รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

นกกรงหัวจุก

พนันพื้นบานในสังคมมุสลิม
สามจังหวัดชายแดนภาคใต

อับดุลลาตีฟ การี

ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ปี พ.ศ.

“นกกรงหัวจุก” พนันพืน้ บ้ านในสังคมมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อับดุลลาตีฟ การี และคณะ
2559
บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องนกกรงหัวจุก พนันพื ้นบ้ านในสังคมมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อศึกษาประวัติความเป็ นมาการเลี ย้ งนกกรงหัวจุก ในสัง คมมุส ลิม สามจัง หวัดภาคใต้ เพื่ อศึกษา
วิวัฒ นาการและรู ป แบบการแข่ง ขัน นกกรงหัว จุก ในพื น้ ที่ สัง คมมุส ลิ ม สามจัง หวัด ภาคใต้ เพื่ อศึก ษา
ผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันนกกรงหัวจุก และเพื่อศึกษาความเห็น และข้ อเสนอแนะของ เจ้ าหน้ าที่
ภาครัฐ นักวิชาการมุสลิมต่อการแข่งขันนกกรงหัวจุก ผู้วิจยั จะใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้ อมูลจาก
เอกสารและภาคสนาม กลุม่ ตัวอย่างเป็ นบุคคลทัว่ ไป เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐฝ่ ายปกครอง และผู้ร้ ูหรื อนักวิชาการ
มุส ลิ ม ใช้ วิธี การสุ่ม แบบบัง เอิญ และเจาะจง เก็ บรวบรวมข้ อมูล โดยการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึก (In-depth
Interview) และ การสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion)
จากการศึกษาพบว่า การเลี ้ยงนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ มีมามากกว่า 30 ปี ที่
ผ่านมา มีตลาดการค้ าขายนกกรงหัวจุกที่ใหญ่สดุ อยู่ที่บ้านกูแบอีเต๊ ะ อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี ส่วนการ
แข่งขัน พบว่า การแข่งขันนกกรงหัวจุกเกิดขึ ้นประมาณ ปี พ.ศ. 2504 แรกเริ่ มแข่งแบบให้ นกตีกนั เหมือนไก่
ชน กระทัง่ พ.ศ. 2515 ชาวสงขลาได้ คิดเล่นแบบแข่งขันประชันเสียงร้ องเหมือนนกเขาชวา โดยมีรูปแบบ
การแข่งขันสามประเภท คือ แบบ 4 ยก 8 ดอก แบบมาราทอน และประเภทเสียงทอง ส่วนผลกระทบที่เกิด
จากการแข่งขันนกกรงหัวจุก พบว่า การเลี ้ยงและแข่งนกกรงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ทางศาสนามาก
ที่สดุ ส่วนผลกระทบต่อผู้เลี ้ยงและครอบครัวค่อนข้ างน้ อย
ส่วนความเห็นของเจ้ าหน้ าที่ ภาครัฐ ผู้ร้ ู และนักวิชาการมุสลิม เกี่ ยวกับการแข่งขันนกกรงหัวจุก
พบว่า เจ้ าหน้ าที่ ภาครัฐ เห็นตรงกันว่าไม่เป็ นการพนัน ส่วนนักวิชาการที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ
ส่วนมากเห็นว่าการแข่งขันทุกประเภทถ้ ามีคา่ สมัครและเอาเงินค่าสมัครเป็ นรางวัลถือเป็ นการพนัน แม้ จะ
เรี ยกว่าค่าสมัครหรื อค่าเช่าเสาก็ตาม ส่วนอิหม่ามมัสยิด โต๊ ะครู หรื อบาบอปอเนาะส่วนมากเห็นว่าการ
แข่งขันนกกรงหัวจุกเป็ นการละเล่นชนิดหนึ่งที่ไม่ได้ เรี ยกว่าการพนัน โดยให้ เหตุผลว่าการแข่งขัน จะเป็ น
พนันเมื่อมีการเดิมพันเท่านัน้ ส่วนของรางวัลเป็ นสิทธิของผู้จดั ที่จะมอบให้ ผ้ ชู นะ ซึง่ ผู้แข่งขันไม่จาเป็ นต้ องรู้
ว่ารางวัลมาจากที่ใด
ส่วนข้ อสงสัยว่าการแข่งขันนกกรงหัวจุกเป็ นการพนันหรื อไม่มองได้ สองมิติ คือ หากมองในมิติของ
หลักการศาสนา นิยามและความหมาย ตลอดจนแบบคัดกรองการติดการพนันก็ถือว่าเป็ นการพนัน หาก
มองในมิตขิ องการสนับสนุนของภาครัฐและพิจารณาจากบัญชีการพนันในพระราชบัญญัติการพนันก็ ถือว่า
การแข่งขันนกรงหัวจุกไม่ใช่การพนัน
ก

ส่วนข้ อเสนอแนะจากนักวิชาการที่เห็นว่าการแข่งขันนกกรงเป็ นการพนัน ได้ เสนอแนะให้ ผ้ ู เลี ้ยงนก
ว่า ควรดูแลนกให้ ดีทงั ้ เรื่ องอาหาร น ้า ตลอดจนการหาคู่ให้ นก นอกจากนี ้ได้ เสนอแก่ผ้ ูจัดการแข่งขัน ให้
หลีกเลี่ยงการเอาเงินค่าสมัครไปข้ องเกี่ยวกับของรางวัล เพราะจะเป็ นการพนัน ดาโต๊ ะยุติธรรมจึงเสนอให้
มุสลิมเลิกเลี ้ยงและแข่งขันเพราะสุ่มเสี่ยงกับสิ่งต้ องห้ ามในหลักการอิสลาม ส่วนผู้ร้ ูที่ไม่ถือว่าการแข่งขัน
เป็ นการพนัน เสนอให้ ทุกคนรั บฟั งเหตุผ ลของอี กฝ่ ายหนึ่ง ไม่ควรด่วนตัดสินว่าหะรอมโดยยัง ไม่รับฟั ง
เหตุผลอีกฝ่ ายให้ ชดั เจน

ข

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจยั “นกกรงหัวจุก” พนันพื ้นบ้ านในสังคมมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน
ครัง้ นี ้ สามารถสาเร็จลุล่วงไปด้ วยดี ด้ วยการสนับสนุนทุนวิจยั จากแผนงานศูนย์วิจยั และการจัดการความรู้
เพื่อควบคุม ปั ญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้วิจัยต้ องขอบคุณ
ผู้สนับสนุนทุนวิจยั ดังกล่าวมา ณ โอกาสนี ้ด้ วย
ขอขอบคุณ อธิ การบดีมหาวิทยาฟาฏอนี และคณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
มหาวิ ท ยาฟาฏอนี ที่ ก รุ ณ าให้ ค าปรึ ก ษาและให้ ค วามสะดวกในการเก็ บ ข้ อ มูล ในการวิ จัย ในครั ง้ นี ้
ขอขอบคุณผู้ให้ การสัมภาษณ์ทกุ ท่านที่กรุ ณาให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการตอบโจทย์วิจยั ในครัง้ นี ้จนทา
ให้ การวิจยั สาเร็จลุลว่ งตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทกุ ประการ

ผู้วิจยั
31 สิงหาคม 2559

ค

สารบัญ
หน้ า
ก
ข
ค

บทคัดย่ อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
1.2. วัตถุประสงค์การวิจยั
1.3. ระเบียบวิธีวิจยั /แนวทางการดาเนินงานวิจยั
1.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ

1
1
5
5
7
8

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1. ประวัติความเป็ นมาการเลี ้ยงนกกรงหัวจุก
2.2. การเลี ้ยงนกกรงหัวจุกในประเทศไทย
2.3. การแข่งขันนกกรงหัวจุก
2.4. การแข่งขันในอิสลาม
2.5. การพนันในอิสลาม
2.6. โรคติดพนันและผลกระทบ

9
9
11
13
17
22
27

2.7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

30

บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ระเบียบวิธีวิจยั / แนวทางการดาเนินงานวิจยั
3.2 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6 แผนการดาเนินงานวิจยั
3.7 ข้ อจากัดของการวิจยั
ง

36
36
36
38
38
39
39
40

บทที่ 4 ผลการวิจัย

41

4.1.ประวัตคิ วามเป็ นมาการเลี ้ยงนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้
4.2 วิวฒ
ั นาการและรูปแบบการแข่งขันนกกรงหัวจุกในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.3.ผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้
4.4.ความเห็นและข้ อเสนอแนะนักวิชาการมุสลิมฯเกี่ยวกับการแข่งขันนกกรงหัวจุก

41
46
52
56

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
5.1.สรุปผลการวิจยั
5.2 ข้ อเสนอแนะจากกการวิจยั

61
61
71

บรรณนุกรม

72

จ

1

บทที่1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
"นกกรงหัวจุก" เป็ นนกชนิดหนึง่ ที่มีเสียงไพเราะและมีรูปร่างที่สวยงาม จึงทาให้ เป็ นที่นิยม
ของผู้คนนามาเลี ้ยง บ้ างก็เลี ้ยงเพื่อความเพลิดเพลน และบางรายก็เลี ้ยงเพื่อการแข่งขันหรื อล่า
รางวัล กระทัง้ ประชาชนมุส ลิมในสามจังหวัดภาคใต้ ก็มี การเลีย้ งนกกรงหัวจุกเป็ นจ านวนมาก
โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจดี (แบเฮง กะแว สัมภาษณ์ เมื่อ เดือนสิงหาคม 2558)
จากการศึกษาวิจยั ของ (คอลัฟ ต่วนบูละ,2556) เรื่ อง การเลี ้ยงนกรงหัวจุกกับผลสืบเนื่อง
ต่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศกึ ษา ตาบลเฉลิม อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษาพบว่า
ลักษณะการเลีย้ งนกกรงหัวจุกมีวัตถุประสงค์ เพื่อความสุข และลดความเครี ยดจากเหตุการณ์
ความไม่ส งบ เพื่ อสร้ างรายได้ ซึ่ง ส่งผลทาให้ เกิดการพัฒ นาชุมชนในด้ านเศรษฐกิ จ เพื่ อสร้ าง
ความสัมพันธ์ ในชุมชน เลี ้ยงไว้ ประดับบ้ าน เพราะดูแล้ วนกกรงหัวจุกมีความสวยงาม ถ้ ามีกรง
สวยด้ วย แล้ วเอามาแขวนหน้ าบ้ านจะทาให้ บ้านดูสวยขึ ้น เลี ้ยงไว้ เพื่ออนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมชุมชน นก
กรงหัวจุกคือวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ไม่ใช่เพียงเฉพาะนกเท่ านัน้ แต่รวมถึงกรงนก อาหารนก นัน้
เป็ นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น และไม่น้อยที่เลี ้ยงไว้ สาหรับแข่งขัน เพื่อประชันเสียงกันมีการ
ชิงรางวัลต่างๆ ทาให้ นกกรงหัวจุกที่ชนะการแข่งขันมีราคาถึงแสน
จากการสอบถามเซียนนกกรงหัวจุก (บังเลาะ บ่อนา้ ส้ ม สัมภาษณ์ เมื่อ เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2558)ได้ ข้อมูลว่า ราคานกกรงหัวจุกมีตงหลั
ั ้ กร้ อยจนถึงหลักล้ าน เช่น นกกรงของของบังบ่าว
อดีตประธานชมรมนกกรงหัวจุกอาเภอเทพา จังหวัดสงขลา ที่ถกู เสนอราคามาเป็ นเงิน 1,500,000
บาทและนกกรงหัวจุกของบังอับบ้ าส บ่อทอง ปั ตตานี ถูกเสนอราคาสูงถึง 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยูก่ บั เสียงและความสง่างามของนกตัวนันๆ
้
ปั จจุบนั การแข่งขัน นกกรงหัวจุกได้ แพร่ หลายทุกพืน้ ที่ ทุกภาค ทัง้ ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคใต้ เงินค่าสมัครและของรางวัลในการแข่งขันนกกรงหัวจุกแต่ละครัง้ ถึงหลักแสนและหลักล้ าน
บาท ขึ ้นอยูก่ บั ระดับในการจัดการแข่งขัน
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การแข่งขันนกกรงหัวจุก ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นกีฬาชนิดหนึ่งที่มีผ้ คู นให้ ความสนใจทัง้
ชาวไทยและชาวต่างชาติ มีการจัดงานแข่งขันประชันเสียง นกกรงหัวจุก กันทัว่ ประเทศไม่ว่าจะ
เป็ นในกรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ในแต่ละสัปดาห์จะมีรายการแข่งขัน
ทัง้ ประเทศไม่ต่ากว่า 5 สนาม มีช มรมต่างๆ ที่เกี่ ยวกับ นกกรงหัวจุก ทั่วประเทศนับเป็ นร้ อยๆ
ชมรม (สานักงานปศุสตั ว์จังหวัดพิจิตร, 2557) ทาให้ คนจานวนมากในสามจังหวัด ชายแดน
ภาคใต้ รวมถึงมุสลิมที่เป็ นคนกลุ่มใหญ่ในพื ้นที่นี ห้ นั มาเลี ้ยงและแข่งขันนกกรงหัวจุก เนื่องจากคิด
ว่าเป็ นกีฬาพื ้นบ้ านไม่ผิดต่อหลักการศาสนา คนที่เลี ้ยงและแข่งขันนกกรงจานวนหนึ่งเป็ นผู้นาทาง
ศาสนา เช่นโต๊ ะครู อิหม่าม อุสต้ าสสอนศาสนา และจนประชาชนทัว่ ไปที่คิดว่าการแข่งนกคือกีฬา
พื ้นบ้ านชนิดหนึง่ ที่ไม่ใช่การพนัน
ในขณะเดียวกันนักวิชาการและผู้นาศาสนาอีกจานวนหนึ่งมีความเห็น ว่าการแข่งขันนก
กรงหัวจุกเป็ นการพนันชนิดหนึ่งในหลักการอิสลาม ทังนี
้ ้เนื่องจากการแข่งขันนกกรงหัวจุกเก็บเงิน
จากผู้เข้ าร่ วมแข่งขัน แล้ วเงินดังกล่าวก็ถูกนามาเป็ นเป็ นรางวัลต่างๆที่ผ้ ูจดั กาหนด ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวถือเป็ นการพนันในหลักการอิสลาม
ความเห็นของอาจารย์มรุ ี ด ทิมะเสน (2550) ตอบคาถามเกี่ยวกับการแข่งขันนกกรงหัวจุก
ว่า “การสมัค รแข่ ง ขัน นกกรงหัว จุ ก โดยเสี ย ค่ า สมัค ร 100 บาท แต่ ค รั้ น พอได้รั บ รางวัล จะได้
จักรยาน, พัดลม, ตู้เย็น หรื ออื ่นๆ เช่นนี ้ถือว่าเป็ นการพนัน ถึงแม้ว่าสิ่ งที ่เป็ นรางวัลจะได้มาเพื ่อ
การบริ จาคก็ตาม ส่วนเงิ นเสียค่าสมัครเข้าก็ผิด เพราะไม่เรี ยกว่าเป็ นการบริ จาค เพราะการบริ จาค
ต้องไม่มีเงื ่อนไขใดๆ ทัง้ สิ้ น ประการต่อมาการบริ จาคจะต้องอยู่พืน้ ฐานแห่งความบริ สทุ ธิ์ ใจ ไม่ใช่
บริ จาคเพือ่ ต้องการแลกเปลี ่ยนบางสิ่ งบางอย่าง สรุปคื อ สิ่ งที ่ได้มาจากการแข่งขันข้างต้น ถื อเป็ น
การพนัน ไม่เป็ นทีอ่ นุมตั ิ สาหรับมุสลิ ม”
นอกจากนี ้ แสวงหาสัจธรรมจากอิสลาม ( the-truth-of-islamic.blogspot.com ,2555)ก็มี
ความเห็นเดียวกันว่า “การแข่งขันนกเขาชวาหรื อนกกรงหัวจุก ที ่ ผู้แข่ งขันต้องมี การต่ อรอง และ
ต้องเสี ยค่ าใช้ จ่ ายในการแข่ ง ขั้นนั้น หากตนชนะ ผู้นั้นจะได้รับเงิ น หรื อสิ่ ง ของ(หรื อที ่เ รี ยกว่ า
รางวัล) หากแพ้ ผูน้ นั้ จะเสี ยเงิ นที ่ตนได้จ่ายไป ไม่ว่าเงิ นที ่จ่ายไปนัน้ จะเรี ยกว่าค่าเสา หรื อเรี ยกชื ่อ
อย่างอืน่ ก็ตาม เพราะถือว่าเป็ นการแข่งขันกันโดยมี การลงทุนเพือ่ ให้ได้รางวัลที ่มากมาย นัน่ ถื อว่า
เป็ นการพนันขันต่อ เงิ นที ่ได้มานัน้ ถื อเป็ นสิ่ งหะรอม ห้ามนาเงิ นนัน้ ไปใช้จ่าย หรื อบริ จาค(แม้แต่
บริ จาคมัสยิ ด) เช่น การสมัครแข่งขันนกเขาชวาเสี ยง หรื อนกกรงหัวจุกโดยเสี ยค่าสมัคร 300- 400
บาท แต่ครั้นพอได้รับรางวัลจะได้ จักรยาน, พัดลม, ตูเ้ ย็น หรื ออื น่ ๆ เช่นนี ถ้ ื อว่าเป็ นการพนัน”
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เช่นเดียวกันนัน้ ความคิดเห็นของดาโต๊ ะ ยุติธรรม จัง หวัดนราธิ วาส(สัม ภาษณ์ เมื่อ 19
ตุลาคม 2558 )ให้ ความเห็นว่า “การแข่งขันนกรงหัวจุกหรื อนกเขาชวาที ่เอารางวัลจากค่าสมัคร
หรื อค่าเสาตามทีเ่ รี ยกกันถือเป็ นการพนันในหลักการศาสนาอิ สลาม หากจะหลี กเลี ่ยงจากการพนัน
ผูจ้ ดั การแข่งขันต้องไม่เอาเงิ นค่าสมัครหรื อค่าเสาไปข้องเกี ่ยวกับของรางวัลอย่างเด็ดขาด มิ เช่นนัน้
แล้วถือว่าเป็ นการพนันในหลักการอิ สลามอย่างหลี กเลีย่ งไม่ได้”
จากความเห็นข้ างต้ น เมื่อเปรี ยบเทียบกับความหมายหรื อนิยามของการพนัน ดูเหมือนจะ
สอดคล้ องกัน เพราะความหมายการพนัน ตามพจนานุกรม หมายถึง การเล่ นเอาเงินหรื อสิ่งอื่น
ใดโดยอาศัยความฉลาด ความชานาญ เล่ ห์เหลี่ยม ไหวพริ บ และฝี มือ รวมทัง้ โชคด้ วย
การเล่ นเช่ นนัน้ เรียกว่ าการพนัน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) เช่นเดียวกัน
กับอีกความหมายของการพนัน (Gambling) หมายถึง การเข้ าเล่นเพื่อแสวงหาประโยชน์ โดย
อาศัยการเสี่ยงโชคด้ วยไหวพริ บและฝี มือ โดยพนันเอาเงินหรื อทรัพย์สิน เช่น การเล่นไพ่ต่างๆ บิด
เลียด เป็ นต้ น ส่วนความหมาย“พนัน” (บ้ านจอมยุทธ ,2557)
จากความหมายข้ างต้ น เข้ า ใจว่าการพนัน เป็ นการที่ บุค คลตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปที่ ตกลง
ร่ วมกันทาการเสี่ยงโชคจากทรั พย์สิ นที่ตนนามารวมร่ วมกันเพื่อพนันกัน ด้ วยวิธีการต่างๆ เช่น
การละเล่น การแข่งขัน หรื ออื่นๆ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ได้ มาซึ่งรางวัลที่ตกลงกันไว้ การกระทาดังกล่าวถื อ
เป็ นอบายมุขอย่างหนึ่งที่ทาให้ ประชาชนมัวเมาในการเสี่ยงโชค และพยายามหาวิธีการเพื่อให้
ได้ มาซึง่ รางวัลที่ตนต้ องการ ซึง่ อาการดังกล่าวถือเป็ นอาการของคนติดการพนัน
จากความหมายของการพนันที่กล่าวมา ที่ว่า การพนันเป็ นการเล่นชนิดหนึ่งเพื่อเอาเงิน
หรื อสิ่งอื่นใดด้ วยการเสี่ยงโชค โดยการทานายหรื อคาดเดาผลที่เกิดขึ ้นในอนาคตด้ วยไหวพริ บและ
ฝี มื อ จากการแข่ง ขัน ดัง นัน้ การแข่ ง ขัน นกกรงหัว จุก จึง เป็ น หนึ่ ง ของการพนัน ชนิ ด หนึ่ ง อย่า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรื ออาจเรี ยกได้ วา่ เป็ นการพนันพื ้นบ้ านในสังคมมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งปั จจุบนั การพนันกลายเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั ที่เกิดขึ ้นกับทุกสังคมและกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็ นเด็กหรื อ
เยาวชน จะเป็ นมุสลิมหรื อไม่ใช่มสุ ลิมก็ตาม บวกกับวิถีชีวิตของคนไทยที่ชอบการเสี่ยงโชค จึงเป็ น
เรื่ องน่าวิตกว่า หากการพนันได้ เข้ าสูช่ ีวิตประจาวันของกลุม่ คนและผู้ที่คิดว่าไม่ผิดหลักศาสนา
ในหลักการศาสนาอิสลามได้ มีบญ
ั ญัติห้ามการพนันทุกชนิดไว้ ชัดเจนทังในคั
้ มภี ร์อัล -กุ
รอ่านและอัส-สุนนะฮ เช่นในโองการ(ซูเราะห์อลั -มาอิดะฮฺ : 90-91)
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ความว่ า : โอ้ บรรดาผู้ศรั ทธาเอ๋ ย ! แท้ จริ งแล้ วสุรา การพนัน แท่ นบูชา
ยัญ และการเสี่ยงทายนัน้ เป็ นสิ่งโสมมที่เกิดจากการกระทาของชัยฏอน
ดังนัน้ พวกเจ้ าจงหลีกเลี่ยงมันเสีย เผื่อ ว่ าพวกเจ้ าจะได้ รับความสาเร็ จ
แท้ ท่ ีจริ งชัยฏอนนั น้ เพียงต้ องการที่จะให้ เกิดการเป็ นศั ตรู กันและการ
เกลียดชังกันระหว่ างพวกเจ้ าเนื่องจากสุราและการพนัน เท่ านัน้ และมัน
จะหันเหพวกเจ้ าออกจากการราลึกถึงอัลลอฮ์ และการละหมาด แล้ ว
พวกเจ้ าจะยุตหิ รือไม่ ”
จากโองการข้ างต้ น ชี ้ให้ เห็นว่าอิสลามห้ ามเข้ าใกล้ การพนันทุกชนิด เช่นการเสี่ยงทายที่
เป็ นชนวนสาคัญของการพนัน อิสลามมิได้ ห้ามเล่นพนันโดยตรงหากแต่ห้ามแม้ จะเข้ าใกล้ พนันก็
ตาม เพราะการพนันจะนาพาไปสูก่ ารเป็ นศัตรูกนั และเกลียดชังกันในที่สดุ ดัง่ โองการที่กล่าวมา
นอกจากนี ้มีหลักฐานจากอัสสุนนะฮ หรื อหะดิษที่รายงานจากบุรัยดะฮ บิน อัลหุศอ็ยบ์
และหะดิษที่รายงานจากอบีมูซา อัลอัชอะรี ย์ (ร.ฎ) ว่า แท้ จริ งนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
กล่าวว่า
หมายถึง “ผู้ ใดเล่ นลู กเต๋ า ก็เ หมื อนกั บ เขาได้ จ่ ุ ม มื อของเขา ลงไปใน
เนื อ้ หมู แ ละเลื อ ดของมั น และผู้ ใดเล่ นลู ก เต๋ า แน่ นอนเขาได้ ฝ่ า
ฝื นอัลลอฮและรอซูลของพระองค์ ”
จากหะดิษข้ างต้ นกล่าวโดยสรุ ปคือการพนันเป็ นบาปที่ห้ามมุสลิมยุ่งเกี่ ยวอย่างสิน้ เชิ ง
เพราะโทษของการพนันเป็ นสหายของการตังภาคี
้ (ชิริก)และการดื่มน ้าเมา หรื อสุรา
ผลเสียของการพนันจะส่งผลกระทบต่อตนเอง และคนรอบข้ างโดยเฉพาะครอบครัว จาก
การสังเกตเห็นสังคมมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ ที่เลี ้ยงและแข่งขันนกกรงหัวจุก คนกลุ่มนี ้มักจะ
หมกมุน่ อยูก่ บั การนัง่ พูดคุยกันนานๆ ที่ร้านน ้าชา การนัง่ ประชันเสียงนกไปเรื่ อยๆก่อนถึงวันแข่งกัน
จริ ง ตระเวนพานกไปแข่งขันทุกงานที่พอไปได้ ทาให้ หน้ าที่หลัก ในการอบรมดูแลลูกๆบกพร่ อง
เพราะทุม่ เวลาให้ กบั นกกรงหัวจุก บางคนมีนกกรงหลายๆตัว งานในบ้ านทังหมดทิ
้
้งให้ แม่บ้านหรื อ
ภรรยาเป็ นผู้ดแู ล บางครอบครัวที่โชคร้ ายภรรยาต้ องกรี ดยางทางานคนเดียว เพราะสามีมวั เมากับ
การดูแล เอาใจใส่ และตระเวนแข่งขันนกกรงหัวจุก จนเป็ นที่กล่าวขานอีกมุมหนึ่งของฝ่ ายที่เห็น
ต่างว่า การแข่งขันนกกรงหัวจุกเป็ น(จูดี โต๊ ะเลอบา หรื อจูดี โต๊ ะปาเก )หมายถึงเป็ นการพนันของผู้
ที่มีความรู้ศาสนาอยูพ่ อสมควร
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จากรายละเอี ยดที่ ไ ด้ กล่าวมา ที ม วิจัยเห็น ว่า การศึกษาวิจัยเรื่ อง นกกรงหัวจุก พนัน
พื ้นบ้ านในสังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ เป็ นประเด็นใกล้ ตวั ที่จาเป็ นต้ องศึกษา เพื่อเป็ นคาตอบ
แก่สงั คมมุสลิมโดยเฉพาะ ว่าการกระทาดังกล่าวขัดกับหลักศาสนาหรื อไม่ และการเลี ้ยงนกกรงมี
ผลต่อตนเองและครอบครัวอย่างไร ตลอดจนผลการวิจยั นี ้จะได้ เสนอแนะแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องว่า ควร
ปฏิบตั ิอย่างไรในการจัดการแข่งขันต่างๆในสังคมมุสลิม เพื่อไม่ให้ กระทบต่อ ศาสนา ความเชื่อ
ครอบครัว และอัตลักษณ์ของสังคมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของไทย
1.2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1 เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมาการเลี ้ยงนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้
ปัจจุบนั
2 เพื่อศึกษาวิวัฒนาการและรู ปแบบการแข่งขันนกกรงหัวจุก ในพื ้นที่สังคมมุสลิมสาม
จังหวัดภาคใต้
3 เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเลี ้ยงและการแข่งขันนกกรงหัวจุก ในสังคมมุสลิมสาม
จังหวัดภาคใต้
4 เพื่อศึกษาความเห็นและข้ อเสนอแนะของนักวิชาการมุสลิมต่อการแข่งขันนกกรงหัวจุก
พนันพื ้นบ้ านในสังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้
1.3.ระเบียบวิธีวิจัย / แนวทางการดาเนินงานวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) และระเบียบวิธีวิจยั
เชิงสารวจโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง และจัดเวทีเลือกเปลี่ยนความคิดเห็น แล้ วนาเสนอใน
รูปแบบรายงานการวิจยั เชิงพรรณนา
1.3.1 ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ า นเนื อ้ หา คื อ การวิ จัย เอกสาร จะศึก ษาวิ เ คราะห์ ห นัง สื อ เอกสาร และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โสตทัศนวัสดุต่างๆ ที่เ กี่ยวกับการพนันในหลักการอิสลามและความเห็นของ
นักวิชาการเกี่ยวการพนันในรูปของการแข่งขันทัว่ ไปเพื่อวิเคราะห์การพนันในการแข่งขันนกกรงหัว
จุก
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ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ คือการวิจัยภาคสนาม เป็ นการสารวจชุมชน การสังเกตแบบมีส่วน
ร่ วม การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยจะสัมภาษณ์ผ้ ูที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการแข่งขันนกกรงหัวจุก พนัน
พื ้นบ้ านในสังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ ซึง่ มีประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง คือ
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ประชาชนมุสลิมที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการแข่งขันนก
กรงหัวจุกในพื ้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส และบางส่วนของ
จังหวัดสงขลา
กลุ่มตัวอย่ าง ที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น 4 กลุม่ คือ
1- กลุม่ ผู้เลี ้ยงนกกรงหัวจุก โดยเฉพาะเพื่อการแข่งขัน
2- กลุม่ ผู้ได้ รับผลกระทบจากการเลี ้ยงนกกรงหัวจุก ทังผู
้ ้ เลี ้ยงและครอบครัว
3- กลุม่ เจ้ าหน้ าที่รัฐที่เกี่ยวข้ องกับการแข่งขัน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน หรื อเจ้ าที่ตารวจ
4- กลุม่ ผู้ร้ ูในพื ้นที่ เช่น นักวิชาการมุสลิม อิหม่าม โต๊ ะครู และดาโต๊ ะยุตธิ รรม
1.3.2 วิธีการเก็บข้ อมูล
การเก็บข้ อมูลในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ดาเนินการดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับพนันพื ้นบ้ านนกกกรงหัวจุกและผลกระทบต่อชุมชนมุสลิม
2. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเก็บข้ อมูลภาคสนาม
3. สร้ างเครื่ องมือและพัฒนาเครื่ องมือวิจยั
4. เก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม
5. รวบรวมข้ อมูลและจัดกระทากับข้ อมูล
6. ทาการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้ อมูล
7. จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่างและปรับปรุงแก้ ไข
8. จัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล การวิจยั ในครัง้ นี ้คณะวิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้ าง และแบบสังเกต โดยมีรายละเอียดในการสร้ างดังนี ้
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แบบสัมภาษณ์ มีวิธีการสร้ างดังนี ้
1. ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาครัง้ นี ้
2. นาข้ อมูลต่างๆที่ได้ มารวบรวมเพื่อกาหนดขอบเขตเนื ้อหา การสร้ างแบบสัมภาษณ์
3. นาแบบสัมภาษณ์ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบสัมภาษณ์
4. ปรับปรุงแก้ ไขแบบสัมภาษณ์ที่ได้ รับการแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญแล้ วลงเก็บข้ อมูล
แบบสังเกต
1. นาข้ อมูลต่างๆที่ได้ มารวบรวมเพื่อกาหนดขอบเขตเนื ้อหา การสร้ างแบบสังเกต
2. นาแบบสังเกตไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่ องมือ
3. ปรับปรุงแก้ ไขแบบสังเกตที่ได้ รับการแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญแล้ วลงเก็บข้ อมูล
1.3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิเคราะห์และการสรุ ปผลที่ได้ จากการศึกษา
เอกสาร และการสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั แล้ วทาการแยกแยะและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตรวจสอบความครอบคลุมของข้ อมูล แล้ วนาเสนอในรู ปแบบรายงาน
การวิจยั เชิงพรรณนา
1.4. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
4.1 ได้ ทราบประวัติความเป็ นมาและวิวฒ
ั นาการเลี ้ยงและแข่งขันนกกรงหัวจุก ในสังคม
มุสลิมสามจังหวัดภาคใต้
4.2 ได้ ทราบพฤติกรรมและรู ปแบบการแข่งขันนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิมสามจังหวัด
ภาคใต้ วา่ เป็ นรูปแบบของการพนันหรื อไม่
4.3 ได้ ทราบผลกระทบที่เกิดจากการเลี ้ยงและการแข่งขันนกกรงหัวจุก แล้ วนาความเห็น
และข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดต่อ
สังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้
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1.5 นิยามศัพท์ เฉพาะ
พนันพืน้ บ้ าน หมายถึง พนันที่เกิดขึ ้นจากกิจกรรมของคนภายในชุมชม เช่นการละเล่น
หรื อการแข่งขัน ที่มีการต่อรอง การเสี่ยงทาย หรื อการเสี่ยงโชค เป็ นต้ น
กีฬาพืน้ บ้ าน หมายถึง กีฬาดังเดิ
้ มของท้ องถิ่นนัน้ เล่นกันเฉพาะท้ องถิ่น มีรูปแบบวิธีการ
เล่นที่เรี ยบง่ายตามแบบวิถีชีวิตของคนในสังคมนัน้ ๆ เป็ นส่วนหนึง่ ของวิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็ น
วัฒนธรรมท้ องถิ่นที่ทรงคุณค่า
การแข่ งขันนกกรงหัวจุก หมายถึง การนานกกรงหัวจุกหลายๆตัวมาประชันเสียงร้ องกัน
เพื่อหาผู้ชนะ โดยผู้แข่งหรื อเจ้ าของนกต้ องจ่ายค่าโยงนก หรื อค่าเสา หรื อค่าสนามแข่ง ซึ่งเป็ น
กติกาหรื อธรรมเนียมปฏิบตั กิ ่อนลงแข่งขันล่ารางวัล
ค่ าเสา หมายถึง เงินที่ผ้ จู ดั การแข่งขันกาหนดให้ ผ้ ทู ี่ต้องการแข่งจ่ายก่อนแข่งขัน หรื อโยง
นก ซึง่ ค่าเสาจะสูงขึ ้นตามระดับของรางวัลที่จะได้ มา เริ่มตังแต่
้ หลักร้ อย หลักพัน จนถึงหลักหมื่น
การพนัน หมายถึง การเล่นเอาเงินหรื อสิ่งอื่นใดโดยอาศัยความฉลาด ความชานาญ เล่ห์
เหลี่ยม ไหวพริ บ และฝี มือ รวมทัง้ โชคด้ วย การเล่นเช่นนัน้ เรี ยกว่าการพนัน (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) หรื อ การพนัน (Gambling) หมายถึง การเข้ าเล่นเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้ วยไหวพริ บและฝี มือ โดยพนันเอาเงินหรื อทรัพย์สิน เช่น การ
เล่นไพ่ตา่ งๆ บิดเลียด เป็ นต้ น (บ้ านจอมยุทธ ,2557)
การพนันในอิสลาม หมายถึง การเล่นหรื อการลงทุนเพื่อให้ ได้ เงินหรื อสิ่งอื่นด้ วยการ
เสี่ยงโชคหรื อด้ วยฝี มือ ซึ่งสิ่งที่เป็ นรางวัลนัน้ มาจากการร่ วมลงทุนของผู้เล่นหรื อผู้เสี่ยงทุกคน
ดังกล่าวนัน้ ถื อว่าเป็ นการลงทุนเพื่อการพนัน หรื ออีกความหมายหนึ่งคือ การเล่นทุกชนิด ที่ มี
จุดประสงค์เพื่อได้ เงินหรื อสิ่งอื่นใดมาด้ วยการเสี่ยงโชค โดยการทานายหรื อคาดเดาผลที่เกิดขึ ้นใน
อนาคต เช่น การพนันในการแข่งขัน การพนันโดยการทานายผลที่คาดว่าเกิดขึ ้นในอนาคต
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในบทนี ผ้ ้ วู ิจยั จะนาเสนอเกี่ยวกับ ประวัติความเป็ น มาการเลี ้ยงนกกรงหัวจุก ในประเทศ
ไทย การแข่งขันนกกรงหัวจุก การแข่งขันและการพนันในหลักการอิสลาม สุดท้ ายด้ วยงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง ซึง่ ในประเด็นต่างๆข้ างต้ นผู้วิจยั มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1.ประวัตคิ วามเป็ นมาการเลีย้ งนกกรงหัวจุก
นกกรงหัวจุก หรื อนกปรอดหัวโขน นกปรอดหัวจุก เป็ นนกที่ อยู่ในวงศ์นกปรอด ซึ่ง อยู่
ด้ วยกันทังหมด
้
109 ชนิด สาหรับในประเทศไทยพบได้ 36 ชนิด เป็ นนกขนาดเล็ก ขนาดโตเต็มที่
ประมาณ 20 เซนติเมตร มีสีสนั สวยงามและเสียงร้ องไพเราะที่แก้ มและคอจนถึงหน้ าอกจะมีสีขาว
และมีสีแดงเป็ นเส้ นอยู่ข้างหูลงมา หัวเป็ นเหมือนหน่อตังอยู
้ ่บนหัวสูงขึ ้นไปเหมือนหัวโขน(st นก
กรงหัวจุก.มปป) หรื อหัวจุกอันเป็ นที่มาของชื่อนกกรงหัวจุก นอกจากนีจ้ ะมีชื่อเรี ยกที่แตกต่างกัน
ในแต่ภาคและโอกาสดังนี ้
1.ชื่อเรี ยกเป็ นทางการว่า "นกปรอดหัวโขนเคราแดง"
2.ชื่อเรี ยกในทางภาคเหนือว่า "นกพิชหลิว"
3.ชื่อเรี ยกในทางภาคกลางว่า "นกปรอดหัวโขน" หรื อ "นกปรอดหัวจุก"
4.ชื่อเรี ยกในทางภาคใต้ วา่ "นกกรงหัวจุก"
5.ชื่อเรี ยกเป็ นภาษามาลายูท้องถิ่นว่า "บุรงวอเบาะยาโม" ของชาวมุสลิม
6.ชื่อเรี ยกที่เป็ นทีร้ ูจกั กันทุกภาคว่า "นกกรงหัวจุก"(phuket532bird, 2014)
ถิ่นอาศัยของนกกรงหัวจุกจะอยู่ในแถบประเทศที่มีอากาศร้ อนชื ้น ในทวีปเอเชียพบได้ ใน
ประเทศจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว ส่วนใหญ่ จะพบนกชนิดนี ้ได้ ทวั่
ทุกภาคของประเทศไทย
จากการศึกษาตานานนกกรงหัวจุก พบว่า ชนชาติแรกที่ นานกกรงหัวจุกมาเลี ย้ งคือชาว
จีน เมื่อประมาณ พ.ศ.2410 คนจีนได้ นานกกรงหัวจุกมาเลี ้ยงแทนนกโรบิ ้นที่คนจีนส่วนใหญ่นิยม
นามาใส่กรงพาเดินไปตามถนนหรื อนัง่ ร้ านกาแฟ หรื อไปหาเพื่อนๆ ที่ร้ ู ใจและเลี ้ยงนกเหมือนกัน
และนกโรบิ ้นมักจะเป็ นนกที่ตกใจง่ายและตื่นคน บางครัง้ ตกใจมากจนถึงขันช็
้ อกตายคากรง ชาว
จีนได้ นานกกรงหัวจุกใส่ในกรงไม้ สี่เหลี่ยมขนาดเล็กเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็จะหิ ้วกรงนกนี ้ติดมือไป
เที่ยวด้ วยไม่ว่าจะนัง่ ที่ร้านกาแฟหรื อไปนัง่ คุยกับใครก็จะหิ ้วไปด้ วยเพราะชอบสีสนั ที่สวยงามและ


ชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเรียกนกกรงหัวจุกอีกชื่อว่า บุรงญาเน๊ ะ
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เสียงร้ องที่ไพเราะดังนันจึ
้ งเป็ นเหตุให้ ชาวจีนพากันมาเลี ้ยงนกกรงหัวจุกกันอย่างแพร่หลาย ตังแต่
้
บัดนันเป็
้ นต้ นมา(siriwutsotomad,2012)
การเลี ้ยงนกกกรงหัวจุก มีจุดประสงค์แตกต่างต่างกันในแต่ละคนที่หลงใหลในนกกรงหัว
จุก ก็จะรักและชื่นชมในองค์ประกอบของนกกรงหัวจุก บ้ างก็ชอบความสวยสดงดงามในรู ปร่ าง
สีสนั และลีลา เนื่องจากนกกรงหัวจุกเป็ นนกที่มีขนาดเล็ก รู ปร่างปราดเปรี ยว สีสนั สวยสดงดงาม
บางคนชอบที่สานวนเพลงร้ อง ถ้ าจะฟั งกันอย่างพินิจพิเคราะห์ จะพบว่าแต่ละครัง้ ที่นกร้ องออกมา
มักจะไม่ซ ้ากัน มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไป ทาให้ ฟังแล้ วไม่เบื่อ ยิ่งถ้ าเลี ้ยงนกในกรงที่ทาขึ ้นอย่างมี
ศิลปะ แล้ วนกกระโดดโลดเต้ นไปตามลีลาที่เป็ นธรรมชาติ ก็ยิ่งเพลิดเพลิน เป็ นการสร้ างความ
ประทับใจและสบายใจให้ กบั เจ้ าของนกเป็ นอันมาก
ผู้เลี ้ยงบางคนบอกว่าการเลี ้ยงนกกรงหัวจุกได้ พกั ผ่อนหย่อนใจ หลังจากตรากตราทางาน
กันทังวั
้ น หรื อในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็ นโอกาสที่จะได้ พบปะเพื่อนฝูงที่มีรสนิยมชอบในสิ่งเดียวกัน
เป็ นการผ่อนคลายความเครี ยดที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ยิ่งถ้ ามีการแข่งขันแล้ วนกของเราได้ รับรางวัลด้ วย ก็
จะทาให้ ร้ ู สึกภาคภูมิ ใจ รวมทัง้ ผู้คนในครอบครัวด้ วย เป็ นโอกาสที่ สมาชิ กของครอบครั วจะมี
กิจกรรมร่วมกัน เป็ นการสร้ างสายสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว ทาให้ เด็กๆ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด
อีกทัง้ ยัง ช่วยกันอนุรักษ์ นกกรงหัวจุก หากสามารถเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกได้ สาเร็ จ และทาการ
ขยายพัน ธุ์ ใ ห้ ม ากขึ น้ ก็ จ ะเป็ น การอนุรั ก ษ์ น กชนิ ด นี ใ้ ห้ อ ยู่ต่อ ไปชั่ว ลูก หลาน อัน เป็ น สิ่ ง ที่ น่ า
ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
ข้ อมูลจากสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (2556 )ระบุว่าการเลี ้ยงนกกรงหัวจุก
ในภาคใต้ มีรูปแบบการเลี ้ยงอยู่ 4 รูปแบบด้ วยกันคือ
1) เลี ้ยงไว้ ดเู ล่นหรื อเพื่อความเพลิดเพลิน
2) เลี ้ยงเพื่อการแข่งขัน
3) เลี ้ยงเพื่อขายและแข่ง
4) เลี ้ยงเพื่อการค้ าขายหรื อเป็ นธุรกิจ
จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์เจาะลึกผู้เลี ้ยงนกกรงหัวจุก ได้ ข้อมูลว่า ประโยชน์ที่
ได้ รับจากการเลี ้ยงนกกรงหัวจุก และเป็ นเหตุผลที่คนในพื ้นที่ภาคใต้ นิยมนามาเลี ้ยงทังนี
้ เ้ นื่องจาก
เหตุผลหลายประการ สรุปได้ ดังต่อไปนี ้ คือ
1. ทาให้ ผ้ เู ลี ้ยงมีใจรักสัตว์และรักธรรมชาติ
2. นกกรงหัวจุก ดูแล้ วสวยงาม มีลกั ษณะท่าทาง ลีลา น ้าเสียง ทาให้ ฟังแล้ วเพลิดเพลิน
เป็ นการพักผ่อนและคลายเครี ยดอย่างหนึง่
3. ผู้เลี ้ยงบางคนมีความเชื่อว่า เลี ้ยงแล้ วจะนาโชคลาภมาให้ ทาให้ การทามาหากินเกิด
ความคล่องตัวดี
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4. เลี ้ยงขายและเป็ นอาชีพ
5. ทาให้ เกิดการประกวดแข่งขันประชันเสียง และเป็ นประเพณี
6. ทาให้ เกิดการรวมตัวเป็ นชมรมในทุกระดับ
2.2. การเลีย้ งนกกรงหัวจุกในประเทศไทย
ในสังคมไทยมีการเลี ้ยงสัตว์ หลากหลายชนิด ทังสั
้ ตว์สาหรับเชิงธุรกิจและสัตว์ ที่เลี ้ยงใน
บ้ านเพื่อเป็ นเพื่อนเล่น ผู้คนจานวนมากสรรหาสัตว์เลี ้ยงในประเภทที่ตนชอบมาเลี ้ยงไว้ เป็ นเพื่อน
คูใ่ จเสมอ จนสัตว์เลี ้ยงกลายเป็ นที่นิยมของคนทุกชนชัน้ เช่นเดียวกันการเลี ้ยงนก มีการเลี ้ยงไว้ เพื่อ
ความสวยงามและการแข่ง ขัน ซึ่ง ในการแข่ง ขันนัน้ ก็ มี หลายหลายรู ปแบบเช่น การบินแข่ง กัน
สาหรับนกพิราบ การขับร้ องของเสียงเพื่อความไพรเราะ นกเขาใหญ่ นกเขาชวา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง นกปรอดหัวโขนหรื อนกกรงหัวจุก ที่ กาลังเป็ นที่นิยมของคนเลี ้ยงนกทังรุ้ ่นเก่ารุ่นใหม่ในปั จจุบนั
นกกรงหัวจุกนันเป็
้ นนกที่แปลงและสวย ฉลาด เรี ยนรู้ได้ รวดเร็ ว และฝึ กง่าย คนจึงหันมาให้ ความ
สนใจ และเลี ้ยงกันแพร่หลายมากขึ ้น (จริญาภรณ์ ช่วยเรื อง และชนิชา ปิ ยชยันต์ 2555)
ในประเทศไทยเริ่ มนิยมเลี ้ยงประมาณ พ.ศ. 2504 จุดเริ่ มต้ นของการเลี ้ยงนกกรงหัวจุกใน
ประเทศไทย เกิดจากชาวจีนที่เข้ ามาทาการค้ าขาย กับประชาชนชาวมุสลิมในตอนใต้ ของประเทศ
นานกชนิดนี ้ติดมาทางเรื อสาเภา และได้ ทาการ แนะนาวิธีการการเลี ้ยง ดูแล รวมถึงเรื่ องอุปนิสยั
ของนก เพลงร้ องของนก และถ่ายทอดรายละเอียดอื่น ๆ ของนกชนิดนี ้ให้ แก่ชาวมุสลิมที่มีพื ้นฐาน
การเลี ้ยงนกเพื่อฟั งเสียงร้ องเช่นกัน (นกเขาชวา) จนชาวมุสลิมบางกลุ่มหันมาเริ่ มเลี ้ยงนกกรงหัว
จุก และเมื่อข่าวการเลี ้ยงนกกรงหัวจุกของชาวมุสลิม แพร่หลายออกไป ประชาชนทัว่ ไปทางภาคใต้
จึงเริ่มเลี ้ยงนกกรงหัวจุกเพื่อฟั งเสียงร้ องมากขึ ้น และจากที่เลี ้ยงเพื่อฟั งเสียงร้ องได้ พฒ
ั นาเป็ นเลี ้ยง
เพื่อทาการแข่งขันโดยมีการจัดประกวดประชันเสียงนกกรงหัวจุกขึ ้นในภาคใต้ และได้ ขยายมาสู่
กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2524 โดยกลุม่ คนทางภาคใต้ นาการแข่งขันมาเผยแพร่ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ซึ่ง
ทาการจัดการแข่งขันขึ ้นในกรุงเทพมหานครเป็ นครัง้ แรกที่ตลาดนัด สวนจตุจกั ร (ศูนย์ข้อมูลกลาง
วัฒนธรรมกระทรวง วัฒนธรรม, 2554; เอกชัย พฤกษ์ อาไพ, 2546) ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมากระแส
ความนิยมแข่งขันประชันเสียง ของนกกรงหัวจุกได้ ขยายตัวกว้ างขึ ้น
การที่นกกรงหัวจุกเป็ นนกที่มีเสียงร้ อง ไพเราะน่าฟั ง และนิยมนามาแข่งขันประชันเสียง
และประชาชนโดยเฉพาะประชาชนทางภาคใต้ นิยม เลี ้ยงไว้ เพื่อฟั งเสียงร้ องรวมถึงทาการแข่งขัน
ส่งผลให้ มีการดักจับนกเพศผู้จากธรรมชาติไปเลี ้ยงเพื่อสนองความต้ องการของบรรดาผู้เลี ้ยงที่
นิยมทาการ แข่งขันเป็ นจานวนมาก จนกระทัง่ พื ้นที่ภาคใต้ ของประเทศไทยแทบไม่พบเห็นนกชนิด
นี ้ตามธรรมชาติ ทังยั
้ งทาให้ เกิดความไม่สมดุลกันระหว่าง นกเพศผู้และนกเพศเมียในธรรมชาติ
เป็ นอย่างมาก ส่งผลให้ พบเห็นนกกรงหัวจุกในธรรมชาติน้อยลง อันเนื่องมาจากขาดนกเพศผู้ใน
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การผสมพันธุ์ ซึง่ ใน ภาคอื่น ๆ ของประเทศต่างประสบกับปัญหาอย่างภาคใต้ เช่นกันเพียงแต่อยู่ใน
ระดับที่ต่ากว่า
ระยะเวลาผ่านไปเพียงแค่ 12 ปี ของการ มีผ้ เู ลี ้ยงนกชนิดนี ้อย่างแพร่หลาย ทาให้ การแพร่
ขยายประชากรนกกรงหัวจุกตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อ การสูญพันธุ์ ส่งผลให้ หน่วยงานราชการที่
รับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สตั ว์ป่าได้ ทาการยกระดับโดย เปลี่ยนสถานะให้ นกกรงหัวจุกหรื อชื่อเรี ยก
เป็ นทางการว่านกปรอดหัวโขนเคราแดง ซึง่ มิได้ เป็ นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2503 เป็ นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ราชกิจจานุเบกษา, 2535) เพื่อป้องกันการล่า
หรื อการค้ า มุ่งหวังให้ นกกรงหัวจุกขยายพันธุ์ เพิ่มประชากรในธรรมชาติ พร้ อมกับการดาเนินงาน
ของหน่ว ยงานต ารวจที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ท าการอบรมเพิ่ม ความรู้ ของเจ้ าหน้ า ที่ ชุด ปฏิ บัติง านเพื่ อ
ยกระดับความเข้ มข้ นในการตรวจค้ นการลักลอบขนส่งนกผิดกฎหมายหรื อนกในธรรมชาติ
อย่างไรก็ตามการลักลอบขนส่งนกผิดกฎหมายยังคงปรากฏหลักฐาน เชิงประจักษ์ จาก
รายงานสรุปผลคดีการกระทาผิด ด้ านสัตว์ป่าที่ระบุว่า มีการจับกุมผู้ลกั ลอบขนย้ ายนกกรงหัวจุก
ผ่านทางหลวงและถูกจับกุมได้ ตามด่านตรวจพาหนะของสถานีตารวจภูธรจานวน บ่อยครัง้ (สีฟ้า
ละออง, 2554)
ข่ า วหั ว หน้ าชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ได้ สนธิกาลังกับเจ้ าหน้ าที่ กรมอุทยานทาการตรวจสอบการ
เลี ้ยงและ ครอบครองสัตว์ป่าพบนกกรงหัวจุกจานวนหนึ่งของเจ้ าของบ้ านในจังหวัดสมุทรปราการ
ไม่มีใบอนุญาต ครอบครอง (ไอเอ็นเอ็น, 2556) ซึ่งเป็ นผลมาจากการลักลอบขนย้ าย ซึ่งเรื่ องการ
เลี ้ยงนกชนิดนี ้แท้ จริ งในทางปฏิบตั ิกฎหมายได้ เปิ ดโอกาสให้ ประชาชน ผู้นิยมเลี ้ยงยื่นคาร้ องเพื่อ
ขอใบอนุญาตครอบครอง หรื อขออนุญาตเพาะพันธุ์ตอ่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
เพื่อให้ การเลี ้ยงเป็ นไปโดยชอบตามกฎหมาย (ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า สานักอนุรักษ์สตั ว์ป่า, 2555)
ในปั จจุบนั นกกรงหัวจุกเป็ นสัตว์ที่มีรายชื่ออยู่ในพระราชบัญญัติสตั ว์สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 เป็ นสัตว์ป่าคุ้มครอง แต่มีความพยายามของผู้ที่นิยมเลี ้ยงผลักดันให้
เป็ นสัตว์ที่เลี ้ยงได้ อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย ซึง่ ประเด็นนี ้มีทงผู
ั ้ ้ ที่เห็นด้ วยและคัดค้ าน จากแนวคิด
ในการเลีย้ งนกกรงหัวจุกที่มีความหลากหลายมากขึน้ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อวิถีชี วิตของผู้เ ลี ย้ งที่ มี พ ฤติกรรมและเป้าหมายการเลี ย้ งนกที่ แตกต่างกันออกไป
(จริญาภรณ์ ช่วยเรื อง และชนิชา ปิ ยชยันต์, 2555)
การเลี ย้ งนกกรงหัว จุก จะมี อ ยู่ทุก กลุ่ม ชน จึง ได้ ร วมกลุ่ม และจัด ตัง้ เป็ น ชมรมประจ า
หมูบ่ ้ าน จะมีร้านค้ าเป็ นแหล่งศูนย์รวมในการพบปะกลุม่ สมาชิก ภายในร้ านจะมีการบริ การซื ้อขาย
กรงนก ผ้ าคลุมกรง ยาบารุง อาหารนก และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ร้ านสภากาแฟ นอกจากนัน้ ภายใน
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ร้ านจะเป็ นแหล่งรวมนกจากสมาชิกและผู้ที่สนใจมาฝากขายให้ กบั ลูกค้ าที่แสวงหานกสายพันธุ์ดีๆ
เพื่อจะนาไปเลี ้ยงต่อในการแข่งขัน (สานักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น , 2557)
2.3 การแข่ งขันนกกรงหัวจุก
การแข่งขันนกกรงหัวจุกมีหลายระดับ ตังแต่
้ ระดับตาบลเป็ นสนามขนาดเล็ก ระดับอาเภอ
เป็ นสนามขนาดกลาง และระดับจัง หวัดหรื อระดับอาเซียนซึ่งเป็ นสนามขนาดใหญ่ หากแต่ทุก
ขนาดสนามจะมีสิ่งที่เหมือนกันคืออุปกรณ์สนามสาหรับการแข่งขันนกกรงหัวจุก ที่เป็ น ราวเหล็กซึ่ง
ทาจากเหล็กแป๊ บขนาด 1 นิ ้ว นามาประกอบเป็ นราวสูง 2.6 เมตร กว้ าง 1.8 เมตร ยาว 2.4 เมตร
ความยาวแต่ละช่วงแขวนนกได้ 3 กรง แต่ละกรงห่างกัน 80 เซนติเมตร ทังหมดใน
้
1 ล๊ อค สามารถ
แขวนนกได้ 9 ตัว คือ 3 แถว ใน 1 ล๊ อค และเพื่อป้องกันความวุ่นวายในระหว่างการเชียร์ นกของแต่
ละคน ก็จะมีเชือกแนวกันห่
้ างจากราวนก 3.5 เมตร ในการแข่งขันแต่ละครัง้ กรรมการจะทาเบอร์
ล๊ อคและเบอร์ นกเอาไว้ ทาให้ ง่ายเวลาให้ คะแนน นอกจากนี ้สนามการแข่งขันมักจะจัดในที่โล่ง
เพื่อให้ กว้ างพอสาหรับเชียร์ นกและพอสาหรับจอดรถ (เอกชัย พฤกษ์อาไพ,2546)
ราวแขวนกรงนกเข้ าประกวดแข่งขัน จะเป็ นแป๊ บเหล็กที่เป็ นแป๊ บนา้ ประปา หรื อเหล็ก
อย่างอื่นๆ ก็ได้ แต่ที่นิยมเป็ นแป๊ บประปา มีขนาด 1 นิ ้ว ทังขาตั
้ งและราวแขวนกรงนก
้
ซึ่งมี 2 แบบ
คือ แบบที่ 1 แบบแขวนกรงนกได้ 3 กรง ใช้ แป๊ บเหล็กติดที่ราว แต่ละห่วงห่างกันประมาณ 80
เซนติเมตร ความสูงของเสาประมาณ 250 เซนติเมตร และแบบที่ 2 แบบแขวนกรงนกได้ 4 กรง ใช้
แป๊ บเหล็กประปายาวประมาณ 320 เซนติเมตร มาทาราวแขวนกรงนก โดยอ๊ อกห่วงเหล็กติดที่ราว
จานวน 4 ห่วง ความสูงของเสาประมาณ 250 เซนติเมตร จากนันให้
้ นาเสาเหล็กและราวเหล็ก
แขวนกรงนกมาประกอบกันเป็ นโครงสร้ าง เหมือนตาหมากรุก และแบ่งเป็ นล๊ อคๆ สาหรับไว้ แขวน
นกและกรงนกที่สง่ เข้ าประกวด
ส่วนของรางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวดแข่งขัน มีหลายรายการ รายการขนาดใหญ่ จะ
เป็ นถ้ วยพระราชทานของพระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี นักการเมือง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด รายการระดับรอง รางวัลจะเป็ นร้ อยทอง เครื่ องไฟฟ้า รถจักรยาน กรงนก และอื่นๆ และ
รายการขนาดเล็ก เป็ นการประกวดในหมู่บ้าน ตาบล รางวัลจะเป็ นรถจักรยาน ผ้ าห่ม เครื่ องแก้ ว
กรงนก และอื่นๆ
นอกจากนี ้ ยัง มี ร างวัล ส าหรั บ ผู้ ส่ ง นกกรงหัว จุ ก อี ก ต่ า งหาก ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ของรางวั ล
เล็กๆน้ อยๆ การให้ รางวัลวิธีนี ้ กรรมการจะทาเป็ นฉลากเบอร์ กรงนกทุกกรงที่ส่งเข้ าประกวด แล้ ว
กรรมการก็จะจับฉลากขึ ้นมา ถ้ าตรงกับเบอร์ กรงนกของผู้สง่ เข้ าประกวดคนใด คนนันก็
้ ได้ รับรางวัล
สาหรับสิ่งของรางวัลจะมีจานวนเท่าไหร่ นนั ้ ขึ ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการประกวดว่าจะมีสกั กี่
รางวัล บางรายการมีของรางวัลมากมาย บางรายการมีสิ่งของรางวัลพอประมาณ
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ส่วนค่าสมัครในการส่งนกเข้ าประกวดแข่งขัน มีหลายระดับเช่นกัน สนามเล็ก มีคา่ สมัคร
30-60 บาท/นก 1 ตัว สนามกลาง มีคา่ สมัคร 100 บาท/นก 1 ตัว ส่วนสนามใหญ่ มีคา่ สมัคร 200300/นก 1 ตัว
2.3.1 รู ปแบบการแข่ งขัน
การแข่งขันนกกรงหัวจุกที่นิยมแข่งขันในปั จจุบนั เป็ นการแข่งขัน แบบ 4 ยก การแข่งขัน
แบบนี ้ถือกาเนิดมาจากชายแดนไทย-มาเลเซียก่อนจะเริ่ มเป็ นที่นิยมแข่งกันมาในภาคใต้ ตอนล่าง
และแพร่ กระจายออกไปเรื่ อยๆจนเป็ นที่ร้ ู จักทัว่ ไป การแข่งขันนกกรงหัวจุกประเภทนี ้นิยมแข่งกัน
ออกเป็ น 5 ยกให้ ยกที่ 1-4 ในการคัดเลือกนกออกและในยกที่ 5 คือยกสุดท้ ายเป็ นช่วงเวลาในการ
ชิงความเป็ นหนึ่งในสนามแข่ง กรรมการที่ใช้ ในการแข่งขันจะใช้ ทงหมด
ั้
4 คนโดยจะมีการจัดแบ่ง
หน้ าที่กนั โดย 2 คนจะทาหน้ าที่ดวู า่ นกตัวไหนร้ องหรื อไม่ร้องบ้ าง อีกหนึ่งคนจะให้ คะแนนนกที่ร้อง
โดยถ้ านกร้ อง 3 พยางค์ขึ ้นไปจะได้ 5 คะแนนส่วนตัวที่ไม่ร้องได้ 4 คะแนน ในสนามหนึ่งจะแบ่งล๊
อกออกเป็ น 2 ล๊ อก กรรมการจะมี 2 ชุดเริ่ มเดินวนจากซ้ ายสุดและขวาสุดเข้ าหากัน เมื่อให้ คะแนน
ในล๊ อกของตนเสร็ จก็จะเปลี่ ยนไปให้ คะแนนในล๊ อกถัดไปกรรมการแต่ละท่านจะใช้ เวลาเพียง 1
นาทีในการให้ คะแนนนกในล๊ อกของตนเมื่อครบ 1 นาทีจะมีสญ
ั ญาณนกหวีดดังขึ ้น การให้ คะแนน
วิธีนีไ้ ด้ รับการยกย่องว่ามีมาตรฐาน ส่วนหลักการให้ คะแนนก็มีดงั ต่อไปนี (้ เอกชัย พฤกษ์ อาไพ
,2546 และ บังโก๊ ะ บ่อน ้าส้ ม สัมภาษณ์เมื่อ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2558)
1. นกที่ร้องสามพยางค์ขึ ้นไปให้ 5 คะแนนส่วนนกที่ไม่ร้องหรื อร้ องไม่ถึง 3 พยางค์ให้
4 คะแนน
2. นกที่จิกกรรมการจะให้ 6 คะแนน
3. ลีลาดีรูปร่างดีไม่มีคะแนนให้
เมื่อกรรมการแต่ละท่านให้ คะแนนนกครบหมดทุกตัวแล้ ว ก็จะติดผลคะแนนบนบอร์ ดให้
เจ้ าของนกทราบ นกตัวใดได้ ไม่ถึง 20 คะแนนถือว่าตกรอบไปตามระเบียบ ในรอบชิงชนะเลิศ
กรรมการแต่ละคนจะดูเฉพาะนก 2 ตัวตรงหน้ าของตัวเองเท่านันโดยใช้
้
เวลา 1 นาทีเท่าเดิม ในการ
พิจารณาให้ คะแนนเสียงร้ อง จะนับดอกโดยหนึ่งดอกจะนับตังแต่
้ 3 พยางค์ขึ ้นไป เมื่อสิ ้นสุดจะมี
เสียงนกหวีดดังขึน้ เหมือนเดิมจนกระทั่งสิน้ สุดการให้ คะแนนแต่ละท่าน พร้ อมๆกันในการสรุ ป
คะแนนรอบชิง กรรมการจะนิยมนับดอกว่าตัวใดจะได้ คะแนนเยอะกว่าหรื อว่าตัวใดจิกต่อหน้ า
กรรมการก็จะตัดสินให้ นกตัวนันชนะไปเลย
้
แต่ก็มีการนับดอกไปจนกว่าจะหมดเวลา เพื่อไม่ให้ มี
การเสมอกันในกรณีที่มีนกจิกใส่หน้ ากรรมการมากกว่า 1 ตัว (เอกชัย พฤกษ์ อาไพ,2546 และ
บังโก๊ ะ บ่อน ้าส้ ม สัมภาษณ์เมื่อ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2558)
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กรรมการจะตัดสินโดยการนับดอกใส่เข้ าไปด้ วย ซึ่งการแข่งขันนกแบบ 4 ยก นี ้จะไม่คอ่ ย
เน้ นในเรื่ องของความสวยงามแต่ จ ะเน้ นไปในการลองน า้ เสี ย ง เพลงร้ อง
มากกว่ า
นอกจากนีย้ ังมีการประกวดประชันหรื อโชว์กรงด้ วย ว่ารู ปทรงของกรงนกที่นามาเข้ าประกวด
สวยงามมีลวดลาย หรื อมีรูปร่างที่แปลกตา และมีราคาแพงอย่างไร โดยนกกรงหัวจุกที่มีสขุ ภาพดี
ก็จะร้ องได้ ทงวั
ั ้ น ยกเว้ นนกที่ป่วย แต่การจะร้ องได้ เป็ นเพลงสันหรื
้ อยาวได้ อย่ างไรนัน้ ก็ขึ ้นอยู่กบั
ปั จจัยหลายด้ าน อาทิ การฝึ กสอน และอารมณ์ของนก นกกรงหัวจุกตัวผู้จะร้ องได้ เป็ นเพลงยาวๆ
นกกรงหัวจุกตัวเมียจะร้ องได้ ไม่เป็ นเพลง ร้ องได้ เป็ นคาสัน้ ๆ ในเวลาที่นกกรงหัวจุกร้ อง จะมี
ลักษณะดังนี ้คือ ปากจะอ้ าเต็มที่ ขนคอสีขาวจะพองออกมาดูสวยงาม ขาที่จบั คอนเกาะจะเหยียด
ลาตัวจะตัง้ หางจะสั่นและกระดกเข้ าหาคอนที่เกาะ เหล่านีเ้ ป็ นต้ น (สานักสุขศาสตร์ สตั ว์และ
สุขอนามัยที่ 9)
ระยะเวลาที่ส่งนกเข้ าประกวดจะเริ่ ม เวลา 07.30 – 9.30 น. เริ่ มการตัดสินการประกวด
แข่งขันเวลา 10.00 น. จนถึงบ่ายโมงขึ ้นไป ขึ ้นอยู่กบั จานวนนกที่ส่งเข้ าประกวด กรรมการจับเวลา
การแข่งขัน จะมีอปุ กรณ์ ดังนี ้คือ ถังใส่น ้า เป็ นถังพลาสติกขนาดกลาง ใส่น ้าค่อนถัง กะลามะพร้ าว
เจาะรูที่ก้น และนกหวีดเป่ าบอกเวลา (เอกชัย พฤกษ์ อาไพ,2546 และ บังโก๊ ะ บ่อน ้าส้ ม สัมภาษณ์
เมื่อ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2558)
ส่วนการจับเวลากรรมการจับเวลาจะเป่ านกหวีดเสียงดังปิ ด้ ๆๆๆๆ 4-5 ครัง้ แสดงว่าให้
กรรมการตัดสินเตรี ยมตัว จากนันก็
้ นากะลามะพร้ าวที่เจาะรูปใส่ในถังน ้า น ้าก็จะเข้ าในรูกะลาจน
เต็มกะลาจมน ้า ใช้ เวลา 15 วินาที ก็ถือว่าเป็ น 1 ยก เมื่อหมดยก กรรมการจับเวลาก็จะเป่ านกหวีด
ปิ ด้ ยาวๆ ทาเช่นนี ้ไปจนครบ 4 ยก เหมือนกับจับเวลาในการแข่งขันชนไก่
ส่วนกติกาการตัดสิน 4 ยก 3 ดอก มีคะแนนเต็ม 12 คะแนน หมายถึง แข่งขัน 4 ครัง้ หรื อ
4 ยก ๆ ละ 45 วินาที 3 ดอก หมายถึงในแต่ละยก นกกรงหัวจุกต้ องร้ องตังแต่
้ 3 คาหรื อ 3 พยางค์
ขึ ้นไป หรื อที่เรี ยกว่า ร้ องเป็ นเพลง ถึง 3 ครัง้ ขึ ้นไป ตัวอย่าง ถ้ าร้ องว่า ฟิ ก-เฟี ย้ ว อย่างเดียวถือว่า
ร้ องไม่เป็ นเพลง ไม่ได้ คะแนน ถ้ าร้ องฟิ ก-เฟี ย้ ว แล้ วมีเสียงสร้ อยตามเป็ นคาที่ 3 ถึงคาที่ 7 ถือว่า
ร้ องเป็ นเพลงและได้ คะแนน การให้ คะแนนในใบบันทึกคะแนนจะให้ คะแนนเป็ นล๊ อคๆ ซึ่งการให้
คะแนนมีดงั นี ้ (เอกชัย พฤกษ์ อาไพ,2546 และ บังโก๊ ะ บ่อน ้าส้ ม สัมภาษณ์เมื่อ วันที่ 8 มิถนุ ายน
2558) คือ
1 ใน 1 ยก ถ้ านกกรงหัวจุกไม่ร้องได้ แต่กระโดดไปมา ก็ถือว่าได้ คะแนนศูนย์
2 ใน 1 ยก ถ้ านกกรงหัวจุกร้ องได้ แต่ ฟิ ก-เฟี ย้ ว หรื อได้ 2 คาตลอดจนหมดยก ก็ถือว่าได้
คะแนนศูนย์
3 ใน 1 ยก ถ้ านกกรงหัวจุกร้ องได้ ฟิ ก-เฟี ย้ ว และมีสร้ อยตามเป็ นคาที่ 3 ขึ ้นไป ก็ถือว่าร้ อง
เป็ นเพลง ดังนันใน
้ 1 ยก ถ้ านกร้ องได้ เป็ นเพลง 1 ครัง้ ก็ถือว่าได้ คะแนน 1 คะแนน หรื อ 1 ดอก
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4 ใน 1 ยก ถ้ านกกรงหัวจุกร้ องได้ เป็ นเพลง 2 ครัง้ ก็ถือว่าได้ 2 คะแนน หรื อ 2 ดอก
5 ใน 1 ยก ถ้ านกกรงหัวจุกร้ องได้ เป็ นเพลง 3 ครัง้ ขึ ้นไป ก็ถือว่าได้ 3 คะแนน หรื อ 3 ดอก
ซึง่ เป็ นคะแนนเต็ม คือ 12 คะแนน
กรรมการตัดสิน ใช้ ชดุ ละ 2 คน ให้ กรรมการ 1 คน จะเป็ นผู้บอกสัญญาณว่านกกรงหัวจุก
กรงไหนร้ องหรื อไม่ โดยทามือกางออกมาแล้ วทามือสัน่ ๆ กรรมการอีก 1 คน จะดูว่านกกรงหัวจุก
กรงไหนเบอร์ ไหนร้ องหรื อไม่ร้อง ถ้ านกกรงหัวจุกร้ องเป็ นเพลง ก็จะยกนิ ้ว 1 นิ ้ว แสดงว่านก ร้ อง 1
ดอก ยก 2 นิ ้ว ก็ 2 ดอก ยก 3 นิ ้ว 3 ดอก ก็แสดงว่าในยกนันได้
้ คะแนนเต็ม ให้ ตามหลักเกณฑ์ ถ้ ามี
ผู้ส่งนกเข้ าประกวดแข่งขันมาก ก็เพิ่มกรรมการตัดสิน กรรมการตัดสินต้ องฟั งเสียงนกหวีดของ
กรรมการจับเวลาด้ วย
การตัดสิน จะแบ่งเป็ นล๊ อค ๆ ละ 4 ตัว หรื อ 4 กรง แต่เวลาฟั งเสียงนกกรงหัวจุกร้ องใน 1
ยก จะให้ คะแนนครัง้ ละ 2 ตัว หรื อ 2 กรง รวม 4 ยก หรื อ 4 ครัง้ ดังนันนกกรงหั
้
วจุกแต่ละตัว
จะต้ องให้ คะแนน 4 ครัง้ สาหรับกรณีที่เหลือนกล๊ อคสุดท้ าย 3 ตัว บางทีกรรมการตัดสินก็จะตัดสิน
3 ตัว หรื อ 3 กรงเลย เพราะว่ามีเวลาน้ อย
การรวมคะแนนในแต่ละยกจะมีกรรมการไปรับใบบันทึกคะแนนจากกรรมการตัดสินแล้ ว
มาส่งให้ คณะกรรมการรวมคะแนน กรรมการรวมคะแนนก็จะนาใบบันทึกคะแนนมาลงไว้ ในบอร์ ด
หรื อป้ายใหญ่ ซึ่งเป็ นเบอร์ กรงนกแต่ละกรงว่าแต่ละยกแต่ละตัวได้ คะแนนเท่าไหร่ เมื่อครบ 4 ยก
กรรมการก็รวมคะแนนว่า นกเบอร์ ไหนกรงไหนได้ คะแนน 12 คะแนน หรื อ 12 ดอก ถือว่าได้
คะแนนเต็ม ให้ กรรมการรวมคะแนน คัดเบอร์ นกที่ได้ คะแนนเต็มไปให้ กรรมการตัดสิน แยกนกและ
กรงนกที่ได้ คะแนนเต็ม มาตัดสินในรอบชิงชนะเลิศอีกครัง้ หนึง่
เมื่อการแข่งขันครบ 4 ยกแล้ ว ก็จะหยุดพัก 5 นาที เพื่อให้ เจ้ าของนกที่เข้ ารอบชิงชนะเลิศ
ให้ น ้าให้ อาหารแก่นกกรงหัวจุกของตน เพราะนกเมื่ออยู่กลางแดดและร้ อนประกอบกับร้ องมาแล้ ว
ตัง้ 4 ยก ก็ต้องหิวน ้า เพราะถ้ านกขาดน ้าเสียงจะแหบ ก็เหมือนคนที่พดู มากๆ สาหรับการหยุดพัก
นี ้ ก็เหมือนการแข่งขันไก่ชน เมื่อหมดยก ก็ต้องนาไก่มาให้ น ้า และเช็ดตัวไก่
ยกสุดท้ ายเป็ นยกตัดสินชิงชนะเลิศ กรรมการจับเวลา กรรมการตัดสิน ก็ทาเช่นเดียวกั บ
การตัดสินครัง้ แรก แล้ วตัดสินออกมาเป็ นครัง้ สุดท้ าย ตามเท่าที่มีรางวัลให้ แก่ผ้ ชู นะการประกวด
โดยกรรมการต้ องตัดสินทีละตัว การประกวดแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุกนัน้ ต้ องใช้ เวลามาก
เพราะต้ องตัดสินนกทุกตัวการตัดสินอาจจะมีกรณี ดังนี ้(เอกชัย พฤกษ์อาไพ,2546)
1) กรณีนกกรงหัวจุกชิงชนะเลิศกัน 5 ตัว เพราะมี 5 รางวัล ถ้ านกกรงหัวจุกร้ องเป็ นเพลง
ตัดสินแล้ วมีนกได้ รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ตัวที่ 3-5 ไม่ร้อง ก็สามารถจับฉลากได้ คือจับฉลาก
รางวัลที่ 3 ที่ 4 และที่ 5
2) กรณีที่นกชิงชนะเลิศทุกตัวไม่ร้องเลย ก็ปล่อยต่อไปจนกว่านกจะร้ องแล้ วจึงตัดสิน
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3) ถ้ าในรอบชิงชนะเลิศฝนตก ก็ให้ ใช้ วิธีจบั ฉลากว่าเบอร์ ไหน กรงไหนได้ รางวัลที่ 1 ที่ 2
และที่ 3
สุดท้ ายการมอบรางวัลให้ แก่เจ้ าของนกกรงหัวจุกที่ชนะการแข่งขัน หากเป็ นการแข่งขันใน
ระดับตาบลผู้จัดการแข่งขันจะเป็ นผู้มอบเองเมื่อกรรมการได้ ตดั สินเสร็ จสิน้ ส่วนการแข่งขันใน
ระดับอาเภอและจังหวัด การมอบรางวัลจะเป็ นพิธีการ เริ่มจากให้ กรรมการฝ่ ายตัดสินนาผลการให้
คะแนนให้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกาศ ให้ ผ้ ูชนะได้ รับรางวัลไปพบกรรมการฝ่ ายพิธีการที่เต้ นท์
อานวยการ และให้ นาผลการประกวดให้ ฝ่ายพิธีการด้ วย เพื่อจัดเตรี ยมรางวัล กรรมการฝ่ ายพิธี
การ ต้ องจัดเจ้ าหน้ าที่นารางวัลไปให้ ประธานในพิธีแล้ วประธานในพิธีก็มอบรางวัลให้ เจ้ าของนกที่
ชนะการประกวดต่ อ ไป เป็ นการจบการประกวดแข่ ง ขัน ประชั น เสี ย งนกกรงหัว จุ ก (ส านั ก
ประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น ,2557เอกชัย พฤกษ์ อาไพ .2546 , บังโก๊ ะ บ่อน ้าส้ ม และ เด๊ ะแอ
,สัมภาษณ์ เมื่อ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2558)
2.4 การแข่ งขันในอิสลาม
การแข่งขันเรี ยกในภาษาอาหรับว่า อัส-สิบ๊าก (ُلسبَاق
ِّ َ )اหรื อ อัล-มุสาบะเกาะฮฺ
(ُسابَقَة
َ  )اَلمคือการที่บคุ คลแข่งขันกับเพื่อน (คูแ่ ข่ง) ในการขี่ม้าหรื ออูฐ เป็ นต้ น การแข่งขันเป็ นที่
อนุมัติโดยมี หลักฐานจากอัส -สุนนะฮฺ และอัล-อิจ ญ์ มาอฺ และการแข่งขันได้ รับการยกเว้ น
จาก 3 เรื่ องอันเป็ นที่ต้องห้ าม คือ การพนัน การทรมานสัตว์ที่มิใช่เรื่ องการกินและการได้ สิ่ง
ทดแทนและเดิมพันสาหรับบุคคลเพียงคนเดียว ในกรณีเมื่อผู้แข่งขันทัง้ 2 ฝ่ ายได้ ยื่นสิ่งทดแทน
เอาไว้ (วางเดิมพัน) เพื่อให้ ผ้ ชู นะเอาสิ่งทดแทนและเดิมพันนัน้
ประเภทของการแข่ งขัน
การแข่งขัน (อัล-มุสาบะเกาะฮฺ) มี 2 ชนิด (อาลี เสือสมิง.2555 ) คือ
1. การแข่งขันโดยไม่มีสิ่งทดแทน (อัล-อิวฎั ) ถือเป็ นสิ่งที่อนุมตั ิ (ญาอิซฺ) โดยไม่มีการ
กาหนดเงื่อนไขด้ วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่แน่นอน เช่น การแข่งขันเดิน, แข่งเรื อ, แข่งนก, แข่งล่อ, แข่ง
ลา และแข่งช้ าง เป็ นต้ น และอนุญาตให้ แข่งขันมวยปล ้าและการยกก้ อนหินเพื่อให้ ร้ ูว่าผู้แข่งขัน
คนใดแข็งแรงกว่า หลักฐานการแข่งขันชนิดนี ้ คือหะดิษรายงานโดยอะหฺหมัด, อบูดาวูด, อัช
ชาฟิ อีย์, อัน-นะสาอีย์และท่านอื่น ๆ
ความว่ า “ท่ านศาสดา  ได้ มีการวิ่งแข่ ง กับภรรยาของท่ าน คือท่ าน
หญิงอาอิชะฮฺ (ร.ฎ.) ซึ่งในครั ง้ แรกท่ านนบี  ได้ แพ้ ให้ กับท่ านหญิง
อาอิชะฮฺ (ร.ฎ.) และในครัง้ ที่ 2 ท่ านนบี  ก็ชนะได้ ”
นอกนี ้ยังปรากฏหลักฐานว่า
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ท่ านนบีฯ ( ) เคยแข่ งมวยปลา้ กับรุกกานะฮฺ (รายงานโดยอบูดาวูด)
และมีรายงานว่า
ท่ านสลามะฮฺ อิบนุ อัล-อักวะอฺได้ แข่ งขันวิ่งกับชายชาวอันศ๊ อรต่ อหน้ า
ท่ านนบีฯ () และปรากฏว่ าท่ านสลามะฮฺได้ รับชัยชนะ (รายงานโดย
มุสลิมและอะหฺหมัด)
จากหลักฐานที่กล่าวมาข้ างต้ นนักนิตศิ าสตร์ อิสลามหรื อ ฟูกอฮาอฺ ให้ ใช้ หลักการกิยาสกับ
การแข่งขันในประเภทอื่น ๆ เทียบกับตัวบทหลักฐานที่กล่าวมาข้ างต้ น
2. การแข่งขันโดยมีสิ่งทดแทน (อัล-อิวฎั ) นักวิชาการส่วนใหญ่ (ํุมฮู๊รฺ) มีความเห็น
ว่า ไม่อนุญาตให้ แข่งขันโดยมีสิ่งทดแทนนอกเสียจากในการยิงธนู อูฐและม้ า อันเป็ นการฝึ กใน
เรื่ องการใช้ อาวุธและการขี่สตั ว์พาหนะที่ใช้ ในสงคราม
จากประเภทการแข่ง ขันที่ กล่าวมา นักนิติศาสตร์ อิสลาม หรื อนักวิช าการอิสลามได้
กล่าวถึงรูปแบบการแข่งขันอนุมตั หิ รื อไม่อนุมตั ิ พอจะสรุปได้ ดงั นี ้
1. การที่ผ้ แู ข่งขันทัง้ สองฝ่ ายลงเงินเพื่อทาการแข่งขัน ถือว่าอยู่ในรู ปแบบการพนันที่ฮะ
รอม เพราะทังสองฝ่
้
ายอยูใ่ นระหว่างการมีได้ มีเสีย
2. หากการแข่งขันมีการลงเงินรางวัลเพียงฝ่ ายเดียว แล้ วตกลงกันว่าหากอีกฝ่ ายชนะก็จะ
ได้ เ งิ น รางวัล นี ไ้ ป ก็ ถื อว่า ไม่ฮ ะรอม ซึ่ง รู ปแบบนี ไ้ ม่ค่อยจะมี นอกจากอี ก ฝ่ ายหนึ่ง ต้ องการจะ
ทดสอบฝี มือหรื อเชิงแข่งขันกระฉับมิตรเท่านันเอง
้
3. การแข่งขันที่มีเจ้ าภาพหรื อบุคคลอื่นได้ นาเสนอรางวัลแก่ทีมผู้แข่งขัน ถือว่าไม่ฮะรอม
แต่ประการใด
4. ส่วนเงินรางวัลที่เอามาจากค่าสมัครนัน้ หากทีมผู้แข่งขันลงเงินค่าสมัครโดยรู้ว่าจะใช้
เป็ นเงินรางวัล ถือว่าไม่ได้ เพราะอยูใ่ นความหมายของการพนันอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเช่นกัน
"ไม่อนุญาตให้ รวบรวมทรัพย์สินของผู้แข่งขันทังหมด
้
เพื่อนามาให้ แก่ทีม
ที่ชนะหรื อให้ แก่บรรดาทีมที่ชนะตามลาดับ" (ฟั ตวาหมายเลขที่ 5529 :
7/03/2005)
ดังนัน้ ถ้ าหากมีการแต่งตังคณะกรรมการในการจั
้
ดแข่งขัน ก็ให้ พวกเขานาเงินอื่นที่ไม่ใช่
เงินของผู้แข่งขันมาเป็ นเงินรางวัล เพื่อไม่ให้ อยูใ่ นรูปแบบการพนัน
จากข้ อมูลที่ได้ กล่าวมา สรุ ปได้ ว่า การละเล่นหรื อการแข่งขันทุกชนิดที่มีการพนันเข้ าไป
เกี่ยวข้ องถือเป็ นสิ่งต้ องห้ าม( ُ) َحراَمการพนันในการละเล่น เช่น หมากรุก, การทอยลูกเต๋า, การ
เล่นไฮโล, การเล่นถัว่ , การเล่นน ้าเต้ าปูปลา การพนันที่เกี่ยวข้ องกับกีฬา เช่น มวยตู้ การพนัน
ฟุตบอล เป็ นต้ น นอกจากนี ้การเล่นหวย ลอตเตอรี่ หรื อสลากกินแบ่งรัฐบาล ทังที
้ ่ถกู กฎหมาย
และผิดกฎหมายถือเป็ นสิ่งต้ องห้ าม เช่นกัน
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การละเล่นและการแข่งขันบางประเภท เช่น การเล่นหมากรุ ก เพื่อฝึ กสมองและ
ปฏิภาณไหวพริ บ การยิงธนู การขี่ม้า การวิ่งแข่ง เป็ นต้ น ถือเป็ นสิ่งที่อนุมตั ิ ( ُ )مباَحแต่มี
เงื่อนไข 3 ประการดังนี ้ (rofeekee kareemee ,2552) คือ
1. การละเล่นและการแข่งขันดังกล่าวต้ องไม่เป็ นเหตุทาให้ เกิดความล่าช้ าในการละหมาด
จนเลยเวลาการละหมาดที่ถกู กาหนดไว้
2. ต้ องไม่มีการพนันเข้ าไปเกี่ยวข้ อง
3. ผู้เล่นต้ องรักษามารยาทและกติกาในระหว่างการเล่นหรื อการแข่งขัน ไม่พูดจาหยาบ
คาบ ไม่ดา่ ทอ เป็ นต้ น
หากขาดเงื่อนไขข้ อหนึ่งข้ อใดจาก 3 ประการนี ้นักวิชาการถือว่าเป็ นสิ่งต้ องห้ าม ( ٌ) َحراَم
มุสลิมทุกคนต้ องหลีกเลี่ยงและไม่ควรเกี่ยวข้ องกับสิ่งนัน้ ไม่เว้ นแม้ ว่าจะเป็ นการแข่งขันนกกรงหัว
จุกตามความเข้ าใจของผู้เลี ้ยงส่วนใหญ่วา่ ไม่ใช่การพนันก็ตาม
2.4.1 การแข่ งขันที่มีการวางเงินที่อิสลามอนุญาต
การแข่งขันที่มีการวางเงินที่อิสลามอนุญาตจะมีอยู่ 2 ลักษณะ ซึ่งทังสองลั
้
กษณะนี ้ ผู้
วางเงินจะมี "เสีย" หรื อ "เสมอตัว" อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่มี "ได้ " ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้ (ปราโมทย์
ศรี อทุ ยั ,มปป) คือ
(1) สองคนแข่งขันกัน และมีคนหนึง่ วางเงินฝ่ ายเดียว โดยมีเงื่อนไขว่า หากอีกฝ่ ายชนะ ก็
ให้ เอาเงินนันไป
้ แต่หากเจ้ าของเงินชนะเขาก็เอาเงินของเขากลับมา
(2) มีการวางเงินทัง้ สองฝ่ าย แต่มีคนกลางอีกคนร่ วมแข่งขันด้ วยโดยคนกลางไม่ต้อง
วางเงิน หากคนกลางชนะ ก็จะได้ รับเงินจากทังสองฝ่
้
าย แต่หากคนกลางแพ้ เงินนันก็
้ จะกลับคืนสู่
เจ้ าของแต่ละคนตามเดิม .. ซึ่งกรณีนี ้จะเห็นได้ ว่า ผู้วางเงินจะไม่มีคาว่า "ได้ " แต่จะมี "เสีย" หรื อ
"เสมอตัว" อย่างที่กล่าวมาแล้ ว ..ข้ อนี ้ จะแตกต่างจากการพนันที่มีทงได้
ั ้ , มีทงเสี
ั ้ ย, เพราะฉะนัน้
การแข่งขันใดๆที่มีผลให้ ผ้ จู ่ายเงินมี "ได้ " หรื อ "เสีย" อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ถือว่า เข้ าข่ายการพนันที่
ต้ องห้ ามครับ ..
สาหรับเรื่ องการแข่งขันอื่นๆในหลักการอิสลาม หากผู้ร่วมแข่งขัน จะต้ องจ่ายค่าสมัคร เมื่อ
เขาชนะเขาก็จะได้ รับรางวัล อาจจะเป็ นเงินสดหรื อสิ่งของอย่างอื่น แต่หากเขาแพ้ เขาก็จะเสียเงิ น
ค่าสมัครนันจะถู
้ กริ บไป สรุป คือการแข่งขันในลักษณะดังกล่าวจึงหลีกเลี่ ยงจากคาว่า "การพนัน"
ไม่ได้ อย่างแน่นอนในหลักการอิสลาม

20

2.4.2. การแข่ งขันนกกรงหัวจุกที่ถือเป็ นการพนัน
การแข่ง ขันนกกรงหัวจุกที่ จะถื อเป็ นการพนันขันต่อ นัน้ ต้ องเป็ นกรณี ต่อไปนี ้ คือ การ
แข่งขันนกกรงหัวจุก ที่ ผ้ แู ข่งขันต้ องมี การต่อรอง และต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการแข่งขันนั
้ น้ หากตน
ชนะ ผู้นนจะได้
ั้
รับเงิน หรื อสิ่งของ(หรื อที่เรี ยกว่ารางวัล) หากแพ้ ผู้นนจะเสี
ั้
ยเงินที่ตนได้ จ่ายไป ไม่
ว่าเงินที่จา่ ยไปนันจะเรี
้
ยกว่าค่าเสา หรื อเรี ยกชื่ออย่างอื่นก็ตาม เพราะถือว่าเป็ นการแข่งขันกันโดย
มีการลงทุนเพื่อให้ ได้ รางวัลที่มากมาย นัน่ ถือว่าเป็ นการพนันขันต่อ เงินที่ได้ มานัน้ ถื อเป็ นสิ่งหะ
รอม ห้ ามนาเงินนันไปใช้
้
จ่าย หรื อบริ จาค(แม้ แต่บริ จาคมัสยิด) เช่น การสมัครแข่งขันนกกรงหัวจุก
โดยเสียค่าสมัคร 400 บาท แต่ครัน้ พอได้ รับรางวัลจะได้ จักรยาน, พัดลม, ตู้เย็น หรื ออื่นๆ เช่นนี ้ถือ
ว่าเป็ นการพนัน(มุรีด ทิมะเสน,2550 และแสวงหาสัจธรรมจากอิสลาม,2555)
สาหรับเงินหรื อรางวัลที่ไ ด้ มาจากสิ่งที่หะรอม เช่น ดอกเบี ้ย หรื อการพนัน นักวิชาการเห็น
ว่าอนุญาตให้ ทาได้ เพียงกรณีเดียวเท่านัน้ คือ การนาไปทาสาธารณะประโยชน์ เช่น สะพาน, ที่พกั
ริมทาง หรื อส้ วมสาธารณะ เป็ นต้ น ส่วนส้ วมของมัสญิด ไม่อนุญาตให้ นาเงินที่ได้ จากสิ่งหะรอมไป
สร้ าง เพราะเรื่ องของเงินหะรอมนาไปสร้ างสิ่งที่สาธารณะก็จริ งอยู่ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็ นสาธารณะที่
เกี่ ยวข้ องกับศาสนา ฉะนัน้ หากห้ องส้ วมมัสญิ ดพังก็ ประกาศให้ สัปบุรุษของมัสญิ ดนัน้ ช่ วยกัน
บริจาคสร้ าง เพราะเป็ นของมัสญิด ซึง่ หน้ าที่ของมุสลิมจะต้ องทานุบารุงดูแล
การแข่งขันนันถู
้ กเป็ นข้ อบัญญัติ โดยถือว่า เป็ นกีฬาที่ดี ความจริ งแล้ วการแข่งขันกันนัน้
บางทีถือเป็ นการส่งเสริม (มุสตะฮับบะฮ์) หรื อบางทีก็เป็ นเรื่ องที่อนุญาต (มุบาฮะฮ์) ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั
การตังเจตนา
้
และจุดมุ่งหมายการแข่งขันโดยไม่มีการต่อรองกันนัน้ เป็ นที่อนุญาต ทังที
้ ่เป็ นมติ
นักปราชญ์ ส่วนการแข่งโดยมีการต่อรอง ก็เป็ นที่อนุญาตในรูปแบบต่อไปนี ้
อนุญาตให้ เอาเงินในการแข่งขันได้ ถ้ าปรากฏว่าการแข่งขันมาจากเจ้ าเมือง หรื อจากคน
อื่น เช่น เขากล่าวแก่ผ้ ทู ี่เข้ าแข่งขันว่า “ผู้ ใดในหมู่พวกท่ านได้ ชัยชนะ เขาจะได้ เงินจานวนนี ้
ไป”หรื อคนหนึ่งในจานวนผู้เข้ าแข่งขันได้ ออกเงินจานวนหนึ่ง แล้ วกล่าวแก่ผ้ ูเข้ าร่ วมแข่งขันว่า
“หากท่ านชนะฉัน เงินจานวนนีก้ ็เป็ นของท่ าน และหากฉันชนะ ท่ านก็จะไม่ ได้ อะไรจาก
ฉัน และฉันจะไม่ ได้ อะไรจากท่ าน”
ถ้ าปรากฏว่าเงินมาจากผู้แข่งขันทัง้ สอง หรื อเอามาจากผู้เข้ าร่ วมแข่งขัน โดยที่พวกเขา
กาหนดให้ มีคนกลางเป็ นผู้เอาเงินถ้ าคนหนึง่ ชนะ ส่วนคนที่แพ้ ก็ไม่ปรับเงินแต่ประการใด
รายงานจากอนัส ว่ า ในสมัยท่ านรสูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิวะซันลัม
พวกท่ านเคยต่ อรองกันไหม? และท่ านรสูลเองเคยต่ อรองไหม ?เขา
ตอบว่ า “มีการต่ อรอง ขอสาบานต่ ออัลลอฮ์ ได้ มีการต่ อรองกันในเรื่ อง
ม้ า ตั ว หนึ่ ง ชื่ อ สั ฟ ฮะฮ์ ผู้ ค นได้ ชั ย ชนะกั น เรื่ องดั ง กล่ า วนั น้ ได้ มี ก าร
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กล่ าวขวัญกันมาก และเป็ นที่ประหลาดใจของผู้ คน”(บันทึกหะดิษโดย อิ
มามอะหฺมดั )
ไม่อนุญาตให้ มีการต่อรองกันในกรณีที่เมื่อแต่ละคนได้ ชยั ชนะก็จะได้ เงินไป ส่วนผู้แพ้ ก็จะ
เสี ย เงิ น หรื อไม่ก็จ ะถูก ปรั บเงิ น ในกรณี นี ถ้ ื อว่าเป็ นการพนันที่ เป็ น ที่ ต้ องห้ าม (คื อหะรอม)ใน
หลักการอิสลาม(ฟิ กฮุซซุนนะฮฺ เล่มที่5 โดยสมาคมนักเรี ยนเก่าอาหรับ)
การแข่ งขันนกกรงหัวจุกที่ไม่ เกี่ยวข้ องกับการพนัน
1.กรณีการแข่งขันนกกรงหัวจุก โดยผู้แข่งขันไม่ต้องเสียค่าสมัครแต่อย่างใดทัง้ สิ ้น แต่มี
ผู้อื่นสนับสนุนรางวัลให้ เช่น นายอาเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส.ส. นายก.อบต. เป็ นผู้สนับสนุน
รางวัล
2.กรณีการแข่งขันนกกรงหัวจุก โดยคนหนึ่งในจานวนผู้เข้ าแข่งขันได้ ออกเงินจานวนหนึ่ง
เป็ นเงินรางวัลแข่งขันนัน้ หากผู้ที่ออกเงินชนะ เขาผู้นนไม่
ั ้ ได้ เงินหรื อรางวัลจากผู้แข่งขันอี
้ กคนหนึ่ง
กล่าวคือเขายอมเป็ นผู้ออกเงินโดยไม่หวังเงินรางวัลในการแข่งขันใดๆทังสิ
้ ้น
3.กรณี ก ารแข่ ง ขัน นกกรงหัว จุก โดยน าเงิ น มาจากผู้แ ข่ ง ขัน ทัง้ สอง หรื อ เอามาจาก
ผู้เข้ าร่วมแข่งขัน โดยที่พวกเขากาหนดให้ มีคนกลางเป็ นผู้เอาเงินถ้ าคนหนึ่งชนะ ส่วนคนที่แพ้ ก็ไม่
ปรับเงินแต่ประการใด เช่น วางเงื่อนไขว่า หากทีมใดชนะเงินก้ อนนี ้จะเป็ นขององค์กรเด็กกาพร้ า
เมื่อทีมใดเป็ นฝ่ ายชนะ เงินก้ อนนี ้ก็นาไปให้ กับองค์กรเด็กกาพร้ า ส่วนทีมที่แพ้ ก็ไม่ต้องมีค่าปรับ
หรื อค่าชดเชยอะไรทังสิ
้ ้น
แต่สาหรับกรณีที่แข่งขันนกกรงหัวจุก โดยเจ้ าของนกทุกคนเสียค่าสมัครจานวนหนึ่ง และ
หากนกตัวใดชนะก็มีของรางวัลให้ ลดหลัน่ กันลงมาตามลาดับคะแนน แม้ นาเงินส่วนหนึ่งไปบริ จาค
มัสยิดก็ ตาม ยังถื อเป็ นการพนันขันต่อ ศาสนาไม่อนุญาตให้ กระทาเช่นกัน ซึ่งต่างไปจากกรณี
ข้ างต้ น ที่ผ้ แู ข่งขันได้ ออกเงินแข่งขัน แต่เมื่อชนะตนไม่ได้ เงินรางวัลตอบแทนแต่อย่างใด
แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ว่าการแข่งขันนกกรงหัวจุกจะไม่เข้ าเงื่อนไขการพนันขันต่อก็ตาม
หากเข้ าเงื่อนไขการทรมานสัตว์อิสลามก็ห้ามเด็ดขาดเช่นเดียวกัน
ท่านรสูลกล่าวว่า “ใครก็ตามที่ฆ่านกตัวหนึ่งโดยเปล่ าประโยชน์ นกตัวนั น้
จะร้ องตะโกนประท้ วงในวันกิยามะฮ์ พร้ อมกล่ าวว่ า โอ้ อัลลอฮ์ ชายคน
นัน้ ได้ ฆ่าฉันโดยไม่ มีวัตถุประสงค์ อ่ ืนใด เขาฆ่ าฉันโดยมิได้ หวังประโยชน์
อันใดจากฉันเลย”(โดยอันนะสาอีย์และนุหิบบาน)
สาหรับการเลี ้ยงนกกรงหัวจุกเพื่อเลี ้ยงไว้ ดเู ล่น หรื อเพื่อการจาหน่ายนันศาสนาอนุ
้
ญาต
ไม่มีข้อห้ ามจากศาสนาแต่อย่างใด(แสวงหาสัจธรรมจากอิสลาม,2555)
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2.5. การพนันในอิสลาม
การพนันเป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่งในสังคมไทยโดยรวม และในสังคมมุสลิมบางพื ้นที่ การ
พนันเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อหลักการศาสนา หลักศีลธรรม การพนันจัดเป็ นอบายมุข อย่างหนึ่งที่
เกิดขึน้ ในทุกสังคม ปั ญหาการพนันเป็ นปั ญหาที่ต้องแก้ ไขและเยียวยา เพราะการพนันจัดเป็ น
พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นในสังคมไทยมาเป็ นเวลานาน จนมองเห็นเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา จนกระทัง่ ส่งผล
ให้ เด็กและเยาวชนไทยชอบเล่นการพนัน ทัง้ ในรู ปแบบของการเสี่ยงโชค ทายผลกีฬาต่างๆ การ
แข่งขันเพื่อล่ารางวัล เป็ นต้ น ซึง่ ข้ างต้ นนันเข้
้ าข่ายการพนันแทบทังสิ
้ ้น
การพนันเป็ นพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างหนึ่งในสังคมไทย เนื่องจากขัดต่อบรรทัดฐานใน
สังคมไทย โดยเฉพาะขัดต่อหลักศีลธรรม ซึ่งการพนันจัดเป็ นอบายมุข ปั ญหาการพนันเป็ นปั ญหา
ใหญ่ เรามีการลักลอบเล่นการพนันกันอยู่เสมอๆ จนมีคนหัวใสออกความคิดว่าควรนาขึน้ มา
ข้ างบน เพื่อนาเม็ดเงินที่รัฐฯสูญเสียไป กลับเข้ าสู่กองคลัง เพราะการพนันจัดเป็ นพฤติกรรมที่
เกิดขึ ้นในสังคมไทยมาเป็ นเวลานาน จนมองเห็นเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา ดูเหมือนว่าเราจะไม่แปลก
ใจกันเท่าใดนักเมื่อ ผลสารวจสถานการณ์การเล่นพนันในเด็กและเยาวชนอายุตงแต่
ั ้ 15 ปี ขึ ้นไป
ของศูนย์ศึกษาปั ญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบข้ อมูลเด็กและเยาวชนเริ่ มเล่นการ
พนันตังแต่
้ อายุยงั น้ อย คือ 7 ขวบ โดยมีเด็กและเยาวชนที่เล่นการพนันครัง้ แรก อายุไม่เกิน 24 ปี
มากถึงร้ อยละ 63 หรื อ 2.8 ล้ านคนของเด็กและเยาวชน โดยการพนันที่เด็กและเยาวชนเล่นมาก
ที่สดุ เป็ นอันดับ 1 คือ หวยใต้ ดิน เล่นมากถึง 1 ล้ านคน รองลงมาคือสลากกินแบ่งรัฐบาล 9 แสน
คน ตามมาด้ วยการพนันในบ่อน 7 แสนคน และการเล่นการพนันฟุตบอลที่เด็กและเยาวชนเล่นถึง
4 แสนคน นอกจากนี ้ยังมีผลสารวจในปี 2556 เรื่ องสถานการณ์การเล่นการพนันของนักศึกษาทัง้
กรุ งเทพฯ และต่ า งจั ง หวั ด
พบว่ า มี นั ก ศึ ก ษาเล่ น การพนั น มากถึ ง ร้ อยละ 29.2
โดยพบว่า การพนันที่นกั ศึกษาเล่นมากที่สดุ 5 อันดับคือ 1. ไพ่ 2. บิงโก 3. หวยใต้ ดิน 4. สลากกิน
แบ่งรัฐบาล และ 5. การพนันฟุตบอล โดยเฉพาะการพนันฟุตบอลนันนั
้ กศึกษาที่ร่วมตอบแบบ
สารวจระบุว่าเริ่ มเล่นมา แล้ วเฉลี่ย 3 ปี โดยจานวนเงินที่เล่นเฉลี่ยคือ 822 บาทต่อคู่ เล่นต่อ
สัปดาห์เป็ นเงิน 2,215 บาท และเล่นต่อคูส่ งู สุด 4,017 บาท โดยมีนกั ศึกษาที่เล่นการพนันฟุตบอล
ผ่านเว็บไซต์อีก 31 เปอร์ เซ็นต์ โดยช่องทางที่นกั ศึกษาใช้ ในการรับข้ อมูลเพื่อศึกษาการเล่นการ
พนันฟุตบอลคือ สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อหนังสือกีฬา โดยผลกระทบจากการพนันฟุตบอล
ทาให้ นกั ศึกษาประสบปั ญหาจากการพนันร้ อยละ 30 ประสบปั ญหาทางการเงินจากการพนันร้ อย
ละ 11 และในจานวนนี ้แก้ ปัญหาโดยการกู้ยืมเงินถึงร้ อยละ 69(แผนงานสร้ างเสริ มสุขภาวะมุสลิม
ไทย . 2014 ,http://www.muslimthaihealth.com/wp )
ว่ากันว่าเด็กและเยาวชนติดการพนันกันมากขึน้ มี สาเหตุม าจาก (1) สื่ ออินเทอร์ เน็ต
ออนไลน์ เราจะเห็ น โฆษณามากมายบนโลกอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ช วนเชิ ญ ให้ เ ล่ น การพนัน (2)
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เพื่อน เพื่อนแนะนา เห็นเพื่อนเล่นได้ ก็อยากได้ บ้าง(3) ร้ อนเงิน หรื อ อยากได้ ในสิ่งที่ต้องการเร็ วๆ
และ (4) ปัญหาครอบครัว อาจมาจากการประชดพ่อแม่ หรื อปัญหาครอบครัวแตกแยก
เราจะปล่อยให้ เด็กและเยาวชนของเราหมกมุ่นอยู่กบั การพนัน หรื อจะหาทางออก ซึ่งใน
เรื่ องนี ้ผู้ร้ ูหลายๆคนบอกว่า ทางเลือกในการแก้ ปัญหา ก็คือ ทาให้ การพนันเป็ นสิ่งผิดกฎหมายซึ่ง
ผู้ร้ ูหลายคนก็บอกว่า เมื่อเลือกเช่นนี ้ก็ต้องปราบปรามอย่างจริ งจัง มีประสิทธิภาพแต่ก็มีอปุ สรรค
คือ ต้ นทุนค่าใช้ จา่ ยสูงและเป็ นบ่อเกิดแห่งปั ญหาทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังนันทางเลื
้
อกที่สองก็คือทาให้
การพนันถูกกฎหมายเพื่อรัฐจะได้ นารายได้ บาง ส่วนมาใช้ พฒ
ั นาประเทศหรื อช่วยเหลือสังคมได้ ?
แถมปัญหาการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ก็จะลดลงอีกด้ วย?หรื อจะเริ่มต้ นแก้ ปัญหาที่ ครอบครัวของเรา โดย
คอยดูแลบุตรหลานไม่ให้ หลงกลการพนัน ให้ ความรู้ ความเข้ าใจไม่ให้ ตกเป็ นเหยื่ อออนไลน์
ควบคุมเวลาใช้ งานคอมพิวเตอร์ สอนให้ ร้ ู จกั เลือกคบเพื่อนเป็ นต้ น ฟั งดูเหมือนง่าย แต่ก็ยากยิ่ง
อย่างไรก็ตามคงต้ องร่ วมมือร่ วมใจกันเพื่อให้ ลูกหลานห่างไกลการพนัน (แผนงานสร้ างเสริ มสุข
ภาวะมุสลิมไทย . 2014,http://www.muslimthaihealth.com/wp )
2.5.1 ความหมายของการพนัน
“พนัน” หรื อการพนัน (Gambling) หมายถึง การเข้ าเล่นเพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยอาศัย
การเสี่ยงโชคด้ วยไหวพริ บและฝี มือ โดยพนันเอาเงินหรื อทรัพย์สิน เช่น การเล่นไพ่ต่างๆ บิดเสียด
เป็ นต้ น
การพนัน เป็ น การที่ บุค คลตัง้ แต่ส องคนขึ น้ ไปตกลงร่ ว มกัน ท าการเสี่ ย งโชคเอาจาก
ทรัพย์สินที่ตนนามารวมร่วมกันเพื่อพนันกัน และยังเป็ นอบายมุขอย่างหนึง่ ที่ทาให้ ประชาชนมัวเมา
ในการเสี่ยงโชค ซึง่ อาจทาให้ ครอบครัวของผู้เล่นได้ รับความเดือดร้ อน และอาจเป็ นสาเหตุของการ
เกิ ดอาชญากรรมที่ มี ผ ลกระทบถึง ความสงบเรี ยบร้ อยของสัง คมโดยส่วนรวม เศรษฐกิ จ และ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน(บ้ านจอมยุทธ,2557)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ ความหมายของคาว่า “การพนัน” ว่า
เป็ น“การเล่นเอาเงินหรื อสิ่งอื่นโดยอาศัยความฉลาดความชานาญเล่ห์เหลี่ยมไหวพริ บฝี มือรวมทัง้
โชคด้ วย” ส่วนคาว่า “พนันขันต่อ” หมายถึง “การพนันซึง่ ได้ เสียกันโดยวิธีการต่อรอง” (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
สาหรับในภาษาอังกฤษนันมี
้ คาที่ใช้ เรี ยก “การพนัน” ประเภทต่างๆโดยรวม (ผาสุก พงษ์
ไพจิตร ศังสิต พิริยะรังสรรค์ นวลน้ อย ตรี รัตน์ และกนกศักดิ์ แก้ วเทพ.2543) คือ “gambling” ซึ่งมี
ความหมายว่าเป็ นการทายผลแพ้ ชนะ หรื อการวางเงิ นเดิมพันในการคาดการณ์ ถึงผลเกมการ
แข่งขัน หรื อเหตุการณ์อื่นๆโดยผลของกิจกรรมนันขึ
้ ้นอยูก่ บั โอกาส อุบตั เิ หตุ หรื อแม้ กระทัง่ จากการ
คานวณที่ผิดพลาดของผู้พนันเอง
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ในกฎหมายการพนัน ของสหรั ฐ อเมริ ก ามี ก ารจ าแนกการพนัน เอาไว้ ใ นสองระดับ คื อ
“gambling” และ “gaming” โดยคาว่า “gambling”มักใช้ ในกรณีของกิจกรรมที่อาจเป็ นการ
กระทาผิดกฎหมายส่วนคาว่า "gaming" นันหมายถึ
้
งกิจกรรมที่มีกฎหมายรับรองให้ เป็ นกิจกรรม
ถูกกฎหมายหรื อได้ รับการยกเว้ นจากความผิดตามกฎหมายอาญา อย่างไรก็ดี. “gambling” ใน
บางกรณีอาจจะได้ รับยกเว้ นว่าไม่เป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายอาญาเช่นการเล่นเพื่อเข้ าสังคมโดย
ไม่มีผลประโยชน์เข้ ามาเกี่ยวข้ องและการเล่นพนันบางประเภทที่เป็ น “gaming” ก็อาจจะกลายเป็ น
“gambling” ได้ เ ช่ น กัน หากการกระท านัน้ ละเมิ ด ต่อ กฎหมายที่ อ นุญ าตให้ ท าได้ (Chuck
Humphrey,)
นอกจากนี ้ยังมีคานิยามของคาว่า “การพนัน” ซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันในแวดวงการศึกษาการ
พนันในปัจจุบนั ว่าหมายถึง “อะไรก็ได้ ที่มีลกั ษณะเป็ นธุรกรรมทางการเงิน (financial transaction)
ซึ่งเกี่ยวข้ องกับผลลัพธ์ ที่ไม่แน่นอน”ส่วนการพนันที่เล่นกันในแวดวงส่วนตัวที่มีแต่การหมุนเวียน
เงินไปมาโดยไม่มีกาไรเกิดขึ ้นหรื อทาเพื่อเสี่ยงทายอนาคตหรื อเล่นเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการ
กระทาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ได้ ทาเป็ นธุรกิจและไม่มีจดุ มุ่งหมายเพื่อหารายได้ นนั ้ ไม่ถือว่าเป็ น
การพนัน แต่การเล่นพนันที่จดั ขึ ้นองค์กรการพนันเช่นกาสิโนซึ่งจัดบริ การหรื อเกมการเล่นในหลาย
รู ปแบบเพื่อดึงดูดให้ คนเข้ ามาเล่นการพนันถื อว่าเป็ นการพนันตามความหมายนี ้ (สังศิต พิริยะ
รังสรรค์และคณะ ,2543)
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการพนันเป็ นสิ่งที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม
(social conditions) และอุดมการณ์การควบคุมของรัฐ (ideologies of control) ความสัมพันธ์
ระหว่างการพนันและสังคมจึงเป็ นสิ่งที่มีการปรับตัวเป็ นระยะๆโดยขึน้ อยู่กับอิทธิพลของมโนคติ
ด้ านศีลธรรมต่อสิ่งที่ถือว่าเป็ น “การพนัน” ดังนันความคิ
้
ดเห็นทัศนคติหรื อความเข้ าใจใดๆเกี่ยวกับ
การพนันจึงขึ ้นอยู่กับมุมมอง (perspectives) มากกว่าธรรมชาติในตัวของการพนันเอง(สังศิต
พิริยะรั งสรรค์และคณะ ,2543)และอาจส่งผลต่อการกาหนดนิยามของคาว่าการพนันในแต่ละ
สังคมให้ แตกต่างกันออกไปด้ วย
2.5.2 ความหมายและโทษของการพนันในอิสลาม
การพนันเรี ยกในภาษาอาหรับว่าอัล-กิมารฺ ( )اَ ْلق َُمارหรื ออัล-มัยสิรฺ ( )اَ ْل َميْسرหมายถึงการ
เล่นเพื่อให้ ได้ เงินหรื อสิ่งอื่นด้ วยการเสี่ยงโชคหรื อด้ วยฝี มือ เช่น การเล่นลูกเต๋า หมากรุกถัว่ หัว
แหวน ไข่ ก้ อนหินเป็ นต้ น การพนัน คือ การเล่นทุกชนิด ที่มีจดุ ประสงค์เพื่อได้ เงินหรื อสิ่งอื่นใดมา
ด้ วยการเสี่ยงโชค โดยการทานายหรื อคาดเดาผลที่เกิดขึ ้นในอนาคต การพนันอาจแบ่งได้ หลาย
อย่าง เช่น การพนันในการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น เกมไพ่ เกมลูกเต๋า การพนันโดยการทานายผลที่
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คาดว่าเกิดขึ ้นในอนาคตเช่น การแทงบอล การแทงม้ า หรื อการคาดเดาเช่น หวย(สานักงานข่าว
ไทยมุสลิม .2010 ,อินเตอรเน็ต http://thaimuslim.com/view.php?c=6&id=11556)
นักวิชาการเห็นพ้ องตรงกันว่าทุกๆ การละเล่นที่มีการพนันถือเป็ นสิ่งต้ องห้ าม(ُ ) َح َرامและ
ถือเป็ นส่วนหนึ่งจากการได้ มาซึ่งทรัพย์สินของผู้คนโดยมิชอบ (ُ )باَطلการพนันมีบญ
ั ญัติห้ามไว้
ชัดเจนทังในคั
้ มภีร์อลั กุรอ่านและอัสสุนนะฮ เช่น
อัลกุรอ่านได้ บญ
ั ญัติห้ามเรื่ องการพนันในซูเราะห์อลั -มาอิดะฮฺ : 90-91
ความว่า : โอ้ บรรดาผู้ ศ รั ท ธาเอ๋ ย ! แท้ จริ งแล้ ว สุ รา การพนั น
แท่ น บู ช ายั ญ และการเสี่ ย งติ ว้ นั ้น เป็ นสิ่ ง โสมมที่ เ กิ ด จากการ
กระทาของชัยฏอน ดั งนั น้ พวกเจ้ า จงหลี ก เลี่ ยงมั นเสี ย เผื่ อว่ า
พวกเจ้ าจะได้ รับความสาเร็ จที่จริ งชัยฏอนนัน้ เพียงต้ องการที่จะ
ให้ เกิดการเป็ นศั ตรู กันและการเกลี ยดชั งกั นระหว่ างพวกเจ้ าใน
สุราและการพนั น เท่ านั น้ และมันจะหันเหพวกเจ้ าออกจากการ
ราลึกถึงอัลลอฮฺ และการละหมาดแล้ วพวกเจ้ าจะยุตใิ หม่
ส่วนอัสสุนนะฮ หะดิษรายงานจากบุรัยดะฮ บิน อัลหุศอ็ยบ์ (ร.ฎ) ว่า แท้ จริงนบี
ศอ็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวไว้
ความว่า “ผู้ใดเล่ นลูกเต๋ า ก็เหมือนกับ เขาได้ จ่ ุมมือของเขา ลงไป
เนือ้ หมูและเลือดของมัน”( บันทึกโดย อิหม่ามมุสลิม หะดิษหมายเลข
2260)
นอกจากนี ้วจนะท่านศาสดาที่รายงานจากอบีมซู า อัลอัชอะรี ย์วา่ แท้ จริงนบี ศอ็ลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวไว้
ความว่า “ผู้ ใดเล่ นลู กเต๋ า แน่ นอนเขาได้ ฝ่าฝื นอัลลอฮและรอซู ล
ของพระองค์ ” (บันทึกโดย อบูดาวูด หะดิษหมายเลข 4938 และอิบนุ
มายะฮ หะดิษหมายเลข 3762)
จากอายะห์และหะดิษข้ างต้ นอาจจะขยายความถึงโทษของการพนันได้ ว่า การพนันเป็ น
การกระทาอันโสมมและเป็ นพฤติกรรมของมารร้ ายชัยฏอน นอกจากนี ้ ถ้ อยคาแห่งอัลกุรอ่านยัง
แสดงให้ เห็นว่าการพนัน และการดื่มน ้าเมา เป็ นสหายของการตังภาคี
้
(ชิริก) เพราะอัลลอฮ ซุบฮา
นะฮูวะตะอาลา ทรงระบุ การเล่นการพนัน ในกลุ่มเดียวกับ การดื่มนา้ เมา, การบูชายันและการ
เสี่ยงติ ้ว
นอกจากนี ้ท่านรอซูลลุ ลอฮ (ศอ็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม )ได้ กล่าวว่าการพนัน เป็ นอาชีพ
ที่ต้องห้ ามและนาพาไปสูน่ รกดังหะดิษ
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ความว่า “เนือ้ ทุกก้ อนที่มันงอกเงยออกมา จากของที่ฮาราม
ดังนัน้ นรกคือสิ่งที่เหมาะสมยิ่งกับมัน” (รายงานโดย ติรมีซีย์ )
โทษการพนันอีกอย่างคือการพนันเป็ นสิ่งต้ องห้ ามและการบริ โภคจากรายได้ ที่ต้องห้ าม
อัลลอฮซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงตอบรับการงาน(อะมัลอิ
้ บาดะฮ)
นอกจากนีห้ ากดูผลที่อาจเกิดขึ ้นจากการพนันที่กล่าวไว้ ในอัล-กุรอาน คือการพนันจะทา
ให้ เกิดการทะเลาะเบาะแว้ งและการเป็ นศัตรู กัน การพนัน ยังเป็ นการกินทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่
ชอบ ซึง่ เป็ นข้ อห้ ามในบัญญัตอิ ิสลาม
มากไปกว่านัน้ การพนัน เป็ นการท าร้ ายสถาบั นครอบครั ว เพราะการพนันมี แต่การ
สูญเสีย และทาให้ ครอบครัวล่มจม“เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าการได้ เงินจากการ
พนันก็จะไม่ทาให้ มีฐานะดีขึ ้น ทังนี
้ ้เพราะปรากฏการณ์ที่เรี ยกว่า mental accounting กล่าวคือ
มนุษย์จะให้ คณ
ุ ค่าของเงินแต่ละหน่วยไม่เท่ากัน สาหรับเงินออมที่สาคัญต่อชีวิตจะเสมือนว่าเก็บ
ไว้ ในซีกสมองที่มีความอนุรักษ์ เงินที่หามาได้ เป็ นพิเศษ ไม่กล้ าเสี่ยงลงทุนเพราะเกรงการสูญเสีย
แต่สาหรับเงินที่ได้ มาง่ายๆ หรื อไม่คาดฝั น เช่น เงินเก็บตกได้ เงินมรดก เงินรางวัลจากลอตเตอรี่
เงินได้ มาฟรี ๆ เงินได้ จากการพนัน เงินที่ได้ มาโดยไม่ได้ ออกแรง ฯลฯ มนุษย์จะเสมือนว่าเก็บมันไว้
อีกซีกหนึง่ ของสมอง จะใช้ จา่ ยออกไปอย่างง่าย อย่างขาด "ความเคารพ" เมื่อเทียบกับเงินในอีกซีก
ของสมองด้ วยเหตุนี ้เราจึงไม่เคยเห็นคนที่รวยจากการพนัน เมื่อได้ มาก็จ่ายไปอย่างง่ายดาย และ
เมื่อเสียก็ต้องพยายามหาทางแก้ ตวั เพื่อเอาเงินคืนมา และได้ คืนมายากเพราะยามเมื่อคิดแค้ นจะ
เอาคืนก็มกั ขาดสติ และเมื่อสติหายไปโอกาสจะชนะก็ยิ่งยากขึ ้น
จากที่รายละเอียดที่ได้ กล่าวมาทังหมด
้
จึงสรุปได้ ว่า การพนัน เป็ นภัยร้ ายต่อศาสนาและ
สังคมของมนุษย์ ที่มสุ ลิมและผู้ที่ไม่ใช่มสุ ลิมพึงระวัง
ดัง ที่ กล่าวมานัน้ อาจสรุ ปได้ ว่า เหตุผลในการบัญญัติห้ามการพนัน ในหลักการศาสนา
อิสลาม มีดงั ต่อไปนี ้
1.ศาสนามีความประสงค์ให้ มสุ ลิมปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และแนวทางที่อลั ลอฮฺทรงกาหนด
เอาไว้ ในเรื่ องการแสวงหาปัจจัยยังชีพอันเป็ นที่อนุมตั ิ (ُ ) َحالَلการพากเพียร และมุ่งมานะในการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนการมีความสุจริตในการได้ มาซึง่ ทรัพย์สิน
2.การพนัน เป็ น อบายมุข ที่ ส่ง ผลร้ ายต่อ ศรั ท ธาและความเชื่ อ ของบุค คลดัง จะเห็ น ได้
ว่าอัลลอฮฺทรงบัญญัตหิ ้ ามการเล่นการพนันเคียงคูก่ บั การดื่มสุรา การบริ โภคเนื ้อสัตว์ที่ถกู เชือดบน
แท่นบูชาเจว็ดซึง่ เป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับการตังภาคี
้
การเสี่ยงทาย ซึง่ มอมเมาบุคคลให้ จมปลักอยู่กบั
เรื่ องของโชคลางและความหวังลม ๆ แล้ ง ๆ
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3.การพนันเป็ นการทาให้ เสียทรัพย์ เป็ นต้ นเหตุแห่งหนีส้ ิน ซึ่งสร้ างผลร้ ายให้ กับตัวของ
บุ ค คลที่ เ ล่ น การพนั น และบุ ค คลรอบข้ างโดยเฉพาะครอบครั ว ตลอดจนเป็ นสาเหตุ ข อง
อาชญากรรมที่คกุ คามต่อความสงบสุขของสังคมโดยส่วนรวม
4.การพนันและการดื่ม สุรา เป็ นต้ นเหตุให้ เกิ ดความบาดหมาง ความชิ ง ชัง และความ
อาฆาตพยาบาท ผู้เล่นการพนันย่อมมีทงผู
ั ้ ้ ที่ได้ และผู้ที่เสีย และความสิ ้นหวังอันเกิดจากการเสีย
พนันในครัง้ แรกจะผลักดันให้ ผ้ ทู ี่เสียพนันหวนกลับไปสู่การเล่นพนันอีกครัง้ หนึ่ง เพื่อแสวงหาสิ่ง
ทดแทนจากการสูญเสียในครัง้ แรก เมื่อเป็ นฝ่ ายชนะในการพนันก็เกิดความย่ามใจแต่ในท้ ายที่สดุ ก็
เสียทรัพย์สินจนหมดตัว ดังปรากฏในอัล-กุรอานที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
2.6 โรคติดพนันและผลกระทบ
ผู้อานวยการส านักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับโรคติดพนันว่า เป็ นปัญหาเริ่มจากการทาให้ เกิดแรงจูงใจในการอยากเล่น อยากลอง อยาก
เสี่ยงโชคของเด็ก ซึ่งหากปล่อยไว้ โดยไม่มี การควบคุมดูแลจากพฤติกรรมแค่ความสนุก ก็ อาจ
พัฒนาไปจนถึงขันเป็
้ นโรคติดการพนันได้ ในอนาคต (ทวีศลิ ป์ วิษณุโยธิน,มปป)
ส่วนลักษณะอาการของผู้ที่เข้ าข่ายเป็ นโรคติดพนัน ซึ่งน่าจะลาดับให้ เห็นกันเป็ นข้ อๆ อีก
ครัง้ กล่าวคือเด็กที่เข้ าข่ายมีอาการจากจิตใจต่อเนื่องถึงพฤติกรรม ว่าจะเป็ นโรคติดพนัน จะมี
ลักษณะ 9 ข้ อ หลักๆ ดังนี ้คือ(สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ,2558 และทวี
ศิลป์ วิษณุโยธิน,มปป)
1.มีพฤติกรรมคิดหมกมุน่ ในเรื่ องการพนันอยู่ตลอดเวลา
2.มีการเพิ่มปริมาณความถี่ในการเล่นพนันหรื อเพิ่มจานวนเงินเล่นพนันขึ ้นเรื่ อยๆ
3.มีความคิดที่พยายามจะหยุด ลด ละ เลิกเล่นพนัน หลายครัง้ แต่ไม่สาเร็จ
4.ใช้ การเล่นพนันเป็ นทางออกในการหนีปัญหา
5.แม้ วา่ จะเล่นพนันเสียจนเป็ นหนี ้ แต่ก็จะใช้ วิธีเล่นพนันเพิ่มขึ ้นเพราะหวังได้ เงินใช้ หนี ้
6.มักพูดปด ปกปิ ด เพื่อนหรื อคนในครอบครัว
7.ทาเรื่ องผิดกฎหมาย เพื่อนาเงินมาเล่นพนัน
8.มีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนและครอบครัว
9.ขอยืมเงินผู้อื่นเพื่อไปจ่ายหนี ้พนัน
เกี่ยวกับโรคติดพนัน พบว่า สถิติสากลในภาพรวมเป็ นโรคติดพนันประมาณร้ อยละ 3 ของ
ประชากรทัว่ ไป ซึ่งอาจจะดูเป็ นตัวเลขที่น้อย แต่สิ่งที่น่ากลัวคือตัวเลขขยับขึ ้นในช่วงวัยของเด็กที่
โตเป็ นวัยรุ่ นเยอะขึ ้น คือร้ อยละ 8 ของวัยรุ่ นทัว่ ไปเป็ นโรคติดการพนัน ซึ่งในต่างประเทศจะให้
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ความสาคัญกับเรื่ องนี ้มานานแล้ ว มากไปกว่านันคนไทยเองก็
้
ยอมรับว่า "คนไทยชอบพนัน" (ทวี
ศิลป์ วิษณุโยธิน,มปป)
จิตแพทย์โรงพยาบาลศรี ธัญญา (อภิสมัย ศรี รังสรรค์ ,มปป) ได้ ให้ ความรู้ ความเข้ าใจ
ให้ กบั สังคมไทยเกี่ยวกับคนที่ติดการพนัน จนระบุได้ ว่าป่ วย และต้ องพบแพทย์นนั ้ มีข้อสังเกตอยู่
10 ข้ อคือ
1.หมกมุน่ อยู่กบั การพนัน
2.ต้ องเพิ่มเงินในการเล่นพนันเพื่อให้ ร้ ูสกึ ตื่นเต้ นมากขึ ้นเรื่ อยๆ
3.ไม่สามารถหยุดเล่นพนันได้
4.มีอาการกระวนกระวายเวลาที่หยุดเล่นพนัน
5.ใช้ การพนันเพื่อหลบเลี่ยงปัญหาทางจิตใจต่างๆ
6.พอเสียเงินจากการพนันก็จะรี บหาเงินกลับมาเล่นใหม่
7.เริ่มพูดปดกับครอบครัวเพราะการพนัน
8.เริ่มทาผิดกฎหมายเพราะติดการพนัน
9.สูญเสียความสัมพันธ์กบั คนใกล้ ชิดเพราะการพนัน และข้ อสุดท้ ายคือจุดจบ
10. เกิดความหายนะกับชีวิต เพราะโรคติดพนัน
การติดการพนันก่อให้ เกิดความบกพร่ องในชีวิตทัง้ ทางด้ านจิตใจ ร่ างกาย สังคม หรื อ
อาชีพอย่างรุนแรง มีผลกระทบต่อครอบครัวทังในแง่
้
ความสัมพันธ์และการเงิน คนทัว่ ไปที่เล่นการ
พนันอาจเล่นเพราะรู้สกึ สนุกกับการที่ได้ เสี่ยง หรื อลุ้นที่จะชนะพนัน ในขณะที่บางคนเล่นเพื่อทาให้
อารมณ์ตนเองดีขึ ้น หรื อเพื่อหลีกหนีจากปั ญหามรสุมในชีวิต จากการศึกษาเอกสาร พบว่ามีนกั
พนันประมาณ 8 - 47% ติดสารเสพติดชนิดอื่น เช่น บุหรี่ เหล้ า กัญ ชา ร่ วมด้ วย และพบกลุ่ม
อาการทางจิตเวชได้ มากกว่าคนทัว่ ไป เช่น ปั ญหาบุคลิกภาพโดยเฉพาะบุคลิกภาพแบบอันธพาล
อาการซึมเศร้ า การฆ่าตัวตาย โดยพบการพยายามฆ่าตัวตายได้ มากถึง 15 - 20% ของผู้ติดการ
พนัน(คณะแพทษ์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2011)
ทางสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ(2558) มีแบบคัดกรองการติดการ
พนันแบบง่ายๆ ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 20 ข้ อ โดยหากตอบ “ใช่” ตังแต่
้ 7 ข้ อขึ ้นไปแสดงว่า
บุคคลนันมี
้ แนวโน้ มที่จะมีปัญหาการเล่นการพนัน ข้ อคาถามทัง้ 20 ข้ อ มีดงั นี ้
1. เวลางานหรื อเวลาเรี ยนของคุณเสียหายเพราะการพนัน
2. การเล่นการพนันของคุณเคยทาให้ ชีวิตครอบครัวไม่มีความสุข
3. การเล่นการพนันของคุณเคยทาให้ คณ
ุ เสื่อมเสียชื่อเสียง
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4. คุณเคยรู้สกึ สานึกผิดหลังจากเล่นการพนัน
5. คุณเคยเล่นการพนันเพื่อให้ ได้ เงินมาใช้ หนี ้พนันหรื อแก้ ปัญหาการเงิน
6. การพนันทาให้ ความสามารถต่างๆในตัวคุณมีประสิทธิภาพน้ อยลง
7. หลังจากเสียพนัน คุณรู้สกึ ว่าต้ องกลับมาเล่นอีกครัง้ อย่างเร็วที่สดุ และต้ องเอาคืนของที่เสียไป
8. หลังจากชนะพนัน คุณมีความต้ องการอย่างรุนแรงที่จะเล่นอีกครัง้ และเอาชนะให้ มากขึ ้น
9. บ่อยครัง้ ที่คณ
ุ เล่นพนันจนกระทัง่ เหลือสตางค์สดุ ท้ าย
10. คุณเคยยืมเงินเพื่อนามาเป็ นทุนในการเล่นพนัน
11. คุณเคยขายของใดๆ เพื่อนามาเป็ นทุนในการเล่นพนัน
12. คุณไม่เต็มใจที่จะใช้ เงินจะใช้ พนันไปใช้ ในการจับจ่ายใช้ สอยอย่างอื่น
13. การพนันทาให้ คณ
ุ ไม่ใส่ใจต่อความเป็ นอยูข่ องตัวคุณเองหรื อครอบครัวของคุณ
14. คุณเคยเล่นการพนันนานกว่าที่คณ
ุ วางแผนไว้
15. คุณเคยเล่นการพนันเพื่อหลีกหนีจากความกังวลหรื อปัญหาอื่น
16. คุณเคยกระทาหรื อคิดจะกระทาผิดกฎหมายเพื่อนาเงินไปใช้ เป็ นทุนในการพนัน
17. การพนันทาให้ คณ
ุ นอนหลับยากขึ ้น
18. การโต้ เถียงกัน ความผิดหวัง หรื อ ความรู้สกึ อึดอัด ส่งผลให้ คณ
ุ เกิดความอยากไปเล่นการ
พนัน
19. คุณเคยมีความรู้สึกอยากฉลองเรื่ องต่างๆที่เกิดขึ ้นโดยการไปเล่นพนันสักสองสามชัว่ โมง
20. คุณเคยทาร้ ายตนเองหรื อพยายามฆ่าตัวตายอันเป็ นผลมาจากการพนันของคุณ
จากคาถามข้ างต้ น เมื่อนามาสอบถามผู้แข่งขันนกกรงหัวจุกพบว่ามีมากกว่า 7 ข้ อ หาก
ยึดทฤษฎีดงั กล่าวถือว่าผู้ที่เล่นนกกรงหัวจุกเป็ นการพนันชนิดหนึง่ ที่ทาให้ ผ้ เู ล่นติดได้ เช่นกัน
ผลกระทบของการพนัน
ข้ อมูลจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ(2558) ได้ กล่าวถึงผลกระทบ
ของการพนันว่า ผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับตัวผู้เล่นพนัน มีทงั ้ ด้ านร่ างกาย จิตใจและสังคม ปั ญหา
สาคัญสาหรับผลกระทบทางกาย คือ สมอง การเล่นพนันจนติดมีผลทาให้ สมองเปลี่ยนแปลงไป
และทาให้ ความสามารถในการตัดสินใจลดลง มีการใช้ เงินสิ ้นเปลือง ใช้ เงินแบบไม่ยงคิ
ั ้ ด มีโอกาส
เป็ นโรคทางจิตเวช และโรคติดสารเสพติดเพิ่มขึ ้นเป็ นต้ น
ส่วนทางจิตใจนันเกี
้ ่ ยวโยงกับการแสดงอารมณ์ หงุดหงิด หรื อก้ าวร้ าวไม่สบายใจต่อคน
ใกล้ ชิด มีความรู้สึกไม่มีคณ
ุ ค่าในตัวเอง เพราะพฤติกรรมของตนที่น่ารังเกียจ และเป็ นที่เดือดร้ อน
จนไม่มีใครต้ องการ หรื อคิดฆ่าตัวตายเพราะหนีปัญหา
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ด้ านสังคม ผู้ตดิ พนันมักประสบปัญหาการเงิน ล้ มละลาย เกิดความเสียหายในด้ านหน้ าที่
การงานหรื อการเรี ยน อาจกระทาผิดกฎหมาย เช่น การทาร้ ายร่ างกายผู้อื่น การลักขโมย จี ้ ปล้ น
เพื่อให้ ได้ เงินมาใช้ เล่นพนัน
ผลกระทบเหล่นนี ้เกิดขึ ้นทังแก่
้ ตวั ผู้เล่นพนัน หรื อผู้ใกล้ ชิด ได้ แก่ ครอบครัว เพื่อนฝูง และ
มักไม่ได้ รับการแก้ ไขหรื อช่วยเหลืออย่างถูกวิธี เนื่องจากผู้ติดพนันมักไม่แสวงหาการแก้ ไขหรื อ
ความช่วยเหลือเพราะคิดว่าไม่เป็ นปั ญหา ส่วนผู้ใกล้ ชิดก็ขาดความเข้ าใจเรื่ องการช่วยเหลือผู้ติด
การพนัน จึงยังคงให้ การสนับสนุนโดยไม่ได้ ตงใจในเรื
ั้
่ องการให้ เงิน หรื อแนะนาวิธีการที่ทาให้ ผ้ ตู ิด
พนันยังคงวนเวียนอยูใ่ นวงการพนันต่อไป
อย่างไรก็ตาม ยังมีผ้ ใู กล้ ชิดผู้ติดพนันอีกมากที่ทนไม่ได้ กับพฤติกรรมการติดพนันของผู้มี
ปั ญหาดังกล่าว และมาขอรับการช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์หรื อผู้เชี่ยวชาญ แต่ยงั ไม่
สามารถนาผู้ตดิ พนันมารับการรักษาได้ อย่างถูกวิธี
การพัฒนาระบบการให้ ความช่วยเหลือบุคคลเหล่านี ้ หรื อการช่วยให้ ผ้ มู ีปัญหาการพนัน
หรื อญาติผ้ ตู ิดพนัน สามารถเข้ าถึงข้ อมูลหรื อระบบที่สะดวก ง่าย ค่าใช้ จ่ายน้ อย ในการช่วยเหลือ
เบื ้องต้ น จึงเป็ นเรื่ องที่สมควรกระทาอย่างเร่งด่วน โดยสร้ างระบบการให้ คาปรึกษาเบื ้องต้ นพร้ อม
ทัง้ ระบบส่ ง ต่อ เพื่ อ ให้ ก ารบ าบัด รั ก ษาเป็ น ไปโดยสะดวกและครบวงจร เช่น การบริ ก ารให้
คาปรึกษาทางโทรศัพท์ สายด่วนสุขภาพ เป็ นต้ น
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
อารี พุ่มประไวทย์ และศราวุธ ทองเนื ้อห้ า (2557) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง การศึกษามูลค่า
เศรษฐกิจของกระบวนการเลี ้ยงนกกรงหัวจุกในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี”การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิง
สารวจ วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพื่อศึกษามูลค่าเศรษฐกิจของกระบวนการเลี ้ยงนกกรงหัว
จุก 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจของกระบวนการเลี ้ยงนกกรงหัวจุก 3) เพื่อศึกษาปั ญหา
อุปสรรคในการเลี ้ยงนกกรงหัวจุก พื ้นที่ศกึ ษาคือ 19 อาเภอในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ คือ ผู้เลี ้ยงนกจานวน 384 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ
ร้ านจาหน่ายอาหารนกและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ จานวน 79 ร้ าน สนามแข่งนกจานวน 50 แห่ง ฟาร์ ม
เลี ้ยงนก 2 แห่ง เครื่ องมือการวิจยั คือ 1) แบบบันทึกข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 2) แบบ
บันทึกรายรับ รายจ่าย ตามกรอบ Supply Chain และ Value Chain ของกระบวนการเลี ้ยงนก
เครื่ องมือเชิงคุณภาพ คือ 1) แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มการเลี ้ยงนก 2) แบบสัมภาษณ์ แบบ
มีโครงสร้ างตามกรอบ Supply Chain และ Value Chain ของกระบวนการเลี ้ยงนก 3) แบบ
สัมภาษณ์ ปั ญหาอุปสรรคในกระบวนการเลี ้ยงนก ความคิดเห็นในการขยายพันธุ์นก วิธีการที่
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เหมาะสม และการนาเสนอเชิงนโยบาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของ
รายได้ และรายจ่าย รวมทังวิ
้ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง 384 คน มีจานวนนกที่เลี ้ยงไว้ 2,734 ตัว ได้ นกมาโดยการ
ซื ้อร้ อยละ 98.6 นกส่วนใหญ่มีราคาตัวละ 5,000 บาท สูงสุดตัวละ50,000 บาท รวมราคานก
17,527,000 บาท ค่าเฉลี่ยมูลค่านกต่อปี = 1,752,700 บาท ( นกหนึ่งตัวมีอายุเฉลี่ย 10 ปี ) 1)
มูลค่าทางเศรษฐกิจจากกระบวนการเลี ้ยงนกกรงหัวจุก แยกการวิเคราะห์มลู ค่าเป็ น 3 ส่วน คือ
1.1) การเลี ้ยงนก แข่งนกและ ขายต่อ มีกาไรจากการแข่งนก และ ขายต่อ 2,362,176บาท 1.2)
มูลค่าเศรษฐกิจจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับนกกรงหัวจุก มีกาไรรวม ร้ อยละ 30.87 กาไรเฉลี่ยมาก
ที่สดุ ร้ อยละ 90.00 คือการผลิตกล้ วยหิน ส่วนธุรกิจในสนามแข่งขัน มีอตั รากาไรน้ อยที่สดุ ร้ อยละ
12.20 1.3) การเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุก 2 คู่ เพื่อขายลูกนก 95 อายุ 7 วัน ใช้ เวลาในการเพาะพันธุ์
นาน 3 ปี จึงจะได้ ลกู นก 95 ราคาขายคูล่ ะ 15,000 บาท รายรับ 65,910,000 บาท ค่าใช้ จ่าย
14,585,340 บาท กาไร 51,324,660 บาท เฉลี่ยปี ละ 17,108,220 บาท 2) ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์
กับเศรษฐกิจในกระบวนการเลี ้ยงนกกรงหัวจุก ได้ แก่ 2.1) กฎหมาย 2.1.1) พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 กาหนด ห้ ามค้ าขายสัตว์ป่า 2.1.2) กฎกระทรวง พ.ศ. 2546
อนุญาตให้ เพาะพันธุ์นกเพื่ อการค้ าได้ 2.2) สภาพภูมิอากาศฝนตกปี ละ 6 เดือน ทาให้ นกไม่
แข็งแรง 2.3) ความไม่นิยมนกจากการเพาะพันธุ์เพราะแข่งร้ องเพลงได้ ช้า 2.4) ลูกนกเกิดจากการ
เพาะพันธุ์มีราคาสูง 2.5) สนามบางแห่งไม่มีความยุติธรรม 2.6) จานวนคนเลี ้ยงเพิ่มขึ ้น 3) การ
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค 3.1) จุดแข็ง 3.1.1) มีชมรมนกกรงหัวจุกอยู่ทกุ อาเภอ และ จังหวัด 3.1.2)
มีการจัดทา website และวารสาร เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ 3.1.3) มีการจัดการแข่งขัน เพื่อหา
รายได้ และเพิ่มมูลค่าของนกอย่างต่อเนื่อง 3.2) จุดอ่อน 3.2.1) ขาดองค์ความรู้ที่ชดั เจนในการ
เลี ้ยงนกให้ มีคณ
ุ ภาพ 3.2.2) ผู้เลี ้ยงยังนิยมนกจากป่ า 3.2.3) ไม่มีการกาหนดเกณฑ์ในการเป็ น
กรรมการตัดสินชัดเจน 3.3)อุปสรรค 3.3.1) มีกฎหมายห้ ามการเคลื่อนย้ ายนก 3.3.2) ไม่
สามารถจาหน่ายนกเพื่อการค้ าในประเทศและต่างประเทศ 3.4 โอกาส 3.4.1) นก และ สิ่งที่
เกี่ยวข้ องกับนกทุกชนิดสามารถสร้ างอาชีพ 3.4.2) มีการแข่งขันในธุรกิจน้ อย 3.4.3) ไม่มีสินค้ า
ทดแทน 3.4.4 ) อานาจต่อรองของลูกค้ ามีน้อย
คอลัฟ ต่วนบูละ (2556) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง การเลี ้ยงนกกรงหัวจุกกับผลสืบเนื่องต่อการ
พัฒ นาชุม ชน : กรณี ศึก ษาต าบลเฉลิ ม อ าเภอระแงะ จัง หวัด นราธิ ว าส การศึ ก ษาครั ง้ นี ม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของการลี ้ยงนกกรงหัวจุก และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องและเพื่อศึกษา
ผลสืบเนื่องของการเลี ้ยงนกกรงหัวจุก ต่อการพัฒนาชุมชนในมิตติ า่ งๆ ในเขตตาบลเฉลิม อาเภอระ
แงะ จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ การศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ศกึ ษาได้ ทา
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การสัมภาษณ์ เจาะลึกจากผู้ให้ ข้อมูลที่สาคัญจานวนทัง้ หมด 9 คน ผลการศึกษา พบว่า 1.
ลักษณะการเลี ้ยงนกกรงหัวจุกมีวตั ถุประสงค์ของการเลี ้ยงนกกรงหัวจุก 4 ประการ 1) เพื่อความสุข
2) เพื่อสร้ างรายได้ 3) เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ในชุมชน 4) เพื่อการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม ซึ่งส่งผลทา
ให้ เกิดการพัฒนาชุมชนในด้ านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 2.ผลสืบเนื่องของการเลี ้ยงนกกรง
หัวจุกต่อการพัฒนาชุมชนมี ดังนี ้ 1) ด้ านเศรษฐกิจ การเลี ้ยงนกรงหัวจุกสามารถสร้ างอาชีพให้ แก่
ผู้เลี ้ยง ทาให้ ผ้ เู ลี ้ยงนกกรงหัวจุกมีรายได้ จากการขายนก ส่งผลให้ คณ
ุ ภาพชีวิตในด้ านเศรษฐกิจดี
ขึ ้นจากเดิม 2) ด้ านสังคม การเลี ้ยงนกกรงหัวจุกเป็ นวัฒนธรรมที่ส่งเสริ มให้ เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างคน ในชุมชนหรื อระหว่างชุมชนอื่นๆ 3) ด้ านวัฒนธรรมชุมชน การเลี ้ยงนกกรงหัวจุกและกิ
จรรมเกี่ยวข้ องนัน้ ไม่ได้ ทาเพื่อความสุขของพวกเขาเพียงอย่างเดียว เพราะวิธีการของการเลี ้ยงนก
นันจะสอนให้
้
คนรู้จกั การอนุรักษ์ในสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้มา
ฮะซัน เหล็มปาน และคณะ (2553 ) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง นกกรงหัวจุกกับวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ
ชุมชน การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่
เกี่ยวข้ องกับนกกรงหัวจุก 2) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับนกกรงหัวจุกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน และ
3) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาการผสมพันธุ์ของนกกรงหัวจุกโดยมุ่งศึกษาผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้ องกับการเลี ้ยงนกกรงหัวจุก ทังทางด้
้
านวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนกลุ่มตัว อย่างเป็ น
ประชากรที่เลี ้ยงนกกรงหัวจุก และผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้ องกับนกกรงหัวจุกในหมู่ที่ 3,5 และ6
ตาบลคลองทรายขาว อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม
ปลายเปิ ด ใช้ ศึกษาถึงการเลี ้ยงนกกรงหัวจุกที่มีผลต่อวิถีชีวิตและส่งเสริ มเศรษฐกิจของชุมชนใน
หัวข้ อที่ม่งุ ศึกษาวิจยั คือ มีการเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุก มีการทากรงนกหรื อการเลี ้ยงหนอนนกใน
ชุน และผลกระทบต่อชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลในครัง้ นี ้ จะใช้ วิธีการรวบรวมผลของการศึกษา
ข้ อมูลของทัง้ 2 ด้ าน คือ การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยใช้ แบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมข้ อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง มาวิเคราะห์รวมกัน เพื่อให้ ได้ ข้อสรุ ปในประเด็นที่
ต้ องการ โดยวิธีพรรณนา
ผลการศึกษาค้ นคว้ าพบว่า
1. การเลี ้ยงนกกรงหัวจุกเป็ นกิจกรรมยามว่างหลังจากการทาอาชีพหลัก เพราะคนใน
ชุมชนส่วนใหญ่ทาอาชีพเกษตรกรรม (สวนยางพารา) ส่วนการเลี ้ยงนกนันเป็
้ นอาชีพเสริ มที่ยงั
สร้ างรายได้ ให้ คนในชุมชน และการเลี ้ยงนกกรงหัวจุกบุคคลที่เลี ้ยงส่วนจะเลี ้ยงด้ วยความชอบและ
ด้ วยใจรัก และชอบในเสน่ห์ของนกกรงหัวจุก จึงไม่สง่ ผลต่ออาชีพหลักของคนในชุมชน
2.การเลี ้ยงนกกรงหัวจุก ส่งเสริ มเศรษฐกิจในด้ านอาชีพ กล่าวได้ คือสามารถทาให้ คนใน
ชุมชนมีรายได้ เพิ่มขึ ้น นอกเหนือไปจากอาชีพหลัก (ยางพารา) การทากรงนก การขายหนอนนก
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การเพาะพันธุ์หนอนนก การผสมพันธุ์นกขาย และพืชผลด้ านเกษตร มีการเพาะปลูกกล้ วย
มะละกอ เพิ่มมากขึ ้น ทาให้ พืชผลทางการเกษตรมีราคาดีขึ ้นจากราคาปกติ
3.นกกรงหัวจุกเป็ นเศรษฐกิจของชุมชนอีกอย่างหนึ่ง ที่สามารถสร้ างรายได้ สร้ างอาชีพให้
คนในชุมชนได้ เป็ นอย่างดี ทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม ความเป็ นอยู่ ให้ ดีขึ ้น นกกรงหัวจุก ทาให้ คนใน
ชุมชนได้ กระชับความสัมพันธ์ และเป็ นการแลกเปลี่ยนประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละถิ่น เป็ นการ
อนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้ องถิ่น เชื่อว่าถ้ าเศรษฐกิจในชุมชนดี ก็จะส่งผลทาให้ เศรษฐกิจใน
สังคมดียิ่งขึ ้นเช่นกัน
ธัญญารัตน์ สมเกสร และคณะ นักเรี ยนโรงเรี ยนควนรุย จังหวัดนครศรี ธรรมราช พร้ อม
อาจารย์ที่ปรึกษา (2553) http://www.ysl-history.com/index1.php ได้ ศกึ ษาเรื่ อง นกกรงหัวจุก
กับชาวควนรุย : จากกรงแขวนชายคาถึงลานแข่งเสียง ผลการศึกษาพบว่า ในทางเศรษฐกิจบ้ าน
ควนรุ ยมีความคึกคักทางเศรษฐกิจขึ ้นมาก เนื่องจาก ประการแรกเกิดจากการขยายตัวของการ
เลี ้ยงนก ซึ่งส่งผลให้ เกิดอาชีพหลายอย่างที่ชาวบ้ านบางกลุ่มทาอย่างจริ งจังมากขึ ้น ได้ แก่ การ
เลี ้ยงนกขาย การทากรงนกขาย การเตรี ยมไม้ และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ สาหรับทากรงนก การตัดผ้ าคลุม
กรงนก การทาอุปกรณ์ประกอบกรงนก เช่น คอนนก การขายอาหารนก เป็ นต้ น นอกจากนี ้ในช่วง
เวลาเดียวกันการเลี ้ยงและการจัดแข่งขันเสียง นกกรงหัวจุกก็พฒ
ั นาขึ ้นในพื ้นที่อื่น ๆ ด้ วย ทาให้
การสืบเสาะหานกดี ๆ กรงสวยๆ มีอยูท่ วั่ ไป
ประการที่สองการจัดแข่งขันนกกรงหัวจุกในชุมชนที่มีอาทิตย์ละ 3 ครัง้ นัน้ ทาให้ เกิดอาชีพ
ค้ าขายขึ ้น ณ สนามแข่งเสียง เช่น แม่ค้าขายอาหาร ขายน ้าดื่มขายอาหารนก ขายอุปกรณ์การ
เลี ้ยงนก เป็ นต้ น วัน ๆ หนึง่ มีเงินสะพัดจากการซื ้อขายอาหาร น ้าดื่ม และอุปกรณ์การเลี ้ยงนกมาก
พอสมควร
ประการที่สาม ทุกวันผู้เลี ้ยงนกส่วนใหญ่ต้องหิ ้วกรงนกของตนมาที่ร้านน ้าชาในหมู่บ้าน
เพื่อมาพูดคุยและให้ นกได้ ฝึกประชันเสียงกัน ซึ่งไม่เพียงเจ้ าของร้ านน ้าชาจะมีรายได้ อย่ างเป็ น
กอบเป็ นกาเท่านัน้ แต่ชาวบ้ านหลายรายยังมีรายได้ จากการทาขนมส่งร้ านน ้าชา หรื อวางขายเอง
อีกด้ วย
ส่วนในทางสังคมก็พบว่าประการแรกพบว่าการเลี ้ยงนกกรงหัวจุกในยุคนี ้ดาเนินไปอย่าง
กว้ างขวาง คนทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สงู อายุ กลุ่มคนวัยกลางคน กลุ่มวัยรุ่น ต่างก็เลี ้ยงนกและมีกลุ่ม
การพูดคุยของตัวเอง รวมทังมี
้ ลกั ษณะการเลี ้ยง การพูดคุยและการมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเลี ้ยง
ต่างกันออกไป แต่กล่าวในภาพรวมได้ วา่ คนทุกกลุม่ ต่างใช้ เวลาว่างของตนในการเลี ้ยงนก เกิดเป็ น
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กลุ่มทางสังคมที่นามาทังความสุ
้
ขกายสบายใจ และเป็ นพื ้นที่ที่พวกเขาจะใช้ ปรึกษาหารื อปั ญหา
ต่าง ๆ ของเขาได้
ประการที่สองพบว่า การเลี ้ยงนกทาให้ เกิดเวทีประชาคมของหมู่บ้านโดยไม่ต้องมีการนัด
หมาย เวทีประชาคมดังกล่าวก็คือร้ านน ้าชาในหมูบ่ ้ าน 2 แห่งนัน่ เอง เพราะทุกวันผู้เลี ้ยงนกซึ่งมีอยู่
ทุกครัวเรื อนจะหมุนเวียนกันหิว้ กรงนกมาที่ร้านน ้าชา มีเรื่ องอะไรก็จะบอกเล่ากันแลกเปลี่ยน
ความคิดกัน และที่นี่เองทางราชการหรื อผู้ปกครองท้ องถิ่นมี อะไรจะแจ้ งให้ ชาวบ้ านทราบก็มาฝาก
ข่าวหรื อปิ ดประกาศไว้ ที่ร้านกาแฟหรื อต้ องการพบใครก็มารอพบได้ ที่นี่ และด้ วยเหตุนี ้ชาวบ้ าน
ควนรุยจึงเป็ นผู้ไม่ตกข่าว เพราะเมื่อไปร้ านกาแฟก็จะรู้หมด ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องใดก็ตาม
ประการที่สาม การเลี ้ยงนกกรงหัวจุกเป็ นกลไกสาคัญที่ทาให้ ชาวบ้ านมีความเป็ นปึ กแผ่น
และมีพลังพอที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยเหลือสังคมส่วนรวมได้ กล่าวคือการเลี ้ยงนกทา
ให้ เกิดผู้นาชุมชนที่ไม่เป็ นทางการขึ ้นหลายคน ผู้นาดังกล่าวนี ้ช่วยเหลือผู้เลี ้ยงนกในหลายๆ เรื่ อง
มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ รับความเคารพนับถือจากผู้เลี ้ยงนก เมื่อผู้นาออกปากเรื่ องอะไรผู้เลี ้ยงนก
มักจะให้ ความร่วมมือ นอกจากนี ้ความเข้ าอกเข้ าใจ การแลกเปลี่ยนความคิด การหยิบยื่นน ้าใจ
ให้ แก่กนั กล่าวได้ ว่าส่วนใหญ่เกิดจากการพบปะพูดคุย และการมีกิจกรรมร่วมกันในเรื่ องการเลี ้ยง
นกและแข่งขันนกทังสิ
้ ้น ดังนันจึ
้ งพบว่ากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ ต่อชุมชนหลายเรื่ องล้ วนมาจากผู้
เลี ้ยงนกประเด็นสุดท้ ายที่น่าจะกล่าวถึงที่สดุ คือ ชาวควนรุยสามารถรักษาให้ การแข่งขันนกกรง
หวงจุกเป็ นกิจกรรมของสังคมและไม่มีการเล่นการพนันที่กล่าวว่าเป็ นกิจกรรมของสังคมก็คือ การ
แข่งขันเกือบทุกนัดจะจัดขึ ้นเพื่อหาทุนให้ แก่กิจการสาธารณะ ทังในชุ
้ มชนและต่างชุมชน รวมทัง้
หน่วยราชการจากภายนอกด้ วย แม้ แต่การหาเงินสนับสนุนกิจกรรมของวัดในชุมชนใกล้ เคียงก็เคย
ทามาแล้ ว ทังที
้ ่บ้านควนรุ ยเป็ นชุมชนมุสลิมและผู้จัดการแข่งขันก็เป็ นชาวมุสลิมที่กล่าวว่าการ
แข่งขันนกกรงหัวจุกไม่มีการเล่นการพนันคือห้ ามทุกฝ่ ายเล่นการพนัน ไม่ว่าจะเป็ นผู้จดั ผู้ชม ผู้ส่ง
นกเข้ าแข่งขัน
เหตุที่การแข่งนกที่บ้านควนรุยมีลกั ษณะเด่นทัง้ 2 ประการก็เนื่องจากว่า การเริ่ มยุคลาน
แข่งเสียงของที่นี่เริ่ มต้ นด้ วยความเห็นชอบของคนหลายฝ่ าย ทังผู
้ ้ นาชุมชน ครู จากโรงเรี ยนใน
ชุมชน ดังนันผู
้ ้ รับผิดชอบดูแลการแข่งขันจึงรักษาคุณค่าของการเร่มิ ต้ นนันไว้
้ อย่างใคร่ครวญอีก
ประการหนึ่งผู้จดั การแข่งขัน ผู้เลี ้ยงนก และผู้ส่งนกเข้ าแข่งขันต่างทราบดีว่า กิจกรรมการเลี ้ยงนก
เป็ นสมบัติที่บรรพบุรุษส่งทอดมาถึงเขาด้ วยความรัก ไม่ใช่กิจกรรมที่รับมาจากภายนอกอย่าง
ชุมชนอื่น ๆ ดังนันเขาจึ
้
งไม่อาจทาให้ คณ
ุ ค่าที่บรรพบุรุษส่งทอดมาให้ เกิดความมัวหมองได้
อันวา ดูมิแด (2550) ได้ ศึกษาเรื่ อง เจตคติต่อการพนันฟุตบอลและพฤติกรรมการเล่น
พนันฟุตบอลของเยาวชนในจังหวัดปั ตตานี การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติตอ่ การ
พนันฟุตบอลและ พฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลของเยาวชนในจังหวัดปั ตตานี กลุ่มตัวอย่างเป็ น
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เยาวชนในจังหวัดปั ตตานี จานวน 400 คน จาแนกเป็ นเยาวชนที่เล่นพนันฟุตบอลและไม่เล่นพนัน
กลุ่มละ 200 คน เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีและการทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจยั พบว่า 1. เยาวชนมีระดับ
เจตคติต่อการพนันฟุตบอลในระดับปานกลางมากที่สุด ร้ อยละ 69.5 รองลงมามีเจตคติต่อการ
พนันระดับต่าและสูง ร้ อยละ 17.0 และ 13.5 ตามลาดับ ทังนี
้ ้เยาวชนที่เล่นการพนันฟุตบอลมีเจต
คติต่อการเล่นพนันฟุตบอลสูงกว่า เยาวชนที่ไม่เล่นพนันฟุตบอล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 2.
ปั จจัยด้ านประชากร ได้ แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ต่อเดือน ปั จจัยด้ านจิ ตวิทยาสังคมได้ แก่
ประสบการณ์ การเล่นพนันของตนเอง ปั จจัยสนับสนุน ได้ แก่ ความสนใจในกี ฬาฟุตบอล ทีม
ฟุตบอลที่ชื่นชอบ การติดต่อคบค้ าสมาคมกับผู้เล่นพนันฟุตบอล และการได้ รับข้ อมูลข่าวสาร
เกี่ ยวกับการแข่งขันฟุตบอล มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับเจตคติต่อการพนัน
ฟุตบอล 3. พฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลของเยาวชนในจังหวัดปั ตตานี พบว่า เยาวชนที่เล่น
พนันฟุตบอลร้ อยละ 94.5 เป็ นเพศชาย ส่วนใหญ์ร้ ูจกั การเล่นพนันฟุตบอลจากเพื่อน/คนรู้จกั เริ่ ม
เล่นพนันฟุตบอลเมื่ออายุน้อยที่สดุ 10 ปี ช่วงอายุ 14-18 ปี เป็ นช่วงที่เริ่ มเล่นพนันฟุตบอลมาก
ที่สุด เหตุผลที่เริ่ มเล่นพนันฟุตบอลและที่ยงั เล่นอยู่เพราะทาให้ มีความสนุกสนาน เร้ าใจในการ
เชียร์ ฟตุ บอล โดยเฉพาะฟุตบอลสโมสรต่างประเทศที่มีการถ่ายทอดสด ส่วนใหญ่เล่นพนันสัปดาห์
ละ 2 ครัง้ ๆ ละ 3-6 คูใ่ ช้ เงินสดในการพนัน จ่ายเงินก่อนการแข่งขัน แทงพนันกับโต๊ ะบอลด้ วย
ตนเอง อาศัยข้ อมูลจากหนังสือพิมพ์กีฬารายวันในการเล่นพนัน ไม่เคยถูกจับกุมทังนี
้ ้เยาวชนร้ อย
ละ 71 ต้ องการจะเลิกเล่นพนันฟุตบอล
ดลมนรรจน์ บากา และเกษตรชัย และหีม ( 2551) การศึกษาวิถีการดาเนินชีวิตของ
เยาวชนไทยมุส ลิ ม เพื่ อเสริ ม สร้ างสันติสุข ในสามจัง หวัดชายแดนภาคใต้ ข้ อค้ น พบเบื อ้ งต้ น
เยาวชนมุสลิมในปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1. มีวิถีชีวิตที่ขดั กับหลักการศาสนาอิสลาม 2.
มีวิถีชีวิตที่สอดคล้ องกับหลักการศาสนาอิสลาม เยาวชนกับสถานการณ์ไม่สงบ เยาวชนมีส่วนร่วม
จริ งตามที่ปรากฏในข่าว โดยมีสาเหตุที่สาคัญ 3 ประการ คือต้ องการค่าจ้ างในรู ปตัวเงินและยา
เสพติด ไม่มีผ้ ใู หญ่ดแู ล/อบรมสัง่ สอนอย่างใกล้ ชิด และรู้เท่าไม่ถึงการณ์/ถูกหลอก
สรุปผลการสังเคราะห์ การมีสว่ นร่วมในสถานการณ์ไม่สงบ : ต้ องการค่าจ้ าง ว่างงาน เพื่อ
ซื ้อยาเสพติด เล่นการพนัน เที่ยว อยูก่ บั เพื่อนและแฟน ตกแต่งรถจักรยานยนต์ ซื ้อเครื่ องแต่งกาย/
ประดับ ฯลฯ ถูกหลอก/เท่าไม่ถึงการณ์ มีการศึกษาต่า ได้ รับหลักคาสอนที่ ผิด/บิดเบือน ปลูก
จิตสานึกถึงชาตินิยม เจ้ าหน้ าที่รัฐฆ่าผู้บริ สทุ ธิ์ เจ้ าหน้ าที่รัฐทาลายศาสนา ภาษา ประเพณี ไม่ขดั
เกลาจิตใจเพราะละเลยปฏิบตั ศิ าสนกิจ ข่มขูจ่ ะฆ่าทังตนเองและครอบครั
้
ว ฯลฯ ขาดผู้ดแู ล/อบรม
สัง่ สอน พ่อแม่ไม่มีเวลา/อยู่กบั เพื่อน ห่างไกลญาติสนิท ไม่สนใจเพื่อนบ้ าน ละเลยกิจกรรมของ
ชุมชน ห่างไกลศาสนา ฯลฯ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง นกกรงหัวจุก พนันพื ้นบ้ านในสังคมมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ น
การวิจยั เชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) ในบทนี ้จะกล่าวถึงวิธีดาเนินการศึกษาวิจยั
ประกอบด้ วย ระเบียบวิธีวิจยั ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลาดับดังนี ้
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย / แนวทางการดาเนินงานวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) และระเบียบวิธีวิจยั
เชิงสารวจโดยการสังเกต การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง และจัดเวทีเลือกเปลี่ยนความคิดเห็น แล้ ว
นาเสนอในรูปแบบรายงานการวิจยั เชิงพรรณนา
การวิจัยเอกสาร ผู้วิจยั จะทาการศึกษาวิเคราะห์หนังสือ เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
โสตทัศนวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพนันในหลักการอิสลามและความเห็นของนักวิชาการเกี่ยวการ
พนันในรูปของการแข่งขันทัว่ ไปเพื่อวิเคราะห์การพนันในการแข่งขันนกกรงหัวจุก
การวิจัยภาคสนาม เป็ นการสารวจชุมชน การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยจะสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการแข่งขันนกกรงหัวจุก พนันพื ้นบ้ านในสังคมมุสลิมสาม
จังหวัดภาคใต้
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ประชาชนมุสลิมที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการเลี ้ยงและ
แข่ง ขัน นกกรงหัว จุก ในพื น้ ที่ ส ามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ปั ต ตานี ยะลา และนราธิ ว าส และ
บางส่วนของจังหวัดสงขลา
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น 4 กลุม่ คือ
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1- กลุม่ ผู้เลี ้ยงนกกรงหัวจุก โดยเฉพาะเพื่อการแข่งขัน จานวน 12 ท่าน
2- กลุม่ ผู้ได้ รับผลกระทบจากการเลี ้ยงนกกรงหัวจุก ทังผู
้ ้ เลี ้ยงและครอบครัว จานวน 10
ท่าน
3- กลุม่ เจ้ าหน้ าที่รัฐที่เกี่ยวข้ องกับการแข่งขัน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน หรื อเจ้ าที่ตารวจ จานวน 5
ท่าน
4- กลุม่ ผู้ร้ ูในพื ้นที่ เช่น นักวิชาการมุสลิม อิหม่าม โต๊ ะครู และดาโต๊ ะยุตธิ รรม จานวน 12
ท่าน
การสุ่มกลุ่มตัวอย่ าง
การสุม่ กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่มข้ างต้ น ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสุม่ ดังนี ้
สุม่ แบบบังเอิญ สาหรับกลุม่ ที่ 1 และกลุม่ ที่ 2 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 2 และ 3 เป็ น
หลัก
สุ่มแบบเจาะจง สาหรับกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 และ 5 เป็ น
หลัก ส่วนพื ้นที่ภาคสนามที่จะทาการศึกษาผู้วิจยั ใช้ วิธีการสุ่มแบบหลายขันตอน(สุ
้
ชาติ ประสิทธิ์
รัฐสิน , 2546 )ทังนี
้ ้เพื่อให้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่ที่ทาการศึกษา ดัง่ ตาราง
พืน้ ที่ / จังหวัด
ชมรม หรื อสมาคม
สนามแข่งขันระดับอาเภอ
ขึ ้นไป
สนามแข่งขันระดับตาบล
หรื อหมูบ่ ้ าน
รวมพืน้ ที่ท่ ศี ึกษา

ปั ตตานี
1
1

ยะลา
1
1

นราธิวาส
1
1

สงขลา
1
1

รวม
4
4

2

2

2

2

8

4

4

4

4

16

จากตารางข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ กาหนดพื ้นที่เก็บข้ อมูลภาคสนามเป็ นชมรมและสนามแข่งขัน
นกกรงหัวจุก ในแต่ละจังหวัด โดยจะลงพื ้นที่สมั ภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับชมรมหรื อสมาคมนกกรงหัว
จุกแต่ละจังหวัดๆละ 1 พื ้นที่ แล้ วลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลด้ วยการสังเกต ณ สนามแข่งขันระดับอาเภอขึ ้น
ไปในแต่ล ะจัง หวัดๆละ 1 พื น้ ที่ จากนัน้ เก็ บ ข้ อ มูล เพิ่ ม เติม ณ สนามแข่ง ขัน ระดับ ตาบลหรื อ
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หมูบ่ ้ าน จังหวัดละ 2 พื ้นที่ รวมพื ้นที่สี่จงั หวัด คือ ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ทังหมด
้
16
พื ้นที่
3.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจัยในครัง้ นีค้ ณะวิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์ อย่างมีโครงสร้ าง
และแบบสังเกต โดยมีรายละเอียดในการสร้ างดังนี ้
3.3.1 แบบสัมภาษณ์ มีวิธีการสร้ างดังนี ้
1. ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาครัง้ นี ้
2. นาข้ อมูลต่างๆที่ได้ มารวบรวมเพื่อกาหนดขอบเขตเนื ้อหา การสร้ างแบบสัมภาษณ์
3. นาแบบสัมภาษณ์ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบสัมภาษณ์
4. ปรับปรุงแก้ ไขแบบสัมภาษณ์ที่ได้ รับการแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญแล้ วลงเก็บข้ อมูล
3.3.2 แบบสังเกต
1. นาข้ อมูลต่างๆที่ได้ มารวบรวมเพื่อกาหนดขอบเขตเนื ้อหา การสร้ างแบบสังเกต
2. นาแบบสังเกตไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่ องมือ
3. ปรับปรุงแก้ ไขแบบสังเกตที่ได้ รับการแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญแล้ วลงเก็บข้ อมูล
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้ อมูลในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ดาเนินการดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับพนันพื ้นบ้ านนกกกรงหัวจุกและผลกระทบต่อชุมชนมุสลิม
2. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเก็บข้ อมูลภาคสนาม
3. สร้ างเครื่ องมือและพัฒนาเครื่ องมือวิจยั
4. เก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม
5. รวบรวมข้ อมูลและจัดกระทากับข้ อมูล
6. ทาการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้ อมูล
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7. จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่างและปรับปรุงแก้ ไข
8. จัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิเคราะห์และการสรุ ปผลที่ได้ จากการศึกษา
เอกสาร และการสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั แล้ วทาการแยกแยะและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตรวจสอบความครอบคลุมของข้ อมูล แล้ วนาเสนอในรูปแบบรายงาน
การวิจยั เชิงพรรณนา
3.6 แผนการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยในครัง้ นี ้ เริ่ มโครงการตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคน 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558
รวมระยะเวลาทังสิ
้ ้น 365 วัน คณะผู้วิจยั ได้ กาหนดกิจกรรม/ขันตอนการด
้
าเนินงานระยะเวลา 12
เดือน ดัง่ ตารางต่อไปนี ้
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทบทวน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อม
เขียนบทที่ 2 และ 3
ทาแผนที่ชุมชนเพื่อลงพื้นที่และบัญชีรายชื่อผู้ให้
ข้อมูลเบื้องต้น
ลงพื้นที่สังเกตแบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และ Focus group สนทนากลุ่ม ครั้งที่ 1
จังหวัดปัตตานีและสงขลา
จัดประชุมวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามเพื่อเขียน
รายงานวิจัยในส่วนจังหวัดปัตตานีและสงขลา
ลงพื้นที่สังเกตแบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และ Focus group สนทนากลุ่ม ครั้งที่ 2
จังหวัดยะลา
จัดประชุมวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามเพื่อเขียน
รายงานวิจัยในส่วนจังหวัดยะลา
ลงพื้นที่สังเกตแบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และ Focus group สนทนากลุ่ม ครั้งที่ 3
จังหวัดนราธิวาส

ระยะเวลา 12 เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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8.
9.

จัดประชุมวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามเพื่อเขียน
รายงานวิจัยในส่วนจังหวัดนราธิวาส
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามทั้งหมด

10. เขียน ร่าง( รายงานวิจัย(
11. เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ลงพื้นที่ และ Focus group
สนทนากลุ่ม ครั้งที่ 4 พื้นที่ตกหล่น
12. ปรับแก้/ปรับปรุงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

3.7 ข้ อจากัดของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านพื ้นที่ศกึ ษาที่กาหนดไว้ กว้ างเกินไปไม่สามารถได้ ข้อมูลในเชิงลึก
2. หัวข้ อการพนันนาหน้ าเป็ นอุปสรรค์ในการเก็บข้ อมูล เพราะสังคมส่วนมากเข้ าใจว่าไม่ใช่
การพนัน เนื่องจากผู้ร้ ูศาสนา เจ้ าหน้ าที่รัฐ มีสว่ นร่วมในการสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว
3. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับนกกรงหัวจุกมีจานวนจากัด
4. ไม่มีการบันทึกข้ อมูลเชิงสถิติหรื อตัวเลขเกี่ยวกับจานวนนกหรื อสนาม
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
ในบทนีผ้ ้ ูวิจัยจะกล่าวถึงผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คือ ศึกษาประวัติความ
เป็ นมา การเลี ้ยงนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ ศึกษาวิวฒ
ั นาการแข่งขัน และ
รู ปแบบการแข่งขันนกกรงหัวจุก ในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการ
แข่งขันนกกรงหัวจุก และศึกษาความเห็นและข้ อเสนอแนะของเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ และนักวิชาการ
มุสลิมต่อการแข่งขันนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ ซึง่ ผู้วิจยั จะนําเสนอตามลําดับ
ดังต่อไปนี ้
4.1. การเลีย้ งนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้
ในภาคใต้ ของประเทศไทยมีการนิยมเลี ย้ งนกกรงหัวจุกกัน โดยเฉพาะในสามจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่ตดิ กับมาเลเซีย คือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา มีการเลี ้ยงนกชนิดนี ้เป็ นเหมือน
หนึ่งในวัฒนธรรมและวิถีการดํารงชีวิตของผู้คนที่นนั่ (จริ ญาภรณ์ ช่วยเรื อง และชนิชา ปิ ยชยันต์,
2555) ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ขณะลงพื ้นที่ ผู้ให้ สมั ภาษณ์ทกุ คน ให้ ข้อมูลตรงกันว่า นกกรงหัว
จุกเป็ นที่นิยมของคนภาคใต้ มายาวนาน การเลี ้ยงนกกรงหัวจุกในภาคใต้ มีมาไม่น้อยกว่า 30 ปี
ข้ อมูลทางเอกสารระบุว่าการเลี ้ยงนกกรงหัวจุกในภาคใต้ ได้ รับอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้ าน
อย่างอินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย แต่การเลีย้ งนกกรงหัวจุกในภาคใต้ ของไทยเริ่ มต้ นเมื่อใดไม่
ปรากฏ ทราบแต่เ พี ย งว่า เป็ น ที่ นิ ย มเลี ย้ งกัน มานานแล้ ว เรี ย กได้ ว่า การเลี ย้ งนกกรงหัว จุก ได้
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพืน้ บ้ านภาคใต้ รวมถึง เป็ นกี ฬาอย่างหนึ่งของคน
ภาคใต้ ไปแล้ ว
ในจังหวัดภาคใต้ ของประเทศไทย โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ติดกับมาเลเซีย
คือ นราธิวาส ปั ตตานี และยะลา ซึ่งการเลีย้ งนกชนิดนี ้เป็ นเหมือนหนึ่งในวัฒนธรรมและวิถีการ
ดํารงชีวิตของผู้คนในพื ้นที่นี ้ นกกรงหัวจุกหากได้ รับการเลี ้ยงดูอย่างถูกต้ องจะสามารถมีอายุยืน
นานได้ ถึง 11 ปี จากการสัมภาษณ์ บังโกะ บ่อนํ ้าส้ ม รองประธานชมรมนกกรงหัวจุกอําเภอเทพา
บอกว่า อายุนกกรงหัวจุกยืนยาวถึง 25 ปี
ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นิยมเลี ้ยงไว้ ดเู ล่น เพลิดเพลินสนุกสนานเป็ น
เวลานานแล้ ว จากการบอกเล่าของผู้เลี ้ยงนกกรงหัวจุกบางท่านเล่าว่า สมัยก่อนช่วงฤดูการถือศีล


บังเลาะ บ่อน้ าส้ม อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา แบเฮง กะแว อาเภอยะรัง จังหวัดปั ตตานี ปะดอมะ อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา แบมัง อาเภอรื อเสาะ จังหวัดนราธิวาส
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อดในแต่ละวัน มีความรู้สึกว่าเวลายาวกว่าช่วงเวลาปกติจึงเลี ้ยงนกกรงหัวจุกไว้ ที่บ้านเพื่อความ
เพลิดเพลิน ช่วงเวลาที่ร้ ูสึกร่างกายอ่อนเพลียและกระหาย จะได้ ใช้ เวลาหมดไปด้ วยกิจกรรมและ
ความเพลิดเพลินกับการเลี ้ยงนกกรงหัวจุก แต่ในยุคนันการเลี
้
้ยงนกกรงหัวจุกยังไม่ได้ รับความนิยม
เท่ากับการเลี ้ยงนกเขาชวา แต่เมื่อราคานกเขาชวามีราคาสูงขึ ้น ทําให้ ชาวบ้ านที่ไม่มีเงินทุน
เพียงพอ จึงเริ่มนิยมเลี ้ยงนกกรงหัวจุกอย่างแพร่หลายราว 20 ปี ที่ผ่านมาจนเป็ นที่นิยมเลี ้ยงกันทุก
วัย เกือบทุกครอบครัวจะแขวนนกกรงหัวจุกไว้ หน้ าบ้ าน จนกลายเป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชาวบ้ านในยุคปัจจุบนั
ในชุมชนมุสลิมสามจังหวัดชายแดนใต้ เราจะเห็นกรงนกที่แ ขวนอยู่หน้ าบ้ านเป็ นเรี ยงราย
ที่ มี ศิล ปะ อัน สวยงาม และมี เ สี ย งอัน ไพเราะจากกรงนัน้ ซึ่ง มี ค วามหลากหลาย เป็ น จัง หวะ
เปรี ยบเสมือนดนตรี ที่ได้ บรรเลง ยามเช้ าและเย็น และบางตัวจะมีศิลปะที่สวยงามที่วาดลวดลาย
บนตัวของธรรมชาติให้ มาเพื่อเป็ นการผ่อนคลายหู และสายตา มาแต่อดีตกาล ในแถบนี ้จะมีร้าน
นํ ้าชาเกือบทุกหมู่บ้าน ซึ่งเป็ นที่พบปะก่อนที่จะทํางาน และหลังของการทํางาน เพื่อ เป็ นการผ่อน
คลายของงานแต่ละวัน บางครัง้ เพื่อที่จะรู้ เหตุการณ์หรื อข่าวที่เกิดในสถานชุมชนและสถานที่รอบ
นอก หรื อเป็ นที่พบค้ าสมาคมของชุมชนนัน้ ๆก็ว่าได้ และบางที่จะมีของบันเทิงที่หลากหลาย เช่น
หมากรุก โทรทัศน์ วีดีโอ นกกรงหัวจุก และนกเขาชวา เป็ นต้ น
แบยา โต๊ ะมูเด็ง ยะรัง ปั ตตานี (สัมภาษณ์ เมื่อ 10 มิถนุ ายน 2558)ให้ ความเห็นว่า “นก
กรงหัวจุกเป็ นนกชนิ ดหนึ่งที ่เลี ้ยงง่าย มี เสี ยงที ่ไพเราะ และมี เสี ยงที ่หลากหลาย ฟังแล้วจะทาให้
ผ่อนคลายได้ ซึ่ งก่อนหน้านัน้ มี ผู้เลี ้ยงเป็ นสัตว์ เลี ้ยงที ่แขวนตามระเบี ยงบ้าน ตามหน้าต่าง ร้านน้า
ชา โดยเฉพาะในช่ วงที ่ราคายางดี คนในพื ้นที ่มีกาลังพอที ่ซื้ อนกมาแขวนเล่นเพื ่อเป็ นการผ่อน
คลายหลังกรี ดยาง แต่ในปัจจุบนั ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นกกรงหัวจุกเป็ นนกที ่มี การเลี ้ยง
มากรองลงมาจากนกเขาชวา จากการลงพื ้นที ่เก็บข้อมูลภาคสนาม ทัง้ การสังเกตและสัมภาษณ์
พบว่า การเลี ้ยงนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิ มสามจังหวัดภาคใต้ปัจจุบนั เบาบางลง สนามแข่งจาก
ในอดี ตหนึ่งถึ งสองปี ที ่ผ่านมามี นกแขวนในสนามเป็ นร้ อยตัว ปัจจุบนั เหลื อแค่ สี ่สิบถึงห้าสิ บตัว
เท่านัน้ ”
เด๊ ะแอ โสร่ง และแบเฮง กะแว(สัมภาษณ์ เมื่อ 10 มิถนุ ายน 2558)ให้ ข้อมูลตรงกันว่า “ใน
สมัยรัฐบาลทักษิ ณ ชิ นวัตร์ เป็ นนายกรัฐมนตรี คนที ่มีสวนยางมี รายได้มากขึ้ นเพราะราคาขี ้ยาง
ร้อยกว่าบาททาให้คนในพืน้ ที ่ภาคใต้มีการเลี ้ยงนกกรงหัวจุกกันอย่างแพร่ หลาย นกกรงหัวจุกเป็ น
ที ต่ อ้ งการของตลาดมาก ทาให้นกกรงหัวจุก จากภาคเหนื อ และอี สาน เกื อบสูญพันธ์ กระทัง่ ทาให้
กรมสัตว์ ป่าและพันธ์ พืชจาเป็ นต้องออกกฎหมายเพื ่อการคุ้มครองนกกรงหัวจุกเข้ามาเป็ นสัตว์
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สงวนจนทาให้มีลกั ลอบนานกกรงหัวจุกจากต่างประเทศ เช่นพม่า กัมพูชา ลาว เพือ่ นามาแข่ งขัน
ในสามจังหวัดชายแดนใต้และพืน้ ที อ่ ืน่ ๆ”
การเลี ้ยงนกกกรงหัวจุกอย่างแพร่ หลายนัน้ บางคนเลี ้ยงเพื่อการบันเทิง บางคนเลี ้ยงเพื่อ
แข่งขัน บ้ างก็เลี ้ยงเพื่อเป็ นอาชีพเสริ ม บ้ างก็เลี ้ยงเพื่อคบค้ าสมาคมกับพักพวก ฯลฯ ทําให้ ในช่วง
ระยะหนึง่ เกิดการแพร่ระบาดอย่างแพร่หลายทัว่ ทังสามจั
้
งหวัดชายแดนใต้ แต่ปัจจุบนั การเลี ้ยงนก
กรงดู ซบเซา เบาบาง ไม่เหมือนในอดีต 2-3 ปี ที่ผ่านมา จากการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ ข้อมูลว่า
สาเหตุที่การเลี ้ยงนกกรงหัวจุกดูซบเซาลงเพราะคนไม่มีกําลังซื ้อเนื่องจากราคายางถูก ตอนที่ ราคา
ยางแพงคนในพื ้นที่มีเงินซื ้อนกมาแข่งกัน ส่วนคนที่พอมีเงินหันไปเล่นนกเขาชวาเหมือนเดิม คนที่
ไม่มีฐานะไม่สามารถซื ้อนกเขาชวามาเลี ้ยงได้ เพราะมีราคาแพงหลักหมื่นเป็ นอย่างตํ่า แต่นกกรง
หัวจุกคนธรรมดาก็สามารถเลี ้ยงได้ เนื่องจากราคานกกรงหัวจุกมีตงแต่
ั ้ หลักร้ อยบาทขึน้ ไป
นอกจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่าแล้ วมีบางคนเลิกวงการแข่งนกเพราะมีการฉ้ อโกงของ
คณะกรรมการที่จดั การแข่งขันที่ไม่คอ่ ยเป็ นธรรม หลายคนให้ ข้อมูลตรงกันว่ากรรมการอยู่ข้างไหน
ก็ได้ ฝั่งนันเขายั
้
งบอกว่าการแข่งขันก็เป็ นแบบนี ้ทุกวงการ นกเขาชวา นกกรง นกบินหลา สุดท้ าย
คนก็เลยค่อยๆเลิกกันไป เหลือไว้ แขวนเล่นหน้ าบ้ านไม่ได้ พาไปแข่งที่ไหนอีก ถ้ าไปก็พลางๆไปพบ
เพื่อนๆที่เคยรู้ จกั ไม่ได้ คิดจะไปแข่งเอาชนะ(แบยา โต๊ ะมูเด็ง และเด๊ ะแอ โสร่ ง, สัมภาษณ์ เมื่อ 10
มิถนุ ายน 2558)
แบมัง ยะรัง ปั ตตานี (สัมภาษณ์ เมื่อ 18 พฤษภาคม 2558) ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้ อโกง
การแข่งขันนกกรงหัวจุก ว่า “ความจริ งการแข่ งขันนกกรงหัวจุก มี ความแตกต่างจากการแข่ งขัน
นกเขาชวา เนื อ่ งจากกรรมการผูใ้ ห้คะแนนกับผูท้ ีแ่ ข่งขันได้รู้กลวิ ธีของการแข่งขัน ทาให้การแข่ งขัน
นกกรงหัวจุกมี การฉ้อโกงได้ยากกว่าแต่ก็ยงั มี ถ้าหากมี การโกงกันหรื อการสอดใต้โต๊ ะหมายความ
ว่า การโกงคะแนนเพือ่ จะให้เข้ารอบชิ งชนะเลิ ศ หรื อหวังที ่จะได้รางวัล หรื อยกระดับราคาของนก
กรงกระหัวจุก ทาให้ผู้เล่นไม่พอใจจึ งไม่เข้ามาแข่ งขันอี กเลย ทาให้ผู้ที่จดั การแข่งขันขาดทุน การ
ขาดทุนหลายๆครั้งทาให้ต้องล้มเลิ ก และยังทาให้ผู้ที่อยู่ในพื น้ ที ่ใกล้เคี ยงกับสนามแข่งก็ไม่มาแข่ง
และนีค้ ือปัจจัยหนึ่งทาให้การเลีย้ งนกกรงหัวจุกน้อยลง”
อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ การเลี ้ยงนกกรงหัวจุกในพื ้นที่ภาคใต้ ลดลง เพราะการเลิกเล่นนก
ของผู้ใหญ่ หรื อนักเล่นนกอาวุโส ทําให้ ไม่มีผ้ สู านต่อจากเยาวชนรุ่ นใหม่ เมื่อเยาวชนในพื ้นที่เกิด
ความระแวงเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ที่ พ วกเขาเข้ า ใจว่า คอยมาจับ แพะในหมู่บ้ า น เยาวชนบางรายเลย
จําเป็ นต้ องออกนอกพืน้ ที่ไม่ว่าจะเป็ น การออกไปทํางานต่างจังหวัด ต่างประเทศ บ้ างก็ออกไป
ศึกษาต่อ เป็ นต้ น
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นอกจากนันแล้
้ วยังมีบางคนที่ต้องเลิกเลี ้ยงเพราะเชื่อโต๊ ะครูว่าการเลี ้ยงนกหะรอม เป็ นสิ่ง
ต้ องห้ าม แบเฮง กะแว (สัมภาษณ์ เมื่อ 10 มิถนุ ายน 2558)เล่าว่า “เมื ่อก่อนผมเองก็เคยเลี ้ยงนก
แต่พอไปฟังบรรยายศาสนา ว่ าเลี ้ยงไม่ได้ เป็ นการทรมานสัตว์ เพราะนกมันก็ต้องการความเป็ น
อิ สระ และมันก็มีอารมณ์ ตอ้ งการนกตัวเมี ย ถ้าตัวเมี ยก็ต้องการตัวผู้ ดังนัน้ ถ้าเลี ้ยงก็ต้องเลี ้ยงเป็ น
คู่ในรังเดี ยวกัน ส่วนการโยงนกหรื อแข่ งขันก็ เป็ นพนัน เพราะต้องเสี ยค่าเสา จึ งต้องหยุดเลี ้ยงใน
ทีส่ ดุ ”
อย่า งไรก็ ต าม จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูเคยเลี ย้ งนกกรงหัว จุก จัง หวัดปั ต ตานี ไ ด้ ข้อ มูล ว่า
ปัจจุบนั สามจังหวัดไม่คกึ คักเหมือนในอดีต ถ้ ามีก็จะเป็ นคนที่เลี ้ยงเป็ นอาชีพ ก็ยงั มีคนสามจังหวัด
แต่ไม่มากนักที่พานกกกรงหัวจุกไปแข่งขันต่างจังหวัด โดยเฉพาะภาคใต้ ตอนบน ภูเก็ต นครฯ เป็ น
ต้ น ทําให้ การแข่งขันนกกรงหัวจุกกลับไปคึกคักแถวจังหวัดสงขลาขึ ้นไป ข้ อมูลดังกล่าวสอดคล้ อง
กับข้ อมูลที่ได้ จาก บังโก๊ ะ บ่อนํ ้าส้ ม รองประธานชมรมผู้เลีย้ งนกกรงหัวจุกอําเภอเทพา จังหวัด
สงขลา(สัมภาษณ์ เมื่อ 8 มิถนุ ายน 2558) ที่ให้ ข้อมูลว่า “จังหวัดสงขลามี ชมรมนกกรงหัวจุกระดับ
จังหวัดและระดับอาเภอทุกอาเภอ ซึ่ งในระดับจังหวัดปัจจุบนั มี พี ่ชาติ หรื อ สท.ประจักษ์ ชูแก้ว
เป็ นประธานชมรม ส่วนทีอ่ าเภอเทพาก็มีคณ
ุ สรรเสริ ญ เมาะสนิ พรุลมุ พี เป็ นประธาน ผมเป็ นรอง
ประธาน”
นอกจากนี ้ บังโก๊ ะ บ่อนํ ้าส้ ม (สัมภาษณ์ เมื่อ 8 มิถนุ ายน 2558)ยังบอกว่า “ชมรมนกกรง
หัว จุ ก มี ง บประมาณสนับ สนุน จาก องค์ ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด หรื อ อบจ. ในแต่ ล ะปี ได้ง บ
สนั บ สนุ น ชมรมผู้ เ ลี ้ ย งนกกรงหั ว จุ ก เป็ นเงิ นถึ ง หกแสนบาท สนับ สนุ น ในส่ ว นท านุ บ ารุ ง
ศิ ล ปวัฒ นธรรม เพื ่อให้ท างชมรมน าไปเป็ นทุน ในการจัด การแข่ ง ขัน ในแต่ ล ะโซน การให้เ งิ น
สนับสนุนชมรมนกกรงหัวจุกทาให้ได้เปรี ยบทางการเมื องอี กด้วยเพราะคนที ่เลี ้ยงนกกรงหัวจุกมี ทกุ
ระดับและเกื อบทุกพืน้ ที ”่
แบมัง ยะรัง ปั ตตานี (สัมภาษณ์ เมื่อ 18 พฤษภาคม 2558) บอกว่า “ท่านมี รายได้จาก
การแข่ งขันนกกรงหัวจุกที ่เคยได้ เก็บได้จากเหลื อใช้ในแต่ละเดื อนถึง 15,000บาท ต่อเดื อน และ
บางคนถึ ง 30,000 บาท แต่บางคนก็มีการขาดทุน และรายได้ ของผู้ที่จัดการแข่ งขัน ซึ่ งเป็ นผู้
ลงทุนเสมื อนกับการทาธุรกิ จ บางครั้งได้กาไรเป็ นกอบเป็ นกา บางครั้งก็ขาดทุน แต่ส่วนมากแล้ว
ผูจ้ ดั การแข่งขันจะได้กาไรมากกว่าขาดทุน”
การเลี ้ยงนกกรงหัวจุกในสามจังหวัดภาคใต้ จะมีอยู่ทกุ ระดับและทุกกลุ่ม ผู้เลี ้ยงนกกรงได้
รวมกลุ่มและจัดตังเป็
้ นชมรมประจําหมู่บ้าน จะมีร้านค้ าเป็ นแหล่งศูนย์รวมในการพบปะกลุ่ม
สมาชิกภายในร้ านมีการบริ การซื ้อขายกรงนก ผ้ าคลุมกรง ยาบํารุง อาหารนก และสิ่งที่ขาดไม่ได้
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คือ ร้ านสภากาแฟ นอกจากนัน้ ภายในร้ านจะเป็ นแหล่งรวมนกจากสมาชิกและผู้ที่สนใจมาฝาก
ขายให้ กบั ลูกค้ าที่แสวงหานกสายพันธุ์ดี ๆ เพื่อจะนําไปเลี ้ยงต่อในการแข่งขัน
ส่วนจํานวนนกกรงหัวจุกและสนามแข่งขันที่แน่นอนยังไม่ได้ รับการสํารวจและระบุตวั เลข
อย่างชัดเจนจากหน่วยงานใด หากแต่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตขณะลงพื ้นที่ พบว่า
การเลี ้ยงนกกรงจุกของประชาชนมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ จะขึ ้นลงตามกระแสและเศรษฐกิจเป็ น
สําคัญ ในยามเศรษฐกิจดี ราคายางสูงคนเลีย้ งนกก็จะเพิ่ม ขึน้ เนื่องจากประชาชนมุสลิม สาม
จังหวัดภาคใต้ สว่ นใหญ่มีอาชีพกรี ดยาง เมื่อยางราคาดีมีรายได้ เพียงพอประชาชนส่วนหนึ่งก็เลี ้ยง
นกเพื่อการพักผ่อน แต่เมื่อราคายางตํ่าทําให้ การเลี ้ยงนกลดลงเพราะต้ องหางานเสริ มเพื่อให้ ทนั
กับรายจ่ายของครอบครัว
ส่วนผู้ที่มีฐานะปานกลาง ที่ไม่กระทบกับรายจ่ายภายในครอบครัวเนื่องจากราคายางดังที่
กล่าวมา กลุม่ นี ้จะเลี ้ยงนกกรงเพื่อการแข่งขัน ล่ ารางวัลในแต่ละสนามมากว่าเลี ้ยงเพื่อผ่อนคลาย
หรื อดูเล่น และคนกลุม่ นี ้จะมีนกกรงหัวจุกคนละไม่น้อยกว่าสองถึงสามตัว บางรายเป็ นสิบตัวแขวน
เรี ยงรายรอบๆบ้ าน(สังเกตจากการลงพื ้นที่ เมือวันที่ 15-20 สิงหาคม พ.ศ.2558) นอกจากนันนก
้
กรงแต่ละตัวก็มีชื่อชัดเจนเพื่อเป็ นที่ร้ ู จักในสนามแข่งขัน และใช้ เรี ยกนกเพื่อกระตุ้นให้ นกขยันร้ อง
ขณะแข่งขัน จากการสัมภาษณ์บงั โกะ บ่อนํ ้าส้ ม (สัมภาษณ์เมือวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559)และ
แบเลาะ หน้ า มอ.ปั ตตานี (สัมภาษณ์เมือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559) ให้ ข้อมูลตรงกันว่าจํานวน
นกกรงหัวจุกไม่สามารถระบุตวั เลขที่ชดั เจนได้ นอกจากประมาณการรายคนที่เลี ้ยงนกกรงหัวจุก
เฉลี่ยรายละ 5-10 ตัว และจํานวนผู้ที่ตระเวนนํานกกรงมาแข่งขันในระดับอําเภอเป็ นประจํ า
ประมาณ 500 ราย
ส่วนสนามแข่งขันในพื ้นที่สามจังหวัดก็ยงั ไม่มีการสํารวจเช่ นกัน จากการสัมภาษณ์เซียน
นก พบว่า สนามแข่งขันกระจัดกระจายอยู่ทกุ ตําบล บางตําบลมีมากกว่าหนึ่งสนาม ซึ่งเป็ นสนาม
ขาดเล็กรองรับนกไม่เ กิ นหนึ่ง ร้ อยตัว โดยปกติสนามตามหมู่บ้านหรื อตําบลจะเป็ นสนามซ้ อม
ตระเวนจัดการทังเดื
้ อนเพื่อให้ นกเคยชินกับสนามแข่งขันเล็กๆก่อน ตัวที่ชนะในสนามเล็กก็จะขยับ
ไปแข่งขันในระดับใหญ่ขึ ้น ค่าโยงหรื อค่าสมัครสนามซ้ อมเริ่ มตังแต่
้ 50 -200 บาท ส่วนรางวัลหรื อ
ค่าเลี ้ยงดูนก ที่หนึ่งไม่เกิน 3 พันบาท รางที่สอง 2 พัน และรางวัลที่สาม 1 พัน เป็ นต้ น(บังโกะ บ่อ
นํ ้าส้ ม สัมภาษณ์เมือวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2558)
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นอกจากนี ้มีสนามแข่งนกระดับอําเภอๆละ ประมาณ 10 สนามแข่งขัน สนามระดับอําเภอ
มีเซียนนกมาร่วมแข่งขันจากต่างจังหวัด แต่ละสนามรองรับนกได้ ไม่น้อยกว่า 500 ตัว ส่วนค่าโยง
หรื อค่าสมัคร เริ่มตังแต่
้ หลักร้ อยจนถึงหลักพันบาท ส่วนรางวัลหรื อค่าเลี ้ยงดูนก ในบางสนามพุ่งถึง
หลักหมื่นบาท ( แบเลาะ ปัตตานี สัมภาษณ์เมือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559)
ส่วนสนามแข่งระดับจังหวัดจนถึงระดับอาเซี่ยนจะเลือกจัดการแข่งขันในอําเภอเมืองของ
แต่ละจังหวัด เช่น หน้ าโรงแรม ซีเอส อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี สนามช้ างเผือก เทศบาลนคร
ยะลา และสนามโนราห์ อํ า เภอหาดใหญ่ เป็ นต้ น และในบางโอกาสก็ จัด การแข่ง ขัน ในสนาม
มหาวิ ท ยาลัย เช่น มหาวิ ท ยาสงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี เป็ น ต้ น ( แบเลาะ ปั ต ตานี
สัมภาษณ์เมือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559)
4.2 วิวัฒนาการและรู ปแบบการแข่ งขันนกกรงหัวจุกจังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการศึกษาเอกสารและลงพื ้นที่สมั ภาษณ์ เกี่ยวกับประวัติการแข่งขันนกกรงหัวจุก ใน
พื ้นที่สามจังหวัดภาคใต้ พบว่า ประมาณ ปี พ.ศ. 2504 ที่ภาคใต้ แต่ก่อนจะนํามาเล่นให้ นกตีกัน
ต่อสู้กนั แบบเดียวกับไก่ชนแพะชนวัวชนเริ่ มที่จงั หวัดสตูลก่อนแล้ วแพร่กระจายไปที่จงั หวัดสงขลา
นครศรี ธรรมราช กระบี่(โดยเฉพาะที่กระบี่มีนกกรงหัวจุกเสียงดีคอ่ นข้ างมาก) และนราธิวาส โดย
จับนกป่ ามาจิกตีกนั ด้ วยการปล่อยในกรงขนาดใหญ่ให้ นกกรงหัวจุก 2 ตัว จิกตีกนั เนื่องจากนิสยั
เดิมนกกรงหัวจุกเป็ นนกดุร้ายชอบจิกตีเอาชนะกัน นกกรงหัวจุกจะต่อสู้จิกตีกันด้ วยเหตุผล 2
ประการคื อ ประการแรกแย่ ง ชิ ง ตัว ผู้ หรื อ ตัว เมี ย ประการที่ ส องแย่ ง ความเป็ นใหญ่ (siriwut
sotomad.2012)
ต่อมาพี่น้องมุสลิมที่อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาสได้ นํานกกรงหัวจุกไปต่อสู้ตีกันที่
รัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย กระทัง่ พ.ศ. 2515 ชาวจังหวัดสงขลาได้ คดิ เล่นแบบใหม่โดยให้ แข่งขัน
เสียงร้ องแบบเดียวกับแข่งขันเสียงนกเขาชวาโดยคิดกติกาการแข่งขันไว้ 2 แนวทางใช้ วิธีปลดนกที่
ไม่ร้องออกจากสนามแข่งขันกับแข่งขัน 4 ยกเพื่อหานกที่ร้องชนะ
เริ่ มมีการแข่งขันเสียงร้ องของนกกรงหัวจุกครัง้ แรกที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ
พ.ศ. 2519 และใน พ.ศ. 2520 เริ่ มมีการรวมตัวเป็ นชมรมนกกรงหัวจุกที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
โดยมีนายประชิต ดวงแข เป็ นประธานชมรมคนแรก ใน 14 จังหวัดภาคใต้ มีชมรมทุกจังหวัดและ
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บางจังหวัดมีหลายชมรมนิยมเลี ้ยงและเล่นแทบทุกหมู่บ้านทุกตําบลทุกอําเภอของจังหวัด ( กมล
คงทอง และนภดล ทิพยรัตน์, 2552 )
การแข่งขันเสียงร้ องของนกกรงหัวจุกได้ แพร่กระจายมาที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี ภูเก็ต พังงา
กระบี่ สตูล สงขลา นราธิวาส ต่อมาการแข่งขันเสียงร้ องของนกกรงหัวจุกได้ แพร่หลายมาที่ภาค
กลาง ที่กรุงเทพฯมีการตังชมรมนกกรงหั
้
วจุกเป็ นแห่งแรกและได้ จดั แข่งขันนกกรงหัวจุกครัง้ แรกที่
สวนจตุจกั รเมื่อ พ.ศ. 2524 และเริ่ มมีการตังชมรมต่
้
างๆไปในทุกๆจังหวัดในภาคกลางและแพร่ไป
ทางภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงใหม่ กําแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ฯลฯ ส่วนที่ภาคอีสานมี
ค่อนข้ างน้ อย
การแข่งขันนกกรงหัวจุกได้ รับการยอมรับว่าเป็ นกีฬาชนิดหนึ่งที่มีผ้ คู นให้ ความสนใจทัง้
ชาวไทยและชาวต่างชาติ มีการจัดงานแข่งขันประชันเสียงกันทัว่ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นในกรุงเทพฯ
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ในแต่ละวันผู้เลี ้ยงนกจะตระเวนไปแข่งขันกันทังสั
้ ปดาห์
ในแต่ละตําบล ส่วนระดับอําเภอจะมีรายการแข่งขันเป็ นโซนๆไป
มีชมรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ นกกรงหัวจุกทัว่ ประเทศนับเป็ นร้ อยๆ ชมรม และสิ่งที่ยิ่งใหญ่
เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ การได้ รับการโปรดเกล้ าพระราชทานถ้ วยเป็ นรางวัลแก่ผ้ ทู ี่ชนะการแข่งขัน มี
ตังแต่
้ ถ้วยของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ถ้ วยของพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซึ่งสร้ าง
ความปลาบปลื ้มและเป็ นเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูลของผู้ที่ได้ ครอบครอง ถ้ วยพระราชทานวงการนก
กรงหัวจุกจัดได้ ว่าเป็ นวงการที่ ไ ด้ รับความนิยมจากคนไทยทัง้ ประเทศเป็ นจํ านวนมาก และมี
แนวโน้ มว่าจะได้ รับความนิยมแพร่ขยายมากขึ ้น มีการจัดรายการแข่งขันติดกันและต่อเนื่องตลอด
ทังปี
้ มีผ้ ใู หญ่ในบ้ านเมืองให้ การสนับสนุนหลายท่าน ซึ่งส่งผลให้ วงการกีฬานกกรงหัวจุกเป็ นกีฬา
ที่ส ร้ างความสนุกสนานและเป็ นการสร้ างความสามัคคีให้ กับคนในชาติไ ด้ เป็ นอย่างดี ( siriwut
sotomad.2012 และรอฮานี ดาโอ๊ ะ ประสิทธิ์ รัตนมณี และนิปาตีเมาะ หะยีหามะ,2553 )
นอกจากนีม้ ี ข้อมูล จาการลงพืน้ ที่สัมภาษณ์ ว่า การแข่ง ขันนกกรงหัวจุกเกิ ดขึน้ ในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ นานกว่าสามสิบ ปี มาแล้ ว แต่การแข่งขันในอดีตมีการแข่งขันเสียงโท๊ ด อย่าง
เดียว หมายถึงขอให้ ออกเสียง ก็นบั ว่าเป็ นคะแนนแล้ ว ไม่เหมือนกับปั จจุบนั ที่กําหนดการแข่งขัน


ที่จงั หวัดสตูลเคยเล่นนกกรงหัวจุกแบบต่อสู้กนั มาก่อน
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เป็ นประเภทต่างๆ เช่นการแข่งขันประเภทโท๊ ดเสียงการแข่งขันประเภทมาราทอน และการแข่ งขัน
ประเภทเสียงทอง(แบมัง ยะรัง , สัมภาษณ์ เมื่อ 18 พฤษภาคม 2558และบังโก๊ ะ บ่อนํา้ ส้ ม ,
สัมภาษณ์ เมื่อ 8 มิถนุ ายน 2558)
การแข่งขันประเภทโท๊ ดเสียง เป็ นการแข่งขัน ที่ประเภทแรก หรื อการแข่งขันแรกๆ ของการ
แข่งขันนกกรงหัวจุก ซึ่งจะแบ่งเป็ น ยุ คต่างๆ เป็ น สองยุคด้ วยกันการแข่ งขันโท๊ ดยุคแรกหรื อ ยุค
ประถมวัย ซึง่ จะมีรูปแบบการแข่งขันการแปล่งเสียงของนกกรงหัวจุกออกมาโดยไม่จําเป็ นต้ องเป็ น
วรรคๆ เพียงแค่ออกเสี ยงให้ ไ ด้ ยินก็ไ ด้ คะแนน การแข่ง ขันโท๊ ดที่มี อยู่ในปั จจุบันทั่ว ไปของสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะมีรูปแบบของการแข่ งขัน การแปล่งเสียงออกมาเป็ นวรรคๆ ซึ่งแต่ละ
วรรคมีสามคําที่ตดิ ต่อกันจึงจะได้ นบั ว่าเป็ น 1 คะแนน เช่น ปิ กกวยเจี๋ยว เป็ นต้ น
ทังสองยุ
้
คนี ้จะมีความแตกต่างในด้ านการเปล่งเสียงเพียงอย่างเดียว ส่วนการจับเวลาและ
จํานวนยกจะเหมือนกัน การจับเวลาจะใช้ กะลาที่มีรูใส่ลงไปในนํ ้าเมื่อกะลาจมก็ถือเป็ นหมดยก
หากเราจะวัดกับเวลาในนาฬิกา จะวัดได้ ประมาน 18-20 วินาที ต่อยก และจะมี 4 ยก และต้ องการ
เพียง 8 คะแนน มีบางสถานที่ต้องการ 10 คะแนน ภายใน 4 ยก แล้ วจะมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
โดยการแข่งขันจะเหมือนกับรอบแรก โดยมี 4 ยก ต้ องการเพียง 8 หรื อ 10คะแนนเช่นกัน
ส่วนการแข่งขันประเภทที่สอง คือการแข่งขันประเภทมาราทอน ซึ่งเป็ นการแข่งขันโดยมี
รอบเดียวจบ และนกตัวไหนที่ได้ เปล่ งออกเสียงได้ มากที่สดุ ในเวลาที่กําหนดให้ จะเป็ นผู้ชนะโดย
นับ 1 วรรค 1 คะแนน ซึง่ จะใช้ เวลาโดยใช้ กะลาที่มีรูใสในนํ ้าเป็ นตัววัดเวลาเช่นกัน
ส่วนการแข่งขันประเภทที่สาม เป็ นการแข่งขันประเภทเสียงทอง ซึ่งประเภทนี จ้ ะมีความ
ซับซ้ อนนิดหน่อย โดยจะดูถึงบุคลิกพร้ อมกับเสียงของนกกรงหัวจุกที่เปล่งออกมาได้ ชดั เจน
บังรุสลี กูบู (สัมภาษณ์เมื่อ 12 ตุลาคม 2558 )ให้ ข้อมูลว่าประวัติความเป็ นมาเกี่ยวกับ
การการเลี ้ยงและการแข่งขันนกกรงหัวจุกในพื ้นที่ภาคใต้ ว่า “ประวัติความเป็ นมาเกี ่ยวกับการการ
เลี ้ยงนกกรงหัวจุกนัน้ เท่าที ่ผมรู้ คือส่วนใหญ่เขาเล่นกันมานานแล้ว เริ่ มแรกคนเขาเล่นนกกรงกัน
แถวหมู่บ้านเท่านัน้ ทราบมาว่าศูนย์ ใหญ่ ของนกกรงหัวจุกอยู่ที่กูแบอี เตะ ผมเองก็ไปเล่นที ่กูแบอี
เตะอยู่เหมื อนกัน แต่ก่อนที ่จงั หวัดยะลาไม่ค่อยมี คนเล่นนกกัน แต่จะมี เยอะที ่จังหวัดปัตตานี แต่
สาหรับสมัยก่อนนัน้ การแข่งขันไม่ได้เล่นประชันเสี ยงกันเหมื อนปัจจุบนั แต่คนเขาจะแข่งขันด้วย
การชนนกกันเหมื อนในประเทศจี น โดยการเอานกใส่ในกรงเล็กๆเพือ่ ชนกัน พอคนหลังๆเขาก็ได้คิด
เปลี ย่ นแปลงรู ปแบบจากการชนกันมาเป็ นประชันเสี ยงแทน อย่างที เ่ ห็นกันในปัจจุบนั ”

49

แบมัง ยะรัง( สัมภาษณ์ เมื่อ 18 พฤษภาคม 2558)ยังได้ บอกอีกว่า “ผมเองได้ตระเวน
แข่งขันในระยะเวลาประมาณสิ บสามปี ผมได้ไปแข่งขันในวาระต่างๆมากมาย ไม่ว่าเป็ นการกุศล
ชมรม หรื อการแข่งขันตามหมู่บา้ น ไม่เว้นแม้การกุศลเพือ่ การสร้างมัสยิ ด”
ดังกล่าวนันมี
้ ความสอดคล้ องกับบังเลาะ นาเกาะ (สัมภาษณ์ เมื่อ 1 มิถนุ ายน 2558)ที่
บอกว่า “การแข่ งขัน นกกรงหัวจุ กในปั จ จุ บันมี อยู่ อย่ างแพร่ หลาย และได้มีการจัดการแข่ ง ขัน
กระจัดกระจายทัว่ ทัง้ สามจังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดรอบนอก มี การจัดในวาระต่างๆ เช่น การ
แข่ งขันเพื ่อเป็ นการบริ จาคเพือ่ การกุศลของ ตะดี กา เด็กกาพร้ า การบริ จาคสร้ างอาคารเรี ยน ไม่
เว้นแต่มสั ยิ ดซึ่งได้ยินว่ามี การจัดแข่งขันเพือ่ สมทบทุนสร้างมัสยิ ด”
การแข่งขันนกกรงหัวจุกทั่วในสามจังหวัดชายแดนใต้ และพื ้นที่รอบนอก โดยมีผ้ เู ข้ าร่ วม
การแข่งขันที่มีความหลากหลายของชาติพนั ธ์ และภาษา ไม่ ว่าจะเป็ น ไทยมุสลิม ไทยพุทธ จีน
รวมทังประเทศเพื
้
่อนบ้ านอย่างมาเลเซีย มีการเข้ ามามีความส่ วนร่วมในการแข่งขัน ทําให้ ทางรัฐ
การแลงเห็นถึงความสําคัญ จึงจัดเป็ นระบบและส่งเสริมให้ เป็ นการแข่งขันระดับภูมิภาค และจัดตัง้
เป็ นสมาคมหรื อชมรมนกกรงหัวจุกอย่างเช่นนกเขาชวา จึงทําให้ มีการแข่งขันอย่างแพรหลายยิ่งขึ ้น
เช่น การจัดการแข่งขันที่สนามเอเชียจังหวัดยะลา การจัดการแข่งขันที่สนามศูนย์เยาวชนจังหวัด
ยะลา การจัดการแข่งขันที่สนามกีฬากลาง อําเภอบันนังสตา โดยมี ภาครัฐเป็ นผู้สนับสนุน ให้ การ
แข่ ง ขัน อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ เช่ น ศอ.บต. และสภาจัง หวัด ยะลา เป็ นต้ น โดยมี วัต ถุป ระสงค์
หลากหลาย และมีการจัดการแข่งขันเป็ นการต่อเนื่องทุกๆปี
แบมัง ยะรัง ปั ตตานี(สัมภาษณ์ เมื่อ 18 พฤษภาคม 2558)ให้ ข้อมูลว่า “การแข่งขันนก
กรงหัวจุ กมี ความแตกต่ างกัน ไม่ ว่ าจะเป็ นแต่ ละยุค สมัย และต่ างเขตต่ างสถานที ่ก็มี ก ติ กาที ่
แตกต่าง เช่ นเขตพื ้นที ่ส ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิ วาส ซึ่ งมี รูปแบบ
เฉพาะและมี ค วามแตกต่ า งกัน จากเขตของจัง หวัดสงขลา สตู ล เป็ นต้น หากชาวสามจัง หวัด
ชายแดนใต้ได้มีการแข่ งขันในพื ้นที ่รอบนอก หรื อจังหวัดใกล้เคี ยง จะมึนงงในกฎกติ กาต่างๆของ
พื ้นที ่นนั้ ๆ และหากคนพื ้นที ่รอบนอกหากเข้ามาแข่ งขันในพื ้นที ่สามจังหวัดชายแดนใต้ก็เช่ นกัน
นอกจากได้มีการเรี ยนวิ ธีการแข่ งขันของพื ้นที ่นนั้ ๆก่อน ด้วยเหตุนี้ทางสมาคมนกกรงหัวจุกของ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ตงั้ กติ กาว่า ก่อนการแข่ งขันของแต่ละครั้งจาเป็ น ต้องมี การบอก
กติ กาต่างๆ ของการแข่งขันด้วย”
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สนามการแข่งขันนกกรงหัวจุกจะจัดขึ ้นในชุมชน ซึ่งกลายเป็ นกิจกรรมประจําหมู่บ้านที่จะ
รู้กนั ในกลุม่ ผู้เลี ้ยงนก บางชุมชนจัด 1 วัน บางชุมชนจัด 2 วันต่อสัปดาห์ ซึง่ เป็ นสนามเล็กๆ เพื่อฝึ ก
นกให้ เคยชินกับสนาม ถือว่าเป็ นสนามประลองนก ก่อนที่จะนํานกเข้ าร่ วมการแข่งขันสนามใหญ่
ซึ่งจะมีนกเข้ าร่ วมการแข่งขันประมาณ 400 – 1,000 ตัว จะจัดในช่วงใกล้ วนั ถือศีลอด เพราะ
ตลอดเวลา 1 เดือนของการถือศีลอดจะไม่มีการแข่งขันนก ดังนัน้ ผู้เลี ้ยงนกกรงหัวจุกจะรู้จกั สนาม
ใหญ่ๆ อย่างเช่น "การแข่งขันนกกรงหัวจุกนัดปิ ดฤดูกาล” ศึกแชมป์ ชนแชมป์ ณ สนามซัสโก้ (บา
นา) อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี ซึ่งถื อเป็ นสนามใหญ่รองจากสนามการแข่งขันนกกรงหัวจุกชิง
ถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระบรมราชินีนาถ หน้ าโรงแรมซีเอ็ส ปัตตานี
การสมัครการแข่งขันสนามใหญ่ ๆ จะต้ องมีการจองบัตรเข้ าร่วมการแข่งขัน มีการเปิ ดจอง
บัตรล่วงหน้ า ดังนัน้ ช่วงเวลาการแข่งขันสนามเล็ก ๆ จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มผู้เลี ้ยงนก
ทราบ ผู้นํานกเข้ าร่วมแข่งขันจะต้ องเสียงค่าสมัครตามข้ อกําหนดแต่ล ะสนาม เช่น ราคา 500 บาท
บ้ าง 1,000 บาทบ้ างผู้สมัครก่อนมีสิทธิ์เลือกแขวนนกในสนามการแข่งขันว่าจะแขวนนกของตนเอง
อยู่บริ เวณแถวข้ าง แถวกลางซึ่งผู้เลี ้ยงจะรู้นิสยั นกของตนเองอยู่แล้ ว บางตัวชอบอยู่กรงใหญ่ เมื่อ
อยูก่ รงเล็กไม่ขนั บางตัวได้ ฟังเสียงเจ้ าของจะขันทันที บางตัวจะขันเมื่อแขวนไว้ ใกล้ นกตัวอื่น บาง
ตัวจะกลัวเสียงนกที่มีอายุมากกว่า สิ่งเหล่านี ้เป็ นวิธีการเลี ้ยงนกที่ผ้ เู ลี ้ยงต้ องเรี ยนรู้ ลกั ษณะนิสยั
นกของตนเองเพื่อโอกาสแห่งชัยชนะ ( รอฮานี ดาโอ๊ ะ ประสิทธิ์ รัตนมณี และนิปาตีเมาะ หะยีหา
มะ,2553)
สุกนั ดา จารู เมืองยะลา (สัมภาษณ์ เมื่อ 13 พฤษภาคม 2558)เล่าทีมวิจยั ว่า “สนามการ
แข่งขันนกกรงหัวจุก จะจัดในที โ่ ล่งแจ้ง ที ่แขวนทาเป็ นรางเหล็กสูงประมาณ 2.5เมตร หรื อพอที ่จะ
เดิ นใต้กรงนกได้โดยไม่ชนหัว และจะเป็ นราวสี ่เหลี ่ยมผื นผ้ากว้างประมาณ 2 เมตร เป็ นช่องๆใน
แต่ละช่องจะมี ทีแ่ ขวน ได้ประมาน10-12 ตัว และเจ้าของราวหรื อผู้จาเป็ นต้องมี หลักการประกันถึง
ความปลอดภัยของราว ซึ่ งจะให้ประกัน หาก ราวได้หกั กรงนกตก เสี ยหายและจะทาให้ นกนัน้
พิ การหรื อตาย ต้องจ่ายให้เจ้าของนกอย่างน้อย 5,000 บาท หากมี การฟ้อง ถึงราคาของนกและ
กรง เจ้าของราวหรื อผูจ้ ดั จาเป็ นต้องจ่ายตามความราคาความเป็ นจริ งของราคานกและกรงนัน้ ”
รู ปแบบการแข่งขันนกกรงหัวจุกที่จัดขึน้ เริ่ มด้ วยการสมัคร ซึ่งมีการสมัครตามอัตราที่
กําหนดไว้ ของแต่ละสนามของการแข่ งขัน เช่น 50,60,100,300,1000 จนถึงหลักหมื่นบาท ตาม
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ข้ อตกลงและรางวัลที่จะได้ รับ โดยปกติถ้าแข่งซ้ อมตามหมู่บ้านหรื อระดับตําบล ค่าสมัครก็อยู่ที่
50,60ไม่เกิน 100บาท ผู้ชนะก็จะได้ เป็ นเงินประมาณ 1000 หรื อ 500 บาทตามลําดับ ระดับอําเภอ
ที่ชมรมเป็ นผู้จดั ก็มีรางวัลสูงขึ ้น ประมาณ 3000 บาท ค่าสมัครก็สงู ขึ ้นเช่นกัน โดยปกติแล้ วถ้ าค่า
สมัครหลักสิบ รางวัลไม่เกินหนึง่ พัน ถ้ าค่าสมัครหลักร้ อย รางวัลก็จะอยู่ที่สองสามพันถึงห้ าพัน ค่า
สมัครหลักพันรางวัลก็เป็ นหมื่น บางสนามค่าสมัครถึงหมื่น เช่นล่าสุดที่ภูเก็ตค่าสมัคร 25,000
บาท รางวัลที่หนึง่ ก็ 100,000 บาท (บังโก๊ ะ บ่อนํ ้าส้ ม ,สัมภาษณ์ เมื่อ 8 มิถนุ ายน 2558)
เนื่องจากรางวัลที่ล่อตาล่อใจทําให้ คนเลี ย้ งเกิ ดความอยากได้ และตระเวนแข่ง เพื่อล่า
รางวัล จึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์วา่ การแข่งขันนกกรงเป็ นการพนันชนิดหนึง่ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
บังโก๊ ะ บ่อนํ ้าส้ ม (สัมภาษณ์ เมื่อ 8 มิถนุ ายน 2558) ยังบอกอีกว่า “ในแต่ละโซนจะมี การ
จัดการแข่ ง ขันมี การจัดเวลาไว้ในแต่ละเดื อนจะจัดที ่ไ หนจัง หวัดไหน มี ตารางประจ าปี ชัดเจน
ดังนัน้ ในส่วนของอาเภอเทพาส่วนใหญ่จะมี การเลี ้ยงนกไว้เพื ่อการแข่งขัน บางคนก็ยึดเป็ นอาชี พ
ไปเลยก็ว่าได้เพราะนกกรงหัวจุกบางตัวมี ราคาหลัก ล้าน เช่นนกกรงหัวจุกของอดี ตประธานชมรม
อ าเภอเทพา ราคาสู ง ถึ ง 1,500,000(หนึ่ ง ล้ า นห้า แสนบาท)ของบัง อับ บ้ า ส บ่ อ ทอง ปั ต ตานี
2,000,000 (สองล้านบาท) นกกรงเหล่านี ้แข่งล่ารางวัล ในการแข่งขันแต่ละครั้งเป็ นแสนบาทบาง
รายรางวัลในการแข่งขันนกแต่ละเดื อนอยู่ในหลักแสน 200,000-300,000 บาท ซึ่ งเสี ยค่าโยงหรื อ
ค่าสมัครเพียง 3,000-5,000 บาทและคนทีแ่ ข่งขันในระดับนี ้ก็สามารถซื ้อบ้านซื ้อรถเลี ้ยงครอบครัว
ด้วยเงิ นนกกรงหัวจุกไปเลย”
อย่างไรก็ตามการที่จะนํานกมาฝึ กฝนเพื่อการแข่งขันควรเป็ นนกที่อายุ ไม่มากและไม่ควร
จะเกิน 1ปี ถ้ ายิ่งได้ นกอายุ 2-3 เดือน มาฟูมฟั กและเลี ้ยงดูคกู่ บั นกใหญ่เสียงดี สําเนียงดี ลูกนก (
บางแห่งเรี ยกลุกใบ้ ) ก็จะจดจําลีลาสําเนียงจากนก ใหญ่ที่ดีและเป็ นผลดีกบั ผู้เลี ้ยงเพื่อการแข่งขัน
อีกด้ วยในการรักษาสาย พันธุ์ของสายพันธุ์สําเนียงเสียง
การฝึ กซ้ อมนกปรอดหัวโขน เริ่มจากอาทิตย์แรกๆ ควร ซ้ อมไม่เกิน 2 ชัว่ โมงต่อวันหลังจาก
พ้ นหนึง่ เดือนไปแล้ วก็เพิ่มเป็ นวันละ 3 ชัว่ โมง และต่อไปซ้ อมวันละ 4 ชัว่ โมง ช่วงเดือนที่สองและที่
สามเราจะรู้ว่านกตัวไหนมีลีลาและสําเนียงเป็ นเช่นไร เสียงผิดเพี ้ยนหรื อ ว่าไม่ ได้ มาตรฐาน มี
ความตื่นตระหนกเวลาเคลื่อนย้ ายและไม่ชินกับการเดินทางหรื อไม่ โดยเฉพาะเมื่อเราพาออกซ้ อม
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กับนกบ้ านอื่นแล้ ว พบว่านกตัวนันหามี
้
ลีลาเป็ นนักสู้แม้ แต่น้อย คือ นกที่เป็ นนกสู้จะออกท่าทาง
ขึงขังกางปี กร้ องท้ าแล้ วก็พองขน ถ้ าไม่มีลักษณะนีแ้ ละฝึ กฝนยังไงก็ไม่ดี ขึ ้น ควรแยกเอาไปอยู่
ต่างหาก แต่ถ้านกตัวไหนทําสิ่งที่ตรงข้ ามที่กล่าวมาข้ างต้ นถือว่าเป็ นนกที่เริ่ มสู้นก และมีแววเป็ น
นกแข่ง สังเกตนกของเราว่าสู้นกอื่นมากขึ ้นด้ วยการยืนขึ ้นด้ วยการยืนระยะนานนันหมายถึ
้
งนก
ของเราพร้ อมจะลง แข่งได้ แล้ ว ยิ่งนกเริ่ มผลัดขนมีใจสู้นกตัวอื่ น ๆ อย่างไม่เกรงกลัว นับเป็ นนก
ลักษณะดี
สําหรับเทคนิคการดูระยะยืนของนกที่เริ่ มหัดใหม่นนั ้ ให้ สังเกตตอนนําไปซ้ อมกับนกตัว
อื่นๆ ให้ เช็คเป็ นยกๆ ไป ยกละประมาณ 25-30 นาที ทําทังหมด
้
3 ยก หากนกของเราออกอาการสู้
ด้ วยท่าทางและสําเนียงเกิน 20 นาทีขึ ้นไปก็ถือว่าใช้ ได้ และค่อนข้ างดีทีเดียว ยิ่งสลับให้ ไปประกบคู่
กับนก ตัวใหม่แล้ วนกของเรายังคงออกอาการสู้และส่งเสียงร้ องเป็ นจํานวน 3 ประโยคขึ ้นไป ก็ควร
ทะนะถนอมให้ ดี และควรหมัน่ ซ้ อมเช่นนี ้บ่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่อจบยกสี่แล้ วควรพักสัก 5 นาที แล้ ว
เอานกเข้ าไปซ้ อมใหม่หากยังออกอาการเป็ นนักสู้ ด้ วยลีลาและสําเนียงเสียง(เอกชัย พฤกษ์ อําไพ
.2546 และ บังโก๊ ะ บ่อนํ ้าส้ ม สัมภาษณ์ เมื่อ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2558)
4.3.ผลกระทบจากการเลีย้ งและแข่ งขันนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิมภาคใต้
จากการสังเกตขณะลงพื ้นที่เก็บข้ อมูล พบว่า ผู้เลีย้ งนกกรงหัวจุกโดยเฉพาะรายที่เลี ้ยง
เพื่อการแข่งขัน พบว่า จะใช้ เวลากับนกกรงค่อนข้ างมาก ตังนั
้ ่งฟั งเสียง พูดคุยหรื อเรี ยกชื่อนก
เหมือนฝึ กซ้ อมให้ นกขันเมื่อได้ ยินชื่อ อาบนํ ้าและตากแดดให้ นก หาและป้อนอาหารเสริ ม เช่นตัว
หนอนบางชนิด อาหารเสริ มนอกเหนือจากกล้ วย มะละกอ ข้ าวโพด ทําความสะอาดรังนก และหา
สนามซ้ อ มให้ น กเกื อ บทุก วัน ซึ่ง ดัง กล่า วนัน้ จะกระทบต่อเวลาที่ ต้ องเลี ย้ งดู อบรมครอบครั ว
โดยเฉพาะลูกๆของสังคมมุสลิมที่สว่ นมากจะเกรงกลัวผู้เป็ นพ่อมากกว่าแม่ โดยเฉพาะรายที่ภรรยา
ไม่เ ห็นด้ วยหรื อไม่ชื่ นชอบกับการเลี ย้ งนก เช่นคําบอกเล่า ของบัง รุ สลี กูบู (สัม ภาษณ์ เมื่ อ 12
ตุลาคม 2558 )ที่บอกว่า “ปัญหาที ่เกิ ดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวจากการเลี ้ยงนกกรง
และการแข่งขันนกกรงนัน้ จะมี ผลกระทบก็ต่อเมื ่อภรรยาไม่เข้าใจกันกับเรา เช่นอาจเกิ ดความรู้ สึก
โกรด ไม่ พ อใจเมื ่ อ โดนคนในครอบครั ว ห้า มไม่ ใ ห้ ไ ปแข่ ง ขัน นกกรงหัว จุ ก แต่ ผ มว่ า เราควรดู
สถานการณ์ ถ้าช่วงนัน้ ก่อนการลงแข่งขันเรามี เงิ นพอที ่จะลงสมัครแข่งขันก็ไม่เป็ นไรห้ามได้ อี ก
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อย่างถ้างานที ่เราทายังไม่ เสร็ จเรี ยบร้ อยก็ถูกแล้วที ่จะโดนห้ามปรามไม่ให้เล่น แต่ถ้าเราเคลี ยงาน
เราทุกอย่างเสร็ จเรี ยนร้อยก็ไม่อยากให้ถูกห้ามเช่นกัน”
ในกรณีนี ้บางรายจึงหลีกเลี่ยงการเสียเวลากับนกกรงมากนักเพราะเกรงมีปัญหากับภรรยา
จึงใช้ เวลาว่างที่เสร็ จจากงานหลักแล้ วมาเล่นนก บังรุสลี กูบู (สัมภาษณ์เมื่อ 12 ตุลาคม 2558 )
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ว่า “เราเองก็เลี ้ยงนกในช่วงที ่ว่าง เมื ่อกลับจากการทางานเรี ยบร้อยแล้ว ก็
เพื ่อ ความคลายเครี ย ดเท่ า นั้น การเลี ้ย งนกเราต้อ งเข้ า ใจว่ า มัน เป็ นแค่ ก ารละเล่ น เพื ่อ ความ
สนุกสนาน ผ่อนคลายเท่านัน้ แต่ ผมก็ ไม่ สนับสนุนเด็กๆหรื อญาติ เข้ามาเล่นนก เพราะมันไม่ ได้
ประโยชน์อะไรต่อเด็ก หันมาสนใจเรื ่องการเรี ยนการงานดีกว่า”
เช่นเดียวกันนันข้
้ อมูลจากพูดคุยกับคุณมะสือดี สะนิ (สัมภาษณ์เมื่อ 1 ตุลาคม 2558)
บอกกับทีมวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบว่า “ความจริ งแล้วการเลีย้ งนกกรงหัวจุกหรื อแข่งขัน โดยปกติ ก็มี
ผลกระทบกับครอบครัวอยู่บา้ งเล็กน้อยโดยเฉพาะเวลาที ต่ อ้ งไปเอาใจใส่ดูแลนกกรงหัวจุก แต่ผมก็
ไม่สามารถจะหักห้ามใจไม่ให้เลีย้ งหรื อแข่งขันนกกรงได้ เพราะด้วยที ่ว่ามันให้ความเพลิ ดเพลิ นแก่
ผม แต่ ใ นตัวผม ผมสามารถควบคุม สถานการณ์ ครอบครั ว ไว้ไ ด้ไ ม่ ถึ ง กับกระทบกระทั่ง มาก
จนเกิ นไป ด้วยทีว่ ่าผมรักและชอบทีจ่ ะเลีย้ งนกหรื อแข่งขันนกกรงหัวจุก ผมว่าในฐานะการเงิ นทาง
ครอบครัวนัน้ ก็ไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไร มี แต่จะลด เพราะต้องซื ้อโน้นซื ้อนี ้สารพัดอาหารให้แก่นก บ้าง
ก็ถูกขโมยบ้างก็มีทาให้สิ่งที ่ลงทุนซื ้อนกนัน้ ก็สูญเปล่าเสี ยเงิ นไปฟรี ๆแต่ผมชอบเลี ้ยงมันแม้ต้องซื ้อ
อาหารหรื ออย่างอืน่ ให้แก่มนั เพราะรักชอบจะให้ทาไงได้”
คุณสะอารี จารง (สัมภาษณ์ เมื่ อ 1 ตุลาคม 2558) ได้ พูดคุยเกี่ ยวกับเรื่ องนีว้ ่า “ด้วย
ปัจจุบนั ผูช้ ายบางคนรักและชอบเลี ย้ งนกเป็ นชี วิตจิ ตใจ และบางที ่ทาให้เกิ ดปัญหากันในครอบครัว
ตามมาเช่นเรื ่องการเงิ น แต่ในความคิ ดผม การเลี ้ยงนกกรงหัวจุกไม่ได้ส่งผลต่อชี วิตครอบครัวของ
ผมแต่ประการใด เพราะเราเลี ้ยงมันอย่างถูกวิ ธี และแบ่งเวลาเล่นกับมันอย่างถูกต้องว่าเวลาไหน
ทางาน ไม่ใช่จดจ่ ออยู่กบั นกโดยไม่ใส่ใจเรื ่ องทามาหากิ นต่างๆที ่จะส่งผลกระทบต่อชี วิตครอบครัว
ของผม และผมเลี ้ยงดุมนั เล่นกับมันก็ในช่วงที ่เวลาว่างๆ การแข่งขันนกกรงหัวจุกนัน้ เป็ นเรื ่องที ่ที่
คนสมัยนี ้นิยมเล่นกันหลงใหลในตัวมัน แต่ถามว่าเมื ่อมี เยาวชนหรื อญาติ ๆขอร่ วมแข่งขันด้วยนัน้
ผมเองก็ไม่ได้ขดั ข้องอะไร”
นอกจากนี ้คุณอิสมาแอ กี ยะ (สัมภาษณ์ เมื่อ 12 ตุลาคม 2558) ก็มีความเห็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่เ กิดจากการเลีย้ งและแข่งขันว่า “ปั ญหาที ่พ บบ่อยครั้งในครอบครัวคนสมัยนี ้ บาง
ครอบครั ว เกิ ด จากสาเหตุ ก ารเลี ้ ย งนก การที ่ ฝ่ ายชายใส่ ใ จต่ อ นกมากเกิ น ไป ยุ่ ง อยู่ กั บ นก
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ตลอดเวลา ทาให้เกิ ดปั ญหาครอบครัวตามมา เช่ นทะเลาะกับภรรยาบ้างเป็ นต้น แต่เมื ่ อได้รับ
รางวัลติ ดไม้ติดมื อก็ดีไป แต่ถ้าแพ้หรื อไม่ได้อะไรติ ดไม้ติดมื อก็เครี ยด ทะเลาะกันเป็ นต้น ถามว่า
เมื ่อมี เ ยาวชนหรื อ ญาติ ต้อ งการเลี ้ยงหรื อขอเข้าร่ วมแข่ ง ขันนกด้วย ผมว่ า ผมไม่ เห็ นด้วยที ่จ ะ
สนับสนุน เพราะมันไม่เกิ ดประโยชน์แต่อย่างใดทีเ่ ยาวชนจะหันมาเล่นนกกัน เอาเวลาไปใส่ใจเรื ่อง
อืน่ ทีด่ ีกว่านีน้ ่าจะดีกว่า และผมเองก็ไม่คิดทีจ่ ะสนับสนุนด้วย ความรู้สึกของผมเมื ่อถูกห้ามจากคน
ในครอบครัวไม่ให้ไปแข่งขันนกกรงหัวจุกนัน้ ผมเองก็ รู้สึกเครี ยดอยู่เหมื อนกัน เมื ่อถูกห้ามในสิ่ งที ่
ชอบ ในเมื ่อเราทางานของเราเสร็ จแล้ว เคลี ยงานหมดแล้ว แต่หากมาห้ามเนื ่องจากว่าเราเองก็
ทางานยังไม่เสร็ จก็ไม่เป็ นไร ห้ามกันได้ไม่ว่ากัน”
มูฮําหมัด จารง (สัมภาษณ์เมื่อ 12 ตุลาคม 2558) ให้ ความเห็นอีกว่า “สาหรับการแข่งขัน
นกกรงหัวจุกนัน้ ผมคิ ดว่ามี ผลกระทบต่อครอบครัว แต่ก็ขึ้นอยู่กบั บุคลนัน้ ๆด้วยเช่นกัน เช่น การ
ลงทุนเงิ นในการเลี ้ยงดูแลนกซื ้ออาหารต่างๆหรื อการลงทุนเพื ่อแข่งขันนัน้ หากภรรยาไม่ เข้าใจ ก็
จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวตามมา เมื ่อมี ญาติ หรื อเยาวชนต้องการเข้าร่ วมแข่งขัน ผมว่าผมยิ นดี
ให้เข้าร่ วม เพราะมันไม่ ได้ร้ายแรงอะไร และไม่ ได้ส่งผลกระทบที ่รุนแรงจนเกิ นไปหากผมถูกห้าม
ไม่ให้ไปแข่งขันนกกรงหัวจุกนัน้ ผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงเหมื อนกัน เพราะดูจากสถานการณ์ ว่าสมควร
ไปหรื อเปล่า เช่น ดูสถานการณ์ ว่าถ้าเราสมควรตัดสิ นใจไปแข่งขันในวันนัน้ ไหม ถ้าเราไปในขณะที ่
กาลังถูกห้ามนัน้ จะมี ผลตามมาเป็ นอย่างไร”
ผลกระทบที่พบจาการสัมภาษณ์ บาบอแอ ปอเนาะตัรบียะฮชัรอียะฮ บ้ านโสร่ ง จังหวัด
ปั ตตานี (สัมภาษณ์ เมื่อ 10 มิถนุ ายน 2558)ให้ ข้อมูลที่น่าสนใจว่า “การเลี ้ยงนกหากถึงขัน้ บ้ากับ
นกก็ย่อมต้องกระทบต่อครอบครัวอย่างหลี กเลี ่ยงไม่ได้ ผมเคยเห็นคนที ่เลี ้ยงนกนอนเฝ้านก การ
มุ้งให้นก เวลาตัวเองป่ วยก็ต้องเอานกแขวนไว้บนที ่ หวั นอน เมื ่อได้ยินเสี ยงนกแม่ป่วยก็ลุกขึ้ นนัง่
ด้วยความชอบกับเสี ยงนก กระทัง่ วันตายยังตายพร้ อมกับนกที ่ตวั เองชื ่นชอบแขวนอยู่ตรงหัวนอน
กรณี แบบนีผ้ มเชื ่อว่ากระทบต่อครอบครัว อาจจะไม่กระทบในด้านการเงิ นเพราะคนเล่นนกระดับนี ้
มักจะเป็ นคนรวย แต่กระทบเรื ่องเวลาในการอยู่กบั ครอบครัวมากกว่า”
จากข้ อมูลข้ างต้ นวิเคราะห์ได้ ว่าเป็ นผลกระทบทางจิตใจ เหมือนคนติดเสพติดดัง่ ข้ องมูล
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ(2558) ได้ กล่าวถึงผลกระทบของการพนันว่า
ผลกระทบที่เกิดขึน้ กับตัวผู้เล่นพนัน มีทงั ้ ด้ านร่ างกาย จิตใจและสังคม ผลกระทบทางจิตใจนัน้
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เกี่ ยวโยงกับการแสดงอารมณ์ ที่ ไ ม่สบายใจต่อคนใกล้ ชิ ด ยากอยู่คนเดียว หรื อชื่ นชอบจนเลย
ขอบเขต เป็ นต้ น
ส่วนผลกระทบในด้ านการเงินจากการสังเกตเห็นไม่พบว่ากระทบโดยตรง นอกจากรายที่
ฐานะค่อนข้ างยากจนอยู่แล้ ว เพราะส่วนมากคนเล่นนกจะเล่นจริ งจังตอนที่มีเ งินเหลือ ถ้ าทาง
การเงินไม่ดีพอก็จะหยุดหรื อชะลอไปก่อน บังรุ สลี กูบู (สัมภาษณ์เมื่อ 12 ตุลาคม 2558 ) ให้
ข้ อมูลกับทีมวิจยั ว่า “สาหรับเรื ่ องฐานะนัน้ ผมบอกได้เลยว่า ผมไม่คิดว่าการแข่งขันนกจะทาให้
ฐานะดี ขึ้นหรื อลดลง แต่เราเล่นเพือ่ ความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครี ยดก็เท่านัน้ เอง มันเป็ น
การละเล่นทีเ่ ป็ นความชอบส่วนบุคคลไม่ได้มีผลกระทบอะไรด้านการเงิ นภายในครอบครัว”
ในทางกลับกัน ผู้เลี ้ยงนกกรงหัวจุกบางรายเลี ้ยงนกกรงเป็ นอาชีพ เช่นนกกรงบังบ่าวเทพา
สามรถสร้ างรายได้ จากการล่ารางวัลจนสามารถผ่อนรถผ่อนบ้ านจากเงิน รางวัลแข่งนก กระทัง่ ไป
ทําฮัจญด้ วยเงินแข่งนกเช่นกัน ดัง่ ที่บงั โก๊ ะ บ่อนํ ้าส้ ม (สัมภาษณ์ เมื่อ 8 มิถนุ ายน 2558) บอกว่า
“บางคนก็ยึดเป็ นอาชี พไปเลยก็ว่าได้เพราะนกกรงหัวจุกบางตัวมี ราคาหลัก ล้าน เช่นนกกรงหัวจุก
ของอดี ตประธานชมรมอาเภอเทพา ราคาสูงถึง 1,500,000(หนึ่งล้านห้าแสนบาท)ของบังอับบ้าส
บ่อทอง ปัตตานี 2,000,000 (สองล้านบาท) นกกรงเหล่านี ้แข่งล่ารางวัล ในการแข่งขันแต่ละครั้ง
เป็ นแสนบาทบางรายรางวัลในการแข่งขันนกแต่ละเดื อนอยู่ในหลักแสน 200,000-300,000 บาท
ซึ่ งเสี ยค่าโยงหรื อค่าสมัครเพียง 3,000-5,000 บาท และคนที ่แข่งขันในระดับนี ้ก็สามารถซื ้อบ้าน
ซื ้อรถเลีย้ งครอบครัวด้วยเงิ นนกกรงหัวจุกได้เลย”
เช่นเดียวกับแบมัง ยะรัง ปั ตตานี (สัมภาษณ์ เมื่อ 18 พฤษภาคม 2558) บอกว่า “ท่านมี
รายได้จากการแข่ งขันนกกรงหัวจุกที ่เคยได้ เก็บได้จากเหลื อใช้ในแต่ละเดื อนถึง 15,000บาท ต่อ
เดือน และบางคนถึง 30,000 บาท แต่บางคนก็มีการขาดทุน และรายได้ของผู้ที่จดั การแข่งขัน ซึ่ ง
เป็ นผูล้ งทุนเสมื อนกับการทาธุรกิ จ บางครั้งได้กาไรเป็ นกอบเป็ นกา บางครั้งก็ขาดทุน แต่ส่วนมาก
แล้วผูจ้ ดั การแข่งขันจะได้กาไรมากกว่าขาดทุน”
ดัง นัน้ ผลกระทบด้ า นการเงิ นจากการเลี ย้ งหรื อแข่ง ขัน นกกรงหัวจุกจึง ถื อว่าไม่ส่ง ผล
กระทบต่อผู้เลี ้ยงแต่อย่างใด หากแต่ผลกระทบเนื่องจากการเลี ้ยงหรื อแข่งนกกรงหัวจุกที่เห็นที่สุด
คือด้ านศาสนา โดยเฉพาะฝ่ ายที่เห็นต่างที่มองว่าการเลี ้ยงและแข่งนกเป็ นสิ่งต้ องห้ ามและยังเป็ น
การพนันที่ มุส ลิ ม ไม่ควรยุ่ง เกี่ ยว ดัง นัน้ ผู้ที่เลี ย้ งและแข่ง นกจะไม่เป็ น ที่ ยอมรั บในเรื่ องศาสนา
นอกจากพวกเดียวกัน จากการลงพื ้นที่จึงพบว่าผู้นําทางศาสนา ผู้ร้ ู ที่สอนศาสนา หรื ออิหม่าม มี
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ส่วนน้ อยมาก คิดเป็ นร้ อยละสองของผู้ร้ ูในพื ้นที่เท่านันที
้ ่ เลี ้ยงนกเพื่อการแข่งขัน จากการลงพื ้นที่ก็
พบว่ามีผ้ รู ้ ูสองท่านเท่านันที
้ ่เลี ้ยงนกและแข่งขัน นอกจากนันก็
้ ไม่เลี ้ยงหรื อไม่ก็เลี ้ยงไว้ ดเู ล่นในกรง
ใหญ่แค่ตวั สองตัวเท่านัน้ แม้ ผ้ รู ้ ูบางท่านที่ไม่เลี ้ยงนัน้ มีความเห็นว่าการเลี ้ยงนกกรงหัวจุกและการ
แข่งขันไม่ใช่พนันก็ตาม

4.4.ความเห็นเจ้ าหน้ าที่รัฐและนักวิชาการมุสลิมฯเกี่ยวกับการแข่ งขันนกกรงหัวจุก
จากการลงพื ้นที่หาคําตอบเกี่ยวกับหุก่มหรื อข้ อชี ้ขาดของนักวิชาการมุสลิมถึงการแข่งขัน
นก ไม่ว่าการแข่งขันนกกรงหัวจุก นกเขาชวา หรื อนกบิลหลาดงที่ชื่นชอบในหมู่ คนเล่นนกปั จจุบนั
ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษารูปแบบและกติกาการแข่งขันตลอดจนพฤติกรรมต่างๆในสนามแข่งขันนกกรงหัว
จุก แล้ วนําข้ อมูลไปสอบถามนักวิชาการมุสลิมในพื ้นที่ ว่าการจัดการแข่งขันในรูปแบบที่พบว่า เป็ น
การพนันหรื อไม่ในความเห็นของท่าน ซึ่งจากสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่รัฐ เช่นตํารวจ ผู้ใหญ่บ้าน หรื อ
สมาชิ ก อบต. และนักวิช าการมุสลิ ม ที่ ประกอบด้ วย นักการศาสนา เช่นโต๊ ะ ครู บาบอปอเนาะ
อิหม่าม อาจารย์มหาวิทยาลัย อุสต้ าส และดาโต๊ ะยุติธรรม ผู้วิจยั ได้ ข้อมูล ทังผู
้ ้ ที่เห็นว่าการแข่งขัน
นกกรงหัวจุกเป็ นการพนันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนักการศึกษาบางท่านเห็นว่าไม่ใช่เป็ นการพนัน
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
4.4.1.ความเห็นที่ว่าการแข่ งขันนกกรงหัวจุกไม่ ใช่ การพนัน
ในส่วนของเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ เจ้ าหน้ าที่ตํารวจ กํ านันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ทังหมด
้
เห็นตรงกันว่าการแข่งขันนกกรงหัวจุกไม่ใช่การพนัน และการแข่งขันนกกรงหัวจุก นกเขาชวา ไม่ได้
อยู่ใ นบัญ ชี ก ารพนัน ที่ ร ะบุไ ว้ ใ นพระราชบัญ ญั ติ ก ารพนัน แต่อ ย่ า งใด หากแต่เ ป็ น ประเพณี
วัฒนธรรมที่ภาครัฐควรส่งเสริ ม เพราะการแข่งขันนกเป็ นหนึ่งกิจกรรมเชื่อมความพันธ์ระหว่างคน
ในพื ้นที่ได้ ดี จึงจะเห็นได้ ว่าทางภาครัฐได้ มีการสนับสนุน การจัดมหกรรมแข่งนกทังระดั
้ บจังหวัด
ระดับอาเซี่ยน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นประธานในพิธีเปิ ด และในหลายสนามการแข่งนกก็มี
รางวัลพระราชทาน จึงเป็ นที่ประจักษ์ ชดั ว่าการแข่งขันนกกรง หรื อนกเขาชวาไม่ใช่พนันในทาง
กฎหมายหรื อในมุมมองของเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ ( นายมุหมั มัด กีไร ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลเขาตูม อําเภอ
ยะรัง จังหวัดปัตตานี นายประยูรณ์ หะยีดามัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลเทพา จังหวัดสงขลา นายตอปา
มุณี สมาชิก อบต.ตําบลเทพา จังหวัดสงขลา และ พ.ต.ท.สุรนันท์ ชอบงาม สวญ.สภ.จะกว๊ ะ ยะลา
, สัมภาษณ์เมื่อ เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2559 )
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ส่วนความเห็นของผู้แข่งขัน ส่วนมากเห็นว่าไม่ใช่ การพนัน จากคํากล่าวของแบมัง ยะรัง
ปัตตานี(สัมภาษณ์ เมื่อ 18 พฤษภาคม 2558)และบังโก๊ ะ บ่อนํ ้าส้ ม เทพา สงขลา (สัมภาษณ์ เมื่อ
8 มิถนุ ายน 2558)คนเล่นนกทังสองท่
้
านได้ บอกว่า “ด้วยเหตุของค่าสมัคร ค่าเสา และรางวัลที ่ได้มี
บางคนมาโจมตี กล่าวหาว่า การแข่ งขันนกกรงหัวจุกเป็ นการพนัน ทาให้ผู้รู้ในยุคปัจจุบนั มี การ
โจมตี อย่ างหนัก ว่ าเป็ นพนัน โดยส่วนตัว ของคนเล่นนกทุกคนเห็น ว่าการสมัครแข่ งขันนกกรงก็
เหมื อนการสมัครเรี ยน การสมัครงานใช้รูปแบบเดี ยวกันกับการแข่ งขันนกกรงหัวจุก ซึ่ งหากติ ด
อันดับแรกๆ ก็ถูกพิ จารณาสูงหน่อย เว้นแต่มีเส้นสาย ซึ่ งเท่ากับการฉ้อโกง หรื อกรรมการเล่นเป็ น
อาชี พ”
ในส่วนของอิหม่าม เช่น ฮัจญี จูปิ อิหม่ามมัสยิดบ้ านบ่อนํา้ ส้ ม เทพา สงขลา (สัมภาษณ์
เมื่อ 8 มิถุนายน 2558)ให้ ความเห็นว่า “การแข่งขันนกทุกชนิ ดรวมถึงนกกรงหัวจุกผมถื อว่าไม่ได้
เป็ นการพนันแต่อย่างใด ถื อว่าเงิ นที ่ได้เป็ นรางวัลในการชนะการแข่ งขัน เหมื อนกับการแข่ งขัน
ฟุตบอลหรื อกี ฬาประเภทต่างๆ แต่ในการแข่งขันนกนัน้ จะต้องมี ค่าสมัค รหรื อค่าโยงนก ซึ่ งในค่า
สมัครแต่ละครั้งก็แล้วแต่ผู้จดั การแข่งขันจะเรี ยกเก็บ ซึ่ งในสมัยก่อนรางวัลในการชนะการแข่งขัน
นกกรงหัวจุกจะเป็ น พัดลม ตู้เย็น ที ่นอน แต่ปัจจุบนั ได้มีการเปลี ่ยนแปลงของรางวัลให้เป็ นเงิ น
และค่าสมัครในการโยงนกจากหลักร้อยก็เปลี ่ยนเป็ นหลักหมื ่น ซึ่ งรางวัลในการชนะการแข่งขันจะ
มี อยู่ 20 รางวัล ถึงแม้จะมี นกมาแข่งมากเพียงใดก็ตาม แต่รางวัลมิ ได้เพิ่ มขึ้นตามจานวนนก ส่วน
เงิ นที ่นามาทาเป็ นรางวัลก็ มาจากเงิ นค่ าสมัครของผู้ร่วมแข่ งขัน หากเงิ นค่ าสมัครเหลื อก็ จะเป็ น
กาไรแก่ ผู้จัด การแข่ ง ขัน ซึ่ ง ในการจัด การแข่ ง ขัน ก็ ผ ลัดกัน จัดด้ว ยสลับ กัน ไปก็ ถื อ ว่ า ไม่ มี ใ คร
ได้เปรี ยบเสียเปรี ยบ”
เช่นเดียวกันกับความเห็นของ บังเลาะ คอฏี บ้ มัสยิดบ้ านนาเกาะ อําเภอเทพา สงขลา
(สัมภาษณ์ เมื่อ 1 มิถุนายน 2558)ที่ให้ ความเห็นว่า “ผมว่าการแข่งขันนกกรงหัวจุกก็เหมื อนกับ
การเลี ้ยง บางคนก็บอกว่าเลี ้ยงไม่ได้ บางคนบอกเลี ้ยงได้ อยู่ที่การตัง้ ใจมากกว่า เช่นเดี ยวกันเอา
ไปแข่ งก็ ไม่ ได้ แต่ส่วนตัวเห็นว่าไม่ เ ป็ นไร ไม่ ใช่ การพนัน เพราะระดับคณะกรรมการจังหวัดยัง
จัดการแข่งขันเพื ่อหาทุนเข้ามัสยิ ดเลย ส่วนเงิ นค่าโยงหรื อค่าเสาก็เพื ่อบารุงสนามมากกว่า บาง
สนามก็ เอาเงิ นค่าสมัครเลี ้ยงอาหาร ข้าวมื ้อเที ่ยงแก่ ผู้มาแข่ งขันด้วยไม่ ว่าจะแพ้หรื อชนะก็ ตาม
แบบนีผ้ มว่าไม่ใช่พนัน”
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บาบอแอ ปอเนาะตัร บี ย ะฮชัร อี ย ะฮ บ้ า นโสร่ ง จัง หวัด ปั ต ตานี (สัม ภาษณ์ เมื่ อ 10
มิถนุ ายน 2558)ให้ ความเห็นตรงกันกับ บาบอเซ็ง บ้ านต้ นมะขาม จังหวัดปั ตตานี (สัมภาษณ์ เมื่อ
12 ตุลาคม 2558)ว่า “การแข่งขันนกกรงหัวจุก หรื อการแข่งขันนกอื ่นๆเช่นนกเขาชวา นกบิ ลหลา
ในประเภทเดี ยวกัน ไม่ สามารถจะชี ้ขาดได้ว่าเป็ นการพนัน ตามหลักการอิ สลาม เพราะการพนัน
ตามหลักการคื อการเดิ มพัน ผู้ใดชนะก็ สามารถเอาสิ่ งเดิ มพันนัน้ ไป แต่การแข่ งขันนกกรงหัวจุก
ไม่ใช่เป็ นการเดิ มพัน เป็ นแค่ค่าสมัครหรื ออาจกล่าวได้ว่าเป็ นค่าเช่าเสาเพือ่ ลงแข่ง และผู้ชนะก็ถือ
เป็ นรางวัลที ่ผู้จดั มอบให้ซึ่งไม่ถือว่าเป็ นการพนันแต่อย่างใด เพราะมันเป็ นแค่การละเล่นชนิ ดหนึ่ง
ที ม่ ี การพัฒนารู ปแบบมาเรื ่อยๆ อาจสุ่มเสี ย่ งหรื อคล้ายกับการพนันหรื อเรี ยกว่า ตาชาบุฮ/ชูบาฮ้าต
แต่มนั ไม่ใช่เป็ นการพนันโดยกาเนิ ด หากแต่ต้องพิ จารณาเป็ นรายๆไปตามวัตถุประสงค์ ของผู้จัด
แต่ละคน”
4.4.2.ผู้ท่ เี ห็นว่ าการแข่ งขันนกกรงหัวจุกเป็ นการพนัน
อุส ต้ าสยี ดิง ดอลี อุส ต้ าสกี รออาตี อํ าเภอสะบ้ าย้ อย จัง หวัดสงขลา(สัม ภาษณ์ เมื่อ 1
มิถุนายน 2558)ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเลี ้ยงและการแข่งขันนกกรงหัวจุกว่า “ผมเห็นว่าทัง้ การ
เลีย้ งและการแข่งขันเป็ นสิ่ งต้องห้ามในหลักการอิ สลาม เพราะนกกรงหัวจุกไม่ใช่สตั ว์เลี ้ยงโดยปกติ
วิ สยั ของมัน นกกรงหัวจุกเป็ นสัตว์อยู่ในป่ าแล้วจับมาขังไว้ในกรงถื อว่าเป็ นการทรมานสัตว์ อิสลาม
ห้าม เช่นเดี ยวกันกับการแข่งขันชิ งรางวัล หากมี ค่าสมัครหรื อค่าโยงหรื อค่ าเสาถื อว่าเป็ นการพนัน
อย่างหลี กเลี ่ยงไม่ได้ นอกจากรางวัลนัน้ ได้มาจากที ่อื่นหรื อมี หน่วยงานใดๆมาสนับสนุนก็ถือว่า
เป็ นการแข่งขัน เพราะการพนันหมายถึ งการที ่ผู้แข่ งทุกคนวางเงิ นไว้เป็ นรางวัลแล้วผู้ใดชนะก็ได้
เงิ นนัน้ ไปก็ถือว่าเป็ นการพนัน แต่ถึงไม่เป็ นการพนันก็เข้าข่ายทรมานสัตว์อยู่ดี เพราะสัตว์ ที่อิสลาม
อนุญาตให้แข่งได้เป็ นสัตว์เลี ย้ งโดยปกติ เช่น ม้า อูฐ เท่านัน้ ”
อุส ต้ า สซาการี ย า กี ไ ร รั ก ษาการอิ ห ม่ า มมัส ยิ ด ดารุ้ ลอามาน เขาตูม ยะรั ง ปั ต ตานี
(สัมภาษณ์ เมื่อ 10มิถนุ ายน 2558)ให้ ความเห็นว่า “ผมว่าการแข่งขันนกกรงหัวจุกหากมี ค่าสมัคร
ถื อเป็ นการพนัน ถ้าไม่มีค่าสมัครหมายถึงรางวัลมาจากส่วนกลาง เช่น อบต. อบจ. ถื อว่าไม่เป็ น
การพนัน แต่ทีเ่ ล่นๆกันในพืน้ ที บ่ า้ นเราโต๊ะครู ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็ นการพนันแม้จะมี คนใส่หมวกกอปี
เยาะไปร่ วมด้วยก็ตาม จึ งเป็ นที ่มาของคาว่า ”จูดีโต๊ะเลอบา” ท่านยังบอกว่า สาหรับคนที ่ชอบเล่น

59

แบบนี ก้ ็มกั จะเปลี ย่ นชื ่อเรี ยกจากพนันมาเป็ นการแข่งขันเพื อ่ ให้ฟังดูไม่ผิดเท่านัน้ เอง แต่ความจริ ง
ก็ไม่อาจหลี กจากพนันอยู่ดีในหลักการอิ สลาม”
อาจารย์ อัดนาน อาลี กาแห อาจารย์ ม หาวิทยาลัยฟาฏอนี และอิหม่ามอาแว แมะอุม า
(สัมภาษณ์ เมื่อ 15 พฤษภาคม 2558) ให้ ความเห็นว่า “ผมเห็นว่าการเลี ้ยงนกกกรงหัวจุกเพื ่อ
ความเพลิ ดเพลิ นไม่ ไ ด้เ สี ยเวลาในหน้า ที ่ที่ต้องรับผิ ดชอบก็ ถื อว่ าทาได้ไ ม่ ผิด หลักการศาสนา
เช่ นเดี ยวกันกับการแข่ งขันหากไม่ เป็ นการทาร้ ายความรู้ สึกฝ่ ายที ่แพ้ก็ไม่ เป็ นไร แต่ถ้าหากเขาก็
ต้องการรางวัลแต่กลับไม่ ได้ทงั้ ๆที ่ตงั้ ใจและลงทุนค่าสมัครหรื อค่าแขวนนกแบบนี ้ถือว่ าทาร้ าย
จิ ตใจ อิ สลามถือว่าเป็ นการพนันหากลงทุนไปเพือ่ รางวัลที ่ใหญ่กว่า หากไม่มีค่าสมัครใดๆก็ไม่เป็ น
การพนัน นอกจากจะต้องบอกให้ผู้แข่งให้ชดั ว่าค่าสมัครไม่ได้เอาไปซื ้อรางวัลแต่เอาไปบริ จาคให้
โรงเรี ยน หรื อศูนย์ เด็กกาพร้ าเป็ นต้น หากแบบนี ้ไม่เป็ นการพนันแม้จะมี ค่าสมัครเพราะทุกคนที ่ไป
ร่ วมแข่ งตัง้ ใจจะไปช่วยเหลื อหรื อบริ จาคผ่านการสมัครค่าโยงนก ส่วนรางวัลก็ระบุชดั ว่ามาจาก
หน่วยงานใดไม่ได้เกี ่ยวกับค่าสมัครแต่อย่างใด ในกรณี นี้ถือว่า ไม่ใช่เป็ นการพนัน แต่หากค่าสมัคร
มี ส่วนเกี ่ยวข้องกับรางวัลถือว่าเป็ นการพนัน ไม่ว่าจะเป็ นการแข่งขันใดๆก็ตาม ผมมี ความเห็นเรื ่อง
นีแ้ บบนีค้ บั ”
ผศ.ดร.อับดุลฮาลิม ไซซิง คณบดีผ้ กู ่อตังคณะอิ
้
สลามศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ
ดร.มุหมั มัดอิดรี ส ดือเร๊ ะ หัวหน้ าศูนย์ฟัตวา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (สัมภาษณ์ เมื่อ 25 พฤษภาคม
2558) ให้ ข้อมูลคล้ ายกันว่า “เราเห็นว่าการเลี ้ยงนกกรงหัวจุกสามารถเลี ้ยงได้หากไม่ เป็ นการ
ทรมานนก เช่นไม่พรากจากคู่ของมันไม่ว่าจะตัวผูห้ รื อตัวเมี ยก็ตาม หรื อไม่ให้อาหารมันอย่างทัว่ ถึง
เป็ นต้น ส่วนกรณี การแข่งขัน ทัง้ สองห้องพ้องว่าหากรางวัลที ่ได้ไม่เกี ่ยวข้องกับค่าสมัครก็ถือว่าไม่
เป็ นการพนัน แต่ถา้ มี ส่วนเกี ่ยวข้องกับรางวัลแม้จะน้อยนิ ดก็ถือว่าเป็ นการพนัน ดังนัน้ หากต้องการ
แข่ งขันชิ งรางวัลผู้จัดต้องหารางวัลจากที ่อื่นเตรี ยมไว้ และไม่ควรกาหนดค่าสมัครเกิ นความจริ ง
หากให้เหตุผลว่าค่าสมัครเพือ่ บริ หารจัดการในเรื ่องการแข่งขันจริ งๆอย่างที ่อา้ งถึง”
ดาโต๊ ะรอมลี ดาโต๊ ะยุติธรรม จังหวัดนราธิวาส และอุสต้ าสอับดุลรอซัก รองผู้อํานวยการ
โรงเรี ยนอัตตัซกียะฮ จังหวัดนราธิวาส(สัมภาษณ์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2558) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับ
เรื่ องนี ค้ ล้ ายกันว่า “ผมเห็ นว่าการแข่ งขันนกทุกประเภท ไม่ ว่าจะเป็ นนกเขาชวา นกกรงหัวจุ ก
ตลอดจนการแข่งขันตักแตนจิ้ งรี ดที ่นิยมแข่งขันกันระยะหนึ่งในพืน้ ที ่ภาคใต้ ในทัศนะของท่านถื อ
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ว่าเป็ นการพนันตามหลักการอิ สลาม ทัง้ นี ้เนื ่องจากมี การจ่ ายค่าเสาหรื อค่าสมัคร แล้วนาเอาเงิ น
ค่าสมัครดังกล่าวมาเป็ นรางวัลแก่ผู้ชนะ ส่วนผู้แพ้ก็กลับบ้านมื อเปล่า ดังกล่าวนี ้ถือเป็ นการพนัน
อย่ างหลี ก เลี ่ย งไม่ ไ ด้ แต่ ถ้าหากสามารถหารางวัลจากที ่อื่นทั้ง ตัวเงิ นหรื อถ้วยรางวัลซึ่ ง ไม่ ไ ด้
เกี ่ยวข้องกับค่าเสาหรื อค่าสมัครก็ถือว่าพอให้อภัยได้ กล่าวคื ออาจจะปลอดภัยจากการพนันตาม
หลักการอิ สลาม”
นักวิชาการกลุ่มนี ้ได้ ให้ ข้อเสนอแนะแก่ผ้ ทู ี่ต้องการเลี ้ยงนกเพื่อการแข่งขันว่า ผู้ที่ประสงค์
จะเลี ้ยงนกควรดูแลนกที่ตนเองขังไว้ ในกรงให้ เป็ นอย่างดี ทังเรื
้ ่ องอาหารการกิน หรื อนํา้ แก่นก ผู้
เลี ้ยงต้ องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่เป็ นการทรมานสัตว์ ตลอดจนการให้ โอกาสแก่สตั ว์ได้ หาคูข่ องมันไม่
ว่าจะเป็ นตัวผู้หรื อตัวเมียก็ตาม
นอกจากนี ้ได้ เสนอแนะแก่ผ้ จู ดั การแข่งขันว่า ต้ องหลีกเลี่ยงการเอาเงินค่าเสาหรื อค่าสมัคร
ไปข้ องเกี่ ยวกับของรางวัลอย่างเด็ดขาด เพราะหากใช้ เงินค่าสมัครไปซือ้ ของรางวัลเป็ นต้ นการ
แข่งขันนันก็
้ จะเป็ นการพนันโดยปริ ยาย นอกจากนี ้ทางผู้จัดจะต้ องบอก แจ้ งให้ ผ้ แู ข่งให้ ชดั ว่าค่า
สมัครไม่ได้ เอาไปซื ้อรางวัลแต่เอาไปบริหารจัดการ หรื อบริ จาคให้ โรงเรี ยน หรื อศูนย์เด็กกําพร้ าเป็ น
ต้ น หากผู้จดั ชี ้แจงที่ไปที่มาของรางวัลให้ ชดั ว่าไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับของรางวัลก็ถือว่าไม่ เป็ นการพนัน
แม้ จะมีคา่ สมัครก็ตาม เพราะทุกคนที่ไปร่วมแข่งตังใจจะไปช่
้
วยเหลือหรื อบริ จาคผ่านการสมัครค่า
โยงนก ส่วนรางวัลก็ระบุให้ ชดั ว่ามาจากหน่วยงานใดไม่ได้ เกี่ยวกับค่าสมัครแต่อย่างใด ในกรณีนี ้
ถือว่าไม่ใช่เป็ นการพนัน แต่หากค่าสมัครมีส่วนเกี่ยวข้ องกับรางวัลถือว่ าเป็ นการพนัน ไม่ว่าจะเป็ น
การแข่งขันใดๆก็ตาม แต่เพื่อความปลอดภัยดาโต๊ ะยุตธิ รรม จังหวัดนราธิวาสฝากบอกแก่คนที่ชอบ
เลี ้ยงนกกรงหัวจุกหรื อนกเขาชวาผ่านทีมวิจยั ว่า ควรจะเลิกเลี ้ยงเลิกแข่งเพราะสุ่มเสี่ยงกับหะรอม
หรื อบัญญัติห้ามในหลักการศาสนาอิสลามและเมื่อเป็ นเช่นนันก็
้ ไม่พ้นจากการเป็ นบาป อยากจะ
เสนอให้ ผ้ ทู ี่ชอบเล่นนกไปสนใจสิ่งอื่นดีกว่าที่ไม่สมุ่ เสี่ยงกับความผิดตามที่กล่าวมา
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “นกกรงหัวจุก” พนันพื ้นบ้ านในสังคมมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในครัง้ นี ม้ ี วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่ อศึกษาประวัติความเป็ นมาการเลี ย้ งนกกรงหัวจุกในสังคม
มุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ ศึกษาวิวฒ
ั นาการและรู ปแบบการแข่งขันนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิม
สามจังหวัดภาคใต้ ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันนกกรงหัวจุก และศึกษาความเห็นและ
ข้ อเสนอแนะของนักวิชาการมุสลิมต่อการแข่งขันนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) เก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง และจัดเวทีเลือกเปลี่ยนความคิดเห็น แล้ วนาเสนอในรูปแบบรายงานการ
วิจัยเชิงพรรณนา นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยได้ ศึกษาเอกสาร วิเคราะห์หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องกับการพนันในหลักการอิสลามและความเห็นของนักวิชาการเกี่ยวการพนั นในรูปของการ
แข่งขันทัว่ ไปเพื่อวิเคราะห์การพนันในการแข่งขันนกกรงหัวจุก ส่วนการเก็บข้ อมูลภาคสนาม ผู้วิจยั
ได้ ทาการสารวจชุมชน ลงพื ้นที่ทาการสังเกตแบบมีสว่ นร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยจะสัมภาษณ์
ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการแข่งขันนกกรงหัวจุก จากการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจยั ดังนี ้
5.1.สรุปผลการวิจัย
จากการลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลภาคสนาม ด้ วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก
สามารถสรุปผลการวิจยั จาแนกตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดงั นี ้
5.1.1.

ประวัติความเป็ นมาการเลี ย้ งนกกรงหัวจุ ก ในสั งคมมุสลิม สามจั งหวั ด

ภาคใต้
ในประเทศไทยเริ่ มนิยมเลี ้ยงประมาณ พ.ศ. 2504 จุดเริ่ มต้ นของการเลี ้ยงนกกรงหัวจุกใน
ประเทศไทย เกิดจากชาวจีนที่เข้ ามาทาการค้ าขาย กับประชาชนชาวมุสลิมในตอนใต้ ของประเทศ
นานกชนิดนี ้ติดมาทางเรื อสาเภา และได้ ทาการ แนะนาวิธีการการเลี ้ยง ดูแล รวมถึงเรื่ องอุปนิสยั
ของนก เพลงร้ องของนก และถ่ายทอดรายละเอียดอื่น ๆ ของนกชนิดนี ้ให้ แก่ชาวมุสลิมที่มีพื ้นฐาน
การเลี ้ยงนกเพื่อฟั งเสียงร้ องเช่นกัน (นกเขาชวา) จนชาวมุสลิมบางกลุ่มหันมาเริ่ มเลี ้ยงนกกรงหัว
จุก และเมื่อข่าวการเลี ้ยงนกกรงหัวจุกของชาวมุสลิม แพร่หลายออกไป ประชาชนทัว่ ไปทางภาคใต้
จึงเริ่มเลี ้ยงนกกรงหัวจุกเพื่อฟั งเสียงร้ องมากขึ ้น และจากที่เลี ้ยงเพื่อฟั งเสียงร้ องได้ พฒ
ั นาเป็ นเลี ้ยง
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เพื่อทาการแข่งขันโดยมีการจัดประกวดประชันเสียงนกกรงหัวจุกขึ ้นในภาคใต้ และได้ ขยายมาสู่
กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2524 โดยกลุม่ คนทางภาคใต้ นาการแข่งขันมาเผยแพร่ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ซึ่ง
ทาการจัดการแข่งขันขึ ้นในกรุงเทพมหานครเป็ นครัง้ แรกที่ตลาดนัด สวนจตุจกั ร ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ น
มากระแสความนิยมแข่งขันประชันเสียง ของนกกรงหัวจุกได้ ขยายตัวกว้ างขึ ้น
ส่วนในพื ้นที่ภาคใต้ นกกรงหัวจุกเป็ นที่นิยมของคนในพื ้นที่มายาวนาน โดยได้ รับอิทธิพล
มาจากประเทศเพื่อนบ้ านอย่างอินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย แต่การเลี ้ยงนกกรงหัวจุกในภาคใต้
ของไทยเริ่มต้ นเมื่อใดไม่ปรากฏ ทราบแต่เพียงว่าเป็ นที่นิยมเลี ้ยงกันมานานแล้ วเรี ยกได้ ว่าการเลี ้ยง
นกกรงหัวจุกได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื ้นบ้ านภาคใต้ รวมถึงเป็ นกีฬาอย่าง
หนึ่งของคนภาคใต้ ไปแล้ ว โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ติดกับมาเลเซีย คือ นราธิวาส
ปั ตตานี และยะลา ซึ่งการเลี ้ยงนกชนิดนี ้เป็ นเหมือนหนึ่งในวัฒนธรรมและวิถีการดารงชีวิตของ
ผู้คนในพื ้นที่นี ้
ชาวบ้ านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นิยมเลีย้ งไว้ ดูเล่น เพลิดเพลินสนุกสนานเป็ น
เวลานานแล้ ว จากการบอกเล่าของผู้เลี ้ยงนกกรงหัวจุกบางท่านเล่าว่า สมัยก่อนช่วงฤดูการถือศีล
อดในแต่ละวัน มีความรู้สึกว่าเวลายาวกว่าช่วงเวลาปกติจึงเลี ้ยงนกกรงหัวจุกไว้ ที่บ้านเพื่อความ
เพลิดเพลิน ช่วงเวลาที่ร้ ูสึกร่างกายอ่อนเพลียและกระหาย จะได้ ใช้ เวลาหมดไปด้ วยกิจกรรมและ
ความเพลิดเพลินกับการเลี ้ยงนกกรงหัวจุก แต่ในยุคนันการเลี
้
้ยงนกกรงหัวจุกยังไม่ได้ รับความนิยม
เท่ากับการเลี ้ยงนกเขาชวา แต่เมื่อราคานกเขาชวามีราคาสูงขึ ้น ทาให้ ชาวบ้ านที่ไม่มีเงินทุน
เพียงพอ จึงเริ่มนิยมเลี ้ยงนกกรงหัวจุกอย่างแพร่หลายราว 20 ปี ที่ผ่านมาจนเป็ นที่นิยมเลี ้ยงกันทุก
วัย เกือบทุกครอบครัวจะแขวนนกกรงหัวจุกไว้ หน้ าบ้ าน จนกลายเป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชาวบ้ านในยุคปัจจุบนั
การซื ้อขายนกกรงหัวจุกเกิดขึ ้นหลายแห่งในจังหวัดปั ตตานี ตลาดที่ใหญ่ที่สดุ คือ หมู่บ้าน
กูแบอีเต๊ ะ อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี ตลาดแห่งนี ้เกิดขึ ้นมาประมาณ 20 กว่าปี จะมีพ่อค้ าคน
กลางรับซื ้อนกมาจากทัว่ ทุกภาคของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ านเพื่อมาส่งต่อให้ กบั พ่อค้ า
รายย่อยที่หมูบ่ ้ านกูแบอีเต๊ ะ
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ปั จจุบนั ในพื ้นที่สามจังหวัดการเลี ้ยงนกกรงดู ซบเซา เบาบาง ไม่เหมือนในอดีต 2-3 ปี ที่
ผ่านมา หากแต่แต่กลับมาคึกคักในพื ้นที่ภาคใต้ ตอนบนแทน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ ข้อมูลว่า
สาเหตุที่การเลี ้ยงนกกรงหัวจุกดูซบเซาลงเพราะคนไม่มีกาลังซื ้อเนื่องจากราคายางถูก ตอนที่ราคา
ยางแพงคนในพื ้นที่มีเงินซื ้อนกมาแข่งกัน ส่วนคนที่พอมีเงินหันไปเล่นนกเขาชวาเหมือนเดิม คนที่
ไม่มีฐานะไม่สามารถซื ้อนกเขาชวามาเลี ้ยงได้ เพราะมีราคาแพงหลักหมื่นเป็ นอย่างต่า แต่นกกรง
หัวจุกคนธรรมดาก็สามารถเลี ้ยงได้ เนื่องจากราคานกกรงหัวจุกมีตงแต่
ั ้ หลักร้ อยบาทขึ ้นไป บ้ างก็
บอกว่าเพราะกรรมการการตัดสินแพ้ ชนะมีการช่อโกง กรรมการรับเงินใต้ โต๊ ะบ้ างจึงเกิดการไม่
พอใจและเลิกเลี ้ยงในที่สดุ บางรายก็หยุดเลี ้ยงเพราะเข้ าใจว่าผิดหลักการศาสนา เป็ นต้ น
5.1.2 วิวัฒนาการและรู ปแบบการแข่ งขันนกกรงหัวจุกในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการศึกษาเอกสารและลงพื ้นที่สมั ภาษณ์ เกี่ยวกับประวัติการแข่งขันนกกรงหัวจุก ใน
พื ้นที่สามจังหวัดภาคใต้ พบว่า ประมาณ ปี พ.ศ. 2504 ที่ภาคใต้ แต่ก่อนจะนามาเล่นให้ นกตีกัน
ต่อสู้กนั แบบเดียวกับไก่ชนแพะชนวัวชนเริ่ มที่จงั หวัดสตูลก่อนแล้ วแพร่กระจายไปที่จงั หวัดสงขลา
นครศรี ธรรมราช กระบี่ และนราธิวาส โดยจับนกป่ ามาจิกตีกนั ด้ วยการปล่อยในกรงขนาดใหญ่ให้
นกกรงหัวจุก 2 ตัว จิกตีกันเนื่องจากนิสัยเดิมนกกรงหัวจุกเป็ นนกดุร้ายชอบจิกตีเอาชนะกัน
กระทัง่ มีพี่น้องมุสลิมที่อาเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาสได้ นานกกรงหัวจุกไปต่อสู้ตีกนั ที่รัฐกลัน
ตันประเทศมาเลเซีย
กระทั่ง พ.ศ. 2515 ชาวจังหวัดสงขลาได้ คิดเล่นแบบใหม่โดยให้ แข่งขันเสียงร้ องแบบ
เดียวกับแข่งขันเสียงนกเขาชวาโดยคิดกติกาการแข่งขันไว้ 2 แนวทางใช้ วิธีปลดนกที่ไม่ร้องออก
จากสนามแข่งขันกับแข่งขัน 4 ยกเพื่อหานกที่ร้องชนะ เริ่ มมีการแข่งขันเสียงร้ องของนกกรงหัวจุก
ครัง้ แรกที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2519 และใน พ.ศ. 2520
การแข่งขันเสียงร้ องของนกกรงหัวจุกได้ แพร่กระจายมาที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี ภูเก็ต พังงา
กระบี่ สตูล สงขลา นราธิวาส ต่อมาการแข่งขันเสียงร้ องของนกกรงหัวจุกได้ แพร่หลายมาที่ภาค
กลาง ที่กรุงเทพฯมีการตังชมรมนกกรงหั
้
วจุกเป็ นแห่งแรกและได้ จดั แข่งขันนกกรงหัวจุกครัง้ แรกที่
สวนจตุจกั รเมื่อ พ.ศ. 2524 และเริ่ มมีการตังชมรมต่
้
างๆไปในทุกๆจังหวัดในภาคกลางและแพร่ไป
ทางภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงใหม่ กาแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ฯลฯ ส่วนที่ภาคอีสานมี
ค่อนข้ างน้ อย
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การแข่งขันนกกรงหัวจุกได้ รับการยอมรับว่าเป็ นกีฬาชนิดหนึง่ ที่มีผ้ คู นให้ ความสนใจ ในแต่
ละวันผู้เลีย้ งนกจะตระเวนไปแข่ งขันกันทังสั
้ ปดาห์ในแต่ละตาบล ส่วนระดับอาเภอจะมีรายการ
แข่งขันเป็ นโซนๆไป มีชมรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ นกกรงหัวจุกทัว่ ประเทศนับเป็ นร้ อยๆ ชมรม และสิ่งที่
ยิ่งใหญ่เหนือสิ่ งอื่นใดก็คือ การได้ รับการโปรดเกล้ าพระราชทานถ้ วยเป็ นรางวัลแก่ผ้ ูที่ชนะการ
แข่งขัน
การแข่งขันนกกรงหัวจุกในสามจังหวัดชายแดนใต้ เกิดขึ ้นมานานกว่าสามสิบปี มาแล้ ว แต่
การแข่งขันในอดีตมีการแข่งขันเสียงโท๊ ด อย่างเดียว หมายถึงขอให้ ออกเสียง ก็นบั ว่าเป็ นคะแนน
แล้ ว ไม่เหมือนกับปั จจุบนั ที่กาหนดการแข่งขันเป็ นประเภทต่างๆ เช่น การแข่งขันประเภทโท๊ ดเสียง
การแข่งขันประเภทมาราทอน และการแข่งขันประเภทเสียงทอง
การแข่งขันประเภทโท๊ ดเสียง เป็ นการแข่ งขันยุคแรก ซึ่งจะมีรูปแบบการแข่ งขันการแปล่ง
เสียงของนกกรงหัวจุกออกมาโดยไม่จาเป็ นต้ องเป็ นวรรคๆ เพียงแค่ออกเสียงให้ ได้ ยินก็ได้ คะแนน
การแข่งขันในปัจจุบนั ทัว่ ไปของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะมีรูปแบบของการแข่งขัน การแป
ล่งเสียงออกมาเป็ นวรรคๆ ซึง่ แต่ละวรรคมีสามคาที่ตดิ ต่อกันจึงจะได้ นบั ว่าเป็ น 1 คะแนน
การจับเวลาจะใช้ กะลาที่มีรูใส่ลงไปในน ้าเมื่อกะลาจมก็ถือเป็ นหมดยก หากเราจะวัดกับ
เวลาในนาฬิกา จะวัดได้ ประมาน 18-20 วินาที ต่อยก และจะมี 4 ยก และต้ องการเพียง 8 คะแนน
มีบางสถานที่ต้องการ 10 คะแนน ภายใน 4 ยก แล้ วจะมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโดยการแข่งขันจะ
เหมือนกับรอบแรก โดยมี 4 ยก ต้ องการเพียง 8 หรื อ 10 คะแนนเช่นกัน
ส่วนการแข่งขันอีกประเภทหนึ่ง คือการแข่งขันประเภทมาราทอน ซึ่งเป็ นการแข่งขันโดยมี
รอบเดียวจบ นกตัวไหนที่ได้ เปล่งออกเสียงได้ มากที่สดุ ในเวลาที่กาหนดให้ จะเป็ นผู้ชนะ โดยนับ 1
วรรค 1 คะแนน ซึง่ จะใช้ เวลาโดยใช้ กะลาที่มีรูใสในน ้าเป็ นตัววัดเวลาเช่นกัน
ส่วนการแข่งขันประเภทที่สาม เป็ นการแข่งขันประเภทเสียงทอง ซึ่งประเภทนี ้จะมีความ
ซับซ้ อนนิดหน่อย โดยจะดูถึงบุคลิกพร้ อมกับเสียงของนกกรงหัวจุกที่เปล่งออกมาได้ ชดั เจน
การแข่ง ขันนกกรงหัวจุก มี งบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริ หารส่วนจังหวัด หรื อ
อบจ. ในแต่ละปี ได้ งบสนับสนุนชมรมผู้เลี ้ยงนกกรงหัวจุกเป็ นเงินถึงหกแสนบาท สนับสนุนในส่วน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ ทางชมรมนาไปเป็ นทุนในการจัดการแข่งขันในแต่ละโซน การให้
เงินสนับสนุนชมรมนกกรงหัวจุกทาให้ ได้ เปรี ยบทางการเมืองอีกด้ วยเพราะคนที่เลี ้ยงนกกรงหัวจุกมี
ทุกระดับและเกือบทุกพื ้นที่ ในแต่ละโซนจะมีการจัดการแข่งขันมีการจัดเวลาไว้ ในแต่ละเดือนจะ
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จัดที่ไหนจังหวัดไหน มีตารางประจาปี ชัดเจน ดังนัน้ ในส่วนของอาเภอเทพาส่วนใหญ่จะมีการ
เลี ้ยงนกไว้ เพื่อการแข่งขัน บางคนก็ยึดเป็ นอาชีพไปเลยก็ว่าได้ เพราะนกกรงหัวจุกบางตัวมีราคา
หลักล้ าน
การแข่งขันนกกรงหัวจุกมีการจัดขึน้ อย่างแพรหลายในพืน้ ที่ เช่น การจัดการแข่ งขันที่
สนามเอเชียจังหวัดยะลา การจัดการแข่งขันที่สนามศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา การจัดการแข่ งขันที่
สนามกี ฬากลาง อาเภอบันนังสตา โดยมี ภาครัฐเป็ นผู้สนับสนุน ให้ การแข่ งขันอย่างเต็มรู ปแบบ
เช่น ศอ.บต. และสภาจังหวัดยะลา เป็ นต้ น
สนามการแข่งขันนกกรงหัวจุกจะจัดขึ ้นในชุมชน ซึ่งกลายเป็ นกิจกรรมประจาหมู่บ้านที่จะ
รู้กนั ในกลุม่ ผู้เลี ้ยงนก บางชุมชนจัด 1 วัน บางชุมชนจัด 2 วันต่อสัปดาห์ ซึง่ เป็ นสนามเล็กๆ เพื่อฝึ ก
นกให้ เคยชินกับสนาม ถือว่าเป็ นสนามประลองนก ก่อนที่จะนานกเข้ าร่วมการแข่งขันสนามใหญ่
รู ปแบบการแข่งขันนกกรงหัวจุกที่จัดขึน้ เริ่ มด้ วยการสมัคร ซึ่งมีการสมัครตามอัตราที่
กาหนดไว้ ของแต่ละสนามของการแข่ งขัน เช่น 50,60,100,300,1000 จนถึงหลักหมื่นบาท ตาม
ข้ อตกลงและรางวัลที่จะได้ รับ โดยปกติถ้าแข่งซ้ อมตามหมู่บ้านหรื อระดับตาบล ค่าสมัครก็อยู่ที่
50,60ไม่เกิน 100บาท ผู้ชนะก็จะได้ เป็ นเงินประมาณ 1000 หรื อ 500 บาทตามลาดับ ระดับอาเภอ
ที่ชมรมเป็ นผู้จดั ก็มีรางวัลสูงขึ ้น ประมาณ 3000 บาท ค่าสมัครก็สงู ขึ ้นเช่นกัน โดยปกติแล้ วถ้ าค่า
สมัครหลักสิบ รางวัลไม่เกินหนึง่ พัน ถ้ าค่าสมัครหลักร้ อย รางวัลก็จะอยู่ที่สองสามพันถึงห้ าพัน ค่า
สมัครหลักพันรางวัลก็เป็ นหมื่น บางสนามค่าสมัครถึงหมื่น เช่นล่าสุดที่ภูเก็ ตค่าสมัคร 25,000
บาท รางวัลที่หนึง่ ก็ 100,000 บาท
5.1.3.ผลกระทบที่เกิดจากการแข่ งขันนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิมสามจังหวัด
ภาคใต้
จากการลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลด้ วยการสังเกตและสัมภาษณ์ พบว่า โดยรวมการเลี ้ยงและการ
แข่ง ขันนกกรงหัวจุกถื อว่าไม่กระทบต่อครอบครั วมากนัก เพราะนักเล่นนกมืออาชีพ ส่วนใหญ่
หมายถึง นักล่ารางวัล จะเป็ นคนมี เ งิ นจึง ไม่กระทบต่อการเลี ย้ งดูครอบครั วโดยเฉพาะในด้ าน
การเงิน หากมีบ้างก็เรื่ องเวลาที่อยู่กับครอบครัวอาจลดลงบ้ าง แต่ส่วนมากครอบครัวรับได้ เพราะ
นกที่เลี ้ยงสามารถหาเงินให้ ครอบครัวได้ เป็ นกอบเป็ นกา บางรายผ่อนรถ ผ่อนบ้ านจากเงินแข่งนก

66

ส่วนนักเล่นนกสมัครเล่น กล่าวคือผู้ที่เล่นนกตามกระแสลงสนานแข่งระดับหมู่บ้านนานๆ
สักครัง้ คนกลุ่มนี ้เมื่อความนิยมลดลงก็จะเลิกเลี ้ยงไป ที่มีแขวนอยู่หน้ าบ้ านก็เพราะซื ้อมาแล้ วก็
เลี ้ยงเพื่อความสวยงาม ฟั งเสียงเล่นๆยามเลิกงานเท่านัน้ ไม่ได้ เอาจริ งเอาจังหรื อทุ่มเทให้ นกมาก
นัก
ส่วนปั ญหาที่เกิดขึ ้นและอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวบ้ างจากการเลี ้ยงนกกรงและการ
แข่งขันนกกรงนัน้ ได้ ข้อมูลว่าหากจะมีผลกระทบก็ต่อเมื่อภรรยาไม่เข้ าใจกันกับเรา เช่นอาจเกิด
ความรู้สกึ โกรด ไม่พอใจเมื่อโดนคนในครอบครัวห้ ามไม่ให้ ไปแข่ง ขันนกกรงหัวจุก แต่หากมีเงินพอ
ก็ไม่เป็ นไร อีกอย่างถ้ าเราเคลียงานเราทุกอย่างเสร็จเรี ยนร้ อยก็ไม่อยากให้ ถกู ห้ ามเช่นกัน
โดยปกติก็มีผลกระทบกับครอบครัวอยู่บ้างเล็กน้ อยโดยเฉพาะเวลาที่ต้องไปเอาใจใส่ดแู ล
นกกรงหัวจุก แต่ผมก็ไม่สามารถจะหักห้ ามใจไม่ให้ เลี ้ยงหรื อแข่งขันนกกรงได้ เพราะด้ วยที่ว่ามันให้
ความเพลิ ดเพลิ นแก่ผ ม แต่ในตัวผม ผมสามารถควบคุม สถานการณ์ ครอบครั วไว้ ไ ด้ ไ ม่ถึง กับ
กระทบกระทัง่ มากจนเกินไป ด้ วยที่ว่าผมรักและชอบที่จะเลี ้ยงนกหรื อแข่งขันนกกรงหัวจุก ผมว่า
ในฐานะการเงินทางครอบครัวนันก็
้ ไม่คอ่ ยดีขึ ้นสักเท่าไร มีแต่จะลด เพราะต้ องซื ้อโน้ นซื ้อนี ้สารพัด
อาหารให้ แก่นก บ้ างก็ถูกขโมยบ้ างก็มีทาให้ สิ่งที่ลงทุนซื ้อนกนันก็
้ สูญเปล่าเสียเงินไปฟรี ๆ แต่ผม
ชอบเลี ้ยงมันแม้ ต้องซื ้ออาหารหรื ออย่างอื่นให้ แก่มนั เพราะรักชอบจะให้ ทาไงได้ ”
ผู้ช ายบางคนรั ก และชอบเลี ย้ งนกเป็ นชี วิ ต จิ ต ใจ และบางที ท าให้ เกิ ด ปั ญ หากั น ใน
ครอบครัวตามมาเช่นเรื่ องการเงิน แต่ในความคิดผม การเลีย้ งนกกรงหัวจุกไม่ได้ ส่งผลต่อชีวิต
ครอบครัวของผมแต่ประการใด เพราะเราเลี ้ยงมันอย่างถูกวิธี และแบ่งเวลาเล่นกับมันอย่างถูกต้ อง
ว่าเวลาไหนทางาน ไม่ใช่จดจ่ออยู่กับนกโดยไม่ใส่ใจเรื่ องทามาหากินต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตครอบครัวของผม และผมเลี ้ยงดุมนั เล่นกับมันก็ในช่วงที่เวลาว่างๆ การแข่งขันนกกรงหัวจุกนัน้
เป็ นเรื่ องที่ ที่คนสมัยนีน้ ิยมเล่นกันหลงใหลในตัวมัน แต่ถามว่าเมื่ อมีเยาวชนหรื อญาติๆขอร่ วม
แข่งขันด้ วยนันผมเองก็
้
ไม่ได้ ขดั ข้ องอะไร”
มีความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการเลี ้ยงและแข่งขันว่า “ปั ญหาที่พบบ่อยครัง้ ใน
ครอบครัวคนสมัยนี ้ บางครอบครัวเกิดจากสาเหตุการเลีย้ งนก การที่ ฝ่ ายชายใส่ใจต่อนกมาก
เกินไป ยุ่งอยู่กับนกตลอดเวลา ทาให้ เกิดปั ญหาครอบครัวตามมา เช่นทะเลาะกับภรรยาบ้ างเป็ น
ต้ น แต่เมื่อได้ รับรางวัลติดไม้ ติดมือก็ดีไป แต่ถ้าแพ้ หรื อไม่ได้ อะไรติดไม้ ติดมือก็เครี ยด ทะเลาะกัน
เป็ นต้ น ถามว่าเมื่อมีเยาวชนหรื อญาติต้องการเลี ้ยงหรื อขอเข้ าร่วมแข่งขันนกด้ วย ผมว่าผมไม่เห็น
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ด้ วยที่จะสนับสนุน เพราะมันไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดที่เยาวชนจะหันมาเล่นนกกัน เอาเวลาไป
ใส่ใจเรื่ องอื่นที่ดีกว่านี ้น่าจะดีกว่า และผมเองก็ไม่คิดที่จะสนับสนุนด้ วย ความรู้สึกของผมเมื่อถูก
ห้ ามจากคนในครอบครัวไม่ให้ ไปแข่งขันนกกรงหัวจุกนัน้ ผมเองก็ร้ ูสึกเครี ยดอยู่เหมือนกัน เมื่อถูก
ห้ ามในสิ่งที่ชอบ ในเมื่อเราทางานของเราเสร็ จแล้ ว เคลียงานหมดแล้ ว แต่หากมาห้ ามเนื่องจากว่า
เราเองก็ทางานยังไม่เสร็จก็ไม่เป็ นไร ห้ ามกันได้ ไม่วา่ กัน”
ข้ อมูลที่น่าแปลกใจว่า “การเลี ้ยงนกหากถึงขันบ้
้ ากับนกก็ย่อมต้ องกระทบต่อครอบครัว
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผมเคยเห็นคนที่เลี ้ยงนกนอนเฝ้านก การมุ้งให้ นก เวลาตัวเองป่ วยก็ต้องเอา
นกแขวนไว้ บนที่หวั นอน เมื่อได้ ยินเสียงนกแม่ป่วยก็ลกุ ขึ ้นนัง่ ด้ วยความชอบกับเสียงนก กระทัง่ วัน
ตายยัง ตายพร้ อมกับนกที่ ตัวเองชื่ นชอบแขวนอยู่ตรงหัวนอน กรณี แบบนี ผ้ มเชื่ อว่ากระทบต่อ
ครอบครัว อาจจะไม่กระทบในด้ านการเงินเพราะคนเล่นนกระดับนี ้มักจะเป็ นคนรวย แต่กระทบ
เรื่ องเวลาในการอยูก่ บั ครอบครัวมากกว่า”
5.1.4.ความเห็นและข้ อเสนอแนะนักวิชาการมุสลิมฯเกี่ยวกับการแข่ งขันนกกรงหัว
จุก
จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูร้ ู และนักวิช าการศาสนาสามจัง หวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ ยวกับการ
แข่งขันนกกรงหัวจุก พบว่า นักวิชาการรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศส่วนมากเห็นว่าการ
แข่งขันทุกประเภทถ้ ามีคา่ สมัครและเอาเงินค่าสมัครไปทาเป็ นรางวัล ถือเป็ นการพนัน ไม่ว่าจะเป็ น
การแข่งนกหรื ออื่นๆแม้ แต่แข่งขันฟุตบอลหากมีคา่ สมัครก็ถือว่าพนัน แม้ จะเรี ยกว่าค่าสมัครหรื อค่า
เช่าเสาก็ตาม ส่วนอิหม่ามมัสยิด โต๊ ะครู หรื อบาบอปอเนาะส่วนมากเห็นว่าการแข่งขันนกกรงหัว
จุกเป็ นการละเล่นชนิดหนึง่ ที่ไม่ได้ เรี ยกว่าการพนัน แต่การแข่งขันหรื อกีฬาจะเป็ นพนันหรื อไม่อยู่ที่
การเดิมพันหรื อต่อรองของผู้เข้ าแข่งขันหรื อไม่ก็ผ้ ชู ม ไม่เกี่ยวกับการแข่งขันแต่อย่างใด หากแต่ทกุ
อย่างที่มีการเดิมพันถือว่าเป็ นการพนัน
จากการลงพื ้นที่หาคาตอบเกี่ยวกับหุก่มหรื อข้ อชี ้ขาดของนักวิชาการมุสลิมถึงการแข่งขัน
นก ไม่ว่าการแข่งขันนกกรงหัวจุก นกเขาชวา หรื อนกบิลหลาดงซึ่งเป็ นที่ชื่นชอบในหมู่คนเล่นนก
ปั จจุบนั ซึ่งผู้วิจยั ได้ ศึกษารูปแบบและกติกาการแข่งขันตลอดจนพฤติกรรมต่างๆในสนามแข่งขัน
นกกรงหัวจุก แล้ วนาข้ อมูลไปสอบถามนักวิชาการมุสลิมในพื ้นที่ ว่าการจัดการแข่งขันในรู ปแบบ
ดังกล่าวเป็ นการพนันหรื อไม่
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ซึ่งจากสัมภาษณ์นกั วิชาการมุสลิมที่ประกอบด้ วย นักการศาสนา บาบอปอเนาะ อิหม่าม
อาจารย์มหาวิทยาลัย อุสต้ าส และดาโต๊ ะยุติธรรม ผู้วิจยั ได้ ข้อมูลทังผู
้ ้ ที่เห็นว่าการแข่งขันนกกรง
หัวจุกเป็ นการพนันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนักการศึกษาบางท่านเห็นว่าไม่ใช่เป็ นการพนันดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
นักวิชาการมุสลิมที่เห็นว่าการแข่งขันนกกรงหัวจุกไม่ใช่การพนันโดยส่วนใหญ่ให้ เหตุผลว่า
กรแข่งขันนกรงหัวจุกและนกเขาชวาไม่มีการเดิมพันหรื อการต่อรองของนักแข่งแต่อย่างใด รวมทัง้
คนที่เข้ าชมก็ไม่ได้ มีการเดิมพันว่านกตัวไหนจะเป็ นฝ่ ายแพ้ หรื อชนะ จึงไม่ถือว่าเป็ นการพนัน ส่วน
ค่าสมัครที่เรี ยกเก็บโดยผู้จัดการแข่งขันถื อว่าเป็ นค่าเช่าเสาเพื่อลงแข่งเท่านัน้ ไม่ใช่เงินเดิมพัน
ตามที่เข้ ากัน ส่วนรางวัลที่ได้ ก็มาจากฝ่ ายที่จดั การแข่งขันไม่ใช่มาจากผู้เข้ าแข่งขัน รางวัลที่ได้ นนก็
ั้
ถือเป็ นของกานันจากผู้จดั แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับชัยชนะ ซึ่งเราไม่มีสิทธิหรื อไม่จาเป็ นต้ องรู้ว่ าผู้จดั เอาเงินที่
ไหนเป็ นรางวัลให้ แก่เราผู้ชนะ นักการศาสนาเหล่านี ้เชื่อว่าการแข่งขันนกกรงหัวจุกไม่ใช่การพนัน ผู้
ที่ มี ความเห็ นแบบนี โ้ ดยมากจะเป็ น โต๊ ะ ครู บาบอปอเนาะ อิ หม่า มรุ่ น ก่อ นๆที่ อาวุโสในพื น้ ที่
นอกจากนีบ้ าบอปอเนาะบางท่านก็เลี ย้ งนก ทัง้ นกกรง และนกเขาชวา เพื่อการแข่งขันและล่า
รางวัลโดยเฉพาะ
บางท่านให้ ความเห็นว่า การแข่งขันนกกรงหัวจุกก็เหมือนกับการเลีย้ ง บางคนก็บอกว่า
เลี ้ยงไม่ได้ บางคนบอกเลี ้ยงได้ อยูท่ ี่การตังใจมากกว่
้
า เช่นเดียวกันกับการเอานกไปแข่งขัน สาหรับ
อิหม่ามที่เห็นว่า ไม่ใช่การพนัน ก็มักจะจัดการแข่งขันเพื่อหาทุนสร้ างโรงเรี ยนหรื อมัสยิดเป็ นต้ น
จากการสอบถามได้ ข้อมูลว่าคณะกรรมการจังหวัดสงขลาได้ จดั การแข่งขันนกกรงหัวจุกเพื่อหาทุน
เข้ ามัสยิด โดยให้ ทกุ มัสยิดในจังหวัดช่วยส่งนกไปร่วมแข่งขัน ค่าสมัครที่ได้ ก็จะบริ จาคให้ มสั ยิดที่
จัด บางท่านบอกว่าเงินค่าโยงหรื อค่าเสาก็นาไปบารุงรักษาสนามมากกว่า บางสนามก็เอาเงินค่า
สมัครเลี ้ยงอาหาร ข้ าวมื ้อเที่ยงแก่ผ้ มู าแข่งขันด้ วยไม่ว่าจะแพ้ หรื อชนะก็ตาม ซึ่งแบบนี ้ถือว่าไม่ใช่
การพนันแต่อย่างใด
ส่วนนักวิชาการมุสลิมที่เห็นว่าการแข่งขันนกกรงหัวจุก เป็ นการพนัน ให้ ความเห็นว่าทัง้
การเลี ้ยงและการแข่งขันนกกรงถือเป็ นสิ่งต้ องห้ ามในหลักการอิสลาม เพราะนกกรงหัวจุกไม่ใช่สตั ว์
เลี ย้ งโดยปกติวิสัยของมัน นกกรงหัวจุกเป็ นสัตว์ อยู่ในป่ าแล้ วจับมาขัง ไว้ ในกรงถื อว่าเป็ นการ
ทรมานสัตว์ ซึ่งถือเป็ นบัญญัติห้ามในอิสลาม เช่นเดียวกันกับการแข่งขันชิงรางวัล หากมีคา่ สมัคร
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หรื อค่าโยงหรื อค่าเสาถือว่าเป็ นการพนันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากรางวัลนันได้
้ มาจากที่อื่น
หรื อมีหน่วยงานใดๆมาสนับสนุนก็ถือว่าเป็ นการแข่งขัน เพราะการพนันหมายถึงการที่ผ้ แู ข่งทุกคน
วางเงินไว้ เป็ นรางวัลแล้ วผู้ใดชนะก็ได้ เงินนันไปก็
้ ถือว่าเป็ นการพนัน
บางท่านให้ ความเห็นว่าถึงไม่เป็ นการพนันอย่างที่บางคนอ้ างว่าเป็ นค่าเช่าเสาก็ยงั เข้ าข่าย
ทรมานสัตว์อยูด่ ี เพราะสัตว์ที่อิสลามอนุญาตให้ แข่งได้ เป็ นสัตว์เลี ย้ งโดยปกติ เช่น ม้ า อูฐ เท่านัน้
บางท่านเห็นว่าการแข่งขันนกกรงหัวจุกหากมีค่าสมัครถือเป็ นการพนัน แต่สาหรับคนที่
ชอบเล่นนกก็มกั จะเปลี่ยนชื่อเรี ยกจากพนันมาเป็ นการแข่งขันเพื่อให้ ฟังดูไม่ผิดหลักการศาสนา แต่
ความจริงก็ไม่อาจหลีกจากพนันอยูด่ ีในหลักการอิสลามได้ แต่หากไม่มีคา่ สมัคร หมายถึงรางวัลมา
จากส่วนกลาง เช่น อบต. อบจ. ก็ถือว่าไม่เป็ นการพนัน แต่ที่ จัดการแข่งขันกันในพื ้นภาคใต้ ส่วน
ใหญ่ถือเป็ นการพนัน แม้ จะมีผ้ รู ้ ูหรื อบาบอปอเนาะบางท่านร่วมแข่งขันด้ วยก็ตาม
บางท่านให้ ความเห็นว่าการแข่งขัน นกกรงหัวจุกเป็ นการทาร้ ายความรู้ สึกฝ่ ายตรงข้ าม
โดยเฉพาะผู้ที่ แพ้ เพราะผู้ร่วมแข่งทุกคนต่างก็ ต้องการของรางวัลแต่กลับไม่ได้ ทงั ้ ๆที่ตงใจและ
ั้
ลงทุนค่าสมัครหรื อค่าแขวนนกแบบนี ้ถือว่าทาร้ ายจิตใจ จึงถือว่าเป็ นข้ อห้ ามในอิสลาม นอกจากนี ้
การลงทุนไปที่เล็กน้ อยแต่หวังเพื่อรางวัลที่ใหญ่กว่าก็ถือว่าเป็ นการพนัน
บางท่านเห็นว่าการแข่งขันนกทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็ นนกเขาชวา นกกรงหัวจุก ตลอดจน
การแข่งขันตักแตนจิ ้งรี ดที่นิยมแข่งขันกันระยะหนึง่ ในพื ้นที่ภาคใต้ ถือว่าเป็ นการพนันตามหลักการ
อิสลาม ทังนี
้ ้เนื่องจากมีการจ่ายค่าเสาหรื อค่าสมัคร แล้ วนาเอาเงินค่าสมัครดังกล่าวมาเป็ นรางวัล
แก่ผ้ ชู นะ ส่วนผู้แพ้ ก็กลับบ้ านมือเปล่า ดังกล่าวนี ้ถือเป็ นการพนันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถ้าหาก
สามารถหารางวัลจากที่อื่นทังตั
้ วเงินหรื อถ้ วยรางวัลซึง่ ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับค่าเสาหรื อค่าสมัครก็ถือว่า
ไม่ใช่การพนัน
นักวิชาการกลุ่มนี ้ได้ ให้ ข้อเสนอแนะแก่ผ้ ูที่ต้องการเลีย้ งนกเพื่อการแข่งขัน และผู้จดั การ
แข่ง ขันว่า ทุกคนต้ องหลี กเลี่ ยงการทรมานสัตว์ ในทุกด้ าน อาหารการกิ นและการหาคู่ ของนก
สาหรับผู้จัดการแข่งขัน ต้ องหลีกเลี่ยงการเอาเงินค่าเสาหรื อค่าสมัครไปข้ องเกี่ ยวกับของรางวัล
อย่างเด็ดขาด เพราะหากใช้ เงินค่าสมัครไปซื ้อของรางวัลเป็ นต้ นการแข่งขันนันก็
้ จะเป็ นการพนัน
โดยปริยาย
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จากการวิเคราะห์ข้อมูล ทฤษฎี ต่างๆจากเอกสารที่ค้นคว้ ามารวมกับการลงพืน้ ที่สงั เกต
สนามแข่งขันจริงผู้วิจยั เห็นว่าการแข่งขันนกกรงหัวจุกรวมถึงนกเขาชวาหรื อนกอื่นๆที่มีการแข่งขัน
ในแบบเดียวกันสามารถมองได้ สองมิติ
หากมองในมิติของหลักการศาสนาว่าด้ วยความหมายและเงื่อนไขการพนันดัง่ ที่กล่าวไว้
แล้ วในบทที่ส องก็ ถือว่าการแข่ง ขันนกในรู ปแบบที่ ทากันอยู่ในสังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้
กล่าวคือมีการลง/จ่ายค่าสมัครเพื่อล่ารางวัลถือเป็ นการพนัน
เช่นเดียวกันหากตีความตามนิยามการพนัน ที่แปลว่าการเข้ าเล่นเพื่อแสวงหาประโยชน์
โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้ วยไหวพริ บและฝี มือ โดยพนันเอาเงินหรื อทรัพย์สิน การพนันเป็ นการที่
บุคคลตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปตกลงร่วมกันทาการเสี่ยงโชคเอาจากทรัพย์สินที่ตนนามารวมร่วมกันเพื่อ
พนันกัน และยังเป็ นอบายมุขอย่างหนึง่ ที่ทาให้ ประชาชนมัวเมาในการเสี่ยงโชค จากนิยามดังกล่าว
ก็ถือว่าการแข่งขันนกรงคือพนันเช่นกัน
รวมถึงหากเทียบกับแบบคัดกรองการติดการพนันแบบง่ายๆ ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 20
ข้ อ โดยหากตอบ “ใช่” ตังแต่
้ 7 ข้ อขึ ้นไปแสดงว่าบุคคลนันมี
้ แนวโน้ มที่จะมีปัญหาการเล่นการพนัน
ที่สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพออกแบบมาผู้เล่น/แข่งขันนกกรงหัวจุกก็เข้ า
ข่ายติดพนันเช่นกัน
หากมองในมิ ติ ข องการมี ส่ ว นร่ ว ม การสนับ สนุ น ของภาครั ฐ ในการแข่ ง ขัน ทัง้ ด้ า น
งบประมาณ สถานที่ และประธานในการจัด รวมถึงเมื่อพิจารณาจากบัญชีการพนันที่ระบุไว้ ใน
พระราชบัญ ญัติการพนันก็ ไ ม่พ บว่าการแข่ง ขันนกรงหัวจุก ไม่ถือ ว่าเป็ น การพนัน หากแต่เป็ น
ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่นที่ทางภาครัฐส่งเสริมให้ ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์
5.2 ข้ อเสนอแนะจากกการวิจัย
จากผลการวิจยั ที่กล่าวมาข้ างต้ นผู้วิจยั ขอนาเสนอข้ อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
- มุสลิมทุกคนควรเคารพนักวิชาการทังสองกลุ
้
่ม ไม่ว่ากลุ่มที่เห็นว่าการแข่งขันนกกรง
หัวจุกไม่ใช่การพนัน และกลุม่ นักวิชาการที่เห็นว่า เป็ นการพนันและไม่ควรด่วนสรุปใน
ประเด็นที่ยงั ไม่ชดั เจน
- พี่น้องมุสลิมที่เลี ้ยงนกกรงหัวจุกหรื อแข่งขันควรคานึงถึงภัยของมัน
- ผู้ที่ประสงค์จะเลี ้ยงนกควรดูแลนกที่ตนเองขังไว้ ในกรงให้ เป็ นอย่างดี ทังเรื
้ ่ องอาหาร
การกิน หรื อน ้าแก่นก ผู้เลี ้ยงต้ องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่เป็ นการทรมานสัตว์ ตลอดจน
การให้ โอกาสแก่สตั ว์ได้ หาคูข่ องมันไม่วา่ จะเป็ นตัวผู้หรื อตัวเมียก็ตาม
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- เสนอแนะแก่ผ้ ูจัดการแข่งขัน ต้ องหลีกเลี่ยงการเอาเงิ นค่าเสาหรื อค่าสมัครไปข้ อง
เกี่ยวกับของรางวัลอย่างเด็ดขาด เพราะหากใช้ เงินค่าสมัครไปซื ้อของรางวัลเป็ นต้ น
การแข่งขันนันก็
้ จะเป็ นการพนันโดยปริยาย
- ผู้จดั การแข่งขันควรจะต้ องบอก แจ้ งให้ ผ้ แู ข่งให้ ชดั ว่าค่าสมัครไม่ได้ เอาไปซื ้อรางวัลแต่
เอาไปบริหารจัดการ หรื อบริจาค
- มุสลิมควรจะลด ละ หรื อเลิกเลี ้ยง เลิกแข่งเพราะสุ่มเสี่ยงกับหะรอมหรื อบัญญัติห้าม
ในหลักการศาสนาอิสลามและเมื่อเป็ นเช่นนันก็
้ ไม่พ้นจากการเป็ นบาป
- ผู้ที่ชอบเล่นนกควรไปสนใจสิ่งอื่นดีกว่าที่ไม่สมุ่ เสี่ยงกับความผิดบาป
ข้ อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
จากการทาวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั สนใจที่ศกึ ษาวิจยั ต่อไปในประเด็นต่างๆดังนี ้
- สถานการณ์การพนันโดยรวมในสังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้
- เยาวชนมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กบั ปัจจัยเสี่ยงในการเล่นพนัน
- ความสัมพันธ์ระหว่างยาเสพติดกับการพนันในกลุม่ เยาวชนมุสลิม
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