอ่นชนไก่ป่าคา่ อําเภอดอยสะเก็ด 
       วนัพธุ           บอ่นชนไก่ป่าแดง อําเภอบ้านธิ จงัหวดัลําพนู 
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       วนัพฤหสับดี  บอ่นชนไก่หนองหอย อําเภอเมือง 
       วนัศกุร์          บอ่นชนไก่ห้วยไซ  บอ่นชนไก่หนองป่าคร่ังและบอ่นหนองหอย 
       วนัเสาร์         บอ่นชนไก่แมอ่อน และบอ่นชนไก่หนองหอย 
       วนัอาทิตย์     บอ่นชนไก่ชมุชนบ้านออน บอ่นชนไก่แมคื่อ อําเภอสนักําแพง และบอ่นชนไก่แมย่อ่ย 
อําเภอสนัทราย 
        บอ่นชนไก่ทัว่ไปจะเปิดดําเนินการในตอนกลางวนั สว่นบอ่นใหญ่บอ่นดงัเช่น บอ่นชนไก่กาดสมานชยั 
และบอ่นชนไก่แมย่อ่ย จะเปิดสนามชนไก่ตอนกลางคืน เพ่ือต้อนรับเซียนพนนัท่ีเลน่เวียนบอ่นหรือเซียน
พนนัมือหนกัจากถ่ินไกลหรือนิยมเรียกกนัวา่ “แขกวีไอพี” นอกจากนัน้ท่ีเปิดตอนกลางคืนจะเปิดชนเฉพาะ
ไก่จากซุ้มใหญ่ไก่ดงัราคาแพง มีวงเงินเดมิพนัสงู 
         2.3 การเลีย้งไก่ชนเพ่ือชนะพนัน  
              2.3.1 ลักษณะไก่ชนและการคัดเลือกพันธ์ุไก่ 
     เม่ือเข้ายคุการพนนัชนไก่เตม็ตวั แน่นอนไก่ท่ีถกูนํามาทําเป็นไก่ชนนัน้ต้องเป็นไก่อหูรือไก่ตวัผู้ เพราะมี
สญัชาตญาณการเป็นนกัสู้ ก้าวร้าวรุนแรงมาแตกํ่าเนิด ความเป็นนกัสู้ของไก่ชนเป็นไปตามธรรมชาตวิิสยั
ของมนัโดยตรง ไมว่า่จะเป็นไก่ชนท่ีถกูเลีย้งเพ่ือนําไปชนในสงัเวียนหรือปลอ่ยให้อยูก่นัตามธรรมชาต ิ
ไก่ท่ีจะนํามาเป็นไก่ชนต้องเป็นทัง้ไก่งามและไก่เก่ง แม้วา่จะเป็นไก่เก่งแตไ่มง่ามก็จะไมเ่ป็นท่ีนิยม ผู้ ท่ีนิยม
ชมชอบไก่ชนถือวา่ไก่งามถกูลกัษณะเป็นไก่ท่ีดีมีเดมิพนั ในยคุปัจจบุนัการพนนัมีอยูท่ัว่บอ่นชนไก่ และมี
การเดมิพนัได้เสียด้วยเงินจํานวนมาก การคดัเลือกสรรหาไก่ชนท่ีมีลกัษณะเดน่ยิ่งต้องพิถีพิถนักนัเป็น
พิเศษ ดงันัน้การดลูกัษณะเดน่ไมเ่ดน่ของไก่ชนจงึมีความสําคญัลําดบัต้นทีเดียว 
      ลกัษณะเดน่ไมเ่ดน่ท่ีจะเป็นไก่เก่งจากภมูิปัญญาความรู้และประสบการณ์ของชาวบ้าน 
      จากการรวบรวมของวรรณชยัท่ีศกึษาเร่ืองไก่ชนท่ีสนักําแพงพบวา่ ไก่ท่ีมีลกัษณะต้องห้ามซึง่ไมนิ่ยม
นํามาเป็นไก่ชน เน่ืองจากเช่ือวา่จะทําให้เจ้าของสญูเสียช่ือเสียงและทรัพย์สนิได้ ลกัษณะดงักลา่วมี
ดงัตอ่ไปนี ้
           1). ไก่หวัใหญ่ ซึง่ชาวบ้านเรียกวา่ “ไก่หวัง่าว” เช่ือวา่เป็นไก่ท่ีโงไ่มมี่ความฉลาด หรือเป็นไก่ท่ีไมมี่
ไหวพริบ ไมรู้่จกัแก้เกมคูต่อ่สู้ เป็นไก่ชนเชิงเดียว ไมส่มควรนํามาเลีย้งเป็นไก่ชน 
           2). ไก่แกนคอหา่ง ไก่ตวัผู้ตวัใดถ้าคลําดท่ีูบริเวณลําคอพบวา่มีแกนคอไมชิ่ดกนั เรียกวา่ไก่แกนคอ
ห่าง เช่ือวา่ไก่ตวันัน้เป็นไก่ไมดี่คือไมมี่ความอดทนใจไมสู่้ เม่ือถกูคูต่อ่สู้ ตีแม้จะเจ็บเพียงเลก็น้อย ก็จะวิง่หนี 
           3). ลกัษณะสีของไก่ตา่งๆท่ีไมนิ่ยมนํามาเป็นไก่ชนดงันี ้“ไก่เขียวคองา ไก่เสือ้บเ่หมือนเต่ียว ไก่ดู่
หางดํา ไก่ขาว ไก่หมน่ ไก่หางปก อกตัง้ ไก่หมูนี่ถ้ึงปอด” 
         - เขียวคองา ขายนาเป็นปัน้ หมายถึง ไก่สีเขียวคอสีขาว ถ้าเอาไปชนจะแพ้ถึงกบัขายท่ีนา 
         - ไก่เสือ้บเ่หมือนเต่ียว หมายถึงไก่ท่ีมีสีของสร้อยคอไมเ่หมือนกบัสีสร้อยของลําตวั 
         - ไก่ดูห่างดํา มีคําก็เซีย้ง หมายถงึไก่เขียวหางสีดํา ถ้าเอาไปชน จะแพ้ถึงขัน้สญูเสียสร้อยคอทองคํา 
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         - ไก่ขาว หมายถึงไก่ท่ีมีสีขาวเหมือนชดุแมชี่หรือไก่ขาวผีเลีย้ง 
         - ไก่หมน่ หรือไก่หมน่กาบซาง หมายถึงไก่สีเทา 
         - ไก่หางปก อกตัง้ หมายถงึไก่ท่ีมีหางกระดกและอกตัง้ฉากกบัพืน้เหมือนไก่แจ้ 
         ไก่ลกัษณะดงัท่ีกลา่วมา จะไมมี่นํา้อดนํา้ทนถึงแม้จะเป็นไก่เก่งก็เก่งเฉพาะตอนกระโดดตี แตเ่ม่ือโดน
คูต่อ่สู้กระโดดตีเอาคืนบ้างมกัจะวิง่หนีเอาง่ายๆ ไมรั่กเดมิพนั จะทําให้เจ้าของไก่สญูเสียเงินทอง(วรรณชยั
,2545 : 132-133) 
         - ลกัษณะเดน่ของไก่ท่ีจะนํามาเป็นไก่ชนท่ีชาวบ้านคํานงึถงึได้แก่ เกลด็ เดือย สี นอกจากนัน้ก็ดู
ลกัษณะเช่น รูปร่าง ใบหน้า แข้ง ขน ปีกและหาง 
         - กระดกูใหญ่ กระดกูหมายถึง กระดกูสว่นท่ีโครงสร้างตา่งๆของตวัไก่ ไก่ท่ีมีกระดกูใหญ่จะเป็นไก่ท่ีมี
ความแข็งแรงอดทนและมีนํา้อดนํา้ทนสงู เวลาจบัตวัไก่กระดกูอกจะใหญ่และยาว รวมทัง้ปีกจะมีขนาด
ใหญ่ การโครงกระดกูใหญ่เหมือนกบัมีปอดใหญ่ มีลมหายใจผา่นเข้าออกได้มากกวา่ทําให้ไมเ่หน่ือยง่ายจ
จงมีความอดทนสงู 
         - หน้าอกใหญ่ หน้าอกหมายถึง กล้ามเนือ้หน้าอกและกระดกูสนัอกซึง่เป็นอวยัวะสําคญั สิง่ท่ี
สามารถบอกได้วา่ไก่ชนตวัใดมีพละกําลงัเข้มแข็งหรือออ่นแอได้ต้องดท่ีูหน้าอก ถ้าไก่หน้าอกใหญ่มองจาก
ด้านหน้าหน้าอกมีรูปร่างคล้ายหวัใจหรือใบโพธ์ิเรียกวา่ อกผายไหลผ่ึง่เตม็ไปด้วยกล้ามเนือ้ สว่นกระดกู
หน้าอกแข้งแรงยาวตรงกล้ามเนือ้นนูจะเป็นหน้าอกไก่ท่ีทรงพลงั สามารถต้านแรงปะทะจากไก่คูต่อ่สู้ ถือ
เป็นไก่ท่ีดี 
        - นิว้และอุ้งเท้า ทําหน้าท่ีเป็นฐานทําให้ไก่ยืนได้อยา่งมัน่คงและเป็นอาวธุทําลายคูต่อ่สู้อยา่งเจ็บปวด 
ไก่ตวัใดนิว้ก้อยตีบหรือเอนเข้าหานิว้กลางมาก ไก่ตวันัน้จะยืนไมม่ัน่คงเพราะนิว้ก้อยไมไ่ด้ยนัรับนํา้หนกัท่ี
เอนไปด้านหลงัขณะท่ีปะทะกบัคูต่อ่สู้ ไก่ท่ีมีนิว้สัน้-โต หรือนิว้ก้อยสัน้แตใ่หญ่ เวลายืนแข้งกางออก เดนิดี
หลกัดี ถือเป็นไก่มีกําลงั ยา่งก้าวกระโดดขึน้กระโดดลงได้ดี เป็นไก่ลําโตและตีได้หนกัหน่วงรุนแรง ไก่อุ้งเท้า
แฟบ เวลายืนจะมองไมเ่ห็นหนงัย่ืนลํา้ออกมา อุ้งเท้าแฟบสามารถนํา้หนกัตวัไก่ได้ดีเวลาเคล่ือนไหว เพราะ
นิว้เท้าวางสมัผสักบัพืน้ตลอด การยืน เดนิ วิ่งทําได้ถนดั ตรงข้ามกบัไก่อุ้งเท้าปดูการใช้เท้าไมม่ัน่คง เสีย
หลกัง่าย(วรรณชยั,เพิ่งอ้าง : 69) 
       ลกัษณะเดน่ของไก่ท่ีจะนํามาเป็นไก่ชนดงั เป็นประสบการณ์ความรู้ภมูิปัญญาท่ีสัง่สมถ่ายทอดสืบกนั
มา แตใ่นทางความเป็นจริงยงัไมมี่ไก่ตวัใดท่ีมีคณุลกัษณะเดน่ครบถ้วนอยูใ่นตวัเดียวกนั ไก่ชนสว่นใหญ่จงึ
มีลกัษณะดีไมดี่คละเคล้ากนั 
               2.3.2 พันธ์ุไก่ชน ไก่ชนท่ีนิยมเลีย้งกนัเพ่ือเลน่พนนักนัแพร่หลายในภาคเหนือ คือไก่เหลา่ป่า
ก๋อยกบั ไก่ชนสายพนัธุ์พมา่ เป็นไก่ท่ีมีนํา้หนกัระหวา่ง 2.2 – 2.8 กิโลกรัม ซึง่หาคูช่นได้ง่ายกวา่ไก่ชนไทยท่ี
มีรูปร่างใหญ่นํา้หนกั 3 กิโลกรัม  
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            ไก่เหล่าป่าก๋อย แหลง่กําเนิดอยูท่ี่หมูบ้่านเหลา่ป่าก๋อย ตําบลนํา้ดบิ อําเภอป่าซาง จงัหวดั
ลําพนู จากการท่ีพอ่หลวงสพุจน์เม่ือครัง้เป็นทหารเกณฑ์ท่ีภาคตะวนัออก ได้นําไก่ชนจากเมืองจนัทร์มา
หลายตวั เป็นไก่สีเหลืองเลาตวัผู้ มีลีลาการชนคล้ายกบัไก่เชิงตราดคือ มดัลอ็กคอ มดุ ตีตวัและลอดทะลใุต้
ปีก จดุเดน่ของไก่สายพนัธุ์นีคื้อ เดนิหน้าตีและจิกหลงัตีทัว่ตวั เม่ือนําไก่เหลา่ป่าก๋อยออกชนตามสนามชน
ไก่ในจงัหวดัเชียงใหม ่ลําพนู ลําปางและได้รับชยัชนะตอ่เน่ือง สร้างช่ือเสียงให้ไก่สายพนัธุ์นีเ้ป็นอยา่งมาก 
สมยันัน้เซียนพนนัชนไก่ทางภาคเหนือพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “ไก่อะไรจิกกดัทัง้ตวั” 
   ลกัษณะของไก่เหลา่ป่าก๋อยคือ มีสีดอกเลา มีเลาขาวแซมตามสร้อยหางขาวเช่น เหลืองเลาหางขาว เขียว
เลาหางขาว เป็นต้นและมีกระขาวแซมตามตวัและสว่นตา่งๆ รูปร่างของไก่เหลา่ป่าก๋อยจะมีลกัษณะเตีย้ 
ล่ํา เป็นไก่รอยเลก็มีนํา้หนกัตวัประมาณ 2.0-2.7 กิโลกรัม หงอนสว่นใหญ่จะเป็นหงอนหินรูปร่างกลมมน 
ผิงหงอนเกลีย้งเลก็กะทดัรัด เกร็ดแข้งสว่นใหญ่จะเป็นเกลด็สองแถว สีของแข้งและปากจะเป็นสีขาวหรือ
ขาวอมเหลือง ปัจจบุนัไก่เหลา่ป่าก๋อยแพร่กระจายออกนอกหมูบ้่านไปมาก ทําให้มีการพฒันาสายพนัธุ์อยู่
ตลอดเวลา และฉลาดขึน้กวา่ในอดีตเป็นท่ีรู้จกัของนกัเลงไก่มากขึน้ 

         ไก่ชนสายพันธ์ุพม่า นกัเลงไก่ชนแถบภาคเหนือรู้จกัและนิยมไก่ชนสายพนัธุ์พมา่มานานแล้ว ไก่
พมา่เก่งๆสว่นมากจะเป็นไก่ลกูผสมพมา่-ไทย ท่ีนิยมเลีย้งกนัแถบจงัหวดัเชียงใหม ่เชียงราย ลําพนู และ
ลําปางจะนิยมเลีย้งไก่ลกูผสมพมา่-ไทย รอยเลก็คือ ไก่นํา้หนกัระหวา่ง 2.0-2.6 กิโลกรัม จดุเดน่ของไก่ชน
พมา่คือ มีเชิงตีจดัจ้าน ขยนัตี ถนดับนิตีสาดแข้งเปลา่เข้าเป้าสงูตลอดเวลา และสามารถตีได้ทกุ
สถานการณ์ซึง่ไก่ชนไทยทําไมไ่ด้ นอกจากนัน้ความโดดเดน่ของไก่ชนพมา่อีกประการหนึง่ อยูท่ี่มีความ
วอ่งไวปราดเปรียว ลีลาความเจ้าเลห์่ทําทีท่าล้มลกุคลกุคลาน แตจ่ะคอยจ้องให้ฝ่ายตรงข้ามหลงกล
เถลือกถลนเข้าหา พอได้ระยะจะสาดแข้งเข้าตีจนตัง้ตวัไมต่ดิจดุออ่นของไก่ชนพมา่ก็คือ มีรูปร่างเลก็ บอบ
บาง ตีเร็วแตไ่มรุ่นแรงไมมี่ลําหกัลําโคน่แบบโป้งเดียวจอด ความทรหดอดทนมีน้อย ถ้าถกูตีท่ีหวั ตีหน้า
กระเพาะหนกัๆมกัแพ้เลย ถ้ากบัไก่เชิงท่ีมีความปราดเปรียวเข้า-ออกได้รวดเร็วไก่พมา่จะแพ้ทางทนัที 

การพฒันาไก่ชนพมา่ผสมกบัไก่ไทย โดยหวงัจะทําไก่ลกูผสมมีลกัษณะสว่นรวมท่ีดีขึน้ คือมีรูปร่างใหญ่ 
กระดกูใหญ่ แข็งแรง และมีเชิงตีท่ีจดัจ้าน ยงัไมป่ระสบผลสําเร็จสงูสดุเท่าท่ีควร เน่ืองจากมีข้อเดน่ข้อด้อย
ซึง่ผสมกลมกลืนกนัยงัไมไ่ด้สนิท เชน่ธรรมชาตขิองไก่พมา่เป็นไก่บนิตีสาดแข้งเปลา่ มีนํา้หนกัเบา มีปีกท่ี
แข็งแรง ช่วงบีกกว้างหนาสําหรับใช้อุ้มลม เพ่ือช่วยยกตวัขึน้ในการบนิ ช่วยบงัคบัทิศทางและมมุในการตี
ให้แมน่ยําขึน้เม่ือนําไก่ชนพมา่มาผสมกบัไก่ชนไทย ซึง่ธรรมชาตเิป็นไก่ยืนตี หรือแม้จะมีการตีแบบสาด
แข้งเปลา่ ก็เป็นเชิงตีท่ีเน้นการสกดักัน้มากกวา่จะเน้นความแมน่ยํา 
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       ลกัษณะเดน่ของไก่พมา่ ไก่พมา่มีลกัษณะเดน่เฉพาะตวั เพราะถือวา่ไก่พมา่เป็นสายพนัธุ์หนึง่ท่ีสืบ
เชือ้สายมายาวนาน มีพนัธกุรรมท่ีเดน่ชดัเจน ไก่พมา่เลือดสงูไมอ่าจครองความยิ่งใหญ่ในสงัเวียน ขณะท่ี
ไก่พมา่ลกูผสมสามารถยืนหยดัอยูไ่ด้ ดงันัน้ไก่พมา่ท่ีเลีย้งและนําออกชนในปัจจบุนัร้อยละ 90 เป็นไก่พมา่
ลกูผสม ถ้าได้ไก่ชนมา 1 ตวัจะพิจารณาวา่มีเชือ้เป็นไก่พมา่ขอให้สงัเกตดงันี ้

        1). ดรููปทรงเป็นไก่หางกอตัง้ ลกัษณะลําตวัไมย่าว ตวัจะกลมๆจะมีแนวโน้มเป็นไก่พมา่ 

        2). ดท่ีูนิสยั เปรียวมาก ชอบนอนท่ีสงู 

        3). ดนํูา้ขน เป็นนํา้ขนมนัวาว ขนไก่พมา่แบง่ออกเป็น 2 กลุม่คือ กลุม่ท่ีมีขนดก กบักลุม่ท่ีมีขนน้อย 
แตท่ี่เหมือนกนัคือนํา้ขนจะวาว 

        4). ดลูกัษณะเฉพาะท่ีคือ เลบ็ดํา แสดงวา่มีสายเลือดไก่พมา่สงู 

        5). ดใูบหาง จะเป็นใบหางก้านใหญ่ กระดกขึน้และโค้งพองาม ปลายหางไมแ่หลม เลก็ ถ้ามีหางตรงๆ
แบบไทย ก็สนันิฐานก่อนวา่เป็นลกูผสม 

        6). ดตูาและดวงตา จะสดใส ลอย กลอกกลิง้ ถ้าตาลกึจะไมใ่ช่ไก่พมา่  

        7). ดสีูขนตวั ถ้ามีสีขนตามตวัแทรกเป็นสีเดียวกบัสีสร้อยปรากฏชดัเจน แสดงวา่เป็นไก่เลือดพมา่สงู 
ไก่ชนทัง้สองสายพนัธุ์ทัง้ ไก่เหลา่ป่าก๋อยและไก่สายพนัธ์พมา่ ท่ีนิยมเลน่กนัในภาคเหนือมีแนวโน้มจะ
เปล่ียนเป็นไก่ผสมข้ามสายพนัธุ์เพ่ือท่ีจะได้ไก่เก่งท่ีผสมผสานลกัษณะเดน่ของแตล่ะสายพนัธุ์มาอยูใ่นไก่ตวั
เดียวกนั การรักษาไก่ชนสายพนัธุ์เดมินบัวา่จะได้รับความนิยมน้อยลง 

       2.3.3 การเลีย้งไก่ชน 
การเลีย้งไก่ชนในปัจจบุนัเป็นท่ีแพร่หลายในหมูป่ระชาชนทัง้เลีย้งไว้เพ่ือปรับปรุงพนัธุ์ไก่กินเนือ้ เพราะมี
รูปร่างใหญ่โตกวา่ไก่ทัว่ไป หรือเลีย้งไว้เพ่ือนําไปชนในบอ่นชนไก่ หรือเลีย้งไว้เพ่ือนําไปขายซึง่จะได้ราคา
ดีกวา่ไก่กินเนือ้ ในการเลีย้งไก่ชนในปัจจบุนัมีการเลีย้งอยู ่3 แบบคือ 
       ก. เลีย้งแบบชาวบ้าน ในชมุชนมีชาวบ้านเลีย้งไก่ไว้ตามบริเวณรอบๆบ้านหรือเลีย้งไว้ในสวนเช่น 
สวนลําไย เป็นการเลีย้งไก่แบบปลอ่ยตามธรรมชาต ิไก่ท่ีเลีย้งนัน้มีทัง้ไก่ชนและไก่กินเนือ้ จากนัน้ก็ให้
สงัเกตดแูววไก่ท่ีจะนํามาเลีย้งเป็นไก่ชน ซึง่อปุกรณ์ท่ีจําเป็นท่ีสดุอยา่งหนึง่คือมุ้งท่ีจะช่วยป้องกนัยงุไมใ่ห้
กดัไก่ได้ การเลีย้งไก่ไมมี่มุ้งช่วยนัน้ สําหรับไก่เลก็อายรุาว 1-2 เดือนอาจทําให้ไก่ตายได้ เพราะขนของลกูไก่
มีน้อยไมส่ามารถป้องกนัยงุกดัได้ กบัอีกระยะการฝึกซ้อมไก่เพ่ือจะนําไปชนในบอ่น ถ้ามีมียงุมากดัหรือ
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รบกวนจะทําให้ไก่พกัผอ่นไมเ่ตม็ท่ี อาจทําให้ไก่ขาดความสมบรูณ์แข็งแกร่งทางร่างกาย ถ้านําไปชนโอกาส
ท่ีจะชนแพ้มีสงู 
        การเลีย้งไก่ชนของชาวบ้านหรือระดบัหมูบ้่านมีแรงจงูใจมาจาก มีความรักชอบลกัษณะรูปร่างและ
นิสยัจิตใจรักการตอ่สู้ เป็นพเิศษ หรือมีโอกาสได้คลกุคลีกบัไก่ชนมาตัง้แตเ่ดก็ จากการสมัภาษณ์คนเลีย้งไก่
ชนไมว่า่จะเลีย้งแบบชาวบ้านหรือเลีย้งแบบซุ้ม สว่นใหญ่สืบมาจากพอ่ท่ีเป็นคนเลีย้งมาก่อนและซมึซบั
ความรู้จากพอ่เข้ามา แม้วา่การเลีย้งไก่สว่นใหญ่ยงัเป็นการเลีย้งแบบมือสมคัรเลน่ เน้นท่ีความสขุท่ีมีไก่ชน
ไว้กบับ้านมากกวา่เลีย้งเพ่ือเลน่การพนนั การมีไก่ชนดีๆสกัตวัอยูก่บับ้านมีสว่นช่วยยกระดบัสถานภาพทาง
สงัคมของผู้ เลีย้งให้สงูขึน้ จากชาวบ้านธรรมดาก็จะมีสมญานามตามท้ายช่ือท่ีเรียกขานกนั มีเพ่ือนฝงูแวะ
เวียนเข้ามาพดูคยุแลกเปล่ียนอยูไ่มข่าด กรณีลงุคําชาวบ้านทุง่ยาวอุ้มไก่เข้าบอ่น คนในบอ่นจะให้ความนบั
ถือทกักนัวา่ “นัน้สงิห์เฒา่มาแล้ว” สมญานามสงิห์เฒา่ไมไ่ด้มาง่ายๆ เกิดจากไก่ชนของลงุคําชนชนะไก่ชน
ของคนหนุ่มแบบพลกิลอ็กวนิาศสนัตะโร เพราะไก่ชนลงุคําตกเป็นรองอยูห่ลายขมุ หาคนตอ่รองไมไ่ด้จวน
จะแพ้อยูแ่ล้ว แตไ่ก่ลงุคํากลบัฮดึสู้ ดีดแข้งเข้าตาไก่คูต่อ่สู้อยา่งจงัจนวิง่หนีไมย่อมสู้ตอ่ ฝ่ายเลน่พนนัท่ีรอง
ไก่ลงุคําได้เงินพนนัมากมายจงึให้สมญาสงิห์เฒา่แตน่ัน้เป็นต้นมา ส่ือความหมายวา่เห็นวา่เป็นคนแก่แต่
อยา่สบประมาทเป็นอนัขาด 
        ความชอบเลีย้งไก่ชนของชาวบ้านนัน้ มีแรงจงูใจจากการเข้าพวกเพ่ือนฝงูชกัชวนเข้าบอ่นชนไก่ ลงุคํา
ซึง่เป็นเกษตรกรเจ้าของไก่ชนบอกวา่ “ เลีย้งไก่ตัง้แตอ่าย ุ20 ปี พออายปุระมาณ 50 ปีมีเพ่ือนมาชกัชวน
เข้าบอ่นดไูก่ชน ไปเลน่พนนัชนไก่ได้เงิน 1,200 บาทเลยชอบ ก่อนกลบัแวะซือ้ไก่ชนตวัผู้ ตวัเมียหมดเงินไป 
1,000 บาท มาเพาะเลีย้ง” สว่นการไปหาพอ่-แมพ่นัธุ์ไก่ชนนัน้ ลงุคําต้องไปเอามาจากท่ีอ่ืนไมเ่อาพวก
เดียวกนัมาผสมพนัธุ์กนั แมพ่นัธุ์ออกไขไ่ด้มากเลีย้งลกูเก่ง สว่นพนัธุ์ไก่ชนท่ีลงุคําชอบคือ ไก่ผสมพมา่
เพราะชัน้เชิงดี รู้เชิงหลบ โยกแล้วกระโดดตีท่ีหน้า เป้าคือคอขึน้ไปถึงหวั ปัจจบุนัลงุคําเลีย้งไก่อยูท่ี่สวน
ลําไย มี 13 ตวั 
      ลงุคําจะเข้าบอ่นชนไก่ทกุวนัอาทิตย์ บอ่นชนไก่ท่ีเข้าจะอยูใ่นระดบับอ่นบ้านท่ีคนเลน่ชนไก่สว่นใหญ่

เป็นเกษตรด้วยกนั และคุ้นเคยกนัมาก่อนสว่นบอ่นผิดกฎหมายท่ีไมไ่ด้ขออนญุาตลงุคําจะไมเ่ข้าเพราะ “ลงุ

แก่แล้วไมมี่เร่ียวมีแรง วิง่หนีตํารวจไมไ่หว” จงึเข้าบอ่นท่ีขออนญุาตเท่านัน้ ก่อนท่ีลงุคําจะนําไก่ไปชนใน

บอ่นจะต้องจดัการงานสว่นตวัให้เสร็จก่อน ถ้าวนัไหนตดิการทําสวน มีงานศพในชมุชนลงุคําจะไมไ่ปบอ่น 

และเม่ือนําไก่ชนเข้าบอ่นจะมีกองเชียร์ตามไปเป็นหมูค่ณะ ช่วยเป็นมือให้นํา้ ชว่ยลงขนัเดมิพนัและตะโกน

เชียร์ระหวา่งไก่ชนกนัในสงัเวียน เงินท่ีลงุคําเอาไปเลน่การพนนัชนไก่เป็นเงินเก็บไว้สว่นตวัจากการขายไก่ท่ี

เลีย้งไว้ จะไมเ่ก่ียวกบัเงินในครอบครัวเป็นอนัขาด 
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      ข. การเลีย้งแบบซุ้ม 
       ซุ้มไก่หมายถงึ สถานท่ีเลีย้งไก่ชนเพ่ือการพนนัโดยเฉพาะ ตา่งจากการเลีย้งแบบชาวบ้านตรงท่ีมีการ
จดัการอยา่งเป็นระบบกวา่ มีทีมงานคล้ายกบัการทําคา่ยมวย การเลีย้งแบบซุ้มโดยทัว่ไป เจ้าของไก่จะเป็น
เจ้าของซุ้มด้วยและเป็นผู้ เสาะแสวงหาไก่ชนด้วยตวัเอง โดยการเห็นลีลาชัน้เชิงการชนของไก่ หรือลกูน้อง
ในทีมงานซึง่เปรียบเสมือนแมวมองไปเห็นไก่ท่ีชนตามบอ่น หรือเลีย้งกนัตามหมูบ้่าน ก็จะทําการตดิตอ่ซือ้
มาเลีย้งฝึกซ้อมไก่ แล้วนําไก่ไปชนตามบอ่นด้วยเงินเดมิพนัจํานวนมาก ซึง่เจ้าของซุ้มจะเป็นผู้ เดมิพนัแตผู่้
เดียวแตบ่างครัง้ก็มีคนรู้จกัคุ้นเคยมาขอเอ่ียว ซุ้มไก่ท่ีดงัๆบางแหง่จะทําการเพาะพนัธุ์ไก่ชนขายด้วย ถ้า
เจ้าของซุ้มมีสถานท่ีกว้างขวาง จะไมทํ่าการเพาะเลีย้งไก่กบัการฝึกซ้อมไก่ชนในสถานท่ีเดียวกนั เน่ืองจาก
ธรรมชาตขิองไก่ตวัผู้วยัพร้อมผสมพนัธุ์ เม่ือเห็นตวัเมียจะเข้าไปหาเพ่ือทําการผสมพนัธุ์ ไก่ตวัผู้ตวัอ่ืนท่ีเห็น
ก็จะเกิดอารมณ์หงึหวง เกิดอาการกระวนกระวายสง่เสียงร้อง หรือเวลาไก่ตวัเมียร้องกระต๊ากเพ่ือทีจะไข ่ไก่
ตวัผู้ ได้ยินก็จะร้องกระต๊ากช่วยตวัเมียด้วย ทําให้ขาดสมาธิและไมค่วามสงบในระหวา่งการฝึกซ้อมอนัมีผล
ตอ่ความแข็งแกร่งของร่างกายไก่ด้วย( วรรณชยั 2546 :76 ) 
     ในการจดัการซุ้มไก่  เจ้าของซุ้ม ดคูวามเรียบร้อยของซุ้ม หายาบํารุงไก่ รักษาโรค หาอาหาร ข้าวโพด 

ข้าวเปลือก มุ้งไก่ ตดิตอ่ราชการ เชน่ไข้หวดันก นอกจากนัน้เจ้าของซุ้มจะต้องจดัหาพนกังานประจําซุ้ม ทํา

หน้าท่ีดแูล เลีย้งดไูก่ เชน่ การให้อาหาร อาบนํา้ไก่ ทําความสะอาด ดเูชิงไก่ อีกคนท่ีสําคญั มือให้นํา้ไก่ 

หน้าท่ีเม่ือตอนอยูซุ่้มไก่ จะทําการฝึกซ้อมไก่ตามตารางฝึกท่ีวางเอาไว้ เม่ือครัง้อยูใ่นบอ่น จะทําหน้าท่ี

เปรียบไก่ ให้นํา้ไก่ดอูาการ และเย็บแผลไก่ระหวา่งพกัยก 

      เป้าหมายในการเลีย้งไก่แบบซุ้มคือ เลีย้งเพ่ือเลน่พนนัชนไก่ ดงันัน้จงึมีหลกัการวธีิการเลีย้งไก่ท่ีเป็น

ระบบพอสมควรเช่น 

     - จะมีการเลีย้งไก่ปลอ่ยกนัเป็นฝงู ซึง่ต้องมีพืน้ท่ี บริเวณกว้างขวางมีรัว้รอบขอบชิด ห่างจากชมุชน

โดยทัว่ไปมกัจะเลีย้งกนัในบริเวณสวนลําไย จํานวนไก่ท่ีเลีย้งขึน้อยูก่บัแตล่ะซุ้มบางซุ้มมีจํานวนประมาณ 

130 ตวั 

    - นําไก่ชนท่ีเลีย้งฝงูท่ีพร้อมจะชนอายปุระมาณ10 เดือนขึน้ไป ทําการแยกฝงูและขึน้ทะเบียนไก่ชน 13 

ตวั เลีย้งในสุม่ไก่ท่ีครอบเอาไว้ และเข้าเลีย้งด ูฝึกฝนให้เป็นไก่ชนตอ่ไป 

    - สําหรับไก่ชนท่ียงัไมเ่คยออกชนท่ีไหนมาก่อน ก็จะถกูนําไปชนตามบอ่นเถ่ือนซึง่ถือวา่เป็นสถานท่ี

ประลองไก่วา่ผา่นหรือไมผ่า่น มีเดมิพนัตดิปลายแข้งประมาณ 3.300 บาทถึง 5.500 บาท ถ้าผา่นก็จะถกู

นําไปชนตามบอ่นชนไก่ท่ีมีวงเดมิพนัท่ีสงูขึน้ตอ่ไป 
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    - ไก่ชนแตล่ะตวัจะมีสมดุบนัทกึประวตัปิระจําตวั เชิงตีของไก่ ประวตักิารซ้อมคูแ่ละผล ประวตักิารชนแต่

ละครัง้ วงเงินเดมิพนั 

    - อายกุารตีไก่ 3 ปี จะปลดออกเป็นพอ่พนัธุ์ บางครัง้ก็ยกให้ญาต ิหรือไมไ่ก่ชนบางตวัเก่ง แตเ่ม่ือชนแล้ว

โดนแทงตาบอด เรียกวา่เสียไก่ ก็เก็บไว้ทําพนัธุ์ 

    การนําไก่ไปชนในบอ่นแตล่ะครัง้จะไปเป็นทีมไปครัง้ละ 3 คน ท่ีสําคญัและขาดไมไ่ด้คือมือให้นํา้ไก่ ท่ีรู้

นิสยัไก่ท่ีตนเองเลีย้งอยา่งดี สามารถเปรียบไก่ พยาบาลทําแผลช่วงพกัยก และรู้วิธีทําให้ไก่ฟืน้ขึน้พร้อมท่ี

จะชนในยกตอ่ไป ไก่ท่ีจะเอาไปเข้าบอ่นต้องเป็นไก่สมบรูณ์พร้อมชนทัง้ร่างกายและจิตใจเอาไปประมาณ 

2-3 ตวั สําหรับเจ้าของซุ้มท่ีมีไก่เก่งมีช่ือเสียงจะเข้าบอ่นท่ีกําหนดวงเงินเดมิพนัสงูเช่น บอ่นชนไก่ริมปิง 

บอ่นชนไก่กาดสมานชยั บอ่นชนไก่แมคื่อ อําเภอดอยสะเก็ด บอ่นชนไก่แมย่อ่ย อําเภอสนัทราย ซึง่เป็น

บอ่นท่ีเตม็ไปด้วยผู้ เลน่พนนัมือหนกัคือ ผู้ เลน่พนนัตอ่รองวงเงินท่ีสงู 

    การเลน่พนนัชนไก่ของเจ้าของซุ้มไก่แหง่หนึง่ในจงัหวดัลําพนู ในกรณีการเลน่เดมิพนั เคยเดมิพนัสงูสดุ 

3.3 แสนบาท( เฉพาะข้างตนเอง) เดมิพนัต่ําสดุสําหรับไก่ใหม ่เฉพาะข้างตนเองประมาณ 3.3 พนัถงึ 5.5 

พนับาท บางทีก็เรียกวา่ลองไก่ ตามบอ่นเถ่ือนหรือบอ่นป่าวา่จะผา่นหรือไมผ่า่นก่อนท่ีจะนําไปชนในบอ่นท่ี

มีการเลน่เดมิพนัสงูขึน้ ก็จะใช้บอ่นป่าตามท่ีใกล้เคียงกบัซุ้มทําการลองไก่ใหม ่สว่นการเลน่การพนนัได้เสีย

นัน้ เคยเลน่เสียหนกัท่ีสดุ 1.2 แสนบาท ตอนไก่ชนของตนโดนไก่คูต่อ่สู้ ตีตาแตก(อบุตัเิหต)ุ แตเ่ลน่ได้ ได้

มากท่ีสดุ 3.3 แสนบาท โดยการลงขนัเพราะวงเดมิพนัจํานวนมากเลยหาพรรคพวกมาลงเดมิพนั แตมี่การ

เลน่ออกตวัหมายถึงเลน่ฝ่ายตรงข้ามด้วยเลยได้แค ่210,000 บาท นอกจากการเลน่เดมิพนั ตอ่รองไก่ชนคู่

ของตนเองแล้ว เจ้าของซุ้มยงัถือโอกาสเลน่พนนัตอ่รองไก่คูอ่ื่นท่ีน่าสนใจ ทัง้นีก็้ต้องดปูระวตั ิรูปร่าง เดือย

(ตอ) พนัธุ์ไก่ อาย ุหนุม่แก่ เนือ้หนงัหรือความฟิตของไก่ และดลีูลาการตีในยกแรกๆก่อนตดัสนิใจเลน่ 

      ประเดน็คา่ใช้จ่ายของซุ้มแตล่ะเดือนนัน้เป็นการเฉล่ีย เพราะคา่ใช้จ่ายบางรายการอาจไมไ่ด้อยา่ง

สม่ําเสมอและราคาของบางรายการก็จะขึน้ลงตามราคาตลาด รายการจ่ายมีดงันี ้

    - คา่อาหารไก่ 4,000 บาทตอ่เดือน 

   - คา่จ้างพนกังาน   9,000 บาทตอ่เดือน 

   - ยาบํารุงไก่ ( ยา 10 บาทตอ่ตวั ) เทา่กบั3,900 บาทตอ่ปีหรือ 326 บาทตอ่เดือน 



27 
 

   - แก๊ซหงุต้ม 150 บาทตอ่เดือน 

   - คา่อปุกรณ์ สุม่ มุ้ง ตาขายล้อมไก่ 2,000 ตอ่ปี,ประมาณ 170 บาทตอ่เดือน 

   - นํา้ไฟ  250 บาทตอ่เดือน 

      รวมทัง้สิน้ 13,896 บาทตอ่เดือน 

     สว่นรายได้เข้าซุ้มนัน้ไมแ่น่นอนเพราะรายได้ทัง้หมดมาจากเลน่พนนัได้ ในอนาคตอาจจะทํากิจการ

เพาะพนัธุ์ลกูไก่ชนขายควบคูไ่ปด้วย เพ่ือหนนุคา่ใช้จา่ยซุ้ม ดงันัน้การเลีย้งไก่ชนแบบซุ้ม คนท่ีจะเป็น

เจ้าของซุ้มท่ีเป็นเกษตรกรธรรมดามีน้อยมาก เพราะจะต้องมีเงินมากพอและมีใจรักด้านไก่ชน มีรายได้จาก

การประกอบอาชีพด้านอ่ืนควบคู ่มีบอ่ยครัง้ท่ีเจ้าของซุ้มต้องเอาเงินท่ีรายจากกิจการอ่ืนมาหมนุเพ่ือให้ซุ้ม

อยูไ่ด้ 

      ค. การเลีย้งแบบฟาร์ม จดุมุง่หมายของการเลีย้งไก่ชนแบบฟาร์ม คือการทําธุรกิจซือ้ขายไก่ชน 
มลูคา่หรือราคาไก่ชนขึน้อยูก่บัประวตักิารชนชนะในสงัเวียนตา่งๆ ถ้าชนชนะในบอ่นดงัมีช่ือเสียงเป็นท่ีเล่ือง
ลือ ไก่ชนตวันัน้ก็จะมีราคาแพงขึน้ มีคนอยากได้ไปเป็นพอ่พนัธุ์ เจ้าของฟาร์มจงึต้องไปแสวงหาไก่ดงั
ดงักลา่วตามบอ่น ตามซุ้มมาเพาะพนัธุ์ขาย ไก่ชนท่ีเอามาเป็นพอ่พนัธุ์มกัจะเป็นไก่ท่ีปลดระวาง คือไก่ท่ีชน
ในสงัเวียนมาได้ 3 ปี หรือเป็นไก่เก่งท่ีพิการตาบอดจากการชน ไมส่ามารถนําไปชนในสงัเวียนตอ่ไปได้ 
เจ้าของไก่มกัจะเก็บไว้เลีย้งขยายพนัธุ์หรือไมก็่ขายให้กบัเจ้าของฟาร์ม 
         วิธีเลีย้งไก่ชนแบบฟาร์มจะตา่งจากการเลีย้งไก่แบบชาวบ้านตรงท่ี การเลีย้งแบบฟาร์มจะใช้วิทยากร
การเลีย้งสตัว์ปีกแผนใหมเ่ป็นหลกัซึง่พบได้ในตําราวิชาการ มีการใช้สารเคมีเพิ่มขึน้ไมว่า่จะเป็นอาหาร
โภชนาการ ยารักษาโรคยาบํารุง การทําโรงเรือนให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการ 
        เม่ือการเลีย้งไก่เป็นธุรกิจมีการซือ้ขายกนัทางโทรศพัท์ ทางส่ือโฆษณาเช่น ทางนิตยสารไก่ชน ทางเว็บ
ไซด์ตา่งๆ สิง่ท่ีสําคญัคือ การทําระบบข้อมลู ประวตัสิว่นตวัของไก่ชนแตล่ะตวัเป็นเหมือนสมดุประจําตวั
ของไก่ตวันัน้นัน่คือ ต้องมีประวตัขิองพอ่ แมไ่ก่ สายพนัธ์ไก่ เจ้าของไก่เดมิ ประวตักิารชนแตล่ะไฟล์ รูปถ่าย 
ลกัษณะเดน่ เชิงไก่ เป็นต้นถ้ามีข้อมลูละเอียดชดัเจนไมค่ลมุเครือก็จะช่วยในการตดัสนิใจให้กบัลกูค้ามาก
ขึน้ ท่ีสําคญัคือเจ้าของกิจการเลีย้งแบบฟาร์มก็ได้แสดงออกถึงความซ่ือสตัย์จริงใจไมปิ่ดบงัลกูค้า สง่ผลตอ่
ความสําเร็จของธุรกิจซือ้ขายไก่ชน เป็นลกูค้าประจําหรือเผยแพร่บอกตอ่กนั การโฆษณาไก่ชนท่ีวา่ ไก่ท่ีซือ้
จากฟาร์มนัน้ๆเอาไปชนมีแตช่นะนัน้ คนในวงการชนไก่จะรู้วา่การซือ้ไก่ชนจากฟาร์มดงัไมไ่ด้ชนชนะเสมอ
ไป เพราะไก่ชนจะชนชนะนัน้มีปัจจยัหลายๆด้านเข้ามาเก่ียวข้อง ทัง้การเลีย้ง การดแูล การซ้อมไก่ การ
เปรียบไก่ ฯลฯ 
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      สรุป การแบง่รูปแบบวิธีการเลีย้งไก่ชนออกเป็น 3 รูปแบบเพ่ือท่ีจะแยกแยะให้เห็นจดุประสงค์ของการ
เลีย้งไก่แตล่ะแบบท่ีไมเ่หมือนกนั แตไ่มไ่ด้หมายความวา่จดุประสงค์ของการเลีย้งแตล่ะแบบจะแยกออก
จากกนัอยา่งเดด็ขาด เพราะจดุประสงค์ของการเลีย้งแบบหนึง่อาจเป็นผลพลอยได้ของการเลีย้งอีกแบบ
หนึง่ก็เป็นได้    จากรูปแบบวิธีการเลีย้งไก่ชนของชาวบ้านจะเลีย้งด้วยใจรักได้เพ่ือนฝงูสว่นการเลีย้งแบบ
ซุ้มจะเลีย้งไก่ชนเพ่ือหวงัผลชนะการพนนัชนไก่ และการเลีย้งไก่ชนแบบฟาร์มจะหวงัผลทางธุรกิจเป็นหลกั 
จากจดุประสงค์การเลีย้งไก่ชนแบบชาวบ้านด้วยใจรัก แตเ่ม่ือนําไก่ไปชนในบอ่นประสบชยัชนะจะทําให้ไก่
มีราคาสงูขึน้ เจ้าของไก่ท่ีเป็นชาวบ้านหลายรายไมมี่เงินมากพอท่ีพาไก่ชนท่ีชนะเข้าบอ่นท่ีมีวงเงินเดมิพนั
ในระดบัสงู ก็จะขายไก่ชนของตนเองถ้ามีคนมาตดิตอ่ขอซือ้ไก่ท่ีชนชนะตวัดงักลา่ว 
  
2.4 ขัน้ตอนการฝึกไก่ให้เป็นไก่ชน  
      การฝึกไก่ให้เป็นไก่ชน เป็นขัน้ตอนสําคญัท่ีจะทําให้ไก่เก่งมีความสมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจพร้อมท่ี
จะเข้าสูส่งัเวียนชนไก่เพ่ือลา่เงินเดมิพนั ความเช่ียวชาญในการฝึกไก่ชนขึน้อยูก่บัซุ้มไก่แตล่ะซุ้มวา่ จะ
สามารถดงึมือซ้อมไก่ชัน้ดีมาร่วมงานในซุ้มได้หรือไม ่มือซ้อมจะอยูก่บัไก่จนรู้นิสยั รู้เชิงไก่ จดุออ่นจดุแข็ง  
 และจะกําหนดกระบวนการวิธีการลงซ้อมหนกัเบาของไก่แตล่ะตวัไมเ่ท่ากนั โดยทัว่ไปการซ้อมไก่ก็จะมี
ขัน้ตอนดงันี ้
        2.4.1. การปลํา้คดัไก่ เม่ืออายไุด้ 5-6 เดือน เลือกเอาไก่ท่ีสมบรูณ์ ไมพ่ิการ ทา่ทางดี เอามาเลีย้งบํารุง 

พออาย ุ8-9 เดือน โตเตม็ท่ีสดุปีกสดุหาง เสียงขนัชดัเจน เร่ิมสู้ไก่ ก็นําไก่มาครอบสุม่เลีย้ง กราดนํา้กราด

แดดสกั 10 วนั ลองปลํา้คดัไก่นี ้จะปลํา้ 3 อนั โดยซ้อมครัง้ละอนั 20-25 นาที แล้วแตส่ภาพไก่ สู้ไมไ่ด้ก็ต้อง

ยอมเขาไปก่อนมิเชน่นัน้จะเสียไก่ 

       2.4.2. การซ้อมวดัใจ 2 อนัเตม็ คือหลงัจากนําไก่มาครอบสุม่เลีย้งและปลํา้คดัไก่มาแล้วประมาณ 3 

ครัง้ 3 อนั ไก่จะเร่ิมมีความแข็ง เนือ้หนงัดี อายไุด้ แล้วนํามาซ้อมวดัใจให้ได้ 2 อนั ถ้าไก่เชิงดีตีจดั ซ้อมได้

ไมค่รบอนั(เวลา) เราต้องพนัผ้าหุ้มเดือยให้หนาสกันิด คูต่อ่สู้ถึงจะทนได้ การท่ีต้องซ้อมโหดๆ 2 อนั ก็เพ่ือ

จะดกูารยืน การยืดเวลา กําลงัตีตกหรือไม ่แรงบนิดีหรือไม ่เหน่ือยหอบหรือเปลา่ เม่ือเหน่ือยหอบ ลืมเชิง 

ลืมลําตี จิตใจมัน่คง เหนียวหรือเปลา่ ขัน้ตอนทดสอบไก่นี ้ต้องซ้อมให้ถงึ อยา่สงสารไก่ ต้องให้ไก่เจ็บ ให้

เหน่ือย ให้รู้จกัแก้สถานการณ์ เราจะรู้ฝีตีนไก่ รู้นํา้ใจไก่ ถ้าซ้อมผา่นโอกาสนําไปชนในบอ่นมีสงู แตไ่ก่

สว่นมากจะถกูคดัออกจากขัน้ตอนนี ้ตวัไหนไมผ่า่นอยา่ไปฝืนเลีย้งออกตี ให้ยอมเสียเวลาไปเลีย้งบํารุง กิน

ดีนอนดี ออกกําลงัดี แล้วนํากลบัมาซ้อมวดัใจอีกครัง้ ถ้าผา่นก็เตรียมนําไปชน ถ้าไมผ่า่นก็ตดัทิง้ได้เลย 
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         2.4.3. การถอนตีน เลีย้งบํารุงก่อนออกตี เม่ือไก่ผา่นดา่นวดัใจมา จะมีความบอบชํา้ ได้หน้า ได้คอ 

ได้แผลตามท่ีตา่งๆ เราต้องนํามาถ่ายยา จดัหาอาหารมาบํารุงอาหารเสริม ให้ไก่ออกกําลงั โยนเบาะ วิ่งลุม่ 

วิ่งลอ่ ทางตรงทางโค้ง ทวนเชิง เม่ือไก่สมบรูณ์ หน้าแดงตีปีกพับ่ๆ เราต้องถอนตีนอีกหนึง่อนั คือซ้อมคู ่คู่

ซ้อมไมต้่องแกร่งมาก หลงัจากถอนตีนเสร็จ ก็เลีย้งบํารุงออกตีได้เลย 

         2.4.4. การเลือกไก่มาเป็นไก่ชน การเราจะทําให้ไก่เป็นไก่ชนนัน้ ก่อนอ่ืนต้องสรรหาไก่ท่ีเราเลีย้งวา่ 

ตวัไหนท่ีมีความฉลาด มีความสามารถในเชิงชนมากน้อยแคไ่หน ชัน้เชิงดี ตีเจ็บ ตีถกูไก่ จิตใจดี 

สว่นประกอบเหลา่นีต้้องพิจารณาให้ดี การท่ีจะคดัไก่เอาไว้เป็นไก่ชน เราต้องเลือกไก่ท่ีมีอายปุระมาณ 12 

เดือนเสียก่อน คอ่ยนํามาเลีย้งมาฝึกออกชน การท่ีต้องรอให้มีอายคุรบ 12 เดือนนัน้ เพ่ือต้องการให้ไก่มี

ความแข็งแกร่งในด้านกระดกู ในด้านกล้ามเนือ้ และในด้านจิตใจ ถ้าเรานําไก่อายนุ้อยเกินไปเชน่ อาย ุ10-

11 เดือน นํามาซ้อมหรือฝึกบอ่ยๆเกินไป สว่นมากจะชนไมไ่ด้นาน เพราะไก่บางตวัพอฝึกมากๆเข้า จะทําให้

เกิดความท้อใจ พาลไมสู่้ไก่เอาเฉยๆก็มี ดงันัน้ควรเอาไก่อาย ุ12 เดือนไปฝึก สว่นมากจะดีเพราะเป็นท่ีเป็น

หนุ่มเตม็ตวั และจะมีอาการหงึหวงตวัเมียเป็นธรรมชาตขิองสตัว์ และจะมีการแยง่ชิงความเป็นใหญ่ในฝงู 

เพราะฉะนัน้ไก่หนุ่มจงึไมค่อ่ยท้อใจในเวลาซ้อม การซ้อมก็ควรหาคูซ้่อมท่ีมีอายรุุ่นราวคราวเดียวกนั 

     การเลีย้งไก่หนุ่มออกชนนัน้ ถ้าเลีย้งมากเกินไปจะทําให้ไก่ไมค่อ่ยตีไก่ แตถ้่าเลีย้งน้อยเกินไปก็จะทําให้

ไก่ไมค่อ่ยมีกําลงั ต้องเลีย้งให้พอดี สว่นการจะซ้อมไก่นัน้ต้องซ้อมให้ใบหน้าไก่หนา คือต้องซ้อมจนกวา่

หน้าของไก่จะไมฟ่บูวม พอแผลท่ีหน้าหายแล้ว ก็ถ่ายยาล ุถ่ายลภุายในท่ีถกูตีเม่ือเวลาซ้อม หลงัจากถ่าย

ยาได้ 3 วนัก็เร่ิมลงมือเลีย้งได้เตม็ท่ี 

         2.4.5. การดแูลไก่ชน อาหาร ยา การรักษาความสะอาด อปุกรณ์ การเลีย้งไก่ชนนัน้ จําเป็นต้องให้กิน

ยาบํารุงกําลงัตลอดระยะเวลาการเลีย้ง พร้อมจะออกชนในบอ่น ยาบํารุงกําลงัท่ีขาดไมไ่ด้นัน้ ควรเน้นยา

สมนุไพรให้มากท่ีสดุ ตวัยามีดงันี ้

         บอระเพด็ผง  หวัแห้วหมผูง   กระเทียมคร่ึงกิโลกรัม บดให้ละเอียดตากแห้งแล้วบดให้เป็นผง   

กระชายสองกํา ตากแดดให้แห้งแล้วบดให้เป็นผง   พริกไทยเม็ดบดให้เป็นผง   นกกระจอก 7 ตวัยา่งไฟให้

สกุ ตากแดดให้แห้งแล้วบดให้เป็นผง   ปลาช่อนคร่ึงกิโลกรัม ยา่งไฟให้สกุตากแดดให้แล้วบดให้เป็นผง   

ดีปลี 3 เม็ดบดให้เป็นผง 
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    เอาทัง้ 9 อยา่งนีม้าผสมกบันํา้ผึง้ปัน้เป็นลกูกลอนให้กินวนัละ 1 เม็ดก่อนนอนทกุวนั ในระหวา่งเลีย้งอยู่

นัน้ ยงัมียาอีกหลายอยา่งเช่น หญ้าแพรก บดให้ป่น ตากลมพอหมาดๆนําไปผสมกบันมข้นหวาน ใสตู่้ เย็น

ไว้ให้กินทกุวนัก่อนนอน จะทําให้ไก่มีกําลงับนิท่ีดีมาก 

   ในคราวเดียวกนัในระหวา่งกําลงัเลีย้งอยู ่ควรให้กินยาวิตามินไปด้วยคือ แบรนเนอร์โปรตีน เพราะยาตวันี ้

จะมีวิตามินท่ีร่างกายต้องการคือ วิตามนิเอ วิตามนิอี วติามินซี วิตามนิดี วิตามนิทัง้ 4 ตวันีถ้้าขาดตวัใดตวั

หนึง่ จะทําให้ร่างกายไมส่มบรูณ์แข็งแรงเหมือนธรรมชาต ิระหวา่งกําลงัเลีย้งอยู ่ควรให้ไก่กินวิตามิน

ประมาณ 5 เม็ดกินวนัเว้นวนั หรือให้กินวนัเว้นสองวนั และออกชนให้กินอีก 1 เม็ด ข้อสําคญัอยา่ให้กินมาก

เกินไป เพราะจะทําให้ไก่บนิมากจนตีไมถ่กู เพราะไก่คกึเกินไป เพราะฉะนัน้การเลีย้งไก่ออกชนทกุครัง้ จงึ

จําเป็นให้กินทกุครัง้เพ่ือไมใ่ห้ไก่ขาดวิตามนิตวัใดตวัหนึง่ และก็จะทําให้ไก่ได้มีกําลงัเพิ่มขึน้กวา่ปกต ิก่อน

กินยาบํารุงควรให้กินข้าวก่อนแล้วคอ่ยให้กินยาตอนเยน็ก่อนนอน    

        2.4.6. การลงกระเบือ้ง กระเบือ้งประคบไก่ ประคบเพ่ือเสริมธาตใุนการรักษาอาการบาดเจ็บของไก่

ชน สมยัโบราณไมว่า่จะทํากิจกรรมใดๆ จะขาดธาตหุลกัทัง้ 4 คือดนิ นํา้ ลม ไฟ ไมไ่ด้ การเลีย้งไก่ชนท่ีมี

ควบคูก่บัคนไทยตัง้แตโ่บราณ ก็ต้องอิงธาตทุัง้ 4 ด้วยเชน่กนั เม่ือขาดธาตใุดธาตหุนึง่หรือเกิดความไม่

สมดลุของธาตใุดธาตหุนึง่ ร่างกายของสิง่มีชีวิตนัน้จะเกิดเจ็บป่วยขึน้ ดงันัน้จงึต้องมีการเสริมธาตท่ีุขาดไป

ให้สมบรูณ์ดงัเดมิ ก็จะหายจากการเจ็บป่วย 

        - การกราดนํา้ไก่คือ การเสริมธาตนํุา้ ธาตลุมมาจากอากาศรอบๆตวั ธาตไุฟท่ีตดิไว้และมารวมเป็น

ความร้อน อยูบ่นกระเบือ้งซึง่เป็นธาตดุนิ เม่ือพดูวา่เลีย้งทําตวักราดนํา้ตดิกระเบือ้ง ก็จะมองเห็นภาพของ

การรวมธาต ุดนิ นํา้ ลม ไฟ มาสูต่วัไก่โดยใช้ผ้าชบุนํา้มาเช็ดบนแผน่กระเบือ้งท่ีมีความร้อนแล้วนํามา

ประคบตวัไก่ 

         2.4.7. การลงขมิน้ การเลีย้งไก่ชน ขมิน้ถือวา่มีคณุคา่และจําเป็นอยา่งยิง่สําหรับไก่ชน มือนํา้จะใช้

ขมิน้ผสมกบัปนูกินหมากให้ข้น แล้วนํามาทาตามเนือ้ตวัไก่ เพ่ือรักษาบาดแผลจากการตอ่สู้และเพ่ือทําให้

ผิวพรรณของไก่ดี และขมิน้ยงัช่วยไลไ่รแมลงตา่งๆท่ีจะมาสร้างความรําคาญให้แก่ไก่ การลงขมิน้ท่ีถกูต้องก็

มีเทคนิคและวธีิการคอ่นข้างจะซบัซ้อนอยูไ่มน้่อย หากผู้ เลีย้งทําไมถ่กูต้อง แทนท่ีการลงขมิน้จะได้

ประโยชน์ อาจกลบักลายเป็นโทษตอ่ไก่โดยไมรู้่ตวั 
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         2.4.8. การกราดแดด ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึง่ท่ีต้องทําควบคูก่บัการกราดนํา้ การกราดแดดจะช่วย

ควบคมุนํา้หนกัได้ดี ทําให้ไก่คุ้นเคยกบัความร้อนความเหน่ือยทําให้กระดกูมีความแข็งแรง ดงันัน้การกราด

แดดจงึเป็นหวัใจสําคญัสําหรับไก่ทกุตวัท่ีจะต้องกราดแดดให้ถึงและปลํา้ให้แข็งพอท่ีจะรับมือคูต่อ่สู้ได้ การ

กราดแดดทําได้โดยนําไก่ท่ีผา่นการกราดนํา้แล้วครอบสุม่ไว้กลางแจ้งท่ีมีแดดสอ่งถงึ สว่นระยะเวลาขึน้อยู่

กบัสภาพแสงแดดเป็นสําคญั ต้องคอยสงัเกตอาการของไก่วา่มีอาการเป็นอยา่งไร หากพบวา่ไก่เร่ิมหอบ อ้า

ปาก และยกปีกก็ให้นําไก่เข้าร่มได้ ในไก่แตล่ะตวัระยะเวลาจะมีความแตกตา่งกนัเช่น ไก่หนุม่ไมค่วรให้

หอบมากเกินไป เพราะจะมีผลให้เสียไก่งา่ย เพราะร่างกายยงัไมเ่คยชินทําให้การกราดแดดแคข่นแห้งก็พอ 

สว่นในไก่ท่ีเจนสนามแล้วจะต้องกราดแดดนานๆ เน่ืองจากไก่พวกนีมี้ความแข็งแรงอดทนกวา่ การกราด

แดดจะต้องทําอยา่งตอ่เน่ืองจนกระทัง่ก่อนถงึวนัลงสงัเวียนประมาณ 3 วนัจงึหยดุเพ่ือให้ไก่ได้พกัผอ่นอยา่ง

เตม็ท่ี สําหรับไก่ชนท่ีผา่นการชนมาแล้ว จะต้องนํามารักษาแผล ใสย่า เย็บแผลแตก ให้ยาแก้อกัเสบ แล้ว

ปลอ่ยให้ไก่ได้พกัสกัระยะหนึง่ก่อนจะนํามาถ่ายยาเพ่ือขบัความชํา้และรอยเลือดตา่งๆออกมา หลงัจากนัน้

ปลอ่ยให้เป็นอิสระเพ่ือให้ไก่ได้คลกุฝุ่ นให้ผิวหนงัตงึ เม่ือเห็นวา่แข็งแรงปกตดีิหมดแล้ว จงึนํากลบัมาบํารุง

ถ่ายยา กราดนํา้ กราดแดด แล้วปลํา้กนัใหมเ่พ่ือเตรียมตวัสําหรับการลงสนามชนในครัง้ตอ่ไป                             

       2.4.9. การซ้อมเชิงไก่มีอยูห่ลายวธีิ เอาเฉพาะท่ีสําคญัคือ 

      -การวิง่สุม่ เป็นวิธีการให้ไก่มีกําลงัขามาก โดยให้คนลอ่ไก่นําไก่ลอ่ไปนัง่ในสุม่ใหญ่ๆกว้างประมาณ 

1.80 เมตร สงูประมาณ 1.50 เมตร นําไปลอ่ไก่ท่ีเราจะฝึกให้เป็นไก่ชน ให้มนัโมโหเสียก่อนแล้วไก่จะวิ่งดี 

พอเข้าไปนัง่ในสุม่พร้อมไก่ลอ่แล้ว ให้ยกไก่ลอ่วนข้างในสุม่เพ่ือให้ไก่ฝึกข้างนอกให้วิ่งไปข้างซ้าย-ขวาข้าง

ละ 20 รอบ วนัแรกอาจวิง่ได้ประมาณ 50-60 รอบแตว่า่วนัตอ่ไปให้วิ่งวนัละ 100 รอบ วิง่ทกุวนัวิง่จนกวา่

นบัรวมแล้วให้ได้ 1500 รอบ และจากนัน้ก็วิ่งประจําวนัๆละ 100 รอบ พอวิง่เสร็จให้เอาขนไก่แหยค่อแล้ว

เร่ิมลอ่ตอ่วนไปทางซ้าย 10 รอบวนไปทางขวา 10 รอบสลบักนั การลอ่ซ้าย-ขวานีใ้หม่ๆ ไก่ฝึกจะล้ม วนได้

สกั 2-3 รอบไก่จะล้ม ให้ลอ่จนกวา่ไก่ไมล้่มเป็นอนัใช้ได้ หรือลอ่ให้มนักระโดดบ้างสกั 30 ครัง้ก็พอ พืน้รอง

ให้ไก่กระโดดต้องใช้พรมรองพืน้หรือบริเวณท่ีดนิออ่นๆ มิเช่นนัน้อุ้งเท้าไก่จะเจ็บหรือบวมได้ ซึง่ตอ่มาอาจ

กลายเป็นหนอ่(ไตแข็งๆ) ดงันัน้การลอ่ไก่ควรลอ่บนพืน้พรมหรือพืน้ดนินุ่มๆ เวลาไก่วิ่งหรือไก่ย้ายตีนจะได้

ไมพ่อง ในสงัเวียนไก่ตามบอ่นตา่งๆนิยมใช้พรมปรูองพืน้ การเลีย้งการลอ่ไก่จงึต้องปพืูน้พรมเหมือนในบอ่น 

จะทําให้ไก่เคยชินกบัพืน้ ถ้าเลีย้งหรือลอ่ตามพืน้ดนิธรรมดา พอไปชนในสงัเวียนท่ีมีพืน้พรมไก่ก็จะตีไม่

เหมือนเดมิ จะล่ืนหรือล้มไปเลย 
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   หลกัสําคญัของการลอ่ไก่ก็คือ เพ่ือเสริมสร้างพละกําลงัความแข็งแกร่งให้กบัไก่ฝึกซึง่วิธีนีท่ี้ใช้กนัมานาน

และได้ผลดี ข้อสําคญัการลอ่ไก่จะลอ่เหมือนกนัทกุตวัไมไ่ด้ เพราะพืน้ฐานร่างกายไมเ่ท่ากนั และในการลอ่

ต้องมีการวางแผนมีกําหนดการลอ่ด้วย หากไมมี่ความรู้ความเข้าใจในการลอ่ไก่เม่ือถึงวนันําไก่ไปชน ไก่ท่ี

เลีย้งอาจไมแ่ข็งแรงพออยา่งท่ีหวงัก็ได้ ซึง่หากวา่ลอ่ไก่หนกัเกินไปกลวัวา่ไก่จะแรงไมดี่ เม่ือถึงวนัชน ไก่ท่ี

นําไปชนอาจบนิตีลงักาแข้งขาออ่นไปเลย เพราะการท่ีลอ่ไก่หนกัเกินไปอาจทําให้กล้ามเนือ้ของไก่ฉีกขาด

หรืออกัเสบได้ แตถ้่าลอ่ไก่น้อยเกินไปกลวัไก่เหน่ือย หากถึงวนัชนจะไมมี่แรง อาจจะแรงดีในช่วงแรกเพียง 

1-2 ยกเทา่นัน้ พอเบียดได้เลย 3 อนั(ขนั)หรือเลย 3 ยกก็หมดแรง หรือบางตวัอาจบนิไมโ่ปร่งเพราะอ้วน 

เน่ืองจากออกกําลงัน้อยเกินไปทําให้ไขมนัเยอะ ดงันัน้การลอ่วิธีการลอ่ไก่จงึต้องหาความพอดีของไก่แตล่ะ

ตวัซึง่เป็นหลกัการท่ีสําคญั 

        - การโดดหลมุ การบนิหรือการโดดบอ่ก็คือการให้ไก่ได้มีกําลงัขามากๆ การโดดหลมุนีส้ว่นมากจะ

ผา่นการวิง่สุม่มาก่อน การโดดหลมุเป็นสว่นประกอบ ถ้าโดดหลมุอยา่งเดียว ไมใ่ห้ไก่ออกกําลงัขาวิ่งบ้าง 

ความแข็งก็จะไมม่ากพอ ต้องวิง่สุม่เสียก่อนแล้วคอ่ยโดดหลมุ หลมุท่ีใช้โดดในอดีต จะใช้เป็นหลมุดนิท่ีขดุ

ลกึ 1-1.50 เมตรกว้าง 1 เมตร สว่นพืน้จะใช้วสัดท่ีุนุม่ๆรองเช่น ฟางข้าว สําหรับจํานวนครัง้ท่ีให้ไก่กระโดด 

ถ้าเป็นไก่หนุ่มโดดใหม่ๆ สกั 10 ครัง้ก่อน แตต้่องสงัเกตด้วยวา่ไก่หอบหรือไม ่ถ้าไก่หอบมากก็ควรให้หยดุ

ก่อนแล้วคอ่ยเพิ่มจํานวนให้มากขึน้ในตอ่ไป ปัจจบุนัหลมุโดดไก่มีการใช้บอ่ส้วมแทนการขดุหลมุและใช้

กระสอบหรือฟองนํา้รอง เพ่ือลดการกระแทก 

        - การวา่ยนํา้ไก่ การวา่ยนํา้ไก่นัน้ก็เพ่ือต้องการให้ไก่มีกําลงัปีกท่ีแข็งแรง ทําให้กล้ามเนือ้บริเวณ

หน้าอกแข็ง กําลงัปีกจะแข็ง จะช่วยพยงุการทรงตวัไมใ่ห้เซเสียหลกัระหวา่งชน การวา่ยนํา้ไก่สว่นมากจะ

วา่ยกนัในช่วงบา่ยหลงัจากท่ีมีการออกกําลงัไก่ไปแล้ว ซึง่การออกกําลงัไก่ก่อนหน้านัน้จะออกกําลงัท่ีขา 

การวา่ยนํา้จงึเน้นท่ีการออกกําลงัท่ีปีก สถานท่ีควรเป็นสระนํา้ท่ีมีความกว้าง 2-3 เมตรมีนํา้ไมเ่ตม็นกั การ

วา่ยนํา้นัน้ถ้าไก่ฝึกยงัไมเ่คยวา่ยมาก่อน ควรจะประคองตวัไก่โดยใช้มือข้างหนึง่ประคองท่ีอกไก่ สว่นมืออีก

ข้างให้ประคองท่ีหลงั แรกๆก็ให้วา่ยน้อยไปก่อน หลงัจากนัน้คอ่ยเพิม่เวลาขึน้เร่ือยๆ หลงัจากท่ีวา่ยนํา้เสร็จ

ถ้ามีแดดก็ให้ไก่ตากแดดก่อนสกัพกั ถ้าฝนตกควรใช้ไดร์เป่าผมเป่าให้ขนแห้ง 
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  ตารางท่ี  4  แสดงการฝึกซ้อมไก่ชนโดยทัว่ไป 

              เวลา                                             กิจกรรม 

         06.00  น.  - ต่ืนนอน ออกจากสุม่หรือเล้า ฝึกบนิ ( โยนเบาะ ) ประมาณ 100 ครัง้ 
         06.30  น.  - วิง่ทางโค้งเวียนรอบสุม่ (วิ่งสุม่) ประมาณ 30 นาที หรือจนไก่หอบ 
         07.00  น.  - ลอ่เป้าหรือซ้อมลงนวม เพ่ือฝึกชัน้เชิงหรือออกกําลงักาย 
         08.00  น.  - อาบนํา้ยา เช็ดตวั ทาขมิน้ และนําไปผึง่แดดให้ตวัแห้ง จนไก่หอบ 
         09.00  น.  - กินอาหาร นํา้ ยาบํารุง เสร็จแล้วพกัผอ่นในสุม่หรือในเล้า 
         15.00  น.  - อาบนํา้เปลา่ เช็ดตวัผึง่แดดจนตวัแห้ง 
         16.00  น.  - ปลอ่ยเดนิในเล้าหรือเดนิสนาม 
         17.00  น.  - กินข้าว กินนํา้ ยาบํารุง พืชผกั อาหารเสริม 
         18.00  น.  - นําไก่เข้านอน 
 

       ความรู้ภมูิปัญญาการฝึกไก่ให้เป็นไก่ชนพร้อมท่ีจะนําเข้าบอ่นชนไก่นัน้ ในแตล่ะท้องถ่ินอาจจะ

คล้ายกนับ้างแตกตา่งกนับ้าง เพราะความรู้ท่ีเกิดจากการสัง่สมประสบการณ์การฝึกไก่มาเป็นเวลานาน สืบ

ทอดกนัมาสูรุ่่นตอ่รุ่น บางอยา่งอาจเหมาะสมกบัสมยัก่อน  และการฝึกไก่ชนบางขัน้ตอนจะเหมาะสม

สําหรับไก่ชนบางสายพนัธุ์อาทิเชน่ การลงขมิน้ซึง่ถือวา่เป็นยาสมนุไพรไก่ชนท่ีสําคญัจะขาดไมไ่ด้ แตก่บัไก่

ชนสายพนัธุ์พมา่จะไมล่งขมิน้ เพราะจะทําให้เกิดหนงัไก่ตงึรัดตวัไก่ เกิดความอดึอดั ความคลอ่งแคลว่ใน

การตีการสาดลดน้อยลง หรือถ้าฝึกปลํา้ไก่ซ้อมมาก ฟิตจดัจะทําให้กรอบ เนือ้ตวัมนัตงึไมค่อ่ยอยากตีไก่ 

ดงันัน้ขัน้การฝึกไก่ดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น อาจจะยกเว้นสําหรับไก่สายพนัธุ์พมา่ซึง่มีข้อเดน่ข้อด้อยตา่งจากไก่

ชนสายพนัธุ์อ่ืนเฉพาะอยา่งยิ่งไก่ชนสายพนัธุ์ไทย 

   การฝึกไก่ชนตามชัน้เชิง ไก่ชนแตล่ะซุ้มท่ีเลีย้งกนัอยูใ่นปัจจบุนัมีมากมายหลายเชิงหลายลีลา บางชัน้เชิง

ลีลาดีสวยแตตี่ไก่ไมเ่จ็บ บางตวัไมส่วยชัน้เชิงไมม่ากแตตี่ไก่เจ็บ ตีหนกัทําให้คูต่อ่สู้ออกอาการ ฉะนัน้การ

ฝึกไก่ ต้องฝึกไก่ให้ชินกบัเชิงของมนัเสียก่อนเช่น ไก่ท่ีมีลีลาชัน้เชิงข่ีทบัลอ็กคอก็ต้องหาคูซ้่อมท่ีเรียบวา่ครู

ฝึก ไก่ท่ีเป็นครูฝึกต้องเป็นไก่เชิงลายหวัหรือลงให้เตีย้กวา่ตวัข่ี เม่ือเอาไก่มาทําการฝึก ไก่ตวัข่ีลอ็กคอมนัจะ

เคยชินกบัชัน้เชิงของมนั ถ้าเอาไก่ตวัท่ีชัน้เชิงเหมือนกนั ไมต่วัใดตวัหนึง่ต้องเสียเชิง เพราะวา่ตวัท่ีเสียเชิง
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กล้ามเนือ้สว่นตา่งๆจะสู้ไมไ่ด้ ก็เลยลายหวัลงไปให้คูต่อ่สู้ ข่ีลอ็กคอทบัเอา นานๆเข้าจะตดิเป็นนิสยัหรือท่ี

เรียกวา่ “เสียไก่”พดูงา่ยๆวา่เสียไก่ไปหนึง่ตวั และไก่ชนหนุ่มๆท่ีเห็นแวววา่เก่ง ก็ไมค่วรทําการซ้อมหนกั ควร

ซ้อมเบาๆไปก่อน ถ้านําไปซ้อมหนกั มนัจะเสียไก่หรือเรียกวา่ถอดใจไมค่ดิสู้ เหมือนกนั 

   ข้อควรคํานงึตอ่การซ้อมไก่ชนคือต้องซ้อมพอดี แตถ้่าการซ้อมนัน้มีมากเกินไปจะไมดี่และยงัมีโทษตอ่ไก่

ชนอีกตา่งหาก การซ้อมไก่ถ่ีๆและมากเกินไปจะทําให้ไก่ออ่นแอและไมมี่ความสมบรูณ์ เม่ือนําซ้อมครัง้

ตอ่ไป จะทําให้ไก่คดิแตจ่ะหนี การซ้อมแตล่ะครัง้ต้องดคูวามสมบรูณ์ของไก่ด้วย ถ้าไมมี่ความสมบรูณ์จะ

ทําให้ไก่ทรุดโทรมลงไปอีก เม่ือผู้ เลีย้งปลอ่ยปะละเลยก็จะกลายเป็นไก่หมดสภาพทนัที ไก่ชนท่ีนําไปซ้อม

เม่ือสู้คูต่อ่สู้ไมไ่หวต้องเลกิทําการซ้อมทนัที ถ้าขืนปลอ่ยสู้ตอ่มนัจะทนไมไ่หวจะทําให้มนัทรุดและเลีย้งไม่

ขึน้ และเม่ือทําการซ้อมไก่เสร็จก็ควรหายาแก้ชํา้ในให้ไก่กิน 

  2.5 ขัน้ตอนการนําไก่ชนสู่สังเวียน 
        ไก่ท่ีนําออกชนได้ต้องผา่นการทํานบํุารุงและฝึกซ้อมมาแล้วเป็นอยา่งดี สภาพของไก่อยูใ่นสภาพ

กําลงัคกึและแข็งแรงเตม็ท่ี ในค่ําคืนก่อนจะถึงรุ่งเช้าซึง่เป็นวนัท่ีจะนําไก่ออกชน เจ้าของไก่จะต้องคอยดแูล

วา่ไก่นอนหลบัเป็นปกตหิรือไม ่มีอะไรมากวนให้ไก่ต่ืนตกใจหรือเปลา่ 

        นอกจากการหลบันอนของไก่แล้ว ยงัมีเคลด็สําหรับให้สงัเกตดไูก่ตวัท่ีจะออกชนวา่จะแพ้หรือชนะ นัน่

คือถ้าไก่ยอบตวันอนตามสบายและนอนหลบัสนิท แสดงวา่มีโอกาสชนะมากกวา่แพ้ 

    แตถ้่าไก่ยืนหลบั หวัตก แสดงวา่ไก่มีโอกาสแพ้มากกวา่ชนะ ดงันัน้ไมค่วรนํากาออกชนเป็นอนัขาด 

นอกจากนัน้ ให้จดจําทิศท่ีไก่นอนหนัหวัไปทางทิศนัน้ให้ดี ถงึเวลาเช้าจะนําไก่ออกจากบ้านหรือออกจากซุ้ม

ให้ออกไปในทางทิศเดียวกนักบัท่ีไก่นอนหนัหวั จงึจะได้ชยัชนะ 

       เคลด็ลบัอีกอยา่งหนึง่ในการดลูกัษณะไก่นอนเพ่ือให้ไก่ได้รับชยัชนะในการชนก็คือ ให้สงัเกตดแูมไ่ก่ท่ี

กําลงัฟักไขอ่ยูใ่นเล้าวา่แมไ่ก่หนัหวัไปในทางทิศใด ในคืนก่อนจะนําไก่ออกชนให้จําไว้ให้แมน่ เม่ือนําไก่ไป

ถึงสนามและเอาเข้าประจําท่ีในสงัเวียน ควรหนัหน้าไก่ท่ีจะปลอ่ยเข้าชนให้ตรงกบัทิศท่ีแมไ่ก่นอนฟักไขหนั

หน้า เพ่ือท่ีวา่ไก่จะได้ทรหดอดทน และมีความพากเพียรในการตอ่สู้ เฉกเช่นเดียวกบัท่ีแมไ่ก่ทรหดและ

พากเพียรตอ่การฟักไข ่หรือเม่ือไก่เราเข้าชนแล้วตกเป็นเบีย้ลา่ง ถกูคูต่อ่สู้ถลม่เลน่งานจนย่ําแย ่ยอ่พลกิ

สถานการณ์ กลบัมาเอาชนะได้เช่นเดียวกบัแมไ่ก่ท่ีพลกิไขใ่ห้กลบัข้างฟักตอ่ได้ 
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       การถือโชคลางในการนําไก่ออกชนประการหนึง่ก็คือ เวลานําไก่ออกจากบ้านมาชนห้ามมีผู้ ร่วมทาง 

ร่วมขบวนเดนิทางไปพร้อมๆกนั 4 คนเพราะจะเทา่กบัจํานวนผู้หามศพไปป่าช้า ถือวา่เป็นอปัมงคลอยา่งยิ่ง 

ไมค่วรกระทําหรือห้ามไมใ่ห้นําไก่ออกชนคราเดียวกนั 4 ตวั ซึง่เป็นนยัความหมายประหนึง่ไก่ 4 ตวัช่วยกนั

หามเจ้าของไปฝังเช่นกนั หรือเวลานําไก่ออกชน ถ้าเจอขบวนแห่ศพ หรือรถขนโลงศพแลน่ผา่นตดัหน้า หรือ

ผา่นบ้านซึง่มีคนตายตัง้ศพไว้ท่ีบ้าน ควรล้มเลกินําก่ออกชนในวนันัน้เสีย เพราะเอาไปชนเม่ือไหร่มีแตแ่พ้

เม่ือนัน้ 

       ข้อห้ามท่ียงัถือปฏิบตักินัอยูคื่อ เม่ือมีงานศพในชมุชนห้ามนําไก่ไปชนท่ีบอ่น เพราะงานศพเป็นงานท่ี

ไมไ่ด้มีการเตรียมการลว่งหน้าวา่จะมีใครเสียชีวิต เม่ือมีการตายเกิดขึน้ ญาตพ่ีิน้องและเพ่ือนบ้านจะต้องให้

ความช่วยเหลือช่วยปลอบใจให้คลายความเศร้าโศก ชว่ยเหลืองานด้านตา่งๆจนกวา่จะเสร็จ การนําไก่ไป

ชนในบอ่นขณะท่ียงัมีงานศพในชมุชนถือวา่เป็นอปัมงคล จะประสบกบัการพา่ยแพ้สญูเสียทรัพย์สนิ คนท่ี

เข้าบอ่นถือวา่ไมมี่ความรักอาลยัตอ่ผู้ตาย ไมเ่ห็นอกเห็นใจและพึง่พาอาศยักนัในยามทกุข์ร้อน 

      สรุป ความนิยมตอ่การเลน่ไก่ชนในภาคเหนือตอนบนเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหมก่บั

จงัหวดัลําพนูแม้วา่จะมีพระราชบญัญตักิารพนนัปี 2478 เพ่ือควบคมุการเลน่การพนนั ขณะเดียวกนัสวน

ทางกบัการเพิม่ขึน้ของบอ่นพนนัชนไก่และมีจํานวนหนาแน่นในแถบอําเภอตดิกบัเมืองใหญ่ เพ่ือตอบสนอง

ตอ่ความนิยมท่ีมีตอ่การเลน่ชนไก่ จงึมีการสง่เสริมการเลีย้งไก่ชนและฝึกฝนไก่ชนเพ่ือนําเข้าบอ่นชนไก่ เม่ือ

การพนนัชนไก่ได้รับการยอมรับในสงัคมมากขึน้ ไก่ชนจงึกลายเป็นอปุกรณ์สําหรับเลน่การพนนั ทําให้การ

คดัเลือกพนัธุ์ไก่ชนการฝึกฝนไก่ก็เพ่ือต้องการเอาชนะมากกวา่จะอนรัุกษ์พนัธุ์ไก่ ซึง่ในอนาคตอาจไมมี่ไก่

ชนพนัธุ์ดัง่เดมิเหลืออยูอี่กตอ่ไป 
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                                                 บทที่ 3 

                             การจัดความสัมพันธ์ของบ่อนพนันชนไก่ 

   การพนนัชนไก่เป็นกีฬาพืน้บ้านหรือการละเลน่ท่ีนําเอาไก่สองตวัท่ีได้รับการฝึกให้เป็นไก่ชนมาตอ่สู้กนัใน

สงัเวียน ซึง่บางครัง้การแพ้ชนะของการตอ่สู้กนัอาจกําหนดให้มีผลเม่ือไก่ท่ีนํามาตอ่สู้กนัฝ่ายใดฝ่ายหนึง่

ตายลงก็ได้ การชนไก่เป็นกิจกรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสดุเท่าท่ีมีการบนัทกึไว้กิจกรรมหนึง่ ซึง่เกิดขึน้ตัง้แตย่คุก่อน

ประวตัศิาสตร์ โดยมนษุย์สงัเกตเห็นพฤตกิรรมของไก่ตวัผู้ ท่ีตอ่สู้กนัด้วยสญัชาตญาณการปกป้องอาณา

เขตของตนเองตามนิสยัหวงถ่ิน และตอ่สู้ เพ่ือแยง่ชิงตวัเมียจงึเร่ิมเอาไก่ป่ามาเลีย้งเป็นไก่บ้าน และเอามา

ชนกนัเป็นเกมกีฬาเพ่ือความบนัเทิง 

   การพนนัชนไก่จะเกิดขึน้ได้ ต้องมีองค์ประกอบตา่งๆให้ครบซึง่ประกอบด้วย บอ่นชนไก่ ซุ้มไก่(เจ้าของไก่) 

คนเลน่การพนนั(เจ้าของบอ่น เจ้าของซุ้ม มือนํา้ เจ้าของไก่ ผู้ชมไก่) ผู้ชม ในองค์ประกอบท่ีกลา่วมา บอ่น

ชนไก่มีบทบาทสําคญัในฐานะเป็นตวัเช่ือมความสมัพนัธ์กบัสว่นตา่งๆเข้าด้วยกนั ทกุองค์ประกอบมี

บทบาทหน้าท่ีชดัเจน โดยมีกฎเกณฑ์กตกิา ข้อบงัคบั หรือธรรมเนียมปฏิบตัท่ีิได้รับการยอมรับ การพนนัชน

ไก่มีความแตกตา่งจากการพนนัชนิดอ่ืน เพราะการพนนัชนไก่ไมมี่เจ้ามือรับแทงเหมือนกบัการเลน่ไฮโลว์ 

เลน่หวย และบอ่นชนไก่มีหน้าหน้าจดัการชนไก่และอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ท่ีเข้าบอ่นเทา่นัน้ จะไมเ่ข้า

ไปเก่ียวข้องกบัการเลน่การพนนัในฐานะเป็นเจ้ามือเหมือนกบับอ่นกาสโิน ดงันัน้บอ่นชนไก่จงึมีหน้าท่ีจดัให้

มีการชนไก่โดยมีการพนนัเข้ากระตุ้นหรือจงูใจให้คนเข้ามาในบอ่นเพิม่ขึน้ 

    บอ่นชนไก่ในปัจจบุนัไมเ่พียงทําหน้าท่ีจดัให้มีการชนไก่เพ่ือความสนกุสนาน หากยงัเป็นสถานท่ีจดัให้มี

การเลน่การพนนัได้ถกูต้องตามกฎหมายภายใต้พระราชบญัญตักิารพนนัปี 2478 และระเบียบการควบคมุ

การพนนัท่ีออกโดยกระทรวงมหาดไทย 

    ในบทนีจ้ะบอกถึงพฒันาการของบอ่นชนไก่จากเป็นเพียงการละเลน่ในชมุชนจนกลายเป็นธุรกิจการพนนั

ชนไก่ภายหลงัการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจสงัคมและนโยบายการสง่เสริมจากภาครัฐ ลกัษณะและ

ความสมัพนัธ์บอ่นชนไก่แตล่ะประเภท ธุรกิจและการจดัการบอ่นชนไก่ท่ีสําคญัคือ การจดัการชนไก่และ

การเลน่พนนัชนไก่วา่มีก่ีวิธี มีเงินหมนุเวียนในการเลน่การพนนัชนไก่เท่าไหร่ 
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     3.1 พัฒนาการบ่อนพนันชนไก่ภายใต้การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจสังคมภาคเหนือตอนบน   

             บอ่นชนไก่โดยสว่นใหญ่จะตัง้อยูใ่นแถบอําเภอชานเมืองเชียงใหมแ่ละลําพนู อนัเป็นผลโดยตรง
จากการเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจสงัคมในพืน้ท่ีแถบนัน้อยา่งรวดเร็ว และสง่ผลกระทบตอ่การ
เปล่ียนแปลงวถีิชีวิตความเป็นอยู ่วฒันธรรมความเช่ือบางอยา่งได้สญูหายไป หรือไมก็่ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบให้สอดคล้องกบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป การละเลน่ชนไก่ท่ีเป็นสว่นหนึง่ของวิถีชมุชนมาแตอ่ดีต 
ได้แปรเปล่ียนรูปแบบ จดุประสงค์ เนือ้หาสาระให้มารับใช้สงัคมทนุนิยม บริโภคนิยม ผลพวงจากการ
พฒันาท่ีผา่นมานําพาประชาชนตกไปอยูใ่นสภาพท่ีสิน้หวงั หมดหวงัในชีวิตมีหนทางเดียวท่ียงัมีอยูคื่อ การ
ลงทนุพนนัเส่ียงโชคซึง่กําลงักลายเป็นชมุชนการพนนัในท่ีสดุ 

       3.1.1.การละเล่นชนไก่ในวิถีชุมชนเกษตรกรรม 

                 การเลน่การชนไก่สมยัก่อนจะสมัพนัธ์กบัวิถีชมุชนการเกษตรกรรมทํานา หลงัฤดกูารเก็บเก่ียว
หมายถงึหลงัเสร็จจากการเก่ียวข้าว เอาข้าวขึน้ยุ้งแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม ก็เร่ิมเข้าสูเ่ทศกาล
ทําบญุประเพณีตา่งๆจนถึงประเพณีสงกรานต์ของทกุปี ช่วงเวลาดงักลา่วนอกจากมีเทศกาลประเพณีตา่งๆ 
หากยงัมีการละเลน่ชนไก่กนัในชมุชนเพ่ือความสนกุสนานไมเ่น้นการพนนัขนัตอ่เรียกวา่ “ชนกินตวั” 
หมายถงึการเอาไก่มาชนกนัถ้าตวัไหนแพ้ ก็นํามาทําอาหารกบัแกล้มกินกนั การชนไก่แบบกินตวัอาจจะเลน่
กนัภายในชมุชนหรือระหวา่งชมุชนในหมูพ่รรคพวกเพ่ือนฝงู ซึง่ถือวา่การชนไก่แบบนีเ้ป็นการกระชบั
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมให้แน่นแฟ้นกนัยิ่งขึน้ หรือใช้โอกาสนีทํ้าการไกลเ่กล่ียข้อพพิาทขดัแย้งท่ีมีตอ่กนัมา
ก่อนนัน้ให้หมดสิน้กนัไป 

      ความสมัพนัธ์ในเขตชมุชนลุม่นํา้ภาคเหนือ นํา้เป็นปัจจยัการผลติสําคญัตอ่การทํานาเป็นอยา่งยิ่ง 

ดงันัน้ชมุชนต้องร่วมกนัจดัตัง้กลุม่องค์กรจดัการนํา้เรียกวา่ “กลุม่เหมืองฝาย” ซึง่นอกจากมีอํานาจในการ

จดัสรรนํา้ทํานาให้เกิดความเป็นธรรมแล้ว กลุม่เหมืองฝายยงัเป็นกลไกทางสงัคม (Social Mechanism) ทํา

การระดมแรงงานสมาชิกมาร่วมมาร่วมดแูลซอ่มแซมฝาย ร่วมการขดุลอกเหมืองในการทดนํา้เข้านาได้

สะดวก ระบบเหมืองฝายยงัวางอยูบ่นฐานประเพณีความเช่ือเก่ียวกบัสิง่ท่ีอยูเ่หนือธรรมชาตท่ีิเรียกวา่ “ผี” 

ผีในความเช่ือของทางภาคเหนือหมายถงึ สิง่ท่ีดลบนัดาลให้เกิดการเอือ้ประโยชน์ ความอดุมสมบรูณ์อยู่

เย็นเป็นสขุของคนในชมุชน ดงันัน้เม่ือชมุชนได้ประโยชน์จากผี จงึแสดงความตอบแทนบญุคณุโดยการทํา

พิธีเลีย้งผีเชน่ ผีขนุนํา้ หรือผีขนุห้วย ผีฝาย (Yos 2003) ด้วยพืน้ฐานความสมัพนัธ์ของงชมุชนท่ีต้องพึง่พา

อาศยัช่วยเหลือซึง่กนัและกนั กิจกรรมในชมุชนจงึเป็นไปตามฤดกูาลท่ีแปรเปล่ียน ซึง่ในฤดฝูนชาวบ้าน

จะต้องร่วมมือจดัการนํา้ ทํานาปลกูข้าว และเก็บถัว่เก็บลําไยสําหรับรายท่ีทําสวน สําหรับการเลีย้งไก่จะอยู่
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ในระยะการขนุให้สมบรูณ์และต้องดแูลรักษาโรคท่ีมาตามฤดกูาลเช่น โรคหวดัไก่ โรคนิวคาสเซลิ เป็นต้น 

สว่นไก่ชนจะอยูใ่นระยะผลดัขนกลา่วคือ ขนเก่าจะร่วงและขนใหมจ่ะขึน้แซม ดงันัน้ในฤดฝูนชาวบ้านจะไม่

คอ่ยมีเวลาวา่งจงึไมนิ่ยมละเลน่การชนไก่ 

     แม้วา่จะมีการออกพระราชบญัญตักิารพนนัปี 2478 แล้วก็ตาม กฎหมายท่ีตัง้ขึน้ยงัไมมี่ผลตอ่การ

ปฏิบตัอิยา่งเตม็ท่ีเพราะการชนไก่ในชมุชนเป็นการละเลน่ตามประเพณีไมต้่องมีตัง้บอ่นเหมือนเช่นในยคุ

ตอ่มา คือ มีเวลามาเลน่ชนไก่ตามฤดกูาล แม้วา่จะมีการผลติเพ่ือการตลาดและเร่ิมมีการผลตินอกภาค

การเกษตร การเลน่ชนไก่ก็ยงัเหมือนเดมิ เพราะหน้าฝนชาวบ้านสว่นใหญ่วุน่อยูก่บัการทํานา มีการเลีย้งไก่

ตามบ้าน การท่ีจะต้องจดัการนํา้ร่วมกนัทําพิธีเลีย้งผีร่วมกนั คนในชมุชนมีเครือขา่ยความร่วมมือเป็น

พืน้ฐาน ทําให้คนท่ีมีใจรักชอบการชนไก่เหมือนๆกนัได้มีโอกาสแลกเปล่ียนพดูคยุเก่ียวกบัเร่ืองไก่ชน เม่ือ

หลงัเสร็จฤดเูก็บเก่ียวข้าว จะเข้าสูก่ารพกัผอ่นหลงัจากการทํางานหนกัในไร่นา มีงานบญุประเพณี 

การละเลน่ตา่งๆ จนถึงเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลป๋ีใหมเ่มืองของทางภาคเหนือ มีการนดัแนะนําไก่ท่ี

เลีย้งมีความสมบรูณ์พร้อมชนมาประลองกนั ถ้าไก่ตวัไหนชนแพ้ก็จะถกูนํามาทําอาหารเลีย้งกนั 

เรียกวา่ “ชนไก่กินตวั” ไมมี่การเลน่การพนนัแทรกเหมือนสมยันี ้พืน้ท่ีการชนไก่กินตวัก็จะอยูต่ามลานบ้าน
หรือตามสวนท่ีมีร่มเงาบงัแดด การชนไก่แบบนีจ้งึสอดคล้องกบัวถีิการเกษตรกรรมในชนบทท่ีไมมี่สิง่บนัเทิง
เริงรมย์อ่ืนๆเช่นในเมือง นอกจากนัน้การชนไก่ยงัเป็นการเช่ือมความสมัพนัธ์ทางสงัคมภายในหมูบ้่านหรือ
ระหวา่งหมูบ้่านในละแวกนัน้ให้หนาแนน่ขึน้ นอกจากนัน้การชนไก่ยงัเป็นการรวมกลุม่สนทนาแลกเปล่ียน
ข้อมลูขา่วสาร เก่ียวกบัการคดัเลือกพนัธุ์ไก่ การเลีย้งด ูความรู้เก่ียวข้องกบัสมนุไพรรักษาโรคไก่ การ
ฝึกซ้อมไก่ชน รวมถึงการแลกพนัธุ์เปล่ียนไก่ชน  

     ไก่ชนในสมยัก่อนไมใ่ช่เป็นเร่ืองของปัจเจกชนหรือเป็นความสนใจสว่นบคุคล แตเ่ป็นเร่ืองของชมุชนยา่น
ถ่ิน ทําให้ชมุชนยา่นถ่ินมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในฐานะเป็นท่ีมีไก่ชนพนัธุ์ดีตีเก่ง จะเห็นได้จากชมุชนป่าไผอ่ยู่
แถบลุม่นํา้ออน ปัจจบุนัคือตําบลแช่ช้าง อําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม ่ชาวบ้านป่าไผมี่ช่ือเสียงในการ
เพาะเลีย้งพนัธุ์ไก่ชนและเลีย้งฝึกซ้อมไก่ชนให้เก่ง มีการสืบทอดความรู้เร่ืองไก่ชนมาจากคนรุ่นก่อน 
ปัจจบุนัในการเปรียบไก่ชนในบอ่นแถบสนักําแพงและพืน้ท่ีใกล้เคียง ถ้าเป็นไก่ชนจากป่าไผคู่ต่อ่สู้จะเกิด
ความยําเกรงไมป่ระมาท พิถีพิถนัในการเปรียบไก่เป็นพิเศษก่อนท่ีจะตดัสนิใจประกบคู ่ 

      3.1.2. วถีิไก่ชนในบ่อนพนันชนไก่  

                 การเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจสงัคมในภาคเหนือตอนบนจากวิถีเกษตรกรรมเพ่ือยงัชีพ มาสู่
เกษตรแผนใหมท่ี่ขึน้อยูก่บักลไกการตลาด เน้นอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการท่ีเอาจงัหวดัเชียงใหม่
เป็นศนูย์กลาง พร้อมกบัการอนรัุกษ์ฟืน้ฟภูมูิปัญญาไก่ชนและสง่เสริมการเลีย้งไก่ชนเป็นไก่เศรษฐกิจ
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ในช่วงหลงัปี 2540 เป็นต้นมา สง่ผลโดยตรงตอ่การเพิม่ขึน้ของบอ่นพนนัชนไก่ทัง้ท่ีถกูต้องตามกฎหมาย
และผิดกฎหมาย นอกจากเกษตรกรชาวสวน ยงัมีแรงงานรับจ้างท่ีมีรายได้ตลอดปีเพิ่มขึน้เร่ิมเข้าบอ่นพนนั
ชนไก่  เกิดการขยายเมืองเข้าไปในพืน้ท่ีชนบทมีการกว้านซือ้ท่ีดนิ ขยายถนนเปิดเส้นทางการท่องเท่ียวแถบ
อําเภอสนักําแพงเป็นแหลง่สนิค้าหตัถกรรม   ท่ีสําคญัการท่องเท่ียวและการบริการ มีบทบาทกระตุ้นให้เกิด
กิจกรรมตอ่เน่ืองในการจ้างงานตา่งๆ อาทิธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต ธุรกิจร้านอาหาร การผลติและจําหน่าย
สนิค้าหตัถกรรมของท่ีระลกึตา่งๆ สง่ผลกระทบตอ่การปรับเปล่ียนแรงงานจากภาคเกษตรเข้าสู่
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว (รัตนาพร 2546: 289 )  มีการผลติสนิค้าหตัถกรรมป้อนตลาดนกัท่องเท่ียวเช่น 
งานแกะสลกัไม้ เคร่ืองปัน้ดนิเผา เคร่ืองเขิน เคร่ืองเงิน เสือ้ผ้าแบบพืน้เมือง การทําร่มดอก ผลก็คือเกิด
ความต้องการแรงงานนอกภาคการเกษตรกรรมมากขึน้ 

    การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจนอกจากมีผลตอ่ความต้องการแรงงานเพิม่ขึน้ ยงัสง่ผลตอ่การจดัสรรและ
ใช้ประโยชน์ท่ีดนิเพ่ือการเพาะปลกู เม่ือเศรษฐกิจขยายตวัรัฐไมไ่ด้ปกป้องควบคมุการใช้ท่ีดนิเพ่ือ
การเกษตร กลบัปลอ่ยให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดนิอยา่งเสรี      ทําให้คนละทิง้อาชีพเกษตรกรรม เร่ิมตัง้แต่
สมยัเศรษฐกิจฟองสบู ่เม่ือมีการขายท่ีดนิเกิดขึน้ในชมุชนแมโ่จ้ ตําบลหนองหาร อําเภอสนัทรายทําให้ผู้ เชา่
ท่ีดนิเดมิร้อยละ 35 และเจ้าของท่ีดนิร้อยละ 40 เปล่ียนจากเกษตรกรไปประกอบอาชีพอ่ืน การทํานาลด
น้อยถอยลง เพราะเจ้าของท่ีนาขายท่ีให้คนอ่ืนถมท่ีปลกูบ้านจดัสรร ชาวนาเช่าต้องออกไปขายแรงงาน หรือ
หนัไปประกอบอาชีพค้าขายเลก็ๆน้อยๆ ซึง่สอดคล้องกบังานศกึษาของสมคดิ แก้วทิพย์ พบวา่ ผลผลติ
การเกษตรกลุม่ตวัอยา่งลดลงร้อยละ 48 เน่ืองจากการลดลงขนาดท่ีดนิเพาะปลกู เกิดความเสียหายจากนํา้
ท่วม การผลติไมส่ามารถเลีย้งตนเองได้ ขณะท่ีรายจ่ายในครอบครัวเพิ่มขึน้ต้องพึง่ตลาด ในขณะท่ีท่ีดนิ
สว่นใหญ่คงอยูใ่นมือนกัจดัสรรท่ีดนิรายใหญ่จากกรุงเทพฯ ( สมคดิ 2532:314 ) 

    ภายใต้การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดนิ แรงงาน รายได้ท่ีเพิ่มขึน้ในพืน้ท่ีแถบชานเมืองเชียงใหมแ่ละลําพนู 
ยงัสง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงวิถีการเลน่ชนไก่จากการละเลน่เพ่ือความสนกุสนานเพียงอยา่งเดียว กลายมา
เป็นการเลน่ชนไก่เพ่ือการพนนั มีบอ่นชนไก่เกิดขึน้หนาแน่นในแถบนี ้จากการท่ีชาวนาชาวสวนกลายมา
เป็นแรงงานรับจ้างเพิ่มขึน้ทํานาน้อยลง และมีรายได้ท่ีเป็นตวัเงินเพิ่มขึน้ การเลน่ชนไก่แตเ่ดมิจะเลน่กนั
หลงัฤดเูก็บเก่ียวเปล่ียนมาเลน่ชนไก่ในวนัหยดุทํางานรับจ้างคือวนัอาทิตย์ การเกิดบอ่นชนไก่ในระยะนีจ้งึ
สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านซึง่กลายเป็นแรงงานรับจ้าง เพราะบอ่นชนไก่จะได้รับ
อนญุาตให้ชนไก่ได้เฉพาะวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ซึง่ตรงกบัการหยดุงานของแรงงานรับจ้างพอดี 

          ภายใต้พระราชบญัญตักิารพนนัปี 2478 ท่ีให้อํานาจแก่ผู้วา่ราชการจงัหวดัอนญุาตให้มีการจดัตัง้
บอ่นชนไก่ในพืน้ท่ีจงัหวดัได้ ประกอบกบันโยบายการสง่เสริมการเลีย้งไก่ชนให้เป็นสตัว์เศรษฐกิจ เพิ่ม
มลูคา่ราคาไก่ชนขึน้มาภายใต้สนิค้าโอท็อปซึง่ไก่ชนในฐานะท่ีเป็นภมูปัิญญาความรู้คูก่บัชมุชน แปลง
ความรู้ไก่ชนให้เป็นทนุ ชาวบ้านบางสว่นอาศยันโยบายของรัฐบาลเป็นโอกาส ย่ืนเอกสารของจดัตัง้บอ่นชน
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ไก่ ทําให้เกิดบอ่นชนไก่ขึน้เป็นจํานวนมาก ผู้วา่ราชการจงัหวดัลําพนูในสมยันัน้มีนโยบาย “หนึง่ตําบลหนึง่
บอ่น” ซึง่ปัจจบุนันโยบายนีไ้มไ่ด้รับการสง่เสริมอีกแล้ว ขณะท่ีผู้วา่ราชการเชียงใหมซ่ึง่ไมค่อ่ยสง่เสริมการมี
บอ่นชนไก่ ก็พยายามให้มีแค ่“ หนึง่อําเภอหนึง่บอ่น” ซึง่ไมไ่ด้หมายความวา่จะต้องผลกัดนัให้มีบอ่นชนไก่
ครบทกุอําเภอ และอําเภอท่ีอยูห่่างไกลจากตวัจงัหวดัและมีความเป็นชนบทอยูม่ากจะไมมี่บอ่นชนไก่อยูช่กุ
ชมุเทา่กบัอําเภอท่ีอยูต่ดิกบัตวัจงัหวดั  

     การละเลน่ชนไก่ท่ีมีอยูเ่ดมิจะถกูควบคมุโดยชมุชนกลา่วคือ ผู้ ท่ีจะเลน่ชนไก่จะต้องไปขออนญุาตจาก
ผู้ใหญ่บ้านเสียก่อนจงึจะเลน่ได้ การเลน่ก็เลน่ให้ถกูกบักาลเทศะเลน่ให้ถกูเวลาและสถานท่ี แตพ่อมีบอ่น
ชนไก่ขึน้ทําให้การชนไก่ถกูแยกออกจากการควบคมุของชมุชน เพราะการตัง้บอ่นชนไก่ไมต้่องขออนญุาต
จากชมุชน เจ้าของบอ่นอาจเป็นคนตา่งถ่ินไมย่ดึตดิกบัชมุชนและชมุชนไมส่ามารถเข้ามาตรวจสอบดแูล
บอ่นได้  การควบคมุดแูลบอ่นชนไก่จงึตกไปอยูภ่ายใต้อํานาจของตํารวจตามพระราชบญัญตักิารพนนั จาก
การละเลน่เพ่ือความสนกุสนานแตเ่พียงอยา่งเดียว ก็ปรับมาเพ่ือเลน่การพนนัขนัตอ่เป็นหลกั ในช่วงการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู(่ Bubble Economy )ชาวบ้านแถบอําเภอ
ชานเมืองขายท่ีดนิ มาทํางานรับจ้างมีราย ได้ เกิดบอ่นชนไก่มีการชนไก่กนัทกุสปัดาห์ตลอดปี ขณะท่ีแต่
เดมิจะชนไก่กนัเฉพาะช่วงฤดแูล้ง ตามเทศกาลงานประเพณีเทา่นัน้ 

    บอ่นชนไก่ได้รับความนิยมจากชาวบ้านมากขึน้ เพราะเป็นแหลง่ท่ีเลน่การพนนัได้โดยไมต้่องกงัวลวา่จะ
ถกูตํารวจจบั เม่ือเปรียบเทียบกบัการเลน่การพนนัชนิดอ่ืนในชมุชนเชน่ การเลน่ไพเ่ลน่ไฮโลว์ บอ่นชนไก่ยงั
ช่วยกระตุ้นหรือสง่เสริมให้มีการเลีย้งไก่ชนเพิม่ขึน้ เพราะบอ่นชนไก่แตล่ะแห่งแขง่ขนัให้มีการนําไก่ชนเข้า
มาเปรียบชนมากคู ่ซึง่จะชว่ยดงึคนเลน่พนนัชนไก่เข้ามาเลน่ในบอ่นเพิ่มขึน้อนัหมายถึงบอ่นก็จะมีรายได้
มากขึน้ตาม 

     3.1.3.ยุคธุรกิจการพนันชนไก่  

               ยคุนีก้ารสง่เสริมการเลีย้งไก่ชนและการชนไก่มีความคกึคกัเป็นอยา่งยิ่ง มีการตัง้กลุม่ชมรมตา่งๆ
ตัง้แตร่ะดบัท้องถ่ินไปจนถงึระดบัชาต ิจากการเข้ามาของนกัธุรกิจ นกัดนตรีชัน้นํา ดารานกัแสดง และ
นกัการเมือง ทําให้วงการไก่ชนมีท่ียืนในสงัคม ตอ่มาบอ่นพนนัชนไก่ประสบกบัปัญหาไข้หวดันกระบาด
ตัง้แตปี่2547ถกูสัง่ให้ปิดและมีการกําจดัสตัว์ปีกในรัศมี 5 กิโลเมตรจากจดุท่ีมีการระบาดของโรค และเสนอ
ให้มีการเลีย้งไก่ชนด้วยระบบฟาร์มแบบปิดเช่นเดียวกบัการเลีย้งไก่ไขไ่ก่เนือ้รายใหญ่ มาตรการของรัฐบาล
ดงักลา่วมุง่ท่ีจะปกป้องและเอือ้ประโยชน์ตอ่กลุม่ท่ีสง่ออกเนือ้ไก่ไปยโุรป เพ่ือแสดงวา่ประเทศไทยสามารถ
ควบคมุไข้หวดันกไมใ่ห้ระบาดได้ แตส่ง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การการเลีย้งไก่ชนถงึขัน้ มีการสง่ตวัแทนเข้า
พบรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรในสมยันัน้ ในการขอผอ่นผนัการเลีย้งไก่ชนแบบเดมิ  

              ชมุชนชนบทชานเมืองเกิดการเปล่ียนแปลงกลายเป็นเมือง  จากราคาท่ีดนิในชนบทท่ีถกูกวา่ใน
เมืองจงึตอบสนองการขยายเมือง ท่ีดนิท่ีอําเภอสนัทรายราคาถกูกวา่อําเภอเมือง ทําให้เกิดการพฒันาท่ีดนิ
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เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัเป็นจํานวนมากตอบสนองการขยายตวัของเมืองเชียงใหม ่จากการตดัถนนรอบเมือง
เชียงใหมเ่พิ่มขึน้ตัง้แตปี่ 2538 ชาวนารวยท่ีได้เงินจากขายท่ีดนิ ซือ้ท่ีดนิเพ่ือเก็งกําไร นําเงินมาลงทนุผลติ
สนิค้าหตัถกรรมพืน้บ้าน ประกอบกบัภาคก่อสร้างกําลงัเตบิโตอยา่งรวดเร็ว เจ้าท่ีดนิก็ขยายกิจการก่อสร้าง
และบางคนเข้าสูเ่ส้นทางการเป็นนกัการเมืองท้องถ่ินในเวลาตอ่มา สว่นคนท่ีพอมีท่ีดนิอยูบ้่างก็พา กนัขาย
ท่ีนําเงินมาลงทนุทําธุรกิจรายยอ่ย และค้าขาย การเปล่ียนแปลงดงัจะเห็นได้มีบ้านเรือนปลกูใหมร่าคาแพง 
โครงการบ้านจดัสรรท่ีผดุขึน้เป็นดอกเห็ด แรงงานท่ีสร้างบ้านเหลา่นีจ้ะเป็นคนในชมุชนท่ีประกอบอาชีพ
รับเหมาทัง้รายใหญ่รายยอ่ย รับเหมาก่อสร้างตามบ้านจดัสรรทัว่เมืองเชียงใหม(่ กนกพร 2542:32)  

             บอ่นการพนนัชนไก่ในยคุนี ้เร่ิมมีการฟืน้ฟแูละได้รับอนญุาตให้เปิดกิจการได้หลงัจากได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตไข้หวดันก มีการแก้ไขเพิ่มเตมิกฎระเบียบในการขออนญุาตเปิดบอ่นท่ีมีลกัษณะ
เข้มงวดมากขึน้เช่น มีการตัง้กรรมการตรวจสอบสถานท่ีท่ีขออนญุาตเปิดบอ่นประกอบด้วยกรรมการ 7 
ฝ่ายมีนายอําเภอเป็นประธาน และมีปศสุตัว์อําเภอเข้ามาตรวจสอบควบคมุการระบาดของเชือ้โรคอยา่ง
เข้มงวดและกําหนดให้บอ่นต้องปรับปรุงสถานท่ีให้สะอาด มีแอง่ล้างเท้าด้วยนํา้ยาฆา่เชือ้โรคประจําทกุ
บอ่น ท่ีสําคญัก็คือบอ่นท่ีได้รับอนญุาตให้เปิดได้ในยคุนี ้มีระบบการจดัการแบบธุรกิจการพนนั เจ้าของบอ่น
จะเป็นนกัธุรกิจหรือมีกิจการอ่ืนอยูแ่ล้ว บอ่นบางแหง่แถบอําเภอดอยสะเก็ด อําเภอเมืองลําพนู มีนกัธุรกิจ
มารับเหมาช่วงดําเนินกิจการแทนเจ้าของบอ่นในลกัษณะให้เช่าสถานท่ีโดยจ่ายคา่เช่าเป็นรายเดือน และ
บอ่นสว่นใหญ่มีความสมัพนัธ์กบัข้าราชการ นกัธุรกิจ นกัการเมืองทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัชาต ิหรือไม่
ก็เป็นของนกัการเมืองโดยตรงรวมถงึเจ้าของบอ่นผนัตวัเองมาเป็นนกัการเมืองในภายหลงั  ซึง่จะเห็นได้
จากรูปถ่ายท่ีตดิไว้ให้เห็นภายในบอ่นชนไก่ สถานท่ีตัง้ของบอ่นจะอยูใ่นท่ีมีการคมนาคมไปมาสะดวก 
เพ่ือให้นกัพนนัชนไก่จากตา่งจงัหวดัท่ีมือหนกักระเป๋าหนกัเข้ามาเลน่มากขึน้ กรณีจงัหวดัลําพนูจะมีบอ่น
ชนไก่หนาแนน่ในอําเภอเมืองและมีบอ่นดงัอยูใ่กล้กบันิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือซึง่ปัจจบุนัมีคนงาน
ทํางานในนิคมฯประมาณ 10,553 คน ซึง่เป็นแรงงานในอตุสาหกรรมการผลติและแปรรูปอาหารมากท่ีสดุ
(สดุาจนัทร์,2552 :99) บางสว่นใช้เวลาวนัหยดุคืนวนัเสาร์และวนัอาทิตย์เข้าไปเลน่พนนัชนไก่ในบอ่น  

       การตัง้นิคมอตุสาหกรรมสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงในชมุชน แรงงานคนรุ่นใหมท่ี่หนัหลงัให้กบั
การเกษตรอยา่งถาวร นิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือจงัหวดัลําพนู ตัง้อยูท่ี่ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง 
จงัหวดัลําพนู เร่ิมเปิดดําเนินการตัง้แตปี่ 2528 เป็นสว่นหนึง่ของท่ีราบสงูลุม่นํา้แมก่วงฝ่ังตะวนัออก นิคมฯ
แบง่ออกเป็น 2 เขตคือ เขตอตุสาหกรรมทัว่ไป ประกอบด้วยโรงงานท่ีผลติสนิค้าเพ่ือจําหนา่ย
ภายในประเทศเช่น เสือ้ผ้า อาหารสตัว์ และผลติภณัฑ์แชแ่ข็ง ผลติภณัฑ์แปรรูปอาหาร เจ้าของกิจการมกั
เป็นคนไทยและไต้หวนั เขตอตุสาหกรรมสง่ออก ประกอบด้วยโรงงานท่ีผลติสนิค้าออกจําหนา่ยนอก
ประเทศ ผลติชิน้สว่นอะไหลแ่ละประกอบอปุกรณ์อีเลค็ทรอนิกส์ เจ้าของกิจการเป็นชาวญ่ีปุ่ น สวิส เยอรมนั
และอเมริกนั สว่นประเภทอตุสาหกรรมสิง่ทอ เคร่ืองนุ่งหม่ เคร่ืองหนงั กลบัมีการจ้างแรงงานลดลงเหลือ
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เพียง 1,596 คน เพราะโรงงานตดัเย็บเสือ้ผ้าทําการย้ายฐานการผลติไปยงัท่ีมีคา่แรงถกู ประกอบกบัมีการ
ขยายกิจการรับเหมาช่วงกบัแรงงานนอกระบบในหมูบ้่าน ประกอบกบัโรงงานปรับเปลี่ยนระบบการจ้างงาน
แบบชัว่คราว ทําให้เจ้าของกิจการลดต้นทนุการผลติและไมต้่องจ่ายคา่สวสัดกิารให้แก่แรงงาน ปัจจบุนั(ปี
2550)นิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือมีจํานวนโรงงานทัง้สิน้ 75 แห่ง 

       จะเห็นได้วา่การขยายตวัของอตุสาหกรรมในภาคเหนือนี ้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงการผลติใน
ภาคการเกษตร ชาวนาในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละลําพนูนัน้หนัไปปลกูลําไยแทนการทํานามากขึน้ ลําไย
ต้องการแรงงานน้อยและใช้แรงงานในช่วงเวลาสัน้กวา่การทํานา ทําให้มีแรงงานในจงัหวดัลําพนู เชียงใหม่
พอท่ีจะเข้าไปอยูภ่าคอตุสาหกรรม ชาวบ้านในหมูบ้่านท่ีอยูร่อบนิคมฯขายท่ีดนิไปเกือบหมด เหลือเพียง
ท่ีดนิสําหรับอยูอ่าศยัเท่านัน้ด้วยเหตวุา่ลกูหลานไปทํางานในนิคมฯกนัเป็นจํานวนมาก    ในสว่นของ
ชาวบ้านพบวา่ปัจจบุนัคนหนุ่มสาวหนัไปทํางานนิคมฯแทนท่ีจะไปทํานาหรือรับจ้างในโรงบม่ อาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ีลําบากและมีรายได้ไมแ่น่นอน ในขณะท่ีการทํางานในโรงงานอตุสาหกรรมนัน้
สภาพแวดล้อมดี มีรายได้เป็นเงินเดือนอยา่งสม่ําเสมอ ได้รับสวสัดกิารตา่งๆเช่น ประกนัสงัคม ทัง้ยงัมี
เพ่ือนรุ่นราวคราวเดียวกนัทํางานด้วยกนั 

      การเลียนแบบวิถีชีวิตแบบเมืองท่ีมีวนัหยดุเสาร์ อาทิตย์ คา่นิยมเอาวนัหยดุไปพกัผอ่นเดนิห้างหรือไมก็่
เข้าบอ่นชนไก่โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนงานชาย บอ่นชนไก่ท่ีตัง้อยูร่อบนิคมอตุสาหกรรมจะเปิดต้อนรับคนงาน
ชายท่ีเป็นนกัพนนัชนไก่รุ่นใหมเ่พราะอยูใ่กล้หอพกั คนงานทํางานในนิคมฯสว่นหนึง่มาจากตา่งจงัหวดัมา
อยูห่อพกัรอบนิคมฯ เม่ือวนัหยดุไมไ่ด้กลบับ้านก็จะหนัมาเข้าบอ่นโดยการชกัชวนของเพ่ือนๆ ดงันัน้บอ่นดงั
ในเชียงใหมแ่ละลําพนูได้ปรับเวลาชนไก่ให้ตรงกบัวนัหยดุของคนงาน และเอือ้ให้นกัพนนัจากตา่งถ่ินเช่น 
เชียงราย แพร่ อําเภอฝาง ไชยปราการเข้ามาเลน่พนนัได้สะดวกยิง่ขึน้ เวลาชนไก่จะเร่ิมตอนค่ําจนถงึตีสาม
ของวนัตอ่มา(กรณีบอ่นดงัแห่งหนึง่ใกล้นิคมฯเปิดชนไก่วนัเสาร์ตอนกลางคืน) การทําบอ่นชนไก่ในเชิงธุรกิจ
นอกจากปรับปรุงระบบการให้บริการเอือ้ให้นกัพนนัเข้าบอ่นมากขึน้แล้ว นกัพนนัคนงานรุ่นใหมเ่ป็นท่ี
ต้องการของบอ่นสว่นหนึง่เพราะมีรายได้ประจํา และมีประสบการณ์ในการเลน่พนนัชนไก่น้อย นิสยัมกักล้า
ได้กล้าเสียไมล่ะเอียดรอบคอบ จงึตกเป็นเหย่ือให้กบันกัพนนัมือเซยีนคล้ายกบัมาเสียเงินคา่วชิา 
ขณะเดียวกนันกัพนนัคนงานบางคนมกัจะหนีออกจากวงเม่ือรู้วา่ไก่ชนท่ีฝ่ายตนเลน่ตกเป็นรองและกําลงัจะ
แพ้ ทําให้บรรดาเซียนพนนัไมเ่ส่ียงเลน่ด้วยถ้าไมรู้่จกักนัจริงๆ  นอกจากนัน้ทางบอ่นยงัมีการทํากลยทุธ
ทางด้านการตลาดเช่น มีโปรโมทชัน่พเิศษให้กบัคูไ่ก่ท่ีมีเดมิพนัสงู 220,000 บาทขึน้ไป มีการบนัทกึภาพ
การชนไก่ทําเป็นซีดีแจกให้กบัเจ้าของไก่หรือทําเป็นยทูปูคูช่นท่ีดเุดือดออกทางเว็ปไซด์ เพ่ือดงึดดูเจ้าของไก่
ท่ีต้องการวางเดมิพนัสงูๆเข้าบอ่นอนัหมายถึงรายได้จากเปอร์เซน็ต์หรือเรียกกนัวา่ “คา่นํา้”ท่ีมากขึน้ตาม 

       การพฒันาพนัธุ์ไก่ชนในยคุนี ้เน้นไปท่ีการพฒันาไก่เก่ง ท่ีเป็นลกูผสมมากกวา่จะอนรัุกษ์ไก่ชนพนัธุ์แท้
หรือไก่สวยงาม จากกระแสทางธุรกิจพนนัชนไก่ท่ีกําลงัมาแรงท่ีให้ความสําคญักบัไก่คูท่ี่มีเงินเดมิพนัสงู 
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และมุง่หวงัท่ีจะเอาชนะ ทําให้แนวธุรกิจดงักลา่วท่ีเข้ามาแทรกแซงวงการไก่ชนในปัจจบุนั อาจไปลดคณุคา่
ของไก่ชนท่ีมีมาแตอ่ดีต ความรู้ภมูิปัญญาไก่ชน ไก่ชนพนัธุ์แท้อาจหายไปจากชมุชน 

       ภายใต้การเปล่ียนเศรษฐกิจสงัคมเป็นทนุนิยมอตุสาหกรรม สง่ผลตอ่วิถีชีวิตแบบชมุชนชนบทกลายมา
เป็นวถีิชีวิตแบบชมุชนเมือง เฉพาะอยา่งยิง่การละเลน่ชนไก่ซึง่อิงอยูว่ิถีเกษตรกรรมมาเป็นธุรกิจการเลน่
การพนนัชนไก่ มีบอ่นชนไก่เกิดขึน้ในชมุชน และมีการเลน่ชนไก่ตลอดปีท่ีสอดคล้องกบัวถีิชีวิตแบบเมือง ดงั
เปล่ียนแปลงดงักลา่วไมไ่ด้หมายความวา่จะทําให้การละเลน่ชนไก่แบบเดมิหมดไป แตชี่ใ้ห้เห็นถึงแนวโน้ม
ของการเข้ามาของธุรกิจการพนนัชนไก่ท่ีไปสมัพนัธ์กบัการเข้ามาของนกัธุรกิจ นกัการเมือง ข้าราชการ
บางสว่นท่ีเข้ามาตกัตวงผลประโยชน์จากการเลน่ชนไก่ รวมถึงการเข้ามาจดัการควบคมุบอ่นชนไก่ของ
นโยบายรัฐบาลท่ีสง่กระทบตอ่ไก่ชนโดยตรง 

     3.2 ลักษณะและความสัมพันธ์ของบ่อนชนไก่ 

 การเกิดขึน้ของบอ่นชนไก่มาจากการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์จากการละเลน่ชนไก่เพ่ือความสนกุสนาน
มาเป็นการชนไก่เพ่ือการพนนั และตวับอ่นชนไก่เองก็ได้เปล่ียนแปลงไปตามความสมัพนัธ์ของบคุคลทัง้
เจ้าของบอ่น ระดบัความเก่งของไก่ชนคนดคูนเลน่การพนนั ดงันัน้ในบรรดาบอ่นชนไก่ท่ีมีอยูจ่งึมีความ
หลากหลายตามสภาพของแตล่ะท้องถ่ินสามารถแยกแยะออกมาให้เห็นตามลกัษณะและองค์ประกอบ
ตา่งๆได้ 

 ตารางที่ 5 แสดงลักษณะบ่อนชนไก่แต่ละประเภท 

 บ่อนป่า 
 

บ่อนบ้าน บ่อนเมือง 

สถานภาพตามกฎหมาย เถ่ือนหรือไมข่ออนญุาต มีทัง้ขอและไมข่อ
อนญุาต 

ขออนญุาต 

เจ้าของบอ่น ชาวบ้าน ชาวบ้าน,นกัธรุกิจมี
นกัการเมืองหนนุหลงั 

นกัธุรกิจ,นกัการเมือง 

คนเลน่ ชาวบ้าน ชาวบ้าน,เซียนพนนัสว่น
ใหญ่เป็นมือสมคัรเลน่ 

เซียนพนนัทัง้สว่นใหญ่
เป็นอาชีพกระเป๋าหนกั
เป็นเจ้าถ่ินและมาจาก
ตา่งอําเภอตา่งจงัหวดั
ตา่งภาค 

เจ้าของไก่ ชาวบ้าน ชาวบ้าน,ซุ้มไก่ใน
ท้องถ่ิน 

ซุ้มใหญ่,ซุ้มดงัทัง้จาก
เจ้าถ่ินและตา่งจงัหวดั 

หนว่ยเงินท่ีเลน่พนนั หลกัสบิ หลกัร้อย หลกัพนัขึน้ไป 
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ตอ่รองในบอ่น 
สถานท่ีตัง้บอ่น ตามบ้าน,ร่มไม้ เป็น

สงัเวียนชัว่คราว ไมมี่ท่ี
นัง่ 

อยูบ่ริเวณท่ีตัง้ของ
ชมุชน มีอฒัจนัทร์รอบ
สงัเวียน 

อยูใ่นเมือง มีอฒัจนัทร์
รอบสงัเวียน, บางแหง่
เป็นอาคารถาวรตดิแอร์
คอนดชิัน่ 

    
    
    
 

   บอ่นท่ีทํากาศกึษาสามารถจําแนกออกมาได้ 3 ประเภทคือ บอ่นป่า บอ่นบ้าน และบอ่นธุรกิจ การแบง่

บอ่นชนไก่ออกมาเป็นสามประเภทนี ้ก็เพ่ือแสดงให้เห็นถงึสภาพของบอ่นชนไก่ของภาคเหนือในปัจจบุนัท่ีมี

แนวโน้มจะพฒันาเป็นธุรกิจการพนนัเตม็รูปแบบ 

       3.2.1.  บ่อนป่า ในสภาพชมุชนบ้านป่าท่ีวถีิชีวิตยงัผกูพนักบัธรรมชาต ิทํานานํา้ฟ้า ทําไร่ทําสวนเพ่ือ

การบริโภคเป็นกลกั ยงัใช้จารีตฮีตฮอย ความเช่ือเป็นแนวทางดําเนินชีวิตร่วมกนัในชมุชน การเลน่ชนไก่จงึ

เป็นไปเพ่ือความสนกุสนานบนัเทิง สว่นใหญ่มกัจะเลน่ชนไก่กนัหลงัการเก่ียวข้าว และประเพณีปีใหมเ่มือง

ในชมุชนถ้าคนไหนชอบการเลน่ชนไก่เป็นพิเศษก็จะเรียกวา่ “นกัเลงไก่” ช่วงหลงัมานีก้ารเลน่ชนไก่ในชมุชน

ได้พฒันาการเลน่เป็นบอ่นและตํารวจเร่ิมเข้ามาควบคมุการเลน่ชนไก่ เพราะมีการเลน่การพนนัชนไก่บ้าง

แล้ว บอ่นท่ีตัง้เป็นแบบงา่ยๆภายสภาพแวดล้อมท่ียงัเป็นบ้านป่าขาดอยจงึเรียกวา่ บอ่นป่าบางครัง้ก็

เรียกวา่บอ่นวิง่หมายถึงบอ่นท่ีต้องเตรียมวิ่งหนีตํารวจเน่ืองจากไมไ่ด้ขออนญุาตเปิดบอ่นให้ถกูต้อง คนท่ี

เข้าบอ่นนีต้้องหไูวตาไว จงึไมเ่หมาะกบัผู้สงูอายซุึง่ร่างกายทรุดโทรมวิ่งหนีตํารวจไมท่นัอาจถกูจบัเสียก่อน 

ลกัษณะบอ่นป่ากรณีบอ่นลงุดาบ ตําบลตะเคียนปม อําเภอทุ่งหวัช้าง จงัหวดัลําพนู บอ่นชนไก่ ตัง้อยูใ่น

บริเวณบ้านพกั ไมมี่อฒัจนัทร์เป็นท่ีนัง่สําหรับผู้ เข้าชมการชนไก่เพราะเป็นบอ่นขนาดเลก็ สงัเวียนชนไก่บุ

ด้วยผ้ายางพืน้เป็นดนิอดัแน่น มีคนเข้าบอ่นประมาณ 20 คน ไก่ท่ีนํามาชนกบัคนเลน่ไก่เป็นคนอยูใ่นตําบล

ท่ีเป็นไก่ชาวบ้านเลีย้งเองไมใ่ช่ไก่ซุ้ม ปกตบิอ่นจะเปิดวนัอาทิตย์ตอนบา่ยหลงัรายการมวยทีวีช่องหนึง่

ถ่ายทอดเสร็จ บางครัง้เจ้าของไก่ชนจะโทรศพัท์มาหาเจ้าของบอ่นนดัหมายเวลาชนไก่ 

       จดุประสงค์ของบอ่นป่าหรือบางครัง้ก็เรียกวา่ “ บอ่นจามไก่หรือสนามประลองไก่” นอกจากจะอํานวย

ความสนกุสนานให้กบัคนในระดบัตําบลท่ีมีเงินน้อยแล้ว ยงัเน้นการคดัไก่ชนเพ่ือนําไปเข้าบอ่นท่ีใหญ่กวา่ 
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ตอ่มาบอ่นป่าจะเข้าตัง้อยูใ่นละแวกบอ่นชนไก่ระดบัใหญ่ จากการมาเน้นการคดัไก่ชนเพ่ือสง่ไปชนในบอ่น

ท่ีใหญ่กวา่เช่น บอ่นแถบชานเมืองลําพนู เหมืองง่า ประตปู่า หนองช้างคืน ก็จะอยูใ่กล้เคียงบอ่นชนไก่ริมปิง 

บอ่นชนไก่ร่องส้าว และบอ่นชนไก่กาดสมานชยัและคนเข้าบอ่นอาจเป็นคนชดุเดียวกนั เจ้าของซุ้มไก่จะ

นิยมนําไก่ชนใหมเ่ข้ามาหาคูซ้่อมในบอ่นป่าพร้อมกบัวางเดมิพนัแตไ่มม่าก 

       สว่นวงเงินเดมิพนัของบอ่นป่าจะอยูร่ะหวา่ง 220 – 5,500 บาท สว่นกตกิามกัจะไมจํ่ากดัยกหรือจํากดั

นํา้หนกัไก่ขึน้อยูก่บัข้อตกลงระหวา่งเจ้าของไก่ แตก่ตกิาบางอยา่งบางข้อก็อิงอยูก่บับอ่นใหญ่ซึง่ไมค่อ่ยมี

ปัญหา เพราะไก่ท่ีนํามาชนกนัจะเป็นไก่อยูใ่นท้องถ่ินและทกุคนท่ีเข้ามามกัจะรู้จกักนัเคยเข้าบอ่นด้วยกนั 

จงึคุ้นเคยกบักตกิาอยูแ่ล้ว ซึง่ทางเจ้าของบอ่นเองก็ไมไ่ด้เขียนตดิป้ายไว้ สว่นการเลน่ตอ่รองในบอ่นจะมี

บ้างแตไ่มม่าก เน่ืองจากสถานะจํานวนคนมาเลน่ ไก่ชนไมด่งัสว่นใหญ่จะเลน่ตอ่รองด้วยเงินหลกัสบิ 

        บอ่นป่าแทบทัง้หมดไมไ่ด้ไมไ่ด้ขออนญุาตให้ถกูต้องตามกฎหมายด้วยเหตผุลวา่การตัง้บอ่น ไมไ่ด้เป็น

เพ่ือธุรกิจจงึไมคุ่้มท่ีจะไปขออนญุาต อยา่งไรก็ตามการท่ีบอ่นอยูไ่ด้จําเป็นต้องไปเคลียร์กบัตํารวจในท้องท่ี

และต้องจ่ายคา่รอยลัตีห้รือคา่สว่ยเพ่ือไมต้่องถกูจบั 

      3.2.2. บ่อนบ้าน ช่ือบอ่นก็สอดคล้องกบัสภาพของชมุชนในระยะเปล่ียนผา่นเป็นทนุนิยมทัง้กึ่ง

เกษตรกรรม การท่องเท่ียว อตุสาหกรรม การบริการ รายได้สว่นใหญ่มาจากนอกภาคเกษตรกรรมซึง่มี

รายได้ตลอดปี การเลน่ชนไก่ได้เปล่ียนแปลงไปตามวถีิชีวติชมุชนเปลี่ยนผา่น จดุประสงค์การเลน่ชนไก่ก็

เพ่ือการพนนัความสนกุสนานเป็นผลพลอยได้ ทางราชการเข้ามาควบคมุหลงัมีการตัง้บอ่นแบบถาวร 

ภายใต้พระราชบญัญตักิารพนนัปี 2478 บอ่นบ้านท่ีศกึษาคือ บอ่นชมุชนบ้านออนเป็นบอ่นชนไก่เก่าเปิด

เม่ือ ปี 2535 บนท่ีดนิของยายของชตุมิาซึง่เป็นสวนลําไย เนือ้ท่ีประมาณ 1 ไร่ตอ่มาได้ปิดลงเม่ือปี 2547 

จากการระบาดของไข้หวดันก และเปิดอีกครัง้เม่ือปี 2552 การฟืน้บอ่นขึน้มาใหมน่ัน้เน่ืองจาก มีการ

ปรึกษาหารือกนัระหวา่งประธานอาสาสมคัรสาธารณสขุหมูบ้่าน(อสม.) ประธานแมบ้่าน พอ่หลวง อดีต

กํานนั สจิุน สมาชิกสภาเทศบาล ณรงค์ มาร่วมกนั ขณะนัน้มีการอนญุาตให้บอ่นไก่ท่ีถกูปิดตอนท่ีมีการ

ระบาดของไข้หวดันกเปิดดําเนินการตอ่ได้ ถ้าไมทํ่าเร่ืองขออนญุาตเปิดการพนนัชนไก่ก็ถือวา่บอ่นนัน้จะถกู

ปิดตลอดกาล จงึมาพิจารณาอาคารสถานท่ีบอ่นชมุชนบ้านออน ปรากฏวา่ยงัสามารถใช้การตอ่ได้ มี

ชาวบ้านท่ีมีความสามารถในการบริหารจดัการบอ่นชนไก่ได้ ประกอบกบัอยากใช้บอ่นพนนัชนไก่กระจาย

รายได้ให้กบัคนในชมุชน จงึมีมตใิห้มีการตัง้บอ่นขึน้มาอีกครัง้ มีการซือ้ใบอนญุาต 1.8 แสนบาท จากนาย

สมาน อดีตเจ้าของบอ่นซึง่บอ่นได้ยกเลกิไปเน่ืองจากบอ่นตัง้อยูต่ดิถนนใหญ่(ถนนซปูเปอร์)ตดิกบัร้านดาว
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ทอง ไมมี่สถานท่ีจดรถกว้างพอจะรับลกูค้าจงึรถจอดกบับนไหลถ่นน ในขณะมีเจ้านายผู้หลกัผู้ใหญ่ข่ีรถ

ผา่นเป็นท่ีอดุจาดเป็นการไมบ่งัควร ดงัจะเห็นจาก บรรดาบอ่นชนไก่ทัง้ตัง้ถกูกฎหมายหรือไมถ่กูกฎหมาย 

มกัจะอยูใ่นสถานท่ีท่ีมิดชิดอยูใ่นซอยลกึหรือตัง้อยูก่ลางทุง่นากลางสวนลําไยนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยสถานท่ีตัง้บอ่นชนไก่ แม้วา่เจ้าของบอ่นจะเป็นชาวบ้านท่ีมีตําแหน่งเป็น

กรรมการในชมุชนคล้ายกบัเป็นบอ่นของชมุชน กระนัน้ก็ยงัต้องมี “ผู้คุ้มครอง” ท่ีมีบารมีเคยเป็นข้าราชการ

ระดบัสงูในกระทรวงและเป็นเพ่ือนนกัเรียนรุ่นเดียวกนักบัอดีตนายกรัฐมนตรี เผ่ือเกิดมีปัญหาจะได้ไปขอ

ความช่วยเหลือในอนาคต 

       สําหรับวงเงินเดมิพนัชนไก่ของบอ่นบ้านจะอยูร่ะหวา่ง 1,100 – 55,000 บาท สาเหตท่ีุช่วงวงเงินเดมิ

พนัห่างกนัมากเป็นเพราะ บอ่นชนไก่แตล่ะแห่งมีสงัเวียนชนไก่ประมาณ 3 สงัเวียน ซึง่จะมีสงัเวียนหลกัอยู1่

สงัเวียนสําหรับรองรับเฉพาะคูไ่ก่ท่ีวางเงินเดมิพนัสงูระดบั 11,000 บาทขึน้ไป สว่นอีก 2 สงัเวียนซึง่ทาง

บอ่นจะตดิป้ายไว้วา่สนามประลองไก่ รองรับคูไ่ก่ท่ีเงินเดมิพนัระดบัหลกัพนั บอ่นชนไก่บางแห่งมีสงัเวียน

ชนไก่ถงึ 5 สงัเวียนเพ่ือให้เพียงพอกบัจํานวนไก่ท่ีนํามาชน เจ้าของไก่จะได้ไมนํ่าไก่กลบับ้านโดยไมไ่ด้ชน 

ทําให้บอ่นนัน้สามารถจดัการชนไก่ได้มากคูพ่ร้อมกนัทกุสงัเวียน และพยายามจดัการไมใ่ห้เกินเวลาท่ี

กําหนดไว้ในระเบียบ ทําให้บอ่นมีรายได้จากการหกัคา่เปอร์เซนต์เดมิพนัชนไก่เพิ่มขึน้ 

      การจดัการพืน้ท่ี บริเวณรอบนอกบอ่นจะใช้เป็นท่ีจอดรถ 2 จดุ โดยคดิคา่จอดรถจกัรยานยนต์คนัละ 10 

บาทสว่นรถยนต์คนัละ 20 บาท ซึง่คา่จอดรถนีไ้มไ่ด้เป็นรายได้เข้าบอ่น แตจ่ะเป็นรายได้ของเจ้าของท่ีท่ีอยู่

ตดิกบับอ่นชนไก่ สว่นบริเวณรอบนอกตดิกบับอ่นชนไก่อีกด้านจะมีร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืมเปิดขาย

ตัง้แตเ่ท่ียงวนัจนกระทัง่ตอนดกึประมาณ 2 ยามขึน้อยูก่บัจํานวนคูไ่ก่ชนและจํานวนยกท่ีไก่แตล่ะคูช่นกนั 

เพราะโดยเฉล่ียทัว่ไปไก่แตล่ะคูจ่ะชนกนัแค ่3 ยกก็รู้ผลแพ้ชนะ ใช้เวลาชนกนัประมาณ 2 ชัว่โมงกลา่วคือ 

ไก่จะชนกนั 20 นาทีพกัให้นํา้ 20 นาทีเทา่กบัหนึง่ยกบวกกบัเวลาเรียกไก่เข้าสงัเวียน ดงันัน้ถ้ามีคูไ่ก่เข้าชน

มากก็จะจดัชนให้พร้อมกนัทกุสงัเวียนเพ่ือไมต้่องรอจนกระทัง่ดกึ ไก่ท่ีนํามาชนสว่นใหญ่จะอยูแ่ถวอําเภอ

สนักําแพง อําเภอแมอ่อน เลีย้งไก่แบบชาวบ้านหรือเลีย้งกนัเอง มีบ้างท่ีเลีย้งแบบซุ้ม 

       รอบบริเวณบอ่นมีการจดัซุ้มไว้รอบแบง่ไว้เป็นลอ็กๆมีป้ายตดิช่ือซุ้ม และมีการนําไก่ข้าวของตนเองเป็น

ท่ีพกัไก่ ให้นํา้และพยาบาลไก่ โดยทางบอ่นจะบริการด้านไฟฟ้า เตาไฟและกระเบือ้ง โลหะให้ความร้อน

ตอนให้นํา้ไก่ การจดัซุ้มยงัชว่ยด้านการลงทะเบียนไก่ให้สะดวก ซึง่ทางปศสุตัว์ได้ทําฐานข้อมลูไก่ชนอนัเป็น

มาตรการหนึง่ของการควบคมุไข้หวดันก  
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       เน่ืองจากเป็นบอ่นบ้านตัง้อยูล่กึไปจากถนนสายเชียงใหม-่สนักําแพง บอ่นจงึเป็นท่ีรู้จกัเฉพาะคน

ท้องถ่ิน แถบลุม่นํา้แมอ่อนท่ีเคยใช้นํา้ทํานาร่วมกนัมาแตอ่ดีต สําหรับพธีิเลีย้งผีขนุนํา้จะใช้สําหรับ ระบบ

การจดัการนํา้ขนาดใหญ่เป็นพิธีของชาวบ้านหลายๆหมูบ้่านท่ีใช้นํา้จากระบบเหมืองฝายเดียวกนั แสดงถึง

เครือขา่ยความสมัพนัธ์ท่ีกว้างขวางกวา่ระดบัหมูบ้่าน ท่ีอําเภอสนักําแพงมีขนุนํา้แมอ่อนท่ีสง่นํา้เลีย้งพืน้ท่ี

เพาะปลกูหลายตําบล เร่ิมจากดอยในเขตตําบลออนเหนือ อําเภอสนักําแพง หลายผา่นตําบลออนใต้ ร้อง

ววัแดง ห้วยทราย แช่ช้าง บวกค้าง ทรายมลูและตําบลสนักําแพง มีความยาวประมาณ 75 กิโลเมตร 

ชาวบ้านในเขตท่ีได้รับนํา้จากลํานํา้นีต้้องเปล่ียนกนัมาเลีย้งผีขนุนํา้ทกุๆปี โดยจะเลีย้งผีก่อนทําการไถนา 

กําหนดวนัเลีย้งผีคือ วนัแรม 15 ค่ําเหนือ หวัหน้าเหมืองฝายของตําบลตา่งๆท่ีใช้นํา้จากเหมืองฝายจะเก็บ

เงินจากเจ้าของนาโดยคดิเป็นไร่ ผู้ใดมีนามากก็จะเสียเงินมาก มีการนําสตัว์มีชีวิตมาเซน่ไหว้ มีดนตรี

บรรเลงและมีการฟ้อนถวายด้วย ตลอดจนมีการเข้าทรงเพ่ือทํานายทายทกัเหตกุารณ์ตา่งๆ พิธีเลีย้งผี

เหมืองผีฝายและผีขนุนํา้ เป็นพิธีกรรมของชมุชนท่ีสร้างความศกัดิส์ทิธ์ิให้กบัระบบการจดัการนํา้และให้

กําลงัใจแก่ชาวบ้าน (รัตนาพร อ้างแล้ว : 91)การเลีย้งผีลดลงเม่ือรัฐเข้าไปจดัการระบบการจดัการนํา้โดย

โครงการชลประทานทําฝายคอนครีตตา่งๆ การเปล่ียนแปลงการถือครองและใช้ประโยชน์จากท่ีดนิ แตก็่ยงั

มีความสมัพนัธ์กนัดจุเดมิเฉพาะอยา่งยิง่กบัคนรุ่นเก่า 

       เน่ืองจากบอ่นชนไก่ตัง้อยูใ่นท้องถ่ิน ท่ีมีเครือขา่ยความสมัพนัธ์ระหวา่งชมุชนมาช้านาน คนท่ีเข้ามาใน

บอ่นชนไก่จงึรู้จกัคุ้นเคยกนัทัง้ เจ้าของบอ่น เจ้าของไก่ คนด ูคนเลน่พนนั บอ่นจงึกลายเป็นสว่นหนึง่ของ

ชมุชน ท่ีนีจ้ะมีผู้สงูอายเุข้ามาดกูารชนไก่เป็นท่ีสนกุสนานและได้มีโอกาสพบปะพดูคยุกบัเพ่ือนเก่า สว่นคน

ท่ีมาเลน่พนนัชนไก่นัน้สว่นใหญ่จะเป็นมือสมคัรเลน่หมายถึง คนท่ีมีอาชีพมีรายได้เป็นข้าราชการ พอ่ค้า 

เกษตรกรท่ีพกัอาศยัในท้องถ่ินนัน้ก็จะมาเลน่พนนัชนไก่ในยามวา่ง การพนนัตอ่รองของคนเลน่พนนัจะอยูท่ี่

หลกัร้อย แตก่ารชนไก่แตล่ะคูจ่ะมีการตอ่รองกนัหลายครัง้และกบัหลายคน แม้วา่จะตอ่รองแคห่ลกัร้อยแต่

เม่ือนํามารวมกนัจะมีเงินหมนุเวียนไมน้่อย 

       บอ่นบ้านสว่นใหญ่จะขออนญุาตถกูต้องตามกฎหมาย เป็นหลกัประกนัความปลอดภยัแก่นกัพนนัท่ีไม่

ต้องคอยหลบหนีการจบักมุ หรือไมก็่ต้องเป็นบอ่นท่ีมีนกัการเมืองให้การหนนุหลงั ดงันัน้คนท่ีตัง้บอ่นหรือ

เจ้าของบอ่นหลีกไมพ้่นท่ีจะต้องมีความสมัพนัธ์กบันกัการเมือง นกัธุรกิจ ข้าราชการ ทางบอ่นชนไก่จะต้อง

มีการกนังบก้อนหนึง่ไว้สําหรับรักษาความสมัพนัธ์กบัคนเหลา่นีเ้ชน่ การเลีย้งสง่ เลีย้งต้อนรับนาย        
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3.2.3. บ่อนเมือง เป็นพฒันาการสงูสดุของบอ่นชนไก่ไปสูค่วามทนัสมยั ภายหลงัจากชมุชน

เปล่ียนแปลงกลายเป็นเมือง(Urbanization) บอ่นชนไก่จงึเปล่ียนเป็นบอ่นเมืองตาม บอ่นเมืองเป็นของนกั

ธุรกิจทําธุรกิจการพนนัโดยตรง คนเข้าบอ่นเป็นนกัพนนัมืออาชีพหรือ “เซียนพนนั” กระเป๋าหนกัมากกวา่

เกษตรกร บอ่นเมืองเป้นบอ่นมีช่ือเสียงระดบัภาคเหนือได้รับการยอมรับจากผู้คนในวงการพนนัชนไก่วา่ 

เป็นสถานท่ีจดัการชนไก่เฉพาะไก่ดงัจากซุ้มใหญ่มีวงเงินเดมิพนัระดบัสงู 1 แสนบาทขึน้ไป และต้อนรับการ

ชนไก่จากตา่งภาค มีนกัพนนัมืออาชีพกระเป๋าหนกัเข้ามาเลน่พนนัตอ่รองทัง้ในท้องถ่ิน ตา่งจงัหวดัและตา่ง

ภาค นัง่รถสว่นตวัเปิดโรงแรมไว้แล้วเข้ามาเลน่ บอ่นชนไก่ระดบับอ่นเมืองมีอยู ่2 แห่งคือ บอ่นชนไก่แมย่อ่ย 

อําเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม ่กบับอ่นชนไก่กาดสมานชยั อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนูซึง่ตัง้อยูใ่กล้นิคม

อตุสาหกรรมภาคเหนือ โดยได้รับอนญุาตให้มีการเปิดบอ่นอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย และเปิดให้มีการทํา

ชนไก่และเลน่พนนัชนไก่ได้ในวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ เจ้าของบอ่นเป็นทัง้นกัการเมืองท้องถ่ินและเป็นนกั

ธุรกิจทําโครงการบ้านจดัสรร วตัถปุระสงค์ในการตัง้บอ่นเพ่ือทําธุรกิจการพนนัโดยตรงและต้อนรับนกัพนนั

กระเป๋าหนกัท่ีชอบตอ่รองในวงเงินท่ีสงูเป็นหลกั 

   สําหรับบอ่นแมย่อ่ย บอ่นชนไก่แหง่นีมี้พืน้ท่ีประมาณหนึง่ไร่ ตัง้อยูบ่ริเวณใกล้ชมุชน หน้าหมูบ้่านจดัสรร

แห่งหนึง่ซึง่เจ้าของบอ่นไก่เป็นเจ้าของโครงการและอยูข้่างท่ีทําการผู้ใหญ่บ้าน ในวนัท่ีมีการจดัให้มีการชน

ไก่ท่ีบอ่นชนไก่นัน้ จะมีการจดัพืน้ท่ีในบริเวณใกล้เคียงหรือในสวนของผู้ ท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณดงักลา่วให้เป็น

ท่ีจอดรถของผู้ ท่ีจะเข้ามาในบอ่น โดยเก็บคา่บริการท่ีจอดรถในราคา 20 บาทสําหรับการจอดรถตลอดทัง้

วนัตัง้แตเ่ปิดบอ่นไก่ในช่วงเช้า ไปจนถึงเวลาท่ีกําหนดให้ยตุกิารชนไก่ในช่วงเยน็ ตอ่มาทางบอ่นได้ปรับ

เวลาชนไก่เป็นตอนกลางคืนเพราะในตอนกลางวนัมีบอ่นชนไก่อ่ืนๆในบริเวณเปิดทําการชนไก่พร้อมกนัทํา

ให้เกิดการแยง่ผู้ชมเซยีนพนนักนั เพ่ือเป็นการเล่ียงปัญหาดงักลา่วจงึหนัมาปรับเวลาชนไก่ไมใ่ห้ซํา้ซ้อนกนั 

       บริเวณทางเข้าบอ่นไก่ มีรางนํา้และจดุท่ีให้ผู้ เข้าชมจุ่มเท้าในนํา้ยาฆา่เชือ้โรคก่อนเข้าบอ่น ในบริเวณ 

บอ่นชนไก่สามารถแบง่ออกเป็น 4 สว่นใหญ่ๆคือ สว่นสงัเวียนชนไก่ สว่นของพืน้ท่ีพกัและให้นํา้ของซุ้มไก่

ชนและจดุขายอปุกรณ์ ยา สําหรับไก่ชน สว่นห้องประชาสมัพนัธ์และลงทะเบียน และสว่นของโรงอาหาร 

        สว่นของสงัเวียนชนไก่สามารถแบง่ออกได้เป็น สองลกัษณะด้วยกนัคือ สว่นสงัเวียนชนไก่แบบเปิดไม่

มีชัน้ท่ีนัง่ เรียกวา่สนามประลองไก่ และสงัเวียนชนชนไก่แบบอาคารในห้องปรับอากาศ เรียกวา่บอ่นห้อง

แอร์ มีการเก็บคา่ผา่นประต ูโดยสงัเวียนชนไก่นอกอาคารปรับอากาศเป็นบอ่นปนูขอบสงู เส้นผา่ศนูย์กลาง

ประมาณ 3 เมตร สว่นสงัเวียนชนไก่แบบปรับอากาศเป็นอาคารสงูสองชัน้ มีบนัไดขึน้ทางด้านข้าง ภายใน
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เป็นอฒัจนัทร์ทรงกลม มีท่ีนัง่ 6 ชัน้รอบวง แบง่เป็น 2 ชัน้แรกเบาะนัง่ทาด้วยสีส้ม ซึง่อยูใ่กล้ชิดขอบสงัเวียน

ชนไก่มากท่ีสดุ สําหรับแขกระดบัวีไอพี หรือบรรดาเซียนพนนัชนไก่มืออาชีพท่ีกระเป๋าหนกั สว่นอีก 4 ชัน้ท่ี

เหลือเบาะนัง่สีนํา้เงิน จะเป็นท่ีนัง่สําหรับนกัพนนัทัว่ไปท่ีพนนัขนัตอ่ในวงเงินไมม่ากและสู้การตอ่รองกบั

เซียนพนนั 2 ชัน้แรกไมไ่หว สําหรับเซยีนพนนักระเป๋าหนกันอกจากจะเป็นคนในท้องถ่ินท่ีเข้ามาเลน่พนนั 

ยงัเดนิทางมาจากจงัหวดัอ่ืนใกล้เคียงเช่น เชียงราย ลําปาง แพร่ ทัง้มาเลน่ชนไก่ “ปากกา”คือเดนิทางมา

เลน่โดยเฉพาะและเดนิทางมาพร้อมกบัพวกซุ้มไก่ เซียนพนนัท่ีมาเลน่สว่นใหญ่จะรู้จกัคุ้นเคยเจ้าของบอ่น 

ความรู้จกักบัเจ้าของบอ่นหมายถงึเคร่ืองหมายรับรองสถานะของนกัพนนัประกนัความรับผิดชอบของ

เจ้าของบอ่นเม่ือเกิดปัญหาจากการพนนั 

ตรงกลางสงัเวียนชนไก่เส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ 6 เมตร ขอบบดุ้วยพลาสตคิ ปพืูน้ด้วยใยสงัเคราะห์ มีท่ี

นัง่สําหรับคนดแูลไก่ชนหรือ “พ่ีเลีย้ง” คอยสง่เสียง สะบดัผ้าเช็ดไก่กระตุ้นให้ไก่สู้กนั 

     เหนือกลางสงัเวียน มีสายโซห้่อยลงมาจากเพดานสําหรับคล้องอปุกรณ์สงัเวียนเช่น กระดาษชําระ ถงั

ตกัขีไ้ก่ ถงันํา้ยาฆา่เชือ้โรคสําหรับจุ่มเท้าไก่ก่อนชนทกุครัง้ และไมโครโฟน บนข้างผนงัตดิอฒัจนัทร์ชัน้

บนสดุ มีจอภาพระบบดจิิตอลบอกเวลาการแขง่ขนัชนไก่แตล่ะยก จํานวนยกท่ีชน และอตัราเดมิพนัของไก่

ชนแตล่ะคู ่

      ด้านนอกของสงัเวียนชนไก่ปรับอากาศ ในสว่นของทางเดนิเข้าบอ่น มีโต๊ะขายยาบํารุง อาหาร อปุกรณ์

อ่ืนๆสําหรับไก่ชนอยู ่2 โต๊ะตัง้อยูส่องฝ่ังทางเดนิ ก่อนถึงสงัเวียนชนไก่ปรับอากาศจะเป็นห้อง

ประชาสมัพนัธ์และรับขึน้ทะเบียนคูไ่ก่ชน หลงัจากทําการประกบคูห่รือเปรียบไก่ ท่ีชัง่นํา้หนกัไก่ รวมทัง้

วางเงินเดมิพนัทัง้สองฝ่ายซึง่ทางบอ่นผู้จดัการชนไก่จะเก็บ 10 เปอร์เซน็ต์ของวงเงินเดมิพนั นอกจากนัน้

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ยงัทําหน้าท่ีประกาศรอบการชนไก่ เตรียมคูไ่ก่ท่ีขึน้ทะเบียนไว้คูถ่ดัไปและประกาศผล

แพ้ชนะในการชนไก่แตล่ะคูด้่วย ถดัออกไปด้านข้างๆจะมีการจดัท่ีพกัสําหรับซุ้มไก่ชน ท่ีนําไก่ชนจากท่ี

ตา่งๆมาพกั ให้นํา้ไก่หลงัจากชนแตล่ะยก และระวงัการลกัลอบวางยาไก่ สําหรับสว่นของโรงอาหารและ

พืน้ท่ีขายอาหาร เชน่นํา้ด่ืม ไอศกรีม ของหวาน จะแยกออกไปเป็นสดัสว่นตา่งหาก โดยอยูถ่ดัออกไปทาง

ด้านหลงัของสงัเวียนชนไก่ปรับอากาศ 

        กิจกรรมภายในบอ่นไก่มีด้วยกนัหลายอยา่ง ในบางมมุก็จะพบเจ้าของไก่ชนตามซุ้มตา่งๆเตรียมไก่ชน
ของตนเองสําหรับชน และสําหรับไก่ท่ีชนเสร็จแล้วไมว่า่จะพกัยกหรือรู้ผลแพ้ชนะ เจ้าของหรือทีมงาน
ประจําซุ้มก็จะทําการให้นํา้ไก่ โดยการนวด ประคบร้อน ให้อาหารเสริม เอาเสลดจากลําคอไก่ หรือทําการ
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ดแูลรักษา เชน่ คดัเลือด เยบ็ขอบตา เย็บหนงัหวัไก่ท่ีแตกหรือได้รับบาดเจ็บจากการชน มีการจบักลุม่
สนทนาระหวา่งคนท่ีสนใจการชนไก่อยูเ่ป็นกลุม่ๆ 

        การชนไก่จะแบง่ออกเป็นรอบๆ โดยจะทําการชนไก่พร้อมกนัทัง้สองสงัเวียน คือสงัเวียนภายในห้อง

ปรับอากาศและสงัเวียนนอกอาคารปรับอากาศ มีการกําหนดวงเงินเดมิพนัขัน้สงูสําหรับสงัเวียนชนไก่ห้อง

ปรับอากาศ คูท่ี่เป็นไก่ชนมีฝีมือหรือเป็นไก่เก่งชนะหลายไฟท์จนมีช่ือเสียง จะมีวงเงินเดมิพนัตัง้แตร่ะดบั

หลกัหม่ืนจนถงึระดบัแสนบาท สว่นไก่ชนท่ีมีระดบัฝีมือรองลงไปและมีระดบัวงเงินเดมิพนัน้อยกวา่หม่ืน

บาท จะชนอยูส่งัเวียนนอกอาคาร ถือเป็นการซ้อมชนไก่เพ่ือเปรียบฝีมือ 

        นอกจากมีการพนนัโดยการวางเงินเดมิพนักบัทางบอ่นชนไก่แล้ว ในขณะเดียวกนัยงัมีการตอ่รองขนั

ตอ่ระหวา่งผู้ ท่ีนําไก่มาชนและคณะ รวมถึงระหวา่งผู้ ท่ีมาชมการชนไก่แตไ่มไ่ด้นํานําไก่มาชน ซึง่การตอ่รอง

นัน้ แตล่ะคนจะมีสมดุโน้ต สําหรับบนัทกึวา่ตนเองได้ตอ่รองกบัใครเป็นจํานวนเท่าใด และเม่ือสิน้สดุการชน

ไก่รู้ผลแพ้ชนะ ก็จะมีการจา่ยเงินกนัระหวา่งคนท่ีทําการตอ่รองไว้ทนัที การตอ่รองระหวา่งผู้ เข้าชมการชนไก่

กนัเองนัน้ ทางสนามไมไ่ด้ห้ามปรามแตป่ระการใด 

       ตามกตกิาในการชนไก่โดยทัว่ไปจะทําการชนกนั 8 ยก แตโ่ดยทัว่ไปการชนไก่ทัง้ในสงัเวียนนอกและใน

อาคารห้องปรับอากาศ มกัจะชนกนัไมถ่งึแปดยก โดยการชนไก่ใช้เวลาเพียง 5-6 ยกก็รู้ผลแพ้ชนะกนัแล้ว 

ไก่ตวัท่ีแพ้วิ่งหนี กระโดดออกจากขอบสงัเวียนไมย่อมสู้ หรือถกูไก่ตวัท่ีแข็งแรงกวา่กดหวัลง ไลต่ามตี หรือ

ในบางกรณีขณะท่ีไก่กําลงัชนกนัในสงัเวียน เจ้าของไก่เห็นวา่ไก่ของตนสู้ไมไ่ด้และไมอ่ยากให้ไก่บาดเจ็บ

จนเกินไปหรือ “เสียไก่”ก็จะยอมแพ้ด้วยการให้พ่ีเลีย้งไปอุ้มไก่ของตนออกมาจากสงัเวียน 

     บอ่นไก่ชนกาดสมานชยัจะเปิดกิจการในคืนวนัเสาร์และบอ่นชนไก่แมย่อ่ยจะเปิดกิจการชนไก่ทกุวนั

อาทิตย์ และหยดุในวนัท่ีตรงกบัวนัสําคญัทางพทุธศาสนา หรืออยูใ่นช่วงการระบาดของไข้หวดันก 

           ในการเปล่ียนแปลงจากบอ่นชนไก่กลายเป็นธุรกิจการพนนันัน้ มีการแบง่ชัน้ของบอ่นออกมา 3 

ประเภทคือ บอ่นป่า บอ่นบ้าน และบอ่นเมือง ทําให้เห็นถงึความแตกตา่ง ระดบัความสงูต่ําของการดําเนิน

ธุรกิจการพนนั การแบง่ชัน้ของคนเลน่พนนัจากตําแหนง่ท่ีนัง่ท่ีทางบอ่นกําหนดไว้และรวมถงึบง่บอกสถานะ

คนท่ีมานัง่ ถ้านัง่ชัน้ริงไซด์หมายถงึ เศรษฐีคนมีเงิน ท่ีเรียกกนัวา่พวกกระเป๋าหนกัการเลน่พนนัตอ่รองเขา

จงึไมเ่ลน่ข้ามชัน้ และวตัถปุระสงค์ในการเข้าบอ่นชนไก่ก็เพ่ือเลน่การพนนัไมใ่ช่เพ่ือความสนกุบนัเทิง

เหมือนในอดีต ท่ีสําคญัก็คือไมเ่พียงแตก่ารเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์ในการเข้าบอ่นชนไก่เท่านัน้ หากยงั
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เปล่ียนแปลงคณุคา่ คา่นิยมในทางสนุทรียะ ความบนัเทิง ไปเป็นธุรกิจค้ากําไรหรือเอาเงินเป็นใหญ่  คน

ท่ีมาเลน่การพนนัชนไก่จงึไมเ่ฉพาะแตค่นในท้องถ่ินเทา่นัน้ยงัมีคนตา่งถ่ินท่ีเดนิทางข้ามจงัหวดัข้ามภาคเข้า

มาเลน่อีกด้วย สะท้อนถงึเครือขา่ยการพนนัท่ีไร้ขอบเขตพืน้ท่ีทางกายภาพ การท่ีบอ่นชนไก่กลายเป็นธุรกิจ

การพนนัจงึต้องเข้าไปอยูใ่นความสมัพนัธ์แบบอปุถมัภ์กบัรัฐและอํานาจทนุหรือการเมืองซึง่ต้องตอบแทน

ด้วยสิง่ของหรือสว่ย และกบัการได้รับการปกป้องคุ้มครอง เปล่ียนการควบคมุทางจารีตประเพณีมาเป็นการ

ควบคมุโดยกฎหมาย เพราะการละเลน่ชนไก่ในบอ่นไมไ่ด้เช่ือมกบัชมุชนเหมือนเช่นในอดีต 

     3.2.4.ความสัมพันธ์เชิงอาํนาจระหว่างบ่อนชนไก่ การคงอยูข่องบอ่นชนไก่ทัง้สามประเภทคือ บอ่น

เมือง บอ่นบ้าน และบอ่นป่าตา่งต้องพึง่พาอาศยักนัและกนัทัง้ทางตรงและทางอ้อม และพยามยามลด

ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ท่ีจะมีขึน้ตอ่บอ่นชนไก่ เพราะการมีบอ่นเพิม่มากขึน้ในปัจจบุนัแม้วา่ในทาง

นโยบายจะมีการควบคมุและจํากดัจํานวนก็ตาม ทําให้เกิดการแขง่ขนักนัจนนําไปสูค่วามขดัแย้งได้ การ

พึง่พาอาศยักนัระหวา่งบอ่นชนไก่ 3 ประเภทจะช่วยกนัใน 2 ประเดน็คือ 

            1) การเล่ือนระดบัชัน้ของไก่ชน ไก่ชนก็เหมือนกบันกัมวยท่ีต้องไตเ่ตา่ตวัเองจากการแขง่ขนัชกมวย

จากเวทีงานวดัไปสูเ่วทีระดบัภธูรและเข้าสูเ่วทีมวยมาตรฐานในระดบัชาต ิไก่ชนก็เชน่กนัอาจไมเ่หมือน

นกัมวยทัง้หมดเพราะไก่เป็นสตัว์จงึไมส่ามารถตอ่รองกบัคนได้ จําเป็นต้องผา่นสงัเวียนบอ่นป่าแล้วถึงเล่ือน

ขึน้ไปชนในบอ่นบ้านและบอ่นเมืองในท่ีสดุ บอ่นเมืองจงึต้องอาศยับอ่นป่าบอ่นบ้านทําการคดัสรรไก่เก่งท่ี

ชนชนะตดิตอ่กนัหลายไฟล์เข้าสูส่งัเวียน ไมเ่ช่นนัน้บอ่นเมืองก็จะไมมี่ไก่เก่งเข้ามาชน ตามปกตไิก่ชนรุ่น

ใหมจ่ะต้องผา่นสงัเวียนบอ่นป่า จากเจ้าของไก่ในพืน้ท่ีหรือเจ้าของซุ้มไก่นําไก่ชนใหมเ่ข้าประลองฝีมือ

เรียกวา่ “การจามไก่” หรือการซ้อมไก่จริงเพ่ือให้ไก่ชินกบัเสียงร้องตะโกนเชียร์จะได้ไมต่ื่นหนี โดยตดิเดมิพนั

พนนัขนัตอ่เลก็น้อย เม่ือไก่ชนชนะประมาณ 2 ไฟล์หรือเห็นวา่ไก่มีชัน้เชิงหน่วยก้านดีมีอนาคตก็จะมีคนมา

ตดิตอ่ขอซือ้ไก่เพ่ือนําไปชนกินเงินเดมิพนัตามบอ่นบ้านท่ีมีระดบัสงูขึน้ ซึง่กรณีนีเ้จ้าของไก่ท่ีไมมี่เงินทอง

มากพอท่ีจะนําไก่ไปชนในบอ่นอ่ืน เจ้าของไก่ก็จะตดัสนิใจขาย แตก่รณีบอ่นป่าท่ีอําเภอทุ่งหวัช้าง จงัหวดั

ลําพนู ชาวบ้านท่ีมาเท่ียวบอ่นไมใ่ห้ขายไก่ แตร่่วมกนัยกคณะลงขนัวางเดมิพนัไปชนท่ีบอ่นบ้านแถบอําเภอ

ลีท่ี้อยูใ่กล้เคียง ไก่ท่ีนําไปชนจงึเป็นไก่ท่ีเสมือนเป็นตวัแทนของชมุชนอําเภอทุง่หวัช้าง 

     ดงันัน้บอ่นเมืองจงึต้องอาศยับอ่นป่าบอ่นบ้านช่วยคดัสรรไก่เก่งจากแตล่ะท่ีเข้ามาประกบชนกนัโดยมี

การวางเงินเดมิพนัท่ีสงู ด้วยระบบความสมัพนัธ์เชน่นีทํ้าให้เกษตรกรท่ีเป็นเจ้าของไก่เก่งชนชนะหลายไฟล์
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ไมส่ามารถจะรักษาไก่เก่งไว้กบัตวัเอง จงึมีการเปล่ียนเจ้าของไก่เก่งจะถกูซือ้ขายและตกไปอยูใ่นมือเจ้าของ

ซุ้มไก่ใหญ่ท่ีมีเงินวางเดมิพนัสงูหรือนกัพนนัท่ีมีฐานะร่ํารวย 

           2) เร่ืองเวลาเปิดชนไก่ แทบทกุบอ่นท่ีตัง้ขึน้พยายามจะจดัสรรเวลาเปิดบอ่นไมใ่ห้ซํา้กนั เพ่ือ

ผลประโยชน์ร่วมกนัและไมเ่ป็นการแขง่ขนัแยง่ชิงลกูค้ากนั ซึง่เป็นท่ีรับรู้กนัภายในกนั ทําให้เกิดมีการชนไก่

กนัตลอดอาทิตย์หมนุเวียนคล้ายๆกบัตลาดนดัเคล่ือนท่ีเชน่ บอ่นเมืองซึง่เป็นบอ่นระดบัธุรกิจซึง่มีอยู ่2 แห่ง

แห่งหนึง่จะเปิดวนัเสาร์ อีกแห่งหนึง่จะเปิดวนัอาทิตย์ สว่นบอ่นบ้านจะมีการเปิดในวนัธรรมดา ถึงแม้วา่จะ

ขดักบัระเบียบกระทรวงมหาดไทยท่ีระบไุว้วา่ ให้เปิดบอ่นชนไก่ได้เฉพาะวนัเสาร์วนัอาทิตย์วนัใดวนัหนึง่  

         3) การมีเครือขา่ยเจ้าของบอ่น เพ่ือแลกเปล่ียนปัญหาและหนนุช่วยซึง่กนัและกนั เป็นการรวมตวั

แบบหลวมๆและมีความสมัพนัธ์โดยถือเอาเจ้าของบอ่นเมืองเป็นแมข่า่ย เน่ืองจากบอ่นใหญ่มีความสมัพนัธ์

อปุถมัภ์กบันกัการเมืองตัง้แตร่ะดบัท้องถ่ินจนถึงระดบัชาตจิงึมีอํานาจในการตอ่รองกบัรัฐในการแก้ไข

ปัญหาท่ีมีผลกระทบตอ่บอ่นชนไก่โดยตรงเช่น มาตรการแก้ไขปัญหาไข้หวดันกซึง่มีการระดมเงินทนุจากแต่

ละบอ่นชนไก่แบบลงขนัให้ตวัแทนเข้าร่วมเจรจาตอ่รองในการปรับเปล่ียนมาตรการแก้ไขปัญหาไข้หวดันกท่ี

เข้มงวดกบับอ่นชนไก่มากเกินไป สว่นประเดน็วนัเวลาในการเปิดบอ่นชนไก่มีการตอ่รองกบัหนว่ยงาน

ราชการบางหน่วยให้มีการยืดหยุน่โดยอาศยัความสมัพนัธ์สว่นตวัหรือความสมัพนัธ์ท่ีไมเ่ป็นทางการซึง่แฝง

อยูใ่นระบบราชการ ทําการผอ่นผนัวนัเวลาแบบมีการมอบสิง่ของเป็นการตอบแทน    

    3.3 การจดัการบ่อนชนไก่ 

     การจดัการบอ่นชนไก่เพ่ือให้บอ่นยืนหยดัอยูไ่ด้และมีกําไรจากการดําเนินกิจการ รวมถึงประสทิธิภาพ

ความเช่ือถือท่ีมีตอ่บอ่นชนไก่ ดงันัน้การบริหารจดัการภายในบอ่นของเจ้าของบอ่นจงึมีความจําเป็นอยา่ง

ยิ่งไมใ่ช่แคก่ารจดัการชนไก่แตพี่ยงอยา่งเดียว การจดัการบอ่นชนไก่ให้ดีจงึมีทัง้สิง่ท่ีควบคมุได้และควบคมุ

ไมไ่ด้ สิง่ท่ีควบคมุได้เช่น บอ่นมีสถานท่ีบริเวณกว้างขวาง บรรยากาศร่มเย็นไมร้่อน ท่ีนัง่ชมสบาย อาหาร

การกินดีราคาไมแ่พงมาก การป้องกนัไมใ่ห้มีการทําร้ายกนัในบอ่น เจ้าของบอ่นสามารถเช่ือมประสานให้

ไก่ชนท่ีนํามาให้ได้ชนกนัทกุคูอ่นัหมายถงึรายได้เข้าบอ่นตามมา เป็นต้น สว่นสิง่ท่ีควบคมุไมไ่ด้เช่น 

ข้อบงัคบัตามกฎหมายท่ีเป็นอปุสรรคอาทิเชน่ เวลาปิดเปิดบอ่น การห้ามไมใ่ห้ขายเคร่ืองด่ืมท่ีเป็น

แอลกอฮอล์ พฤตกิรรมฉ้อฉลของนกัพนนั ระบบอปุถมัภ์ท่ีจําเป็นต้องมีผู้ มีบารมีคอยปกป้อง ทัง้นีกิ้จกรรม

การชนไก่ ต้องตัง้อยูบ่นหลกัคณุธรรมของความไว้เนือ้เช่ือใจซึง่กนัและกนั มีกตกิารับรองร่วมกนั ถ้าใครไม่

ทําตามกฎกตกิาเชน่ หลบหนีไมจ่่ายคา่พนนัชนไก่หรือมีเงินไมพ่อจ่ายตามท่ีตกลงกนัเม่ือแพ้พนนั ถกเถียง



53 
 

กนัเม่ือฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดหลงคูพ่นนั หรือเข้าใจผิดในอตัราตอ่รองและจํานวนเงินท่ีพนนัตอ่รอง อาจเน่ืองจาก

การสื่อสารท่ีผิดพลาดหรือมีเจตนาท่ีจะโกงก็ตาม การวางยาไก่ การบวดไก่ ท่ีมีให้เห็นอยูเ่สมอ ซึง่เม่ือเกิด

ปัญหาดงักลา่ว เจ้าของบอ่นหรือทีมงานคณะกรรมการต้องเข้ามาจดัการ โดยการสอบสวนหาความจริง 

ผู้ ทําผิดจะถกูลงโทษทางสงัคมเช่น ประกาศกระจายเสียงให้เสียหน้า หรือประกาศห้ามไมใ่ห้เข้าบอ่นอีก

ตอ่ไป สว่นการทําร้ายร่างกายกนัภายในบริเวณบอ่นพยายามจะไมใ่ห้มีอยา่งเดด็ขาด เพราะวา่ถ้ามีการนํา

เร่ืองไปถึงตํารวจอาจมีถึงทําให้ปิดบอ่นได้ 

       3.3.1 ธุรกิจ/กิจการบริเวณบ่อนชนไก่ 

   บอ่นชนไก่ท่ีเปิดดําเนินการอยูใ่นปัจจบุนัจะมีบริการอํานวยความสะดวกให้คนเข้าบอ่นไมว่า่จะเข้าไป

เลน่พนนัหรือไมก็่ตาม การแตล่ะคนท่ีต้องอยูภ่ายในบริเวณบอ่นเป็นเวลานานทําให้มีการบริการท่ีคนเข้า

บอ่นจะต้องจา่ย เกิดกิจการตา่งๆตามมาเช่น 

          - การบริการรับฝากรถ ผู้ ท่ีเข้ามาดกูารชนไก่ท่ีเดนิทางมาด้วยรถสว่นตวัไมว่า่จะเป็นรถจกัรยานยนต์

หรือรถยนต์ ทางบอ่นชนไก่หรือเจ้าของท่ีมีท่ีดนิบริเวณใกล้เคียง จะมีบริการรับฝากรถโดยคดิคา่ฝากรถคนั

ละ 10 บาทสําหรับรถจกัรยานยนต์ และ 20 บาทสําหรับรถยนต์ การคาํนวณหารายได้จากกิจการรับฝากรถ

ใช้วิธีนบัจํานวนรถทัง้รถยนต์และรถมอร์เตอร์ไซด์คณูด้วยอตัราคา่รับฝากรถแตล่ะชนิด มีรายได้ 2,400 

บาทตอ่สปัดาห์ 

          - ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม บอ่นชนไก่สว่นใหญ่มีร้านขายอาหารตัง้อยูภ่ายในภายในบอ่นและ

บริเวณใกล้เคียง อาหารท่ีขายโดยทัว่ไปมีอาหารพืน้เมืองและอาหารจานเดียวตามสัง่ เชน่ ลาบ แกงออ่ม 

ชิน้หมยูา่ง ชิน้ทอด ข้าวเหนียว สว่นอาหารจานเดียวตามสัง่ จะมีทัง้อาหารปรุงและอาหารสําเร็จรูป เช่น ผดั

กระเพราไขด่าว ผดัพริก ข้าวผดั ข้าวมนัไก่ ข้าวขาหม ูข้าวหมแูดง ก๋วยเต๋ียวเป็นต้น ประเภทเคร่ืองด่ืมได้แก่ 

เหล้า เบียร์ เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลงัย่ีห้อตา่งๆ  นํา้อดัลม นํา้หวาน กาแฟ เฉพาะเคร่ืองด่ืมประเภทมี

แอลกอฮอล์โดยทัว่ไปจะขายตามร้านนอกบอ่นชนไก่ เพราะตามระเบียบของบอ่นชนไก่มีการห้ามซือ้ขาย

เหล้าเบียร์ในบริเวณบอ่น แตใ่นทางปฏิบตัขิึน้อยูก่บัความเข้มงวดของบอ่นแตล่ะแห่งซึง่ไมเ่ท่ากนั อาหาร

เคร่ืองด่ืมจะขายดีตอนหวัค่ํา หลงัจากเหน็ดเหน่ือยจากการเชียร์ไก่ชนในตอนบา่ย พกัฟืน้กําลงัเพ่ือไปเชียร์

ไก่ชนตอ่ตอนกลางคืน สําหรับการบริการขายเคร่ืองด่ืมจะบริการขายถึงท่ีนัง่บริเวณรอบสงัเวียนช่วงเวลา

พกัยกให้นํา้ไก่ เฉพาะอยา่งยิง่ช่วงฤดรู้อนอากาศร้อน พวกเชียร์ไก่มีความต้องการนํา้ด่ืม ผ้าเย็นเพิม่มากขึน้ 
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          ร้านอาหารในบอ่นชนไก่โดยทัว่ไปจะมีประมาณ 2-4 ร้านขึน้อยูก่บับอ่นแตล่ะแห่งวา่จะมีคนเข้าบอ่น

มากหรือน้อย บอ่นบ้านมีคนเข้าประมาณ 270 คนตอ่สปัดาห์ สว่นบอ่นเมืองมีคนเข้า 150 คนตอ่สปัดาห์ 

รายได้ร้านโดยเฉลี่ยประมาณ 12,000 บาทตอ่สปัดาห์ 

          - ร้านขายอปุกรณ์ ยา อาหารเสริมไก่ชน บอ่นชนไก่แทบทกุแหง่จะมีการขายอปุกรณ์ ยา อาหาร

เสริมสําหรับไก่ชน มีทัง้ยาแผนใหม ่ยาสมนุไพร มีสรรพคณุรักษาโรค ประเภทกระตุ้นประสาท ยาชกํูาลงั

หรือยาโด๊ป ร้านเหลา่นีอ้าจเป็นสาขาหรือมีคนรับของมาขายจากเจ้าของยา อปุกรณ์ เจ้าของบอ่นจะ

อนญุาตให้นําเข้ามาขายโดยเก็บเป็นคา่วางแผงหรือคา่ใช้ไฟฟ้า 

          - บริการให้เช่าเบาะนัง่ชัน้ริงไซด์ ทางบอ่นจะให้บริการเช่าเบาะนัง่ชัน้หน้าสดุตดิสงัเวียนแถมผ้าเยน็

และสมดุจดบนัทกึการตอ่รองชนไก่โดยคดิคา่บริการเบาะละ 100 บาท สว่นมากผู้ ท่ีมานัง่ยอมมกัจะตอ่รอง

ไมย่อมจ่ายคา่บริการ เน่ืองจากมีความรู้จกัคุ้นเคยกบัเจ้าของบอ่น สว่นบอ่นเมืองนัน้จะเรียกบริการนีว้า่

ขายสมดุเอาเงินสง่นายหมายถึง เงินท่ีได้จากการขายสมดุจะเป็นคา่สง่สว่ยให้ตํารวจบางหนว่ย ซึง่จะเก็บ

คา่สมดุจากนกัเลน่พนนัระดบัวีไอพีท่ีนัง่บนท่ีตดิกบัสงัเวียน 2 แรกเก็บคนละ 100 บาท ซึง่จํานวนคนท่ีนัง่

ในสงัเวียนแถว 1 และ 2 รวมกนัมี 64 คน สว่นท่ีนัง่แถวท่ี 3 ,4,5 นัน้แล้วแตจ่ะให้สว่นใหญ่จะให้คนละ 20-

30 บาท  

       3.3.2 รายรับรายจ่ายบ่อนชนไก่  

 รายรับรายจ่ายของบอ่นชนไก่แตล่ะแห่งมีความแตกตา่งกนัเป็นอยา่งมากตามสภาพเศรษฐกิจสงัคมของ

แตล่ะท้องถ่ินท่ีบอ่นชนไก่ตัง้อยู ่จากการพฒันาให้บอ่นกลายไปเป็นธรุกิจการพนนัชนไก่มากวา่เพ่ือความ

บนัเทิงสนกุสนานดงัเช่นเม่ือก่อน ซึง่ต้องการรายได้และกําไรจากการประกอบการสงูสดุและเสียต้นทนุต่ํา

ท่ีสดุ ดงันัน้ทางเจ้าของบอ่นจงึต้องการหารายได้จากการประกอบกิจการภายในบอ่นให้มากกวา่รายจ่าย 

จงึต้องมาดรูายการรายรับรายจ่ายของบอ่นชนไก่วา่มีก่ีรายการเป็นจํานวนเท่าไหร่ ทําไมบอ่นชนไก่ถึงอยูไ่ด้ 

และเบือ้งหลงัการคดิรายรับรายจ่ายบอ่นชนไก่ มีได้ 2 แนวคดิคือ 

       1).แนวคดิการผกูขาดการให้การบริการ เจ้าของบอ่นจะดําเนินกิจการเองหมดเช่น ร้านขายอาหาร

เคร่ืองด่ืมซึง่เป็นกิจการท่ีสร้างรายได้สงู บริการท่ีจอดรถ ยกเว้นกิจการขายยา และเจ้าของบอ่นมกัจะให้

ญาตพ่ีิน้องมาเปิดร้าน รายได้เข้าบอ่นจะมีทัง้รายได้ท่ีได้จากการดําเนินกิจการโดยตรงกบัรายได้ท่ีเป็นคา่
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เช่ากิจการ ทํานองเดียวกนัรายจ่ายเจ้าของบอ่นก็จะต้องรับผิดชอบรายจ่ายทัง้หมด บอ่นชนไก่ท่ีตัง้ขึน้สว่น

ใหญ่จะใช้แนวคดิผกูขาดการให้บริการท่ีเจ้าของบอ่นเป็นแนวทางในการดําเนินกิจการ 

       2).แนวคดิการกระจายรายได้สูช่มุชน แนวคดินีเ้จ้าของบอ่นจะดําเนินกิจการเฉพาะการจดัการชนไก่ซึง่

มีรายได้จากการหกัคา่เปอร์เซนต์การเดมิพนัชนไก่ร้อยละ 10 ของวงเงินเดมิพนั สว่นกิจการอ่ืนๆจะให้

ชาวบ้านซึง่เป็นสมาชิกกลุม่แมบ้่านเป็นผู้ ดําเนินการเองเช่น การทําร้านอาหาร สว่นบริการท่ีจอดรถจะให้

เจ้าของท่ีดนิท่ีอยูต่ดิกบับอ่นชนไก่เป็นผู้ ดําเนินการเอง จะเก็บเป็นรายได้เข้าบอ่น เฉพาะคา่นํา้คา่ไฟฟ้า

เท่านัน้ นอกจากนัน้ทางบอ่นชนไก่ยงัต้องคืนรายได้หรือกําไรตอ่กิจกรรมชมุชน ตามแตช่มุชนจะเสนอมา

เช่น การสร้างศนูย์การเรียนรู้ชมุชน สร้างเมรุท่ีป่าช้า ชดุกีฬาเยาวชน ช่วยเหลืออทุกภยั เป็นต้น การเกิดขึน้

ของแนวคดินีมี้ขึน้เน่ืองจากผู้ ก่อตัง้บอ่นชนไก่เป็นผู้ นําชมุชนท่ีชาวบ้านให้ความเคารพนบัถือ เม่ือมีการฟืน้ฟู

บอ่นชนไก่ภายหลงัวิกฤตไข้หวดันกปี 2552 ทางเจ้าของบอ่นได้มีการปรึกษาหารือกนัระหวา่งกรรมการ

หมูบ้่าน ผู้ นํา ผู้อาวโุส ก่อนท่ีจะเปิดกิจการบอ่นชนไก่ตอ่ไป บอ่นจงึกลายเป็นสว่นหนึง่ในชมุชนและถกู

ควบคมุโดยชมุชนมาแตต้่น  บอ่นชนไก่ท่ีมีแนวคดิกระจายรายได้สูช่มุชนมีอยูเ่พียงแห่งเดียวคือ บอ่นชนไก่

ชมุชนบ้านออน อําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม ่

    ภายใต้ความแตกตา่งของสองแนวคดิดงักลา่ว ทําให้วธีิคํานวณรายรับรายจ่ายของบอ่นชนไก่มีความ

แตกตา่งไปด้วย สว่นท่ีคดิตรงกนัแทบทกุบอ่นก็คือ รายได้หลกัมาจากเปอร์เซน็ต์เงินเดมิพนัชนไก่ร้อยละ 10 

โดยบอ่นบ้านต้องการให้ได้จํานวนคูไ่ก่ชนให้มากอยา่งต่ํา 20 คูแ่ม้วา่วงเงินเดมิพนัจะน้อย สว่นบอ่นเมือง

ต้องการคูไ่ก่ชนแค ่5 คู ่แตล่ะคูมี่วงเงินเดมิพนั 110,000 บาทขึน้ไป 

   การคดิคํานวณรายได้เข้าบอ่นชนไก่จากเงินเดมิพนั โดยปกตเิจ้าของไก่ชนทัง้สองฝ่ายจะเงินเดมิพนัและ

บวกด้วยเงินร้อยละ 10 ของจํานวนเงินเดมิพนัท่ีทางบอ่นจะได้รับ ดงัจะเห็นได้ในตวัอยา่งตารางท่ี 6 กบั

ตารางท่ี 7 

 ตารางท่ี  6  ข้อมลูจํานวนคูไ่ก่ชนจํานวนเงินเดมิพนัของบอ่นชนไก่ชมุชนบ้านออน วนัท่ี 1 เมษายน 2555  

( ฤดรู้อน ) 

    คูท่ี่ คูไ่ก่ชนระหวา่ง จํานวนเงินเดมิพนั/บาท รายได้เข้าบอ่นชนไก่/บาท 
1 ส.ขวญัเวียง-เพชรรวมชยั 3,300 300 
2 ป่าไผ-่เพชรโชคชยั 3,300 300 
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3 แดงน้อย ส.ก่ิงไผ-่ทรายทอง2 22,000 2,000 
4 ส.โป่งคุ้ม-ต้นดู ่ 3,300 300 
5 แดงไอพน่-ป่าไผ ่ 11,000 1,000 
6 ป่าไผ-่ส.นพคณุ 5,500 500 
7 พยคัฑ์บ้านออน-ส.สนัดอย 5,500 500 
8 เพชรบวกค้าง-ส.ฉกรร 5,500 500 
9 ป่าดงโป่งไหล-บ้านออน 3,300 300 
10 นํา้ไป่ลี-้ลําพนู 3,300 300 
11 เสนป่าสกั-แมคื่น 3,300 300 
12 สนัโค้ง-เพชรโยธิน 11,000 1,000 
13 ไก่นครพิงค์-ออนกลาง 5,500 500 
14 ฉลามขาว-สนัฮกฟ้า 3,300 300 
15 ปากเหมือง-ลําพนู 5,500 500 
16 ปาร์ควิว-ออนเหนือ 11,000 1,000 
17 ต้นจนัทน์-ออนหลวย 2,200 200 
18 ป่าเป้ง-ป่าไผ ่ 7,700 700 
19 ช.ออมชยั-เพชรริมคลอง 3,300 300 
20 ป่าไผ-่เชียงแสน 5,500 500 
21 ส.เพชรดํา- ออนกลาง 5,500 500 
22 เพชรหมู5่-จามเทวี 3,300 300 
23 นําชยั-เพชรบวกค้าง 11,000 1,000 
24 ห้วยไซ-ส.อินทนนชยั 3,300 300 
25 เสน่ห์ป่าสกั-เพชรโยธิน 22,000 2,000 
26 แสงนําชยั-เด่ืองกั 3,300 300 
27 มว่งม้า-เสน่ห์ป่าสกั 22,000 2,000 
 รวม 204,700 20,470 
 

ท่ีมา : บอ่นชนไก่ชมุชนบ้านออน 
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ตารางท่ี  7     ข้อมลูจํานวนคูไ่ก่ชนจํานวนเงินเดมิพนัของบอ่นชนไก่ชมุชนบ้านออน วนัท่ี 2 กรกฎาคม 

2555 (ฤดฝูน) 

ลําดบั                 คูช่นระหวา่ง 
 

จํานวนเงินเดมิพนั รายได้เข้าบอ่น 

1 สนัผีเสือ้ – ป่าบง   2,200 200 
2 หนุ่มบ้านไร่ – ก.พทุธิ 22,000 2,000 
3 สนัฮกฟ้า – ชา่งเค่ียน   3,300 300 
4 ป่าสนัขวาง – แสงตะวนั   5,500 500 
5 ดอนจัน่ – แสงนําชยั   2,200 200 
6 โชคแสนชยั – บอ่สร้าง   5,500 500 
7 ส.ทรายมลู – ออนเหนือ   5,500 500 
8 ศรีบวัเงิน – ป่าไผ ่   2,200 200 
9 ปากเหมือง – สนักลาง   3,300 300 
10 ส.ดอกแดง – ปากเหมือง   3,300 300 
11 แมริ่ม – ช.ชายงาม   2,200 200 
12 ช.อดุมชยั – เพชรโยธิน 11,000 1,000 
13 ส.หลงัสวน – สหกรณ์   3,300 300 
14 แมผ่าแหน – ช่างเค่ียน   5,500 500 
15 เพชรบวกค้าง – ออนเหนือ   5,500 500 
16 ส.สวนผกั – หลกัปัน   3,300 300 
17 เพชรบวกค้าง – ทรายทอง 2 22,000 2,000 
18 พยคัฆ์ลงิลม – ฉลามขาว   5,500 500 
19 สวนมะขาม – ป่าไผ ่   5,500 500 
20 หลงักาด – แสงตะวนั   2,200 200 
21 มอ่นแสงดาว – ป่าไผ ่ 11,000 1,000 
 รวม 113,300 11,330 
 

ท่ีมา : บอ่นชนไก่ชมุชนบ้านออน 
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  จากข้อมลูในตารางท่ี 6 และ 7 จะถกูนํามาคํานวนหารายได้เข้าบอ่นชนไก่ได้ดงันี ้   

- จํานวนคูไ่ก่ชนในบอ่นโดยเฉลี่ย (27+21) / 2  =  24  คูต่อ่สปัดาห์ 

- รายได้เปอร์เซน็ต์เดมิพนัไก่ชน (11,330+20,470)/2= 15,900 บาท/สปัดาห์ หรือ 63,600 บาทตอ่เดือน 

     รายรับของบอ่นชนไก่ตอ่เดือน 

     1) คา่เปอร์เซน็ต์เงินเดมิพนัชนไก่     63,600    บาท 

     2) คา่เบาะนัง่/ผ้าเย็น/สมดุบนัทกึ     26,400   บาท     

     3) ขายอาหารเคร่ืองด่ืม                   48,000   บาท 

     4) คา่ฝากรถ                                    9,600   บาท 

                          รวมรายรับ              147,600   บาท 

     รายจ่ายของบอ่นชนไก่ตอ่เดือน 

     1) คา่ตอบแทนกรรมการ                16,000   บาท 

     2) คา่นํา้/ไฟฟ้า                               3,000    บาท 

     3) คา่รอยลัตี ้                                 5,000    บาท 

     4) คา่สว่ย( จ่ายให้ 3 หนว่ยงาน )     8,000    บาท    

     5) คา่ธรรมเนียม/ภาษี                       660    บาท 

     5) คา่เก็บขยะ                                  400    บาท 

                                                รวม  27,580   บาท 

 - บอ่นชนไก่มีรายได้ทัง้สิน้ = 147,600 – 27,580 = 120,020 บาทตอ่เดือน 
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 - หมายเหต ุ: 1. บอ่นชนไก่บางแหง่เช่น บอ่นชมุชนบ้านออนไมไ่ด้คดิคา่อาหารและเคร่ืองด่ืม คา่ฝากรถ 

เป็นรายรับของบอ่นดงันัน้ แตค่ดิคา่ไฟฟ้าเดือนละ 800 บาท รายได้ของบอ่นชมุชนบ้านออน จงึอยูท่ี่ 

90,800 -27,580 = 63,220 บาทตอ่เดือน 

                    2. รายได้ของบอ่นชนไก่เป็นรายได้ท่ียงัไมไ่ด้หกัจากต้นทนุท่ีด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ผ้าเย็น 

สมดุ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆเช่น คา่บํารุงซอ่มแซมอาคารสถานท่ี คา่สมทบกิจกรรมในชมุชน คา่บริหารจดัการ 

คา่ตดิตอ่ประสานงานกบัทางราชการ รายได้สทุธิของบอ่นชนไก่อาจต้องต่ํากวา่นี ้

    สรุป รายรับท่ีมีมากกวา่รายจ่ายของบอ่นพนนัชนไก่ แม้จะดเูหมือนวา่ประสบผลสําเร็จทางธุรกิจ บอ่น

การพนนัอยูไ่ด้โดยไมข่าดทนุ แตภ่ายใต้การดํารงอยูข่องระบบอปุถมัภ์แบบราชการ ทําให้บอ่นชนไก่ต้อง

แบกรับภาระในการหาทนุมาอดุหนนุทําให้ระบบนีย้งัฝังรากลกึในสงัคมชมุชน ดงัจะเห็นได้จากรายจ่ายของ

บอ่นชนไก่ไมว่า่จะเป็นคา่สว่ยก็ดี คา่แสดงความจงรักภกัดี(Royalty)ก็ดี จ่ายเฉล่ียเดือนละ 5,000 บาท

(แล้วแตข่นาดของบอ่น)หมายถึง คา่ใช้จา่ยในกิจกรรมของข้าราชการท่ีทางบอ่นถกูขอร้องแกมบงัคบัให้จ่าย

เพ่ือแสดงถึงการยืนยนัท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์แบบเดมิ อยูภ่ายใต้อารักขาของเจ้านายโดยความเช่ือมัน่วา่

วา่จะได้รับการตอ่สญัญาใช้สถานท่ีเปิดบอ่นชนไก่ในปีถดัไปเป็นการตอบแทน ตวัอยา่งกิจกรรมของทาง

ราชการซึง่ทางบอ่นชนไก่มกัจะเรียกวา่ “ภาษีสงัคม” ท่ีเจ้าของบอ่นบางคนวิจารณ์วา่ “คา่ธรรมเนียมภาษี

ท่ีเฮาจ่ายอยูม่นับเ่ทา่ใด แตค่า่ภาษีสงัคมน่ีมนัหนกั ขอมาเท่าใดก็ต้องจ่าย ถ้าเก็บคา่ธรรมเนียมภาษีแพง

ขึน้เฮาบว่า่เพราะเอาเงินเข้าหอเข้าคลงั หลวงเป่ินเอาไปพฒันาประเทศ สว่นรวมจะได้ประโยชน์ แตภ่าษี

สงัคมน่ีมนัเอาเข้ากระเป๋าตวัเก่า ประเทศชาตบิไ่ด้ประโยชน์อะหยงั” หมายความวา่ คา่ธรรมเนียมภาษีท่ี

ทางบอ่นจ่ายไมส่งูมาก แตเ่สียคา่ภาษีสงัคมสงูมาก ถ้ามีการเก็บคา่ธรรมเนียมภาษีเพิ่มขึน้ก็ยนิดีจ่าย

เพราะเงินท่ีจา่ยไปนัน้จะเข้าคลงัเป็นงบประมาณพฒันาประเทศเพ่ือสว่นรวมของประเทศ แตภ่าษีสงัคมท่ี

เสียไปจะเอาเข้ากระเป๋าข้าราชการ ประเทศชาตไิมไ่ด้ประโยชน์อะไร กิจกรรมข้าราชการท่ีมีอยูป่ระจําอาทิ

เช่น คา่เลีย้งต้อนรับเจ้านายทกุฝ่าย คา่บตัรการกศุล คา่รางวลังานเทศกาลตา่งๆ คา่ซองกฐินผ้าป่าและ

คา่ใช้จ่ายพิธีตา่งๆ งบพธีิของชนชัน้สงูในสงัคม(Elites) กิจกรรมเหลา่นีต้้องใช้งบจํานวนมากหรือมีงบ

ราชการน้อยไมพ่อ อยูน่อกเหนือรายจ่ายของทางราชการ เป็นต้น สว่นคา่สว่ยเป็นข้อตกลงท่ีอยูเ่หนือ

กฎระเบียบราชการท่ีวางไว้ ระหวา่งเจ้าของบอ่นกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องบางหน่วย การรับการจา่ยกระทํา

การอยา่งเป็นระบบและไมเ่ปิดเผยแตเ่ป็นท่ีรู้กนัอยูท่ัว่ไป ตวัเลขของรายจ่ายนีใ้นแตล่ะบอ่นไมแ่นน่อน

ขึน้อยูก่บัการเจรจาตอ่รอง และสถานะของเจ้าของบอ่น บอ่นชนไก่ท่ีมีนกัการเมืองหนนุหลงัเช่น บอ่นชนไก่



60 
 

ริมปิงซึง่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพ่ือไทยหนนุอยู ่อาจไมต้่องจ่ายคา่สว่ยหรือจ่ายแตน้่อยแตก็่ยงั

ต้องจ่ายคา่แสดงความจงรักภกัดีแทน นอกจากนัน้สิง่ท่ีเจ้าของบอ่นกงัวลก็คือ คา่สว่ยนบัวนัจะเพิม่ขึน้ซึง่

เช่ือมโยงอยูก่บัการโยกย้ายตําแหนง่ของผู้บงัคบับญัชา ดงันัน้เม่ือเม่ือมีการโยกย้ายคนเก่าไปคนใหมม่าก็

ต้องมีการเจรจาตอ่รองกนัใหม ่ท่ีคา่สว่ยสงูขึน้เพราะหน่วยงานราชการบางหนว่ยมีหนว่ยยอ่ยๆอีกห้าหน่วย 

ซึง่ทางบอ่นจะต้อง “ใสซ่อง” ห้าซองไปให้ 

       การท่ีบอ่นชนไก่มีรายจ่ายท่ีเป็นคา่แสดงความจงรักภกัดี คา่สว่ย ซึง่เปรียบเสมือน ท่อนํา้เลีย้งระบบ

อปุถมัภ์ให้ระบบราชการ นกัการเมืองท่ีเก่ียวข้อง ให้เจริญงอกงามเช่ือมโยงเป็นเครือขา่ยเชิงอํานาจ

ระดบัประเทศ ดงันัน้จงึเป็นท่ีเข้าใจได้วา่ การท่ีพยายามจะคมุกําเนิดหรือจํากดับอ่นพนนัชนไก่ไมใ่ห้เพิม่ขึน้

นัน้ไมเ่ป็นจริงในทางปฏิบตั ิแม้วา่จะมีพระราชบญัญตักิารพนนัปี 2478 และระเบียบกระทรวงท่ีออกมา

ตามหลงัจากอดีตจนถึงปัจจบุนัแล้วก็ตาม ระบบการเมืองแบบอปุถมัภ์หรือประชาธิปไตยอปุถมัภ์จงึต้อง

อาศยัธุรกิจการพนนัทกุชนิดรวมทัง้การพนนัชนไก่เป็นเคร่ืองมือรักษาความสมัพนัธ์ รักษาสถานะลําดบัขัน้

สงูกวา่เอาไว้(Hierarchy)และการท่ีทางการและสงัคมได้ตอกยํา้ภาพลกัษณ์ของบอ่นชนไก่ในทางเสื่อมเสีย 

แตท่างการได้ใช้ภาพลบของบอ่นชนไก่นัน้ให้เป็นประโยชน์กบัตนเอง จนบอ่นชนไก่ไมส่ทิธ์ิตอ่รองจํายอมอยู่

ในระบบความสมัพนัธ์แบบอปุถมัภ์ตอ่ไป ทํานองเดียวกนัภายใต้ระเบียบกฎหมายท่ีมีอยู ่สทิธิชมุชนในทาง

ปฏิบตัยิงัไมป่กป้องบอ่นชนไก่และทางบอ่นชนไก่เองก็ยอมรับภาพลกัษณ์ท่ีคนอ่ืนแปะป้ายให้ บอ่นชนไก่จงึ

ต้องยอมเข้าสูร่ะบบอปุถมัภ์ต้องจ่ายคา่นํา้เลีย้งเพ่ือให้บอ่นดํารงอยูไ่ด้ในฐานะ “เป็นแหลง่หาเงินจาก

ชาวบ้านท่ีเป็นนกัการพนนัไว้เลีย้งนาย” และการท่ีบอ่นชนไก่มีนกัการเมืองบางคนอยูเ่บือ้งหลงั เพราะ

นกัการเมืองเหลา่นีใ้ช้บอ่นชนไก่เป็นสถานท่ีแสดงความสมัพนัธ์กบัผู้ มีอํานาจในสงัคมให้กบัชาวบ้านท่ีเข้า

บอ่นได้เห็นเป็นการเสริมสร้างสะสมบารมี บอ่นจงึเป็นช่องทางไตเ่ต้าของนกัการเมืองในฐานะท่ีตนเอง

สามารถเข้าถงึอํานาจและผลประโยชน์เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ชาวบ้านในการเลือกตัง้ตอ่ไป 

  3.3.3 บ่อนกับการจัดการชนไก่ 

   การพนนัชนไก่จะเกิดขึน้ไมไ่ด้ถ้าปราศจากบอ่นชนไก่ บอ่นจงึเป็นสถานท่ีท่ีเช่ือมโยงบคุคล/กลุม่คนตา่งๆ

ท่ีเก่ียวข้องมายกระดบัความสมัพนัธ์ซึง่ไมใ่ช่แคก่ารชนไก่เท่านัน้ แตย่งัผลในการสานตอ่และกระชบั

ความสมัพนัธ์ด้านอ่ืนๆด้วย 

   ในด้านการพนนัชนไก่ บอ่นจะเป็นตวักลางในการจดัการให้มีการชนไก่ ซึง่จะมีขัน้ตอนการชนไก่ดงันี ้
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     การนําไก่ออกชน ไก่ท่ีนําออกชนได้ต้องผา่นการทํานบํุารุงและฝึกซ้อมมาแล้วเป็นอยา่งดี สภาพของ

ไก่อยูใ่นสภาพกําลงัคกึและแข็งแรงเตม็ท่ี ในค่ําคืนก่อนจะถึงรุ่งเช้าซึง่เป็นวนัท่ีจะนําไก่ออกชน เจ้าของไก่

จะต้องคอยดแูลวา่ไก่นอนหลบัเป็นปกตหิรือไม ่มีอะไรมากวนให้ไก่ต่ืนตกใจหรือเปลา่ 

    นอกจากการหลบันอนของไก่แล้ว ยงัมีเคลด็สําหรับให้สงัเกตดไูก่ตวัท่ีจะออกชนวา่จะแพ้หรือชนะ นัน่คือ

ถ้าไก่ยอบตวันอนตามสบายและนอนหลบัสนิท แสดงวา่มีโอกาสชนะมากกวา่แพ้ 

    แตถ้่าไก่ยืนหลบั หวัตก แสดงวา่ไก่มีโอกาสแพ้มากกวา่ชนะ ดงันัน้ไมค่วรนํากาออกชนเป็นอนัขาด 

นอกจากนัน้ ให้จดจําทิศท่ีไก่นอนหนัหวัไปทางทิศนัน้ให้ดี ถงึเวลาเช้าจะนําไก่ออกจากบ้านหรือออกจากซุ้ม

ให้ออกไปในทางทิศเดียวกนักบัท่ีไก่นอนหนัหวั จงึจะได้ชยัชนะ 

   เคลด็ลบัอีกอยา่งหนึง่ในการดลูกัษณะไก่นอนเพ่ือให้ไก่ได้รับชยัชนะในการชนก็คือ ให้สงัเกตดแูมไ่ก่ท่ี

กําลงัฟักไขอ่ยูใ่นเล้าวา่แมไ่ก่หนัหวัไปในทางทิศใด ในคืนก่อนจะนําไก่ออกชนให้จําไว้ให้แมน่ เม่ือนําไก่ไป

ถึงสนามและเอาเข้าประจําท่ีในสงัเวียน ควรหนัหน้าไก่ท่ีจะปลอ่ยเข้าชนให้ตรงกบัทิศท่ีแมไ่ก่นอนฟักไขหนั

หน้า เพ่ือท่ีวา่ไก่จะได้ทรหดอดทน และมีความพากเพียรในการตอ่สู้ เฉกเช่นเดียวกบัท่ีแมไ่ก่ทรหดและ

พากเพียรตอ่การฟักไข ่หรือเม่ือไก่เราเข้าชนแล้วตกเป็นเบีย้ลา่ง ถกูคูต่อ่สู้ถลม่เลน่งานจนย่ําแย ่ยอ่พลกิ

สถานการณ์ กลบัมาเอาชนะได้เช่นเดียวกบัแมไ่ก่ท่ีพลกิไขใ่ห้กลบัข้างฟักตอ่ได้ 

   การถือโชคลางในการนําไก่ออกชนประการหนึง่ก็คือ เวลานําไก่ออกจากบ้านมาชนห้ามมีผู้ ร่วมทาง ร่วม

ขบวนเดนิทางไปพร้อมๆกนั 4 คนเพราะจะเท่ากบัจํานวนผู้หามศพไปป่าช้า ถือวา่เป็นอปัมงคลอยา่งยิ่ง ไม่

ควรกระทําหรือห้ามไมใ่ห้นําไก่ออกชนคราเดียวกนั 4 ตวั ซึง่เป็นนยัความหมายประหนึง่ไก่ 4 ตวัช่วยกนั

หามเจ้าของไปฝังเช่นกนั 

   หรือเวลานําไก่ออกชน ถ้าเจอขบวนแห่ศพ หรือรถขนโลงศพแลน่ผา่นตดัหน้า หรือผา่นบ้านซึง่มีคนตาย

ตัง้ศพไว้ท่ีบ้าน ควรล้มเลกินําไก่ออกชนในวนันัน้เสีย เพราะเอาไปชนเม่ือไหร่มีแตแ่พ้เม่ือนัน้ 

     การเปรียบไก่ เจ้าของไก่จากท่ีตา่งๆจะนําไก่มาเปรียบไก่เพ่ือจบัคูไ่ก่ชนวา่เหมาะสมวา่จะได้ชนหรือไม ่

เม่ือได้คูท่ี่เหมาะสมและไมเ่สียเปรียบคูต่อ่สู้ เสร็จแล้ว ยงัต้องทําการตกลงวางเงินเดมิพนักนั เม่ือเป็นท่ีพอใจ

กนัทัง้สองฝ่าย ก็จะแจ้งไปยงัฝ่ายกรรมการประจําบอ่นให้ลงทะเบียนและจดัลําดบัท่ีจะได้ลงสงัเวียนชนไก่ 

พร้อมกบัวางเงินเดมิพนัไว้กบัคณะกรรมการ กรรมการจะนําสีมาป้ายท่ีแข้งไก่ทัง้คูเ่ป็นการบอกให้รู้วา่ไก่ตวั

นัน้มีคูช่นแล้ว เจ้าของไมมี่สทิธ์ินําไก่ไปเปรียบกบัไก่ชนตวัอ่ืน 
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    สว่นวธีิการเปรียบไก่ไมใ่ห้เสียเปรียบนัน้ มีเทคนิคหรือเคลด็ลบัท่ีสามารถเปิดเผยได้หลายประการขึน้อยู่

กบัประสบการณ์ของเจ้าของไก่ชนซึง่พอจะถ่ายทอดออกมาได้ดงันี ้

  กรณีการนําไก่ออกไปชนเองจะต้องมีการดไูก่เปรียบให้ขาดให้ได้เปรียบทางชัน้เชิง และดใูห้ออกวา่ไก่เรา

ได้เปรียบอะไรเสียเปรียบอะไรถ้าประเมินได้แล้วก็วางเดมิพนักนัเลย นอกจากนัน้ตอนเปรียบไก่ก่อนลงเดมิ

พนัให้ดวูา่ซุ้มไก่ท่ีเราจะตีด้วยนัน้เป็นซุ้มแบบไหนเช่น เป็นซุ้มใหญ่ มีทนุเยอะ และเจ้าของซุ้มเป็นคนชอบ

ตอ่แล้วดวูา่เขาตีได้แคไ่หนซึง่เป็นหลกักว้างๆท่ียดึถือกนัมา แตแ่ท้จริงแล้วการเปรียบไก่เป็นการช่วยไก่อีก

ทางหนึง่ถ้าต้องการเอาชนะ เพราะไก่เปรียบกนัเองไมไ่ด้ การเปรียบไก่จงึเป็นการประเมินอปุกรณ์การตอ่สู้

ขัน้ต้นของทัง้สองฝ่าย ก่อนตดัสนิวา่จะสามารถเอาชนะคูต่อ่สู้ได้หรือไม ่

     โดยปกตกิารเปรียบไก่จะทํากนัท่ีบอ่นไก่ช่วงเวลาเช้าแตปั่จจบุนันิยมกนันําไก่มาเปรียบช่วงสายเวลา 11 

นาฬิกา และเร่ิมทําการชนไก่กนัตอนบา่ยโมง การเปรียบไก่นัน้ เจ้าของบอ่นมีบทบาทสําคญัในการเช่ือม

ประสานให้เจ้าของไก่นําไก่มาเปรียบกนั ขณะเปรียบไก่จะมีบรรยากาศของการตอ่รองใช่เลห์่เหล่ียมละ

ข้อมลูเพ่ือให้ได้มาซึง่ความได้เปรียบฝ่ายตรงข้าม เฉพาะไก่ชนท่ีมีช่ือเสียงมีประวตัชินชนะมาหลายครัง้หรือ

เจ้าของไก่มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในความเป็นนกัเลงใจถึง ถ้ามีการตกลงชนกนัแล้ว ก็จะมีการวางเงินเดมิพนั

สงู ซึง่วงเงินเดมิพนัสงูดงักลา่วจะทําให้บอ่นชนไก่นัน้ได้รับการกลา่วถงึเป็นการดงึบรรดาเซียนพนนัให้เข้า

บอ่นมากขึน้ 

    การเปรียบไก่ชนจะใช้วิธีเทียบเคียงรูปร่างนํา้หนกัให้พอๆกนั บางคนดลูะเอียดถงึกบัต้องชัง่นํา้หนกัดงันัน้

ทางเจ้าของบอ่นต้องมีเคร่ืองชัง่นํา้หนกัไว้เผ่ือ ประกอบทัง้การดรููปร่าง ดคูวามสงูต่ํา ดงันัน้การเปรียบไก่

เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าของไก่ได้พิจารณาไตร่ตรอง และตดัสนิใจวา่ถ้าจะให้ไก่ชนกนัไก่ของตนเองจะมีข้อ

ได้เปรียบเสียเปรียบกนัอยา่งไร และเป็นธรรมดาอยูเ่องท่ีเจ้าของไก่ตัง้ข้อกําหนดไว้ในใจวา่ไก่ของตนเอง

ต้องได้เปรียบไก่คูต่อ่สู้ หรือต้องได้เปรียบไมอ่ยา่งใดอยา่งหนึง่จงึจะยอมตกลงชนด้วย การชนไก่แตล่ะครัง้

ต้องมีผลการแพ้ชนหรือเสมอซึง่มีโอกาสน้อยมาก หากถามเจ้าของไก่ชนตวัท่ีแพ้วา่เพราะเหตใุดไก่ถงึแพ้ 

มกัได้คําตอบวา่ตดัสนิใจผิดพลาดอาจเพราะพิจารณาไมดี่ไมร่อบคอบเช่น ไก่ตนเสียเปรียบนกึวา่ได้เปรียบ 

หรืออาจเป็นเพราะขาดประสบการณ์ แม้วา่เจ้าของไก่ชนจะมีความสามารถในการเลีย้งไก่ได้ดี แตฝี่มือการ

เลีย้งอยา่งเดียวไมพ่อ ต้องมีความรู้ความสามารถในการเปรียบไก่ด้วย หากไมส่ามารถหาคูท่ี่เหมาะสมหรือ

เปรียบไก่แล้วเป็นรอง โอกาสท่ีจะชนะก็เป็นเร่ืองยาก การเปรียบไก่จงึเป็นหวัใจหลกัท่ีสําคญัของการชนไก่ 
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ซึง่แตล่ะคนมีเทคนิควธีิการเปรียบไก่ไมเ่หมือนกนั เพ่ือจะหลีกเล่ียงข้อผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ เจ้าของไก่ท่ีนํา

ไก่มาเปรียบสว่นมากจะอาศยัหลกัการดงันี ้

         1. นํา้หนกั ใช้ฝ่ามือทัง้สองโอบรอบอกไก่ให้นิว้หวัแมมื่อสอดเข้าไปใต้ปีกหรือทบัลงไปบนปีกก็ได้ 

เพ่ือให้หวัแมมื่อจรดกนั สว่นใต้อกไก่ท่ีอยูภ่ายใต้อุ้งมือปลายนิว้กลางจะจรดกนัพอดี แล้วยกไก่ให้ลอยขึน้

จากพืน้ เป็นการกะนํา้หนกัไก่ด้วยมือ ถ้าเห็นวา่นํา้หนกัเท่ากนัหรือใกล้เคียงกนัเป็นอนัใช้ได้ แตต้่อง

พิจารณาเพิ่มเตมิด้วยวา่ ไมใ่ช่นํา้หนกัไก่ท่ีอดุมสมบรูณ์เกินไปขาดการฟิตซ้อมซึง่ทําให้เสียเปรียบ หากแต่

เป็นนํา้หนกัไก่ท่ีฟิตซ้อมมาเท่านัน้ 

            2. อาย ุลําดบัตอ่มาต้องดอูายวุา่ใกล้เคียงหรือไม ่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากวา่ไก่ของฝ่ายเราเป็นไก่

หนุ่มหรืออายยุงัน้อยอยูย่ิง่ต้องดลูะเอียดเป็นพเิศษ หากวา่ไปชนกบัไก่ท่ีมีอายมุากกวา่ และยืดเยือ้ไป

นํา้หนกัใกล้เคียงเป็นใช้ได้ 

           3. รูปร่าง ไก่ชนบางตวัอาจมีนํา้หนกัเทา่กนัหรือใกล้เคียงกนัแตรู่ปร่างตา่งกนั ไก่ท่ีมีโครงกระดกู

ใหญ่มกัแข็งแรง บกึบนึ มีลําหกัลําโคน่หนกัหนว่ง แตมี่ความอืดอาดช้ากวา่ไก่ท่ีโครงร่างสงูประเปรียว สว่น

ไก่ท่ีมีโครงร่างสงูเพรียว มกัวอ่งไวปราดเปรียวกวา่ไก่ท่ีมีรูปร่างเตีย้แตล่กูเตะลกูตีมกัเบาไมห่นกัหนว่ง

รุนแรง ลําหกัลําโคน่ไมดี่ ถือวา่ได้เปรียบไปคนละอยา่ง จงึต้องอาศยัองค์ประกอบด้านอ่ืนมาพิจารณา

ประกอบเช่น ชัน้เชิง ประสบการณ์ จิตใจ 

        นอกจากเร่ืองรูปร่างต้องดสูดัสว่นไก่ท่ีเป็นรายละเอียดประกอบ ไก่ท่ีมีรูปร่างหนาไหลก่ว้าง คออวบ 

แตโ่คนขาเลก็หรือแข้งเลก็การทรงตวัยอ่มไมดี่ กําลงัขาไมดี่ จะยืนระยะได้ไมน่าน ไก่บางตวัโคนขาใหญ่ 

แข้งยาวแตค่อลีบหรือยาวเก้งก้าง ก็ถือวา่เสียเปรียบเพราะไก่อกราบไมมี่กําลงั หรือไก่ไหลก่ว้างอกตนั แต่

คอยาวเก้งก้าง เม่ือเปรียบกนัแล้วดคูล้ายได้เปรียบในทางสว่นสงู แตเ่ป็นความสงูท่ีไมค่อ่ยมีประโยชน์ 

เพราะช่วงลา่งสัน้เตีย้อาวธุสําคญัอยูท่ี่ชว่งลา่งมากกวา่ชว่งบน จงึกลายเป็นข้อเสียเปรียบแม้วา่จะได้เปรียบ

ในแง่ฉกจิก อีกประการหนึง่ไก่คอยาว ลําคอมกัเลก็และเปราะกวา่ไก่คอหนา ถ้าโดนเตะโดนตีเข้าบอ่ยๆ

มกัจะถอดใจได้ง่าย 

      ในกรณีท่ีทกุอยา่งใกล้เคียงกนั ต้องมาดท่ีูเดือยซึง่เป็นอาวธุสําคญัของไก่ชน ไก่มีเดือยยอ่มได้เปรียบ

กวา่ไก่ไมมี่เดือย ไก่เดือยยาวได้เปรียบกวา่ไก่เดือยสัน้ ไก่เดือยใหญ่ยาวได้เปรียบกวา่ไก่เดือยยาวเลก็ ไก่

เดือยแหลมได้เปรียบกวา่ไก่เดือยทู่ ไก่เดือยตรงได้เปรียบกวา่ไก่เดือยโค้ง ไก่เดือยเลก็บางมกัฉีกหรือหกังา่ย 
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ไก่บางตวัเดือยใหญ่ยาวและตรงแตชี่ไ้ปตรงข้างหลงั เวลาเตะคูต่อ่สู้สว่นท่ีแทงคูต่อ่สู้ไมใ่ช่สว่นปลายเดือย

แตเ่ป็นด้านข้าง ไก่คูต่อ่สู้ไมเ่กิดแผลฉกรรจ์หรือได้รับอนัตราย ไมเ่หมือนไก่ท่ีมีเดือยคอ่นข้างตรงแตเ่อียง

เข้าข้างด้านในเลก็น้อย เวลาเตะไก่คูต่อ่สู้จะทําให้เกิดบาดแผลฉกรรจ์ ไก่ประเภทนีแ้ม้จะตีช้าหรือนานๆตีที 

แตม่กัจะตีหกัตีชกัตีทีเดียวแพ้ชนะกนัเลย การเปรียบคูจ่ะต้องพิจารณาให้ถ่ีถ้วน เดือยดีแตไ่มต่ัง้อยูใ่น

ตําแหนง่ท่ีเหมาะสมก็ไมมี่ประโยชน์ใดๆ 

          4. ชัน้เชิงและประสบการณ์ ประสบการณ์ในการตอ่สู้ของไก่ช่วยในการตดัสนิใจเปรียบคูไ่ด้มาก

ทีเดียว ไก่ท่ีผา่นการตอ่สู้มาหลายครัง้ เจ้าของยอ่มรู้จกัชัน้เชิงและวิธีการตอ่สู้ของมนัดี หากสามารถรู้ได้วา่

ไก่คูเ่ปรียบมีเชิงตีแบบไหนด้วยจะยิง่ดี 

          5. เจ้าของไก่ ต้องดหูน้าคนเปรียบด้วยวา่เป็นใคร มาจากไหน เป็นเจ้าของไก่ท่ีมีช่ือเสียงหรือไม ่หาก

เป็นไก่จากซุ้มท่ีมีช่ือเสียงยิง่ต้องรอบคอบมากขึน้ ไก่เชิงออ่นหากเปรียบถกูไก่เชิงดีจากซุ้มเช่นนีจ้ะเสียไก่

ง่าย 

     เม่ือได้เปรียบไก่ได้คูเ่ป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จะนําไก่ทัง้สองฝ่ายไปให้กรรมการหรือเจ้าของบอ่นหมายเดือย

คือ ใช้สีทาป้ายท่ีเดือยเพ่ือเป็นเคร่ืองหมายยืนยนัชนกนัแน่นอน ไมส่ามารถนําไก่ท่ีถกูป้ายสีไปเปรียบคูก่บั

คนอ่ืนได้อีก นอกจากนัน้การป้ายสีท่ีเดือยจะเป็นการป้องกนัการตกแตง่เดือยขึน้ภายหลงัการเปรียบเสร็จ

สิน้ 

    กลโกงในวงการชนไก่ ในวงการการชนไก่ท่ีมุง่หวงัเพ่ือชยัชนะประการเดียว ก็จะมีคนไมดี่บางสว่น

แทรกเข้ามาในวงการทําให้เกิดความเสียหายเสียภาพพจน์ของวงไก่ชนสว่นรวม นัน่คือการโกงคูต่อ่สู้ซึง่ไม่

เป็นไปตามกตกิา การโกงท่ียงัมีการกลา่วถงึอยูเ่สมอนอกเหนือจากการแพ้พนนัแล้วหนีไมย่อมจ่ายก็คือ 

การวางยาไก่กบัการบวดไก่    

    - การวางยาไก่ หมายถึงวิธีการของคนเลีย้งไก่ เจ้าของไก่หรือนกัพนนัไปกลัน่แกล้งทําให้ไก่ของตนหรือ

ไก่ฝ่ายตรงข้ามประสบความพา่ยแพ้ เพ่ือผลได้เสียของการพนนัขนัตอ่ ทัง้นีเ้พราะชาวบ้านผู้ ท่ีชอบเลน่พนนั

ขนัตอ่บางคนจะเห็นแก่ได้แตฝ่่ายเดียวโดยไมคํ่านงึถงึศกัดิศ์รีหรือมีความละอายใจ คนจําพวกนีใ้นกลุม่ท่ี

ชอบการชนไก่ถือกนัวา่เป็นมีจิตใจสกปรกไมน่่าคบ เห็นแก่ตวั การวางยาไก่กระทําได้หลายวิธีเช่น  การ

กรอกยาพิษ การใสส่ารพิษหรือสารออกฤทธ์ิทําให้เกิดอาการออ่นเพลีย มนึเมา กลิน่หรือของแปลกปลอมท่ี

สามารถทําให้ไก่คูต่อ่สู้ เกิดอาการหวาดกลวั จงึต้องยอมแพ้ในท่ีสดุ 
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    - การบวดไก่ หมายถงึ การท่ีเจ้าของไก่หรือผู้ ท่ีชอบการชนไก่บางคน นําไก่ท่ีมีชัน้เชิงลีลาการชนท่ีเก่ง 

แตจิ่ตใจไมดี่ ไมมี่ความอดทน เม่ือถกูคูต่อ่สู้ ตีเพียงเลก็น้อยก็วิง่หนีเอาง่ายๆ เคยพา่ยแพ้ในบอ่นมาแล้ว 

หรือการนําไก่ท่ีมีลีลาชัน้เชิงชนเก่ง แตมี่จิตใจไมดี่และไมมี่ความอดทน เม่ือหมดยก นํามาให้นํา้จนสดช่ืน 

รู้สกึตวั รู้ถึงความเจ็บปวด จะไมย่อมสู้ไก่อีกเรียกวา่ไก่ออกนํา้ ต้องถกูปรับให้แพ้ เม่ือรอให้ไก่มีสภาพ

ร่างกายสมบรูณ์ จงึเอามาทดลองซ้อมคูด่ใูหม ่หากปรากฏวา่ยงัสู้และมีลีลาการชนท่ีดีเหมือนเดมิ จงึเอา

กลบัมาซ้อมใหมแ่ล้วนําไปเปรียบชนในบอ่นอีกครัง้ โดยครัง้นีจ้ะเดมิพนัด้วยเงินจํานวนน้อย แตจ่ะให้เพ่ือน

ฝงูแอบไปเลน่พนนัไก่ฝ่ายตรงข้ามด้วยเงินจํานวนมาก เพราะเจ้าของไก่เช่ือวา่จะพา่ยแพ้เหมือนครัง้แรก 

     การป้องกนัไก่ชนให้รอดพ้นจากการวางยามีอยูห่ลายวิธีคือ การนําอปุกรณ์ในการให้ไก่มาเองโดยไม่

ยอมใช้ของท่ีทางเจ้าของบอ่นจดัไว้ให้ การมดัปากไก่ไว้ การเช็ดล้างโดยกรรมการกลางในสงัเวียน การกัน้

รัว้ด้วยเชือกป้องกนัคนแปลกหน้า การเอากระสอบปใูห้ไก่ก่อนใช้สุม่ครอบ แล้วต้องมีอยา่งน้อย 1 คนเฝ้า

อยูต่ลอดเวลา 

    การวางเงนิเดมิพัน ในการชนไก่ในปัจจบุนัมกัจะมีการพนนัเข้ามาเก่ียวข้อง ภายหลงัการเปรียบไก่

แล้วเสร็จก็จะมีการตกลงวางเงินเดมิพนั 

          1). เม่ือเจ้าของไก่ทัง้สองฝ่ายตกลงจะชนกนัแล้ว ก็จะไปรวบรวมเงินเดมิพนัตามท่ีตกลงกนัไว้ โดย

เจ้าของไก่เป็นคนท่ีมีโอกาสก่อนใครในการกําหนดวงเงินลงขนัวา่จะให้ใครลงไปเป็นจํานวนเท่าใด ถ้าเงิน

เดมิพนัมีวงเงินท่ีเลก็น้อย  500 -1,000 บาทเจ้าของไก่อาจจะลงคนเดียวไมมี่การลงขนั แตถ้่ามีตกลงวงเงิน

เดมิพนัท่ีสงูเกินวงเงินท่ีเจ้าของไก่มีอยู ่ก็จะมีการลงขนักบัคณะท่ีตดิตามกนัมา หรือเป็นไก่ท่ีมีช่ือเสียง

เช่ือมัน่วา่จะชนชนะก็จะมีคนขอร่วมใสเ่ดมิพนักนัมากจนเหลือเงินเดมิพนัให้เจ้าของไก่น้อยลง ซึง่สร้าง

ความลําบากใจให้กบัเจ้าของไก่ เพราะถ้าเจ้าของไก่ไมแ่บง่เงินเดมิพนัให้กบัเพ่ือนฝงูก็จะถกูหาวา่เป็นคนใจ

แคบ สิง่ท่ีสงัเกตพบก็คือ ไก่ชนเก่งมีช่ือเสียงเคยชนชนะมาหลายครัง้วงเงินเดมิพนัก็จะสงู ถ้าเป็นไก่ใหมม่า

ชนครัง้แรกวงเงินเดมิพนัก็จะน้อย และถ้าคนไหนคดิวา่โอกาสท่ีไก่ฝ่ายตนจะชนะมากกวา่ฝ่ายตรงข้าม และ

ร่วมลงขนัเดมิพนัได้น้อยเกินไป ก็อาจจะไปเลน่พนนัขนัตอ่ในสงัเวียนเพิ่มเตมิได้                                                                 

          2). ท่ีมาของเงินเดมิพนั ถ้าไก่ชนมาจากซุ้มไก่ท่ีสงักดัอยูเ่งินเดมิพนัมาจากของซุ้มและหุ้นสว่นใน

กรณีเจ้าของไก่เป็นเจ้าของซุ้มด้วย ถ้าเป็นไก่ชนชาวบ้านเจ้าของไก่มกัจะนําเงินท่ีเก็บไว้สว่นตวัท่ีไมใ่ช่เงิน

ครอบครัวออกมาวางเดมิพนั นอกจากนัน้ก็มีการระดมเงินจากกลุม่คณะหรือกองเชียร์ ถ้ามีการชนกนัเพ่ือ
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ศกัดิศ์รีของชมุชนหมูบ้่าน การระดมเงินมาวางเดมิพนัก็จะมาจากชาวบ้านหมูบ้่านท่ีมีความใกล้ชิดกบั

เจ้าของไก่ชนนัน้ 

          3). วธีิวางเงินเดมิพนั เม่ือได้เงินครบตามจํานวนท่ีตกลงกนัไว้แล้ง ทัง้สองฝ่ายก็จะนําเงินไปมอบให้

คณะกรรมการบอ่นเก็บไว้ ทางคณะกรรมการจะเป็นผู้ออกตัว๋รับรอง เม่ือเสร็จสิน้การชนไก่แตล่ะคูรู้่ผลแพ้

ชนะ เจ้าของไก่ท่ีชนะจะนําตัว๋นัน้มาแลกเอาเงินเดมิพนั โดยทางบอ่นจะหกัไว้ 10 เปอร์เซน็ต์ของวงเงินเดมิ

พนั ดงันัน้เวลาเจ้าของไก่ทัง้สองฝ่ายตกลงวงเงินเดมิพนัมกัจะเพิ่มคา่หกั 10 เปอร์เซน็ต์เข้าไปด้วยเช่น ตก

ลงวงเงินเดมิพนั 5,000 บาทก็จะเพิ่มเป็น 5,500 บาท ทัง้สองฝ่ายต้องไปรวบรวมเงินเดมิพนัมาฝ่ายละ 

2,750 บาท 

            4). การบอกเลกิการชนไก่ สามารถทําได้เม่ือก่อนปลอ่ยไก่ชนลงสงัเวียนสงัเกตเห็นไก่ของตนเอง

ผิดปกต ิหรือมีบคุคลท่ีรู้จกัสนิทสนมกบัเจ้าของไก่ทัง้สองฝ่ายมาขอร้องไมใ่ห้ชนกนั หรือเจ้าของไก่ทัง้สอง

ฝ่ายรู้ทีหลงัวา่ไก่ชนทัง้คูม่าจากแหลง่เดียวกนักลา่วคือ เจ้าของไก่อาจไปขอไก่มาจากญาตขิองตนและอีก

ฝ่ายก็ไปขอซือ้ไก่ชนมาจากญาตคินดงักลา่ว ซึง่ถือวา่เป็นไก่เหลา่เดียวกนัจะไมย่อมให้ชนกนัเดด็ขาด 

หรือไมเ่จ้าของไก่ทัง้สองฝ่ายรู้จกัสนิทสนมกนั แตฝ่่ายใดฝ่ายหนึง่อาจให้เพ่ือนฝงูอุ้มไก่มาเปรียบก่อนโดยท่ี

เจ้าของไก่ตวัจริงจะตามมาทีหลงั ดงันัน้ตอนเปรียบไก่จงึไมรู้่จกัเจ้าของไก่ตวัจริงกรณีเช่นนีม้กัจะเรียกวา่ 

“เพ่ือนฝงูจะไมกิ่นกนั” สามารถบอกเลกิได้ มีกรณีคล้ายคลงึกนัอีกกรณีหนึง่ ท่ีเจ้าของไก่ทัง้สองฝ่ายเป็น

ญาตลิกูพ่ีลกูน้องกนั อีกฝ่ายให้ลกูน้องในซุ้มไก่นําไก่ไปเปรียบแทน จนกระทัง่นําไก่ลงชนในสงัเวียนแล้วจะ

ขอยกเลกิไมไ่ด้ เจ้าของไก่ตวัจริงรู้ลว่งหน้าวา่ไก่ของตนเองจะชนะ จงึสัง่ให้ลกูน้องไปเลน่พนนัขนัตอ่กบั

เจ้าของไก่ท่ีเป็นญาตแิตอ่ยูฝ่่ายตรงข้ามแบบออกตวั โดยตอ่รองให้ไก่ฝ่ายตนเองแพ้ในจํานวนเงินเท่ากบั

เงินลงเดมิพนั เม่ือผลการชนไก่ออกมาเจ้าของไก่ท่ีเป็นญาตเิสียเงินเดมิพนั แตไ่ด้เงินจากการพนนัขนัตอ่ 

    การปล่อยไก่ชนกัน การปลอ่ยไก่เป็นขัน้ตอนสําคญัของกระบวนการชนไก่ สว่นจะมีการถือเคลด็ตาม

ความเช่ือท่ีมีมาแตโ่บราณเช่น ก่อนท่ีจะนําไก่เข้าสงัเวียนคนปลอ่ยไก่จะนําไก่เข้าทางทิศเทวดาจร จะไม่

ยอมปลอ่ยในทิศผีหลวงเพราะเป็นทิศต้องห้ามจะประสบกบัการพา่ยแพ้ สว่นมากเจ้าของไก่จะเป็นผู้ปลอ่ย

ไก่ให้ชนด้วยตวัเอง แตบ่างครัง้ก็มอบหมายให้คนในกลุม่ท่ีไว้วางใจกนัเป็นผู้ปลอ่ย เจ้าของบอ่นหรือ

กรรมการบอ่นจะทําหน้าท่ีเป็นกรรมการเข้าไปในสงัเวียน ก่อนปลอ่ยไก่ชนเจ้าของไก่ทัง้สองฝ่ายจะนําไก่

ของตนเองมาให้กรรมการในสงัเวียนเช็ดตามบริเวณลาํตวัไก่ให้เรียบร้อย แล้วนําไก่ลงจุ่มเท้าในถงันํา้ท่ี

เตรียมเอาไว้ เป็นการป้องกนัซึง่อาจจะมีการเคลือบยาพษิยาสัง่ตามตวัหรือทาไว้ท่ีแข้งไก่ จากนัน้กรรมการ
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จะทําการคืนไก่ให้กบัเจ้าของหรือคนปลอ่ยไก่ คนปลอ่ยไก่บางคนถือเคลด็โชคลางก็จะเสกคาถาใสห่วัไก่ 

กนัตาบอด ทําให้หนงัเหนียวคูต่อ่สู้แทงไมเ่ข้า เม่ือไก่ทัง้สองฝ่ายเข้าตีกนัเจ้าของหรือผู้ปลอ่ยไก่ต้องออก

นอกสงัเวียนไปอยูใ่นมมุของตนเอง เหลือไว้เฉพาะกรรมการเทา่นัน้  

    กรรมการกับกตกิาการชนไก่ บอ่นชนไก่ทกุแหง่จะมีกตกิาในการชนไก่ทัง้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ

เป็นท่ีรับรู้ในหมูน่กัเลน่พนนัชนไก่ด้วยกนั นอกจากนัน้บางบอ่นยงันํากฎระเบียบของทางราชการมาตดิไว้

เพ่ือเป็นการป้องปรามหรือเพ่ือแสดงออกถึงการให้ความร่วมมือกบัทางราชการ ไมฝ่่าฝืนกฎระเบียบท่ีวาง

เอาไว้สว่นใหญ่ก็จะห้ามพกอาวธุเข้ามาในบอ่น ห้ามนําสรุามาจําหนา่ยหรือด่ืมภายในบอ่น ซึง่ในทาง

ปฏิบตัมิกัจะไมเ่คร่งครัดในเร่ืองนี ้การทะเลาะเบาะแว้งภายในบอ่นสว่นหนึง่มาจากการดื่มสรุาจนคมุสตไิม่

อยู ่แทบทกุบอ่นท่ีสํารวจมาไมมี่การตดิประกาศ “ห้ามเลน่การพนนั”  

      สําหรับกตกิาการชนไก่ของแตล่ะบอ่นสว่นใหญ่จะคล้ายๆกนั อาจแตกตา่งกนับ้างในรายละเอียดและ

สํานวนภาษาเช่น กตกิาการชนไก่ประจําบอ่นชนไก่ชมุชนบ้านออน อําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม ่

   1. ถ้าไก่ตวัใดตวัหนึง่ตาบอด 2 ข้าง กรรมการจะจบัแพ้ทนัที 

    2. ไก่ทกุคูถ้่าได้ชน ยงัไมแ่พ้-ชนะ จะต้องชนให้ครบ 8 อนั 

    3. ถ้าวางเดมิพนัทัง้ 2 ข้าง ห้ามยกเลกิ 

    4. ถ้าเดือยตวัใดตวัหนึง่หลดุหรือหกั จะต้องให้ฝ่ายตรงข้ามหรือกรรมการดกู่อนจงึจะใสไ่ด้ 

    5. ถ้าตวัใดตวัหนึง่หนีหน้ากรรมการ 3 ครัง้ กรรมการจะตดัสนิแพ้ทนัที 

    6. ห้ามวางยาคูต่อ่สู้ ถ้าจบัได้จะปรับให้แพ้ 

    7. ไก่คูไ่หนท่ีมีเดมิพนัมาก ให้จดัเข้าก่อนได้ทนัที 

    8. ถ้าวางเดมิพนัเทา่กนั จะจดัคูต่ามลําดบัก่อนหลงัท่ีวางเดมิพนั 

    9. ถ้าขนันํา้อนัซ้อมตก 3 ครัง้ ยงัไมนํ่าไก่เข้าชนถือวา่แพ้ทนัที 

   10. การตดัสนิของกรรมการถือวา่เป็นเอกฉนัท์ 
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       สําหรับกตกิาของบอ่นชนไก่ชมุชนบ้านออนนัน้ จะให้ความสําคญักบัตวักรรมการท่ีจะต้องตดัสนิตาม

กตกิาอยา่งเคร่งครัด เพราะการพนนัตอ่รองไก่ชนมีเงินตอ่รองหมนุเวียนในแตล่ะคูเ่ป็นจํานวนมาก 

กรรมการแตล่ะคนจะมีประวตัมีิผลงานการตดัสนิ และได้รับเช่ือถือจากผู้ดกูารชนไก่ สามารถคลี่คลาย

ปัญหาและชีแ้จงให้กบัเหลา่นกัเลน่พนนัชนไก่ได้ชดัเจนในกรณีเกิดเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดมาก่อน ดงัตวัอยา่งท่ี

ประสบมาระหวา่งการเก็บข้อมลูกลา่วคือ ระหวา่งท่ีไก่ชนกนัจวนจะรู้ผลแพ้ชนะกนัอยูแ่ล้ว จู่ๆก็มีคนดเูกิด

ความต่ืนเต้นสดุขีด โยนเก้าอีน้ัง่พลาสตกิเลก็ๆขึน้ไปโดนท่ีห้อยหลอดไฟสอ่งสงัเวียนแล้วหลน่ลงบนหลงัไก่

ชนตวัท่ีกําลงัจะแพ้ เจ้าของไก่ชนตวัท่ีกําลงัจะแพ้ปร่ีเข้ามาอุ้มไก่ของตนเองไมย่อมให้ชนตอ่โดยอ้างวา่ ไก่

ตนเองโดนเก้าอีห้ลน่ใสอ่าจได้รับบาดเจ็บถ้าปลอ่ยให้ชนตอ่ก็จะแพ้ ขณะท่ีคนโยนเก้าอีไ้ด้รับการยืนยนัวา่

ไมไ่ด้เชียร์ไก่ท่ีกําลงัจะแพ้กรรมการจงึตดัสนิให้ยตุกิารชนไก่คูนี่แ้ละให้เสมอกนัสว่นเงินเดมิพนัให้คืนกบั

เจ้าของไก่ทัง้สองฝ่ายโดยหกัเปอร์เซน็ต์เงินเดมิพนั 10 เปอร์เซน็ต์เข้าบอ่น คนท่ีเลน่พนนัตอ่รองฝ่ายไก่ท่ีจะ

ชนะยอมรับผลการตดัสนิ แตใ่ห้เสียดายเงินท่ีจะได้จากการตอ่รองท่ีหลดุลอยหายไป กรรมการท่ีสามารถ

ตดัสนิแก้ไขสถานการณ์ซึง่อาจอยูน่อกกตกิาท่ีระบไุว้และสร้างความพอใจให้กบันกัพนนัทัง้สองฝ่าย เป็น

การพิสจูน์ถงึความมีฝีมือท่ีแท้จริงและได้รับความเช่ือถือ จะทําให้บอ่นชนไก่นัน้ได้รับความไว้วางใจและจะ

มีคนเข้าบอ่นเพิ่มขึน้ ดงัจะเห็นได้จากทางบอ่นชนไก่ 4 แห่งในจงัหวดัลําพนู ได้จ้างทีมกรรมการตดัสนิชนไก่

ชดุเดียวให้มาทําหน้าท่ีตดัสนิการชนไก่โดยเฉพาะ โดยทางบอ่นชนไก่จะกําหนดเวลาชนไก่ไมใ่ห้ชนกนั 

       การควบคุมเวลาชนไก่ การจดัการพนนัชนไก่ตามบอ่นโดยปกต ิทกุบอ่นจะมีการกําหนดเวลาชนไก่

เป็นยกหรือบางแห่งเรียกวา่ “นํา้” คําวา่นํา้มาจากการนําขนัเจาะรูท่ีก้นแล้วไปวางไว้ในขวดโหลท่ีบรรจนํุา้

เอาไว้ จนกระทัง่นํา้ไหลเข้าไปในขนัจนเตม็ทําให้จมลงไปนอนก้นโหล อยา่งนีจ้ะนบัเป็นหน่วยเวลาชนไก่วา่ 

1 นํา้ถ้านบัเทียบเวลาตามนาฬิกาก็ประมาณ 20 นาที การนบัเวลาจะเร่ิมขึน้เม่ือทําการปลอ่ยไก่ลงชนใน

สงัเวียน แล้วเร่ิมวางขนัเจาะรูลงไปในโหลจนกระทัง่ขนัจมจงึพกัยกนําไก่ไปให้นํา้ โดยปกตทิางบอ่นจะ

กําหนดให้ไก่แตล่ะคูช่นกนัไมเ่กิน 8 ยก ถ้าครบแปดยกยงัไมรู้่ผลแพ้ชนะถือวา่เสมอกนัหรือ “กินกนัไมล่ง” 

ทางบอ่นก็คืนเงินเดมิพนัแตย่งัคงเก็บคา่เปอร์เซน็ต์ชนไก่ 10 เปอร์เซน็ต์อยู ่

      อปุกรณ์ท่ีใช้ในการกําหนดเวลาในการชนไก่แตล่ะบอ่น ยงัคงใช้ขนัวางไว้ในขวดโหลบรรจนํุา้ มีเกราะ

สําหรับตีรัวบอกสญัญาณ บอ่นท่ีทนัสมยัจะใช้กร่ิงไฟฟ้าและมีอกัษรตวัวิง่ในระบบดจิิตอล 

       ก่อนการนําไก่เข้าชนในสงัเวียน ทางคณะกรรมการจะตีเกราะให้สญัญาณและประกาศผา่นเคร่ือง

ขยายเสียงให้เจ้าของไก่เตรียมนําไก่เข้าสงัเวียนลว่งหน้า 5 นาที โดยใช้ขนัเจาะรูใบเลก็ลงไปในขวดโหล รอ
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จนขนัจมไปถงึก้นขวดโหลเทียบได้เวลาเตรียมได้ 5 นาที จากนัน้กรรมการจบัเวลาก็จะทําการตีเกราะเป็น

สญัญาณเร่ิมการชนไก่ สว่นบอ่นทนัสมยัก็จะใช้วธีิกดกร่ิงไฟฟ้าพร้อมกบัประกาศผา่นเคร่ืองขยายเสียงให้

เจ้าของไก่นําไก่ท่ีเปรียบไว้แล้วมาชน 

       เน่ืองจากบางวนัมีไก่ท่ีเปรียบได้พร้อมท่ีจะชนกนัหลายคู ่ทางบอ่นจะมีสงัเวียนสํารองอีก 2 สงัเวียน

ตามกฎระเบียบ บางบอ่นอาจมีมากกวา่นัน้ และจะกําหนดเวลาชนพร้อมๆกนั เม่ือหมดยกหรือหมดเวลาท่ี

กําหนดไว้ 20 นาที ทางกรรมการสงัเวียนให้เวลาพกัยก 20 นาทีพร้อมกบัปลอ่ยไก่ชนคูต่อ่ไปลงในสงัเวียน

หมนุเวียนสลบักนัจนกวา่จะรู้ผลแพ้ชนะ นอกจากนัน้ถ้าในสงัเวียนหลกัมีไก่ชนกนัครบ 4 ยกยงัไมรู้่ผลแพ้

ชนะขณะเดียวกนัก็มีไก่คูอ่ื่นท่ีมีเดมิพนัตดิปลายแข้งสงูรอควิอยู ่ก็จะทําการย้ายไก่ชนคูน่ัน้ไปชนในสงัเวียน

สํารองแล้วนําคูไ่ก่ชนท่ีมีเดมิพนัสงูปลอ่ยลงชนในสงัเวียนแทน 

             การเซียร์ไก่ การเชียร์ไก่สว่นหนึง่ของพธีิกรรมถอดตวัตนของความเป็นมนษุย์เข้าสูส่ภาวะของ

การเผชิญหน้ากบัศตัรูท่ีต้องแสดงออกถงึความกล้าหาญไมก่ลวัใคร จิตใจของเราเข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของตวั

ไก่ ทําให้การแสดงออกของเราคล้ายคลงึกบัการตอ่สู้ของไก่ 

     หลงัจากทําการปลอ่ยไก่ตามความเช่ือของแตล่ะฝ่ายเรียบร้อยแล้ว เสียงตะโกนเชียร์บอกให้ไก่ตวัเองตีคู่

ตอ่สู้ของเจ้าของไก่ทัง้สองฝ่าย กองเชียร์ และผู้ชมท่ีสง่เสียงเชียร์ไก่ท่ีตนเองชอบอยา่งสนกุสนาน ดงัเป็น

ระยะๆประกอบด้วยเสียงเฮ ยิ่งเฉพาะไก่ฝ่ายตนได้เปรียบก็ยิ่งสง่เสียงดงั สว่นเจ้าของไก่ฝ่ายท่ีเป็นรองก็ไม่

ยอมแพ้ สง่เยงเชียร์ด้วยเหมือนกนั อากปักริยาของเจ้าของไก่เม่ือไก่ฝ่ายตนตีคูต่อ่สู้ ก็จะโบกสะบดัผ้าหรือ

ผ้าเข้ากบัฝ่ามือ เหมือนกบัพยายามส่ือให้ไก่ของตนรู้วา่ “ตีมนัเข้าไป” ด้วยความต่ืนเต้น เร้าใจ สะใจ เม่ือไก่

ของฝ่ายตนตีคูต่อ่สู้ เจ้าของไก่และกองเชียร์ก็จะแสดงอาการโยกตวัช่วย หรือบางทีก็ลกุขึน้เชียร์อยา่งลืมตวั 

เจ้าของไก่บางราย เม่ือไก่ของตนตีคูต่อ่สู้จนเสียหลกั ถึงกบัเคลื่อนตวัเข้าไปใกล้ไก่ บางครัง้ก็กระโดดเข้าไป

ในสงัเวียน ทําให้กรรมการในสงัเวียนต้องมากนัตวัให้กลบัไปนัง่ท่ีเดมิ เพราะกลวัจะไปสมัผสัไก่ตวัใดตวั

หนึง่ เป็นผลให้ถกูปรับแพ้ได้ และย่ิงเม่ือไก่ของตนประสบชยัชนะด้วยแล้วก็จะมีอาการลงิโลด กระโดดโลด

เต้นโดยไมรู้่ตวั ร่ายรํา แสดงความสะใจ หรือแม้กระทัง่จบูไก่ของตนเอง ภายใต้ชยัชนะมนัหมายถึงการได้

เงินเดมิพนั และราคาคา่ตวัไก่ก็จะได้เพิ่มขึน้ด้วย ไก่บางตวัราคา 1,000 บาท หลงัจากท่ีชนชนะอาจมีราคา

ถึง 5,000 – 10,000 บาท ก็เป็นได้ 

       การให้นํา้ไก่  การให้นํา้ไก่เป็นสิง่จําเป็นในการชนไก่เป็นอยา่งยิ่ง เพราะถ้าให้นํา้ไก่ไมเ่ป็นโอกาสแพ้
มีมาก มือนํา้หรือผู้ให้นํา้ไก่เก่งๆ วิธีให้นํา้ไก่ก่อนชน ทา่นต้องใช้ผ้ามุ้งบางๆชบุนํา้เช็ดตวัให้ทัว่ตวัทกุเส้นขน 
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แตอ่ยา่ให้ปีกเปียก แล้วเช็ดให้แห้งให้กินข้าวสกุ จนอ่ิมแล้วปลอ่ยให้เดนิเพ่ือจะได้ขยายตวั และแตง่ตวัให้
เรียบร้อยก่อนนําไก่ออกชน เม่ือไก่ชนกนัครบยก 20 นาทีทางกรรมการควบคมุเวลาจะสง่สญัญาณพกัยก 
เจ้าของไก่แตล่ะฝ่ายจะนําไก่ออกมาจากสงัเวียนมาให้นํา้ไก่ การให้นํา้ไก่ระหวา่งพกัยก เพ่ือระบายความ
ร้อนออก ลดอาการหอบ เอาผ้าชบุนํา้เช็ดอกและใต้ปีกเสียก่อนจงึคอ่ยเช็ดตามตวัให้ทัว่ เม่ือไก่หายหอบให้
ตรวจบาดแผลตามหวั ตามตวัวา่มีผิดปกตหิรือไม ่ตรวจดตูา ตรวจดปูากให้เรียบร้อย ถ้าปากฮ้อให้เตรียม
ผกู ถ้าตาหร่ีก็ควรเสนียดตา หรือถ่างตา เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กินข้าวสกุท่ีบดไว้ ประมาณ 3-4 ก้อน 
แตงกวาแช่นํา้มะพร้าวออ่น พอให้อ่ิม จากนัน้จงึเอาผ้าปิดตาเพ่ือให้ไก่พกัผอ่นประมาณ 5 นาที เม่ือใกล้จะ
ถึงเวลาชนตอ่ก็ปลอ่ยให้ไก่ถ่ายอจุจาระถ้าไมถ่่ายก็เอาขนไก่หกัแล้วแหงเข้ารูก้นให้รู้สกึระคายเคืองและเบง่
อจุจาระออกมา เอาผ้าชบุนํา้อุน่มาเช็ดตามตวั ตามหน้าแข้ง ขาให้ทัว่บริเวณท่ีถกูตี แล้วปลอ่ยให้เดนิ ก่อน
นําไก่ชนเข้าสูส่งัเวียนตอ่ไป 
(File:///E:/วิธีการเลีย้งไก่สําหรับชน%20-%20ศนูย์รวมความรู้เก่ียวกบั%20ไก่ชน.htm) 
- การให้นํา้ไก่หมายถึงการให้นํา้ไก่ระหวา่งพกัยก เม่ือไก่ชนกนัครบ 20 นาทีทางกรรมการควบคมุเวลาจะ

สง่สญัญาณพกัยก เจ้าของไก่แตล่ะฝ่ายจะนําไก่ออกมาจากสงัเวียนมาให้นํา้ไก่ เพ่ือระบายความร้อนออก 

ลดอาการหอบ พร้อมกบัเช็ดหน้าเช็ดตาไก่ใช้ขนไก่ล้วงคอเอาเสมหะออก เม่ือไก่หายหอบก็จะทําการปฐม

พยาบาลตบแตง่บาดแผล หลงัจากนัน้จะทําการป้อนอาหาร อาจเป็นข้าวสกุ กล้วยสกุ เอายาแก้ปวดหรือ

ยาบํารุงร่างกายให้ไก่กิน จากนัน้จงึใช้นํา้อุน่เช็ดหน้าลําตวัไก่อีกครัง้ ท่ีใช้นํา้อุน่เพ่ือหลีกเล่ียงไก่เป็นตะคริว 

จากนัน้จงึเอาผ้าปิดตาเพ่ือให้ไก่พกัผอ่น เม่ือใกล้จะถงึเวลาชนตอ่ก็ปลอ่ยให้ไก่ถ่ายอจุจาระถ้าไมถ่่ายก็เอา

ขนไก่หกัแล้วแหงเข้ารูก้นให้รู้สกึระคายเคืองและเบง่อจุจาระออกมา สดุท้ายจะตบแตง่เช็ดหน้าเช็ดลําตวัอีก

ครัง้ ก่อนนําไก่ชนเข้าสูส่งัเวียนตอ่ไป 

       การประกาศผลแพ้ชนะในการชนไก่ ในบอ่นชนไก่จะเป็นท่ีรับรู้เป็นอยา่งดีกบัทกุคนวา่ จะต้องทํา

การชนไก่จนกระทัง่รู้ผลแพ้ชนะยกเว้นเม่ือไก่ชนกนัครบ 8 ยก ซึง่กรรมการประจําสงัเวียนชนไก่จะเป็นผู้

ตดัสนิโดยใช้หลกัเกณฑ์ท่ีปฏิบตัสืิบกนัมา จากปัญหาท่ีเคยพบในการชนไก่มาออกเป็นกตกิาประจําบอ่น 

แตล่ะบอ่นชนไก่จะออกกตกิาคล้ายกนัเป็นสว่นใหญ่ ยกกรณีกตกิาของบอ่นแห่งหนึง่ในจงัหวดัเชียงใหมมี่

วา่ 

     1) ถ้าพิสจูน์ได้วา่ไก่ตวัหนึง่ตวัใดถกูวางยา กรรมการบอ่นมีสทิธ์ิยกเลกิคืนเงินเดมิพนั หรือถ้ารู้วา่ฝ่ายใด

เป็นคนวางยา กรรมการบอ่นมีสทิธ์ิปรับให้ฝ่ายนัน้แพ้และให้ฝ่ายท่ีโดนวางยาเป็นฝ่ายชนะได้ 
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      2) เม่ือให้นํา้ระหวา่งพกัยกครบกําหนดเวลา ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ยงัไมนํ่าไก่เข้าสงัเวียน กรรมการจะให้

วางขนัซ้อมในโหลนํา้ 3 ครัง้ ถ้ายงัไมนํ่าไก่ชนเข้าสงัเวียนแสดงวา่ไก่ตวันัน้ยอมแพ้ 

     3) เม่ือไก่ตวัใดตวัหนึง่โดนตีตาบอดทัง้ 2 ข้าง ให้กรรมการบอ่นจบัแพ้ 

     4) เม่ือไก่ตวัใดหนีหน้าไมย่อมสู้ ให้กรรมการจบัมาสู้ใหม ่ถ้าครบ 3 ครัง้ ยงัไมสู่้ให้ถือวา่แพ้ 

     5) เจ้าของไก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ยอมแพ้ให้ถือวา่แพ้ 

     6) ในขณะท่ีไก่กําลงัชนกนั ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไปถกูไก่ ไก่ฝ่ายนัน้จะถกูปรับให้แพ้ 

       อนึง่นอกเหนือจากกตกิาตดัสนิแพ้ชนะของไก่ ยงัขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของเจ้าของไก่ชนแตล่ะฝ่าย

ด้วย ดงัจะเห็นได้จากเจ้าของไก่แตล่ะฝ่ายกําลงัตกลงกนัเพ่ือให้ยตุขิณะท่ีไก่กําลงัชนกนัก่อนจะรู้ผลแพ้ชนะ 

เม่ือเห็นอีกฝ่ายหนึง่สู้ไมไ่ด้และกําลงัจะพา่ยแพ้โอกาสท่ีจะพลกิกลบัมาเป็นฝ่ายชนะแทบไมมี่ บรรดาผู้ชม

การชนไก่ก็จะพดูเป็นข้อเสนอ ให้เจ้าของไก่ท่ีมีโอกาสจะชนะให้แสดงความมีนํา้ใจ โดยให้เจ้าของไก่ฝ่ายจะ

ชนะยอมจ่ายเงินบางสว่นให้กบัเจ้าของไก่ฝ่ายท่ีกําลงัจะแพ้ เพ่ือเจ้าของไก่จบัไก่ของตนเองออกจาก

สงัเวียนเป็นการยอมแพ้คล้ายๆกบัพ่ีเลีย้งโยนผ้าขาวขึน้ในเวทีชกมวยเพ่ือแสดงออกของการยอมแพ้ขณะท่ี

นกัมวยทัง้ 2 ฝ่ายกําลงัชกอยู ่การท่ีเจ้าของไก่ฝ่ายท่ีกําลงัชนะยอมจ่ายเงินบางสว่นเพ่ือให้เจ้าของไก่ฝ่าย

ตรงข้ามยอมแพ้ จงึเปรียบเหมือนกบัการแบง่ปันกําไรจากเงินเดมิพนัคืนให้กบัเจ้าของไก่ท่ีจะแพ้ อีกทัง้ยงั

แสดงให้เห็นวา่เป็นคนใจกว้างมีนํา้ใจ ไมเ่อาแตไ่ด้ฝ่ายเดียว จํานวนเงินท่ีเจ้าของไก่ฝ่ายจะชนะจ่ายไม่

แน่นอน ขึน้อยูก่บัวงเงินเดมิพนั ถ้าวงเงินเดมิพนัมากเงินท่ีจา่ยคืนก็มากทัง้นีต้้องดท่ีูการเลน่พนนัขนัตอ่ของ

เจ้าของไก่แตล่ะฝ่ายด้วยด้วย เพราะบางครัง้เพ่ือนฝงูและฝ่ายเจ้าของไก่ท่ีกําลงัจะแพ้อาจจะเสียเงินเดมิพนั 

แตอ่าจจะได้จากการเลน่พนนัตอ่รองรอบสงัเวียน 

             เคล็ดลับให้ไก่กนินํา้ผ่านเงนิเดมิพัน เม่ือไก่ท่ีชนชนะกลบัมา ก็มีเคลด็ นัน่คือให้ไก่กินนํา้ผา่น

เดมิพนั ขัน้แรกเม่ือนําไก่มาถึงซุ้มให้ดแูลบาดแผล ทําความสะอาดไก่ให้เรียบร้อยหมดจดเสียก่อน จากนัน้

จงึนําเงินเดมิพนัมาพบัตามยาวให้เป็นเหมือนรางนํา้ เอาด้านหนึง่จ่อปากไก่ไว้แล้วเทนํา้สะอาดให้ไหลไป

ตามรางเข้าปากไก่ให้ไก่กิน เอาเคลด็วา่ในคราวหน้าในคราวหน้าจะได้กินเงินเดมิพนัมาอีก ถ้าจะให้ขลงั

จริงๆ ทา่นให้เก็บนํา้ราดไก่ในสนามกบัผ้าให้นํา้ไก่กลบัมาด้วย แล้วใช้ผ้าให้นํา้ไก่ชบุนํา้ราดไก่บดิให้นํา้ให้

นํา้ไหลตามรางเงินให้ไก่กิน หลงัจากให้ไก่กินนํา้ผา่นเงินเดมิพนัแล้ว ให้เอาเงินทัง้หมดลบูหวัไก่ไปยงัปลาย
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หาง แล้วนําเงินมาลบูงอยปากไลล่ะลงไปท่ีอกจนถงึแข้งถึงเดือย เอาฟ่อนเงินตบเบาๆท่ีปากท่ีแข้งท่ีเดือย 

พร้อมกบับอกกบัไก่ชนชนะได้เงินเดมิพนักลบัมาอีก 

       การซือ้ขายไก่ชน ในบริเวณบอ่นชนไก่มีการตดิตอ่ซือ้ขายไก่ชน หรือกลา่วอีกนยัหนึง่เป็นการใช้

บอ่นชนไก่เป็นตลาดนดัซือ้ขายไก่ชน ซึง่ทัง้นีก้ารซือ้ขายไก่ไมใ่ช่กิจการของบอ่นชนไก่โดยตรง แตเ่ป็นผล

จากไก่ท่ีชนชนะในสงัเวียน ถ้าไก่ชนตวัใดมีลีลาการชนท่ีเก่งกาจเป็นท่ีถกูใจของกลุม่ท่ีชอบเลน่พนนัชนไก่ ก็

จะมีกลุม่คนมาถามขอซือ้ไก่จากเจ้าของไก่ คนท่ีมาถามขอซือ้ดงักลา่วอาจเป็นแมวมองของซุ้มไก่ดงัท่ี

ตระเวนดไูก่เก่งตามบอ่นตา่งๆ หรือเซยีนพนนัท่ีเห็นอนาคตของไก่ชน ท่ีสามารถเล่ือนชัน้ถกูนําไปชนใน

บอ่นท่ีมีการเดมิในวงเงินท่ีสงูขึน้ ขณะท่ีเจ้าของไก่คนเดมิมีเงินน้อยไมพ่อจะเลน่เดมิพนัด้วยเงินมากมาย 

สว่นใหญ่จะยอมขายไก่ตวันัน้ไป การซือ้ขายไก่ชนไมมี่ราคากําหนดตายตวัขึน้อยูก่บัการตอ่รองราคาจน

เป็นท่ีพอใจกนัทัง้สองฝ่าย ไก่ชนท่ีมีราคาแพงนัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งอาทิเชน่ ไก่ชนท่ีมีลีลาการชนท่ี

เก่งมาก สถิตชินะบอ่ยครัง้ถ้าผา่นการเป็นคูเ่อกมีวงการพนนัขนัตอ่ด้วยเงินจํานวนมากจะมีราคาแพง ถ้าไก่

นัน้มีรูปร่างงามจะมีราคาดี เม่ือเปรียบเทียบกบัไก่ท่ีมีรูปร่างไมง่ามถงึชนเก่งก็จะมีราคาถกู และท่ีสําคญัก็

ขึน้อยูก่บัเจ้าของไก่ด้วย ถ้าเจ้าของไก่มีช่ือเสียงหรือไก่สงักดัซุ้มจะมีราคาแพงเม่ือเทียบกบัเจ้าของเป็น

ชาวบ้านจะมีราคาถกู 

 3.4.การเล่นพนันชนไก่ 

      3.4.1.กลุ่มคนกับการแบ่งชัน้การเล่นพนันชนไก่ คนท่ีเข้าบอ่นมาเลน่การพนนัชนไก่สามารถแบง่

ประเภทคนมาเลน่ได้คร่าวๆดงันี ้

             1). กลุม่เลน่พนนัมืออาชีพ โดยทัว่ไปพวกนีจ้ะไมมี่ไก่ชนเป็นของตนเองเข้าเพ่ือมาเลน่พนนั

โดยเฉพาะ มกัจะเรียกพวกนีว้า่ “พวกเลน่ไก่ปากกา” ซึง่เป็นลกัษณะการเลน่พนนัตอ่รองท่ีต้องใช้ปากกาจด

บนัทกึอตัราการตอ่รองระหวา่งท่ีมีการชนไก่อยูต่ลอดเวลา พวกนกัเลน่มืออาชีพมกัจะนัง่เลน่พนนัอยูใ่นชัน้

ริงไซด์คือนัง่อยูต่ดิสงัเวียน มีความสามารถในการพนนัแบบตอ่รองคือ เลน่ถือหางไก่ชนทัง้สองฝ่ายหรือฝ่าย

ใดฝ่ายหนึง่และต้องใช้เงินทนุเวียนในการเลน่แตล่ะคูเ่ป็นจํานวนมาก ต้องใช้ไหวพริบประสบการณ์

เน่ืองจากราคาตอ่รองมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์อยา่งรวดเร็ว เม่ือไก่ตีกนัแบบพลกิไปพลกิมาจน

ราคาตอ่รองป่ันป่วน คนท่ีเก๋ามกัจะสง่เสียงดงัและป่ันราคาตอ่รองให้สงูเพ่ือหาคนท่ีชอบเส่ียงมารอง 

พฤตกิรรมการเลน่พนนัชนไก่มกันิยมเลน่ไก่ชนดงัมีช่ือเสียงมีเงินเดมิพนัสงู สว่นไก่ชนใหมจ่ะเลน่อยูบ้่างแต่

ราคาตอ่รองไมม่าก เน่ืองจากมีข้อมลูเก่ียวกบัไก่ชนและคลกุคลีอยูก่บัวงการไก่ชนอยูแ่ล้ว นกัเลน่พนนัมือ
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อาชีพมกัจะเดนิสายข้ามถ่ินไปเลน่ตามบอ่นชนไก่ตา่งๆ หรือมีพรรคพวกในวงการโทรศพัท์แจ้งขา่วไก่ชนคู่

ดงัให้ทราบ 

            2). กลุม่นกัพนนัมือสมคัรเลน่ กลุม่นีจ้ะเป็นนกัเลน่ท่ีตดิตามคณะหรือตดิตามมากบัซุ้มมาเชียร์ไก่ท่ี

ตวัเองชอบ กลุม่นีส้ว่นใหญ่เป็นเกษตรกรหรือชาวบ้านมกันิยมกนัตามบอ่นป่า บอ่นบ้านเน่ืองจากมีทนุ

หมนุเวียนในการเลน่น้อยและโดยทัว่ไปกลุม่นกัพนนัมือสมคัรเลน่จะไมเ่ลน่ข้ามกลุม่กบันกัพนนัมืออาชีพ 

เพราะทนุในการตอ่รองมีน้อยและคดิคํานวณผลได้เสียจากการตอ่รองไมท่นั ดงันัน้กลุม่นกัเลน่กลุม่นีส้ว่น

ใหญ่จะเลน่พนนัตอ่รองไก่ตวัเดียว เลน่ตวัท่ีตนเองชอบ หรือเลน่ไก่ของตนเอง ไก่เพ่ือนฝงู ไก่ของญาตพ่ีิน้อง

หรือไก่ท่ีมาจากท้องถ่ินเดียวกนั ผลการเลน่พนนัแบบเลน่พนนัไก่ตวัเดียวนีมี้ความเส่ียงได้เสียพอๆกนั 

  ตารางท่ี  8   แสดงประเภทและจํานวนนกัพนนัชนไก่ในบอ่นบ้านและบอ่นเมือง 

ประเภทบอ่นและนกัพนนั     นกัพนนัมืออาชีพ        นกัพนนัมือสมคัรเลน่      ผู้ชม         รวม          
บอ่นบ้าน              30                    220        20          270           
บอ่นเมือง              64                    86       _             150           
รวม     
 

       จากตารางท่ี  8   แสดงถึงจํานวนประเภทนกัพนนัท่ีเข้าบอ่นชนไก่ สําหรับบอ่นบ้านมีนกัพนนัมืออาชีพ

จํานวนน้อยเพียง 30 คนและนกัพนนัมือสมคัรเลน่ 220 คน ผู้ชม 20 คนสว่นใหญ่เป็นผู้สงูอายท่ีุมาดกูารชน

ไก่เพ่ือความสนกุสนานและได้พบปะพดูคยุกบัเพ่ือนฝงูรุ่นราวคราวเดียวกนั ถ้าเห็นไก่ชนท่ีตนเองชอบเป็น

พิเศษอาจจะเลน่พนนัอยูบ้่างด้วยเงินเพียงเลก็น้อยประมาณ 20-50 บาทจงึไมน่บัเป็นนกัพนนั สว่นบอ่น

เมืองซึง่เป็นบอ่นท่ีเปิดในเชิงธุรกิจจะเปิดชนไก่ในตอนกลางคืนเน้นไปท่ีไก่เก่งผา่นสงัเวียนมาแล้ว หรือมี

วงเงินเดมิพนัสงู จงึมีนกัพนนัมืออาชีพเข้ามาเลน่ 64 คน และมือสมคัรเลน่ 86 คน สว่นใหญ่เป็นชาวบ้าน

และผู้ตดิตามคณะซุ้มไก่ และมกัจะมีพฤตกิรรมเลน่พนนัถือหางไก่ฝ่ายตนเองมากกวา่จะเลน่ถือหางไก่ทัง้

สองฝ่ายอยา่งนกัพนนัมืออาชีพ 

     จํานวนนกัพนนัในบอ่นบ้านท่ีได้มานัน้ มาจากจํานวนผู้ เข้าบอ่นช่วงเวลา 15.00 น.ซึง่เป็นช่วงท่ีมีคนเข้า

บอ่นมากท่ีสดุนัง่เตม็อฒัจนัทร์ จงึทําการนบัจํานวนคนจากแถวแรกท่ีนัง่เบาะ ท่ีนัง่ธรรมดาและท่ียืน 

จากนัน้ก็จะประมาณคนท่ีอยูต่ามสนามประลองหรือสงัเวียนรอง พวกท่ีพกัอยูต่ามซุ้มไก่ท่ีแบง่ไว้เป็นลอ็กๆ 
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สว่นนกัพนนัมืออาชีพท่ีเข้ามาเลน่ในบอ่นบ้านนัน้ เพ่ือความแน่ใจจงึต้องให้ลงุคนหนึง่ท่ีเจ้าของบอ่นให้

ข้อมลูวา่เป็นคนคลกุคลีอยูใ่นบอ่นนีเ้ป็นเวลานานเป็นคนระบ ุนกัพนนัมืออาชีพสว่นใหญ่เป็นคนมีงานทํา

ทัง้ข้าราชการ พอ่ค้า ผู้ รับเหมา หวัคะแนนเลือกตัง้เลน่พนนัท่ีบอ่นบ้านและจะย้ายไปเลน่ท่ีบอ่นเมืองตอน

กลางคืน สว่นบอ่นเมืองนัน้ ในอฒัจนัทร์มี 6 แถว, 2 แถวแรกจะเป็นของแขกวีไอพีซึง่เป็นท่ีนัง่ของนกัพนนั

มืออาชีพกระเป๋าหนกั 64 คน, 3 แถวถดัมาเป็นท่ีนัง่ของนกัพนนัมือสมคัรเลน่ 86 คน การแบง่ชัน้นีส้งัเกตได้

จากการขายสมดุจดบนัทกึการตอ่รองหรือขายผ้าเย็นคนละ 100 บาท สว่นชัน้อ่ืนนัน้แล้วแตจ่ะให้เงิน 

     3.4.2.รูปแบบและวธีิการเล่นการพนันชนไก่       

      กิจกรรมการชนไก่มีความสมัพนัธ์การพนนัขนัตอ่อยา่งแยกกนัไมอ่อก เพราะผู้ ท่ีเลน่ชนไก่ทกุคน

ต้องการได้รับชยัชนะ เพราะนัน่ยอ่มหมายถึงการได้มาซึง่การได้รับการยอมรับ ศกัดิศ์รี เงินรางวลัท่ีได้รับ 

การเลน่การพนนัชนไก่ของแตล่ะคนจงึต้องชิงไหวพริบกนั ใช้ประสบการณ์ความรู้ท่ีสัง่สมมา ประกอบกบั

ความรวดเร็วในการคํานวณผลจากการพนนัตอ่รองในแตล่ะยกเพ่ือไมใ่ห้เสีย 

        ก. การเล่นพนันแบบวางเดมิพัน  - เป็นการเลน่กนัระหวา่งเจ้าของไก่ทัง้ 2 ฝ่าย หลงัจากมีการ

เปรียบไก่ได้คูช่นเสร็จแล้ว จะเข้าสูก่ารวางเงินเดมิพนักนั ทัง้นีว้งเงินเดมิพนัท่ีเตรียมมา เจ้าของไก่จะรู้

ข้อมลูอยูแ่ล้ววา่บอ่นท่ีเราเอาไก่ไปเข้าชนนัน้เป็นประเภทไหน ถ้าเป็นบอ่นป่าวงเงินเดมิพนัจะต่ํา บอ่นระดบั

บอ่นบ้านวงเงินเดมิพนัตัง้แต ่1,100 บาทขึน้ไป หรือบอ่นธุรกิจทนัสมยัวงเงินเดมิพนัตัง้แต ่55,000 บาทขึน้

ไป และท่ีสําคญัท่ีสดุก็คือไก่ชนของเราเป็นไก่ใหมท่ี่ยงัไมเ่คยชนท่ีไหนมาก่อนหรือเป็นไก่ท่ีเคยชนมาแล้ว

หรือไม ่ถ้าเป็นไก่ชนใหมจ่ะต้องนําเข้าไปชนท่ีบอ่นป่า หรือบอ่นบ้าน ซึง่ทางบอ่นจะมีสงัเวียนประลองไก่ไว้

ตา่งหาก ไมช่นกนัท่ีสงัเวียนหลกัยกเว้นกรณีเม่ือถึงเวลาชนไก่ ไก่เดมิพนัยงัเปรียบไมเ่สร็จก็จะนําไก่ใหมท่ี่

เปรียบคูไ่ว้เสร็จแล้วชนก่อน สว่นไก่เดมิพนับางครัง้ทางคณะกรรมการบอ่นจะเป็นผู้บอกผา่นทางเคร่ือง

ขยายเสียงให้ทราบวา่ไก่ตวัไหนเป็นไก่เดมิพนั 

  โดยทัว่ไปไก่ชนใหมจ่ะวางเงินเดมิพนัต่ํา ถ้าเป็นบอ่นป่าระดบัวงเงินเดมิพนั 550 บาท บอ่นตามบ้านอยู่

ระดบั 1,100 บาทหรือมากวา่นัน้นิดหน่อย สว่นไก่เดมิพนัเป็นไก่ท่ีผา่นสงัเวียนและประสบชยัชนะมกัจะ

เป็นไก่ซุ้มเปรียบเหมือนนกัมวยมีคา่ยสงักดั ก็จะมีวงเงินเดมิพนัสงู 

   เม่ือเจ้าของไก่ทัง้สองฝ่ายเปรียบกนัได้ ก็จะทําการไปรวบรวมเงินเดมิพนัตามท่ีตกลงกนัไว้กบัฝ่ายตรง

ข้าม โดยทัว่ไปเจ้าของไก่ท่ีนําไก่มาชนจะมาเป็นคณะ ไมใ่ห้มาแค ่4 คนเพราะความเช่ือท่ีวา่เลข 4 หมายถงึ
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จํานวนคนหามศพเข้าป่าช้าเป็นอปัมงคล โอกาสท่ีไก่ชนแพ้สงู ดงันัน้จะต้องมากนัน้อยหรือมากกวา่ 4 คน 

เม่ือมาเป็นคณะจงึมีการลงขนัรวบรวมเงินเดมิพนัตามท่ีตกลงกนัไว้ โดยเจ้าของไก่ชนเป็นผู้ กําหนดจะให้

ใครร่วมลงขนัด้วยเทา่ใด ซึง่คนท่ีมาร่วมคณะจะต้องมีสว่นได้ลงขนักนัทกุคนเพราะถือวา่ “ลงเรือลําเดียวกนั

จะไมทิ่ง้กนั” นอกจากนัน้ถ้าเป็นไก่มีช่ือเสียงเคยชนชนะมาก่อน วงเงินเดมิพนัก็จะสงูโอกาสท่ีจะชนชนะไก่

คูต่อ่สู้ มีสงู ก็จะมีเพ่ือนฝงูในวงการมาขอมีสว่นในการวางเดมิพนัด้วยซึง่ขึน้อยูก่บัตวัเจ้าของไก่วา่จะให้

หรือไม ่

       ข. การเล่นพนันต่อรอง หลงัจากมีการปลอ่ยไก่ชนลงสงัเวียนแล้ว เป็นการเลน่พนนักนัขนัตอ่หรือ 

        การเลน่ตอ่รองแบบออกตวั เป็นการเลน่เพ่ือลดความเสีย่งตอ่การเสียพนนัจากการคาดการณ์วา่ไก่ชน

ตวัท่ีตวัเองเลน่อยูมี่โอกาสแพ้สงู หรือเลน่ตอ่ไว้เยอะ ก็หนักลบัไปเลน่ฝ่ายตรงข้ามเผ่ือมีการพลกิลอ็กเกิดขึน้

จะไมเ่สียมาก หรือมีคนตอ่มาเยอะก็หนักลบัเลน่รองหลงัจากท่ีเลน่ตอ่มาก่อนหน้านี ้

       วิธีการเลน่แบบออกตวันีจ้ะไมเ่สียเงิน แตล่ะครัง้หรือแตล่ะคูอ่าจจะมีการตอ่รองกนัหลายครัง้ด้วย

วงเงินจํานวนมาก แตม่าบวกลบเงินท่ีได้และท่ีเสียจะได้เงินไมม่าก บางครัง้มีการใช้เลห์่อบุายกลโกงเพ่ือให้

ได้มาซึง่ชยัชนะ การตอ่รองจะเร่ิมเข้มข้นขึน้เม่ือไก่ชนกนัมาถึงกลางยกท่ี 1 ประมาณ 10 นาที คนตอ่จะลกุ

ขึน้ยกมือไปข้างหน้าแบบคว่ํามือเป็นสญัลกัษณ์ ถ้าคว่ํามือโชว์แค ่3 นิว้พร้อมกบัเปลง่คําวา่หางขาวซึง่เป็น

ไก่ท่ีตนเองเลน่หมายความวา่ เอาไก่ตวัหางขาวตอ่ 3 เอา 1 ใครจะรองบ้าง ถ้ามีการตกลง คนท่ีรับการ

ตอ่รองจะทําสญัลกัษณ์แบมือย่ืนออกมาสามนิว้ จากนัน้ทัง้คนตอ่และคนรองจะจดบนัทกึการตอ่รองลงใน

สมดุของตนเองวา่ได้ตอ่รองกบัคนช่ืออะไรเป็นจํานวนเงินเทา่ไร่ การจดบนัทกึการตอ่รองลงในสมดุจะช่วย

ให้เจ้าของสมดุไมลื่มหรือสบัสน เพราะไก่ชนกนัแตล่ะคูแ่ตย่กจะมีการตอ่และการรองหลายครัง้กบัหลายคน 

ไก่ชนบางคูมี่การตอ่รองกบันกัพนนัด้วยกนั 7-10 คน 

       โดยทัว่ไปจํานวนเงินการเลน่ตอ่รองขึน้อยูก่บัประเภทของบอ่น ถ้าเป็นบอ่นแบบชาวบ้านมกัจะหน่วย

นบัเป็นหลกัร้อย สว่นบอ่นของนกัธุรกิจหนว่ยนบัจะเป็นหลกัพนั และบอ่นป่าก็จะเร่ิมตัง้แตห่ลกัสบิขึน้ไป 

สว่นใหญ่จะตะโกนตอ่รองกนัประกอบใช้มือเป็นสญัลกัษณ์เพราะมีจํานวนคนเลน่น้อย การเลน่ตอ่รองจะ

ดําเนินตอ่ในยกในยก 2 ยก 3 ตามลําดบัและเข้มข้นขึน้เร่ือยๆ คนท่ีเคยเลน่เอาหางขาวตอ่ในยกท่ีแล้ว ถ้า

หางขาวชนมีโอกาสชนะ คนตอ่อาจเสนอราคาตอ่รองเพิม่ขึน้เพิม่จงูใจให้คนมารอง อาจเพิม่เป็น 5 เอา 1 
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หรือ 10 เอา 1 หรือไมค่นท่ีเลน่ไก่ตอ่อาจหนักลบัมาเลน่รอง เป็นการออกตวัเผ่ือมีการพลกิลอ็กเป็นการ

ป้องกนัไมใ่ห้เสียมากจนเกินไปหรือรับประกนัวา่ได้แน่นอน แม้วา่ไก่ตวัไหนจะชนชนะก็ตาม 

     สว่นใหญ่คนท่ีเลน่แบบตอ่รอง จะเป็นมืออาชีพไมมี่ความรักชอบไก่ชนฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เป็นพิเศษ 

ไมเ่ช่นนัน้โอกาสท่ีจะเสียพนนัมีสงู ลกัษณะการเลน่ตอ่รองจะต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนจํานวนมาก ต้อง

ใช้ปฎิภาณไหวพริบ เน่ืองเพราะมีการเปล่ียนแปลงราคาตอ่รองขึน้ลงอยา่งรวดเร็ว ตามจงัหวะการกระโดด

ขึน้ตีของไก่ชนและอาการของไก่ท่ีถกูตี สายตาของนกัเลน่ตอ่รองจะต้องจบัจ้องดกูารชนไก่อยา่งไมก่ระพริบ

และป่าวร้องเสนอราคาตอ่รองอยูต่ลอดเวลา พร้อมทัง้จดบนัทกึการตอ่ การรองแตล่ะครัง้ โดยใช้สมดุ

บนัทกึท่ีได้รับแจกจดรายการอยา่งรวดเร็ว ในรายการประกอบด้วยตวัสีของไก่ท่ีเลน่ตอ่หรือรองหมายถงึสีท่ี

กรรมการป้ายไว้ท่ีแข้งไก่ อกัษรยอ่ ต. หมายถึงตอ่ ร. หมายถงึรอง ช่ือคนท่ีตอ่รองด้วย และจํานวนเงินการ

ตอ่รอง และคดิคํานวณวา่จะได้เสียเป็นจํานวนเงินเทา่ไหร่ เม่ือรู้ผลแล้วคํานวณแล้วจงึจะทําการวาง

แผนการเลน่ตอ่รองในรอบตอ่ไปหรือวางแผนการเลน่ในยกตอ่ไป 

      ระหวา่งการเลน่ตอ่รอง คนเลน่จะไมด่ื่มเหล้า หรือไมม่นึเมา เพราะการด่ืมเหล้าจะทําให้ควบคมุสต ิ

อารมณ์ไมไ่ด้ ใจถึงชอบเส่ียง โอกาสจะเสียพนนัมีสงู ถ้าคณะกรรมการบอ่นเห็นคนเมาเหล้า มกัจะเชิญให้

ออกจากบอ่น ไมเ่ช่นนัน้อาจทําให้วงการพนนัตอ่รองป่ันป่วน จําคูต่อ่รองไมไ่ด้หรือเบีย้วพนนัไมย่อมจ่ายอนั

เป็นผลเสียตอ่ภาพพจน์ของบอ่นเอง วา่บอ่นแห่งนีเ้ตม็ไปด้วย “นายดาบ” อนัหมายถึงคนท่ีชอบชกัดาบไม่

ยอมหรือหลบเลี่ยมไมจ่่ายคา่พนนัตอ่รอง 

     สว่นการเลน่พนนัตอ่รองสว่นใหญ่จะเลน่กบัคนท่ีรู้จกักนัเพ่ือลดความเสีย่งจะถกูชกัดาบ แตจ่ะไมเ่ลน่กบั

คนท่ีมาด้วยกนั คนท่ีเป็นเพ่ือน คนท่ีเป็นญาต ิคนแปลกหน้าท่ีเข้ามาในบอ่น คนท่ีมีประวตัเิลน่แล้วไมย่อม

จ่ายมกัจะเรียกกนัในวงการวา่ “ นายดาบ” หมายถึงคนท่ีไมย่อมจ่ายเงินพนนัตามท่ีตกลงกนัไว้ 

    โดยทัว่ไปพวกท่ีเลน่ตอ่รองในชัน้ริงไซด์เขาจะเลน่ตอ่รองอยูใ่นกลุม่เดียวกนัถือวา่กลุม่นีจ้ะเป็นเซียนพนนั

มืออาชีพและเลน่ตอ่รองแตล่ะคูไ่ด้เสียเป็นเงินจํานวนมาก จะเรียกกนัวา่ “ พวกมือหนกั “ คนท่ีจะเลน่ต้อง

เตรียมงบประมาณของตวัเองให้เพียงพอก่อน จงึจะเข้าไปเลน่ไมผิ่ดกลุม่ 

   การเลน่พนนัตอ่รองในการชนไก่จงึเป็นการจดัการกบัความเส่ียงจากความไมแ่นน่อนในผลของการชนไก่

ในอนาคต การตอ่รองซึง่นอกจากเป็นการตอ่สู้ระหวา่งไก่ชนด้วยกนัแล้วยงัเป็นการตอ่สู้ของคนเลน่การ

พนนัด้วยกนั ในการชิงไหวพริบไมต่กเป็นรอง คนท่ีจดัการความเส่ียงได้ดีจะเลน่พนนัตอ่รองการชนไก่ชนะ 
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ดงันัน้ภายใต้สถานการณ์ท่ีป่ันป่วนอลเวงทัง้การเชียร์ไก่และการตระโกนตอ่รองกนัไปมา เม่ือทําการตอ่ไก่ท่ี

ตนเองคดิวา่จะชนะไปก่อน ก็จะเห็นกลบัมาเลน่รองเม่ือเห็นวา่มีการตอ่มาเยอะคุ้มกบัความเส่ียงท่ีมกัจะ

นิยมเรียกกนัวา่ “ออกตวั” ดงัปรากฏตามตวัอยา่งการเลน่พนนัตอ่รองของนกัพนนั 2 คนท่ีเลน่ในบอ่นบ้าน

กบับอ่นเมือง 

 ตวัอย่าง สมดุบนัทกึ การเลน่พนนัตอ่รองของสนุทร บอ่นเมือง คูท่ี่ 1 

  โดยสนุทรเลน่ข้างไก่ไอ้สาพนู ซึง่เจ้าของไก่เป็นเพ่ือนฝงูกนั 

                                  ไอ้สาลําพนู                                  ไอ้แดง 

 เลน่เสมอ   5,000 บาท  กบัเจ้าของไก่ไอ้แดง         ออกตวั(รอง)1:5   จํานวน 5,000 บาท กบัว ิ

 ตอ่ 5:4      8,000 บาท  กบัสาคร                         ออกตวั(รอง)1:3   จํานวน 6,000 บาท กบัเริญ 

 ตอ่ 3:2     2,000 บาท กบัวฒุ ิ                             ออกตวั(รอง) 1:4  จํานวน  1,000 บาท กบัโรจน์ 

 ตอ่ 2:1     1,000 บาท กบัชยั 

 จํานวนเงินหมนุเวียน 16,000 บาท                         จํานวนเงินหมนุเวียน 12,000 บาท 

   ตวัอย่าง สมดุบนัทกึ การเลน่พนนัตอ่รองของลงุเหลมิ บอ่นบ้าน 

                       ไอ้สา                                                                         ไอ้หมน่ 

 ตอ่ 3 : 2    จํานวนเงิน 600 บาท กบั  ยทุธ           รอง 2 : 3  จํานวนเงิน 400 บาท กบั นิท  

 ตอ่ 2 : 1   จํานวนเงิน 400 บาท  กบั เสาร์            รอง 1 : 3 จํานวนเงิน 200 บาท กบัยทุธ 

 รอง 1 : 3 จํานวนเงิน 200 บาท   กบั เอกชยั         ตอ่  2 : 1 จํานวนเงิน 200 บาท กบั บตั 

 รอง 2 : 3 จํานวนเงิน 200 บาท   กบั ตอ๋ย            ตอ่ 3 : 2 จํานวนเงิน 600 บาท กบั บตั 

 ตอ่  3 : 2 จํานวนเงิน 300 บาท  กบั นิท               รอง 2 : 3 จํานวนเงิน 400 บาท กบั ใจ 

 รอง 1 : 2 จํานวนเงิน 100 บาท กบั เอกชยั             
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     จํานวนเงินหมนุเวียน 1,800 บาท                   รวมจํานวนเงินหมนุเวียน 1,800 บาท 

       ค.การเล่นพนันแบบเสมอไหนเสมอกัน หรือเป็นเลน่พนนัไก่เพียงตวัเดียวเฉพาะเจาะจง ตวัใดตวั

หนึง่ท่ีตนเองชอบและคดิวา่จะชนะโดยไมก่ลบัไปเลน่พนนัไก่ชนอีกตวัหนึง่กลบัไปกลบัมาเหมือนเช่นกบั

การเลน่แบบตอ่รอง ซึง่การเลน่พนนัแบบนีถื้อวา่ไมไ่ด้ก็เสีย กลุม่ท่ีเลน่การพนนัแบบนีม้กัจะนัง่ท่ีนัง่ชัน้

บนสดุไมป่นกบักลุม่เลน่พนนัแบบตอ่รอง ด้วยเหตผุลมีเงินมาเลน่น้อยและคํานวณราคาตอ่รองไมท่นั สว่น

ใหญ่จะเป็นกลุม่ผู้สงูอายท่ีุมาดกูารชนไก่เพ่ือความสนกุสนาน คลายเหงา มากกวา่จะมาแสวงหากําไรจาก

การเลน่การพนนั วงเงินท่ีเลน่อยูท่ี่ระดบั 20 บาท 50 บาทไมเ่กิน 100 บาท ท่ีดไูก่ชนกนัก่อนจงึจบัมือเดมิ

พนักนั ฝ่ายละเท่าๆกนัไมมี่การตอ่รอง 

     ข้อควรไม่ควรในการเล่นพนันชนไก่ การเลน่พนนัตอ่รองเม่ือไก่ชนกนัรู้ผลแพ้ชนะต้องจ่ายกนัเป็น

เงินสด นอกเหนือจากการเลน่แบบวางเดมิพนัซึง่ต้องเงินสดไว้กบักรรมการบอ่นอยูแ่ล้ว การเลน่ตอ่รองไม่

สามารถเช่ือกนัได้เพราะนกัพนนัแตล่ะคนท่ีเลน่จะมีทัง้รับและจ่ายคา่พนนัตอ่รองเป็นเงินสดในคราเดียวกนั 

และยงัต้องมีการเลน่พนนัตอ่รองในคูต่อ่ไปซึง่ต้องใช้เงินสดท่ีมีเหลืออยูใ่นมือประเมินสถานะการเลน่ของ

ตนเอง  ก่อนจะทําการวางแผนในการเลน่พนนัตอ่รองในครัง้ตอ่ไป ถ้าไมมี่การจ่ายเป็นเงินสดจา่ยเป็นเงิน

เช่ือจะเกิดความรู้กงัวลใจไมส่บายใจ กลวัเขาไมจ่่ายถ้ามีการเลน่เสียหลายครัง้เข้าไมมี่เงินจ่ายก็จะตดิหนี ้

ซึง่เม่ือเกิดความรู้สกึไมส่บายใจขึน้มา จะไมมี่สมาธิในการเลน่พนนัตอ่รอง ถ้าไมเ่ลกิเลน่ขืนเลน่ตอ่จะมีแต่

เสียกบัเสีย ดงันัน้ถ้ายงัต้องรักษาระบบการเลน่แบบตอ่รองเอาไว้จะต้องรับจ่ายเป็นเงินสด การประกนัวา่

แตล่ะคนนัน้มีเงินสดก็คือ “ความเช่ือถือท่ีคนในวงการเลน่พนนัชนไก่ณ.ท่ีนัน้ๆมอบให้” แตล่ะคนท่ีได้รับ

ความเช่ือถือต้องอยูใ่นวงการมานานไมมี่ประวตัใินทางเส่ือมเสียเช่นการชกัดาบมาก่อน ในวงการพนนัชน

ไก่เขาจะไมน่บัถือคนท่ีเลน่พนนัแล้วได้เงินแตเ่ขาจะนบัถือคนท่ีเสียพนนัแล้วจ่ายเป็นเงินสด เพราะในวงการ

นีเ้ป็นท่ีรู้กนัวา่การเลน่พนนัยอ่มมีได้มีเสียคละกนัไปไมมี่ได้อยา่งเดียวเสียอยา่งเดียว ดงันัน้ในวงการนกั

พนนัจงึปรากฏเป็นคําร่ําลือถึงนกัพนนับางคนท่ีมีเงินไมพ่อจ่าย จงึต้องเอารถยนต์สว่นตวัจํานําไว้กบั

เจ้าของบอ่นดงัแห่งหนึง่แล้วจงึนําเอาเงินมาไถ่รถคืนในภายหลงั 

   ผู้ เลน่การพนนัชนไก่แตล่ะคนจะเลน่พนนักบัคนท่ีรู้จกัคุ้นหน้าคุ้นตา มากกวา่จะเลน่กบัคนแปลกหน้าหรือ

แปลกวยัเช่น ผู้ใหญ่จะไมเ่ลน่พนนักบัเดก็หรือวยัรุ่น จะไมเ่ลน่พนนักบัคนท่ีมีบญุคณุตอ่กนัเพราะมีความ

ลําบากใจท่ีจะรับเงิน โดยปกตชิาวบ้านเลน่พนนัชนไก่ไมย่อมท่ีจะเลน่พนนักบัเพ่ือนฝงูท่ีมีความสนิทสนม

กนั ไมว่า่จะเป็นญาตจิริงหรือญาตสิมมต ิอาจเน่ืองมาจากเคยได้พึง่พาอาศยักนั ร่วมทกุข์ร่วมสขุเป็น พ่ีน้อง
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กนั เป็นครูกบัศษิย์ เป็นเจ้านายกบัลกูน้องเป็นต้น จนไมย่อมกินเงินของกนัและกนั ดงัมีตวัอยา่งตามคํา

บอกเลา่ของพ่ีสพุล มือให้นํา้ไก่ช่ือดงัของจงัหวดัลําพนูคือ พ่ีสพุลนําไก่ชนไปเปรียบคูไ่ด้ท่ีบอ่นชนไก่ริมปิง 

อําเภอเมืองลําพนู ปรากฏมารู้ภายหลงัวา่เจ้าของไก่คูต่อ่สู้ เป็นญาตลิกูพ่ีลกูน้องกนั โดยญาตพ่ีิสพุลให้

ลกูน้องท่ีไมรู้่จกันําไก่มาเปรียบแทนเพราะตดิธุระ พอรู้เชน่นัน้ใจพ่ีสพุลไมค่ดิจะเลน่พนนักบัไก่ชนคูนี่ต้อ่ จะ

ไปขอยกเลกิเดมิพนักบัทางบอ่นก็ไมไ่ด้เพราะทางบอ่นบรรจเุข้ารายการเตรียมปลอ่ยไก่สูส่งัเวียนเรียบร้อย

แล้ว พ่ีสพุลอา่นขาดขณะเปรียบไก่แล้ววา่ไก่ชนของญาตตินเองจะต้องแพ้แนน่อน จงึให้ลกูน้องเพ่ือนฝงูท่ี

เงินเทา่กบัเงินท่ีเดมิพนัไว้เม่ือตอนเปรียบไก่ เป็นการยอมเสียเงินมากกวา่จะเสียญาต ิแม้วา่ในปัจจบุนัคน

เข้าบอ่นเลน่การพนนัชนไก่ โดยหวงัผลชนะเอาเงินเป็นใหญ่แตบ่างครัง้บางกรณีเงินไมใ่ช่สิง่สําคญัไป

ทัง้หมด ความเป็นเครือญาตเิพ่ือนฝงูมีความสําคญักวา่ ถ้ารู้การกระทําของพ่ีสพุลในภายหลงัยงัจะทําให้

ความสมัพนัธ์เครือญาตกิระชบัแน่นแฟ้นยิง่ขึน้เพ่ือนฝงูจะให้ความเคารพนบัถือ สิง่เหลา่นีต้า่งหากท่ีเอาเงิน

มาแลกไมไ่ด้ 

     3.5. วงเงนิหมุนเวียนการเล่นพนันต่อรองในบ่อนชนไก่ 

          การเลน่พนนัชนไก่ในบอ่นนัน้นอกจากจะใช้เงินสดเป็นทนุในการเลน่แล้ว ในขัน้ตอนกระบวนการ

เลน่การพนนัยงัแฝงด้วยต้นทนุท่ีมองไมเ่ห็นด้วย เพราะการเลน่การพนนัเป็นการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่

บคุคลผา่นการละเลน่ชนไก่ หมายความวา่การเลน่พนนัชนไก่นอกจากต้องมีเงินสดหากยงัพว่งมาด้วยกบั

ต้นทนุทางวฒันธรรม เพ่ือเป็นหลกัประกนัไมมี่ความเส่ียงในการปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัระหวา่งการเลน่การพนนั 

ต้นทนุวฒันธรรมดงักลา่วคือ ความนา่เช่ือถือ ความซื่อสตัย์ เป็นผู้ มีคนรู้จกัสามารถให้การรับรองหรือให้

ข้อมลูสว่นตวัเพิ่มเตมิได้ ดงันัน้การเข้าบอ่นเลน่การพนนัชนไก่ในครัง้แรก ถ้าไมใ่ช่คนถ่ินนัน้จะต้องให้คน

รู้จกัพาไปบอ่นเปรียบเหมือนคนรู้จกัรับรองตอ่คนในวงการเลน่พนนัในบอ่น ในฐานะนกัพนนัหน้าใหมถ้่ามี

ใครสงสยัหรือไมแ่น่ใจ คนรู้จกัจะเป็นผู้ให้ข้อมลูก่อนท่ีจะตดัสนิเลน่พนนัตอ่รองด้วยกนั เป็นท่ีรับรู้กนัเป็น

อยา่งดีวา่ในการเลน่พนนัตอ่รองนัน้ จะไมมี่การวางเงินสดก่อนเหมือนกบัการเดมิพนัและจ่ายเงินกนัเม่ือ

การชนไก่ปรากฏผลแพ้ชนะแล้ว ดงันัน้นอกจากเงินซึง่เป็นต้นทนุแล้วความซ่ือสตัย์นา่เช่ือถือนบัเป็นต้นทนุ

ท่ีสําคญัตอ่วงการพนนัชนไก่ แม้วา่ภาพของบอ่นชนไก่จะประทบัตราวา่อยูใ่นระบบเศรษฐกิจสีเทาหรือ

เศรษฐกิจไมส่จุริตผิดศีลธรรมเป็นสถานท่ีมีแตอ่บายมขุถ้าเป็นคนดีจะต้องไมเ่ข้าบอ่น แตก่ารเลน่พนนัชนไก่

ก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ในการซมึซบัรับเอาคณุคา่ท่ีดีตา่งๆมาเป็นคณุคา่สว่นตน(ยศ, 2546 : 98) 
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นอกเหนือจากกฎกตกิาการเลน่พนนัท่ีมีอยู ่ความซื่อสตัย์จงึกลายมาเป็นทนุเม่ือถกูนํามาใช้ในปฏิสมัพนัธ์

หรือความสมัพนัธ์เชิงอํานาจในการตอ่สู้ เลน่พนนัในบอ่นชนไก่ 

          การพนนัชนไก่ นอกเหนือจากการเดมิพนัซึง่ต้องเป็นเงินสด(cash)ก่อนจะนําไก่เข้าสูส่งัเวียน แต่

รูปแบบการเลน่ตอ่รองต้องใช้ความซ่ือสตัย์น่าเช่ือถือของนกัพนนั จะยงัไมใ่ช้เงินสดขณะท่ีไก่กําลงัชนกนั

จนกวา่จะรู้ผลแพ้ชนะ นัน่คือการเลน่พนนัตอ่รองเป็นข้อตกลงตามตวัเลขท่ีมีมลูคา่เม่ือเทียบกบัเงินในการ

เลน่แตล่ะครัง้ ซึง่ไก่ชนชนกนัแตล่ะคูแ่ตล่ะยกสามารถเลน่ตอ่รองได้หลายครัง้ในอตัราท่ีแตกตา่งกนั เม่ือเอา

การตอ่รองแตล่ะครัง้มารวมกนัผลลพัธ์ท่ีได้ ตวัเลขจะสงูมากแตเ่ม่ือจา่ยเป็นเงินสดในภายหลงัจะมีจํานวน

ลดลง คล้ายกบัวา่เลน่ตวัเลขไว้สงูแตจ่่ายจริงน้อย ดงันัน้การคดิจํานวนเงินหมนุเวียนในการเลน่พนนัชนไก่

จงึคดิจากตวัเลขการตอ่รองชนไก่ทกุคูใ่นแตล่ะสปัดาห์แล้วคํานวณออกมาเป็นเงินหมนุเวียนในแตล่ะเดือน 

โดยแบง่การคดิวงเงินหมนุเวียนออกมา 2 สว่นคือ วงเงินหมนุเวียนในการตอ่รองพนนัชนไก่ กบัวงเงิน

หมนุเวียนการพนนัในบอ่นชนไก่ 

           3.5.1.วงเงนิหมุนเวียนในการต่อรองพนันชนไก่  

     ในการคํานวณหาเงินหมนุเวียนตอ่รองพนนัชนไก่ จะใช้วิธีการเลน่พนนัตอ่รองของนกัพนนัตวัจริงท่ีเข้า

บอ่นเป็นประจํา โดยดจูากสมดุบนัทกึการเลน่ตอ่รองมาเป็นข้อมลูคํานวณหาเงินหมนุเวียนของบอ่นบ้าน

และบอ่นเมือง สว่นบอ่นป่าซึง่ไมไ่ด้มุง่เน้นเพ่ือการพนนั ไมส่ามารถเก็บข้อมลูได้เน่ืองมีวนัเวลาการเปิด

ดําเนินการชนไก่ไมแ่น่นอน มีคนเลน่พนนัน้อยจํานวนเงินไมม่าก จงึไมนํ่ามาคํานวณหาเงินหมนุเวียน    

   เงนิต่อรองหมุนเวียนในบ่อนบ้าน  

   ตวัอยา่ง สมดุบนัทกึ การเลน่พนนัตอ่รองของลงุเหลมิ บอ่นบ้าน 

                       ไอ้สา                                                                         ไอ้หมน่ 

 ตอ่ 3 : 2    จํานวนเงิน 600 บาท กบั  ยทุธ           รอง 2 : 3  จํานวนเงิน 400 บาท กบั นิท  

 ตอ่ 2 : 1   จํานวนเงิน 400 บาท  กบั เสาร์            รอง 1 : 3 จํานวนเงิน 200 บาท กบัยทุธ 

 รอง 1 : 3 จํานวนเงิน 200 บาท   กบั เอกชยั         ตอ่  2 : 1 จํานวนเงิน 200 บาท กบั บตั 

 รอง 2 : 3 จํานวนเงิน 200 บาท   กบั ตอ๋ย            ตอ่ 3 : 2 จํานวนเงิน 600 บาท กบั บตั 
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 ตอ่  3 : 2 จํานวนเงิน 300 บาท  กบั นิท               รอง 2 : 3 จํานวนเงิน 400 บาท กบั ใจ 

 รอง 1 : 2 จํานวนเงิน 100 บาท กบั เอกชยั             

     จํานวนเงินหมนุเวียน 1,800 บาท                   รวมจํานวนเงินหมนุเวียน 1,800 บาท 

    รวมเงินพนนัหมนุเวียนตอ่คนตอ่คู ่= 3,600 บาท  

- โดยจะเลน่กนัคนละ 5 คู ่

   - บอ่นบ้านจะมีคนเข้าบอ่นสปัดาห์ละ 250 คน 

   - ในการประเมินเงินพนนัหมนุเวียนในบอ่นชนไก่ตอ่คน เฉล่ียคนละ 5 คูต่อ่สปัดาห์ จะตกอยูท่ี่ 3,600  

     บาทX5 = 18,000 บาทตอ่คนตอ่สปัดาห์     

    ถ้าคดิเงินหมนุเวียนในการพนนัชนไก่ของบอ่นบ้านในรอบ 1 เดือน( เดือนละ 4 วนั )จะตกอยูท่ี่18,000 

บาทX 4 วนัX 250 คน = 18,000,000 บาท 

    เงนิต่อรองหมุนเวียนในบ่อนเมือง 

 ตวัอยา่งสมดุบนัทกึ การเลน่พนนัตอ่รองของสนุทร บอ่นเมือง คูท่ี่ 1 เงินเดมิพนั 110,000 บาท 

  โดยสนุทรเลน่ข้างไก่ไอ้สาพนู ซึง่เจ้าของไก่เป็นเพ่ือนฝงูกนั 

                                  ไอ้สาลําพนู                                  ไอ้แดง 

 เลน่เสมอ   5,000 บาท  กบัเจ้าของไก่ไอ้แดง         ออกตวั(รอง)1:5   จํานวน 5,000 บาท กบัว ิ

 ตอ่ 5:4      8,000 บาท  กบัสาคร                         ออกตวั(รอง)1:3   จํานวน 6,000 บาท กบัเริญ 

 ตอ่ 3:2     2,000 บาท กบัวฒุ ิ                             ออกตวั(รอง) 1:4  จํานวน  1,000 บาท กบัโรจน์ 

 ตอ่ 2:1     1,000 บาท กบัชยั 

 จํานวนเงินหมนุเวียน 16,000 บาท                         จํานวนเงินหมนุเวียน 12,000 บาท 

- เงนิหมุนเวียนที่เป็นตวัเลขในการต่อรองทัง้ได้และเสีย 16,000+12,000=28,000  บาท 
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     ตวัอยา่งสมดุบนัทกึการเลน่พนนัตอ่รองท่ีบอ่นเมือง คูท่ี่ 2 เงินเดมิพนั 55,000 บาท 

           ไอ้เขียว                                                   ไอ้แดง 

 เสมอ 5,000 บาท กบัโรจน์             รอง  5/1   3,000 บาท กบัโรจน์ 

 ตอ่ 5/4  4,000 บาท กบั หวงั           รอง 4/1   2,000 บาท กบัหวงั 

 ตอ่ 3/2  6,000 บาท กบั วี 

 ตอ่ 2/1 2,000 บาท กบั ดี 

       รวม เงิน 17,000 บาท                       รวมเงิน 5,000 บาท 

  - เงนิหมุนเวียนคู่ 2 : 17,000+5,000 = 22,000 บาท 

ตวัอยา่งสมดุบนัทกึการเลน่พนนัตอ่รองท่ีบอ่นเมือง คูท่ี่ 3 

  เดมิพนั 22,000 บาท 

              ไอ้สา                                                                ไอ้แดง 

  เสมอ 1,000 บาท กบั เจ้าของไก่(ไอ้แดง)              ตอ่  5/1 3,000 บาท กบั ส. 

 รอง 5/4  800 บาท กบั มี                                      ตอ่ 4/1  2,000 บาท กบั ว. 

 รอง 3/2 600 บาท กบั หวงั 

 รอง 3/1 100 บาท กบั ตา 

       รวมเงิน  2,500  บาท                                          รวมเงิน 5,000  บาท 

  - เงนิหมุนเวียนคู่ 3 : 2,500+5,000 = 7,500 บาท 

- รวมเงินหมนุเวียนในบอ่นเมืองทัง้ 3 คู ่: 28,000+22,000+7,500 = 57,500 บาท/คน 

 - รวมเงินหมนุเวียนพนนัในบอ่นเมือง 57,500x150 = 8,625,000 บาท 

 - ดงันัน้จะมีเงนิหมุนเวียนพนันต่อรองในบ่อนเมือง : 8,625,000x4 = 34,500,000 บาท/เดอืน 
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ตารางที่  9   แสดงวงเงนิเล่นพนันต่อรองในบ่อนบ้านและบ่อนเมือง 

 บอ่นบ้าน บอ่นเมือง หมายเหต ุ
จํานวนคนเลน่พนนั 250 150  
จํานวนคูไ่ก่ชนท่ี
เลน่ตอ่คน 

5 3  

เงินตอ่รอง
หมนุเวียนตอ่คน 

3,600x5= 18,000 บาท 28,000+22,000+7,500=57,500 
บาท 

 

เงินตอ่รอง
หมนุเวียนทัง้บอ่น
ตอ่สปัดาห์ 

18,000x250=4,500,000 
บาท 

57,500x150=8,625,000 บาท  

เงินตอ่รอง
หมนุเวียนทัง้บอ่น
ตอ่เดือน 

4,500,000x4=18,000,000 
บาท 

8,625,000x4=34,500,000 บาท  

 

3.5.2.วงเงนิหมุนเวียนการพนันในบ่อนชนไก่ 

  การคาํนวณเงนิเดมิพนัชนไก่บ่อนบ้าน 

   - จากตารางท่ี 6 และ 7แสดงถึงจํานวนคูไ่ก่ชน จํานวนเงินเดมิพนั และจํานวนเงินท่ีเป็นรายได้เข้าบอ่น  

ในแตล่ะสปัดาห์ เอาจํานวนคูไ่ก่ชนและวงเงินเดมิพนัในเดือนเมษายน 2555 บวกด้วยจํานวนคูไ่ก่ในเดือน

กรกฎาคม 2555 แล้วหารด้วย 2 ก็ได้ผลลพัธ์เป็นจํานวนคูไ่ก่และเงินเดมิพนัโดยเฉล่ียแตล่ะสปัดาห์ แล้ว

คณูด้วย 4 จะได้ผลลพัธ์จํานวนคูไ่ก่ชนและวงเงินเดมิพนัตอ่เดือน 

      27+21/2 = 24 คู ่ และ 204,700+113,300/2 = 159,000 บาท 

 จํานวนเงินเดมิพนัตอ่เดือน : 159.000x4 = 636,000 บาท 

    - การคาํนวณจาํนวนคู่ไก่และเงนิเดมิพันชนไก่ของบ่อนเมือง 

   - เอาจํานวนคูไ่ก่ชนและวงเงินเดมิพนัในเดือนมิถนุายน 2555 มารวมกนัแล้วคณูด้วย 4 จะได้ผลลพัธ์เป็น

จํานวนคูไ่ก่และวงเงินเดมิพนัตอ่เดือน 
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 จํานวนเงินเดมิพนั 110,000+55,000+22,000 = 187,000 บาท 

 จํานวนเงินเดมิพนัตอ่เดือน : 187,000x4 = 748 ,000 บาท 

 ตารางท่ี  10    แสดงวงเงินหมนุเวียนการพนนัชนไก่ของบอ่นบ้านและบอ่นเมืองตอ่เดือน 

 จํานวนเงินเดมิพนั 
ตอ่เดือน 

วงเงินหมนุเวียน
ตอ่รอง/เดือน 

จํานวนคนเลน่ รวมเงินหมนุเวียน 
ในบอ่นชนไก่ 

     
บอ่นบ้าน
(เชียงใหม)่ 

636,000 บาท 18,000,000 บาท 250 คน  18,636,000 บาท  

บอ่นเมือง 
(ลําพนู) 

748,000 บาท 34,500,000 บาท 150 คน 35,248,000 บาท 

 

สรุป การคํานวณหาเงินหมนุเวียนการพนนัชนไก่แบบตอ่รองของบอ่นบ้านและบอ่นเมืองพบวา่ ในการเลน่

พนนัตอ่รองของนกัพนนัแตล่ะคนจะมีการตอ่การรองแตล่ะคูแ่ตล่ะยกหลายครัง้ ซึง่จะทําให้วงเงินหมนุเวียน

ในบอ่นแตล่ะแห่งเพิ่มขึน้แบบทบทวี วงเงินจะมากหรือน้อยขึน้อยูก่บัช่ือชัน้ของไก่ชน จํานวนยก และลีลา

การตีดเุดือดเร้าใจผลดักนัรุกผลดักนัรับโดย 

 เงินหมนุเวียนพนนัตอ่รองในบอ่นบ้านตอ่เดือน  = 18,000,000   บาท 

 เงินหมนุเวียนพนนัตอ่รองในบอ่นเมืองตอ่เดือน  = 34,500,000  บาท 

 สว่นหมนุเวียนภายในบอ่นบ้านตอ่เดือน           =  18,636,000  บาท 

 เงินหมนุเวียนภายในบอ่นเมืองตอ่เดือน            =  35,248,000  บาท 

จากตวัอยา่งรายการบนัทกึการตอ่รองคูไ่ก่ชนของลงุเหลมิกบัของสนุทร มีข้อสงัเกตดงันี ้

  1). ไก่ชนคูท่ี่ลงุเหลมิเลน่พนนัตอ่รอง เป็นการชนท่ีสสีูพลกิไปพลกิมาผลดักนัเป็นตอ่เป็นรอง ลงุเหลมิจะ

เลน่พนนัไก่ทัง้สองข้าง แม้วา่ไก่ชนข้างไหนชนะลงุเหลมิจะได้เงินแนน่อน สําหรับไก่ท่ีชนกนัแบบสสีูพลกิไป

พลกิมา คนท่ีเลน่พนนัสว่นใหญ่จะลกุขึน้ยืนหนัซ้ายหนัขวาพร้อมกบัยกมือขึน้ตะโกนตอ่รองแขง่กนั วงเงิน

หมนุเวียนในการตอ่รองก็จะสงูขึน้ตาม 
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  2). ไก่ชนคูท่ี่สนุทรเลน่พนนัตอ่รอง สนุทรจะเลน่พนนัตอ่รองแบบเลือกข้างใดข้างหนึง่ ไก่คูนี่ช้นกนัมีลีลา

ห่างชัน้ ไก่ท่ีคาดวา่จะชนะจะเป็นไก่ตอ่และท่ีคาดวา่จะแพ้จะเป็นไก่รอง เม่ือมีการตอ่มากๆเข้าสนุทรจะเร่ิม 

“ออกตวั” เผ่ือมีการพลกิลอ็กเกิดขึน้จะไมเ่กิดความเสียหาย ในช่วงใกล้จะรู้ผลแพ้ชนะการตอ่จะสงูเพ่ือ

กระตุ้นหาคนรอง สนุทรจงึหนัมาเลน่ไก่รองทนัที ผลแพ้ชนะออกมาสนุทรจะได้เงินทนัทีตา่งกนัวา่จะได้เงิน

มากหรือน้อย ถ้าไก่ตอ่ชนะจะได้เงินน้อยแตถ้่าไก่รองชนะจะได้เงินมาก 

     สรุป จากพฒันาการละเลน่ชนไก่เพ่ือความสนกุสนานหลงัการเก็บเก่ียวผลผลติการเกษตรกลายมาเป็น

ธุรกิจการพนนัชนไก่ การเกิดขึน้ของบอ่นพนนัชนไก่สว่นใหญ่จะมีหนาแน่นตามชานเมืองเชียงใหม-่ลําพนู 

มาจากการเปล่ียนแปลงของชมุชนเข้าสูท่นุนิยมอตุสาหกรรม การกลายเป็นเมืองท่ีมีวิถีชีวิตเปล่ียนเป็นแบบ

มีวนัหยดุเพ่ือการพกัผอ่นแบบวฒันธรรมเมือง การละเลน่ชนไก่จงึหลดุออกจากชมุชนเข้าระบบธรุกิจการ

พนนัชนไก่ท่ีเรียกวา่บอ่นชนไก่  นอกจากบอ่นจดัระบบภายในให้มีความทนัสมยัและถกูต้องตามระเบียบท่ี

กําหนดไว้แล้ว บอ่นยงัทําหน้าท่ีดําเนินการจดัให้มีการชนไก่และการพนนัชนไก่บอ่นอีกด้วย ภายใต้

ความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์จงึต้องจดัสรรรายได้สว่นหนึง่เป็นสว่ย เพ่ือแลกเปล่ียนกบัการไมต้่องปฏิบตัติาม

กฎระเบียบท่ีวางไว้ บอ่นชนไก่ทกุประเภทไมว่า่จะเป็น บอ่นป่า บอ่นบ้าน และบอ่นเมืองล้วนจะต้องจ่าย

สว่ย แตล่ะเดือนบอ่นพนนัชนไก่จะมีรายได้มากมาย และมีกระแสเงินพนนัหมนุเวียนถงึ 18 ล้านบาท

สําหรับบอ่นบ้านและ 34 ล้านบาทสําหรับบอ่นเมือง การการพนนัชนไก่มีผลประโยชน์มากมายขนาดนี ้ทํา

ให้บอ่นพนนัชนไก่กลายเป็นแหลง่เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากนกัการพนนั ข้าราชการ ตํารวจ นกัการเมือง

ทัง้ระดบัท้องถ่ินและระดบัชาต ิ
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                                                   บทที่ 4 
 
                                            นโยบายการส่งเสริมการพนันชนไก่   

             นโยบายของรัฐมีสว่นสําคญัท่ีเป็นตวัการสง่เสริมการพนนัชนไก่ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ดงัจะเห็น

ได้จากตวักฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยซึง่มีเจตนารมณ์ในการควบคมุและจํากดัการพนนัชนไก่ จงึ

มุง่ไปท่ีการจํากดัปริมาณบอ่นชนไก่ แตส่งัคมไทยภายใต้ความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์และระบบเศรษฐกิจแบบ

ทนุนิยม จงึเอือ้ให้บอ่นชนไก่เพิ่มจํานวนมากขึน้และบอ่นชนไก่กลายเป็นธุรกิจการพนนัท่ีให้ผลกําไรคุ้มคา่ 

นอกจากนัน้บอ่นพนนัชนไก่ซึง่เป็นธุรกิจสีเทายงัเป็นเคร่ืองมือในการคํา้จนุความสมัพนัธ์แบบอปุถมัภ์ให้คง

อยูใ่นสงัคมไทย การจํากดัและควบคมุบอ่นพนนัชนไก่โดยการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบกระทรวงแตเ่พียง

อยา่งเดียวไมเ่ป็นการเพียงพอ อาจต้องปรับระบบความสมัพนัธ์ระหวา่งบอ่นชนไก่กบัหนว่ยงานตา่งๆท่ี

เก่ียวข้องขึน้ใหม ่มีข้อเสนอเชิงนโยบายและมีมาตรการท่ีสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง ซึง่ท่ีผา่นมา

แม้วา่จะออกมาตรการท่ีเข้มงวดตามเจตนารมณ์แหง่กฎหมาย แตม่าตรการท่ีออกมากลบักลายเป็น

ช่องทางให้เกิดการเรียกเก็บสว่ยเพ่ือแลกกบัการท่ีไมต้่องปฏิบตัติามหรือยกเว้นไมต้่องปฏิบตัติามมาตรการ

หรือระเบียบท่ีวางไว้ 

         การเข้ามาของรัฐและทนุการเมืองมีผลตอ่การสง่เสริมการพนนัชนไก่โดยตรง ทําให้การควบคมุการ

พนนัชนไก่ท่ีผา่นมามีความสลบัซบัซ้อนไมต่รงไปตรงมาซึง่เป็นผลมาจากความซบัซ้อนของระบบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐ ทนุการเมืองและผู้ประกอบการนัน่เอง ในการทําความเข้าใจนโยบายการสง่เสริม

การพนนัชนไก่ จงึต้องศกึษาความสมัพนัธ์เชิงอํานาจในการพนนัชนไก่โดยใช้กรอบคดิของทามาดาวา่ด้วย 

“อํานาจ” ของการเมืองไทยด้านท่ีไมเ่ป็นทางการมาเป็นแนวทางกลา่วคือ ทามาดาเห็นวา่ความหมายของ

อํานาจมี 2 ความหมายคือ อํานาจท่ีเป็นทางการกบัอํานาจไมเ่ป็นทางการหรือท่ีเรียกกนัวา่ “อิทธิพล” 

อํานาจท่ีเป็นทางการหมายถึง อํานาจตามตําแหนง่ บทบาทหน้าท่ีท่ีระบไุว้ในกฎหมาย กฎระเบียบท่ี

ออกมาบงัคบักบัผู้ อ่ืน ผู้ ท่ีมีอํานาจเป็นทางการในท่ีนีคื้อข้าราชการ ตํารวจ ทหาร นกัการเมืองเช่น รัฐมนตรี 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) สมาชิกสภาผู้แทนจงัหวดั(ส.จ.) เป็นต้น สว่นอํานาจไมเ่ป็นทางการนัน้

หมายถงึ อิทธิพลของผู้ไมมี่ตําแหนง่ทางราชการในท่ีนีคื้อนกัธุรกิจซึง่มีอํานาจทางเศรษฐกิจ และนกัธุรกิจท่ี

ผนัตวัเองมาเป็นนกัการเมือง การท่ีนกัธุรกิจซึง่มีอํานาจทางเศรษฐกิจสามารถใช้อิทธิพลอยูเ่หนือข้าราชการ

เกือบทกุระดบั มาจากช่องวา่งทางรายได้ระหวา่งนกัธุรกิจกบัข้าราชการห่างกนัมาก และการมีอํานาจทาง

การเมืองของนกัธุรกิจการเมืองท่ีสามารถให้คณุให้โทษกบัข้าราชการได้(ทามาดา,2539 :316-319) ดงันัน้
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ในทางปฏิบตัเิก่ียวกบัการพนนัชนไก่ภายใต้ความสมัพนัธ์ท่ีเป็นทางการ ก็ยงัแฝงด้วยความสมัพนัธ์ท่ีไมเ่ป็น

ทางการท่ีนกัธรุกิจการพนนั ข้าราชการ นกัการเมืองจะต้องพึง่พาอาศยัเอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนั นกัธุรกิจ

อาจได้รับอภิสิทธ์ิบางอยา่งในการทําผิดกฎหมายโดยท่ีข้าราชการไมใ่ช้อํานาจหน้าท่ีเข้าไปจดัการ 

     4.1. กฎหมาย/กฎระเบียบ/รัฐมนตรีและนักการเมือง 

         การพนนัในยคุทนุนิยมโลกาภิวตัน์ของสงัคมไทยปัจจบุนัได้แปรสภาพ(Transformation) ไปไกลมาก

จนพระราชบญัญตักิารพนนัปี 2478 มีสภาพล้าหลงัตามไมท่นั การพนนัได้พฒันาตวัเองให้ทนัสมยัทัง้ ชนิด 

ประเภท ระบบวิธีการเลน่ ตา่งจากการพนนัสมยัก่อนเช่น การพนนัข้ามพรมแดน การพนนัออนไลน์ การ

พนนัสญัจร เกินขีดความสามารถของรัฐบาล หนว่ยงานราชการท่ีจะเข้าไปควบคมุและจดัการ สาเหตสุว่น

หนึง่ นอกจากกฎหมายมีจะสภาพล้าหลงัไมส่อดคล้องกบัความเป็นจริงแล้ว ยงัมีความเข้าใจวา่การพนนั

โดยรวมไมใ่ช่ “อาชญากรรม” เป็นเพียงการทําความผิดท่ีไมร้่ายแรงมีโทษสถานเบา ความผิดไมร้่ายแรงน่ี

แหละกลายเป็นภาพลวงตาบดบงัความจริงมองไมเ่ห็นถึงผลกระทบท่ีร้ายแรงจากการพนนัตามมา เพราะ         

เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ท่ีผา่นมารัฐบาลไมก่ล้าประกาศนโยบายประชานิยมเก่ียวกบัการพนนั แม้กระทัง่การหา

เสียงก่อนการเลือกตัง้ก็ไมก่ล้าระบถุึงการพนนัโดยตรงวา่จะสง่เสริมหรือกําจดัให้หมดไป แตยื่นยนัจะทํา

ตามท่ีอดีตนายกรัฐมนตรีคนก่อนการรัฐประหาร 19 กนัยายน 2549 คดิและให้พรรคเพ่ือไทยทํา ซึง่มีการ

คาดการณ์วา่ถ้าได้เป็นรัฐบาล ก็ “จะนําการพนนัขึน้บนดนิ” ทํานองเดียวกบัการทําหวยบนดนิ  

          4.1.1. พระราชบญัญตัคิวบคมุการพนนัปี พ.ศ.2478 

          ประเทศไทยมีพระราชบญัญตัคิวบคมุการพนนัตัง้แต ่พ.ศ.2478 จนถงึปัจจบุนันบัได้ 77 ปี จาก

การศกึษาของปิยอรพบวา่ มมุมองของรัฐในขณะนัน้กบัเจตนารมณ์ของกฎหมายในการควบคมุการพนนั

ชนไก่เห็นวา่ การพนนัชนไก่เป็นปัญหาเน่ืองจากเป็นพฤตกิรรมท่ีไมเ่ป็นอารยะ และอาจก่อให้เกิดปัญหา

สงัคมตามมาหากมีการปลอ่ยให้มีการเลน่การพนนัมากเกินไป กฎหมายจงึพยายามเข้ามาควบคมุและ

จํากดัการพนนัชนไก่ด้วยการกําหนดวนัเวลาท่ีอนญุาตให้เลน่ กําหนดสถานท่ีให้เลน่พนนัชนไก่ รวมถึงสร้าง

กฎระเบียบตา่งๆเพ่ือเข้ามาควบคมุการพนนัชนไก่ไมใ่ห้เตบิโตขึน้เช่น ห้ามมิให้โอนสทิธิในใบอนญุาตการ

ดําเนินการบอ่นชนไก่ให้ผู้ อ่ืน ห้ามสืบทอดใบอนญุาตให้แก่ทายาทหรือบคุคลอ่ืน โดยให้ใบอนญุาตสิน้อายุ

เม่ือผู้ ได้รับใบอนญุาตเสียชีวิต กลา่วคือให้บอ่นชนไก่ตายไปพร้อมกบัเจ้าของบอ่น(ปิยอร 2552,อ้างแล้ว) 
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          อยา่งไรก็ตาม ถึงแม้วา่ในเจตนารมณ์แห่งกฎหมายจะพยายามจํากดัการพนนัชนไก่ และต้องการให้

บอ่นพนนัชนไก่ตายไปในท่ีสดุ แตใ่นทางปฏิบตันิโยบายของรัฐบาลชดุตา่งๆท่ีผา่นมาท่ีเก่ียวข้องกบัการ

พนนัชนไก่ก็เปล่ียนไปตามคําบญัชาของรัฐมนตรี ซึง่ผนัแปรไปตามข้อเรียกร้องของนกัธุรกิจ นกัการเมืองท่ี

มีผลประโยชน์เก่ียวข้องกบัการชนไก่ รวมถงึคํานงึถงึฐานคะแนนเสียงในท้องถ่ินซึง่อาจจะขดัแย้งกบั

เจตนารมณ์ของกฎหมาย ดงัจะเห็นได้จากการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

        4.1.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

        ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการพนนัชนไก่สว่นใหญ่มกัจะออกมาจากข้อเสนอของ

รัฐมนตรีเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายของรัฐเช่น การทําให้ไก่ชนเป็นสตัว์เศรษฐกิจ เพิ่มมลูคา่ไก่ให้สงูขึน้

สมควรให้มีการสง่เสริมอยา่งจริงจงั นโยบายการควบคมุไข้หวดันกหรือนโยบายเปิดบอ่นชนไก่เสรี ซึง่

นโยบายดงักลา่วอยูเ่บือ้งหลงัมาตรการการควบคมุหรือสง่เสริมการพนนัชนไก่ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม            

มาตรการสง่เสริมการพนนัชนไก่โดยตรงคือ การขยายวนัเปิดให้มีการชนไก่จาก 2 วนัเป็น 5 วนัตอ่เดือนใน

สมยัรัฐบาลนายอภิสทิธ์ิเป็นนายกรัฐมนตรี ดงัปรากฏสาระท่ีสําคญัคือ 

        ตามหนงัสือราชการ การจดัระเบียบและควบคมุบอ่นการพนนัชนไก่จากกระทรวงมหาดไทยถึงผู้วา่

ราชการจงัหวดั โดยออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการชนไก่และปลากดั พ.ศ. 2552 ซึง่ลงนามโดย

นายชวรัตน์ ชาญวีรกลุ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยในขณะนัน้ ให้มีการขยายวนัอนญุาตให้มีการชน

ไก่จากวนัอาทิตย์เพียงวนัเดียวเป็นวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์วนัใดวนัหนึง่ และเพิ่มวนัชนไก่จากไมเ่กิน 2 วนั

ตอ่เดือนเป็นไมเ่กิน 5 วนัตอ่เดือน รวมทัง้อนญุาตให้บอ่นชนไก่มีสงัเวียนชนไก่เพิม่จาก 1 เป็น 2 สงัเวียน 

         ทัง้นีมี้ข้อท่ีนา่สงัเกตจากรูปภาพท่ีปรากฏในเว็บไซด์ขณะท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรับเชิญ

เข้าร่วมในพิธีรับมอบกรอบรูปไก่ชนเหลืองหางขาวจากเจ้าสวั ซ.ีพี. โดยมีแอ็ด คาราบาว ยืนขนาบข้างท่ี

บอ่นชนไก่ระดบัประเทศ บอ่นชนไก่เทิดไทย จงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่ท่ีผา่นมาทัง้สองคนมีบทบาทสําคญั

ในการสง่เสริมการอนรัุกษ์และเลีย้งไก่ชน และเป็นตวัแทนเจ้าของบอ่นชนไก่และกลุม่ผู้ เลีย้งไก่ชนในการ

เจรจาตอ่รองกบัผู้ มีอํานาจในรัฐบาลทกุสมยั (Barrow,2009) 

         ตอ่มามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลภายหลงัการเลือกตัง้ทัว่ไปเดือนมิถนุายน 2554 ได้รัฐบาลภายใต้การ

นําของพรรคเพ่ือไทยมีนางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี ทางกระทรวงมหาดไทยหนักลบัมา

ทบทวนนโยบายควบคมุการพนนัชนไก่ใหม ่โดยเห็นวา่นโยบายรัฐบาลท่ีแล้วสง่เสริมให้มีการเลน่การพนนั
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ชนไก่เพิม่ขึน้เกรงวา่จะสง่ผลกระทบตอ่ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน และเพิ่ม

มาตรการตา่งๆให้เข้มงวดยิง่ขึน้ ตอ่มาในเดือนธนัวาคม 2554 ทางกระทรวงมหาดไทยโดยปลดักระทรวงได้

ออกมาตรการ โดยทําหนงัสือเวียนไปถึงผู้วา่ราชการจงัหวดัทกุจงัหวดัด้วยเร่ืองการจดัระเบียบและควบคมุ

บอ่นการพนนัชนไก่ภายใต้รัฐบาลปัจจบุนัเม่ือเดือนธนัวาคม 2554 ซึง่มีนายยงยทุธ์ วิชยัดษิฐ์เป็น

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยดงัมีรายละเอียดดงันี ้

         ด้วยปัจจบุนัระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการพนนัชนไก่และกดัปลา พ.ศ.2552 ยงัมีมาตรการ

ท่ีไมเ่หมาะสมและไมส่อดคล้องกบันโยบายในการควบคมุแหลง่การพนนัอนัเป็นอบายมขุ ซึง่เป็นต้นเหตุ

ของความเส่ือมและผลกระทบตอ่ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชนเพ่ือให้การจดัระเบียบ

การพนนัชนไก่มีความเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย จงึให้จงัหวดั

ดําเนินการดงันี ้

        1). การอนมุตั ิอนญุาตให้จดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้จงัหวดั

พิจารณาให้มีการพนนัชนไก่สปัดาห์เว้นสปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 1 วนั เดือนหนึง่ห้ามเกิน 3 วนั 

        2). กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายไมป่ระสงค์จะให้กํานนัและผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าของบอ่นการพนนั

ตามแนวทางหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี117/2479 ลงวนัท่ี13สงิหาคม 2479 

       3). ดําเนินการกวดขนัให้ผู้ ได้รับใบอนญุาตจดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่ปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามระเบียบ

กฎหมายโดยเคร่งครัด หากพบวา่มีการฝ่าฝืนหรือมีการเลน่โดยเสริมเดือยหรือแตง่เดือยให้แหลมคมอนัมี

ลกัษณะในการทรมานสตัว์ตามท่ีระบไุว้ในบญัชี ก. หมายเลข 17 ท้ายพระราชบญัญตักิารพนนัพทุธศกัราช 

2479 ให้ดําเนินคดีตามกฎหมายและดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีตามข้อ 17(6) แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการพนนัชนไก่ และกดัปลา พ.ศ. 2552 โดยพิจารณาไปในทางไมอ่นมุตั ิ

อนญุาตจดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่แก่ผู้นัน้อีกตอ่ไป 

        4). กําชบัเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องมิให้เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากคา่ธรรมเนียม

ใบอนญุาตให้จดัให้มีการเลน่การพนนัตามกฎหมายวา่ด้วยการพนนั หากพบวา่มีเจ้าหน้าท่ีฝ่าฝืน ให้

ดําเนินการทางวินยัและดําเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทําผิดอยา่งเดด็ขาด 

       5). แจ้งอําเภอ กํานนั และผู้ใหญ่บ้าน เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัโทษของการเลน่การ

พนนัและแนวทางการปฏิบตัใิห้ไปตามกฎหมายวา่ด้วยการพนนั 
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            จงึเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบตัโิดยเคร่งครัดตอ่ไป ขอแสดงความนบัถือ นายพระนาย สวุรรณ

รัฐ ปลดักระทรวงมหาดไทย 

   การขออนญุาตเปิดการชนไก่ ภายหลงัทางการอนญุาตให้เปิดบอ่นพนนัชนไก่ได้ ตามมาด้วยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยปี 2552 เจ้าของบอ่นชนไก่ต้องดําเนินการทําหนงัสือขออนญุาตใช้สถานท่ีเป็นรายปี กบั

หนงัสือขออนญุาตให้มีการเลน่การพนนัชนไก่เป็นรายเดือน และทางผู้วา่ราชการจงัหวดัได้ออกหนงัสือ

แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบกลัน่กรองสถานท่ีเลน่การพนนัชนไก่ โดยมีนายอําเภอพืน้ท่ีท่ีมีบอ่นชนไก่

เป็นประธาน เพ่ือลงตรวจสอบสถานท่ีท่ีขออนญุาตและเสนอความเห็นพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง

รายงานให้ผู้วา่ราชการจงัหวดั ประกอบการพิจารณาอนมุตัใิห้ใช้สถานท่ีเลน่การพนนัชนไก่ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย 

   โดยแตล่ะปีเจ้าของบอ่นจะต้องย่ืนคําร้องขอใช้สถานท่ีเลน่พนนัชนไก่ คณะกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้จะ

ออกไปตรวจสอบสถานท่ีชนไก่จริง และรายงานเป็นเอกสาร พร้อมกบั นายอําเภอเป็นเจ้าพนกังานออก

ใบอนญุาตเสนอผู้วา่ฯอนมุตั-ิ ประเดน็การขออนญุาตเปิดบอ่น ผู้วา่เป็นผู้อนมุตั ิสว่นเอกสารสําคญัต้องมี

หนงัสือยืนยนัจากสถานีตํารวจวา่มีกําลงัตํารวจเพียงพอท่ีจะไปดแูลความสงบในบอ่นชนไก่ได้ และหนงั

รับรองจากปศสุตัว์ถึงผลการตรวจดคูวามสะอาดบอ่นชนไก่ มาตรการป้องกนัโรคตดิตอ่สตัว์ปีก  บอ่นถกู

กฎหมายมีการคมุเข้ม ด้านไข้หวดันกซึง่เจ้าของบอ่นต้องให้ความร่วมมือไมเ่ช่นนัน้จะไมรั่บการตอ่

ใบอนญุาต การคมุเข้มเน่ืองจากไก่ชนแตล่ะตวัมีราคาแพง ผู้คนเข้าบอ่นอาจเป็นพาหะนําเชือ้เข้ามา ไก่แต่

ละตวัจงึต้องผา่นการตรวจสขุภาพ ออกบตัรไก่ สว่นบอ่นจะมีมาตรการทําความสะอาดเช่น ก่อนเข้าบอ่น

ต้องผา่นดา่นล้างเท้าฆา่เชือ้โรคก่อน 

     นอกจากนัน้เจ้าของบอ่นยงัต้องย่ืนคําร้องขออนญุาตเปิดบอ่นทกุเดือนโดยย่ืนคําร้องลว่งหน้าอยา่งน้อย 

1 สปัดาห์ ถ้ามีการเปิดบอ่นชนไก่โดยยงัไมไ่ด้รับใบอนญุาตถือวา่เป็นบอ่นเถ่ือน และจะผิดกฎหมายพนนั

ถ้าเป็นบอ่นใหญ่ถือวา่มีการมัว่สมุเกินกวา่ 10 คน เจ้าของบอ่นมีโทษจําคกุ 2 ปี ถกูปรับ 20,000 บาท 

     4.1.3. นโยบายของรัฐมนตรี ในสงัคมไทยภายใต้ระบบความสมัพนัธ์อปุถมัภ์แบบราชการและการเมือง 

บอ่ยครัง้ท่ีคําพดูความเห็นของผู้ มีอํานาจระดบัรัฐมนตรีก็เป็นนโยบายท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องปฏิบตัิ

ตาม ทัง้ๆท่ีความเห็นเหลา่นีไ้มไ่ด้อยูใ่นถ้อยแถลงนโยบายของรัฐบาลตอ่สภาผู้แทนราษฎร ความคดิเห็น

ของรัฐมนตรีในความเป็นจริงก็เพ่ือจะเอาใจประชาชนคนรากหญ้าซึง่เป็นฐานเสียงสําคญัให้กบัพรรค
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การเมือง แตอี่กด้านหนึง่ยงัเป็นการส่ือความหมายไปในการสง่เสริมการพนนัแบบประชานิยมซึง่ไปขดักบั

เจตนารมณ์แห่งกฎหมายควบคมุการพนนั และระเบียบกระทรวงท่ีมีอยู ่ดงัปรากฏอยูใ่นส่ือออนไลน์ท่ี

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชมุผู้วา่ราชการจงัหวดัผา่นระบบวีดีทศัน์ทางไกล ถงึ

เร่ืองขอให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัขยายวนัเวลาในการเปิดบอ่นพนนัชนไก่เพิ่มตามเนือ้ความท่ีระบใุนส่ือ

ออนไลน์ดงันี ้

        "เหลมิ" เอาจนได้ สัง่ผวจ.ทัว่ประเทศเพิ่มวนัเปิดบอ่นไก่ จากเดมิสปัดาห์ละวนั ในวนัอาทิตย์ ให้เปิด
วนัเสาร์เพิ่มได้อีกวนั อ้างตัง้แตเ่ป็นมท.1 มีแตห้่าม คราวนีข้อให้บ้าง ถ้าท่ีไหนขอให้เพิ่มเวลาเปิดให้ผวจ.
อนมุตัไิด้เลย เพราะเป็นความสขุพืน้ฐานของชาวบ้าน และยงัเป็นการบํารุงสายพนัธุ์ไก่  
          เม่ือวนัท่ี 21 พ.ค. ท่ีกระทรวงมหาดไทย ร.ต.อ. เฉลมิ อยูบํ่ารุง รมว.มหาดไทย เป็นประธานในการ
ประชมุผา่นระบบวีดีทศัน์ทางไกลถึงผู้วา่ราชการจงัหวดั(ผวจ.) ทัว่ประเทศ ร.ต.อ.เฉลมิ กลา่วขอยํา้ ผวจ. 
อีกเร่ือง คือเร่ืองการเปิดบอ่นพนนัไก่ชน ท่ีมีการเรียกร้องให้เพิ่มเวลาการเปิดบอ่นไก่ ซึง่ปลดักระทรวง
มหาดไทยก็ระบวุา่ ทางกระทรวงไมมี่นโยบายการเปิดบอ่นไก่เพิม่ แตเ่ร่ืองการเพิ่มเวลาไมน่า่จะเป็นปัญหา 
เพราะก่อนหน้านีเ้ปิดทกุวนัอาทิตย์ ครัง้นีจ้ะขอให้เปิดวนัเสาร์ด้วย ซึง่ตนเห็นวา่ตัง้แตเ่ข้ามาเป็น รมว.
มหาดไทย ก็ห้ามไปทกุอยา่งแล้ว คราวนีจ้งึคดิวา่จะให้บ้าง แตต่นไมมี่อํานาจสัง่ให้เปิด จงึขอยํา้กบั ผวจ. 
ทกุคนวา่ หากมีการร้องขอให้เพิม่เวลาเปิดบอ่นไก่ ก็อนญุาตได้ ไมห้่ามแตอ่ยา่งใด  
          "ท่ีคนคดิวา่จะเป็นการสนบัสนนุให้เลน่การพนนันัน้คงไมใ่ช่ เพราะปกตเิปิดอาทิตย์ละวนัก็เลน่วนัละ 
10 บาท ทีนีเ้ปิด 2 วนัก็เลน่กนัวนัละ 5 บาท แคนี่ก็้ไมมี่ปัญหา ผมไมอ่ยากให้ผู้วา่ฯพาเจ้าหน้าท่ีไปจบับอ่น
ไก่กนัเป็นร้อย แตส่ดุท้ายจบัได้แค ่3-4 คน เหมือนตอนผมจบัคนเลน่พนนั ก็ทําเอาคนเลน่กลวักระโดด
หน้าตา่งหวัร้างข้างแตกกนัเป็นแถว นา่สงสาร คงไมต้่องไปทํา นอกจากนีก้ารเปิดบอ่นไก่ยงัช่วยบํารุง สาย
พนัธุ์ไก่ หากไก่ชนตีแพ้ก็ต้มกิน แตห่ากชนะก็มีราคาดี ถือเป็นความสขุพืน้ฐานของชาวบ้าน อยา่ไปห้าม
เลย" ร.ต.อ.เฉลมิกลา่ว ( highlight.kapook.com/view/24199 )  
          ตอ่มามีการเปล่ียนรัฐบาลในปี 2552 ได้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยช่ือ นายชวรัตน์ ชาญวีรกลุ ซึง่
ตอ่มาได้รับเชิญให้เข้าร่วมในงานเทศกาลไก่ชนไทยท่ีบอ่นชนไก่เทิดไทย จงัหวดัสมทุรปราการ รัฐมนตรีได้
กลา่วสนบัสนนุเจตนาการจดังานเทศกาลไก่ชนไทย ท่ีจะอนรัุกษ์ไก่ชนไทยไมใ่ห้สาบสญู เป็นการหนนุเสริม
การชนไก่ซึง่เป็นแรงดงึดดูทางวฒันธรรม(Cultural Attraction)ให้กบันกัท่องเท่ียวตา่งชาตเิช่นเดียวกบัมวย
ไทย  
         ถงึแม้วา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเมืองไทย จะรู้เป็นอยา่งดีวา่มวยไทยกบัการชนไก่เป็นมรดกไทย แต่
กบัรัฐมนตรีของไทยอาจจะไมรู้่วา่ หลายประเทศได้ระงบัไมใ่ห้มีการชนไก่เพราะการชนไก่ถือวา่เป็นกีฬาป่า
เถ่ือน(Barbaric Sport) แม้วา่จะมีการเสนอมาตรการในการชนไก่ให้ดดีูขึน้ลดการนองเลือดหรือการทารุณ
ไก่ แตเ่ป็นอนัท่ีรู้กนัวา่ในการชนไก่แบบใต้ดนิบางแห่งยงัมีการตดิใบมีดคมกริบท่ีแข้งไก่เพ่ือสร้างบาดแผล
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ถึงแก่ชีวิตให้กบัไก่คูต่อ่สู้ ดงันัน้การกลา่วของรัฐมนตรีอาจทําให้นกัท่องเท่ียวตา่งชาตเิกิดความลงัเลไม่
แน่ใจตอ่การชนไก่ในฐานะท่ีเป็นแรงดงึดดูทางวฒันธรรม(Barrow อ้างแล้ว) 
. 
      4.2. ความขัดกันทางนโยบายเก่ียวกับการพนันชนไก่ ความไมช่ดัเจนประการหนึง่ตอ่การสง่เสริม
การพนนัชนไก่ของหน่วยงานราชการ นกัการเมืองท่ีเก่ียวข้องก็คือ การขดักนัระหวา่งระเบียบกบัการปฏิบตัิ
จริงกลา่วคือ กฎหมาย ระเบียบท่ีออกมาเน้นไปท่ีการจํากดัควบคมุ ขณะท่ีการปฏิบตัจิริงเน้นไปท่ีการ
สง่เสริมและการเผยแพร่ขยายผล จงึเป็นเร่ืองปกตท่ีิประชาชนโดยทัว่ไปจะมีทศันะคตติอ่กฎหมายจาก
ประสบการณ์ในชีวิตประจําวนัออกไปในทางไมเ่ห็นความสําคญัเพราะ กฎหมายมีไว้ให้เล่ียงไมใ่ชมี่ไว้ให้
ปฏิบตัติาม ในกรณีการพนนัชนไก่ก็เชน่กนัจากการเก็บข้อมลูสนามและการค้นคว้าเอกสารพบวา่ มีการขดั
กนัเองในหลายประเดน็ด้วยกนัคือ 
         4.2.1. ความทบัซ้อนในวตัถปุระสงค์ระหวา่งการละเลน่กบัการพนนัชนไก่ เน่ืองจากการละเลน่ชนไก่

เป็นไปเพ่ือความสนกุสนานหรือเป็นสนัทนาการท่ีมีมานานจนเป็นสว่นหนึง่ของวิถีชมุชน ขณะการพนนัชน

ไก่เป็นการนําไก่ชนมาตอ่สู้กนัเพ่ือหวงัผลแพ้ชนะและได้ผลตอบแทนมาเป็นเงิน สถานท่ีเลน่ตอ่มากลายเป็น

บอ่นในท่ีสดุ จากการทบัซ้อนในวตัถปุระสงค์การเลน่ชนไก่ท่ีแตกตา่งกนั จงึมีช่องโหวทํ่าให้การพนนัแฝงเข้า 

พนนัชนไก่โดยแตเ่พียงอยา่งเดียว เท่ากบัวา่กฎหมายไปละเมิดสทิธ์ิประชาชนไมใ่ห้เลน่ชนไก่เพ่ือความ

สนกุสนาน 

       4.2.2. การสง่เสริมกบัการควบคมุ  จากเนือ้หาในข้อท่ี 4.1.3. วา่ด้วยความเห็นสว่นตวัของรัฐมนตรี 

สงัคมไทยในยคุปัจจบุนัคุ้นเคยกบัความเห็นของรัฐมนตรีผา่นส่ือตา่งๆ  ความเห็นสําคญักวา่กฎหมาย

เพราะเข้าใจงา่ย สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงในสงัคม ไมผ่กูมดั ไมจํ่าเป็นต้องรับผิดชอบตอ่สิง่ท่ี

ตนเองพดู ถ้าความคดิเห็นของรัฐมนตรีนัน้ไมเ่ป็นจริงในทางปฏิบตั ิความเห็นของรัฐมนตรีจงึกลายเป็น

นโยบายอีกประเภทหนึง่ จะใช้กนัแพร่หลายในนโยบายประชานิยมซึง่ตอบสนองความต้องการสว่นลกึในใจ

ของประชนชนคนรากหญ้า แม้วา่นโยบายนัน้อาจไมส่อดคล้องหรือขดักบัตวับทกฎหมายท่ีมีอยู ่แตถ่ึงท่ีสดุ

ถ้าจะต้องแก้กฎหมายโดยเพ่ือความถกูต้อง ซึง่ความถกูต้องนัน้มีความหมายเท่ากบัเสียงของประชาชน

สว่นใหญ่จากการเลือกตัง้เป็นสําคญั ไมใ่ชค่วามถกูต้องโดยธรรมอีกตอ่ไป 

      4.2.3. อํานาจในการอนมุตัเิปิดบอ่น เป็นการขดักนัเองประเภทหนึง่ท่ีสําคญั ในมมุมองทางกฎหมาย
การวา่ด้วยพนนัชนไก่ การขอตัง้บอ่น ขออนญุาตใช้สถานท่ีเลน่พนนัชนไก่ การขอเปิดดําเนินการชนไก่ 
จะต้องขออนญุาตจากฝ่ายปกครองโดยผู้วา่ราชการจงัหวดัเป็นผู้อนมุตั ิแตใ่นมมุมองของชาวบ้านนัน้ การ
ขออนญุาตเปิดบอ่นได้ต้องไปขอจากตํารวจไมจํ่าเป็นต้องไปขออนญุาตจากฝ่ายปกครอง จงึมีคําพดู
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ล้อเลียนบอ่นชนไก่วา่มี 2 ประเภทคือ บอ่นปลดักบับอ่นตํารวจ ถ้าเป็นบอ่นปลดัต้องขออนญุาตให้ถกูต้อง
ตามระเบียบท่ีวางไว้ แตเ่ป็นบอ่นตํารวจไมต้่องขออนญุาต(จากฝ่ายปกครอง)จงึมกัจะเรียกกนัวา่บอ่นเถ่ือน
นัน้เอง 
       4.2.4.ความทบัซ้อนของหน่วยงานราชการ วตัถปุระสงค์ในการขออนญุาตเปิดบอ่นให้ถกูต้องตาม
กฎหมายของเจ้าของบอ่น ก็เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ถกูจบักมุดําเนินคดี จะจบักมุเฉพาะบอ่นเถ่ือนเทา่นัน้ อํานาจ
ในการจบักมุบอ่นนัน้อยูท่ี่ ฝ่ายปกครอง กบัตํารวจ กรณีท่ีฝ่ายปกครองได้รับแจ้งให้ไปจบักมุบอ่นเถ่ือน 
มกัจะใช้กําลงัอาสาสมคัร(อส.)ไปจบักมุถ้ารู้วา่บอ่นเถ่ือนนัน้จ่ายสว่ยให้ตํารวจ เป็นท่ีรู้กนัวา่ถ้ามีการสนธิ
กําลงัไปจบักมุบอ่นชนไก่ จะประสบกบัความล้มเหลว เพราะเจ้าของบอ่นจะทราบขา่วลว่งหน้านกัพนนัพา
กนัหนีหมด อาจเหลือไก่แก่ๆไว้ให้ดตูา่งหน้าเป็นท่ีระลกึ ในความเป็นจริงเป็นท่ีรับรู้อยูท่ัว่ไปวา่บอ่นไหนเป็น
บอ่บเถ่ือนดําเนินการชนไก่โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากฝ่ายปกครอง ไมมี่การประสานความร่วมมือในการ
จบักมุแตล่ะหน่วยงานอยูใ่นสภาพตา่งคนตา่งอยู ่พยายามเดนิไมใ่ห้ทบัเส้นทางกนั และฝ่ายปกครอง
จําเป็นต้องออกไปจบักมุถ้ามีการร้องเรียนมา ไมเ่ชน่นัน้จะถกูกลา่วหาวา่ละเลยในการปฏิบตัหิน้าท่ี 
      4.2.5. จํานวนวนัเวลาเปิดบอ่นและเปิดบอ่นลว่งเวลา จากระเบยีบท่ีออกโดยกระทรวงมหาดไทยดู
เหมือนมีความเคร่งครัดมากขึน้ จํานวนวนัให้มีการชนไก่ลดลงจากเดมิ 4 วนัตอ่เดือนเหลือ 2-3 วนัตอ่เดือน
และระยะเวลาท่ีระบไุว้ในระเบียบเฉพาะกลางวนัตัง้แตเ่ช้าถงึเยน็ไมส่อดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงซึง่
บอ่นจะเปิดชนไก่ตัง้แตบ่า่ยโมงจนถึง 4 ทุม่หรือเท่ียงคืน ความขดักนัระหวา่งระเบียบกบัความเป็นจริง
ในทางปฏิบตั ิกลบัเป็นเง่ือนไขให้เกิดมีการจ่ายสว่ย หรือเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีบางสว่นหาประโยชน์แลก
กบัการผอ่นผนัไมใ่ห้มีการผดิระเบียบ ระเบียบจงึมีไว้ให้เจ้าหน้าท่ีตอ่รองเรียกรับประโยชน์เข้ากระเป๋า
ตนเองหรือมีไว้แคขู่ป้่องปรามเทา่นัน้ การควบคมุจํากดัไมใ่ห้เปิดบอ่นชนไก่ใหมอี่กตอ่ไปจงึสวนทางกบัการ
เพิ่มขึน้ของบอ่นชนไก่ในปัจจบุนั 
           สรุป ความทบัซ้อนท่ีเกิดขึน้ในการควบคมุการพนนัไก่แตล่ะประเดน็ เป็นผลลพัธ์ของความทบัซ้อน
ของความสมัพนัธ์อํานาจท่ีไมเ่ป็นทางการ โดยนกัการเมืองใช้อิทธิพลเข้าไปแทรกแซงการทําหน้าท่ีของ
ข้าราชการ ซึง่ตามกฎหมายควบคมุการพนนันกัการเมืองไมมี่หน้าท่ีในการอนมุตัใิห้มีการชนไก่ได้ สามารถ
เช่ือมโยงไปถึงความทบัซ้อนในโครงสร้างอํานาจทางการเมืองเป็นความทบัซ้อนในผลประโยชน์ของ
นกัการเมืองในรัฐบาลกบัผลประโยชน์ของสงัคมสว่นรวมหรือท่ีเรียกกนัสัน้ๆวา่ “ผลประโยชน์ทบัซ้อน
(conflict of interests)” ก็คือการเอานกัการเมืองท่ีมีภมูหิลงัเป็นนกัพนนัหรือเก่ียวข้องกบัวงการพนนัมาเป็น
รัฐมนตรีเพ่ือออกนโยบายเก่ียวกบัการพนนั แนน่อนนกัการเมืองก็ต้องคํานงึถงึผลประโยชน์ของตนเองและ
พวกพ้องก่อนเป็นอนัดบัแรก ซึง่ไมส่ามารถเป็นหลกัประกนัได้วา่ประชาชนจะได้ประโยชน์จากนโยบายการ
พนนันัน้อยา่งไร 
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     4.3. ปัญหาของบ่อนการพนันชนไก่  

ปัญหาอปุสรรคในการตัง้บอ่น มีสาเหตสํุาคญัมาจาก 

        4.3.1 กฎหมายควบคมุการพนนัชนไก่ไมส่อดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง สว่นใหญ่ระเบียบนํามา

จาก ระเบียบกระทรวงปี 2524 ผา่นมากวา่ 30 ปี วิถีชีวติคนท่ีเปล่ียนไปจากเดมิเช่น การคดิคา่ธรรมเนียม

ขออนญุาตเปิดการพนนัชนไก่ยงัคงไว้วนัละ 200 บาทตามเดมิ เวลาเปิดการชนไก่ตามระเบียบเปิดตอน

กลางวนัแตค่วามเป็นจริงเปิดถึงตอนกลางคืน บอ่นชนไก่ปัจจบุนัจงึกลายเป็นธุรกิจมีรายได้ผลกําไร

มหาศาลตา่งจากบอ่นชนไก่สมยัก่อน 

        4.3.2 ความไมช่ดัเจนระหวา่งกฎหมายกบันโยบายรัฐบาลในการสง่เสริมการพนนัชนไก่ ถ้า

นกัการเมือง มีภมูิหลงัเก่ียวข้องกบัวงการพนนัมาก่อน มกัจะมีความเห็นไปในทางการสนบัสนนุการพนนั

แบบ “ปากวา่ตาขยิบ” คือให้ความเห็นตามบทบาทหน้าท่ี ให้สอดคล้องตามตวับทกฎหมาย แตพ่ยายามหา

ช่องโหวใ่นเชิงเทคนิคให้มีการหลีกเล่ียงหรือให้ความเห็นแบบกํากวม สร้างความสบัสนให้กบัวงการพนนัชน

ไก่ 

        4.3.3. นโยบายการตัง้บอ่นชนไก่ของผู้วา่ราชการแตล่ะจงัหวดัไมเ่หมือนกนั ขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของ

ผู้วา่ฯแตเ่พียงผู้ เดียว ปัจจบุนัมีนกัการเมืองบางคนพยายามจะเข้าไปแทรกแซงระบบการตดัสนิใจของผู้วา่ฯ

ซึง่ตามกฎหมายไมส่ามารถทําได้ แตถ้่าผู้วา่ฯคนใดไมต่อบสนองนโยบายนกัการเมือง ผู้วา่คนนัน้อาจจะถกู

กลัน่แกล้งในภายหลงั ซึง่นกัการเมืองนิยมใช้การแทรกแซงแบบนีม้ากกวา่จะใช้วิธีการแก้กฎหมายซึง่

ยุง่ยากและต้องใช้เวลากลัน่กรองกฎหมายจากหลายฝ่าย ไมจ่บง่ายๆ ตวัอยา่งเช่น นโยบายโอทอปมีการ

เสนอให้ไก่ชนเป็นสนิค้าโอทอป เพราะการเลีย้งไก่ชนเป็นการนําภมูิปัญญาความรู้ดัง่เดมิมาแปลงเป็นทนุ 

(เงิน) จงึต้องให้มีบอ่นชนไก่เพ่ือทําให้ไก่ชนมีมลูคา่สงูขึน้ 

        4.3.4 ขัน้ตอนในการขออนญุาตยุง่ยาก การขออนญุาตเปิดบอ่นชนไก่มีขัน้ตอนท่ียุง่ยากซบัซ้อนท่ีต้อง

เก่ียวข้องกบัหลายหนว่ยงาน นบัตัง้แตเ่กิดการแพร่ระบาดของไข้หวดันก บอ่นพนนัชนไก่ถกูกลา่วหาวา่เป็น

แหลง่แพร่เชือ้ไข้หวดันก เพราะเป็นท่ีชมุนมุของคนท่ีเข้ามาจากทัว่ทกุสารทิศ นําเอาไก่ชนท่ีอาจตดิเชือ้เข้า

มาแพร่ในบอ่นได้ ไปมีผลกระทบตอ่นโยบายของรัฐท่ีสง่เสริมการสง่ออกอาหาร กลวัจะถกูตดัสทิธ์ิในการ

สง่ออกสตัว์ปีกแช่แข็งไปยโุรป จงึหนัมากําจดัไก่ท่ีชาวบ้านเลีย้งรวมถงึไก่ชนท่ีมีราคาแพง จนถึงออก

มาตรการปิดบอ่นชนไก่แทน  
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               ตอ่มาเม่ือสถานการณ์ไข้หวดันกดีขึน้เป็นปกต ิทางการได้อนญุาตเปิดบอ่นชนไก่อีกได้เพิ่ม

ขัน้ตอนอนญุาตท่ีเข้มงวดขึน้ โดยขัน้ต้นจะต้องย่ืนคําร้องไปให้ปศสุตัว์จงัหวดัเป็นผู้มาตรวจความสะอาด

เรียบร้อยของบอ่นเสียก่อน จากนัน้จงึตดิตอ่ขออนญุาตท่ีสํานกังานปกครองหรือท่ีปลดัอําเภอ ทางผู้วา่

ราชการจงัหวดัเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้มา 7 คนประกอบด้วย นายอําเภอ ปศสุตัว์ ตํารวจ ผู้บริหาร

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายวฒันธรรม  เพ่ือทําการประเมินกิจการของบอ่นและ

ขอความเห็นจากตํารวจเก่ียวกบัความสามารถจะเข้าไปดแูลความสงบเรียบร้อยภายในบอ่นชนไก่ได้หรือไม ่

จากนัน้ต้องรอการอนมุตัใิบอนญุาตจากผู้วา่ราชการจงัหวดัก่อนจงึจะดําเนินการเปิดบอ่นได้ และต้องไป

ตดิตอ่กบัองค์การบริหารสว่นตําบลหรือสํานกังานเทศบาลเพ่ืออนญุาตใช้สถานท่ีเปิดบอ่นชนไก่โดยเสีย

ภาษีบํารุงท้องท่ี 20 บาท ใบอนญุาตท่ีได้มาสามารถใช้ได้เพียงหนึง่ปีเม่ือครบกําหนด ต้องดําเนินการขอ

ใบอนญุาตและเข้าสูก่ระบวนใหมอี่กครัง้ ซึง่อาจจะได้รับอนญุาตหรือไมก็่ได้  

  4.4. ผลกระทบจากการพนันชนไก่ 

       - ทางด้านเศรษฐกิจครัวเรือน ทําให้เสียทรัพย์ เฉพาะอยา่งยิง่นกัพนนัท่ีเป็นแรงงานรับจ้างเอาเงินอนั

เป็นรายได้จากงานรับจ้างก่อสร้าง ได้วนัละ 300 บาท แล้วเอาไปเลน่การพนนั แทนท่ีจะเอาไปให้ครอบครัว

หรือเก็บออมเอาไว้ในยามขาดแคลน 

        -  ทางด้านสงัคม สถานภาพทางสงัคมของผู้ นําจะมีกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมในชมุชนกํากบัอยูว่า่จะมี

ความเหมาะสมหรือไม ่กรณีอดีตพอ่หลวงบางคนเข้าบอ่นชนไก่นัน้ไมเ่หมาะสม เพราะแก่แล้วเป็นถึงพอ่

หลวงผู้ นําชาวบ้าน เป็นแก่วดัหรือ มคัทายกวดั มีคนเคารพนบัถือ  หรือความไมเ่หมาะสมจากคําวจิารณ์

ของชาวบ้าน กรณีลงุคําเข้าบอ่นชนไก่  “แม้วา่เป่ินชอบ(ชนไก่)มาแตส่มยัเป็นหนุ่ม แตต่อนนีเ้ป่ินเป็นป้อ

ของพอ่หลวง ยงัจะเข้าบอ่นอีก ซึง่มนัไปกระทบถงึลกูท่ีเป็นพอ่หลวง มนับดี่กบัครอบครัว” ดงันัน้ถึงแม้นวา่

การเข้าบอ่นชนไก่ไมผิ่ดกฎหมายใครเข้าก็ได้ แตอ่าจจะผิดกฎเกณฑ์ของชมุชนท่ียดึถือปฏิบตักินัมา ความ

เป็นผู้ นําไมใ่ช่เร่ืองของสว่นบคุคลท่ีจะทําอะไรก็ได้ แตค่วามเป็นผู้ นําเป็นเร่ืองของชมุชนสว่นรวมต้องแบก

รับของภาพพจน์ชมุชน/ครอบครัว/ตระกลู ไมว่า่ผู้ นําจะทําอะไรท่ีไหนจงึถกูควบคมุด้วยกฎเกณฑ์หรือจารีต

ฮีตฮอย ท่ีชมุชนกําหนดวา่ใครเข้าบอ่นได้ใครไมส่มควรเข้า 

        - ผลกระทบตอ่สงัคมประการหนึง่ก็คือ เกิดการทะเลาะวิวาทบริเวณบอ่นชนไก่ท่ีอยูต่ดิกบัชมุชน อนั

เน่ืองมาจากการเมาสรุา การโกง(เบีย้ว)กาพนนัชนไก่แม้วา่จะเป็นสว่นน้อย แตส่ง่ผลกระทบถงึภาพพจน์ท่ี

ไมดี่ของบอ่นชนไก่ 
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         - ปัญหาการสง่เสียงดงัในบอ่นชนไก่มีผลตอ่ความสงบในชมุชน เฉพาะอยา่งยิ่งการชนไก่ในเวลา

กลางคืนเสียงจะดงัมากกวา่ปกต ิบางครัง้ดงัไกลถึง 1 กิโลเมตรก็ยงัได้ยิน บ้านท่ีอยูใ่กล้บอ่นจะนอนไมห่ลบั 

ชมุชนท่ีมีเส้นทางเข้าบอ่นชนไก่หลายแหง่ จะมีรถเข้าออกอยูต่ลอดเวลาทัง้กลางวนัและกลางคืน 

      - ด้านครอบครัว คนท่ีชอบเลน่ไก่ชนมกัจะไมมี่เวลาให้ครอบครัว กรณีป้าน้อย สามีไปเข้าบอ่นชนไก่

เป็นประจําและกลบับ้านไมเ่ป็นเวลา กลบัมาบ้านตี 1 ตี 2 ไมมี่เวลาทานอาหารด้วยกนั ป้าน้อยจงึเตรียม

อาหาร ทํากบัข้าวเผ่ือไว้ แตแ่ล้วก็ไมก่ลบัมากิน ทําให้อาหารท่ีเตรียมไว้บดูเน่าต้องทิง้ แตถ้่าไมเ่ตรียม

อาหารเอาไว้ก็ถกูดดุา่ 

          มีกรณีเดก็นกัเรียนเขียนจดหมายถงึทางจงัหวดั เร่ืองพอ่ไมก่ลบับ้านเพราะอยูค่ลกุอยูก่บับอ่นไก่ 

ครอบครัวไมอ่ยูพ่ร้อมหน้าพร้อมตา ไมมี่เวลาพดูคยุกบัลกู จงึขอให้ทางจงัหวดัชว่ยนําพอ่กลบับ้านให้ด้วย 

     การพนันชนไก่ในมุมมองของผู้หญิง ชมุชนโดยทัว่ไปมีธรรมเนียมปฎิบตัร่ิวมกนั(Social Norms) ถือ

วา่การชนไก่เป็นการละเลน่ของผู้ชาย เพราะเหตวุา่ การแสดงออกของไก่ชนสะท้อนลกัษณะของความเป็น

ชาย(Masculinity)ออกมาเชน่ ความสง่างาม ความก้าวร้าว ความแข็งแกร่งกล้าหาญ รักการตอ่สู้แขง่ขนั 

การตอ่สู้ของไก่ชนจงึเป็นไปด้วยความดเุดือดเลือดพลา่นและโชกเลือด (Bloody Sport)เป็นต้น จงึไมเ่หมาะ

สําหรับผู้หญิงถ้ามีผู้หญิงคนใดก็ตามเข้ามาเลน่ในวงการชนไก่ ก็จะถกูชมุชนซบุซบินินทาวา่ร้ายวา่เป็น

ผู้หญิงท่ีมีจิตใจผิดปกตหิรือไมใ่ช่ผู้หญิง กระนัน้ก็ตามใชว่า่ผู้หญิงจะไมเ่ก่ียวข้องกบัการชนไก่หรือการเลน่

พนนัชนไก่เสียเลย การเก่ียวข้องของผู้หญิงจะเกิดขึน้เม่ือบริเวณภายในครอบครัว(Domestic Sphere)ท่ี

ผู้หญิงมีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบอยูไ่ด้รับผลกระทบ ดงันัน้มมุมองของผู้หญิงท่ีมีตอ่การพนนัชนไก่จงึมอง

ออกมาจากฐานของครอบครัว จากประสบการณ์ป้าภาคี วรรณสกั บ้านทุ่งยาว ตําบลศรีบวับาน อําเภอ

เมืองจงัหวดัลําพนู ซึง่เขตตําบลศรีบวับานและพืน้ท่ีใกล้เคียงจะมีบอ่นชนไก่ตัง้อยูห่นาแนน่ชกุชมุ แตก่ลบั

พบวา่มีชาวบ้านเข้าบอ่นพนนัชนไก่น้อยเม่ือเทียบกบัชาวบ้านทัง้หมูบ้่านคือ มีจํานวน 6 คนจากจํานวน

ชาวบ้านทัง้สิน้ 300 คน การเรียนรู้เก่ียวกบัการพนนัชนไก่ของป้าภาคี มาจากการบอกเลา่ของคณะกอง

เชียร์ชนไก่และสามีป้าภาคีท่ีเลีย้งไก่ชนและนําไก่ไปชนในบอ่นทกุวนัอาทิตย์ยกเว้นถ้ามีงาน คดิวา่การเข้า

บอ่นชนไก่เหมือนกบัการไปเท่ียวพกัผอ่นเม่ือมีเวลาวา่ง เป็นการคลายเครียดหลงัจากการทํางาน การจะเข้า

บอ่นชนไก่ก็ตอ่เม่ือเอาไก่ท่ีเลีย้งไว้ไปชนหรือไมก็่ตดิตามไก่เพ่ือนฝงูไปร่วมลงขนัวางเดมิพนั ถ้ามีการเลน่
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พนนัชนไก่ ก็ไมไ่ด้เลน่ด้วยเงินจํานวนมากเลน่แค ่2-300 บาท เงินท่ีเอาไปเลน่เป็นเงินท่ีได้จากการขาย

แกลบ ขายไก่ แล้วเก็บเงินไว้ตา่งหากเป็นการสว่นตวั จงึไมมี่ผลกระทบตอ่ครอบครัว  

             เม่ือถกกนัถึงการเลน่พนนัชนไก่ทําไมถึงไมมี่หนีส้นิ เพราะกวา่จะนําไก่ออกชนจะต้องใช้เวลาเลีย้ง

ดฝึูกซ้อมเป็นเวลานานถึงจะนําไปเลน่พนนั เม่ือเปรียบเทียบกบัการเลน่พนนัไฮโลว์จนเป็นหนีส้นิเพราะเลน่

กนัเยอะ และไฮโลว์มนัเขยา่ตลอด หมายความวา่การเลน่ไฮโลว์ใช้เวลาเลน่สัน้และจํานวนครัง้ในการเลน่จะ

ถ่ี ทําให้เสียเงินมาก ตา่งจากการเลน่พนนัชนไก่การชนไก่แตล่ะคูก่วา่จะรู้ผลแพ้ชนะ ต้องใช้เวลานานจงึเสีย

เงินน้อย    ท่ีเลน่ไฮโลว์เป็นหนีเ้พราะเอาเงินในบ้านมาเลน่ มีความรู้สกึเสียดายต้องการอยากได้เงินท่ีเสียไป

ให้เจ้ามือคืนมา ดงันัน้เม่ือเลน่ไฮโลว์มนัถงึหยดุไมไ่ด้เวลาเลน่จนเงินหมด ก็จะยืมเงินกนั เอาของไปจํานํา มี

สร้อย มีนาฬกิาถอดออกหมดเลย มีรถเคร่ืองก็เอาไปจํานําหมด สว่นการชนไก่ในชมุชนนัน้ บางคนเลน่แค่

สนกุมนัก็ดี การชนไก่เอาเวลาวา่งมาเลน่มนัก็ดี แตถ้่าเกิดไก่ตายเอามาต้มกิน แล้วก็เอาเหล้ามากิน ก็

ตอ่เน่ืองด้วยการเลน่ไฮโลว์ ไมใ่ช่วา่หยดุอยูแ่คก่ารชนไก่ บางทีก็นดักนัไปท่ีอ่ืนตอ่  

           ป้าภาคีไมช่อบการชนไก่ และยืนยนัวา่หญิงสว่นมากก็ไมช่อบเลน่ชนไก่เช่นกนั เพราะการชนไก่มนั

ไมไ่ด้ชนกนัตามธรรมชาต ิแตเ่ป็นการเอาไก่ไปทรมานจนเลือดออกทัง้คู ่สงสารไก่มนั  

         สว่นเวลาชนไก่ สมยัก่อนไมเ่ห็นเขาชนไก่ทัง้ปี  ปีใหมเ่มืองเขาถงึจะเลน่ชนในหมูบ้่าน อยา่งปี 2555 

พอ่หลวงก็ “ปลอ่ยผี” คืออนญุาตให้เลน่ชนไก่ตามลานบ้านหรือในสวนลําไย ชาวบ้านนิยมเรียกการชนไก่วา่

การจามไก่มีคนไปดเูยอะ เป็นการจามดเูชิงไก่ เลน่กนัแค ่20 บาท เน้นสนกุสนานประจําปี 

        สรุป ความเห็นของป้าภาคีก็คือ ถ้าเป็นคนดีเขาจะไมเ่ข้าบอ่น เพราะบอ่นเป็นจดุเร่ิมของการเลน่อยา่ง

อ่ืนตอ่เน่ือง การพนนัชนไก่หรือการพนนัชนิดอ่ืนท่ีมนัไมดี่ก็เพราะมนัไปกระทบกบัครอบครัว ทําให้

ครอบครัวเดือดร้อนมนัถงึไมดี่ กรณีคนในหมูบ้่าน เลน่การพนนัทัง้ไพ ่ไก่ชน แล้วยงัไปหลงเมียน้อยไทย

ใหญ่ ตดิหนีส้นิต้องให้เมียท่ีบ้านเอาเงินไปใช้หนีแ้ทนร่วมแสนบาท 

  4.5. การต่อรองและปรับตวัของบ่อนการพนันชนไก่ 

        บอ่นชนไก่ภายใต้ความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์พยายามหายทุธวิธีในการปรับตวัตอ่รองกบัผู้อปุถมัภ์

เพ่ือท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของตนเองให้มากและสญูเสียแตน้่อย การใช้แนวคดิการปรับตวัภายใต้

ความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์จะใช้ในความหมายของการตอ่รองแบบผู้ถกูกระทําจํายอม(passive) สว่นการใช้

แนวคดิการตอ่รองจะใช้ในความหมายของบอ่นชนไก่ในฐานะเป็นผู้กระทําการโต้ตอบ(active) 
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       - ใช้ความเป็นผู้หญิงในฐานะเป็นอาวุธของผู้อ่อนแอ เม่ือบอ่นชนไก่จําเป็นต้องไปปฏิสมัพนัธ์กบัผู้

ท่ีมีอํานาจท่ีจะตดัสนิใจจะให้อนญุาตดําเนินกิจการบอ่นชนไก่ได้ตอ่ไป ในสถานการณ์เช่นนีท้างบอ่นได้

เลือกท่ีจะใช้ผู้หญิงท่ีเป็นภรรยาของกรรมการบอ่นให้เป็นผู้ ต้อนรับแขกหรือต้องออกไปตดิตอ่หน่วยงาน

ราชการ เป็นการนําลกัษณะเดน่ในความเป็นหญิงในชมุชนล้านนาออกมาใช้เชน่ การต้อนรับขบัสู้ การแตง่

กาย การพดูจาออ่นหวาน ออ่นน้อมถ่อมตน เหมือนกบัการใช้ความออ่นสยบแข็ง ทําให้หลายเร่ืองท่ีมี

ขัน้ตอนยุง่ยากในการตกลงกบัผู้ มีอํานาจสําเร็จได้อยา่งง่ายดาย ความออ่นน้อมถ่อมตนตอ่ผู้ มีอํานาจดู

ประดจุหนึง่เหมือนการสยบยอมตอ่ผู้ มีอํานาจ แตใ่นอีกด้านความออ่นน้อมถ่อมตนเปรียบเหมือนอาวธุของ

ผู้ ท่ีออ่นแอ ( Weapons of the weak ) ในงานศกึษาสงัคมชาวนาในประเทศมาเลเซียของเจมส์ สก็อต ( 

James Scott ) ซึง่ในสงัคมระยะเปล่ียนผา่น มีการใช้เทคโนโลย่ีมาชว่ยในการทํานาของชาวนารวยโดยไม่

จําเป็นต้องพึง่พาแรงงานชาวนาจนเหมือนเช่นแตก่่อน ชาวนารวยจงึไมต้่องตอบแทนใดๆทางสงัคมให้กบั

ชมุชนสว่นรวม เชน่การทําบญุหรือบริจาคเงินเข้ากองทนุซากาด ชาวนาจนจงึเลือกใช้วิธีการตอ่ต้านการ

กระทําดงักลา่วซึง่วิธีการตอ่ต้านนัน้มีอยูใ่นชีวิตประจําวนั(Everyday Life Resistance) มกัแสดงออกใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย ตัง้แตก่ารซบุซบินินทา การดือ้แพง่ การประท้วงเงียบ ซึง่การแสดงออกของชาวนาจะ

ไมก่ระทําอยา่งโจ่งแจ้ง เพ่ือหลีกเล่ียงการถกูปราบปรามจากเจ้าหน้าท่ี และเกรงจะไมไ่ด้รับความช่วยเหลือ

จากผู้อปุถมัภ์ท่ีมีอํานาจในท้องถ่ิน ( อานนัท์ 2548 ) การลกุขึน้มาตอ่รองกบัอํานาจอยา่งเงียบๆเชน่นี ้

มกัจะปรากฏให้เห็นในหมูช่าวบ้านธรรมดารวมถึงผู้หญิงซึง่เป็นตวัแทนเจ้าของบอ่นชนไก่ ทําให้ผู้ มีอํานาจ

หรือเจ้าหน้าท่ีไมรู้่สกึวา่กําลงัถกูตอ่ต้าน 

       - การจัดความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์  ระบบอปุถมัภ์เป็นความสมัพนัธ์ท่ีอิงอยูก่บัการแลกเปล่ียน

ระหวา่งกลุม่บคุคลท่ีมีสถานภาพอํานาจท่ีไมเ่ทา่เทียมกนั การมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัระหวา่งผู้อปุถมัภ์กบัผู้ รับ

อปุถมัภ์เป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการเข้าถงึการบริการ ทรัพยากรท่ีขาดแคลน โดยผู้ รับการอปุถมัภ์

จะตอบแทนด้วยแรงงาน ความร่วมมือจงรักภกัดี  ภายใต้ข้อจํากดัทางกฎหมายและระเบียบมาตรการตา่งๆ

ท่ีออกมาควบคมุบอ่นพนนัชนไก่ความสมัพนัธ์กบัรัฐ ทัง้ข้าราชการและนกัการเมืองมีทัง้แบบเป็นทางการ

และไมเ่ป็นทางการ ท่ีซบัซ้อนไมต่รงไปตรงมาเป็นเร่ืองปกตใินสงัคมไทย ธุรกิจหรือกิจการท่ีผิดกฎหมาย

หรือหมิน่เหมต่อ่ศีลธรรมอนัดี จะต้องอาศยัผู้ มีช่ือเสียงมีอิทธิพลในทางการเมืองหรือกองทพัคอยปกป้อง

คุ้มครอง ทําให้ฝ่ายตรงข้ามหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องมีความเกรงใจไมก่ล้ามายุง่เก่ียว ภาพของระบบ

อปุถมัภ์ดเูหมือนจะเข้มแข็งมีความหนาแน่นถาวร เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั และผู้อปุถมัภ์จะมีอํานาจตอ่รอง

ท่ีเหนือกวา่ แตใ่นความเป็นจริงผู้ รับอปุถมัภ์ก็มีศกัยภาพในการตอ่รองและตอบโต้ได้ ถ้าผู้อปุถมัภ์คนเก่าไม่
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สามารถตอบสนองได้อยา่งเพียงพอหรือมีการกดข่ีเกิดขึน้มากเกินความพอดี(ประกีรต,ิ2551 : 113-114) 

และในหลายครัง้ผู้อปุถมัภ์เองก็จําเป็นท่ีจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาผู้ รับอปุถมัภ์เพ่ือแสวงหาสิง่ท่ีตนเองอยากได้

เช่น คะแนนเสียงและการสนบัสนนุในท้องถ่ิน โดยระบบการเมืองสว่นกลางได้เปิดชอ่งให้มีการเช่ือมโยง

ระหวา่งนกัการเมืองท่ีมีโอกาสมานัง่บริหารในรัฐบาลกบัผู้ รับอปุถมัภ์โดยตรง ไมต้่องผา่นระบบเช่ือมโยง

แบบราชการแบบเดมิเช่นท่ีเป็นมา    

          เห็นได้จากกรณีท่ีสมาคมอนรัุกษ์และพฒันาไก่พืน้เมืองไทย นําโดยนายปรารถนา งามวงศ์วาน 

นายกสมาคมฯ นายยืนยง โอภากลุ หรือแอ๊ด คาราบาว ท่ีปรึกษาสมาคมฯ นายวิเชียร ตนัศริิ นายกสมาคม

สง่เสริมไก่ชนไทย เป็นตวัแทนสมาคมเข้าพบ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี เพ่ือสนบัสนนุการแก้ไข

ปัญหาไข้หวดันกของรัฐบาล การเข้าทําเนียบรัฐบาลพบปะกบันายกรัฐมนตรี กรณีวธีิการแก้ไขปัญหา

ไข้หวดันกท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอ่การเลีย้งไก่ชนและชีแ้จงการท่ีไก่ชนตกเป็นจําเลยทางสงัคมฐานะเป็น

ตวัการเผยแพร่ไข้หวดันก และกลา่วหาปศสุตัว์ เป็นตวัการปิดขา่วทําให้ไข้หวดันกระบาด แนะรัฐบาลเก็บไก่

ชนแข็งแรงไว้ทําพนัธุ์ดีกวา่ทําลาย การพบปะนายกฯท่ีทําเนียบรัฐบาลเป็นการแสดงตอ่สาธารณะอยา่ง

เปิดเผยถึงการกระชบัความสมัพนัธ์กบัผู้ มีอํานาจในระดบัสงู พร้อมท่ีจะสนบัสนนุนโยบายของรัฐ เป็นการ

นําอํานาจนกัการเมืองไปถ่วงดลุกบัอํานาจในระบบราชการท่ีต้องปฏิบตัติามหน้าท่ี   

        บอ่นพนนัชนไก่หลายแห่งจงึต้องมีนกัการเมืองหนนุหลงัคอยให้ความคุ้มครอง คอยถ่วงดลุอํานาจกบั

ราชการ เน่ืองจากระบบอปุถมัภ์แบบราชการเป็นการแลกเปล่ียนท่ีเอารัดเอาเปรียบบอ่นชนไก่มากเกินไป

ขณะท่ีนกัการเมืองจะมีภาพลกัษณ์ของความเสียสละตามคําขวญัแบบ “พ่ีมีแตใ่ห้” บอ่นพนนัชนไก่เกือบ

ทกุแหง่จงึตดิภาพถ่ายร่วมระหวา่งเจ้าของบอ่นกบันกัการเมือง กบัคนดงัในวงการไก่ชน แสดงให้เห็นการ

เช่ือมโยงกบัเครือขา่ยอํานาจข้ามท้องถ่ินสูร่ะดบัชาต ิไมเ่ฉพาะแคแ่ลกเปล่ียนผลประโยชน์ในบอ่นพนนัชน

ไก่เท่านัน้ แตร่วมถงึผลประโยชน์ทางการเมืองการเลือกตัง้ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัชาตอีิกด้วย 

       - การจ่ายส่วย การจ่ายสว่ยเป็นมรดกตกทอดมาจากระบบอปุถมัภ์แบบเจ้าขนุมลูนายซึง่ยงัฝังรากลกึ

อยูใ่นระบบราชการไทยในลกัษณะไพร่เลีย้งนาย เป็นมาตัง้แต ่การสง่บรรณาการให้เจ้านาย การเกณฑ์

แรงงาน เกณฑ์ไปเป็นทหารในสงคราม การเก็บภาษีตา่งๆ ถ้าเสียภาษีอยา่งเป็นทางการก็จะนําเข้าคลงั

หลวง แตถ้่าเสียภาษีไมเ่ป็นทางการหรือทําแบบลบัๆลอ่ๆเข้าคลงัสว่นตวัก็เรียกวา่ “สว่ย” สว่ยเป็นการ

แสดงออกในเชิงสญัลกัษณ์ในทางไมข่ดัขืนตอ่ผู้ มีอํานาจ ยงัแสดงออกถึงความจงรักภกัดีตอ่ผู้อปุถมัภ์  
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         สําหรับธุรกิจการพนนัชนไก่ซึง่มีผลประโยชน์มีมลูคา่ทางเศรษฐกิจมากมายมหาศาล ขณะท่ีบอ่น

พนนัชนไก่ไมส่ามารถปฏิบตัติามกฎระเบียบท่ีออกโดยกระทรวงมหาดไทยได้หมด เฉพาะอยา่งยิง่จํานวน

วนัเวลาดําเนินการชนไก่ในรอบเดือนกลา่วคือ ตามระเบียบบอ่นเปิดชนไก่ได้ไมเ่กิน 3 วนัตอ่เดือน ต้องเปิด

ชนอาทิตย์เว้นอาทิตย์ซึง่ในทางปฏิบตัเิปิดได้แค ่2 วนัตอ่เดือนเทา่นัน้ อีกทัง้ระยะเวลาเปิดบอ่นตัง้แตเ่ช้าถึง

เย็นเท่ากบัวา่ ถ้าบอ่นชนไก่ปฏิบตัติามระเบียบกระทรวงท่ีออกมาใหมจ่ะทําให้รายได้ของบอ่นลดลงคร่ึงตอ่

คร่ึงอาจอยูไ่มไ่ด้ต้องเปิดบอ่นในท่ีสดุ แตถ้่าบอ่นชนไก่ไมป่ฏิบตัติามระเบียบก็จะไมรั่บการอนญุาตหรือตอ่

สญัญาเปิดบอ่นตอ่ไป หรือท่ีหนกักวา่นัน้ก็จะถกูสัง่ปิดทําการเพกิถอนใบอนญุาตตอ่ไป 

        เพ่ือความอยูร่อดของบอ่นชนไก่ซึง่มีผลประโยชน์มากมายดงักลา่ว บอ่นจําเป็นต้องทําการเจรจา

ตอ่รองโดยยอมเสียเงินบางสว่นเพ่ือแลกกบัการได้เปิดบอ่นชนไก่ตามวนัเวลาท่ีเสนอคือ เปิดบอ่นได้ 4 วนั

ตอ่เดือน และขยายเวลาชนไก่ได้ถึงกลางคืน สว่นอตัราการจ่ายสว่ยขึน้อยูก่บัการเจรจาตอ่รองแตล่ะครัง้

และแตล่ะหนว่ยงานซึง่ไมข่ึน้ตอ่กนั ถ้ามีนายคนใหมย้่ายมาอาจจะต้องเจรจากนัใหม ่นายบางคนมองเร่ือง

สว่ยเป็นการมาถอนทนุคืนเพราะมีการจา่ยคา่วิง่เต้นในการโยกย้ายมาก่อน ซึง่อาจต้องถกูสัง่ให้จา่ยสว่ย

เพิ่มขึน้บอ่นชนไก่ก็จะถกูกดดนัเพ่ือหารายได้จากการพนนัเพิ่มขึน้ แตถ้่าเจ้านายคนใหมย้่ายมาโดยไมต้่อง

วิ่งเต้นก็จะเบาขึน้แตก็่ต้องจ่ายสว่ยอยูดี่ เพราะเป็นท่ีทราบกนัทัว่ไปวา่ “ลกูน้องหาเงินเลีย้งนาย” และเมือง

ใหญ่ทางภาคเหนือจะเสียคา่ต้อนรับเลีย้งดเูจ้าบ้านผา่นเมืองสงูมากถ้าไมเ่ก็บสว่ยก็จะต้องควกักระเป๋า

ตนเองจ่าย ท่ีสําคญัยิ่งก็คือ การจา่ยสว่ยเป็นการรักษาระบบความสมัพนัธ์แบบอปุถมัภ์แบบเจ้านายเอาไว้

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงไปสูร่ะบบอปุถมัภ์ทางการเมืองในอนาคต 

       การจ่ายสว่ยของบอ่นแตล่ะประเภทเท่าท่ีมีการเปิดเผยตวัเลข ถ้าเป็นบอ่นจามหรือบอ่นป่า ตํารวจ

ป้อมยาม ตํารวจจะให้ลกูน้องมาเอาไก่ท่ีชนแพ้ ซึง่เจ้าของบอ่นจะซือ้ไก่ตวัละ 100-150 บาท กบัเหล้า 1 

กลม มอบให้ แตถ้่าเจอตํารวจจากโรงพกัมาเจอบอ่นวิง่ ( วิง่หนีตํารวจ ) เจ้าของบอ่นจะเป็นคนขอเจรจา

เพ่ือไมใ่ห้มีการจบักมุโดยจ่ายประมาณ 500-1,000 บาท 

        บอ่นบ้าน จะมีการจ่ายให้ตํารวจ 2,000 บาทตอ่อาทิตย์ ถ้ามีปศสุตัว์มาตรวจเชือ้โรคหรือพน่ยา

เจ้าของบอ่นจะจ่ายอีก 2,000 บาท สว่นบอ่นท่ีตัง้ถกูต้องตามกฎหมายและเป็นญาตนิกัการเมืองหรือมี

นกัการเมืองหนนุหลงัจะไมมี่การจ่ายสว่ยท่ีเป็นเงิน แตถ้่ามีงานประเพณีเช่น สงกรานต์ ลอยกระทง ก็จะมี

การขอกนัให้เจ้าของบอ่นจดัหาให้ตามต้องการเชน่ ววัหนั 1 ตวั เหล้าเบียร์เป็นลงั ทัง้นี ้ข้าราชการท่ีรับสว่ย

จะประกอบด้วย ตํารวจซึง่มีหลายหน่วย จงัหวดั และปศสุตัว์ 



101 
 

       - การสร้างความเป็นชุมชน จากการลงไปศกึษาบอ่นชนไก่ในพืน้ท่ีอําเภอสนักําแพงพบวา่ มีบอ่น

แห่งหนึง่คอ่นข้างแปลกกวา่ท่ีอ่ืน ตัง้อยูใ่นสวนลําไยกลางชมุชนอนัร่มร่ืนขึน้ช่ือป้ายวา่ “สนามชนไก่ชมุชน

บ้านออน” จงึเกิดความสงสยัวา่ทําไมถึงเอาคําวา่ชมุชนเข้าไปอยูใ่นช่ือบอ่นด้วย คําวา่ชมุชนท่ีปรากฏใน

ป้าย เจ้าของบอ่นกําลงัจะส่ือความหมายบางอยา่งมากกวา่เป็นแคส่ถานท่ีเลน่การพนนัชนไก่ เม่ือมา

ทบทวนความเป็นชมุชนตามความหมายของเครือขา่ยความสมัพนัธ์พบวา่ ความเป็นชมุชนไมไ่ด้จํากดัอยู่

เฉพาะขอบเขตหมูบ้่านซึง่เป็นหน่วยการปกครองของรัฐ หากหมายถึงลกัษณะเครือขา่ยความสมัพนัธ์แบบ

เครือญาตแิละแบบอปุถมัภ์ ซึง่เป็นกระบวนการของชาวบ้านในการปรับตวัและตอ่สู้กบัรัฐและทนุนิยม

(อานนัท์, 2544:116-117) ดงันัน้บอ่นชนไก่จงึเป็นการสร้างชมุชนในการปรับตวัภายใต้ความสมัพนัธ์กบัรัฐ

และทนุ 

      ประมาณปี 2551มีการฟืน้บอ่นชนไก่ขึน้มาใหมห่ลงัจากถกูสัง่ปิดในช่วงเกิดวกิฤตไข้หวดันก ครัง้นีค้ณะ

ก่อการได้ดงึผู้ นําชมุชน ผู้อาวโุสมาปรึกษาหารือถงึผลได้ผลเสียในการตัง้บอ่นชนไก่ นบัวา่เป็นการดงึบอ่น

พนนัชนไก่กลบัสูก่ารควบคมุของชมุชน  การสร้างความเป็นชมุชนของบอ่นชนไก่ขึน้ก็คือ การรือ้ฟืน้ระบบ

ความสมัพนัธ์ของบอ่นชนไก่ขึน้มาใหมซ่ึง่ตา่งไปจากเดมิ ไมเ่หมือนในอดีต 

      - การเช่ือมความสมัพนัธ์บนฐานเครือขา่ยท่ีมีอยูเ่ดมิ เขตระบบนิเวศลุม่นํา้ออนซึง่มีการจดัการเหมือง

ฝายร่วมกนัแตอ่ดีต ปัจจบุนับทบาทเหมืองฝายในการจดัการนํา้ทํานาลดลง เพราะท่ีนาถกูทําเป็นท่ีอยู่

อาศยัและถกูขายทําโครงการบ้านจดัสรร คนท่ีเข้าบอ่นจงึเป็นคนเก่าๆเสียเป็นสว่นใหญ่ 

      - จดัตัง้กรรมการบอ่น มีผู้ นําชมุชนเป็นท่ีปรึกษา มีผู้จดัการซึง่อดีตเคยเป็นนกัเลงคนดงัเป็นท่ีรู้จกักนัใน

ถ่ินสนักําแพง ทําให้คนในบอ่นชนไก่ท่ีคดิจะก่อเร่ืองรู้สกึเกรงใจ 

      - จดัสรรประโยชน์ กระจายรายได้ให้คนในชมุชน เชน่ให้สมาชิกกลุม่แมบ้่านตัง้ร้านขายอาหาร ทํา

บริการท่ีจอดรถ 

      - มีระบบการคืนทนุให้ชมุชน  การท่ีบอ่นชนไก่เป็นสว่นหนึง่ของชมุชน ทําให้เห็นความสําคญัของบอ่น

ชนไก่ และเป็นแหลง่ระดมทนุช่วยเหลือกิจกรรมของชมุชนเชน่ สร้างศาลาการเรียนรู้ชมุชน 40,000 บาท ให้

ทนุการศกึษา ชดุกีฬาเยาวชน สร้างคา่ยมวยวยัรุ่น ช่วยเป็นเจ้าภาพงานศพ ช่วยงานวนัเดก็ ทํารัว้รอบป่า

ช้าเผาศพ ชว่ยนํา้ทว่มท่ีสนักําแพง ด้วยเงินบริจาค 3,000 บาท วธีิการคืนทนุมีทัง้บริจาคเป็นเงินและจดัการ

ชนไก่แบบเหมาทัง้วนั มอบรายได้ทัง้หมดให้ชมุชนโดยไมห่กัคา่ใช้จา่ยหรือคดิคา่แรง 
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     นอกจากนัน้ในการตอ่รองกบัภายนอกท่ีคอยจะมาควบคมุกํากบัและเอาประโยชน์  บอ่นชนไก่ชมุชน

บ้านออนพยายามเสนอ “ความเป็นชาวบ้าน” มากกวา่ความทนัสมยั ซึง่สมัผสัได้จากบรรยากาศ ผู้คน การ

พดูคยุ ความเป็นชาวบ้านในบอ่นมีความหมายล่ืนไหลไปตามผู้ รับส่ือขีน้อยูว่า่จะส่ือกบัใคร  

             - ถ้าผู้ รับส่ือเป็นตํารวจก็จะบอกวา่บอ่นแบบบ้านๆนีมี้รายได้น้อย เพราะไก่ชนท่ีน่ีวางเงินเดมิพนัต่ํา

(ไก่ชนท่ีเดมิพนัสงูเขานําไปชนท่ีอ่ืน)คนเลน่สว่นใหญ่เป็นผู้สงูอายมุาบอ่นเพ่ือความสขุสนกุสนานได้เจอ

เพ่ือนเก่า เอาเงินมาเลน่ไมก่ี่บาท การบอกกบัตํารวจมีนยัยะของการตอ่รองเพ่ือไมต้่องจ่ายสว่ย  

            - ถ้าเป็นฝ่ายปกครองก็จะบอกวา่ คนท่ีมาบอ่นเป็นชาวบ้านอยูแ่ถวนีรู้้จกักนัหมดจงึไมท่ะเลาะเบาะ

แว้งกนั และจะให้ความร่วมมือกบัทางราชการทกุอยา่งขอให้บอก เป็นการยืนยนัถึงความสงบเรียบร้อยและ

จะตอบแทนบญุคณุ   

            - กบันกัวจิยัซึง่คนภายนอกชมุชนสารท่ีส่ือออกมาก็คือ บอ่นนีไ้มเ่น้นธุรกิจการค้าแตเ่น้นการ

กระจายรายได้ ให้สมาชิกกลุม่แมบ้่านมาทําร้านอาหาร เก็บคา่จอดรถ ช่วยเหลือกิจกรรมชมุชนหลายอยา่ง 

ทําบอ่นชนไก่รู้สกึเหน่ือยอยากจะหยดุแตช่าวบ้านเขาต้องการอยากให้ทําตอ่จะได้มีรายได้ เป็นการส่ือถึง

ชมุชนได้ประโยชน์จากการมีบอ่นชนไก่ และอยากให้เผยแพร่ด้านดีๆของบอ่นบ้าง 

        ความเป็นชมุชนของบอ่นชนไก่จงึเป็นกระบวนการปรับความสมัพนัธ์ใหมใ่นการปรับตวัเม่ือต้อง

เผชิญกบัรัฐ ทนุ ตอ่รองโดยสร้างความหมายชมุชนไหลไปตามสถานการณ์ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจจาก

ภายนอก 

       - การรวมกลุ่มต่อรอง ตัง้แตป่ระมาณปี 2543 เป็นต้นมา มีการจดังานหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัไก่

ชนเชน่การประกวดไก่งาม การอนรัุกษ์พนัธุ์ไก่พืน้เมืองรวมถึงไก่ชนสายพนัธุ์ไทย ซึง่กิจกรรมท่ีผา่นมา

ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนทศันะความคดิถึงแนวทางท่ีจะอนรัุกษ์และพฒันาสายพนัธุ์ไก่ชนขึน้มา มีการ

จดัตัง้กลุม่ชมรมไก่ชนขึน้ทัง้ในจงัหวดัระดบัภาคจนถงึระดบัชาต ิจนกระทัง่มาถึงวิกฤตไข้หวดันกซึง่สง่ผล

กระทบตอ่การะเลีย้งไก่ชนโดยตรง 

         การแก้ไขปัญหาไข้หวดันกของรัฐบาลสมยันัน้ไมไ่ด้ให้ความสําคญักบัไก่ชน ในแง่ของการมีสว่นร่วม

ของกลุม่องค์กรไก่ชน แตไ่ปให้ความสําคญักบัภาคธุรกิจสง่ออกสตัว์ปีกมากกวา่ ทางกลุม่องค์กรไก่ชนจงึ

ร่วมกนัเข้าพบผู้ นํารัฐบาล เห็นได้จากกรณีท่ี แอ๊ด”คาราบาวนําคณะสมาคมผู้ เลีย้งไก่ชน เข้าทําเนียบ

รัฐบาลพบปะกบันายกรัฐมนตรี กรณีวิธีการแก้ไขปัญหาไข้หวดันกท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอ่การเลีย้งไก่ชน
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และชีแ้จงการท่ีไก่ชนตกเป็นจําเลยทางสงัคมฐานะเป็นตวัการเผยแพร่ไข้หวดันก และกลา่วหาปศสุตัว์ เป็น

ตวัการปิดขา่วทําให้ไข้หวดันกระบาด นอกจากนัน้ยงัแนะนํารัฐบาลให้เก็บไก่ชนแข็งแรงไว้ทําพนัธุ์ดีกวา่

ทําลาย ดงัมีรายละเอียดดงันี ้ ท่ีทําเนียบรัฐบาล สมาคมอนรัุกษ์และพฒันาไก่พืน้เมืองไทย นําโดยนาย

ปรารถนา งามวงศ์วาน นายกสมาคมฯ นายยืนยง โอภากลุ หรือแอ๊ด คาราบาว ท่ีปรึกษาสมาคมฯ นาย

วิเชียร ตนัศริิ นายกสมาคมสง่เสริมไก่ชนไทย เป็นตวัแทนสมาคมเข้าพบ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี เพ่ือสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาไข้หวดันกของรัฐบาล   

       นายปรารถนา กลา่ววา่ “วนันีช้าวไก่ชนดเูหมือนจะเป็นจําเลยในเร่ืองไข้หวดันก ทางสมาคมจงึมา

ปรึกษานายกฯถึงประเดน็ตา่งๆ โดยเฉพาะประเดน็ท่ีนายสมคดิ จาตศุรีพิทกัษ์ ระบวุา่ปีหน้าโรคนีจ้ะ

กลบัมาอีก และท่านไมอ่ยากจะฆา่ไก่อีก เพราะเป็นบาปเป็นกรรม ซึง่ชาวไก่ชนเห็นด้วย จงึจะทําการ

ปรึกษากบัธนาคาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลยัตา่งๆ เพ่ือปรับวธีิการเลีย้งไก่ชนของ

ชาวบ้านให้อยูใ่นระดบัมาตรฐาน มีคณุภาพ สามารถสง่ออกได้ เพราะไก่ชนสามารถทํารายได้เข้าประเทศ

ไทยจํานวนมาก โดยเฉพาะไก่อินทรีย์ของไทยท่ีถือวา่ดีท่ีสดุในโลก นอกจากนีช้าวไก่ชนขอสนบัสนนุรัฐบาล

ในการสู้ภยัไข้หวดันกด้วย แตก่รณีการชดเชยของรัฐบาลนัน้ ชาวไก่ชนไมมี่แก่ใจจะรับ เพราะได้แคต่วัละ 

40 บาท มนัไมคุ่้ม รวมทัง้การท่ีรัฐบาลจะจดัพนัธุ์ไก่ให้นัน้ก็อาจจะไมถ่กูใจเกษตรกร”  

       นายยืนยง กลา่ววา่ “ในฐานะท่ีตนเป็นคนท่ีรักไก่ชนและเป็นตวัแทนชาวบ้านท่ีเลีย้งไก่ชน ขอบอกวา่

โดยพืน้ฐานของไก่ชนแล้วจะเป็นไก่ท่ีมีสขุภาพดี แข็งแรง สามารถต้านทานไข้หวดันกได้ระดบัหนึง่ เพราะมี

การเลีย้งดเูป็นอยา่งดี โดยเฉพาะไก่ท่ีชาวบ้านเลีย้งแบบครอบสุม่ แตไ่ก่ท่ีปลอ่ยเลีย้งตามบญุตามกรรมก็

เป็นอีกอยา่ง แตเ่ม่ือพดูถึงไก่ชนก็มกัจะเหมารวม ทําให้ไก่ชนตกเป็นจําเลย ทัง้นีเ้ห็นวา่หากไก่ชนตวัใดไม่

ตายควรจะเก็บไว้ทําพนัธุ์ตอ่ไป เพราะถือวา่เป็นพนัธกุรรมพิเศษท่ีสามารถต้านทานไข้หวดันกได้ หาก

ทําลายทิง้หมดก็จะเสียโอกาสในการมีไก่พนัธุ์ดีๆไว้ทําพนัธุ์ตอ่ไป สิง่นีคื้อสิง่ท่ีนกัวชิาการฝ่ายพนัธุกรรมเขา

คยุกนั” ตนจงึอยากเรียนตอ่นายกฯในเร่ืองนี ้“ความจริงแล้วโรคไข้หวดันกมีมาตัง้แตเ่ดือนตลุาคม และ

ชาวบ้านเขาก็รู้วา่มีการแพร่ระบาดตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายนแล้ว เพราะมีไก่ตายจํานวนมาก ซึง่ชาวบ้านก็

แจ้งไปยงัปศสุตัว์ แตท่างปศสุตัว์มนัแย ่ไมย่อมเอาวคัซีนลงมาให้ตัง้แตแ่รก ถ้าสปัดาห์แรกปศสุตัว์เอา

วคัซีนมาให้ก็คงไมเ่กิดการแพร่ระบาดไปทัว่อยา่งนี ้และเม่ือเกิดเหตกุารณ์เช่นนีก็้มาใช้วิธีฆา่ไก่ทัง้หมด มนั

เป็นวธีิไมถ่กูทาง ซึง่ในวนันีผ้มได้นําข้อมลูหลายอยา่งมาแจ้งให้นายกฯทราบ”นายยืนยง กลา่ว(ผู้จดัการ

ออนไลน์, 2547) การรวมตวัตอ่รองกบัรัฐสว่นกลางในกรณีการแก้ไขปัญหาวกิฤตไิข้หวดันกของกลุม่ผู้ เลีย้ง
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ไก่ชน โดยไมผ่า่นระบบความสมัพนัธ์อปุถมัภ์ในท้องถ่ินขึน้มาสะท้อนให้เห็นถงึเครือขา่ยความสมัพนัธ์ของ

ซุ้มไก่ นกัธุรกิจเจ้าของบอ่นไก่กบันกัการเมืองท่ีมีอํานาจซึง่มีนโยบายสนบัสนนุการเลีย้งไก่ชนเป็นสตัว์

เศรษฐกิจ ความสําเร็จจากการตอ่รองไมไ่ด้อยูท่ี่การแก้ปัญหาไข้หวดันกได้หรือไมแ่ตอ่ยูท่ี่การแสดงออกถึง

การเข้าถงึอํานาจท่ีเป็นทางการภายใต้ความสมัพนัธ์สว่นตวั(ท่ีไมเ่ป็นทางการ) และสง่ผลตอ่การตอ่รองกบั

ราชการในท้องถ่ินตอ่ไป 

       - การสร้างความหมายสนามกีฬาชนไก่ หรือสนามแขง่ขนัชนไก่ เพ่ือแยง่พืน้ท่ีในการสร้าง

ความหมายใหมใ่ห้กบับอ่นชนไก่ แทนวาทกรรมท่ีวา่ด้วยบอ่นเช่นเดียวกบัสนามม้า สนามมวย วาทกรรมใน

ท่ีนีห้มายถงึสิง่ท่ีซอ่นอยูเ่บือ้งหลงัชดุของความจริงตา่งๆท่ีหลากหลายและเป็นตวัประกอบประตดิประตอ่

ระบบความรู้ยอ่ยตา่งๆ ท่ีขาดความตอ่เน่ือง นอกจากนัน้วาทกรรมยงัเป็นตวัคอยจดัระเบียบความจริงด้วย

การสร้างความหมาย ให้คณุคา่และความถกูต้องชอบธรรมแก่สิง่ตา่งๆในสงัคม ชดุวาทกรรมจะมีอํานาจอยู่

ได้ในสงัคมอยา่งชอบธรรมก็ด้วยการผา่นพิธีกรรมบางอยา่งให้เกิดความศกัดิส์ทิธ์ินา่เช่ือถือเชน่ ต้องผา่น

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถพิสจูน์ ทดลอง หรือยอมรับในการเป็นศาสตร์  บางสว่นก็ผา่น

พิธีกรรมทางศาสนา หรือผา่นกฎเกณฑ์ของกระบวนการยตุธิรรมโดยการออกกฎหมาย ถ้าจะให้วาทกรรม

นัน้มีการผลติซํา้หรือคงไว้ซึง่ความศกัดิส์ทิธ์ิยิง่ขึน้ในสงัคม ก็ต้องผา่นการดําเนินการในกลุม่คณะ

ผู้ เช่ียวชาญหรือกลุม่เฉพาะสาขาวิชาเชน่ พระ หมอ นกักฎหมายท่ีมีช่ือเสียง เป็นต้น ( ศภุชยั 2544 ) วาท

กรรมสนามม้านัน้เกิดจากการสร้างความจริงขึน้มาโดยเช่ือมร้อย เอาความเป็นกีฬาของพระราชาหรือเป็น

สิง่ท่ีพระมหากษัตริย์นําเข้ามาในยคุลา่อาณานิคมกบั การส่ือความหมายถงึความทนัสมยัความมีอารยะ 

คนท่ีเข้าสนามม้า เป็นผู้ มีเกียรตมีิรสนิยมเฉกเช่นประเทศท่ีเจริญแล้วแม้คําวา่ “บอ่น” ในภาษาอีสาน

หมายถงึ “ สถานท่ี “ แตคํ่าวา่บอ่นในวาทกรรมของรัฐหรือชดุความรู้ในกฎหมายการพนนั ถกูนําเสนอใน

ความหมายท่ีเป็นสถานท่ีมัว่สมุเลน่การพนนั เป็นท่ีท่ีคนดีจะไมค่วรไปเก่ียวข้องด้วย  

    การนําเสนอชดุของความหมายในการตอ่รองตอ่สู้กบัอํานาจระหวา่งกลุม่หนว่ยงานตา่งๆ อาจมีความ

พลกิแพลงล่ืนไหลไปตามเง่ือนไขสถานการณ์ ความสมัพนัธ์กบัรัฐทัง้เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ

กฎหมาย ระเบียบ การเลือกปฏิบตั ินโยบายเก่ียวกบัการพนนั 

   ดงันัน้ปฏิบตักิารทางวาทกรรมจงึเป็นตอ่สู้แยง่ชิงพืน้ท่ีการให้ความหมายใหม ่ไมใ่ช่แคก่ารประดษิฐ์คํา

ขึน้มาใหมท่ดแทนคําเก่า หากต้องออกมาเคล่ือนไหวทางการเมืองในการสร้างความจริง เช่น การใช้คํา “ปะ

กาเกอญอ” แทนคํา “กะเหร่ียง” เพราะคําปะกาเกอญอส่ือความหมายตอ่สาธารณะท่ีชดัเจนกวา่ถึงความ
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เป็นนกัอนรัุกษ์ทรัพยากร ดนิ นํา้ ป่า เม่ือมีการชมุชนเรียกร้องขึน้ ชาวปะกาเกอญอทัง้หญิงและชายก็จะ

แตง่ตวัด้วยชดุประจําเผา่ชาตพินัธุ์ของตนเอง เพราะชดุแตง่กายดงักลา่วมีการผลติซํา้ความหมายใหมท่าง

พืน้ท่ีส่ือโทรทศัน์เร่ือยๆ ซึง่การแตง่ชดุปะกาเกอญอจงึเป็นการตอ่สู้การเมืองเชิงวฒันธรรมให้ความหมาย

ของความเป็นอนรัุกษ์ของตนเองขึน้มาอีกชดุหนึง่ 
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                                                      บทที่ 5  
 
                                             สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
    การชนไก่เป็นการละเลน่พืน้บ้านมาแตอ่ดีต ตอ่มาได้กลายเป็นการเลน่การพนนัชนไก่ท่ีได้รับความนิยม

เพิ่มมากขึน้ จนเป็นช่องทางให้เกิดธุรกิจการพนนัท่ีมีผลประโยชน์มากมาย ทําให้การพนนัชนไก่กลายเป็น

ธุรกิจท่ีให้กําไรสงูสดุ จากมลูคา่ไก่ชนท่ีมีราคาสงูกวา่ไก่ธรรมดาหลายเท่า ธุรกิจการพนนัชนไก่ไปด้วยกนัได้

ดีกบัสภาพสงัคมทนุนิยมท่ีแฝงด้วยระบบความสมัพนัธ์แบบอปุถมัภ์ ทัง้ความสมัพนัธ์กบัข้าราชการ กบั

นกัการเมือง ควบคูก่นั เป็นการถ่วงดลุและเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจการพนนัไมใ่ห้ราชการมาเอาเปรียบมาก

จนเกินไป นอกจากนัน้สภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสงัคมเป็นทนุนิยม การเมืองประชานิยมก็มีสว่น

กระตุ้นให้การชนไก่จากเดมิท่ีเน้นความสนกุสนานบนัเทิงเปลีย่นมาเป็นการชนไก่เพ่ือการพนนั ถือวา่การ

พนนัเป็นการลงทนุท่ีมีโอกาสได้กําไร มีความเส่ียงน้อยกวา่การการเลน่พนนัประเภทอ่ืนนัน่คือ การพนนัชน

ไก่สามารถทําให้รวยได้ชัว่ข้ามคืนไมต้่องรอลุ้นนานเช่น การทําการเกษตรซึง่เตม็ไปด้วยความเส่ียง การ

เกือ้กลูกนัระหวา่งธุรกิจการพนนัชนไก่กบัผู้อปุถมัภ์ทัง้ราชการและการเมืองในลกัษณะการสง่นํา้เลีย้งท่ี

เรียกวา่ “สว่ย” ก็เพ่ือยืนยนัตอ่การรักษาความสมัพนัธ์เอาไว้โดยไมต่อ่ต้านขดัขืน ขณะเดียวกนัผู้อปุถมัภ์ก็

ตอบแทนโดยการปกป้องคุ้มครองจากความเข้มงวดของกฎหมายการพนนัและระเบียบตา่งๆ สามารถ

ละเลยไมต้่องปฏิบตัติามกฎระเบียบท่ีวางไว้ได้ อีกด้านหนึง่ความเข้มงวดในกฎหมาย ระเบียบวา่ด้วยการ

ควบคมุการพนนั แทนท่ีจะจํากดัการเลน่การพนนัหรือควบคมุไมใ่ห้มีบอ่นแตก่ลบัเป็นเง่ือนไขไปเพิ่มอํานาจ

ตอ่รองให้กบัรัฐและทนุกบันกัการเมืองกระทําตอ่บอ่นชนไก่ ในการหารายได้ท่ีจะจา่ยสว่ยเพิ่ม เทา่กบัวา่

กฎระเบียบท่ีเข้มงวดในการควบคมุการพนนัชนไก่มีสว่นช่วยกระชบัความสมัพนัธ์แบบอปุถมัภ์ระหวา่ง

ราชการ ทนุ นกัการเมืองให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึน้ 

     ในสงัคมกําลงัพฒันาเช่นสงัคมไทย เส้นสายของความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้อปุถมัภ์และผู้ รับอปุถมัภ์

สามารถเช่ือมโยงบคุคลท่ีมีสถานภาพต่ําไปจนถึงบคุคลระดบัชาตโิดยไมจํ่าเป็นต้องผกูตดิกบัระบบราชการ

ท่ีคอ่นข้างเข้มงวดเกินไป ในขัน้ต้นของการเปล่ียนผา่นไปเป็นทนุนิยมอตุสาหกรรม ผู้อปุถมัภ์ตามประเพณี

อาจสามารถช่วยเหลือผู้ รับอปุถมัภ์ของตนในการตดิตอ่กบัระบบราชการ ทัง้นีโ้ดยเหตท่ีุเจ้าของท่ีดนิ มี

ความสามารถท่ีจะตดิตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีท่ีมีฐานะเทา่เทียมกนั หรืออาจเป็นเพราะตนเองเป็นผู้ รับอปุถมัภ์ของ

ผู้อปุถมัภ์ท่ีมีอํานาจมากกวา่ตอ่ๆกนัไปจนถึงระดบัชาต ิอยา่งไรก็ตามในท่ีสดุแล้วผู้อปุถมัภ์ตามประเพณีท่ี
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มีบทบาทในหลายๆด้านทัง้ทาง สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง จะถกูแทนท่ีโดยผู้อปุถมัภ์ท่ีมีอํานาจเฉพาะด้าน

และจํากดัอยูเ่ฉพาะในระบบราชการ หรือองค์กรตา่งๆเช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐบาล ครู ตํารวจ(ปรีชา,2546 : 

232)  

     ภายใต้อํานาจรัฐอปุถมัภ์ ภาคประชาชนถกูแบง่แยกไมเ่ข้มแข็งพอ อํานาจการตอ่รองของบอ่นพนนัชน

ไก่มีจํากดั กลยทุธหรือยทุธวิธีในการตอ่รองเป็นได้เฉพาะบคุคลเฉพาะแห่งหรือเฉพาะกิจมากกวา่จะทําเป็น

ขบวนการ การตอ่รองกระทําได้ในขอบเขตท่ีจํากดัจงึตกอยูใ่นวงัวนพายเรือในอา่งไมห่ลดุจากระบบอปุถมัภ์

นัน่คือ การต้องไปมีสมัพนัธ์กบัผู้อปุถมัภ์หลายคนพร้อมกนั ไปเป็นนายหน้าหรือไมก็่กลายเป็นผู้อปุถมัภ์เสีย

เองเช่นไปเป็นนกัการเมืองรับเลือกตัง้เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นรัฐมนตรี เป็นต้น 

      จากการศกึษาการพนนัชนไก่ในภาคเหนือตอนบน เพ่ือทําความเข้าใจพฒันาการความเป็นมาของการ

พนนัชนไก่ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั และเพ่ือทําความเข้าใจรูปแบบวิธีการเลน่พนนัในบอ่นชนไก่แตล่ะระดบั 

รวมถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึน้เสนอมาตรการและนโยบายในการกํากบัดแูลธรุกิจการพนนัชนไก่ 

    พบวา่   

   1. การเปล่ียนแปลงเป็นธรุกิจการพนนัชนไก่ เกิดจากการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจสงัคมแบบทนุนิยมท่ี

สง่ผลกระทบตอ่วิถีชีวิตในชมุชน จากเกษตรกรรมมาสูอ่ตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวและบริการท่ีสําคญัคือ 

การละเลน่ชนไก่หลงัฤดเูก็บเก่ียวถกูปรับเปล่ียนมาชนไก่ในวนัหยดุสดุสปัดาห์ และตอ่มาการหยดุทํางานนี ้

กลายมาเป็นวถีิชีวิตแบบเมืองในท่ีสดุ และบอ่นพนนัชนไก่กลายเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของนกัพนนั

ชนไก่โดยปริยาย ประการตอ่มาก็คือ ภายใต้พระราชบญัญตักิารพนนัปี 2478 ท่ีระบใุห้การชนไก่เป็นการ

เลน่พนนัชนิดหนึง่ ท่ีจะต้องขออนญุาตก่อนถงึจะเลน่ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูท่ี่อํานาจของผู้วา่ราชการจงัหวดัในการ

อนญุาตให้ตัง้บอ่นไก่ได้หรือไม ่เวลาตอ่มาเกิดมีการตัง้บอ่นชนไก่กนัแพร่หลาย ประการท่ีสาม จากการเข้า

มาของนกัธุรกิจ นกัการเมืองท่ีมีใจรักชอบการชนไก่มาจดัตัง้บอ่นสร้างเครือขา่ยความสมัพนัธ์ระหวา่งบอ่น

เกิดความร่วมมือ ประการสดุท้ายคือนโยบายการสง่เสริมการเลีย้งไก่ 

      2. ในธุรกิจการพนนั บอ่นชนไก่มีบทบาทในการจดัการทางธุรกิจการชนไก่ให้เกิดผลกําไรสงูสดุรูปแบบ

วิธีการเลน่การพนนัชนไก่มี 3 แบบคือ การเลน่พนนัชนไก่แบบเดมิพนั เป็นการเลน่พนนัระหวา่งเจ้าของไก่

ชนและคณะทัง้ 2 ฝ่าย โดยวางเงินเดมิพนัตามท่ีตกลงฝ่ายละเท่าเทา่กนัฝากไว้กบัทางบอ่น เม่ือรู้การชนไก่

รู้ผลแพ้ชนะฝ่ายผู้ชนะจะมารับเงินเดมิพนัทัง้หมด ทางบอ่นจะหกัคา่ชนไก่ 10 % ของเงินเดมิพนัเป็นรายได้
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ของบอ่น สว่นวิธีการเลน่พนนัชนไก่แบบตอ่รองนัน้ เกิดขึน้ภายหลงัมีการปลอ่ยไก่ชนกนัในสงัเวียน คนดู

รอบสงัเวียนจะทําการตอ่รองระหวา่งกนั ราคาสงูต่ํามากน้อยขึน้อยูก่บัลีลาการตอ่สู้ของไก่ชนถ้าไก่ชนแต่

ละตวัผลดักนัได้เปรียบเสียเปรียบพลกิไปพลกิมา การตอ่รองก็จะเพิ่มมากขึน้ทัง้อตัราการตอ่รอง วงเงินการ

ตอ่รองแตล่ะครัง้ในแตล่ะคู ่วงเงินตอ่รองจะมากหรือน้อยขึน้อยูก่บัการแบง่ชัน้ของผู้ เลน่ ถ้าอยูใ่นชัน้ของนกั

พนนัมืออาชีพท่ีกระเป๋าหนกัวงเงินตอ่รองก็จะสงูเป็นหลกัพนัขึน้ไป สว่นนกัพนนัมือสมคัรเลน่ก็จะตอ่รอง

เป็นหลกัร้อยขึน้ไป  

        เงินพนนัหมนุเวียนภายในบอ่นชนไก่ตอ่เดือนอยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้อยูก่บัประเภทของบอ่นคือบอ่นบ้าน

กบับอ่นเมือง สว่นบอ่นป่าไมนํ่ามาคดิคํานวณหาวงเงินพนนัเพราะวตัถปุระสงค์การเลน่เพ่ือความ

สนกุสนานมากวา่ และช่วงเวลาท่ีบอ่นเปิดทําการชนไก่วงเงินพนนัจะน้อยในชว่งฤดฝูนเพราะอยูใ่นช่วงทํา

การเพาะปลกูและไก่ชนกําลงัผลดัขนทําให้มีไก่เข้าไปชนน้อยตาม 

เงินหมนุเวียนพนนัตอ่รองในบอ่นบ้านตอ่เดือน  = 18,000,000   บาท 

 เงินหมนุเวียนพนนัตอ่รองในบอ่นเมืองตอ่เดือน  = 34,500,000  บาท 

 สว่นหมนุเวียนภายในบอ่นบ้านตอ่เดือน           =  18,636,000  บาท 

 เงินหมนุเวียนภายในบอ่นเมืองตอ่เดือน            =  35,248,000  บาท 

เงินคา่เดมิพนับอ่นบ้าน                                    =        636,000  บาท 

เงินคา่เดมิพนับอ่นเมือง                                    =        748,000  บาท 

 

        3. ธุรกิจการพนนัชนไก่เข้ากนัได้ดีกบัความสมัพนัธ์แบบอปุถมัภ์ กฎหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ในการควบคมุการพนนัชนไก่อยา่งเข้มงวด ไมมี่ผลทําให้การเลน่การพนนัชนไก่ลดลง แตก่ลบัไปเกือ้หนนุ

ตอ่ระบบอปุถมัภ์เพิ่มอํานาจตอ่รองในการเรียกสว่ยจากเจ้าของบอ่นมากขึน้ อนัเน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงไปสูท่นุนิยมอตุสาหกรรมของภาคเหนือ จากชมุชนฐานนิเวศลุม่นํา้มีการผลติพึง่ตนเองไปสู่

การกลายเป็นเมืองท่ีพึง่พากลไกการตลาดมากขึน้ ซึง่แนวโน้มการเปล่ียนแปลงดงักลา่วสอดคล้องกบับท

วิเคราะห์ของเจมส์ สก็อต ท่ีกลา่วถึงการเข้ามาของระบบเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์เพ่ือการสง่ออกและรัฐแบบ
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อาณานิคม (สก็อต,2539 :) เครือขา่ยของระบบอปุถมัภ์ได้กลายมาเป็นวิธีการท่ีพรรคการเมืองใช้ในการหา

คะแนนเสียงในชนบท ผู้ รับอปุถมัภ์ในทางการเมืองมกัจะถกูพรรคการเมืองใช้ให้เป็นหวัคะแนน โดยอาจให้

ผลตอบแทนแก่ผู้ รับอปุถมัภ์ในการให้สญัญาตา่งๆ ทัง้หมดเป็นการเมืองท่ีได้รับการจดัตัง้จากข้างบน

เช่ือมโยงลงมาถึงท้องถ่ิน และกลุม่การเมืองในท้องถ่ินถกูผนวกเข้าไปอยูใ่นระบบอปุถมัภ์ในท่ีสดุ(ปรีชา

,2546:232-233) 

  ข้อเสนอแนะ    
  1. กบัพระราชบญัญตักิารพนนัและระเบียบท่ีออกโดยกระทรวงมหาดไทย เพียงแตต้่องปรับปรุงสาระ

ให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงสงัคมไมล้่าสมยั การควบคมุการพนนัชนไก่ทกุระดบัทกุขัน้ตอน การเน้นหนกั
ไปท่ีการควบคมุและจํากดัการพนนัจนเกินไปอาจจะสง่ผลย้อนกลบัมาทําลายไก่ชนไปด้วย  นัน่คือ
ทําลายพนัธกุรรมไก่พืน้เมืองของไทยเปิดโอกาสให้มีการผกูขาดสายพนัธุ์ไก่ฟาร์มโดยกลุม่ทนุ
การเกษตรไมก่ี่บริษัท  

      ทิศทางของไก่ชนไทยมุง่ไปท่ีการสร้างอํานาจตอ่รองลดความเหลื่อมลํา้ให้กบัชมุชนท้องถ่ิน ในการ
การพฒันาพนัธุ์ไก่ชน ทัง้การอนรัุกษ์ไก่ชนสายพนัธุ์เดมิไมใ่ห้สญูหายหรือจะสร้างไก่ชนพนัธุ์เก่งแบบผู้
ชนะสบิทิศ การเลีย้งไก่เป็นการสืบทอดภมูปัิญญาท้องถ่ินไมใ่ห้สญูหาย ทัง้การคดัเลือกพนัธุ์ การ
ฝึกซ้อมไก่ชน การดแูลรักษาโรค เป็นการเก็บรักษาพนัธุ์ไว้กบัชมุชนไมใ่ห้ถกูผกูขาดโดยกลุม่ธุรกิจ
การเกษตรเพียงไมก่ี่กลุม่  

      2. การจดัปรับความสมัพนัธ์เชิงอํานาจ โดยการมีสว่นร่วมในการควบคมุบอ่นชนไก่โดยชมุชน 
ซึง่เป็นไปในลกัษณะการควบคมุร่วม นัน้สามารถทําได้กบับอ่นชนไก่แบบบอ่นป่าและบอ่นบ้าน
บางแหง่ โดยให้อํานาจการควบคมุอยูท่ี่คณะกรรมการหมูบ้่านในการดแูลและตดิตามตรวจสอบ 
จดัสรรผลประโยชน์สูช่มุชน ทัง้การสง่เสริมการเลีย้งไก่ การออกกฎเกณฑ์การเลน่ชนไก่ให้
สอดคล้องกบัวิถีชีวิตจารีตประเพณีของชมุชน   ส่วนแนวทางการควบคุมโดยท้องถิ่นหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)นัน้ ท่ีมาของ อปท.ยงัผา่นระบบประชาธิปไตยแบบตวัแทน 
ท่ีเตม็ไปด้วยระบบความสมัพนัธ์แบบอปุถมัภ์ตา่งตอบแทนทางการเมือง แม้วา่จะยงัดเูลวร้ายแตก็่
เลวน้อยกวา่ระบบอปุถมัภ์แบบเดมิ เพราะบอ่นชมุชนยงัมีช่องทางในการตอ่รองเพิ่มมากขึน้เพ่ือ
แลกกบัคะแนนเสียงในการเลือกตัง้ แตส่ถานการณ์ของชมุชนในปัจจบุนั การเมืองระดบัชาตไิด้
เจาะทะลวงเข้ามาถึงชมุชนแทบทกุแห่ง รวมถงึการเข้ามาผนวกการเมืองท้องถ่ินให้ขึน้กบัการเมือง
ระดบัชาต ิเปล่ียนภาคประชาชนเหลือแคม่วลชนซึง่เป็นฐานเสียงให้กบันกัการเมืองเท่านัน้ การ
เคล่ือนไหวตอ่รองเพ่ือตวัประชาชนเองทําได้ยากขึน้ ท่ีทําได้อยา่งมากท่ีสดุก็แคเ่ปล่ียนผู้อปุถมัภ์
ใหมเ่ทา่นัน้  
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                                                  ภาคผนวก.ก 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เน่ืองจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการพนนัชนไก่และกดัปลา พ.ศ. ๒๕๒๕ 

ได้ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจบุนั 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญตักิารพนนั 

พทุธศกัราช ๒๔๗๘ อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญตับิางประการเก่ียวกบัการจํากดัสทิธิและเสรีภาพ 

ของบคุคล ซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ 

และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิห้กระทําได้โดยอาศยัอํานาจ 

ตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการพนนัชนไก่และกดัปลา 

พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลกิ 

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการพนนัชนไก่และกดัปลา พ.ศ. ๒๕๒๕ 

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการพนนัชนไก่และกดัปลา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

บรรดาระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ท่ีขดัหรือแย้งกบัระเบียบนีใ้ห้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

ข้อ ๔ ให้ปลดักระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี ้และให้มีอํานาจตีความวนิิจฉยั 

ปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัติามระเบียบนี ้

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี ้

“เจ้าพนกังานผู้ออกใบอนญุาต” หมายความวา่ ผู้ อํานวยการสํานกัการสอบสวนและนิตกิาร 

กรมการปกครอง สําหรับกรุงเทพมหานคร และนายอําเภอ หรือปลดัอําเภอผู้ เป็นหวัหน้าประจําก่ิงอําเภอ 

แห่งท้องท่ีสําหรับจงัหวดัอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร 

“ผู้ มีอํานาจสัง่อนมุตั”ิ หมายความวา่ อธิบดีกรมการปกครอง สําหรับกรุงเทพมหานคร 

และผู้วา่ราชการจงัหวดั สําหรับจงัหวดัอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร 
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ข้อ ๖ ผู้ขออนญุาตใช้สถานท่ีเลน่การพนนัชนไก่หรือกดัปลา และผู้ขออนญุาตจดัให้มี 

การเลน่การพนนัชนไก่หรือกดัปลาต้องมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) มีสญัชาตไิทย 

(๒) มีอายไุมต่ํ่ากวา่สามสบิห้าปีบริบรูณ์ 

(๓) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

(๔) ไมเ่คยได้รับโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตพ้่นโทษมาแล้วไมน้่อยกวา่ 

สองปี หรือเป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 

หมวด ๒ 

สถานท่ีเลน่การพนนั 

สว่นท่ี ๑ 

การอนญุาตสถานท่ีเลน่การพนนัขึน้ใหม ่

ข้อ ๗ ก่อนจะก่อสร้าง หรือดดัแปลงอาคารเป็นสถานท่ีเลน่การพนนัชนไก่ขึน้ใหม ่

ให้ผู้ขออนญุาตใช้สถานท่ีเลน่การพนนัชนไก่ย่ืนคําร้องขออนญุาตพร้อมหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้

ตอ่เจ้าพนกังานผู้ออกใบอนญุาตเพ่ือเสนอตอ่ผู้ มีอํานาจสัง่อนมุตัพิิจารณา 

(๑) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนญุาต 

(๒) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ขออนญุาต 

(๓) กรณีมอบอํานาจต้องมีหนงัสือมอบอํานาจและตดิอากรแสตมป์ถกูต้องตามกฎหมาย 

พร้อมทัง้สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ รับมอบอํานาจ 

(๔) หลกัฐานแสดงวา่เป็นผู้ มีทนุเพียงพอท่ีจะประกอบกิจการ 

(๕) สําเนาหนงัสือแสดงสทิธิในท่ีดนิอนัเป็นท่ีตัง้สถานท่ีดงักลา่ว ซึง่ผู้ขออนญุาตเป็นผู้ มี 

สทิธิในท่ีดนิหรือหนงัสือสญัญาเช่า 

(๖) แผนผงัของท่ีตัง้สถานท่ีท่ีจะขออนญุาตใช้เป็นสถานท่ีเลน่การพนนัชนไก่ ท่ีแสดงวา่ 

สถานท่ีดงักลา่วต้องไมอ่ยูใ่กล้เคียงกบัศาสนสถาน สถานศกึษา สถานพยาบาล หรือสถานท่ีพกัฟืน้ 

ในระยะท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหา หรืออปุสรรคในการปฏิบตัศิาสนกิจ การเรียนการสอน การรักษาพยาบาล 

หรือการพกัฟืน้ได้ 

ข้อ ๘ ให้ผู้ มีอํานาจสัง่อนมุตัแิตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึง่จํานวนเจ็ดคนประกอบด้วย 

ผู้แทนจากหน่วยงานราชการส่ีคน ในจํานวนนีใ้ห้แตง่ตัง้จากเจ้าพนกังานท้องถ่ินตามกฎหมายวา่ด้วย 
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การควบคมุอาคารในพืน้ท่ีท่ีขออนญุาตอยา่งน้อยหนึง่คน และภาคประชาชนสามคน เพ่ือทําหน้าท่ี 

กลัน่กรอง และเสนอความเห็นให้ผู้ มีอํานาจสัง่อนมุตัใิช้ประกอบดลุพนิิจในการพิจารณาอนมุตัใิห้ใช้ 

สถานท่ีเลน่การพนนัชนไก่ 

ให้ผู้ มีอํานาจสัง่อนมุตัใิช้ดลุพินิจพิจารณาด้วยความรอบคอบ และเหมาะสม โดยคํานงึถงึ 

เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(๑) อาคารสถานท่ีท่ีจะขออนญุาตจะต้องมีความมัน่คงแข็งแรง และปลอดภยัแก่ผู้ใช้อาคาร 

(๒) จํานวนสถานท่ีท่ีจะขออนญุาตในแตล่ะพืน้ท่ีจะต้องมีจํานวนไมม่ากเกินสมควร 

(๓) การสง่เสริมอาชีพการเลีย้งไก่ชนเพ่ือจําหน่ายสร้างรายได้ 

(๔) การควบคมุและการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค 

(๕) วฒันธรรม ประเพณีของแตล่ะท้องถ่ิน และ 

(๖) ต้องไมอ่ยูใ่กล้เคียง ศาสนสถาน สถานศกึษา สถานพยาบาล หรือสถานพกัฟืน้ ในระยะ 

ท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาหรืออปุสรรคในการปฏิบตัศิาสนกิจ การเรียนการสอน การรักษาพยาบาล 

หรือการพกัฟืน้ได้ 

เม่ือพิจารณาแล้วให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนญุาตทราบ และให้แจ้งสทิธิอทุธรณ์ 

ตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีปฏิบตัริาชการทางปกครองให้ผู้ขออนญุาตทราบด้วย 

ข้อ ๙ ให้นําความในข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บงัคบักบัการขออนญุาตและการพจิารณา 

ออกหนงัสืออนญุาตให้ใช้สถานท่ีเลน่การพนนักดัปลาโดยอนโุลม 

สว่นท่ี ๒ 

การอนญุาตให้ใช้สถานท่ีเลน่การพนนั 

ข้อ ๑๐ เม่ือก่อสร้างสถานท่ีเลน่การพนนัชนไก่ หรือกดัปลาตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 

หรือดดัแปลงอาคารเป็นสถานท่ีเลน่การพนนัชนไก่หรือกดัปลาแล้วเสร็จ หรือกรณีการขออนญุาต 

ใช้สถานท่ีเลน่การพนนัดงักลา่วเป็นสถานท่ีท่ีมีอยูก่่อนหรือเคยได้รับอนญุาตมาก่อนแล้ว ให้ผู้ขออนญุาต 

แจ้งเป็นหนงัสือให้เจ้าพนกังานผู้ออกใบอนญุาตเพ่ือเสนอให้ผู้ มีอํานาจสัง่อนมุตัพิจิารณาออกหนงัสือ 

อนญุาตให้ใช้สถานท่ีดงักลา่วเป็นสถานท่ีเลน่การพนนัชนไก่หรือกดัปลาตอ่ไป โดยให้คณะกรรมการ 

ท่ีตัง้ขึน้ตามข้อ ๘ ไปตรวจสอบสถานท่ีก่อนเสนอผู้ มีอํานาจสัง่อนมุตั ิ

ข้อ ๑๑ หนงัสืออนญุาตให้ใช้สถานท่ีเลน่การพนนัชนไก่หรือกดัปลาให้มีอายไุมเ่กินหนึง่ปี 

นบัตัง้แตว่นัออกหนงัสืออนญุาต แตห่ากจะขอตอ่อายกุารใช้สถานท่ีเลน่การพนนัดงักลา่วให้ย่ืนคําร้องขอ 
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ตอ่เจ้าพนกังานผู้ออกใบอนญุาตก่อนครบกําหนดการอนญุาตเดมิไมน้่อยกวา่สามสบิวนัเพ่ือเสนอให้ 

ผู้ มีอํานาจสัง่อนมุตัพิิจารณาตอ่ไป 

หมวด ๓ 

การอนญุาตให้จดัให้มีการเลน่การพนนั 

ข้อ ๑๒ ผู้ขออนญุาตจดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่หรือกดัปลาจะต้องเป็นผู้ได้รับอนญุาต 

ให้ใช้สถานท่ีเลน่การพนนัชนไก่หรือกดัปลา โดยจะต้องย่ืนคําร้องขออนญุาตตามแบบ พ.น. ๑ 

พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบด้วยสําเนาหนงัสืออนญุาตให้ใช้สถานท่ีเลน่การพนนัดงักลา่ว 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนญุาต ตอ่เจ้าพนกังาน 

ผู้ออกใบอนญุาตเพ่ือเสนอให้ผู้ มีอํานาจสัง่อนมุตัพิิจารณาเดือนละครัง้ เม่ือได้รับอนมุตัแิล้วเจ้าพนกังาน 

ผู้ออกใบอนญุาตจงึจะออกใบอนญุาตได้ 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ มีอํานาจสัง่อนมุตัใิช้ดลุพินิจพิจารณาอนญุาตให้บอ่นหนึง่จดัให้มีการเลน่ 

การพนนัชนไก่หรือกดัปลา แล้วแตก่รณี ได้เฉพาะในวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ของทกุสปัดาห์ 

ท่ีไมต่รงกบัวนัเฉลมิพระชนมพรรษา หรือวนัสําคญัทางศาสนาเทา่นัน้ ทัง้นี ้จะอนญุาตให้มีการเลน่ 

การพนนัชนไก่หรือกดัปลาในแตล่ะบอ่นหรือแตล่ะสงัเวียนได้ไมเ่กินห้าวนัตอ่เดือน 

ข้อ ๑๔ การอนญุาตให้จดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่ หรือกดัปลาเป็นกรณีพิเศษนอกจาก 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ มีอํานาจสัง่อนมุตัใิช้ดลุพินิจพิจารณาอนมุตัใิห้เจ้าพนกังานผู้ออกใบอนญุาต 

ออกใบอนญุาตให้จดัให้มีการเลน่ได้เม่ือเข้าเง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เป็นการขออนญุาตจดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่หรือกดัปลาในงานประจําปีท่ีจงัหวดั 

เป็นผู้จดัขึน้ 

(๒) รายได้หลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายแล้วมอบให้จงัหวดัเพ่ือใช้ประโยชน์ในทางราชการหรือ 

สาธารณกศุล 

(๓) วนัท่ีขออนญุาตจดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่หรือกดัปลาเป็นกรณีพิเศษจะต้องไมต่รงกบั 

วนัเฉลมิพระชนมพรรษาหรือวนัสําคญัทางศาสนา 

(๔) ผู้ ท่ีขออนญุาตจดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่หรือกดัปลาเป็นกรณีพิเศษจะต้องเป็น 

ผู้ได้รับใบอนญุาตเดมิตามข้อ ๑๒ 

ข้อ ๑๕ ให้เจ้าพนกังานผู้ออกใบอนญุาตทําความตกลงกบัผู้จดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่ 

เพ่ือกําหนดเวลาการชนไก่ในแตล่ะยก (อนั) ให้เป็นมาตรฐาน ทัง้นี ้ต้องไมเ่กินย่ีสบินาทีตอ่หนึง่ยก 
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(อนั) รวมแล้วไมเ่กินแปดยก และให้พกัระหวา่งยกไมน้่อยกวา่ย่ีสบินาที 

ข้อ ๑๖ การออกใบอนญุาตให้จดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่ให้ออกใบอนญุาตหนึง่ใบ 

ตอ่หนึง่สงัเวียนตามลกัษณะข้อจํากดัและเง่ือนไขหลงัใบอนญุาต (พ.น. ๔) สว่นบอ่นหนึง่จะขออนญุาต 

จดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่ได้ก่ีสงัเวียนนัน้ ให้ผู้ มีอํานาจสัง่อนมุตัใิช้ดลุพินิจพิจารณา 

ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 

ข้อ ๑๗ ในกรณีท่ีผู้ รับใบอนญุาตกระทําการดงัตอ่ไปนี ้ให้ผู้ มีอํานาจสัง่อนมุตัมีิอํานาจ 

ท่ีจะไมอ่นมุตัใิห้เจ้าพนกังานผู้ออกใบอนญุาต ออกใบอนญุาตในคราวตอ่ไปเป็นครัง้คราวหรือตลอดไป 

ก็ได้แล้วแตจ่ะเห็นสมควร 

(๑) ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามข้อความ ลกัษณะข้อจํา กดัและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ 

หลงัใบอนญุาต 

(๒) ไมจ่ดัสถานท่ีให้มีความมัน่คงแข็งแรง ปลอดภยั และถกูสขุลกัษณะอนามยั 

(๓) จดัให้มีการเลน่การพนนัอยา่งอ่ืนภายในบริเวณสถานท่ีเลน่การพนนัชนไก่หรือกดัปลา 

(๔) มีการก่อความไมส่งบเรียบร้อย หรือมีเหตอุนัควรเช่ือวา่จะมีความไมส่งบเรียบร้อย 

เกิดขึน้ภายในสถานท่ีหรือบริเวณท่ีเลน่การพนนัชนไก่หรือกดัปลา 

(๕) มีการขายสรุา หรือด่ืมสรุา หรือยินยอมให้คนเมาสรุาหรือพกพาอาวธุตดิตวัเข้าไป 

ในสถานท่ี หรือบริเวณท่ีเลน่การพนนัชนไก่หรือกดัปลา 

(๖) จดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่โดยมีการเสริม หรือแตง่เดือย หรือโดยวิธีอ่ืนใดซึง่มไิด้ 

เป็นไปตามธรรมชาตขิองไก่ชน 

ข้อ ๑๘ บรรดาหนงัสืออนญุาตให้ใช้สถานท่ีเลน่การพนนัชนไก่หรือกดัปลา และใบอนญุาต 

ให้จดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่หรือกดัปลา ซึง่ได้ออกให้แก่ผู้ รับอนญุาตก่อนวนัท่ีระเบียบนีใ้ช้บงัคบั 

ให้คงใช้ได้ตอ่ไปจนกวา่หนงัสืออนญุาต หรือใบอนญุาตนัน้สิน้อาย ุ

คณุสมบตัขิองผู้ขออนญุาตใช้สถานท่ีเลน่การพนนัชนไก่หรือกดัปลาตามข้อ ๖ (๒) มิให้ใช้บงัคบั 

กบัผู้ ท่ีได้รับหนงัสืออนญุาตก่อนระเบียบนีใ้ช้บงัคบั 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ชวรัตน์ ชาญวีรกลู 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
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                                                 ภาคผนวก.ข 

ในเดือนธนัวาคม 2554 ทางกระทรวงมหาดไทยโดยปลดักระทรวงได้ทําหนงัสือเวียนไปถึงผู้วา่ราชการ

จงัหวดัทกุจงัหวดัด้วยเร่ืองการจดัระเบียบและควบคมุบอ่นการพนนัชนไก่ภายใต้รัฐบาลปัจจบุนั ซึง่มีนาย

ยงยทุธ์ วิชยัดษิฐ์เป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยดงัมีรายละเอียดดงันี ้

         ด้วยปัจจบุนัระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการพนนัชนไก่และกดัปลา พ.ศ.2552 ยงัมีมาตรการ

ท่ีไมเ่หมาะสมและไมส่อดคล้องกบันโยบายในการควบคมุแหลง่การพนนัอนัเป็นอบายมขุ ซึง่เป็นต้นเหตุ

ของความเส่ือมและผลกระทบตอ่ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

        กระทรวงมหาดไทยพจิารณาแล้วเห็นวา่ เพ่ือให้การจดัระเบียบการพนนัชนไก่มีความเหมาะสมเป็นไป

ตามนโยบายของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ในการควบคมุแหลง่อบายมขุไมใ่ห้ประชาชนลุม่หลง

มอมเมากบัการพนนั อนัเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในสงัคมให้มีความปกตสิขุ จงึให้จงัหวดั

ดําเนินการดงันี ้

        1. การอนมุตั ิอนญุาตให้จดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้จงัหวดั

พิจารณาให้มีการพนนัชนไก่สปัดาห์เว้นสปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 1 วนั เดือนหนึง่ห้ามเกิน 3 วนั 

        2. กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายไมป่ระสงค์จะให้กํานนัและผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าของบอ่นการพนนัตาม

แนวทางหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี117/2479 ลงวนัท่ี13สงิหาคม 2479 

       3. ดําเนินการกวดขนัให้ผู้ ได้รับใบอนญุาตจดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่ปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามระเบียบ

กฎหมายโดยเคร่งครัด หากพบวา่มีการฝ่าฝืนหรือมีการเลน่โดยเสริมเดือยหรือแตง่เดือยให้แหลมคมอนัมี

ลกัษณะในการทรมานสตัว์ตามท่ีระบไุว้ในบญัชี ก. หมายเลข 17 ท้ายพระราชบญัญตักิารพนนัพทุธศกัราช 

2479 ให้ดําเนินคดีตามกฎหมายและดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีตามข้อ 17(6) แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการพนนัชนไก่ และกดัปลา พ.ศ. 2552 โดยพิจารณาไปในทางไมอ่นมุตั ิ

อนญุาตจดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่แก่ผู้นัน้อีกตอ่ไป 

        4. กําชบัเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องมิให้เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากคา่ธรรมเนียม

ใบอนญุาตให้จดัให้มีการเลน่การพนนัตามกฎหมายวา่ด้วยการพนนั หากพบวา่มีเจ้าหน้าท่ีฝ่าฝืน ให้

ดําเนินการทางวินยัและดําเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทําผิดอยา่งเดด็ขาด 



119 
 

       5. แจ้งอําเภอ กํานนั และผู้ใหญ่บ้าน เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัโทษของการเลน่การพนนั

และแนวทางการปฏิบตัใิห้ไปตามกฎหมายวา่ด้วยการพนนั 

            จงึเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบตัโิดยเคร่งครัดตอ่ไป 

                                                                              ขอแสดงความนบัถือ  

                                                                          นายพระนาย สวุรรณรัฐ  

                                                                         ปลดักระทรวงมหาดไทย 
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                                                        ภาคผนวก. ค 

                                                 ประกาศจงัหวดัเชียงใหม ่

 เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ และกลัน่กรอง สถานท่ีเลน่การพนนัชนไก่ จงัหวดัเชียงใหม ่

          ด้วยกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเห็นวา่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการพนนัชนไก่และ

ปลากดั พ.ศ.2525 ได้ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจบุนั 

จงึได้ออกประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการพนนัชนไก่และปลากดั พ.ศ.2552 มีผลบงัคบัใช้

ตัง้แตถ่ดัจากวนัท่ีประกาศในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 31 สงิหาคม 2552 

          อาศยัอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการพนนัชนไก่และปลากดั พ.ศ. 2552 ข้อ 5 

และข้อ 8 จงึแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ และกลัน่กรองสถานท่ีเลน่การพนนัชนไก่ จงัหวดัเชียงใหม่

ประกอบด้วย 

         1. นายอําเภอ พืน้ท่ีท่ีขออนญุาต                                                เป็นประธานกรรมการ 

         2. ปศสุตัว์อําเภอ พืน้ท่ีท่ีขออนญุาต                                            เป็นกรรมการ 

         3. ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พืน้ท่ีท่ีขออนญุาต             เป็นกรรมการ 

         4. ผู้ กํากบัการหรือหวัหน้าสถานีตํารวจภธูร พืน้ท่ีท่ีขออนญุาต       เป็นกรรมการ 

         5. ประธานสภาวฒันธรรมตําบล พืน้ท่ีท่ีขออนญุาต                      เป็นกรรมการ 

         6. กํานนั พืน้ท่ีท่ีขออนญุาต                                                        เป็นกรรมการ 

         7. ผู้ใหญ่บ้าน พืน้ท่ีท่ีขออนญุาต                                                เป็นกรรมการ 

        มีหน้าที่ 

         ตรวจสอบสถานท่ีท่ีขออนญุาตใช้สถานท่ีเลน่การพนนัชนไก่ กลัน่กรองและเสนอความเห็นพร้อม

เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องรายงานให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่ประกอบการใช้ดลุยพินิจในการ

พิจารณาอนมุตัใิห้ใช้สถานท่ีเลน่การพนนัชนไก่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการพนนัชนไก่และ

ปลากดั พ.ศ. 2552 ข้อ 8 ทัง้นี ้จงัหวดัเชียงใหมม่อบหมายให้ ปลดัอําเภอหวัหน้ากลุม่งานบริหารงาน
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ปกครอง หรือหวัหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อําเภอท่ีมีการขออนญุาต ทําหน้าท่ีด้านธุรการของคณะ

กรรมการฯ โดยเป็นผู้รวบรวมความเห็นของคณะกรรมการฯ พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องรายงาน

จงัหวดั ตลอดจนประสานการปฏิบตักิบัคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

                                ประกาศ ณ วนัท่ี  30  ตลุาคม พ.ศ.  2552 

                                           นายไพโรจน์ แสงภูว่งษ์ 

                                  รองผู้วา่ราชการจงัหวดั ปฏิบตัริาชการแทน 

                                           ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่
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                                              ภาคผนวก.ง 

 หนังสือแจ้งนายอาํเภอเร่ืองการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัตงิานการพนันชนไก่จังหวัดเชียงใหม่ 

     ท่ี ชม 0017.1/ว 4444                                                                     ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม ่

                                                                                                          ถนนโชตนา กม.7 ชม 50300 

                                                     23 กมุภาพนัธ์ 2555 

 เร่ือง ซกัซ้อมแนวทางการปฏิบตังิานการพนนัชนไก่ 

 ถึงนายอําเภอทกุอําเภอ 

     ด้วยจงัหวดัเชียงใหมไ่ด้รับคําขออนมุตัจิดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่เป็นประจําทกุเดือน จากการ

ตรวจสอบคําร้องและเอกสารหลกัฐานแล้ว ปรากฏวา่ยงัมีบางอําเภอท่ีปฏิบตัไิมเ่ป็นตามระเบียบ กฎหมาย 

ทําให้การพิจารณาอนมุตัจิดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่เป็นไปด้วยความลา่ช้า ก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ทางราชการ สญูเสียรายได้แผน่ดนิคา่ธรรมเนียมจดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่ 

    จงัหวดัเชียงใหมพ่ิจารณาแล้วเห็นวา่ เพ่ือให้การปฏิบตังิานการพนนัชนไก่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

เรียบร้อยและรวดเร็ว จงึให้อําเภอทกุอําเภอดําเนินการ ดงันี ้

      1. การขออนญุาตจดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่ จะต้องเป็นผู้ได้รับอนญุาตให้ใช้สถานท่ีจดัเลน่การ

พนนัชนไก่หรือปลากดั โดยย่ืนคําร้องตามแบบ พ.น.1 ตอ่เจ้าพนกังานผู้ออกใบอนญุาตเพ่ือเสนอให้ผู้ มี

อํานาจสัง่อนมุตัพิิจารณาเดือนละครัง้ พร้อมประกอบเอกสาร ดงันี ้

          1.1 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

          1.2 สําเนาทะเบียนบ้าน 

          1.3 สําเนาหนงัสืออนญุาตใช้สถานท่ีเป็นสถานท่ีจดัเลน่พนนัชนไก่ ประจําปี 

          1.4 หนงัสือจากสถานีตํารวจภธูรในท้องท่ียืนยนัวา่มีกําลงัเจ้าหน้าท่ีตํารวจเพียงพอ ในการรักษา

ความสงบเรียบร้อยในบริเวณสถานท่ีจดัเลน่การพนนัชนไก่ 
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          1.5 หนงัสือจากปศสุตัว์อําเภอรับรองสถานการณ์ไข้หวดันกวา่ ไมมี่การแพร่ระบาดไข้หวดันกแต่

อยา่งใด 

     2. ให้ตรวจสอบวนัขออนญุาตให้เป็นไปตามข้อ 13 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการการเลน่

การพนนัชนไก่และปลากดั พ.ศ. 2552 และถือปฏิบตัติามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการขอ

อนญุาตจดัเลน่การพนนัชนไก่ สปัดาห์เว้นสปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 1 วนั เดือนหนึง่ห้ามเกิน 3 วนั 

    3. การสง่คําขออนมุตัใิห้มีการเลน่การพนนัชนไก่ประจําเดือน จะต้องดําเนินการเสนอเร่ืองให้ผู้ มีอํานาจ

อนมุตั(ิ ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่) พิจารณาก่อนวนัจดัเลน่การพนนัชนไก่แตล่ะคราวไมน้่อยกวา่ 7 วนั

ทําการ( นบัตัง้แตว่นัท่ีจงัหวดัได้ลงเลขรับหนงัสือนําสง่ของอําเภอ ) หากผู้ขออนญุาตยงัไมไ่ด้รับการอนมุตัิ

ให้จดัเลน่การพนนัชนไก่จากผู้ มีอํานาจอนมุตั(ิ ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่) และมีการจดัเลน่การพนนัชน

ไก่โดยไมไ่ด้รับอนญุาต ก็ให้ดําเนินคดีตามกฎหมายอยา่งเฉียบขาด แล้วรายงานผลให้จงัหวดัทราบด้วย 

    4. หากอําเภอสง่คําขออนมุตัจิดัให้มีการเลน่การพนนัชนไก่ลา่ช้า และทําให้เกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการ ก็ให้นายอําเภอพิจารณาดําเนินการทางวินยักบัเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบแล้วรายงานทางจงัหวดั

ทราบด้วย 

     5. สําหรับอําเภอใดท่ีไมมี่ผู้ ได้รับอนญุาตให้ใช้สถานท่ีจดัเลน่การพนนัชนไก่ ก็ให้ศกึษาทําความเข้าใจ

ด้วย 

    จงึเรียนมาเพ่ือถือปฏิบตัโิดยเคร่งครัดตอ่ไป 

                                                                  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                   นายชชูาต ิกีฬาแปง 

                                                    รองผู้วา่ราชการจงัหวดั ปฏิบตัริาชการแทน 

                                                           ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่
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                                             ภาคผนวก.จ 

     รายช่ือคณะวิจยั ประกอบด้วย 

       1. นกัวิจยัหลกั นายวิเศษ สจิุนพรัหม 

       2. ผู้ช่วยนกัวจิยั ประกอบด้วย 

          1). นายสนุทร อินกองงาม  ประธานสภาองค์กรชมุชนตําบลแมแ่รง อําเภอป่าซาง จงัหวดัลําพนู 

          2). นางปรานอม ศริิมงคล  เลขานกุารสภาองค์กรชมุชนตําบลเหมืองง่า อําเภอเมืองลําพนู 

          3). นายสรัุกษ์ ปุ๊ ดแค   ประธานสภาองค์กรชมุชนตําบลตะเคียนปม อําเภอทุง่หวัช้าง จงัหวดัลําพนู 

          4). นายจํารัส ดวงเกิด  ประธานสภาองค์กรชมุชนตําบลห้วยยาบ อําเภอบ้านธิ จงัหวดัลําพนู 

          5). นางนงนชุ ใจออ่น  ประธานสภาองค์กรชมุชนตําบลป่าไผ ่อําเภอลี ้จงัหวดัลําพนู 

          6) นายฉตัรชยั สวุรรณวงศ์ ปลดัอาวโุสอําเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม ่

          7) นางสาวพชัรินทร์ โคจรสวา่งกลุ ผู้ประสานงานสภาองค์กรชมุชนจงัหวดัเชียงใหม ่


