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บทคัดย่อ 
การวิจยั เร่ืองนกกรงหวัจกุ พนนัพืน้บ้านในสงัคมมสุลิมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีวตัถปุระสงค์ 

เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาการเลีย้งนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้  เพ่ือศึกษา
วิวัฒนาการและรูปแบบการแข่งขันนกกรงหัวจุกในพืน้ท่ีสังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้  เพ่ือศึกษา
ผลกระทบท่ีเกิดจากการแข่งขันนกกรงหัวจุก และเพ่ือศึกษาความเห็นและข้อเสนอแนะของ เจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐ นกัวิชาการมสุลิมตอ่การแขง่ขนันกกรงหวัจกุ ผู้วิจยัจะใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ เก็บข้อมลูจาก
เอกสารและภาคสนาม กลุม่ตวัอยา่งเป็นบคุคลทัว่ไป เจ้าหน้าท่ีภาครัฐฝ่ายปกครอง และผู้ รู้หรือนกัวิชาการ
มุสลิม ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญและเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) และ การสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 

จากการศกึษาพบวา่ การเลีย้งนกกรงหวัจกุในสงัคมมสุลิมสามจงัหวดัภาคใต้มีมามากกว่า 30 ปีท่ี
ผา่นมา มีตลาดการค้าขายนกกรงหวัจกุท่ีใหญ่สดุอยู่ท่ีบ้านกแูบอีเต๊ะ อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี ส่วนการ
แขง่ขนั พบวา่ การแขง่ขนันกกรงหวัจกุเกิดขึน้ประมาณ ปี พ.ศ. 2504 แรกเร่ิมแข่งแบบให้นกตีกนัเหมือนไก่
ชน กระทัง่ พ.ศ. 2515 ชาวสงขลาได้คิดเล่นแบบแข่งขนัประชนัเสียงร้องเหมือนนกเขาชวา โดยมีรูปแบบ
การแขง่ขนัสามประเภท คือ แบบ 4 ยก 8 ดอก แบบมาราทอน และประเภทเสียงทอง ส่วนผลกระทบท่ีเกิด
จากการแข่งขนันกกรงหวัจุก พบว่า การเลีย้งและแข่งนกกรงส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ทางศาสนามาก
ท่ีสดุ สว่นผลกระทบตอ่ผู้ เลีย้งและครอบครัวคอ่นข้างน้อย 

ส่วนความเห็นของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ผู้ รู้และนักวิชาการมุสลิมเก่ียวกับการแข่งขันนกกรงหัวจุก 
พบว่า เจ้าหน้าท่ีภาครัฐเห็นตรงกันว่าไม่เป็นการพนัน ส่วนนักวิชาการท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศ
ส่วนมากเห็นว่าการแข่งขนัทกุประเภทถ้ามีคา่สมคัรและเอาเงินคา่สมคัรเป็นรางวลัถือเป็นการพนนั แม้จะ
เรียกว่าค่าสมัครหรือค่าเช่าเสาก็ตาม ส่วนอิหม่ามมสัยิด โต๊ะครู หรือบาบอปอเนาะส่วนมากเห็นว่าการ
แข่งขนันกกรงหวัจุกเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งท่ีไม่ได้เรียกว่าการพนนั โดยให้เหตุผลว่าการแข่งขันจะเป็น
พนนัเม่ือมีการเดมิพนัเทา่นัน้ สว่นของรางวลัเป็นสิทธิของผู้จดัท่ีจะมอบให้ผู้ชนะ ซึง่ผู้แข่งขนัไม่จ าเป็นต้องรู้
วา่รางวลัมาจากท่ีใด  

สว่นข้อสงสยัวา่การแขง่ขนันกกรงหวัจกุเป็นการพนนัหรือไม่มองได้สองมิติ คือ หากมองในมิติของ

หลกัการศาสนา นิยามและความหมาย ตลอดจนแบบคดักรองการติดการพนนัก็ถือว่าเป็นการพนนั หาก

มองในมิตขิองการสนบัสนนุของภาครัฐและพิจารณาจากบญัชีการพนนัในพระราชบญัญัติการพนนัก็ถือว่า

การแขง่ขนันกรงหวัจกุไมใ่ชก่ารพนนั  
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สว่นข้อเสนอแนะจากนกัวิชาการท่ีเห็นวา่การแข่งขนันกกรงเป็นการพนนั ได้เสนอแนะให้ผู้ เลีย้งนก

ว่า ควรดูแลนกให้ดีทัง้เร่ืองอาหาร น า้ ตลอดจนการหาคู่ให้นก นอกจากนีไ้ด้เสนอแก่ผู้ จัดการแข่งขนัให้

หลีกเล่ียงการเอาเงินคา่สมคัรไปข้องเก่ียวกบัของรางวลั เพราะจะเป็นการพนนั ดาโต๊ะยตุิธรรมจึงเสนอให้

มสุลิมเลิกเลีย้งและแข่งขนัเพราะสุ่มเส่ียงกับสิ่งต้องห้ามในหลกัการอิสลาม ส่วนผู้ รู้ท่ีไม่ถือว่าการแข่งขนั

เป็นการพนัน เสนอให้ทุกคนรับฟังเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ควรด่วนตดัสินว่าหะรอมโดยยังไม่รับฟัง

เหตผุลอีกฝ่ายให้ชดัเจน 
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 บทที่1 

บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   

"นกกรงหวัจกุ" เป็นนกชนิดหนึง่ท่ีมีเสียงไพเราะและมีรูปร่างท่ีสวยงาม จึงท าให้เป็นท่ีนิยม

ของผู้คนน ามาเลีย้ง บ้างก็เลีย้งเพ่ือความเพลิดเพลน และบางรายก็เลีย้งเพ่ือการแข่งขนัหรือล่า

รางวัล กระทัง้ประชาชนมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ก็มีการเลีย้งนกกรงหัวจุกเป็นจ านวนมาก 

โดยเฉพาะในชว่งเศรษฐกิจดี (แบเฮง กะแว สมัภาษณ์ เม่ือ เดือนสิงหาคม 2558) 

จากการศกึษาวิจยัของ (คอลฟั ตว่นบลูะ,2556)  เร่ือง การเลีย้งนกรงหวัจกุกบัผลสืบเน่ือง

ตอ่การพฒันาชมุชน : กรณีศกึษา ต าบลเฉลิม อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส ผลการศกึษาพบว่า 

ลกัษณะการเลีย้งนกกรงหวัจุกมีวัตถุประสงค์ เพ่ือความสุข และลดความเครียดจากเหตุการณ์

ความไม่สงบ เพ่ือสร้างรายได้ ซึ่งส่งผลท าให้เกิดการพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ เพ่ือสร้าง

ความสมัพนัธ์ในชุมชน  เลีย้งไว้ประดบับ้าน เพราะดแูล้วนกกรงหวัจุกมีความสวยงาม ถ้ามีกรง

สวยด้วย แล้วเอามาแขวนหน้าบ้านจะท าให้บ้านดสูวยขึน้ เลีย้งไว้เพ่ืออนรัุกษ์วฒันธรรมชมุชน นก

กรงหวัจุกคือวฒันธรรมท่ีทรงคณุค่า ไม่ใช่เพียงเฉพาะนกเท่านัน้ แต่รวมถึงกรงนก อาหารนก นัน้

เป็นสิ่งท่ีถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น และไม่น้อยท่ีเลีย้งไว้ส าหรับแข่งขนั เพ่ือประชนัเสียงกนัมีการ

ชิงรางวลัตา่งๆ ท าให้นกกรงหวัจกุท่ีชนะการแขง่ขนัมีราคาถึงแสน   

จากการสอบถามเซียนนกกรงหัวจุก(บงัเลาะ บ่อน า้ส้ม สัมภาษณ์ เม่ือ เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2558)ได้ข้อมลูว่า ราคานกกรงหวัจกุมีตัง้หลกัร้อยจนถึงหลกัล้าน เช่นนกกรงของของบงับา่ว 
อดีตประธานชมรมนกกรงหวัจกุอ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ท่ีถกูเสนอราคามาเป็นเงิน 1,500,000 
บาทและนกกรงหวัจกุของบงัอบับ้าส บอ่ทอง ปัตตานี ถูกเสนอราคาสงูถึง 2,000,000 บาท ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัเสียงและความสง่างามของนกตวันัน้ๆ  

ปัจจุบนัการแข่งขันนกกรงหัวจุกได้แพร่หลายทุกพืน้ท่ีทุกภาค ทัง้ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคใต้ เงินคา่สมคัรและของรางวลัในการแข่งขนันกกรงหวัจกุแตล่ะครัง้ถึงหลกัแสนและหลกัล้าน 
บาท ขึน้อยูก่บัระดบัในการจดัการแขง่ขนั 
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การแข่งขนันกกรงหวัจกุ ได้รับการยอมรับว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งท่ีมีผู้คนให้ความสนใจทัง้
ชาวไทยและชาวต่างชาติ มีการจดังานแข่งขนัประชนัเสียง นกกรงหัวจุก กันทัว่ประเทศไม่ว่าจะ
เป็นในกรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ในแตล่ะสปัดาห์จะมีรายการแข่งขนั
ทัง้ประเทศไม่ต ่ากว่า 5 สนาม มีชมรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ นกกรงหัวจุก ทั่วประเทศนับเป็นร้อยๆ 
ชมรม  (ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดพิจิตร, 2557) ท าให้คนจ านวนมากในสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต้รวมถึงมสุลิมท่ีเป็นคนกลุ่มใหญ่ในพืน้ท่ีนีห้นัมาเลีย้งและแข่งขนันกกรงหวัจกุ เน่ืองจากคิด
วา่เป็นกีฬาพืน้บ้านไมผ่ิดตอ่หลกัการศาสนา คนท่ีเลีย้งและแข่งขนันกกรงจ านวนหนึ่งเป็นผู้น าทาง
ศาสนา เช่นโต๊ะครู อิหม่าม อสุต้าสสอนศาสนา และจนประชาชนทัว่ไปท่ีคิดว่าการแข่งนกคือกีฬา
พืน้บ้านชนิดหนึง่ท่ีไมใ่ชก่ารพนนั 

ในขณะเดียวกันนักวิชาการและผู้น าศาสนาอีกจ านวนหนึ่งมีความเห็นว่าการแข่งขนันก
กรงหวัจกุเป็นการพนนัชนิดหนึ่งในหลกัการอิสลาม ทัง้นีเ้น่ืองจากการแข่งขนันกกรงหวัจกุเก็บเงิน
จากผู้ เข้าร่วมแข่งขนั แล้วเงินดงักล่าวก็ถูกน ามาเป็นเป็นรางวลัต่างๆท่ีผู้ จดัก าหนด ซึ่งลักษณะ
ดงักลา่วถือเป็นการพนนัในหลกัการอิสลาม  

ความเห็นของอาจารย์มรีุด ทิมะเสน (2550) ตอบค าถามเก่ียวกบัการแข่งขนันกกรงหวัจกุ 
ว่า “การสมัครแข่งขันนกกรงหัวจุกโดยเสียค่าสมัคร 100 บาท แต่ครั้นพอได้รับรางวัลจะได ้
จกัรยาน, พดัลม, ตู้เย็น หรืออื่นๆ เช่นนี้ถือว่าเป็นการพนนั ถึงแม้ว่าส่ิงที่เป็นรางวลัจะได้มาเพื่อ
การบริจาคก็ตาม ส่วนเงินเสียค่าสมคัรเข้าก็ผิด เพราะไม่เรียกว่าเป็นการบริจาค เพราะการบริจาค
ตอ้งไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้ส้ิน ประการต่อมาการบริจาคจะต้องอยู่พืน้ฐานแห่งความบริสทุธ์ิใจ ไม่ใช่
บริจาคเพือ่ต้องการแลกเปลี่ยนบางส่ิงบางอย่าง สรุปคือ ส่ิงที่ได้มาจากการแข่งขนัข้างต้นถือเป็น
การพนนั ไม่เป็นทีอ่นมุติัส าหรับมสุลิม”  

นอกจากนี ้แสวงหาสจัธรรมจากอิสลาม ( the-truth-of-islamic.blogspot.com ,2555)ก็มี

ความเห็นเดียวกันว่า “การแข่งขนันกเขาชวาหรือนกกรงหวัจุก ที่ผู้แข่งขนัต้องมีการต่อรอง และ

ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแข่งขั้นนั้น หากตนชนะ ผู้นั้นจะได้รับเงิน หรือส่ิงของ(หรือที่เรียกว่า

รางวลั) หากแพ ้ผูน้ ัน้จะเสียเงินที่ตนได้จ่ายไป ไม่ว่าเงินที่จ่ายไปนัน้จะเรียกว่าค่าเสา หรือเรียกชื่อ

อย่างอืน่ก็ตาม เพราะถือว่าเป็นการแข่งขนักนัโดยมีการลงทนุเพือ่ให้ได้รางวลัที่มากมาย นัน่ถือว่า

เป็นการพนนัขนัต่อ เงินที่ได้มานัน้ถือเป็นส่ิงหะรอม ห้ามน าเงินนัน้ไปใช้จ่าย หรือบริจาค(แม้แต่

บริจาคมสัยิด) เช่น การสมคัรแข่งขนันกเขาชวาเสียง หรือนกกรงหวัจุกโดยเสียค่าสมคัร 300- 400 

บาท แต่ครั้นพอไดร้ับรางวลัจะได ้จกัรยาน, พดัลม, ตูเ้ย็น หรืออืน่ๆ เช่นนีถื้อว่าเป็นการพนนั” 
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เช่นเดียวกันนัน้ ความคิดเห็นของดาโต๊ะยุติธรรม จังหวัดนราธิวาส(สัมภาษณ์เม่ือ  19 
ตลุาคม 2558 )ให้ความเห็นว่า “การแข่งขันนกรงหวัจุกหรือนกเขาชวาที่เอารางวลัจากค่าสมคัร
หรือค่าเสาตามทีเ่รียกกนัถือเป็นการพนนัในหลกัการศาสนาอิสลาม หากจะหลีกเลี่ยงจากการพนนั
ผูจ้ดัการแข่งขนัตอ้งไม่เอาเงินค่าสมคัรหรือค่าเสาไปข้องเก่ียวกบัของรางวลัอย่างเด็ดขาด มิเช่นนัน้
แลว้ถือว่าเป็นการพนนัในหลกัการอิสลามอย่างหลีกเลีย่งไม่ได้” 

จากความเห็นข้างต้น เม่ือเปรียบเทียบกบัความหมายหรือนิยามของการพนนั ดเูหมือนจะ

สอดคล้องกนั เพราะความหมายการพนนัตามพจนานกุรม หมายถึง การเล่นเอาเงินหรือสิ่งอ่ืน

ใดโดยอาศัยความฉลาด ความช านาญ เล่ห์เหล่ียม ไหวพริบ และฝีมือ รวมทัง้ โชคด้วย 

การเล่นเช่นนัน้เรียกว่าการพนัน (พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) เช่นเดียวกนั

กับอีกความหมายของการพนนั (Gambling) หมายถึง การเข้าเล่นเพ่ือแสวงหาประโยชน์ โดย

อาศยัการเส่ียงโชคด้วยไหวพริบและฝีมือ โดยพนนัเอาเงินหรือทรัพย์สิน เช่น การเล่นไพ่ต่างๆ บิด

เลียด เป็นต้น สว่นความหมาย“พนนั” (บ้านจอมยทุธ ,2557)   

จากความหมายข้างต้นเข้าใจว่าการพนันเป็นการท่ีบุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไป ท่ีตกลง

ร่วมกันท าการเส่ียงโชคจากทรัพย์สินท่ีตนน ามารวมร่วมกันเพ่ือพนันกัน ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น

การละเล่น การแข่งขนั หรืออ่ืนๆ ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้มาซึ่งรางวลัท่ีตกลงกันไว้ การกระท าดงักล่าวถือ

เป็นอบายมุขอย่างหนึ่งท่ีท าให้ประชาชนมัวเมาในการเส่ียงโชค และพยายามหาวิธีการเพ่ือให้

ได้มาซึง่รางวลัท่ีตนต้องการ ซึง่อาการดงักลา่วถือเป็นอาการของคนติดการพนนั 

จากความหมายของการพนันท่ีกล่าวมา ท่ีว่าการพนนัเป็นการเล่นชนิดหนึ่งเพ่ือเอาเงิน

หรือสิ่งอ่ืนใดด้วยการเส่ียงโชค โดยการท านายหรือคาดเดาผลท่ีเกิดขึน้ในอนาคตด้วยไหวพริบและ

ฝีมือจากการแข่งขัน ดังนัน้การแข่งขันนกกรงหัวจุกจึงเป็นหนึ่งของการพนันชนิดหนึ่งอย่าง

หลีกเล่ียงไมไ่ด้ หรืออาจเรียกได้วา่เป็นการพนนัพืน้บ้านในสงัคมมสุลิมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ซึ่งปัจจุบนัการพนนักลายเป็นเร่ืองใกล้ตวัท่ีเกิดขึน้กับทุกสงัคมและกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือ

เยาวชน จะเป็นมสุลิมหรือไมใ่ช่มสุลิมก็ตาม บวกกบัวิถีชีวิตของคนไทยท่ีชอบการเส่ียงโชค จึงเป็น

เร่ืองนา่วิตกวา่ หากการพนนัได้เข้าสูชี่วิตประจ าวนัของกลุม่คนและผู้ ท่ีคิดว่าไมผ่ิดหลกัศาสนา 

ในหลักการศาสนาอิสลามได้มีบญัญัติห้ามการพนนัทุกชนิดไว้ชัดเจนทัง้ในคมัภีร์อัล -กุ
รอา่นและอสั-สนุนะฮ  เชน่ในโองการ(ซูเราะห์อลั-มาอิดะฮฺ : 90-91) 
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ความว่า : โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย ! แท้ จริงแล้วสุรา การพนัน แท่นบูชา

ยัญ และการเส่ียงทายนัน้เป็นสิ่งโสมมที่เกิดจากการกระท าของชัยฏอน 

ดังนัน้ พวกเจ้าจงหลีกเล่ียงมันเสีย เผ่ือว่าพวกเจ้าจะได้รับความส าเร็จ 

แท้ที่จริงชัยฏอนนัน้เพียงต้องการท่ีจะให้เกิดการเป็นศัตรูกันและการ

เกลียดชังกันระหว่างพวกเจ้าเน่ืองจากสุราและการพนัน เท่านัน้ และมัน

จะหันเหพวกเจ้าออกจากการร าลึกถึงอัลลอฮ์ และการละหมาด แล้ว

พวกเจ้าจะยุตหิรือไม่” 

จากโองการข้างต้น ชีใ้ห้เห็นว่าอิสลามห้ามเข้าใกล้การพนนัทุกชนิด เช่นการเส่ียงทายท่ี
เป็นชนวนส าคญัของการพนนั อิสลามมิได้ห้ามเล่นพนนัโดยตรงหากแต่ห้ามแม้จะเข้าใกล้พนนัก็
ตาม เพราะการพนนัจะน าพาไปสูก่ารเป็นศตัรูกนัและเกลียดชงักนัในท่ีสดุดัง่โองการท่ีกลา่วมา 

นอกจากนีมี้หลกัฐานจากอัสสุนนะฮ หรือหะดิษท่ีรายงานจากบุรัยดะฮ บิน อัลหุศอ็ยบ์ 
และหะดิษท่ีรายงานจากอบีมูซา อัลอัชอะรีย์ (ร.ฎ) ว่า แท้จริงนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลัม 
กลา่ววา่ 

หมายถึง “ผู้ใดเล่นลูกเต๋า ก็เหมือนกับ เขาได้จุ่มมือของเขา ลงไปใน
เนือ้หมูและเลือดของมัน  และผู้ใดเล่นลูกเต๋า แน่นอนเขาได้ฝ่า
ฝืนอัลลอฮและรอซูลของพระองค์” 

จากหะดิษข้างต้นกล่าวโดยสรุปคือการพนันเป็นบาปท่ีห้ามมุสลิมยุ่งเก่ียวอย่างสิน้เชิง 

เพราะโทษของการพนนัเป็นสหายของการตัง้ภาคี(ชิริก)และการด่ืมน า้เมา หรือสรุา 

ผลเสียของการพนนัจะส่งผลกระทบตอ่ตนเอง และคนรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัว จาก

การสงัเกตเห็นสงัคมมสุลิมในสามจงัหวดัภาคใต้ ท่ีเลีย้งและแข่งขนันกกรงหวัจกุ คนกลุ่มนีม้กัจะ

หมกมุน่อยูก่บัการนัง่พดูคยุกนันานๆ ท่ีร้านน า้ชา การนัง่ประชนัเสียงนกไปเร่ือยๆก่อนถึงวนัแข่งกนั

จริง ตระเวนพานกไปแข่งขันทุกงานท่ีพอไปได้ ท าให้หน้าท่ีหลักในการอบรมดูแลลูกๆบกพร่อง

เพราะทุม่เวลาให้กบันกกรงหวัจกุ บางคนมีนกกรงหลายๆตวั งานในบ้านทัง้หมดทิง้ให้แม่บ้านหรือ

ภรรยาเป็นผู้ดแูล บางครอบครัวท่ีโชคร้ายภรรยาต้องกรีดยางท างานคนเดียว เพราะสามีมวัเมากบั

การดแูล เอาใจใส่ และตระเวนแข่งขนันกกรงหวัจุก จนเป็นท่ีกล่าวขานอีกมมุหนึ่งของฝ่ายท่ีเห็น

ตา่งวา่ การแขง่ขนันกกรงหวัจกุเป็น(จดีู โต๊ะเลอบา หรือจดีู โต๊ะปาเก )หมายถึงเป็นการพนนัของผู้

ท่ีมีความรู้ศาสนาอยูพ่อสมควร  
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จากรายละเอียดท่ีได้กล่าวมา ทีมวิจัยเห็นว่า การศึกษาวิจัยเร่ือง นกกรงหัวจุก พนัน

พืน้บ้านในสงัคมมสุลิมสามจงัหวดัภาคใต้  เป็นประเด็นใกล้ตวัท่ีจ าเป็นต้องศกึษา เพ่ือเป็นค าตอบ

แก่สงัคมมสุลิมโดยเฉพาะ ว่าการกระท าดงักล่าวขดักบัหลกัศาสนาหรือไม่ และการเลีย้งนกกรงมี

ผลต่อตนเองและครอบครัวอย่างไร ตลอดจนผลการวิจยันีจ้ะได้เสนอแนะแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องว่า ควร

ปฏิบตัิอย่างไรในการจัดการแข่งขันต่างๆในสังคมมุสลิม เพ่ือไม่ให้กระทบต่อศาสนา ความเช่ือ 

ครอบครัว และอตัลกัษณ์ของสงัคมมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของไทย 

1.2. วัตถุประสงค์การวิจัย  

1 เพ่ือศกึษาประวตัิความเป็นมาการเลีย้งนกกรงหวัจุกในสงัคมมสุลิมสามจงัหวดัภาคใต้
ปัจจบุนั 

 2 เพ่ือศึกษาวิวัฒนาการและรูปแบบการแข่งขันนกกรงหัวจุก ในพืน้ท่ีสังคมมุสลิมสาม
จงัหวดัภาคใต้  

3 เพ่ือศกึษาผลกระทบจากการเลีย้งและการแขง่ขนันกกรงหวัจกุ ในสงัคมมสุลิมสาม
จงัหวดัภาคใต้ 

4 เพ่ือศกึษาความเห็นและข้อเสนอแนะของนกัวิชาการมสุลิมตอ่การแข่งขนันกกรงหวัจกุ 
พนนัพืน้บ้านในสงัคมมสุลิมสามจงัหวดัภาคใต้ 

 

1.3.ระเบียบวิธีวิจัย / แนวทางการด าเนินงานวิจัย 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ  ( Qualitative Research )  และระเบียบวิธีวิจยั
เชิงส ารวจโดยการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง และจัดเวทีเลือกเปล่ียนความคิดเห็น แล้วน าเสนอใน
รูปแบบรายงานการวิจยัเชิงพรรณนา 

1.3.1 ขอบเขตของการวิจัย 

  ขอบเขตด้านเนือ้หา  คือการวิจัยเอกสาร จะศึกษาวิเคราะห์หนังสือ เอกสาร และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โสตทศันวสัดตุ่างๆ ท่ีเก่ียวกับการพนนัในหลกัการอิสลามและความเห็นของ

นกัวิชาการเก่ียวการพนนัในรูปของการแข่งขนัทัว่ไปเพ่ือวิเคราะห์การพนนัในการแข่งขนันกกรงหวั

จกุ 
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ขอบเขตด้านพืน้ที่  คือการวิจัยภาคสนาม เป็นการส ารวจชุมชน การสงัเกตแบบมีส่วน

ร่วม การสมัภาษณ์เชิงลึกโดยจะสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการแข่งขันนกกรงหัวจุก พนัน

พืน้บ้านในสงัคมมสุลิมสามจงัหวดัภาคใต้ ซึง่มีประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง คือ 

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ คือ  ประชาชนมสุลิมท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการแขง่ขนันก
กรงหวัจกุในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และบางสว่นของ
จงัหวดัสงขลา  

กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้  แบง่เป็น 4 กลุม่ คือ 

1- กลุม่ผู้ เลีย้งนกกรงหวัจกุ โดยเฉพาะเพื่อการแขง่ขนั  

2- กลุม่ผู้ ได้รับผลกระทบจากการเลีย้งนกกรงหวัจกุ ทัง้ผู้ เลีย้งและครอบครัว 

3- กลุม่เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเก่ียวข้องกบัการแขง่ขนั เชน่ ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าท่ีต ารวจ 

4- กลุม่ผู้ รู้ในพืน้ท่ี เชน่ นกัวิชาการมสุลิม อิหมา่ม โต๊ะครู และดาโต๊ะยตุธิรรม 

1.3.2 วิธีการเก็บข้อมูล 

การเก็บข้อมลูในการศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้ด าเนินการดงันี ้

1. ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัพนนัพืน้บ้านนกกกรงหวัจกุและผลกระทบตอ่ชมุชนมสุลิม 

2. ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือเก็บข้อมลูภาคสนาม 

3. สร้างเคร่ืองมือและพฒันาเคร่ืองมือวิจยั 

4. เก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม 

5. รวบรวมข้อมลูและจดักระท ากบัข้อมลู 

6. ท าการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลผลข้อมลู 

7. จดัท ารายงานวิจยัฉบบัร่างและปรับปรุงแก้ไข 

8. จดัท ารายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การวิจยัในครัง้นีค้ณะวิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้
แบบสมัภาษณ์อยา่งมีโครงสร้าง และแบบสงัเกต โดยมีรายละเอียดในการสร้างดงันี ้
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แบบสมัภาษณ์ มีวิธีการสร้างดงันี ้

1. ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาครัง้นี ้

2. น าข้อมลูตา่งๆท่ีได้มารวบรวมเพ่ือก าหนดขอบเขตเนือ้หา การสร้างแบบสมัภาษณ์ 

3. น าแบบสมัภาษณ์ไปปรึกษาผู้ เช่ียวชาญเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบสมัภาษณ์ 

4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสมัภาษณ์ท่ีได้รับการแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญแล้วลงเก็บข้อมลู 

แบบสังเกต 

  1. น าข้อมลูตา่งๆท่ีได้มารวบรวมเพ่ือก าหนดขอบเขตเนือ้หา การสร้างแบบสงัเกต 

2. น าแบบสงัเกตไปปรึกษาผู้ เช่ียวชาญเพ่ือหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

3. ปรับปรุงแก้ไขแบบสงัเกตท่ีได้รับการแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญแล้วลงเก็บข้อมลู 

1.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ  โดยวิธีการวิเคราะห์และการสรุปผลท่ีได้จากการศึกษา

เอกสาร  และการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั แล้วท าการแยกแยะและวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้

ตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว้  ตรวจสอบความครอบคลุมของข้อมลู  แล้วน าเสนอในรูปแบบรายงาน

การวิจยัเชิงพรรณนา 

1.4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 ได้ทราบประวตัิความเป็นมาและวิวฒันาการเลีย้งและแข่งขนันกกรงหวัจกุ ในสงัคม
มสุลิมสามจงัหวดัภาคใต้  

4.2 ได้ทราบพฤติกรรมและรูปแบบการแข่งขันนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิมสามจังหวัด
ภาคใต้วา่เป็นรูปแบบของการพนนัหรือไม่ 

4.3 ได้ทราบผลกระทบท่ีเกิดจากการเลีย้งและการแข่งขนันกกรงหวัจกุ แล้วน าความเห็น
และข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยัไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและเยียวยาผลกระทบท่ีเกิดต่อ
สงัคมมสุลิมสามจงัหวดัภาคใต้ 
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 พนันพืน้บ้าน หมายถึง พนนัท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมของคนภายในชมุชม เช่นการละเล่น 
หรือการแขง่ขนั ท่ีมีการตอ่รอง การเส่ียงทาย หรือการเส่ียงโชค เป็นต้น 

กีฬาพืน้บ้าน หมายถึง กีฬาดัง้เดิมของท้องถ่ินนัน้ เล่นกนัเฉพาะท้องถ่ิน มีรูปแบบวิธีการ
เลน่ท่ีเรียบง่ายตามแบบวิถีชีวิตของคนในสงัคมนัน้ ๆ เป็นสว่นหนึง่ของวิถีชีวิตของคนในชมุชน เป็น
วฒันธรรมท้องถ่ินท่ีทรงคณุคา่ 

การแข่งขันนกกรงหัวจุก หมายถึง การน านกกรงหวัจกุหลายๆตวัมาประชนัเสียงร้องกนั
เพ่ือหาผู้ ชนะ โดยผู้ แข่งหรือเจ้าของนกต้องจ่ายค่าโยงนก หรือค่าเสา หรือค่าสนามแข่ง ซึ่งเป็น
กตกิาหรือธรรมเนียมปฏิบตักิ่อนลงแขง่ขนัลา่รางวลั 

ค่าเสา หมายถึง เงินท่ีผู้จดัการแข่งขนัก าหนดให้ผู้ ท่ีต้องการแข่งจ่ายก่อนแข่งขนั หรือโยง
นก ซึง่คา่เสาจะสงูขึน้ตามระดบัของรางวลัท่ีจะได้มา เร่ิมตัง้แตห่ลกัร้อย หลกัพนั จนถึงหลกัหม่ืน 

การพนัน หมายถึง การเลน่เอาเงินหรือสิ่งอ่ืนใดโดยอาศยัความฉลาด ความช านาญ เล่ห์
เหล่ียม ไหวพริบ และฝีมือ รวมทัง้โชคด้วย การเล่นเช่นนัน้เรียกว่าการพนัน  (พจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) หรือ การพนนั (Gambling) หมายถึง การเข้าเล่นเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ โดยอาศยัการเส่ียงโชคด้วยไหวพริบและฝีมือ โดยพนนัเอาเงินหรือทรัพย์สิน เช่น การ
เลน่ไพต่า่งๆ บดิเลียด เป็นต้น (บ้านจอมยทุธ ,2557)   

การพนันในอิสลาม หมายถึง การเล่นหรือการลงทุนเพ่ือให้ได้เงินหรือสิ่งอ่ืนด้วยการ
เส่ียงโชคหรือด้วยฝีมือ  ซึ่งสิ่งท่ีเป็นรางวัลนัน้มาจากการร่วมลงทุนของผู้ เล่นหรือผู้ เส่ียงทุกคน 
ดงักล่าวนัน้ถือว่าเป็นการลงทุนเพ่ือการพนัน หรืออีกความหมายหนึ่งคือการเล่นทุกชนิด ท่ีมี
จดุประสงค์เพ่ือได้เงินหรือสิ่งอ่ืนใดมาด้วยการเส่ียงโชค โดยการท านายหรือคาดเดาผลท่ีเกิดขึน้ใน
อนาคต เชน่ การพนนัในการแขง่ขนั การพนนัโดยการท านายผลท่ีคาดวา่เกิดขึน้ในอนาคต  
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 บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 
 ในบทนีผู้้ วิจยัจะน าเสนอเก่ียวกับ ประวตัิความเป็นมาการเลีย้งนกกรงหวัจุกในประเทศ
ไทย การแข่งขนันกกรงหวัจกุ การแข่งขนัและการพนนัในหลกัการอิสลาม สุดท้ายด้วยงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง ซึง่ในประเดน็ตา่งๆข้างต้นผู้วิจยัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
   
2.1.ประวัตคิวามเป็นมาการเลีย้งนกกรงหัวจุก 

นกกรงหัวจุก หรือนกปรอดหัวโขน นกปรอดหัวจุก เป็นนกท่ีอยู่ในวงศ์นกปรอด ซึ่งอยู่
ด้วยกนัทัง้หมด 109 ชนิด ส าหรับในประเทศไทยพบได้ 36 ชนิด เป็นนกขนาดเล็ก ขนาดโตเต็มท่ี
ประมาณ 20 เซนตเิมตร มีสีสนัสวยงามและเสียงร้องไพเราะท่ีแก้มและคอจนถึงหน้าอกจะมีสีขาว
และมีสีแดงเป็นเส้นอยู่ข้างหูลงมา หวัเป็นเหมือนหน่อตัง้อยู่บนหวัสงูขึน้ไปเหมือนหวัโขน(st นก
กรงหวัจุก.มปป) หรือหวัจุกอนัเป็นท่ีมาของช่ือนกกรงหวัจุก นอกจากนีจ้ะมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกัน
ในแตภ่าคและโอกาสดงันี ้
      1.ช่ือเรียกเป็นทางการวา่ "นกปรอดหวัโขนเคราแดง" 
         2.ช่ือเรียกในทางภาคเหนือว่า "นกพิชหลิว" 
         3.ช่ือเรียกในทางภาคกลางว่า "นกปรอดหวัโขน" หรือ "นกปรอดหวัจกุ" 
         4.ช่ือเรียกในทางภาคใต้วา่ "นกกรงหวัจกุ" 

         5.ช่ือเรียกเป็นภาษามาลายทู้องถ่ินวา่ "บรุงวอเบาะยาโม" ของชาวมสุลิม 
         6.ช่ือเรียกท่ีเป็นทีรู้จกักนัทกุภาควา่ "นกกรงหวัจกุ"(phuket532bird, 2014) 

ถ่ินอาศยัของนกกรงหวัจกุจะอยู่ในแถบประเทศท่ีมีอากาศร้อนชืน้ ในทวีปเอเชียพบได้ใน
ประเทศจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม กมัพูชา ลาว ส่วนใหญ่ จะพบนกชนิดนีไ้ด้ทัว่
ทกุภาคของประเทศไทย  

จากการศกึษาต านานนกกรงหวัจกุ พบวา่ ชนชาติแรกท่ีน านกกรงหัวจุกมาเลีย้งคือชาว
จีน เม่ือประมาณ พ.ศ.2410 คนจีนได้น านกกรงหวัจกุมาเลีย้งแทนนกโรบิน้ท่ีคนจีนส่วนใหญ่นิยม
น ามาใส่กรงพาเดินไปตามถนนหรือนัง่ร้านกาแฟ หรือไปหาเพ่ือนๆ ท่ีรู้ใจและเลีย้งนกเหมือนกัน 
และนกโรบิน้มกัจะเป็นนกท่ีตกใจง่ายและต่ืนคน บางครัง้ตกใจมากจนถึงขัน้ช็อกตายคากรง ชาว
จีนได้น านกกรงหวัจุกใส่ในกรงไม้ส่ีเหล่ียมขนาดเล็กเวลาไปเท่ียวท่ีไหนก็จะหิว้กรงนกนีต้ิดมือไป
เท่ียวด้วยไม่ว่าจะนัง่ท่ีร้านกาแฟหรือไปนัง่คยุกบัใครก็จะหิว้ไปด้วยเพราะชอบสีสนัท่ีสวยงามและ

                                                      


 ชาวมสุลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้จะเรียกนกกรงหวัจกุอีกช่ือวา่ บรุงญาเน๊ะ   
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เสียงร้องท่ีไพเราะดงันัน้จึงเป็นเหตใุห้ชาวจีนพากนัมาเลีย้งนกกรงหวัจกุกนัอย่างแพร่หลาย ตัง้แต่
บดันัน้เป็นต้นมา(siriwutsotomad,2012)  

การเลีย้งนกกกรงหวัจกุมีจุดประสงค์แตกต่างต่างกันในแต่ละคนท่ีหลงใหลในนกกรงหวั
จุก ก็จะรักและช่ืนชมในองค์ประกอบของนกกรงหวัจุก บ้างก็ชอบความสวยสดงดงามในรูปร่าง 
สีสนั และลีลา เน่ืองจากนกกรงหวัจกุเป็นนกท่ีมีขนาดเล็ก รูปร่างปราดเปรียว สีสนัสวยสดงดงาม 
บางคนชอบท่ีส านวนเพลงร้อง ถ้าจะฟังกนัอยา่งพินิจพิเคราะห์ จะพบว่าแตล่ะครัง้ท่ีนกร้องออกมา
มกัจะไม่ซ า้กนั มีการหมนุเวียนเปล่ียนไป ท าให้ฟังแล้วไม่เบื่อ ยิ่งถ้าเลีย้งนกในกรงท่ีท าขึน้อย่างมี
ศิลปะ แล้วนกกระโดดโลดเต้นไปตามลีลาท่ีเป็นธรรมชาติ ก็ยิ่งเพลิดเพลิน เป็นการสร้างความ
ประทบัใจและสบายใจให้กบัเจ้าของนกเป็นอนัมาก 

ผู้ เลีย้งบางคนบอกว่าการเลีย้งนกกรงหวัจกุได้พกัผ่อนหย่อนใจ หลังจากตรากตร าท างาน
กนัทัง้วนั หรือในวนัหยดุสดุสปัดาห์เป็นโอกาสท่ีจะได้พบปะเพ่ือนฝงูท่ีมีรสนิยมชอบในสิ่งเดียวกนั 
เป็นการผ่อนคลายความเครียดท่ีดีอีกวิธีหนึ่ง ยิ่งถ้ามีการแข่งขนัแล้วนกของเราได้รับรางวลัด้วย ก็
จะท าให้รู้สึกภาคภูมิใจ รวมทัง้ผู้ คนในครอบครัวด้วย เป็นโอกาสท่ีสมาชิกของครอบครัวจะมี
กิจกรรมร่วมกนั เป็นการสร้างสายสมัพนัธ์ท่ีดีภายในครอบครัว ท าให้เดก็ๆ หา่งไกลจากสิ่งเสพตดิ 
อีกทัง้ยังช่วยกันอนุรักษ์นกกรงหัวจุก หากสามารถเพาะพันธุ์นกกรงหวัจุกได้ส าเร็จ และท าการ
ขยายพันธุ์ ให้มากขึน้ก็จะเป็นการอนุรักษ์นกชนิดนีใ้ห้อยู่ต่อไปชั่วลูกหลาน อันเป็นสิ่งท่ีน่า
ภาคภมูิใจอยา่งยิ่ง 

ข้อมลูจากส านกัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมภาคใต้  (2556 )ระบวุ่าการเลีย้งนกกรงหวัจกุ
ในภาคใต้มีรูปแบบการเลีย้งอยู ่4 รูปแบบด้วยกนัคือ 

 1) เลีย้งไว้ดเูลน่หรือเพ่ือความเพลิดเพลิน 
 2) เลีย้งเพื่อการแขง่ขนั 
 3) เลีย้งเพื่อขายและแขง่ 
 4) เลีย้งเพื่อการค้าขายหรือเป็นธุรกิจ 

 จากการศกึษาเอกสารและสมัภาษณ์เจาะลกึผู้ เลีย้งนกกรงหวัจกุ ได้ข้อมลูวา่ ประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการเลีย้งนกกรงหวัจกุ และเป็นเหตผุลท่ีคนในพืน้ท่ีภาคใต้นิยมน ามาเลีย้งทัง้นีเ้น่ืองจาก
เหตผุลหลายประการ สรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้คือ  

1. ท าให้ผู้ เลีย้งมีใจรักสตัว์และรักธรรมชาติ 
2. นกกรงหวัจกุ ดแูล้วสวยงาม มีลกัษณะทา่ทาง ลีลา น า้เสียง ท าให้ฟังแล้วเพลิดเพลิน 

เป็นการพกัผ่อนและคลายเครียดอยา่งหนึง่ 
3. ผู้ เลีย้งบางคนมีความเช่ือวา่ เลีย้งแล้วจะน าโชคลาภมาให้ ท าให้การท ามาหากินเกิด

ความคลอ่งตวัดี 
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4. เลีย้งขายและเป็นอาชีพ 
5. ท าให้เกิดการประกวดแขง่ขนัประชนัเสียง และเป็นประเพณี 
6. ท าให้เกิดการรวมตวัเป็นชมรมในทกุระดบั 

 
2.2. การเลีย้งนกกรงหัวจุกในประเทศไทย 

ในสงัคมไทยมีการเลีย้งสตัว์หลากหลายชนิด ทัง้สตัว์ส าหรับเชิงธุรกิจและสตัว์ท่ีเลีย้งใน
บ้านเพ่ือเป็นเพ่ือนเล่น ผู้คนจ านวนมากสรรหาสตัว์เลีย้งในประเภทท่ีตนชอบมาเลีย้งไว้เป็นเพ่ือน
คูใ่จเสมอ จนสตัว์เลีย้งกลายเป็นท่ีนิยมของคนทกุชนชัน้ เชน่เดียวกนัการเลีย้งนก มีการเลีย้งไว้เพ่ือ
ความสวยงามและการแข่งขันซึ่งในการแข่งขันนัน้ก็มีหลายหลายรูปแบบเช่น การบินแข่งกัน
ส าหรับนกพิราบ การขบัร้องของเสียงเพ่ือความไพรเราะ นกเขาใหญ่ นกเขาชวา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง นกปรอดหวัโขนหรือนกกรงหวัจกุ ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมของคนเลีย้งนกทัง้รุ่นเก่ารุ่นใหม่ในปัจจบุนั 
นกกรงหวัจุกนัน้เป็นนกท่ีแปลงและสวย ฉลาด เรียนรู้ได้รวดเร็ว และฝึกง่าย คนจึงหนัมาให้ความ
สนใจ และเลีย้งกนัแพร่หลายมากขึน้ (จริญาภรณ์ ชว่ยเรือง และชนิชา ปิยชยนัต์ 2555) 

ในประเทศไทยเร่ิมนิยมเลีย้งประมาณ พ.ศ. 2504 จดุเร่ิมต้นของการเลีย้งนกกรงหวัจกุใน 
ประเทศไทย เกิดจากชาวจีนท่ีเข้ามาท าการค้าขาย กบัประชาชนชาวมสุลิมในตอนใต้ของประเทศ 
น านกชนิดนีต้ิดมาทางเรือส าเภา และได้ท าการ แนะน าวิธีการการเลีย้ง ดแูล รวมถึงเร่ืองอปุนิสยั
ของนก เพลงร้องของนก และถ่ายทอดรายละเอียดอ่ืน ๆ ของนกชนิดนีใ้ห้แก่ชาวมสุลิมท่ีมีพืน้ฐาน
การเลีย้งนกเพ่ือฟังเสียงร้องเช่นกนั (นกเขาชวา) จนชาวมสุลิมบางกลุ่มหนัมาเร่ิมเลีย้งนกกรงหวั
จกุ และเม่ือขา่วการเลีย้งนกกรงหวัจกุของชาวมสุลิม แพร่หลายออกไป ประชาชนทัว่ไปทางภาคใต้
จงึเร่ิมเลีย้งนกกรงหวัจกุเพ่ือฟังเสียงร้องมากขึน้ และจากท่ีเลีย้งเพ่ือฟังเสียงร้องได้พฒันาเป็นเลีย้ง
เพ่ือท าการแข่งขนัโดยมีการจดัประกวดประชนัเสียงนกกรงหวัจุกขึน้ในภาคใต้และได้ขยายมาสู่
กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2524 โดยกลุม่คนทางภาคใต้น าการแข่งขนัมาเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จกั ซึ่ง
ท าการจดัการแข่งขนัขึน้ในกรุงเทพมหานครเป็นครัง้แรกท่ีตลาดนดั  สวนจตจุกัร (ศนูย์ข้อมลูกลาง
วฒันธรรมกระทรวง วฒันธรรม, 2554; เอกชยั พฤกษ์อ าไพ, 2546) ตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมากระแส
ความนิยมแขง่ขนัประชนัเสียง ของนกกรงหวัจกุได้ขยายตวักว้างขึน้ 

การท่ีนกกรงหวัจกุเป็นนกท่ีมีเสียงร้อง ไพเราะน่าฟัง และนิยมน ามาแข่งขนัประชนัเสียง 
และประชาชนโดยเฉพาะประชาชนทางภาคใต้นิยม เลีย้งไว้เพ่ือฟังเสียงร้องรวมถึงท าการแข่งขนั 
ส่งผลให้มีการดกัจบันกเพศผู้ จากธรรมชาติไปเลีย้งเพ่ือสนองความต้องการของบรรดาผู้ เลีย้งท่ี
นิยมท าการ แขง่ขนัเป็นจ านวนมาก จนกระทัง่พืน้ท่ีภาคใต้ ของประเทศไทยแทบไม่พบเห็นนกชนิด
นีต้ามธรรมชาติ ทัง้ยงัท าให้เกิดความไม่สมดลุกันระหว่าง นกเพศผู้และนกเพศเมียในธรรมชาติ
เป็นอย่างมาก ส่งผลให้พบเห็นนกกรงหวัจกุในธรรมชาติน้อยลง อนัเน่ืองมาจากขาดนกเพศผู้ ใน
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การผสมพนัธุ์ ซึง่ใน ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศตา่งประสบกบัปัญหาอยา่งภาคใต้เช่นกนัเพียงแตอ่ยู่ใน
ระดบัท่ีต ่ากวา่ 

ระยะเวลาผ่านไปเพียงแค่ 12 ปีของการ มีผู้ เลีย้งนกชนิดนีอ้ย่างแพร่หลาย ท าให้การแพร่ 
ขยายประชากรนกกรงหวัจุกตกอยู่ในภาวะเส่ียงต่อ การสูญพนัธุ์ ส่งผลให้หน่วยงานราชการท่ี
รับผิดชอบตอ่การอนรัุกษ์สตัว์ป่าได้ท าการยกระดบัโดย เปล่ียนสถานะให้นกกรงหวัจกุหรือช่ือเรียก
เป็นทางการวา่นกปรอดหวัโขนเคราแดง ซึง่มิได้เป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญัติสงวนและ 
คุ้มครอง สตัว์ป่า พ.ศ. 2503 เป็นสตัว์ป่าคุ้มครอง (ราชกิจจานเุบกษา, 2535) เพ่ือปอ้งกนัการล่า
หรือการค้า มุ่งหวงัให้นกกรงหวัจกุขยายพนัธุ์  เพิ่มประชากรในธรรมชาติ พร้อมกบัการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต ารวจท่ีเก่ียวข้องได้ท าการอบรมเพิ่มความรู้ของเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติงานเพ่ือ
ยกระดบัความเข้มข้นในการตรวจค้นการลกัลอบขนสง่นกผิดกฎหมายหรือนกในธรรมชาติ  

อย่างไรก็ตามการลกัลอบขนส่งนกผิดกฎหมายยงัคงปรากฏหลกัฐาน  เชิงประจกัษ์จาก
รายงานสรุปผลคดีการกระท าผิด ด้านสตัว์ป่าท่ีระบวุ่า มีการจบักมุผู้ลกัลอบขนย้ายนกกรงหวัจกุ
ผา่นทางหลวงและถกูจบักมุได้ ตามดา่นตรวจพาหนะของสถานีต ารวจภูธรจ านวน บอ่ยครัง้ (สีฟ้า 
ละออง, 2554)  

ข่าวหัวหน้าชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเ ก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนธิก าลงักบัเจ้าหน้าท่ี กรมอทุยานท าการตรวจสอบการ
เลีย้งและ ครอบครองสตัว์ป่าพบนกกรงหวัจกุจ านวนหนึ่งของเจ้าของบ้านในจงัหวดัสมทุรปราการ
ไม่มีใบอนญุาต ครอบครอง (ไอเอ็นเอ็น, 2556) ซึ่งเป็นผลมาจากการลกัลอบขนย้าย ซึ่งเร่ืองการ
เลีย้งนกชนิดนีแ้ท้จริงในทางปฏิบตัิกฎหมายได้เปิดโอกาสให้ประชาชน  ผู้นิยมเลีย้งย่ืนค าร้องเพ่ือ
ขอใบอนญุาตครอบครอง หรือขออนญุาตเพาะพนัธุ์ตอ่กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่าและพนัธุ์พืช
เพ่ือให้การเลีย้งเป็นไปโดยชอบตามกฎหมาย (สว่นคุ้มครองสตัว์ป่า ส านกัอนรัุกษ์สตัว์ป่า, 2555) 

ในปัจจุบนันกกรงหวัจุกเป็นสตัว์ท่ีมีรายช่ืออยู่ในพระราชบญัญัติสตัว์สงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่า พทุธศกัราช 2535 เป็นสตัว์ป่าคุ้มครอง แตมี่ความพยายามของผู้ ท่ีนิยมเลีย้งผลกัดนัให้
เป็นสตัว์ท่ีเลีย้งได้อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย ซึง่ประเดน็นีมี้ทัง้ผู้ ท่ีเห็นด้วยและคดัค้าน จากแนวคิด
ในการเลีย้งนกกรงหวัจุกท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้ เลีย้งท่ีมีพฤติกรรมและเป้าหมายการเลีย้งนกท่ีแตกต่างกันออกไป
(จริญาภรณ์ ชว่ยเรือง และชนิชา ปิยชยนัต์, 2555)  

การเลีย้งนกกรงหัวจุกจะมีอยู่ทุกกลุ่มชน จึงได้รวมกลุ่มและจัดตัง้เป็นชมรมประจ า
หมูบ้่าน จะมีร้านค้าเป็นแหลง่ศนูย์รวมในการพบปะกลุม่สมาชิก ภายในร้านจะมีการบริการซือ้ขาย
กรงนก ผ้าคลมุกรง ยาบ ารุง อาหารนก และสิ่งท่ีขาดไม่ได้ คือ ร้านสภากาแฟ นอกจากนัน้ ภายใน



13 
 

ร้านจะเป็นแหลง่รวมนกจากสมาชิกและผู้ ท่ีสนใจมาฝากขายให้กบัลกูค้าท่ีแสวงหานกสายพนัธุ์ดีๆ 
เพ่ือจะน าไปเลีย้งตอ่ในการแขง่ขนั (ส านกัประชาสมัพนัธ์เขต 1 ขอนแก่น , 2557)  

 
2.3 การแข่งขันนกกรงหัวจุก 

การแขง่ขนันกกรงหวัจกุมีหลายระดบั ตัง้แตร่ะดบัต าบลเป็นสนามขนาดเล็ก ระดบัอ าเภอ
เป็นสนามขนาดกลาง และระดบัจังหวัดหรือระดบัอาเซียนซึ่งเป็นสนามขนาดใหญ่ หากแต่ทุก
ขนาดสนามจะมีสิ่งท่ีเหมือนกนัคืออปุกรณ์สนามส าหรับการแขง่ขนันกกรงหวัจกุ ท่ีเป็นราวเหล็กซึ่ง
ท าจากเหล็กแป๊บขนาด 1 นิว้ น ามาประกอบเป็นราวสงู 2.6 เมตร กว้าง 1.8 เมตร ยาว 2.4 เมตร 
ความยาวแตล่ะชว่งแขวนนกได้ 3 กรง แตล่ะกรงหา่งกนั 80 เซนติเมตร ทัง้หมดใน 1 ล๊อค สามารถ
แขวนนกได้ 9 ตวั คือ 3 แถว ใน 1 ล๊อค และเพ่ือปอ้งกนัความวุ่นวายในระหว่างการเชียร์นกของแต่
ละคน ก็จะมีเชือกแนวกัน้ห่างจากราวนก 3.5 เมตร ในการแข่งขนัแตล่ะครัง้ กรรมการจะท าเบอร์
ล๊อคและเบอร์นกเอาไว้ ท าให้ง่ายเวลาให้คะแนน นอกจากนีส้นามการแข่งขันมักจะจัดในท่ีโล่ง 
เพ่ือให้กว้างพอส าหรับเชียร์นกและพอส าหรับจอดรถ (เอกชยั พฤกษ์อ าไพ,2546)  

ราวแขวนกรงนกเข้าประกวดแข่งขัน จะเป็นแป๊บเหล็กท่ีเป็นแป๊บน า้ประปา หรือเหล็ก
อยา่งอ่ืนๆ ก็ได้ แตท่ี่นิยมเป็นแป๊บประปา มีขนาด 1 นิว้ ทัง้ขาตัง้และราวแขวนกรงนก ซึ่งมี 2 แบบ 
คือ แบบท่ี 1 แบบแขวนกรงนกได้ 3 กรง ใช้แป๊บเหล็กติดท่ีราว แต่ละห่วงห่างกันประมาณ 80 
เซนตเิมตร ความสงูของเสาประมาณ 250 เซนติเมตร และแบบท่ี 2 แบบแขวนกรงนกได้ 4 กรง ใช้
แป๊บเหล็กประปายาวประมาณ 320 เซนติเมตร มาท าราวแขวนกรงนก โดยอ๊อกห่วงเหล็กติดท่ีราว 
จ านวน 4 ห่วง ความสูงของเสาประมาณ 250 เซนติเมตร จากนัน้ให้น าเสาเหล็กและราวเหล็ก
แขวนกรงนกมาประกอบกนัเป็นโครงสร้าง เหมือนตาหมากรุก และแบง่เป็นล๊อคๆ ส าหรับไว้แขวน
นกและกรงนกท่ีสง่เข้าประกวด 

ส่วนของรางวลัส าหรับผู้ชนะการประกวดแข่งขนั มีหลายรายการ รายการขนาดใหญ่ จะ
เป็นถ้วยพระราชทานของพระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี นกัการเมือง ผู้ ว่าราชการ
จงัหวดั รายการระดบัรอง รางวลัจะเป็นร้อยทอง เคร่ืองไฟฟ้า รถจกัรยาน กรงนก และอ่ืนๆ และ
รายการขนาดเล็ก เป็นการประกวดในหมู่บ้าน ต าบล รางวลัจะเป็นรถจกัรยาน ผ้าห่ม เคร่ืองแก้ว 
กรงนก และอ่ืนๆ 

นอกจากนี ้ยังมีรางวัลส าหรับผู้ ส่งนกกรงหัวจุกอีกต่างหาก ซึ่งเป็นสิ่งของรางวัล
เล็กๆน้อยๆ การให้รางวลัวิธีนี ้กรรมการจะท าเป็นฉลากเบอร์กรงนกทกุกรงท่ีส่งเข้าประกวด แล้ว
กรรมการก็จะจบัฉลากขึน้มา ถ้าตรงกบัเบอร์กรงนกของผู้สง่เข้าประกวดคนใด คนนัน้ก็ได้รับรางวลั
ส าหรับสิ่งของรางวลัจะมีจ านวนเท่าไหร่นัน้ ขึน้อยู่กับคณะกรรมการจดัการประกวดว่าจะมีสกัก่ี
รางวลั บางรายการมีของรางวลัมากมาย บางรายการมีสิ่งของรางวลัพอประมาณ 
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สว่นคา่สมคัรในการสง่นกเข้าประกวดแขง่ขนั มีหลายระดบัเชน่กนั สนามเล็ก มีคา่สมคัร 
30-60 บาท/นก 1 ตวั สนามกลาง  มีคา่สมคัร 100 บาท/นก 1 ตวั สว่นสนามใหญ่ มีคา่สมคัร 200-
300/นก 1 ตวั 
 

2.3.1 รูปแบบการแข่งขัน 
การแข่งขนันกกรงหวัจกุท่ีนิยมแข่งขนัในปัจจบุนัเป็นการแข่งขนัแบบ 4 ยก การแข่งขนั

แบบนีถื้อก าเนิดมาจากชายแดนไทย-มาเลเซียก่อนจะเร่ิมเป็นท่ีนิยมแข่งกนัมาในภาคใต้ตอนล่าง
และแพร่กระจายออกไปเร่ือยๆจนเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป การแข่งขนันกกรงหวัจกุประเภทนีน้ิยมแข่งกัน
ออกเป็น 5 ยกให้ยกท่ี 1-4 ในการคดัเลือกนกออกและในยกท่ี 5 คือยกสดุท้ายเป็นช่วงเวลาในการ
ชิงความเป็นหนึ่งในสนามแข่ง กรรมการท่ีใช้ในการแข่งขนัจะใช้ทัง้หมด 4 คนโดยจะมีการจดัแบง่
หน้าท่ีกนัโดย 2 คนจะท าหน้าท่ีดวูา่นกตวัไหนร้องหรือไม่ร้องบ้าง อีกหนึ่งคนจะให้คะแนนนกท่ีร้อง
โดยถ้านกร้อง 3 พยางค์ขึน้ไปจะได้ 5 คะแนนส่วนตวัท่ีไม่ร้องได้ 4 คะแนน ในสนามหนึ่งจะแบง่ล๊
อกออกเป็น 2 ล๊อก กรรมการจะมี 2 ชดุเร่ิมเดินวนจากซ้ายสดุและขวาสดุเข้าหากนั เม่ือให้คะแนน
ในล๊อกของตนเสร็จก็จะเปล่ียนไปให้คะแนนในล๊อกถดัไปกรรมการแต่ละท่านจะใช้เวลาเพียง  1 
นาทีในการให้คะแนนนกในล๊อกของตนเม่ือครบ 1 นาทีจะมีสญัญาณนกหวีดดงัขึน้ การให้คะแนน
วิธีนีไ้ด้รับการยกย่องว่ามีมาตรฐาน ส่วนหลักการให้คะแนนก็มีดงัต่อไปนี(้เอกชัย พฤกษ์อ าไพ
,2546 และ บงัโก๊ะ บอ่น า้ส้ม สมัภาษณ์เม่ือ วนัท่ี 8 มิถนุายน 2558) 

1. นกท่ีร้องสามพยางค์ขึน้ไปให้ 5 คะแนนสว่นนกท่ีไมร้่องหรือร้องไมถ่ึง 3 พยางค์ให้ 
4 คะแนน 

2. นกท่ีจิกกรรมการจะให้ 6 คะแนน 
3. ลีลาดีรูปร่างดีไมมี่คะแนนให้ 

เม่ือกรรมการแต่ละท่านให้คะแนนนกครบหมดทุกตวัแล้ว ก็จะติดผลคะแนนบนบอร์ดให้
เจ้าของนกทราบ นกตวัใดได้ไม่ถึง 20 คะแนนถือว่าตกรอบไปตามระเบียบ ในรอบชิงชนะเลิศ
กรรมการแตล่ะคนจะดเูฉพาะนก 2 ตวัตรงหน้าของตวัเองเทา่นัน้โดยใช้เวลา 1 นาทีเท่าเดิม ในการ
พิจารณาให้คะแนนเสียงร้อง จะนบัดอกโดยหนึ่งดอกจะนบัตัง้แต่ 3 พยางค์ขึน้ไป เม่ือสิน้สดุจะมี
เสียงนกหวีดดังขึน้เหมือนเดิมจนกระทั่งสิน้สุดการให้คะแนนแต่ละท่าน พร้อมๆกันในการสรุป
คะแนนรอบชิงกรรมการจะนิยมนับดอกว่าตวัใดจะได้คะแนนเยอะกว่าหรือว่าตัวใดจิกต่อหน้า
กรรมการก็จะตดัสินให้นกตวันัน้ชนะไปเลย แตก็่มีการนบัดอกไปจนกว่าจะหมดเวลา เพ่ือไม่ให้มี
การเสมอกันในกรณีท่ีมีนกจิกใส่หน้ากรรมการมากกว่า 1 ตวั (เอกชยั พฤกษ์อ าไพ,2546 และ 
บงัโก๊ะ บอ่น า้ส้ม สมัภาษณ์เม่ือ วนัท่ี 8 มิถนุายน 2558) 
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กรรมการจะตดัสินโดยการนบัดอกใส่เข้าไปด้วย ซึ่งการแข่งขนันกแบบ 4 ยก นีจ้ะไม่คอ่ย
เน้นในเ ร่ืองของความสวยงามแต่จะเน้นไปในการลองน า้ เ สียง เพลงร้อง  มากกว่า  
นอกจากนีย้ังมีการประกวดประชันหรือโชว์กรงด้วย  ว่ารูปทรงของกรงนกท่ีน ามาเข้าประกวด
สวยงามมีลวดลาย หรือมีรูปร่างท่ีแปลกตา และมีราคาแพงอย่างไร โดยนกกรงหวัจกุท่ีมีสขุภาพดี
ก็จะร้องได้ทัง้วนั ยกเว้นนกท่ีป่วย แตก่ารจะร้องได้เป็นเพลงสัน้หรือยาวได้อย่างไรนัน้ ก็ขึน้อยู่กบั
ปัจจยัหลายด้าน อาทิ การฝึกสอน และอารมณ์ของนก นกกรงหวัจกุตวัผู้จะร้องได้เป็นเพลงยาวๆ 
นกกรงหัวจุกตวัเมียจะร้องได้ไม่เป็นเพลง ร้องได้เป็นค าสัน้ๆ  ในเวลาท่ีนกกรงหัวจุกร้อง จะมี
ลกัษณะดงันีคื้อ ปากจะอ้าเต็มท่ี ขนคอสีขาวจะพองออกมาดสูวยงาม ขาท่ีจบัคอนเกาะจะเหยียด 
ล าตวัจะตัง้ หางจะสั่นและกระดกเข้าหาคอนท่ีเกาะ เหล่านีเ้ป็นต้น(ส านักสุขศาสตร์สตัว์และ
สขุอนามยัท่ี 9) 

ระยะเวลาท่ีส่งนกเข้าประกวดจะเร่ิมเวลา 07.30 – 9.30 น. เร่ิมการตดัสินการประกวด
แขง่ขนัเวลา 10.00 น. จนถึงบา่ยโมงขึน้ไป ขึน้อยู่กบัจ านวนนกท่ีส่งเข้าประกวด กรรมการจบัเวลา
การแขง่ขนั จะมีอปุกรณ์ ดงันีคื้อ ถงัใสน่ า้ เป็นถงัพลาสตกิขนาดกลาง ใสน่ า้คอ่นถงั กะลามะพร้าว
เจาะรูท่ีก้น และนกหวีดเป่าบอกเวลา (เอกชยั พฤกษ์อ าไพ,2546 และ บงัโก๊ะ บอ่น า้ส้ม สมัภาษณ์
เม่ือ วนัท่ี 8 มิถนุายน 2558) 

ส่วนการจบัเวลากรรมการจบัเวลาจะเป่านกหวีดเสียงดงัปิด้ๆๆๆๆ 4-5 ครัง้ แสดงว่าให้
กรรมการตดัสินเตรียมตวั จากนัน้ก็น ากะลามะพร้าวท่ีเจาะรูปใส่ในถงัน า้ น า้ก็จะเข้าในรูกะลาจน
เตม็กะลาจมน า้ ใช้เวลา 15 วินาที ก็ถือวา่เป็น 1 ยก เม่ือหมดยก กรรมการจบัเวลาก็จะเป่านกหวีด 
ปิด้ยาวๆ ท าเชน่นีไ้ปจนครบ 4 ยก เหมือนกบัจบัเวลาในการแขง่ขนัชนไก่ 

ส่วนกติกาการตดัสิน 4 ยก 3 ดอก มีคะแนนเต็ม 12 คะแนน หมายถึง แข่งขนั 4 ครัง้ หรือ 
4 ยก ๆ ละ 45 วินาที 3 ดอก หมายถึงในแตล่ะยก นกกรงหวัจกุต้องร้องตัง้แต ่3 ค าหรือ 3 พยางค์
ขึน้ไป หรือท่ีเรียกว่า ร้องเป็นเพลง ถึง 3 ครัง้ขึน้ไป ตวัอย่าง ถ้าร้องว่า ฟิก-เฟีย้ว อย่างเดียวถือว่า
ร้องไม่เป็นเพลง ไม่ได้คะแนน ถ้าร้องฟิก-เฟีย้ว แล้วมีเสียงสร้อยตามเป็นค าท่ี 3 ถึงค าท่ี 7 ถือว่า
ร้องเป็นเพลงและได้คะแนน การให้คะแนนในใบบนัทึกคะแนนจะให้คะแนนเป็นล๊อคๆ ซึ่งการให้
คะแนนมีดงันี ้(เอกชยั พฤกษ์อ าไพ,2546 และ บงัโก๊ะ บ่อน า้ส้ม สมัภาษณ์เม่ือ วนัท่ี 8 มิถนุายน 
2558) คือ 

1 ใน 1 ยก ถ้านกกรงหวัจกุไมร้่องได้แตก่ระโดดไปมา ก็ถือวา่ได้คะแนนศนูย์ 
2 ใน 1 ยก ถ้านกกรงหวัจกุร้องได้แต ่ฟิก-เฟีย้ว หรือได้ 2 ค าตลอดจนหมดยก ก็ถือวา่ได้

คะแนนศนูย์ 
3 ใน 1 ยก ถ้านกกรงหวัจกุร้องได้ ฟิก-เฟีย้ว และมีสร้อยตามเป็นค าท่ี 3 ขึน้ไป ก็ถือว่าร้อง

เป็นเพลง ดงันัน้ใน 1 ยก ถ้านกร้องได้เป็นเพลง 1 ครัง้ ก็ถือวา่ได้คะแนน 1 คะแนน หรือ 1 ดอก 

http://www.dld.go.th/region9/index.php?option=com_content&task=view&id=6
http://www.dld.go.th/region9/index.php?option=com_content&task=view&id=6
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4 ใน 1 ยก ถ้านกกรงหวัจกุร้องได้เป็นเพลง 2 ครัง้ ก็ถือวา่ได้ 2 คะแนน หรือ 2 ดอก 
5 ใน 1 ยก ถ้านกกรงหวัจกุร้องได้เป็นเพลง 3 ครัง้ขึน้ไป ก็ถือว่าได้ 3 คะแนน หรือ 3 ดอก 

ซึง่เป็นคะแนนเตม็ คือ 12 คะแนน 
กรรมการตดัสิน ใช้ชดุละ 2 คน ให้กรรมการ 1 คน จะเป็นผู้บอกสญัญาณว่านกกรงหวัจกุ

กรงไหนร้องหรือไม่ โดยท ามือกางออกมาแล้วท ามือสัน่ๆ กรรมการอีก 1 คน จะดวู่านกกรงหวัจุก
กรงไหนเบอร์ไหนร้องหรือไม่ร้อง ถ้านกกรงหวัจกุร้องเป็นเพลง ก็จะยกนิว้ 1 นิว้ แสดงว่านก ร้อง 1 
ดอก ยก 2 นิว้ ก็ 2 ดอก ยก 3 นิว้ 3 ดอก ก็แสดงวา่ในยกนัน้ได้คะแนนเต็ม ให้ตามหลกัเกณฑ์ ถ้ามี
ผู้ส่งนกเข้าประกวดแข่งขนัมาก ก็เพิ่มกรรมการตดัสิน กรรมการตดัสินต้องฟังเสียงนกหวีดของ
กรรมการจบัเวลาด้วย  

การตดัสิน จะแบง่เป็นล๊อค ๆ ละ 4 ตวั หรือ 4 กรง แตเ่วลาฟังเสียงนกกรงหวัจกุร้องใน 1 
ยก จะให้คะแนนครัง้ละ 2 ตวั หรือ 2 กรง รวม 4 ยก หรือ 4 ครัง้ ดงันัน้นกกรงหวัจุกแต่ละตวั
จะต้องให้คะแนน 4 ครัง้ ส าหรับกรณีท่ีเหลือนกล๊อคสดุท้าย 3 ตวั บางทีกรรมการตดัสินก็จะตดัสิน 
3 ตวั หรือ 3 กรงเลย เพราะวา่มีเวลาน้อย 

การรวมคะแนนในแต่ละยกจะมีกรรมการไปรับใบบนัทึกคะแนนจากกรรมการตดัสินแล้ว
มาสง่ให้คณะกรรมการรวมคะแนน กรรมการรวมคะแนนก็จะน าใบบนัทึกคะแนนมาลงไว้ในบอร์ด
หรือปา้ยใหญ่ ซึ่งเป็นเบอร์กรงนกแต่ละกรงว่าแตล่ะยกแตล่ะตวัได้คะแนนเท่าไหร่ เม่ือครบ 4 ยก 
กรรมการก็รวมคะแนนว่า นกเบอร์ไหนกรงไหนได้คะแนน 12 คะแนน หรือ 12 ดอก ถือว่าได้
คะแนนเตม็ ให้กรรมการรวมคะแนน คดัเบอร์นกท่ีได้คะแนนเต็มไปให้กรรมการตดัสิน แยกนกและ
กรงนกท่ีได้คะแนนเตม็ มาตดัสินในรอบชิงชนะเลิศอีกครัง้หนึง่ 

เม่ือการแข่งขนัครบ 4 ยกแล้ว ก็จะหยดุพกั 5 นาที เพ่ือให้เจ้าของนกท่ีเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ให้น า้ให้อาหารแก่นกกรงหวัจกุของตน เพราะนกเม่ืออยู่กลางแดดและร้อนประกอบกบัร้องมาแล้ว
ตัง้ 4 ยก ก็ต้องหิวน า้ เพราะถ้านกขาดน า้เสียงจะแหบ ก็เหมือนคนท่ีพดูมากๆ ส าหรับการหยดุพกั
นี ้ก็เหมือนการแขง่ขนัไก่ชน เม่ือหมดยก ก็ต้องน าไก่มาให้น า้ และเช็ดตวัไก่ 

ยกสุดท้ายเป็นยกตดัสินชิงชนะเลิศ กรรมการจบัเวลา กรรมการตดัสิน ก็ท าเช่นเดียวกับ
การตดัสินครัง้แรก แล้วตดัสินออกมาเป็นครัง้สุดท้าย ตามเท่าท่ีมีรางวลัให้แก่ผู้ชนะการประกวด 
โดยกรรมการต้องตดัสินทีละตวั การประกวดแข่งขนัประชนัเสียงนกกรงหวัจกุนัน้ ต้องใช้เวลามาก 
เพราะต้องตดัสินนกทกุตวัการตดัสินอาจจะมีกรณี ดงันี(้เอกชยั พฤกษ์อ าไพ,2546) 

1) กรณีนกกรงหวัจกุชิงชนะเลิศกนั 5 ตวั เพราะมี 5 รางวลั ถ้านกกรงหวัจกุร้องเป็นเพลง 
ตดัสินแล้วมีนกได้รางวลัท่ี 1 และรางวลัท่ี 2 ตวัท่ี 3-5 ไม่ร้อง ก็สามารถจบัฉลากได้คือจบัฉลาก
รางวลัท่ี 3 ท่ี 4 และท่ี 5 

2) กรณีท่ีนกชิงชนะเลิศทกุตวัไมร้่องเลย ก็ปลอ่ยตอ่ไปจนกวา่นกจะร้องแล้วจงึตดัสิน 
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3) ถ้าในรอบชิงชนะเลิศฝนตก ก็ให้ใช้วิธีจบัฉลากวา่เบอร์ไหน กรงไหนได้รางวลัท่ี 1 ท่ี 2 
และท่ี 3   

 สดุท้ายการมอบรางวลัให้แก่เจ้าของนกกรงหวัจกุท่ีชนะการแขง่ขนั หากเป็นการแข่งขนัใน
ระดบัต าบลผู้ จัดการแข่งขันจะเป็นผู้มอบเองเม่ือกรรมการได้ตดัสินเสร็จสิน้ ส่วนการแข่งขันใน
ระดบัอ าเภอและจงัหวดั การมอบรางวลัจะเป็นพิธีการ เร่ิมจากให้กรรมการฝ่ายตดัสินน าผลการให้
คะแนนให้ฝ่ายประชาสมัพันธ์ประกาศ ให้ผู้ ชนะได้รับรางวัลไปพบกรรมการฝ่ายพิธีการท่ีเต้นท์
อ านวยการ และให้น าผลการประกวดให้ฝ่ายพิธีการด้วย เพ่ือจดัเตรียมรางวลั กรรมการฝ่ายพิธี
การ ต้องจดัเจ้าหน้าท่ีน ารางวลัไปให้ประธานในพิธีแล้วประธานในพิธีก็มอบรางวลัให้เจ้าของนกท่ี
ชนะการประกวดต่อไป เป็นการจบการประกวดแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุก (ส านัก
ประชาสมัพนัธ์เขต 1 ขอนแก่น ,2557เอกชยั พฤกษ์อ าไพ .2546 , บงัโก๊ะ บ่อน า้ส้ม และ เด๊ะแอ

,สมัภาษณ์ เม่ือ วนัท่ี 8 มิถนุายน 2558) 
 
2.4 การแข่งขันในอิสลาม 

การแข่งขนัเรียกในภาษาอาหรับว่า  อสั-สิบ๊าก  ( ِّبَاقُ   หรือ  อลั-มุสาบะเกาะฮฺ  (اَلس 
َسابَقَة ُ) คือการท่ีบคุคลแขง่ขนักบัเพ่ือน  (คูแ่ข่ง)  ในการข่ีม้าหรืออฐู  เป็นต้น การแข่งขนัเป็นท่ี  (اَلم 
อนุมัติโดยมีหลักฐานจากอัส-สุนนะฮฺ  และอัล-อิจญ์มาอฺ  และการแข่งขันได้รับการยกเว้น
จาก  3  เร่ืองอนัเป็นท่ีต้องห้าม  คือ  การพนนั การทรมานสตัว์ท่ีมิใช่เร่ืองการกินและการได้สิ่ง
ทดแทนและเดิมพนัส าหรับบคุคลเพียงคนเดียว  ในกรณีเม่ือผู้แข่งขนัทัง้  2  ฝ่ายได้ย่ืนสิ่งทดแทน
เอาไว้  (วางเดมิพนั)  เพ่ือให้ผู้ชนะเอาสิ่งทดแทนและเดมิพนันัน้ 

 
ประเภทของการแข่งขัน 
การแขง่ขนั  (อลั-มสุาบะเกาะฮฺ)  มี  2  ชนิด (อาลี เสือสมิง.2555 )  คือ 
1. การแข่งขนัโดยไม่มีสิ่งทดแทน (อลั-อิวฎั)  ถือเป็นสิ่งท่ีอนมุตัิ (ญาอิซฺ)  โดยไม่มีการ

ก าหนดเง่ือนไขด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีแน่นอน  เช่น  การแข่งขนัเดิน,  แข่งเรือ,  แข่งนก,  แข่งล่อ,  แข่ง
ลา  และแข่งช้าง  เป็นต้น  และอนญุาตให้แข่งขนัมวยปล า้และการยกก้อนหินเพ่ือให้รู้ว่าผู้แข่งขนั
คนใดแข็งแรงกว่า  หลกัฐานการแข่งขนัชนิดนี  ้ คือหะดิษรายงานโดยอะหฺหมดั,  อบดูาวดู,  อชั
ชาฟิอีย์,  อนั-นะสาอีย์และทา่นอ่ืน ๆ  

ความว่า “ท่านศาสดา  ได้มีการวิ่งแข่ง กับภรรยาของท่าน คือท่าน
หญิงอาอิชะฮฺ  (ร.ฎ.)  ซึ่งในครัง้แรกท่านนบี  ได้แพ้ให้กับท่านหญิง
อาอิชะฮ ฺ (ร.ฎ.)  และในครัง้ท่ี  2  ท่านนบี  ก็ชนะได้”  
นอกนีย้งัปรากฏหลกัฐานวา่  
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ท่านนบีฯ ( )  เคยแข่งมวยปล า้กับรุกกานะฮ ฺ (รายงานโดยอบดูาวดู)   
และมีรายงานวา่   
ท่านสลามะฮ ฺ อิบนุ  อัล-อักวะอฺได้แข่งขันวิ่งกับชายชาวอันศ๊อรต่อหน้า
ท่านนบีฯ ()  และปรากฏว่าท่านสลามะฮฺได้รับชัยชนะ  (รายงานโดย
มสุลิมและอะหฺหมดั)   
จากหลกัฐานท่ีกลา่วมาข้างต้นนกันิตศิาสตร์อิสลามหรือ ฟูกอฮาอฺ ให้ใช้หลกัการกิยาสกบั

การแขง่ขนัในประเภทอ่ืน ๆ เทียบกบัตวับทหลกัฐานท่ีกลา่วมาข้างต้น 
2. การแข่งขนัโดยมีสิ่งทดแทน  (อลั-อิวฎั)  นกัวิชาการส่วนใหญ่  (ํมุฮู๊ รฺ)  มีความเห็น

ว่า  ไม่อนญุาตให้แข่งขนัโดยมีสิ่งทดแทนนอกเสียจากในการยิงธนู  อฐูและม้า  อนัเป็นการฝึกใน
เร่ืองการใช้อาวธุและการข่ีสตัว์พาหนะท่ีใช้ในสงคราม  

จากประเภทการแข่งขันท่ีกล่าวมา นักนิติศาสตร์อิสลาม หรือนักวิชาการอิสลามได้
กลา่วถึงรูปแบบการแขง่ขนัอนมุตัหิรือไมอ่นมุตัิ  พอจะสรุปได้ดงันี ้

1. การท่ีผู้แข่งขนัทัง้สองฝ่ายลงเงินเพ่ือท าการแข่งขนั ถือว่าอยู่ในรูปแบบการพนนัท่ีฮะ
รอม เพราะทัง้สองฝ่ายอยูใ่นระหวา่งการมีได้มีเสีย   

2. หากการแข่งขนัมีการลงเงินรางวลัเพียงฝ่ายเดียว แล้วตกลงกนัว่าหากอีกฝ่ายชนะก็จะ
ได้เงินรางวัลนีไ้ป ก็ถือว่าไม่ฮะรอม  ซึ่งรูปแบบนีไ้ม่ค่อยจะมีนอกจากอีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะ
ทดสอบฝีมือหรือเชิงแขง่ขนักระฉบัมิตรเทา่นัน้เอง 

3. การแข่งขนัท่ีมีเจ้าภาพหรือบคุคลอ่ืนได้น าเสนอรางวลัแก่ทีมผู้แข่งขนั  ถือว่าไม่ฮะรอม
แตป่ระการใด 

4. ส่วนเงินรางวลัท่ีเอามาจากค่าสมคัรนัน้ หากทีมผู้แข่งขนัลงเงินคา่สมคัรโดยรู้ว่าจะใช้
เป็นเงินรางวลั ถือวา่ไมไ่ด้เพราะอยูใ่นความหมายของการพนนัอยา่งหลีกเล่ียงไมพ้่นเชน่กนั  

"ไมอ่นญุาตให้รวบรวมทรัพย์สินของผู้แขง่ขนัทัง้หมด เพ่ือน ามาให้แก่ทีม
ท่ีชนะหรือให้แก่บรรดาทีมท่ีชนะตามล าดบั" (ฟัตวาหมายเลขท่ี 5529 : 
7/03/2005) 

ดงันัน้  ถ้าหากมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการในการจดัแขง่ขนั  ก็ให้พวกเขาน าเงินอ่ืนท่ีไมใ่ช่
เงินของผู้แขง่ขนัมาเป็นเงินรางวลั  เพ่ือไมใ่ห้อยูใ่นรูปแบบการพนนั 

จากข้อมูลท่ีได้กล่าวมา สรุปได้ว่าการละเล่นหรือการแข่งขันทุกชนิดท่ีมีการพนันเข้าไป

เก่ียวข้องถือเป็นสิ่งต้องห้าม(  َُحراَم)การพนนัในการละเล่น เช่น หมากรุก,  การทอยลกูเตา๋,  การ
เล่นไฮโล,  การเล่นถัว่,  การเล่นน า้เต้าปปูลา การพนนัท่ีเก่ียวข้องกบักีฬา  เช่น  มวยตู้    การพนนั
ฟุตบอล  เป็นต้น  นอกจากนีก้ารเล่นหวย ลอตเตอร่ี  หรือสลากกินแบง่รัฐบาล  ทัง้ท่ีถกูกฎหมาย
และผิดกฎหมายถือเป็นสิ่งต้องห้าม เชน่กนั 
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               การละเล่นและการแข่งขันบางประเภท   เช่น  การเล่นหมากรุก เพ่ือฝึกสมองและ

ปฏิภาณไหวพริบ  การยิงธนู การข่ีม้า  การวิ่งแข่ง  เป็นต้น  ถือเป็นสิ่งท่ีอนุมตัิ  (  ُباَح แต่มี  (م 
เง่ือนไข  3  ประการดงันี ้(rofeekee kareemee ,2552) คือ 

1. การละเลน่และการแขง่ขนัดงักลา่วต้องไมเ่ป็นเหตทุ าให้เกิดความลา่ช้าในการละหมาด
จนเลยเวลาการละหมาดท่ีถกูก าหนดไว้ 

2. ต้องไมมี่การพนนัเข้าไปเก่ียวข้อง 

3. ผู้ เล่นต้องรักษามารยาทและกติกาในระหว่างการเล่นหรือการแข่งขนั  ไม่พูดจาหยาบ
คาบ ไมด่า่ทอ เป็นต้น  

หากขาดเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใดจาก 3 ประการนีน้กัวิชาการถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม  (  ٌَحراَم) 
มสุลิมทกุคนต้องหลีกเล่ียงและไม่ควรเก่ียวข้องกับสิ่งนัน้ ไม่เว้นแม้ว่าจะเป็นการแข่งขนันกกรงหวั
จกุตามความเข้าใจของผู้ เลีย้งสว่นใหญ่วา่ไมใ่ชก่ารพนนัก็ตาม 

2.4.1 การแข่งขันที่มีการวางเงนิท่ีอิสลามอนุญาต 

การแข่งขนัท่ีมีการวางเงินท่ีอิสลามอนุญาตจะมีอยู่ 2 ลกัษณะ ซึ่งทัง้สองลกัษณะนี ้ผู้
วางเงินจะมี "เสีย" หรือ "เสมอตวั" อย่างใดอย่างหนึ่งแตไ่ม่มี "ได้" ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้(ปราโมทย์ 
ศรีอทุยั,มปป) คือ 

(1) สองคนแขง่ขนักนั และมีคนหนึง่วางเงินฝ่ายเดียว โดยมีเง่ือนไขวา่ หากอีกฝ่ายชนะ ก็
ให้เอาเงินนัน้ไป แตห่ากเจ้าของเงินชนะเขาก็เอาเงินของเขากลบัมา  

(2) มีการวางเงินทัง้สองฝ่าย แต่มีคนกลางอีกคนร่วมแข่งขนัด้วยโดยคนกลางไม่ต้อง
วางเงิน หากคนกลางชนะ ก็จะได้รับเงินจากทัง้สองฝ่าย แตห่ากคนกลางแพ้ เงินนัน้ก็จะกลบัคืนสู่
เจ้าของแตล่ะคนตามเดิม .. ซึ่งกรณีนีจ้ะเห็นได้ว่า ผู้วางเงินจะไม่มีค าว่า "ได้" แตจ่ะมี "เสีย" หรือ 
"เสมอตวั" อย่างท่ีกล่าวมาแล้ว ..ข้อนี ้จะแตกตา่งจากการพนนัท่ีมีทัง้ได้ , มีทัง้เสีย, เพราะฉะนัน้ 
การแข่งขนัใดๆท่ีมีผลให้ผู้จ่ายเงินมี "ได้" หรือ "เสีย" อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ถือว่า เข้าข่ายการพนนัท่ี
ต้องห้ามครับ .. 

ส าหรับเร่ืองการแขง่ขนัอ่ืนๆในหลกัการอิสลาม หากผู้ ร่วมแข่งขนัจะต้องจ่ายคา่สมคัร เม่ือ
เขาชนะเขาก็จะได้รับรางวลั อาจจะเป็นเงินสดหรือสิ่งของอย่างอ่ืน แตห่ากเขาแพ้ เขาก็จะเสียเงิน
คา่สมคัรนัน้จะถูกริบไป สรุป คือการแข่งขนัในลกัษณะดงักล่าวจึงหลีกเล่ียงจากค าว่า "การพนนั" 
ไมไ่ด้อยา่งแนน่อนในหลกัการอิสลาม 
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2.4.2. การแข่งขันนกกรงหัวจุกที่ถือเป็นการพนัน 

การแข่งขันนกกรงหัวจุกท่ีจะถือเป็นการพนันขันต่อ นัน้ ต้องเป็นกรณีต่อไปนี  ้คือ การ
แข่งขนันกกรงหวัจกุ ท่ีผู้แข่งขนัต้องมีการต่อรอง และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน้นัน้ หากตน
ชนะ ผู้นัน้จะได้รับเงิน หรือสิ่งของ(หรือท่ีเรียกว่ารางวลั) หากแพ้ ผู้นัน้จะเสียเงินท่ีตนได้จ่ายไป ไม่
วา่เงินท่ีจา่ยไปนัน้จะเรียกวา่คา่เสา หรือเรียกช่ืออย่างอ่ืนก็ตาม เพราะถือว่าเป็นการแข่งขนักนัโดย
มีการลงทุนเพ่ือให้ได้รางวลัท่ีมากมาย นัน่ถือว่าเป็นการพนันขันต่อ เงินท่ีได้มานัน้ถือเป็นสิ่งหะ
รอม ห้ามน าเงินนัน้ไปใช้จ่าย หรือบริจาค(แม้แตบ่ริจาคมสัยิด) เช่น การสมคัรแข่งขนันกกรงหวัจกุ
โดยเสียคา่สมคัร 400 บาท แตค่รัน้พอได้รับรางวลัจะได้ จกัรยาน, พดัลม, ตู้ เย็น หรืออ่ืนๆ เช่นนีถื้อ
วา่เป็นการพนนั(มรีุด ทิมะเสน,2550 และแสวงหาสจัธรรมจากอิสลาม,2555) 

ส าหรับเงินหรือรางวลัท่ีได้มาจากสิ่งท่ีหะรอม เช่น ดอกเบีย้ หรือการพนนั นกัวิชาการเห็น
วา่อนญุาตให้ท าได้เพียงกรณีเดียวเทา่นัน้ คือ การน าไปท าสาธารณะประโยชน์ เช่น สะพาน , ท่ีพกั
ริมทาง หรือส้วมสาธารณะ เป็นต้น สว่นส้วมของมสัญิด ไม่อนญุาตให้น าเงินท่ีได้จากสิ่งหะรอมไป
สร้าง เพราะเร่ืองของเงินหะรอมน าไปสร้างสิ่งท่ีสาธารณะก็จริงอยู่ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสาธารณะท่ี
เก่ียวข้องกับศาสนา ฉะนัน้หากห้องส้วมมัสญิดพังก็ประกาศให้สัปบุรุษของมัสญิดนัน้ช่ วยกัน
บริจาคสร้าง เพราะเป็นของมสัญิด ซึง่หน้าท่ีของมสุลิมจะต้องท านบุ ารุงดแูล 

การแข่งขนันัน้ถูกเป็นข้อบญัญัติ โดยถือว่า เป็นกีฬาท่ีดี ความจริงแล้วการแข่งขนักันนัน้ 
บางทีถือเป็นการสง่เสริม (มสุตะฮบับะฮ์) หรือบางทีก็เป็นเร่ืองท่ีอนญุาต (มบุาฮะฮ์) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
การตัง้เจตนา และจุดมุ่งหมายการแข่งขนัโดยไม่มีการต่อรองกันนัน้ เป็นท่ีอนุญาต ทัง้ท่ีเป็นมติ
นกัปราชญ์ สว่นการแขง่โดยมีการตอ่รอง ก็เป็นท่ีอนญุาตในรูปแบบตอ่ไปนี ้

อนุญาตให้เอาเงินในการแข่งขนัได้ ถ้าปรากฏว่าการแข่งขนัมาจากเจ้าเมือง หรือจากคน
อ่ืน เช่น เขากล่าวแก่ผู้ ท่ีเข้าแข่งขนัว่า “ผู้ใดในหมู่พวกท่านได้ชัยชนะ เขาจะได้เงินจ านวนนี ้
ไป”หรือคนหนึ่งในจ านวนผู้ เข้าแข่งขันได้ออกเงินจ านวนหนึ่ง แล้วกล่าวแก่ผู้ เข้าร่วมแข่งขันว่า 
“หากท่านชนะฉัน เงินจ านวนนีก้็เป็นของท่าน และหากฉันชนะ ท่านก็จะไม่ได้อะไรจาก
ฉัน และฉันจะไม่ได้อะไรจากท่าน” 

ถ้าปรากฏว่าเงินมาจากผู้ แข่งขันทัง้สอง หรือเอามาจากผู้ เข้าร่วมแข่งขัน โดยท่ีพวกเขา
ก าหนดให้มีคนกลางเป็นผู้ เอาเงินถ้าคนหนึง่ชนะ สว่นคนท่ีแพ้ก็ไมป่รับเงินแตป่ระการใด 

รายงานจากอนสั ว่า ในสมัยท่านรสูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิวะซันลัม 
พวกท่านเคยต่อรองกันไหม? และท่านรสูลเองเคยต่อรองไหม ?เขา
ตอบว่า “มีการต่อรอง ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ ได้มีการต่อรองกันในเร่ือง
ม้าตัวหน่ึง ช่ือ สัฟฮะฮ์ ผู้คนได้ชัยชนะกัน เร่ืองดังกล่าวนัน้ได้มีการ
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กล่าวขวัญกันมาก และเป็นท่ีประหลาดใจของผู้คน”(บนัทึกหะดิษโดย อิ
มามอะหฺมดั) 
ไมอ่นญุาตให้มีการตอ่รองกนัในกรณีท่ีเม่ือแตล่ะคนได้ชยัชนะก็จะได้เงินไป ส่วนผู้แพ้ก็จะ

เสียเงิน หรือไม่ก็จะถูกปรับเงิน ในกรณีนีถื้อว่าเป็นการพนันท่ีเป็นท่ีต้องห้าม ( คือหะรอม)ใน
หลกัการอิสลาม(ฟิกฮซุซุนนะฮฺ เลม่ท่ี5 โดยสมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับ) 

 
การแข่งขันนกกรงหัวจุกที่ไม่เก่ียวข้องกับการพนัน 
1.กรณีการแข่งขันนกกรงหวัจุก โดยผู้ แข่งขนัไม่ต้องเสียค่าสมคัรแต่อย่างใดทัง้สิน้ แต่มี

ผู้ อ่ืนสนับสนุนรางวลัให้ เช่น นายอ าเภอ ผู้ ว่าราชการจังหวัด ส.ส. นายก.อบต. เป็นผู้สนับสนุน
รางวลั 

2.กรณีการแข่งขนันกกรงหวัจกุ โดยคนหนึ่งในจ านวนผู้ เข้าแข่งขนัได้ออกเงินจ านวนหนึ่ง 
เป็นเงินรางวลัแขง่ขนันัน้ หากผู้ ท่ีออกเงินชนะ เขาผู้นัน้ไม่ได้เงินหรือรางวลัจากผู้แข่งขัน้อีกคนหนึ่ง 
กลา่วคือเขายอมเป็นผู้ออกเงินโดยไมห่วงัเงินรางวลัในการแขง่ขนัใดๆทัง้สิน้ 

3.กรณีการแข่งขันนกกรงหัวจุก โดยน าเงินมาจากผู้ แข่งขันทัง้ สอง หรือเอามาจาก
ผู้ เข้าร่วมแข่งขนั โดยท่ีพวกเขาก าหนดให้มีคนกลางเป็นผู้ เอาเงินถ้าคนหนึ่งชนะ ส่วนคนท่ีแพ้ก็ไม่
ปรับเงินแต่ประการใด เช่น วางเง่ือนไขว่า หากทีมใดชนะเงินก้อนนีจ้ะเป็นขององค์กรเด็กก าพร้า 
เม่ือทีมใดเป็นฝ่ายชนะ เงินก้อนนีก็้น าไปให้กับองค์กรเด็กก าพร้า ส่วนทีมท่ีแพ้ก็ไม่ต้องมีค่าปรับ 
หรือคา่ชดเชยอะไรทัง้สิน้ 
 แตส่ าหรับกรณีท่ีแข่งขนันกกรงหวัจกุ โดยเจ้าของนกทกุคนเสียคา่สมคัรจ านวนหนึ่ง และ
หากนกตวัใดชนะก็มีของรางวลัให้ลดหลัน่กนัลงมาตามล าดบัคะแนน แม้น าเงินส่วนหนึ่งไปบริจาค
มัสยิดก็ตาม ยังถือเป็นการพนันขันต่อ ศาสนาไม่อนุญาตให้กระท าเช่นกัน ซึ่งต่างไปจากกรณี
ข้างต้น ท่ีผู้แขง่ขนัได้ออกเงินแขง่ขนั แตเ่ม่ือชนะตนไมไ่ด้เงินรางวลัตอบแทนแตอ่ย่างใด 

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการแข่งขนันกกรงหวัจุกจะไม่เข้าเง่ือนไขการพนนัขนัตอ่ก็ตาม 
หากเข้าเง่ือนไขการทรมานสตัว์อิสลามก็ห้ามเด็ดขาดเชน่เดียวกนั 

ท่านรสูลกล่าวว่า“ใครก็ตามที่ฆ่านกตัวหน่ึงโดยเปล่าประโยชน์ นกตัวนัน้
จะร้องตะโกนประท้วงในวันกิยามะฮ์ พร้อมกล่าวว่า โอ้อัลลอฮ์ ชายคน
นัน้ได้ฆ่าฉันโดยไม่มีวัตถุประสงค์อ่ืนใด เขาฆ่าฉันโดยมิได้หวังประโยชน์
อันใดจากฉันเลย”(โดยอนันะสาอีย์และนหุิบบาน) 
 
ส าหรับการเลีย้งนกกรงหวัจุกเพ่ือเลีย้งไว้ดเูล่น หรือเพ่ือการจ าหน่ายนัน้ศาสนาอนุญาต 

ไมมี่ข้อห้ามจากศาสนาแตอ่ยา่งใด(แสวงหาสจัธรรมจากอิสลาม,2555) 
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2.5. การพนันในอิสลาม 
 การพนนัเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในสงัคมไทยโดยรวม และในสังคมมุสลิมบางพืน้ท่ี การ
พนนัเป็นการกระท าท่ีขดัต่อหลกัการศาสนา หลกัศีลธรรม การพนนัจดัเป็นอบายมขุอย่างหนึ่งท่ี
เกิดขึน้ในทุกสังคม ปัญหาการพนันเป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไขและเยียวยา เพราะการพนันจัดเป็น
พฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทยมาเป็นเวลานาน จนมองเห็นเป็นเร่ืองปกตธิรรมดา จนกระทัง่ส่งผล
ให้เด็กและเยาวชนไทยชอบเล่นการพนนั ทัง้ในรูปแบบของการเส่ียงโชค ทายผลกีฬาต่างๆ การ
แขง่ขนัเพ่ือลา่รางวลั เป็นต้น ซึง่ข้างต้นนัน้เข้าขา่ยการพนนัแทบทัง้สิน้ 

การพนนัเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างหนึ่งในสงัคมไทย เน่ืองจากขดัตอ่บรรทดัฐานใน
สงัคมไทย โดยเฉพาะขดัตอ่หลกัศีลธรรม ซึ่งการพนนัจดัเป็นอบายมขุ ปัญหาการพนนัเป็นปัญหา
ใหญ่ เรามีการลักลอบเล่นการพนนักันอยู่เสมอๆ จนมีคนหัวใสออกความคิดว่าควรน าขึน้มา
ข้างบน เพ่ือน าเม็ดเงินท่ีรัฐฯสูญเสียไป กลบัเข้าสู่กองคลงั เพราะการพนนัจดัเป็นพฤติกรรมท่ี
เกิดขึน้ในสงัคมไทยมาเป็นเวลานาน จนมองเห็นเป็นเร่ืองปกติธรรมดา ดเูหมือนว่าเราจะไม่แปลก
ใจกนัเท่าใดนกัเม่ือ ผลส ารวจสถานการณ์การเล่นพนนัในเด็กและเยาวชนอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป 
ของศนูย์ศึกษาปัญหาการพนนั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบข้อมลูเด็กและเยาวชนเร่ิมเล่นการ
พนนัตัง้แตอ่ายยุงัน้อย คือ 7 ขวบ โดยมีเด็กและเยาวชนท่ีเล่นการพนนัครัง้แรก อายไุม่เกิน 24 ปี 
มากถึงร้อยละ 63  หรือ 2.8 ล้านคนของเด็กและเยาวชน โดยการพนนัท่ีเด็กและเยาวชนเล่นมาก
ท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 คือ หวยใต้ดิน เล่นมากถึง 1 ล้านคน รองลงมาคือสลากกินแบง่รัฐบาล 9 แสน
คน ตามมาด้วยการพนนัในบอ่น 7 แสนคน และการเล่นการพนนัฟุตบอลท่ีเด็กและเยาวชนเล่นถึง 
4 แสนคน นอกจากนีย้งัมีผลส ารวจในปี 2556 เร่ืองสถานการณ์การเล่นการพนนัของนกัศกึษาทัง้
ก รุ ง เทพฯ และต่างจังหวัด  พบว่า มีนักศึกษาเล่นการพนันมากถึ ง ร้อยละ  29.2 
โดยพบว่า การพนนัท่ีนกัศกึษาเล่นมากท่ีสดุ 5 อนัดบัคือ 1. ไพ่ 2. บิงโก 3. หวยใต้ดิน 4. สลากกิน
แบ่งรัฐบาล และ 5. การพนนัฟุตบอล  โดยเฉพาะการพนนัฟุตบอลนัน้นกัศึกษาท่ีร่วมตอบแบบ
ส ารวจระบุว่าเร่ิมเล่นมา แล้วเฉล่ีย 3 ปี โดยจ านวนเงินท่ีเล่นเฉล่ียคือ 822 บาทต่อคู่ เล่นต่อ
สปัดาห์เป็นเงิน 2,215 บาท และเล่นตอ่คูส่งูสดุ 4,017 บาท โดยมีนกัศกึษาท่ีเล่นการพนนัฟุตบอล
ผ่านเว็บไซต์อีก 31 เปอร์เซ็นต์ โดยช่องทางท่ีนกัศกึษาใช้ในการรับข้อมูลเพ่ือศกึษาการเล่นการ
พนนัฟตุบอลคือ ส่ือออนไลน์ ส่ือโทรทศัน์ และส่ือหนงัสือกีฬา โดยผลกระทบจากการพนนัฟุตบอล
ท าให้นกัศกึษาประสบปัญหาจากการพนนัร้อยละ 30 ประสบปัญหาทางการเงินจากการพนนัร้อย
ละ 11 และในจ านวนนีแ้ก้ปัญหาโดยการกู้ ยืมเงินถึงร้อยละ 69(แผนงานสร้างเสริมสขุภาวะมสุลิม
ไทย . 2014 ,http://www.muslimthaihealth.com/wp ) 

ว่ากันว่าเด็กและเยาวชนติดการพนันกันมากขึน้มีสาเหตุมาจาก (1) ส่ืออินเทอร์เน็ต
ออนไลน์ เราจะเห็นโฆษณามากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตท่ีชวนเชิญให้เล่นการพนัน(2) 

http://www.muslimthaihealth.com/wp/
http://www.muslimthaihealth.com/wp/
http://www.muslimthaihealth.com/wp
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เพ่ือน  เพ่ือนแนะน า เห็นเพ่ือนเล่นได้ ก็อยากได้บ้าง(3) ร้อนเงิน หรือ อยากได้ในสิ่งท่ีต้องการเร็วๆ 
และ (4) ปัญหาครอบครัว อาจมาจากการประชดพอ่แม ่หรือปัญหาครอบครัวแตกแยก 

เราจะปล่อยให้เด็กและเยาวชนของเราหมกมุ่นอยู่กบัการพนนั หรือจะหาทางออก  ซึ่งใน
เร่ืองนีผู้้ รู้หลายๆคนบอกว่า ทางเลือกในการแก้ปัญหา ก็คือ ท าให้การพนนัเป็นสิ่งผิดกฎหมายซึ่ง
ผู้ รู้หลายคนก็บอกว่า เม่ือเลือกเช่นนีก็้ต้องปราบปรามอย่างจริงจงั มีประสิทธิภาพแตก็่มีอปุสรรค
คือ ต้นทนุคา่ใช้จา่ยสงูและเป็นบอ่เกิดแห่งปัญหาทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงันัน้ทางเลือกท่ีสองก็คือท าให้
การพนนัถกูกฎหมายเพ่ือรัฐจะได้น ารายได้บาง ส่วนมาใช้พฒันาประเทศหรือช่วยเหลือสงัคมได้? 
แถมปัญหาการทจุริตคอร์รัปชัน่ก็จะลดลงอีกด้วย?หรือจะเร่ิมต้นแก้ปัญหาท่ี ครอบครัวของเรา โดย
คอยดูแลบุตรหลานไม่ให้หลงกลการพนัน  ให้ความรู้ความเข้าใจไม่ให้ตกเป็นเหย่ือออนไลน์ 
ควบคมุเวลาใช้งานคอมพิวเตอร์ สอนให้รู้จกัเลือกคบเพ่ือนเป็นต้น  ฟังดเูหมือนง่าย แต่ก็ยากยิ่ง 
อย่างไรก็ตามคงต้องร่วมมือร่วมใจกันเพ่ือให้ลูกหลานห่างไกลการพนัน (แผนงานสร้างเสริมสุข
ภาวะมสุลิมไทย . 2014,http://www.muslimthaihealth.com/wp ) 
 

2.5.1 ความหมายของการพนัน 
“พนนั” หรือการพนนั (Gambling) หมายถึง การเข้าเล่นเพ่ือแสวงหาประโยชน์ โดยอาศยั

การเส่ียงโชคด้วยไหวพริบและฝีมือ โดยพนนัเอาเงินหรือทรัพย์สิน เช่น การเล่นไพ่ต่างๆ บิดเสียด 
เป็นต้น  

การพนันเป็นการท่ีบุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปตกลงร่วมกันท าการเส่ียงโชคเอาจาก
ทรัพย์สินท่ีตนน ามารวมร่วมกนัเพ่ือพนนักนั และยงัเป็นอบายมขุอยา่งหนึง่ท่ีท าให้ประชาชนมวัเมา
ในการเส่ียงโชค ซึง่อาจท าให้ครอบครัวของผู้ เล่นได้รับความเดือดร้อน และอาจเป็นสาเหตขุองการ
เกิดอาชญากรรมท่ีมีผลกระทบถึงความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยส่วนรวม เศรษฐกิจ และ

ศีลธรรมอนัดีของประชาชน(บ้านจอมยทุธ,2557) 
พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค าว่า “การพนนั” ว่า

เป็น“การเล่นเอาเงินหรือสิ่งอ่ืนโดยอาศยัความฉลาดความช านาญเล่ห์เหล่ียมไหวพริบฝีมือรวมทัง้
โชคด้วย” สว่นค าวา่ “พนนัขนัตอ่” หมายถึง “การพนนัซึง่ได้เสียกนัโดยวิธีการตอ่รอง” (พจนานกุรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

ส าหรับในภาษาองักฤษนัน้มีค าท่ีใช้เรียก “การพนนั” ประเภทตา่งๆโดยรวม (ผาสกุ พงษ์
ไพจิตร ศงัสิต พิริยะรังสรรค์ นวลน้อย ตรีรัตน์ และกนกศกัดิ์ แก้วเทพ.2543) คือ “gambling” ซึ่งมี
ความหมายว่าเป็นการทายผลแพ้ชนะ หรือการวางเงินเดิมพันในการคาดการณ์ถึงผลเกมการ
แขง่ขนั หรือเหตกุารณ์อ่ืนๆโดยผลของกิจกรรมนัน้ขึน้อยูก่บัโอกาส อบุตัเิหต ุหรือแม้กระทัง่จากการ
ค านวณท่ีผิดพลาดของผู้พนนัเอง 

http://www.muslimthaihealth.com/wp/
http://www.muslimthaihealth.com/wp/
http://www.muslimthaihealth.com/wp
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ในกฎหมายการพนันของสหรัฐอเมริกามีการจ าแนกการพนันเอาไว้ในสองระดับคือ
“gambling” และ “gaming” โดยค าว่า “gambling”มกัใช้ในกรณีของกิจกรรมท่ีอาจเป็นการ
กระท าผิดกฎหมายส่วนค าว่า "gaming" นัน้หมายถึงกิจกรรมท่ีมีกฎหมายรับรองให้เป็นกิจกรรม
ถกูกฎหมายหรือได้รับการยกเว้นจากความผิดตามกฎหมายอาญา อย่างไรก็ดี. “gambling” ใน
บางกรณีอาจจะได้รับยกเว้นวา่ไมเ่ป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายอาญาเชน่การเลน่เพ่ือเข้าสงัคมโดย
ไมมี่ผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้องและการเลน่พนนับางประเภทท่ีเป็น “gaming” ก็อาจจะกลายเป็น
“gambling” ได้เช่นกัน หากการกระท านัน้ละเมิดต่อกฎหมายท่ีอนุญาตให้ท าได้(Chuck 
Humphrey,)  

นอกจากนีย้งัมีค านิยามของค าว่า “การพนนั” ซึ่งเป็นท่ียอมรับกนัในแวดวงการศกึษาการ
พนนัในปัจจบุนัวา่หมายถึง “อะไรก็ได้ท่ีมีลกัษณะเป็นธุรกรรมทางการเงิน (financial transaction) 
ซึ่งเก่ียวข้องกับผลลพัธ์ท่ีไม่แน่นอน”ส่วนการพนนัท่ีเล่นกันในแวดวงส่วนตวัท่ีมีแต่การหมุนเวียน
เงินไปมาโดยไม่มีก าไรเกิดขึน้หรือท าเพ่ือเส่ียงทายอนาคตหรือเล่นเพ่ือช่วยในการตดัสินใจในการ
กระท าอยา่งใดอยา่งหนึ่งโดยไม่ได้ท าเป็นธุรกิจและไม่มีจดุมุ่งหมายเพ่ือหารายได้นัน้  ไม่ถือว่าเป็น
การพนนั แตก่ารเลน่พนนัท่ีจดัขึน้องค์กรการพนันเช่นกาสิโนซึ่งจดับริการหรือเกมการเล่นในหลาย
รูปแบบเพ่ือดึงดูดให้คนเข้ามาเล่นการพนันถือว่าเป็นการพนนัตามความหมายนี  ้(สังศิต พิริยะ
รังสรรค์และคณะ ,2543) 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการพนนัเป็นสิ่งท่ีอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสสงัคม 
(social conditions) และอดุมการณ์การควบคมุของรัฐ (ideologies of control) ความสมัพนัธ์
ระหว่างการพนนัและสงัคมจึงเป็นสิ่งท่ีมีการปรับตวัเป็นระยะๆโดยขึน้อยู่กับอิทธิพลของมโนคติ
ด้านศีลธรรมตอ่สิ่งท่ีถือวา่เป็น “การพนนั” ดงันัน้ความคิดเห็นทศันคติหรือความเข้าใจใดๆเก่ียวกบั
การพนนัจึงขึน้อยู่กับมุมมอง (perspectives) มากกว่าธรรมชาติในตวัของการพนนัเอง(สงัศิต 
พิริยะรังสรรค์และคณะ ,2543)และอาจส่งผลต่อการก าหนดนิยามของค าว่าการพนันในแต่ละ
สงัคมให้แตกตา่งกนัออกไปด้วย 

 
2.5.2 ความหมายและโทษของการพนันในอิสลาม 
การพนนัเรียกในภาษาอาหรับวา่อลั-กิมารฺ( اراَْلق مَُ ) หรืออลั-มยัสิรฺ  (ر หมายถึงการ (اَْلَمْيس 

เล่นเพ่ือให้ได้เงินหรือสิ่งอ่ืนด้วยการเส่ียงโชคหรือด้วยฝีมือ   เช่น  การเล่นลกูเต๋า หมากรุกถัว่ หวั
แหวน ไข่  ก้อนหินเป็นต้น การพนนั คือ การเล่นทกุชนิด ท่ีมีจดุประสงค์เพ่ือได้เงินหรือสิ่งอ่ืนใดมา
ด้วยการเส่ียงโชค โดยการท านายหรือคาดเดาผลท่ีเกิดขึน้ในอนาคต การพนนัอาจแบง่ได้หลาย
อย่าง เช่น การพนนัในการแข่งขนั ตวัอย่างเช่น เกมไพ่ เกมลกูเต๋า การพนนัโดยการท านายผลท่ี
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คาดว่าเกิดขึน้ในอนาคตเช่น การแทงบอล การแทงม้า หรือการคาดเดาเช่น หวย(ส านกังานข่าว
ไทยมสุลิม .2010 ,อินเตอรเน็ต http://thaimuslim.com/view.php?c=6&id=11556)  

นกัวิชาการเห็นพ้องตรงกนัว่าทกุๆ การละเล่นท่ีมีการพนนัถือเป็นสิ่งต้องห้าม( และ (َحَرامُ 
ถือเป็นส่วนหนึ่งจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินของผู้คนโดยมิชอบ  ( لُ  การพนนัมีบญัญัติห้ามไว้ (باَط 
ชดัเจนทัง้ในคมัภีร์อลักรุอา่นและอสัสนุนะฮ เชน่  

อลักรุอา่นได้บญัญตัิห้ามเร่ืองการพนนัในซูเราะห์อลั-มาอิดะฮฺ : 90-91  
ความว่า : โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย ! แท้ จริงแล้วสุรา การพนัน 
แท่นบูชายัญ และการเส่ียงติว้นั ้นเป็นส่ิงโสมมท่ีเกิดจากการ
กระท าของชัยฏอน ดังนัน้ พวกเจ้าจงหลีกเล่ียงมันเสีย เผ่ือว่า
พวกเจ้าจะได้รับความส าเร็จที่จริงชัยฏอนนัน้เพียงต้องการที่จะ
ให้เกิดการเป็นศัตรูกันและการเกลียดชังกันระหว่างพวกเจ้าใน
สุราและการพนัน เท่านัน้ และมันจะหันเหพวกเจ้าออกจากการ
ร าลึกถงึอัลลอฮ ฺและการละหมาดแล้วพวกเจ้าจะยุตใิหม่  

 
สว่นอสัสนุนะฮ หะดษิรายงานจากบรัุยดะฮ บนิ อลัหศุอ็ยบ์ (ร.ฎ) วา่ แท้จริงนบี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่วไว้ 
ความว่า “ผู้ใดเล่นลูกเต๋า ก็เหมือนกับ เขาได้จุ่มมือของเขา ลงไป
เนือ้หมูและเลือดของมัน”( บนัทกึโดย อิหมา่มมสุลิม หะดษิหมายเลข 
2260) 

นอกจากนีว้จนะท่านศาสดาท่ีรายงานจากอบีมซูา อลัอชัอะรีย์วา่ แท้จริงนบี ศอ็ลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กล่าวไว้  

ความว่า “ผู้ใดเล่นลูกเต๋า แน่นอนเขาได้ฝ่าฝืนอัลลอฮและรอซูล
ของพระองค์”  (บนัทึกโดย อบดูาวดู หะดิษหมายเลข 4938 และอิบนุ
มายะฮ หะดษิหมายเลข 3762) 

จากอายะห์และหะดิษข้างต้นอาจจะขยายความถึงโทษของการพนนัได้ว่า การพนนัเป็น
การกระท าอนัโสมมและเป็นพฤติกรรมของมารร้ายชยัฏอน นอกจากนี ้ถ้อยค าแห่งอลักุรอ่านยัง
แสดงให้เห็นว่าการพนนั และการด่ืมน า้เมา เป็นสหายของการตัง้ภาคี (ชิริก) เพราะอลัลอฮ ซุบฮา
นะฮูวะตะอาลา ทรงระบุ การเล่นการพนนั ในกลุ่มเดียวกับ การด่ืมน า้เมา, การบูชายนัและการ
เส่ียงติว้  
 นอกจากนีท้า่นรอซูลลุลอฮ (ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั )ได้กล่าวว่าการพนนั เป็นอาชีพ
ท่ีต้องห้ามและน าพาไปสูน่รกดงัหะดษิ 

http://thaimuslim.com/view.php?c=6&id=11556
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ความว่า “เนือ้ทุกก้อนท่ีมันงอกเงยออกมา จากของท่ีฮาราม 
ดังนัน้นรกคือสิ่งท่ีเหมาะสมยิ่งกับมัน” (รายงานโดย ติรมีซีย์ ) 

โทษการพนันอีกอย่างคือการพนันเป็นสิ่งต้องห้ามและการบริโภคจากรายได้ท่ีต้องห้าม 
อลัลอฮซุบฮานะฮวูะตะอาลาจะไมท่รงตอบรับการงาน(อะมัล้อิบาดะฮ)  

นอกจากนีห้ากดผูลท่ีอาจเกิดขึน้จากการพนนัท่ีกล่าวไว้ในอลั-กุรอาน คือการพนนัจะท า
ให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งและการเป็นศตัรูกัน การพนนัยงัเป็นการกินทรัพย์สินของผู้ อ่ืนโดยไม่
ชอบ ซึง่เป็นข้อห้ามในบญัญตัอิิสลาม  

มากไปกว่านัน้การพนัน เป็นการท าร้ายสถาบันครอบครัว เพราะการพนันมีแต่การ
สญูเสีย และท าให้ครอบครัวลม่จม“เศรษฐศาสตร์พฤตกิรรมมนษุย์ได้ชีใ้ห้เห็นว่าการได้เงินจากการ
พนนัก็จะไม่ท าให้มีฐานะดีขึน้ ทัง้นีเ้พราะปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า mental accounting กล่าวคือ
มนษุย์จะให้คณุค่าของเงินแตล่ะหน่วยไม่เท่ากนั ส าหรับเงินออมท่ีส าคญัต่อชีวิตจะเสมือนว่าเก็บ
ไว้ในซีกสมองท่ีมีความอนรัุกษ์เงินท่ีหามาได้เป็นพิเศษ ไม่กล้าเส่ียงลงทุนเพราะเกรงการสูญเสีย 
แต่ส าหรับเงินท่ีได้มาง่ายๆ หรือไม่คาดฝัน เช่น เงินเก็บตกได้ เงินมรดก เงินรางวลัจากลอตเตอร่ี 
เงินได้มาฟรีๆ เงินได้จากการพนนั เงินท่ีได้มาโดยไม่ได้ออกแรง ฯลฯ มนษุย์จะเสมือนว่าเก็บมนัไว้
อีกซีกหนึง่ของสมอง จะใช้จา่ยออกไปอยา่งง่าย อยา่งขาด "ความเคารพ" เม่ือเทียบกบัเงินในอีกซีก
ของสมองด้วยเหตนีุเ้ราจึงไม่เคยเห็นคนท่ีรวยจากการพนนั เม่ือได้มาก็จ่ายไปอย่างง่ายดาย และ
เม่ือเสียก็ต้องพยายามหาทางแก้ตวัเพ่ือเอาเงินคืนมา และได้คืนมายากเพราะยามเม่ือคิดแค้นจะ
เอาคืนก็มกัขาดสต ิและเม่ือสตหิายไปโอกาสจะชนะก็ยิ่งยากขึน้ 

จากท่ีรายละเอียดท่ีได้กล่าวมาทัง้หมด จึงสรุปได้ว่า การพนนั เป็นภัยร้ายตอ่ศาสนาและ
สงัคมของมนษุย์ ท่ีมสุลิมและผู้ ท่ีไมใ่ชม่สุลิมพงึระวงั  

ดงัท่ีกล่าวมานัน้อาจสรุปได้ว่าเหตุผลในการบัญญัติห้ามการพนันในหลักการศาสนา
อิสลาม มีดงัตอ่ไปนี ้   

1.ศาสนามีความประสงค์ให้มสุลิมปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และแนวทางท่ีอลัลอฮฺทรงก าหนด
เอาไว้ในเร่ืองการแสวงหาปัจจยัยงัชีพอนัเป็นท่ีอนมุตัิ  ( การพากเพียร และมุ่งมานะในการ  (َحالَلُ 
ประกอบอาชีพ ตลอดจนการมีความสจุริตในการได้มาซึง่ทรัพย์สิน 

2.การพนันเป็นอบายมุขท่ีส่งผลร้ายต่อศรัทธาและความเช่ือของบุคคลดังจะเห็นได้
วา่อลัลอฮฺทรงบญัญตัห้ิามการเลน่การพนนัเคียงคูก่บัการด่ืมสรุา การบริโภคเนือ้สตัว์ท่ีถกูเชือดบน
แทน่บชูาเจว็ดซึง่เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัการตัง้ภาคี การเส่ียงทาย ซึง่มอมเมาบคุคลให้จมปลกัอยู่กบั
เร่ืองของโชคลางและความหวงัลม ๆ แล้ง ๆ 
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3.การพนันเป็นการท าให้เสียทรัพย์ เป็นต้นเหตุแห่งหนีส้ิน ซึ่งสร้างผลร้ายให้กับตวัของ
บุคคลท่ีเล่นการพนันและบุคคลรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัว ตลอดจนเป็นสาเหตุของ
อาชญากรรมท่ีคกุคามตอ่ความสงบสขุของสงัคมโดยสว่นรวม 

4.การพนันและการด่ืมสุรา เป็นต้นเหตุให้เกิดความบาดหมาง ความชิงชัง และความ
อาฆาตพยาบาท ผู้ เล่นการพนนัย่อมมีทัง้ผู้ ท่ีได้และผู้ ท่ีเสีย และความสิน้หวงัอนัเกิดจากการเสีย
พนนัในครัง้แรกจะผลักดนัให้ผู้ ท่ีเสียพนนัหวนกลบัไปสู่การเล่นพนันอีกครัง้หนึ่ง เพ่ือแสวงหาสิ่ง
ทดแทนจากการสญูเสียในครัง้แรก เม่ือเป็นฝ่ายชนะในการพนนัก็เกิดความย่ามใจแตใ่นท้ายท่ีสดุก็
เสียทรัพย์สินจนหมดตวั ดงัปรากฏในอลั-กรุอานท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 

 
2.6 โรคตดิพนันและผลกระทบ 
          ผู้อ านวยการส านักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูล
เก่ียวกบัโรคตดิพนนัวา่ เป็นปัญหาเร่ิมจากการท าให้เกิดแรงจงูใจในการอยากเล่น อยากลอง อยาก
เส่ียงโชคของเด็ก ซึ่งหากปล่อยไว้โดยไม่มีการควบคุมดูแลจากพฤติกรรมแค่ความสนุก ก็อาจ
พฒันาไปจนถึงขัน้เป็นโรคตดิการพนนัได้ในอนาคต (ทวีศลิป์  วิษณโุยธิน,มปป) 

ส่วนลกัษณะอาการของผู้ ท่ีเข้าข่ายเป็นโรคติดพนนั ซึ่งน่าจะล าดบัให้เห็นกนัเป็นข้อๆ อีก
ครัง้ กล่าวคือเด็กท่ีเข้าข่ายมีอาการจากจิตใจตอ่เน่ืองถึงพฤติกรรม  ว่าจะเป็นโรคติดพนนั จะมี
ลกัษณะ 9 ข้อ หลกัๆ ดงันีคื้อ(ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ,2558  และทวี
ศลิป์  วิษณโุยธิน,มปป) 

1.มีพฤตกิรรมคดิหมกมุน่ในเร่ืองการพนนัอยู่ตลอดเวลา   
          2.มีการเพิ่มปริมาณความถ่ีในการเลน่พนนัหรือเพิ่มจ านวนเงินเลน่พนนัขึน้เร่ือยๆ   
          3.มีความคิดท่ีพยายามจะหยดุ ลด ละ เลิกเลน่พนนั หลายครัง้ แตไ่มส่ าเร็จ   
          4.ใช้การเลน่พนนัเป็นทางออกในการหนีปัญหา   
          5.แม้วา่จะเลน่พนนัเสียจนเป็นหนี ้แตก็่จะใช้วิธีเลน่พนนัเพิ่มขึน้เพราะหวงัได้เงินใช้หนี ้  
          6.มกัพดูปด ปกปิด เพ่ือนหรือคนในครอบครัว   
          7.ท าเร่ืองผิดกฎหมาย เพ่ือน าเงินมาเลน่พนนั   
          8.มีปัญหาสมัพนัธภาพกบัเพ่ือนและครอบครัว   
          9.ขอยืมเงินผู้ อ่ืนเพ่ือไปจา่ยหนีพ้นนั  

เก่ียวกบัโรคตดิพนนั พบว่า สถิติสากลในภาพรวมเป็นโรคติดพนนัประมาณร้อยละ 3 ของ
ประชากรทัว่ไป ซึ่งอาจจะดเูป็นตวัเลขท่ีน้อย แตส่ิ่งท่ีน่ากลวัคือตวัเลขขยบัขึน้ในช่วงวยัของเด็กท่ี
โตเป็นวยัรุ่นเยอะขึน้ คือร้อยละ 8 ของวยัรุ่นทัว่ไปเป็นโรคติดการพนนั ซึ่งในต่างประเทศจะให้
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ความส าคญักับเร่ืองนีม้านานแล้ว มากไปกว่านัน้คนไทยเองก็ยอมรับว่า "คนไทยชอบพนนั" (ทวี
ศลิป์  วิษณโุยธิน,มปป)   

จิตแพทย์โรงพยาบาลศรีธัญญา  (อภิสมยั ศรีรังสรรค์,มปป) ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ
ให้กบัสงัคมไทยเก่ียวกบัคนท่ีติดการพนนั จนระบไุด้ว่าป่วย และต้องพบแพทย์นัน้ มีข้อสงัเกตอยู ่
10 ข้อคือ 

1.หมกมุน่อยู่กบัการพนนั  
          2.ต้องเพิ่มเงินในการเลน่พนนัเพ่ือให้รู้สกึต่ืนเต้นมากขึน้เร่ือยๆ   
          3.ไมส่ามารถหยดุเล่นพนนัได้   
          4.มีอาการกระวนกระวายเวลาท่ีหยดุเลน่พนนั   
          5.ใช้การพนนัเพ่ือหลบเล่ียงปัญหาทางจิตใจตา่งๆ   
          6.พอเสียเงินจากการพนนัก็จะรีบหาเงินกลบัมาเลน่ใหม่   
          7.เร่ิมพดูปดกบัครอบครัวเพราะการพนนั   
          8.เร่ิมท าผิดกฎหมายเพราะติดการพนนั   
          9.สญูเสียความสมัพนัธ์กบัคนใกล้ชิดเพราะการพนนั และข้อสดุท้ายคือจดุจบ  
          10. เกิดความหายนะกบัชีวิต เพราะโรคติดพนนั  
 

การติดการพนนัก่อให้เกิดความบกพร่องในชีวิตทัง้ทางด้านจิตใจ  ร่างกาย สงัคม หรือ
อาชีพอย่างรุนแรง มีผลกระทบตอ่ครอบครัวทัง้ในแง่ความสมัพนัธ์และการเงิน  คนทัว่ไปท่ีเล่นการ
พนนัอาจเลน่เพราะรู้สกึสนกุกบัการท่ีได้เส่ียง หรือลุ้นท่ีจะชนะพนนั ในขณะท่ีบางคนเล่นเพ่ือท าให้
อารมณ์ตนเองดีขึน้ หรือเพ่ือหลีกหนีจากปัญหามรสมุในชีวิต จากการศึกษาเอกสาร พบว่ามีนกั
พนนัประมาณ 8 - 47% ติดสารเสพติดชนิดอ่ืน เช่น บหุร่ี เหล้า กัญชา ร่วมด้วย และพบกลุ่ม
อาการทางจิตเวชได้มากกว่าคนทัว่ไป เช่น ปัญหาบคุลิกภาพโดยเฉพาะบคุลิกภาพแบบอนัธพาล 
อาการซึมเศร้า การฆ่าตวัตาย โดยพบการพยายามฆ่าตวัตายได้มากถึง 15 - 20% ของผู้ติดการ
พนนั(คณะแพทษ์ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2011) 

 
ทางส านกังานกองทนุสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ(2558) มีแบบคดักรองการติดการ

พนนัแบบง่ายๆ ประกอบด้วยข้อค าถาม  20 ข้อ โดยหากตอบ “ใช่” ตัง้แต่ 7 ข้อขึน้ไปแสดงว่า
บคุคลนัน้มีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหาการเลน่การพนนั ข้อค าถามทัง้ 20 ข้อ มีดงันี ้
1. เวลางานหรือเวลาเรียนของคณุเสียหายเพราะการพนนั 
2. การเลน่การพนนัของคณุเคยท าให้ชีวิตครอบครัวไมมี่ความสขุ 
3. การเลน่การพนนัของคณุเคยท าให้คณุเส่ือมเสียช่ือเสียง 
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4. คณุเคยรู้สกึส านกึผิดหลงัจากเลน่การพนนั 
5. คณุเคยเลน่การพนนัเพ่ือให้ได้เงินมาใช้หนีพ้นนัหรือแก้ปัญหาการเงิน 
6. การพนนัท าให้ความสามารถตา่งๆในตวัคณุมีประสิทธิภาพน้อยลง 
7. หลงัจากเสียพนนั คณุรู้สกึวา่ต้องกลบัมาเลน่อีกครัง้อย่างเร็วท่ีสดุและต้องเอาคืนของท่ีเสียไป 
8. หลงัจากชนะพนนั คณุมีความต้องการอยา่งรุนแรงท่ีจะเลน่อีกครัง้และเอาชนะให้มากขึน้ 
9. บอ่ยครัง้ท่ีคณุเลน่พนนัจนกระทัง่เหลือสตางค์สดุท้าย 
10. คณุเคยยืมเงินเพ่ือน ามาเป็นทนุในการเลน่พนนั 
11. คณุเคยขายของใดๆ เพ่ือน ามาเป็นทนุในการเลน่พนนั 
12. คณุไมเ่ตม็ใจท่ีจะใช้เงินจะใช้พนนัไปใช้ในการจบัจา่ยใช้สอยอยา่งอ่ืน 
13. การพนนัท าให้คณุไมใ่สใ่จตอ่ความเป็นอยูข่องตวัคณุเองหรือครอบครัวของคณุ 
14. คณุเคยเลน่การพนนันานกวา่ท่ีคณุวางแผนไว้ 
15. คณุเคยเลน่การพนนัเพ่ือหลีกหนีจากความกงัวลหรือปัญหาอ่ืน 
16. คณุเคยกระท าหรือคดิจะกระท าผิดกฎหมายเพ่ือน าเงินไปใช้เป็นทนุในการพนนั 
17. การพนนัท าให้คณุนอนหลบัยากขึน้ 
18. การโต้เถียงกนั ความผิดหวงั หรือ ความรู้สกึอดึอดั ส่งผลให้คณุเกิดความอยากไปเลน่การ
พนนั 
19. คณุเคยมีความรู้สึกอยากฉลองเร่ืองตา่งๆท่ีเกิดขึน้โดยการไปเลน่พนนัสกัสองสามชัว่โมง 
20. คณุเคยท าร้ายตนเองหรือพยายามฆ่าตวัตายอนัเป็นผลมาจากการพนนัของคณุ 
 จากค าถามข้างต้น เม่ือน ามาสอบถามผู้แข่งขนันกกรงหวัจกุพบว่ามีมากกว่า  7 ข้อ หาก
ยดึทฤษฎีดงักลา่วถือวา่ผู้ ท่ีเลน่นกกรงหวัจกุเป็นการพนนัชนิดหนึง่ท่ีท าให้ผู้ เลน่ตดิได้เช่นกนั 
 

ผลกระทบของการพนัน 
ข้อมลูจากส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ(2558) ได้กล่าวถึงผลกระทบ

ของการพนันว่า ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับตวัผู้ เล่นพนนั มีทัง้ด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ปัญหา
ส าคญัส าหรับผลกระทบทางกาย คือ สมอง การเล่นพนนัจนติดมีผลท าให้สมองเปล่ียนแปลงไป 
และท าให้ความสามารถในการตดัสินใจลดลง มีการใช้เงินสิน้เปลือง ใช้เงินแบบไม่ยัง้คิด มีโอกาส
เป็นโรคทางจิตเวช และโรคตดิสารเสพตดิเพิ่มขึน้เป็นต้น 

ส่วนทางจิตใจนัน้เก่ียวโยงกับการแสดงอารมณ์หงุดหงิด หรือก้าวร้าวไม่สบายใจต่อคน
ใกล้ชิด มีความรู้สึกไม่มีคณุคา่ในตวัเอง เพราะพฤติกรรมของตนท่ีน่ารังเกียจ และเป็นท่ีเดือดร้อน
จนไมมี่ใครต้องการ หรือคดิฆา่ตวัตายเพราะหนีปัญหา 
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ด้านสงัคม ผู้ตดิพนนัมกัประสบปัญหาการเงิน ล้มละลาย เกิดความเสียหายในด้านหน้าท่ี
การงานหรือการเรียน อาจกระท าผิดกฎหมาย เช่น การท าร้ายร่างกายผู้ อ่ืน การลกัขโมย จี ้ปล้น
เพ่ือให้ได้เงินมาใช้เลน่พนนั 

ผลกระทบเหล่นนีเ้กิดขึน้ทัง้แก่ตวัผู้ เล่นพนนั หรือผู้ ใกล้ชิด ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือนฝงู และ
มกัไม่ได้รับการแก้ไขหรือช่วยเหลืออย่างถูกวิธี  เน่ืองจากผู้ติดพนันมักไม่แสวงหาการแก้ไขหรือ
ความช่วยเหลือเพราะคิดว่าไม่เป็นปัญหา ส่วนผู้ ใกล้ชิดก็ขาดความเข้าใจเร่ืองการช่วยเหลือผู้ติด
การพนนั จงึยงัคงให้การสนบัสนนุโดยไม่ได้ตัง้ใจในเร่ืองการให้เงิน หรือแนะน าวิธีการท่ีท าให้ผู้ติด
พนนัยงัคงวนเวียนอยูใ่นวงการพนนัตอ่ไป 

อย่างไรก็ตาม ยงัมีผู้ ใกล้ชิดผู้ติดพนนัอีกมากท่ีทนไม่ได้กับพฤติกรรมการติดพนนัของผู้ มี
ปัญหาดงักล่าว และมาขอรับการช่วยเหลือจากบคุลากรทางการแพทย์หรือผู้ เช่ียวชาญ แต่ยงัไม่
สามารถน าผู้ตดิพนนัมารับการรักษาได้อย่างถกูวิธี 

การพฒันาระบบการให้ความช่วยเหลือบุคคลเหล่านี ้หรือการช่วยให้ผู้ มีปัญหาการพนนั 
หรือญาติผู้ติดพนนั สามารถเข้าถึงข้อมลูหรือระบบท่ีสะดวก ง่าย คา่ใช้จ่ายน้อย ในการช่วยเหลือ
เบือ้งต้น  จงึเป็นเร่ืองท่ีสมควรกระท าอย่างเร่งดว่น โดยสร้างระบบการให้ค าปรึกษาเบือ้งต้นพร้อม
ทัง้ระบบส่งต่อ เพ่ือให้การบ าบัดรักษาเป็นไปโดยสะดวกและครบวงจร เช่น การบริการให้
ค าปรึกษาทางโทรศพัท์ สายดว่นสขุภาพ เป็นต้น 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

อารี พุ่มประไวทย์ และศราวธุ  ทองเนือ้ห้า (2557) ได้ศกึษาวิจยั เร่ือง การศกึษามลูค่า
เศรษฐกิจของกระบวนการเลีย้งนกกรงหวัจกุในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี”การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ วตัถปุระสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพ่ือศกึษามลูคา่เศรษฐกิจของกระบวนการเลีย้งนกกรงหวั
จกุ 2) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่เศรษฐกิจของกระบวนการเลีย้งนกกรงหวัจกุ  3) เพ่ือศกึษาปัญหา 
อปุสรรคในการเลีย้งนกกรงหวัจกุ พืน้ท่ีศกึษาคือ 19 อ าเภอในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี การเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบบงัเอิญ คือ ผู้ เลีย้งนกจ านวน 384 คน การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ 
ร้านจ าหน่ายอาหารนกและอปุกรณ์ตา่ง ๆ จ านวน 79 ร้าน สนามแข่งนกจ านวน 50 แห่ง ฟาร์ม
เลีย้งนก 2 แห่ง เคร่ืองมือการวิจยั คือ 1) แบบบนัทึกข้อมลูส่วนบคุคลของกลุ่มตวัอย่าง 2) แบบ
บนัทึกรายรับ รายจ่าย ตามกรอบ Supply Chain และ Value Chain ของกระบวนการเลีย้งนก 
เคร่ืองมือเชิงคณุภาพ คือ 1) แบบสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่มการเลีย้งนก 2) แบบสมัภาษณ์ แบบ
มีโครงสร้างตามกรอบ Supply Chain และ Value Chain ของกระบวนการเลีย้งนก 3) แบบ
สมัภาษณ์ ปัญหาอปุสรรคในกระบวนการเลีย้งนก ความคิดเห็นในการขยายพนัธุ์นก วิธีการท่ี
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เหมาะสม และการน าเสนอเชิงนโยบาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของ
รายได้และรายจา่ย รวมทัง้วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ  

ผลการวิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่ง 384 คน มีจ านวนนกท่ีเลีย้งไว้ 2,734 ตวั ได้นกมาโดยการ 
ซือ้ร้อยละ 98.6 นกส่วนใหญ่มีราคาตวัละ 5,000 บาท สงูสดุตวัละ50,000 บาท รวมราคานก 
17,527,000 บาท คา่เฉล่ียมลูคา่นกตอ่ปี = 1,752,700 บาท ( นกหนึ่งตวัมีอายเุฉล่ีย 10 ปี) 1) 
มลูคา่ทางเศรษฐกิจจากกระบวนการเลีย้งนกกรงหวัจกุ แยกการวิเคราะห์มลูคา่เป็น 3 ส่วน คือ 
1.1) การเลีย้งนก แข่งนกและ ขายตอ่ มีก าไรจากการแข่งนก และ ขายตอ่ 2,362,176บาท 1.2) 
มลูคา่เศรษฐกิจจากปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบันกกรงหวัจกุ มีก าไรรวม ร้อยละ 30.87 ก าไรเฉล่ียมาก
ท่ีสดุร้อยละ 90.00 คือการผลิตกล้วยหิน ส่วนธุรกิจในสนามแข่งขนั มีอตัราก าไรน้อยท่ีสดุร้อยละ 
12.20 1.3) การเพาะพนัธุ์นกกรงหวัจกุ 2 คู ่เพ่ือขายลกูนก 95 อาย ุ7 วนั ใช้เวลาในการเพาะพนัธุ์
นาน 3 ปี จึงจะได้ลกูนก 95 ราคาขายคูล่ะ 15,000 บาท รายรับ 65,910,000 บาท คา่ใช้จ่าย 
14,585,340 บาท ก าไร 51,324,660 บาท เฉล่ียปีละ 17,108,220 บาท 2) ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัเศรษฐกิจในกระบวนการเลีย้งนกกรงหวัจกุ ได้แก่ 2.1) กฎหมาย 2.1.1) พระราชบญัญัติสงวน
และคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ.2535 ก าหนด ห้ามค้าขายสตัว์ป่า  2.1.2) กฎกระทรวง พ.ศ. 2546 
อนุญาตให้เพาะพนัธุ์นกเพ่ือการค้าได้ 2.2) สภาพภูมิอากาศฝนตกปีละ 6 เดือน ท าให้นกไม่
แข็งแรง  2.3) ความไมน่ิยมนกจากการเพาะพนัธุ์เพราะแขง่ร้องเพลงได้ช้า  2.4) ลกูนกเกิดจากการ
เพาะพนัธุ์มีราคาสงู  2.5) สนามบางแห่งไม่มีความยตุิธรรม  2.6) จ านวนคนเลีย้งเพิ่มขึน้  3) การ
วิเคราะห์ปัญหาอปุสรรค 3.1) จดุแข็ง 3.1.1) มีชมรมนกกรงหวัจกุอยู่ทกุอ าเภอ และ จงัหวดั 3.1.2) 
มีการจดัท า website และวารสาร เพ่ือการแลกเปล่ียนความรู้ 3.1.3) มีการจดัการแข่งขนั เพ่ือหา
รายได้และเพิ่มมูลคา่ของนกอย่างตอ่เน่ือง 3.2) จุดอ่อน 3.2.1) ขาดองค์ความรู้ท่ีชดัเจนในการ
เลีย้งนกให้มีคณุภาพ 3.2.2) ผู้ เลีย้งยงันิยมนกจากป่า 3.2.3) ไม่มีการก าหนดเกณฑ์ในการเป็น
กรรมการตดัสินชดัเจน  3.3)อุปสรรค  3.3.1) มีกฎหมายห้ามการเคล่ือนย้ายนก  3.3.2) ไม่
สามารถจ าหน่ายนกเพ่ือการค้าในประเทศและต่างประเทศ 3.4 โอกาส 3.4.1) นก และ สิ่งท่ี
เก่ียวข้องกบันกทกุชนิดสามารถสร้างอาชีพ 3.4.2) มีการแข่งขนัในธุรกิจน้อย 3.4.3) ไม่มีสินค้า
ทดแทน 3.4.4 ) อ านาจตอ่รองของลกูค้ามีน้อย 

คอลฟั ตว่นบลูะ (2556) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การเลีย้งนกกรงหวัจุกกบัผลสืบเน่ืองต่อการ
พัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาต าบลเฉลิม อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส   การศึกษาครัง้นีมี้ 
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาลกัษณะของการลีย้งนกกรงหวัจกุ และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องและเพ่ือศกึษา
ผลสืบเน่ืองของการเลีย้งนกกรงหวัจกุ ตอ่การพฒันาชมุชนในมิตติา่งๆ ในเขตต าบลเฉลิม อ าเภอระ
แงะ จงัหวดันราธิวาส โดยใช้การศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ผู้ศกึษาได้ท า
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การสัมภาษณ์เจาะลึกจากผู้ ให้ข้อมูลท่ีส าคญัจ านวนทัง้หมด 9 คน ผลการศึกษา พบว่า 1. 
ลกัษณะการเลีย้งนกกรงหวัจกุมีวตัถปุระสงค์ของการเลีย้งนกกรงหวัจกุ 4 ประการ 1) เพ่ือความสขุ 
2) เพ่ือสร้างรายได้ 3) เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ในชมุชน 4) เพ่ือการอนรัุกษ์วฒันธรรม ซึ่งส่งผลท า
ให้เกิดการพฒันาชมุชนในด้านเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 2.ผลสืบเน่ืองของการเลีย้งนกกรง
หวัจกุตอ่การพฒันาชมุชนมี ดงันี ้1) ด้านเศรษฐกิจ การเลีย้งนกรงหวัจกุสามารถสร้างอาชีพให้แก่
ผู้ เลีย้ง ท าให้ผู้ เลีย้งนกกรงหวัจกุมีรายได้จากการขายนก ส่งผลให้คณุภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจดี
ขึน้จากเดิม 2) ด้านสงัคม การเลีย้งนกกรงหวัจุกเป็นวฒันธรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความสมัพนัธ์
ระหว่างคน ในชมุชนหรือระหว่างชมุชนอ่ืนๆ 3) ด้านวฒันธรรมชมุชน การเลีย้งนกกรงหวัจกุและกิ
จรรมเก่ียวข้องนัน้ ไมไ่ด้ท าเพ่ือความสขุของพวกเขาเพียงอย่างเดียว เพราะวิธีการของการเลีย้งนก
นัน้จะสอนให้คนรู้จกัการอนรัุกษ์ในสิ่งท่ีได้ เรียนรู้มา  

 ฮะซนั เหล็มปาน และคณะ (2553 ) ได้ศกึษาเร่ือง นกกรงหวัจกุกบัวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ
ชมุชน การศกึษาวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศกึษาเก่ียวกบัวิถีชีวิตของคนในชมุชนท่ี
เก่ียวข้องกบันกกรงหวัจกุ 2) เพ่ือศกึษาเก่ียวกบันกกรงหวัจกุท่ีส่งผลตอ่เศรษฐกิจของชมุชน  และ 
3) เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาการผสมพันธุ์ของนกกรงหัวจุกโดยมุ่งศึกษาผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับการเลีย้งนกกรงหวัจกุ ทัง้ทางด้านวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนกลุ่มตวัอย่างเป็น
ประชากรท่ีเลีย้งนกกรงหวัจกุ และผู้ประกอบกิจการท่ีเก่ียวข้องกบันกกรงหวัจกุในหมู่ท่ี  3,5 และ6 
ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด ใช้ศึกษาถึงการเลีย้งนกกรงหวัจกุท่ีมีผลต่อวิถีชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจของชมุชนใน
หวัข้อท่ีมุ่งศกึษาวิจยั คือ มีการเพาะพนัธุ์นกกรงหวัจกุ มีการท ากรงนกหรือการเลีย้งหนอนนกใน
ชนุ และผลกระทบตอ่ชมุชน การวิเคราะห์ข้อมลูในครัง้นี  ้ จะใช้วิธีการรวบรวมผลของการศกึษา
ข้อมลูของทัง้ 2 ด้าน คือ การเก็บรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง มาวิเคราะห์รวมกัน เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในประเด็นท่ี
ต้องการ โดยวิธีพรรณนา 

ผลการศกึษาค้นคว้าพบวา่  
1. การเลีย้งนกกรงหวัจุกเป็นกิจกรรมยามว่างหลงัจากการท าอาชีพหลกั  เพราะคนใน

ชมุชนส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรม (สวนยางพารา) ส่วนการเลีย้งนกนัน้เป็นอาชีพเสริมท่ียงั
สร้างรายได้ให้คนในชมุชน และการเลีย้งนกกรงหวัจกุบคุคลท่ีเลีย้งส่วนจะเลีย้งด้วยความชอบและ
ด้วยใจรัก และชอบในเสนห์่ของนกกรงหวัจกุ จงึไมส่ง่ผลตอ่อาชีพหลกัของคนในชมุชน 

2.การเลีย้งนกกรงหวัจกุ ส่งเสริมเศรษฐกิจในด้านอาชีพ กล่าวได้คือสามารถท าให้คนใน
ชมุชนมีรายได้เพิ่มขึน้ นอกเหนือไปจากอาชีพหลกั (ยางพารา) การท ากรงนก การขายหนอนนก
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การเพาะพันธุ์หนอนนก การผสมพันธุ์นกขาย และพืชผลด้านเกษตร มีการเพาะปลูกกล้วย
มะละกอ เพิ่มมากขึน้ ท าให้พืชผลทางการเกษตรมีราคาดีขึน้จากราคาปกติ 

3.นกกรงหวัจุกเป็นเศรษฐกิจของชมุชนอีกอย่างหนึ่ง ท่ีสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้
คนในชมุชนได้เป็นอยา่งดี ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม ความเป็นอยู่ ให้ดีขึน้ นกกรงหวัจกุ ท าให้คนใน
ชมุชนได้กระชบัความสมัพนัธ์ และเป็นการแลกเปล่ียนประเพณี วฒันธรรมของแตล่ะถ่ิน เป็นการ
อนรัุกษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่ือว่าถ้าเศรษฐกิจในชมุชนดี ก็จะส่งผลท าให้เศรษฐกิจใน
สงัคมดีย่ิงขึน้เชน่กนั 

ธัญญารัตน์ สมเกสร และคณะ นกัเรียนโรงเรียนควนรุย จงัหวดันครศรีธรรมราช พร้อม
อาจารย์ท่ีปรึกษา (2553) http://www.ysl-history.com/index1.php ได้ศกึษาเร่ือง นกกรงหวัจกุ
กบัชาวควนรุย : จากกรงแขวนชายคาถึงลานแข่งเสียง  ผลการศกึษาพบว่า ในทางเศรษฐกิจบ้าน
ควนรุยมีความคึกคกัทางเศรษฐกิจขึน้มาก เน่ืองจาก ประการแรกเกิดจากการขยายตวัของการ
เลีย้งนก ซึ่งส่งผลให้เกิดอาชีพหลายอย่างท่ีชาวบ้านบางกลุ่มท าอย่างจริงจงัมากขึน้ ได้แก่ การ
เลีย้งนกขาย การท ากรงนกขาย การเตรียมไม้และอปุกรณ์ตา่ง ๆ ส าหรับท ากรงนก การตดัผ้าคลมุ
กรงนก การท าอปุกรณ์ประกอบกรงนก เช่น คอนนก การขายอาหารนก เป็นต้น นอกจากนีใ้นช่วง
เวลาเดียวกนัการเลีย้งและการจดัแข่งขนัเสียง นกกรงหวัจกุก็พฒันาขึน้ในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ด้วย ท าให้
การสืบเสาะหานกดี ๆ กรงสวยๆ มีอยูท่ัว่ไป  

ประการท่ีสองการจดัแขง่ขนันกกรงหวัจกุในชมุชนท่ีมีอาทิตย์ละ 3 ครัง้นัน้ ท าให้เกิดอาชีพ
ค้าขายขึน้ ณ สนามแข่งเสียง เช่น แม่ค้าขายอาหาร ขายน า้ด่ืมขายอาหารนก ขายอปุกรณ์การ
เลีย้งนก เป็นต้น วนั ๆ หนึง่มีเงินสะพดัจากการซือ้ขายอาหาร น า้ด่ืม และอปุกรณ์การเลีย้งนกมาก
พอสมควร 

ประการท่ีสาม ทกุวนัผู้ เลีย้งนกส่วนใหญ่ต้องหิว้กรงนกของตนมาท่ีร้านน า้ชาในหมู่บ้าน 
เพ่ือมาพูดคยุและให้นกได้ฝึกประชนัเสียงกัน ซึ่งไม่เพียงเจ้าของร้านน า้ชาจะมีรายได้อย่างเป็น
กอบเป็นก าเท่านัน้ แตช่าวบ้านหลายรายยงัมีรายได้จากการท าขนมส่งร้านน า้ชา  หรือวางขายเอง
อีกด้วย 

ส่วนในทางสงัคมก็พบว่าประการแรกพบว่าการเลีย้งนกกรงหวัจกุในยคุนีด้ าเนินไปอย่าง
กว้างขวาง คนทกุกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สงูอายุ กลุ่มคนวยักลางคน กลุ่มวยัรุ่น ตา่งก็เลีย้งนกและมีกลุ่ม
การพดูคยุของตวัเอง รวมทัง้มีลกัษณะการเลีย้ง การพดูคยุและการมีกิจกรรมเก่ียวกบัการเลีย้ง
ตา่งกนัออกไป แตก่ลา่วในภาพรวมได้วา่ คนทกุกลุม่ตา่งใช้เวลาวา่งของตนในการเลีย้งนก เกิดเป็น

                                                      


 คณุครูโชติ ค านวณ  และคณุครูอดุมศกัด์ิ  บญุพิศ  

http://www.ysl-history.com/index1.php
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กลุ่มทางสงัคมท่ีน ามาทัง้ความสุขกายสบายใจ และเป็นพืน้ท่ีท่ีพวกเขาจะใช้ปรึกษาหารือปัญหา
ตา่ง ๆ ของเขาได้ 

ประการท่ีสองพบว่า การเลีย้งนกท าให้เกิดเวทีประชาคมของหมู่บ้านโดยไม่ต้องมีการนดั
หมาย เวทีประชาคมดงักลา่วก็คือร้านน า้ชาในหมูบ้่าน 2 แห่งนัน่เอง เพราะทกุวนัผู้ เลีย้งนกซึ่งมีอยู่
ทุกครัวเรือนจะหมุนเวียนกันหิว้กรงนกมาท่ีร้านน า้ชา  มีเร่ืองอะไรก็จะบอกเล่ากันแลกเปล่ียน
ความคดิกนั และท่ีน่ีเองทางราชการหรือผู้ปกครองท้องถ่ินมี อะไรจะแจ้งให้ชาวบ้านทราบก็มาฝาก
ข่าวหรือปิดประกาศไว้ท่ีร้านกาแฟหรือต้องการพบใครก็มารอพบได้ท่ีน่ี  และด้วยเหตนีุช้าวบ้าน
ควนรุยจงึเป็นผู้ไมต่กขา่ว เพราะเม่ือไปร้านกาแฟก็จะรู้หมด ไมว่า่จะเป็นเร่ืองใดก็ตาม 

ประการท่ีสาม การเลีย้งนกกรงหวัจกุเป็นกลไกส าคญัท่ีท าให้ชาวบ้านมีความเป็นปึกแผ่น  
และมีพลงัพอท่ีจะช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัและช่วยเหลือสงัคมส่วนรวมได้  กล่าวคือการเลีย้งนกท า
ให้เกิดผู้น าชมุชนท่ีไม่เป็นทางการขึน้หลายคน ผู้น าดงักล่าวนีช้่วยเหลือผู้ เลีย้งนกในหลายๆ เร่ือง
มาอย่างตอ่เน่ือง จึงได้รับความเคารพนบัถือจากผู้ เลีย้งนก เม่ือผู้น าออกปากเร่ืองอะไรผู้ เลีย้งนก
มกัจะให้ความร่วมมือ นอกจากนีค้วามเข้าอกเข้าใจ การแลกเปล่ียนความคิด การหยิบย่ืนน า้ใจ
ให้แก่กนักล่าวได้ว่าส่วนใหญ่เกิดจากการพบปะพดูคยุ และการมีกิจกรรมร่วมกนัในเร่ืองการเลีย้ง
นกและแข่งขนันกทัง้สิน้ ดงันัน้จึงพบว่ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ตอ่ชมุชนหลายเร่ืองล้วนมาจากผู้
เลีย้งนกประเด็นสดุท้ายท่ีน่าจะกล่าวถึงท่ีสดุ คือ ชาวควนรุยสามารถรักษาให้การแข่งขนันกกรง
หวงจกุเป็นกิจกรรมของสงัคมและไม่มีการเล่นการพนนัท่ีกล่าวว่าเป็นกิจกรรมของสงัคมก็คือ การ
แข่งขนัเกือบทกุนดัจะจดัขึน้เพ่ือหาทนุให้แก่กิจการสาธารณะ  ทัง้ในชมุชนและตา่งชมุชน รวมทัง้
หนว่ยราชการจากภายนอกด้วย แม้แตก่ารหาเงินสนบัสนนุกิจกรรมของวดัในชมุชนใกล้เคียงก็เคย
ท ามาแล้ว ทัง้ท่ีบ้านควนรุยเป็นชุมชนมุสลิมและผู้จัดการแข่งขนัก็เป็นชาวมุสลิมท่ีกล่าวว่าการ
แขง่ขนันกกรงหวัจกุไม่มีการเล่นการพนนัคือห้ามทกุฝ่ายเล่นการพนนั  ไม่ว่าจะเป็นผู้จดั ผู้ชม ผู้ส่ง
นกเข้าแขง่ขนั 

เหตท่ีุการแข่งนกท่ีบ้านควนรุยมีลกัษณะเดน่ทัง้ 2 ประการก็เน่ืองจากว่า การเร่ิมยคุลาน
แข่งเสียงของท่ีน่ีเร่ิมต้นด้วยความเห็นชอบของคนหลายฝ่าย ทัง้ผู้น าชุมชน ครูจากโรงเรียนใน
ชมุชน ดงันัน้ผู้ รับผิดชอบดแูลการแข่งขนัจึงรักษาคณุคา่ของการเร่มิ  ต้นนัน้ไว้อย่างใคร่ครวญอีก
ประการหนึ่งผู้จดัการแข่งขนั ผู้ เลีย้งนก และผู้ส่งนกเข้าแข่งขนัตา่งทราบดีว่า กิจกรรมการเลีย้งนก
เป็นสมบตัิท่ีบรรพบุรุษส่งทอดมาถึงเขาด้วยความรัก ไม่ใช่กิจกรรมท่ีรับมาจากภายนอกอย่าง
ชมุชนอ่ืน ๆ ดงันัน้เขาจงึไมอ่าจท าให้คณุคา่ท่ีบรรพบรุุษสง่ทอดมาให้เกิดความมวัหมองได้ 

อนัวา ดูมิแด (2550) ได้ศึกษาเร่ือง เจตคติต่อการพนนัฟุตบอลและพฤติกรรมการเล่น
พนนัฟุตบอลของเยาวชนในจงัหวดัปัตตานี การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาเจตคติตอ่การ
พนนัฟุตบอลและ พฤติกรรมการเล่นพนนัฟุตบอลของเยาวชนในจงัหวดัปัตตานี กลุ่มตวัอย่างเป็น
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เยาวชนในจงัหวดัปัตตานี จ านวน 400 คน จ าแนกเป็นเยาวชนท่ีเล่นพนนัฟุตบอลและไม่เล่นพนนั 
กลุ่มละ 200 คน เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีและการทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจยัพบว่า 1. เยาวชนมีระดบั
เจตคติต่อการพนนัฟุตบอลในระดบัปานกลางมากท่ีสุด ร้อยละ 69.5 รองลงมามีเจตคติต่อการ
พนนัระดบัต ่าและสงู ร้อยละ 17.0 และ 13.5 ตามล าดบั ทัง้นีเ้ยาวชนท่ีเล่นการพนนัฟุตบอลมีเจต
คติต่อการเล่นพนันฟุตบอลสูงกว่า เยาวชนท่ีไม่เล่นพนนัฟุตบอล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 2. 
ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคมได้แก่ 
ประสบการณ์การเล่นพนันของตนเอง ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ ความสนใจในกีฬาฟุตบอล  ทีม
ฟุตบอลท่ีช่ืนชอบ การติดต่อคบค้าสมาคมกับผู้ เล่นพนนัฟุตบอล  และการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการแข่งขันฟุตบอล มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกับเจตคติต่อการพนัน
ฟุตบอล 3. พฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลของเยาวชนในจงัหวดัปัตตานี พบว่า เยาวชนท่ีเล่น
พนนัฟุตบอลร้อยละ 94.5 เป็นเพศชาย ส่วนใหญ์รู้จกัการเล่นพนนัฟุตบอลจากเพ่ือน/คนรู้จกั เร่ิม
เล่นพนนัฟุตบอลเม่ืออายนุ้อยท่ีสดุ 10 ปี ช่วงอาย ุ14-18 ปี เป็นช่วงท่ีเร่ิมเล่นพนนัฟุตบอลมาก
ท่ีสุด เหตผุลท่ีเร่ิมเล่นพนนัฟุตบอลและท่ียงัเล่นอยู่เพราะท าให้มีความสนกุสนาน เร้าใจในการ
เชียร์ฟตุบอล โดยเฉพาะฟตุบอลสโมสรตา่งประเทศท่ีมีการถ่ายทอดสด ส่วนใหญ่เล่นพนนัสปัดาห์
ละ 2 ครัง้ ๆ ละ 3-6 คูใ่ช้เงินสดในการพนนั จ่ายเงินก่อนการแข่งขนั แทงพนนักบัโต๊ะบอลด้วย
ตนเอง อาศยัข้อมลูจากหนังสือพิมพ์กีฬารายวนัในการเล่นพนนั ไม่เคยถกูจบักมุทัง้นีเ้ยาวชนร้อย
ละ 71 ต้องการจะเลิกเลน่พนนัฟตุบอล 
 ดลมนรรจน์  บากา  และเกษตรชัย  และหีม ( 2551) การศึกษาวิถีการด าเนินชีวิตของ
เยาวชนไทยมุสลิมเพ่ือเสริมสร้างสันติสุข  ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ข้อค้นพบเบือ้งต้น 
เยาวชนมสุลิมในปัจจบุนัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. มีวิถีชีวิตท่ีขดักบัหลกัการศาสนาอิสลาม  2. 
มีวิถีชีวิตท่ีสอดคล้องกบัหลกัการศาสนาอิสลาม เยาวชนกบัสถานการณ์ไม่สงบ เยาวชนมีส่วนร่วม
จริงตามท่ีปรากฏในข่าว โดยมีสาเหตท่ีุส าคญั 3 ประการ คือต้องการค่าจ้างในรูปตวัเ งินและยา
เสพตดิ ไมมี่ผู้ใหญ่ดแูล/อบรมสัง่สอนอยา่งใกล้ชิด และรู้เทา่ไมถ่ึงการณ์/ถกูหลอก  

สรุปผลการสงัเคราะห์ การมีสว่นร่วมในสถานการณ์ไม่สงบ : ต้องการคา่จ้าง ว่างงาน เพ่ือ
ซือ้ยาเสพตดิ เลน่การพนนั  เท่ียว อยูก่บัเพ่ือนและแฟน ตกแตง่รถจกัรยานยนต์ ซือ้เคร่ืองแตง่กาย/
ประดับ ฯลฯ ถูกหลอก/เท่าไม่ถึงการณ์ มีการศึกษาต ่า ได้รับหลักค าสอนท่ีผิด/บิดเบือน ปลูก
จิตส านกึถึงชาตนิิยม เจ้าหน้าท่ีรัฐฆา่ผู้บริสทุธ์ิ  เจ้าหน้าท่ีรัฐท าลายศาสนา ภาษา  ประเพณี ไม่ขดั
เกลาจิตใจเพราะละเลยปฏิบตัศิาสนกิจ  ขม่ขูจ่ะฆา่ทัง้ตนเองและครอบครัว  ฯลฯ ขาดผู้ดแูล/อบรม
สัง่สอน  พ่อแม่ไม่มีเวลา/อยู่กบัเพ่ือน ห่างไกลญาติสนิท  ไม่สนใจเพ่ือนบ้าน  ละเลยกิจกรรมของ
ชมุชน หา่งไกลศาสนา  ฯลฯ 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง นกกรงหวัจกุ พนนัพืน้บ้านในสงัคมมสุลิมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้   เป็น
การวิจยัเชิงคณุภาพ  ( Qualitative Research )  ในบทนีจ้ะกล่าวถึงวิธีด าเนินการศึกษาวิจยั 

ประกอบด้วย ระเบียบวิธีวิจยั ประชากร กลุ่มตวัอย่าง และวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง  เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู ตามล าดบัดงันี ้  

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย / แนวทางการด าเนินงานวิจัย 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ  ( Qualitative Research )  และระเบียบวิธีวิจยั

เชิงส ารวจโดยการสงัเกต การสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง และจดัเวทีเลือกเปล่ียนความคิดเห็น แล้ว

น าเสนอในรูปแบบรายงานการวิจยัเชิงพรรณนา 

  การวิจัยเอกสาร ผู้วิจยัจะท าการศกึษาวิเคราะห์หนงัสือ เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

โสตทศันวสัดตุ่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการพนนัในหลกัการอิสลามและความเห็นของนกัวิชาการเก่ียวการ

พนนัในรูปของการแขง่ขนัทัว่ไปเพ่ือวิเคราะห์การพนนัในการแขง่ขนันกกรงหวัจกุ 

การวิจัยภาคสนาม เป็นการส ารวจชมุชน การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม การสมัภาษณ์เชิงลึก

โดยจะสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการแข่งขนันกกรงหัวจกุ พนนัพืน้บ้านในสงัคมมสุลิมสาม

จงัหวดัภาคใต้ 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ คือ  ประชาชนมุสลิมท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการเลีย้งและ

แข่งขันนกกรงหัวจุกในพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และ

บางสว่นของจงัหวดัสงขลา  

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้  แบง่เป็น 4 กลุม่ คือ 
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1- กลุม่ผู้ เลีย้งนกกรงหวัจกุ โดยเฉพาะเพื่อการแขง่ขนั จ านวน 12 ทา่น 

2- กลุม่ผู้ ได้รับผลกระทบจากการเลีย้งนกกรงหวัจกุ ทัง้ผู้ เลีย้งและครอบครัว จ านวน 10 
ทา่น  

3- กลุม่เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเก่ียวข้องกบัการแขง่ขนั เชน่ ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าท่ีต ารวจ จ านวน 5 
ทา่น 

4- กลุม่ผู้ รู้ในพืน้ท่ี เชน่ นกัวิชาการมสุลิม อิหมา่ม โต๊ะครู และดาโต๊ะยตุธิรรม จ านวน 12 
ทา่น 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

การสุม่กลุม่ตวัอยา่งทัง้ 4 กลุ่มข้างต้น ผู้วิจยัใช้วิธีการสุม่  ดงันี ้

สุม่แบบบงัเอิญ ส าหรับกลุม่ท่ี 1 และกลุม่ท่ี 2 เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 2 และ 3 เป็น
หลกั 

สุ่มแบบเจาะจง ส าหรับกลุ่มท่ี 3 และกลุ่มท่ี 4 เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ข้อท่ี 4 และ 5 เป็น

หลกั ส่วนพืน้ท่ีภาคสนามท่ีจะท าการศกึษาผู้ วิจยัใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน(สุชาติ ประสิทธ์ิ

รัฐสิน , 2546 )ทัง้นีเ้พ่ือให้ครอบคลมุทกุพืน้ท่ีท่ีท าการศกึษา ดัง่ตาราง  

พืน้ท่ี  / จังหวัด ปัตตานี  ยะลา นราธิวาส สงขลา รวม 
ชมรม หรือสมาคม 1 1 1 1 4 
สนามแขง่ขนัระดบัอ าเภอ
ขึน้ไป 

1 1 1 1 4 

สนามแข่งขันระดบัต าบล
หรือหมูบ้่าน 

2 2 2 2 8 

รวมพืน้ท่ีที่ศึกษา 4 4 4 4 16 
 

จากตารางข้างต้น ผู้ วิจยัได้ก าหนดพืน้ท่ีเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นชมรมและสนามแข่งขนั

นกกรงหวัจกุ ในแตล่ะจงัหวดั โดยจะลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัชมรมหรือสมาคมนกกรงหวั

จกุแตล่ะจงัหวดัๆละ 1 พืน้ท่ี แล้วลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูด้วยการสงัเกต ณ สนามแขง่ขนัระดบัอ าเภอขึน้

ไปในแต่ละจังหวัดๆละ  1 พืน้ท่ี จากนัน้เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ณ สนามแข่งขันระดับต าบลหรือ
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หมูบ้่าน จงัหวดัละ 2 พืน้ท่ี รวมพืน้ท่ีส่ีจงัหวดั คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ทัง้หมด 16 

พืน้ท่ี 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

การวิจัยในครัง้นีค้ณะวิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง 
และแบบสงัเกต โดยมีรายละเอียดในการสร้างดงันี ้ 

3.3.1 แบบสัมภาษณ์ มีวิธีการสร้างดังนี ้

1. ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาครัง้นี ้

2. น าข้อมลูตา่งๆท่ีได้มารวบรวมเพ่ือก าหนดขอบเขตเนือ้หา การสร้างแบบสมัภาษณ์ 

3. น าแบบสมัภาษณ์ไปปรึกษาผู้ เช่ียวชาญเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบสมัภาษณ์ 

4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสมัภาษณ์ท่ีได้รับการแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญแล้วลงเก็บข้อมลู 

3.3.2 แบบสังเกต 

  1. น าข้อมลูตา่งๆท่ีได้มารวบรวมเพ่ือก าหนดขอบเขตเนือ้หา การสร้างแบบสงัเกต 

2. น าแบบสงัเกตไปปรึกษาผู้ เช่ียวชาญเพ่ือหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

3. ปรับปรุงแก้ไขแบบสงัเกตท่ีได้รับการแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญแล้วลงเก็บข้อมลู 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บข้อมลูในการศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้ด าเนินการดงันี ้

1. ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัพนนัพืน้บ้านนกกกรงหวัจกุและผลกระทบตอ่ชมุชนมสุลิม 

2. ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือเก็บข้อมลูภาคสนาม 

3. สร้างเคร่ืองมือและพฒันาเคร่ืองมือวิจยั 

4. เก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม 

5. รวบรวมข้อมลูและจดักระท ากบัข้อมลู 

6. ท าการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลผลข้อมลู 
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7. จดัท ารายงานวิจยัฉบบัร่างและปรับปรุงแก้ไข 

8. จดัท ารายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ  โดยวิธีการวิเคราะห์และการสรุปผลท่ีได้จากการศึกษา

เอกสาร  และการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจยั แล้วท าการแยกแยะและวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้

ตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้  ตรวจสอบความครอบคลมุของข้อมูล  แล้วน าเสนอในรูปแบบรายงาน

การวิจยัเชิงพรรณนา 

3.6 แผนการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยในครัง้นี ้เร่ิมโครงการตัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวาคน 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 

รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 365 วนั คณะผู้วิจยัได้ก าหนดกิจกรรม/ขัน้ตอนการด าเนินงานระยะเวลา 12 

เดือน ดัง่ตารางตอ่ไปนี ้ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 12 เดือน 

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

1. ทบทวน  เอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พร้อม
เขียนบทที่ 2 และ 3  

            

2. ท าแผนที่ชุมชนเพื่อลงพ้ืนท่ีและบญัชีรายชื่อผู้ให้
ข้อมูลเบื้องต้น 

            

3. ลงพื้นที่สังเกตแบบมสี่วนร่วม สัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และ Focus group สนทนากลุ่ม ครั้งท่ี 1 
จังหวัดปัตตานีและสงขลา 

            

4. จัดประชุมวเิคราะห์ข้อมูลภาคสนามเพื่อเขียน
รายงานวิจัยในส่วนจังหวดัปัตตานแีละสงขลา 

            

5. ลงพื้นที่สังเกตแบบมสี่วนร่วม สัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และ Focus group สนทนากลุ่ม ครั้งท่ี 2 
จังหวัดยะลา 

            

6. จัดประชุมวเิคราะห์ข้อมูลภาคสนามเพื่อเขียน
รายงานวิจัยในส่วนจังหวดัยะลา 

            

7. ลงพื้นที่สังเกตแบบมสี่วนร่วม สัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และ Focus group สนทนากลุ่ม ครั้งท่ี 3 
จังหวัดนราธิวาส 
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8. จัดประชุมวเิคราะห์ข้อมูลภาคสนามเพื่อเขียน
รายงานวิจัยในส่วนจังหวดันราธิวาส 

            

9. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามทั้งหมด               

10. เขียน (ร่าง( รายงานวิจัย              

11. เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ลงพื้นที ่และ Focus group 
สนทนากลุ่ม ครั้งท่ี 4 พื้นที่ตกหล่น    

            

12. ปรับแก/้ปรับปรุงรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ ์             

 

3.7 ข้อจ ากัดของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพืน้ท่ีศกึษาท่ีก าหนดไว้กว้างเกินไปไมส่ามารถได้ข้อมลูในเชิงลกึ 

2. หวัข้อการพนนัน าหน้าเป็นอปุสรรค์ในการเก็บข้อมลู เพราะสงัคมสว่นมากเข้าใจวา่ไม่ใช่

การพนนั เน่ืองจากผู้ รู้ศาสนา เจ้าหน้าท่ีรัฐ มีสว่นร่วมในการสนบัสนนุในกิจกรรมดงักล่าว 

3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบันกกรงหวัจกุมีจ านวนจ ากดั 

4. ไมมี่การบนัทกึข้อมลูเชิงสถิติหรือตวัเลขเก่ียวกบัจ านวนนกหรือสนาม 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

ในบทนีผู้้ วิจัยจะกล่าวถึงผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ คือ ศึกษาประวัติความ

เป็นมา การเลีย้งนกกรงหัวจุกในสงัคมมุสลิมสามจงัหวดัภาคใต้ ศึกษาวิวฒันาการแข่งขนั และ

รูปแบบการแข่งขันนกกรงหัวจุกในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการ

แข่งขนันกกรงหวัจกุ  และศกึษาความเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และนกัวิชาการ

มสุลิมตอ่การแขง่ขนันกกรงหวัจกุในสงัคมมสุลิมสามจงัหวดัภาคใต้ ซึง่ผู้วิจยัจะนําเสนอตามลําดบั

ดงัตอ่ไปนี ้

4.1. การเลีย้งนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ 

ในภาคใต้ของประเทศไทยมีการนิยมเลีย้งนกกรงหัวจุกกัน โดยเฉพาะในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ท่ีตดิกบัมาเลเซีย คือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา มีการเลีย้งนกชนิดนีเ้ป็นเหมือน
หนึ่งในวฒันธรรมและวิถีการดํารงชีวิตของผู้คนท่ีนัน่ (จริญาภรณ์ ช่วยเรือง และชนิชา ปิยชยนัต์, 

2555) ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ขณะลงพืน้ท่ี  ผู้ ให้สมัภาษณ์ทกุคนให้ข้อมลูตรงกนัว่า นกกรงหวั
จกุเป็นท่ีนิยมของคนภาคใต้มายาวนาน การเลีย้งนกกรงหวัจุกในภาคใต้มีมาไม่น้อยกว่า 30 ปี 
ข้อมูลทางเอกสารระบุว่าการเลีย้งนกกรงหวัจุกในภาคใต้ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเพ่ือนบ้าน
อย่างอินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย แต่การเลีย้งนกกรงหวัจุกในภาคใต้ของไทยเร่ิมต้นเม่ือใดไม่
ปรากฏ ทราบแต่เพียงว่าเป็นท่ีนิยมเลีย้งกันมานานแล้วเรียกได้ว่าการเลีย้งนกกรงหัวจุกได้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพืน้บ้านภาคใต้รวมถึงเป็นกีฬาอย่างหนึ่งของคน
ภาคใต้ไปแล้ว 

ในจงัหวดัภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีติดกบัมาเลเซีย 
คือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ซึ่งการเลีย้งนกชนิดนีเ้ป็นเหมือนหนึ่งในวฒันธรรมและวิถีการ
ดํารงชีวิตของผู้คนในพืน้ท่ีนี ้นกกรงหวัจุกหากได้รับการเลีย้งดูอย่างถูกต้องจะสามารถมีอายุยืน
นานได้ถึง 11 ปี จากการสมัภาษณ์ บงัโกะ บอ่นํา้ส้ม รองประธานชมรมนกกรงหวัจกุอําเภอเทพา 
บอกวา่ อายนุกกรงหวัจกุยืนยาวถึง  25 ปี 

ประชาชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้นิยมเลีย้งไว้ดเูล่น เพลิดเพลินสนุกสนานเป็น
เวลานานแล้ว จากการบอกเล่าของผู้ เลีย้งนกกรงหวัจกุบางท่านเล่าว่า สมยัก่อนช่วงฤดกูารถือศีล

                                                           


 บงัเลาะ บ่อน ้ าส้ม อ  าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แบเฮง กะแว อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี ปะดอมะ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัยะลา แบมงั อ  าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส 
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อดในแตล่ะวนั มีความรู้สึกว่าเวลายาวกว่าช่วงเวลาปกติจึงเลีย้งนกกรงหวัจกุไว้ท่ีบ้านเพ่ือความ
เพลิดเพลิน ช่วงเวลาท่ีรู้สึกร่างกายอ่อนเพลียและกระหาย จะได้ใช้เวลาหมดไปด้วยกิจกรรมและ
ความเพลิดเพลินกบัการเลีย้งนกกรงหวัจกุ แตใ่นยคุนัน้การเลีย้งนกกรงหวัจกุยงัไม่ได้รับความนิยม
เท่ากับการเลีย้งนกเขาชวา แต่เม่ือราคานกเขาชวามีราคาสูงขึน้ ทําให้ชาวบ้านท่ีไม่มีเงินทุน
เพียงพอ จงึเร่ิมนิยมเลีย้งนกกรงหวัจกุอย่างแพร่หลายราว 20 ปีท่ีผ่านมาจนเป็นท่ีนิยมเลีย้งกนัทกุ
วยั เกือบทกุครอบครัวจะแขวนนกกรงหวัจุกไว้หน้าบ้าน จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ของชาวบ้านในยคุปัจจบุนั  

ในชมุชนมสุลิมสามจงัหวดัชายแดนใต้ เราจะเห็นกรงนกท่ีแขวนอยู่หน้าบ้านเป็นเรียงราย 

ท่ีมีศิลปะ อันสวยงาม และมีเสียงอันไพเราะจากกรงนัน้ ซึ่งมีความหลากหลาย เป็นจังหวะ 

เปรียบเสมือนดนตรีท่ีได้บรรเลง ยามเช้าและเย็น และบางตวัจะมีศิลปะท่ีสวยงามท่ีวาดลวดลาย

บนตวัของธรรมชาติให้มาเพ่ือเป็นการผ่อนคลายหู และสายตา มาแตอ่ดีตกาล ในแถบนีจ้ะมีร้าน

นํา้ชาเกือบทกุหมู่บ้าน ซึ่งเป็นท่ีพบปะก่อนท่ีจะทํางาน และหลงัของการทํางาน เพ่ือเป็นการผ่อน

คลายของงานแตล่ะวนั บางครัง้เพ่ือท่ีจะรู้เหตกุารณ์หรือข่าวท่ีเกิดในสถานชมุชนและสถานท่ีรอบ

นอก หรือเป็นท่ีพบค้าสมาคมของชุมชนนัน้ๆก็ว่าได้ และบางท่ีจะมีของบนัเทิงท่ีหลากหลาย เช่น 

หมากรุก โทรทศัน์ วีดีโอ นกกรงหวัจกุ และนกเขาชวา เป็นต้น 

แบยา โต๊ะมเูด็ง ยะรัง ปัตตานี (สมัภาษณ์ เม่ือ 10 มิถนุายน 2558)ให้ความเห็นว่า “นก

กรงหวัจุกเป็นนกชนิดหน่ึงที่เลี้ยงง่าย มีเสียงที่ไพเราะ และมีเสียงที่หลากหลาย ฟังแล้วจะท าให้
ผ่อนคลายได้ ซ่ึงก่อนหน้านัน้มีผู้เลี้ยงเป็นสตัว์เลี้ยงที่แขวนตามระเบียงบ้าน ตามหน้าต่าง ร้านน ้า
ชา โดยเฉพาะในช่วงที่ราคายางดี คนในพื้นที่มีก าลงัพอที่ซ้ือนกมาแขวนเล่นเพื่อเป็นการผ่อน
คลายหลงักรีดยาง แต่ในปัจจุบนัในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ นกกรงหวัจุกเป็นนกที่มีการเลี้ยง
มากรองลงมาจากนกเขาชวา จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม ทัง้การสงัเกตและสมัภาษณ์ 
พบว่า การเลี้ยงนกกรงหวัจุกในสงัคมมุสลิมสามจงัหวดัภาคใต้ปัจจุบนัเบาบางลง สนามแข่งจาก
ในอดีตหน่ึงถึงสองปีที่ผ่านมามีนกแขวนในสนามเป็นร้อยตวั ปัจจุบนัเหลือแค่ สี่สิบถึงห้าสิบตวั
เท่านัน้”  

เด๊ะแอ โสร่ง และแบเฮง กะแว(สมัภาษณ์ เม่ือ 10 มิถนุายน 2558)ให้ข้อมลูตรงกนัว่า “ใน

สมยัรัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร์ เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่มีสวนยางมีรายได้มากข้ึนเพราะราคาข้ียาง
ร้อยกว่าบาทท าให้คนในพืน้ที่ภาคใต้มีการเลี้ยงนกกรงหวัจุกกนัอย่างแพร่หลาย นกกรงหวัจุกเป็น
ทีต่อ้งการของตลาดมาก ท าใหน้กกรงหวัจุก จากภาคเหนือ และอีสาน เกือบสูญพนัธ์ กระทัง่ท าให้
กรมสตัว์ป่าและพนัธ์พืชจ าเป็นต้องออกกฎหมายเพื่อการคุ้มครองนกกรงหวัจุกเข้ามาเป็นสตัว์
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สงวนจนท าให้มีลกัลอบน านกกรงหวัจุกจากต่างประเทศ เช่นพม่า กมัพูชา ลาว เพือ่น ามาแข่งขนั
ในสามจงัหวดัชายแดนใตแ้ละพืน้ทีอื่น่ๆ” 

การเลีย้งนกกกรงหวัจุกอย่างแพร่หลายนัน้ บางคนเลีย้งเพ่ือการบนัเทิง บางคนเลีย้งเพ่ือ
แข่งขนั  บ้างก็เลีย้งเพ่ือเป็นอาชีพเสริม บ้างก็เลีย้งเพ่ือคบค้าสมาคมกบัพกัพวก ฯลฯ ทําให้ในช่วง
ระยะหนึง่เกิดการแพร่ระบาดอยา่งแพร่หลายทัว่ทัง้สามจงัหวดัชายแดนใต้ แตปั่จจบุนัการเลีย้งนก
กรงด ูซบเซา เบาบาง ไม่เหมือนในอดีต 2-3 ปี ท่ีผ่านมา จากการสมัภาษณ์เชิงลึกได้ข้อมูลว่า
สาเหตท่ีุการเลีย้งนกกรงหวัจกุดซูบเซาลงเพราะคนไม่มีกําลงัซือ้เน่ืองจากราคายางถกู ตอนท่ีราคา
ยางแพงคนในพืน้ท่ีมีเงินซือ้นกมาแข่งกัน ส่วนคนท่ีพอมีเงินหนัไปเล่นนกเขาชวาเหมือนเดิม คนท่ี
ไม่มีฐานะไม่สามารถซือ้นกเขาชวามาเลีย้งได้เพราะมีราคาแพงหลกัหม่ืนเป็นอย่างต่ํา แต่นกกรง
หวัจกุคนธรรมดาก็สามารถเลีย้งได้เน่ืองจากราคานกกรงหวัจกุมีตัง้แตห่ลกัร้อยบาทขึน้ไป 

นอกจากภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ําแล้วมีบางคนเลิกวงการแข่งนกเพราะมีการฉ้อโกงของ
คณะกรรมการท่ีจดัการแขง่ขนัท่ีไมค่อ่ยเป็นธรรม หลายคนให้ข้อมลูตรงกนัว่ากรรมการอยู่ข้างไหน 
ก็ได้ฝ่ังนัน้เขายงับอกว่าการแข่งขนัก็เป็นแบบนีทุ้กวงการ นกเขาชวา นกกรง นกบินหลา สุดท้าย
คนก็เลยค่อยๆเลิกกนัไป เหลือไว้แขวนเล่นหน้าบ้านไม่ได้พาไปแข่งท่ีไหนอีก ถ้าไปก็พลางๆไปพบ
เพ่ือนๆท่ีเคยรู้จกัไม่ได้คิดจะไปแข่งเอาชนะ(แบยา โต๊ะมเูด็ง และเด๊ะแอ โสร่ง, สมัภาษณ์ เม่ือ 10 

มิถนุายน 2558) 

แบมงั ยะรัง ปัตตานี (สมัภาษณ์ เม่ือ 18 พฤษภาคม 2558) ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการฉ้อโกง

การแข่งขันนกกรงหัวจุกว่า “ความจริงการแข่งขันนกกรงหวัจุกมีความแตกต่างจากการแข่งขัน
นกเขาชวา เนือ่งจากกรรมการผูใ้หค้ะแนนกบัผูที้แ่ข่งขนัได้รู้กลวิธีของการแข่งขนั ท าให้การแข่งขนั
นกกรงหวัจุกมีการฉ้อโกงได้ยากกว่าแต่ก็ยงัมีถ้าหากมีการโกงกนัหรือการสอดใต้โต๊ะหมายความ
ว่า การโกงคะแนนเพือ่จะให้เข้ารอบชิงชนะเลิศ หรือหวงัที่จะได้รางวลั หรือยกระดบัราคาของนก
กรงกระหวัจุก ท าให้ผู้เล่นไม่พอใจจึงไม่เข้ามาแข่งขนัอีกเลย ท าให้ผู้ที่จดัการแข่งขนัขาดทนุ  การ
ขาดทนุหลายๆครั้งท าให้ต้องล้มเลิก และยงัท าให้ผู้ที่อยู่ในพืน้ที่ใกล้เคียงกบัสนามแข่งก็ไม่มาแข่ง
และนีคื้อปัจจยัหน่ึงท าใหก้ารเลีย้งนกกรงหวัจุกน้อยลง” 

อีกสาเหตหุนึ่งท่ีทําให้การเลีย้งนกกรงหวัจุกในพืน้ท่ีภาคใต้ลดลง เพราะการเลิกเล่นนก
ของผู้ ใหญ่ หรือนกัเล่นนกอาวุโส ทําให้ไม่มีผู้สานต่อจากเยาวชนรุ่นใหม่ เม่ือเยาวชนในพืน้ท่ีเกิด
ความระแวงเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีพวกเขาเข้าใจว่าคอยมาจับแพะในหมู่บ้าน เยาวชนบางรายเลย
จําเป็นต้องออกนอกพืน้ท่ีไม่ว่าจะเป็นการออกไปทํางานต่างจังหวัด ต่างประเทศ บ้างก็ออกไป
ศกึษาตอ่ เป็นต้น 
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นอกจากนัน้แล้วยงัมีบางคนท่ีต้องเลิกเลีย้งเพราะเช่ือโต๊ะครูว่าการเลีย้งนกหะรอม เป็นสิ่ง

ต้องห้าม แบเฮง กะแว (สมัภาษณ์ เม่ือ 10 มิถนุายน 2558)เล่าว่า “เมื่อก่อนผมเองก็เคยเลี้ยงนก 

แต่พอไปฟังบรรยายศาสนา ว่าเลี้ยงไม่ได้ เป็นการทรมานสตัว์เพราะนกมนัก็ต้องการความเป็น
อิสระ และมนัก็มีอารมณ์ตอ้งการนกตวัเมีย ถ้าตวัเมียก็ต้องการตวัผู้ ดงันัน้ถ้าเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงเป็น
คู่ในรังเดียวกนั ส่วนการโยงนกหรือแข่งขนัก็เป็นพนนั เพราะต้องเสียค่าเสา จึงต้องหยุดเลี้ยงใน
ทีส่ดุ” 

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู้ เคยเลีย้งนกกรงหัวจุกจังหวัดปัตตานีได้ข้อมูลว่า 
ปัจจบุนัสามจงัหวดัไมค่กึคกัเหมือนในอดีต ถ้ามีก็จะเป็นคนท่ีเลีย้งเป็นอาชีพ ก็ยงัมีคนสามจงัหวดั
แตไ่มม่ากนกัท่ีพานกกกรงหวัจกุไปแข่งขนัตา่งจงัหวดั โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบน ภูเก็ต นครฯ เป็น
ต้น ทําให้การแข่งขนันกกรงหวัจกุกลบัไปคกึคกัแถวจงัหวดัสงขลาขึน้ไป ข้อมลูดงักล่าวสอดคล้อง
กับข้อมูลท่ีได้จาก บงัโก๊ะ บ่อนํา้ส้ม รองประธานชมรมผู้ เลีย้งนกกรงหวัจุกอําเภอเทพา จงัหวัด

สงขลา(สมัภาษณ์ เม่ือ 8 มิถนุายน 2558) ท่ีให้ข้อมลูวา่ “จงัหวดัสงขลามีชมรมนกกรงหวัจุกระดบั

จงัหวดัและระดบัอ าเภอทกุอ าเภอ  ซ่ึงในระดบัจังหวดัปัจจุบนัมี พี่ชาติ หรือ สท.ประจักษ์ ชูแก้ว 
เป็นประธานชมรม ส่วนทีอ่ าเภอเทพาก็มีคณุสรรเสริญ เมาะสนิ พรุลมุพี เป็นประธาน ผมเป็นรอง
ประธาน” 

นอกจากนี ้บงัโก๊ะ บอ่นํา้ส้ม (สมัภาษณ์ เม่ือ 8 มิถนุายน 2558)ยงับอกว่า “ชมรมนกกรง

หัวจุกมีงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. ในแต่ละปีได้งบ
สนับสนุนชมรมผู้ เ ลี้ยงนกกรงหัวจุกเป็นเงินถึงหกแสนบาท สนับสนุนในส่วนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ทางชมรมน าไปเป็นทุนในการจัดการแข่งขันในแต่ละโซน การให้เงิน
สนบัสนนุชมรมนกกรงหวัจุกท าใหไ้ดเ้ปรียบทางการเมืองอีกด้วยเพราะคนที่เลี้ยงนกกรงหวัจุกมีทกุ
ระดบัและเกือบทกุพืน้ที”่ 

แบมงั ยะรัง ปัตตานี (สมัภาษณ์ เม่ือ 18 พฤษภาคม 2558) บอกว่า “ท่านมีรายได้จาก

การแข่งขนันกกรงหวัจุกที่เคยได้ เก็บได้จากเหลือใช้ในแต่ละเดือนถึง 15,000บาท ต่อเดือน และ
บางคนถึง 30,000 บาท แต่บางคนก็มีการขาดทุน  และรายได้ของผู้ที่จัดการแข่งขนั ซ่ึงเป็นผู้
ลงทนุเสมือนกบัการท าธุรกิจ บางครั้งได้ก าไรเป็นกอบเป็นก า บางครั้งก็ขาดทุน แต่ส่วนมากแล้ว
ผูจ้ดัการแข่งขนัจะไดก้ าไรมากกว่าขาดทนุ”  

การเลีย้งนกกรงหวัจกุในสามจงัหวดัภาคใต้จะมีอยู่ทกุระดบัและทกุกลุ่ม ผู้ เลีย้งนกกรงได้

รวมกลุ่มและจดัตัง้เป็นชมรมประจําหมู่บ้าน จะมีร้านค้าเป็นแหล่งศูนย์รวมในการพบปะกลุ่ม

สมาชิกภายในร้านมีการบริการซือ้ขายกรงนก ผ้าคลมุกรง ยาบํารุง อาหารนก และสิ่งท่ีขาดไม่ได้ 
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คือ ร้านสภากาแฟ นอกจากนัน้ ภายในร้านจะเป็นแหล่งรวมนกจากสมาชิกและผู้ ท่ีสนใจมาฝาก

ขายให้กบัลกูค้าท่ีแสวงหานกสายพนัธุ์ดี ๆ เพ่ือจะนําไปเลีย้งตอ่ในการแขง่ขนั 

ส่วนจํานวนนกกรงหวัจุกและสนามแข่งขนัท่ีแน่นอนยงัไม่ได้รับการสํารวจและระบตุวัเลข

อย่างชดัเจนจากหน่วยงานใด หากแตข้่อมลูจากการสมัภาษณ์และการสงัเกตขณะลงพืน้ท่ี พบว่า 

การเลีย้งนกกรงจกุของประชาชนมสุลิมสามจงัหวดัภาคใต้จะขึน้ลงตามกระแสและเศรษฐกิจเป็น

สําคัญ ในยามเศรษฐกิจดี ราคายางสูงคนเลีย้งนกก็จะเพิ่มขึน้ เน่ืองจากประชาชนมุสลิมสาม

จงัหวดัภาคใต้สว่นใหญ่มีอาชีพกรีดยาง เม่ือยางราคาดีมีรายได้เพียงพอประชาชนส่วนหนึ่งก็เลีย้ง

นกเพ่ือการพกัผ่อน แตเ่ม่ือราคายางต่ําทําให้การเลีย้งนกลดลงเพราะต้องหางานเสริมเพ่ือให้ทนั

กบัรายจา่ยของครอบครัว  

สว่นผู้ ท่ีมีฐานะปานกลาง ท่ีไมก่ระทบกบัรายจ่ายภายในครอบครัวเน่ืองจากราคายางดงัท่ี

กลา่วมา กลุม่นีจ้ะเลีย้งนกกรงเพ่ือการแข่งขนั ล่ารางวลัในแตล่ะสนามมากว่าเลีย้งเพ่ือผ่อนคลาย

หรือดเูลน่ และคนกลุม่นีจ้ะมีนกกรงหวัจกุคนละไมน้่อยกวา่สองถึงสามตวั บางรายเป็นสิบตวัแขวน

เรียงรายรอบๆบ้าน(สงัเกตจากการลงพืน้ท่ี เมือวนัท่ี 15-20 สิงหาคม พ.ศ.2558) นอกจากนัน้นก

กรงแตล่ะตวัก็มีช่ือชดัเจนเพ่ือเป็นท่ีรู้จกัในสนามแข่งขนั และใช้เรียกนกเพ่ือกระตุ้นให้นกขยนัร้อง

ขณะแขง่ขนั  จากการสมัภาษณ์บงัโกะ บอ่นํา้ส้ม (สมัภาษณ์เมือวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2559)และ

แบเลาะ หน้า มอ.ปัตตานี (สมัภาษณ์เมือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2559) ให้ข้อมลูตรงกนัว่าจํานวน

นกกรงหวัจุกไม่สามารถระบุตวัเลขท่ีชดัเจนได้ นอกจากประมาณการรายคนท่ีเลีย้งนกกรงหวัจุก

เฉล่ียรายละ 5-10 ตวั และจํานวนผู้ ท่ีตระเวนนํานกกรงมาแข่งขันในระดบัอําเภอเป็นประจํา

ประมาณ 500 ราย  

ส่วนสนามแข่งขนัในพืน้ท่ีสามจงัหวดัก็ยงัไม่มีการสํารวจเช่นกนั จากการสมัภาษณ์เซียน

นก พบว่า สนามแข่งขนักระจดักระจายอยู่ทกุตําบล บางตําบลมีมากกว่าหนึ่งสนาม ซึ่งเป็นสนาม

ขาดเล็กรองรับนกไม่เกินหนึ่งร้อยตัว โดยปกติสนามตามหมู่บ้านหรือตําบลจะเป็นสนามซ้อม 

ตระเวนจดัการทัง้เดือนเพ่ือให้นกเคยชินกบัสนามแข่งขนัเล็กๆก่อน ตวัท่ีชนะในสนามเล็กก็จะขยบั

ไปแข่งขนัในระดบัใหญ่ขึน้ คา่โยงหรือคา่สมคัรสนามซ้อมเร่ิมตัง้แต่ 50 -200 บาท ส่วนรางวลัหรือ

คา่เลีย้งดนูก ท่ีหนึ่งไม่เกิน 3 พนับาท รางท่ีสอง 2 พนั และรางวลัท่ีสาม 1 พนั เป็นต้น(บงัโกะ บอ่

นํา้ส้ม สมัภาษณ์เมือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.2558) 
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นอกจากนีมี้สนามแขง่นกระดบัอําเภอๆละ ประมาณ 10 สนามแข่งขนั สนามระดบัอําเภอ

มีเซียนนกมาร่วมแข่งขนัจากตา่งจงัหวดั แตล่ะสนามรองรับนกได้ไม่น้อยกว่า  500 ตวั ส่วนคา่โยง

หรือคา่สมคัร เร่ิมตัง้แตห่ลกัร้อยจนถึงหลกัพนับาท สว่นรางวลัหรือคา่เลีย้งดนูก ในบางสนามพุ่งถึง

หลกัหม่ืนบาท ( แบเลาะ ปัตตานี สมัภาษณ์เมือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2559) 

ส่วนสนามแข่งระดบัจงัหวดัจนถึงระดบัอาเซ่ียนจะเลือกจดัการแข่งขนัในอําเภอเมืองของ

แต่ละจงัหวดั เช่น หน้าโรงแรม ซีเอส อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี  สนามช้างเผือก เทศบาลนคร

ยะลา และสนามโนราห์ อําเภอหาดใหญ่เป็นต้น และในบางโอกาสก็จัดการแข่งขันในสนาม

มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นต้น ( แบเลาะ ปัตตานี 

สมัภาษณ์เมือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2559) 

4.2 วิวัฒนาการและรูปแบบการแข่งขันนกกรงหัวจุกจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จากการศึกษาเอกสารและลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์เก่ียวกับประวตัิการแข่งขนันกกรงหวัจุกใน

พืน้ท่ีสามจงัหวดัภาคใต้ พบว่า ประมาณ ปี พ.ศ. 2504 ท่ีภาคใต้แต่ก่อนจะนํามาเล่นให้นกตีกัน

ตอ่สู้กนัแบบเดียวกบัไก่ชนแพะชนววัชนเร่ิมท่ีจงัหวดัสตลูก่อนแล้วแพร่กระจายไปท่ีจงัหวดัสงขลา 

นครศรีธรรมราช กระบี่(โดยเฉพาะท่ีกระบี่มีนกกรงหวัจุกเสียงดีคอ่นข้างมาก) และนราธิวาส โดย

จบันกป่ามาจิกตีกนัด้วยการปล่อยในกรงขนาดใหญ่ให้นกกรงหวัจกุ  2 ตวั จิกตีกนัเน่ืองจากนิสยั

เดิมนกกรงหวัจุกเป็นนกดรุ้ายชอบจิกตีเอาชนะกัน นกกรงหัวจุกจะต่อสู้จิกตีกันด้วยเหตผุล 2 

ประการคือประการแรกแย่งชิงตัวผู้ หรือตัวเมียประการท่ีสองแย่งความเป็นใหญ่ (siriwut 

sotomad.2012) 

ตอ่มาพ่ีน้องมสุลิมท่ีอําเภอสุไหงโกลก จงัหวดันราธิวาสได้นํานกกรงหวัจุกไปต่อสู้ ตีกันท่ี

รัฐกลนัตนัประเทศมาเลเซีย กระทัง่ พ.ศ. 2515 ชาวจงัหวดัสงขลาได้คดิเล่นแบบใหม่โดยให้แข่งขนั

เสียงร้องแบบเดียวกบัแข่งขนัเสียงนกเขาชวาโดยคิดกติกาการแข่งขนัไว้ 2 แนวทางใช้วิธีปลดนกท่ี

ไมร้่องออกจากสนามแขง่ขนักบัแขง่ขนั 4 ยกเพ่ือหานกท่ีร้องชนะ 

เร่ิมมีการแข่งขนัเสียงร้องของนกกรงหวัจกุครัง้แรกท่ีอําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เม่ือ 

พ.ศ. 2519 และใน พ.ศ. 2520 เร่ิมมีการรวมตวัเป็นชมรมนกกรงหวัจกุท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช

โดยมีนายประชิต ดวงแข เป็นประธานชมรมคนแรก ใน 14 จงัหวดัภาคใต้มีชมรมทกุจงัหวดัและ
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บางจงัหวดัมีหลายชมรมนิยมเลีย้งและเล่นแทบทกุหมู่บ้านทกุตําบลทกุอําเภอของจงัหวดั  ( กมล 

คงทอง และนภดล ทิพยรัตน์, 2552  ) 

การแขง่ขนัเสียงร้องของนกกรงหวัจกุได้แพร่กระจายมาท่ีจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ภูเก็ต พงังา

กระบี่ สตลู สงขลา นราธิวาส ตอ่มาการแข่งขนัเสียงร้องของนกกรงหวัจกุได้แพร่หลายมาท่ีภาค

กลาง ท่ีกรุงเทพฯมีการตัง้ชมรมนกกรงหวัจกุเป็นแห่งแรกและได้จดัแข่งขนันกกรงหวัจกุครัง้แรกท่ี

สวนจตจุกัรเม่ือ พ.ศ. 2524 และเร่ิมมีการตัง้ชมรมตา่งๆไปในทกุๆจงัหวดัในภาคกลางและแพร่ไป

ทางภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงใหม่ กําแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ฯลฯ ส่วนท่ีภาคอีสานมี

คอ่นข้างน้อย 

การแข่งขนันกกรงหวัจุกได้รับการยอมรับว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งท่ีมีผู้คนให้ความสนใจทัง้

ชาวไทยและชาวตา่งชาติ มีการจดังานแข่งขนัประชนัเสียงกนัทัว่ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพฯ 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ในแตล่ะวนัผู้ เลีย้งนกจะตระเวนไปแข่งขนักันทัง้สปัดาห์

ในแตล่ะตําบล สว่นระดบัอําเภอจะมีรายการแขง่ขนัเป็นโซนๆไป  

มีชมรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ  นกกรงหวัจุกทัว่ประเทศนบัเป็นร้อยๆ ชมรม และสิ่งท่ียิ่งใหญ่

เหนือสิ่งอ่ืนใดก็คือ การได้รับการโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยเป็นรางวัลแก่ผู้ ท่ีชนะการแข่งขนั มี

ตัง้แตถ้่วยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ถ้วยของพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซึ่งสร้าง

ความปลาบปลืม้และเป็นเกียรตยิศแก่วงศ์ตระกลูของผู้ ท่ีได้ครอบครอง ถ้วยพระราชทานวงการนก

กรงหัวจุกจัดได้ว่าเป็นวงการท่ีได้รับความนิยมจากคนไทยทัง้ประเทศเป็นจํานวนมาก และมี

แนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมแพร่ขยายมากขึน้ มีการจดัรายการแข่งขนัติดกนัและตอ่เน่ืองตลอด

ทัง้ปี มีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้การสนบัสนนุหลายท่าน ซึ่งส่งผลให้วงการกีฬานกกรงหวัจกุเป็นกีฬา

ท่ีสร้างความสนุกสนานและเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติได้เป็นอย่างดี (siriwut 

sotomad.2012 และรอฮานี ดาโอ๊ะ  ประสิทธ์ิ รัตนมณี  และนิปาตีเมาะ หะยีหามะ,2553 ) 

นอกจากนีมี้ข้อมูลจาการลงพืน้ท่ีสัมภาษณ์ว่า การแข่งขันนกกรงหัวจุกเกิดขึน้ในสาม

จงัหวดัชายแดนใต้นานกว่าสามสิบปีมาแล้ว แต่การแข่งขนัในอดีตมีการแข่งขนัเสียงโท๊ด อย่าง

เดียว หมายถึงขอให้ออกเสียง ก็นบัว่าเป็นคะแนนแล้ว ไม่เหมือนกบัปัจจบุนัท่ีกําหนดการแข่งขนั

                                                           


 ท่ีจงัหวดัสตลูเคยเลน่นกกรงหวัจกุแบบตอ่สู้กนัมาก่อน 
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เป็นประเภทตา่งๆ เช่นการแข่งขนัประเภทโท๊ดเสียงการแข่งขนัประเภทมาราทอน และการแข่งขนั

ประเภทเสียงทอง(แบมัง ยะรัง, สัมภาษณ์ เม่ือ 18 พฤษภาคม 2558และบงัโก๊ะ บ่อนํา้ส้ม ,

สมัภาษณ์ เม่ือ 8 มิถนุายน 2558) 

การแขง่ขนัประเภทโท๊ดเสียง เป็นการแขง่ขนั ท่ีประเภทแรก หรือการแข่งขนัแรกๆ ของการ

แข่งขันนกกรงหัวจุก ซึ่งจะแบ่งเป็น ยุคต่างๆ เป็น สองยุคด้วยกันการแข่งขันโท๊ดยุคแรกหรือยุค

ประถมวยั ซึง่จะมีรูปแบบการแข่งขนัการแปลง่เสียงของนกกรงหวัจุกออกมาโดยไม่จําเป็นต้องเป็น

วรรคๆ เพียงแค่ออกเสียงให้ได้ยินก็ได้คะแนน การแข่งขันโท๊ดท่ีมีอยู่ในปัจจุบันทั่วไปของสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะมีรูปแบบของการแข่งขนั การแปล่งเสียงออกมาเป็นวรรคๆ ซึ่งแตล่ะ

วรรคมีสามคําท่ีตดิตอ่กนัจงึจะได้นบัวา่เป็น 1 คะแนน เชน่ ปิกกวยเจ๋ียว เป็นต้น 

ทัง้สองยคุนีจ้ะมีความแตกตา่งในด้านการเปลง่เสียงเพียงอย่างเดียว ส่วนการจบัเวลาและ

จํานวนยกจะเหมือนกัน การจบัเวลาจะใช้กะลาท่ีมีรูใส่ลงไปในนํา้เม่ือกะลาจมก็ถือเป็นหมดยก  

หากเราจะวดักบัเวลาในนาฬิกา จะวดัได้ประมาน 18-20 วินาที ตอ่ยก และจะมี 4 ยก และต้องการ

เพียง 8 คะแนน มีบางสถานท่ีต้องการ 10 คะแนน ภายใน 4 ยก แล้วจะมาแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ

โดยการแขง่ขนัจะเหมือนกบัรอบแรก โดยมี 4 ยก ต้องการเพียง 8  หรือ 10คะแนนเชน่กนั 

ส่วนการแข่งขนัประเภทท่ีสอง คือการแข่งขนัประเภทมาราทอน ซึ่งเป็นการแข่งขนัโดยมี

รอบเดียวจบ และนกตวัไหนท่ีได้เปล่งออกเสียงได้มากท่ีสดุในเวลาท่ีกําหนดให้ จะเป็นผู้ชนะโดย

นบั 1 วรรค 1 คะแนน ซึง่จะใช้เวลาโดยใช้กะลาท่ีมีรูใสในนํา้เป็นตวัวดัเวลาเชน่กนั 

ส่วนการแข่งขนัประเภทท่ีสาม เป็นการแข่งขนัประเภทเสียงทอง ซึ่งประเภทนีจ้ะมีความ

ซบัซ้อนนิดหนอ่ย โดยจะดถูึงบคุลิกพร้อมกบัเสียงของนกกรงหวัจกุท่ีเปลง่ออกมาได้ชดัเจน  

บงัรุสลี  กูบ ู(สมัภาษณ์เม่ือ 12 ตลุาคม 2558 )ให้ข้อมลูว่าประวตัิความเป็นมาเก่ียวกับ

การการเลีย้งและการแข่งขนันกกรงหวัจกุในพืน้ท่ีภาคใต้ว่า “ประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัการการ

เลี้ยงนกกรงหวัจุกนัน้ เท่าที่ผมรู้คือส่วนใหญ่เขาเล่นกนัมานานแล้ว เร่ิมแรกคนเขาเล่นนกกรงกนั

แถวหมู่บ้านเท่านัน้ ทราบมาว่าศูนย์ใหญ่ของนกกรงหวัจุกอยู่ที่กูแบอีเตะ ผมเองก็ไปเล่นที่กูแบอี

เตะอยู่เหมือนกนั แต่ก่อนที่จงัหวดัยะลาไม่ค่อยมีคนเล่นนกกนั แต่จะมีเยอะที่จังหวดัปัตตานี แต่

ส าหรับสมยัก่อนนัน้ การแข่งขนัไม่ได้เล่นประชนัเสียงกนัเหมือนปัจจุบนั แต่คนเขาจะแข่งขนัด้วย

การชนนกกนัเหมือนในประเทศจีน โดยการเอานกใส่ในกรงเล็กๆเพือ่ชนกนั พอคนหลงัๆเขาก็ได้คิด

เปลีย่นแปลงรูปแบบจากการชนกนัมาเป็นประชนัเสียงแทน อย่างทีเ่ห็นกนัในปัจจุบนั” 
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แบมงั ยะรัง( สัมภาษณ์ เม่ือ 18 พฤษภาคม 2558)ยงัได้บอกอีกว่า “ผมเองได้ตระเวน

แข่งขนัในระยะเวลาประมาณสิบสามปี ผมได้ไปแข่งขนัในวาระต่างๆมากมาย ไม่ว่าเป็นการกุศล 

ชมรม หรือการแข่งขนัตามหมู่บา้น ไม่เวน้แมก้ารกศุลเพือ่การสร้างมสัยิด” 

ดงักล่าวนัน้มีความสอดคล้องกบับงัเลาะ นาเกาะ (สมัภาษณ์ เม่ือ 1 มิถนุายน 2558)ท่ี

บอกว่า “การแข่งขันนกกรงหัวจุกในปัจจุบันมีอยู่อย่างแพร่หลาย และได้มีการจัดการแข่งขัน

กระจดักระจายทัว่ทัง้สามจังหวดัชายแดนใต้และจงัหวดัรอบนอก มีการจดัในวาระต่างๆ เช่น การ

แข่งขนัเพื่อเป็นการบริจาคเพือ่การกุศลของ ตะดีกา เด็กก าพร้า การบริจาคสร้างอาคารเรียน ไม่

เวน้แต่มสัยิดซ่ึงไดยิ้นว่ามีการจดัแข่งขนัเพือ่สมทบทนุสร้างมสัยิด” 

การแข่งขนันกกรงหวัจุกทั่วในสามจงัหวดัชายแดนใต้และพืน้ท่ีรอบนอก โดยมีผู้ เข้าร่วม

การแข่งขนัท่ีมีความหลากหลายของชาติพนัธ์ และภาษา ไม่ว่าจะเป็น ไทยมุสลิม ไทยพุทธ จีน 

รวมทัง้ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมาเลเซีย มีการเข้ามามีความส่วนร่วมในการแข่งขนั ทําให้ทางรัฐ

การแลงเห็นถึงความสําคญั จงึจดัเป็นระบบและสง่เสริมให้เป็นการแขง่ขนัระดบัภูมิภาค และจดัตัง้

เป็นสมาคมหรือชมรมนกกรงหวัจกุอยา่งเชน่นกเขาชวา จงึทําให้มีการแขง่ขนัอย่างแพรหลายยิ่งขึน้ 

เช่น การจดัการแข่งขนัท่ีสนามเอเชียจงัหวดัยะลา การจดัการแข่งขนัท่ีสนามศนูย์เยาวชนจงัหวดั

ยะลา การจดัการแข่งขนัท่ีสนามกีฬากลาง อําเภอบนันงัสตา โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนบัสนนุ ให้การ

แข่งขันอย่างเต็มรูปแบบ เช่น ศอ.บต. และสภาจังหวัดยะลา เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์

หลากหลาย และมีการจดัการแขง่ขนัเป็นการตอ่เน่ืองทกุๆปี 

แบมงั ยะรัง ปัตตานี(สมัภาษณ์ เม่ือ 18 พฤษภาคม 2558)ให้ข้อมูลว่า “การแข่งขนันก

กรงหัวจุกมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นแต่ละยุคสมัย และต่างเขตต่างสถานที่ก็มีกติกาที่

แตกต่าง เช่นเขตพื้นที่สามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซ่ึ งมีรูปแบบ

เฉพาะและมีความแตกต่างกันจากเขตของจังหวัดสงขลา สตูลเป็นต้น หากชาวสามจังหวัด

ชายแดนใต้ได้มีการแข่งขนัในพื้นที่รอบนอก หรือจงัหวดัใกล้เคียง จะมึนงงในกฎกติกาต่างๆของ

พื้นที่นัน้ๆ และหากคนพื้นที่รอบนอกหากเข้ามาแข่งขันในพื้นที่สามจังหวดัชายแดนใต้ก็เช่นกัน 

นอกจากได้มีการเรียนวิธีการแข่งขนัของพื้นที่นัน้ๆก่อน ด้วยเหตุนี้ทางสมาคมนกกรงหวัจุกของ

สามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ได้ตัง้กติกาว่า ก่อนการแข่งขนัของแต่ละครั้งจ าเป็นต้องมีการบอก

กติกาต่างๆ ของการแข่งขนัดว้ย”  
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สนามการแขง่ขนันกกรงหวัจกุจะจดัขึน้ในชมุชน ซึ่งกลายเป็นกิจกรรมประจําหมู่บ้านท่ีจะ

รู้กนัในกลุม่ผู้ เลีย้งนก บางชมุชนจดั 1 วนั บางชมุชนจดั 2 วนัตอ่สปัดาห์ ซึง่เป็นสนามเล็กๆ เพ่ือฝึก

นกให้เคยชินกบัสนาม ถือว่าเป็นสนามประลองนก ก่อนท่ีจะนํานกเข้าร่วมการแข่งขนัสนามใหญ่

ซึ่งจะมีนกเข้าร่วมการแข่งขนัประมาณ 400 – 1,000 ตวั จะจดัในช่วงใกล้วนัถือศีลอด เพราะ

ตลอดเวลา 1 เดือนของการถือศีลอดจะไมมี่การแขง่ขนันก ดงันัน้ ผู้ เลีย้งนกกรงหวัจกุจะรู้จกัสนาม

ใหญ่ๆ อย่างเช่น "การแข่งขนันกกรงหวัจกุนดัปิดฤดกูาล” ศกึแชมป์ ชนแชมป์ ณ สนามซสัโก้ (บา

นา) อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี ซึ่งถือเป็นสนามใหญ่รองจากสนามการแข่งขนันกกรงหวัจุกชิง

ถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระบรมราชินีนาถ หน้าโรงแรมซีเอ็ส ปัตตานี 

การสมคัรการแขง่ขนัสนามใหญ่ ๆ จะต้องมีการจองบตัรเข้าร่วมการแข่งขนั มีการเปิดจอง

บตัรล่วงหน้า ดงันัน้ ช่วงเวลาการแข่งขนัสนามเล็ก ๆ จะมีการประชาสมัพนัธ์ให้กลุ่มผู้ เลีย้งนก

ทราบ ผู้ นํานกเข้าร่วมแขง่ขนัจะต้องเสียงคา่สมคัรตามข้อกําหนดแตล่ะสนาม เช่น ราคา 500 บาท

บ้าง 1,000 บาทบ้างผู้สมคัรก่อนมีสิทธ์ิเลือกแขวนนกในสนามการแข่งขนัว่าจะแขวนนกของตนเอง

อยู่บริเวณแถวข้าง แถวกลางซึ่งผู้ เลีย้งจะรู้นิสยันกของตนเองอยู่แล้ว บางตวัชอบอยู่กรงใหญ่ เม่ือ

อยูก่รงเล็กไม่ขนั บางตวัได้ฟังเสียงเจ้าของจะขนัทนัที บางตวัจะขนัเม่ือแขวนไว้ใกล้นกตวัอ่ืน บาง

ตวัจะกลวัเสียงนกท่ีมีอายุมากกว่า สิ่งเหล่านีเ้ป็นวิธีการเลีย้งนกท่ีผู้ เลีย้งต้องเรียนรู้ลกัษณะนิสยั

นกของตนเองเพ่ือโอกาสแห่งชยัชนะ ( รอฮานี ดาโอ๊ะ  ประสิทธ์ิ รัตนมณี  และนิปาตีเมาะ หะยีหา

มะ,2553) 

สกุนัดา จารู เมืองยะลา  (สมัภาษณ์ เม่ือ 13 พฤษภาคม 2558)เล่าทีมวิจยัว่า “สนามการ

แข่งขนันกกรงหวัจุก จะจดัในทีโ่ล่งแจ้ง ที่แขวนท าเป็นรางเหล็กสูงประมาณ 2.5เมตร หรือพอที่จะ

เดินใต้กรงนกได้โดยไม่ชนหวั และจะเป็นราวสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณ 2 เมตร เป็นช่องๆใน

แต่ละช่องจะมีทีแ่ขวน ไดป้ระมาน10-12 ตวั และเจ้าของราวหรือผู้จ าเป็นต้องมีหลกัการประกนัถึง

ความปลอดภัยของราว ซ่ึงจะให้ประกัน หาก ราวได้หกั กรงนกตก เสียหายและจะท าให้นกนัน้ 

พิการหรือตาย ต้องจ่ายให้เจ้าของนกอย่างน้อย 5,000 บาท หากมีการฟอ้ง ถึงราคาของนกและ

กรง เจ้าของราวหรือผูจ้ดัจ าเป็นตอ้งจ่ายตามความราคาความเป็นจริงของราคานกและกรงนัน้” 

รูปแบบการแข่งขันนกกรงหัวจุกท่ีจัดขึน้  เร่ิมด้วยการสมัคร ซึ่งมีการสมัครตามอัตราท่ี

กําหนดไว้ ของแต่ละสนามของการแข่งขนั เช่น 50,60,100,300,1000 จนถึงหลกัหม่ืนบาท ตาม
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ข้อตกลงและรางวลัท่ีจะได้รับ โดยปกติถ้าแข่งซ้อมตามหมู่บ้านหรือระดบัตําบล ค่าสมคัรก็อยู่ท่ี

50,60ไมเ่กิน 100บาท ผู้ชนะก็จะได้เป็นเงินประมาณ 1000 หรือ 500 บาทตามลําดบั ระดบัอําเภอ

ท่ีชมรมเป็นผู้จดัก็มีรางวลัสงูขึน้ ประมาณ 3000 บาท คา่สมคัรก็สงูขึน้เช่นกนั โดยปกติแล้วถ้าคา่

สมคัรหลกัสิบ รางวลัไมเ่กินหนึง่พนั ถ้าคา่สมคัรหลกัร้อย รางวลัก็จะอยู่ท่ีสองสามพนัถึงห้าพนั คา่

สมคัรหลักพันรางวัลก็เป็นหม่ืน บางสนามค่าสมัครถึงหม่ืน เช่นล่าสุดท่ีภูเก็ตค่าสมคัร 25,000 

บาท รางวลัท่ีหนึง่ก็ 100,000 บาท (บงัโก๊ะ บอ่นํา้ส้ม ,สมัภาษณ์ เม่ือ 8 มิถนุายน 2558) 

เน่ืองจากรางวัลท่ีล่อตาล่อใจทําให้คนเลีย้งเกิดความอยากได้ และตระเวนแข่งเพ่ือล่า

รางวลั จงึมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์วา่การแขง่ขนันกกรงเป็นการพนนัชนิดหนึง่ท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

บงัโก๊ะ บอ่นํา้ส้ม (สมัภาษณ์ เม่ือ 8 มิถนุายน 2558) ยงับอกอีกว่า “ในแต่ละโซนจะมีการ

จัดการแข่งขันมีการจัดเวลาไว้ในแต่ละเดือนจะจัดที่ไหนจังหวัดไหน มีตารางประจ าปีชัดเจน 

ดงันัน้ในส่วนของอ าเภอเทพาส่วนใหญ่จะมีการเลี้ยงนกไว้เพื่อการแข่งขนั บางคนก็ยึดเป็นอาชีพ

ไปเลยก็ว่าได้เพราะนกกรงหวัจุกบางตวัมีราคาหลกัล้าน เช่นนกกรงหวัจุกของอดีตประธานชมรม

อ าเภอเทพา ราคาสูงถึง 1,500,000(หน่ึงล้านห้าแสนบาท)ของบังอับบ้าส บ่อทอง ปัตตานี 

2,000,000 (สองล้านบาท) นกกรงเหล่านี้แข่งล่ารางวลัในการแข่งขนัแต่ละครั้งเป็นแสนบาทบาง

รายรางวลัในการแข่งขนันกแต่ละเดือนอยู่ในหลกัแสน 200,000-300,000 บาท ซ่ึงเสียค่าโยงหรือ

ค่าสมคัรเพียง 3,000-5,000 บาทและคนทีแ่ข่งขนัในระดบันี้ก็สามารถซ้ือบ้านซ้ือรถเลี้ยงครอบครัว

ดว้ยเงินนกกรงหวัจุกไปเลย” 

อยา่งไรก็ตามการท่ีจะนํานกมาฝึกฝนเพ่ือการแขง่ขนัควรเป็นนกท่ีอายุ ไมม่ากและไมค่วร

จะเกิน 1ปี ถ้ายิ่งได้นกอาย ุ2-3 เดือน มาฟมูฟักและเลีย้งดคููก่บันกใหญ่เสียงดี สําเนียงดี ลกูนก ( 

บางแหง่เรียกลกุใบ้ ) ก็จะจดจําลีลาสําเนียงจากนก ใหญ่ท่ีดีและเป็นผลดีกบัผู้ เลีย้งเพื่อการแขง่ขนั

อีกด้วยในการรักษาสาย พนัธุ์ของสายพนัธุ์สําเนียงเสียง 

การฝึกซ้อมนกปรอดหวัโขน เร่ิมจากอาทิตย์แรกๆ ควร ซ้อมไม่เกิน 2 ชัว่โมงตอ่วนัหลงัจาก

พ้นหนึง่เดือนไปแล้วก็เพิ่มเป็นวนัละ 3 ชัว่โมง และตอ่ไปซ้อมวนัละ 4 ชัว่โมง ช่วงเดือนท่ีสองและท่ี

สามเราจะรู้ว่านกตวัไหนมีลีลาและสําเนียงเป็นเช่นไร เสียงผิดเพีย้นหรือ ว่าไม่ ได้มาตรฐาน มี

ความต่ืนตระหนกเวลาเคล่ือนย้ายและไม่ชินกบัการเดินทางหรือไม่ โดยเฉพาะเม่ือเราพาออกซ้อม
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กบันกบ้านอ่ืนแล้ว พบว่านกตวันัน้หามีลีลาเป็นนกัสู้แม้แตน้่อย คือ นกท่ีเป็นนกสู้จะออกท่าทาง  

ขึงขงักางปีกร้องท้าแล้วก็พองขน ถ้าไม่มีลักษณะนีแ้ละฝึกฝนยังไงก็ไม่ดีขึน้ ควรแยกเอาไปอยู่

ตา่งหาก แตถ้่านกตวัไหนทําสิ่งท่ีตรงข้ามท่ีกล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นนกท่ีเร่ิมสู้นก  และมีแววเป็น

นกแข่ง สงัเกตนกของเราว่าสู้นกอ่ืนมากขึน้ด้วยการยืนขึน้ด้วยการยืนระยะนานนัน้หมายถึงนก  

ของเราพร้อมจะลง แข่งได้แล้ว ยิ่งนกเร่ิมผลดัขนมีใจสู้นกตวัอ่ืน ๆ อย่างไม่เกรงกลวั นบัเป็นนก

ลกัษณะดี 

สําหรับเทคนิคการดูระยะยืนของนกท่ีเร่ิมหัดใหม่นัน้ให้สังเกตตอนนําไปซ้อมกับนกตัว  

อ่ืนๆ ให้เช็คเป็นยกๆ ไป ยกละประมาณ 25-30 นาที ทําทัง้หมด 3 ยก หากนกของเราออกอาการสู้

ด้วยทา่ทางและสําเนียงเกิน 20 นาทีขึน้ไปก็ถือวา่ใช้ได้และคอ่นข้างดีทีเดียว ยิ่งสลบัให้ไปประกบคู่

กบันก ตวัใหมแ่ล้วนกของเรายงัคงออกอาการสู้และส่งเสียงร้องเป็นจํานวน 3 ประโยคขึน้ไป ก็ควร

ทะนะถนอมให้ดี และควรหมัน่ซ้อมเช่นนีบ้อ่ย ๆ โดยเฉพาะเม่ือจบยกส่ีแล้วควรพกัสกั 5 นาที แล้ว

เอานกเข้าไปซ้อมใหม่หากยงัออกอาการเป็นนกัสู้ ด้วยลีลาและสําเนียงเสียง(เอกชยั พฤกษ์อําไพ 

.2546 และ บงัโก๊ะ บอ่นํา้ส้ม สมัภาษณ์ เม่ือ วนัท่ี 8 มิถนุายน 2558)   

4.3.ผลกระทบจากการเลีย้งและแข่งขันนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิมภาคใต้  

จากการสงัเกตขณะลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูล พบว่า ผู้ เลีย้งนกกรงหัวจุกโดยเฉพาะรายท่ีเลีย้ง

เพ่ือการแข่งขัน พบว่า จะใช้เวลากับนกกรงค่อนข้างมาก ตัง้นั่งฟังเสียง พูดคุยหรือเรียกช่ือนก

เหมือนฝึกซ้อมให้นกขนัเม่ือได้ยินช่ือ อาบนํา้และตากแดดให้นก หาและปอ้นอาหารเสริม เช่นตวั

หนอนบางชนิด อาหารเสริมนอกเหนือจากกล้วย มะละกอ ข้าวโพด ทําความสะอาดรังนก และหา

สนามซ้อมให้นกเกือบทุกวัน ซึ่งดังกล่าวนัน้จะกระทบต่อเวลาท่ีต้องเลีย้งดู อบรมครอบครัว

โดยเฉพาะลกูๆของสงัคมมสุลิมท่ีสว่นมากจะเกรงกลวัผู้ เป็นพอ่มากกวา่แม่ โดยเฉพาะรายท่ีภรรยา

ไม่เห็นด้วยหรือไม่ช่ืนชอบกับการเลีย้งนก เช่นคําบอกเล่าของบังรุสลี  กูบู (สัมภาษณ์เม่ือ 12 

ตลุาคม 2558 )ท่ีบอกว่า “ปัญหาที่เกิดข้ึนและอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวจากการเลี้ยงนกกรง

และการแข่งขนันกกรงนัน้ จะมีผลกระทบก็ต่อเมื่อภรรยาไม่เข้าใจกนักบัเรา เช่นอาจเกิดความรู้สึก

โกรด ไม่พอใจเมื่อโดนคนในครอบครัวห้ามไม่ให้ไปแข่งขันนกกรงหัวจุก  แต่ผมว่าเราควรดู

สถานการณ์ ถ้าช่วงนัน้ก่อนการลงแข่งขนัเรามีเงินพอที่จะลงสมคัรแข่งขนัก็ไม่เป็นไรห้ามได้ อีก
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อย่างถ้างานที่เราท ายงัไม่เสร็จเรียบร้อยก็ถูกแล้วที่จะโดนห้ามปรามไม่ให้เล่น แต่ถ้าเราเคลียงาน

เราทกุอย่างเสร็จเรียนร้อยก็ไม่อยากใหถู้กหา้มเช่นกนั” 

ในกรณีนีบ้างรายจงึหลีกเล่ียงการเสียเวลากบันกกรงมากนกัเพราะเกรงมีปัญหากบัภรรยา 

จึงใช้เวลาว่างท่ีเสร็จจากงานหลกัแล้วมาเล่นนก บงัรุสลี  กบู ู(สมัภาษณ์เม่ือ 12 ตลุาคม 2558 ) 

ให้ข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองนีว้่า “เราเองก็เลี้ยงนกในช่วงที่ว่าง เมื่อกลบัจากการท างานเรียบร้อยแล้ว ก็

เพื่อความคลายเครียดเท่านั้น การเลี้ยงนกเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นแค่การละเล่นเพื่อความ

สนุกสนาน ผ่อนคลายเท่านัน้ แต่ผมก็ไม่สนบัสนุนเด็กๆหรือญาติเข้ามาเล่นนก เพราะมนัไม่ได้

ประโยชน์อะไรต่อเด็ก หนัมาสนใจเร่ืองการเรียนการงานดีกว่า” 

 เช่นเดียวกนันัน้ข้อมลูจากพูดคยุกับคณุมะสือดี  สะนิ (สมัภาษณ์เม่ือ 1 ตลุาคม 2558)
บอกกบัทีมวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบวา่ “ความจริงแลว้การเลีย้งนกกรงหวัจุกหรือแข่งขนั โดยปกติก็มี
ผลกระทบกบัครอบครัวอยู่บา้งเล็กนอ้ยโดยเฉพาะเวลาทีต่อ้งไปเอาใจใส่ดูแลนกกรงหวัจุก แต่ผมก็
ไม่สามารถจะหกัหา้มใจไม่ใหเ้ลีย้งหรือแข่งขนันกกรงได้ เพราะด้วยที่ว่ามนัให้ความเพลิดเพลินแก่
ผม แต่ในตัวผม ผมสามารถควบคุมสถานการณ์ครอบครัวไว้ได้ไม่ถึงกับกระทบกระทั่งมาก
จนเกินไป ดว้ยทีว่่าผมรักและชอบทีจ่ะเลีย้งนกหรือแข่งขนันกกรงหวัจุก ผมว่าในฐานะการเงินทาง
ครอบครัวนัน้ก็ไม่ค่อยดีข้ึนสกัเท่าไร มีแต่จะลด เพราะตอ้งซ้ือโน้นซ้ือนี้สารพดัอาหารให้แก่นก บ้าง
ก็ถูกขโมยบา้งก็มีท าให้ส่ิงที่ลงทนุซ้ือนกนัน้ก็สูญเปล่าเสียเงินไปฟรีๆแต่ผมชอบเลี้ยงมนัแม้ต้องซ้ือ
อาหารหรืออย่างอืน่ใหแ้ก่มนัเพราะรักชอบจะใหท้ าไงได้” 

คุณสะอารี จารง (สัมภาษณ์เม่ือ 1 ตุลาคม 2558) ได้พูดคุยเก่ียวกับเร่ืองนีว้่า “ด้วย
ปัจจุบนัผูช้ายบางคนรักและชอบเลีย้งนกเป็นชีวิตจิตใจ และบางที่ท าให้เกิดปัญหากนัในครอบครัว
ตามมาเช่นเร่ืองการเงิน แต่ในความคิดผม การเลี้ยงนกกรงหวัจุกไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตครอบครัวของ
ผมแต่ประการใด เพราะเราเลี้ยงมนัอย่างถูกวิธี และแบ่งเวลาเล่นกบัมนัอย่างถูกต้องว่าเวลาไหน
ท างาน ไม่ใช่จดจ่ออยู่กบันกโดยไม่ใส่ใจเร่ืองท ามาหากินต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตครอบครัว
ของผม และผมเลี้ยงดมุนัเล่นกบัมนัก็ในช่วงที่เวลาว่างๆ การแข่งขนันกกรงหวัจุกนัน้เป็นเร่ืองที่ที่
คนสมยันี้นิยมเล่นกนัหลงใหลในตวัมนั แต่ถามว่าเมื่อมีเยาวชนหรือญาติๆขอร่วมแข่งขนัด้วยนัน้
ผมเองก็ไม่ไดข้ดัข้องอะไร” 

นอกจากนีคุ้ณอิสมาแอ กียะ (สัมภาษณ์เม่ือ 12 ตุลาคม 2558) ก็มีความเห็นเก่ียวกับ

ผลกระทบท่ีเกิดจากการเลีย้งและแข่งขันว่า “ปัญหาที่พบบ่อยครั้งในครอบครัวคนสมัยนี้ บาง

ครอบครัวเกิดจากสาเหตุการเลี้ยงนก การที่ฝ่ายชายใส่ใจต่อนกมากเกินไป ยุ่ งอยู่กับนก
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ตลอดเวลา ท าให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมา เช่นทะเลาะกับภรรยาบ้างเป็นต้น แต่เมื่ อได้รับ

รางวลัติดไม้ติดมือก็ดีไป แต่ถ้าแพห้รือไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือก็เครียด ทะเลาะกนัเป็นต้น  ถามว่า

เมื่อมีเยาวชนหรือญาติต้องการเลี้ยงหรือขอเข้าร่วมแข่งขันนกด้วย ผมว่าผมไม่เห็นด้วยที่จะ

สนบัสนนุ เพราะมนัไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดทีเ่ยาวชนจะหนัมาเล่นนกกนั เอาเวลาไปใส่ใจเร่ือง

อืน่ทีดี่กว่านีน่้าจะดีกว่า และผมเองก็ไม่คิดทีจ่ะสนบัสนนุดว้ย ความรู้สึกของผมเมื่อถูกห้ามจากคน

ในครอบครัวไม่ให้ไปแข่งขนันกกรงหวัจุกนัน้ ผมเองก็รู้สึกเครียดอยู่เหมือนกนั เมื่อถูกห้ามในส่ิงที่

ชอบ ในเมื่อเราท างานของเราเสร็จแล้ว เคลียงานหมดแล้ว แต่หากมาห้ามเนื่องจากว่าเราเองก็

ท างานยงัไม่เสร็จก็ไม่เป็นไร หา้มกนัไดไ้ม่ว่ากนั” 

มฮํูาหมดั จารง (สมัภาษณ์เม่ือ 12 ตลุาคม 2558) ให้ความเห็นอีกว่า “ส าหรับการแข่งขนั

นกกรงหวัจุกนัน้ ผมคิดว่ามีผลกระทบต่อครอบครัว แต่ก็ข้ึนอยู่กบับุคลนัน้ๆด้วยเช่นกนั เช่น การ

ลงทุนเงินในการเลี้ยงดูแลนกซ้ืออาหารต่างๆหรือการลงทนุเพื่อแข่งขนันัน้ หากภรรยาไม่เข้าใจ ก็

จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวตามมา เมื่อมีญาติหรือเยาวชนต้องการเข้าร่วมแข่งขนั ผมว่าผมยินดี

ให้เข้าร่วม เพราะมนัไม่ได้ร้ายแรงอะไร และไม่ได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงจนเกินไปหากผมถูกห้าม

ไม่ใหไ้ปแข่งขนันกกรงหวัจุกนัน้ ผมก็ไม่รู้จะบอกยงัไงเหมือนกนั เพราะดูจากสถานการณ์ว่าสมควร

ไปหรือเปล่า เช่น ดูสถานการณ์ว่าถา้เราสมควรตดัสินใจไปแข่งขนัในวนันัน้ไหม ถ้าเราไปในขณะที่

ก าลงัถูกหา้มนัน้จะมีผลตามมาเป็นอย่างไร” 

ผลกระทบท่ีพบจาการสัมภาษณ์บาบอแอ ปอเนาะตรับียะฮชัรอียะฮ บ้านโสร่ง จงัหวัด

ปัตตานี (สมัภาษณ์ เม่ือ 10 มิถนุายน 2558)ให้ข้อมลูท่ีน่าสนใจว่า “การเลี้ยงนกหากถึงขัน้บ้ากบั

นกก็ย่อมต้องกระทบต่อครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผมเคยเห็นคนที่เลี้ยงนกนอนเฝ้านก การ
มุ้งให้นก เวลาตวัเองป่วยก็ต้องเอานกแขวนไว้บนที่หวันอน เมื่อได้ยินเสียงนกแม่ป่วยก็ลุกข้ึนนัง่

ด้วยความชอบกบัเสียงนก กระทัง่วนัตายยงัตายพร้อมกบันกที่ตวัเองชื่นชอบแขวนอยู่ตรงหวันอน 

กรณีแบบนีผ้มเชื่อว่ากระทบต่อครอบครัว อาจจะไม่กระทบในด้านการเงินเพราะคนเล่นนกระดบันี้

มกัจะเป็นคนรวย แต่กระทบเร่ืองเวลาในการอยู่กบัครอบครัวมากกว่า” 

จากข้อมูลข้างต้นวิเคราะห์ได้ว่าเป็นผลกระทบทางจิตใจ เหมือนคนติดเสพติดดัง่ข้องมูล

จากสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ(2558) ได้กลา่วถึงผลกระทบของการพนนัว่า 

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับตวัผู้ เล่นพนัน มีทัง้ด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ผลกระทบทางจิตใจนัน้
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เก่ียวโยงกับการแสดงอารมณ์ท่ีไม่สบายใจต่อคนใกล้ชิด ยากอยู่คนเดียว หรือช่ืนชอบจนเลย

ขอบเขต เป็นต้น 

ส่วนผลกระทบในด้านการเงินจากการสงัเกตเห็นไม่พบว่ากระทบโดยตรง นอกจากรายท่ี

ฐานะค่อนข้างยากจนอยู่แล้ว เพราะส่วนมากคนเล่นนกจะเล่นจริงจังตอนท่ีมีเ งินเหลือ ถ้าทาง

การเงินไม่ดีพอก็จะหยุดหรือชะลอไปก่อน บงัรุสลี  กูบู (สมัภาษณ์เม่ือ 12 ตลุาคม 2558 ) ให้

ข้อมูลกับทีมวิจยัว่า “ส าหรับเร่ืองฐานะนัน้ ผมบอกได้เลยว่า ผมไม่คิดว่าการแข่งขนันกจะท าให้

ฐานะดีข้ึนหรือลดลง แต่เราเล่นเพือ่ความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียดก็เท่านัน้เอง มนัเป็น

การละเล่นทีเ่ป็นความชอบส่วนบคุคลไม่ไดมี้ผลกระทบอะไรดา้นการเงินภายในครอบครัว” 

ในทางกลบักนั ผู้ เลีย้งนกกรงหวัจกุบางรายเลีย้งนกกรงเป็นอาชีพ เช่นนกกรงบงับา่วเทพา
สามรถสร้างรายได้จากการล่ารางวลัจนสามารถผ่อนรถผ่อนบ้านจากเงินรางวลัแข่งนก กระทัง่ไป

ทําฮจัญด้วยเงินแข่งนกเช่นกนั ดัง่ท่ีบงัโก๊ะ บอ่นํา้ส้ม (สมัภาษณ์ เม่ือ 8 มิถนุายน 2558) บอกว่า 

“บางคนก็ยึดเป็นอาชีพไปเลยก็ว่าได้เพราะนกกรงหวัจุกบางตวัมีราคาหลกัล้าน เช่นนกกรงหวัจุก
ของอดีตประธานชมรมอ าเภอเทพา ราคาสูงถึง 1,500,000(หน่ึงล้านห้าแสนบาท)ของบงัอบับ้าส 
บ่อทอง ปัตตานี 2,000,000 (สองล้านบาท) นกกรงเหล่านี้แข่งล่ารางวลัในการแข่งขนัแต่ละครั้ง
เป็นแสนบาทบางรายรางวลัในการแข่งขนันกแต่ละเดือนอยู่ในหลกัแสน 200,000-300,000 บาท 
ซ่ึงเสียค่าโยงหรือค่าสมคัรเพียง 3,000-5,000 บาท และคนที่แข่งขนัในระดบันี้ก็สามารถซ้ือบ้าน
ซ้ือรถเลีย้งครอบครัวดว้ยเงินนกกรงหวัจุกไดเ้ลย” 

เช่นเดียวกบัแบมงั ยะรัง ปัตตานี (สมัภาษณ์ เม่ือ 18 พฤษภาคม 2558) บอกว่า “ท่านมี

รายได้จากการแข่งขนันกกรงหวัจุกที่เคยได้ เก็บได้จากเหลือใช้ในแต่ละเดือนถึง 15,000บาท ต่อ
เดือน และบางคนถึง 30,000 บาท แต่บางคนก็มีการขาดทนุ  และรายได้ของผู้ที่จดัการแข่งขนั ซ่ึง
เป็นผูล้งทนุเสมือนกบัการท าธุรกิจ บางครั้งได้ก าไรเป็นกอบเป็นก า บางครั้งก็ขาดทนุ แต่ส่วนมาก
แลว้ผูจ้ดัการแข่งขนัจะไดก้ าไรมากกว่าขาดทนุ”  

ดังนัน้ผลกระทบด้านการเงินจากการเลีย้งหรือแข่งขันนกกรงหัวจุกจึงถือว่าไม่ส่งผล

กระทบตอ่ผู้ เลีย้งแตอ่ย่างใด หากแต่ผลกระทบเน่ืองจากการเลีย้งหรือแข่งนกกรงหวัจุกท่ีเห็นท่ีสุด

คือด้านศาสนา โดยเฉพาะฝ่ายท่ีเห็นตา่งท่ีมองว่าการเลีย้งและแข่งนกเป็นสิ่งต้องห้ามและยงัเป็น

การพนันท่ีมุสลิมไม่ควรยุ่งเก่ียว ดังนัน้ผู้ ท่ีเลีย้งและแข่งนกจะไม่เป็นท่ียอมรับในเร่ืองศาสนา

นอกจากพวกเดียวกัน จากการลงพืน้ท่ีจึงพบว่าผู้ นําทางศาสนา ผู้ รู้ท่ีสอนศาสนา หรืออิหม่าม มี
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สว่นน้อยมาก คดิเป็นร้อยละสองของผู้ รู้ในพืน้ท่ีเท่านัน้ท่ีเลีย้งนกเพ่ือการแข่งขนั จากการลงพืน้ท่ีก็

พบวา่มีผู้ รู้สองทา่นเทา่นัน้ท่ีเลีย้งนกและแข่งขนั นอกจากนัน้ก็ไม่เลีย้งหรือไม่ก็เลีย้งไว้ดเูล่นในกรง

ใหญ่แคต่วัสองตวัเทา่นัน้ แม้ผู้ รู้บางทา่นท่ีไมเ่ลีย้งนัน้ มีความเห็นว่าการเลีย้งนกกรงหวัจกุและการ

แขง่ขนัไมใ่ชพ่นนัก็ตาม 

 

4.4.ความเหน็เจ้าหน้าที่รัฐและนักวิชาการมุสลิมฯเก่ียวกับการแข่งขันนกกรงหัวจุก 

 จากการลงพืน้ท่ีหาคําตอบเก่ียวกบัหกุ่มหรือข้อชีข้าดของนกัวิชาการมุสลิมถึงการแข่งขนั

นก ไม่ว่าการแข่งขนันกกรงหวัจุก นกเขาชวา หรือนกบิลหลาดงท่ีช่ืนชอบในหมู่คนเล่นนกปัจจบุนั 

ซึง่ผู้วิจยัได้ศกึษารูปแบบและกติกาการแข่งขนัตลอดจนพฤติกรรมตา่งๆในสนามแข่งขนันกกรงหวั

จกุ แล้วนําข้อมลูไปสอบถามนกัวิชาการมสุลิมในพืน้ท่ีว่าการจดัการแข่งขนัในรูปแบบท่ีพบว่าเป็น

การพนนัหรือไม่ในความเห็นของท่าน ซึ่งจากสมัภาษณ์ เจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่นตํารวจ ผู้ ใหญ่บ้าน หรือ

สมาชิก อบต. และนักวิชาการมุสลิมท่ีประกอบด้วย นักการศาสนา เช่นโต๊ะครูบาบอปอเนาะ 

อิหมา่ม อาจารย์มหาวิทยาลยั อสุต้าส และดาโต๊ะยตุิธรรม ผู้วิจยัได้ข้อมลูทัง้ผู้ ท่ีเห็นว่าการแข่งขนั

นกกรงหวัจกุเป็นการพนนัอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ และนกัการศกึษาบางทา่นเห็นวา่ไม่ใช่เป็นการพนนั

ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้  

 
4.4.1.ความเหน็ที่ว่าการแข่งขันนกกรงหัวจุกไม่ใช่การพนัน 

ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ เจ้าหน้าท่ีตํารวจ กํานนัผู้ ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ทัง้หมด
เห็นตรงกนัวา่การแขง่ขนันกกรงหวัจกุไมใ่ชก่ารพนนั และการแขง่ขนันกกรงหวัจกุ นกเขาชวา ไม่ได้
อยู่ในบัญชีการพนันท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติการพนันแต่อย่างใด หากแต่เป็นประเพณี
วฒันธรรมท่ีภาครัฐควรส่งเสริม เพราะการแข่งขนันกเป็นหนึ่งกิจกรรมเช่ือมความพนัธ์ระหว่างคน
ในพืน้ท่ีได้ดี จึงจะเห็นได้ว่าทางภาครัฐได้มีการสนบัสนุนการจดัมหกรรมแข่งนกทัง้ระดบัจงัหวดั 
ระดบัอาเซ่ียน โดยผู้ ว่าราชการจงัหวดัเป็นประธานในพิธีเปิด และในหลายสนามการแข่งนกก็มี
รางวลัพระราชทาน จึงเป็นท่ีประจกัษ์ชดัว่าการแข่งขันนกกรง หรือนกเขาชวาไม่ใช่พนันในทาง
กฎหมายหรือในมมุมองของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ( นายมหุมัมดั กีไร ผู้ ใหญ่บ้าน ตําบลเขาตมู อําเภอ
ยะรัง จงัหวดัปัตตานี  นายประยรูณ์  หะยีดามนั ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลเทพา จงัหวดัสงขลา นายตอปา 
มณีุ สมาชิก อบต.ตําบลเทพา จงัหวดัสงขลา และ พ.ต.ท.สรุนนัท์ ชอบงาม สวญ.สภ.จะกว๊ะ ยะลา
, สมัภาษณ์เม่ือ เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2559 )  



57 
 

ส่วนความเห็นของผู้แข่งขนั ส่วนมากเห็นว่าไม่ใช่การพนนั จากคํากล่าวของแบมงั ยะรัง 

ปัตตานี(สมัภาษณ์ เม่ือ 18 พฤษภาคม 2558)และบงัโก๊ะ บอ่นํา้ส้ม เทพา สงขลา (สมัภาษณ์ เม่ือ 

8 มิถนุายน 2558)คนเลน่นกทัง้สองทา่นได้บอกวา่ “ดว้ยเหตขุองค่าสมคัร ค่าเสา และรางวลัที่ได้มี

บางคนมาโจมตี กล่าวหาว่า การแข่งขันนกกรงหวัจุกเป็นการพนัน ท าให้ผู้รู้ในยุคปัจจุบนัมีการ

โจมตีอย่างหนกัว่าเป็นพนนั โดยส่วนตวัของคนเล่นนกทุกคนเห็นว่าการสมัครแข่งขันนกกรงก็

เหมือนการสมัครเรียน การสมัครงานใช้รูปแบบเดียวกนักับการแข่งขันนกกรงหวัจุก ซ่ึงหากติด

อนัดบัแรกๆ ก็ถูกพิจารณาสูงหน่อย เว้นแต่มีเส้นสาย ซ่ึงเท่ากบัการฉ้อโกง หรือกรรมการเล่นเป็น

อาชีพ”   

ในส่วนของอิหม่าม เช่นฮจัญีจูปิ อิหม่ามมสัยิดบ้านบ่อนํา้ส้ม เทพา สงขลา (สมัภาษณ์ 

เม่ือ 8 มิถุนายน 2558)ให้ความเห็นว่า “การแข่งขนันกทกุชนิดรวมถึงนกกรงหวัจุกผมถือว่าไม่ได้

เป็นการพนันแต่อย่างใด ถือว่าเงินที่ได้เป็นรางวลัในการชนะการแข่งขัน เหมือนกบัการแข่งขัน

ฟตุบอลหรือกีฬาประเภทต่างๆ แต่ในการแข่งขนันกนัน้จะต้องมีค่าสมคัรหรือค่าโยงนก ซ่ึงในค่า

สมคัรแต่ละครั้งก็แล้วแต่ผู้จดัการแข่งขนัจะเรียกเก็บ ซ่ึงในสมยัก่อนรางวลัในการชนะการแข่งขนั

นกกรงหวัจุกจะเป็น พดัลม ตู้เย็น ที่นอน แต่ปัจจุบนัได้มีการเปลี่ยนแปลงของรางวลัให้เป็นเงิน 

และค่าสมคัรในการโยงนกจากหลกัร้อยก็เปลี่ยนเป็นหลกัหมื่น ซ่ึงรางวลัในการชนะการแข่งขนัจะ

มีอยู่ 20 รางวลั ถึงแม้จะมีนกมาแข่งมากเพียงใดก็ตาม แต่รางวลัมิได้เพ่ิมข้ึนตามจ านวนนก ส่วน

เงินที่น ามาท าเป็นรางวลัก็มาจากเงินค่าสมคัรของผู้ร่วมแข่งขนั หากเงินค่าสมคัรเหลือก็จะเป็น

ก าไรแก่ผู้จัดการแข่งขัน ซ่ึงในการจัดการแข่งขันก็ผลัดกันจัดด้วยสลับกันไปก็ถือว่าไม่มีใคร

ไดเ้ปรียบเสียเปรียบ”  

เช่นเดียวกันกับความเห็นของ บงัเลาะ คอฏีบ้ มัสยิดบ้านนาเกาะ อําเภอเทพา สงขลา 

(สมัภาษณ์ เม่ือ 1 มิถุนายน 2558)ท่ีให้ความเห็นว่า “ผมว่าการแข่งขนันกกรงหวัจุกก็เหมือนกบั

การเลี้ยง บางคนก็บอกว่าเลี้ยงไม่ได้ บางคนบอกเลี้ยงได้ อยู่ที่การตัง้ใจมากกว่า เช่นเดียวกนัเอา

ไปแข่งก็ไม่ได้ แต่ส่วนตวัเห็นว่าไม่เป็นไร ไม่ใช่การพนนั เพราะระดบัคณะกรรมการจังหวดัยัง

จัดการแข่งขนัเพื่อหาทุนเข้ามสัยิดเลย ส่วนเงินค่าโยงหรือค่าเสาก็เพื่อบ ารุงสนามมากกว่า บาง

สนามก็เอาเงินค่าสมคัรเลี้ยงอาหาร ข้าวมื้อเที่ยงแก่ผู้มาแข่งขนัด้วยไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม 

แบบนีผ้มว่าไม่ใช่พนนั” 
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บาบอแอ ปอเนาะตัรบียะฮชัรอียะฮ บ้านโสร่ง จังหวัดปัตตานี (สัมภาษณ์ เม่ือ 10 

มิถนุายน 2558)ให้ความเห็นตรงกนักบั บาบอเซ็ง บ้านต้นมะขาม จงัหวดัปัตตานี (สมัภาษณ์ เม่ือ 

12 ตลุาคม 2558)ว่า “การแข่งขนันกกรงหวัจุก หรือการแข่งขนันกอื่นๆเช่นนกเขาชวา นกบิลหลา 

ในประเภทเดียวกนัไม่สามารถจะชี้ขาดได้ว่าเป็นการพนนัตามหลกัการอิสลาม เพราะการพนนั

ตามหลกัการคือการเดิมพนั ผู้ใดชนะก็สามารถเอาส่ิงเดิมพนันัน้ไป แต่การแข่งขนันกกรงหวัจุก

ไม่ใช่เป็นการเดิมพนั เป็นแค่ค่าสมคัรหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นค่าเช่าเสาเพือ่ลงแข่ง และผู้ชนะก็ถือ

เป็นรางวลัที่ผู้จดัมอบให้ซ่ึงไม่ถือว่าเป็นการพนนัแต่อย่างใด เพราะมนัเป็นแค่การละเล่นชนิดหน่ึง

ทีมี่การพฒันารูปแบบมาเร่ือยๆ อาจสุ่มเสีย่งหรือคล้ายกบัการพนนัหรือเรียกว่า ตาชาบฮุ/ชูบาฮ้าต 

แต่มนัไม่ใช่เป็นการพนนัโดยก าเนิด หากแต่ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปตามวตัถุประสงค์ของผู้จัด

แต่ละคน”   

4.4.2.ผู้ที่เหน็ว่าการแข่งขันนกกรงหัวจุกเป็นการพนัน 

อุสต้าสยีดิง ดอลี อุสต้าสกีรออาตี อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา(สัมภาษณ์ เม่ือ 1

มิถุนายน 2558)ให้ความเห็นเก่ียวกับการเลีย้งและการแข่งขนันกกรงหวัจุกว่า “ผมเห็นว่าทัง้การ

เลีย้งและการแข่งขนัเป็นส่ิงตอ้งหา้มในหลกัการอิสลาม เพราะนกกรงหวัจุกไม่ใช่สตัว์เลี้ยงโดยปกติ

วิสยัของมนั นกกรงหวัจุกเป็นสตัว์อยู่ในป่าแล้วจบัมาขงัไว้ในกรงถือว่าเป็นการทรมานสตัว์อิสลาม

หา้ม เช่นเดียวกนักบัการแข่งขนัชิงรางวลั หากมีค่าสมคัรหรือค่าโยงหรือค่าเสาถือว่าเป็นการพนนั

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากรางวลันัน้ได้มาจากที่อื่นหรือมีหน่วยงานใดๆมาสนบัสนุนก็ถือว่า

เป็นการแข่งขนั เพราะการพนนัหมายถึงการที่ผู้แข่งทุกคนวางเงินไว้เป็นรางวลัแล้วผู้ใดชนะก็ได้

เงินนัน้ไปก็ถือว่าเป็นการพนนั แต่ถึงไม่เป็นการพนนัก็เข้าข่ายทรมานสตัว์อยู่ดี เพราะสตัว์ที่อิสลาม

อนญุาตใหแ้ข่งไดเ้ป็นสตัว์เลีย้งโดยปกติ เช่น ม้า อูฐ เท่านัน้” 

อุสต้าสซาการียา กีไร รักษาการอิหม่ามมัสยิดดารุ้ลอามาน เขาตูม ยะรัง ปัตตานี 

(สมัภาษณ์ เม่ือ 10มิถนุายน 2558)ให้ความเห็นว่า “ผมว่าการแข่งขนันกกรงหวัจุกหากมีค่าสมคัร

ถือเป็นการพนนั ถ้าไม่มีค่าสมคัรหมายถึงรางวลัมาจากส่วนกลาง เช่น อบต. อบจ. ถือว่าไม่เป็น

การพนนั แต่ทีเ่ล่นๆกนัในพืน้ทีบ่า้นเราโต๊ะครูส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการพนนัแม้จะมีคนใส่หมวกกอปี

เยาะไปร่วมด้วยก็ตาม จึงเป็นที่มาของค าว่า”จูดีโต๊ะเลอบา” ท่านยงับอกว่า ส าหรับคนที่ชอบเล่น
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แบบนีก็้มกัจะเปลีย่นชื่อเรียกจากพนนัมาเป็นการแข่งขนัเพือ่ให้ฟังดูไม่ผิดเท่านัน้เอง แต่ความจริง

ก็ไม่อาจหลีกจากพนนัอยู่ดีในหลกัการอิสลาม” 

อาจารย์อัดนาน อาลีกาแห อาจารย์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและอิหม่ามอาแว แมะอุมา

(สมัภาษณ์ เม่ือ 15 พฤษภาคม 2558) ให้ความเห็นว่า “ผมเห็นว่าการเลี้ยงนกกกรงหวัจุกเพื่อ

ความเพลิดเพลินไม่ได้เสียเวลาในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก็ถือว่าท าได้ไม่ผิดหลักการศาสนา 

เช่นเดียวกนักบัการแข่งขนัหากไม่เป็นการท าร้ายความรู้สึกฝ่ายที่แพ้ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าหากเขาก็

ต้องการรางวลัแต่กลบัไม่ได้ทัง้ๆที่ตัง้ใจและลงทุนค่าสมัครหรือค่าแขวนนกแบบนี้ถือว่าท าร้าย

จิตใจ อิสลามถือว่าเป็นการพนนัหากลงทนุไปเพือ่รางวลัที่ใหญ่กว่า หากไม่มีค่าสมคัรใดๆก็ไม่เป็น

การพนนั นอกจากจะต้องบอกให้ผู้แข่งให้ชดัว่าค่าสมคัรไม่ได้เอาไปซ้ือรางวลัแต่เอาไปบริจาคให้

โรงเรียน หรือศูนย์เด็กก าพร้าเป็นต้น หากแบบนี้ไม่เป็นการพนนัแม้จะมีค่าสมคัรเพราะทกุคนที่ไป

ร่วมแข่งตัง้ใจจะไปช่วยเหลือหรือบริจาคผ่านการสมคัรค่าโยงนก ส่วนรางวลัก็ระบุชดัว่ามาจาก

หน่วยงานใดไม่ไดเ้ก่ียวกบัค่าสมคัรแต่อย่างใด ในกรณีนี้ถือว่าไม่ใช่เป็นการพนนั แต่หากค่าสมคัร

มีส่วนเก่ียวข้องกบัรางวลัถือว่าเป็นการพนนั ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนัใดๆก็ตาม ผมมีความเห็นเร่ือง

นีแ้บบนีค้บั” 

ผศ.ดร.อับดลุฮาลิม ไซซิง คณบดีผู้ก่อตัง้คณะอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ 

ดร.มหุมัมดัอิดรีส ดือเร๊ะ หวัหน้าศนูย์ฟัตวา มหาวิทยาลยัฟาฏอนี (สมัภาษณ์ เม่ือ 25 พฤษภาคม 

2558)  ให้ข้อมูลคล้ายกันว่า “เราเห็นว่าการเลี้ยงนกกรงหวัจุกสามารถเลี้ยงได้หากไม่เป็นการ

ทรมานนก เช่นไม่พรากจากคู่ของมนัไม่ว่าจะตวัผูห้รือตวัเมียก็ตาม หรือไม่ให้อาหารมนัอย่างทัว่ถึง

เป็นต้น ส่วนกรณีการแข่งขนั ทัง้สองห้องพอ้งว่าหากรางวลัที่ได้ไม่เก่ียวข้องกบัค่าสมคัรก็ถือว่าไม่

เป็นการพนนั แต่ถา้มีส่วนเก่ียวข้องกบัรางวลัแม้จะนอ้ยนิดก็ถือว่าเป็นการพนนั ดงันัน้หากต้องการ

แข่งขันชิงรางวลัผู้จัดต้องหารางวลัจากที่อื่นเตรียมไว้ และไม่ควรก าหนดค่าสมคัรเกินความจริง

หากใหเ้หตผุลว่าค่าสมคัรเพือ่บริหารจดัการในเร่ืองการแข่งขนัจริงๆอย่างที่อา้งถึง” 

ดาโต๊ะรอมลี ดาโต๊ะยตุิธรรม จงัหวดันราธิวาส และอุสต้าสอบัดลุรอซกั รองผู้ อํานวยการ

โรงเรียนอตัตซักียะฮ จงัหวดันราธิวาส(สมัภาษณ์เม่ือ 4 พฤศจิกายน 2558) ให้ความเห็นเก่ียวกบั

เร่ืองนีค้ล้ายกันว่า “ผมเห็นว่าการแข่งขันนกทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นนกเขาชวา นกกรงหวัจุก 

ตลอดจนการแข่งขนัตกัแตนจ้ิงรีดที่นิยมแข่งขนักนัระยะหน่ึงในพืน้ที่ภาคใต้ ในทศันะของท่านถือ
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ว่าเป็นการพนนัตามหลกัการอิสลาม ทัง้นี้เนื่องจากมีการจ่ายค่าเสาหรือค่าสมคัร แล้วน าเอาเงิน

ค่าสมคัรดงักล่าวมาเป็นรางวลัแก่ผู้ชนะ ส่วนผู้แพ้ก็กลบับ้านมือเปล่า ดงักล่าวนี้ถือเป็นการพนนั

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถ้าหากสามารถหารางวัลจากที่อื่นทั้งตัวเงินหรือถ้วยรางวัลซ่ึงไม่ได้

เก่ียวข้องกบัค่าเสาหรือค่าสมคัรก็ถือว่าพอให้อภยัได้ กล่าวคืออาจจะปลอดภยัจากการพนนัตาม

หลกัการอิสลาม” 

นกัวิชาการกลุ่มนีไ้ด้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ ท่ีต้องการเลีย้งนกเพ่ือการแข่งขนัว่า ผู้ ท่ีประสงค์

จะเลีย้งนกควรดแูลนกท่ีตนเองขงัไว้ในกรงให้เป็นอย่างดี ทัง้เร่ืองอาหารการกิน หรือนํา้แก่นก ผู้

เลีย้งต้องหลีกเล่ียงทกุอย่างท่ีเป็นการทรมานสตัว์ ตลอดจนการให้โอกาสแก่สตัว์ได้หาคูข่องมนัไม่

วา่จะเป็นตวัผู้หรือตวัเมียก็ตาม 

นอกจากนีไ้ด้เสนอแนะแก่ผู้จดัการแขง่ขนัวา่ ต้องหลีกเล่ียงการเอาเงินคา่เสาหรือคา่สมคัร

ไปข้องเก่ียวกับของรางวัลอย่างเด็ดขาด เพราะหากใช้เงินค่าสมัครไปซือ้ของรางวัลเป็นต้นการ

แข่งขนันัน้ก็จะเป็นการพนันโดยปริยาย นอกจากนีท้างผู้จัดจะต้องบอก แจ้งให้ผู้แข่งให้ชดัว่าค่า

สมคัรไมไ่ด้เอาไปซือ้รางวลัแตเ่อาไปบริหารจดัการ หรือบริจาคให้โรงเรียน หรือศนูย์เด็กกําพร้าเป็น

ต้น หากผู้จดัชีแ้จงท่ีไปท่ีมาของรางวลัให้ชดัว่าไม่ได้เก่ียวข้องกบัของรางวลัก็ถือว่าไม่เป็นการพนนั

แม้จะมีคา่สมคัรก็ตาม เพราะทกุคนท่ีไปร่วมแข่งตัง้ใจจะไปช่วยเหลือหรือบริจาคผ่านการสมคัรคา่

โยงนก ส่วนรางวลัก็ระบุให้ชดัว่ามาจากหน่วยงานใดไม่ได้เก่ียวกบัคา่สมคัรแตอ่ย่างใด ในกรณีนี ้

ถือวา่ไมใ่ชเ่ป็นการพนนั แตห่ากคา่สมคัรมีส่วนเก่ียวข้องกบัรางวลัถือว่าเป็นการพนนั ไม่ว่าจะเป็น

การแขง่ขนัใดๆก็ตาม แตเ่พ่ือความปลอดภยัดาโต๊ะยตุธิรรม จงัหวดันราธิวาสฝากบอกแก่คนท่ีชอบ

เลีย้งนกกรงหวัจกุหรือนกเขาชวาผ่านทีมวิจยัว่า ควรจะเลิกเลีย้งเลิกแข่งเพราะสุ่มเส่ียงกบัหะรอม

หรือบญัญัติห้ามในหลกัการศาสนาอิสลามและเม่ือเป็นเช่นนัน้ก็ไม่พ้นจากการเป็นบาป อยากจะ

เสนอให้ผู้ ท่ีชอบเลน่นกไปสนใจสิ่งอ่ืนดีกวา่ท่ีไมสุ่ม่เส่ียงกบัความผิดตามท่ีกลา่วมา  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “นกกรงหวัจุก” พนนัพืน้บ้านในสงัคมมุสลิมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ในครัง้นีมี้วัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาการเลีย้งนกกรงหัวจุกในสังคม
มุสลิมสามจงัหวดัภาคใต้ ศึกษาวิวฒันาการและรูปแบบการแข่งขนันกกรงหัวจุกในสงัคมมุสลิม
สามจงัหวดัภาคใต้ ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการแข่งขนันกกรงหวัจุก และศึกษาความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนกัวิชาการมสุลิมตอ่การแขง่ขนันกกรงหวัจกุในสงัคมมสุลิมสามจงัหวดัภาคใต้  

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ  ( Qualitative Research )  เก็บขอมลูโดยการ
สมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง และจดัเวทีเลือกเปล่ียนความคิดเห็น แล้วน าเสนอในรูปแบบรายงานการ
วิจัยเชิงพรรณนา นอกจากนีผู้้ วิจัยได้ศึกษาเอกสาร วิเคราะห์หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกบัการพนนัในหลกัการอิสลามและความเห็นของนกัวิชาการเก่ียวการพนันในรูปของการ
แขง่ขนัทัว่ไปเพ่ือวิเคราะห์การพนนัในการแขง่ขนันกกรงหวัจกุ ส่วนการเก็บข้อมลูภาคสนาม ผู้วิจยั
ได้ท าการส ารวจชมุชน ลงพืน้ท่ีท าการสงัเกตแบบมีสว่นร่วม การสมัภาษณ์เชิงลึกโดยจะสมัภาษณ์
ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการแขง่ขนันกกรงหวัจกุ จากการศกึษาสามารถสรุปผลการวิจยัดงันี ้

5.1.สรุปผลการวิจัย   

จากการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูภาคสนาม ด้วยการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม การสมัภาษณ์เชิงลึก

สามารถสรุปผลการวิจยัจ าแนกตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ดงันี ้

5.1.1. ประวัติความเป็นมาการเลีย้งนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิมสามจังหวัด

ภาคใต้ 

ในประเทศไทยเร่ิมนิยมเลีย้งประมาณ พ.ศ. 2504 จดุเร่ิมต้นของการเลีย้งนกกรงหวัจกุใน 

ประเทศไทย เกิดจากชาวจีนท่ีเข้ามาท าการค้าขาย กบัประชาชนชาวมสุลิมในตอนใต้ของประเทศ 

น านกชนิดนีต้ิดมาทางเรือส าเภา และได้ท าการ แนะน าวิธีการการเลีย้ง ดแูล รวมถึงเร่ืองอปุนิสยั

ของนก เพลงร้องของนก และถ่ายทอดรายละเอียดอ่ืน ๆ ของนกชนิดนีใ้ห้แก่ชาวมสุลิมท่ีมีพืน้ฐาน

การเลีย้งนกเพ่ือฟังเสียงร้องเช่นกนั (นกเขาชวา) จนชาวมสุลิมบางกลุ่มหนัมาเร่ิมเลีย้งนกกรงหวั

จกุ และเม่ือขา่วการเลีย้งนกกรงหวัจกุของชาวมสุลิม แพร่หลายออกไป ประชาชนทัว่ไปทางภาคใต้

จงึเร่ิมเลีย้งนกกรงหวัจกุเพ่ือฟังเสียงร้องมากขึน้ และจากท่ีเลีย้งเพ่ือฟังเสียงร้องได้พฒันาเป็นเลีย้ง
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เพ่ือท าการแข่งขนัโดยมีการจดัประกวดประชนัเสียงนกกรงหวัจุกขึน้ในภาคใต้และได้ขยายมาสู่

กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2524 โดยกลุม่คนทางภาคใต้น าการแข่งขนัมาเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จกั ซึ่ง

ท าการจดัการแข่งขนัขึน้ในกรุงเทพมหานครเป็นครัง้แรกท่ีตลาดนดั  สวนจตจุกัร ตัง้แตน่ัน้เป็นต้น

มากระแสความนิยมแขง่ขนัประชนัเสียง ของนกกรงหวัจกุได้ขยายตวักว้างขึน้ 

ส่วนในพืน้ท่ีภาคใต้นกกรงหวัจกุเป็นท่ีนิยมของคนในพืน้ท่ีมายาวนาน โดยได้รับอิทธิพล

มาจากประเทศเพ่ือนบ้านอย่างอินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย แตก่ารเลีย้งนกกรงหวัจกุในภาคใต้

ของไทยเร่ิมต้นเม่ือใดไมป่รากฏ ทราบแตเ่พียงวา่เป็นท่ีนิยมเลีย้งกนัมานานแล้วเรียกได้ว่าการเลีย้ง

นกกรงหวัจกุได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวฒันธรรมพืน้บ้านภาคใต้รวมถึงเป็นกีฬาอย่าง

หนึ่งของคนภาคใต้ไปแล้ว โดยเฉพาะสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีติดกบัมาเลเซีย คือ นราธิวาส 

ปัตตานี และยะลา ซึ่งการเลีย้งนกชนิดนีเ้ป็นเหมือนหนึ่งในวัฒนธรรมและวิถีการด ารงชีวิตของ

ผู้คนในพืน้ท่ีนี ้ 

ชาวบ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นิยมเลีย้งไว้ดูเล่น  เพลิดเพลินสนุกสนานเป็น

เวลานานแล้ว จากการบอกเล่าของผู้ เลีย้งนกกรงหวัจกุบางท่านเล่าว่า  สมยัก่อนช่วงฤดกูารถือศีล

อดในแตล่ะวนั มีความรู้สึกว่าเวลายาวกว่าช่วงเวลาปกติจึงเลีย้งนกกรงหวัจกุไว้ท่ีบ้านเพ่ือความ

เพลิดเพลิน ช่วงเวลาท่ีรู้สึกร่างกายอ่อนเพลียและกระหาย จะได้ใช้เวลาหมดไปด้วยกิจกรรมและ

ความเพลิดเพลินกบัการเลีย้งนกกรงหวัจกุ แตใ่นยคุนัน้การเลีย้งนกกรงหวัจกุยงัไม่ได้รับความนิยม

เท่ากับการเลีย้งนกเขาชวา แต่เม่ือราคานกเขาชวามีราคาสูงขึน้ ท าให้ชาวบ้านท่ีไม่มีเงินทุน

เพียงพอ จงึเร่ิมนิยมเลีย้งนกกรงหวัจกุอย่างแพร่หลายราว 20 ปีท่ีผ่านมาจนเป็นท่ีนิยมเลีย้งกนัทกุ

วยั เกือบทกุครอบครัวจะแขวนนกกรงหวัจุกไว้หน้าบ้าน จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม

ของชาวบ้านในยคุปัจจบุนั  

การซือ้ขายนกกรงหวัจกุเกิดขึน้หลายแห่งในจงัหวดัปัตตานี ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุ คือ หมู่บ้าน

กแูบอีเต๊ะ อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี ตลาดแห่งนีเ้กิดขึน้มาประมาณ 20 กว่าปี จะมีพ่อค้าคน

กลางรับซือ้นกมาจากทัว่ทุกภาคของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือมาส่งตอ่ให้กบัพ่อค้า

รายยอ่ยท่ีหมูบ้่านกแูบอีเต๊ะ  
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ปัจจบุนัในพืน้ท่ีสามจงัหวดัการเลีย้งนกกรงด ูซบเซา เบาบาง ไม่เหมือนในอดีต 2-3 ปี ท่ี

ผา่นมา หากแตแ่ตก่ลบัมาคกึคกัในพืน้ท่ีภาคใต้ตอนบนแทน จากการสมัภาษณ์เชิงลึกได้ข้อมลูว่า

สาเหตท่ีุการเลีย้งนกกรงหวัจกุดซูบเซาลงเพราะคนไม่มีก าลงัซือ้เน่ืองจากราคายางถกู ตอนท่ีราคา

ยางแพงคนในพืน้ท่ีมีเงินซือ้นกมาแข่งกัน ส่วนคนท่ีพอมีเงินหนัไปเล่นนกเขาชวาเหมือนเดิม คนท่ี

ไม่มีฐานะไม่สามารถซือ้นกเขาชวามาเลีย้งได้เพราะมีราคาแพงหลกัหม่ืนเป็นอย่างต ่า แต่นกกรง

หวัจุกคนธรรมดาก็สามารถเลีย้งได้เน่ืองจากราคานกกรงหวัจุกมีตัง้แต่หลกัร้อยบาทขึน้ไป  บ้างก็

บอกว่าเพราะกรรมการการตดัสินแพ้ชนะมีการช่อโกง กรรมการรับเงินใต้โต๊ะบ้างจึงเกิดการไม่

พอใจและเลิกเลีย้งในท่ีสดุ บางรายก็หยดุเลีย้งเพราะเข้าใจวา่ผิดหลกัการศาสนา เป็นต้น  

5.1.2 วิวัฒนาการและรูปแบบการแข่งขันนกกรงหัวจุกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จากการศึกษาเอกสารและลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์เก่ียวกับประวตัิการแข่งขนันกกรงหวัจุกใน

พืน้ท่ีสามจงัหวดัภาคใต้ พบว่า ประมาณ ปี พ.ศ. 2504 ท่ีภาคใต้แต่ก่อนจะน ามาเล่นให้นกตีกัน

ตอ่สู้กนัแบบเดียวกบัไก่ชนแพะชนววัชนเร่ิมท่ีจงัหวดัสตลูก่อนแล้วแพร่กระจายไปท่ีจงัหวดัสงขลา 

นครศรีธรรมราช กระบี่ และนราธิวาส โดยจบันกป่ามาจิกตีกนัด้วยการปล่อยในกรงขนาดใหญ่ให้

นกกรงหัวจุก 2 ตวั จิกตีกันเน่ืองจากนิสัยเดิมนกกรงหวัจุกเป็นนกดุร้ายชอบจิกตีเอาชนะกัน 

กระทัง่มีพ่ีน้องมสุลิมท่ีอ าเภอสุไหงโกลก จงัหวดันราธิวาสได้น านกกรงหวัจกุไปตอ่สู้ ตีกนัท่ีรัฐกลนั

ตนัประเทศมาเลเซีย  

กระทั่ง พ.ศ. 2515 ชาวจงัหวดัสงขลาได้คิดเล่นแบบใหม่โดยให้แข่งขนัเสียงร้องแบบ

เดียวกบัแข่งขนัเสียงนกเขาชวาโดยคิดกติกาการแข่งขนัไว้ 2 แนวทางใช้วิธีปลดนกท่ีไม่ร้องออก

จากสนามแข่งขนักบัแข่งขนั 4 ยกเพ่ือหานกท่ีร้องชนะ เร่ิมมีการแข่งขนัเสียงร้องของนกกรงหวัจกุ

ครัง้แรกท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เม่ือ พ.ศ. 2519 และใน พ.ศ. 2520  

การแขง่ขนัเสียงร้องของนกกรงหวัจกุได้แพร่กระจายมาท่ีจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ภูเก็ต พงังา

กระบี่ สตลู สงขลา นราธิวาส ต่อมาการแข่งขนัเสียงร้องของนกกรงหวัจุกได้แพร่หลายมาท่ีภาค

กลาง ท่ีกรุงเทพฯมีการตัง้ชมรมนกกรงหวัจกุเป็นแห่งแรกและได้จดัแข่งขนันกกรงหวัจกุครัง้แรกท่ี

สวนจตจุกัรเม่ือ พ.ศ. 2524 และเร่ิมมีการตัง้ชมรมตา่งๆไปในทกุๆจงัหวดัในภาคกลางและแพร่ไป

ทางภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงใหม่ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ฯลฯ ส่วนท่ีภาคอีสานมี

คอ่นข้างน้อย 



64 
 

การแขง่ขนันกกรงหวัจกุได้รับการยอมรับวา่เป็นกีฬาชนิดหนึง่ท่ีมีผู้คนให้ความสนใจ ในแต่

ละวนัผู้ เลีย้งนกจะตระเวนไปแข่งขนักันทัง้สปัดาห์ในแต่ละต าบล ส่วนระดบัอ าเภอจะมีรายการ

แขง่ขนัเป็นโซนๆไป มีชมรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบั  นกกรงหวัจกุทัว่ประเทศนบัเป็นร้อยๆ ชมรม และสิ่งท่ี

ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอ่ืนใดก็คือ การได้รับการโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยเป็นรางวัลแก่ผู้ ท่ีชนะการ

แขง่ขนั  

การแขง่ขนันกกรงหวัจกุในสามจงัหวดัชายแดนใต้เกิดขึน้มานานกว่าสามสิบปีมาแล้ว แต่

การแข่งขนัในอดีตมีการแข่งขนัเสียงโท๊ด อย่างเดียว หมายถึงขอให้ออกเสียง ก็นบัว่าเป็นคะแนน

แล้ว ไมเ่หมือนกบัปัจจบุนัท่ีก าหนดการแข่งขนัเป็นประเภทตา่งๆ เช่นการแข่งขนัประเภทโท๊ดเสียง

การแขง่ขนัประเภทมาราทอน และการแขง่ขนัประเภทเสียงทอง 

การแข่งขนัประเภทโท๊ดเสียง เป็นการแข่งขนัยคุแรก ซึ่งจะมีรูปแบบการแข่งขนัการแปล่ง

เสียงของนกกรงหวัจุกออกมาโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นวรรคๆ เพียงแคอ่อกเสียงให้ได้ยินก็ได้คะแนน 

การแขง่ขนัในปัจจบุนัทัว่ไปของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะมีรูปแบบของการแข่งขนั การแป

ลง่เสียงออกมาเป็นวรรคๆ ซึง่แตล่ะวรรคมีสามค าท่ีตดิตอ่กนัจงึจะได้นบัว่าเป็น 1 คะแนน   

การจบัเวลาจะใช้กะลาท่ีมีรูใส่ลงไปในน า้เม่ือกะลาจมก็ถือเป็นหมดยก  หากเราจะวดักับ

เวลาในนาฬิกา จะวดัได้ประมาน 18-20 วินาที ตอ่ยก และจะมี 4 ยก และต้องการเพียง 8 คะแนน 

มีบางสถานท่ีต้องการ 10 คะแนน ภายใน 4 ยก แล้วจะมาแขง่ขนัรอบชิงชนะเลิศโดยการแข่งขนัจะ

เหมือนกบัรอบแรก โดยมี 4 ยก ต้องการเพียง 8  หรือ 10 คะแนนเชน่กนั 

สว่นการแขง่ขนัอีกประเภทหนึ่ง คือการแข่งขนัประเภทมาราทอน ซึ่งเป็นการแข่งขนัโดยมี

รอบเดียวจบ นกตวัไหนท่ีได้เปลง่ออกเสียงได้มากท่ีสดุในเวลาท่ีก าหนดให้ จะเป็นผู้ชนะ โดยนบั 1 

วรรค 1 คะแนน ซึง่จะใช้เวลาโดยใช้กะลาท่ีมีรูใสในน า้เป็นตวัวดัเวลาเชน่กนั 

ส่วนการแข่งขนัประเภทท่ีสาม เป็นการแข่งขนัประเภทเสียงทอง ซึ่งประเภทนีจ้ะมีความ

ซบัซ้อนนิดหนอ่ย โดยจะดถูึงบคุลิกพร้อมกบัเสียงของนกกรงหวัจกุท่ีเปลง่ออกมาได้ชดัเจน  

การแข่งขันนกกรงหัวจุกมีงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ 

อบจ. ในแตล่ะปีได้งบสนบัสนนุชมรมผู้ เลีย้งนกกรงหวัจกุเป็นเงินถึงหกแสนบาท สนบัสนนุในส่วน

ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม เพ่ือให้ทางชมรมน าไปเป็นทนุในการจดัการแข่งขนัในแตล่ะโซน การให้

เงินสนบัสนนุชมรมนกกรงหวัจกุท าให้ได้เปรียบทางการเมืองอีกด้วยเพราะคนท่ีเลีย้งนกกรงหวัจกุมี

ทกุระดบัและเกือบทุกพืน้ท่ี ในแต่ละโซนจะมีการจดัการแข่งขนัมีการจดัเวลาไว้ในแตล่ะเดือนจะ
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จดัท่ีไหนจังหวดัไหน มีตารางประจ าปีชัดเจน  ดงันัน้ในส่วนของอ าเภอเทพาส่วนใหญ่จะมีการ

เลีย้งนกไว้เพ่ือการแข่งขนั บางคนก็ยึดเป็นอาชีพไปเลยก็ว่าได้เพราะนกกรงหวัจุกบางตวัมีราคา

หลกัล้าน  

การแข่งขันนกกรงหัวจุกมีการจัดขึน้อย่างแพรหลายในพืน้ท่ี เช่น การจัดการแข่งขันท่ี

สนามเอเชียจงัหวดัยะลา การจดัการแข่งขนัท่ีสนามศนูย์เยาวชนจงัหวดัยะลา การจดัการแข่งขนัท่ี

สนามกีฬากลาง อ าเภอบนันงัสตา โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนบัสนุน ให้การแข่งขนัอย่างเต็มรูปแบบ 

เชน่ ศอ.บต. และสภาจงัหวดัยะลา เป็นต้น  

สนามการแขง่ขนันกกรงหวัจกุจะจดัขึน้ในชมุชน ซึ่งกลายเป็นกิจกรรมประจ าหมู่บ้านท่ีจะ

รู้กนัในกลุม่ผู้ เลีย้งนก บางชมุชนจดั 1 วนั บางชมุชนจดั 2 วนัตอ่สปัดาห์ ซึง่เป็นสนามเล็กๆ เพ่ือฝึก

นกให้เคยชินกบัสนาม ถือวา่เป็นสนามประลองนก ก่อนท่ีจะน านกเข้าร่วมการแขง่ขนัสนามใหญ่ 

รูปแบบการแข่งขันนกกรงหัวจุกท่ีจัดขึน้  เร่ิมด้วยการสมัคร ซึ่งมีการสมัครตามอัตราท่ี

ก าหนดไว้ ของแต่ละสนามของการแข่งขนั เช่น 50,60,100,300,1000 จนถึงหลกัหม่ืนบาท ตาม

ข้อตกลงและรางวลัท่ีจะได้รับ โดยปกติถ้าแข่งซ้อมตามหมู่บ้านหรือระดบัต าบล ค่าสมคัรก็อยู่ท่ี

50,60ไมเ่กิน 100บาท ผู้ชนะก็จะได้เป็นเงินประมาณ 1000 หรือ 500 บาทตามล าดบั ระดบัอ าเภอ

ท่ีชมรมเป็นผู้จดัก็มีรางวลัสงูขึน้ ประมาณ 3000 บาท คา่สมคัรก็สงูขึน้เช่นกนั โดยปกติแล้วถ้าคา่

สมคัรหลกัสิบ รางวลัไมเ่กินหนึง่พนั ถ้าคา่สมคัรหลกัร้อย รางวลัก็จะอยู่ท่ีสองสามพนัถึงห้าพนั คา่

สมคัรหลักพันรางวัลก็เป็นหม่ืน บางสนามค่าสมัครถึงหม่ืน เช่นล่าสุดท่ีภูเก็ตค่าสมคัร 25,000 

บาท รางวลัท่ีหนึง่ก็ 100,000 บาท  

5.1.3.ผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิมสามจังหวัด
ภาคใต้  

จากการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูด้วยการสงัเกตและสมัภาษณ์ พบว่า โดยรวมการเลีย้งและการ

แข่งขันนกกรงหัวจุกถือว่าไม่กระทบต่อครอบครัวมากนัก เพราะนักเล่นนกมืออาชีพส่วนใหญ่

หมายถึงนักล่ารางวัล จะเป็นคนมีเงินจึงไม่กระทบต่อการเลีย้งดูครอบครัวโดยเฉพาะในด้าน

การเงิน หากมีบ้างก็เร่ืองเวลาท่ีอยู่กับครอบครัวอาจลดลงบ้าง แตส่่วนมากครอบครัวรับได้เพราะ

นกท่ีเลีย้งสามารถหาเงินให้ครอบครัวได้เป็นกอบเป็นก า บางรายผอ่นรถ ผอ่นบ้านจากเงินแขง่นก 
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ส่วนนกัเล่นนกสมคัรเล่น กล่าวคือผู้ ท่ีเล่นนกตามกระแสลงสนานแข่งระดบัหมู่บ้านนานๆ

สกัครัง้ คนกลุ่มนีเ้ม่ือความนิยมลดลงก็จะเลิกเลีย้งไป ท่ีมีแขวนอยู่หน้าบ้านก็เพราะซือ้มาแล้วก็

เลีย้งเพ่ือความสวยงาม ฟังเสียงเล่นๆยามเลิกงานเท่านัน้ ไม่ได้เอาจริงเอาจงัหรือทุ่มเทให้นกมาก

นกั 

ส่วนปัญหาท่ีเกิดขึน้และอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวบ้างจากการเลีย้งนกกรงและการ

แข่งขนันกกรงนัน้ ได้ข้อมูลว่าหากจะมีผลกระทบก็ต่อเม่ือภรรยาไม่เข้าใจกันกับเรา เช่นอาจเกิด

ความรู้สกึโกรด ไมพ่อใจเม่ือโดนคนในครอบครัวห้ามไม่ให้ไปแข่งขนันกกรงหวัจกุ แตห่ากมีเงินพอ

ก็ไมเ่ป็นไร อีกอยา่งถ้าเราเคลียงานเราทกุอยา่งเสร็จเรียนร้อยก็ไมอ่ยากให้ถกูห้ามเชน่กนั 

 โดยปกติก็มีผลกระทบกบัครอบครัวอยู่บ้างเล็กน้อยโดยเฉพาะเวลาท่ีต้องไปเอาใจใส่ดแูล
นกกรงหวัจกุ แตผ่มก็ไมส่ามารถจะหกัห้ามใจไมใ่ห้เลีย้งหรือแขง่ขนันกกรงได้ เพราะด้วยท่ีว่ามนัให้
ความเพลิดเพลินแก่ผม แต่ในตัวผม ผมสามารถควบคุมสถานการณ์ครอบครัวไว้ได้ไม่ถึงกับ
กระทบกระทัง่มากจนเกินไป ด้วยท่ีว่าผมรักและชอบท่ีจะเลีย้งนกหรือแข่งขนันกกรงหวัจุก ผมว่า
ในฐานะการเงินทางครอบครัวนัน้ก็ไม่คอ่ยดีขึน้สกัเท่าไร มีแตจ่ะลด เพราะต้องซือ้โน้นซือ้นีส้ารพดั
อาหารให้แก่นก บ้างก็ถูกขโมยบ้างก็มีท าให้สิ่งท่ีลงทุนซือ้นกนัน้ก็สูญเปล่าเสียเงินไปฟรีๆแต่ผม
ชอบเลีย้งมนัแม้ต้องซือ้อาหารหรืออย่างอ่ืนให้แก่มนัเพราะรักชอบจะให้ท าไงได้” 

ผู้ ชายบางคนรักและชอบเลีย้งนกเป็นชีวิตจิตใจ และบางทีท าให้เกิดปัญหากันใน
ครอบครัวตามมาเช่นเร่ืองการเงิน แต่ในความคิดผม การเลีย้งนกกรงหัวจุกไม่ได้ส่งผลต่อชีวิต
ครอบครัวของผมแตป่ระการใด เพราะเราเลีย้งมนัอยา่งถกูวิธี และแบง่เวลาเล่นกบัมนัอย่างถกูต้อง
ว่าเวลาไหนท างาน ไม่ใช่จดจ่ออยู่กับนกโดยไม่ใส่ใจเร่ืองท ามาหากินต่างๆท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตครอบครัวของผม และผมเลีย้งดมุนัเลน่กบัมนัก็ในชว่งท่ีเวลาว่างๆ การแข่งขนันกกรงหวัจกุนัน้
เป็นเร่ืองท่ีท่ีคนสมัยนีน้ิยมเล่นกันหลงใหลในตัวมัน แต่ถามว่าเม่ือมีเยาวชนหรือญาติๆขอร่วม
แขง่ขนัด้วยนัน้ผมเองก็ไมไ่ด้ขดัข้องอะไร” 

มีความเห็นเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดจากการเลีย้งและแข่งขนัว่า “ปัญหาท่ีพบบอ่ยครัง้ใน

ครอบครัวคนสมัยนี ้บางครอบครัวเกิดจากสาเหตุการเลีย้งนก การท่ี ฝ่ายชายใส่ใจต่อนกมาก

เกินไป ยุ่งอยู่กับนกตลอดเวลา ท าให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมา เช่นทะเลาะกบัภรรยาบ้างเป็น

ต้น แตเ่ม่ือได้รับรางวลัติดไม้ติดมือก็ดีไป แตถ้่าแพ้หรือไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือก็เครียด ทะเลาะกัน

เป็นต้น ถามวา่เม่ือมีเยาวชนหรือญาติต้องการเลีย้งหรือขอเข้าร่วมแข่งขนันกด้วย ผมว่าผมไม่เห็น
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ด้วยท่ีจะสนบัสนนุ เพราะมนัไม่เกิดประโยชน์แตอ่ย่างใดท่ีเยาวชนจะหนัมาเล่นนกกนั เอาเวลาไป

ใส่ใจเร่ืองอ่ืนท่ีดีกว่านีน้่าจะดีกว่า และผมเองก็ไม่คิดท่ีจะสนบัสนนุด้วย  ความรู้สึกของผมเม่ือถูก

ห้ามจากคนในครอบครัวไม่ให้ไปแข่งขนันกกรงหัวจกุนัน้ ผมเองก็รู้สึกเครียดอยู่เหมือนกนั เม่ือถูก

ห้ามในสิ่งท่ีชอบ ในเม่ือเราท างานของเราเสร็จแล้ว เคลียงานหมดแล้ว แตห่ากมาห้ามเน่ืองจากว่า

เราเองก็ท างานยงัไมเ่สร็จก็ไมเ่ป็นไร ห้ามกนัได้ไมว่า่กนั” 

ข้อมูลท่ีน่าแปลกใจว่า “การเลีย้งนกหากถึงขัน้บ้ากับนกก็ย่อมต้องกระทบต่อครอบครัว

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ผมเคยเห็นคนท่ีเลีย้งนกนอนเฝ้านก การมุ้งให้นก เวลาตวัเองป่วยก็ต้องเอา
นกแขวนไว้บนท่ีหวันอน เม่ือได้ยินเสียงนกแม่ป่วยก็ลกุขึน้นัง่ด้วยความชอบกบัเสียงนก กระทัง่วนั

ตายยังตายพร้อมกับนกท่ีตัวเองช่ืนชอบแขวนอยู่ตรงหัวนอน กรณีแบบนีผ้มเช่ือว่ากระทบต่อ

ครอบครัว อาจจะไม่กระทบในด้านการเงินเพราะคนเล่นนกระดบันีม้กัจะเป็นคนรวย แต่กระทบ

เร่ืองเวลาในการอยูก่บัครอบครัวมากกวา่” 

5.1.4.ความเหน็และข้อเสนอแนะนักวิชาการมุสลิมฯเก่ียวกับการแข่งขันนกกรงหัว

จุก 

จากการสัมภาษณ์ผู้ รู้และนักวิชาการศาสนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เก่ียวกับการ

แข่งขนันกกรงหวัจกุ พบว่า นกัวิชาการรุ่นใหม่ท่ีจบการศกึษาจากตา่งประเทศส่วนมากเห็นว่าการ

แขง่ขนัทกุประเภทถ้ามีคา่สมคัรและเอาเงินคา่สมคัรไปท าเป็นรางวลัถือเป็นการพนนั ไม่ว่าจะเป็น

การแขง่นกหรืออ่ืนๆแม้แตแ่ขง่ขนัฟตุบอลหากมีคา่สมคัรก็ถือวา่พนนั แม้จะเรียกว่าคา่สมคัรหรือคา่

เช่าเสาก็ตาม ส่วนอิหม่ามมสัยิด โต๊ะครู หรือบาบอปอเนาะส่วนมากเห็นว่าการแข่งขนันกกรงหวั

จกุเป็นการละเลน่ชนิดหนึง่ท่ีไมไ่ด้เรียกว่าการพนนั แตก่ารแข่งขนัหรือกีฬาจะเป็นพนนัหรือไม่อยู่ท่ี

การเดมิพนัหรือตอ่รองของผู้ เข้าแข่งขนัหรือไม่ก็ผู้ชม ไม่เก่ียวกบัการแข่งขนัแตอ่ย่างใด หากแตท่กุ

อยา่งท่ีมีการเดมิพนัถือวา่เป็นการพนนั  

จากการลงพืน้ท่ีหาค าตอบเก่ียวกบัหกุ่มหรือข้อชีข้าดของนกัวิชาการมุสลิมถึงการแข่งขนั

นก ไม่ว่าการแข่งขนันกกรงหวัจุก นกเขาชวา หรือนกบิลหลาดงซึ่งเป็นท่ีช่ืนชอบในหมู่คนเล่นนก

ปัจจบุนั ซึ่งผู้วิจยัได้ศึกษารูปแบบและกติกาการแข่งขนัตลอดจนพฤติกรรมตา่งๆในสนามแข่งขนั

นกกรงหวัจุก แล้วน าข้อมูลไปสอบถามนกัวิชาการมุสลิมในพืน้ท่ีว่าการจดัการแข่งขนัในรูปแบบ

ดงักลา่วเป็นการพนนัหรือไม ่
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ซึ่งจากสมัภาษณ์นกัวิชาการมสุลิมท่ีประกอบด้วย นกัการศาสนา บาบอปอเนาะ อิหม่าม 

อาจารย์มหาวิทยาลยั อุสต้าส และดาโต๊ะยุติธรรม ผู้ วิจยัได้ข้อมูลทัง้ผู้ ท่ีเห็นว่าการแข่งขนันกกรง

หวัจุกเป็นการพนนัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และนักการศึกษาบางท่านเห็นว่าไม่ใช่เป็นการพนันดงั

รายละเอียดตอ่ไปนี ้  

นกัวิชาการมสุลิมท่ีเห็นวา่การแขง่ขนันกกรงหวัจกุไมใ่ชก่ารพนนัโดยสว่นใหญ่ให้เหตผุลว่า

กรแขง่ขนันกรงหวัจกุและนกเขาชวาไม่มีการเดิมพนัหรือการตอ่รองของนกัแข่งแตอ่ย่างใด รวมทัง้

คนท่ีเข้าชมก็ไมไ่ด้มีการเดิมพนัว่านกตวัไหนจะเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะ จึงไม่ถือว่าเป็นการพนนั ส่วน

ค่าสมัครท่ีเรียกเก็บโดยผู้ จัดการแข่งขันถือว่าเป็นค่าเช่าเสาเพ่ือลงแข่งเท่านัน้ ไม่ใช่เงินเดิมพัน

ตามท่ีเข้ากนั สว่นรางวลัท่ีได้ก็มาจากฝ่ายท่ีจดัการแขง่ขนัไมใ่ชม่าจากผู้ เข้าแข่งขนั รางวลัท่ีได้นัน้ก็

ถือเป็นของก านนัจากผู้จดัแก่ผู้ ท่ีได้รับชยัชนะ ซึ่งเราไม่มีสิทธิหรือไม่จ าเป็นต้องรู้ว่าผู้จดัเอาเงินท่ี

ไหนเป็นรางวลัให้แก่เราผู้ชนะ นกัการศาสนาเหลา่นีเ้ช่ือวา่การแขง่ขนันกกรงหวัจกุไม่ใช่การพนนั ผู้

ท่ีมีความเห็นแบบนีโ้ดยมากจะเป็น โต๊ะครู บาบอปอเนาะ อิหม่ามรุ่นก่อนๆท่ีอาวุโสในพืน้ท่ี 

นอกจากนีบ้าบอปอเนาะบางท่านก็เลีย้งนก ทัง้นกกรง และนกเขาชวา เพ่ือการแข่งขันและล่า

รางวลัโดยเฉพาะ  

บางท่านให้ความเห็นว่าการแข่งขันนกกรงหัวจุกก็เหมือนกับการเลีย้ง บางคนก็บอกว่า

เลีย้งไมไ่ด้ บางคนบอกเลีย้งได้ อยูท่ี่การตัง้ใจมากกวา่ เชน่เดียวกนักบัการเอานกไปแข่งขนั ส าหรับ

อิหม่ามท่ีเห็นว่าไม่ใช่การพนนั ก็มักจะจัดการแข่งขันเพ่ือหาทุนสร้างโรงเรียนหรือมัสยิดเป็นต้น 

จากการสอบถามได้ข้อมลูวา่คณะกรรมการจงัหวดัสงขลาได้จดัการแข่งขนันกกรงหวัจกุเพ่ือหาทนุ

เข้ามสัยิด โดยให้ทกุมสัยิดในจงัหวดัช่วยส่งนกไปร่วมแข่งขนั คา่สมคัรท่ีได้ก็จะบริจาคให้มสัยิดท่ี

จดั บางท่านบอกว่าเงินคา่โยงหรือคา่เสาก็น าไปบ ารุงรักษาสนามมากกว่า บางสนามก็เอาเงินค่า

สมคัรเลีย้งอาหาร ข้าวมือ้เท่ียงแก่ผู้มาแข่งขนัด้วยไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ซึ่งแบบนีถื้อว่าไม่ใช่

การพนนัแตอ่ยา่งใด 

ส่วนนกัวิชาการมุสลิมท่ีเห็นว่าการแข่งขนันกกรงหวัจุกเป็นการพนัน ให้ความเห็นว่าทัง้

การเลีย้งและการแขง่ขนันกกรงถือเป็นสิ่งต้องห้ามในหลกัการอิสลาม เพราะนกกรงหวัจกุไม่ใช่สตัว์

เลีย้งโดยปกติวิสัยของมัน นกกรงหัวจุกเป็นสัตว์อยู่ในป่าแล้วจับมาขังไว้ในกรงถือว่าเป็นการ

ทรมานสตัว์ ซึ่งถือเป็นบญัญัติห้ามในอิสลาม เช่นเดียวกนักบัการแข่งขนัชิงรางวลั หากมีคา่สมคัร
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หรือค่าโยงหรือค่าเสาถือว่าเป็นการพนนัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ นอกจากรางวลันัน้ได้มาจากท่ีอ่ืน

หรือมีหนว่ยงานใดๆมาสนบัสนนุก็ถือว่าเป็นการแข่งขนั เพราะการพนนัหมายถึงการท่ีผู้แข่งทกุคน

วางเงินไว้เป็นรางวลัแล้วผู้ใดชนะก็ได้เงินนัน้ไปก็ถือวา่เป็นการพนนั 

บางทา่นให้ความเห็นวา่ถงึไมเ่ป็นการพนนัอยา่งท่ีบางคนอ้างวา่เป็นคา่เช่าเสาก็ยงัเข้าข่าย

ทรมานสตัว์อยูดี่ เพราะสตัว์ท่ีอิสลามอนญุาตให้แขง่ได้เป็นสตัว์เลีย้งโดยปกต ิเชน่ ม้า อฐู เทา่นัน้ 

บางท่านเห็นว่าการแข่งขันนกกรงหัวจุกหากมีค่าสมคัรถือเป็นการพนนั แต่ส าหรับคนท่ี

ชอบเลน่นกก็มกัจะเปล่ียนช่ือเรียกจากพนนัมาเป็นการแขง่ขนัเพ่ือให้ฟังดไูมผ่ิดหลกัการศาสนา แต่

ความจริงก็ไมอ่าจหลีกจากพนนัอยูดี่ในหลกัการอิสลามได้ แตห่ากไมมี่คา่สมคัร หมายถึงรางวลัมา

จากส่วนกลาง เช่น อบต. อบจ. ก็ถือว่าไม่เป็นการพนนั แต่ท่ีจัดการแข่งขนักันในพืน้ภาคใต้ส่วน

ใหญ่ถือเป็นการพนนั แม้จะมีผู้ รู้หรือบาบอปอเนาะบางทา่นร่วมแขง่ขนัด้วยก็ตาม  

บางท่านให้ความเห็นว่าการแข่งขนันกกรงหวัจุกเป็นการท าร้ายความรู้สึกฝ่ายตรงข้าม

โดยเฉพาะผู้ ท่ีแพ้ เพราะผู้ ร่วมแข่งทุกคนต่างก็ต้องการของรางวัลแต่กลับไม่ได้ทัง้ๆท่ีตัง้ใจและ

ลงทนุคา่สมคัรหรือคา่แขวนนกแบบนีถื้อว่าท าร้ายจิตใจ จึงถือว่าเป็นข้อห้ามในอิสลาม นอกจากนี ้

การลงทนุไปท่ีเล็กน้อยแตห่วงัเพ่ือรางวลัท่ีใหญ่กวา่ก็ถือวา่เป็นการพนนั  

 บางทา่นเห็นวา่การแขง่ขนันกทกุประเภท ไม่ว่าจะเป็นนกเขาชวา นกกรงหวัจกุ ตลอดจน

การแขง่ขนัตกัแตนจิง้รีดท่ีนิยมแขง่ขนักนัระยะหนึง่ในพืน้ท่ีภาคใต้ ถือว่าเป็นการพนนัตามหลกัการ

อิสลาม ทัง้นีเ้น่ืองจากมีการจา่ยคา่เสาหรือคา่สมคัร แล้วน าเอาเงินคา่สมคัรดงักล่าวมาเป็นรางวลั

แก่ผู้ชนะ ส่วนผู้แพ้ก็กลบับ้านมือเปล่า ดงักล่าวนีถื้อเป็นการพนนัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ แตถ้่าหาก

สามารถหารางวลัจากท่ีอ่ืนทัง้ตวัเงินหรือถ้วยรางวลัซึง่ไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัคา่เสาหรือคา่สมคัรก็ถือว่า

ไมใ่ชก่ารพนนั 

นกัวิชาการกลุ่มนีไ้ด้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ ท่ีต้องการเลีย้งนกเพ่ือการแข่งขนัและผู้ จดัการ

แข่งขันว่า ทุกคนต้องหลีกเล่ียงการทรมานสัตว์ในทุกด้าน อาหารการกินและการหาคู่ของนก

ส าหรับผู้ จัดการแข่งขนัต้องหลีกเล่ียงการเอาเงินค่าเสาหรือค่าสมัครไปข้องเก่ียวกับของรางวัล

อย่างเด็ดขาด เพราะหากใช้เงินคา่สมคัรไปซือ้ของรางวลัเป็นต้นการแข่งขนันัน้ก็จะเป็นการพนนั

โดยปริยาย  
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จากการวิเคราะห์ข้อมูล ทฤษฎีต่างๆจากเอกสารท่ีค้นคว้ามารวมกับการลงพืน้ท่ีสงัเกต

สนามแขง่ขนัจริงผู้วิจยัเห็นว่าการแข่งขนันกกรงหวัจกุรวมถึงนกเขาชวาหรือนกอ่ืนๆท่ีมีการแข่งขนั

ในแบบเดียวกนัสามารถมองได้สองมิต ิ

หากมองในมิติของหลกัการศาสนาว่าด้วยความหมายและเง่ือนไขการพนนัดัง่ท่ีกล่าวไว้
แล้วในบทท่ีสองก็ถือว่าการแข่งขันนกในรูปแบบท่ีท ากันอยู่ในสังคมมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้
กลา่วคือมีการลง/จา่ยคา่สมคัรเพ่ือลา่รางวลัถือเป็นการพนนั  

เช่นเดียวกันหากตีความตามนิยามการพนันท่ีแปลว่าการเข้าเล่นเพ่ือแสวงหาประโยชน์ 
โดยอาศยัการเส่ียงโชคด้วยไหวพริบและฝีมือ โดยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สิน การพนันเป็นการท่ี
บคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไปตกลงร่วมกนัท าการเส่ียงโชคเอาจากทรัพย์สินท่ีตนน ามารวมร่วมกนัเพ่ือ
พนนักนั และยงัเป็นอบายมขุอยา่งหนึง่ท่ีท าให้ประชาชนมวัเมาในการเส่ียงโชค จากนิยามดงักล่าว
ก็ถือวา่การแขง่ขนันกรงคือพนนัเชน่กนั  

รวมถึงหากเทียบกบัแบบคดักรองการติดการพนนัแบบง่ายๆ ประกอบด้วยข้อค าถาม  20 
ข้อ โดยหากตอบ “ใช”่ ตัง้แต ่7 ข้อขึน้ไปแสดงวา่บคุคลนัน้มีแนวโน้มท่ีจะมีปัญหาการเล่นการพนนั 
ท่ีส านกังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพออกแบบมาผู้ เล่น/แข่งขนันกกรงหวัจุกก็เข้า
ขา่ยตดิพนนัเชน่กนั 

หากมองในมิติของการมีส่วนร่วม การสนับสนุนของภาครัฐในการแข่งขัน  ทัง้ด้าน

งบประมาณ สถานท่ี และประธานในการจัด รวมถึงเม่ือพิจารณาจากบญัชีการพนนัท่ีระบุไว้ใน

พระราชบัญญัติการพนันก็ไม่พบว่าการแข่งขันนกรงหัวจุกไม่ถือว่าเป็นการพนัน หากแต่เป็น

ศลิปวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีทางภาครัฐสง่เสริมให้ประชาชนชว่ยกนัอนรัุกษ์ 

5.2 ข้อเสนอแนะจากกการวิจัย 

จากผลการวิจยัท่ีกลา่วมาข้างต้นผู้วิจยัขอน าเสนอข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

- มสุลิมทุกคนควรเคารพนกัวิชาการทัง้สองกลุ่ม ไม่ว่ากลุ่มท่ีเห็นว่าการแข่งขนันกกรง

หวัจกุไมใ่ชก่ารพนนั และกลุม่นกัวิชาการท่ีเห็นว่าเป็นการพนนัและไม่ควรดว่นสรุปใน

ประเดน็ท่ียงัไมช่ดัเจน 

- พ่ีน้องมสุลิมท่ีเลีย้งนกกรงหวัจกุหรือแขง่ขนัควรค านงึถึงภยัของมนั 

- ผู้ ท่ีประสงค์จะเลีย้งนกควรดแูลนกท่ีตนเองขงัไว้ในกรงให้เป็นอย่างดี ทัง้เร่ืองอาหาร

การกิน หรือน า้แก่นก ผู้ เลีย้งต้องหลีกเล่ียงทุกอย่างท่ีเป็นการทรมานสตัว์ ตลอดจน

การให้โอกาสแก่สตัว์ได้หาคูข่องมนัไมว่า่จะเป็นตวัผู้หรือตวัเมียก็ตาม 
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- เสนอแนะแก่ผู้ จัดการแข่งขัน ต้องหลีกเล่ียงการเอาเงินค่าเสาหรือค่าสมัครไปข้อง

เก่ียวกับของรางวลัอย่างเด็ดขาด เพราะหากใช้เงินค่าสมคัรไปซือ้ของรางวลัเป็นต้น

การแขง่ขนันัน้ก็จะเป็นการพนนัโดยปริยาย  

- ผู้จดัการแขง่ขนัควรจะต้องบอก แจ้งให้ผู้แขง่ให้ชดัวา่คา่สมคัรไมไ่ด้เอาไปซือ้รางวลัแต่

เอาไปบริหารจดัการ หรือบริจาค 

- มสุลิมควรจะลด ละ หรือเลิกเลีย้ง เลิกแข่งเพราะสุ่มเส่ียงกบัหะรอมหรือบญัญัติห้าม

ในหลกัการศาสนาอิสลามและเมื่อเป็นเชน่นัน้ก็ไมพ้่นจากการเป็นบาป  

- ผู้ ท่ีชอบเลน่นกควรไปสนใจสิ่งอ่ืนดีกวา่ท่ีไมสุ่ม่เส่ียงกบัความผิดบาป  

ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

จากการท าวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยัสนใจท่ีศกึษาวิจยัตอ่ไปในประเดน็ตา่งๆดงันี ้

- สถานการณ์การพนนัโดยรวมในสงัคมมสุลิมสามจงัหวดัภาคใต้ 

- เยาวชนมสุลิมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้กบัปัจจยัเส่ียงในการเลน่พนนั 

- ความสมัพนัธ์ระหวา่งยาเสพตดิกบัการพนนัในกลุม่เยาวชนมสุลิม  
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