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บทที่ 1
บทนํา
การพนันพื ้นบ้ าน เป็ นคําที่ใช้ สื่อความหมายถึงการละเล่นการพนันที่เป็ นที่นิยมกันทัว่ ไปในหมู่
ชาวบ้ าน โดยอาศัยการละเล่นพื ้นบ้ านบางชนิดบางประเภทที่มีอยูเ่ ดิมเป็ นช่องทาง พร้ อมกับการดัดแปลง
การละเล่นพื ้นบ้ านนันโดยการนํ
้
ากฎเกณฑ์การพนันมาประยุกต์เข้ ากฎเกณฑ์การละเล่น ต่อมาการพนัน
พื ้นบ้ านได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมเข้ าสูก่ ระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ผนวกกับ
เงื่อนไขปั จจัยของนโยบายรัฐ ทุน ทําให้ การละเล่นพื ้นบ้ านกลายมาเป็ นส่วนหนึง่ ของธุรกิจการพนันในที่สดุ
การเล่นชนไก่เป็ นการละเล่นพื ้นบ้ านประเภทหนึง่ ที่มีมานานในชุมชนไทย และถูกนับว่าเป็ นการเล่นการ
พนันจากการออกพระราชบัญญัตกิ ารพนันปี 2478
สาเหตุหนึง่ ที่การพนันชนไก่ยงั ดํารงอยูแ่ ละนับวันจะได้ รับความนิยมจากชาวบ้ านมากขึ ้นนัน้ เป็ น
เพราะการพนันเป็ นกระบวนการดึงส่วนลึกในจิตใจของคนออกมา ให้ มีความหวัง ความตื่นเต้ นเร้ าใจ ซึง่ จะ
ได้ มาโดยการเสี่ยงโชคแข่งขันกัน ซึง่ แตกต่างหลากหลายตามวัฒนธรรมความเชื่อของแต่ละท้ องถิ่น และอีก
สาเหตุหนึง่ มาจากการเล่นพนันชนไก่ได้ ถกู ดึงเข้ าไปอยูใ่ นโครงสร้ างความสัมพันธ์ในระดับสูงของสังคม ซึง่
ไม่เฉพาะกับชาวบ้ านเท่านัน้ ยังมีนกั การเมือง นักธุรกิจ ข้ าราชการ ตํารวจ เข้ ามาเกี่ยวข้ อง ทําให้ ปัญหา
การพนันจึงมีความสลับซับซ้ อนต่างจากการมองเฉพาะผลกระทบด้ านเศรษฐกิจเท่านัน้
ดังนันการจั
้
ดการพนันชนไก่ ซึง่ ไปกระทบกับจิตใจ วัฒนธรรมความเชื่อของชาวบ้ าน รวมถึงผู้มีอํานาจ
อิทธิพล จึงต้ องมีความละเอียดอ่อน ต้ องแยกแยะไม่เหมารวม และปรับปรุงกฎหมายหรื อมาตรการต่างๆให้
สอดคล้ องกับการพนันชนไก่ที่เปลีย่ นไป
ความสําคัญของประเด็นปั ญหา
การชนไก่เป็ นกิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึ ้นเป็ นเวลานาน เป็ นการละเล่นโดยใช้ ไก่สองตัวมาต่อสู้กนั เพื่อ
ทายผลแพ้ ชนะ และในสังคมเกษตรกรรมการชนไก่ เป็ นส่วนหนึง่ ของวิถีของชุมชน ซึง่ มักนิยมการเล่นกันใน
ฤดูหลังการเก็บเกี่ยว เช่น ในช่วงสงกรานต์ หรื อตามเทศกาลอื่นๆ ต่อมาจากการละเล่นชนไก่ที่เป็ นสันทนา
การในชุมชนหรื อเพื่อการพักผ่อนหลังฤดูการเก็บเกี่ยวให้ ความสนุกสนาน ได้ ถกู เปลีย่ นมาเป็ นการจัดการที่
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เป็ นระบบมีการพนันเข้ ามาแทรกในรูปแบบที่เรี ยกว่าบ่อน โดยมีสถานที่(สังเวียน)ชนไก่ประจําท้ องถิ่น มี
คณะกรรมการ มีกฎระเบียบแบบใหม่ ฯลฯ
เวลาต่อมาการพนันได้ กลายเป็ นสิง่ ที่ผดิ กฎหมาย เนื่องจากถูกพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อความสงบ
เรี ยบร้ อยต่อบ้ านเมืองและขัดต่อศีลธรรมที่แต่ละสังคมได้ ยดึ ถือ มีการออกกฎหมายควบคุมการเล่นการ
พนันไก่ชนดังปรากฏในพระราชบัญญัตกิ ารพนัน ปี พ.ศ. 2478 ในมาตรา 4 ได้ จําแนกการพนันออกเป็ น
สองบัญชีด้วยกัน คือบัญชี ก.และบัญชี ข. การพนันที่กล่าวไว้ ในบัญชี ก. คือการละเล่นที่มี ลักษณะเข้ า
ข่ายผิดกฎหมายไม่อนุญาตจัดให้ มีหรื อเข้ าไปเล่น เช่น หวย ไฮโลว์ การเล่นซึง่ มีการทรมานสัตว์ เช่นเอามีด
เอาหนามผูก หรื อวางยาเบือ่ เมาให้ สตั ว์ตอ่ สู้กนั เป็ นต้ น การเล่นพนันที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ในบัญชี ก. จะทําได้ ก็
ต่อเมื่อรัฐบาลเห็นสมควรและพระราชกฤษฎีกาให้ เล่นได้ เท่านัน้ ส่วนการพนันในบัญชี ข. หรื อการละเล่นที่
มีลกั ษณะคล้ ายกันเป็ นการพนันที่ถกู กฎหมาย คือจัดให้ มีขึ ้นได้ หากได้ รับอนุญาตจากเจ้ าหน้ าที่ เจ้ าหน้ าที่
คือรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยหรื อเจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ได้ แก่เจ้ าพนักงานตํารวจการละเล่น
ดังกล่าวเช่น ชนโค ชนไก่ แข่งม้ า ไพ่นกกระจอก บิงโก หรื อเป็ นการเล่นที่มีกฎกระทรวงกําหนดให้ จดั ขึ ้นได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตได้ แก่ ไพ่บริ ดจ์ บิลเลียด วิง่ วัวคน เป็ นต้ น เมื่อการละเล่นชนไก่ถกู จัดให้ เป็ นการเล่น
การพนันประเภทหนึง่ กฎระเบียบต่างๆของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาในภายหลัง ก็ยงั ทําให้ การเล่น
การพนันชนไก่จะต้ องขออนุญาตจากเจ้ าหน้ าที่รัฐทังการขออนุ
้
ญาตใช้ สถานที่ชนไก่และจัดการชนไก่ขึ ้น
และมีมาตรการเข้ มงวดมากขึ ้น
แม้ วา่ ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัตกิ ารพนัน ปี พ.ศ.2478 เพื่อควบคุมการพนันมากว่า 76 ปี แต่การ
พนันก็มิได้ ลดลงนับวันจะเพิม่ มากขึ ้น ดังปรากฏในกรณีการพนันชนไก่ที่แพร่กระจายไปทัว่ ประเทศไทย
การขยายตัวของการพนันชนไก่แสดงถึงกฎหมายควบคุมการพนันที่มีอยูไ่ ม่สอดคล้ องกับสภาพความเป็ น
จริงในสังคมไทยที่เปลี่ยนไป ทังเนื
้ ้อหาสาระ ประเภท ชนิด และวิธีเล่นการพนัน และทัศนคติของคนใน
สังคมที่มีตอ่ การชนไก่กล่าวคือ ยังมองการชนไก่เป็ นการมัว่ สุมเล่นการพนัน การชนไก่เป็ นการทรมานสัตว์
เป็ นกิจกรรมที่สมควรยกเลิกไปจากสังคม ขณะที่ภายในวงการชนไก่เองก็มีทศั นคติไปในทางตรงข้ าม เห็น
ู หาย
ว่าการชนไก่เป็ นการสืบทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นของไทย มีการอนุรักษ์ สายพันธุ์ไก่ชนไทยไม่ให้ สญ
นอกจากนันการชนไก่
้
ยงั เป็ นการพบปะเชื่อมความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในชุมชนให้ แนบแน่น เป็ น
ทางเลือกสร้ างความสนุกสนานบันเทิงของคนกลุม่ หนึง่ ส่วนการเล่นการพนันชนไก่นนเป็
ั ้ นของธรรมดาช่วย
สร้ างความตื่นเต้ นเร้ าใจจากการเสี่ยงเพิม่ มากขึ ้นเท่านัน้
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จากประเด็นปั ญหาทางกฎหมายควบคุมการพนันที่นอกจากยังล้ าหลังไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริ งใน
สังคมในปั จจุบนั กฎหมายที่มีอยูก่ ็ยงั ไม่สามารถยับยังการขยายตั
้
วของการพนันชนไก่ที่นบั วันจะเพิ่มขึ ้น
และยังเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาอํานาจและผลประโยชน์ของคนบางกลุม่ อีกด้ วย สังคมไทยยังขาด
้ านสังคมและวัฒนธรรมความเชื่อ เป็ นการละเล่นของท้ องถิ่น
มุมมองการชนไก่ในมิตอิ ื่นๆที่หลากหลายทังด้
ทัว่ โลก ดังนันในการศึ
้
กษาการพนันไก่ชนครัง้ นี ้จึงเป็ นการทําความเข้ าใจวิถีไก่ชนในภาคเหนือตอนบนใน
มิตติ า่ งๆ บ่อนชนไก่ในฐานะเป็ นตัวกลางจัดการพนันชนไก่ รวมถึงกฎหมาย นโยบาย มาตรการควบคุมการ
พนันชนไก่ของรัฐ ข้ อเสนอจากกลุม่ /บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการพนันชนไก่
คําถามในการวิจยั
- มีพฒ
ั นาการจากการละเล่นชนไก่ไปสูธ่ รุ กิจการพนันชนไก่ได้ อย่างไร
- รูปแบบและวิธีการเล่นการพนันชนไก่เป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงจากการเล่นชนไก่มาเป็ นธุรกิจการพนันชนไก่
2. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการการเล่นพนันชนไก่ รวมถึงปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ ้น
3. เพื่อเสนอมาตรการและนโยบายในการกํากับดูแลธุรกิจการพนันชนไก่
กรอบคิดในการศึกษา/พืน้ ที่ศึกษา/กลุ่มเป้าหมาย/หน่ วยการวิเคราะห์
- กรอบคิดในการศึกษา ในการศึกษาครัง้ นี ้ให้ ความสําคัญกับการเล่นการพนันชนไก่ในบ่อนชนไก่ ซึง่
บ่อนชนไก่เกิดขึ ้นมีพฒ
ั นาการจากการละเล่นพื ้นบ้ านหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้ าว มาถึงการควบคุมการเล่นการ
พนันของรัฐโดยการออกพระราชบัญญัตคิ วบคุมการพนันปี พ.ศ.2478 ทําให้ การละเล่นชนไก่กลายเป็ น
บ่อนการพนันชนไก่ จนถึงปั จจุบนั บ่อนชนไก่มีการพัฒนาเป็ นธุรกิจการพนันชนไก่อย่างเป็ นระบบ เชื่อมโยง
ไปถึงการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ไก่ชน กระบวนการทําไก่ให้ เป็ นไก่ชน การบริหารจัดการบ่อนชนไก่และอื่นๆ
นอกจากนันบ่
้ อนชนไก่ยงั เป็ นโครงข่ายเชื่อมความสัมพันธ์กบั คนในชุมชนไม่วา่ จะเป็ นเจ้ าของไก่ชน
นักเล่นการพนัน กลุม่ คนผู้มีอํานาจในท้ องถิ่น หน่วยงานราชการ นักการเมืองที่เกี่ยวข้ อง โครงข่าย
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวอยูใ่ นระบบอุปถัมภ์ซงึ่ แฝงอยูใ่ นระบบความสัมพันธ์ที่เป็ นทางการผ่านกฎหมาย
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ระเบียบต่างๆ ตลอดจนถึงนโยบายของรัฐกฎระเบียบต่างๆที่สง่ ผลกระทบต่อการเลี ้ยงไก่ชนทังการเลี
้
้ยง
เพื่อการอนุรักษ์ สายพันธุ์และเลี ้ยงเพื่อการเล่นพนันชนไก่

- หน่ วยการวิเคราะห์ การพนันชนไก่ กรณีการศึกษาการพนันชนไก่จะใช้ บอ่ นชนไก่เป็ นหน่วยการ
้ อนและนอก
วิเคราะห์ เพราะบ่อนเป็ นสถานที่ที่กําหนดความสัมพันธ์ของกลุม่ คนที่เข้ ามาเกี่ยวของทังในบ่
บ่อน จัดลําดับความสูงตํ่าของผู้ที่มาเข้ าบ่อนชนไก่ จัดระบบการจัดการชนไก่ ระบบและประเภทการพนัน
ขันต่อ บทบาทหน้ าที่ของผู้ที่มาเข้ าบ่อน บ่อนชนไก่ที่สาํ รวจในจังหวัดลําพูนและเชียงใหม่ สามารถแยกแยะ
ออกมาได้ 3 ประเภทคือ 1) บ่อนป่ า 2) บ่อนบ้ าน 3) บ่อนเมือง การแยกแยะประเภทของบ่อนชนไก่ออกเป็ น
สามประเภทนี ้ เพื่อที่จะชี ้ให้ เห็นถึงความแตกต่าง ระดับความสัมพันธ์ระหว่างบ่อนกับคน ชุมชน หน่วยงาน
ราชการ ความนิยมของชาวบ้ านและการเชื่อมโยงกันระหว่างบ่อนชนไก่แต่ละประเภท ที่สําคัญอย่างยิง่ ก็คือ
ธุรกิจการพนันชนไก่ที่มีรายได้ และเงินหมุนเวียนต่อเดือนเป็ นจํานวนมาก
- พืน้ ที่ศกึ ษา จะศึกษาพื ้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยเลือกจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็ น
จังหวัดที่มีบอ่ นชนไก่ดงั ๆ การเดินทางไปมาสะดวก มีผ้ เู ข้ าชมทังขาประจํ
้
าขาจรเข้ าออกอยูเ่ สมอ ที่จงั หวัด
ลําพูนมีพนั ธุ์ไก่ชนที่มีชื่อเสียงคือไก่เหล่าป่ าก๋อย เหล่าป่ าก๋อยเป็ นชื่อหมูบ่ ้ านที่เป็ นถิ่นกําเนิดไก่ชนชนิดนี ้
ความที่ภาคเหนือนิยมเลี ้ยงไก่ชนสายพันธุ์พม่ากันอย่างแพร่หลายหรือที่นิยมเรี ยกกันว่า “ไก่พม่า” ซึง่ เป็ นไก่
ที่นําเข้ าจากประเทศพม่า มีคณ
ุ ลักษณะโดดเด่นสามารถเอาชนะไก่ชนสายพันธุ์ไทย จนได้ รับความนิยม
นํามาเลี ้ยงขยายพันธุ์ ต่อมามีไก่เหล่าป่ าก๋อยสามารถปราบไก่พม่าได้ ชยั ชนะหลายครัง้ ทําให้ ไก่เหล่าป่ า
ก๋อยมีชื่อเสียงติดทําเนียบพันธุ์ไก่ชนระดับประเทศ ทําให้ วงการไก่ชนในจังหวัดลําพูนและที่ใกล้ เคียงคึกคัก
ขึ ้นมาทันตาเห็น
นอกจากนัน้ ทังสองจั
้
งหวัดมีจํานวนบ่อนชนไก่เพิม่ ขึ ้นทังบ่
้ อนข้ ออนุญาตถูกกฎหมายและไม่ถกู
กฎหมาย ที่ลําพูน 28 แห่ง เชียงใหม่ 37 แห่ง และมีบอ่ นชนไก่เกิดขึ ้นจํานวนมากตามอําเภอที่อยูต่ ดิ ตัว
จังหวัด
- กลุ่มเป้าหมาย ที่จะทําการศึกษาเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการพนันชนไก่ประกอบด้ วย เจ้ าของบ่อนชนไก่
เจ้ าของซุ้มไก่ชน คนเล่นพนันชนไก่ เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
วิธีดาํ เนินการวิจัย
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1. การศึกษาข้ อมูลขันทุ
้ ตยิ ภูมิ ทบทวนเอกสารข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
2. การศึกษาข้ อมูลขันปฐมภู
้
มิโดยการ
- ทําการสํารวจภาคสนามจํานวนบ่อนชนไก่ใน 2 จังหวัดลําพูนและเชียงใหม่ โดยผู้ร่วมคณะวิจยั
สํารวจที่จงั หวัดลําพูน และให้ ผ้ ปู ระสานงานสภาองค์กรชุมชนตําบลจังหวัดเชียงใหม่สํารวจที่จงั หวัด
เชียงใหม่ การให้ ตวั แทนสภาองค์กรชุมชนเป็ นผู้สํารวจข้ อมูลภาคสนามนัน้ เพราะตัวแทนฯเป็ นคนในพื ้นที่
เป็ นที่ร้ ูจกั กันอยูแ่ ล้ ว ย่อมรู้ข้อมูลที่ใกล้ เคียงกับความเป็ นจริง ส่วนสถานะของผู้เก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการ
ชนไก่มีสว่ นสําคัญต่อความน่าเชื่อถือของข้ อมูลกล่าวคือ บางคนมีญาติเป็ นเจ้ าของบ่อน บางคนเป็ นทัง้
เจ้ าของซุ้มไก่ เป็ นเซียนพนันชนไก่ ส่วนผู้เก็บข้ อมูลเป็ นหญิงอาจไม่สะดวกต่อการเข้ าบ่อนนัน้ ชดเชยกันได้
เพราะเธอมีสามีเป็ นคนให้ นํ ้าไก่ชื่อดังของจังหวัดลําพูน มีประสบการณ์ในวงการชนไก่มากว่า 30 ปี จึงได้
ข้ อมูลผ่านสามีของตน
- เข้ าร่วมสังเกตการณ์บอ่ นชนไก่ และเก็บข้ อมูลบ่อนในจังหวัดลําพูนและเชียงใหม่ เช่นจํานวนบ่อนไก่
ั้
ญาตและไม่ขอ จํานวนและประเภทคนเข้ ามาในบ่อน จํานวนเงินที่
ประเภทและขนาดบ่อนไก่ทงขออนุ
หมุนเวียนภายในบ่อน
- การคํานวณวงเงินพนันหมุนเวียนภายในบ่อนชนไก่ เพื่ออยากรู้วา่ แต่ละเดือนจะมีเงินหมุนเวียนจาก
การเล่นพนันชนไก่ในบ่อนเป็ นจํานวนมากเท่าใด โดยการนําสมุดบันทึกการต่อรองชนไก่แต่ละคูข่ องผู้ให้
ข้ อมูลมาแยกแยะดูวา่ แต่ละสัปดาห์ เล่นไก่ฝ่ายไหน เล่นต่อกับใคร เล่นรองกับใครเป็ นจํานวนเงินเท่าใด
รวมเงินต่อรองไก่ทงสองฝ่
ั้
ายเป็ นเท่าใด คูณด้ วยจํานวนคูท่ ี่เล่น คูณด้ วยจํานวนคนที่เล่น และคูณด้ วย 4
ผลลัพธ์ ที่ได้ จะเป็ นจํานวนเงินหมุนเวียนในการพนันชนไก่แต่ละเดือน สุดท้ ายจะบวกด้ วยจํานวนเงินเดิม
พันของไก่ชนทุกคูข่ องแต่ละสัปดาห์แล้ วคูณด้ วย 4
- สัมภาษณ์เจาะลึก กับเจ้ าของบ่อนชนไก่ เจ้ าของซุ้มไก่ คนที่เข้ ามาเล่นการพนัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
- ทําโฟกัสกรุ๊ปในพื ้นที่ที่ศกึ ษา นําข้ อมูลที่ได้ มาตรวจสอบความถูกต้ อง ปรับปรุงเพิ่มเติม และวางแผน
เก็บข้ อมูลเพิ่มเติม
- ทําโฟกัสกรุ๊ปในประเด็น แนวทางในการส่งเสริมการเลี ้ยงไก่ชน การจัดการบ่อนชนไก่ ข้ อเสนอแนะต่อ
การจัดการหรื อควบคุมการพนันชนไก่
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ขัน้ ตอนและระยะเวลาการศึกษา
- เดือนพฤศจิกายน 2554 ศึกษาเอกสารข้ อมูล งานวิจยั และข้ อมูลจากเว็บไซด์
- เดือนธันวาคม – มกราคม 2555 เก็บข้ อมูลสนาม ติดต่อหน่วยงานราชการ สังเกตการณ์บอ่ นชนไก่
- เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2555 สัมภาษณ์เชิงลึก จัดโฟกัสกรุ๊ป 2 ครัง้
- เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2555 เขียนรายงานขันสุ
้ ดท้ ายและนําเสนอ
ทบทวนวรรณกรรม : ความเข้ าใจเกี่ยวกับการพนันชนไก่
ความเป็ นมาของการชนไก่ การชนไก่เป็ นกิจกรรมที่เก่าแก่ที่สดุ และแพร่หลายไปในทุกภาคส่วนของ
โลก เฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการชนไก่ทงในประเทศไทย
ั้
ลาว พม่า อินโดนีเซีย
เวียตนาม กัมพูชา และฟิ ลลิปปิ นส์ การชนไก่เป็ นการละเล่นที่นําเอาไก่ตวั ผู้ 2 ตัวที่ได้ รับการฝึ กให้ เป็ นไก่ชน
มาต่อสู้กนั ในสังเวียน ภายใต้ กติกาที่กําหนดขึ ้นและมีผลแพ้ ชนะเกิดขึ ้นตามมา ซึง่ บางประเทศกําหนดผล
การต่อสู้แพ้ ชนะเมื่อไก่ที่นํามาชนฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ บาดเจ็บสาหัสหรื อตายคาสังเวียน
มีการสันนิฐานว่า มนุษย์สงั เกตเห็นพฤติกรรมของไก่ป่าตัวผู้ที่ส้ กู นั ด้ วยสัญชาตญาณในการปกป้อง
อาณาเขตของตนเองตามนิสยั หวงถิ่นและต่อสู้เพื่อแย่งชิงตัวเมีย จึงเริ่มนําไก่ป่ามาเลี ้ยงเป็ นไก่บ้าน และ
เอามาชนกันเป็ นเกมกีฬาเพื่อหาความสนุกสนานบันเทิง นอกจากความบันเทิงจากการดูการต่อสู้ของไก่ชน
แล้ ว การพนันยังทําให้ ความบันเทิงดังกล่าวเต็มไปด้ วยความตืน่ เต้ นเร้ าใจ เนื่องด้ วยลักษณะพิเศษของการ
ชนไก่ได้ แก่ ความชัดเจนในการรู้ผลแพ้ ชนะ และการสะท้ อนให้ เห็นถึงความสามารถส่วนบุคคลที่เป็ น
เจ้ าของไก่ชน ตามที่โอซามุ ผู้เขียนบทความการพัฒนาจากไก่ป่าเป็ นไก่บ้านและไก่ชนอธิบายว่า พื ้นฐาน
ของการชนไก่ขึ ้นอยูก่ บั คน เนื่องจากก่อนการนําไก่ไปแข่งขันชนไก่ ผู้เลี ้ยงคือผู้ที่คดั สรรพันธุ์ไก่ที่นํามาเลี ้ยง
และรับผิดชอบในการเลี ้ยงดู ฝึ กฝนให้ ไก่ชนเก่ง นอกจากรู้จกั นิสยั และเด่น เชิงชนของไก่ของตนเองแล้ ว
เจ้ าของไก่ที่เป็ นผู้เลี ้ยงยังต้ องมีความเชี่ยวชาญในการสังเกตรูปลักษณ์หรื อลักษณะของไก่ชนฝ่ ายตรงข้ าม
ว่าเป็ นไก่ที่ไก่ฝ่ายเราจะสามารถชนเอาชนะได้ หรื อไม่ เพื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับไก่ชนของตนเอง สิง่ เหล่านี ้
จึงเป็ นปั จจัยในการทํานายผลแพ้ ชนะ และตกลงจับคูช่ นไก่ ดังนันความสามารถของเจ้
้
าของไก่จงึ เป็ น
เงื่อนไขสําคัญที่ทําไก่ชนชนะมากกว่าความสามารถของตัวไก่เอง จากความสนุกบันเทิง ความตื่นเต้ นเร้ าใจ
ความชัดเจนในผลแพ้ ชนะ ทําให้ การชนไก่เหมาะแก่การเล่นพนันขันต่อเป็ นอย่างยิง่
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ความเชื่อเกี่ยวกับการชนไก่ ในสังคมไทยโดยเฉพาะชุมชนทางภาคเหนือมีความเชื่อเกี่ยวกับไก่มาเป็ น
เวลานาน ดังจะเห็นได้ จากการประกอบพิธีกรรมต่างๆของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ กลุม่ คนเมือง จะต้ องมีไก่กบั เหล้ า
ร่วมอยูด่ ้ วยไม่เช่นนันจะไม่
้
เป็ นงานหรื อเป็ นพิธีกรรมอันศักดิส์ ทิ ธิ์ทํานอง “เหล้ าไห ไก่ค”ู่ ไก่จงึ เข้ าร่วมใน
พิธีกรรมในฐานะเป็ นเครื่ องเซ่นไหว้ หรื อบูชายัน เป็ นเครื่ องมือสําหรับเสีย่ งทาย ทํานายเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ ้นในอนาคตและเป็ นผู้เสียสละตามนิทานเรื่ องเล่า(Folklore) เช่น นิทานดาวลูกไก่บนท้ องฟ้า
ในพิธีไหว้ บรรพบุรุษของชนเผ่าอาข่าภาคเหนือเรียกว่า พิธีถอนขนไก่หรื อยาจิจิอา่ เผ่ว ซึง่ ชาวอาข่าเชื่อ
ั ชาให้ เหล่าบรรดา
ว่าเป็ นวันเกิดของเจ้ า“ อ่าเผ่วหมี่แย๊ ” ผู้ให้ กําเนิดชีวิตมนุษย์ทงปวง
ั ้ ดังนันเจ้
้ าจึงได้ บญ
ปู่ ย่าตายาย ของตระกูลต่างๆที่ลว่ งลับไปแล้ ว 7 ชัว่ โคตร ให้ ลงมาจากสวรรค์เพื่อมาสํารวจสมาชิกในโลก
มนุษย์ของแต่ละตระกูลว่า เกิด แก่ เจ็บตายเท่าใด ชาวอ่าข่าจึงมีการประกอบพิธีถอนขนไก่“ยาจิจิ
อ่าเผ่ว” ฉะนันสมาชิ
้
กครอบครัวไม่วา่ จะอยูใ่ ดก็ตาม จะต้ องกลับมาที่บ้านเพื่อมาร่วมพิธีกรรมนี ้ พิธีถอนขน
ไก่จงึ เป็ นพิธีที่สําคัญของอ่าข่า พิธีต้องมีอวัยวะครบทุกชิ ้นส่วน เมื่อได้ ไก่แล้ วก็นําไก่มารดนํ ้าด้ วยนํ ้าบริ สทุ ธิ์
รดที่ขา ลําตัว และหัว จุดละ 3 ครัง้ เป็ นการชําระล้ างไก่ให้ บริสทุ ธิ์ จากนันก็
้ จบั ไก่มาถอนขน เมื่อเดินไปถึง
บริ เวณฝากันห้
้ องระหว่างห้ องผู้ชายกับห้ องผู้หญิง จะถอนขนไก่ลงพื ้น 3 ครัง้ จากนันจะถอนขนไก่
้
ลงพื ้นที่
ประตูทางเข้ าห้ องฝ่ ายชาย 3 ครัง้ และประตูทางเข้ าห้ องฝ่ ายหญิง 3 ครัง้ และเดินถอนขนไก่อย่างนี ้จนครบ
3 รอบการถอนขนไก่ในลักษณะนี ้เพื่อบูชาบรรพบุรุษที่จะลงมาจากสวรรค์ จากนันจึ
้ งนําไก่ไปชําแหละส่วน
เป็ นส่วนขาส่วนปี ก ทําเครื่ องเซ่นไหว้ ตอ่ ไป โดยมีความเชื่อในการตัดขาและปี กว่า ขาจะเป็ นไม้ เท้ า และปี ก
จะเป็ นใบพัด ของปู่ ย่า ตา ยาย ที่ลงมาสํารวจ สมาชิกในโลกมนุษย์ของแต่ละตระกูล
ส่วนไก่ชนถูกนําไปเกี่ยวข้ องกับพิธีกรรมความเชื่อในสังคมมนุษย์ตงแต่
ั ้ อดีตกาล การชนไก่ตามความ
ั ้ ่มีชื่อเรียกว่าเทศกาลเยปี (Nyepi) ก่อนที่
เชื่อของชาวบาหลี เกี่ยวข้ องกับวันเทศกาลเข้ าเงียบในบาหลีนนที
ทุกคนจะนัง่ เงียบๆโดยไม่เคลื่อนกาย เพื่อไม่ให้ สมั ผัสกับวิญญาณร้ ายนัน้ จะมีการชนไก่อย่างครึกครื น้ ก่อน
รับเทศกาลในทุกหมูบ่ ้ าน อันเป็ นสัญญาณของการปลดปล่อยความรุนแรงและก้ าวร้ าวออกไปให้ หมดเพื่อ
เข้ าสู่ ความบริสทุ ธ์ ด้ วยเชื่อว่าการชนไก่นนเป็
ั ้ นการรวมพลังสร้ างสรรค์ของมนุษย์กบั พลังทําลายล้ างของ
สัตว์ป่า ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั ว่า การชนไก่นนเกี
ั ้ ่ยวข้ องกับพิธีกรรมคือหลังรู้ผลแพ้ ชนะแล้ ว เจ้ าของไก่ที่ชนะ
มีสทิ ธ์จะนําซากไก่ของผู้แพ้ ไปกินเพื่อเสริมพลังและกําจัดสิง่ ชัว่ ร้ ายในบ้ านเรื อนด้ วย
ในการศึกษาทางมานุษยวิทยาในประเด็นวัฒนธรรมการชนไก่ เรื่องการพนันเชิงวัฒนธรรมของ
คลิฟฟอร์ ด เกียร์ ทซ์(Geertz,1973 อ้ างในปิ ยอร,2552)ซึง่ ศึกษาการพนันชนไก่ในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ที่ซงึ่ ถือว่าการชนไก่เป็ นสิง่ ผิดกฎหมาย ถึงแม้ วา่ การชนไก่จะได้ รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายก็ตาม
เกียร์ ทซ์บรรยายถึงความสัมพันธ์ของชาวบาหลีกบั การชนไก่ในเชิงวัฒนธรรมทังด้
้ านวิถีชีวิตของชาวบาหลี
พิธีกรรมท้ องถิ่นที่มีการชนไก่เป็ นส่วนประกอบ วิธีการชนไก่และกติกาการพนันชนไก่ของชาวบาหลี และให้

11

ความเห็นว่าการชนไก่อาจนับเป็ นภาพจําลองของชนชัน้ และระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของบาหลีก็ได้
เช่นในการเดิมพันชนไก่ ผู้เล่นจะไม่แทงพนันฝั่ งตรงข้ ามกับกับไก่ที่เป็ นของญาติหรื อพี่น้องตนเองแม้ ร้ ูวา่ ไก่
ชนของฝ่ ายญาติดงั กล่าวจะเสียเปรี ยบ ผู้เล่นต้ องแทงสนับสนุนไก่ของพี่น้องหรื อเพื่อนสนิท ผู้เล่นจะ
สนับสนุนไก่ที่มาจากภายในหมูบ่ ้ านของตน หากมีการชนกับไก่จากต่างถิ่น และจะต้ องร่วมมือกันหาไก่ที่ดี
ที่สดุ มารับมือกับไก่ตา่ งถิ่นอย่างถึงที่สดุ เพื่อรักษาเกียรติภมู ิของหมูบ่ ้ าน แม้ น้อยครัง้ ที่จะเกิดแต่ก็อาจ
เป็ นไปได้ ที่ไก่ตา่ งถิ่นทังสองตั
้
วจะมาชนกันในที่ที่เป็ นกลาง ในเกมแบบนันเป็
้ นเกมที่ไม่ควรเดิมพันสูง ไก่
ที่มาจากต่างถิ่นจะต้ องมีดีหาไม่แล้ วจะกล้ าเดินทางไกลมาได้ อย่างไร และแน่นอนย่อมมีกองเชียร์ มากมาย
้ าของไก่ในหมูบ่ ้ านต้ องตังรั้ บอย่างดี ยิ่งมาไกลเท่าใดยิ่งน่ากลัวมากเพียงนัน้ ดังนันไม่
้
ตามมาด้ วย ดังนันเจ้
ควรผลีผลามในการแทงพนัน นอกจากนันยั
้ งพบว่าการพนันชนไก่เป็ นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็ นเรื่ องหน้ าตา เป็ น
เรื่ องแสดงฐานะทางสังคม แม้ แต่การพนันในบ่อนชนไก่ก็มีการแบ่งเป็ นหลายสถานะเช่นกัน ฐานะตํ่าสุด
เช่นบรรดาเด็ก ผู้หญิงที่เล่นปั น้ แปะ ทอยลูกเต๋าซึง่ อยูว่ งนอก ถัดมาคือนักพนันชนไก่ที่พนันได้ แต่วงเล็กหรื อ
วงขนาดกลาง และฐานะสูงสุดคือนักพนันมือเติบที่ปรากฏตัวอยูใ่ นวงพนันวงใหญ่เท่านัน้
ส่วนบทความของอนุสรณ์ได้ เรี ยบเรี ยงจากงานของเกียร์ ทซ์เช่นกันว่า การชนไก่ของชาวบาหลีที่ดําเนิน
สืบทอดมาได้ โดยไม่สญ
ู หายนันมาจากการพนั
้
น เกียร์ ทซ์ได้ แบ่งรูปแบบการเล่นพนันชนไก่ของชาวบาหลี
ออกมาเป็ น 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือการพนันโดยวางเงินมาไว้ ที่กองกลางที่เจ้ าของไก่ลงประกบกัน แม้ วา่
จะลงเงินกันมากมายแต่ก็ทําอย่างเงียบเชียบ ส่วนอีกรูปแบบคือ การพนันระหว่างผู้ชนรอบๆเวทีหลังจาก
ปล่อยไก่ชนกันในสังเวียน ซึง่ จะลงด้ วยเงินจํานวนน้ อยแต่เต็มไปด้ วยโหวกเหวกวุน่ วายด้ วยเสียงการต่อรอง
อยูต่ ลอดเวลา ขึ ้นอยูก่ บั ไก่ชนแต่ละคูแ่ ต่ละยกจะมีอตั ราการต่อรองสูงขึ ้นมากๆจนเรียกการพนันต่อรอง
แบบนี ้ว่าดีพเพลย์(Deep Play) อันเป็ นการพนันที่ราคาต่อรองสูงเกินจริงหรื อการใช้ เงินเป็ นจํานวนมากไป
กับการพนันต่อรองกับไก่เพียงไม่กี่คไู่ ม่กี่ยก(อนุสรณ์ 2553)
ดังนันการเล่
้
นชนไก่ไม่เพียงเพื่อความสนุกสนาน ตามความเชื่อและเพื่อการพนันเท่านัน้ แต่การเล่นชนไก่
ยังแสดงออกถึงความเป็ นพวกพ้ องเดียวกัน อยูใ่ นท้ องถิ่นเดียวกันซึง่ บางครัง้ ความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ
พวกพ้ องเดียวกันมีคณ
ุ ค่ามากกว่ามีเงิน
แนวคิดการพัฒนาไก่ ชนในฐานะเป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่น จากงานศึกษาของเฉลิม มหาชน ซึง่ ได้
ทําการศึกษาสายพันธุ์ไก่ชนและการชนไก่ในจังหวัดนครปฐม พบว่าการชนไก่เป็ นกีฬาพื ้นบ้ านของคนไทย
โดยเฉพาะชายไทยในเวลาที่วา่ งจากการทํางานเพื่อการพบปะสังสรรค์กบั คนในชุมชน และเป็ นกิจกรรมที่
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เกิดขึ ้นในสังคมไทยมานานแล้ ว การชนไก่ประกอบด้ วยความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ ซึง่ เป็ นภูมิปัญญา
พื ้นบ้ านของไทยหลายศาสตร์ ด้วยกัน เช่น การดูฤกษ์ ยามในการนําไก่ออกไปชน การเลี ้ยงและ
รักษาพยาบาลไก่ด้วยสมุนไพร ในจังหวัดนครปฐมมีการเลี ้ยงไก่ชนกันโดยทัว่ ไป ทังในระดั
้
บชาวบ้ านและ
ั ้ ้ยงไก่ชนไว้ ดเู ล่น ส่งประกวด และเลี ้ยงเอาไว้ ชนในบ่อนหรื อสนามชนไก่
ระดับฟาร์ มขนาดใหญ่ มีทงเลี
สนามชนไก่ในจังหวัดนครปฐมมีอยูด่ ้ วยกันสามสนาม สนามชนไก่เหล่านี ้ถือว่าเป็ นสนามในการคัดเลือก
สายพันธุ์ พัฒนาและอนุรักษ์ สายพันธุ์ไก่ชน รวมถึงอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาไทยเกี่ยวกับไก่ชนและกฎกติกาต่างๆ
ในการชนไก่และเป็ นสถานที่ซงึ่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเหล่านันไปสู
้ ผ่ ้ เู ลี ้ยงหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องใน
กีฬาชนไก่ในรุ่นต่อไป เฉลิม มหาชนได้ เสนอความเห็นเกี่ยวกับพนันชนไก่วา่ ทางส่วนราชการควรจะ
เข้ มงวดกับการลักลอบชนไก่โดยไม่ได้ รับอนุญาต เพื่อเป็ นการป้องกันแหล่งการพนันอันจะทําให้ เกิด
อบายมุขอื่นๆต่อไป
แนวความคิดสิทธิสัตว์ การชนไก่ถือว่าเป็ นการทารุณสัตว์เพราะไม่ได้ ไปตามวิถีทางตามธรรมชาติที่ควร
จะเป็ น เป็ นเหตุผลอันหนึง่ ที่อยูเ่ บื ้องหลังของการห้ ามมิให้ มีการชนไก่ คือแนวคิดเรื่ องสิทธิของสัตว์ซงึ่ มีการ
รื อ้ ฟื น้ ขึ ้นจากแนวคิดในสมัยกรี ก และถูกนํามาเป็ นหลักพิจารณาแก้ ไขกฎหมายคุ้มครองสัตว์และป้องกัน
การทารุณกรรมสัตว์ในเวลาต่อมาและเป็ นแนวคิดที่ได้ รับการยอมรับในหลายประเทศในปั จจุบนั
แนวคิดเรื่ องสิทธิของสัตว์นี ้เชื่อว่า สัตว์มีสทิ ธิที่จะได้ รับการปฏิบตั อิ ย่างมีมนุษยธรรม แนวคิดนี ้เป็ น
แนวคิดที่มีการถกเถียงกันมาตังแต่
้ สมัยกรีกโบราณหรื อในช่วงศตวรรษที่ 5 แล้ วว่ามนุษย์ควรจะปฎิบตั ติ อ่
สัตว์ให้ เหมาะสมอย่างไร โดยสํานักคิดของพิธากอรัส ได้ เสนอว่า มนุษย์ควรให้ ความเคารพในสิทธิของสัตว์
เนื่องมนุษย์ได้ รับประโยชน์จากการใช้ สตั ว์ และอริสโตเติลยังแสดงความเห็นด้ วยว่า เดิมทีสตั ว์มีชีวติ อยูเ่ พื่อ
้ งควรปฏิบตั ิ
ประโยชน์ของตัวสัตว์เอง แต่ในภายหลังมนุษย์ได้ นําสัตว์มาใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ดังนันจึ
ต่อสัตว์อย่างเหมาะสม ต่อมาในต้ นศตวรรษที่ 19 เกิดขบวนการฟื น้ ฟูแนวคิดด้ านมนุษยธรรมขึ ้นในอังกฤษ
และสหรัฐอเมริกา โดยมีการรณรงค์ให้ ปกป้องบุคคลหรือสิง่ มีชีวิตที่ออ่ นแอกว่าและไม่สามารถปกป้อง
ตนเองได้ เช่น การต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็ก การต่อต้ านการใช้ ความรุนแรงในการลงโทษเด็กในโรงเรี ยน
การกักขังลูกหนี ้ที่ไม่มีเงินชําระหนี ้ รวมถึงการกระทําทารุณต่อสัตว์ด้วย
นอกจากนันได้
้ เกิดแนวคิดการปกป้องสิทธิสตั ว์ยคุ ใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 20 ซึง่ มีการนําแนวคิด
อรรถประโยชน์นิยม( Utilitarianism )มาอธิบายถึงความจําเป็ นในการปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์
ว่า สัตว์มีความรู้สกึ มีความสุขหรื อเจ็บปวดได้ เช่นเดียวกับมนุษย์ สังคมโลกจะเป็ นสถานที่ดียงิ่ ขึ ้นหากสัตว์
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มีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดีขึ ้นและไม่ต้องได้ รับความเจ็บปวดที่ไม่จําเป็ น ซึง่ การหลีกเลีย่ งการก่อให้ เกิดความ
เจ็บปวดที่ไม่จําเป็ น สามารถกระทําได้ โดยการกําหนดการคุ้มครองสิทธิสตั ว์เอาไว้ ให้ ชดั เจน เมื่อสังคมมี
แนวคิดเกี่ยวกับการพิทกั ษ์ สทิ ธิของสัตว์ การชนไก่ก็มองว่าเป็ นสิง่ ที่ผิดและเลวร้ าย และเมื่อมีการบัญญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับการทารุณสัตว์ ซึง่ ระบุนิยามและขอบเขตของการกระทําที่เป็ นการทารุณสัตว์เอาไว้ เช่น
การทําร้ ายสัตว์ การทอดทิ ้ง รวมถึงการนําสัตว์มาต่อสู้กนั เป็ นต้ น การชนไก่จงึ กลายเป็ นสิง่ ที่ผิดกฎหมาย
ไปด้ วย แม้ วา่ ผู้ที่เลี ้ยงและเล่นกีฬาชนไก่จะยืนยันว่า การชนไก่ไม่ใช่การทารุณสัตว์ เนื่องจากเป็ นธรรมชาติ
ของไก่ที่จะชนกันไม่ได้ เลี ้ยงหรื อเพาะพันธุ์ไก่ให้ มีนิสยั ก้ าวร้ าว ไม่จําเป็ นต้ องฝึ กให้ ส้ กู นั ไก่ชนก็จะสู้กนั อยู่
แล้ ว
การใช้ ศัพท์ ในการศึกษา
การใช้ คาํ สถานที่เล่ นพนันชนไก่ จากการเก็บข้ อมูลและสัมภาษณ์เจ้ าของบ่อนชนไก่ คนเล่นพนัน
เจ้ าหน้ าที่และอื่นๆ ผู้วิจยั พบว่ามีการใช้ คําเรี ยกขานสถานที่ชนไก่หลายคําขึ ้นอาทิเช่น บ่อนไก่ บ่อนชนไก่
สนามชนไก่ สนามกีฬาชนไก่ เป็ นต้ น ส่วนหนังสือราชการในกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 29 ธันวาคม 2554
.ใช้ คํา “บ่อนการพนันชนไก่” จุดมุง่ หมายของแต่ละคําก็เพื่อที่จะสื่อความหมายถึงการละเล่นชนไก่ที่ไม่
เกี่ยวกับการพนัน แต่ในสังคมไทยในปั จจุบนั คําว่า “สนาม” กับคําว่า “บ่อน” จะมีความหมายไม่แตกต่าง
กันเอย่างมีนยั ยะสําคัญ เพราะคําสองคําดังกล่าวหมายถึงสถานที่เล่นการพนันในที่นี ้หมายถึงการสถานที่
เล่นพนันชนไก่ ในการศึกษาการพนันชนไก่ครัง้ นี ้จะใช้ คาํ ว่า “บ่อนชนไก่” เป็ นหลัก
ไก่ ชนหมายถึง ไก่อตู วั ผู้ ที่ถกู เลี ้ยงและฝึ กฝนเชิงชนให้ พร้ อมที่เข้ าสูบ่ อ่ นชนไก่
การพนันชนไก่ หมายถึง ข้ อตกลงร่วมกันแต่ละครัง้ ของผู้เล่นทังสองฝ่
้
ายที่จะเลือกข้ างไก่ชนแต่ละตัวที่
้
นฝ่ ายชนะและได้ ผลตอบแทนกลับมา
กําลังจะชนหรื อกําลังชน โดยเชื่อว่าไก่ชนที่ตนเองเลือกข้ างนันจะเป็
เป็ นเงินสด
บ่ อนชนไก่ หมายถึง สถานที่ที่ให้ มีการนําไก่มาชนกัน ซึง่ ในสถานที่นนมี
ั ้ สงั เวียนกันขอบเป็
้
นวงกลม
ล้ อมรอบโดยคนดูทงนั
ั ้ ง่ และยืน เจ้ าของบ่อนหรื อผู้ดแู ลสถานที่จะจัดการชนไก่ภายใต้ กฎระเบียบที่กําหนด
ไว้ อย่างชัดเจน บ่อนชนไก่ในปั จจุบนั ที่ทงขออนุ
ั้
ญาตอย่างถูกต้ องและไม่ขออนุญาตที่เรี ยกกันว่าบ่อนเถื่อน
ธุรกิจการพนันชนไก่ หมายถึง การดําเนินกิจการภายในบ่อนที่เกี่ยวข้ องกับการพนันชนไก่ เพื่อ
มุง่ หวังให้ เกิดผลกําไรที่เป็ นตัวเงิน
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ระบบอุปถัมภ์ หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนที่มีสถานภาพทางสังคมไม่เท่าเทียม
กัน แต่มีผลประโยชน์ตา่ งตอบแทนซึง่ กันและกัน ผู้อปุ ถัมภ์มีทรัพยากร มีอํานาจมากกว่า จะเป็ นฝ่ าย
อุปการะคุ้มครองเพื่อให้ ผ้ รู ับการอุปถัมภ์ให้ รอดพ้ นจากการกดขี่จากผู้อื่นและจากระเบียบกฎหมายที่
เข้ มงวดกวดขัน ส่วนผู้รับการอุปถัมภ์ก็จะตอบแทนด้ วยการให้ ความนิยมชมชอบให้ คา่ ตอบแทนหรื ออื่นๆ
รวมถึงมอบความจงรักภักดีให้ นอกจากนัน้ ความช่วยเหลือเกื ้อกูลที่ผ้ รู ับการอุปถัมภ์ได้ รับทําให้ เกิด
ความรู้สกึ มี “บุญคุณ” ซึง่ ผู้อปุ ถัมภ์สามารถเรี ยกร้ องในสิง่ ที่ตนเองต้ องการเป็ นการตอบแทนในภายหลัง
ดังนันแนวคิ
้
ดระบบอุปถัมภ์คือการที่ผ้ อู ยูใ่ นฐานะตํ่ากว่าไปพึง่ พิงหรื อรับอุปถัมภ์จากผู้อยูใ่ นฐานะเหนือกว่า
เป็ นลักษณะความสัมพันธ์ในแนวดิง่ ที่มีลกั ษณะสูงตํา่ เพราะสังคมไทยยอมรับในอํานาจของคนที่มี
ตําแหน่ง อํานาจ บารมี อิทธิพลที่เหนือกว่าสามารถบังคับหรื อโน้ มน้ าวผู้ที่อยูต่ ํ่ากว่าให้ ปฏิบตั ติ ามคําสัง่
(อุดม,2551 :11)
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บทที่ 2
วิถีไก่ ชนในภาคเหนือตอนบน
เมื่อการชนไก่กลายเป็ นการพนันที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย ไก่ชนที่เป็ นเหมือนสัญญาลักษณ์ของความเป็ น
นักสู้ ได้ กลายเป็ นเหมือนอุปกรณ์ที่มีชีวิตสําคัญในการเล่นการพนันในยุคปั จจุบนั แท้ จริ งแล้ วเป็ นการต่อสู้
ของคนกับคนด้ วยกัน เริ่ มตังแต่
้ การหาชน การเลี ้ยงดูฝึกซ้ อม จนถึงชันเชิ
้ งไหวพริ บของการต่อรอง ซึง่ การ
เล่นชนไก่กลายเป็ นธุรกิจการพนันประเภทหนึง่ ที่มีวงเงินหมุนเวียนอยูม่ ากมาย ในบทนี ้จะกล่าวถึงอุปกรณ์
การเล่นพนันที่มีชีวิตคือ ไก่ชน การเลี ้ยงไก่ชนในภาคเหนือตอนบน ลักษณะไก่ชน พันธุ์ไก่ชนที่นิยมนํามา
เลี ้ยง ประเภทการเลี ้ยง และที่สําคัญคือกระบวนการฝึ กให้ เป็ นไก่ชน สถานการณ์ภาพรวมของบ่อนพนันชน
ไก่ในพื ้นที่ศกึ ษาคือจังหวัดเชียงใหม่กบั จังหวัดลําพูน
2.1 ไก่ ชนในภาคเหนือตอนบน
มีการเลี ้ยงไก่ชนกันแพร่หลายในภาคเหนือ อันเนื่องมาจากนโยบายของนักการเมืองที่มาเป็ น
รัฐมนตรี ที่มีภมู ิหลังเกี่ยวข้ องกับการพนันทังทางตรงและทางอ้
้
อม และเอาใจกลุม่ คนที่จะเป็ นฐานเสียงใน
การเลือกตังในเขตชนบท
้
ตามคําบอกเล่าของคนเล่นไก่ชนที่จงั หวัดลําพูน สาเหตุที่ทําให้ มีการส่งเสริ มการ
เลี ้ยงไก่ชนเพิม่ ขึ ้นนันเกิ
้ ดจากนโยบายรัฐบาลเมื่อ 10 ปี ที่แล้ ว ให้ ไก่ชนเป็ นสินค้ าหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์
หรื อโอท็อป ไก่ชนสามารถเพิ่มมูลค่าไก่จากเดิมได้ นบั 100 เท่าถือว่าเป็ นสัตว์เศรษฐกิจที่มีอนาคต และ
ประกอบกับการเข้ ามาของนักการเมืองท้ องถิ่น นักดนตรี ชื่อดังระดับประเทศ และนักธุรกิจอาหาร ซีพี ที่หนั
มาเล่นไก่ชนอย่างจริ งจัง ทําให้ วงการไก่ชนคึกคัก รวมตัวก่อตังเป็
้ นสมาคมไก่ชนแห่งประเทศไทย การเล่น
การพนันไก่ชนจึงแพร่หลายจากระดับชุมชนท้ องถิ่นไปสูร่ ะดับภาคและระดับประเทศ มีวงเงินเดิมพันชนไก่
คูเ่ ป็ นแสนเป็ นล้ าน บ่อนที่มีชื่อเสียงในระดับภาคเหนือเป็ นที่ร้ ูจกั ในวงการชนไก่ อาทิเช่น บ่อนชนไก่แม่ยอ่ ย
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หรื อบ่อนชนไก่กาดสมานชัย บ้ านม้ า อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชมุ ชน หนังสือนิตยสารไก่ชน ตลอดจนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ ยูทปู และบาง
เว็บไซด์จะเป็ นของเจ้ าของบ่อนชนไก่โดยเฉพาะ
กับสถานการณ์การระบาดของไข้ หวัดนกในปี 2547 ต่อเนื่องกันมา มีการสัง่ ปิ ดบ่อนชนไก่อนั เป็ นมาตรการ
ควบคุมไม่ให้ มีการระบาดของไข้ หวัดนก ซุ้มไก่ที่เลี ้ยงไก่ชนไว้ เป็ นจํานวนมากและตังอยู
้ ใ่ นเขตสีแดงคือ
พื ้นที่ที่ถกู กําหนดเป็ นที่ที่มีการระบาดไข้ หวัดนกอย่างรุนแรง ที่จะต้ องมีการกําจัดสัตว์ปีกไม่ยกเว้ น
แม้ กระทัง่ ไก่ชนที่มีราคาแพงเป็ นหมื่นเป็ นแสนแต่ได้ รับค่าชดเชยเพียงตัวละ 45 บาทเท่ากัน ทําให้ ตอ่ มามี
การอพยพหนีภยั การกําจัดไก่เข้ าไปในเขตที่มีสวนลําไย หรื ออยูใ่ นป่ าห่างไกล โดยการลักลอบส่งไก่ไปฝาก
ชาวบ้ านที่ร้ ูจกั กันเลี ้ยง ทําให้ ไก่ชนขยายพันธุ์แพร่หลายในชนบทเขตที่มีสวนลําไย หรื ออยูใ่ นป่ าห่างไกล
โดยการลักลอบส่งไก่ไปฝากชาวบ้ านที่ร้ ูจกั กันเลี ้ยง ทําให้ ไก่ชนขยายพันธุ์แพร่หลายในชนบท
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ในภาคเหนือมีการเล่นชนไก่กนั มากในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะอย่างก่อนประเพณีสงกรานณ์ทางการ
จะอนุญาตให้ มีการชนไก่ตามหมูบ่ ้ าน โดยใช้ สงั เวียนสําเร็จรูปเคลื่อนที่เวียนไปตามหมูบ่ ้ าน นอกจากนันใน
้
บ่อนชนไก่ที่มีอยูม่ ากมายก็จะมีผ้ คู นเข้ าบ่อนมากเป็ นพิเศษ จะมีคนเข้ าบ่อนน้ อยลงในช่วงฤดูฝนเพราะอยู่
ในช่วงฤดูการเพาะปลูกทํานาทําสวน เก็บผลผลิตลําไย ขณะเดียวกันไก่ชนที่เลี ้ยงไว้ จะอยูใ่ นระยะผลัดขน
เจ้ าของไก่จะไม่คอ่ ยนําไก่เข้ าไปชนในบ่อนมากนัก ส่วนการทําบ่อนชนไก่ในปั จจุบนั มีการแข่งขันระหว่าง
บ่อนด้ วยกันเพื่อดึงลูกค้ าหรื อนักพนันโดยการปรับปรุงบ่อนชนไก่ให้ ทนั สมัย สะดวกสบายและอํานวยความ
สะดวกด้ านต่างๆ ที่สําคัญก็คือมีการโฆษณาประชาพันธ์ดงึ ไก่ชนเก่งๆมีชื่อเสียงหรื อมีการวางเงินเดิมพันสูง
ซึง่ เปรี ยบดัง่ แม่เหล็กดึงดูดนักพนันให้ เข้ าบ่อนมากขึ ้น
2.2 บ่ อนชนไก่ ในพืน้ ที่ศึกษา
2.2.1 จํานวนบ่ อนชนไก่ บ่อนชนไก่เป็ นสถานที่นดั พบของผู้ที่สนใจเข้ าชม การชนไก่ และก็
เป็ นที่นกั พนันเสี่ยงโชคเข้ ามาแสวงหาผลตอบแทนจากไก่ชนที่ชนะคูต่ อ่ สู้ บ่อนชนไก่ในภาคเหนือตอนบนมี
อยูแ่ พร่หลายทุกจังหวัดทังบ่
้ อนที่ได้ รับอนุญาตที่เรี ยกกันว่า “บ่อนถูกกฎหมาย” และบ่อนที่ไม่ได้ รับอนุญาต
จากทางราชการที่เรี ยกกันว่า “บ่อนเถื่อน” จากข้ อมูลการสํารวจบ่อนชนไก่ เฉพาะจังหวัดลําพูนและจังหวัด
เชียงใหม่พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ซงึ่ มีเขตการปกครองถึง 25 อําเภอมีบอ่ นไก่จํานวน 38 แห่ง(ตารางที่ 1)
เป็ นบ่อนถูกกฎหมาย (ได้ รับอนุญาตเป็ นทางการ) 11 แห่ง(ตารางที่ 2) และที่จงั หวัดลําพูนมีเขตการ
ปกครอง 8 อําเภอแต่มีบอ่ นชนไก่ถงึ 28 แห่ง เป็ นบ่อนถูกกฎหมาย (ได้ รับอนุญาตเป็ นทางการ) 18 แห่ง
(ตารางที่ 3) นอกนันเป็
้ นบ่อนที่ไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย การมีบอ่ นเพิม่ ขึ ้นสะท้ อนให้ เห็นถึงความนิยมของ
ประชาชน มีความตืน่ ตัวในการเลี ้ยงไก่ชนจากการส่งเสริมของจังหวัดบางจังหวัดในเช่น ก่อนหน้ านัน้
จังหวัดลําพูนมีนโยบาย 1 ตําบล 1 บ่อน หรื อจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบาย 1 อําเภอ 1 บ่อน
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนบ่ อนชนไก่ แต่ ละอําเภอในจังหวัดเชียงใหม่
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อําเภอ
แม่อาย
ฝาง
ไชยปราการ
พร้ าว
เชียงดาว
แม่แตง
เวียงแหง
กัลยานิวฒ
ั นา

ตําบล/ จํานวนบ่ อนชนไก่
ต.สันต้ นหมื ้อ,/ 1 แห่ง
ต.แม่คะ,ต.แม่งอน,ต.เวียง,ต.โป่ งนํ ้าร้ อน/4 แห่ง
ต.ไชยปราการ/1 แห่ง
ต.เขื่อนผาก,ต.เวียง/2 แห่ง
ต.แม่นะ/1 แห่ง
ต.สันมหาพน,ต.แม่แตง/2 แห่ง
ต.เวียงแหง/1 แห่ง
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9.

เมือง

10.

แม่ริม
สันทราย

11.

12.

ต.ท่าศาลา,ต.สันผีเสื ้อ,ต.แม่เหียะ,ต.ป่ าแดด,ต.หนองหอย,นคร
เชียงใหม่/6 แห่ง
ต.ห้ วยนํ ้าริ น(แม่ก้ งุ )/1 แห่ง
คลองชลประทานหลังม.แม่โจ้ ,ป่ าบงซอย๑๐,บ้ านป่ าป้อง,แม่ยอ่ ย
,ศรี งาม/5 แห่ง
ต.แม่คือ/1 แห่ง
ต.สันกําแพงและที่ ต.ต้ นเปา/2 แห่ง
บ้ านต้ นเงิน,ต.ท่าวังตาล,สารภี,ต.ขัวบุง/4 แห่ง
ต.สะเมิงใต้ /1 แห่ง
ต.สหกรณ์/1 แห่ง
ต.แม่ฮะ,ต.สันผักหวาน/2 แห่ง
ต.ยุหว่า/1 แห่ง
ต.บ้ านกาด/1 แห่ง

ดอยสะเก็ด
13.
สันกําแพง
14.
สารภี
15.
สะเมิง
16.
แม่ออน
17.
หางดง
18.
สันป่ าตอง
19.
แม่วาง
20.
ดอยหล่อ
21.
จอมทอง
ต. ดอยแก้ ว/1 แห่ง
22.
ฮอด
23.
แม่แจ่ม
24.
ดอยเต่า
ต.บงตัน/1 แห่ง
25.
อมก๋อย
ที่มา: สภาองค์กรชุมชนตําบล จังหวัดเชียงใหม่

ตารางที่ 2 สถานที่เล่ นการพนันชนไก่ ( บ่ อนไก่ )ที่ได้ รับอนุญาตในจังหวัดชียงใหม่ ปี 2554

1

สถานที่
ชื่อบ่ อนชนไก่
(ตามตําบลสถานที่ตงั ้ )
สนามชนไก่ดอยแก้ ว
232/6 หมู่ 2 ตําบลดอยแก้ ว อําเภอจอมทอง

2

สนามชนไก่แม่ยอ่ ย

3

สนามชนไก่ชมพู

ลําดับที่

บ้ านแม่ยอ่ ย หมูท่ ี่ 1 ตําบลสันทรายน้ อย อําเภอสันทราย
1/1 หมู่ 1 ตําบลชมพู อําเภอสารภี
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4

สนามชนไก่แม่งอน

119 หมู่ 14 ตําบลแม่งอน อําเภอฝาง

5

76 หมู่ 14 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง

6

สนามชนไก่ชมุ ชนบ้ าน
ออน
สนามชนไก่ต้นเปา

7

สนามชนไก่ปางตํา

98 หมู่ 4 ตําบลปางตํา อําเภอไชยปราการ

8

สนามชนไก่เชียงดาว

บ้ านแม่นะ หมู่ 2 ตําบลแม่นะ อําเภอเชียงดาว

9

สนามชนไก่พร้ าว

167 หมู่ 6 ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพร้ าว

10

สนามชนไก่หนองป่ าครั่ง

หมู่ 7 ตําบลหนองป่ าครั่ง อําเภอเมือง

11

สนามชนไก่แม่คือ

149 หมู่ 1 ตําบลแม่คือ อําเภอดอยสะเก็ด

38/3 หมู่ 9 ตําบลต้ นเปา อําเภอสันกําแพง

ที่มา : สํานักงานการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ตารางที่ 3 สถานที่เล่ นการพนันชนไก่ ( บ่ อนไก่ )ที่ได้ รับอนุญาตในจังหวัดลําพูนปี 2554-2555
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อบ่อนชนไก่
สนามชนไก่ป่าไผ่
สนามชนไก่มะเขือแจ้
สนามชนไก่ทาทุง่ หลวง
สนามชนไก่วงั ผาง
สนามชนไก่เหมืองจี ้
สนามชนไก่เหล่ายาว
สนามชนไก่สมพิศ
สนามชนไก่เวียงหนองล่อง
สนามชนไก่ห้วยยาบ

สถานที่ตงั ้
4/1 หมู่ 5 ตําบลป่ าไผ่ อําเภอลี ้
132 หมู่ 1 ตําบลมะเขือแจ้ อําเภอเมือง
71 หมู่ 3 ตําบลทาทุ่งหลวง อําเภอแม่ทา
272 หมู่ 6 ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองล่อง
149 หมู่ 2 ตําบลเหมืองจี ้ อําเภอเมือง
38 หมู่ 8 ตําบลเหล่ายาว อําเภอบ้ านโฮ่ง
56 หมู่ 15 ตําบลบ้ านธิ อําเภอบ้ านธิ
93/1 หมู่ 6 ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองล่อง
2/2 หมู่ 5 ตําบลห้ วยยาบ อําเภอบ้ านธิ
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

สนามชนไก่บญ
ุ มาดี
สนามชนไก่หนองช้ างคืน
สนามชนไก่ครูสําเริง
สนามชนไก่กาดสมานชัย
สนามชนไก่บ้านแป้น
สนามชนไก่ป่าสัก
สนามชนไก่บ้านกลาง
สนามชนไก่ริมปิ ง
สนามชนไก่อโุ มงค์

488 หมู่ 8 ตําบลม่วงน้ อย อําเภอป่ าซาง
124 หมู่ 3 ตําบลหนองช้ างคืน อําเภอเมือง
284 หมู่ 2 ตําบลทาทุง่ หลวง อําเภอแม่ทา
149 หมู่ 6 ตําบลศรี บวั บาน อําเภอเมือง
89 หมู่ 7 ตําบลบ้ านแป้น อําเภอเมือง
15/2 หมู่ 13 ตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง
120 หมู่ 7 ตําบลบ้ านกลาง อําเภอเมือง
66 หมู่ 7 ตําบลริมปิ ง อําเภอเมือง
115 หมู่ 4 ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง

ที่มา : สํานักงานปกครองจังหวัดลําพูน
ส่วนบ่อนชนไก่ที่ไม่ได้ รับอนุญาตหรื อที่เรี ยกกันว่าบ่อนเถื่อนนัน้ เป็ นบ่อนที่ไม่ไปขออนุญาตหรือบ่อนที่
ใบอนุญาตหมดอายุและไม่ขอต่อ ส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีแนวทางการจํากัดจํานวนบ่อนชนไก่และไม่
อนุญาตให้ เปิ ดบ่อนใหม่ นอกเหนือจากบ่อนที่ได้ รับอนุญาตจํานวน 11 บ่อน นอกนันเป็
้ นบ่อนเถื่อนหรื อ
บ่อนตํารวจ เฉพาะที่อําเภอสันทรายอําเภอเดียวมีถงึ 4 บ่อน
2.2.2 วันเวลาเปิ ดบ่ อนชนไก่ วัตถุประสงค์การชนไก่ได้ เปลี่ยนแปลงไปจากการละเล่นเพื่อ
ความสนุกสนาน เป็ นสันทนาการของชาวบ้ านในชนบท ปั จจุบนั การชนไก่เป็ นไปเพื่อการพนันได้ เสียด้ วย
เงินจํานวนมาก บ่อนชนไก่เกิดขึ ้นเป็ นดอกเห็ดทังได้
้ รับอนุญาตและไม่ได้ รับอนุญาต สะท้ อนออกมาถึง
ความนิยมชมชอบในการชนไก่เพิ่มขึ ้น กิจการการจัดการชนไก่ในรูปแบบของบ่อนจึงเป็ นธุรกิจที่นา่ ลงทุน
แต่ภายใต้ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการควบคุมบ่อนการพนันชนไก่ปี 2552 กําหนดให้ แต่ละ
บ่อนเปิ ดได้ เฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์หรื อวันใดวันหนึง่ ยกเว้ นวันสําคัญทางศาสนา เมื่อบ่อนชนไก่เพิม่
จํานวนมากขึ ้นเวลาเปิ ดซํ ้ากันอาจทําให้ มีการแย่งลูกค้ าเข้ าบ่อนเกิดขึ ้น จากความเห็นของเจ้ าของบ่อนราย
หนึง่ เล่าว่า มีการปล่อยข่าวลือว่าบ่อนคูแ่ ข่งถูกปิ ดเพราะสถานที่ไม่สะอาดสกปรกจึงไม่ผา่ นการประเมิน
หรื อออกข่าวว่ามีการทะเลาะเบาะแว้ งกรรมการบ่อนเข้ าทําร้ ายลูกค้ าที่มาเล่นพนันเป็ นต้ น ดังนันหลาย
้
บ่อนชนไก่จงึ เลี่ยงมาเปิ ดในวันธรรมดาตังแต่
้ วนั จันทร์ ถงึ วันศุกร์ วนั ใดวันหนึง่ เรี ยงกัน จากคําบอกเล่าของ
คนเล่นพนันชนไก่คนหนึง่ ระบุวา่ มีการตกลงกันระหว่างบ่อนด้ วยกันที่จะพยายามจัดสรรวันเปิ ดบ่อนที่อยู่
ละแวกใกล้ เคียงไม่ให้ ซํ ้ากัน และช่วยให้ คนเล่นพนันชนไก่เดินสายเล่นได้ ตลอดสัปดาห์ ดังตัวอย่างของวัน
เปิ ดบ่อนชนไก่แถบชานเมืองเชียงใหม่ตอ่ เขตเมืองลําพูนคือ
วันจันทร์ บ่อนชนไก่ป่าตึง
วันอังคาร บ่อนชนไก่ป่าค่า อําเภอดอยสะเก็ด
วันพุธ
บ่อนชนไก่ป่าแดง อําเภอบ้ านธิ จังหวัดลําพูน
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วันพฤหัสบดี บ่อนชนไก่หนองหอย อําเภอเมือง
วันศุกร์
บ่อนชนไก่ห้วยไซ บ่อนชนไก่หนองป่ าครั่งและบ่อนหนองหอย
วันเสาร์
บ่อนชนไก่แม่ออน และบ่อนชนไก่หนองหอย
วันอาทิตย์ บ่อนชนไก่ชมุ ชนบ้ านออน บ่อนชนไก่แม่คือ อําเภอสันกําแพง และบ่อนชนไก่แม่ยอ่ ย
อําเภอสันทราย
บ่อนชนไก่ทวั่ ไปจะเปิ ดดําเนินการในตอนกลางวัน ส่วนบ่อนใหญ่บอ่ นดังเช่น บ่อนชนไก่กาดสมานชัย
และบ่อนชนไก่แม่ยอ่ ย จะเปิ ดสนามชนไก่ตอนกลางคืน เพื่อต้ อนรับเซียนพนันที่เล่นเวียนบ่อนหรื อเซียน
พนันมือหนักจากถิ่นไกลหรื อนิยมเรี ยกกันว่า “แขกวีไอพี” นอกจากนันที
้ ่เปิ ดตอนกลางคืนจะเปิ ดชนเฉพาะ
ไก่จากซุ้มใหญ่ไก่ดงั ราคาแพง มีวงเงินเดิมพันสูง
2.3 การเลีย้ งไก่ ชนเพื่อชนะพนัน
2.3.1 ลักษณะไก่ ชนและการคัดเลือกพันธุ์ไก่
เมื่อเข้ ายุคการพนันชนไก่เต็มตัว แน่นอนไก่ที่ถกู นํามาทําเป็ นไก่ชนนันต้
้ องเป็ นไก่อหู รื อไก่ตวั ผู้เพราะมี
สัญชาตญาณการเป็ นนักสู้ก้าวร้ าวรุนแรงมาแต่กําเนิด ความเป็ นนักสู้ของไก่ชนเป็ นไปตามธรรมชาติวิสยั
ของมันโดยตรง ไม่วา่ จะเป็ นไก่ชนที่ถกู เลี ้ยงเพื่อนําไปชนในสังเวียนหรื อปล่อยให้ อยูก่ นั ตามธรรมชาติ
ไก่ที่จะนํามาเป็ นไก่ชนต้ องเป็ นทังไก่
้ งามและไก่เก่ง แม้ วา่ จะเป็ นไก่เก่งแต่ไม่งามก็จะไม่เป็ นที่นิยม ผู้ที่นิยม
ชมชอบไก่ชนถือว่าไก่งามถูกลักษณะเป็ นไก่ที่ดีมีเดิมพัน ในยุคปั จจุบนั การพนันมีอยูท่ วั่ บ่อนชนไก่ และมี
การเดิมพันได้ เสียด้ วยเงินจํานวนมาก การคัดเลือกสรรหาไก่ชนที่มีลกั ษณะเด่นยิ่งต้ องพิถีพิถนั กันเป็ น
พิเศษ ดังนันการดู
้
ลกั ษณะเด่นไม่เด่นของไก่ชนจึงมีความสําคัญลําดับต้ นทีเดียว
ลักษณะเด่นไม่เด่นที่จะเป็ นไก่เก่งจากภูมิปัญญาความรู้และประสบการณ์ของชาวบ้ าน
จากการรวบรวมของวรรณชัยที่ศกึ ษาเรื่ องไก่ชนที่สนั กําแพงพบว่า ไก่ที่มีลกั ษณะต้ องห้ ามซึง่ ไม่นิยม
นํามาเป็ นไก่ชน เนื่องจากเชื่อว่าจะทําให้ เจ้ าของสูญเสียชื่อเสียงและทรัพย์สนิ ได้ ลักษณะดังกล่าวมี
ดังต่อไปนี ้
1). ไก่หวั ใหญ่ ซึง่ ชาวบ้ านเรี ยกว่า “ไก่หวั ง่าว” เชื่อว่าเป็ นไก่ที่โง่ไม่มีความฉลาด หรื อเป็ นไก่ที่ไม่มี
ไหวพริบ ไม่ร้ ูจกั แก้ เกมคูต่ อ่ สู้เป็ นไก่ชนเชิงเดียว ไม่สมควรนํามาเลี ้ยงเป็ นไก่ชน
2). ไก่แกนคอห่าง ไก่ตวั ผู้ตวั ใดถ้ าคลําดูที่บริเวณลําคอพบว่ามีแกนคอไม่ชิดกัน เรี ยกว่าไก่แกนคอ
ห่าง เชื่อว่าไก่ตวั นันเป็
้ นไก่ไม่ดีคือไม่มีความอดทนใจไม่ส้ ู เมื่อถูกคูต่ อ่ สู้ตีแม้ จะเจ็บเพียงเล็กน้ อย ก็จะวิง่ หนี
3). ลักษณะสีของไก่ตา่ งๆที่ไม่นิยมนํามาเป็ นไก่ชนดังนี ้ “ไก่เขียวคองา ไก่เสื ้อบ่เหมือนเตี่ยว ไก่ดู่
หางดํา ไก่ขาว ไก่หม่น ไก่หางปก อกตัง้ ไก่หมูน่ ี ้ถึงปอด”
- เขียวคองา ขายนาเป็ นปั น้ หมายถึง ไก่สีเขียวคอสีขาว ถ้ าเอาไปชนจะแพ้ ถึงกับขายที่นา
- ไก่เสื ้อบ่เหมือนเตี่ยว หมายถึงไก่ที่มีสีของสร้ อยคอไม่เหมือนกับสีสร้ อยของลําตัว
- ไก่ดหู่ างดํา มีคําก็เซี ้ยง หมายถึงไก่เขียวหางสีดาํ ถ้ าเอาไปชน จะแพ้ ถึงขันสู
้ ญเสียสร้ อยคอทองคํา
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- ไก่ขาว หมายถึงไก่ที่มีสีขาวเหมือนชุดแม่ชีหรื อไก่ขาวผีเลี ้ยง
- ไก่หม่น หรื อไก่หม่นกาบซาง หมายถึงไก่สีเทา
- ไก่หางปก อกตัง้ หมายถึงไก่ที่มีหางกระดกและอกตังฉากกั
้
บพื ้นเหมือนไก่แจ้
ไก่ลกั ษณะดังที่กล่าวมา จะไม่มีนํ ้าอดนํ ้าทนถึงแม้ จะเป็ นไก่เก่งก็เก่งเฉพาะตอนกระโดดตี แต่เมื่อโดน
คูต่ อ่ สู้กระโดดตีเอาคืนบ้ างมักจะวิง่ หนีเอาง่ายๆ ไม่รักเดิมพัน จะทําให้ เจ้ าของไก่สญ
ู เสียเงินทอง(วรรณชัย
,2545 : 132-133)
- ลักษณะเด่นของไก่ที่จะนํามาเป็ นไก่ชนที่ชาวบ้ านคํานึงถึงได้ แก่ เกล็ด เดือย สี นอกจากนันก็
้ ดู
ลักษณะเช่น รูปร่าง ใบหน้ า แข้ ง ขน ปี กและหาง
- กระดูกใหญ่ กระดูกหมายถึง กระดูกส่วนที่โครงสร้ างต่างๆของตัวไก่ ไก่ที่มีกระดูกใหญ่จะเป็ นไก่ที่มี
ความแข็งแรงอดทนและมีนํ ้าอดนํ ้าทนสูง เวลาจับตัวไก่กระดูกอกจะใหญ่และยาว รวมทังปี
้ กจะมีขนาด
ใหญ่ การโครงกระดูกใหญ่เหมือนกับมีปอดใหญ่ มีลมหายใจผ่านเข้ าออกได้ มากกว่าทําให้ ไม่เหนื่อยง่ายจ
จงมีความอดทนสูง
- หน้ าอกใหญ่ หน้ าอกหมายถึง กล้ ามเนื ้อหน้ าอกและกระดูกสันอกซึง่ เป็ นอวัยวะสําคัญ สิง่ ที่
สามารถบอกได้ วา่ ไก่ชนตัวใดมีพละกําลังเข้ มแข็งหรื ออ่อนแอได้ ต้องดูที่หน้ าอก ถ้ าไก่หน้ าอกใหญ่มองจาก
ด้ านหน้ าหน้ าอกมีรูปร่างคล้ ายหัวใจหรื อใบโพธิ์เรี ยกว่า อกผายไหล่ผงึ่ เต็มไปด้ วยกล้ ามเนื ้อ ส่วนกระดูก
หน้ าอกแข้ งแรงยาวตรงกล้ ามเนื ้อนูนจะเป็ นหน้ าอกไก่ที่ทรงพลัง สามารถต้ านแรงปะทะจากไก่คตู่ อ่ สู้ ถือ
เป็ นไก่ที่ดี
- นิ ้วและอุ้งเท้ า ทําหน้ าที่เป็ นฐานทําให้ ไก่ยืนได้ อย่างมัน่ คงและเป็ นอาวุธทําลายคูต่ อ่ สู้อย่างเจ็บปวด
ไก่ตวั ใดนิ ้วก้ อยตีบหรื อเอนเข้ าหานิ ้วกลางมาก ไก่ตวั นันจะยื
้ นไม่มนั่ คงเพราะนิ ้วก้ อยไม่ได้ ยนั รับนํ ้าหนักที่
เอนไปด้ านหลังขณะที่ปะทะกับคูต่ อ่ สู้ ไก่ที่มีนิ ้วสัน-โต
้ หรือนิ ้วก้ อยสันแต่
้ ใหญ่ เวลายืนแข้ งกางออก เดินดี
หลักดี ถือเป็ นไก่มีกําลัง ย่างก้ าวกระโดดขึ ้นกระโดดลงได้ ดี เป็ นไก่ลําโตและตีได้ หนักหน่วงรุนแรง ไก่อ้ งุ เท้ า
แฟบ เวลายืนจะมองไม่เห็นหนังยื่นลํ ้าออกมา อุ้งเท้ าแฟบสามารถนํ ้าหนักตัวไก่ได้ ดีเวลาเคลื่อนไหว เพราะ
นิ ้วเท้ าวางสัมผัสกับพื ้นตลอด การยืน เดิน วิ่งทําได้ ถนัด ตรงข้ ามกับไก่อ้ งุ เท้ าปูดการใช้ เท้ าไม่มนั่ คง เสีย
หลักง่าย(วรรณชัย,เพิ่งอ้ าง : 69)
ลักษณะเด่นของไก่ที่จะนํามาเป็ นไก่ชนดัง เป็ นประสบการณ์ความรู้ภมู ิปัญญาที่สงั่ สมถ่ายทอดสืบกัน
มา แต่ในทางความเป็ นจริงยังไม่มีไก่ตวั ใดที่มีคณ
ุ ลักษณะเด่นครบถ้ วนอยูใ่ นตัวเดียวกัน ไก่ชนส่วนใหญ่จงึ
มีลกั ษณะดีไม่ดีคละเคล้ ากัน
2.3.2 พันธุ์ไก่ ชน ไก่ชนที่นิยมเลี ้ยงกันเพื่อเล่นพนันกันแพร่หลายในภาคเหนือ คือไก่เหล่าป่ า
ก๋อยกับ ไก่ชนสายพันธุ์พม่า เป็ นไก่ที่มีนํ ้าหนักระหว่าง 2.2 – 2.8 กิโลกรัม ซึง่ หาคูช่ นได้ ง่ายกว่าไก่ชนไทยที่
มีรูปร่างใหญ่นํ ้าหนัก 3 กิโลกรัม
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ไก่ เหล่ าป่ าก๋ อย แหล่งกําเนิดอยูท่ ี่หมูบ่ ้ านเหล่าป่ าก๋อย ตําบลนํ ้าดิบ อําเภอป่ าซาง จังหวัด
ลําพูน จากการที่พอ่ หลวงสุพจน์เมื่อครัง้ เป็ นทหารเกณฑ์ที่ภาคตะวันออก ได้ นําไก่ชนจากเมืองจันทร์ มา
หลายตัว เป็ นไก่สีเหลืองเลาตัวผู้มีลีลาการชนคล้ ายกับไก่เชิงตราดคือ มัดล็อกคอ มุด ตีตวั และลอดทะลุใต้
ปี ก จุดเด่นของไก่สายพันธุ์นี ้คือ เดินหน้ าตีและจิกหลังตีทวั่ ตัว เมื่อนําไก่เหล่าป่ าก๋อยออกชนตามสนามชน
ไก่ในจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปางและได้ รับชัยชนะต่อเนื่อง สร้ างชื่อเสียงให้ ไก่สายพันธุ์นี ้เป็ นอย่างมาก
สมัยนันเซี
้ ยนพนันชนไก่ทางภาคเหนือพูดเป็ นเสียงเดียวกันว่า “ไก่อะไรจิกกัดทังตั
้ ว”
ลักษณะของไก่เหล่าป่ าก๋อยคือ มีสีดอกเลา มีเลาขาวแซมตามสร้ อยหางขาวเช่น เหลืองเลาหางขาว เขียว
เลาหางขาว เป็ นต้ นและมีกระขาวแซมตามตัวและส่วนต่างๆ รูปร่างของไก่เหล่าป่ าก๋อยจะมีลกั ษณะเตี ้ย
ลํ่า เป็ นไก่รอยเล็กมีนํ ้าหนักตัวประมาณ 2.0-2.7 กิโลกรัม หงอนส่วนใหญ่จะเป็ นหงอนหินรูปร่างกลมมน
ผิงหงอนเกลี ้ยงเล็กกะทัดรัด เกร็ ดแข้ งส่วนใหญ่จะเป็ นเกล็ดสองแถว สีของแข้ งและปากจะเป็ นสีขาวหรื อ
ขาวอมเหลือง ปั จจุบนั ไก่เหล่าป่ าก๋อยแพร่กระจายออกนอกหมูบ่ ้ านไปมาก ทําให้ มีการพัฒนาสายพันธุ์อยู่
ตลอดเวลา และฉลาดขึ ้นกว่าในอดีตเป็ นที่ร้ ูจกั ของนักเลงไก่มากขึ ้น
ไก่ ชนสายพันธุ์พม่ า นักเลงไก่ชนแถบภาคเหนือรู้จกั และนิยมไก่ชนสายพันธุ์พม่ามานานแล้ ว ไก่
พม่าเก่งๆส่วนมากจะเป็ นไก่ลกู ผสมพม่า-ไทย ที่นิยมเลี ้ยงกันแถบจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน และ
ลําปางจะนิยมเลี ้ยงไก่ลกู ผสมพม่า-ไทย รอยเล็กคือ ไก่นํ ้าหนักระหว่าง 2.0-2.6 กิโลกรัม จุดเด่นของไก่ชน
พม่าคือ มีเชิงตีจดั จ้ าน ขยันตี ถนัดบินตีสาดแข้ งเปล่าเข้ าเป้าสูงตลอดเวลา และสามารถตีได้ ทกุ
้
นของไก่ชนพม่าอีกประการหนึง่ อยูท่ ี่มีความ
สถานการณ์ซงึ่ ไก่ชนไทยทําไม่ได้ นอกจากนันความโดดเด่
ว่องไวปราดเปรี ยว ลีลาความเจ้ าเล่ห์ทําทีท่าล้ มลุกคลุกคลาน แต่จะคอยจ้ องให้ ฝ่ายตรงข้ ามหลงกล
เถลือกถลนเข้ าหา พอได้ ระยะจะสาดแข้ งเข้ าตีจนตังตั
้ วไม่ตดิ จุดอ่อนของไก่ชนพม่าก็คอื มีรูปร่างเล็ก บอบ
บาง ตีเร็วแต่ไม่รุนแรงไม่มีลาํ หักลําโค่นแบบโป้งเดียวจอด ความทรหดอดทนมีน้อย ถ้ าถูกตีที่หวั ตีหน้ า
กระเพาะหนักๆมักแพ้ เลย ถ้ ากับไก่เชิงที่มีความปราดเปรี ยวเข้ า-ออกได้ รวดเร็วไก่พม่าจะแพ้ ทางทันที
การพัฒนาไก่ชนพม่าผสมกับไก่ไทย โดยหวังจะทําไก่ลกู ผสมมีลกั ษณะส่วนรวมที่ดีขึ ้น คือมีรูปร่างใหญ่
กระดูกใหญ่ แข็งแรง และมีเชิงตีที่จดั จ้ าน ยังไม่ประสบผลสําเร็จสูงสุดเท่าที่ควร เนื่องจากมีข้อเด่นข้ อด้ อย
ซึง่ ผสมกลมกลืนกันยังไม่ได้ สนิท เช่นธรรมชาติของไก่พม่าเป็ นไก่บนิ ตีสาดแข้ งเปล่า มีนํ ้าหนักเบา มีปีกที่
แข็งแรง ช่วงบีกกว้ างหนาสําหรับใช้ อ้ มุ ลม เพื่อช่วยยกตัวขึ ้นในการบิน ช่วยบังคับทิศทางและมุมในการตี
ให้ แม่นยําขึ ้นเมื่อนําไก่ชนพม่ามาผสมกับไก่ชนไทย ซึง่ ธรรมชาติเป็ นไก่ยืนตี หรื อแม้ จะมีการตีแบบสาด
แข้ งเปล่า ก็เป็ นเชิงตีที่เน้ นการสกัดกันมากกว่
้
าจะเน้ นความแม่นยํา
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ลักษณะเด่นของไก่พม่า ไก่พม่ามีลกั ษณะเด่นเฉพาะตัว เพราะถือว่าไก่พม่าเป็ นสายพันธุ์หนึง่ ที่สืบ
เชื ้อสายมายาวนาน มีพนั ธุกรรมที่เด่นชัดเจน ไก่พม่าเลือดสูงไม่อาจครองความยิ่งใหญ่ในสังเวียน ขณะที่
้ พม่าที่เลี ้ยงและนําออกชนในปั จจุบนั ร้ อยละ 90 เป็ นไก่พม่า
ไก่พม่าลูกผสมสามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้ ดังนันไก่
ลูกผสม ถ้ าได้ ไก่ชนมา 1 ตัวจะพิจารณาว่ามีเชื ้อเป็ นไก่พม่าขอให้ สงั เกตดังนี ้
1). ดูรูปทรงเป็ นไก่หางกอตัง้ ลักษณะลําตัวไม่ยาว ตัวจะกลมๆจะมีแนวโน้ มเป็ นไก่พม่า
2). ดูที่นิสยั เปรี ยวมาก ชอบนอนที่สงู
3). ดูนํ ้าขน เป็ นนํ ้าขนมันวาว ขนไก่พม่าแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่มีขนดก กับกลุม่ ที่มีขนน้ อย
แต่ที่เหมือนกันคือนํ ้าขนจะวาว
4). ดูลกั ษณะเฉพาะที่คือ เล็บดํา แสดงว่ามีสายเลือดไก่พม่าสูง
5). ดูใบหาง จะเป็ นใบหางก้ านใหญ่ กระดกขึ ้นและโค้ งพองาม ปลายหางไม่แหลม เล็ก ถ้ ามีหางตรงๆ
แบบไทย ก็สนั นิฐานก่อนว่าเป็ นลูกผสม
6). ดูตาและดวงตา จะสดใส ลอย กลอกกลิ ้ง ถ้ าตาลึกจะไม่ใช่ไก่พม่า
7). ดูสีขนตัว ถ้ ามีสีขนตามตัวแทรกเป็ นสีเดียวกับสีสร้ อยปรากฏชัดเจน แสดงว่าเป็ นไก่เลือดพม่าสูง
ไก่ชนทังสองสายพั
้
นธุ์ทงั ้ ไก่เหล่าป่ าก๋อยและไก่สายพันธ์พม่า ที่นิยมเล่นกันในภาคเหนือมีแนวโน้ มจะ
เปลี่ยนเป็ นไก่ผสมข้ ามสายพันธุ์เพื่อที่จะได้ ไก่เก่งที่ผสมผสานลักษณะเด่นของแต่ละสายพันธุ์มาอยูใ่ นไก่ตวั
เดียวกัน การรักษาไก่ชนสายพันธุ์เดิมนับว่าจะได้ รับความนิยมน้ อยลง
2.3.3 การเลีย้ งไก่ ชน
การเลี ้ยงไก่ชนในปั จจุบนั เป็ นที่แพร่หลายในหมูป่ ระชาชนทังเลี
้ ้ยงไว้ เพื่อปรับปรุงพันธุ์ไก่กินเนื ้อ เพราะมี
รูปร่างใหญ่โตกว่าไก่ทวั่ ไป หรื อเลี ้ยงไว้ เพื่อนําไปชนในบ่อนชนไก่ หรือเลี ้ยงไว้ เพื่อนําไปขายซึง่ จะได้ ราคา
ดีกว่าไก่กินเนื ้อ ในการเลี ้ยงไก่ชนในปั จจุบนั มีการเลี ้ยงอยู่ 3 แบบคือ
ก. เลีย้ งแบบชาวบ้ าน ในชุมชนมีชาวบ้ านเลี ้ยงไก่ไว้ ตามบริ เวณรอบๆบ้ านหรื อเลี ้ยงไว้ ในสวนเช่น
สวนลําไย เป็ นการเลี ้ยงไก่แบบปล่อยตามธรรมชาติ ไก่ที่เลี ้ยงนันมี
้ ทงไก่
ั ้ ชนและไก่กินเนื ้อ จากนันก็
้ ให้
สังเกตดูแววไก่ที่จะนํามาเลี ้ยงเป็ นไก่ชน ซึง่ อุปกรณ์ที่จําเป็ นที่สดุ อย่างหนึง่ คือมุ้งที่จะช่วยป้องกันยุงไม่ให้
กัดไก่ได้ การเลี ้ยงไก่ไม่มีม้ งุ ช่วยนัน้ สําหรับไก่เล็กอายุราว 1-2 เดือนอาจทําให้ ไก่ตายได้ เพราะขนของลูกไก่
มีน้อยไม่สามารถป้องกันยุงกัดได้ กับอีกระยะการฝึ กซ้ อมไก่เพื่อจะนําไปชนในบ่อน ถ้ ามีมียงุ มากัดหรื อ
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รบกวนจะทําให้ ไก่พกั ผ่อนไม่เต็มที่ อาจทําให้ ไก่ขาดความสมบูรณ์แข็งแกร่งทางร่างกาย ถ้ านําไปชนโอกาส
ที่จะชนแพ้ มีสงู
การเลี ้ยงไก่ชนของชาวบ้ านหรื อระดับหมูบ่ ้ านมีแรงจูงใจมาจาก มีความรักชอบลักษณะรูปร่างและ
นิสยั จิตใจรักการต่อสู้เป็ นพิเศษ หรื อมีโอกาสได้ คลุกคลีกบั ไก่ชนมาตังแต่
้ เด็ก จากการสัมภาษณ์คนเลี ้ยงไก่
ชนไม่วา่ จะเลี ้ยงแบบชาวบ้ านหรื อเลี ้ยงแบบซุ้ม ส่วนใหญ่สืบมาจากพ่อที่เป็ นคนเลี ้ยงมาก่อนและซึมซับ
ความรู้จากพ่อเข้ ามา แม้ วา่ การเลี ้ยงไก่สว่ นใหญ่ยงั เป็ นการเลี ้ยงแบบมือสมัครเล่น เน้ นที่ความสุขที่มีไก่ชน
ไว้ กบั บ้ านมากกว่าเลี ้ยงเพื่อเล่นการพนัน การมีไก่ชนดีๆสักตัวอยูก่ บั บ้ านมีสว่ นช่วยยกระดับสถานภาพทาง
สังคมของผู้เลี ้ยงให้ สงู ขึ ้น จากชาวบ้ านธรรมดาก็จะมีสมญานามตามท้ ายชื่อที่เรี ยกขานกัน มีเพื่อนฝูงแวะ
เวียนเข้ ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนอยูไ่ ม่ขาด กรณีลงุ คําชาวบ้ านทุง่ ยาวอุ้มไก่เข้ าบ่อน คนในบ่อนจะให้ ความนับ
ถือทักกันว่า “นันสิ
้ งห์เฒ่ามาแล้ ว” สมญานามสิงห์เฒ่าไม่ได้ มาง่ายๆ เกิดจากไก่ชนของลุงคําชนชนะไก่ชน
ของคนหนุ่มแบบพลิกล็อกวินาศสันตะโร เพราะไก่ชนลุงคําตกเป็ นรองอยูห่ ลายขุม หาคนต่อรองไม่ได้ จวน
จะแพ้ อยูแ่ ล้ ว แต่ไก่ลงุ คํากลับฮึดสู้ดีดแข้ งเข้ าตาไก่คตู่ อ่ สู้อย่างจังจนวิง่ หนีไม่ยอมสู้ตอ่ ฝ่ ายเล่นพนันที่รอง
ไก่ลงุ คําได้ เงินพนันมากมายจึงให้ สมญาสิงห์เฒ่าแต่นนเป็
ั ้ นต้ นมา สื่อความหมายว่าเห็นว่าเป็ นคนแก่แต่
อย่าสบประมาทเป็ นอันขาด
ความชอบเลี ้ยงไก่ชนของชาวบ้ านนัน้ มีแรงจูงใจจากการเข้ าพวกเพื่อนฝูงชักชวนเข้ าบ่อนชนไก่ ลุงคํา
ซึง่ เป็ นเกษตรกรเจ้ าของไก่ชนบอกว่า “ เลี ้ยงไก่ตงแต่
ั ้ อายุ 20 ปี พออายุประมาณ 50 ปี มีเพื่อนมาชักชวน
เข้ าบ่อนดูไก่ชน ไปเล่นพนันชนไก่ได้ เงิน 1,200 บาทเลยชอบ ก่อนกลับแวะซื ้อไก่ชนตัวผู้ ตัวเมียหมดเงินไป
1,000 บาท มาเพาะเลี ้ยง” ส่วนการไปหาพ่อ-แม่พนั ธุ์ไก่ชนนัน้ ลุงคําต้ องไปเอามาจากที่อื่นไม่เอาพวก
เดียวกันมาผสมพันธุ์กนั แม่พนั ธุ์ออกไข่ได้ มากเลี ้ยงลูกเก่ง ส่วนพันธุ์ไก่ชนที่ลงุ คําชอบคือ ไก่ผสมพม่า
เพราะชันเชิ
้ งดี รู้เชิงหลบ โยกแล้ วกระโดดตีที่หน้ า เป้าคือคอขึ ้นไปถึงหัว ปั จจุบนั ลุงคําเลี ้ยงไก่อยูท่ ี่สวน
ลําไย มี 13 ตัว
ลุงคําจะเข้ าบ่อนชนไก่ทกุ วันอาทิตย์ บ่อนชนไก่ที่เข้ าจะอยูใ่ นระดับบ่อนบ้ านที่คนเล่นชนไก่สว่ นใหญ่
เป็ นเกษตรด้ วยกัน และคุ้นเคยกันมาก่อนส่วนบ่อนผิดกฎหมายที่ไม่ได้ ขออนุญาตลุงคําจะไม่เข้ าเพราะ “ลุง
แก่แล้ วไม่มีเรี่ ยวมีแรง วิง่ หนีตํารวจไม่ไหว” จึงเข้ าบ่อนที่ขออนุญาตเท่านัน้ ก่อนที่ลงุ คําจะนําไก่ไปชนใน
บ่อนจะต้ องจัดการงานส่วนตัวให้ เสร็จก่อน ถ้ าวันไหนติดการทําสวน มีงานศพในชุมชนลุงคําจะไม่ไปบ่อน
และเมื่อนําไก่ชนเข้ าบ่อนจะมีกองเชียร์ ตามไปเป็ นหมูค่ ณะ ช่วยเป็ นมือให้ นํ ้า ช่วยลงขันเดิมพันและตะโกน
เชียร์ ระหว่างไก่ชนกันในสังเวียน เงินที่ลงุ คําเอาไปเล่นการพนันชนไก่เป็ นเงินเก็บไว้ สว่ นตัวจากการขายไก่ที่
เลี ้ยงไว้ จะไม่เกี่ยวกับเงินในครอบครัวเป็ นอันขาด
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ข. การเลีย้ งแบบซุ้ม
ซุ้มไก่หมายถึง สถานที่เลี ้ยงไก่ชนเพื่อการพนันโดยเฉพาะ ต่างจากการเลี ้ยงแบบชาวบ้ านตรงที่มีการ
จัดการอย่างเป็ นระบบกว่า มีทีมงานคล้ ายกับการทําค่ายมวย การเลี ้ยงแบบซุ้มโดยทัว่ ไป เจ้ าของไก่จะเป็ น
เจ้ าของซุ้มด้ วยและเป็ นผู้เสาะแสวงหาไก่ชนด้ วยตัวเอง โดยการเห็นลีลาชันเชิ
้ งการชนของไก่ หรื อลูกน้ อง
ในทีมงานซึง่ เปรี ยบเสมือนแมวมองไปเห็นไก่ที่ชนตามบ่อน หรื อเลี ้ยงกันตามหมูบ่ ้ าน ก็จะทําการติดต่อซื ้อ
มาเลี ้ยงฝึ กซ้ อมไก่ แล้ วนําไก่ไปชนตามบ่อนด้ วยเงินเดิมพันจํานวนมาก ซึง่ เจ้ าของซุ้มจะเป็ นผู้เดิมพันแต่ผ้ ู
เดียวแต่บางครัง้ ก็มีคนรู้จกั คุ้นเคยมาขอเอี่ยว ซุ้มไก่ที่ดงั ๆบางแห่งจะทําการเพาะพันธุ์ไก่ชนขายด้ วย ถ้ า
เจ้ าของซุ้มมีสถานที่กว้ างขวาง จะไม่ทําการเพาะเลี ้ยงไก่กบั การฝึ กซ้ อมไก่ชนในสถานที่เดียวกัน เนื่องจาก
ธรรมชาติของไก่ตวั ผู้วยั พร้ อมผสมพันธุ์ เมื่อเห็นตัวเมียจะเข้ าไปหาเพื่อทําการผสมพันธุ์ ไก่ตวั ผู้ตวั อื่นที่เห็น
ก็จะเกิดอารมณ์หงึ หวง เกิดอาการกระวนกระวายส่งเสียงร้ อง หรื อเวลาไก่ตวั เมียร้ องกระต๊ ากเพื่อทีจะไข่ ไก่
ตัวผู้ได้ ยินก็จะร้ องกระต๊ ากช่วยตัวเมียด้ วย ทําให้ ขาดสมาธิและไม่ความสงบในระหว่างการฝึ กซ้ อมอันมีผล
ต่อความแข็งแกร่งของร่างกายไก่ด้วย( วรรณชัย 2546 :76 )
ในการจัดการซุ้มไก่ เจ้ าของซุ้ม ดูความเรี ยบร้ อยของซุ้ม หายาบํารุงไก่ รักษาโรค หาอาหาร ข้ าวโพด
ข้ าวเปลือก มุ้งไก่ ติดต่อราชการ เช่นไข้ หวัดนก นอกจากนันเจ้
้ าของซุ้มจะต้ องจัดหาพนักงานประจําซุ้ม ทํา
หน้ าที่ดแู ล เลี ้ยงดูไก่ เช่น การให้ อาหาร อาบนํ ้าไก่ ทําความสะอาด ดูเชิงไก่ อีกคนที่สําคัญ มือให้ นํ ้าไก่
หน้ าที่เมื่อตอนอยูซ่ ้ มุ ไก่ จะทําการฝึ กซ้ อมไก่ตามตารางฝึ กที่วางเอาไว้ เมื่อครัง้ อยูใ่ นบ่อน จะทําหน้ าที่
เปรี ยบไก่ ให้ นํ ้าไก่ดอู าการ และเย็บแผลไก่ระหว่างพักยก
เป้าหมายในการเลี ้ยงไก่แบบซุ้มคือ เลี ้ยงเพื่อเล่นพนันชนไก่ ดังนันจึ
้ งมีหลักการวิธีการเลี ้ยงไก่ที่เป็ น
ระบบพอสมควรเช่น
- จะมีการเลี ้ยงไก่ปล่อยกันเป็ นฝูง ซึง่ ต้ องมีพื ้นที่ บริเวณกว้ างขวางมีรัว้ รอบขอบชิด ห่างจากชุมชน
โดยทัว่ ไปมักจะเลี ้ยงกันในบริเวณสวนลําไย จํานวนไก่ที่เลี ้ยงขึ ้นอยูก่ บั แต่ละซุ้มบางซุ้มมีจํานวนประมาณ
130 ตัว
- นําไก่ชนที่เลี ้ยงฝูงที่พร้ อมจะชนอายุประมาณ10 เดือนขึ ้นไป ทําการแยกฝูงและขึ ้นทะเบียนไก่ชน 13
ตัว เลี ้ยงในสุม่ ไก่ที่ครอบเอาไว้ และเข้ าเลี ้ยงดู ฝึ กฝนให้ เป็ นไก่ชนต่อไป
- สําหรับไก่ชนที่ยงั ไม่เคยออกชนที่ไหนมาก่อน ก็จะถูกนําไปชนตามบ่อนเถื่อนซึง่ ถือว่าเป็ นสถานที่
ประลองไก่วา่ ผ่านหรื อไม่ผา่ น มีเดิมพันติดปลายแข้ งประมาณ 3.300 บาทถึง 5.500 บาท ถ้ าผ่านก็จะถูก
นําไปชนตามบ่อนชนไก่ที่มีวงเดิมพันที่สงู ขึ ้นต่อไป
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- ไก่ชนแต่ละตัวจะมีสมุดบันทึกประวัตปิ ระจําตัว เชิงตีของไก่ ประวัตกิ ารซ้ อมคูแ่ ละผล ประวัตกิ ารชนแต่
ละครัง้ วงเงินเดิมพัน
- อายุการตีไก่ 3 ปี จะปลดออกเป็ นพ่อพันธุ์ บางครัง้ ก็ยกให้ ญาติ หรื อไม่ไก่ชนบางตัวเก่ง แต่เมื่อชนแล้ ว
โดนแทงตาบอด เรี ยกว่าเสียไก่ ก็เก็บไว้ ทําพันธุ์
การนําไก่ไปชนในบ่อนแต่ละครัง้ จะไปเป็ นทีมไปครัง้ ละ 3 คน ที่สาํ คัญและขาดไม่ได้ คือมือให้ นํ ้าไก่ ที่ร้ ู
นิสยั ไก่ที่ตนเองเลี ้ยงอย่างดี สามารถเปรี ยบไก่ พยาบาลทําแผลช่วงพักยก และรู้วิธีทําให้ ไก่ฟืน้ ขึ ้นพร้ อมที่
จะชนในยกต่อไป ไก่ที่จะเอาไปเข้ าบ่อนต้ องเป็ นไก่สมบูรณ์พร้ อมชนทังร่้ างกายและจิตใจเอาไปประมาณ
2-3 ตัว สําหรับเจ้ าของซุ้มที่มีไก่เก่งมีชื่อเสียงจะเข้ าบ่อนที่กําหนดวงเงินเดิมพันสูงเช่น บ่อนชนไก่ริมปิ ง
บ่อนชนไก่กาดสมานชัย บ่อนชนไก่แม่คือ อําเภอดอยสะเก็ด บ่อนชนไก่แม่ยอ่ ย อําเภอสันทราย ซึง่ เป็ น
บ่อนที่เต็มไปด้ วยผู้เล่นพนันมือหนักคือ ผู้เล่นพนันต่อรองวงเงินที่สงู
การเล่นพนันชนไก่ของเจ้ าของซุ้มไก่แห่งหนึง่ ในจังหวัดลําพูน ในกรณีการเล่นเดิมพัน เคยเดิมพันสูงสุด
3.3 แสนบาท( เฉพาะข้ างตนเอง) เดิมพันตํ่าสุดสําหรับไก่ใหม่ เฉพาะข้ างตนเองประมาณ 3.3 พันถึง 5.5
พันบาท บางทีก็เรี ยกว่าลองไก่ ตามบ่อนเถื่อนหรื อบ่อนป่ าว่าจะผ่านหรื อไม่ผา่ นก่อนที่จะนําไปชนในบ่อนที่
มีการเล่นเดิมพันสูงขึ ้น ก็จะใช้ บอ่ นป่ าตามที่ใกล้ เคียงกับซุ้มทําการลองไก่ใหม่ ส่วนการเล่นการพนันได้ เสีย
นัน้ เคยเล่นเสียหนักที่สดุ 1.2 แสนบาท ตอนไก่ชนของตนโดนไก่คตู่ อ่ สู้ตตี าแตก(อุบตั เิ หตุ) แต่เล่นได้ ได้
มากที่สดุ 3.3 แสนบาท โดยการลงขันเพราะวงเดิมพันจํานวนมากเลยหาพรรคพวกมาลงเดิมพัน แต่มีการ
เล่นออกตัวหมายถึงเล่นฝ่ ายตรงข้ ามด้ วยเลยได้ แค่ 210,000 บาท นอกจากการเล่นเดิมพัน ต่อรองไก่ชนคู่
้ ้ก็ต้องดูประวัติ รูปร่าง เดือย
ของตนเองแล้ ว เจ้ าของซุ้มยังถือโอกาสเล่นพนันต่อรองไก่คอู่ ื่นที่น่าสนใจ ทังนี
(ตอ) พันธุ์ไก่ อายุ หนุม่ แก่ เนื ้อหนังหรื อความฟิ ตของไก่ และดูลีลาการตีในยกแรกๆก่อนตัดสินใจเล่น
ประเด็นค่าใช้ จ่ายของซุ้มแต่ละเดือนนันเป็
้ นการเฉลี่ย เพราะค่าใช้ จ่ายบางรายการอาจไม่ได้ อย่าง
สมํ่าเสมอและราคาของบางรายการก็จะขึ ้นลงตามราคาตลาด รายการจ่ายมีดงั นี ้
- ค่าอาหารไก่ 4,000 บาทต่อเดือน
- ค่าจ้ างพนักงาน 9,000 บาทต่อเดือน
- ยาบํารุงไก่ ( ยา 10 บาทต่อตัว ) เท่ากับ3,900 บาทต่อปี หรื อ 326 บาทต่อเดือน
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- แก๊ ซหุงต้ ม 150 บาทต่อเดือน
- ค่าอุปกรณ์ สุม่ มุ้ง ตาขายล้ อมไก่ 2,000 ต่อปี ,ประมาณ 170 บาทต่อเดือน
- นํ ้าไฟ 250 บาทต่อเดือน
รวมทังสิ
้ ้น 13,896 บาทต่อเดือน
ส่วนรายได้ เข้ าซุ้มนันไม่
้ แน่นอนเพราะรายได้ ทงหมดมาจากเล่
ั้
นพนันได้ ในอนาคตอาจจะทํากิจการ
เพาะพันธุ์ลกู ไก่ชนขายควบคูไ่ ปด้ วย เพื่อหนุนค่าใช้ จา่ ยซุ้ม ดังนันการเลี
้
้ยงไก่ชนแบบซุ้ม คนที่จะเป็ น
เจ้ าของซุ้มที่เป็ นเกษตรกรธรรมดามีน้อยมาก เพราะจะต้ องมีเงินมากพอและมีใจรักด้ านไก่ชน มีรายได้ จาก
การประกอบอาชีพด้ านอื่นควบคู่ มีบอ่ ยครัง้ ที่เจ้ าของซุ้มต้ องเอาเงินที่รายจากกิจการอื่นมาหมุนเพื่อให้ ซ้ มุ
อยูไ่ ด้
ค. การเลีย้ งแบบฟาร์ ม จุดมุง่ หมายของการเลี ้ยงไก่ชนแบบฟาร์ ม คือการทําธุรกิจซื ้อขายไก่ชน
มูลค่าหรื อราคาไก่ชนขึ ้นอยูก่ บั ประวัตกิ ารชนชนะในสังเวียนต่างๆ ถ้ าชนชนะในบ่อนดังมีชื่อเสียงเป็ นที่เลื่อง
ลือ ไก่ชนตัวนันก็
้ จะมีราคาแพงขึ ้น มีคนอยากได้ ไปเป็ นพ่อพันธุ์ เจ้ าของฟาร์ มจึงต้ องไปแสวงหาไก่ดงั
ดังกล่าวตามบ่อน ตามซุ้มมาเพาะพันธุ์ขาย ไก่ชนที่เอามาเป็ นพ่อพันธุ์มกั จะเป็ นไก่ที่ปลดระวาง คือไก่ที่ชน
ในสังเวียนมาได้ 3 ปี หรื อเป็ นไก่เก่งที่พิการตาบอดจากการชน ไม่สามารถนําไปชนในสังเวียนต่อไปได้
เจ้ าของไก่มกั จะเก็บไว้ เลี ้ยงขยายพันธุ์หรือไม่ก็ขายให้ กบั เจ้ าของฟาร์ ม
วิธีเลี ้ยงไก่ชนแบบฟาร์ มจะต่างจากการเลี ้ยงไก่แบบชาวบ้ านตรงที่ การเลี ้ยงแบบฟาร์ มจะใช้ วิทยากร
การเลี ้ยงสัตว์ปีกแผนใหม่เป็ นหลักซึง่ พบได้ ในตําราวิชาการ มีการใช้ สารเคมีเพิ่มขึ ้นไม่วา่ จะเป็ นอาหาร
โภชนาการ ยารักษาโรคยาบํารุง การทําโรงเรื อนให้ ถกู ต้ องตามหลักวิชาการ
เมื่อการเลี ้ยงไก่เป็ นธุรกิจมีการซื ้อขายกันทางโทรศัพท์ ทางสื่อโฆษณาเช่น ทางนิตยสารไก่ชน ทางเว็บ
ไซด์ตา่ งๆ สิง่ ที่สําคัญคือ การทําระบบข้ อมูล ประวัตสิ ว่ นตัวของไก่ชนแต่ละตัวเป็ นเหมือนสมุดประจําตัว
ของไก่ตวั นันนั
้ น่ คือ ต้ องมีประวัตขิ องพ่อ แม่ไก่ สายพันธ์ไก่ เจ้ าของไก่เดิม ประวัตกิ ารชนแต่ละไฟล์ รูปถ่าย
ลักษณะเด่น เชิงไก่ เป็ นต้ นถ้ ามีข้อมูลละเอียดชัดเจนไม่คลุมเครื อก็จะช่วยในการตัดสินใจให้ กบั ลูกค้ ามาก
ขึ ้น ที่สาํ คัญคือเจ้ าของกิจการเลี ้ยงแบบฟาร์ มก็ได้ แสดงออกถึงความซือ่ สัตย์จริ งใจไม่ปิดบังลูกค้ า ส่งผลต่อ
ความสําเร็จของธุรกิจซื ้อขายไก่ชน เป็ นลูกค้ าประจําหรือเผยแพร่บอกต่อกัน การโฆษณาไก่ชนที่วา่ ไก่ที่ซื ้อ
จากฟาร์ มนันๆเอาไปชนมี
้
แต่ชนะนัน้ คนในวงการชนไก่จะรู้วา่ การซื ้อไก่ชนจากฟาร์ มดังไม่ได้ ชนชนะเสมอ
ไป เพราะไก่ชนจะชนชนะนันมี
้ ปัจจัยหลายๆด้ านเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ทังการเลี
้
้ยง การดูแล การซ้ อมไก่ การ
เปรี ยบไก่ ฯลฯ
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สรุ ป การแบ่งรูปแบบวิธีการเลี ้ยงไก่ชนออกเป็ น 3 รูปแบบเพื่อที่จะแยกแยะให้ เห็นจุดประสงค์ของการ
เลี ้ยงไก่แต่ละแบบที่ไม่เหมือนกัน แต่ไม่ได้ หมายความว่าจุดประสงค์ของการเลี ้ยงแต่ละแบบจะแยกออก
จากกันอย่างเด็ดขาด เพราะจุดประสงค์ของการเลี ้ยงแบบหนึง่ อาจเป็ นผลพลอยได้ ของการเลี ้ยงอีกแบบ
หนึง่ ก็เป็ นได้ จากรูปแบบวิธีการเลี ้ยงไก่ชนของชาวบ้ านจะเลี ้ยงด้ วยใจรักได้ เพื่อนฝูงส่วนการเลี ้ยงแบบ
ซุ้มจะเลี ้ยงไก่ชนเพื่อหวังผลชนะการพนันชนไก่ และการเลี ้ยงไก่ชนแบบฟาร์ มจะหวังผลทางธุรกิจเป็ นหลัก
จากจุดประสงค์การเลี ้ยงไก่ชนแบบชาวบ้ านด้ วยใจรัก แต่เมื่อนําไก่ไปชนในบ่อนประสบชัยชนะจะทําให้ ไก่
มีราคาสูงขึ ้น เจ้ าของไก่ที่เป็ นชาวบ้ านหลายรายไม่มีเงินมากพอที่พาไก่ชนที่ชนะเข้ าบ่อนที่มีวงเงินเดิมพัน
ในระดับสูง ก็จะขายไก่ชนของตนเองถ้ ามีคนมาติดต่อขอซื ้อไก่ที่ชนชนะตัวดังกล่าว
2.4 ขัน้ ตอนการฝึ กไก่ ให้ เป็ นไก่ ชน
การฝึ กไก่ให้ เป็ นไก่ชน เป็ นขันตอนสํ
้
าคัญที่จะทําให้ ไก่เก่งมีความสมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกายและจิตใจพร้ อมที่
จะเข้ าสูส่ งั เวียนชนไก่เพื่อล่าเงินเดิมพัน ความเชี่ยวชาญในการฝึ กไก่ชนขึ ้นอยูก่ บั ซุ้มไก่แต่ละซุ้มว่า จะ
สามารถดึงมือซ้ อมไก่ชนดี
ั ้ มาร่วมงานในซุ้มได้ หรื อไม่ มือซ้ อมจะอยูก่ บั ไก่จนรู้นิสยั รู้เชิงไก่ จุดอ่อนจุดแข็ง
และจะกําหนดกระบวนการวิธีการลงซ้ อมหนักเบาของไก่แต่ละตัวไม่เท่ากัน โดยทัว่ ไปการซ้ อมไก่ก็จะมี
ขันตอนดั
้
งนี ้
2.4.1. การปลํ ้าคัดไก่ เมื่ออายุได้ 5-6 เดือน เลือกเอาไก่ที่สมบูรณ์ ไม่พิการ ท่าทางดี เอามาเลี ้ยงบํารุง
พออายุ 8-9 เดือน โตเต็มที่สดุ ปี กสุดหาง เสียงขันชัดเจน เริ่มสู้ไก่ ก็นําไก่มาครอบสุม่ เลี ้ยง กราดนํ ้ากราด
แดดสัก 10 วัน ลองปลํ ้าคัดไก่นี ้ จะปลํ ้า 3 อัน โดยซ้ อมครัง้ ละอัน 20-25 นาที แล้ วแต่สภาพไก่ สู้ไม่ได้ ก็ต้อง
ยอมเขาไปก่อนมิเช่นนันจะเสี
้
ยไก่
2.4.2. การซ้ อมวัดใจ 2 อันเต็ม คือหลังจากนําไก่มาครอบสุม่ เลี ้ยงและปลํ ้าคัดไก่มาแล้ วประมาณ 3
ครัง้ 3 อัน ไก่จะเริ่มมีความแข็ง เนื ้อหนังดี อายุได้ แล้ วนํามาซ้ อมวัดใจให้ ได้ 2 อัน ถ้ าไก่เชิงดีตีจดั ซ้ อมได้
ไม่ครบอัน(เวลา) เราต้ องพันผ้ าหุ้มเดือยให้ หนาสักนิด คูต่ อ่ สู้ถึงจะทนได้ การที่ต้องซ้ อมโหดๆ 2 อัน ก็เพื่อ
จะดูการยืน การยืดเวลา กําลังตีตกหรื อไม่ แรงบินดีหรื อไม่ เหนื่อยหอบหรื อเปล่า เมื่อเหนื่อยหอบ ลืมเชิง
ลืมลําตี จิตใจมัน่ คง เหนียวหรื อเปล่า ขันตอนทดสอบไก่
้
นี ้ ต้ องซ้ อมให้ ถงึ อย่าสงสารไก่ ต้ องให้ ไก่เจ็บ ให้
เหนื่อย ให้ ร้ ูจกั แก้ สถานการณ์ เราจะรู้ฝีตีนไก่ รู้นํ ้าใจไก่ ถ้ าซ้ อมผ่านโอกาสนําไปชนในบ่อนมีสงู แต่ไก่
ส่วนมากจะถูกคัดออกจากขันตอนนี
้
้ ตัวไหนไม่ผา่ นอย่าไปฝื นเลี ้ยงออกตี ให้ ยอมเสียเวลาไปเลี ้ยงบํารุง กิน
ดีนอนดี ออกกําลังดี แล้ วนํากลับมาซ้ อมวัดใจอีกครัง้ ถ้ าผ่านก็เตรี ยมนําไปชน ถ้ าไม่ผา่ นก็ตดั ทิ ้งได้ เลย
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2.4.3. การถอนตีน เลี ้ยงบํารุงก่อนออกตี เมื่อไก่ผา่ นด่านวัดใจมา จะมีความบอบชํ ้า ได้ หน้ า ได้ คอ
ได้ แผลตามที่ตา่ งๆ เราต้ องนํามาถ่ายยา จัดหาอาหารมาบํารุงอาหารเสริ ม ให้ ไก่ออกกําลัง โยนเบาะ วิ่งลุม่
วิ่งล่อ ทางตรงทางโค้ ง ทวนเชิง เมื่อไก่สมบูรณ์ หน้ าแดงตีปีกพับ่ ๆ เราต้ องถอนตีนอีกหนึง่ อัน คือซ้ อมคู่ คู่
ซ้ อมไม่ต้องแกร่งมาก หลังจากถอนตีนเสร็จ ก็เลี ้ยงบํารุงออกตีได้ เลย
2.4.4. การเลือกไก่มาเป็ นไก่ชน การเราจะทําให้ ไก่เป็ นไก่ชนนัน้ ก่อนอื่นต้ องสรรหาไก่ที่เราเลี ้ยงว่า
ตัวไหนที่มีความฉลาด มีความสามารถในเชิงชนมากน้ อยแค่ไหน ชันเชิ
้ งดี ตีเจ็บ ตีถกู ไก่ จิตใจดี
ส่วนประกอบเหล่านี ้ต้ องพิจารณาให้ ดี การที่จะคัดไก่เอาไว้ เป็ นไก่ชน เราต้ องเลือกไก่ที่มีอายุประมาณ 12
เดือนเสียก่อน ค่อยนํามาเลี ้ยงมาฝึ กออกชน การที่ต้องรอให้ มีอายุครบ 12 เดือนนัน้ เพื่อต้ องการให้ ไก่มี
ความแข็งแกร่งในด้ านกระดูก ในด้ านกล้ ามเนื ้อ และในด้ านจิตใจ ถ้ าเรานําไก่อายุน้อยเกินไปเช่น อายุ 1011 เดือน นํามาซ้ อมหรื อฝึ กบ่อยๆเกินไป ส่วนมากจะชนไม่ได้ นาน เพราะไก่บางตัวพอฝึ กมากๆเข้ า จะทําให้
เกิดความท้ อใจ พาลไม่ส้ ไู ก่เอาเฉยๆก็มี ดังนันควรเอาไก่
้
อายุ 12 เดือนไปฝึ ก ส่วนมากจะดีเพราะเป็ นที่เป็ น
หนุ่มเต็มตัว และจะมีอาการหึงหวงตัวเมียเป็ นธรรมชาติของสัตว์ และจะมีการแย่งชิงความเป็ นใหญ่ในฝูง
เพราะฉะนันไก่
้ หนุ่มจึงไม่คอ่ ยท้ อใจในเวลาซ้ อม การซ้ อมก็ควรหาคูซ่ ้ อมที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน
การเลี ้ยงไก่หนุ่มออกชนนัน้ ถ้ าเลี ้ยงมากเกินไปจะทําให้ ไก่ไม่คอ่ ยตีไก่ แต่ถ้าเลี ้ยงน้ อยเกินไปก็จะทําให้
ั ้ องซ้ อมให้ ใบหน้ าไก่หนา คือต้ องซ้ อมจนกว่า
ไก่ไม่คอ่ ยมีกําลัง ต้ องเลี ้ยงให้ พอดี ส่วนการจะซ้ อมไก่นนต้
หน้ าของไก่จะไม่ฟบู วม พอแผลที่หน้ าหายแล้ ว ก็ถ่ายยาลุ ถ่ายลุภายในที่ถกู ตีเมื่อเวลาซ้ อม หลังจากถ่าย
ยาได้ 3 วันก็เริ่ มลงมือเลี ้ยงได้ เต็มที่
2.4.5. การดูแลไก่ชน อาหาร ยา การรักษาความสะอาด อุปกรณ์ การเลี ้ยงไก่ชนนัน้ จําเป็ นต้ องให้ กิน
ยาบํารุงกําลังตลอดระยะเวลาการเลี ้ยง พร้ อมจะออกชนในบ่อน ยาบํารุงกําลังที่ขาดไม่ได้ นนั ้ ควรเน้ นยา
สมุนไพรให้ มากที่สดุ ตัวยามีดงั นี ้
บอระเพ็ดผง หัวแห้ วหมูผง กระเทียมครึ่งกิโลกรัม บดให้ ละเอียดตากแห้ งแล้ วบดให้ เป็ นผง
กระชายสองกํา ตากแดดให้ แห้ งแล้ วบดให้ เป็ นผง พริ กไทยเม็ดบดให้ เป็ นผง นกกระจอก 7 ตัวย่างไฟให้
สุก ตากแดดให้ แห้ งแล้ วบดให้ เป็ นผง ปลาช่อนครึ่งกิโลกรัม ย่างไฟให้ สกุ ตากแดดให้ แล้ วบดให้ เป็ นผง
ดีปลี 3 เม็ดบดให้ เป็ นผง
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เอาทัง้ 9 อย่างนี ้มาผสมกับนํ ้าผึ ้งปั น้ เป็ นลูกกลอนให้ กินวันละ 1 เม็ดก่อนนอนทุกวัน ในระหว่างเลี ้ยงอยู่
นัน้ ยังมียาอีกหลายอย่างเช่น หญ้ าแพรก บดให้ ป่น ตากลมพอหมาดๆนําไปผสมกับนมข้ นหวาน ใส่ต้ เู ย็น
ไว้ ให้ กินทุกวันก่อนนอน จะทําให้ ไก่มีกําลังบินที่ดีมาก
ในคราวเดียวกันในระหว่างกําลังเลี ้ยงอยู่ ควรให้ กินยาวิตามินไปด้ วยคือ แบรนเนอร์ โปรตีน เพราะยาตัวนี ้
จะมีวิตามินที่ร่างกายต้ องการคือ วิตามินเอ วิตามินอี วิตามินซี วิตามินดี วิตามินทัง้ 4 ตัวนี ้ถ้ าขาดตัวใดตัว
หนึง่ จะทําให้ ร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนธรรมชาติ ระหว่างกําลังเลี ้ยงอยู่ ควรให้ ไก่กินวิตามิน
ประมาณ 5 เม็ดกินวันเว้ นวัน หรื อให้ กินวันเว้ นสองวัน และออกชนให้ กินอีก 1 เม็ด ข้ อสําคัญอย่าให้ กินมาก
เกินไป เพราะจะทําให้ ไก่บนิ มากจนตีไม่ถกู เพราะไก่คกึ เกินไป เพราะฉะนันการเลี
้
้ยงไก่ออกชนทุกครัง้ จึง
จําเป็ นให้ กินทุกครัง้ เพื่อไม่ให้ ไก่ขาดวิตามินตัวใดตัวหนึง่ และก็จะทําให้ ไก่ได้ มีกําลังเพิ่มขึ ้นกว่าปกติ ก่อน
กินยาบํารุงควรให้ กินข้ าวก่อนแล้ วค่อยให้ กินยาตอนเย็นก่อนนอน
2.4.6. การลงกระเบื ้อง กระเบื ้องประคบไก่ ประคบเพื่อเสริ มธาตุในการรักษาอาการบาดเจ็บของไก่
ชน สมัยโบราณไม่วา่ จะทํากิจกรรมใดๆ จะขาดธาตุหลักทัง้ 4 คือดิน นํ ้า ลม ไฟ ไม่ได้ การเลี ้ยงไก่ชนที่มี
ควบคูก่ บั คนไทยตังแต่
้ โบราณ ก็ต้องอิงธาตุทงั ้ 4 ด้ วยเช่นกัน เมื่อขาดธาตุใดธาตุหนึง่ หรื อเกิดความไม่
สมดุลของธาตุใดธาตุหนึง่ ร่างกายของสิง่ มีชีวิตนันจะเกิ
้
ดเจ็บป่ วยขึ ้น ดังนันจึ
้ งต้ องมีการเสริมธาตุที่ขาดไป
ให้ สมบูรณ์ดงั เดิม ก็จะหายจากการเจ็บป่ วย
- การกราดนํ ้าไก่คือ การเสริมธาตุนํ ้า ธาตุลมมาจากอากาศรอบๆตัว ธาตุไฟที่ตดิ ไว้ และมารวมเป็ น
ความร้ อน อยูบ่ นกระเบื ้องซึง่ เป็ นธาตุดนิ เมื่อพูดว่าเลี ้ยงทําตัวกราดนํ ้าติดกระเบื ้อง ก็จะมองเห็นภาพของ
การรวมธาตุ ดิน นํ ้า ลม ไฟ มาสูต่ วั ไก่โดยใช้ ผ้าชุบนํ ้ามาเช็ดบนแผ่นกระเบื ้องที่มีความร้ อนแล้ วนํามา
ประคบตัวไก่
2.4.7. การลงขมิ ้น การเลี ้ยงไก่ชน ขมิ ้นถือว่ามีคณ
ุ ค่าและจําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับไก่ชน มือนํ ้าจะใช้
ขมิ ้นผสมกับปูนกินหมากให้ ข้น แล้ วนํามาทาตามเนื ้อตัวไก่ เพื่อรักษาบาดแผลจากการต่อสู้และเพื่อทําให้
ผิวพรรณของไก่ดี และขมิ ้นยังช่วยไล่ไรแมลงต่างๆที่จะมาสร้ างความรําคาญให้ แก่ไก่ การลงขมิ ้นที่ถกู ต้ องก็
มีเทคนิคและวิธีการค่อนข้ างจะซับซ้ อนอยูไ่ ม่น้อย หากผู้เลี ้ยงทําไม่ถกู ต้ อง แทนที่การลงขมิ ้นจะได้
ประโยชน์ อาจกลับกลายเป็ นโทษต่อไก่โดยไม่ร้ ูตวั
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2.4.8. การกราดแดด ถือเป็ นอีกกิจกรรมหนึง่ ที่ต้องทําควบคูก่ บั การกราดนํ ้า การกราดแดดจะช่วย
ควบคุมนํ ้าหนักได้ ดี ทําให้ ไก่ค้ นุ เคยกับความร้ อนความเหนื่อยทําให้ กระดูกมีความแข็งแรง ดังนันการกราด
้
แดดจึงเป็ นหัวใจสําคัญสําหรับไก่ทกุ ตัวที่จะต้ องกราดแดดให้ ถึงและปลํ ้าให้ แข็งพอที่จะรับมือคูต่ อ่ สู้ได้ การ
กราดแดดทําได้ โดยนําไก่ที่ผา่ นการกราดนํ ้าแล้ วครอบสุม่ ไว้ กลางแจ้ งที่มีแดดส่องถึง ส่วนระยะเวลาขึ ้นอยู่
กับสภาพแสงแดดเป็ นสําคัญ ต้ องคอยสังเกตอาการของไก่วา่ มีอาการเป็ นอย่างไร หากพบว่าไก่เริ่ มหอบ อ้ า
ปาก และยกปี กก็ให้ นําไก่เข้ าร่มได้ ในไก่แต่ละตัวระยะเวลาจะมีความแตกต่างกันเช่น ไก่หนุม่ ไม่ควรให้
หอบมากเกินไป เพราะจะมีผลให้ เสียไก่งา่ ย เพราะร่างกายยังไม่เคยชินทําให้ การกราดแดดแค่ขนแห้ งก็พอ
ส่วนในไก่ที่เจนสนามแล้ วจะต้ องกราดแดดนานๆ เนื่องจากไก่พวกนี ้มีความแข็งแรงอดทนกว่า การกราด
แดดจะต้ องทําอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ ก่อนถึงวันลงสังเวียนประมาณ 3 วันจึงหยุดเพื่อให้ ไก่ได้ พกั ผ่อนอย่าง
เต็มที่ สําหรับไก่ชนที่ผา่ นการชนมาแล้ ว จะต้ องนํามารักษาแผล ใส่ยา เย็บแผลแตก ให้ ยาแก้ อกั เสบ แล้ ว
ปล่อยให้ ไก่ได้ พกั สักระยะหนึง่ ก่อนจะนํามาถ่ายยาเพื่อขับความชํ ้าและรอยเลือดต่างๆออกมา หลังจากนัน้
ปล่อยให้ เป็ นอิสระเพื่อให้ ไก่ได้ คลุกฝุ่ นให้ ผวิ หนังตึง เมื่อเห็นว่าแข็งแรงปกติดีหมดแล้ ว จึงนํากลับมาบํารุง
ถ่ายยา กราดนํ ้า กราดแดด แล้ วปลํ ้ากันใหม่เพื่อเตรี ยมตัวสําหรับการลงสนามชนในครัง้ ต่อไป
2.4.9. การซ้ อมเชิงไก่มีอยูห่ ลายวิธี เอาเฉพาะที่สาํ คัญคือ
-การวิง่ สุม่ เป็ นวิธีการให้ ไก่มีกําลังขามาก โดยให้ คนล่อไก่นําไก่ลอ่ ไปนัง่ ในสุม่ ใหญ่ๆกว้ างประมาณ
1.80 เมตร สูงประมาณ 1.50 เมตร นําไปล่อไก่ที่เราจะฝึ กให้ เป็ นไก่ชน ให้ มนั โมโหเสียก่อนแล้ วไก่จะวิ่งดี
พอเข้ าไปนัง่ ในสุม่ พร้ อมไก่ลอ่ แล้ ว ให้ ยกไก่ลอ่ วนข้ างในสุม่ เพื่อให้ ไก่ฝึกข้ างนอกให้ วิ่งไปข้ างซ้ าย-ขวาข้ าง
ละ 20 รอบ วันแรกอาจวิง่ ได้ ประมาณ 50-60 รอบแต่วา่ วันต่อไปให้ วิ่งวันละ 100 รอบ วิง่ ทุกวันวิง่ จนกว่า
นับรวมแล้ วให้ ได้ 1500 รอบ และจากนันก็
้ วิ่งประจําวันๆละ 100 รอบ พอวิง่ เสร็ จให้ เอาขนไก่แหย่คอแล้ ว
เริ่ มล่อต่อวนไปทางซ้ าย 10 รอบวนไปทางขวา 10 รอบสลับกัน การล่อซ้ าย-ขวานี ้ใหม่ๆไก่ฝึกจะล้ ม วนได้
สัก 2-3 รอบไก่จะล้ ม ให้ ลอ่ จนกว่าไก่ไม่ล้มเป็ นอันใช้ ได้ หรื อล่อให้ มนั กระโดดบ้ างสัก 30 ครัง้ ก็พอ พื ้นรอง
ให้ ไก่กระโดดต้ องใช้ พรมรองพื ้นหรื อบริเวณที่ดนิ อ่อนๆ มิเช่นนันอุ
้ ้ งเท้ าไก่จะเจ็บหรือบวมได้ ซึง่ ต่อมาอาจ
้
อไก่ควรล่อบนพื ้นพรมหรื อพื ้นดินนุ่มๆ เวลาไก่วิ่งหรื อไก่ย้ายตีนจะได้
กลายเป็ นหน่อ(ไตแข็งๆ) ดังนันการล่
ไม่พอง ในสังเวียนไก่ตามบ่อนต่างๆนิยมใช้ พรมปูรองพื ้น การเลี ้ยงการล่อไก่จงึ ต้ องปูพื ้นพรมเหมือนในบ่อน
จะทําให้ ไก่เคยชินกับพื ้น ถ้ าเลี ้ยงหรื อล่อตามพื ้นดินธรรมดา พอไปชนในสังเวียนที่มีพื ้นพรมไก่ก็จะตีไม่
เหมือนเดิม จะลื่นหรื อล้ มไปเลย
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หลักสําคัญของการล่อไก่ก็คือ เพื่อเสริมสร้ างพละกําลังความแข็งแกร่งให้ กบั ไก่ฝึกซึง่ วิธีนี ้ที่ใช้ กนั มานาน
และได้ ผลดี ข้ อสําคัญการล่อไก่จะล่อเหมือนกันทุกตัวไม่ได้ เพราะพื ้นฐานร่างกายไม่เท่ากัน และในการล่อ
ต้ องมีการวางแผนมีกําหนดการล่อด้ วย หากไม่มีความรู้ความเข้ าใจในการล่อไก่เมื่อถึงวันนําไก่ไปชน ไก่ที่
เลี ้ยงอาจไม่แข็งแรงพออย่างที่หวังก็ได้ ซึง่ หากว่าล่อไก่หนักเกินไปกลัวว่าไก่จะแรงไม่ดี เมื่อถึงวันชน ไก่ที่
นําไปชนอาจบินตีลงั กาแข้ งขาอ่อนไปเลย เพราะการที่ลอ่ ไก่หนักเกินไปอาจทําให้ กล้ ามเนื ้อของไก่ฉีกขาด
หรื ออักเสบได้ แต่ถ้าล่อไก่น้อยเกินไปกลัวไก่เหนื่อย หากถึงวันชนจะไม่มีแรง อาจจะแรงดีในช่วงแรกเพียง
1-2 ยกเท่านัน้ พอเบียดได้ เลย 3 อัน(ขัน)หรื อเลย 3 ยกก็หมดแรง หรื อบางตัวอาจบินไม่โปร่งเพราะอ้ วน
เนื่องจากออกกําลังน้ อยเกินไปทําให้ ไขมันเยอะ ดังนันการล่
้
อวิธีการล่อไก่จงึ ต้ องหาความพอดีของไก่แต่ละ
ตัวซึง่ เป็ นหลักการที่สาํ คัญ
- การโดดหลุม การบินหรื อการโดดบ่อก็คือการให้ ไก่ได้ มีกําลังขามากๆ การโดดหลุมนี ้ส่วนมากจะ
ผ่านการวิง่ สุม่ มาก่อน การโดดหลุมเป็ นส่วนประกอบ ถ้ าโดดหลุมอย่างเดียว ไม่ให้ ไก่ออกกําลังขาวิ่งบ้ าง
ความแข็งก็จะไม่มากพอ ต้ องวิง่ สุม่ เสียก่อนแล้ วค่อยโดดหลุม หลุมที่ใช้ โดดในอดีต จะใช้ เป็ นหลุมดินที่ขดุ
ลึก 1-1.50 เมตรกว้ าง 1 เมตร ส่วนพื ้นจะใช้ วสั ดุที่นมุ่ ๆรองเช่น ฟางข้ าว สําหรับจํานวนครัง้ ที่ให้ ไก่กระโดด
ถ้ าเป็ นไก่หนุ่มโดดใหม่ๆสัก 10 ครัง้ ก่อน แต่ต้องสังเกตด้ วยว่าไก่หอบหรื อไม่ ถ้ าไก่หอบมากก็ควรให้ หยุด
ก่อนแล้ วค่อยเพิ่มจํานวนให้ มากขึ ้นในต่อไป ปั จจุบนั หลุมโดดไก่มีการใช้ บอ่ ส้ วมแทนการขุดหลุมและใช้
กระสอบหรื อฟองนํ ้ารอง เพื่อลดการกระแทก
- การว่ายนํ ้าไก่ การว่ายนํ ้าไก่นนก็
ั ้ เพื่อต้ องการให้ ไก่มีกําลังปี กที่แข็งแรง ทําให้ กล้ ามเนื ้อบริเวณ
หน้ าอกแข็ง กําลังปี กจะแข็ง จะช่วยพยุงการทรงตัวไม่ให้ เซเสียหลักระหว่างชน การว่ายนํ ้าไก่สว่ นมากจะ
ว่ายกันในช่วงบ่ายหลังจากที่มีการออกกําลังไก่ไปแล้ ว ซึง่ การออกกําลังไก่ก่อนหน้ านันจะออกกํ
้
าลังที่ขา
การว่ายนํ ้าจึงเน้ นที่การออกกําลังที่ปีก สถานที่ควรเป็ นสระนํ ้าที่มีความกว้ าง 2-3 เมตรมีนํ ้าไม่เต็มนัก การ
ว่ายนํ ้านันถ้
้ าไก่ฝึกยังไม่เคยว่ายมาก่อน ควรจะประคองตัวไก่โดยใช้ มือข้ างหนึง่ ประคองที่อกไก่ ส่วนมืออีก
ข้ างให้ ประคองที่หลัง แรกๆก็ให้ วา่ ยน้ อยไปก่อน หลังจากนันค่
้ อยเพิม่ เวลาขึ ้นเรื่ อยๆ หลังจากที่วา่ ยนํ ้าเสร็จ
ถ้ ามีแดดก็ให้ ไก่ตากแดดก่อนสักพัก ถ้ าฝนตกควรใช้ ไดร์ เป่ าผมเป่ าให้ ขนแห้ ง
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ตารางที่ 4 แสดงการฝึ กซ้ อมไก่ชนโดยทัว่ ไป
เวลา
06.00 น.
06.30 น.
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
15.00 น.
16.00 น.
17.00 น.
18.00 น.

กิจกรรม
- ตื่นนอน ออกจากสุม่ หรื อเล้ า ฝึ กบิน ( โยนเบาะ ) ประมาณ 100 ครัง้
- วิง่ ทางโค้ งเวียนรอบสุม่ (วิ่งสุม่ ) ประมาณ 30 นาที หรื อจนไก่หอบ
- ล่อเป้าหรื อซ้ อมลงนวม เพื่อฝึ กชันเชิ
้ งหรื อออกกําลังกาย
- อาบนํ ้ายา เช็ดตัว ทาขมิ ้น และนําไปผึง่ แดดให้ ตวั แห้ ง จนไก่หอบ
- กินอาหาร นํ ้า ยาบํารุง เสร็จแล้ วพักผ่อนในสุม่ หรื อในเล้ า
- อาบนํ ้าเปล่า เช็ดตัวผึง่ แดดจนตัวแห้ ง
- ปล่อยเดินในเล้ าหรื อเดินสนาม
- กินข้ าว กินนํ ้า ยาบํารุง พืชผัก อาหารเสริม
- นําไก่เข้ านอน

ความรู้ภมู ิปัญญาการฝึ กไก่ให้ เป็ นไก่ชนพร้ อมที่จะนําเข้ าบ่อนชนไก่นนั ้ ในแต่ละท้ องถิ่นอาจจะ
คล้ ายกันบ้ างแตกต่างกันบ้ าง เพราะความรู้ที่เกิดจากการสัง่ สมประสบการณ์การฝึ กไก่มาเป็ นเวลานาน สืบ
้
ทอดกันมาสูร่ ุ่นต่อรุ่น บางอย่างอาจเหมาะสมกับสมัยก่อน และการฝึ กไก่ชนบางขันตอนจะเหมาะสม
สําหรับไก่ชนบางสายพันธุ์อาทิเช่น การลงขมิ ้นซึง่ ถือว่าเป็ นยาสมุนไพรไก่ชนที่สาํ คัญจะขาดไม่ได้ แต่กบั ไก่
ชนสายพันธุ์พม่าจะไม่ลงขมิ ้น เพราะจะทําให้ เกิดหนังไก่ตงึ รัดตัวไก่ เกิดความอึดอัด ความคล่องแคล่วใน
การตีการสาดลดน้ อยลง หรือถ้ าฝึ กปลํ ้าไก่ซ้อมมาก ฟิ ตจัดจะทําให้ กรอบ เนื ้อตัวมันตึงไม่คอ่ ยอยากตีไก่
ดังนันขั
้ นการฝึ
้
กไก่ดงั ที่กล่าวมาข้ างต้ น อาจจะยกเว้ นสําหรับไก่สายพันธุ์พม่าซึง่ มีข้อเด่นข้ อด้ อยต่างจากไก่
ชนสายพันธุ์อื่นเฉพาะอย่างยิ่งไก่ชนสายพันธุ์ไทย
การฝึ กไก่ชนตามชันเชิ
้ ง ไก่ชนแต่ละซุ้มที่เลี ้ยงกันอยูใ่ นปั จจุบนั มีมากมายหลายเชิงหลายลีลา บางชันเชิ
้ ง
้
ลีลาดีสวยแต่ตีไก่ไม่เจ็บ บางตัวไม่สวยชันเชิ
้ งไม่มากแต่ตีไก่เจ็บ ตีหนักทําให้ คตู่ อ่ สู้ออกอาการ ฉะนันการ
ฝึ กไก่ ต้ องฝึ กไก่ให้ ชินกับเชิงของมันเสียก่อนเช่น ไก่ที่มีลลี าชันเชิ
้ งขี่ทบั ล็อกคอก็ต้องหาคูซ่ ้ อมที่เรี ยบว่าครู
ฝึ ก ไก่ที่เป็ นครูฝึกต้ องเป็ นไก่เชิงลายหัวหรื อลงให้ เตี ้ยกว่าตัวขี่ เมื่อเอาไก่มาทําการฝึ ก ไก่ตวั ขี่ลอ็ กคอมันจะ
เคยชินกับชันเชิ
้ งของมัน ถ้ าเอาไก่ตวั ที่ชนเชิ
ั ้ งเหมือนกัน ไม่ตวั ใดตัวหนึง่ ต้ องเสียเชิง เพราะว่าตัวที่เสียเชิง
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กล้ ามเนื ้อส่วนต่างๆจะสู้ไม่ได้ ก็เลยลายหัวลงไปให้ คตู่ อ่ สู้ขี่ลอ็ กคอทับเอา นานๆเข้ าจะติดเป็ นนิสยั หรื อที่
เรี ยกว่า “เสียไก่”พูดง่ายๆว่าเสียไก่ไปหนึง่ ตัว และไก่ชนหนุ่มๆที่เห็นแววว่าเก่ง ก็ไม่ควรทําการซ้ อมหนัก ควร
ซ้ อมเบาๆไปก่อน ถ้ านําไปซ้ อมหนัก มันจะเสียไก่หรื อเรียกว่าถอดใจไม่คดิ สู้เหมือนกัน
ข้ อควรคํานึงต่อการซ้ อมไก่ชนคือต้ องซ้ อมพอดี แต่ถ้าการซ้ อมนันมี
้ มากเกินไปจะไม่ดีและยังมีโทษต่อไก่
ชนอีกต่างหาก การซ้ อมไก่ถี่ๆและมากเกินไปจะทําให้ ไก่ออ่ นแอและไม่มีความสมบูรณ์ เมื่อนําซ้ อมครัง้
ต่อไป จะทําให้ ไก่คดิ แต่จะหนี การซ้ อมแต่ละครัง้ ต้ องดูความสมบูรณ์ของไก่ด้วย ถ้ าไม่มีความสมบูรณ์จะ
ทําให้ ไก่ทรุดโทรมลงไปอีก เมื่อผู้เลี ้ยงปล่อยปะละเลยก็จะกลายเป็ นไก่หมดสภาพทันที ไก่ชนที่นําไปซ้ อม
เมื่อสู้คตู่ อ่ สู้ไม่ไหวต้ องเลิกทําการซ้ อมทันที ถ้ าขืนปล่อยสู้ตอ่ มันจะทนไม่ไหวจะทําให้ มนั ทรุดและเลี ้ยงไม่
ขึ ้น และเมื่อทําการซ้ อมไก่เสร็จก็ควรหายาแก้ ชํ ้าในให้ ไก่กิน
2.5 ขัน้ ตอนการนําไก่ ชนสู่สังเวียน
ไก่ที่นําออกชนได้ ต้องผ่านการทํานุบาํ รุงและฝึ กซ้ อมมาแล้ วเป็ นอย่างดี สภาพของไก่อยูใ่ นสภาพ
กําลังคึกและแข็งแรงเต็มที่ ในคํ่าคืนก่อนจะถึงรุ่งเช้ าซึง่ เป็ นวันที่จะนําไก่ออกชน เจ้ าของไก่จะต้ องคอยดูแล
ว่าไก่นอนหลับเป็ นปกติหรื อไม่ มีอะไรมากวนให้ ไก่ตื่นตกใจหรื อเปล่า
นอกจากการหลับนอนของไก่แล้ ว ยังมีเคล็ดสําหรับให้ สงั เกตดูไก่ตวั ที่จะออกชนว่าจะแพ้ หรื อชนะ นัน่
คือถ้ าไก่ยอบตัวนอนตามสบายและนอนหลับสนิท แสดงว่ามีโอกาสชนะมากกว่าแพ้
้ ควรนํากาออกชนเป็ นอันขาด
แต่ถ้าไก่ยืนหลับ หัวตก แสดงว่าไก่มีโอกาสแพ้ มากกว่าชนะ ดังนันไม่
นอกจากนัน้ ให้ จดจําทิศที่ไก่นอนหันหัวไปทางทิศนันให้
้ ดี ถึงเวลาเช้ าจะนําไก่ออกจากบ้ านหรื อออกจากซุ้ม
ให้ ออกไปในทางทิศเดียวกันกับที่ไก่นอนหันหัว จึงจะได้ ชยั ชนะ
เคล็ดลับอีกอย่างหนึง่ ในการดูลกั ษณะไก่นอนเพื่อให้ ไก่ได้ รับชัยชนะในการชนก็คือ ให้ สงั เกตดูแม่ไก่ที่
กําลังฟั กไข่อยูใ่ นเล้ าว่าแม่ไก่หนั หัวไปในทางทิศใด ในคืนก่อนจะนําไก่ออกชนให้ จําไว้ ให้ แม่น เมื่อนําไก่ไป
ถึงสนามและเอาเข้ าประจําที่ในสังเวียน ควรหันหน้ าไก่ที่จะปล่อยเข้ าชนให้ ตรงกับทิศที่แม่ไก่นอนฟั กไขหัน
หน้ า เพื่อที่วา่ ไก่จะได้ ทรหดอดทน และมีความพากเพียรในการต่อสู้เฉกเช่นเดียวกับที่แม่ไก่ทรหดและ
พากเพียรต่อการฟั กไข่ หรื อเมื่อไก่เราเข้ าชนแล้ วตกเป็ นเบี ้ยล่าง ถูกคูต่ อ่ สู้ถล่มเล่นงานจนยํ่าแย่ ย่อพลิก
สถานการณ์ กลับมาเอาชนะได้ เช่นเดียวกับแม่ไก่ที่พลิกไข่ให้ กลับข้ างฟั กต่อได้

35

การถือโชคลางในการนําไก่ออกชนประการหนึง่ ก็คือ เวลานําไก่ออกจากบ้ านมาชนห้ ามมีผ้ รู ่วมทาง
ร่วมขบวนเดินทางไปพร้ อมๆกัน 4 คนเพราะจะเท่ากับจํานวนผู้หามศพไปป่ าช้ า ถือว่าเป็ นอัปมงคลอย่างยิ่ง
ไม่ควรกระทําหรื อห้ ามไม่ให้ นําไก่ออกชนคราเดียวกัน 4 ตัว ซึง่ เป็ นนัยความหมายประหนึง่ ไก่ 4 ตัวช่วยกัน
หามเจ้ าของไปฝั งเช่นกัน หรื อเวลานําไก่ออกชน ถ้ าเจอขบวนแห่ศพ หรื อรถขนโลงศพแล่นผ่านตัดหน้ า หรื อ
ผ่านบ้ านซึง่ มีคนตายตังศพไว้
้
ที่บ้าน ควรล้ มเลิกนําก่ออกชนในวันนันเสี
้ ย เพราะเอาไปชนเมื่อไหร่มีแต่แพ้
เมื่อนัน้
ข้ อห้ ามที่ยงั ถือปฏิบตั กิ นั อยูค่ ือ เมื่อมีงานศพในชุมชนห้ ามนําไก่ไปชนที่บอ่ น เพราะงานศพเป็ นงานที่
ไม่ได้ มีการเตรี ยมการล่วงหน้ าว่าจะมีใครเสียชีวิต เมื่อมีการตายเกิดขึ ้น ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้ านจะต้ องให้
ความช่วยเหลือช่วยปลอบใจให้ คลายความเศร้ าโศก ช่วยเหลืองานด้ านต่างๆจนกว่าจะเสร็จ การนําไก่ไป
ชนในบ่อนขณะที่ยงั มีงานศพในชุมชนถือว่าเป็ นอัปมงคล จะประสบกับการพ่ายแพ้ สญ
ู เสียทรัพย์สนิ คนที่
เข้ าบ่อนถือว่าไม่มีความรักอาลัยต่อผู้ตาย ไม่เห็นอกเห็นใจและพึง่ พาอาศัยกันในยามทุกข์ร้อน
สรุป ความนิยมต่อการเล่นไก่ชนในภาคเหนือตอนบนเพิม่ มากขึ ้น โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่กบั
จังหวัดลําพูนแม้ วา่ จะมีพระราชบัญญัตกิ ารพนันปี 2478 เพื่อควบคุมการเล่นการพนัน ขณะเดียวกันสวน
ทางกับการเพิม่ ขึ ้นของบ่อนพนันชนไก่และมีจํานวนหนาแน่นในแถบอําเภอติดกับเมืองใหญ่ เพื่อตอบสนอง
ต่อความนิยมที่มีตอ่ การเล่นชนไก่ จึงมีการส่งเสริมการเลี ้ยงไก่ชนและฝึ กฝนไก่ชนเพื่อนําเข้ าบ่อนชนไก่ เมื่อ
การพนันชนไก่ได้ รับการยอมรับในสังคมมากขึ ้น ไก่ชนจึงกลายเป็ นอุปกรณ์สําหรับเล่นการพนัน ทําให้ การ
คัดเลือกพันธุ์ไก่ชนการฝึ กฝนไก่ก็เพื่อต้ องการเอาชนะมากกว่าจะอนุรักษ์ พนั ธุ์ไก่ ซึง่ ในอนาคตอาจไม่มีไก่
ชนพันธุ์ดงั่ เดิมเหลืออยูอ่ ีกต่อไป
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บทที่ 3
การจัดความสัมพันธ์ ของบ่ อนพนันชนไก่
การพนันชนไก่เป็ นกีฬาพื ้นบ้ านหรื อการละเล่นที่นําเอาไก่สองตัวที่ได้ รับการฝึ กให้ เป็ นไก่ชนมาต่อสู้กนั ใน
สังเวียน ซึง่ บางครัง้ การแพ้ ชนะของการต่อสู้กนั อาจกําหนดให้ มีผลเมื่อไก่ที่นํามาต่อสู้กนั ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
ตายลงก็ได้ การชนไก่เป็ นกิจกรรมที่เก่าแก่ที่สดุ เท่าที่มีการบันทึกไว้ กิจกรรมหนึง่ ซึง่ เกิดขึ ้นตังแต่
้ ยคุ ก่อน
ประวัตศิ าสตร์ โดยมนุษย์สงั เกตเห็นพฤติกรรมของไก่ตวั ผู้ที่ตอ่ สู้กนั ด้ วยสัญชาตญาณการปกป้องอาณา
เขตของตนเองตามนิสยั หวงถิ่น และต่อสู้เพื่อแย่งชิงตัวเมียจึงเริ่ มเอาไก่ป่ามาเลี ้ยงเป็ นไก่บ้าน และเอามา
ชนกันเป็ นเกมกีฬาเพื่อความบันเทิง
การพนันชนไก่จะเกิดขึ ้นได้ ต้ องมีองค์ประกอบต่างๆให้ ครบซึง่ ประกอบด้ วย บ่อนชนไก่ ซุ้มไก่(เจ้ าของไก่)
คนเล่นการพนัน(เจ้ าของบ่อน เจ้ าของซุ้ม มือนํ ้า เจ้ าของไก่ ผู้ชมไก่) ผู้ชม ในองค์ประกอบที่กล่าวมา บ่อน
ชนไก่มีบทบาทสําคัญในฐานะเป็ นตัวเชื่อมความสัมพันธ์กบั ส่วนต่างๆเข้ าด้ วยกัน ทุกองค์ประกอบมี
บทบาทหน้ าที่ชดั เจน โดยมีกฎเกณฑ์กติกา ข้ อบังคับ หรื อธรรมเนียมปฏิบตั ทิ ี่ได้ รับการยอมรับ การพนันชน
ไก่มีความแตกต่างจากการพนันชนิดอื่น เพราะการพนันชนไก่ไม่มีเจ้ ามือรับแทงเหมือนกับการเล่นไฮโลว์
เล่นหวย และบ่อนชนไก่มีหน้ าหน้ าจัดการชนไก่และอํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ที่เข้ าบ่อนเท่านัน้ จะไม่เข้ า
ไปเกี่ยวข้ องกับการเล่นการพนันในฐานะเป็ นเจ้ ามือเหมือนกับบ่อนกาสิโน ดังนันบ่
้ อนชนไก่จงึ มีหน้ าที่จดั ให้
มีการชนไก่โดยมีการพนันเข้ ากระตุ้นหรื อจูงใจให้ คนเข้ ามาในบ่อนเพิม่ ขึ ้น
บ่อนชนไก่ในปั จจุบนั ไม่เพียงทําหน้ าที่จดั ให้ มีการชนไก่เพื่อความสนุกสนาน หากยังเป็ นสถานที่จดั ให้ มี
การเล่นการพนันได้ ถกู ต้ องตามกฎหมายภายใต้ พระราชบัญญัตกิ ารพนันปี 2478 และระเบียบการควบคุม
การพนันที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย
ในบทนี ้จะบอกถึงพัฒนาการของบ่อนชนไก่จากเป็ นเพียงการละเล่นในชุมชนจนกลายเป็ นธุรกิจการพนัน
ชนไก่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมและนโยบายการส่งเสริมจากภาครัฐ ลักษณะและ
ความสัมพันธ์บอ่ นชนไก่แต่ละประเภท ธุรกิจและการจัดการบ่อนชนไก่ที่สําคัญคือ การจัดการชนไก่และ
การเล่นพนันชนไก่วา่ มีกี่วิธี มีเงินหมุนเวียนในการเล่นการพนันชนไก่เท่าไหร่
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3.1 พัฒนาการบ่ อนพนันชนไก่ ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมภาคเหนือตอนบน
บ่อนชนไก่โดยส่วนใหญ่จะตังอยู
้ ใ่ นแถบอําเภอชานเมืองเชียงใหม่และลําพูน อันเป็ นผลโดยตรง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมในพื ้นที่แถบนันอย่
้ างรวดเร็ ว และส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ วัฒนธรรมความเชื่อบางอย่างได้ สญ
ู หายไป หรื อไม่ก็ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบให้ สอดคล้ องกับยุคสมัยที่เปลีย่ นแปลงไป การละเล่นชนไก่ที่เป็ นส่วนหนึง่ ของวิถีชมุ ชนมาแต่อดีต
ได้ แปรเปลี่ยนรูปแบบ จุดประสงค์ เนื ้อหาสาระให้ มารับใช้ สงั คมทุนนิยม บริ โภคนิยม ผลพวงจากการ
พัฒนาที่ผา่ นมานําพาประชาชนตกไปอยูใ่ นสภาพที่สิ ้นหวัง หมดหวังในชีวิตมีหนทางเดียวที่ยงั มีอยูค่ ือ การ
ลงทุนพนันเสีย่ งโชคซึง่ กําลังกลายเป็ นชุมชนการพนันในที่สดุ
3.1.1.การละเล่ นชนไก่ ในวิถีชุมชนเกษตรกรรม
การเล่นการชนไก่สมัยก่อนจะสัมพันธ์กบั วิถีชมุ ชนการเกษตรกรรมทํานา หลังฤดูการเก็บเกี่ยว
หมายถึงหลังเสร็จจากการเกี่ยวข้ าว เอาข้ าวขึ ้นยุ้งแล้ วเสร็ จประมาณเดือนมกราคม ก็เริ่ มเข้ าสูเ่ ทศกาล
ทําบุญประเพณีตา่ งๆจนถึงประเพณีสงกรานต์ของทุกปี ช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากมีเทศกาลประเพณีตา่ งๆ
หากยังมีการละเล่นชนไก่กนั ในชุมชนเพื่อความสนุกสนานไม่เน้ นการพนันขันต่อเรี ยกว่า “ชนกินตัว”
หมายถึงการเอาไก่มาชนกันถ้ าตัวไหนแพ้ ก็นํามาทําอาหารกับแกล้ มกินกัน การชนไก่แบบกินตัวอาจจะเล่น
กันภายในชุมชนหรื อระหว่างชุมชนในหมูพ่ รรคพวกเพื่อนฝูง ซึง่ ถือว่าการชนไก่แบบนี ้เป็ นการกระชับ
ความสัมพันธ์ทางสังคมให้ แน่นแฟ้นกันยิ่งขึ ้น หรื อใช้ โอกาสนี ้ทําการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทขัดแย้ งที่มีตอ่ กันมา
ก่อนนันให้
้ หมดสิ ้นกันไป
ความสัมพันธ์ในเขตชุมชนลุม่ นํ ้าภาคเหนือ นํ ้าเป็ นปั จจัยการผลิตสําคัญต่อการทํานาเป็ นอย่างยิ่ง
ดังนันชุ
้ มชนต้ องร่วมกันจัดตังกลุ
้ ม่ องค์กรจัดการนํ ้าเรี ยกว่า “กลุม่ เหมืองฝาย” ซึง่ นอกจากมีอํานาจในการ
จัดสรรนํ ้าทํานาให้ เกิดความเป็ นธรรมแล้ ว กลุม่ เหมืองฝายยังเป็ นกลไกทางสังคม (Social Mechanism) ทํา
การระดมแรงงานสมาชิกมาร่วมมาร่วมดูแลซ่อมแซมฝาย ร่วมการขุดลอกเหมืองในการทดนํ ้าเข้ านาได้
สะดวก ระบบเหมืองฝายยังวางอยูบ่ นฐานประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับสิง่ ที่อยูเ่ หนือธรรมชาติที่เรี ยกว่า “ผี”
ผีในความเชื่อของทางภาคเหนือหมายถึง สิง่ ที่ดลบันดาลให้ เกิดการเอื ้อประโยชน์ ความอุดมสมบูรณ์อยู่
เย็นเป็ นสุขของคนในชุมชน ดังนันเมื
้ ่อชุมชนได้ ประโยชน์จากผี จึงแสดงความตอบแทนบุญคุณโดยการทํา
พิธีเลี ้ยงผีเช่น ผีขนุ นํ ้า หรื อผีขนุ ห้ วย ผีฝาย (Yos 2003) ด้ วยพื ้นฐานความสัมพันธ์ของงชุมชนที่ต้องพึง่ พา
อาศัยช่วยเหลือซึง่ กันและกัน กิจกรรมในชุมชนจึงเป็ นไปตามฤดูกาลที่แปรเปลี่ยน ซึง่ ในฤดูฝนชาวบ้ าน
จะต้ องร่วมมือจัดการนํ ้า ทํานาปลูกข้ าว และเก็บถัว่ เก็บลําไยสําหรับรายที่ทําสวน สําหรับการเลี ้ยงไก่จะอยู่
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ในระยะการขุนให้ สมบูรณ์และต้ องดูแลรักษาโรคที่มาตามฤดูกาลเช่น โรคหวัดไก่ โรคนิวคาสเซิล เป็ นต้ น
ส่วนไก่ชนจะอยูใ่ นระยะผลัดขนกล่าวคือ ขนเก่าจะร่วงและขนใหม่จะขึ ้นแซม ดังนันในฤดู
้
ฝนชาวบ้ านจะไม่
ค่อยมีเวลาว่างจึงไม่นิยมละเล่นการชนไก่
ั ้ ้นยังไม่มีผลต่อการ
แม้ วา่ จะมีการออกพระราชบัญญัตกิ ารพนันปี 2478 แล้ วก็ตาม กฎหมายที่ตงขึ
ปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่เพราะการชนไก่ในชุมชนเป็ นการละเล่นตามประเพณีไม่ต้องมีตงบ่
ั ้ อนเหมือนเช่นในยุค
ต่อมา คือ มีเวลามาเล่นชนไก่ตามฤดูกาล แม้ วา่ จะมีการผลิตเพื่อการตลาดและเริ่มมีการผลิตนอกภาค
การเกษตร การเล่นชนไก่ก็ยงั เหมือนเดิม เพราะหน้ าฝนชาวบ้ านส่วนใหญ่วนุ่ อยูก่ บั การทํานา มีการเลี ้ยงไก่
ตามบ้ าน การที่จะต้ องจัดการนํ ้าร่วมกันทําพิธีเลี ้ยงผีร่วมกัน คนในชุมชนมีเครื อข่ายความร่วมมือเป็ น
พื ้นฐาน ทําให้ คนที่มีใจรักชอบการชนไก่เหมือนๆกันได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่ องไก่ชน เมื่อ
หลังเสร็ จฤดูเก็บเกี่ยวข้ าว จะเข้ าสูก่ ารพักผ่อนหลังจากการทํางานหนักในไร่นา มีงานบุญประเพณี
การละเล่นต่างๆ จนถึงเทศกาลสงกรานต์หรื อเทศกาลปี๋ ใหม่เมืองของทางภาคเหนือ มีการนัดแนะนําไก่ที่
เลี ้ยงมีความสมบูรณ์พร้ อมชนมาประลองกัน ถ้ าไก่ตวั ไหนชนแพ้ ก็จะถูกนํามาทําอาหารเลี ้ยงกัน
เรี ยกว่า “ชนไก่กินตัว” ไม่มีการเล่นการพนันแทรกเหมือนสมัยนี ้ พื ้นที่การชนไก่กินตัวก็จะอยูต่ ามลานบ้ าน
หรื อตามสวนที่มีร่มเงาบังแดด การชนไก่แบบนี ้จึงสอดคล้ องกับวิถีการเกษตรกรรมในชนบทที่ไม่มีสงิ่ บันเทิง
เริ งรมย์อื่นๆเช่นในเมือง นอกจากนันการชนไก่
้
ยงั เป็ นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางสังคมภายในหมูบ่ ้ านหรื อ
ระหว่างหมูบ่ ้ านในละแวกนันให้
้ หนาแน่นขึ ้น นอกจากนันการชนไก่
้
ยงั เป็ นการรวมกลุม่ สนทนาแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์ไก่ การเลี ้ยงดู ความรู้เกี่ยวข้ องกับสมุนไพรรักษาโรคไก่ การ
ฝึ กซ้ อมไก่ชน รวมถึงการแลกพันธุ์เปลี่ยนไก่ชน
ไก่ชนในสมัยก่อนไม่ใช่เป็ นเรื่ องของปั จเจกชนหรื อเป็ นความสนใจส่วนบุคคล แต่เป็ นเรื่ องของชุมชนย่าน
ถิ่น ทําให้ ชมุ ชนย่านถิ่นมีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ในฐานะเป็ นที่มีไก่ชนพันธุ์ดีตีเก่ง จะเห็นได้ จากชุมชนป่ าไผ่อยู่
แถบลุม่ นํ ้าออน ปั จจุบนั คือตําบลแช่ช้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้ านป่ าไผ่มีชื่อเสียงในการ
เพาะเลี ้ยงพันธุ์ไก่ชนและเลี ้ยงฝึ กซ้ อมไก่ชนให้ เก่ง มีการสืบทอดความรู้เรื่ องไก่ชนมาจากคนรุ่นก่อน
ปั จจุบนั ในการเปรี ยบไก่ชนในบ่อนแถบสันกําแพงและพื ้นที่ใกล้ เคียง ถ้ าเป็ นไก่ชนจากป่ าไผ่คตู่ อ่ สู้จะเกิด
ความยําเกรงไม่ประมาท พิถีพิถนั ในการเปรี ยบไก่เป็ นพิเศษก่อนที่จะตัดสินใจประกบคู่
3.1.2. วิถีไก่ ชนในบ่ อนพนันชนไก่
การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจสังคมในภาคเหนือตอนบนจากวิถีเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ มาสู่
เกษตรแผนใหม่ที่ขึ ้นอยูก่ บั กลไกการตลาด เน้ นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เอาจังหวัดเชียงใหม่
เป็ นศูนย์กลาง พร้ อมกับการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูภมู ิปัญญาไก่ชนและส่งเสริมการเลี ้ยงไก่ชนเป็ นไก่เศรษฐกิจ
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ในช่วงหลังปี 2540 เป็ นต้ นมา ส่งผลโดยตรงต่อการเพิม่ ขึ ้นของบ่อนพนันชนไก่ทงที
ั ้ ่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
และผิดกฎหมาย นอกจากเกษตรกรชาวสวน ยังมีแรงงานรับจ้ างที่มีรายได้ ตลอดปี เพิ่มขึ ้นเริ่มเข้ าบ่อนพนัน
ชนไก่ เกิดการขยายเมืองเข้ าไปในพื ้นที่ชนบทมีการกว้ านซื ้อที่ดนิ ขยายถนนเปิ ดเส้ นทางการท่องเที่ยวแถบ
อําเภอสันกําแพงเป็ นแหล่งสินค้ าหัตถกรรม ที่สาํ คัญการท่องเที่ยวและการบริ การ มีบทบาทกระตุ้นให้ เกิด
กิจกรรมต่อเนื่องในการจ้ างงานต่างๆ อาทิธุรกิจโรงแรม รี สอร์ ต ธุรกิจร้ านอาหาร การผลิตและจําหน่าย
สินค้ าหัตถกรรมของที่ระลึกต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนแรงงานจากภาคเกษตรเข้ าสู่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (รัตนาพร 2546: 289 ) มีการผลิตสินค้ าหัตถกรรมป้อนตลาดนักท่องเที่ยวเช่น
งานแกะสลักไม้ เครื่ องปั น้ ดินเผา เครื่ องเขิน เครื่ องเงิน เสื ้อผ้ าแบบพื ้นเมือง การทําร่มดอก ผลก็คอื เกิด
ความต้ องการแรงงานนอกภาคการเกษตรกรรมมากขึ ้น
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนอกจากมีผลต่อความต้ องการแรงงานเพิม่ ขึ ้น ยังส่งผลต่อการจัดสรรและ
ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อการเพาะปลูก เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวรัฐไม่ได้ ปกป้องควบคุมการใช้ ที่ดนิ เพื่อ
การเกษตร กลับปล่อยให้ มีการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ อย่างเสรี ทําให้ คนละทิ ้งอาชีพเกษตรกรรม เริ่มตังแต่
้
สมัยเศรษฐกิจฟองสบู่ เมื่อมีการขายที่ดนิ เกิดขึ ้นในชุมชนแม่โจ้ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทรายทําให้ ผ้ เู ช่า
ที่ดนิ เดิมร้ อยละ 35 และเจ้ าของที่ดนิ ร้ อยละ 40 เปลี่ยนจากเกษตรกรไปประกอบอาชีพอื่น การทํานาลด
น้ อยถอยลง เพราะเจ้ าของที่นาขายที่ให้ คนอื่นถมที่ปลูกบ้ านจัดสรร ชาวนาเช่าต้ องออกไปขายแรงงาน หรื อ
หันไปประกอบอาชีพค้ าขายเล็กๆน้ อยๆ ซึง่ สอดคล้ องกับงานศึกษาของสมคิด แก้ วทิพย์ พบว่า ผลผลิต
การเกษตรกลุม่ ตัวอย่างลดลงร้ อยละ 48 เนื่องจากการลดลงขนาดที่ดนิ เพาะปลูก เกิดความเสียหายจากนํ ้า
ท่วม การผลิตไม่สามารถเลี ้ยงตนเองได้ ขณะที่รายจ่ายในครอบครัวเพิ่มขึ ้นต้ องพึง่ ตลาด ในขณะที่ที่ดนิ
ส่วนใหญ่คงอยูใ่ นมือนักจัดสรรที่ดนิ รายใหญ่จากกรุงเทพฯ ( สมคิด 2532:314 )
ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดนิ แรงงาน รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นในพื ้นที่แถบชานเมืองเชียงใหม่และลําพูน
ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการเล่นชนไก่จากการละเล่นเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว กลายมา
เป็ นการเล่นชนไก่เพื่อการพนัน มีบอ่ นชนไก่เกิดขึ ้นหนาแน่นในแถบนี ้ จากการที่ชาวนาชาวสวนกลายมา
เป็ นแรงงานรับจ้ างเพิ่มขึ ้นทํานาน้ อยลง และมีรายได้ ที่เป็ นตัวเงินเพิ่มขึ ้น การเล่นชนไก่แต่เดิมจะเล่นกัน
หลังฤดูเก็บเกี่ยวเปลี่ยนมาเล่นชนไก่ในวันหยุดทํางานรับจ้ างคือวันอาทิตย์ การเกิดบ่อนชนไก่ในระยะนี ้จึง
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้ านซึง่ กลายเป็ นแรงงานรับจ้ าง เพราะบ่อนชนไก่จะได้ รับ
อนุญาตให้ ชนไก่ได้ เฉพาะวันเสาร์ หรื อวันอาทิตย์ซงึ่ ตรงกับการหยุดงานของแรงงานรับจ้ างพอดี
ภายใต้ พระราชบัญญัตกิ ารพนันปี 2478 ที่ให้ อํานาจแก่ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดอนุญาตให้ มีการจัดตัง้
บ่อนชนไก่ในพื ้นที่จงั หวัดได้ ประกอบกับนโยบายการส่งเสริมการเลี ้ยงไก่ชนให้ เป็ นสัตว์เศรษฐกิจ เพิ่ม
มูลค่าราคาไก่ชนขึ ้นมาภายใต้ สนิ ค้ าโอท็อปซึง่ ไก่ชนในฐานะที่เป็ นภูมปิ ั ญญาความรู้คกู่ บั ชุมชน แปลง
ความรู้ไก่ชนให้ เป็ นทุน ชาวบ้ านบางส่วนอาศัยนโยบายของรัฐบาลเป็ นโอกาส ยื่นเอกสารของจัดตังบ่
้ อนชน
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ไก่ ทําให้ เกิดบ่อนชนไก่ขึ ้นเป็ นจํานวนมาก ผู้วา่ ราชการจังหวัดลําพูนในสมัยนันมี
้ นโยบาย “หนึง่ ตําบลหนึง่
บ่อน” ซึง่ ปั จจุบนั นโยบายนี ้ไม่ได้ รับการส่งเสริ มอีกแล้ ว ขณะที่ผ้ วู า่ ราชการเชียงใหม่ซงึ่ ไม่คอ่ ยส่งเสริมการมี
บ่อนชนไก่ ก็พยายามให้ มีแค่ “ หนึง่ อําเภอหนึง่ บ่อน” ซึง่ ไม่ได้ หมายความว่าจะต้ องผลักดันให้ มีบอ่ นชนไก่
ครบทุกอําเภอ และอําเภอที่อยูห่ ่างไกลจากตัวจังหวัดและมีความเป็ นชนบทอยูม่ ากจะไม่มีบอ่ นชนไก่อยูช่ กุ
ชุมเท่ากับอําเภอที่อยูต่ ดิ กับตัวจังหวัด
การละเล่นชนไก่ที่มีอยูเ่ ดิมจะถูกควบคุมโดยชุมชนกล่าวคือ ผู้ที่จะเล่นชนไก่จะต้ องไปขออนุญาตจาก
ผู้ใหญ่บ้านเสียก่อนจึงจะเล่นได้ การเล่นก็เล่นให้ ถกู กับกาลเทศะเล่นให้ ถกู เวลาและสถานที่ แต่พอมีบอ่ น
้ อนชนไก่ไม่ต้องขออนุญาต
ชนไก่ขึ ้นทําให้ การชนไก่ถกู แยกออกจากการควบคุมของชุมชน เพราะการตังบ่
จากชุมชน เจ้ าของบ่อนอาจเป็ นคนต่างถิ่นไม่ยดึ ติดกับชุมชนและชุมชนไม่สามารถเข้ ามาตรวจสอบดูแล
บ่อนได้ การควบคุมดูแลบ่อนชนไก่จงึ ตกไปอยูภ่ ายใต้ อํานาจของตํารวจตามพระราชบัญญัตกิ ารพนัน จาก
การละเล่นเพื่อความสนุกสนานแต่เพียงอย่างเดียว ก็ปรับมาเพื่อเล่นการพนันขันต่อเป็ นหลัก ในช่วงการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู(่ Bubble Economy )ชาวบ้ านแถบอําเภอ
ชานเมืองขายที่ดนิ มาทํางานรับจ้ างมีราย ได้ เกิดบ่อนชนไก่มีการชนไก่กนั ทุกสัปดาห์ตลอดปี ขณะที่แต่
เดิมจะชนไก่กนั เฉพาะช่วงฤดูแล้ ง ตามเทศกาลงานประเพณีเท่านัน้
บ่อนชนไก่ได้ รับความนิยมจากชาวบ้ านมากขึ ้น เพราะเป็ นแหล่งที่เล่นการพนันได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะ
ถูกตํารวจจับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการเล่นการพนันชนิดอื่นในชุมชนเช่น การเล่นไพ่เล่นไฮโลว์ บ่อนชนไก่ยงั
ช่วยกระตุ้นหรื อส่งเสริมให้ มีการเลี ้ยงไก่ชนเพิม่ ขึ ้น เพราะบ่อนชนไก่แต่ละแห่งแข่งขันให้ มีการนําไก่ชนเข้ า
มาเปรี ยบชนมากคู่ ซึง่ จะช่วยดึงคนเล่นพนันชนไก่เข้ ามาเล่นในบ่อนเพิ่มขึ ้นอันหมายถึงบ่อนก็จะมีรายได้
มากขึ ้นตาม
3.1.3.ยุคธุรกิจการพนันชนไก่
ยุคนี ้การส่งเสริ มการเลี ้ยงไก่ชนและการชนไก่มีความคึกคักเป็ นอย่างยิ่ง มีการตังกลุ
้ ม่ ชมรมต่างๆ
ตังแต่
้ ระดับท้ องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ จากการเข้ ามาของนักธุรกิจ นักดนตรี ชนนํ
ั ้ า ดารานักแสดง และ
นักการเมือง ทําให้ วงการไก่ชนมีที่ยืนในสังคม ต่อมาบ่อนพนันชนไก่ประสบกับปั ญหาไข้ หวัดนกระบาด
ตังแต่
้ ปี2547ถูกสัง่ ให้ ปิดและมีการกําจัดสัตว์ปีกในรัศมี 5 กิโลเมตรจากจุดที่มีการระบาดของโรค และเสนอ
ให้ มีการเลี ้ยงไก่ชนด้ วยระบบฟาร์ มแบบปิ ดเช่นเดียวกับการเลี ้ยงไก่ไข่ไก่เนื ้อรายใหญ่ มาตรการของรัฐบาล
ดังกล่าวมุง่ ที่จะปกป้องและเอื ้อประโยชน์ตอ่ กลุม่ ที่สง่ ออกเนื ้อไก่ไปยุโรป เพื่อแสดงว่าประเทศไทยสามารถ
ควบคุมไข้ หวัดนกไม่ให้ ระบาดได้ แต่สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อการการเลี ้ยงไก่ชนถึงขัน้ มีการส่งตัวแทนเข้ า
พบรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรในสมัยนัน้ ในการขอผ่อนผันการเลี ้ยงไก่ชนแบบเดิม
ชุมชนชนบทชานเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็ นเมือง จากราคาที่ดนิ ในชนบทที่ถกู กว่าใน
เมืองจึงตอบสนองการขยายเมือง ที่ดนิ ที่อําเภอสันทรายราคาถูกกว่าอําเภอเมือง ทําให้ เกิดการพัฒนาที่ดนิ
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เพื่อที่อยูอ่ าศัยเป็ นจํานวนมากตอบสนองการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ จากการตัดถนนรอบเมือง
เชียงใหม่เพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ปี 2538 ชาวนารวยที่ได้ เงินจากขายที่ดนิ ซื ้อที่ดนิ เพื่อเก็งกําไร นําเงินมาลงทุนผลิต
สินค้ าหัตถกรรมพื ้นบ้ าน ประกอบกับภาคก่อสร้ างกําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เจ้ าที่ดนิ ก็ขยายกิจการก่อสร้ าง
และบางคนเข้ าสูเ่ ส้ นทางการเป็ นนักการเมืองท้ องถิ่นในเวลาต่อมา ส่วนคนที่พอมีที่ดนิ อยูบ่ ้ างก็พา กันขาย
ที่นําเงินมาลงทุนทําธุรกิจรายย่อย และค้ าขาย การเปลี่ยนแปลงดังจะเห็นได้ มีบ้านเรือนปลูกใหม่ราคาแพง
โครงการบ้ านจัดสรรที่ผดุ ขึ ้นเป็ นดอกเห็ด แรงงานที่สร้ างบ้ านเหล่านี ้จะเป็ นคนในชุมชนที่ประกอบอาชีพ
รับเหมาทังรายใหญ่
้
รายย่อย รับเหมาก่อสร้ างตามบ้ านจัดสรรทัว่ เมืองเชียงใหม่( กนกพร 2542:32)
บ่อนการพนันชนไก่ในยุคนี ้ เริ่มมีการฟื น้ ฟูและได้ รับอนุญาตให้ เปิ ดกิจการได้ หลังจากได้ รับ
ผลกระทบจากวิกฤตไข้ หวัดนก มีการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบในการขออนุญาตเปิ ดบ่อนที่มีลกั ษณะ
เข้ มงวดมากขึ ้นเช่น มีการตังกรรมการตรวจสอบสถานที
้
่ที่ขออนุญาตเปิ ดบ่อนประกอบด้ วยกรรมการ 7
ฝ่ ายมีนายอําเภอเป็ นประธาน และมีปศุสตั ว์อําเภอเข้ ามาตรวจสอบควบคุมการระบาดของเชื ้อโรคอย่าง
เข้ มงวดและกําหนดให้ บอ่ นต้ องปรับปรุงสถานที่ให้ สะอาด มีแอ่งล้ างเท้ าด้ วยนํ ้ายาฆ่าเชื ้อโรคประจําทุก
บ่อน ที่สําคัญก็คือบ่อนที่ได้ รับอนุญาตให้ เปิ ดได้ ในยุคนี ้ มีระบบการจัดการแบบธุรกิจการพนัน เจ้ าของบ่อน
จะเป็ นนักธุรกิจหรื อมีกิจการอื่นอยูแ่ ล้ ว บ่อนบางแห่งแถบอําเภอดอยสะเก็ด อําเภอเมืองลําพูน มีนกั ธุรกิจ
มารับเหมาช่วงดําเนินกิจการแทนเจ้ าของบ่อนในลักษณะให้ เช่าสถานที่โดยจ่ายค่าเช่าเป็ นรายเดือน และ
้
บท้ องถิ่นและระดับชาติ หรื อไม่
บ่อนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กบั ข้ าราชการ นักธุรกิจ นักการเมืองทังในระดั
ก็เป็ นของนักการเมืองโดยตรงรวมถึงเจ้ าของบ่อนผันตัวเองมาเป็ นนักการเมืองในภายหลัง ซึง่ จะเห็นได้
จากรูปถ่ายที่ตดิ ไว้ ให้ เห็นภายในบ่อนชนไก่ สถานที่ตงของบ่
ั้
อนจะอยูใ่ นที่มีการคมนาคมไปมาสะดวก
เพื่อให้ นกั พนันชนไก่จากต่างจังหวัดที่มือหนักกระเป๋ าหนักเข้ ามาเล่นมากขึ ้น กรณีจงั หวัดลําพูนจะมีบอ่ น
ชนไก่หนาแน่นในอําเภอเมืองและมีบอ่ นดังอยูใ่ กล้ กบั นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือซึง่ ปั จจุบนั มีคนงาน
ทํางานในนิคมฯประมาณ 10,553 คน ซึง่ เป็ นแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารมากที่สดุ
(สุดาจันทร์ ,2552 :99) บางส่วนใช้ เวลาวันหยุดคืนวันเสาร์ และวันอาทิตย์เข้ าไปเล่นพนันชนไก่ในบ่อน
การตังนิ
้ คมอุตสาหกรรมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชน แรงงานคนรุ่นใหม่ที่หนั หลังให้ กบั
การเกษตรอย่างถาวร นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลําพูน ตังอยู
้ ท่ ี่ตําบลบ้ านกลาง อําเภอเมือง
้ ปี 2528 เป็ นส่วนหนึง่ ของที่ราบสูงลุม่ นํ ้าแม่กวงฝั่ งตะวันออก นิคมฯ
จังหวัดลําพูน เริ่มเปิ ดดําเนินการตังแต่
แบ่งออกเป็ น 2 เขตคือ เขตอุตสาหกรรมทัว่ ไป ประกอบด้ วยโรงงานที่ผลิตสินค้ าเพื่อจําหน่าย
ภายในประเทศเช่น เสื ้อผ้ า อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร เจ้ าของกิจการมัก
เป็ นคนไทยและไต้ หวัน เขตอุตสาหกรรมส่งออก ประกอบด้ วยโรงงานที่ผลิตสินค้ าออกจําหน่ายนอก
ประเทศ ผลิตชิ ้นส่วนอะไหล่และประกอบอุปกรณ์อีเล็คทรอนิกส์ เจ้ าของกิจการเป็ นชาวญี่ปนุ่ สวิส เยอรมัน
และอเมริกนั ส่วนประเภทอุตสาหกรรมสิง่ ทอ เครื่ องนุ่งห่ม เครื่ องหนัง กลับมีการจ้ างแรงงานลดลงเหลือ
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เพียง 1,596 คน เพราะโรงงานตัดเย็บเสื ้อผ้ าทําการย้ ายฐานการผลิตไปยังที่มีคา่ แรงถูก ประกอบกับมีการ
ขยายกิจการรับเหมาช่วงกับแรงงานนอกระบบในหมูบ่ ้ าน ประกอบกับโรงงานปรับเปลี่ยนระบบการจ้ างงาน
แบบชัว่ คราว ทําให้ เจ้ าของกิจการลดต้ นทุนการผลิตและไม่ต้องจ่ายค่าสวัสดิการให้ แก่แรงงาน ปั จจุบนั (ปี
2550)นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีจํานวนโรงงานทังสิ
้ ้น 75 แห่ง
จะเห็นได้ วา่ การขยายตัวของอุตสาหกรรมในภาคเหนือนี ้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงการผลิตใน
ภาคการเกษตร ชาวนาในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูนนันหั
้ นไปปลูกลําไยแทนการทํานามากขึ ้น ลําไย
ต้ องการแรงงานน้ อยและใช้ แรงงานในช่วงเวลาสันกว่
้ าการทํานา ทําให้ มีแรงงานในจังหวัดลําพูน เชียงใหม่
พอที่จะเข้ าไปอยูภ่ าคอุตสาหกรรม ชาวบ้ านในหมูบ่ ้ านที่อยูร่ อบนิคมฯขายที่ดนิ ไปเกือบหมด เหลือเพียง
ที่ดนิ สําหรับอยูอ่ าศัยเท่านันด้
้ วยเหตุวา่ ลูกหลานไปทํางานในนิคมฯกันเป็ นจํานวนมาก ในส่วนของ
ชาวบ้ านพบว่าปั จจุบนั คนหนุ่มสาวหันไปทํางานนิคมฯแทนที่จะไปทํานาหรื อรับจ้ างในโรงบ่ม อาชีพ
เกษตรกรรมเป็ นอาชีพที่ลาํ บากและมีรายได้ ไม่แน่นอน ในขณะที่การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมนัน้
สภาพแวดล้ อมดี มีรายได้ เป็ นเงินเดือนอย่างสมํ่าเสมอ ได้ รับสวัสดิการต่างๆเช่น ประกันสังคม ทังยั
้ งมี
เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันทํางานด้ วยกัน
การเลียนแบบวิถีชีวิตแบบเมืองที่มีวนั หยุดเสาร์ อาทิตย์ ค่านิยมเอาวันหยุดไปพักผ่อนเดินห้ างหรื อไม่ก็
เข้ าบ่อนชนไก่โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนงานชาย บ่อนชนไก่ที่ตงอยู
ั ้ ร่ อบนิคมอุตสาหกรรมจะเปิ ดต้ อนรับคนงาน
ชายที่เป็ นนักพนันชนไก่รุ่นใหม่เพราะอยูใ่ กล้ หอพัก คนงานทํางานในนิคมฯส่วนหนึง่ มาจากต่างจังหวัดมา
อยูห่ อพักรอบนิคมฯ เมื่อวันหยุดไม่ได้ กลับบ้ านก็จะหันมาเข้ าบ่อนโดยการชักชวนของเพื่อนๆ ดังนันบ่
้ อนดัง
ในเชียงใหม่และลําพูนได้ ปรับเวลาชนไก่ให้ ตรงกับวันหยุดของคนงาน และเอื ้อให้ นกั พนันจากต่างถิ่นเช่น
เชียงราย แพร่ อําเภอฝาง ไชยปราการเข้ ามาเล่นพนันได้ สะดวกยิง่ ขึ ้น เวลาชนไก่จะเริ่มตอนคํ่าจนถึงตีสาม
ของวันต่อมา(กรณีบอ่ นดังแห่งหนึง่ ใกล้ นิคมฯเปิ ดชนไก่วนั เสาร์ ตอนกลางคืน) การทําบ่อนชนไก่ในเชิงธุรกิจ
นอกจากปรับปรุงระบบการให้ บริ การเอื ้อให้ นกั พนันเข้ าบ่อนมากขึ ้นแล้ ว นักพนันคนงานรุ่นใหม่เป็ นที่
ต้ องการของบ่อนส่วนหนึง่ เพราะมีรายได้ ประจํา และมีประสบการณ์ในการเล่นพนันชนไก่น้อย นิสยั มักกล้ า
ได้ กล้ าเสียไม่ละเอียดรอบคอบ จึงตกเป็ นเหยื่อให้ กบั นักพนันมือเซียนคล้ ายกับมาเสียเงินค่าวิชา
ขณะเดียวกันนักพนันคนงานบางคนมักจะหนีออกจากวงเมื่อรู้วา่ ไก่ชนที่ฝ่ายตนเล่นตกเป็ นรองและกําลังจะ
แพ้ ทําให้ บรรดาเซียนพนันไม่เสี่ยงเล่นด้ วยถ้ าไม่ร้ ูจกั กันจริ งๆ นอกจากนันทางบ่
้
อนยังมีการทํากลยุทธ
ทางด้ านการตลาดเช่น มีโปรโมทชัน่ พิเศษให้ กบั คูไ่ ก่ที่มีเดิมพันสูง 220,000 บาทขึ ้นไป มีการบันทึกภาพ
การชนไก่ทําเป็ นซีดีแจกให้ กบั เจ้ าของไก่หรื อทําเป็ นยูทปู คูช่ นที่ดเุ ดือดออกทางเว็ปไซด์ เพื่อดึงดูดเจ้ าของไก่
ที่ต้องการวางเดิมพันสูงๆเข้ าบ่อนอันหมายถึงรายได้ จากเปอร์ เซ็นต์หรื อเรี ยกกันว่า “ค่านํ ้า”ที่มากขึ ้นตาม
การพัฒนาพันธุ์ไก่ชนในยุคนี ้ เน้ นไปที่การพัฒนาไก่เก่ง ที่เป็ นลูกผสมมากกว่าจะอนุรักษ์ ไก่ชนพันธุ์แท้
หรื อไก่สวยงาม จากกระแสทางธุรกิจพนันชนไก่ที่กําลังมาแรงที่ให้ ความสําคัญกับไก่คทู่ ี่มีเงินเดิมพันสูง
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และมุง่ หวังที่จะเอาชนะ ทําให้ แนวธุรกิจดังกล่าวที่เข้ ามาแทรกแซงวงการไก่ชนในปั จจุบนั อาจไปลดคุณค่า
ของไก่ชนที่มีมาแต่อดีต ความรู้ภมู ิปัญญาไก่ชน ไก่ชนพันธุ์แท้ อาจหายไปจากชุมชน
ภายใต้ การเปลี่ยนเศรษฐกิจสังคมเป็ นทุนนิยมอุตสาหกรรม ส่งผลต่อวิถีชีวิตแบบชุมชนชนบทกลายมา
เป็ นวิถีชีวิตแบบชุมชนเมือง เฉพาะอย่างยิง่ การละเล่นชนไก่ซงึ่ อิงอยูว่ ิถีเกษตรกรรมมาเป็ นธุรกิจการเล่น
การพนันชนไก่ มีบอ่ นชนไก่เกิดขึ ้นในชุมชน และมีการเล่นชนไก่ตลอดปี ที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตแบบเมือง ดัง
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้ หมายความว่าจะทําให้ การละเล่นชนไก่แบบเดิมหมดไป แต่ชี ้ให้ เห็นถึงแนวโน้ ม
ของการเข้ ามาของธุรกิจการพนันชนไก่ที่ไปสัมพันธ์กบั การเข้ ามาของนักธุรกิจ นักการเมือง ข้ าราชการ
บางส่วนที่เข้ ามาตักตวงผลประโยชน์จากการเล่นชนไก่ รวมถึงการเข้ ามาจัดการควบคุมบ่อนชนไก่ของ
นโยบายรัฐบาลที่สง่ กระทบต่อไก่ชนโดยตรง
3.2 ลักษณะและความสัมพันธ์ ของบ่ อนชนไก่
การเกิดขึ ้นของบ่อนชนไก่มาจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์จากการละเล่นชนไก่เพื่อความสนุกสนาน
มาเป็ นการชนไก่เพื่อการพนัน และตัวบ่อนชนไก่เองก็ได้ เปลี่ยนแปลงไปตามความสัมพันธ์ของบุคคลทัง้
เจ้ าของบ่อน ระดับความเก่งของไก่ชนคนดูคนเล่นการพนัน ดังนันในบรรดาบ่
้
อนชนไก่ที่มีอยูจ่ งึ มีความ
หลากหลายตามสภาพของแต่ละท้ องถิ่นสามารถแยกแยะออกมาให้ เห็นตามลักษณะและองค์ประกอบ
ต่างๆได้
ตารางที่ 5 แสดงลักษณะบ่ อนชนไก่ แต่ ละประเภท
บ่ อนป่ า
สถานภาพตามกฎหมาย เถื่อนหรื อไม่ขออนุญาต
เจ้ าของบ่อน

ชาวบ้ าน

คนเล่น

ชาวบ้ าน

เจ้ าของไก่

ชาวบ้ าน

หน่วยเงินที่เล่นพนัน

หลักสิบ

บ่ อนบ้ าน

บ่ อนเมือง

มีทงขอและไม่
ั้
ขอ
อนุญาต
ชาวบ้ าน,นักธุรกิจมี
นักการเมืองหนุนหลัง
ชาวบ้ าน,เซียนพนันส่วน
ใหญ่เป็ นมือสมัครเล่น

ขออนุญาต

ชาวบ้ าน,ซุ้มไก่ใน
ท้ องถิ่น
หลักร้ อย

นักธุรกิจ,นักการเมือง
เซียนพนันทังส่
้ วนใหญ่
เป็ นอาชีพกระเป๋ าหนัก
เป็ นเจ้ าถิ่นและมาจาก
ต่างอําเภอต่างจังหวัด
ต่างภาค
ซุ้มใหญ่,ซุ้มดังทังจาก
้
เจ้ าถิ่นและต่างจังหวัด
หลักพันขึ ้นไป
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ต่อรองในบ่อน
สถานที่ตงบ่
ั ้ อน

ตามบ้ าน,ร่มไม้ เป็ น
สังเวียนชัว่ คราว ไม่มีที่
นัง่

อยูบ่ ริเวณที่ตงของ
ั้
ชุมชน มีอฒ
ั จันทร์ รอบ
สังเวียน

อยูใ่ นเมือง มีอฒ
ั จันทร์
รอบสังเวียน, บางแห่ง
เป็ นอาคารถาวรติดแอร์
คอนดิชนั่

บ่อนที่ทํากาศึกษาสามารถจําแนกออกมาได้ 3 ประเภทคือ บ่อนป่ า บ่อนบ้ าน และบ่อนธุรกิจ การแบ่ง
บ่อนชนไก่ออกมาเป็ นสามประเภทนี ้ ก็เพื่อแสดงให้ เห็นถึงสภาพของบ่อนชนไก่ของภาคเหนือในปั จจุบนั ที่มี
แนวโน้ มจะพัฒนาเป็ นธุรกิจการพนันเต็มรูปแบบ
3.2.1. บ่ อนป่ า ในสภาพชุมชนบ้ านป่ าที่วถิ ีชีวิตยังผูกพันกับธรรมชาติ ทํานานํ ้าฟ้า ทําไร่ทําสวนเพื่อ
การบริโภคเป็ นกลัก ยังใช้ จารี ตฮีตฮอย ความเชื่อเป็ นแนวทางดําเนินชีวิตร่วมกันในชุมชน การเล่นชนไก่จงึ
เป็ นไปเพื่อความสนุกสนานบันเทิง ส่วนใหญ่มกั จะเล่นชนไก่กนั หลังการเกี่ยวข้ าว และประเพณีปีใหม่เมือง
ในชุมชนถ้ าคนไหนชอบการเล่นชนไก่เป็ นพิเศษก็จะเรี ยกว่า “นักเลงไก่” ช่วงหลังมานี ้การเล่นชนไก่ในชุมชน
ได้ พฒ
ั นาการเล่นเป็ นบ่อนและตํารวจเริ่มเข้ ามาควบคุมการเล่นชนไก่ เพราะมีการเล่นการพนันชนไก่บ้าง
ั ้ นแบบง่ายๆภายสภาพแวดล้ อมที่ยงั เป็ นบ้ านป่ าขาดอยจึงเรี ยกว่า บ่อนป่ าบางครัง้ ก็
แล้ ว บ่อนที่ตงเป็
เรี ยกว่าบ่อนวิง่ หมายถึงบ่อนที่ต้องเตรี ยมวิ่งหนีตาํ รวจเนื่องจากไม่ได้ ขออนุญาตเปิ ดบ่อนให้ ถกู ต้ อง คนที่
เข้ าบ่อนนี ้ต้ องหูไวตาไว จึงไม่เหมาะกับผู้สงู อายุซงึ่ ร่างกายทรุดโทรมวิ่งหนีตาํ รวจไม่ทนั อาจถูกจับเสียก่อน
ลักษณะบ่อนป่ ากรณีบอ่ นลุงดาบ ตําบลตะเคียนปม อําเภอทุ่งหัวช้ าง จังหวัดลําพูน บ่อนชนไก่ ตังอยู
้ ใ่ น
บริเวณบ้ านพัก ไม่มีอฒ
ั จันทร์ เป็ นที่นงั่ สําหรับผู้เข้ าชมการชนไก่เพราะเป็ นบ่อนขนาดเล็ก สังเวียนชนไก่บุ
ด้ วยผ้ ายางพื ้นเป็ นดินอัดแน่น มีคนเข้ าบ่อนประมาณ 20 คน ไก่ที่นํามาชนกับคนเล่นไก่เป็ นคนอยูใ่ นตําบล
ที่เป็ นไก่ชาวบ้ านเลี ้ยงเองไม่ใช่ไก่ซ้ มุ ปกติบอ่ นจะเปิ ดวันอาทิตย์ตอนบ่ายหลังรายการมวยทีวีช่องหนึง่
ถ่ายทอดเสร็จ บางครัง้ เจ้ าของไก่ชนจะโทรศัพท์มาหาเจ้ าของบ่อนนัดหมายเวลาชนไก่
จุดประสงค์ของบ่อนป่ าหรื อบางครัง้ ก็เรี ยกว่า “ บ่อนจามไก่หรื อสนามประลองไก่” นอกจากจะอํานวย
ความสนุกสนานให้ กบั คนในระดับตําบลที่มีเงินน้ อยแล้ ว ยังเน้ นการคัดไก่ชนเพื่อนําไปเข้ าบ่อนที่ใหญ่กว่า
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ต่อมาบ่อนป่ าจะเข้ าตังอยู
้ ใ่ นละแวกบ่อนชนไก่ระดับใหญ่ จากการมาเน้ นการคัดไก่ชนเพื่อส่งไปชนในบ่อน
ที่ใหญ่กว่าเช่น บ่อนแถบชานเมืองลําพูน เหมืองง่า ประตูป่า หนองช้ างคืน ก็จะอยูใ่ กล้ เคียงบ่อนชนไก่ริมปิ ง
บ่อนชนไก่ร่องส้ าว และบ่อนชนไก่กาดสมานชัยและคนเข้ าบ่อนอาจเป็ นคนชุดเดียวกัน เจ้ าของซุ้มไก่จะ
นิยมนําไก่ชนใหม่เข้ ามาหาคูซ่ ้ อมในบ่อนป่ าพร้ อมกับวางเดิมพันแต่ไม่มาก
ส่วนวงเงินเดิมพันของบ่อนป่ าจะอยูร่ ะหว่าง 220 – 5,500 บาท ส่วนกติกามักจะไม่จํากัดยกหรื อจํากัด
นํ ้าหนักไก่ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อตกลงระหว่างเจ้ าของไก่ แต่กติกาบางอย่างบางข้ อก็อิงอยูก่ บั บ่อนใหญ่ซงึ่ ไม่คอ่ ยมี
ปั ญหา เพราะไก่ที่นํามาชนกันจะเป็ นไก่อยูใ่ นท้ องถิ่นและทุกคนที่เข้ ามามักจะรู้จกั กันเคยเข้ าบ่อนด้ วยกัน
จึงคุ้นเคยกับกติกาอยูแ่ ล้ ว ซึง่ ทางเจ้ าของบ่อนเองก็ไม่ได้ เขียนติดป้ายไว้ ส่วนการเล่นต่อรองในบ่อนจะมี
บ้ างแต่ไม่มาก เนื่องจากสถานะจํานวนคนมาเล่น ไก่ชนไม่ดงั ส่วนใหญ่จะเล่นต่อรองด้ วยเงินหลักสิบ
้ อน ไม่ได้ เป็ น
บ่อนป่ าแทบทังหมดไม่
้
ได้ ไม่ได้ ขออนุญาตให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายด้ วยเหตุผลว่าการตังบ่
เพื่อธุรกิจจึงไม่ค้ มุ ที่จะไปขออนุญาต อย่างไรก็ตามการที่บอ่ นอยูไ่ ด้ จําเป็ นต้ องไปเคลียร์ กบั ตํารวจในท้ องที่
และต้ องจ่ายค่ารอยัลตี ้หรื อค่าส่วยเพื่อไม่ต้องถูกจับ
้ ่ง
3.2.2. บ่ อนบ้ าน ชื่อบ่อนก็สอดคล้ องกับสภาพของชุมชนในระยะเปลี่ยนผ่านเป็ นทุนนิยมทังกึ
เกษตรกรรม การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การบริการ รายได้ สว่ นใหญ่มาจากนอกภาคเกษตรกรรมซึง่ มี
รายได้ ตลอดปี การเล่นชนไก่ได้ เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวติ ชุมชนเปลี่ยนผ่าน จุดประสงค์การเล่นชนไก่ก็
้ อนแบบถาวร
เพื่อการพนันความสนุกสนานเป็ นผลพลอยได้ ทางราชการเข้ ามาควบคุมหลังมีการตังบ่
ภายใต้ พระราชบัญญัตกิ ารพนันปี 2478 บ่อนบ้ านที่ศกึ ษาคือ บ่อนชุมชนบ้ านออนเป็ นบ่อนชนไก่เก่าเปิ ด
เมื่อ ปี 2535 บนที่ดนิ ของยายของชุตมิ าซึง่ เป็ นสวนลําไย เนื ้อที่ประมาณ 1 ไร่ตอ่ มาได้ ปิดลงเมื่อปี 2547
จากการระบาดของไข้ หวัดนก และเปิ ดอีกครัง้ เมื่อปี 2552 การฟื น้ บ่อนขึ ้นมาใหม่นนเนื
ั ้ ่องจาก มีการ
ปรึกษาหารื อกันระหว่างประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่ ้ าน(อสม.) ประธานแม่บ้าน พ่อหลวง อดีต
กํานัน สุจิน สมาชิกสภาเทศบาล ณรงค์ มาร่วมกัน ขณะนันมี
้ การอนุญาตให้ บอ่ นไก่ที่ถกู ปิ ดตอนที่มีการ
ระบาดของไข้ หวัดนกเปิ ดดําเนินการต่อได้ ถ้ าไม่ทําเรื่ องขออนุญาตเปิ ดการพนันชนไก่ก็ถือว่าบ่อนนันจะถู
้ ก
ปิ ดตลอดกาล จึงมาพิจารณาอาคารสถานที่บอ่ นชุมชนบ้ านออน ปรากฏว่ายังสามารถใช้ การต่อได้ มี
ชาวบ้ านที่มีความสามารถในการบริหารจัดการบ่อนชนไก่ได้ ประกอบกับอยากใช้ บอ่ นพนันชนไก่กระจาย
รายได้ ให้ กบั คนในชุมชน จึงมีมติให้ มีการตังบ่
้ อนขึ ้นมาอีกครัง้ มีการซื ้อใบอนุญาต 1.8 แสนบาท จากนาย
สมาน อดีตเจ้ าของบ่อนซึง่ บ่อนได้ ยกเลิกไปเนื่องจากบ่อนตังอยู
้ ต่ ดิ ถนนใหญ่(ถนนซูปเปอร์ )ติดกับร้ านดาว
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ทอง ไม่มีสถานที่จดรถกว้ างพอจะรับลูกค้ าจึงรถจอดกับบนไหล่ถนน ในขณะมีเจ้ านายผู้หลักผู้ใหญ่ขี่รถ
ผ่านเป็ นที่อดุ จาดเป็ นการไม่บงั ควร ดังจะเห็นจาก บรรดาบ่อนชนไก่ทงตั
ั ้ งถู
้ กกฎหมายหรื อไม่ถกู กฎหมาย
้ ก่ ลางทุง่ นากลางสวนลําไยนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ใน
มักจะอยูใ่ นสถานที่ที่มิดชิดอยูใ่ นซอยลึกหรื อตังอยู
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยสถานที่ตงบ่
ั ้ อนชนไก่ แม้ วา่ เจ้ าของบ่อนจะเป็ นชาวบ้ านที่มีตําแหน่งเป็ น
กรรมการในชุมชนคล้ ายกับเป็ นบ่อนของชุมชน กระนันก็
้ ยงั ต้ องมี “ผู้ค้ มุ ครอง” ที่มีบารมีเคยเป็ นข้ าราชการ
ระดับสูงในกระทรวงและเป็ นเพื่อนนักเรี ยนรุ่นเดียวกันกับอดีตนายกรัฐมนตรี เผื่อเกิดมีปัญหาจะได้ ไปขอ
ความช่วยเหลือในอนาคต
สําหรับวงเงินเดิมพันชนไก่ของบ่อนบ้ านจะอยูร่ ะหว่าง 1,100 – 55,000 บาท สาเหตุที่ช่วงวงเงินเดิม
พันห่างกันมากเป็ นเพราะ บ่อนชนไก่แต่ละแห่งมีสงั เวียนชนไก่ประมาณ 3 สังเวียน ซึง่ จะมีสงั เวียนหลักอยู1่
สังเวียนสําหรับรองรับเฉพาะคูไ่ ก่ที่วางเงินเดิมพันสูงระดับ 11,000 บาทขึ ้นไป ส่วนอีก 2 สังเวียนซึง่ ทาง
บ่อนจะติดป้ายไว้ วา่ สนามประลองไก่ รองรับคูไ่ ก่ที่เงินเดิมพันระดับหลักพัน บ่อนชนไก่บางแห่งมีสงั เวียน
ชนไก่ถงึ 5 สังเวียนเพื่อให้ เพียงพอกับจํานวนไก่ที่นํามาชน เจ้ าของไก่จะได้ ไม่นําไก่กลับบ้ านโดยไม่ได้ ชน
ทําให้ บอ่ นนันสามารถจั
้
ดการชนไก่ได้ มากคูพ่ ร้ อมกันทุกสังเวียน และพยายามจัดการไม่ให้ เกินเวลาที่
กําหนดไว้ ในระเบียบ ทําให้ บอ่ นมีรายได้ จากการหักค่าเปอร์ เซนต์เดิมพันชนไก่เพิ่มขึ ้น
การจัดการพื ้นที่ บริเวณรอบนอกบ่อนจะใช้ เป็ นที่จอดรถ 2 จุด โดยคิดค่าจอดรถจักรยานยนต์คนั ละ 10
บาทส่วนรถยนต์คนั ละ 20 บาท ซึง่ ค่าจอดรถนี ้ไม่ได้ เป็ นรายได้ เข้ าบ่อน แต่จะเป็ นรายได้ ของเจ้ าของที่ที่อยู่
ติดกับบ่อนชนไก่ ส่วนบริเวณรอบนอกติดกับบ่อนชนไก่อีกด้ านจะมีร้านขายอาหารและเครื่ องดื่มเปิ ดขาย
ตังแต่
้ เที่ยงวันจนกระทัง่ ตอนดึกประมาณ 2 ยามขึ ้นอยูก่ บั จํานวนคูไ่ ก่ชนและจํานวนยกที่ไก่แต่ละคูช่ นกัน
เพราะโดยเฉลีย่ ทัว่ ไปไก่แต่ละคูจ่ ะชนกันแค่ 3 ยกก็ร้ ูผลแพ้ ชนะ ใช้ เวลาชนกันประมาณ 2 ชัว่ โมงกล่าวคือ
ไก่จะชนกัน 20 นาทีพกั ให้ นํ ้า 20 นาทีเท่ากับหนึง่ ยกบวกกับเวลาเรี ยกไก่เข้ าสังเวียน ดังนันถ้
้ ามีคไู่ ก่เข้ าชน
มากก็จะจัดชนให้ พร้ อมกันทุกสังเวียนเพื่อไม่ต้องรอจนกระทัง่ ดึก ไก่ที่นํามาชนส่วนใหญ่จะอยูแ่ ถวอําเภอ
สันกําแพง อําเภอแม่ออน เลี ้ยงไก่แบบชาวบ้ านหรื อเลี ้ยงกันเอง มีบ้างที่เลี ้ยงแบบซุ้ม
รอบบริ เวณบ่อนมีการจัดซุ้มไว้ รอบแบ่งไว้ เป็ นล็อกๆมีป้ายติดชื่อซุ้ม และมีการนําไก่ข้าวของตนเองเป็ น
ที่พกั ไก่ ให้ นํ ้าและพยาบาลไก่ โดยทางบ่อนจะบริ การด้ านไฟฟ้า เตาไฟและกระเบื ้อง โลหะให้ ความร้ อน
ตอนให้ นํ ้าไก่ การจัดซุ้มยังช่วยด้ านการลงทะเบียนไก่ให้ สะดวก ซึง่ ทางปศุสตั ว์ได้ ทําฐานข้ อมูลไก่ชนอันเป็ น
มาตรการหนึง่ ของการควบคุมไข้ หวัดนก
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เนื่องจากเป็ นบ่อนบ้ านตังอยู
้ ล่ กึ ไปจากถนนสายเชียงใหม่-สันกําแพง บ่อนจึงเป็ นที่ร้ ูจกั เฉพาะคน
ท้ องถิ่น แถบลุม่ นํ ้าแม่ออนที่เคยใช้ นํ ้าทํานาร่วมกันมาแต่อดีต สําหรับพิธีเลี ้ยงผีขนุ นํ ้าจะใช้ สําหรับ ระบบ
การจัดการนํ ้าขนาดใหญ่เป็ นพิธีของชาวบ้ านหลายๆหมูบ่ ้ านที่ใช้ นํ ้าจากระบบเหมืองฝายเดียวกัน แสดงถึง
เครื อข่ายความสัมพันธ์ที่กว้ างขวางกว่าระดับหมูบ่ ้ าน ที่อําเภอสันกําแพงมีขนุ นํ ้าแม่ออนที่สง่ นํ ้าเลี ้ยงพื ้นที่
เพาะปลูกหลายตําบล เริ่ มจากดอยในเขตตําบลออนเหนือ อําเภอสันกําแพง หลายผ่านตําบลออนใต้ ร้ อง
วัวแดง ห้ วยทราย แช่ช้าง บวกค้ าง ทรายมูลและตําบลสันกําแพง มีความยาวประมาณ 75 กิโลเมตร
ชาวบ้ านในเขตที่ได้ รับนํ ้าจากลํานํ ้านี ้ต้ องเปลี่ยนกันมาเลี ้ยงผีขนุ นํ ้าทุกๆปี โดยจะเลี ้ยงผีก่อนทําการไถนา
กําหนดวันเลี ้ยงผีคือ วันแรม 15 คํ่าเหนือ หัวหน้ าเหมืองฝายของตําบลต่างๆที่ใช้ นํ ้าจากเหมืองฝายจะเก็บ
เงินจากเจ้ าของนาโดยคิดเป็ นไร่ ผู้ใดมีนามากก็จะเสียเงินมาก มีการนําสัตว์มีชีวิตมาเซ่นไหว้ มีดนตรี
บรรเลงและมีการฟ้อนถวายด้ วย ตลอดจนมีการเข้ าทรงเพื่อทํานายทายทักเหตุการณ์ตา่ งๆ พิธีเลี ้ยงผี
เหมืองผีฝายและผีขนุ นํ ้า เป็ นพิธีกรรมของชุมชนที่สร้ างความศักดิส์ ทิ ธิ์ให้ กบั ระบบการจัดการนํ ้าและให้
กําลังใจแก่ชาวบ้ าน (รัตนาพร อ้ างแล้ ว : 91)การเลี ้ยงผีลดลงเมื่อรัฐเข้ าไปจัดการระบบการจัดการนํ ้าโดย
โครงการชลประทานทําฝายคอนครี ตต่างๆ การเปลีย่ นแปลงการถือครองและใช้ ประโยชน์จากที่ดนิ แต่ก็ยงั
มีความสัมพันธ์กนั ดุจเดิมเฉพาะอย่างยิง่ กับคนรุ่นเก่า
เนื่องจากบ่อนชนไก่ตงอยู
ั ้ ใ่ นท้ องถิ่น ที่มีเครื อข่ายความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนมาช้ านาน คนที่เข้ ามาใน
บ่อนชนไก่จงึ รู้จกั คุ้นเคยกันทัง้ เจ้ าของบ่อน เจ้ าของไก่ คนดู คนเล่นพนัน บ่อนจึงกลายเป็ นส่วนหนึง่ ของ
ชุมชน ที่นี ้จะมีผ้ สู งู อายุเข้ ามาดูการชนไก่เป็ นที่สนุกสนานและได้ มีโอกาสพบปะพูดคุยกับเพื่อนเก่า ส่วนคน
ั ้ วนใหญ่จะเป็ นมือสมัครเล่นหมายถึง คนที่มีอาชีพมีรายได้ เป็ นข้ าราชการ พ่อค้ า
ที่มาเล่นพนันชนไก่นนส่
เกษตรกรที่พกั อาศัยในท้ องถิ่นนันก็
้ จะมาเล่นพนันชนไก่ในยามว่าง การพนันต่อรองของคนเล่นพนันจะอยูท่ ี่
หลักร้ อย แต่การชนไก่แต่ละคูจ่ ะมีการต่อรองกันหลายครัง้ และกับหลายคน แม้ วา่ จะต่อรองแค่หลักร้ อยแต่
เมื่อนํามารวมกันจะมีเงินหมุนเวียนไม่น้อย
บ่อนบ้ านส่วนใหญ่จะขออนุญาตถูกต้ องตามกฎหมาย เป็ นหลักประกันความปลอดภัยแก่นกั พนันที่ไม่
้
่ตงบ่
ั ้ อนหรื อ
ต้ องคอยหลบหนีการจับกุม หรื อไม่ก็ต้องเป็ นบ่อนที่มีนกั การเมืองให้ การหนุนหลัง ดังนันคนที
เจ้ าของบ่อนหลีกไม่พ้นที่จะต้ องมีความสัมพันธ์กบั นักการเมือง นักธุรกิจ ข้ าราชการ ทางบ่อนชนไก่จะต้ อง
มีการกันงบก้ อนหนึง่ ไว้ สาํ หรับรักษาความสัมพันธ์กบั คนเหล่านี ้เช่น การเลี ้ยงส่ง เลี ้ยงต้ อนรับนาย
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3.2.3. บ่ อนเมือง เป็ นพัฒนาการสูงสุดของบ่อนชนไก่ไปสูค่ วามทันสมัย ภายหลังจากชุมชน
เปลี่ยนแปลงกลายเป็ นเมือง(Urbanization) บ่อนชนไก่จงึ เปลี่ยนเป็ นบ่อนเมืองตาม บ่อนเมืองเป็ นของนัก
ธุรกิจทําธุรกิจการพนันโดยตรง คนเข้ าบ่อนเป็ นนักพนันมืออาชีพหรื อ “เซียนพนัน” กระเป๋ าหนักมากกว่า
เกษตรกร บ่อนเมืองเป้นบ่อนมีชื่อเสียงระดับภาคเหนือได้ รับการยอมรับจากผู้คนในวงการพนันชนไก่วา่
เป็ นสถานที่จดั การชนไก่เฉพาะไก่ดงั จากซุ้มใหญ่มีวงเงินเดิมพันระดับสูง 1 แสนบาทขึ ้นไป และต้ อนรับการ
้ องถิ่น ต่างจังหวัดและต่าง
ชนไก่จากต่างภาค มีนกั พนันมืออาชีพกระเป๋ าหนักเข้ ามาเล่นพนันต่อรองทังในท้
ภาค นัง่ รถส่วนตัวเปิ ดโรงแรมไว้ แล้ วเข้ ามาเล่น บ่อนชนไก่ระดับบ่อนเมืองมีอยู่ 2 แห่งคือ บ่อนชนไก่แม่ยอ่ ย
้ ใ่ กล้ นิคม
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กับบ่อนชนไก่กาดสมานชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนซึง่ ตังอยู
อุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยได้ รับอนุญาตให้ มีการเปิ ดบ่อนอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย และเปิ ดให้ มีการทํา
ชนไก่และเล่นพนันชนไก่ได้ ในวันเสาร์ หรื อวันอาทิตย์ เจ้ าของบ่อนเป็ นทังนั
้ กการเมืองท้ องถิ่นและเป็ นนัก
ธุรกิจทําโครงการบ้ านจัดสรร วัตถุประสงค์ในการตังบ่
้ อนเพื่อทําธุรกิจการพนันโดยตรงและต้ อนรับนักพนัน
กระเป๋ าหนักที่ชอบต่อรองในวงเงินที่สงู เป็ นหลัก
้ บ่ ริ เวณใกล้ ชมุ ชน หน้ าหมูบ่ ้ านจัดสรร
สําหรับบ่อนแม่ยอ่ ย บ่อนชนไก่แห่งนี ้มีพื ้นที่ประมาณหนึง่ ไร่ ตังอยู
แห่งหนึง่ ซึง่ เจ้ าของบ่อนไก่เป็ นเจ้ าของโครงการและอยูข่ ้ างที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่มีการจัดให้ มีการชน
ไก่ที่บอ่ นชนไก่นนั ้ จะมีการจัดพื ้นที่ในบริเวณใกล้ เคียงหรื อในสวนของผู้ที่อยูอ่ าศัยในบริเวณดังกล่าวให้ เป็ น
ที่จอดรถของผู้ที่จะเข้ ามาในบ่อน โดยเก็บค่าบริ การที่จอดรถในราคา 20 บาทสําหรับการจอดรถตลอดทัง้
วันตังแต่
้ เปิ ดบ่อนไก่ในช่วงเช้ า ไปจนถึงเวลาที่กําหนดให้ ยตุ กิ ารชนไก่ในช่วงเย็น ต่อมาทางบ่อนได้ ปรับ
เวลาชนไก่เป็ นตอนกลางคืนเพราะในตอนกลางวันมีบอ่ นชนไก่อื่นๆในบริเวณเปิ ดทําการชนไก่พร้ อมกันทํา
ให้ เกิดการแย่งผู้ชมเซียนพนันกัน เพื่อเป็ นการเลีย่ งปั ญหาดังกล่าวจึงหันมาปรับเวลาชนไก่ไม่ให้ ซํ ้าซ้ อนกัน
บริเวณทางเข้ าบ่อนไก่ มีรางนํ ้าและจุดที่ให้ ผ้ เู ข้ าชมจุ่มเท้ าในนํ ้ายาฆ่าเชื ้อโรคก่อนเข้ าบ่อน ในบริเวณ
บ่อนชนไก่สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนใหญ่ๆคือ ส่วนสังเวียนชนไก่ ส่วนของพื ้นที่พกั และให้ นํ ้าของซุ้มไก่
ชนและจุดขายอุปกรณ์ ยา สําหรับไก่ชน ส่วนห้ องประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน และส่วนของโรงอาหาร
ส่วนของสังเวียนชนไก่สามารถแบ่งออกได้ เป็ น สองลักษณะด้ วยกันคือ ส่วนสังเวียนชนไก่แบบเปิ ดไม่
มีชนที
ั ้ ่นงั่ เรี ยกว่าสนามประลองไก่ และสังเวียนชนชนไก่แบบอาคารในห้ องปรับอากาศ เรี ยกว่าบ่อนห้ อง
แอร์ มีการเก็บค่าผ่านประตู โดยสังเวียนชนไก่นอกอาคารปรับอากาศเป็ นบ่อนปูนขอบสูง เส้ นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 3 เมตร ส่วนสังเวียนชนไก่แบบปรับอากาศเป็ นอาคารสูงสองชัน้ มีบนั ไดขึ ้นทางด้ านข้ าง ภายใน
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เป็ นอัฒจันทร์ ทรงกลม มีที่นงั่ 6 ชันรอบวง
้
แบ่งเป็ น 2 ชันแรกเบาะนั
้
ง่ ทาด้ วยสีส้ม ซึง่ อยูใ่ กล้ ชิดขอบสังเวียน
ชนไก่มากที่สดุ สําหรับแขกระดับวีไอพี หรื อบรรดาเซียนพนันชนไก่มืออาชีพที่กระเป๋ าหนัก ส่วนอีก 4 ชันที
้ ่
เหลือเบาะนัง่ สีนํ ้าเงิน จะเป็ นที่นงั่ สําหรับนักพนันทัว่ ไปที่พนันขันต่อในวงเงินไม่มากและสู้การต่อรองกับ
เซียนพนัน 2 ชันแรกไม่
้
ไหว สําหรับเซียนพนันกระเป๋ าหนักนอกจากจะเป็ นคนในท้ องถิ่นที่เข้ ามาเล่นพนัน
้
นชนไก่ “ปากกา”คือเดินทางมา
ยังเดินทางมาจากจังหวัดอื่นใกล้ เคียงเช่น เชียงราย ลําปาง แพร่ ทังมาเล่
เล่นโดยเฉพาะและเดินทางมาพร้ อมกับพวกซุ้มไก่ เซียนพนันที่มาเล่นส่วนใหญ่จะรู้จกั คุ้นเคยเจ้ าของบ่อน
ความรู้จกั กับเจ้ าของบ่อนหมายถึงเครื่ องหมายรับรองสถานะของนักพนันประกันความรับผิดชอบของ
เจ้ าของบ่อนเมื่อเกิดปั ญหาจากการพนัน
ตรงกลางสังเวียนชนไก่เส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 เมตร ขอบบุด้วยพลาสติค ปูพื ้นด้ วยใยสังเคราะห์ มีที่
นัง่ สําหรับคนดูแลไก่ชนหรื อ “พี่เลี ้ยง” คอยส่งเสียง สะบัดผ้ าเช็ดไก่กระตุ้นให้ ไก่ส้ กู นั
เหนือกลางสังเวียน มีสายโซ่ห้อยลงมาจากเพดานสําหรับคล้ องอุปกรณ์สงั เวียนเช่น กระดาษชําระ ถัง
ตักขี ้ไก่ ถังนํ ้ายาฆ่าเชื ้อโรคสําหรับจุ่มเท้ าไก่ก่อนชนทุกครัง้ และไมโครโฟน บนข้ างผนังติดอัฒจันทร์ ชนั ้
บนสุด มีจอภาพระบบดิจิตอลบอกเวลาการแข่งขันชนไก่แต่ละยก จํานวนยกที่ชน และอัตราเดิมพันของไก่
ชนแต่ละคู่
ด้ านนอกของสังเวียนชนไก่ปรับอากาศ ในส่วนของทางเดินเข้ าบ่อน มีโต๊ ะขายยาบํารุง อาหาร อุปกรณ์
อื่นๆสําหรับไก่ชนอยู่ 2 โต๊ ะตังอยู
้ ส่ องฝั่ งทางเดิน ก่อนถึงสังเวียนชนไก่ปรับอากาศจะเป็ นห้ อง
ประชาสัมพันธ์และรับขึ ้นทะเบียนคูไ่ ก่ชน หลังจากทําการประกบคูห่ รือเปรี ยบไก่ ที่ชงั่ นํ ้าหนักไก่ รวมทัง้
วางเงินเดิมพันทังสองฝ่
้
ายซึง่ ทางบ่อนผู้จดั การชนไก่จะเก็บ 10 เปอร์ เซ็นต์ของวงเงินเดิมพัน นอกจากนัน้
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ยงั ทําหน้ าที่ประกาศรอบการชนไก่ เตรี ยมคูไ่ ก่ที่ขึ ้นทะเบียนไว้ คถู่ ดั ไปและประกาศผล
แพ้ ชนะในการชนไก่แต่ละคูด่ ้ วย ถัดออกไปด้ านข้ างๆจะมีการจัดที่พกั สําหรับซุ้มไก่ชน ที่นําไก่ชนจากที่
ต่างๆมาพัก ให้ นํ ้าไก่หลังจากชนแต่ละยก และระวังการลักลอบวางยาไก่ สําหรับส่วนของโรงอาหารและ
พื ้นที่ขายอาหาร เช่นนํ ้าดื่ม ไอศกรี ม ของหวาน จะแยกออกไปเป็ นสัดส่วนต่างหาก โดยอยูถ่ ดั ออกไปทาง
ด้ านหลังของสังเวียนชนไก่ปรับอากาศ
กิจกรรมภายในบ่อนไก่มีด้วยกันหลายอย่าง ในบางมุมก็จะพบเจ้ าของไก่ชนตามซุ้มต่างๆเตรี ยมไก่ชน
ของตนเองสําหรับชน และสําหรับไก่ที่ชนเสร็จแล้ วไม่วา่ จะพักยกหรื อรู้ผลแพ้ ชนะ เจ้ าของหรื อทีมงาน
ประจําซุ้มก็จะทําการให้ นํ ้าไก่ โดยการนวด ประคบร้ อน ให้ อาหารเสริม เอาเสลดจากลําคอไก่ หรื อทําการ
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ดูแลรักษา เช่น คัดเลือด เย็บขอบตา เย็บหนังหัวไก่ที่แตกหรื อได้ รับบาดเจ็บจากการชน มีการจับกลุม่
สนทนาระหว่างคนที่สนใจการชนไก่อยูเ่ ป็ นกลุม่ ๆ
การชนไก่จะแบ่งออกเป็ นรอบๆ โดยจะทําการชนไก่พร้ อมกันทังสองสั
้
งเวียน คือสังเวียนภายในห้ อง
้ งสําหรับสังเวียนชนไก่ห้อง
ปรับอากาศและสังเวียนนอกอาคารปรับอากาศ มีการกําหนดวงเงินเดิมพันขันสู
ปรับอากาศ คูท่ ี่เป็ นไก่ชนมีฝีมือหรื อเป็ นไก่เก่งชนะหลายไฟท์จนมีชื่อเสียง จะมีวงเงินเดิมพันตังแต่
้ ระดับ
หลักหมื่นจนถึงระดับแสนบาท ส่วนไก่ชนที่มีระดับฝี มือรองลงไปและมีระดับวงเงินเดิมพันน้ อยกว่าหมื่น
บาท จะชนอยูส่ งั เวียนนอกอาคาร ถือเป็ นการซ้ อมชนไก่เพื่อเปรี ยบฝี มือ
นอกจากมีการพนันโดยการวางเงินเดิมพันกับทางบ่อนชนไก่แล้ ว ในขณะเดียวกันยังมีการต่อรองขัน
ต่อระหว่างผู้ที่นําไก่มาชนและคณะ รวมถึงระหว่างผู้ที่มาชมการชนไก่แต่ไม่ได้ นํานําไก่มาชน ซึง่ การต่อรอง
นัน้ แต่ละคนจะมีสมุดโน้ ต สําหรับบันทึกว่าตนเองได้ ตอ่ รองกับใครเป็ นจํานวนเท่าใด และเมื่อสิ ้นสุดการชน
ไก่ร้ ูผลแพ้ ชนะ ก็จะมีการจ่ายเงินกันระหว่างคนที่ทําการต่อรองไว้ ทนั ที การต่อรองระหว่างผู้เข้ าชมการชนไก่
กันเองนัน้ ทางสนามไม่ได้ ห้ามปรามแต่ประการใด
ตามกติกาในการชนไก่โดยทัว่ ไปจะทําการชนกัน 8 ยก แต่โดยทัว่ ไปการชนไก่ทงในสั
ั ้ งเวียนนอกและใน
อาคารห้ องปรับอากาศ มักจะชนกันไม่ถงึ แปดยก โดยการชนไก่ใช้ เวลาเพียง 5-6 ยกก็ร้ ูผลแพ้ ชนะกันแล้ ว
ไก่ตวั ที่แพ้ วิ่งหนี กระโดดออกจากขอบสังเวียนไม่ยอมสู้ หรื อถูกไก่ตวั ที่แข็งแรงกว่ากดหัวลง ไล่ตามตี หรื อ
ในบางกรณีขณะที่ไก่กําลังชนกันในสังเวียน เจ้ าของไก่เห็นว่าไก่ของตนสู้ไม่ได้ และไม่อยากให้ ไก่บาดเจ็บ
จนเกินไปหรื อ “เสียไก่”ก็จะยอมแพ้ ด้วยการให้ พี่เลี ้ยงไปอุ้มไก่ของตนออกมาจากสังเวียน
บ่อนไก่ชนกาดสมานชัยจะเปิ ดกิจการในคืนวันเสาร์ และบ่อนชนไก่แม่ยอ่ ยจะเปิ ดกิจการชนไก่ทกุ วัน
อาทิตย์ และหยุดในวันที่ตรงกับวันสําคัญทางพุทธศาสนา หรื ออยูใ่ นช่วงการระบาดของไข้ หวัดนก
้
อนออกมา 3
ในการเปลี่ยนแปลงจากบ่อนชนไก่กลายเป็ นธุรกิจการพนันนัน้ มีการแบ่งชันของบ่
ประเภทคือ บ่อนป่ า บ่อนบ้ าน และบ่อนเมือง ทําให้ เห็นถึงความแตกต่าง ระดับความสูงตํ่าของการดําเนิน
ธุรกิจการพนัน การแบ่งชันของคนเล่
้
นพนันจากตําแหน่งที่นงั่ ที่ทางบ่อนกําหนดไว้ และรวมถึงบ่งบอกสถานะ
คนที่มานัง่ ถ้ านัง่ ชันริ
้ งไซด์หมายถึง เศรษฐี คนมีเงิน ที่เรียกกันว่าพวกกระเป๋ าหนักการเล่นพนันต่อรองเขา
จึงไม่เล่นข้ ามชัน้ และวัตถุประสงค์ในการเข้ าบ่อนชนไก่ก็เพื่อเล่นการพนันไม่ใช่เพื่อความสนุกบันเทิง
เหมือนในอดีต ที่สาํ คัญก็คือไม่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเข้ าบ่อนชนไก่เท่านัน้ หากยัง
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เปลี่ยนแปลงคุณค่า ค่านิยมในทางสุนทรี ยะ ความบันเทิง ไปเป็ นธุรกิจค้ ากําไรหรื อเอาเงินเป็ นใหญ่ คน
ที่มาเล่นการพนันชนไก่จงึ ไม่เฉพาะแต่คนในท้ องถิ่นเท่านันยั
้ งมีคนต่างถิ่นที่เดินทางข้ ามจังหวัดข้ ามภาคเข้ า
มาเล่นอีกด้ วย สะท้ อนถึงเครื อข่ายการพนันที่ไร้ ขอบเขตพื ้นที่ทางกายภาพ การที่บอ่ นชนไก่กลายเป็ นธุรกิจ
การพนันจึงต้ องเข้ าไปอยูใ่ นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์กบั รัฐและอํานาจทุนหรื อการเมืองซึง่ ต้ องตอบแทน
ด้ วยสิง่ ของหรื อส่วย และกับการได้ รับการปกป้องคุ้มครอง เปลี่ยนการควบคุมทางจารี ตประเพณีมาเป็ นการ
ควบคุมโดยกฎหมาย เพราะการละเล่นชนไก่ในบ่อนไม่ได้ เชื่อมกับชุมชนเหมือนเช่นในอดีต
3.2.4.ความสัมพันธ์ เชิงอํานาจระหว่ างบ่ อนชนไก่ การคงอยูข่ องบ่อนชนไก่ทงสามประเภทคื
ั้
อ บ่อน
เมือง บ่อนบ้ าน และบ่อนป่ าต่างต้ องพึง่ พาอาศัยกันและกันทังทางตรงและทางอ้
้
อม และพยามยามลด
ความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ที่จะมีขึ ้นต่อบ่อนชนไก่ เพราะการมีบอ่ นเพิม่ มากขึ ้นในปั จจุบนั แม้ วา่ ในทาง
นโยบายจะมีการควบคุมและจํากัดจํานวนก็ตาม ทําให้ เกิดการแข่งขันกันจนนําไปสูค่ วามขัดแย้ งได้ การ
พึง่ พาอาศัยกันระหว่างบ่อนชนไก่ 3 ประเภทจะช่วยกันใน 2 ประเด็นคือ
1) การเลื่อนระดับชันของไก่
้
ชน ไก่ชนก็เหมือนกับนักมวยที่ต้องไต่เต่าตัวเองจากการแข่งขันชกมวย
จากเวทีงานวัดไปสูเ่ วทีระดับภูธรและเข้ าสูเ่ วทีมวยมาตรฐานในระดับชาติ ไก่ชนก็เช่นกันอาจไม่เหมือน
นักมวยทังหมดเพราะไก่
้
เป็ นสัตว์จงึ ไม่สามารถต่อรองกับคนได้ จําเป็ นต้ องผ่านสังเวียนบ่อนป่ าแล้ วถึงเลื่อน
ขึ ้นไปชนในบ่อนบ้ านและบ่อนเมืองในที่สดุ บ่อนเมืองจึงต้ องอาศัยบ่อนป่ าบ่อนบ้ านทําการคัดสรรไก่เก่งที่
ชนชนะติดต่อกันหลายไฟล์เข้ าสูส่ งั เวียน ไม่เช่นนันบ่
้ อนเมืองก็จะไม่มีไก่เก่งเข้ ามาชน ตามปกติไก่ชนรุ่น
ใหม่จะต้ องผ่านสังเวียนบ่อนป่ า จากเจ้ าของไก่ในพื ้นที่หรือเจ้ าของซุ้มไก่นําไก่ชนใหม่เข้ าประลองฝี มือ
เรี ยกว่า “การจามไก่” หรื อการซ้ อมไก่จริ งเพื่อให้ ไก่ชินกับเสียงร้ องตะโกนเชียร์ จะได้ ไม่ตื่นหนี โดยติดเดิมพัน
ั ้ งหน่วยก้ านดีมีอนาคตก็จะมีคนมา
พนันขันต่อเล็กน้ อย เมื่อไก่ชนชนะประมาณ 2 ไฟล์หรือเห็นว่าไก่มีชนเชิ
ติดต่อขอซื ้อไก่เพื่อนําไปชนกินเงินเดิมพันตามบ่อนบ้ านที่มีระดับสูงขึ ้น ซึง่ กรณีนี ้เจ้ าของไก่ที่ไม่มีเงินทอง
มากพอที่จะนําไก่ไปชนในบ่อนอื่น เจ้ าของไก่ก็จะตัดสินใจขาย แต่กรณีบอ่ นป่ าที่อําเภอทุ่งหัวช้ าง จังหวัด
ลําพูน ชาวบ้ านที่มาเที่ยวบ่อนไม่ให้ ขายไก่ แต่ร่วมกันยกคณะลงขันวางเดิมพันไปชนที่บอ่ นบ้ านแถบอําเภอ
ลี ้ที่อยูใ่ กล้ เคียง ไก่ที่นําไปชนจึงเป็ นไก่ที่เสมือนเป็ นตัวแทนของชุมชนอําเภอทุง่ หัวช้ าง
ดังนันบ่
้ อนเมืองจึงต้ องอาศัยบ่อนป่ าบ่อนบ้ านช่วยคัดสรรไก่เก่งจากแต่ละที่เข้ ามาประกบชนกันโดยมี
การวางเงินเดิมพันที่สงู ด้ วยระบบความสัมพันธ์เช่นนี ้ทําให้ เกษตรกรที่เป็ นเจ้ าของไก่เก่งชนชนะหลายไฟล์
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ไม่สามารถจะรักษาไก่เก่งไว้ กบั ตัวเอง จึงมีการเปลี่ยนเจ้ าของไก่เก่งจะถูกซื ้อขายและตกไปอยูใ่ นมือเจ้ าของ
ซุ้มไก่ใหญ่ที่มีเงินวางเดิมพันสูงหรื อนักพนันที่มีฐานะรํ่ ารวย
2) เรื่ องเวลาเปิ ดชนไก่ แทบทุกบ่อนที่ตงขึ
ั ้ ้นพยายามจะจัดสรรเวลาเปิ ดบ่อนไม่ให้ ซํ ้ากัน เพื่อ
ผลประโยชน์ร่วมกันและไม่เป็ นการแข่งขันแย่งชิงลูกค้ ากัน ซึง่ เป็ นที่รับรู้กนั ภายในกัน ทําให้ เกิดมีการชนไก่
กันตลอดอาทิตย์หมุนเวียนคล้ ายๆกับตลาดนัดเคลื่อนที่เช่น บ่อนเมืองซึง่ เป็ นบ่อนระดับธุรกิจซึง่ มีอยู่ 2 แห่ง
แห่งหนึง่ จะเปิ ดวันเสาร์ อีกแห่งหนึง่ จะเปิ ดวันอาทิตย์ ส่วนบ่อนบ้ านจะมีการเปิ ดในวันธรรมดา ถึงแม้ วา่ จะ
ขัดกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ระบุไว้ วา่ ให้ เปิ ดบ่อนชนไก่ได้ เฉพาะวันเสาร์ วนั อาทิตย์วนั ใดวันหนึง่
3) การมีเครื อข่ายเจ้ าของบ่อน เพื่อแลกเปลี่ยนปั ญหาและหนุนช่วยซึง่ กันและกัน เป็ นการรวมตัว
แบบหลวมๆและมีความสัมพันธ์โดยถือเอาเจ้ าของบ่อนเมืองเป็ นแม่ขา่ ย เนื่องจากบ่อนใหญ่มีความสัมพันธ์
อุปถัมภ์กบั นักการเมืองตังแต่
้ ระดับท้ องถิ่นจนถึงระดับชาติจงึ มีอํานาจในการต่อรองกับรัฐในการแก้ ไข
ปั ญหาที่มีผลกระทบต่อบ่อนชนไก่โดยตรงเช่น มาตรการแก้ ไขปั ญหาไข้ หวัดนกซึง่ มีการระดมเงินทุนจากแต่
ละบ่อนชนไก่แบบลงขันให้ ตวั แทนเข้ าร่วมเจรจาต่อรองในการปรับเปลี่ยนมาตรการแก้ ไขปั ญหาไข้ หวัดนกที่
เข้ มงวดกับบ่อนชนไก่มากเกินไป ส่วนประเด็นวันเวลาในการเปิ ดบ่อนชนไก่มีการต่อรองกับหน่วยงาน
ราชการบางหน่วยให้ มีการยืดหยุน่ โดยอาศัยความสัมพันธ์สว่ นตัวหรือความสัมพันธ์ที่ไม่เป็ นทางการซึง่ แฝง
อยูใ่ นระบบราชการ ทําการผ่อนผันวันเวลาแบบมีการมอบสิง่ ของเป็ นการตอบแทน
3.3 การจัดการบ่ อนชนไก่
การจัดการบ่อนชนไก่เพื่อให้ บอ่ นยืนหยัดอยูไ่ ด้ และมีกําไรจากการดําเนินกิจการ รวมถึงประสิทธิภาพ
้
หารจัดการภายในบ่อนของเจ้ าของบ่อนจึงมีความจําเป็ นอย่าง
ความเชื่อถือที่มีตอ่ บ่อนชนไก่ ดังนันการบริ
ยิ่งไม่ใช่แค่การจัดการชนไก่แต่พียงอย่างเดียว การจัดการบ่อนชนไก่ให้ ดีจงึ มีทงสิ
ั ้ ง่ ที่ควบคุมได้ และควบคุม
ไม่ได้ สิง่ ที่ควบคุมได้ เช่น บ่อนมีสถานที่บริเวณกว้ างขวาง บรรยากาศร่มเย็นไม่ร้อน ที่นงั่ ชมสบาย อาหาร
การกินดีราคาไม่แพงมาก การป้องกันไม่ให้ มีการทําร้ ายกันในบ่อน เจ้ าของบ่อนสามารถเชื่อมประสานให้
ไก่ชนที่นํามาให้ ได้ ชนกันทุกคูอ่ นั หมายถึงรายได้ เข้ าบ่อนตามมา เป็ นต้ น ส่วนสิง่ ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น
ข้ อบังคับตามกฎหมายที่เป็ นอุปสรรคอาทิเช่น เวลาปิ ดเปิ ดบ่อน การห้ ามไม่ให้ ขายเครื่ องดื่มที่เป็ น
แอลกอฮอล์ พฤติกรรมฉ้ อฉลของนักพนัน ระบบอุปถัมภ์ที่จําเป็ นต้ องมีผ้ มู ีบารมีคอยปกป้อง ทังนี
้ ้กิจกรรม
การชนไก่ ต้ องตังอยู
้ บ่ นหลักคุณธรรมของความไว้ เนื ้อเชื่อใจซึง่ กันและกัน มีกติการับรองร่วมกัน ถ้ าใครไม่
ทําตามกฎกติกาเช่น หลบหนีไม่จ่ายค่าพนันชนไก่หรื อมีเงินไม่พอจ่ายตามที่ตกลงกันเมื่อแพ้ พนัน ถกเถียง
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กันเมื่อฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดหลงคูพ่ นัน หรื อเข้ าใจผิดในอัตราต่อรองและจํานวนเงินที่พนันต่อรอง อาจเนื่องจาก
การสื่อสารที่ผดิ พลาดหรื อมีเจตนาที่จะโกงก็ตาม การวางยาไก่ การบวดไก่ ที่มีให้ เห็นอยูเ่ สมอ ซึง่ เมื่อเกิด
ปั ญหาดังกล่าว เจ้ าของบ่อนหรื อทีมงานคณะกรรมการต้ องเข้ ามาจัดการ โดยการสอบสวนหาความจริง
ผู้ทําผิดจะถูกลงโทษทางสังคมเช่น ประกาศกระจายเสียงให้ เสียหน้ า หรื อประกาศห้ ามไม่ให้ เข้ าบ่อนอีก
ต่อไป ส่วนการทําร้ ายร่างกายกันภายในบริเวณบ่อนพยายามจะไม่ให้ มีอย่างเด็ดขาด เพราะว่าถ้ ามีการนํา
เรื่ องไปถึงตํารวจอาจมีถึงทําให้ ปิดบ่อนได้
3.3.1 ธุรกิจ/กิจการบริเวณบ่ อนชนไก่
บ่อนชนไก่ที่เปิ ดดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั จะมีบริ การอํานวยความสะดวกให้ คนเข้ าบ่อนไม่วา่ จะเข้ าไป
เล่นพนันหรื อไม่ก็ตาม การแต่ละคนที่ต้องอยูภ่ ายในบริเวณบ่อนเป็ นเวลานานทําให้ มีการบริ การที่คนเข้ า
บ่อนจะต้ องจ่าย เกิดกิจการต่างๆตามมาเช่น
- การบริ การรับฝากรถ ผู้ที่เข้ ามาดูการชนไก่ที่เดินทางมาด้ วยรถส่วนตัวไม่วา่ จะเป็ นรถจักรยานยนต์
หรื อรถยนต์ ทางบ่อนชนไก่หรื อเจ้ าของที่มีที่ดนิ บริเวณใกล้ เคียง จะมีบริการรับฝากรถโดยคิดค่าฝากรถคัน
ละ 10 บาทสําหรับรถจักรยานยนต์ และ 20 บาทสําหรับรถยนต์ การคํานวณหารายได้ จากกิจการรับฝากรถ
ใช้ วิธีนบั จํานวนรถทังรถยนต์
้
และรถมอร์ เตอร์ ไซด์คณ
ู ด้ วยอัตราค่ารับฝากรถแต่ละชนิด มีรายได้ 2,400
บาทต่อสัปดาห์
- ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม บ่อนชนไก่สว่ นใหญ่มีร้านขายอาหารตังอยู
้ ภ่ ายในภายในบ่อนและ
บริเวณใกล้ เคียง อาหารที่ขายโดยทัว่ ไปมีอาหารพื ้นเมืองและอาหารจานเดียวตามสัง่ เช่น ลาบ แกงอ่อม
ชิ ้นหมูยา่ ง ชิ ้นทอด ข้ าวเหนียว ส่วนอาหารจานเดียวตามสัง่ จะมีทงอาหารปรุ
ั้
งและอาหารสําเร็จรูป เช่น ผัด
กระเพราไข่ดาว ผัดพริ ก ข้ าวผัด ข้ าวมันไก่ ข้ าวขาหมู ข้ าวหมูแดง ก๋วยเตี๋ยวเป็ นต้ น ประเภทเครื่ องดื่มได้ แก่
เหล้ า เบียร์ เครื่ องดื่มบํารุงกําลังยี่ห้อต่างๆ นํ ้าอัดลม นํ ้าหวาน กาแฟ เฉพาะเครื่ องดื่มประเภทมี
แอลกอฮอล์โดยทัว่ ไปจะขายตามร้ านนอกบ่อนชนไก่ เพราะตามระเบียบของบ่อนชนไก่มีการห้ ามซื ้อขาย
เหล้ าเบียร์ ในบริเวณบ่อน แต่ในทางปฏิบตั ขิ ึ ้นอยูก่ บั ความเข้ มงวดของบ่อนแต่ละแห่งซึง่ ไม่เท่ากัน อาหาร
เครื่ องดื่มจะขายดีตอนหัวคํา่ หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการเชียร์ ไก่ชนในตอนบ่าย พักฟื น้ กําลังเพื่อไปเชียร์
ไก่ชนต่อตอนกลางคืน สําหรับการบริการขายเครื่ องดื่มจะบริการขายถึงที่นงั่ บริเวณรอบสังเวียนช่วงเวลา
พักยกให้ นํ ้าไก่ เฉพาะอย่างยิง่ ช่วงฤดูร้อนอากาศร้ อน พวกเชียร์ ไก่มีความต้ องการนํ ้าดื่ม ผ้ าเย็นเพิม่ มากขึ ้น
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ร้ านอาหารในบ่อนชนไก่โดยทัว่ ไปจะมีประมาณ 2-4 ร้ านขึ ้นอยูก่ บั บ่อนแต่ละแห่งว่าจะมีคนเข้ าบ่อน
มากหรื อน้ อย บ่อนบ้ านมีคนเข้ าประมาณ 270 คนต่อสัปดาห์ ส่วนบ่อนเมืองมีคนเข้ า 150 คนต่อสัปดาห์
รายได้ ร้านโดยเฉลี่ยประมาณ 12,000 บาทต่อสัปดาห์
- ร้ านขายอุปกรณ์ ยา อาหารเสริ มไก่ชน บ่อนชนไก่แทบทุกแห่งจะมีการขายอุปกรณ์ ยา อาหาร
เสริ มสําหรับไก่ชน มีทงยาแผนใหม่
ั้
ยาสมุนไพร มีสรรพคุณรักษาโรค ประเภทกระตุ้นประสาท ยาชูกําลัง
หรื อยาโด๊ ป ร้ านเหล่านี ้อาจเป็ นสาขาหรื อมีคนรับของมาขายจากเจ้ าของยา อุปกรณ์ เจ้ าของบ่อนจะ
อนุญาตให้ นําเข้ ามาขายโดยเก็บเป็ นค่าวางแผงหรื อค่าใช้ ไฟฟ้า
- บริ การให้ เช่าเบาะนัง่ ชันริ
้ งไซด์ ทางบ่อนจะให้ บริการเช่าเบาะนัง่ ชันหน้
้ าสุดติดสังเวียนแถมผ้ าเย็น
และสมุดจดบันทึกการต่อรองชนไก่โดยคิดค่าบริ การเบาะละ 100 บาท ส่วนมากผู้ที่มานัง่ ยอมมักจะต่อรอง
ไม่ยอมจ่ายค่าบริ การ เนื่องจากมีความรู้จกั คุ้นเคยกับเจ้ าของบ่อน ส่วนบ่อนเมืองนันจะเรี
้
ยกบริการนี ้ว่า
ขายสมุดเอาเงินส่งนายหมายถึง เงินที่ได้ จากการขายสมุดจะเป็ นค่าส่งส่วยให้ ตาํ รวจบางหน่วย ซึง่ จะเก็บ
ค่าสมุดจากนักเล่นพนันระดับวีไอพีที่นงั่ บนที่ตดิ กับสังเวียน 2 แรกเก็บคนละ 100 บาท ซึง่ จํานวนคนที่นงั่
ในสังเวียนแถว 1 และ 2 รวมกันมี 64 คน ส่วนที่นงั่ แถวที่ 3 ,4,5 นันแล้
้ วแต่จะให้ สว่ นใหญ่จะให้ คนละ 2030 บาท
3.3.2 รายรั บรายจ่ ายบ่ อนชนไก่
รายรับรายจ่ายของบ่อนชนไก่แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันเป็ นอย่างมากตามสภาพเศรษฐกิจสังคมของ
แต่ละท้ องถิ่นที่บอ่ นชนไก่ตงอยู
ั ้ ่ จากการพัฒนาให้ บอ่ นกลายไปเป็ นธุรกิจการพนันชนไก่มากว่าเพื่อความ
บันเทิงสนุกสนานดังเช่นเมื่อก่อน ซึง่ ต้ องการรายได้ และกําไรจากการประกอบการสูงสุดและเสียต้ นทุนตํ่า
ที่สดุ ดังนันทางเจ้
้
าของบ่อนจึงต้ องการหารายได้ จากการประกอบกิจการภายในบ่อนให้ มากกว่ารายจ่าย
จึงต้ องมาดูรายการรายรับรายจ่ายของบ่อนชนไก่วา่ มีกี่รายการเป็ นจํานวนเท่าไหร่ ทําไมบ่อนชนไก่ถึงอยูไ่ ด้
และเบื ้องหลังการคิดรายรับรายจ่ายบ่อนชนไก่ มีได้ 2 แนวคิดคือ
1).แนวคิดการผูกขาดการให้ การบริ การ เจ้ าของบ่อนจะดําเนินกิจการเองหมดเช่น ร้ านขายอาหาร
เครื่ องดื่มซึง่ เป็ นกิจการที่สร้ างรายได้ สงู บริการที่จอดรถ ยกเว้ นกิจการขายยา และเจ้ าของบ่อนมักจะให้
ญาติพี่น้องมาเปิ ดร้ าน รายได้ เข้ าบ่อนจะมีทงรายได้
ั้
ที่ได้ จากการดําเนินกิจการโดยตรงกับรายได้ ที่เป็ นค่า
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เช่ากิจการ ทํานองเดียวกันรายจ่ายเจ้ าของบ่อนก็จะต้ องรับผิดชอบรายจ่ายทังหมด
้
บ่อนชนไก่ที่ตงขึ
ั ้ ้นส่วน
ใหญ่จะใช้ แนวคิดผูกขาดการให้ บริการที่เจ้ าของบ่อนเป็ นแนวทางในการดําเนินกิจการ
2).แนวคิดการกระจายรายได้ สชู่ มุ ชน แนวคิดนี ้เจ้ าของบ่อนจะดําเนินกิจการเฉพาะการจัดการชนไก่ซงึ่
มีรายได้ จากการหักค่าเปอร์ เซนต์การเดิมพันชนไก่ร้อยละ 10 ของวงเงินเดิมพัน ส่วนกิจการอื่นๆจะให้
ชาวบ้ านซึง่ เป็ นสมาชิกกลุม่ แม่บ้านเป็ นผู้ดําเนินการเองเช่น การทําร้ านอาหาร ส่วนบริ การที่จอดรถจะให้
เจ้ าของที่ดนิ ที่อยูต่ ดิ กับบ่อนชนไก่เป็ นผู้ดาํ เนินการเอง จะเก็บเป็ นรายได้ เข้ าบ่อน เฉพาะค่านํ ้าค่าไฟฟ้า
เท่านัน้ นอกจากนันทางบ่
้
อนชนไก่ยงั ต้ องคืนรายได้ หรื อกําไรต่อกิจกรรมชุมชน ตามแต่ชมุ ชนจะเสนอมา
เช่น การสร้ างศูนย์การเรี ยนรู้ชมุ ชน สร้ างเมรุที่ป่าช้ า ชุดกีฬาเยาวชน ช่วยเหลืออุทกภัย เป็ นต้ น การเกิดขึ ้น
ของแนวคิดนี ้มีขึ ้นเนื่องจากผู้ก่อตังบ่
้ อนชนไก่เป็ นผู้นําชุมชนที่ชาวบ้ านให้ ความเคารพนับถือ เมื่อมีการฟื น้ ฟู
บ่อนชนไก่ภายหลังวิกฤตไข้ หวัดนกปี 2552 ทางเจ้ าของบ่อนได้ มีการปรึกษาหารื อกันระหว่างกรรมการ
หมูบ่ ้ าน ผู้นํา ผู้อาวุโส ก่อนที่จะเปิ ดกิจการบ่อนชนไก่ตอ่ ไป บ่อนจึงกลายเป็ นส่วนหนึง่ ในชุมชนและถูก
ควบคุมโดยชุมชนมาแต่ต้น บ่อนชนไก่ที่มีแนวคิดกระจายรายได้ สชู่ มุ ชนมีอยูเ่ พียงแห่งเดียวคือ บ่อนชนไก่
ชุมชนบ้ านออน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
ภายใต้ ความแตกต่างของสองแนวคิดดังกล่าว ทําให้ วธิ ีคํานวณรายรับรายจ่ายของบ่อนชนไก่มีความ
แตกต่างไปด้ วย ส่วนที่คดิ ตรงกันแทบทุกบ่อนก็คือ รายได้ หลักมาจากเปอร์ เซ็นต์เงินเดิมพันชนไก่ร้อยละ 10
โดยบ่อนบ้ านต้ องการให้ ได้ จํานวนคูไ่ ก่ชนให้ มากอย่างตํา่ 20 คูแ่ ม้ วา่ วงเงินเดิมพันจะน้ อย ส่วนบ่อนเมือง
ต้ องการคูไ่ ก่ชนแค่ 5 คู่ แต่ละคูม่ ีวงเงินเดิมพัน 110,000 บาทขึ ้นไป
ายจะเงินเดิมพันและ
การคิดคํานวณรายได้ เข้ าบ่อนชนไก่จากเงินเดิมพัน โดยปกติเจ้ าของไก่ชนทังสองฝ่
้
บวกด้ วยเงินร้ อยละ 10 ของจํานวนเงินเดิมพันที่ทางบ่อนจะได้ รับ ดังจะเห็นได้ ในตัวอย่างตารางที่ 6 กับ
ตารางที่ 7
ตารางที่ 6 ข้ อมูลจํานวนคูไ่ ก่ชนจํานวนเงินเดิมพันของบ่อนชนไก่ชมุ ชนบ้ านออน วันที่ 1 เมษายน 2555
( ฤดูร้อน )
คูท่ ี่
1
2

คูไ่ ก่ชนระหว่าง
ส.ขวัญเวียง-เพชรรวมชัย
ป่ าไผ่-เพชรโชคชัย

จํานวนเงินเดิมพัน/บาท รายได้ เข้ าบ่อนชนไก่/บาท
3,300
300
3,300
300
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

แดงน้ อย ส.กิ่งไผ่-ทรายทอง2
ส.โป่ งคุ้ม-ต้ นดู่
แดงไอพ่น-ป่ าไผ่
ป่ าไผ่-ส.นพคุณ
พยัคฑ์บ้านออน-ส.สันดอย
เพชรบวกค้ าง-ส.ฉกรร
ป่ าดงโป่ งไหล-บ้ านออน
นํ ้าไป่ ลี ้-ลําพูน
เสนป่ าสัก-แม่คืน
สันโค้ ง-เพชรโยธิน
ไก่นครพิงค์-ออนกลาง
ฉลามขาว-สันฮกฟ้า
ปากเหมือง-ลําพูน
ปาร์ ควิว-ออนเหนือ
ต้ นจันทน์-ออนหลวย
ป่ าเป้ง-ป่ าไผ่
ช.ออมชัย-เพชรริ มคลอง
ป่ าไผ่-เชียงแสน
ส.เพชรดํา- ออนกลาง
เพชรหมู5่ -จามเทวี
นําชัย-เพชรบวกค้ าง
ห้ วยไซ-ส.อินทนนชัย
เสน่ห์ป่าสัก-เพชรโยธิน
แสงนําชัย-เดื่องัก
ม่วงม้ า-เสน่ห์ป่าสัก
รวม

ที่มา : บ่อนชนไก่ชมุ ชนบ้ านออน

22,000
3,300
11,000
5,500
5,500
5,500
3,300
3,300
3,300
11,000
5,500
3,300
5,500
11,000
2,200
7,700
3,300
5,500
5,500
3,300
11,000
3,300
22,000
3,300
22,000
204,700

2,000
300
1,000
500
500
500
300
300
300
1,000
500
300
500
1,000
200
700
300
500
500
300
1,000
300
2,000
300
2,000
20,470
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ตารางที่ 7 ข้ อมูลจํานวนคูไ่ ก่ชนจํานวนเงินเดิมพันของบ่อนชนไก่ชมุ ชนบ้ านออน วันที่ 2 กรกฎาคม
2555 (ฤดูฝน)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

คูช่ นระหว่าง
สันผีเสื ้อ – ป่ าบง
หนุ่มบ้ านไร่ – ก.พุทธิ
สันฮกฟ้า – ช่างเคี่ยน
ป่ าสันขวาง – แสงตะวัน
ดอนจัน่ – แสงนําชัย
โชคแสนชัย – บ่อสร้ าง
ส.ทรายมูล – ออนเหนือ
ศรี บวั เงิน – ป่ าไผ่
ปากเหมือง – สันกลาง
ส.ดอกแดง – ปากเหมือง
แม่ริม – ช.ชายงาม
ช.อุดมชัย – เพชรโยธิน
ส.หลังสวน – สหกรณ์
แม่ผาแหน – ช่างเคี่ยน
เพชรบวกค้ าง – ออนเหนือ
ส.สวนผัก – หลักปั น
เพชรบวกค้ าง – ทรายทอง 2
พยัคฆ์ลงิ ลม – ฉลามขาว
สวนมะขาม – ป่ าไผ่
หลังกาด – แสงตะวัน
ม่อนแสงดาว – ป่ าไผ่
รวม

ที่มา : บ่อนชนไก่ชมุ ชนบ้ านออน

จํานวนเงินเดิมพัน

รายได้ เข้ าบ่อน

2,200
22,000
3,300
5,500
2,200
5,500
5,500
2,200
3,300
3,300
2,200
11,000
3,300
5,500
5,500
3,300
22,000
5,500
5,500
2,200
11,000
113,300

200
2,000
300
500
200
500
500
200
300
300
200
1,000
300
500
500
300
2,000
500
500
200
1,000
11,330
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จากข้ อมูลในตารางที่ 6 และ 7 จะถูกนํามาคํานวนหารายได้ เข้ าบ่อนชนไก่ได้ ดงั นี ้
- จํานวนคูไ่ ก่ชนในบ่อนโดยเฉลี่ย (27+21) / 2 = 24 คูต่ อ่ สัปดาห์
- รายได้ เปอร์ เซ็นต์เดิมพันไก่ชน (11,330+20,470)/2= 15,900 บาท/สัปดาห์ หรื อ 63,600 บาทต่อเดือน
รายรับของบ่อนชนไก่ตอ่ เดือน
1) ค่าเปอร์ เซ็นต์เงินเดิมพันชนไก่ 63,600 บาท
2) ค่าเบาะนัง่ /ผ้ าเย็น/สมุดบันทึก 26,400 บาท
3) ขายอาหารเครื่ องดื่ม

48,000 บาท

4) ค่าฝากรถ

9,600 บาท
รวมรายรับ

147,600 บาท

รายจ่ายของบ่อนชนไก่ตอ่ เดือน
1) ค่าตอบแทนกรรมการ

16,000 บาท

2) ค่านํ ้า/ไฟฟ้า

3,000 บาท

3) ค่ารอยัลตี ้

5,000 บาท

4) ค่าส่วย( จ่ายให้ 3 หน่วยงาน ) 8,000 บาท
5) ค่าธรรมเนียม/ภาษี

660 บาท

5) ค่าเก็บขยะ

400 บาท
รวม 27,580 บาท

- บ่อนชนไก่มีรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น = 147,600 – 27,580 = 120,020 บาทต่อเดือน
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- หมายเหตุ : 1. บ่อนชนไก่บางแห่งเช่น บ่อนชุมชนบ้ านออนไม่ได้ คดิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่าฝากรถ
เป็ นรายรับของบ่อนดังนัน้ แต่คดิ ค่าไฟฟ้าเดือนละ 800 บาท รายได้ ของบ่อนชุมชนบ้ านออน จึงอยูท่ ี่
90,800 -27,580 = 63,220 บาทต่อเดือน
2. รายได้ ของบ่อนชนไก่เป็ นรายได้ ที่ยงั ไม่ได้ หกั จากต้ นทุนที่ด้านอาหารและเครื่ องดื่ม ผ้ าเย็น
สมุด และค่าใช้ จ่ายอื่นๆเช่น ค่าบํารุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ค่าสมทบกิจกรรมในชุมชน ค่าบริหารจัดการ
ค่าติดต่อประสานงานกับทางราชการ รายได้ สทุ ธิของบ่อนชนไก่อาจต้ องตํ่ากว่านี ้
สรุป รายรับที่มีมากกว่ารายจ่ายของบ่อนพนันชนไก่ แม้ จะดูเหมือนว่าประสบผลสําเร็จทางธุรกิจ บ่อน
การพนันอยูไ่ ด้ โดยไม่ขาดทุน แต่ภายใต้ การดํารงอยูข่ องระบบอุปถัมภ์แบบราชการ ทําให้ บอ่ นชนไก่ต้อง
แบกรับภาระในการหาทุนมาอุดหนุนทําให้ ระบบนี ้ยังฝั งรากลึกในสังคมชุมชน ดังจะเห็นได้ จากรายจ่ายของ
บ่อนชนไก่ไม่วา่ จะเป็ นค่าส่วยก็ดี ค่าแสดงความจงรักภักดี(Royalty)ก็ดี จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท
(แล้ วแต่ขนาดของบ่อน)หมายถึง ค่าใช้ จา่ ยในกิจกรรมของข้ าราชการที่ทางบ่อนถูกขอร้ องแกมบังคับให้ จ่าย
เพื่อแสดงถึงการยืนยันที่จะรักษาความสัมพันธ์แบบเดิม อยูภ่ ายใต้ อารักขาของเจ้ านายโดยความเชื่อมัน่ ว่า
ว่าจะได้ รับการต่อสัญญาใช้ สถานที่เปิ ดบ่อนชนไก่ในปี ถัดไปเป็ นการตอบแทน ตัวอย่างกิจกรรมของทาง
ราชการซึง่ ทางบ่อนชนไก่มกั จะเรี ยกว่า “ภาษีสงั คม” ที่เจ้ าของบ่อนบางคนวิจารณ์วา่ “ค่าธรรมเนียมภาษี
ที่เฮาจ่ายอยูม่ นั บ่เท่าใด แต่คา่ ภาษีสงั คมนี่มนั หนัก ขอมาเท่าใดก็ต้องจ่าย ถ้ าเก็บค่าธรรมเนียมภาษี แพง
ขึ ้นเฮาบ่วา่ เพราะเอาเงินเข้ าหอเข้ าคลัง หลวงเปิ่ นเอาไปพัฒนาประเทศ ส่วนรวมจะได้ ประโยชน์ แต่ภาษี
สังคมนี่มนั เอาเข้ ากระเป๋ าตัวเก่า ประเทศชาติบไ่ ด้ ประโยชน์อะหยัง” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมภาษีที่
ทางบ่อนจ่ายไม่สงู มาก แต่เสียค่าภาษี สงั คมสูงมาก ถ้ ามีการเก็บค่าธรรมเนียมภาษีเพิ่มขึ ้นก็ยนิ ดีจ่าย
เพราะเงินที่จา่ ยไปนันจะเข้
้
าคลังเป็ นงบประมาณพัฒนาประเทศเพื่อส่วนรวมของประเทศ แต่ภาษีสงั คมที่
เสียไปจะเอาเข้ ากระเป๋ าข้ าราชการ ประเทศชาติไม่ได้ ประโยชน์อะไร กิจกรรมข้ าราชการที่มีอยูป่ ระจําอาทิ
เช่น ค่าเลี ้ยงต้ อนรับเจ้ านายทุกฝ่ าย ค่าบัตรการกุศล ค่ารางวัลงานเทศกาลต่างๆ ค่าซองกฐิ นผ้ าป่ าและ
ค่าใช้ จ่ายพิธีตา่ งๆ งบพิธีของชนชันสู
้ งในสังคม(Elites) กิจกรรมเหล่านี ้ต้ องใช้ งบจํานวนมากหรื อมีงบ
ราชการน้ อยไม่พอ อยูน่ อกเหนือรายจ่ายของทางราชการ เป็ นต้ น ส่วนค่าส่วยเป็ นข้ อตกลงที่อยูเ่ หนือ
กฎระเบียบราชการที่วางไว้ ระหว่างเจ้ าของบ่อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องบางหน่วย การรับการจ่ายกระทํา
การอย่างเป็ นระบบและไม่เปิ ดเผยแต่เป็ นที่ร้ ูกนั อยูท่ ว่ั ไป ตัวเลขของรายจ่ายนี ้ในแต่ละบ่อนไม่แน่นอน
ขึ ้นอยูก่ บั การเจรจาต่อรอง และสถานะของเจ้ าของบ่อน บ่อนชนไก่ที่มีนกั การเมืองหนุนหลังเช่น บ่อนชนไก่
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ริมปิ งซึง่ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยหนุนอยู่ อาจไม่ต้องจ่ายค่าส่วยหรื อจ่ายแต่น้อยแต่ก็ยงั
ต้ องจ่ายค่าแสดงความจงรักภักดีแทน นอกจากนันสิ
้ ง่ ที่เจ้ าของบ่อนกังวลก็คือ ค่าส่วยนับวันจะเพิม่ ขึ ้นซึง่
้ ่อเมื่อมีการโยกย้ ายคนเก่าไปคนใหม่มาก็
เชื่อมโยงอยูก่ บั การโยกย้ ายตําแหน่งของผู้บงั คับบัญชา ดังนันเมื
ต้ องมีการเจรจาต่อรองกันใหม่ ที่คา่ ส่วยสูงขึ ้นเพราะหน่วยงานราชการบางหน่วยมีหน่วยย่อยๆอีกห้ าหน่วย
ซึง่ ทางบ่อนจะต้ อง “ใส่ซอง” ห้ าซองไปให้
การที่บอ่ นชนไก่มีรายจ่ายที่เป็ นค่าแสดงความจงรักภักดี ค่าส่วย ซึง่ เปรี ยบเสมือน ท่อนํ ้าเลี ้ยงระบบ
อุปถัมภ์ให้ ระบบราชการ นักการเมืองที่เกี่ยวข้ อง ให้ เจริญงอกงามเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายเชิงอํานาจ
ระดับประเทศ ดังนันจึ
้ งเป็ นที่เข้ าใจได้ วา่ การที่พยายามจะคุมกําเนิดหรื อจํากัดบ่อนพนันชนไก่ไม่ให้ เพิม่ ขึ ้น
นันไม่
้ เป็ นจริงในทางปฏิบตั ิ แม้ วา่ จะมีพระราชบัญญัตกิ ารพนันปี 2478 และระเบียบกระทรวงที่ออกมา
ตามหลังจากอดีตจนถึงปั จจุบนั แล้ วก็ตาม ระบบการเมืองแบบอุปถัมภ์หรื อประชาธิปไตยอุปถัมภ์จงึ ต้ อง
้
นชนไก่เป็ นเครื่ องมือรักษาความสัมพันธ์ รักษาสถานะลําดับขัน้
อาศัยธุรกิจการพนันทุกชนิดรวมทังการพนั
สูงกว่าเอาไว้ (Hierarchy)และการที่ทางการและสังคมได้ ตอกยํ ้าภาพลักษณ์ของบ่อนชนไก่ในทางเสื่อมเสีย
แต่ทางการได้ ใช้ ภาพลบของบ่อนชนไก่นนให้
ั ้ เป็ นประโยชน์กบั ตนเอง จนบ่อนชนไก่ไม่สทิ ธิ์ตอ่ รองจํายอมอยู่
ในระบบความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ตอ่ ไป ทํานองเดียวกันภายใต้ ระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ สิทธิชมุ ชนในทาง
ปฏิบตั ยิ งั ไม่ปกป้องบ่อนชนไก่และทางบ่อนชนไก่เองก็ยอมรับภาพลักษณ์ที่คนอื่นแปะป้ายให้ บ่อนชนไก่จงึ
ต้ องยอมเข้ าสูร่ ะบบอุปถัมภ์ต้องจ่ายค่านํ ้าเลี ้ยงเพื่อให้ บอ่ นดํารงอยูไ่ ด้ ในฐานะ “เป็ นแหล่งหาเงินจาก
ชาวบ้ านที่เป็ นนักการพนันไว้ เลี ้ยงนาย” และการที่บอ่ นชนไก่มีนกั การเมืองบางคนอยูเ่ บื ้องหลัง เพราะ
นักการเมืองเหล่านี ้ใช้ บอ่ นชนไก่เป็ นสถานที่แสดงความสัมพันธ์กบั ผู้มีอํานาจในสังคมให้ กบั ชาวบ้ านที่เข้ า
บ่อนได้ เห็นเป็ นการเสริมสร้ างสะสมบารมี บ่อนจึงเป็ นช่องทางไต่เต้ าของนักการเมืองในฐานะที่ตนเอง
สามารถเข้ าถึงอํานาจและผลประโยชน์เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อชาวบ้ านในการเลือกตังต่
้ อไป
3.3.3 บ่ อนกับการจัดการชนไก่
การพนันชนไก่จะเกิดขึ ้นไม่ได้ ถ้าปราศจากบ่อนชนไก่ บ่อนจึงเป็ นสถานที่ที่เชื่อมโยงบุคคล/กลุม่ คนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องมายกระดับความสัมพันธ์ซงึ่ ไม่ใช่แค่การชนไก่เท่านัน้ แต่ยงั ผลในการสานต่อและกระชับ
ความสัมพันธ์ด้านอื่นๆด้ วย
ในด้ านการพนันชนไก่ บ่อนจะเป็ นตัวกลางในการจัดการให้ มีการชนไก่ ซึง่ จะมีขนตอนการชนไก่
ั้
ดงั นี ้
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การนําไก่ ออกชน ไก่ที่นําออกชนได้ ต้องผ่านการทํานุบาํ รุงและฝึ กซ้ อมมาแล้ วเป็ นอย่างดี สภาพของ
ไก่อยูใ่ นสภาพกําลังคึกและแข็งแรงเต็มที่ ในคํ่าคืนก่อนจะถึงรุ่งเช้ าซึง่ เป็ นวันที่จะนําไก่ออกชน เจ้ าของไก่
จะต้ องคอยดูแลว่าไก่นอนหลับเป็ นปกติหรื อไม่ มีอะไรมากวนให้ ไก่ตนื่ ตกใจหรื อเปล่า
นอกจากการหลับนอนของไก่แล้ ว ยังมีเคล็ดสําหรับให้ สงั เกตดูไก่ตวั ที่จะออกชนว่าจะแพ้ หรื อชนะ นัน่ คือ
ถ้ าไก่ยอบตัวนอนตามสบายและนอนหลับสนิท แสดงว่ามีโอกาสชนะมากกว่าแพ้
้ ควรนํากาออกชนเป็ นอันขาด
แต่ถ้าไก่ยืนหลับ หัวตก แสดงว่าไก่มีโอกาสแพ้ มากกว่าชนะ ดังนันไม่
นอกจากนัน้ ให้ จดจําทิศที่ไก่นอนหันหัวไปทางทิศนันให้
้ ดี ถึงเวลาเช้ าจะนําไก่ออกจากบ้ านหรื อออกจากซุ้ม
ให้ ออกไปในทางทิศเดียวกันกับที่ไก่นอนหันหัว จึงจะได้ ชยั ชนะ
เคล็ดลับอีกอย่างหนึง่ ในการดูลกั ษณะไก่นอนเพื่อให้ ไก่ได้ รับชัยชนะในการชนก็คือ ให้ สงั เกตดูแม่ไก่ที่
กําลังฟั กไข่อยูใ่ นเล้ าว่าแม่ไก่หนั หัวไปในทางทิศใด ในคืนก่อนจะนําไก่ออกชนให้ จําไว้ ให้ แม่น เมื่อนําไก่ไป
ถึงสนามและเอาเข้ าประจําที่ในสังเวียน ควรหันหน้ าไก่ที่จะปล่อยเข้ าชนให้ ตรงกับทิศที่แม่ไก่นอนฟั กไขหัน
หน้ า เพื่อที่วา่ ไก่จะได้ ทรหดอดทน และมีความพากเพียรในการต่อสู้เฉกเช่นเดียวกับที่แม่ไก่ทรหดและ
พากเพียรต่อการฟั กไข่ หรื อเมื่อไก่เราเข้ าชนแล้ วตกเป็ นเบี ้ยล่าง ถูกคูต่ อ่ สู้ถล่มเล่นงานจนยํ่าแย่ ย่อพลิก
สถานการณ์ กลับมาเอาชนะได้ เช่นเดียวกับแม่ไก่ที่พลิกไข่ให้ กลับข้ างฟั กต่อได้
การถือโชคลางในการนําไก่ออกชนประการหนึง่ ก็คือ เวลานําไก่ออกจากบ้ านมาชนห้ ามมีผ้ รู ่วมทาง ร่วม
ขบวนเดินทางไปพร้ อมๆกัน 4 คนเพราะจะเท่ากับจํานวนผู้หามศพไปป่ าช้ า ถือว่าเป็ นอัปมงคลอย่างยิ่ง ไม่
ควรกระทําหรื อห้ ามไม่ให้ นําไก่ออกชนคราเดียวกัน 4 ตัว ซึง่ เป็ นนัยความหมายประหนึง่ ไก่ 4 ตัวช่วยกัน
หามเจ้ าของไปฝั งเช่นกัน
หรื อเวลานําไก่ออกชน ถ้ าเจอขบวนแห่ศพ หรื อรถขนโลงศพแล่นผ่านตัดหน้ า หรื อผ่านบ้ านซึง่ มีคนตาย
้
ที่บ้าน ควรล้ มเลิกนําไก่ออกชนในวันนันเสี
้ ย เพราะเอาไปชนเมื่อไหร่มีแต่แพ้ เมื่อนัน้
ตังศพไว้
การเปรียบไก่ เจ้ าของไก่จากที่ตา่ งๆจะนําไก่มาเปรียบไก่เพื่อจับคูไ่ ก่ชนว่าเหมาะสมว่าจะได้ ชนหรื อไม่
เมื่อได้ คทู่ ี่เหมาะสมและไม่เสียเปรี ยบคูต่ อ่ สู้เสร็ จแล้ ว ยังต้ องทําการตกลงวางเงินเดิมพันกัน เมื่อเป็ นที่พอใจ
กันทังสองฝ่
้
าย ก็จะแจ้ งไปยังฝ่ ายกรรมการประจําบ่อนให้ ลงทะเบียนและจัดลําดับที่จะได้ ลงสังเวียนชนไก่
พร้ อมกับวางเงินเดิมพันไว้ กบั คณะกรรมการ กรรมการจะนําสีมาป้ายที่แข้ งไก่ทงคู
ั ้ เ่ ป็ นการบอกให้ ร้ ูวา่ ไก่ตวั
นันมี
้ คชู่ นแล้ ว เจ้ าของไม่มีสทิ ธิ์นําไก่ไปเปรี ยบกับไก่ชนตัวอื่น
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ส่วนวิธีการเปรี ยบไก่ไม่ให้ เสียเปรี ยบนัน้ มีเทคนิคหรือเคล็ดลับที่สามารถเปิ ดเผยได้ หลายประการขึ ้นอยู่
กับประสบการณ์ของเจ้ าของไก่ชนซึง่ พอจะถ่ายทอดออกมาได้ ดงั นี ้
กรณีการนําไก่ออกไปชนเองจะต้ องมีการดูไก่เปรี ยบให้ ขาดให้ ได้ เปรี ยบทางชันเชิ
้ ง และดูให้ ออกว่าไก่เรา
ได้ เปรี ยบอะไรเสียเปรี ยบอะไรถ้ าประเมินได้ แล้ วก็วางเดิมพันกันเลย นอกจากนันตอนเปรี
้
ยบไก่ก่อนลงเดิม
พันให้ ดวู า่ ซุ้มไก่ที่เราจะตีด้วยนันเป็
้ นซุ้มแบบไหนเช่น เป็ นซุ้มใหญ่ มีทนุ เยอะ และเจ้ าของซุ้มเป็ นคนชอบ
ต่อแล้ วดูวา่ เขาตีได้ แค่ไหนซึง่ เป็ นหลักกว้ างๆที่ยดึ ถือกันมา แต่แท้ จริงแล้ วการเปรี ยบไก่เป็ นการช่วยไก่อีก
ทางหนึง่ ถ้ าต้ องการเอาชนะ เพราะไก่เปรี ยบกันเองไม่ได้ การเปรี ยบไก่จงึ เป็ นการประเมินอุปกรณ์การต่อสู้
ขันต้
้ นของทังสองฝ่
้
าย ก่อนตัดสินว่าจะสามารถเอาชนะคูต่ อ่ สู้ได้ หรื อไม่
โดยปกติการเปรี ยบไก่จะทํากันที่บอ่ นไก่ช่วงเวลาเช้ าแต่ปัจจุบนั นิยมกันนําไก่มาเปรี ยบช่วงสายเวลา 11
นาฬกิ า และเริ่มทําการชนไก่กนั ตอนบ่ายโมง การเปรี ยบไก่นนั ้ เจ้ าของบ่อนมีบทบาทสําคัญในการเชื่อม
ประสานให้ เจ้ าของไก่นําไก่มาเปรี ยบกัน ขณะเปรี ยบไก่จะมีบรรยากาศของการต่อรองใช่เล่ห์เหลีย่ มละ
ข้ อมูลเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความได้ เปรี ยบฝ่ ายตรงข้ าม เฉพาะไก่ชนที่มีชื่อเสียงมีประวัตชิ นชนะมาหลายครัง้ หรื อ
เจ้ าของไก่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ในความเป็ นนักเลงใจถึง ถ้ ามีการตกลงชนกันแล้ ว ก็จะมีการวางเงินเดิมพัน
สูง ซึง่ วงเงินเดิมพันสูงดังกล่าวจะทําให้ บอ่ นชนไก่นนได้
ั ้ รับการกล่าวถึงเป็ นการดึงบรรดาเซียนพนันให้ เข้ า
บ่อนมากขึ ้น
การเปรี ยบไก่ชนจะใช้ วิธีเทียบเคียงรูปร่างนํ ้าหนักให้ พอๆกัน บางคนดูละเอียดถึงกับต้ องชัง่ นํ ้าหนักดังนัน้
ทางเจ้ าของบ่อนต้ องมีเครื่ องชัง่ นํ ้าหนักไว้ เผื่อ ประกอบทังการดู
้
รูปร่าง ดูความสูงตํา่ ดังนันการเปรี
้
ยบไก่
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ เจ้ าของไก่ได้ พิจารณาไตร่ตรอง และตัดสินใจว่าถ้ าจะให้ ไก่ชนกันไก่ของตนเองจะมีข้อ
ั ้ อกําหนดไว้ ในใจว่าไก่ของตนเอง
ได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบกันอย่างไร และเป็ นธรรมดาอยูเ่ องที่เจ้ าของไก่ตงข้
ต้ องได้ เปรี ยบไก่คตู่ อ่ สู้ หรื อต้ องได้ เปรี ยบไม่อย่างใดอย่างหนึง่ จึงจะยอมตกลงชนด้ วย การชนไก่แต่ละครัง้
ต้ องมีผลการแพ้ ชนหรื อเสมอซึง่ มีโอกาสน้ อยมาก หากถามเจ้ าของไก่ชนตัวที่แพ้ วา่ เพราะเหตุใดไก่ถงึ แพ้
มักได้ คําตอบว่าตัดสินใจผิดพลาดอาจเพราะพิจารณาไม่ดีไม่รอบคอบเช่น ไก่ตนเสียเปรี ยบนึกว่าได้ เปรี ยบ
หรื ออาจเป็ นเพราะขาดประสบการณ์ แม้ วา่ เจ้ าของไก่ชนจะมีความสามารถในการเลี ้ยงไก่ได้ ดี แต่ฝีมือการ
เลี ้ยงอย่างเดียวไม่พอ ต้ องมีความรู้ความสามารถในการเปรี ยบไก่ด้วย หากไม่สามารถหาคูท่ ี่เหมาะสมหรื อ
เปรี ยบไก่แล้ วเป็ นรอง โอกาสที่จะชนะก็เป็ นเรื่ องยาก การเปรี ยบไก่จงึ เป็ นหัวใจหลักที่สําคัญของการชนไก่
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ซึง่ แต่ละคนมีเทคนิควิธีการเปรี ยบไก่ไม่เหมือนกัน เพื่อจะหลีกเลีย่ งข้ อผิดพลาดที่จะเกิดขึ ้น เจ้ าของไก่ที่นํา
ไก่มาเปรี ยบส่วนมากจะอาศัยหลักการดังนี ้
1. นํ ้าหนัก ใช้ ฝ่ามือทังสองโอบรอบอกไก่
้
ให้ นิ ้วหัวแม่มือสอดเข้ าไปใต้ ปีกหรื อทับลงไปบนปี กก็ได้
เพื่อให้ หวั แม่มือจรดกัน ส่วนใต้ อกไก่ที่อยูภ่ ายใต้ อ้ งุ มือปลายนิ ้วกลางจะจรดกันพอดี แล้ วยกไก่ให้ ลอยขึ ้น
จากพื ้น เป็ นการกะนํ ้าหนักไก่ด้วยมือ ถ้ าเห็นว่านํ ้าหนักเท่ากันหรื อใกล้ เคียงกันเป็ นอันใช้ ได้ แต่ต้อง
พิจารณาเพิ่มเติมด้ วยว่า ไม่ใช่นํ ้าหนักไก่ที่อดุ มสมบูรณ์เกินไปขาดการฟิ ตซ้ อมซึง่ ทําให้ เสียเปรี ยบ หากแต่
เป็ นนํ ้าหนักไก่ที่ฟิตซ้ อมมาเท่านัน้
2. อายุ ลําดับต่อมาต้ องดูอายุวา่ ใกล้ เคียงหรื อไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าไก่ของฝ่ ายเราเป็ นไก่
หนุ่มหรื ออายุยงั น้ อยอยูย่ งิ่ ต้ องดูละเอียดเป็ นพิเศษ หากว่าไปชนกับไก่ที่มีอายุมากกว่า และยืดเยื ้อไป
นํ ้าหนักใกล้ เคียงเป็ นใช้ ได้
3. รูปร่าง ไก่ชนบางตัวอาจมีนํ ้าหนักเท่ากันหรื อใกล้ เคียงกันแต่รูปร่างต่างกัน ไก่ที่มีโครงกระดูก
ใหญ่มกั แข็งแรง บึกบึน มีลาํ หักลําโค่นหนักหน่วง แต่มีความอืดอาดช้ ากว่าไก่ที่โครงร่างสูงประเปรี ยว ส่วน
ไก่ที่มีโครงร่างสูงเพรี ยว มักว่องไวปราดเปรียวกว่าไก่ที่มีรูปร่างเตี ้ยแต่ลกู เตะลูกตีมกั เบาไม่หนักหน่วง
รุนแรง ลําหักลําโค่นไม่ดี ถือว่าได้ เปรี ยบไปคนละอย่าง จึงต้ องอาศัยองค์ประกอบด้ านอื่นมาพิจารณา
ประกอบเช่น ชันเชิ
้ ง ประสบการณ์ จิตใจ
นอกจากเรื่ องรูปร่างต้ องดูสดั ส่วนไก่ที่เป็ นรายละเอียดประกอบ ไก่ที่มีรูปร่างหนาไหล่กว้ าง คออวบ
แต่โคนขาเล็กหรื อแข้ งเล็กการทรงตัวย่อมไม่ดี กําลังขาไม่ดี จะยืนระยะได้ ไม่นาน ไก่บางตัวโคนขาใหญ่
แข้ งยาวแต่คอลีบหรื อยาวเก้ งก้ าง ก็ถือว่าเสียเปรี ยบเพราะไก่อกราบไม่มีกําลัง หรื อไก่ไหล่กว้ างอกตัน แต่
คอยาวเก้ งก้ าง เมื่อเปรี ยบกันแล้ วดูคล้ ายได้ เปรี ยบในทางส่วนสูง แต่เป็ นความสูงที่ไม่คอ่ ยมีประโยชน์
เพราะช่วงล่างสันเตี
้ ้ยอาวุธสําคัญอยูท่ ี่ชว่ งล่างมากกว่าช่วงบน จึงกลายเป็ นข้ อเสียเปรี ยบแม้ วา่ จะได้ เปรี ยบ
ในแง่ฉกจิก อีกประการหนึง่ ไก่คอยาว ลําคอมักเล็กและเปราะกว่าไก่คอหนา ถ้ าโดนเตะโดนตีเข้ าบ่อยๆ
มักจะถอดใจได้ ง่าย
ในกรณีที่ทกุ อย่างใกล้ เคียงกัน ต้ องมาดูที่เดือยซึง่ เป็ นอาวุธสําคัญของไก่ชน ไก่มีเดือยย่อมได้ เปรี ยบ
กว่าไก่ไม่มีเดือย ไก่เดือยยาวได้ เปรี ยบกว่าไก่เดือยสัน้ ไก่เดือยใหญ่ยาวได้ เปรี ยบกว่าไก่เดือยยาวเล็ก ไก่
เดือยแหลมได้ เปรี ยบกว่าไก่เดือยทู่ ไก่เดือยตรงได้ เปรี ยบกว่าไก่เดือยโค้ ง ไก่เดือยเล็กบางมักฉีกหรื อหักง่าย
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ไก่บางตัวเดือยใหญ่ยาวและตรงแต่ชี ้ไปตรงข้ างหลัง เวลาเตะคูต่ อ่ สู้สว่ นที่แทงคูต่ อ่ สู้ไม่ใช่สว่ นปลายเดือย
แต่เป็ นด้ านข้ าง ไก่คตู่ อ่ สู้ไม่เกิดแผลฉกรรจ์หรื อได้ รับอันตราย ไม่เหมือนไก่ที่มีเดือยค่อนข้ างตรงแต่เอียง
เข้ าข้ างด้ านในเล็กน้ อย เวลาเตะไก่คตู่ อ่ สู้จะทําให้ เกิดบาดแผลฉกรรจ์ ไก่ประเภทนี ้แม้ จะตีช้าหรื อนานๆตีที
แต่มกั จะตีหกั ตีชกั ตีทีเดียวแพ้ ชนะกันเลย การเปรี ยบคูจ่ ะต้ องพิจารณาให้ ถี่ถ้วน เดือยดีแต่ไม่ตงอยู
ั ้ ใ่ น
ตําแหน่งที่เหมาะสมก็ไม่มีประโยชน์ใดๆ
4. ชันเชิ
้ งและประสบการณ์ ประสบการณ์ในการต่อสู้ของไก่ช่วยในการตัดสินใจเปรี ยบคูไ่ ด้ มาก
ทีเดียว ไก่ที่ผา่ นการต่อสู้มาหลายครัง้ เจ้ าของย่อมรู้จกั ชันเชิ
้ งและวิธีการต่อสู้ของมันดี หากสามารถรู้ได้ วา่
ไก่คเู่ ปรี ยบมีเชิงตีแบบไหนด้ วยจะยิง่ ดี
5. เจ้ าของไก่ ต้ องดูหน้ าคนเปรี ยบด้ วยว่าเป็ นใคร มาจากไหน เป็ นเจ้ าของไก่ที่มีชื่อเสียงหรื อไม่ หาก
เป็ นไก่จากซุ้มที่มีชื่อเสียงยิง่ ต้ องรอบคอบมากขึ ้น ไก่เชิงอ่อนหากเปรี ยบถูกไก่เชิงดีจากซุ้มเช่นนี ้จะเสียไก่
ง่าย
เมื่อได้ เปรี ยบไก่ได้ คเู่ ป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว จะนําไก่ทงสองฝ่
ั้
ายไปให้ กรรมการหรื อเจ้ าของบ่อนหมายเดือย
คือ ใช้ สีทาป้ายที่เดือยเพื่อเป็ นเครื่ องหมายยืนยันชนกันแน่นอน ไม่สามารถนําไก่ที่ถกู ป้ายสีไปเปรียบคูก่ บั
้
้ ายสีที่เดือยจะเป็ นการป้องกันการตกแต่งเดือยขึ ้นภายหลังการเปรี ยบเสร็ จ
คนอื่นได้ อีก นอกจากนันการป
สิ ้น
กลโกงในวงการชนไก่ ในวงการการชนไก่ที่มงุ่ หวังเพื่อชัยชนะประการเดียว ก็จะมีคนไม่ดีบางส่วน
แทรกเข้ ามาในวงการทําให้ เกิดความเสียหายเสียภาพพจน์ของวงไก่ชนส่วนรวม นัน่ คือการโกงคูต่ อ่ สู้ซงึ่ ไม่
เป็ นไปตามกติกา การโกงที่ยงั มีการกล่าวถึงอยูเ่ สมอนอกเหนือจากการแพ้ พนันแล้ วหนีไม่ยอมจ่ายก็คือ
การวางยาไก่กบั การบวดไก่
- การวางยาไก่ หมายถึงวิธีการของคนเลี ้ยงไก่ เจ้ าของไก่หรื อนักพนันไปกลัน่ แกล้ งทําให้ ไก่ของตนหรื อ
ไก่ฝ่ายตรงข้ ามประสบความพ่ายแพ้ เพื่อผลได้ เสียของการพนันขันต่อ ทังนี
้ ้เพราะชาวบ้ านผู้ที่ชอบเล่นพนัน
ขันต่อบางคนจะเห็นแก่ได้ แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่คํานึงถึงศักดิศ์ รี หรื อมีความละอายใจ คนจําพวกนี ้ในกลุม่ ที่
ชอบการชนไก่ถือกันว่าเป็ นมีจิตใจสกปรกไม่น่าคบ เห็นแก่ตวั การวางยาไก่กระทําได้ หลายวิธีเช่น การ
กรอกยาพิษ การใส่สารพิษหรื อสารออกฤทธิ์ทําให้ เกิดอาการอ่อนเพลีย มึนเมา กลิน่ หรื อของแปลกปลอมที่
สามารถทําให้ ไก่คตู่ อ่ สู้เกิดอาการหวาดกลัว จึงต้ องยอมแพ้ ในที่สดุ
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- การบวดไก่ หมายถึง การที่เจ้ าของไก่หรื อผู้ที่ชอบการชนไก่บางคน นําไก่ที่มีชนเชิ
ั ้ งลีลาการชนที่เก่ง
แต่จิตใจไม่ดี ไม่มีความอดทน เมื่อถูกคูต่ อ่ สู้ตีเพียงเล็กน้ อยก็วงิ่ หนีเอาง่ายๆ เคยพ่ายแพ้ ในบ่อนมาแล้ ว
้ งชนเก่ง แต่มีจิตใจไม่ดีและไม่มีความอดทน เมื่อหมดยก นํามาให้ นํ ้าจนสดชื่น
หรื อการนําไก่ที่มีลีลาชันเชิ
รู้สกึ ตัว รู้ถึงความเจ็บปวด จะไม่ยอมสู้ไก่อีกเรี ยกว่าไก่ออกนํ ้า ต้ องถูกปรับให้ แพ้ เมื่อรอให้ ไก่มีสภาพ
ร่างกายสมบูรณ์ จึงเอามาทดลองซ้ อมคูด่ ใู หม่ หากปรากฏว่ายังสู้และมีลีลาการชนที่ดีเหมือนเดิม จึงเอา
กลับมาซ้ อมใหม่แล้ วนําไปเปรี ยบชนในบ่อนอีกครัง้ โดยครัง้ นี ้จะเดิมพันด้ วยเงินจํานวนน้ อย แต่จะให้ เพื่อน
ฝูงแอบไปเล่นพนันไก่ฝ่ายตรงข้ ามด้ วยเงินจํานวนมาก เพราะเจ้ าของไก่เชื่อว่าจะพ่ายแพ้ เหมือนครัง้ แรก
การป้องกันไก่ชนให้ รอดพ้ นจากการวางยามีอยูห่ ลายวิธีคือ การนําอุปกรณ์ในการให้ ไก่มาเองโดยไม่
ยอมใช้ ของที่ทางเจ้ าของบ่อนจัดไว้ ให้ การมัดปากไก่ไว้ การเช็ดล้ างโดยกรรมการกลางในสังเวียน การกัน้
รัว้ ด้ วยเชือกป้องกันคนแปลกหน้ า การเอากระสอบปูให้ ไก่ก่อนใช้ สมุ่ ครอบ แล้ วต้ องมีอย่างน้ อย 1 คนเฝ้า
อยูต่ ลอดเวลา
การวางเงินเดิมพัน ในการชนไก่ในปั จจุบนั มักจะมีการพนันเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ภายหลังการเปรียบไก่
แล้ วเสร็จก็จะมีการตกลงวางเงินเดิมพัน
1). เมื่อเจ้ าของไก่ทงสองฝ่
ั้
ายตกลงจะชนกันแล้ ว ก็จะไปรวบรวมเงินเดิมพันตามที่ตกลงกันไว้ โดย
เจ้ าของไก่เป็ นคนที่มีโอกาสก่อนใครในการกําหนดวงเงินลงขันว่าจะให้ ใครลงไปเป็ นจํานวนเท่าใด ถ้ าเงิน
เดิมพันมีวงเงินที่เล็กน้ อย 500 -1,000 บาทเจ้ าของไก่อาจจะลงคนเดียวไม่มีการลงขัน แต่ถ้ามีตกลงวงเงิน
เดิมพันที่สงู เกินวงเงินที่เจ้ าของไก่มีอยู่ ก็จะมีการลงขันกับคณะที่ตดิ ตามกันมา หรื อเป็ นไก่ที่มีชื่อเสียง
เชื่อมัน่ ว่าจะชนชนะก็จะมีคนขอร่วมใส่เดิมพันกันมากจนเหลือเงินเดิมพันให้ เจ้ าของไก่น้อยลง ซึง่ สร้ าง
ความลําบากใจให้ กบั เจ้ าของไก่ เพราะถ้ าเจ้ าของไก่ไม่แบ่งเงินเดิมพันให้ กบั เพื่อนฝูงก็จะถูกหาว่าเป็ นคนใจ
แคบ สิง่ ที่สงั เกตพบก็คือ ไก่ชนเก่งมีชื่อเสียงเคยชนชนะมาหลายครัง้ วงเงินเดิมพันก็จะสูง ถ้ าเป็ นไก่ใหม่มา
ชนครัง้ แรกวงเงินเดิมพันก็จะน้ อย และถ้ าคนไหนคิดว่าโอกาสที่ไก่ฝ่ายตนจะชนะมากกว่าฝ่ ายตรงข้ าม และ
ร่วมลงขันเดิมพันได้ น้อยเกินไป ก็อาจจะไปเล่นพนันขันต่อในสังเวียนเพิ่มเติมได้
2). ที่มาของเงินเดิมพัน ถ้ าไก่ชนมาจากซุ้มไก่ที่สงั กัดอยูเ่ งินเดิมพันมาจากของซุ้มและหุ้นส่วนใน
กรณีเจ้ าของไก่เป็ นเจ้ าของซุ้มด้ วย ถ้ าเป็ นไก่ชนชาวบ้ านเจ้ าของไก่มกั จะนําเงินที่เก็บไว้ สว่ นตัวที่ไม่ใช่เงิน
้ มีการระดมเงินจากกลุม่ คณะหรื อกองเชียร์ ถ้ ามีการชนกันเพื่อ
ครอบครัวออกมาวางเดิมพัน นอกจากนันก็
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ศักดิศ์ รี ของชุมชนหมูบ่ ้ าน การระดมเงินมาวางเดิมพันก็จะมาจากชาวบ้ านหมูบ่ ้ านที่มีความใกล้ ชิดกับ
เจ้ าของไก่ชนนัน้
3). วิธีวางเงินเดิมพัน เมื่อได้ เงินครบตามจํานวนที่ตกลงกันไว้ แล้ ง ทังสองฝ่
้
ายก็จะนําเงินไปมอบให้
คณะกรรมการบ่อนเก็บไว้ ทางคณะกรรมการจะเป็ นผู้ออกตัว๋ รับรอง เมื่อเสร็จสิ ้นการชนไก่แต่ละคูร่ ้ ูผลแพ้
ชนะ เจ้ าของไก่ที่ชนะจะนําตัว๋ นันมาแลกเอาเงิ
้
นเดิมพัน โดยทางบ่อนจะหักไว้ 10 เปอร์ เซ็นต์ของวงเงินเดิม
พัน ดังนันเวลาเจ้
้
าของไก่ทงสองฝ่
ั้
ายตกลงวงเงินเดิมพันมักจะเพิ่มค่าหัก 10 เปอร์ เซ็นต์เข้ าไปด้ วยเช่น ตก
ลงวงเงินเดิมพัน 5,000 บาทก็จะเพิ่มเป็ น 5,500 บาท ทังสองฝ่
้
ายต้ องไปรวบรวมเงินเดิมพันมาฝ่ ายละ
2,750 บาท
4). การบอกเลิกการชนไก่ สามารถทําได้ เมื่อก่อนปล่อยไก่ชนลงสังเวียนสังเกตเห็นไก่ของตนเอง
ั้
ายมาขอร้ องไม่ให้ ชนกัน หรื อเจ้ าของไก่ทงสอง
ั้
ผิดปกติ หรื อมีบคุ คลที่ร้ ูจกั สนิทสนมกับเจ้ าของไก่ทงสองฝ่
ฝ่ ายรู้ทีหลังว่าไก่ชนทังคู
้ ม่ าจากแหล่งเดียวกันกล่าวคือ เจ้ าของไก่อาจไปขอไก่มาจากญาติของตนและอีก
ฝ่ ายก็ไปขอซื ้อไก่ชนมาจากญาติคนดังกล่าว ซึง่ ถือว่าเป็ นไก่เหล่าเดียวกันจะไม่ยอมให้ ชนกันเด็ดขาด
หรื อไม่เจ้ าของไก่ทงสองฝ่
ั้
ายรู้จกั สนิทสนมกัน แต่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ อาจให้ เพื่อนฝูงอุ้มไก่มาเปรี ยบก่อนโดยที่
เจ้ าของไก่ตวั จริงจะตามมาทีหลัง ดังนันตอนเปรี
้
ยบไก่จงึ ไม่ร้ ูจกั เจ้ าของไก่ตวั จริงกรณีเช่นนี ้มักจะเรี ยกว่า
“เพื่อนฝูงจะไม่กินกัน” สามารถบอกเลิกได้ มีกรณีคล้ ายคลึงกันอีกกรณีหนึง่ ที่เจ้ าของไก่ทงสองฝ่
ั้
ายเป็ น
ญาติลกู พี่ลกู น้ องกัน อีกฝ่ ายให้ ลกู น้ องในซุ้มไก่นําไก่ไปเปรี ยบแทน จนกระทัง่ นําไก่ลงชนในสังเวียนแล้ วจะ
ขอยกเลิกไม่ได้ เจ้ าของไก่ตวั จริงรู้ลว่ งหน้ าว่าไก่ของตนเองจะชนะ จึงสัง่ ให้ ลกู น้ องไปเล่นพนันขันต่อกับ
เจ้ าของไก่ที่เป็ นญาติแต่อยูฝ่ ่ ายตรงข้ ามแบบออกตัว โดยต่อรองให้ ไก่ฝ่ายตนเองแพ้ ในจํานวนเงินเท่ากับ
เงินลงเดิมพัน เมื่อผลการชนไก่ออกมาเจ้ าของไก่ที่เป็ นญาติเสียเงินเดิมพัน แต่ได้ เงินจากการพนันขันต่อ
การปล่ อยไก่ ชนกัน การปล่อยไก่เป็ นขันตอนสํ
้
าคัญของกระบวนการชนไก่ ส่วนจะมีการถือเคล็ดตาม
ความเชื่อที่มีมาแต่โบราณเช่น ก่อนที่จะนําไก่เข้ าสังเวียนคนปล่อยไก่จะนําไก่เข้ าทางทิศเทวดาจร จะไม่
ยอมปล่อยในทิศผีหลวงเพราะเป็ นทิศต้ องห้ ามจะประสบกับการพ่ายแพ้ ส่วนมากเจ้ าของไก่จะเป็ นผู้ปล่อย
ไก่ให้ ชนด้ วยตัวเอง แต่บางครัง้ ก็มอบหมายให้ คนในกลุม่ ที่ไว้ วางใจกันเป็ นผู้ปล่อย เจ้ าของบ่อนหรื อ
ั้
ายจะนําไก่
กรรมการบ่อนจะทําหน้ าที่เป็ นกรรมการเข้ าไปในสังเวียน ก่อนปล่อยไก่ชนเจ้ าของไก่ทงสองฝ่
ของตนเองมาให้ กรรมการในสังเวียนเช็ดตามบริเวณลําตัวไก่ให้ เรียบร้ อย แล้ วนําไก่ลงจุ่มเท้ าในถังนํ ้าที่
เตรี ยมเอาไว้ เป็ นการป้องกันซึง่ อาจจะมีการเคลือบยาพิษยาสัง่ ตามตัวหรื อทาไว้ ที่แข้ งไก่ จากนันกรรมการ
้
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จะทําการคืนไก่ให้ กบั เจ้ าของหรื อคนปล่อยไก่ คนปล่อยไก่บางคนถือเคล็ดโชคลางก็จะเสกคาถาใส่หวั ไก่
กันตาบอด ทําให้ หนังเหนียวคูต่ อ่ สู้แทงไม่เข้ า เมื่อไก่ทงสองฝ่
ั้
ายเข้ าตีกนั เจ้ าของหรื อผู้ปล่อยไก่ต้องออก
นอกสังเวียนไปอยูใ่ นมุมของตนเอง เหลือไว้ เฉพาะกรรมการเท่านัน้
กรรมการกับกติกาการชนไก่ บ่อนชนไก่ทกุ แห่งจะมีกติกาในการชนไก่ทงที
ั ้ ่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
เป็ นที่รับรู้ในหมูน่ กั เล่นพนันชนไก่ด้วยกัน นอกจากนันบางบ่
้
อนยังนํากฎระเบียบของทางราชการมาติดไว้
เพื่อเป็ นการป้องปรามหรื อเพื่อแสดงออกถึงการให้ ความร่วมมือกับทางราชการ ไม่ฝ่าฝื นกฎระเบียบที่วาง
เอาไว้ สว่ นใหญ่ก็จะห้ ามพกอาวุธเข้ ามาในบ่อน ห้ ามนําสุรามาจําหน่ายหรื อดื่มภายในบ่อน ซึง่ ในทาง
ปฏิบตั มิ กั จะไม่เคร่งครัดในเรื่ องนี ้ การทะเลาะเบาะแว้ งภายในบ่อนส่วนหนึง่ มาจากการดื่มสุราจนคุมสติไม่
อยู่ แทบทุกบ่อนที่สาํ รวจมาไม่มีการติดประกาศ “ห้ ามเล่นการพนัน”
สําหรับกติกาการชนไก่ของแต่ละบ่อนส่วนใหญ่จะคล้ ายๆกัน อาจแตกต่างกันบ้ างในรายละเอียดและ
สํานวนภาษาเช่น กติกาการชนไก่ประจําบ่อนชนไก่ชมุ ชนบ้ านออน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
1. ถ้ าไก่ตวั ใดตัวหนึง่ ตาบอด 2 ข้ าง กรรมการจะจับแพ้ ทนั ที
2. ไก่ทกุ คูถ่ ้ าได้ ชน ยังไม่แพ้ -ชนะ จะต้ องชนให้ ครบ 8 อัน
3. ถ้ าวางเดิมพันทัง้ 2 ข้ าง ห้ ามยกเลิก
4. ถ้ าเดือยตัวใดตัวหนึง่ หลุดหรื อหัก จะต้ องให้ ฝ่ายตรงข้ ามหรื อกรรมการดูก่อนจึงจะใส่ได้
5. ถ้ าตัวใดตัวหนึง่ หนีหน้ ากรรมการ 3 ครัง้ กรรมการจะตัดสินแพ้ ทนั ที
6. ห้ ามวางยาคูต่ อ่ สู้ ถ้ าจับได้ จะปรับให้ แพ้
7. ไก่คไู่ หนที่มีเดิมพันมาก ให้ จดั เข้ าก่อนได้ ทนั ที
8. ถ้ าวางเดิมพันเท่ากัน จะจัดคูต่ ามลําดับก่อนหลังที่วางเดิมพัน
9. ถ้ าขันนํ ้าอันซ้ อมตก 3 ครัง้ ยังไม่นําไก่เข้ าชนถือว่าแพ้ ทนั ที
10. การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็ นเอกฉันท์
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สําหรับกติกาของบ่อนชนไก่ชมุ ชนบ้ านออนนัน้ จะให้ ความสําคัญกับตัวกรรมการที่จะต้ องตัดสินตาม
กติกาอย่างเคร่งครัด เพราะการพนันต่อรองไก่ชนมีเงินต่อรองหมุนเวียนในแต่ละคูเ่ ป็ นจํานวนมาก
กรรมการแต่ละคนจะมีประวัตมิ ีผลงานการตัดสิน และได้ รับเชื่อถือจากผู้ดกู ารชนไก่ สามารถคลี่คลาย
ปั ญหาและชี ้แจงให้ กบั เหล่านักเล่นพนันชนไก่ได้ ชดั เจนในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดมาก่อน ดังตัวอย่างที่
ประสบมาระหว่างการเก็บข้ อมูลกล่าวคือ ระหว่างที่ไก่ชนกันจวนจะรู้ผลแพ้ ชนะกันอยูแ่ ล้ ว จู่ๆก็มีคนดูเกิด
ความตื่นเต้ นสุดขีด โยนเก้ าอี ้นัง่ พลาสติกเล็กๆขึ ้นไปโดนที่ห้อยหลอดไฟส่องสังเวียนแล้ วหล่นลงบนหลังไก่
ชนตัวที่กําลังจะแพ้ เจ้ าของไก่ชนตัวที่กําลังจะแพ้ ปรี่ เข้ ามาอุ้มไก่ของตนเองไม่ยอมให้ ชนต่อโดยอ้ างว่า ไก่
ตนเองโดนเก้ าอี ้หล่นใส่อาจได้ รับบาดเจ็บถ้ าปล่อยให้ ชนต่อก็จะแพ้ ขณะที่คนโยนเก้ าอี ้ได้ รับการยืนยันว่า
ไม่ได้ เชียร์ ไก่ที่กําลังจะแพ้ กรรมการจึงตัดสินให้ ยตุ กิ ารชนไก่คนู่ ี ้และให้ เสมอกันส่วนเงินเดิมพันให้ คนื กับ
เจ้ าของไก่ทงสองฝ่
ั้
ายโดยหักเปอร์ เซ็นต์เงินเดิมพัน 10 เปอร์ เซ็นต์เข้ าบ่อน คนที่เล่นพนันต่อรองฝ่ ายไก่ที่จะ
ชนะยอมรับผลการตัดสิน แต่ให้ เสียดายเงินที่จะได้ จากการต่อรองที่หลุดลอยหายไป กรรมการที่สามารถ
ตัดสินแก้ ไขสถานการณ์ซงึ่ อาจอยูน่ อกกติกาที่ระบุไว้ และสร้ างความพอใจให้ กบั นักพนันทังสองฝ่
้
าย เป็ น
การพิสจู น์ถงึ ความมีฝีมือที่แท้ จริ งและได้ รับความเชื่อถือ จะทําให้ บอ่ นชนไก่นนได้
ั ้ รับความไว้ วางใจและจะ
มีคนเข้ าบ่อนเพิ่มขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากทางบ่อนชนไก่ 4 แห่งในจังหวัดลําพูน ได้ จ้างทีมกรรมการตัดสินชนไก่
ชุดเดียวให้ มาทําหน้ าที่ตดั สินการชนไก่โดยเฉพาะ โดยทางบ่อนชนไก่จะกําหนดเวลาชนไก่ไม่ให้ ชนกัน
การควบคุมเวลาชนไก่ การจัดการพนันชนไก่ตามบ่อนโดยปกติ ทุกบ่อนจะมีการกําหนดเวลาชนไก่
เป็ นยกหรื อบางแห่งเรี ยกว่า “นํ ้า” คําว่านํ ้ามาจากการนําขันเจาะรูที่ก้นแล้ วไปวางไว้ ในขวดโหลที่บรรจุนํ ้า
เอาไว้ จนกระทัง่ นํ ้าไหลเข้ าไปในขันจนเต็มทําให้ จมลงไปนอนก้ นโหล อย่างนี ้จะนับเป็ นหน่วยเวลาชนไก่วา่
1 นํ ้าถ้ านับเทียบเวลาตามนาฬกิ าก็ประมาณ 20 นาที การนับเวลาจะเริ่มขึ ้นเมื่อทําการปล่อยไก่ลงชนใน
สังเวียน แล้ วเริ่มวางขันเจาะรูลงไปในโหลจนกระทัง่ ขันจมจึงพักยกนําไก่ไปให้ นํ ้า โดยปกติทางบ่อนจะ
กําหนดให้ ไก่แต่ละคูช่ นกันไม่เกิน 8 ยก ถ้ าครบแปดยกยังไม่ร้ ูผลแพ้ ชนะถือว่าเสมอกันหรื อ “กินกันไม่ลง”
ทางบ่อนก็คืนเงินเดิมพันแต่ยงั คงเก็บค่าเปอร์ เซ็นต์ชนไก่ 10 เปอร์ เซ็นต์อยู่
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการกําหนดเวลาในการชนไก่แต่ละบ่อน ยังคงใช้ ขนั วางไว้ ในขวดโหลบรรจุนํ ้า มีเกราะ
สําหรับตีรัวบอกสัญญาณ บ่อนที่ทนั สมัยจะใช้ กริ่งไฟฟ้าและมีอกั ษรตัววิง่ ในระบบดิจิตอล
ก่อนการนําไก่เข้ าชนในสังเวียน ทางคณะกรรมการจะตีเกราะให้ สญ
ั ญาณและประกาศผ่านเครื่ อง
ขยายเสียงให้ เจ้ าของไก่เตรี ยมนําไก่เข้ าสังเวียนล่วงหน้ า 5 นาที โดยใช้ ขนั เจาะรูใบเล็กลงไปในขวดโหล รอ
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จนขันจมไปถึงก้ นขวดโหลเทียบได้ เวลาเตรี ยมได้ 5 นาที จากนันกรรมการจั
้
บเวลาก็จะทําการตีเกราะเป็ น
สัญญาณเริ่มการชนไก่ ส่วนบ่อนทันสมัยก็จะใช้ วธิ ีกดกริ่งไฟฟ้าพร้ อมกับประกาศผ่านเครื่ องขยายเสียงให้
เจ้ าของไก่นําไก่ที่เปรี ยบไว้ แล้ วมาชน
เนื่องจากบางวันมีไก่ที่เปรี ยบได้ พร้ อมที่จะชนกันหลายคู่ ทางบ่อนจะมีสงั เวียนสํารองอีก 2 สังเวียน
ตามกฎระเบียบ บางบ่อนอาจมีมากกว่านัน้ และจะกําหนดเวลาชนพร้ อมๆกัน เมื่อหมดยกหรื อหมดเวลาที่
กําหนดไว้ 20 นาที ทางกรรมการสังเวียนให้ เวลาพักยก 20 นาทีพร้ อมกับปล่อยไก่ชนคูต่ อ่ ไปลงในสังเวียน
้ าในสังเวียนหลักมีไก่ชนกันครบ 4 ยกยังไม่ร้ ูผลแพ้
หมุนเวียนสลับกันจนกว่าจะรู้ผลแพ้ ชนะ นอกจากนันถ้
ชนะขณะเดียวกันก็มีไก่คอู่ ื่นที่มีเดิมพันติดปลายแข้ งสูงรอคิวอยู่ ก็จะทําการย้ ายไก่ชนคูน่ นไปชนในสั
ั้
งเวียน
สํารองแล้ วนําคูไ่ ก่ชนที่มีเดิมพันสูงปล่อยลงชนในสังเวียนแทน
การเซียร์ ไก่ การเชียร์ ไก่สว่ นหนึง่ ของพิธีกรรมถอดตัวตนของความเป็ นมนุษย์เข้ าสูส่ ภาวะของ
การเผชิญหน้ ากับศัตรูที่ต้องแสดงออกถึงความกล้ าหาญไม่กลัวใคร จิตใจของเราเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของตัว
ไก่ ทําให้ การแสดงออกของเราคล้ ายคลึงกับการต่อสู้ของไก่
หลังจากทําการปล่อยไก่ตามความเชื่อของแต่ละฝ่ ายเรี ยบร้ อยแล้ ว เสียงตะโกนเชียร์ บอกให้ ไก่ตวั เองตีคู่
ต่อสู้ของเจ้ าของไก่ทงสองฝ่
ั้
าย กองเชียร์ และผู้ชมที่สง่ เสียงเชียร์ ไก่ที่ตนเองชอบอย่างสนุกสนาน ดังเป็ น
ระยะๆประกอบด้ วยเสียงเฮ ยิ่งเฉพาะไก่ฝ่ายตนได้ เปรี ยบก็ยิ่งส่งเสียงดัง ส่วนเจ้ าของไก่ฝ่ายที่เป็ นรองก็ไม่
ยอมแพ้ ส่งเยงเชียร์ ด้วยเหมือนกัน อากัปกริ ยาของเจ้ าของไก่เมื่อไก่ฝ่ายตนตีคตู่ อ่ สู้ ก็จะโบกสะบัดผ้ าหรื อ
ผ้ าเข้ ากับฝ่ ามือ เหมือนกับพยายามสื่อให้ ไก่ของตนรู้วา่ “ตีมนั เข้ าไป” ด้ วยความตื่นเต้ น เร้ าใจ สะใจ เมื่อไก่
ของฝ่ ายตนตีคตู่ อ่ สู้ เจ้ าของไก่และกองเชียร์ ก็จะแสดงอาการโยกตัวช่วย หรื อบางทีก็ลกุ ขึ ้นเชียร์ อย่างลืมตัว
เจ้ าของไก่บางราย เมื่อไก่ของตนตีคตู่ อ่ สู้จนเสียหลัก ถึงกับเคลื่อนตัวเข้ าไปใกล้ ไก่ บางครัง้ ก็กระโดดเข้ าไป
ในสังเวียน ทําให้ กรรมการในสังเวียนต้ องมากันตัวให้ กลับไปนัง่ ที่เดิม เพราะกลัวจะไปสัมผัสไก่ตวั ใดตัว
หนึง่ เป็ นผลให้ ถกู ปรับแพ้ ได้ และยิ่งเมื่อไก่ของตนประสบชัยชนะด้ วยแล้ วก็จะมีอาการลิงโลด กระโดดโลด
เต้ นโดยไม่ร้ ูตวั ร่ายรํ า แสดงความสะใจ หรื อแม้ กระทัง่ จูบไก่ของตนเอง ภายใต้ ชยั ชนะมันหมายถึงการได้
เงินเดิมพัน และราคาค่าตัวไก่ก็จะได้ เพิ่มขึ ้นด้ วย ไก่บางตัวราคา 1,000 บาท หลังจากที่ชนชนะอาจมีราคา
ถึง 5,000 – 10,000 บาท ก็เป็ นได้
การให้ นํา้ ไก่ การให้ นํ ้าไก่เป็ นสิง่ จําเป็ นในการชนไก่เป็ นอย่างยิ่ง เพราะถ้ าให้ นํ ้าไก่ไม่เป็ นโอกาสแพ้
มีมาก มือนํ ้าหรื อผู้ให้ นํ ้าไก่เก่งๆ วิธีให้ นํ ้าไก่ก่อนชน ท่านต้ องใช้ ผ้ามุ้งบางๆชุบนํ ้าเช็ดตัวให้ ทวั่ ตัวทุกเส้ นขน
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แต่อย่าให้ ปีกเปี ยก แล้ วเช็ดให้ แห้ งให้ กินข้ าวสุก จนอิ่มแล้ วปล่อยให้ เดินเพื่อจะได้ ขยายตัว และแต่งตัวให้
เรี ยบร้ อยก่อนนําไก่ออกชน เมื่อไก่ชนกันครบยก 20 นาทีทางกรรมการควบคุมเวลาจะส่งสัญญาณพักยก
เจ้ าของไก่แต่ละฝ่ ายจะนําไก่ออกมาจากสังเวียนมาให้ นํ ้าไก่ การให้ นํ ้าไก่ระหว่างพักยก เพื่อระบายความ
ร้ อนออก ลดอาการหอบ เอาผ้ าชุบนํ ้าเช็ดอกและใต้ ปีกเสียก่อนจึงค่อยเช็ดตามตัวให้ ทวั่ เมื่อไก่หายหอบให้
ตรวจบาดแผลตามหัว ตามตัวว่ามีผิดปกติหรื อไม่ ตรวจดูตา ตรวจดูปากให้ เรี ยบร้ อย ถ้ าปากฮ้ อให้ เตรี ยม
ผูก ถ้ าตาหรี่ ก็ควรเสนียดตา หรื อถ่างตา เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ กินข้ าวสุกที่บดไว้ ประมาณ 3-4 ก้ อน
แตงกวาแช่นํ ้ามะพร้ าวอ่อน พอให้ อิ่ม จากนันจึ
้ งเอาผ้ าปิ ดตาเพื่อให้ ไก่พกั ผ่อนประมาณ 5 นาที เมื่อใกล้ จะ
ถึงเวลาชนต่อก็ปล่อยให้ ไก่ถ่ายอุจจาระถ้ าไม่ถ่ายก็เอาขนไก่หกั แล้ วแหงเข้ ารูก้นให้ ร้ ูสกึ ระคายเคืองและเบ่ง
อุจจาระออกมา เอาผ้ าชุบนํ ้าอุน่ มาเช็ดตามตัว ตามหน้ าแข้ ง ขาให้ ทวั่ บริ เวณที่ถกู ตี แล้ วปล่อยให้ เดิน ก่อน
นําไก่ชนเข้ าสูส่ งั เวียนต่อไป
(File:///E:/วิธีการเลี ้ยงไก่สาํ หรับชน%20-%20ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับ%20ไก่ชน.htm)
- การให้ นํา้ ไก่ หมายถึงการให้ นํ ้าไก่ระหว่างพักยก เมื่อไก่ชนกันครบ 20 นาทีทางกรรมการควบคุมเวลาจะ
ส่งสัญญาณพักยก เจ้ าของไก่แต่ละฝ่ ายจะนําไก่ออกมาจากสังเวียนมาให้ นํ ้าไก่ เพื่อระบายความร้ อนออก
ลดอาการหอบ พร้ อมกับเช็ดหน้ าเช็ดตาไก่ใช้ ขนไก่ล้วงคอเอาเสมหะออก เมื่อไก่หายหอบก็จะทําการปฐม
พยาบาลตบแต่งบาดแผล หลังจากนันจะทํ
้ าการป้อนอาหาร อาจเป็ นข้ าวสุก กล้ วยสุก เอายาแก้ ปวดหรื อ
ยาบํารุงร่างกายให้ ไก่กิน จากนันจึ
้ งใช้ นํ ้าอุน่ เช็ดหน้ าลําตัวไก่อีกครัง้ ที่ใช้ นํ ้าอุน่ เพื่อหลีกเลี่ยงไก่เป็ นตะคริ ว
จากนันจึ
้ งเอาผ้ าปิ ดตาเพื่อให้ ไก่พกั ผ่อน เมื่อใกล้ จะถึงเวลาชนต่อก็ปล่อยให้ ไก่ถ่ายอุจจาระถ้ าไม่ถ่ายก็เอา
ขนไก่หกั แล้ วแหงเข้ ารูก้นให้ ร้ ูสกึ ระคายเคืองและเบ่งอุจจาระออกมา สุดท้ ายจะตบแต่งเช็ดหน้ าเช็ดลําตัวอีก
ครัง้ ก่อนนําไก่ชนเข้ าสูส่ งั เวียนต่อไป
การประกาศผลแพ้ ชนะในการชนไก่ ในบ่อนชนไก่จะเป็ นที่รับรู้เป็ นอย่างดีกบั ทุกคนว่า จะต้ องทํา
การชนไก่จนกระทัง่ รู้ผลแพ้ ชนะยกเว้ นเมื่อไก่ชนกันครบ 8 ยก ซึง่ กรรมการประจําสังเวียนชนไก่จะเป็ นผู้
ตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ที่ปฏิบตั สิ ืบกันมา จากปั ญหาที่เคยพบในการชนไก่มาออกเป็ นกติกาประจําบ่อน
แต่ละบ่อนชนไก่จะออกกติกาคล้ ายกันเป็ นส่วนใหญ่ ยกกรณีกติกาของบ่อนแห่งหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม่มี
ว่า
1) ถ้ าพิสจู น์ได้ วา่ ไก่ตวั หนึง่ ตัวใดถูกวางยา กรรมการบ่อนมีสทิ ธิ์ยกเลิกคืนเงินเดิมพัน หรื อถ้ ารู้วา่ ฝ่ ายใด
เป็ นคนวางยา กรรมการบ่อนมีสทิ ธิ์ปรับให้ ฝ่ายนันแพ้
้ และให้ ฝ่ายที่โดนวางยาเป็ นฝ่ ายชนะได้
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2) เมื่อให้ นํ ้าระหว่างพักยกครบกําหนดเวลา ถ้ าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ยังไม่นําไก่เข้ าสังเวียน กรรมการจะให้
วางขันซ้ อมในโหลนํ ้า 3 ครัง้ ถ้ ายังไม่นําไก่ชนเข้ าสังเวียนแสดงว่าไก่ตวั นันยอมแพ้
้
3) เมื่อไก่ตวั ใดตัวหนึง่ โดนตีตาบอดทัง้ 2 ข้ าง ให้ กรรมการบ่อนจับแพ้
4) เมื่อไก่ตวั ใดหนีหน้ าไม่ยอมสู้ ให้ กรรมการจับมาสู้ใหม่ ถ้ าครบ 3 ครัง้ ยังไม่ส้ ใู ห้ ถือว่าแพ้
5) เจ้ าของไก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ ยอมแพ้ ให้ ถือว่าแพ้
6) ในขณะที่ไก่กําลังชนกัน ถ้ าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ไปถูกไก่ ไก่ฝ่ายนันจะถู
้ กปรับให้ แพ้
อนึง่ นอกเหนือจากกติกาตัดสินแพ้ ชนะของไก่ ยังขึ ้นอยูก่ บั การตัดสินใจของเจ้ าของไก่ชนแต่ละฝ่ าย
ด้ วย ดังจะเห็นได้ จากเจ้ าของไก่แต่ละฝ่ ายกําลังตกลงกันเพื่อให้ ยตุ ขิ ณะที่ไก่กําลังชนกันก่อนจะรู้ผลแพ้ ชนะ
เมื่อเห็นอีกฝ่ ายหนึง่ สู้ไม่ได้ และกําลังจะพ่ายแพ้ โอกาสที่จะพลิกกลับมาเป็ นฝ่ ายชนะแทบไม่มี บรรดาผู้ชม
การชนไก่ก็จะพูดเป็ นข้ อเสนอ ให้ เจ้ าของไก่ที่มีโอกาสจะชนะให้ แสดงความมีนํ ้าใจ โดยให้ เจ้ าของไก่ฝ่ายจะ
ชนะยอมจ่ายเงินบางส่วนให้ กบั เจ้ าของไก่ฝ่ายที่กําลังจะแพ้ เพื่อเจ้ าของไก่จบั ไก่ของตนเองออกจาก
สังเวียนเป็ นการยอมแพ้ คล้ ายๆกับพี่เลี ้ยงโยนผ้ าขาวขึ ้นในเวทีชกมวยเพื่อแสดงออกของการยอมแพ้ ขณะที่
นักมวยทัง้ 2 ฝ่ ายกําลังชกอยู่ การที่เจ้ าของไก่ฝ่ายที่กําลังชนะยอมจ่ายเงินบางส่วนเพื่อให้ เจ้ าของไก่ฝ่าย
ตรงข้ ามยอมแพ้ จึงเปรี ยบเหมือนกับการแบ่งปั นกําไรจากเงินเดิมพันคืนให้ กบั เจ้ าของไก่ที่จะแพ้ อีกทังยั
้ ง
แสดงให้ เห็นว่าเป็ นคนใจกว้ างมีนํ ้าใจ ไม่เอาแต่ได้ ฝ่ายเดียว จํานวนเงินที่เจ้ าของไก่ฝ่ายจะชนะจ่ายไม่
้ ้ต้ องดูที่การเล่นพนันขันต่อของ
แน่นอน ขึ ้นอยูก่ บั วงเงินเดิมพัน ถ้ าวงเงินเดิมพันมากเงินที่จา่ ยคืนก็มากทังนี
เจ้ าของไก่แต่ละฝ่ ายด้ วยด้ วย เพราะบางครัง้ เพื่อนฝูงและฝ่ ายเจ้ าของไก่ที่กําลังจะแพ้ อาจจะเสียเงินเดิมพัน
แต่อาจจะได้ จากการเล่นพนันต่อรองรอบสังเวียน
เคล็ดลับให้ ไก่ กนิ นํา้ ผ่ านเงินเดิมพัน เมื่อไก่ที่ชนชนะกลับมา ก็มีเคล็ด นัน่ คือให้ ไก่กินนํ ้าผ่าน
เดิมพัน ขันแรกเมื
้
่อนําไก่มาถึงซุ้มให้ ดแู ลบาดแผล ทําความสะอาดไก่ให้ เรี ยบร้ อยหมดจดเสียก่อน จากนัน้
จึงนําเงินเดิมพันมาพับตามยาวให้ เป็ นเหมือนรางนํ ้า เอาด้ านหนึง่ จ่อปากไก่ไว้ แล้ วเทนํ ้าสะอาดให้ ไหลไป
ตามรางเข้ าปากไก่ให้ ไก่กิน เอาเคล็ดว่าในคราวหน้ าในคราวหน้ าจะได้ กินเงินเดิมพันมาอีก ถ้ าจะให้ ขลัง
จริ งๆ ท่านให้ เก็บนํ ้าราดไก่ในสนามกับผ้ าให้ นํ ้าไก่กลับมาด้ วย แล้ วใช้ ผ้าให้ นํ ้าไก่ชบุ นํ ้าราดไก่บดิ ให้ นํ ้าให้
นํ ้าไหลตามรางเงินให้ ไก่กิน หลังจากให้ ไก่กินนํ ้าผ่านเงินเดิมพันแล้ ว ให้ เอาเงินทังหมดลู
้
บหัวไก่ไปยังปลาย
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หาง แล้ วนําเงินมาลูบงอยปากไล่ละลงไปที่อกจนถึงแข้ งถึงเดือย เอาฟ่ อนเงินตบเบาๆที่ปากที่แข้ งที่เดือย
พร้ อมกับบอกกับไก่ชนชนะได้ เงินเดิมพันกลับมาอีก
การซือ้ ขายไก่ ชน ในบริ เวณบ่อนชนไก่มีการติดต่อซื ้อขายไก่ชน หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ เป็ นการใช้
้ ้การซื ้อขายไก่ไม่ใช่กิจการของบ่อนชนไก่โดยตรง แต่เป็ นผล
บ่อนชนไก่เป็ นตลาดนัดซื ้อขายไก่ชน ซึง่ ทังนี
จากไก่ที่ชนชนะในสังเวียน ถ้ าไก่ชนตัวใดมีลีลาการชนที่เก่งกาจเป็ นที่ถกู ใจของกลุม่ ที่ชอบเล่นพนันชนไก่ ก็
จะมีกลุม่ คนมาถามขอซื ้อไก่จากเจ้ าของไก่ คนที่มาถามขอซื ้อดังกล่าวอาจเป็ นแมวมองของซุ้มไก่ดงั ที่
ตระเวนดูไก่เก่งตามบ่อนต่างๆ หรื อเซียนพนันที่เห็นอนาคตของไก่ชน ที่สามารถเลือ่ นชันถู
้ กนําไปชนใน
บ่อนที่มีการเดิมในวงเงินที่สงู ขึ ้น ขณะที่เจ้ าของไก่คนเดิมมีเงินน้ อยไม่พอจะเล่นเดิมพันด้ วยเงินมากมาย
้ การซื ้อขายไก่ชนไม่มีราคากําหนดตายตัวขึ ้นอยูก่ บั การต่อรองราคาจน
ส่วนใหญ่จะยอมขายไก่ตวั นันไป
เป็ นที่พอใจกันทังสองฝ่
้
าย ไก่ชนที่มีราคาแพงนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่างอาทิเช่น ไก่ชนที่มีลีลาการชนที่
เก่งมาก สถิตชิ นะบ่อยครัง้ ถ้ าผ่านการเป็ นคูเ่ อกมีวงการพนันขันต่อด้ วยเงินจํานวนมากจะมีราคาแพง ถ้ าไก่
นันมี
้ รูปร่างงามจะมีราคาดี เมื่อเปรี ยบเทียบกับไก่ที่มีรูปร่างไม่งามถึงชนเก่งก็จะมีราคาถูก และที่สําคัญก็
ขึ ้นอยูก่ บั เจ้ าของไก่ด้วย ถ้ าเจ้ าของไก่มีชื่อเสียงหรื อไก่สงั กัดซุ้มจะมีราคาแพงเมื่อเทียบกับเจ้ าของเป็ น
ชาวบ้ านจะมีราคาถูก
3.4.การเล่ นพนันชนไก่
3.4.1.กลุ่มคนกับการแบ่ งชัน้ การเล่ นพนันชนไก่ คนที่เข้ าบ่อนมาเล่นการพนันชนไก่สามารถแบ่ง
ประเภทคนมาเล่นได้ คร่าวๆดังนี ้
1). กลุม่ เล่นพนันมืออาชีพ โดยทัว่ ไปพวกนี ้จะไม่มีไก่ชนเป็ นของตนเองเข้ าเพื่อมาเล่นพนัน
โดยเฉพาะ มักจะเรี ยกพวกนี ้ว่า “พวกเล่นไก่ปากกา” ซึง่ เป็ นลักษณะการเล่นพนันต่อรองที่ต้องใช้ ปากกาจด
บันทึกอัตราการต่อรองระหว่างที่มีการชนไก่อยูต่ ลอดเวลา พวกนักเล่นมืออาชีพมักจะนัง่ เล่นพนันอยูใ่ นชัน้
ริ งไซด์คือนัง่ อยูต่ ดิ สังเวียน มีความสามารถในการพนันแบบต่อรองคือ เล่นถือหางไก่ชนทังสองฝ่
้
ายหรื อฝ่ าย
ใดฝ่ ายหนึง่ และต้ องใช้ เงินทุนเวียนในการเล่นแต่ละคูเ่ ป็ นจํานวนมาก ต้ องใช้ ไหวพริบประสบการณ์
เนื่องจากราคาต่อรองมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์อย่างรวดเร็ว เมื่อไก่ตีกนั แบบพลิกไปพลิกมาจน
ราคาต่อรองปั่ นป่ วน คนที่เก๋ามักจะส่งเสียงดังและปั่ นราคาต่อรองให้ สงู เพื่อหาคนที่ชอบเสี่ยงมารอง
พฤติกรรมการเล่นพนันชนไก่มกั นิยมเล่นไก่ชนดังมีชื่อเสียงมีเงินเดิมพันสูง ส่วนไก่ชนใหม่จะเล่นอยูบ่ ้ างแต่
ราคาต่อรองไม่มาก เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับไก่ชนและคลุกคลีอยูก่ บั วงการไก่ชนอยูแ่ ล้ ว นักเล่นพนันมือ
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อาชีพมักจะเดินสายข้ ามถิ่นไปเล่นตามบ่อนชนไก่ตา่ งๆ หรื อมีพรรคพวกในวงการโทรศัพท์แจ้ งข่าวไก่ชนคู่
ดังให้ ทราบ
2). กลุม่ นักพนันมือสมัครเล่น กลุม่ นี ้จะเป็ นนักเล่นที่ตดิ ตามคณะหรื อติดตามมากับซุ้มมาเชียร์ ไก่ที่
ตัวเองชอบ กลุม่ นี ้ส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกรหรื อชาวบ้ านมักนิยมกันตามบ่อนป่ า บ่อนบ้ านเนื่องจากมีทนุ
หมุนเวียนในการเล่นน้ อยและโดยทัว่ ไปกลุม่ นักพนันมือสมัครเล่นจะไม่เล่นข้ ามกลุม่ กับนักพนันมืออาชีพ
้ ม่ นักเล่นกลุม่ นี ้ส่วน
เพราะทุนในการต่อรองมีน้อยและคิดคํานวณผลได้ เสียจากการต่อรองไม่ทนั ดังนันกลุ
ใหญ่จะเล่นพนันต่อรองไก่ตวั เดียว เล่นตัวที่ตนเองชอบ หรื อเล่นไก่ของตนเอง ไก่เพื่อนฝูง ไก่ของญาติพี่น้อง
หรื อไก่ที่มาจากท้ องถิ่นเดียวกัน ผลการเล่นพนันแบบเล่นพนันไก่ตวั เดียวนี ้มีความเสีย่ งได้ เสียพอๆกัน
ตารางที่ 8 แสดงประเภทและจํานวนนักพนันชนไก่ในบ่อนบ้ านและบ่อนเมือง
ประเภทบ่อนและนักพนัน
บ่อนบ้ าน
บ่อนเมือง
รวม

นักพนันมืออาชีพ
30
64

นักพนันมือสมัครเล่น
220
86

ผู้ชม
20
_

รวม
270
150

จากตารางที่ 8 แสดงถึงจํานวนประเภทนักพนันที่เข้ าบ่อนชนไก่ สําหรับบ่อนบ้ านมีนกั พนันมืออาชีพ
จํานวนน้ อยเพียง 30 คนและนักพนันมือสมัครเล่น 220 คน ผู้ชม 20 คนส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู อายุที่มาดูการชน
ไก่เพื่อความสนุกสนานและได้ พบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกัน ถ้ าเห็นไก่ชนที่ตนเองชอบเป็ น
พิเศษอาจจะเล่นพนันอยูบ่ ้ างด้ วยเงินเพียงเล็กน้ อยประมาณ 20-50 บาทจึงไม่นบั เป็ นนักพนัน ส่วนบ่อน
เมืองซึง่ เป็ นบ่อนที่เปิ ดในเชิงธุรกิจจะเปิ ดชนไก่ในตอนกลางคืนเน้ นไปที่ไก่เก่งผ่านสังเวียนมาแล้ ว หรื อมี
วงเงินเดิมพันสูง จึงมีนกั พนันมืออาชีพเข้ ามาเล่น 64 คน และมือสมัครเล่น 86 คน ส่วนใหญ่เป็ นชาวบ้ าน
และผู้ตดิ ตามคณะซุ้มไก่ และมักจะมีพฤติกรรมเล่นพนันถือหางไก่ฝ่ายตนเองมากกว่าจะเล่นถือหางไก่ทงั ้
สองฝ่ ายอย่างนักพนันมืออาชีพ
จํานวนนักพนันในบ่อนบ้ านที่ได้ มานัน้ มาจากจํานวนผู้เข้ าบ่อนช่วงเวลา 15.00 น.ซึง่ เป็ นช่วงที่มีคนเข้ า
บ่อนมากที่สดุ นัง่ เต็มอัฒจันทร์ จึงทําการนับจํานวนคนจากแถวแรกที่นงั่ เบาะ ที่นงั่ ธรรมดาและที่ยืน
จากนันก็
้ จะประมาณคนที่อยูต่ ามสนามประลองหรื อสังเวียนรอง พวกที่พกั อยูต่ ามซุ้มไก่ที่แบ่งไว้ เป็ นล็อกๆ
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ส่วนนักพนันมืออาชีพที่เข้ ามาเล่นในบ่อนบ้ านนัน้ เพื่อความแน่ใจจึงต้ องให้ ลงุ คนหนึง่ ที่เจ้ าของบ่อนให้
ข้ อมูลว่าเป็ นคนคลุกคลีอยูใ่ นบ่อนนี ้เป็ นเวลานานเป็ นคนระบุ นักพนันมืออาชีพส่วนใหญ่เป็ นคนมีงานทํา
้ นพนันที่บอ่ นบ้ านและจะย้ ายไปเล่นที่บอ่ นเมืองตอน
ทังข้
้ าราชการ พ่อค้ า ผู้รับเหมา หัวคะแนนเลือกตังเล่
กลางคืน ส่วนบ่อนเมืองนัน้ ในอัฒจันทร์ มี 6 แถว, 2 แถวแรกจะเป็ นของแขกวีไอพีซงึ่ เป็ นที่นงั่ ของนักพนัน
้ ้สังเกตได้
มืออาชีพกระเป๋ าหนัก 64 คน, 3 แถวถัดมาเป็ นที่นงั่ ของนักพนันมือสมัครเล่น 86 คน การแบ่งชันนี
จากการขายสมุดจดบันทึกการต่อรองหรื อขายผ้ าเย็นคนละ 100 บาท ส่วนชันอื
้ ่นนันแล้
้ วแต่จะให้ เงิน
3.4.2.รูปแบบและวิธีการเล่ นการพนันชนไก่
กิจกรรมการชนไก่มีความสัมพันธ์การพนันขันต่ออย่างแยกกันไม่ออก เพราะผู้ที่เล่นชนไก่ทกุ คน
ต้ องการได้ รับชัยชนะ เพราะนัน่ ย่อมหมายถึงการได้ มาซึง่ การได้ รับการยอมรับ ศักดิศ์ รี เงินรางวัลที่ได้ รับ
การเล่นการพนันชนไก่ของแต่ละคนจึงต้ องชิงไหวพริบกัน ใช้ ประสบการณ์ความรู้ที่สงั่ สมมา ประกอบกับ
ความรวดเร็วในการคํานวณผลจากการพนันต่อรองในแต่ละยกเพื่อไม่ให้ เสีย
ก. การเล่ นพนันแบบวางเดิมพัน - เป็ นการเล่นกันระหว่างเจ้ าของไก่ทงั ้ 2 ฝ่ าย หลังจากมีการ
เปรี ยบไก่ได้ คชู่ นเสร็ จแล้ ว จะเข้ าสูก่ ารวางเงินเดิมพันกัน ทังนี
้ ้วงเงินเดิมพันที่เตรี ยมมา เจ้ าของไก่จะรู้
ข้ อมูลอยูแ่ ล้ วว่าบ่อนที่เราเอาไก่ไปเข้ าชนนันเป็
้ นประเภทไหน ถ้ าเป็ นบ่อนป่ าวงเงินเดิมพันจะตํ่า บ่อนระดับ
บ่อนบ้ านวงเงินเดิมพันตังแต่
้ 1,100 บาทขึ ้นไป หรื อบ่อนธุรกิจทันสมัยวงเงินเดิมพันตังแต่
้ 55,000 บาทขึ ้น
ไป และที่สําคัญที่สดุ ก็คือไก่ชนของเราเป็ นไก่ใหม่ที่ยงั ไม่เคยชนที่ไหนมาก่อนหรื อเป็ นไก่ที่เคยชนมาแล้ ว
หรื อไม่ ถ้ าเป็ นไก่ชนใหม่จะต้ องนําเข้ าไปชนที่บอ่ นป่ า หรือบ่อนบ้ าน ซึง่ ทางบ่อนจะมีสงั เวียนประลองไก่ไว้
ต่างหาก ไม่ชนกันที่สงั เวียนหลักยกเว้ นกรณีเมื่อถึงเวลาชนไก่ ไก่เดิมพันยังเปรี ยบไม่เสร็ จก็จะนําไก่ใหม่ที่
เปรี ยบคูไ่ ว้ เสร็ จแล้ วชนก่อน ส่วนไก่เดิมพันบางครัง้ ทางคณะกรรมการบ่อนจะเป็ นผู้บอกผ่านทางเครื่ อง
ขยายเสียงให้ ทราบว่าไก่ตวั ไหนเป็ นไก่เดิมพัน
โดยทัว่ ไปไก่ชนใหม่จะวางเงินเดิมพันตํ่า ถ้ าเป็ นบ่อนป่ าระดับวงเงินเดิมพัน 550 บาท บ่อนตามบ้ านอยู่
ระดับ 1,100 บาทหรื อมากว่านันนิ
้ ดหน่อย ส่วนไก่เดิมพันเป็ นไก่ที่ผา่ นสังเวียนและประสบชัยชนะมักจะ
เป็ นไก่ซ้ มุ เปรี ยบเหมือนนักมวยมีคา่ ยสังกัด ก็จะมีวงเงินเดิมพันสูง
เมื่อเจ้ าของไก่ทงสองฝ่
ั้
ายเปรี ยบกันได้ ก็จะทําการไปรวบรวมเงินเดิมพันตามที่ตกลงกันไว้ กบั ฝ่ ายตรง
ข้ าม โดยทัว่ ไปเจ้ าของไก่ที่นําไก่มาชนจะมาเป็ นคณะ ไม่ให้ มาแค่ 4 คนเพราะความเชื่อที่วา่ เลข 4 หมายถึง
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จํานวนคนหามศพเข้ าป่ าช้ าเป็ นอัปมงคล โอกาสที่ไก่ชนแพ้ สงู ดังนันจะต้
้ องมากันน้ อยหรื อมากกว่า 4 คน
เมื่อมาเป็ นคณะจึงมีการลงขันรวบรวมเงินเดิมพันตามที่ตกลงกันไว้ โดยเจ้ าของไก่ชนเป็ นผู้กําหนดจะให้
ใครร่วมลงขันด้ วยเท่าใด ซึง่ คนที่มาร่วมคณะจะต้ องมีสว่ นได้ ลงขันกันทุกคนเพราะถือว่า “ลงเรื อลําเดียวกัน
จะไม่ทิ ้งกัน” นอกจากนันถ้
้ าเป็ นไก่มีชื่อเสียงเคยชนชนะมาก่อน วงเงินเดิมพันก็จะสูงโอกาสที่จะชนชนะไก่
คูต่ อ่ สู้มีสงู ก็จะมีเพื่อนฝูงในวงการมาขอมีสว่ นในการวางเดิมพันด้ วยซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ตัวเจ้ าของไก่วา่ จะให้
หรื อไม่
ข. การเล่ นพนันต่ อรอง หลังจากมีการปล่อยไก่ชนลงสังเวียนแล้ ว เป็ นการเล่นพนันกันขันต่อหรื อ
การเล่นต่อรองแบบออกตัว เป็ นการเล่นเพื่อลดความเสีย่ งต่อการเสียพนันจากการคาดการณ์วา่ ไก่ชน
ตัวที่ตวั เองเล่นอยูม่ ีโอกาสแพ้ สงู หรื อเล่นต่อไว้ เยอะ ก็หนั กลับไปเล่นฝ่ ายตรงข้ ามเผื่อมีการพลิกล็อกเกิดขึ ้น
จะไม่เสียมาก หรื อมีคนต่อมาเยอะก็หนั กลับเล่นรองหลังจากที่เล่นต่อมาก่อนหน้ านี ้
วิธีการเล่นแบบออกตัวนี ้จะไม่เสียเงิน แต่ละครัง้ หรื อแต่ละคูอ่ าจจะมีการต่อรองกันหลายครัง้ ด้ วย
วงเงินจํานวนมาก แต่มาบวกลบเงินที่ได้ และที่เสียจะได้ เงินไม่มาก บางครัง้ มีการใช้ เล่ห์อบุ ายกลโกงเพื่อให้
ได้ มาซึง่ ชัยชนะ การต่อรองจะเริ่มเข้ มข้ นขึ ้นเมื่อไก่ชนกันมาถึงกลางยกที่ 1 ประมาณ 10 นาที คนต่อจะลุก
ขึ ้นยกมือไปข้ างหน้ าแบบควํ่ามือเป็ นสัญลักษณ์ ถ้ าควํ่ามือโชว์แค่ 3 นิ ้วพร้ อมกับเปล่งคําว่าหางขาวซึง่ เป็ น
ไก่ที่ตนเองเล่นหมายความว่า เอาไก่ตวั หางขาวต่อ 3 เอา 1 ใครจะรองบ้ าง ถ้ ามีการตกลง คนที่รับการ
ต่อรองจะทําสัญลักษณ์แบมือยื่นออกมาสามนิ ้ว จากนันทั
้ งคนต่
้ อและคนรองจะจดบันทึกการต่อรองลงใน
สมุดของตนเองว่าได้ ตอ่ รองกับคนชื่ออะไรเป็ นจํานวนเงินเท่าไร่ การจดบันทึกการต่อรองลงในสมุดจะช่วย
ให้ เจ้ าของสมุดไม่ลืมหรื อสับสน เพราะไก่ชนกันแต่ละคูแ่ ต่ยกจะมีการต่อและการรองหลายครัง้ กับหลายคน
ไก่ชนบางคูม่ ีการต่อรองกับนักพนันด้ วยกัน 7-10 คน
โดยทัว่ ไปจํานวนเงินการเล่นต่อรองขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของบ่อน ถ้ าเป็ นบ่อนแบบชาวบ้ านมักจะหน่วย
นับเป็ นหลักร้ อย ส่วนบ่อนของนักธุรกิจหน่วยนับจะเป็ นหลักพัน และบ่อนป่ าก็จะเริ่มตังแต่
้ หลักสิบขึ ้นไป
ส่วนใหญ่จะตะโกนต่อรองกันประกอบใช้ มือเป็ นสัญลักษณ์เพราะมีจํานวนคนเล่นน้ อย การเล่นต่อรองจะ
ดําเนินต่อในยกในยก 2 ยก 3 ตามลําดับและเข้ มข้ นขึ ้นเรื่ อยๆ คนที่เคยเล่นเอาหางขาวต่อในยกที่แล้ ว ถ้ า
หางขาวชนมีโอกาสชนะ คนต่ออาจเสนอราคาต่อรองเพิม่ ขึ ้นเพิม่ จูงใจให้ คนมารอง อาจเพิม่ เป็ น 5 เอา 1
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หรื อ 10 เอา 1 หรื อไม่คนที่เล่นไก่ตอ่ อาจหันกลับมาเล่นรอง เป็ นการออกตัวเผื่อมีการพลิกล็อกเป็ นการ
ป้องกันไม่ให้ เสียมากจนเกินไปหรื อรับประกันว่าได้ แน่นอน แม้ วา่ ไก่ตวั ไหนจะชนชนะก็ตาม
ส่วนใหญ่คนที่เล่นแบบต่อรอง จะเป็ นมืออาชีพไม่มีความรักชอบไก่ชนฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ เป็ นพิเศษ
ไม่เช่นนันโอกาสที
้
่จะเสียพนันมีสงู ลักษณะการเล่นต่อรองจะต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนจํานวนมาก ต้ อง
ใช้ ปฎิภาณไหวพริบ เนื่องเพราะมีการเปลีย่ นแปลงราคาต่อรองขึ ้นลงอย่างรวดเร็ว ตามจังหวะการกระโดด
ขึ ้นตีของไก่ชนและอาการของไก่ที่ถกู ตี สายตาของนักเล่นต่อรองจะต้ องจับจ้ องดูการชนไก่อย่างไม่กระพริบ
และป่ าวร้ องเสนอราคาต่อรองอยูต่ ลอดเวลา พร้ อมทังจดบั
้ นทึกการต่อ การรองแต่ละครัง้ โดยใช้ สมุด
บันทึกที่ได้ รับแจกจดรายการอย่างรวดเร็ว ในรายการประกอบด้ วยตัวสีของไก่ที่เล่นต่อหรื อรองหมายถึงสีที่
กรรมการป้ายไว้ ที่แข้ งไก่ อักษรย่อ ต. หมายถึงต่อ ร. หมายถึงรอง ชื่อคนที่ตอ่ รองด้ วย และจํานวนเงินการ
ต่อรอง และคิดคํานวณว่าจะได้ เสียเป็ นจํานวนเงินเท่าไหร่ เมื่อรู้ผลแล้ วคํานวณแล้ วจึงจะทําการวาง
แผนการเล่นต่อรองในรอบต่อไปหรื อวางแผนการเล่นในยกต่อไป
ระหว่างการเล่นต่อรอง คนเล่นจะไม่ดื่มเหล้ า หรื อไม่มนึ เมา เพราะการดื่มเหล้ าจะทําให้ ควบคุมสติ
อารมณ์ไม่ได้ ใจถึงชอบเสี่ยง โอกาสจะเสียพนันมีสงู ถ้ าคณะกรรมการบ่อนเห็นคนเมาเหล้ า มักจะเชิญให้
ออกจากบ่อน ไม่เช่นนันอาจทํ
้
าให้ วงการพนันต่อรองปั่ นป่ วน จําคูต่ อ่ รองไม่ได้ หรื อเบี ้ยวพนันไม่ยอมจ่ายอัน
เป็ นผลเสียต่อภาพพจน์ของบ่อนเอง ว่าบ่อนแห่งนี ้เต็มไปด้ วย “นายดาบ” อันหมายถึงคนที่ชอบชักดาบไม่
ยอมหรื อหลบเลี่ยมไม่จ่ายค่าพนันต่อรอง
ส่วนการเล่นพนันต่อรองส่วนใหญ่จะเล่นกับคนที่ร้ ูจกั กันเพื่อลดความเสีย่ งจะถูกชักดาบ แต่จะไม่เล่นกับ
คนที่มาด้ วยกัน คนที่เป็ นเพื่อน คนที่เป็ นญาติ คนแปลกหน้ าที่เข้ ามาในบ่อน คนที่มีประวัตเิ ล่นแล้ วไม่ยอม
จ่ายมักจะเรี ยกกันในวงการว่า “ นายดาบ” หมายถึงคนที่ไม่ยอมจ่ายเงินพนันตามที่ตกลงกันไว้
โดยทัว่ ไปพวกที่เล่นต่อรองในชันริ
้ งไซด์เขาจะเล่นต่อรองอยูใ่ นกลุม่ เดียวกันถือว่ากลุม่ นี ้จะเป็ นเซียนพนัน
มืออาชีพและเล่นต่อรองแต่ละคูไ่ ด้ เสียเป็ นเงินจํานวนมาก จะเรี ยกกันว่า “ พวกมือหนัก “ คนที่จะเล่นต้ อง
เตรี ยมงบประมาณของตัวเองให้ เพียงพอก่อน จึงจะเข้ าไปเล่นไม่ผิดกลุม่
การเล่นพนันต่อรองในการชนไก่จงึ เป็ นการจัดการกับความเสีย่ งจากความไม่แน่นอนในผลของการชนไก่
ในอนาคต การต่อรองซึง่ นอกจากเป็ นการต่อสู้ระหว่างไก่ชนด้ วยกันแล้ วยังเป็ นการต่อสู้ของคนเล่นการ
พนันด้ วยกัน ในการชิงไหวพริ บไม่ตกเป็ นรอง คนที่จดั การความเสี่ยงได้ ดีจะเล่นพนันต่อรองการชนไก่ชนะ
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ดังนันภายใต้
้
สถานการณ์ที่ปั่นป่ วนอลเวงทังการเชี
้
ยร์ ไก่และการตระโกนต่อรองกันไปมา เมื่อทําการต่อไก่ที่
ตนเองคิดว่าจะชนะไปก่อน ก็จะเห็นกลับมาเล่นรองเมื่อเห็นว่ามีการต่อมาเยอะคุ้มกับความเสี่ยงที่มกั จะ
นิยมเรี ยกกันว่า “ออกตัว” ดังปรากฏตามตัวอย่างการเล่นพนันต่อรองของนักพนัน 2 คนที่เล่นในบ่อนบ้ าน
กับบ่อนเมือง
ตัวอย่ าง สมุดบันทึก การเล่นพนันต่อรองของสุนทร บ่อนเมือง คูท่ ี่ 1
โดยสุนทรเล่นข้ างไก่ไอ้ สาพูน ซึง่ เจ้ าของไก่เป็ นเพื่อนฝูงกัน
ไอ้ สาลําพูน

ไอ้ แดง

เล่นเสมอ 5,000 บาท กับเจ้ าของไก่ไอ้ แดง

ออกตัว(รอง)1:5 จํานวน 5,000 บาท กับวิ

ต่อ 5:4

ออกตัว(รอง)1:3 จํานวน 6,000 บาท กับเริญ

8,000 บาท กับสาคร

ต่อ 3:2 2,000 บาท กับวุฒิ

ออกตัว(รอง) 1:4 จํานวน 1,000 บาท กับโรจน์

ต่อ 2:1 1,000 บาท กับชัย
จํานวนเงินหมุนเวียน 16,000 บาท

จํานวนเงินหมุนเวียน 12,000 บาท

ตัวอย่ าง สมุดบันทึก การเล่นพนันต่อรองของลุงเหลิม บ่อนบ้ าน
ไอ้ สา

ไอ้ หม่น

ต่อ 3 : 2 จํานวนเงิน 600 บาท กับ ยุทธ

รอง 2 : 3 จํานวนเงิน 400 บาท กับ นิท

ต่อ 2 : 1 จํานวนเงิน 400 บาท กับ เสาร์

รอง 1 : 3 จํานวนเงิน 200 บาท กับยุทธ

รอง 1 : 3 จํานวนเงิน 200 บาท กับ เอกชัย

ต่อ 2 : 1 จํานวนเงิน 200 บาท กับ บัต

รอง 2 : 3 จํานวนเงิน 200 บาท กับ ต๋อย

ต่อ 3 : 2 จํานวนเงิน 600 บาท กับ บัต

ต่อ 3 : 2 จํานวนเงิน 300 บาท กับ นิท

รอง 2 : 3 จํานวนเงิน 400 บาท กับ ใจ

รอง 1 : 2 จํานวนเงิน 100 บาท กับ เอกชัย
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จํานวนเงินหมุนเวียน 1,800 บาท

รวมจํานวนเงินหมุนเวียน 1,800 บาท

ค.การเล่ นพนันแบบเสมอไหนเสมอกัน หรื อเป็ นเล่นพนันไก่เพียงตัวเดียวเฉพาะเจาะจง ตัวใดตัว
หนึง่ ที่ตนเองชอบและคิดว่าจะชนะโดยไม่กลับไปเล่นพนันไก่ชนอีกตัวหนึง่ กลับไปกลับมาเหมือนเช่นกับ
การเล่นแบบต่อรอง ซึง่ การเล่นพนันแบบนี ้ถือว่าไม่ได้ ก็เสีย กลุม่ ที่เล่นการพนันแบบนี ้มักจะนัง่ ที่นงั่ ชัน้
บนสุดไม่ปนกับกลุม่ เล่นพนันแบบต่อรอง ด้ วยเหตุผลมีเงินมาเล่นน้ อยและคํานวณราคาต่อรองไม่ทนั ส่วน
ใหญ่จะเป็ นกลุม่ ผู้สงู อายุที่มาดูการชนไก่เพื่อความสนุกสนาน คลายเหงา มากกว่าจะมาแสวงหากําไรจาก
การเล่นการพนัน วงเงินที่เล่นอยูท่ ี่ระดับ 20 บาท 50 บาทไม่เกิน 100 บาท ที่ดไู ก่ชนกันก่อนจึงจับมือเดิม
พันกัน ฝ่ ายละเท่าๆกันไม่มีการต่อรอง
ข้ อควรไม่ ควรในการเล่ นพนันชนไก่ การเล่นพนันต่อรองเมื่อไก่ชนกันรู้ผลแพ้ ชนะต้ องจ่ายกันเป็ น
เงินสด นอกเหนือจากการเล่นแบบวางเดิมพันซึง่ ต้ องเงินสดไว้ กบั กรรมการบ่อนอยูแ่ ล้ ว การเล่นต่อรองไม่
สามารถเชื่อกันได้ เพราะนักพนันแต่ละคนที่เล่นจะมีทงรั
ั ้ บและจ่ายค่าพนันต่อรองเป็ นเงินสดในคราเดียวกัน
และยังต้ องมีการเล่นพนันต่อรองในคูต่ อ่ ไปซึง่ ต้ องใช้ เงินสดที่มีเหลืออยูใ่ นมือประเมินสถานะการเล่นของ
ตนเอง ก่อนจะทําการวางแผนในการเล่นพนันต่อรองในครัง้ ต่อไป ถ้ าไม่มีการจ่ายเป็ นเงินสดจ่ายเป็ นเงิน
เชื่อจะเกิดความรู้กงั วลใจไม่สบายใจ กลัวเขาไม่จ่ายถ้ ามีการเล่นเสียหลายครัง้ เข้ าไม่มีเงินจ่ายก็จะติดหนี ้
ซึง่ เมื่อเกิดความรู้สกึ ไม่สบายใจขึ ้นมา จะไม่มีสมาธิในการเล่นพนันต่อรอง ถ้ าไม่เลิกเล่นขืนเล่นต่อจะมีแต่
เสียกับเสีย ดังนันถ้
้ ายังต้ องรักษาระบบการเล่นแบบต่อรองเอาไว้ จะต้ องรับจ่ายเป็ นเงินสด การประกันว่า
แต่ละคนนันมี
้ เงินสดก็คือ “ความเชื่อถือที่คนในวงการเล่นพนันชนไก่ณ.ที่นนๆมอบให้
ั้
” แต่ละคนที่ได้ รับ
ความเชื่อถือต้ องอยูใ่ นวงการมานานไม่มีประวัตใิ นทางเสื่อมเสียเช่นการชักดาบมาก่อน ในวงการพนันชน
ไก่เขาจะไม่นบั ถือคนที่เล่นพนันแล้ วได้ เงินแต่เขาจะนับถือคนที่เสียพนันแล้ วจ่ายเป็ นเงินสด เพราะในวงการ
นี ้เป็ นที่ร้ ูกนั ว่าการเล่นพนันย่อมมีได้ มีเสียคละกันไปไม่มีได้ อย่างเดียวเสียอย่างเดียว ดังนันในวงการนั
้
ก
พนันจึงปรากฏเป็ นคํารํ่ าลือถึงนักพนันบางคนที่มีเงินไม่พอจ่าย จึงต้ องเอารถยนต์สว่ นตัวจํานําไว้ กบั
เจ้ าของบ่อนดังแห่งหนึง่ แล้ วจึงนําเอาเงินมาไถ่รถคืนในภายหลัง
ผู้เล่นการพนันชนไก่แต่ละคนจะเล่นพนันกับคนที่ร้ ูจกั คุ้นหน้ าคุ้นตา มากกว่าจะเล่นกับคนแปลกหน้ าหรื อ
แปลกวัยเช่น ผู้ใหญ่จะไม่เล่นพนันกับเด็กหรื อวัยรุ่น จะไม่เล่นพนันกับคนที่มีบญ
ุ คุณต่อกันเพราะมีความ
ลําบากใจที่จะรับเงิน โดยปกติชาวบ้ านเล่นพนันชนไก่ไม่ยอมที่จะเล่นพนันกับเพื่อนฝูงที่มีความสนิทสนม
กัน ไม่วา่ จะเป็ นญาติจริ งหรือญาติสมมติ อาจเนื่องมาจากเคยได้ พงึ่ พาอาศัยกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็ น พี่น้อง
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กัน เป็ นครูกบั ศิษย์ เป็ นเจ้ านายกับลูกน้ องเป็ นต้ น จนไม่ยอมกินเงินของกันและกัน ดังมีตวั อย่างตามคํา
บอกเล่าของพี่สพุ ล มือให้ นํ ้าไก่ชื่อดังของจังหวัดลําพูนคือ พี่สพุ ลนําไก่ชนไปเปรี ยบคูไ่ ด้ ที่บอ่ นชนไก่ริมปิ ง
อําเภอเมืองลําพูน ปรากฏมารู้ภายหลังว่าเจ้ าของไก่คตู่ อ่ สู้เป็ นญาติลกู พี่ลกู น้ องกัน โดยญาติพี่สพุ ลให้
ลูกน้ องที่ไม่ร้ ูจกั นําไก่มาเปรี ยบแทนเพราะติดธุระ พอรู้เช่นนันใจพี
้ ่สพุ ลไม่คดิ จะเล่นพนันกับไก่ชนคูน่ ี ้ต่อ จะ
ไปขอยกเลิกเดิมพันกับทางบ่อนก็ไม่ได้ เพราะทางบ่อนบรรจุเข้ ารายการเตรี ยมปล่อยไก่สสู่ งั เวียนเรียบร้ อย
แล้ ว พี่สพุ ลอ่านขาดขณะเปรี ยบไก่แล้ วว่าไก่ชนของญาติตนเองจะต้ องแพ้ แน่นอน จึงให้ ลกู น้ องเพื่อนฝูงที่
เงินเท่ากับเงินที่เดิมพันไว้ เมื่อตอนเปรี ยบไก่ เป็ นการยอมเสียเงินมากกว่าจะเสียญาติ แม้ วา่ ในปั จจุบนั คน
เข้ าบ่อนเล่นการพนันชนไก่ โดยหวังผลชนะเอาเงินเป็ นใหญ่แต่บางครัง้ บางกรณีเงินไม่ใช่สงิ่ สําคัญไป
ทังหมด
้
ความเป็ นเครื อญาติเพื่อนฝูงมีความสําคัญกว่า ถ้ ารู้การกระทําของพี่สพุ ลในภายหลังยังจะทําให้
ความสัมพันธ์เครื อญาติกระชับแน่นแฟ้นยิง่ ขึ ้นเพื่อนฝูงจะให้ ความเคารพนับถือ สิง่ เหล่านี ้ต่างหากที่เอาเงิน
มาแลกไม่ได้
3.5. วงเงินหมุนเวียนการเล่ นพนันต่ อรองในบ่ อนชนไก่
เงินสดเป็ นทุนในการเล่นแล้ ว ในขันตอนกระบวนการ
้
การเล่นพนันชนไก่ในบ่อนนันนอกจากจะใช้
้
เล่นการพนันยังแฝงด้ วยต้ นทุนที่มองไม่เห็นด้ วย เพราะการเล่นการพนันเป็ นการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุม่
บุคคลผ่านการละเล่นชนไก่ หมายความว่าการเล่นพนันชนไก่นอกจากต้ องมีเงินสดหากยังพ่วงมาด้ วยกับ
ต้ นทุนทางวัฒนธรรม เพื่อเป็ นหลักประกันไม่มีความเสีย่ งในการปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันระหว่างการเล่นการพนัน
ต้ นทุนวัฒนธรรมดังกล่าวคือ ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ เป็ นผู้มีคนรู้จกั สามารถให้ การรับรองหรื อให้
้ องให้ คน
ข้ อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมได้ ดังนันการเข้
้
าบ่อนเล่นการพนันชนไก่ในครัง้ แรก ถ้ าไม่ใช่คนถิ่นนันจะต้
รู้จกั พาไปบ่อนเปรี ยบเหมือนคนรู้จกั รับรองต่อคนในวงการเล่นพนันในบ่อน ในฐานะนักพนันหน้ าใหม่ถ้ามี
ใครสงสัยหรื อไม่แน่ใจ คนรู้จกั จะเป็ นผู้ให้ ข้อมูลก่อนที่จะตัดสินเล่นพนันต่อรองด้ วยกัน เป็ นที่รับรู้กนั เป็ น
อย่างดีวา่ ในการเล่นพนันต่อรองนัน้ จะไม่มีการวางเงินสดก่อนเหมือนกับการเดิมพันและจ่ายเงินกันเมื่อ
การชนไก่ปรากฏผลแพ้ ชนะแล้ ว ดังนันนอกจากเงิ
้
นซึง่ เป็ นต้ นทุนแล้ วความซื่อสัตย์นา่ เชื่อถือนับเป็ นต้ นทุน
ที่สําคัญต่อวงการพนันชนไก่ แม้ วา่ ภาพของบ่อนชนไก่จะประทับตราว่าอยูใ่ นระบบเศรษฐกิจสีเทาหรื อ
เศรษฐกิจไม่สจุ ริตผิดศีลธรรมเป็ นสถานที่มีแต่อบายมุขถ้ าเป็ นคนดีจะต้ องไม่เข้ าบ่อน แต่การเล่นพนันชนไก่
ก็เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ในการซึมซับรับเอาคุณค่าที่ดีตา่ งๆมาเป็ นคุณค่าส่วนตน(ยศ, 2546 : 98)
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นอกเหนือจากกฎกติกาการเล่นพนันที่มีอยู่ ความซื่อสัตย์จงึ กลายมาเป็ นทุนเมื่อถูกนํามาใช้ ในปฏิสมั พันธ์
หรื อความสัมพันธ์เชิงอํานาจในการต่อสู้เล่นพนันในบ่อนชนไก่
การพนันชนไก่ นอกเหนือจากการเดิมพันซึง่ ต้ องเป็ นเงินสด(cash)ก่อนจะนําไก่เข้ าสูส่ งั เวียน แต่
รูปแบบการเล่นต่อรองต้ องใช้ ความซื่อสัตย์น่าเชื่อถือของนักพนัน จะยังไม่ใช้ เงินสดขณะที่ไก่กําลังชนกัน
จนกว่าจะรู้ผลแพ้ ชนะ นัน่ คือการเล่นพนันต่อรองเป็ นข้ อตกลงตามตัวเลขที่มีมลู ค่าเมื่อเทียบกับเงินในการ
เล่นแต่ละครัง้ ซึง่ ไก่ชนชนกันแต่ละคูแ่ ต่ละยกสามารถเล่นต่อรองได้ หลายครัง้ ในอัตราที่แตกต่างกัน เมื่อเอา
การต่อรองแต่ละครัง้ มารวมกันผลลัพธ์ที่ได้ ตัวเลขจะสูงมากแต่เมื่อจ่ายเป็ นเงินสดในภายหลังจะมีจํานวน
ดจํานวนเงินหมุนเวียนในการเล่นพนันชนไก่
ลดลง คล้ ายกับว่าเล่นตัวเลขไว้ สงู แต่จ่ายจริ งน้ อย ดังนันการคิ
้
จึงคิดจากตัวเลขการต่อรองชนไก่ทกุ คูใ่ นแต่ละสัปดาห์แล้ วคํานวณออกมาเป็ นเงินหมุนเวียนในแต่ละเดือน
โดยแบ่งการคิดวงเงินหมุนเวียนออกมา 2 ส่วนคือ วงเงินหมุนเวียนในการต่อรองพนันชนไก่ กับวงเงิน
หมุนเวียนการพนันในบ่อนชนไก่
3.5.1.วงเงินหมุนเวียนในการต่ อรองพนันชนไก่
ในการคํานวณหาเงินหมุนเวียนต่อรองพนันชนไก่ จะใช้ วิธีการเล่นพนันต่อรองของนักพนันตัวจริ งที่เข้ า
บ่อนเป็ นประจํา โดยดูจากสมุดบันทึกการเล่นต่อรองมาเป็ นข้ อมูลคํานวณหาเงินหมุนเวียนของบ่อนบ้ าน
และบ่อนเมือง ส่วนบ่อนป่ าซึง่ ไม่ได้ มงุ่ เน้ นเพื่อการพนัน ไม่สามารถเก็บข้ อมูลได้ เนื่องมีวนั เวลาการเปิ ด
ดําเนินการชนไก่ไม่แน่นอน มีคนเล่นพนันน้ อยจํานวนเงินไม่มาก จึงไม่นํามาคํานวณหาเงินหมุนเวียน
เงินต่ อรองหมุนเวียนในบ่ อนบ้ าน
ตัวอย่าง สมุดบันทึก การเล่นพนันต่อรองของลุงเหลิม บ่อนบ้ าน
ไอ้ สา

ไอ้ หม่น

ต่อ 3 : 2 จํานวนเงิน 600 บาท กับ ยุทธ

รอง 2 : 3 จํานวนเงิน 400 บาท กับ นิท

ต่อ 2 : 1 จํานวนเงิน 400 บาท กับ เสาร์

รอง 1 : 3 จํานวนเงิน 200 บาท กับยุทธ

รอง 1 : 3 จํานวนเงิน 200 บาท กับ เอกชัย

ต่อ 2 : 1 จํานวนเงิน 200 บาท กับ บัต

รอง 2 : 3 จํานวนเงิน 200 บาท กับ ต๋อย

ต่อ 3 : 2 จํานวนเงิน 600 บาท กับ บัต
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ต่อ 3 : 2 จํานวนเงิน 300 บาท กับ นิท

รอง 2 : 3 จํานวนเงิน 400 บาท กับ ใจ

รอง 1 : 2 จํานวนเงิน 100 บาท กับ เอกชัย
จํานวนเงินหมุนเวียน 1,800 บาท

รวมจํานวนเงินหมุนเวียน 1,800 บาท

รวมเงินพนันหมุนเวียนต่อคนต่อคู่ = 3,600 บาท
- โดยจะเล่นกันคนละ 5 คู่
- บ่อนบ้ านจะมีคนเข้ าบ่อนสัปดาห์ละ 250 คน
- ในการประเมินเงินพนันหมุนเวียนในบ่อนชนไก่ตอ่ คน เฉลี่ยคนละ 5 คูต่ อ่ สัปดาห์ จะตกอยูท่ ี่ 3,600
บาทX5 = 18,000 บาทต่อคนต่อสัปดาห์
ถ้ าคิดเงินหมุนเวียนในการพนันชนไก่ของบ่อนบ้ านในรอบ 1 เดือน( เดือนละ 4 วัน )จะตกอยูท่ ี่18,000
บาทX 4 วันX 250 คน = 18,000,000 บาท
เงินต่ อรองหมุนเวียนในบ่ อนเมือง
ตัวอย่างสมุดบันทึก การเล่นพนันต่อรองของสุนทร บ่อนเมือง คูท่ ี่ 1 เงินเดิมพัน 110,000 บาท
โดยสุนทรเล่นข้ างไก่ไอ้ สาพูน ซึง่ เจ้ าของไก่เป็ นเพื่อนฝูงกัน
ไอ้ สาลําพูน

ไอ้ แดง

เล่นเสมอ 5,000 บาท กับเจ้ าของไก่ไอ้ แดง

ออกตัว(รอง)1:5 จํานวน 5,000 บาท กับวิ

ต่อ 5:4

ออกตัว(รอง)1:3 จํานวน 6,000 บาท กับเริญ

8,000 บาท กับสาคร

ต่อ 3:2 2,000 บาท กับวุฒิ

ออกตัว(รอง) 1:4 จํานวน 1,000 บาท กับโรจน์

ต่อ 2:1 1,000 บาท กับชัย
จํานวนเงินหมุนเวียน 16,000 บาท

จํานวนเงินหมุนเวียน 12,000 บาท

- เงินหมุนเวียนที่เป็ นตัวเลขในการต่ อรองทัง้ ได้ และเสีย 16,000+12,000=28,000

บาท
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ตัวอย่างสมุดบันทึกการเล่นพนันต่อรองที่บอ่ นเมือง คูท่ ี่ 2 เงินเดิมพัน 55,000 บาท
ไอ้ เขียว

ไอ้ แดง

เสมอ 5,000 บาท กับโรจน์

รอง 5/1 3,000 บาท กับโรจน์

ต่อ 5/4 4,000 บาท กับ หวัง

รอง 4/1 2,000 บาท กับหวัง

ต่อ 3/2 6,000 บาท กับ วี
ต่อ 2/1 2,000 บาท กับ ดี
รวม เงิน 17,000 บาท

รวมเงิน 5,000 บาท

- เงินหมุนเวียนคู่ 2 : 17,000+5,000 = 22,000 บาท
ตัวอย่างสมุดบันทึกการเล่นพนันต่อรองที่บอ่ นเมือง คูท่ ี่ 3
เดิมพัน 22,000 บาท
ไอ้ สา

ไอ้ แดง

เสมอ 1,000 บาท กับ เจ้ าของไก่(ไอ้ แดง)

ต่อ 5/1 3,000 บาท กับ ส.

รอง 5/4 800 บาท กับ มี

ต่อ 4/1 2,000 บาท กับ ว.

รอง 3/2 600 บาท กับ หวัง
รอง 3/1 100 บาท กับ ตา
รวมเงิน 2,500 บาท

รวมเงิน 5,000 บาท

- เงินหมุนเวียนคู่ 3 : 2,500+5,000 = 7,500 บาท
- รวมเงินหมุนเวียนในบ่อนเมืองทัง้ 3 คู่ : 28,000+22,000+7,500 = 57,500 บาท/คน
- รวมเงินหมุนเวียนพนันในบ่อนเมือง 57,500x150 = 8,625,000 บาท
- ดังนัน้ จะมีเงินหมุนเวียนพนันต่ อรองในบ่ อนเมือง : 8,625,000x4 = 34,500,000 บาท/เดือน
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ตารางที่ 9 แสดงวงเงินเล่ นพนันต่ อรองในบ่ อนบ้ านและบ่ อนเมือง
บ่อนบ้ าน
จํานวนคนเล่นพนัน 250
จํานวนคูไ่ ก่ชนที่
5
เล่นต่อคน
เงินต่อรอง
3,600x5= 18,000 บาท
หมุนเวียนต่อคน
เงินต่อรอง
18,000x250=4,500,000
หมุนเวียนทังบ่
้ อน บาท
ต่อสัปดาห์
เงินต่อรอง
4,500,000x4=18,000,000
หมุนเวียนทังบ่
้ อน บาท
ต่อเดือน

บ่อนเมือง
150
3

หมายเหตุ

28,000+22,000+7,500=57,500
บาท
57,500x150=8,625,000 บาท

8,625,000x4=34,500,000 บาท

3.5.2.วงเงินหมุนเวียนการพนันในบ่ อนชนไก่
การคํานวณเงินเดิมพันชนไก่ บ่อนบ้ าน
- จากตารางที่ 6 และ 7แสดงถึงจํานวนคูไ่ ก่ชน จํานวนเงินเดิมพัน และจํานวนเงินที่เป็ นรายได้ เข้ าบ่อน
ในแต่ละสัปดาห์ เอาจํานวนคูไ่ ก่ชนและวงเงินเดิมพันในเดือนเมษายน 2555 บวกด้ วยจํานวนคูไ่ ก่ในเดือน
กรกฎาคม 2555 แล้ วหารด้ วย 2 ก็ได้ ผลลัพธ์เป็ นจํานวนคูไ่ ก่และเงินเดิมพันโดยเฉลี่ยแต่ละสัปดาห์ แล้ ว
คูณด้ วย 4 จะได้ ผลลัพธ์จํานวนคูไ่ ก่ชนและวงเงินเดิมพันต่อเดือน
27+21/2 = 24 คู่ และ 204,700+113,300/2 = 159,000 บาท
จํานวนเงินเดิมพันต่อเดือน : 159.000x4 = 636,000 บาท
- การคํานวณจํานวนคู่ไก่ และเงินเดิมพันชนไก่ ของบ่ อนเมือง
- เอาจํานวนคูไ่ ก่ชนและวงเงินเดิมพันในเดือนมิถนุ ายน 2555 มารวมกันแล้ วคูณด้ วย 4 จะได้ ผลลัพธ์เป็ น
จํานวนคูไ่ ก่และวงเงินเดิมพันต่อเดือน
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จํานวนเงินเดิมพัน 110,000+55,000+22,000 = 187,000 บาท
จํานวนเงินเดิมพันต่อเดือน : 187,000x4 = 748 ,000 บาท
ตารางที่ 10 แสดงวงเงินหมุนเวียนการพนันชนไก่ของบ่อนบ้ านและบ่อนเมืองต่อเดือน

บ่อนบ้ าน
(เชียงใหม่)
บ่อนเมือง
(ลําพูน)

จํานวนเงินเดิมพัน
ต่อเดือน

วงเงินหมุนเวียน
ต่อรอง/เดือน

จํานวนคนเล่น

รวมเงินหมุนเวียน
ในบ่อนชนไก่

636,000 บาท

18,000,000 บาท

250 คน

18,636,000 บาท

748,000 บาท

34,500,000 บาท

150 คน

35,248,000 บาท

สรุป การคํานวณหาเงินหมุนเวียนการพนันชนไก่แบบต่อรองของบ่อนบ้ านและบ่อนเมืองพบว่า ในการเล่น
พนันต่อรองของนักพนันแต่ละคนจะมีการต่อการรองแต่ละคูแ่ ต่ละยกหลายครัง้ ซึง่ จะทําให้ วงเงินหมุนเวียน
ชน จํานวนยก และลีลา
ในบ่อนแต่ละแห่งเพิ่มขึ ้นแบบทบทวี วงเงินจะมากหรื อน้ อยขึ ้นอยูก่ บั ชื่อชันของไก่
้
การตีดเุ ดือดเร้ าใจผลัดกันรุกผลัดกันรับโดย
เงินหมุนเวียนพนันต่อรองในบ่อนบ้ านต่อเดือน = 18,000,000 บาท
เงินหมุนเวียนพนันต่อรองในบ่อนเมืองต่อเดือน = 34,500,000 บาท
ส่วนหมุนเวียนภายในบ่อนบ้ านต่อเดือน

= 18,636,000 บาท

เงินหมุนเวียนภายในบ่อนเมืองต่อเดือน

= 35,248,000 บาท

จากตัวอย่างรายการบันทึกการต่อรองคูไ่ ก่ชนของลุงเหลิมกับของสุนทร มีข้อสังเกตดังนี ้
1). ไก่ชนคูท่ ี่ลงุ เหลิมเล่นพนันต่อรอง เป็ นการชนที่สสู พี ลิกไปพลิกมาผลัดกันเป็ นต่อเป็ นรอง ลุงเหลิมจะ
าง แม้ วา่ ไก่ชนข้ างไหนชนะลุงเหลิมจะได้ เงินแน่นอน สําหรับไก่ที่ชนกันแบบสูสพี ลิกไป
เล่นพนันไก่ทงสองข้
ั้
พลิกมา คนที่เล่นพนันส่วนใหญ่จะลุกขึ ้นยืนหันซ้ ายหันขวาพร้ อมกับยกมือขึ ้นตะโกนต่อรองแข่งกัน วงเงิน
หมุนเวียนในการต่อรองก็จะสูงขึ ้นตาม
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2). ไก่ชนคูท่ ี่สนุ ทรเล่นพนันต่อรอง สุนทรจะเล่นพนันต่อรองแบบเลือกข้ างใดข้ างหนึง่ ไก่คนู่ ี ้ชนกันมีลีลา
ห่างชัน้ ไก่ที่คาดว่าจะชนะจะเป็ นไก่ตอ่ และที่คาดว่าจะแพ้ จะเป็ นไก่รอง เมื่อมีการต่อมากๆเข้ าสุนทรจะเริ่ม
“ออกตัว” เผื่อมีการพลิกล็อกเกิดขึ ้นจะไม่เกิดความเสียหาย ในช่วงใกล้ จะรู้ผลแพ้ ชนะการต่อจะสูงเพื่อ
กระตุ้นหาคนรอง สุนทรจึงหันมาเล่นไก่รองทันที ผลแพ้ ชนะออกมาสุนทรจะได้ เงินทันทีตา่ งกันว่าจะได้ เงิน
มากหรื อน้ อย ถ้ าไก่ตอ่ ชนะจะได้ เงินน้ อยแต่ถ้าไก่รองชนะจะได้ เงินมาก
สรุป จากพัฒนาการละเล่นชนไก่เพื่อความสนุกสนานหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตรกลายมาเป็ น
ธุรกิจการพนันชนไก่ การเกิดขึ ้นของบ่อนพนันชนไก่สว่ นใหญ่จะมีหนาแน่นตามชานเมืองเชียงใหม่-ลําพูน
มาจากการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเข้ าสูท่ นุ นิยมอุตสาหกรรม การกลายเป็ นเมืองที่มีวิถีชีวิตเปลีย่ นเป็ นแบบ
มีวนั หยุดเพื่อการพักผ่อนแบบวัฒนธรรมเมือง การละเล่นชนไก่จงึ หลุดออกจากชุมชนเข้ าระบบธุรกิจการ
พนันชนไก่ที่เรี ยกว่าบ่อนชนไก่ นอกจากบ่อนจัดระบบภายในให้ มีความทันสมัยและถูกต้ องตามระเบียบที่
กําหนดไว้ แล้ ว บ่อนยังทําหน้ าที่ดําเนินการจัดให้ มีการชนไก่และการพนันชนไก่บอ่ นอีกด้ วย ภายใต้
ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์จงึ ต้ องจัดสรรรายได้ สว่ นหนึง่ เป็ นส่วย เพื่อแลกเปลี่ยนกับการไม่ต้องปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบที่วางไว้ บ่อนชนไก่ทกุ ประเภทไม่วา่ จะเป็ น บ่อนป่ า บ่อนบ้ าน และบ่อนเมืองล้ วนจะต้ องจ่าย
ส่วย แต่ละเดือนบ่อนพนันชนไก่จะมีรายได้ มากมาย และมีกระแสเงินพนันหมุนเวียนถึง 18 ล้ านบาท
สําหรับบ่อนบ้ านและ 34 ล้ านบาทสําหรับบ่อนเมือง การการพนันชนไก่มีผลประโยชน์มากมายขนาดนี ้ ทํา
ให้ บอ่ นพนันชนไก่กลายเป็ นแหล่งเข้ ามาแสวงหาประโยชน์จากนักการพนัน ข้ าราชการ ตํารวจ นักการเมือง
ทังระดั
้ บท้ องถิ่นและระดับชาติ
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บทที่ 4
นโยบายการส่ งเสริมการพนันชนไก่
นโยบายของรัฐมีสว่ นสําคัญที่เป็ นตัวการส่งเสริมการพนันชนไก่ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม ดังจะเห็น
ได้ จากตัวกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยซึง่ มีเจตนารมณ์ในการควบคุมและจํากัดการพนันชนไก่ จึง
มุง่ ไปที่การจํากัดปริ มาณบ่อนชนไก่ แต่สงั คมไทยภายใต้ ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์และระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม จึงเอื ้อให้ บอ่ นชนไก่เพิ่มจํานวนมากขึ ้นและบ่อนชนไก่กลายเป็ นธุรกิจการพนันที่ให้ ผลกําไรคุ้มค่า
นอกจากนันบ่
้ อนพนันชนไก่ซงึ่ เป็ นธุรกิจสีเทายังเป็ นเครื่องมือในการคํ ้าจุนความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ให้ คง
อยูใ่ นสังคมไทย การจํากัดและควบคุมบ่อนพนันชนไก่โดยการแก้ ไขกฎหมาย ระเบียบกระทรวงแต่เพียง
อย่างเดียวไม่เป็ นการเพียงพอ อาจต้ องปรับระบบความสัมพันธ์ระหว่างบ่อนชนไก่กบั หน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้ องขึ ้นใหม่ มีข้อเสนอเชิงนโยบายและมีมาตรการที่สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริง ซึง่ ที่ผา่ นมา
แม้ วา่ จะออกมาตรการที่เข้ มงวดตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย แต่มาตรการที่ออกมากลับกลายเป็ น
ช่องทางให้ เกิดการเรี ยกเก็บส่วยเพื่อแลกกับการที่ไม่ต้องปฏิบตั ติ ามหรือยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการ
หรื อระเบียบที่วางไว้
การเข้ ามาของรัฐและทุนการเมืองมีผลต่อการส่งเสริมการพนันชนไก่โดยตรง ทําให้ การควบคุมการ
พนันชนไก่ที่ผา่ นมามีความสลับซับซ้ อนไม่ตรงไปตรงมาซึง่ เป็ นผลมาจากความซับซ้ อนของระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ทุนการเมืองและผู้ประกอบการนัน่ เอง ในการทําความเข้ าใจนโยบายการส่งเสริม
การพนันชนไก่ จึงต้ องศึกษาความสัมพันธ์เชิงอํานาจในการพนันชนไก่โดยใช้ กรอบคิดของทามาดาว่าด้ วย
“อํานาจ” ของการเมืองไทยด้ านที่ไม่เป็ นทางการมาเป็ นแนวทางกล่าวคือ ทามาดาเห็นว่าความหมายของ
อํานาจมี 2 ความหมายคือ อํานาจที่เป็ นทางการกับอํานาจไม่เป็ นทางการหรื อที่เรี ยกกันว่า “อิทธิพล”
อํานาจที่เป็ นทางการหมายถึง อํานาจตามตําแหน่ง บทบาทหน้ าที่ที่ระบุไว้ ในกฎหมาย กฎระเบียบที่
ออกมาบังคับกับผู้อื่น ผู้ที่มีอํานาจเป็ นทางการในที่นี ้คือข้ าราชการ ตํารวจ ทหาร นักการเมืองเช่น รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัด(ส.จ.) เป็ นต้ น ส่วนอํานาจไม่เป็ นทางการนัน้
หมายถึง อิทธิพลของผู้ไม่มีตําแหน่งทางราชการในที่นี ้คือนักธุรกิจซึง่ มีอํานาจทางเศรษฐกิจ และนักธุรกิจที่
ผันตัวเองมาเป็ นนักการเมือง การที่นกั ธุรกิจซึง่ มีอํานาจทางเศรษฐกิจสามารถใช้ อทิ ธิพลอยูเ่ หนือข้ าราชการ
เกือบทุกระดับ มาจากช่องว่างทางรายได้ ระหว่างนักธุรกิจกับข้ าราชการห่างกันมาก และการมีอํานาจทาง
การเมืองของนักธุรกิจการเมืองที่สามารถให้ คณ
ุ ให้ โทษกับข้ าราชการได้ (ทามาดา,2539 :316-319) ดังนัน้
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ในทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการพนันชนไก่ภายใต้ ความสัมพันธ์ที่เป็ นทางการ ก็ยงั แฝงด้ วยความสัมพันธ์ที่ไม่เป็ น
ทางการที่นกั ธุรกิจการพนัน ข้ าราชการ นักการเมืองจะต้ องพึง่ พาอาศัยเอื ้อประโยชน์ซงึ่ กันและกัน นักธุรกิจ
อาจได้ รับอภิสิทธิ์บางอย่างในการทําผิดกฎหมายโดยที่ข้าราชการไม่ใช้ อํานาจหน้ าที่เข้ าไปจัดการ
4.1. กฎหมาย/กฎระเบียบ/รัฐมนตรี และนักการเมือง
การพนันในยุคทุนนิยมโลกาภิวตั น์ของสังคมไทยปั จจุบนั ได้ แปรสภาพ(Transformation) ไปไกลมาก
จนพระราชบัญญัตกิ ารพนันปี 2478 มีสภาพล้ าหลังตามไม่ทนั การพนันได้ พฒ
ั นาตัวเองให้ ทนั สมัยทัง้ ชนิด
ประเภท ระบบวิธีการเล่น ต่างจากการพนันสมัยก่อนเช่น การพนันข้ ามพรมแดน การพนันออนไลน์ การ
พนันสัญจร เกินขีดความสามารถของรัฐบาล หน่วยงานราชการที่จะเข้ าไปควบคุมและจัดการ สาเหตุสว่ น
หนึง่ นอกจากกฎหมายมีจะสภาพล้ าหลังไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริงแล้ ว ยังมีความเข้ าใจว่าการพนัน
โดยรวมไม่ใช่ “อาชญากรรม” เป็ นเพียงการทําความผิดที่ไม่ร้ายแรงมีโทษสถานเบา ความผิดไม่ร้ายแรงนี่
แหละกลายเป็ นภาพลวงตาบดบังความจริงมองไม่เห็นถึงผลกระทบที่ร้ายแรงจากการพนันตามมา เพราะ
เป็ นที่นา่ สังเกตว่าที่ผา่ นมารัฐบาลไม่กล้ าประกาศนโยบายประชานิยมเกี่ยวกับการพนัน แม้ กระทัง่ การหา
้ ไม่กล้ าระบุถึงการพนันโดยตรงว่าจะส่งเสริมหรื อกําจัดให้ หมดไป แต่ยืนยันจะทํา
เสียงก่อนการเลือกตังก็
ตามที่อดีตนายกรัฐมนตรี คนก่อนการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 คิดและให้ พรรคเพื่อไทยทํา ซึง่ มีการ
คาดการณ์วา่ ถ้ าได้ เป็ นรัฐบาล ก็ “จะนําการพนันขึ ้นบนดิน” ทํานองเดียวกับการทําหวยบนดิน
4.1.1. พระราชบัญญัตคิ วบคุมการพนันปี พ.ศ.2478
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัตคิ วบคุมการพนันตังแต่
้ พ.ศ.2478 จนถึงปั จจุบนั นับได้ 77 ปี จาก
การศึกษาของปิ ยอรพบว่า มุมมองของรัฐในขณะนันกั
้ บเจตนารมณ์ของกฎหมายในการควบคุมการพนัน
ชนไก่เห็นว่า การพนันชนไก่เป็ นปั ญหาเนื่องจากเป็ นพฤติกรรมที่ไม่เป็ นอารยะ และอาจก่อให้ เกิดปั ญหา
สังคมตามมาหากมีการปล่อยให้ มีการเล่นการพนันมากเกินไป กฎหมายจึงพยายามเข้ ามาควบคุมและ
จํากัดการพนันชนไก่ด้วยการกําหนดวันเวลาที่อนุญาตให้ เล่น กําหนดสถานที่ให้ เล่นพนันชนไก่ รวมถึงสร้ าง
กฎระเบียบต่างๆเพื่อเข้ ามาควบคุมการพนันชนไก่ไม่ให้ เติบโตขึ ้นเช่น ห้ ามมิให้ โอนสิทธิในใบอนุญาตการ
ดําเนินการบ่อนชนไก่ให้ ผ้ อู ื่น ห้ ามสืบทอดใบอนุญาตให้ แก่ทายาทหรื อบุคคลอื่น โดยให้ ใบอนุญาตสิ ้นอายุ
เมื่อผู้ได้ รับใบอนุญาตเสียชีวิต กล่าวคือให้ บอ่ นชนไก่ตายไปพร้ อมกับเจ้ าของบ่อน(ปิ ยอร 2552,อ้ างแล้ ว)
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อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ วา่ ในเจตนารมณ์แห่งกฎหมายจะพยายามจํากัดการพนันชนไก่ และต้ องการให้
บ่อนพนันชนไก่ตายไปในที่สดุ แต่ในทางปฏิบตั นิ โยบายของรัฐบาลชุดต่างๆที่ผา่ นมาที่เกี่ยวข้ องกับการ
พนันชนไก่ก็เปลี่ยนไปตามคําบัญชาของรัฐมนตรี ซึง่ ผันแปรไปตามข้ อเรี ยกร้ องของนักธุรกิจ นักการเมืองที่
มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับการชนไก่ รวมถึงคํานึงถึงฐานคะแนนเสียงในท้ องถิ่นซึง่ อาจจะขัดแย้ งกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังจะเห็นได้ จากการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย
4.1.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการพนันชนไก่สว่ นใหญ่มกั จะออกมาจากข้ อเสนอของ
รัฐมนตรี เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐเช่น การทําให้ ไก่ชนเป็ นสัตว์เศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าไก่ให้ สงู ขึ ้น
สมควรให้ มีการส่งเสริ มอย่างจริ งจัง นโยบายการควบคุมไข้ หวัดนกหรื อนโยบายเปิ ดบ่อนชนไก่เสรี ซึง่
นโยบายดังกล่าวอยูเ่ บื ้องหลังมาตรการการควบคุมหรื อส่งเสริ มการพนันชนไก่ทงโดยตรงและโดยอ้
ั้
อม
มาตรการส่งเสริ มการพนันชนไก่โดยตรงคือ การขยายวันเปิ ดให้ มีการชนไก่จาก 2 วันเป็ น 5 วันต่อเดือนใน
สมัยรัฐบาลนายอภิสทิ ธิ์เป็ นนายกรัฐมนตรี ดังปรากฏสาระที่สาํ คัญคือ
ตามหนังสือราชการ การจัดระเบียบและควบคุมบ่อนการพนันชนไก่จากกระทรวงมหาดไทยถึงผู้วา่
ราชการจังหวัด โดยออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการชนไก่และปลากัด พ.ศ. 2552 ซึง่ ลงนามโดย
นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยในขณะนัน้ ให้ มีการขยายวันอนุญาตให้ มีการชน
ไก่จากวันอาทิตย์เพียงวันเดียวเป็ นวันเสาร์ หรื อวันอาทิตย์วนั ใดวันหนึง่ และเพิ่มวันชนไก่จากไม่เกิน 2 วัน
ต่อเดือนเป็ นไม่เกิน 5 วันต่อเดือน รวมทังอนุ
้ ญาตให้ บอ่ นชนไก่มีสงั เวียนชนไก่เพิม่ จาก 1 เป็ น 2 สังเวียน
ทังนี
้ ้มีข้อที่นา่ สังเกตจากรูปภาพที่ปรากฏในเว็บไซด์ขณะที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรับเชิญ
เข้ าร่วมในพิธีรับมอบกรอบรูปไก่ชนเหลืองหางขาวจากเจ้ าสัว ซี.พี. โดยมีแอ็ด คาราบาว ยืนขนาบข้ างที่
้
บทบาทสําคัญ
บ่อนชนไก่ระดับประเทศ บ่อนชนไก่เทิดไทย จังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ ที่ผา่ นมาทังสองคนมี
ในการส่งเสริมการอนุรักษ์ และเลี ้ยงไก่ชน และเป็ นตัวแทนเจ้ าของบ่อนชนไก่และกลุม่ ผู้เลี ้ยงไก่ชนในการ
เจรจาต่อรองกับผู้มีอํานาจในรัฐบาลทุกสมัย (Barrow,2009)
้ ว่ ไปเดือนมิถนุ ายน 2554 ได้ รัฐบาลภายใต้ การ
ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลภายหลังการเลือกตังทั
นําของพรรคเพื่อไทยมีนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี ทางกระทรวงมหาดไทยหันกลับมา
ทบทวนนโยบายควบคุมการพนันชนไก่ใหม่ โดยเห็นว่านโยบายรัฐบาลที่แล้ วส่งเสริมให้ มีการเล่นการพนัน
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ชนไก่เพิม่ ขึ ้นเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และเพิ่ม
มาตรการต่างๆให้ เข้ มงวดยิง่ ขึ ้น ต่อมาในเดือนธันวาคม 2554 ทางกระทรวงมหาดไทยโดยปลัดกระทรวงได้
ออกมาตรการ โดยทําหนังสือเวียนไปถึงผู้วา่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัดด้ วยเรื่ องการจัดระเบียบและควบคุม
บ่อนการพนันชนไก่ภายใต้ รัฐบาลปั จจุบนั เมื่อเดือนธันวาคม 2554 ซึง่ มีนายยงยุทธ์ วิชยั ดิษฐ์ เป็ น
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยดังมีรายละเอียดดังนี ้
ด้ วยปั จจุบนั ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ.2552 ยังมีมาตรการ
ที่ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้ องกับนโยบายในการควบคุมแหล่งการพนันอันเป็ นอบายมุข ซึง่ เป็ นต้ นเหตุ
ของความเสื่อมและผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเพื่อให้ การจัดระเบียบ
การพนันชนไก่มีความเหมาะสมเป็ นไปตามนโยบายของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย จึงให้ จงั หวัด
ดําเนินการดังนี ้
1). การอนุมตั ิ อนุญาตให้ จดั ให้ มีการเล่นการพนันชนไก่ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ จงั หวัด
พิจารณาให้ มีการพนันชนไก่สปั ดาห์เว้ นสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 1 วัน เดือนหนึง่ ห้ ามเกิน 3 วัน
2). กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายไม่ประสงค์จะให้ กํานันและผู้ใหญ่บ้านเป็ นเจ้ าของบ่อนการพนัน
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่117/2479 ลงวันที่13สิงหาคม 2479
3). ดําเนินการกวดขันให้ ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตจัดให้ มีการเล่นการพนันชนไก่ปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องตามระเบียบ
กฎหมายโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อมีการเล่นโดยเสริมเดือยหรื อแต่งเดือยให้ แหลมคมอันมี
ลักษณะในการทรมานสัตว์ตามที่ระบุไว้ ในบัญชี ก. หมายเลข 17 ท้ ายพระราชบัญญัตกิ ารพนันพุทธศักราช
2479 ให้ ดําเนินคดีตามกฎหมายและดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่ตามข้ อ 17(6) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการพนันชนไก่ และกัดปลา พ.ศ. 2552 โดยพิจารณาไปในทางไม่อนุมตั ิ
อนุญาตจัดให้ มีการเล่นการพนันชนไก่แก่ผ้ นู นอี
ั ้ กต่อไป
4). กําชับเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องมิให้ เรี ยกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ จดั ให้ มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้ วยการพนัน หากพบว่ามีเจ้ าหน้ าที่ฝ่าฝื น ให้
ดําเนินการทางวินยั และดําเนินคดีอาญาแก่ผ้ กู ระทําผิดอย่างเด็ดขาด
5). แจ้ งอําเภอ กํานัน และผู้ใหญ่บ้าน เผยแพร่ให้ ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโทษของการเล่นการ
พนันและแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้ ไปตามกฎหมายว่าด้ วยการพนัน
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จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัดต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายพระนาย สุวรรณ
รัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
การขออนุญาตเปิ ดการชนไก่ ภายหลังทางการอนุญาตให้ เปิ ดบ่อนพนันชนไก่ได้ ตามมาด้ วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยปี 2552 เจ้ าของบ่อนชนไก่ต้องดําเนินการทําหนังสือขออนุญาตใช้ สถานที่เป็ นรายปี กับ
หนังสือขออนุญาตให้ มีการเล่นการพนันชนไก่เป็ นรายเดือน และทางผู้วา่ ราชการจังหวัดได้ ออกหนังสือ
แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบกลั
้
น่ กรองสถานที่เล่นการพนันชนไก่ โดยมีนายอําเภอพื ้นที่ที่มีบอ่ นชนไก่
เป็ นประธาน เพื่อลงตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตและเสนอความเห็นพร้ อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง
รายงานให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัด ประกอบการพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ใช้ สถานที่เล่นการพนันชนไก่ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
โดยแต่ละปี เจ้ าของบ่อนจะต้ องยื่นคําร้ องขอใช้ สถานที่เล่นพนันชนไก่ คณะกรรมการที่ได้ รับแต่งตังจะ
้
ออกไปตรวจสอบสถานที่ชนไก่จริ ง และรายงานเป็ นเอกสาร พร้ อมกับ นายอําเภอเป็ นเจ้ าพนักงานออก
ใบอนุญาตเสนอผู้วา่ ฯอนุมตั -ิ ประเด็นการขออนุญาตเปิ ดบ่อน ผู้วา่ เป็ นผู้อนุมตั ิ ส่วนเอกสารสําคัญต้ องมี
หนังสือยืนยันจากสถานีตาํ รวจว่ามีกําลังตํารวจเพียงพอที่จะไปดูแลความสงบในบ่อนชนไก่ได้ และหนัง
รับรองจากปศุสตั ว์ถึงผลการตรวจดูความสะอาดบ่อนชนไก่ มาตรการป้องกันโรคติดต่อสัตว์ปีก บ่อนถูก
กฎหมายมีการคุมเข้ ม ด้ านไข้ หวัดนกซึง่ เจ้ าของบ่อนต้ องให้ ความร่วมมือไม่เช่นนันจะไม่
้
รับการต่อ
ใบอนุญาต การคุมเข้ มเนื่องจากไก่ชนแต่ละตัวมีราคาแพง ผู้คนเข้ าบ่อนอาจเป็ นพาหะนําเชื ้อเข้ ามา ไก่แต่
ละตัวจึงต้ องผ่านการตรวจสุขภาพ ออกบัตรไก่ ส่วนบ่อนจะมีมาตรการทําความสะอาดเช่น ก่อนเข้ าบ่อน
ต้ องผ่านด่านล้ างเท้ าฆ่าเชื ้อโรคก่อน
นอกจากนันเจ้
้ าของบ่อนยังต้ องยื่นคําร้ องขออนุญาตเปิ ดบ่อนทุกเดือนโดยยื่นคําร้ องล่วงหน้ าอย่างน้ อย
1 สัปดาห์ ถ้ ามีการเปิ ดบ่อนชนไก่โดยยังไม่ได้ รับใบอนุญาตถือว่าเป็ นบ่อนเถื่อน และจะผิดกฎหมายพนัน
ถ้ าเป็ นบ่อนใหญ่ถือว่ามีการมัว่ สุมเกินกว่า 10 คน เจ้ าของบ่อนมีโทษจําคุก 2 ปี ถูกปรับ 20,000 บาท
4.1.3. นโยบายของรัฐมนตรี ในสังคมไทยภายใต้ ระบบความสัมพันธ์อปุ ถัมภ์แบบราชการและการเมือง
บ่อยครัง้ ที่คําพูดความเห็นของผู้มีอํานาจระดับรัฐมนตรี ก็เป็ นนโยบายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต้ องปฏิบตั ิ
ตาม ทังๆที
้ ่ความเห็นเหล่านี ้ไม่ได้ อยูใ่ นถ้ อยแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภาผู้แทนราษฎร ความคิดเห็น
ของรัฐมนตรี ในความเป็ นจริ งก็เพื่อจะเอาใจประชาชนคนรากหญ้ าซึง่ เป็ นฐานเสียงสําคัญให้ กบั พรรค
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การเมือง แต่อีกด้ านหนึง่ ยังเป็ นการสื่อความหมายไปในการส่งเสริ มการพนันแบบประชานิยมซึง่ ไปขัดกับ
เจตนารมณ์แห่งกฎหมายควบคุมการพนัน และระเบียบกระทรวงที่มีอยู่ ดังปรากฏอยูใ่ นสื่อออนไลน์ที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยเป็ นประธานประชุมผู้วา่ ราชการจังหวัดผ่านระบบวีดีทศั น์ทางไกล ถึง
เรื่ องขอให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดขยายวันเวลาในการเปิ ดบ่อนพนันชนไก่เพิ่มตามเนื ้อความที่ระบุในสือ่
ออนไลน์ดงั นี ้
"เหลิม" เอาจนได้ สัง่ ผวจ.ทัว่ ประเทศเพิ่มวันเปิ ดบ่อนไก่ จากเดิมสัปดาห์ละวัน ในวันอาทิตย์ ให้ เปิ ด
วันเสาร์ เพิ่มได้ อีกวัน อ้ างตังแต่
้ เป็ นมท.1 มีแต่ห้าม คราวนี ้ขอให้ บ้าง ถ้ าที่ไหนขอให้ เพิ่มเวลาเปิ ดให้ ผวจ.
อนุมตั ไิ ด้ เลย เพราะเป็ นความสุขพื ้นฐานของชาวบ้ าน และยังเป็ นการบํารุงสายพันธุ์ไก่
เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย ร.ต.อ. เฉลิม อยูบ่ าํ รุง รมว.มหาดไทย เป็ นประธานในการ
ประชุมผ่านระบบวีดีทศั น์ทางไกลถึงผู้วา่ ราชการจังหวัด(ผวจ.) ทัว่ ประเทศ ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวขอยํ ้า ผวจ.
อีกเรื่ อง คือเรื่ องการเปิ ดบ่อนพนันไก่ชน ที่มีการเรี ยกร้ องให้ เพิ่มเวลาการเปิ ดบ่อนไก่ ซึง่ ปลัดกระทรวง
มหาดไทยก็ระบุวา่ ทางกระทรวงไม่มีนโยบายการเปิ ดบ่อนไก่เพิม่ แต่เรื่ องการเพิ่มเวลาไม่นา่ จะเป็ นปั ญหา
เพราะก่อนหน้ านี ้เปิ ดทุกวันอาทิตย์ ครัง้ นี ้จะขอให้ เปิ ดวันเสาร์ ด้วย ซึง่ ตนเห็นว่าตังแต่
้ เข้ ามาเป็ น รมว.
มหาดไทย ก็ห้ามไปทุกอย่างแล้ ว คราวนี ้จึงคิดว่าจะให้ บ้าง แต่ตนไม่มีอํานาจสัง่ ให้ เปิ ด จึงขอยํ ้ากับ ผวจ.
ทุกคนว่า หากมีการร้ องขอให้ เพิม่ เวลาเปิ ดบ่อนไก่ ก็อนุญาตได้ ไม่ห้ามแต่อย่างใด
"ที่คนคิดว่าจะเป็ นการสนับสนุนให้ เล่นการพนันนันคงไม่
้
ใช่ เพราะปกติเปิ ดอาทิตย์ละวันก็เล่นวันละ
10 บาท ทีนี ้เปิ ด 2 วันก็เล่นกันวันละ 5 บาท แค่นี ้ก็ไม่มีปัญหา ผมไม่อยากให้ ผ้ วู า่ ฯพาเจ้ าหน้ าที่ไปจับบ่อน
ไก่กนั เป็ นร้ อย แต่สดุ ท้ ายจับได้ แค่ 3-4 คน เหมือนตอนผมจับคนเล่นพนัน ก็ทําเอาคนเล่นกลัวกระโดด
หน้ าต่างหัวร้ างข้ างแตกกันเป็ นแถว น่าสงสาร คงไม่ต้องไปทํา นอกจากนี ้การเปิ ดบ่อนไก่ยงั ช่วยบํารุง สาย
พันธุ์ไก่ หากไก่ชนตีแพ้ ก็ต้มกิน แต่หากชนะก็มีราคาดี ถือเป็ นความสุขพื ้นฐานของชาวบ้ าน อย่าไปห้ าม
เลย" ร.ต.อ.เฉลิมกล่าว ( highlight.kapook.com/view/24199 )
ต่อมามีการเปลี่ยนรัฐบาลในปี 2552 ได้ รัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยชื่อ นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล ซึง่
ต่อมาได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมในงานเทศกาลไก่ชนไทยที่บอ่ นชนไก่เทิดไทย จังหวัดสมุทรปราการ รัฐมนตรี ได้
กล่าวสนับสนุนเจตนาการจัดงานเทศกาลไก่ชนไทย ที่จะอนุรักษ์ ไก่ชนไทยไม่ให้ สาบสูญ เป็ นการหนุนเสริม
การชนไก่ซงึ่ เป็ นแรงดึงดูดทางวัฒนธรรม(Cultural Attraction)ให้ กบั นักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นเดียวกับมวย
ไทย
ถึงแม้ วา่ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทย จะรู้เป็ นอย่างดีวา่ มวยไทยกับการชนไก่เป็ นมรดกไทย แต่
กับรัฐมนตรี ของไทยอาจจะไม่ร้ ูวา่ หลายประเทศได้ ระงับไม่ให้ มีการชนไก่เพราะการชนไก่ถือว่าเป็ นกีฬาป่ า
เถื่อน(Barbaric Sport) แม้ วา่ จะมีการเสนอมาตรการในการชนไก่ให้ ดดู ีขึ ้นลดการนองเลือดหรื อการทารุณ
ไก่ แต่เป็ นอันที่ร้ ูกนั ว่าในการชนไก่แบบใต้ ดนิ บางแห่งยังมีการติดใบมีดคมกริ บที่แข้ งไก่เพื่อสร้ างบาดแผล
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ถึงแก่ชีวิตให้ กบั ไก่คตู่ อ่ สู้ ดังนันการกล่
้
าวของรัฐมนตรี อาจทําให้ นกั ท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความลังเลไม่
แน่ใจต่อการชนไก่ในฐานะที่เป็ นแรงดึงดูดทางวัฒนธรรม(Barrow อ้ างแล้ ว)
.

4.2. ความขัดกันทางนโยบายเกี่ยวกับการพนันชนไก่ ความไม่ชดั เจนประการหนึง่ ต่อการส่งเสริ ม
การพนันชนไก่ของหน่วยงานราชการ นักการเมืองที่เกี่ยวข้ องก็คือ การขัดกันระหว่างระเบียบกับการปฏิบตั ิ
จริงกล่าวคือ กฎหมาย ระเบียบที่ออกมาเน้ นไปที่การจํากัดควบคุม ขณะที่การปฏิบตั จิ ริ งเน้ นไปที่การ
ส่งเสริมและการเผยแพร่ขยายผล จึงเป็ นเรื่ องปกติที่ประชาชนโดยทัว่ ไปจะมีทศั นะคติตอ่ กฎหมายจาก
ประสบการณ์ในชีวิตประจําวันออกไปในทางไม่เห็นความสําคัญเพราะ กฎหมายมีไว้ ให้ เลี่ยงไม่ใช่มีไว้ ให้
ปฏิบตั ติ าม ในกรณีการพนันชนไก่ก็เช่นกันจากการเก็บข้ อมูลสนามและการค้ นคว้ าเอกสารพบว่า มีการขัด
กันเองในหลายประเด็นด้ วยกันคือ
4.2.1. ความทับซ้ อนในวัตถุประสงค์ระหว่างการละเล่นกับการพนันชนไก่ เนื่องจากการละเล่นชนไก่
เป็ นไปเพื่อความสนุกสนานหรื อเป็ นสันทนาการที่มีมานานจนเป็ นส่วนหนึง่ ของวิถีชมุ ชน ขณะการพนันชน
ไก่เป็ นการนําไก่ชนมาต่อสู้กนั เพื่อหวังผลแพ้ ชนะและได้ ผลตอบแทนมาเป็ นเงิน สถานที่เล่นต่อมากลายเป็ น
บ่อนในที่สดุ จากการทับซ้ อนในวัตถุประสงค์การเล่นชนไก่ที่แตกต่างกัน จึงมีช่องโหว่ทําให้ การพนันแฝงเข้ า
พนันชนไก่โดยแต่เพียงอย่างเดียว เท่ากับว่ากฎหมายไปละเมิดสิทธิ์ประชาชนไม่ให้ เล่นชนไก่เพื่อความ
สนุกสนาน
4.2.2. การส่งเสริมกับการควบคุม จากเนื ้อหาในข้ อที่ 4.1.3. ว่าด้ วยความเห็นส่วนตัวของรัฐมนตรี
สังคมไทยในยุคปั จจุบนั คุ้นเคยกับความเห็นของรัฐมนตรี ผา่ นสื่อต่างๆ ความเห็นสําคัญกว่ากฎหมาย
เพราะเข้ าใจง่าย สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริงในสังคม ไม่ผกู มัด ไม่จําเป็ นต้ องรับผิดชอบต่อสิง่ ที่
ตนเองพูด ถ้ าความคิดเห็นของรัฐมนตรี นนไม่
ั ้ เป็ นจริงในทางปฏิบตั ิ ความเห็นของรัฐมนตรี จงึ กลายเป็ น
นโยบายอีกประเภทหนึง่ จะใช้ กนั แพร่หลายในนโยบายประชานิยมซึง่ ตอบสนองความต้ องการส่วนลึกในใจ
ของประชนชนคนรากหญ้ า แม้ วา่ นโยบายนันอาจไม่
้
สอดคล้ องหรื อขัดกับตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ แต่ถึงที่สดุ
ถ้ าจะต้ องแก้ กฎหมายโดยเพื่อความถูกต้ อง ซึง่ ความถูกต้ องนันมี
้ ความหมายเท่ากับเสียงของประชาชน
ส่วนใหญ่จากการเลือกตังเป็
้ นสําคัญ ไม่ใช่ความถูกต้ องโดยธรรมอีกต่อไป
4.2.3. อํานาจในการอนุมตั เิ ปิ ดบ่อน เป็ นการขัดกันเองประเภทหนึง่ ที่สาํ คัญ ในมุมมองทางกฎหมาย
การว่าด้ วยพนันชนไก่ การขอตังบ่
้ อน ขออนุญาตใช้ สถานที่เล่นพนันชนไก่ การขอเปิ ดดําเนินการชนไก่
จะต้ องขออนุญาตจากฝ่ ายปกครองโดยผู้วา่ ราชการจังหวัดเป็ นผู้อนุมตั ิ แต่ในมุมมองของชาวบ้ านนัน้ การ
ขออนุญาตเปิ ดบ่อนได้ ต้องไปขอจากตํารวจไม่จําเป็ นต้ องไปขออนุญาตจากฝ่ ายปกครอง จึงมีคาํ พูด
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ล้ อเลียนบ่อนชนไก่วา่ มี 2 ประเภทคือ บ่อนปลัดกับบ่อนตํารวจ ถ้ าเป็ นบ่อนปลัดต้ องขออนุญาตให้ ถกู ต้ อง
ตามระเบียบที่วางไว้ แต่เป็ นบ่อนตํารวจไม่ต้องขออนุญาต(จากฝ่ ายปกครอง)จึงมักจะเรี ยกกันว่าบ่อนเถื่อน
นันเอง
้
4.2.4.ความทับซ้ อนของหน่วยงานราชการ วัตถุประสงค์ในการขออนุญาตเปิ ดบ่อนให้ ถกู ต้ องตาม
กฎหมายของเจ้ าของบ่อน ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ ถกู จับกุมดําเนินคดี จะจับกุมเฉพาะบ่อนเถื่อนเท่านัน้ อํานาจ
ในการจับกุมบ่อนนันอยู
้ ท่ ี่ ฝ่ ายปกครอง กับตํารวจ กรณีที่ฝ่ายปกครองได้ รับแจ้ งให้ ไปจับกุมบ่อนเถื่อน
มักจะใช้ กําลังอาสาสมัคร(อส.)ไปจับกุมถ้ ารู้วา่ บ่อนเถื่อนนันจ่
้ ายส่วยให้ ตํารวจ เป็ นที่ร้ ูกนั ว่าถ้ ามีการสนธิ
กําลังไปจับกุมบ่อนชนไก่ จะประสบกับความล้ มเหลว เพราะเจ้ าของบ่อนจะทราบข่าวล่วงหน้ านักพนันพา
กันหนีหมด อาจเหลือไก่แก่ๆไว้ ให้ ดตู า่ งหน้ าเป็ นที่ระลึก ในความเป็ นจริ งเป็ นที่รับรู้อยูท่ วั่ ไปว่าบ่อนไหนเป็ น
บ่อบเถื่อนดําเนินการชนไก่โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากฝ่ ายปกครอง ไม่มีการประสานความร่วมมือในการ
จับกุมแต่ละหน่วยงานอยูใ่ นสภาพต่างคนต่างอยู่ พยายามเดินไม่ให้ ทบั เส้ นทางกัน และฝ่ ายปกครอง
จําเป็ นต้ องออกไปจับกุมถ้ ามีการร้ องเรี ยนมา ไม่เช่นนันจะถู
้ กกล่าวหาว่าละเลยในการปฏิบตั หิ น้ าที่
4.2.5. จํานวนวันเวลาเปิ ดบ่อนและเปิ ดบ่อนล่วงเวลา จากระเบียบที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทยดู
เหมือนมีความเคร่งครัดมากขึ ้น จํานวนวันให้ มีการชนไก่ลดลงจากเดิม 4 วันต่อเดือนเหลือ 2-3 วันต่อเดือน
และระยะเวลาที่ระบุไว้ ในระเบียบเฉพาะกลางวันตังแต่
้ เช้ าถึงเย็นไม่สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริ งซึง่
บ่อนจะเปิ ดชนไก่ตงแต่
ั ้ บา่ ยโมงจนถึง 4 ทุม่ หรื อเที่ยงคืน ความขัดกันระหว่างระเบียบกับความเป็ นจริ ง
ในทางปฏิบตั ิ กลับเป็ นเงื่อนไขให้ เกิดมีการจ่ายส่วย หรื อเป็ นช่องทางให้ เจ้ าหน้ าที่บางส่วนหาประโยชน์แลก
กับการผ่อนผันไม่ให้ มีการผิดระเบียบ ระเบียบจึงมีไว้ ให้ เจ้ าหน้ าที่ตอ่ รองเรี ยกรับประโยชน์เข้ ากระเป๋ า
ตนเองหรื อมีไว้ แค่ขปู่ ้ องปรามเท่านัน้ การควบคุมจํากัดไม่ให้ เปิ ดบ่อนชนไก่ใหม่อีกต่อไปจึงสวนทางกับการ
เพิ่มขึ ้นของบ่อนชนไก่ในปั จจุบนั
สรุป ความทับซ้ อนที่เกิดขึ ้นในการควบคุมการพนันไก่แต่ละประเด็น เป็ นผลลัพธ์ของความทับซ้ อน
ของความสัมพันธ์อํานาจที่ไม่เป็ นทางการ โดยนักการเมืองใช้ อิทธิพลเข้ าไปแทรกแซงการทําหน้ าที่ของ
ข้ าราชการ ซึง่ ตามกฎหมายควบคุมการพนันนักการเมืองไม่มีหน้ าที่ในการอนุมตั ใิ ห้ มีการชนไก่ได้ สามารถ
เชื่อมโยงไปถึงความทับซ้ อนในโครงสร้ างอํานาจทางการเมืองเป็ นความทับซ้ อนในผลประโยชน์ของ
นักการเมืองในรัฐบาลกับผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมหรื อที่เรี ยกกันสันๆว่
้ า “ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
(conflict of interests)” ก็คือการเอานักการเมืองที่มีภมู หิ ลังเป็ นนักพนันหรื อเกี่ยวข้ องกับวงการพนันมาเป็ น
รัฐมนตรี เพื่อออกนโยบายเกี่ยวกับการพนัน แน่นอนนักการเมืองก็ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของตนเองและ
พวกพ้ องก่อนเป็ นอันดับแรก ซึง่ ไม่สามารถเป็ นหลักประกันได้ วา่ ประชาชนจะได้ ประโยชน์จากนโยบายการ
พนันนันอย่
้ างไร
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4.3. ปั ญหาของบ่ อนการพนันชนไก่
ปั ญหาอุปสรรคในการตังบ่
้ อน มีสาเหตุสาํ คัญมาจาก
4.3.1 กฎหมายควบคุมการพนันชนไก่ไม่สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริง ส่วนใหญ่ระเบียบนํามา
จาก ระเบียบกระทรวงปี 2524 ผ่านมากว่า 30 ปี วิถีชีวติ คนที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่น การคิดค่าธรรมเนียม
ขออนุญาตเปิ ดการพนันชนไก่ยงั คงไว้ วนั ละ 200 บาทตามเดิม เวลาเปิ ดการชนไก่ตามระเบียบเปิ ดตอน
กลางวันแต่ความเป็ นจริ งเปิ ดถึงตอนกลางคืน บ่อนชนไก่ปัจจุบนั จึงกลายเป็ นธุรกิจมีรายได้ ผลกําไร
มหาศาลต่างจากบ่อนชนไก่สมัยก่อน
4.3.2 ความไม่ชดั เจนระหว่างกฎหมายกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการพนันชนไก่ ถ้ า
นักการเมือง มีภมู ิหลังเกี่ยวข้ องกับวงการพนันมาก่อน มักจะมีความเห็นไปในทางการสนับสนุนการพนัน
แบบ “ปากว่าตาขยิบ” คือให้ ความเห็นตามบทบาทหน้ าที่ ให้ สอดคล้ องตามตัวบทกฎหมาย แต่พยายามหา
ช่องโหว่ในเชิงเทคนิคให้ มีการหลีกเลี่ยงหรือให้ ความเห็นแบบกํากวม สร้ างความสับสนให้ กบั วงการพนันชน
ไก่
4.3.3. นโยบายการตังบ่
้ อนชนไก่ของผู้วา่ ราชการแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของ
ผู้วา่ ฯแต่เพียงผู้เดียว ปั จจุบนั มีนกั การเมืองบางคนพยายามจะเข้ าไปแทรกแซงระบบการตัดสินใจของผู้วา่ ฯ
้
ก
ซึง่ ตามกฎหมายไม่สามารถทําได้ แต่ถ้าผู้วา่ ฯคนใดไม่ตอบสนองนโยบายนักการเมือง ผู้วา่ คนนันอาจจะถู
กลัน่ แกล้ งในภายหลัง ซึง่ นักการเมืองนิยมใช้ การแทรกแซงแบบนี ้มากกว่าจะใช้ วิธีการแก้ กฎหมายซึง่
ยุง่ ยากและต้ องใช้ เวลากลัน่ กรองกฎหมายจากหลายฝ่ าย ไม่จบง่ายๆ ตัวอย่างเช่น นโยบายโอทอปมีการ
เสนอให้ ไก่ชนเป็ นสินค้ าโอทอป เพราะการเลี ้ยงไก่ชนเป็ นการนําภูมิปัญญาความรู้ดงั่ เดิมมาแปลงเป็ นทุน
(เงิน) จึงต้ องให้ มีบอ่ นชนไก่เพื่อทําให้ ไก่ชนมีมลู ค่าสูงขึ ้น
4.3.4 ขันตอนในการขออนุ
้
ญาตยุง่ ยาก การขออนุญาตเปิ ดบ่อนชนไก่มีขนตอนที
ั้
่ยงุ่ ยากซับซ้ อนที่ต้อง
เกี่ยวข้ องกับหลายหน่วยงาน นับตังแต่
้ เกิดการแพร่ระบาดของไข้ หวัดนก บ่อนพนันชนไก่ถกู กล่าวหาว่าเป็ น
แหล่งแพร่เชื ้อไข้ หวัดนก เพราะเป็ นที่ชมุ นุมของคนที่เข้ ามาจากทัว่ ทุกสารทิศ นําเอาไก่ชนที่อาจติดเชื ้อเข้ า
มาแพร่ในบ่อนได้ ไปมีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐที่สง่ เสริมการส่งออกอาหาร กลัวจะถูกตัดสิทธิ์ในการ
ส่งออกสัตว์ปีกแช่แข็งไปยุโรป จึงหันมากําจัดไก่ที่ชาวบ้ านเลี ้ยงรวมถึงไก่ชนที่มีราคาแพง จนถึงออก
มาตรการปิ ดบ่อนชนไก่แทน
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ต่อมาเมื่อสถานการณ์ไข้ หวัดนกดีขึ ้นเป็ นปกติ ทางการได้ อนุญาตเปิ ดบ่อนชนไก่อีกได้ เพิ่ม
ขันตอนอนุ
้
ญาตที่เข้ มงวดขึ ้น โดยขันต้
้ นจะต้ องยื่นคําร้ องไปให้ ปศุสตั ว์จงั หวัดเป็ นผู้มาตรวจความสะอาด
เรี ยบร้ อยของบ่อนเสียก่อน จากนันจึ
้ งติดต่อขออนุญาตที่สํานักงานปกครองหรื อที่ปลัดอําเภอ ทางผู้วา่
ราชการจังหวัดเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นมา 7 คนประกอบด้ วย นายอําเภอ ปศุสตั ว์ ตํารวจ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ ายวัฒนธรรม เพื่อทําการประเมินกิจการของบ่อนและ
ขอความเห็นจากตํารวจเกี่ยวกับความสามารถจะเข้ าไปดูแลความสงบเรี ยบร้ อยภายในบ่อนชนไก่ได้ หรื อไม่
จากนันต้
้ องรอการอนุมตั ใิ บอนุญาตจากผู้วา่ ราชการจังหวัดก่อนจึงจะดําเนินการเปิ ดบ่อนได้ และต้ องไป
ติดต่อกับองค์การบริ หารส่วนตําบลหรื อสํานักงานเทศบาลเพื่ออนุญาตใช้ สถานที่เปิ ดบ่อนชนไก่โดยเสีย
ภาษีบํารุงท้ องที่ 20 บาท ใบอนุญาตที่ได้ มาสามารถใช้ ได้ เพียงหนึง่ ปี เมื่อครบกําหนด ต้ องดําเนินการขอ
ใบอนุญาตและเข้ าสูก่ ระบวนใหม่อีกครัง้ ซึง่ อาจจะได้ รับอนุญาตหรื อไม่ก็ได้
4.4. ผลกระทบจากการพนันชนไก่
- ทางด้ านเศรษฐกิจครัวเรื อน ทําให้ เสียทรัพย์ เฉพาะอย่างยิง่ นักพนันที่เป็ นแรงงานรับจ้ างเอาเงินอัน
เป็ นรายได้ จากงานรับจ้ างก่อสร้ าง ได้ วนั ละ 300 บาท แล้ วเอาไปเล่นการพนัน แทนที่จะเอาไปให้ ครอบครัว
หรื อเก็บออมเอาไว้ ในยามขาดแคลน
- ทางด้ านสังคม สถานภาพทางสังคมของผู้นําจะมีกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมในชุมชนกํากับอยูว่ า่ จะมี
ั ้ เหมาะสม เพราะแก่แล้ วเป็ นถึงพ่อ
ความเหมาะสมหรื อไม่ กรณีอดีตพ่อหลวงบางคนเข้ าบ่อนชนไก่นนไม่
หลวงผู้นําชาวบ้ าน เป็ นแก่วดั หรื อ มัคทายกวัด มีคนเคารพนับถือ หรื อความไม่เหมาะสมจากคําวิจารณ์
ของชาวบ้ าน กรณีลงุ คําเข้ าบ่อนชนไก่ “แม้ วา่ เปิ่ นชอบ(ชนไก่)มาแต่สมัยเป็ นหนุ่ม แต่ตอนนี ้เปิ่ นเป็ นป้อ
ของพ่อหลวง ยังจะเข้ าบ่อนอีก ซึง่ มันไปกระทบถึงลูกที่เป็ นพ่อหลวง มันบ่ดีกบั ครอบครัว” ดังนันถึ
้ งแม้ นว่า
การเข้ าบ่อนชนไก่ไม่ผิดกฎหมายใครเข้ าก็ได้ แต่อาจจะผิดกฎเกณฑ์ของชุมชนที่ยดึ ถือปฏิบตั กิ นั มา ความ
เป็ นผู้นําไม่ใช่เรื่ องของส่วนบุคคลที่จะทําอะไรก็ได้ แต่ความเป็ นผู้นําเป็ นเรื่ องของชุมชนส่วนรวมต้ องแบก
รับของภาพพจน์ชมุ ชน/ครอบครัว/ตระกูล ไม่วา่ ผู้นําจะทําอะไรที่ไหนจึงถูกควบคุมด้ วยกฎเกณฑ์หรื อจารี ต
ฮีตฮอย ที่ชมุ ชนกําหนดว่าใครเข้ าบ่อนได้ ใครไม่สมควรเข้ า
- ผลกระทบต่อสังคมประการหนึง่ ก็คอื เกิดการทะเลาะวิวาทบริเวณบ่อนชนไก่ที่อยูต่ ดิ กับชุมชน อัน
เนื่องมาจากการเมาสุรา การโกง(เบี ้ยว)กาพนันชนไก่แม้ วา่ จะเป็ นส่วนน้ อย แต่สง่ ผลกระทบถึงภาพพจน์ที่
ไม่ดีของบ่อนชนไก่
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- ปั ญหาการส่งเสียงดังในบ่อนชนไก่มีผลต่อความสงบในชุมชน เฉพาะอย่างยิ่งการชนไก่ในเวลา
กลางคืนเสียงจะดังมากกว่าปกติ บางครัง้ ดังไกลถึง 1 กิโลเมตรก็ยงั ได้ ยิน บ้ านที่อยูใ่ กล้ บอ่ นจะนอนไม่หลับ
ชุมชนที่มีเส้ นทางเข้ าบ่อนชนไก่หลายแห่ง จะมีรถเข้ าออกอยูต่ ลอดเวลาทังกลางวั
้
นและกลางคืน
- ด้ านครอบครัว คนที่ชอบเล่นไก่ชนมักจะไม่มีเวลาให้ ครอบครัว กรณีป้าน้ อย สามีไปเข้ าบ่อนชนไก่
เป็ นประจําและกลับบ้ านไม่เป็ นเวลา กลับมาบ้ านตี 1 ตี 2 ไม่มีเวลาทานอาหารด้ วยกัน ป้าน้ อยจึงเตรี ยม
อาหาร ทํากับข้ าวเผื่อไว้ แต่แล้ วก็ไม่กลับมากิน ทําให้ อาหารที่เตรี ยมไว้ บดู เน่าต้ องทิ ้ง แต่ถ้าไม่เตรี ยม
อาหารเอาไว้ ก็ถกู ดุดา่
มีกรณีเด็กนักเรี ยนเขียนจดหมายถึงทางจังหวัด เรื่ องพ่อไม่กลับบ้ านเพราะอยูค่ ลุกอยูก่ บั บ่อนไก่
ครอบครัวไม่อยูพ่ ร้ อมหน้ าพร้ อมตา ไม่มีเวลาพูดคุยกับลูก จึงขอให้ ทางจังหวัดช่วยนําพ่อกลับบ้ านให้ ด้วย
การพนันชนไก่ ในมุมมองของผู้หญิง ชุมชนโดยทัว่ ไปมีธรรมเนียมปฎิบตั ริ ่วมกัน(Social Norms) ถือ
ว่าการชนไก่เป็ นการละเล่นของผู้ชาย เพราะเหตุวา่ การแสดงออกของไก่ชนสะท้ อนลักษณะของความเป็ น
ชาย(Masculinity)ออกมาเช่น ความสง่างาม ความก้ าวร้ าว ความแข็งแกร่งกล้ าหาญ รักการต่อสู้แข่งขัน
การต่อสู้ของไก่ชนจึงเป็ นไปด้ วยความดุเดือดเลือดพล่านและโชกเลือด (Bloody Sport)เป็ นต้ น จึงไม่เหมาะ
สําหรับผู้หญิงถ้ ามีผ้ หู ญิงคนใดก็ตามเข้ ามาเล่นในวงการชนไก่ ก็จะถูกชุมชนซุบซิบนินทาว่าร้ ายว่าเป็ น
ผู้หญิงที่มีจิตใจผิดปกติหรื อไม่ใช่ผ้ หู ญิง กระนันก็
้ ตามใช่วา่ ผู้หญิงจะไม่เกี่ยวข้ องกับการชนไก่หรื อการเล่น
พนันชนไก่เสียเลย การเกี่ยวข้ องของผู้หญิงจะเกิดขึ ้นเมื่อบริเวณภายในครอบครัว(Domestic Sphere)ที่
ผู้หญิงมีภาระหน้ าที่รับผิดชอบอยูไ่ ด้ รับผลกระทบ ดังนันมุ
้ มมองของผู้หญิงที่มีตอ่ การพนันชนไก่จงึ มอง
ออกมาจากฐานของครอบครัว จากประสบการณ์ป้าภาคี วรรณสัก บ้ านทุ่งยาว ตําบลศรี บวั บาน อําเภอ
ั ้ ห่ นาแน่นชุกชุม แต่กลับ
เมืองจังหวัดลําพูน ซึง่ เขตตําบลศรี บวั บานและพื ้นที่ใกล้ เคียงจะมีบอ่ นชนไก่ตงอยู
พบว่ามีชาวบ้ านเข้ าบ่อนพนันชนไก่น้อยเมื่อเทียบกับชาวบ้ านทังหมู
้ บ่ ้ านคือ มีจํานวน 6 คนจากจํานวน
ชาวบ้ านทังสิ
้ ้น 300 คน การเรี ยนรู้เกี่ยวกับการพนันชนไก่ของป้าภาคี มาจากการบอกเล่าของคณะกอง
เชียร์ ชนไก่และสามีป้าภาคีที่เลี ้ยงไก่ชนและนําไก่ไปชนในบ่อนทุกวันอาทิตย์ยกเว้ นถ้ ามีงาน คิดว่าการเข้ า
บ่อนชนไก่เหมือนกับการไปเที่ยวพักผ่อนเมื่อมีเวลาว่าง เป็ นการคลายเครี ยดหลังจากการทํางาน การจะเข้ า
บ่อนชนไก่ก็ตอ่ เมื่อเอาไก่ที่เลี ้ยงไว้ ไปชนหรื อไม่ก็ตดิ ตามไก่เพื่อนฝูงไปร่วมลงขันวางเดิมพัน ถ้ ามีการเล่น
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พนันชนไก่ ก็ไม่ได้ เล่นด้ วยเงินจํานวนมากเล่นแค่ 2-300 บาท เงินที่เอาไปเล่นเป็ นเงินที่ได้ จากการขาย
แกลบ ขายไก่ แล้ วเก็บเงินไว้ ตา่ งหากเป็ นการส่วนตัว จึงไม่มีผลกระทบต่อครอบครัว
เมื่อถกกันถึงการเล่นพนันชนไก่ทําไมถึงไม่มีหนี ้สิน เพราะกว่าจะนําไก่ออกชนจะต้ องใช้ เวลาเลี ้ยง
ดูฝึกซ้ อมเป็ นเวลานานถึงจะนําไปเล่นพนัน เมื่อเปรี ยบเทียบกับการเล่นพนันไฮโลว์จนเป็ นหนี ้สินเพราะเล่น
กันเยอะ และไฮโลว์มนั เขย่าตลอด หมายความว่าการเล่นไฮโลว์ใช้ เวลาเล่นสันและจํ
้
านวนครัง้ ในการเล่นจะ
ถี่ ทําให้ เสียเงินมาก ต่างจากการเล่นพนันชนไก่การชนไก่แต่ละคูก่ ว่าจะรู้ผลแพ้ ชนะ ต้ องใช้ เวลานานจึงเสีย
เงินน้ อย ที่เล่นไฮโลว์เป็ นหนี ้เพราะเอาเงินในบ้ านมาเล่น มีความรู้สกึ เสียดายต้ องการอยากได้ เงินที่เสียไป
ให้ เจ้ ามือคืนมา ดังนันเมื
้ ่อเล่นไฮโลว์มนั ถึงหยุดไม่ได้ เวลาเล่นจนเงินหมด ก็จะยืมเงินกัน เอาของไปจํานํา มี
สร้ อย มีนาฬกิ าถอดออกหมดเลย มีรถเครื่องก็เอาไปจํานําหมด ส่วนการชนไก่ในชุมชนนัน้ บางคนเล่นแค่
สนุกมันก็ดี การชนไก่เอาเวลาว่างมาเล่นมันก็ดี แต่ถ้าเกิดไก่ตายเอามาต้ มกิน แล้ วก็เอาเหล้ ามากิน ก็
ต่อเนื่องด้ วยการเล่นไฮโลว์ ไม่ใช่วา่ หยุดอยูแ่ ค่การชนไก่ บางทีก็นดั กันไปที่อื่นต่อ
ป้าภาคีไม่ชอบการชนไก่ และยืนยันว่าหญิงส่วนมากก็ไม่ชอบเล่นชนไก่เช่นกัน เพราะการชนไก่มนั
ไม่ได้ ชนกันตามธรรมชาติ แต่เป็ นการเอาไก่ไปทรมานจนเลือดออกทังคู
้ ่ สงสารไก่มนั
ส่วนเวลาชนไก่ สมัยก่อนไม่เห็นเขาชนไก่ทงปี
ั ้ ปี ใหม่เมืองเขาถึงจะเล่นชนในหมูบ่ ้ าน อย่างปี 2555
พ่อหลวงก็ “ปล่อยผี” คืออนุญาตให้ เล่นชนไก่ตามลานบ้ านหรื อในสวนลําไย ชาวบ้ านนิยมเรียกการชนไก่วา่
การจามไก่มีคนไปดูเยอะ เป็ นการจามดูเชิงไก่ เล่นกันแค่ 20 บาท เน้ นสนุกสนานประจําปี
สรุป ความเห็นของป้าภาคีก็คือ ถ้ าเป็ นคนดีเขาจะไม่เข้ าบ่อน เพราะบ่อนเป็ นจุดเริ่มของการเล่นอย่าง
อื่นต่อเนื่อง การพนันชนไก่หรื อการพนันชนิดอื่นที่มนั ไม่ดีก็เพราะมันไปกระทบกับครอบครัว ทําให้
้ ไก่ชน แล้ วยังไปหลงเมียน้ อยไทย
ครอบครัวเดือดร้ อนมันถึงไม่ดี กรณีคนในหมูบ่ ้ าน เล่นการพนันทังไพ่
ใหญ่ ติดหนี ้สินต้ องให้ เมียที่บ้านเอาเงินไปใช้ หนี ้แทนร่วมแสนบาท
4.5. การต่ อรองและปรับตัวของบ่ อนการพนันชนไก่
บ่อนชนไก่ภายใต้ ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์พยายามหายุทธวิธีในการปรับตัวต่อรองกับผู้อปุ ถัมภ์
เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนเองให้ มากและสูญเสียแต่น้อย การใช้ แนวคิดการปรับตัวภายใต้
ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์จะใช้ ในความหมายของการต่อรองแบบผู้ถกู กระทําจํายอม(passive) ส่วนการใช้
แนวคิดการต่อรองจะใช้ ในความหมายของบ่อนชนไก่ในฐานะเป็ นผู้กระทําการโต้ ตอบ(active)
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- ใช้ ความเป็ นผู้หญิงในฐานะเป็ นอาวุธของผู้อ่อนแอ เมื่อบ่อนชนไก่จําเป็ นต้ องไปปฏิสมั พันธ์กบั ผู้
ที่มีอํานาจที่จะตัดสินใจจะให้ อนุญาตดําเนินกิจการบ่อนชนไก่ได้ ตอ่ ไป ในสถานการณ์เช่นนี ้ทางบ่อนได้
เลือกที่จะใช้ ผ้ หู ญิงที่เป็ นภรรยาของกรรมการบ่อนให้ เป็ นผู้ต้อนรับแขกหรื อต้ องออกไปติดต่อหน่วยงาน
ราชการ เป็ นการนําลักษณะเด่นในความเป็ นหญิงในชุมชนล้ านนาออกมาใช้ เช่น การต้ อนรับขับสู้ การแต่ง
กาย การพูดจาอ่อนหวาน อ่อนน้ อมถ่อมตน เหมือนกับการใช้ ความอ่อนสยบแข็ง ทําให้ หลายเรื่ องที่มี
ง่ ยากในการตกลงกับผู้มีอํานาจสําเร็ จได้ อย่างง่ายดาย ความอ่อนน้ อมถ่อมตนต่อผู้มีอํานาจดู
ขันตอนยุ
้
ประดุจหนึง่ เหมือนการสยบยอมต่อผู้มีอํานาจ แต่ในอีกด้ านความอ่อนน้ อมถ่อมตนเปรี ยบเหมือนอาวุธของ
ผู้ที่ออ่ นแอ ( Weapons of the weak ) ในงานศึกษาสังคมชาวนาในประเทศมาเลเซียของเจมส์ สก็อต (
James Scott ) ซึง่ ในสังคมระยะเปลีย่ นผ่าน มีการใช้ เทคโนโลยี่มาช่วยในการทํานาของชาวนารวยโดยไม่
จําเป็ นต้ องพึง่ พาแรงงานชาวนาจนเหมือนเช่นแต่ก่อน ชาวนารวยจึงไม่ต้องตอบแทนใดๆทางสังคมให้ กบั
ชุมชนส่วนรวม เช่นการทําบุญหรื อบริ จาคเงินเข้ ากองทุนซากาด ชาวนาจนจึงเลือกใช้ วิธีการต่อต้ านการ
กระทําดังกล่าวซึง่ วิธีการต่อต้ านนันมี
้ อยูใ่ นชีวิตประจําวัน(Everyday Life Resistance) มักแสดงออกใน
รูปแบบที่หลากหลาย ตังแต่
้ การซุบซิบนินทา การดื ้อแพ่ง การประท้ วงเงียบ ซึง่ การแสดงออกของชาวนาจะ
ไม่กระทําอย่างโจ่งแจ้ ง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปราบปรามจากเจ้ าหน้ าที่ และเกรงจะไม่ได้ รับความช่วยเหลือ
จากผู้อปุ ถัมภ์ที่มีอํานาจในท้ องถิ่น ( อานันท์ 2548 ) การลุกขึ ้นมาต่อรองกับอํานาจอย่างเงียบๆเช่นนี ้
มักจะปรากฏให้ เห็นในหมูช่ าวบ้ านธรรมดารวมถึงผู้หญิงซึง่ เป็ นตัวแทนเจ้ าของบ่อนชนไก่ ทําให้ ผ้ มู ีอํานาจ
หรื อเจ้ าหน้ าที่ไม่ร้ ูสกึ ว่ากําลังถูกต่อต้ าน
- การจัดความสัมพันธ์ ในระบบอุปถัมภ์ ระบบอุปถัมภ์เป็ นความสัมพันธ์ที่อิงอยูก่ บั การแลกเปลี่ยน
ระหว่างกลุม่ บุคคลที่มีสถานภาพอํานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน การมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันระหว่างผู้อปุ ถัมภ์กบั ผู้รับ
อุปถัมภ์เป็ นไปเพื่อตอบสนองความต้ องการเข้ าถึงการบริการ ทรัพยากรที่ขาดแคลน โดยผู้รับการอุปถัมภ์
จะตอบแทนด้ วยแรงงาน ความร่วมมือจงรักภักดี ภายใต้ ข้อจํากัดทางกฎหมายและระเบียบมาตรการต่างๆ
ที่ออกมาควบคุมบ่อนพนันชนไก่ความสัมพันธ์กบั รัฐ ทังข้
้ าราชการและนักการเมืองมีทงแบบเป็
ั้
นทางการ
และไม่เป็ นทางการ ที่ซบั ซ้ อนไม่ตรงไปตรงมาเป็ นเรื่ องปกติในสังคมไทย ธุรกิจหรื อกิจการที่ผิดกฎหมาย
หรื อหมิน่ เหม่ตอ่ ศีลธรรมอันดี จะต้ องอาศัยผู้มีชื่อเสียงมีอิทธิพลในทางการเมืองหรื อกองทัพคอยปกป้อง
คุ้มครอง ทําให้ ฝ่ายตรงข้ ามหรื อเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องมีความเกรงใจไม่กล้ ามายุง่ เกี่ยว ภาพของระบบ
อุปถัมภ์ดเู หมือนจะเข้ มแข็งมีความหนาแน่นถาวร เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน และผู้อปุ ถัมภ์จะมีอํานาจต่อรอง
ที่เหนือกว่า แต่ในความเป็ นจริ งผู้รับอุปถัมภ์ก็มีศกั ยภาพในการต่อรองและตอบโต้ ได้ ถ้ าผู้อปุ ถัมภ์คนเก่าไม่
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สามารถตอบสนองได้ อย่างเพียงพอหรื อมีการกดขี่เกิดขึ ้นมากเกินความพอดี(ประกีรติ,2551 : 113-114)
และในหลายครัง้ ผู้อปุ ถัมภ์เองก็จําเป็ นที่จะต้ องเป็ นฝ่ ายเข้ าหาผู้รับอุปถัมภ์เพื่อแสวงหาสิง่ ที่ตนเองอยากได้
เช่น คะแนนเสียงและการสนับสนุนในท้ องถิ่น โดยระบบการเมืองส่วนกลางได้ เปิ ดช่องให้ มกี ารเชื่อมโยง
ระหว่างนักการเมืองที่มีโอกาสมานัง่ บริหารในรัฐบาลกับผู้รับอุปถัมภ์โดยตรง ไม่ต้องผ่านระบบเชื่อมโยง
แบบราชการแบบเดิมเช่นที่เป็ นมา
เห็นได้ จากกรณีที่สมาคมอนุรักษ์ และพัฒนาไก่พื ้นเมืองไทย นําโดยนายปรารถนา งามวงศ์วาน
นายกสมาคมฯ นายยืนยง โอภากุล หรื อแอ๊ ด คาราบาว ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายวิเชียร ตันศิริ นายกสมาคม
ส่งเสริมไก่ชนไทย เป็ นตัวแทนสมาคมเข้ าพบ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการแก้ ไข
ปั ญหาไข้ หวัดนกของรัฐบาล การเข้ าทําเนียบรัฐบาลพบปะกับนายกรัฐมนตรี กรณีวธิ ีการแก้ ไขปั ญหา
ไข้ หวัดนกที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการเลี ้ยงไก่ชนและชี ้แจงการที่ไก่ชนตกเป็ นจําเลยทางสังคมฐานะเป็ น
ตัวการเผยแพร่ไข้ หวัดนก และกล่าวหาปศุสตั ว์ เป็ นตัวการปิ ดข่าวทําให้ ไข้ หวัดนกระบาด แนะรัฐบาลเก็บไก่
ชนแข็งแรงไว้ ทําพันธุ์ดีกว่าทําลาย การพบปะนายกฯที่ทําเนียบรัฐบาลเป็ นการแสดงต่อสาธารณะอย่าง
เปิ ดเผยถึงการกระชับความสัมพันธ์กบั ผู้มีอํานาจในระดับสูง พร้ อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐ เป็ นการ
นําอํานาจนักการเมืองไปถ่วงดุลกับอํานาจในระบบราชการที่ต้องปฏิบตั ติ ามหน้ าที่
บ่อนพนันชนไก่หลายแห่งจึงต้ องมีนกั การเมืองหนุนหลังคอยให้ ความคุ้มครอง คอยถ่วงดุลอํานาจกับ
ราชการ เนื่องจากระบบอุปถัมภ์แบบราชการเป็ นการแลกเปลี่ยนที่เอารัดเอาเปรี ยบบ่อนชนไก่มากเกินไป
ขณะที่นกั การเมืองจะมีภาพลักษณ์ของความเสียสละตามคําขวัญแบบ “พี่มีแต่ให้ ” บ่อนพนันชนไก่เกือบ
ทุกแห่งจึงติดภาพถ่ายร่วมระหว่างเจ้ าของบ่อนกับนักการเมือง กับคนดังในวงการไก่ชน แสดงให้ เห็นการ
เชื่อมโยงกับเครื อข่ายอํานาจข้ ามท้ องถิ่นสูร่ ะดับชาติ ไม่เฉพาะแค่แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในบ่อนพนันชน
ไก่เท่านัน้ แต่รวมถึงผลประโยชน์ทางการเมืองการเลือกตังทั
้ งในระดั
้
บท้ องถิ่นและระดับชาติอีกด้ วย
- การจ่ ายส่ วย การจ่ายส่วยเป็ นมรดกตกทอดมาจากระบบอุปถัมภ์แบบเจ้ าขุนมูลนายซึง่ ยังฝั งรากลึก
อยูใ่ นระบบราชการไทยในลักษณะไพร่เลี ้ยงนาย เป็ นมาตังแต่
้ การส่งบรรณาการให้ เจ้ านาย การเกณฑ์
แรงงาน เกณฑ์ไปเป็ นทหารในสงคราม การเก็บภาษีตา่ งๆ ถ้ าเสียภาษีอย่างเป็ นทางการก็จะนําเข้ าคลัง
หลวง แต่ถ้าเสียภาษีไม่เป็ นทางการหรื อทําแบบลับๆล่อๆเข้ าคลังส่วนตัวก็เรี ยกว่า “ส่วย” ส่วยเป็ นการ
แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ในทางไม่ขดั ขืนต่อผู้มีอํานาจ ยังแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ่ ผู้อปุ ถัมภ์
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สําหรับธุรกิจการพนันชนไก่ซงึ่ มีผลประโยชน์มีมลู ค่าทางเศรษฐกิจมากมายมหาศาล ขณะที่บอ่ น
พนันชนไก่ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทยได้ หมด เฉพาะอย่างยิง่ จํานวน
วันเวลาดําเนินการชนไก่ในรอบเดือนกล่าวคือ ตามระเบียบบ่อนเปิ ดชนไก่ได้ ไม่เกิน 3 วันต่อเดือน ต้ องเปิ ด
้
ดบ่อนตังแต่
้ เช้ าถึง
ชนอาทิตย์เว้ นอาทิตย์ซงึ่ ในทางปฏิบตั เิ ปิ ดได้ แค่ 2 วันต่อเดือนเท่านัน้ อีกทังระยะเวลาเปิ
เย็นเท่ากับว่า ถ้ าบ่อนชนไก่ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงที่ออกมาใหม่จะทําให้ รายได้ ของบ่อนลดลงครึ่งต่อ
ครึ่งอาจอยูไ่ ม่ได้ ต้องเปิ ดบ่อนในที่สดุ แต่ถ้าบ่อนชนไก่ไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบก็จะไม่รับการอนุญาตหรื อต่อ
สัญญาเปิ ดบ่อนต่อไป หรื อที่หนักกว่านันก็
้ จะถูกสัง่ ปิ ดทําการเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป
เพื่อความอยูร่ อดของบ่อนชนไก่ซงึ่ มีผลประโยชน์มากมายดังกล่าว บ่อนจําเป็ นต้ องทําการเจรจา
ต่อรองโดยยอมเสียเงินบางส่วนเพื่อแลกกับการได้ เปิ ดบ่อนชนไก่ตามวันเวลาที่เสนอคือ เปิ ดบ่อนได้ 4 วัน
ต่อเดือน และขยายเวลาชนไก่ได้ ถึงกลางคืน ส่วนอัตราการจ่ายส่วยขึ ้นอยูก่ บั การเจรจาต่อรองแต่ละครัง้
และแต่ละหน่วยงานซึง่ ไม่ขึ ้นต่อกัน ถ้ ามีนายคนใหม่ย้ายมาอาจจะต้ องเจรจากันใหม่ นายบางคนมองเรื่ อง
ส่วยเป็ นการมาถอนทุนคืนเพราะมีการจ่ายค่าวิง่ เต้ นในการโยกย้ ายมาก่อน ซึง่ อาจต้ องถูกสัง่ ให้ จา่ ยส่วย
เพิ่มขึ ้นบ่อนชนไก่ก็จะถูกกดดันเพื่อหารายได้ จากการพนันเพิ่มขึ ้น แต่ถ้าเจ้ านายคนใหม่ย้ายมาโดยไม่ต้อง
วิ่งเต้ นก็จะเบาขึ ้นแต่ก็ต้องจ่ายส่วยอยูด่ ี เพราะเป็ นที่ทราบกันทัว่ ไปว่า “ลูกน้ องหาเงินเลี ้ยงนาย” และเมือง
ใหญ่ทางภาคเหนือจะเสียค่าต้ อนรับเลี ้ยงดูเจ้ าบ้ านผ่านเมืองสูงมากถ้ าไม่เก็บส่วยก็จะต้ องควักกระเป๋ า
ตนเองจ่าย ที่สําคัญยิ่งก็คือ การจ่ายส่วยเป็ นการรักษาระบบความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์แบบเจ้ านายเอาไว้
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไปสูร่ ะบบอุปถัมภ์ทางการเมืองในอนาคต
การจ่ายส่วยของบ่อนแต่ละประเภทเท่าที่มีการเปิ ดเผยตัวเลข ถ้ าเป็ นบ่อนจามหรื อบ่อนป่ า ตํารวจ
ป้อมยาม ตํารวจจะให้ ลกู น้ องมาเอาไก่ที่ชนแพ้ ซึง่ เจ้ าของบ่อนจะซื ้อไก่ตวั ละ 100-150 บาท กับเหล้ า 1
กลม มอบให้ แต่ถ้าเจอตํารวจจากโรงพักมาเจอบ่อนวิง่ ( วิง่ หนีตํารวจ ) เจ้ าของบ่อนจะเป็ นคนขอเจรจา
เพื่อไม่ให้ มีการจับกุมโดยจ่ายประมาณ 500-1,000 บาท
บ่อนบ้ าน จะมีการจ่ายให้ ตํารวจ 2,000 บาทต่ออาทิตย์ ถ้ ามีปศุสตั ว์มาตรวจเชื ้อโรคหรื อพ่นยา
ั ้ กต้ องตามกฎหมายและเป็ นญาตินกั การเมืองหรื อมี
เจ้ าของบ่อนจะจ่ายอีก 2,000 บาท ส่วนบ่อนที่ตงถู
นักการเมืองหนุนหลังจะไม่มีการจ่ายส่วยที่เป็ นเงิน แต่ถ้ามีงานประเพณีเช่น สงกรานต์ ลอยกระทง ก็จะมี
้ ้ ข้ าราชการที่รับส่วย
การขอกันให้ เจ้ าของบ่อนจัดหาให้ ตามต้ องการเช่น วัวหัน 1 ตัว เหล้ าเบียร์ เป็ นลัง ทังนี
จะประกอบด้ วย ตํารวจซึง่ มีหลายหน่วย จังหวัด และปศุสตั ว์
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- การสร้ างความเป็ นชุมชน จากการลงไปศึกษาบ่อนชนไก่ในพื ้นที่อําเภอสันกําแพงพบว่า มีบอ่ น
แห่งหนึง่ ค่อนข้ างแปลกกว่าที่อื่น ตังอยู
้ ใ่ นสวนลําไยกลางชุมชนอันร่มรื่ นขึ ้นชื่อป้ายว่า “สนามชนไก่ชมุ ชน
บ้ านออน” จึงเกิดความสงสัยว่าทําไมถึงเอาคําว่าชุมชนเข้ าไปอยูใ่ นชื่อบ่อนด้ วย คําว่าชุมชนที่ปรากฏใน
ป้าย เจ้ าของบ่อนกําลังจะสื่อความหมายบางอย่างมากกว่าเป็ นแค่สถานที่เล่นการพนันชนไก่ เมื่อมา
ทบทวนความเป็ นชุมชนตามความหมายของเครื อข่ายความสัมพันธ์พบว่า ความเป็ นชุมชนไม่ได้ จํากัดอยู่
เฉพาะขอบเขตหมูบ่ ้ านซึง่ เป็ นหน่วยการปกครองของรัฐ หากหมายถึงลักษณะเครื อข่ายความสัมพันธ์แบบ
เครื อญาติและแบบอุปถัมภ์ ซึง่ เป็ นกระบวนการของชาวบ้ านในการปรับตัวและต่อสู้กบั รัฐและทุนนิยม
(อานันท์, 2544:116-117) ดังนันบ่
้ อนชนไก่จงึ เป็ นการสร้ างชุมชนในการปรับตัวภายใต้ ความสัมพันธ์กบั รัฐ
และทุน
ประมาณปี 2551มีการฟื น้ บ่อนชนไก่ขึ ้นมาใหม่หลังจากถูกสัง่ ปิ ดในช่วงเกิดวิกฤตไข้ หวัดนก ครัง้ นี ้คณะ
ก่อการได้ ดงึ ผู้นําชุมชน ผู้อาวุโสมาปรึกษาหารื อถึงผลได้ ผลเสียในการตังบ่
้ อนชนไก่ นับว่าเป็ นการดึงบ่อน
พนันชนไก่กลับสูก่ ารควบคุมของชุมชน การสร้ างความเป็ นชุมชนของบ่อนชนไก่ขึ ้นก็คือ การรื อ้ ฟื น้ ระบบ
ความสัมพันธ์ของบ่อนชนไก่ขึ ้นมาใหม่ซงึ่ ต่างไปจากเดิม ไม่เหมือนในอดีต
- การเชื่อมความสัมพันธ์บนฐานเครื อข่ายที่มีอยูเ่ ดิม เขตระบบนิเวศลุม่ นํ ้าออนซึง่ มีการจัดการเหมือง
ฝายร่วมกันแต่อดีต ปั จจุบนั บทบาทเหมืองฝายในการจัดการนํ ้าทํานาลดลง เพราะที่นาถูกทําเป็ นที่อยู่
อาศัยและถูกขายทําโครงการบ้ านจัดสรร คนที่เข้ าบ่อนจึงเป็ นคนเก่าๆเสียเป็ นส่วนใหญ่
- จัดตังกรรมการบ่
้
อน มีผ้ นู ําชุมชนเป็ นที่ปรึกษา มีผ้ จู ดั การซึง่ อดีตเคยเป็ นนักเลงคนดังเป็ นที่ร้ ูจกั กันใน
ถิ่นสันกําแพง ทําให้ คนในบ่อนชนไก่ที่คดิ จะก่อเรื่ องรู้สกึ เกรงใจ
- จัดสรรประโยชน์ กระจายรายได้ ให้ คนในชุมชน เช่นให้ สมาชิกกลุม่ แม่บ้านตังร้้ านขายอาหาร ทํา
บริการที่จอดรถ
- มีระบบการคืนทุนให้ ชมุ ชน การที่บอ่ นชนไก่เป็ นส่วนหนึง่ ของชุมชน ทําให้ เห็นความสําคัญของบ่อน
ชนไก่ และเป็ นแหล่งระดมทุนช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนเช่น สร้ างศาลาการเรี ยนรู้ชมุ ชน 40,000 บาท ให้
ทุนการศึกษา ชุดกีฬาเยาวชน สร้ างค่ายมวยวัยรุ่น ช่วยเป็ นเจ้ าภาพงานศพ ช่วยงานวันเด็ก ทํารัว้ รอบป่ า
ช้ าเผาศพ ช่วยนํ ้าท่วมที่สนั กําแพง ด้ วยเงินบริจาค 3,000 บาท วิธีการคืนทุนมีทงบริ
ั ้ จาคเป็ นเงินและจัดการ
ชนไก่แบบเหมาทังวั
้ น มอบรายได้ ทงหมดให้
ั้
ชมุ ชนโดยไม่หกั ค่าใช้ จา่ ยหรื อคิดค่าแรง
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นอกจากนันในการต่
้
อรองกับภายนอกที่คอยจะมาควบคุมกํากับและเอาประโยชน์ บ่อนชนไก่ชมุ ชน
บ้ านออนพยายามเสนอ “ความเป็ นชาวบ้ าน” มากกว่าความทันสมัย ซึง่ สัมผัสได้ จากบรรยากาศ ผู้คน การ
พูดคุย ความเป็ นชาวบ้ านในบ่อนมีความหมายลื่นไหลไปตามผู้รับสื่อขี ้นอยูว่ า่ จะสื่อกับใคร
- ถ้ าผู้รับสื่อเป็ นตํารวจก็จะบอกว่าบ่อนแบบบ้ านๆนี ้มีรายได้ น้อย เพราะไก่ชนที่นี่วางเงินเดิมพันตํา่
(ไก่ชนที่เดิมพันสูงเขานําไปชนที่อื่น)คนเล่นส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู อายุมาบ่อนเพื่อความสุขสนุกสนานได้ เจอ
เพื่อนเก่า เอาเงินมาเล่นไม่กี่บาท การบอกกับตํารวจมีนยั ยะของการต่อรองเพื่อไม่ต้องจ่ายส่วย
- ถ้ าเป็ นฝ่ ายปกครองก็จะบอกว่า คนที่มาบ่อนเป็ นชาวบ้ านอยูแ่ ถวนี ้รู้จกั กันหมดจึงไม่ทะเลาะเบาะ
แว้ งกัน และจะให้ ความร่วมมือกับทางราชการทุกอย่างขอให้ บอก เป็ นการยืนยันถึงความสงบเรี ยบร้ อยและ
จะตอบแทนบุญคุณ
- กับนักวิจยั ซึง่ คนภายนอกชุมชนสารที่สื่อออกมาก็คือ บ่อนนี ้ไม่เน้ นธุรกิจการค้ าแต่เน้ นการ
กระจายรายได้ ให้ สมาชิกกลุม่ แม่บ้านมาทําร้ านอาหาร เก็บค่าจอดรถ ช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนหลายอย่าง
ทําบ่อนชนไก่ร้ ูสกึ เหนื่อยอยากจะหยุดแต่ชาวบ้ านเขาต้ องการอยากให้ ทําต่อจะได้ มีรายได้ เป็ นการสื่อถึง
ชุมชนได้ ประโยชน์จากการมีบอ่ นชนไก่ และอยากให้ เผยแพร่ด้านดีๆของบ่อนบ้ าง
ความเป็ นชุมชนของบ่อนชนไก่จงึ เป็ นกระบวนการปรับความสัมพันธ์ใหม่ในการปรับตัวเมื่อต้ อง
เผชิญกับรัฐ ทุน ต่อรองโดยสร้ างความหมายชุมชนไหลไปตามสถานการณ์ความสัมพันธ์เชิงอํานาจจาก
ภายนอก
้ ประมาณปี 2543 เป็ นต้ นมา มีการจัดงานหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับไก่
- การรวมกลุ่มต่ อรอง ตังแต่
ชนเช่นการประกวดไก่งาม การอนุรักษ์ พนั ธุ์ไก่พื ้นเมืองรวมถึงไก่ชนสายพันธุ์ไทย ซึง่ กิจกรรมที่ผา่ นมา
ก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดถึงแนวทางที่จะอนุรักษ์ และพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนขึ ้นมา มีการ
จัดตังกลุ
้ ม่ ชมรมไก่ชนขึ ้นทังในจั
้ งหวัดระดับภาคจนถึงระดับชาติ จนกระทัง่ มาถึงวิกฤตไข้ หวัดนกซึง่ ส่งผล
กระทบต่อการะเลี ้ยงไก่ชนโดยตรง
การแก้ ไขปั ญหาไข้ หวัดนกของรัฐบาลสมัยนันไม่
้ ได้ ให้ ความสําคัญกับไก่ชน ในแง่ของการมีสว่ นร่วม
ของกลุม่ องค์กรไก่ชน แต่ไปให้ ความสําคัญกับภาคธุรกิจส่งออกสัตว์ปีกมากกว่า ทางกลุม่ องค์กรไก่ชนจึง
ร่วมกันเข้ าพบผู้นํารัฐบาล เห็นได้ จากกรณีที่ แอ๊ ด”คาราบาวนําคณะสมาคมผู้เลี ้ยงไก่ชน เข้ าทําเนียบ
รัฐบาลพบปะกับนายกรัฐมนตรี กรณีวิธีการแก้ ไขปั ญหาไข้ หวัดนกที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการเลี ้ยงไก่ชน
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และชี ้แจงการที่ไก่ชนตกเป็ นจําเลยทางสังคมฐานะเป็ นตัวการเผยแพร่ไข้ หวัดนก และกล่าวหาปศุสตั ว์ เป็ น
ตัวการปิ ดข่าวทําให้ ไข้ หวัดนกระบาด นอกจากนันยั
้ งแนะนํารัฐบาลให้ เก็บไก่ชนแข็งแรงไว้ ทําพันธุ์ดีกว่า
ทําลาย ดังมีรายละเอียดดังนี ้ ที่ทําเนียบรัฐบาล สมาคมอนุรักษ์ และพัฒนาไก่พื ้นเมืองไทย นําโดยนาย
ปรารถนา งามวงศ์วาน นายกสมาคมฯ นายยืนยง โอภากุล หรื อแอ๊ ด คาราบาว ที่ปรึกษาสมาคมฯ นาย
วิเชียร ตันศิริ นายกสมาคมส่งเสริ มไก่ชนไทย เป็ นตัวแทนสมาคมเข้ าพบ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการแก้ ไขปั ญหาไข้ หวัดนกของรัฐบาล
นายปรารถนา กล่าวว่า “วันนี ้ชาวไก่ชนดูเหมือนจะเป็ นจําเลยในเรื่ องไข้ หวัดนก ทางสมาคมจึงมา
ปรึกษานายกฯถึงประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นที่นายสมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์ ระบุวา่ ปี หน้ าโรคนี ้จะ
กลับมาอีก และท่านไม่อยากจะฆ่าไก่อีก เพราะเป็ นบาปเป็ นกรรม ซึง่ ชาวไก่ชนเห็นด้ วย จึงจะทําการ
ปรึกษากับธนาคาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อปรับวิธีการเลี ้ยงไก่ชนของ
ชาวบ้ านให้ อยูใ่ นระดับมาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ สามารถส่งออกได้ เพราะไก่ชนสามารถทํารายได้ เข้ าประเทศ
ไทยจํานวนมาก โดยเฉพาะไก่อินทรี ย์ของไทยที่ถือว่าดีที่สดุ ในโลก นอกจากนี ้ชาวไก่ชนขอสนับสนุนรัฐบาล
ในการสู้ภยั ไข้ หวัดนกด้ วย แต่กรณีการชดเชยของรัฐบาลนัน้ ชาวไก่ชนไม่มีแก่ใจจะรับ เพราะได้ แค่ตวั ละ
ั ้ อาจจะไม่ถกู ใจเกษตรกร”
40 บาท มันไม่ค้ มุ รวมทังการที
้
่รัฐบาลจะจัดพันธุ์ไก่ให้ นนก็
นายยืนยง กล่าวว่า “ในฐานะที่ตนเป็ นคนที่รักไก่ชนและเป็ นตัวแทนชาวบ้ านที่เลี ้ยงไก่ชน ขอบอกว่า
โดยพื ้นฐานของไก่ชนแล้ วจะเป็ นไก่ที่มีสขุ ภาพดี แข็งแรง สามารถต้ านทานไข้ หวัดนกได้ ระดับหนึง่ เพราะมี
การเลี ้ยงดูเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะไก่ที่ชาวบ้ านเลี ้ยงแบบครอบสุม่ แต่ไก่ที่ปล่อยเลี ้ยงตามบุญตามกรรมก็
เป็ นอีกอย่าง แต่เมื่อพูดถึงไก่ชนก็มกั จะเหมารวม ทําให้ ไก่ชนตกเป็ นจําเลย ทังนี
้ ้เห็นว่าหากไก่ชนตัวใดไม่
ตายควรจะเก็บไว้ ทําพันธุ์ตอ่ ไป เพราะถือว่าเป็ นพันธุกรรมพิเศษที่สามารถต้ านทานไข้ หวัดนกได้ หาก
ทําลายทิ ้งหมดก็จะเสียโอกาสในการมีไก่พนั ธุ์ดีๆไว้ ทําพันธุ์ตอ่ ไป สิง่ นี ้คือสิง่ ที่นกั วิชาการฝ่ ายพันธุกรรมเขา
คุยกัน” ตนจึงอยากเรี ยนต่อนายกฯในเรื่ องนี ้ “ความจริงแล้ วโรคไข้ หวัดนกมีมาตังแต่
้ เดือนตุลาคม และ
ชาวบ้ านเขาก็ร้ ูวา่ มีการแพร่ระบาดตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายนแล้ ว เพราะมีไก่ตายจํานวนมาก ซึง่ ชาวบ้ านก็
แจ้ งไปยังปศุสตั ว์ แต่ทางปศุสตั ว์มนั แย่ ไม่ยอมเอาวัคซีนลงมาให้ ตงแต่
ั ้ แรก ถ้ าสัปดาห์แรกปศุสตั ว์เอา
ั้
มัน
วัคซีนมาให้ ก็คงไม่เกิดการแพร่ระบาดไปทัว่ อย่างนี ้ และเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี ้ก็มาใช้ วิธีฆา่ ไก่ทงหมด
เป็ นวิธีไม่ถกู ทาง ซึง่ ในวันนี ้ผมได้ นําข้ อมูลหลายอย่างมาแจ้ งให้ นายกฯทราบ”นายยืนยง กล่าว(ผู้จดั การ
ออนไลน์, 2547) การรวมตัวต่อรองกับรัฐส่วนกลางในกรณีการแก้ ไขปั ญหาวิกฤติไข้ หวัดนกของกลุม่ ผู้เลี ้ยง
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ไก่ชน โดยไม่ผา่ นระบบความสัมพันธ์อปุ ถัมภ์ในท้ องถิ่นขึ ้นมาสะท้ อนให้ เห็นถึงเครื อข่ายความสัมพันธ์ของ
ซุ้มไก่ นักธุรกิจเจ้ าของบ่อนไก่กบั นักการเมืองที่มีอํานาจซึง่ มีนโยบายสนับสนุนการเลี ้ยงไก่ชนเป็ นสัตว์
เศรษฐกิจ ความสําเร็ จจากการต่อรองไม่ได้ อยูท่ ี่การแก้ ปัญหาไข้ หวัดนกได้ หรื อไม่แต่อยูท่ ี่การแสดงออกถึง
การเข้ าถึงอํานาจที่เป็ นทางการภายใต้ ความสัมพันธ์สว่ นตัว(ที่ไม่เป็ นทางการ) และส่งผลต่อการต่อรองกับ
ราชการในท้ องถิ่นต่อไป
- การสร้ างความหมายสนามกีฬาชนไก่ หรื อสนามแข่งขันชนไก่ เพื่อแย่งพื ้นที่ในการสร้ าง
ความหมายใหม่ให้ กบั บ่อนชนไก่ แทนวาทกรรมที่วา่ ด้ วยบ่อนเช่นเดียวกับสนามม้ า สนามมวย วาทกรรมใน
ที่นี ้หมายถึงสิง่ ที่ซอ่ นอยูเ่ บื ้องหลังชุดของความจริงต่างๆที่หลากหลายและเป็ นตัวประกอบประติดประต่อ
ระบบความรู้ยอ่ ยต่างๆ ที่ขาดความต่อเนื่อง นอกจากนันวาทกรรมยั
้
งเป็ นตัวคอยจัดระเบียบความจริ งด้ วย
การสร้ างความหมาย ให้ คณ
ุ ค่าและความถูกต้ องชอบธรรมแก่สงิ่ ต่างๆในสังคม ชุดวาทกรรมจะมีอํานาจอยู่
ได้ ในสังคมอย่างชอบธรรมก็ด้วยการผ่านพิธีกรรมบางอย่างให้ เกิดความศักดิส์ ทิ ธิ์นา่ เชื่อถือเช่น ต้ องผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถพิสจู น์ ทดลอง หรื อยอมรับในการเป็ นศาสตร์ บางส่วนก็ผา่ น
พิธีกรรมทางศาสนา หรื อผ่านกฎเกณฑ์ของกระบวนการยุตธิ รรมโดยการออกกฎหมาย ถ้ าจะให้ วาทกรรม
นันมี
้ การผลิตซํ ้าหรื อคงไว้ ซงึ่ ความศักดิส์ ทิ ธิ์ยงิ่ ขึ ้นในสังคม ก็ต้องผ่านการดําเนินการในกลุม่ คณะ
ผู้เชี่ยวชาญหรือกลุม่ เฉพาะสาขาวิชาเช่น พระ หมอ นักกฎหมายที่มีชื่อเสียง เป็ นต้ น ( ศุภชัย 2544 ) วาท
กรรมสนามม้ านันเกิ
้ ดจากการสร้ างความจริ งขึ ้นมาโดยเชื่อมร้ อย เอาความเป็ นกีฬาของพระราชาหรื อเป็ น
สิง่ ที่พระมหากษัตริ ย์นําเข้ ามาในยุคล่าอาณานิคมกับ การสื่อความหมายถึงความทันสมัยความมีอารยะ
คนที่เข้ าสนามม้ า เป็ นผู้มีเกียรติมีรสนิยมเฉกเช่นประเทศที่เจริญแล้ วแม้ คําว่า “บ่อน” ในภาษาอีสาน
หมายถึง “ สถานที่ “ แต่คําว่าบ่อนในวาทกรรมของรัฐหรื อชุดความรู้ในกฎหมายการพนัน ถูกนําเสนอใน
ความหมายที่เป็ นสถานที่มวั่ สุมเล่นการพนัน เป็ นที่ที่คนดีจะไม่ควรไปเกี่ยวข้ องด้ วย
การนําเสนอชุดของความหมายในการต่อรองต่อสู้กบั อํานาจระหว่างกลุม่ หน่วยงานต่างๆ อาจมีความ
พลิกแพลงลื่นไหลไปตามเงื่อนไขสถานการณ์ ความสัมพันธ์กบั รัฐทังเป็
้ นทางการและไม่เป็ นทางการ
กฎหมาย ระเบียบ การเลือกปฏิบตั ิ นโยบายเกี่ยวกับการพนัน
ดังนันปฏิ
้ บตั กิ ารทางวาทกรรมจึงเป็ นต่อสู้แย่งชิงพื ้นที่การให้ ความหมายใหม่ ไม่ใช่แค่การประดิษฐ์ คํา
ขึ ้นมาใหม่ทดแทนคําเก่า หากต้ องออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในการสร้ างความจริง เช่น การใช้ คํา “ปะ
กาเกอญอ” แทนคํา “กะเหรี่ยง” เพราะคําปะกาเกอญอสื่อความหมายต่อสาธารณะที่ชดั เจนกว่าถึงความ
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เป็ นนักอนุรักษ์ ทรัพยากร ดิน นํ ้า ป่ า เมื่อมีการชุมชนเรียกร้ องขึ ้น ชาวปะกาเกอญอทังหญิ
้ งและชายก็จะ
แต่งตัวด้ วยชุดประจําเผ่าชาติพนั ธุ์ของตนเอง เพราะชุดแต่งกายดังกล่าวมีการผลิตซํ ้าความหมายใหม่ทาง
พื ้นที่สื่อโทรทัศน์เรื่ อยๆ ซึง่ การแต่งชุดปะกาเกอญอจึงเป็ นการต่อสู้การเมืองเชิงวัฒนธรรมให้ ความหมาย
ของความเป็ นอนุรักษ์ ของตนเองขึ ้นมาอีกชุดหนึง่
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บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
การชนไก่เป็ นการละเล่นพื ้นบ้ านมาแต่อดีต ต่อมาได้ กลายเป็ นการเล่นการพนันชนไก่ที่ได้ รับความนิยม
เพิ่มมากขึ ้น จนเป็ นช่องทางให้ เกิดธุรกิจการพนันที่มีผลประโยชน์มากมาย ทําให้ การพนันชนไก่กลายเป็ น
ธุรกิจที่ให้ กําไรสูงสุด จากมูลค่าไก่ชนที่มีราคาสูงกว่าไก่ธรรมดาหลายเท่า ธุรกิจการพนันชนไก่ไปด้ วยกันได้
ดีกบั สภาพสังคมทุนนิยมที่แฝงด้ วยระบบความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ ทังความสั
้
มพันธ์กบั ข้ าราชการ กับ
นักการเมือง ควบคูก่ นั เป็ นการถ่วงดุลและเป็ นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจการพนันไม่ให้ ราชการมาเอาเปรี ยบมาก
้
ย่ นแปลงทางเศรษฐกิจสังคมเป็ นทุนนิยม การเมืองประชานิยมก็มีสว่ น
จนเกินไป นอกจากนันสภาพการเปลี
กระตุ้นให้ การชนไก่จากเดิมที่เน้ นความสนุกสนานบันเทิงเปลีย่ นมาเป็ นการชนไก่เพื่อการพนัน ถือว่าการ
พนันเป็ นการลงทุนที่มีโอกาสได้ กําไร มีความเสี่ยงน้ อยกว่าการการเล่นพนันประเภทอื่นนัน่ คือ การพนันชน
ไก่สามารถทําให้ รวยได้ ชวั่ ข้ ามคืนไม่ต้องรอลุ้นนานเช่น การทําการเกษตรซึง่ เต็มไปด้ วยความเสี่ยง การ
เกื ้อกูลกันระหว่างธุรกิจการพนันชนไก่กบั ผู้อปุ ถัมภ์ทงราชการและการเมื
ั้
องในลักษณะการส่งนํ ้าเลี ้ยงที่
เรี ยกว่า “ส่วย” ก็เพื่อยืนยันต่อการรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ โดยไม่ตอ่ ต้ านขัดขืน ขณะเดียวกันผู้อปุ ถัมภ์ก็
ตอบแทนโดยการปกป้องคุ้มครองจากความเข้ มงวดของกฎหมายการพนันและระเบียบต่างๆ สามารถ
ละเลยไม่ต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบที่วางไว้ ได้ อีกด้ านหนึง่ ความเข้ มงวดในกฎหมาย ระเบียบว่าด้ วยการ
ควบคุมการพนัน แทนที่จะจํากัดการเล่นการพนันหรื อควบคุมไม่ให้ มีบอ่ นแต่กลับเป็ นเงื่อนไขไปเพิ่มอํานาจ
ต่อรองให้ กบั รัฐและทุนกับนักการเมืองกระทําต่อบ่อนชนไก่ ในการหารายได้ ที่จะจ่ายส่วยเพิ่ม เท่ากับว่า
กฎระเบียบที่เข้ มงวดในการควบคุมการพนันชนไก่มีสว่ นช่วยกระชับความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ระหว่าง
ราชการ ทุน นักการเมืองให้ มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ ้น
ในสังคมกําลังพัฒนาเช่นสังคมไทย เส้ นสายของความสัมพันธ์ระหว่างผู้อปุ ถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์
สามารถเชื่อมโยงบุคคลที่มีสถานภาพตํา่ ไปจนถึงบุคคลระดับชาติโดยไม่จําเป็ นต้ องผูกติดกับระบบราชการ
้ นของการเปลี่ยนผ่านไปเป็ นทุนนิยมอุตสาหกรรม ผู้อปุ ถัมภ์ตามประเพณี
ที่คอ่ นข้ างเข้ มงวดเกินไป ในขันต้
อาจสามารถช่วยเหลือผู้รับอุปถัมภ์ของตนในการติดต่อกับระบบราชการ ทังนี
้ ้โดยเหตุที่เจ้ าของที่ดนิ มี
ความสามารถที่จะติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ที่มีฐานะเท่าเทียมกัน หรื ออาจเป็ นเพราะตนเองเป็ นผู้รับอุปถัมภ์ของ
ผู้อปุ ถัมภ์ที่มีอํานาจมากกว่าต่อๆกันไปจนถึงระดับชาติ อย่างไรก็ตามในที่สดุ แล้ วผู้อปุ ถัมภ์ตามประเพณีที่
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มีบทบาทในหลายๆด้ านทังทาง
้ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง จะถูกแทนที่โดยผู้อปุ ถัมภ์ที่มีอํานาจเฉพาะด้ าน
และจํากัดอยูเ่ ฉพาะในระบบราชการ หรื อองค์กรต่างๆเช่น เจ้ าหน้ าที่ของรัฐบาล ครู ตํารวจ(ปรี ชา,2546 :
232)
ภายใต้ อํานาจรัฐอุปถัมภ์ ภาคประชาชนถูกแบ่งแยกไม่เข้ มแข็งพอ อํานาจการต่อรองของบ่อนพนันชน
ไก่มีจํากัด กลยุทธหรื อยุทธวิธีในการต่อรองเป็ นได้ เฉพาะบุคคลเฉพาะแห่งหรื อเฉพาะกิจมากกว่าจะทําเป็ น
ขบวนการ การต่อรองกระทําได้ ในขอบเขตที่จํากัดจึงตกอยูใ่ นวังวนพายเรื อในอ่างไม่หลุดจากระบบอุปถัมภ์
นัน่ คือ การต้ องไปมีสมั พันธ์กบั ผู้อปุ ถัมภ์หลายคนพร้ อมกัน ไปเป็ นนายหน้ าหรื อไม่ก็กลายเป็ นผู้อปุ ถัมภ์เสีย
เองเช่นไปเป็ นนักการเมืองรับเลือกตังเป็
้ น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็ นรัฐมนตรี เป็ นต้ น
จากการศึกษาการพนันชนไก่ในภาคเหนือตอนบน เพื่อทําความเข้ าใจพัฒนาการความเป็ นมาของการ
พนันชนไก่ตงแต่
ั ้ อดีตจนถึงปั จจุบนั และเพื่อทําความเข้ าใจรูปแบบวิธีการเล่นพนันในบ่อนชนไก่แต่ละระดับ
รวมถึงปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ ้นเสนอมาตรการและนโยบายในการกํากับดูแลธุรกิจการพนันชนไก่
พบว่า
1. การเปลี่ยนแปลงเป็ นธุรกิจการพนันชนไก่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมแบบทุนนิยมที่
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในชุมชน จากเกษตรกรรมมาสูอ่ ตุ สาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่สําคัญคือ
การละเล่นชนไก่หลังฤดูเก็บเกี่ยวถูกปรับเปลี่ยนมาชนไก่ในวันหยุดสุดสัปดาห์ และต่อมาการหยุดทํางานนี ้
กลายมาเป็ นวิถีชีวิตแบบเมืองในที่สดุ และบ่อนพนันชนไก่กลายเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของนักพนัน
ชนไก่โดยปริ ยาย ประการต่อมาก็คือ ภายใต้ พระราชบัญญัตกิ ารพนันปี 2478 ที่ระบุให้ การชนไก่เป็ นการ
เล่นพนันชนิดหนึง่ ที่จะต้ องขออนุญาตก่อนถึงจะเล่นได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูท่ ี่อํานาจของผู้วา่ ราชการจังหวัดในการ
้ อนชนไก่กนั แพร่หลาย ประการที่สาม จากการเข้ า
อนุญาตให้ ตงบ่
ั ้ อนไก่ได้ หรื อไม่ เวลาต่อมาเกิดมีการตังบ่
มาของนักธุรกิจ นักการเมืองที่มีใจรักชอบการชนไก่มาจัดตังบ่
้ อนสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ่อน
เกิดความร่วมมือ ประการสุดท้ ายคือนโยบายการส่งเสริมการเลี ้ยงไก่
2. ในธุรกิจการพนัน บ่อนชนไก่มีบทบาทในการจัดการทางธุรกิจการชนไก่ให้ เกิดผลกําไรสูงสุดรูปแบบ
วิธีการเล่นการพนันชนไก่มี 3 แบบคือ การเล่นพนันชนไก่แบบเดิมพัน เป็ นการเล่นพนันระหว่างเจ้ าของไก่
ชนและคณะทัง้ 2 ฝ่ าย โดยวางเงินเดิมพันตามที่ตกลงฝ่ ายละเท่าเท่ากันฝากไว้ กบั ทางบ่อน เมื่อรู้การชนไก่
รู้ผลแพ้ ชนะฝ่ ายผู้ชนะจะมารับเงินเดิมพันทังหมด
้
ทางบ่อนจะหักค่าชนไก่ 10 % ของเงินเดิมพันเป็ นรายได้
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ของบ่อน ส่วนวิธีการเล่นพนันชนไก่แบบต่อรองนัน้ เกิดขึ ้นภายหลังมีการปล่อยไก่ชนกันในสังเวียน คนดู
รอบสังเวียนจะทําการต่อรองระหว่างกัน ราคาสูงตํา่ มากน้ อยขึ ้นอยูก่ บั ลีลาการต่อสู้ของไก่ชนถ้ าไก่ชนแต่
้ ตราการต่อรอง วงเงินการ
ละตัวผลัดกันได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบพลิกไปพลิกมา การต่อรองก็จะเพิ่มมากขึ ้นทังอั
ต่อรองแต่ละครัง้ ในแต่ละคู่ วงเงินต่อรองจะมากหรื อน้ อยขึ ้นอยูก่ บั การแบ่งชันของผู
้
้ เล่น ถ้ าอยูใ่ นชันของนั
้
ก
พนันมืออาชีพที่กระเป๋ าหนักวงเงินต่อรองก็จะสูงเป็ นหลักพันขึ ้นไป ส่วนนักพนันมือสมัครเล่นก็จะต่อรอง
เป็ นหลักร้ อยขึ ้นไป
เงินพนันหมุนเวียนภายในบ่อนชนไก่ตอ่ เดือนอยูใ่ นระดับที่สงู ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของบ่อนคือบ่อนบ้ าน
กับบ่อนเมือง ส่วนบ่อนป่ าไม่นํามาคิดคํานวณหาวงเงินพนันเพราะวัตถุประสงค์การเล่นเพื่อความ
สนุกสนานมากว่า และช่วงเวลาที่บอ่ นเปิ ดทําการชนไก่วงเงินพนันจะน้ อยในช่วงฤดูฝนเพราะอยูใ่ นช่วงทํา
การเพาะปลูกและไก่ชนกําลังผลัดขนทําให้ มีไก่เข้ าไปชนน้ อยตาม
เงินหมุนเวียนพนันต่อรองในบ่อนบ้ านต่อเดือน = 18,000,000 บาท
เงินหมุนเวียนพนันต่อรองในบ่อนเมืองต่อเดือน = 34,500,000 บาท
ส่วนหมุนเวียนภายในบ่อนบ้ านต่อเดือน

= 18,636,000 บาท

เงินหมุนเวียนภายในบ่อนเมืองต่อเดือน

= 35,248,000 บาท

เงินค่าเดิมพันบ่อนบ้ าน

=

636,000 บาท

เงินค่าเดิมพันบ่อนเมือง

=

748,000 บาท

3. ธุรกิจการพนันชนไก่เข้ ากันได้ ดีกบั ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ กฎหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ในการควบคุมการพนันชนไก่อย่างเข้ มงวด ไม่มีผลทําให้ การเล่นการพนันชนไก่ลดลง แต่กลับไปเกื ้อหนุน
ต่อระบบอุปถัมภ์เพิ่มอํานาจต่อรองในการเรี ยกส่วยจากเจ้ าของบ่อนมากขึ ้น อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงไปสูท่ นุ นิยมอุตสาหกรรมของภาคเหนือ จากชุมชนฐานนิเวศลุม่ นํ ้ามีการผลิตพึง่ ตนเองไปสู่
การกลายเป็ นเมืองที่พงึ่ พากลไกการตลาดมากขึ ้น ซึง่ แนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวสอดคล้ องกับบท
วิเคราะห์ของเจมส์ สก็อต ที่กล่าวถึงการเข้ ามาของระบบเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์เพื่อการส่งออกและรัฐแบบ
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อาณานิคม (สก็อต,2539 :) เครื อข่ายของระบบอุปถัมภ์ได้ กลายมาเป็ นวิธีการที่พรรคการเมืองใช้ ในการหา
คะแนนเสียงในชนบท ผู้รับอุปถัมภ์ในทางการเมืองมักจะถูกพรรคการเมืองใช้ ให้ เป็ นหัวคะแนน โดยอาจให้
้
างบน
ผลตอบแทนแก่ผ้ รู ับอุปถัมภ์ในการให้ สญ
ั ญาต่างๆ ทังหมดเป็
้
นการเมืองที่ได้ รับการจัดตังจากข้
เชื่อมโยงลงมาถึงท้ องถิ่น และกลุม่ การเมืองในท้ องถิ่นถูกผนวกเข้ าไปอยูใ่ นระบบอุปถัมภ์ในที่สดุ (ปรี ชา
,2546:232-233)
ข้ อเสนอแนะ
1. กับพระราชบัญญัตกิ ารพนันและระเบียบที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย เพียงแต่ต้องปรับปรุงสาระ
ให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ล้าสมัย การควบคุมการพนันชนไก่ทกุ ระดับทุกขันตอน
้
การเน้ นหนัก
ไปที่การควบคุมและจํากัดการพนันจนเกินไปอาจจะส่งผลย้ อนกลับมาทําลายไก่ชนไปด้ วย นัน่ คือ
ทําลายพันธุกรรมไก่พื ้นเมืองของไทยเปิ ดโอกาสให้ มีการผูกขาดสายพันธุ์ไก่ฟาร์ มโดยกลุม่ ทุน
การเกษตรไม่กี่บริษัท
ทิศทางของไก่ชนไทยมุง่ ไปที่การสร้ างอํานาจต่อรองลดความเหลื่อมลํ ้าให้ กบั ชุมชนท้ องถิ่น ในการ
การพัฒนาพันธุ์ไก่ชน ทังการอนุ
้
รักษ์ ไก่ชนสายพันธุ์เดิมไม่ให้ สญ
ู หายหรื อจะสร้ างไก่ชนพันธุ์เก่งแบบผู้
ชนะสิบทิศ การเลี ้ยงไก่เป็ นการสืบทอดภูมปิ ั ญญาท้ องถิ่นไม่ให้ สญ
ู หาย ทังการคั
้
ดเลือกพันธุ์ การ
ฝึ กซ้ อมไก่ชน การดูแลรักษาโรค เป็ นการเก็บรักษาพันธุ์ไว้ กบั ชุมชนไม่ให้ ถกู ผูกขาดโดยกลุม่ ธุรกิจ
การเกษตรเพียงไม่กี่กลุม่
2. การจัดปรับความสัมพันธ์เชิงอํานาจ โดยการมีสว่ นร่วมในการควบคุมบ่อนชนไก่โดยชุมชน
ซึง่ เป็ นไปในลักษณะการควบคุมร่วม นันสามารถทํ
้
าได้ กบั บ่อนชนไก่แบบบ่อนป่ าและบ่อนบ้ าน
บางแห่ง โดยให้ อํานาจการควบคุมอยูท่ ี่คณะกรรมการหมูบ่ ้ านในการดูแลและติดตามตรวจสอบ
จัดสรรผลประโยชน์สชู่ มุ ชน ทังการส่
้
งเสริมการเลี ้ยงไก่ การออกกฎเกณฑ์การเล่นชนไก่ให้
สอดคล้ องกับวิถีชีวิตจารี ตประเพณีของชุมชน ส่ วนแนวทางการควบคุมโดยท้ องถิ่นหรือ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (อปท.)นัน้ ที่มาของ อปท.ยังผ่านระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน
ที่เต็มไปด้ วยระบบความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ตา่ งตอบแทนทางการเมือง แม้ วา่ จะยังดูเลวร้ ายแต่ก็
เลวน้ อยกว่าระบบอุปถัมภ์แบบเดิม เพราะบ่อนชุมชนยังมีช่องทางในการต่อรองเพิ่มมากขึ ้นเพื่อ
แลกกับคะแนนเสียงในการเลือกตัง้ แต่สถานการณ์ของชุมชนในปั จจุบนั การเมืองระดับชาติได้
เจาะทะลวงเข้ ามาถึงชุมชนแทบทุกแห่ง รวมถึงการเข้ ามาผนวกการเมืองท้ องถิ่นให้ ขึ ้นกับการเมือง
ระดับชาติ เปลี่ยนภาคประชาชนเหลือแค่มวลชนซึง่ เป็ นฐานเสียงให้ กบั นักการเมืองเท่านัน้ การ
เคลื่อนไหวต่อรองเพื่อตัวประชาชนเองทําได้ ยากขึ ้น ที่ทําได้ อย่างมากที่สดุ ก็แค่เปลีย่ นผู้อปุ ถัมภ์
ใหม่เท่านัน้
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ภาคผนวก.ก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ าด้ วยการพนันชนไก่ และกัดปลา พ.ศ. ๒๕๕๒
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. ๒๕๒๕
ได้ ใช้ บงั คับมาเป็ นเวลานานแล้ ว สมควรปรับปรุงให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปั จจุบนั
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารพนัน
พุทธศักราช ๒๔๗๘ อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัตบิ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรี ภาพ
ของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้ กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการพนันชนไก่และกัดปลา
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. ๒๕๒๕
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการพนันชนไก่และกัดปลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑
บรรดาระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ ที่ขดั หรื อแย้ งกับระเบียบนี ้ให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ ๔ ให้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี ้ และให้ มีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้ อ ๕ ในระเบียบนี ้
“เจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักการสอบสวนและนิตกิ าร
กรมการปกครอง สําหรับกรุงเทพมหานคร และนายอําเภอ หรื อปลัดอําเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจํากิ่งอําเภอ
แห่งท้ องที่สําหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
“ผู้มีอํานาจสัง่ อนุมตั ”ิ หมายความว่า อธิบดีกรมการปกครอง สําหรับกรุงเทพมหานคร
และผู้วา่ ราชการจังหวัด สําหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
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ข้ อ ๖ ผู้ขออนุญาตใช้ สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรื อกัดปลา และผู้ขออนุญาตจัดให้ มี
การเล่นการพนันชนไก่หรื อกัดปลาต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังต่อไปนี ้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตาํ่ กว่าสามสิบห้ าปี บริ บรู ณ์
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๔) ไม่เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่พ้นโทษมาแล้ วไม่น้อยกว่า
สองปี หรื อเป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
หมวด ๒
สถานที่เล่นการพนัน
ส่วนที่ ๑
การอนุญาตสถานที่เล่นการพนันขึ ้นใหม่
ข้ อ ๗ ก่อนจะก่อสร้ าง หรื อดัดแปลงอาคารเป็ นสถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ ้นใหม่
ให้ ผ้ ขู ออนุญาตใช้ สถานที่เล่นการพนันชนไก่ยื่นคําร้ องขออนุญาตพร้ อมหลักฐานดังต่อไปนี ้
ต่อเจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อเสนอต่อผู้มีอํานาจสัง่ อนุมตั พิ ิจารณา
(๑) สําเนาทะเบียนบ้ านของผู้ขออนุญาต
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต
(๓) กรณีมอบอํานาจต้ องมีหนังสือมอบอํานาจและติดอากรแสตมป์ถูกต้ องตามกฎหมาย
พร้ อมทังสํ
้ าเนาทะเบียนบ้ าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
(๔) หลักฐานแสดงว่าเป็ นผู้มีทนุ เพียงพอที่จะประกอบกิจการ
(๕) สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ อันเป็ นที่ตงสถานที
ั้
่ดงั กล่าว ซึง่ ผู้ขออนุญาตเป็ นผู้มี
สิทธิในที่ดนิ หรื อหนังสือสัญญาเช่า
ั้
่ที่จะขออนุญาตใช้ เป็ นสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ที่แสดงว่า
(๖) แผนผังของที่ตงสถานที
สถานที่ดงั กล่าวต้ องไม่อยูใ่ กล้ เคียงกับศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล หรื อสถานที่พกั ฟื น้
ในระยะที่อาจก่อให้ เกิดปั ญหา หรื ออุปสรรคในการปฏิบตั ศิ าสนกิจ การเรี ยนการสอน การรักษาพยาบาล
หรื อการพักฟื น้ ได้
ข้ อ ๘ ให้ ผ้ มู ีอํานาจสัง่ อนุมตั แิ ต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นคณะหนึง่ จํานวนเจ็ดคนประกอบด้ วย
ผู้แทนจากหน่วยงานราชการสี่คน ในจํานวนนี ้ให้ แต่งตังจากเจ้
้
าพนักงานท้ องถิ่นตามกฎหมายว่าด้ วย
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การควบคุมอาคารในพื ้นที่ที่ขออนุญาตอย่างน้ อยหนึง่ คน และภาคประชาชนสามคน เพื่อทําหน้ าที่
กลัน่ กรอง และเสนอความเห็นให้ ผ้ มู ีอํานาจสัง่ อนุมตั ใิ ช้ ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ใช้
สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ให้ ผ้ มู ีอํานาจสัง่ อนุมตั ใิ ช้ ดลุ พินิจพิจารณาด้ วยความรอบคอบ และเหมาะสม โดยคํานึงถึง
เรื่ องดังต่อไปนี ้
(๑) อาคารสถานที่ที่จะขออนุญาตจะต้ องมีความมัน่ คงแข็งแรง และปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ อาคาร
(๒) จํานวนสถานที่ที่จะขออนุญาตในแต่ละพื ้นที่จะต้ องมีจํานวนไม่มากเกินสมควร
(๓) การส่งเสริมอาชีพการเลี ้ยงไก่ชนเพื่อจําหน่ายสร้ างรายได้
(๔) การควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
(๕) วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละท้ องถิ่น และ
(๖) ต้ องไม่อยูใ่ กล้ เคียง ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล หรื อสถานพักฟื น้ ในระยะ
ที่อาจก่อให้ เกิดปั ญหาหรื ออุปสรรคในการปฏิบตั ศิ าสนกิจ การเรี ยนการสอน การรักษาพยาบาล
หรื อการพักฟื น้ ได้
เมื่อพิจารณาแล้ วให้ แจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบ และให้ แจ้ งสิทธิอทุ ธรณ์
ตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีปฏิบตั ริ าชการทางปกครองให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบด้ วย
ข้ อ ๙ ให้ นําความในข้ อ ๗ และข้ อ ๘ มาใช้ บงั คับกับการขออนุญาตและการพิจารณา
ออกหนังสืออนุญาตให้ ใช้ สถานที่เล่นการพนันกัดปลาโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
การอนุญาตให้ ใช้ สถานที่เล่นการพนัน
ข้ อ ๑๐ เมื่อก่อสร้ างสถานที่เล่นการพนันชนไก่ หรื อกัดปลาตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
หรื อดัดแปลงอาคารเป็ นสถานที่เล่นการพนันชนไก่หรื อกัดปลาแล้ วเสร็จ หรื อกรณีการขออนุญาต
ใช้ สถานที่เล่นการพนันดังกล่าวเป็ นสถานที่ที่มีอยูก่ ่อนหรื อเคยได้ รับอนุญาตมาก่อนแล้ ว ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
แจ้ งเป็ นหนังสือให้ เจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อเสนอให้ ผ้ มู ีอํานาจสัง่ อนุมตั พิ จิ ารณาออกหนังสือ
อนุญาตให้ ใช้ สถานที่ดงั กล่าวเป็ นสถานที่เล่นการพนันชนไก่หรื อกัดปลาต่อไป โดยให้ คณะกรรมการ
ที่ตงขึ
ั ้ ้นตามข้ อ ๘ ไปตรวจสอบสถานที่ก่อนเสนอผู้มีอํานาจสัง่ อนุมตั ิ
ข้ อ ๑๑ หนังสืออนุญาตให้ ใช้ สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรื อกัดปลาให้ มีอายุไม่เกินหนึง่ ปี
นับตังแต่
้ วนั ออกหนังสืออนุญาต แต่หากจะขอต่ออายุการใช้ สถานที่เล่นการพนันดังกล่าวให้ ยื่นคําร้ องขอ
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ต่อเจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนครบกําหนดการอนุญาตเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อเสนอให้
ผู้มีอํานาจสัง่ อนุมตั พิ ิจารณาต่อไป
หมวด ๓
การอนุญาตให้ จดั ให้ มีการเล่นการพนัน
ข้ อ ๑๒ ผู้ขออนุญาตจัดให้ มีการเล่นการพนันชนไก่หรื อกัดปลาจะต้ องเป็ นผู้ได้ รับอนุญาต
ให้ ใช้ สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรื อกัดปลา โดยจะต้ องยื่นคําร้ องขออนุญาตตามแบบ พ.น. ๑
พร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบด้ วยสําเนาหนังสืออนุญาตให้ ใช้ สถานที่เล่นการพนันดังกล่าว
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้ขออนุญาต ต่อเจ้ าพนักงาน
ผู้ออกใบอนุญาตเพื่อเสนอให้ ผ้ มู ีอํานาจสัง่ อนุมตั พิ ิจารณาเดือนละครัง้ เมื่อได้ รับอนุมตั แิ ล้ วเจ้ าพนักงาน
ผู้ออกใบอนุญาตจึงจะออกใบอนุญาตได้
ข้ อ ๑๓ ให้ ผ้ มู ีอํานาจสัง่ อนุมตั ใิ ช้ ดลุ พินิจพิจารณาอนุญาตให้ บอ่ นหนึง่ จัดให้ มีการเล่น
การพนันชนไก่หรื อกัดปลา แล้ วแต่กรณี ได้ เฉพาะในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์
ที่ไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรื อวันสําคัญทางศาสนาเท่านัน้ ทังนี
้ ้ จะอนุญาตให้ มีการเล่น
การพนันชนไก่หรื อกัดปลาในแต่ละบ่อนหรื อแต่ละสังเวียนได้ ไม่เกินห้ าวันต่อเดือน
ข้ อ ๑๔ การอนุญาตให้ จดั ให้ มีการเล่นการพนันชนไก่ หรื อกัดปลาเป็ นกรณีพิเศษนอกจาก
ข้ อ ๑๓ ให้ ผ้ มู ีอํานาจสัง่ อนุมตั ใิ ช้ ดลุ พินิจพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ เจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ออกใบอนุญาตให้ จดั ให้ มีการเล่นได้ เมื่อเข้ าเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(๑) เป็ นการขออนุญาตจัดให้ มีการเล่นการพนันชนไก่หรื อกัดปลาในงานประจําปี ที่จงั หวัด
เป็ นผู้จดั ขึ ้น
(๒) รายได้ หลังจากหักค่าใช้ จ่ายแล้ วมอบให้ จงั หวัดเพื่อใช้ ประโยชน์ในทางราชการหรื อ
สาธารณกุศล
(๓) วันที่ขออนุญาตจัดให้ มีการเล่นการพนันชนไก่หรื อกัดปลาเป็ นกรณีพิเศษจะต้ องไม่ตรงกับ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันสําคัญทางศาสนา
(๔) ผู้ที่ขออนุญาตจัดให้ มีการเล่นการพนันชนไก่หรื อกัดปลาเป็ นกรณีพิเศษจะต้ องเป็ น
ผู้ได้ รับใบอนุญาตเดิมตามข้ อ ๑๒
ข้ อ ๑๕ ให้ เจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทําความตกลงกับผู้จดั ให้ มีการเล่นการพนันชนไก่
เพื่อกําหนดเวลาการชนไก่ในแต่ละยก (อัน) ให้ เป็ นมาตรฐาน ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกินยี่สบิ นาทีตอ่ หนึง่ ยก
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(อัน) รวมแล้ วไม่เกินแปดยก และให้ พกั ระหว่างยกไม่น้อยกว่ายี่สบิ นาที
ข้ อ ๑๖ การออกใบอนุญาตให้ จดั ให้ มีการเล่นการพนันชนไก่ให้ ออกใบอนุญาตหนึง่ ใบ
ต่อหนึง่ สังเวียนตามลักษณะข้ อจํากัดและเงื่อนไขหลังใบอนุญาต (พ.น. ๔) ส่วนบ่อนหนึง่ จะขออนุญาต
จัดให้ มีการเล่นการพนันชนไก่ได้ กี่สงั เวียนนัน้ ให้ ผ้ มู ีอํานาจสัง่ อนุมตั ใิ ช้ ดลุ พินิจพิจารณา
ด้ วยความรอบคอบและเหมาะสม
ข้ อ ๑๗ ในกรณีที่ผ้ รู ับใบอนุญาตกระทําการดังต่อไปนี ้ ให้ ผ้ มู ีอํานาจสัง่ อนุมตั มิ ีอํานาจ
ที่จะไม่อนุมตั ใิ ห้ เจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตในคราวต่อไปเป็ นครัง้ คราวหรื อตลอดไป
ก็ได้ แล้ วแต่จะเห็นสมควร
(๑) ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อความ ลักษณะข้ อจํา กัดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้
หลังใบอนุญาต
(๒) ไม่จดั สถานที่ให้ มีความมัน่ คงแข็งแรง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะอนามัย
(๓) จัดให้ มีการเล่นการพนันอย่างอื่นภายในบริเวณสถานที่เล่นการพนันชนไก่หรื อกัดปลา
(๔) มีการก่อความไม่สงบเรี ยบร้ อย หรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อว่าจะมีความไม่สงบเรี ยบร้ อย
เกิดขึ ้นภายในสถานที่หรื อบริเวณที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลา
(๕) มีการขายสุรา หรื อดื่มสุรา หรื อยินยอมให้ คนเมาสุราหรื อพกพาอาวุธติดตัวเข้ าไป
ในสถานที่ หรื อบริ เวณที่เล่นการพนันชนไก่หรื อกัดปลา
(๖) จัดให้ มีการเล่นการพนันชนไก่โดยมีการเสริม หรื อแต่งเดือย หรื อโดยวิธีอื่นใดซึง่ มิได้
เป็ นไปตามธรรมชาติของไก่ชน
ข้ อ ๑๘ บรรดาหนังสืออนุญาตให้ ใช้ สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรื อกัดปลา และใบอนุญาต
ให้ จดั ให้ มีการเล่นการพนันชนไก่หรื อกัดปลา ซึง่ ได้ ออกให้ แก่ผ้ รู ับอนุญาตก่อนวันที่ระเบียบนี ้ใช้ บงั คับ
ให้ คงใช้ ได้ ตอ่ ไปจนกว่าหนังสืออนุญาต หรื อใบอนุญาตนันสิ
้ ้นอายุ
คุณสมบัตขิ องผู้ขออนุญาตใช้ สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรื อกัดปลาตามข้ อ ๖ (๒) มิให้ ใช้ บงั คับ
กับผู้ที่ได้ รับหนังสืออนุญาตก่อนระเบียบนี ้ใช้ บงั คับ
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
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ภาคผนวก.ข
ในเดือนธันวาคม 2554 ทางกระทรวงมหาดไทยโดยปลัดกระทรวงได้ ทําหนังสือเวียนไปถึงผู้วา่ ราชการ
จังหวัดทุกจังหวัดด้ วยเรื่ องการจัดระเบียบและควบคุมบ่อนการพนันชนไก่ภายใต้ รัฐบาลปั จจุบนั ซึง่ มีนาย
ยงยุทธ์ วิชยั ดิษฐ์ เป็ นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยดังมีรายละเอียดดังนี ้
ด้ วยปั จจุบนั ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ.2552 ยังมีมาตรการ
ที่ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้ องกับนโยบายในการควบคุมแหล่งการพนันอันเป็ นอบายมุข ซึง่ เป็ นต้ นเหตุ
ของความเสื่อมและผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ วเห็นว่า เพื่อให้ การจัดระเบียบการพนันชนไก่มีความเหมาะสมเป็ นไป
ตามนโยบายของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย ในการควบคุมแหล่งอบายมุขไม่ให้ ประชาชนลุม่ หลง
มอมเมากับการพนัน อันเป็ นการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยในสังคมให้ มีความปกติสขุ จึงให้ จงั หวัด
ดําเนินการดังนี ้
1. การอนุมตั ิ อนุญาตให้ จดั ให้ มีการเล่นการพนันชนไก่ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ จงั หวัด
พิจารณาให้ มีการพนันชนไก่สปั ดาห์เว้ นสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 1 วัน เดือนหนึง่ ห้ ามเกิน 3 วัน
2. กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายไม่ประสงค์จะให้ กํานันและผู้ใหญ่บ้านเป็ นเจ้ าของบ่อนการพนันตาม
แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่117/2479 ลงวันที่13สิงหาคม 2479
3. ดําเนินการกวดขันให้ ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตจัดให้ มีการเล่นการพนันชนไก่ปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องตามระเบียบ
กฎหมายโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อมีการเล่นโดยเสริมเดือยหรื อแต่งเดือยให้ แหลมคมอันมี
ลักษณะในการทรมานสัตว์ตามที่ระบุไว้ ในบัญชี ก. หมายเลข 17 ท้ ายพระราชบัญญัตกิ ารพนันพุทธศักราช
2479 ให้ ดําเนินคดีตามกฎหมายและดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่ตามข้ อ 17(6) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการพนันชนไก่ และกัดปลา พ.ศ. 2552 โดยพิจารณาไปในทางไม่อนุมตั ิ
อนุญาตจัดให้ มีการเล่นการพนันชนไก่แก่ผ้ นู นอี
ั ้ กต่อไป
4. กําชับเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องมิให้ เรียกรับเงินหรื อผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ จดั ให้ มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้ วยการพนัน หากพบว่ามีเจ้ าหน้ าที่ฝ่าฝื น ให้
ดําเนินการทางวินยั และดําเนินคดีอาญาแก่ผ้ กู ระทําผิดอย่างเด็ดขาด
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5. แจ้ งอําเภอ กํานัน และผู้ใหญ่บ้าน เผยแพร่ให้ ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโทษของการเล่นการพนัน
และแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้ ไปตามกฎหมายว่าด้ วยการพนัน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัดต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นายพระนาย สุวรรณรัฐ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ภาคผนวก. ค
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
และกลัน่ กรอง สถานที่เล่นการพนันชนไก่ จังหวัดเชียงใหม่
ด้ วยกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเห็นว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการพนันชนไก่และ
ปลากัด พ.ศ.2525 ได้ ใช้ บงั คับมาเป็ นเวลานานแล้ ว สมควรปรับปรุงให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปั จจุบนั
จึงได้ ออกประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการพนันชนไก่และปลากัด พ.ศ.2552 มีผลบังคับใช้
ตังแต่
้ ถดั จากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการพนันชนไก่และปลากัด พ.ศ. 2552 ข้ อ 5
และข้ อ 8 จึงแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
และกลัน่ กรองสถานที่เล่นการพนันชนไก่ จังหวัดเชียงใหม่
ประกอบด้ วย
1. นายอําเภอ พื ้นที่ที่ขออนุญาต

เป็ นประธานกรรมการ

2. ปศุสตั ว์อําเภอ พื ้นที่ที่ขออนุญาต

เป็ นกรรมการ

3. ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พื ้นที่ที่ขออนุญาต

เป็ นกรรมการ

4. ผู้กํากับการหรื อหัวหน้ าสถานีตํารวจภูธร พื ้นที่ที่ขออนุญาต

เป็ นกรรมการ

5. ประธานสภาวัฒนธรรมตําบล พื ้นที่ที่ขออนุญาต

เป็ นกรรมการ

6. กํานัน พื ้นที่ที่ขออนุญาต

เป็ นกรรมการ

7. ผู้ใหญ่บ้าน พื ้นที่ที่ขออนุญาต

เป็ นกรรมการ

มีหน้ าที่
ตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตใช้ สถานที่เล่นการพนันชนไก่ กลัน่ กรองและเสนอความเห็นพร้ อม
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องรายงานให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบการใช้ ดลุ ยพินิจในการ
พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ใช้ สถานที่เล่นการพนันชนไก่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการพนันชนไก่และ
ปลากัด พ.ศ. 2552 ข้ อ 8 ทังนี
้ ้ จังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ ปลัดอําเภอหัวหน้ ากลุม่ งานบริหารงาน
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ปกครอง หรื อหัวหน้ าฝ่ ายบริหารงานปกครอง อําเภอที่มีการขออนุญาต ทําหน้ าที่ด้านธุรการของคณะ
กรรมการฯ โดยเป็ นผู้รวบรวมความเห็นของคณะกรรมการฯ พร้ อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องรายงาน
จังหวัด ตลอดจนประสานการปฏิบตั กิ บั คณะกรรมการฯ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552
นายไพโรจน์ แสงภูว่ งษ์
รองผู้วา่ ราชการจังหวัด ปฏิบตั ริ าชการแทน
ผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่
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ภาคผนวก.ง
หนังสือแจ้ งนายอําเภอเรื่องการซักซ้ อมแนวทางการปฏิบัตงิ านการพนันชนไก่ จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ชม 0017.1/ว 4444

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา กม.7 ชม 50300
23 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่ อง ซักซ้ อมแนวทางการปฏิบตั งิ านการพนันชนไก่
ถึงนายอําเภอทุกอําเภอ
ด้ วยจังหวัดเชียงใหม่ได้ รับคําขออนุมตั จิ ดั ให้ มีการเล่นการพนันชนไก่เป็ นประจําทุกเดือน จากการ
ตรวจสอบคําร้ องและเอกสารหลักฐานแล้ ว ปรากฏว่ายังมีบางอําเภอที่ปฏิบตั ไิ ม่เป็ นตามระเบียบ กฎหมาย
ทําให้ การพิจารณาอนุมตั จิ ดั ให้ มีการเล่นการพนันชนไก่เป็ นไปด้ วยความล่าช้ า ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการ สูญเสียรายได้ แผ่นดินค่าธรรมเนียมจัดให้ มีการเล่นการพนันชนไก่
จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้ วเห็นว่า เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านการพนันชนไก่เป็ นไปตามระเบียบ กฎหมาย
เรี ยบร้ อยและรวดเร็ ว จึงให้ อําเภอทุกอําเภอดําเนินการ ดังนี ้
1. การขออนุญาตจัดให้ มีการเล่นการพนันชนไก่ จะต้ องเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ สถานที่จดั เล่นการ
พนันชนไก่หรื อปลากัด โดยยื่นคําร้ องตามแบบ พ.น.1 ต่อเจ้ าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อเสนอให้ ผ้ มู ี
อํานาจสัง่ อนุมตั พิ ิจารณาเดือนละครัง้ พร้ อมประกอบเอกสาร ดังนี ้
1.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1.2 สําเนาทะเบียนบ้ าน
1.3 สําเนาหนังสืออนุญาตใช้ สถานที่เป็ นสถานที่จดั เล่นพนันชนไก่ ประจําปี
1.4 หนังสือจากสถานีตํารวจภูธรในท้ องที่ยืนยันว่ามีกําลังเจ้ าหน้ าที่ตํารวจเพียงพอ ในการรักษา
ความสงบเรี ยบร้ อยในบริ เวณสถานที่จดั เล่นการพนันชนไก่
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1.5 หนังสือจากปศุสตั ว์อําเภอรับรองสถานการณ์ไข้ หวัดนกว่า ไม่มีการแพร่ระบาดไข้ หวัดนกแต่
อย่างใด
2. ให้ ตรวจสอบวันขออนุญาตให้ เป็ นไปตามข้ อ 13 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการการเล่น
การพนันชนไก่และปลากัด พ.ศ. 2552 และถือปฏิบตั ติ ามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการขอ
อนุญาตจัดเล่นการพนันชนไก่ สัปดาห์เว้ นสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 1 วัน เดือนหนึง่ ห้ ามเกิน 3 วัน
3. การส่งคําขออนุมตั ใิ ห้ มีการเล่นการพนันชนไก่ประจําเดือน จะต้ องดําเนินการเสนอเรื่ องให้ ผ้ มู ีอํานาจ
อนุมตั (ิ ผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ) พิจารณาก่อนวันจัดเล่นการพนันชนไก่แต่ละคราวไม่น้อยกว่า 7 วัน
ทําการ( นับตังแต่
้ วนั ที่จงั หวัดได้ ลงเลขรับหนังสือนําส่งของอําเภอ ) หากผู้ขออนุญาตยังไม่ได้ รับการอนุมตั ิ
ให้ จดั เล่นการพนันชนไก่จากผู้มีอํานาจอนุมตั (ิ ผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ) และมีการจัดเล่นการพนันชน
ไก่โดยไม่ได้ รับอนุญาต ก็ให้ ดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด แล้ วรายงานผลให้ จงั หวัดทราบด้ วย
4. หากอําเภอส่งคําขออนุมตั จิ ดั ให้ มีการเล่นการพนันชนไก่ลา่ ช้ า และทําให้ เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ ก็ให้ นายอําเภอพิจารณาดําเนินการทางวินยั กับเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบแล้ วรายงานทางจังหวัด
ทราบด้ วย
5. สําหรับอําเภอใดที่ไม่มีผ้ ไู ด้ รับอนุญาตให้ ใช้ สถานที่จดั เล่นการพนันชนไก่ ก็ให้ ศกึ ษาทําความเข้ าใจ
ด้ วย
จึงเรี ยนมาเพื่อถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัดต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นายชูชาติ กีฬาแปง
รองผู้วา่ ราชการจังหวัด ปฏิบตั ริ าชการแทน
ผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่
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ภาคผนวก.จ
รายชื่อคณะวิจยั ประกอบด้ วย
1. นักวิจยั หลัก นายวิเศษ สุจินพรัหม
2. ผู้ช่วยนักวิจยั ประกอบด้ วย
1). นายสุนทร อินกองงาม ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลแม่แรง อําเภอป่ าซาง จังหวัดลําพูน
2). นางปรานอม ศิริมงคล เลขานุการสภาองค์กรชุมชนตําบลเหมืองง่า อําเภอเมืองลําพูน
3). นายสุรักษ์ ปุ๊ ดแค ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลตะเคียนปม อําเภอทุง่ หัวช้ าง จังหวัดลําพูน
4). นายจํารัส ดวงเกิด ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลห้ วยยาบ อําเภอบ้ านธิ จังหวัดลําพูน
5). นางนงนุช ใจอ่อน ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลป่ าไผ่ อําเภอลี ้ จังหวัดลําพูน
6) นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ ปลัดอาวุโสอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
7) นางสาวพัชรินทร์ โคจรสว่างกุล ผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

