บทที 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การศึ กษา “การศึ กษาธุ รกิ จการเลี ยงไก่ ชนในอําเภอเมื อง จังหวัดจันทบุ รี” ในครังนี
คณะผูว้ จิ ยั ได้อาศัยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที-เกี-ยวข้อง ดังต่อไปนี
1. ภูมิปัญญาท้องถิ-น
1.1 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ-น
1.2 ที-มาของภูมิปัญญาท้องถิ-น
1.3 การเกิดของภูมิปัญญา
1.4 องค์ประกอบของภูมิปัญญา
1.5 ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญา
1.6 การถ่ายทอดภูมิปัญญา
1.7 การจัดการภูมิปัญญาไทย
1.8 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ-น
1.9 ความหมายของการอนุรักษ์
1.10 การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ-น
1.11 ความหมายของการพัฒนา
2. ไก่ชน
2.1 ประวัติความเป็ นมา
2.2 ประเภทไก่พืนเมือง
2.3 การละเล่นไก่ชนในประเทศไทย
2.4 การเพาะเลียงไก่ชน
2.5 ประโยชน์ของการเลียงไก่ชน
2.6 ไก่ชนสายพันธ์ท่าพริ ก อําเภอเมือง จังหวัดตราด
2.7 ตลาดไก่ชน
3. งานวิจยั ที-เกี-ยวข้อง
3.1 งานวิจยั ต่างประเทศ
3.2 งานวิจยั ในประเทศ
ภูมิปัญญาท้ องถิน
ความหมายของภูมิปัญญาท้ องถิน
จากการศึกษาของผูเ้ ชี- ยวชาญ/นักวิชาการต่าง ๆ ถึ งความหมายซึ- งครอบคลุมคําว่า ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาพืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ-น และภูมิปัญญาไทย มีความหมาย ดังนี
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ยิ-งยง เทาประเสริ ฐ (2542 : 11) ภูมิปัญญาท้องถิ-นในภาพรวม หมายถึง ความรู ้ ความสามารถ
ทักษะ และประสบการณ์ที-เกิดจากการเรี ยนรู ้ การปรับตัว เลื อกสรร ปรุ งแต่ง สั-งสม และสื บทอด
กันมาเป็ นระยะเวลานานมีลกั ษณะเฉพาะที- แสดงถึ งความเป็ นท้องถิ- นที-เชื- อมโยงกันเป็ นองค์รวม
กับทุกๆ เรื- องในการดําเนิ นวิถีชีวิตของคนในท้องถิ-นให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับ
ยุคสมัย
พระมหาวีระยุทธ ประสาทนอก (2551 : 12) ภูมิปัญญา (Wisdom) เป็ นความคิดทางสังคม
ที-สาํ คัญอย่างยิง- ซึ- งสังคมจะดํารงอยูไ่ ด้ยาวนานย่อมต้องมีภูมิปัญญาด้วยกันทุกสังคม สังคมไทยถือเป็ น
สังคมแก่จึงปรากฏมีภูมิปัญญาเช่นนี จํานวนมาก ภูมิปัญญาเหล่านี นอกจากแสดงความเป็ นไทยแล้ว
ยังเป็ นเครื- องชีวัดความเจริ ญและพัฒนาการของคนในชาติ ทังนี เพราะภูมิปัญญาเป็ นสิ- งละเอียดอ่อน
ชาติที-เจริ ญ มีสังคมที-สงบสุ ข ไม่ระสํ-าระส่ ายและมีความเป็ นอิสระ จึงสามารถสร้ างสรรค์และสั-งสม
ภูมิปัญญาเฉพาะตนขึนมาได้
กุลวิตรา ภังคานนท์ และพัชรา อุยตระกูล (2531 : 9) ได้ให้ความหมายเกี-ยวกับภูมิปัญญา
คล้ายคลึงกันว่า ภูมิปัญญาเป็ นเรื- องที-ส-ังสมกันมาตังแต่อดี ตและเป็ นเรื- องของการจัดการความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคน คนกับสภาพแวดล้อม คนกับสิ- งเหนื อธรรมชาติโดยผ่านกระบวนการทางจารี ต
ประเพณี วิถีชีวติ การทํามาหากิน และพิธีกรรมต่าง ๆ เพื-อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์
เหล่านี เป้ าหมายคือเพื-อให้เกิ ดความสุ ขทังในส่ วนที-เป็ นชุ มชน หมู่บา้ น และในส่ วนที-เป็ นปั จเจก
ของชาวบ้านเหล่านี ถ้าหากเกิดปั ญหาทางด้านความไม่สมดุลกันขึนก็จะก่อให้เกิดความไม่สงบสุ ข
เกิดปั ญหาในหมู่บา้ นและชุมชน
ธวัช ปุณโณทก (2531 : 40-42) ยังกล่าวเสริ มว่าภูมิปัญญา หมายถึง ประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชี พ ในการศึกษาเล่าเรี ยน การที-ชาวบ้านรู ้ จกั วิธีการทํานา การไถนา การนําควายมาใช้
ในการไถนา การรู ้จกั นวดข้าวโดยใช้ควาย รู ้จกั สานกระบุง ตะกร้า เอาไม้ไผ่มาทําเครื- องใช้ไม้สอย
ในชี วิตประจําวัน รวมทังรู ้ จกั นําดิ นขีกระทามาแช่ นาต้
ํ มให้เดื อดแห้งเป็ นเกลื อสิ นเธาว์ ก็เรี ยกว่า
ภูมิปัญญาทังสิ น
ชลธิ รา สัตยาวัฒนา (2534 : 18) ภูมิปัญญาเป็ นผลึกขององค์ความรู ้ที-มีกระบวนการสั-งสม
สื บทอดกลัน- กรองกันมายาวนานมีที-หลากหลายไร้เอกภาพ แต่ประสมประสานกันจนเป็ นเหลี- ยมมณี
ที-จรัสแสงคงทนและท้าทายตลอดเวลา ความรู ้อาจจะไม่เป็ นเอกภาพ แต่ภูมิปัญญาจัดว่าเป็ นเอกภาพ
(Identity) นัน- เอง
ประเวศ วะสี (2530 : 5) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) เกิดจากการสะสม การเรี ยนรู ้
มาเป็ นระยะเวลานาน มี ลกั ษณะเชื- อมโยงกันไปหมดทุ กสาขาอาชี พไม่ แยกเป็ นวิช าแบบที- เรี ย น
ฉะนันวิช าเกี- ย วกับเศรษฐกิ จอาชี พ ความเป็ นอยู่ การใช้จ่า ย การศึ กษาวัฒนธรรมจะผสมผสาน
กลมกลืนเชื-อมโยงกันไปหมด
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สุ จารี จันทรสุ ข (2531 : 39) กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง วิธีการปฏิบตั ิซ- ึ งชาวบ้าน
ได้มาจากประสบการณ์แนวทางแก้ปัญหาแต่ละเรื- อง แต่ละประสบการณ์ แต่ละสภาพแวดล้อม ซึ- งจะมี
เงื-อนไขปั จจัยเฉพาะแตกต่างกันไป
พิมาน แม้นมินทร์ (2548 : 28) ได้ทาํ วิจยั แบบมีส่วนร่ วมในประเทศแถบอเมริ กาเหนื อได้
อธิ บายว่า ศาสตร์ ของประชาชนเรื- องพืนบ้าน ความรู ้ ประชาชน ภู มิ ปัญญาชาวบ้านนันเป็ นความรู ้
ชาวบ้านที-ผา่ นการปฏิ บตั ิมาแล้วอย่างโชกโชนเป็ นส่ วนหนึ- งของมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มนัน
ความรู ้ดงั กล่าวไม่ได้จดั เข้ารหัสเก็บไว้ แต่เป็ นความรู ้ที-ปฏิบตั ิได้ มีพลังและมีความสําคัญยิ-งช่วยให้
ชาวบ้านมีชีวิตอยู่รอดสร้ างสรรค์ การผลิ ต และช่ วยในด้านการทํางานเป็ นสิ- งที-สะสมมามากกว่า
ศตวรรษแล้ว เป็ นโครงสร้างความรู ้ที-มีหลักการมีเหตุและมีผลในตัวเอง
นอกจากคําว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน ยังมีการใช้คาํ ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ- น (Local Wisdom)
ซึ- งเป็ นองค์ ค วามรู ้ ค วามสามารถของชาวบ้า นที- ส-ั ง สม สื บ ทอดกัน มา อัน เป็ นศัก ยภาพหรื อ
ความสามารถที-จะใช้แก้ปัญหา ปรับตัว เรี ยนรู ้ และมีการสื บทอดไปสู่ คนรุ่ นใหม่คือแก่นของสังคม
ที-จรรโลงสังคมให้อยูร่ อดจนถึงปั จจุบนั (ยิง- ยง เทาประเสริ ฐ. 2542 : 14)
กระทรวงศึกษาธิ การ (2539 : 2) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ-น คือ ความรู ้ที-เกิดจาก
ประสบการณ์ในชี วิตของคนผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์จนเกิดปั ญญา และตกผลึก
เป็ นองค์ความรู ้ที-ประกอบกันขึนมาจากความรู ้เฉพาะหลาย ๆ เรื- อง ความรู ้ดงั กล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมา
ให้เป็ นศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ-นจัดเป็ นพืนฐานขององค์ความรู ้
สมัยใหม่ที- จะช่ วยให้เรี ยนรู ้ แก้ไขปั ญหา การจัดการ และการปรั บ ตัวในการดําเนิ นชี วิตของคน
ภูมิปัญญาท้องถิ- นเป็ นความรู ้ ที-มีอยู่ทว-ั ไปในสังคม ชุ มชน และในตัวของผูร้ ู ้ เอง หากมีการสื บหา
เพื-อศึกษา และนํามาใช้ก็จะเป็ นที-รู้จกั เกิ ดการยอมรับ ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่ คนรุ่ นใหม่ตามยุค
สมัยได้
กฤษณา วงศ์ษาสันต์ (2542 : 253) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ- น คือ ความรู ้
ประสบการณ์ ดงเดิ
ั มของประชาชนในท้องถิ- นที- ไ ด้รับ การถ่ า ยทอดสื บ ต่อกันมาจากบรรพบุ รุษ
หรื อถ่ายทอดต่อกันมาจากสถาบันต่างๆ ในชุมชน
จารุ วรรณ ธรรมวัตร (2543 : 1) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ- น คือ แบบแผน
การดําเนิ นชี วิตที-มีคุณค่าแสดงถึ งความเฉลี ยวฉลาดของบุคคลและสังคม ซึ- งได้ส-ังสมและปฏิ บตั ิ
สื บต่อกันมา ภูมิปัญญาจะเป็ นทรัพยากรมนุษย์หรื อองค์ความรู ้ก็ได้
ธวัช ปุณโณทก (2531 : 40) ได้ให้ความหมายไว้วา่ เป็ นความรอบรู ้ของชาวบ้านที-เรี ยนรู ้
และมีประสบการณ์สืบต่อกันมา ทังทางตรงคือ ประสบการณ์ดว้ ยตัวเองและทางอ้อมซึ- งเรี ยนรู ้จาก
ผูใ้ หญ่หรื อความรู ้ที-สะสมสื บต่อกันมา
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วุฒิเลิศ เทวกุล (2538 : 9) ได้ให้นิยามเกี-ยวกับภูมิป็นปั ญญาท้องถิ-นไว้วา่ เป็ นองค์ความรู ้
ทังหมดของชาวบ้าน ซึ- งได้มาจากการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์ เป็ นระยะเวลานาน และชาวบ้าน
ได้นาํ ความรู ้เหล่านันมาใช้ในการแก้ไขปั ญหาในการดําเนินชีวติ
สําเนี ยง สร้อยนาคพงษ์ (2539 : 23) ได้กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ-นมิใช่เป็ นการฉุ ดรังเพื-อการ
“กลับไปสู่ ” สังคมแบบดังเดิม หากเป็ นเพียงการถ่ายโยงประสบการณ์ซ- ึ งได้รับโดยตรงจากชาวบ้าน
ออกมานําเสนอให้ผทู ้ าํ งานพัฒนาทังหลาย ได้ตระหนักถึงภูมิปัญญาที-มีอยูใ่ นชาวบ้าน การปลูกสํานึ ก
รับรู ้ในคุณค่าทางการศึกษาของภูมิปัญญาท้องถิ-น จึงนับเป็ นเงื-อนไขในเบืองแรก ที-จะส่ งเสริ มให้เกิ ด
การมีส่วนร่ วมของท้องถิ-น หลักสู ตรและกระบวนการการเรี ยนการสอนจะต้องสัมพันธ์สอดคล้อง
ทังต่อพืนฐานแวดล้อมและปั ญหาของความต้องการในการพัฒนาประเทศไทยเพื-อให้มีความเจริ ญ
รุ่ งเรื องทังทางเศรษฐกิจและสังคมนัน
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ภูมิปัญญาท้องถิ-นไทยเป็ นองค์ความรู ้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ-น และรวมถึง
งานศิลปวัฒนธรรมพืนบ้านที-มีอยูใ่ นประเทศไทย แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี (กระทรวงพาณิ ชย์.
2552 : 9)
1. ภูมิปัญญาท้องถิ-นประเภทองค์ความรู ้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ-น เช่น การผลิ ตอาหาร
และเครื- องดื-ม การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์จากไม้ หิ น โลหะ แก้ว เซรามิค ดินเผา เครื- องหนัง และอื-นๆ
2. ภูมิปัญญาท้องถิ-นประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพืนบ้าน เช่น เรื- องเล่าพืนบ้าน กวีนิพนธ์
พืนบ้าน ปริ ศนา พืนบ้าน เพลงพืนบ้าน ดนตรี พืนบ้าน การฟ้ อนรําพืนบ้าน ละครพืนบ้าน จิตกรรม
พืนบ้าน ประติมากรรมพืนบ้าน หัตถกรรมพืนบ้าน เครื- องแต่งกายพืนบ้าน และสิ- งทอพืนบ้าน
ซึ- งกระบวนทัศน์ที-เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ-นจําแนกได้ 3 ลักษณะ คือ
2.1 ลักษณะที- 1 ภูมิปัญญาเกี-ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั ธรรมชาติ
แวดล้อม
2.2 ลักษณะที- 2 ภูมิปัญญาเกี-ยวกับระบบสังคมหรื อการจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กบั มนุษย์
2.3 ลักษณะที- 3 ภูมิปัญญาเกี-ยวกับระบบการผลิตหรื อการประกอบอาชี พที-มีลกั ษณะ
มุ่งเน้นระบบการผลิตเพื-อพึ-งตนเอง (รัตนะ บัวสนธิc. 2539 : 26)
ดังนันภูมิปัญญา ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรื อภูมิปัญญาท้องถิ- นถื อเป็ นรากฐานของความรู ้
ชาวบ้าน (เสรี พงศ์พิศ. 2529 : 18) ซึ- งภูมิปัญญาท้องถิ-นจะเป็ นความรู ้ความหรื อสามารถในการ
ดําเนิ นชี วิตอยู่ในพืนที- นนๆ
ั โดยใช้สติปัญญาสั-งสมความรู ้ อย่างหลากหลายผสมผสานกลมกลื น
ระหว่างศาสนา สภาพภูมิ อากาศ สภาพแวดล้อมการประกอบอาชี พ และอื- นๆ ซึ- งกระบวนการ
เหล่านีสื บทอดต่อกันมาหลายชัว- อายุคนนัน- เอง
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ทีมาของภูมิปัญญาท้ องถิน
ที-มาของภูมิปัญญาท้องถิ-นมาจากวัฒนธรรมชุ มชนเป็ นความรู ้ความสามารถของชาวบ้าน
ในชุมชนต่อการดํารงชี วิตที-ส-ังสมกันมาจนกลายเป็ นวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชุ มชน ซึ- งมี
เอกลักษณ์องค์รวมเชื- อมโยงทุกสิ- งทุกอย่างเข้าด้วยกัน แสดงออกถึงการเกือกูลระหว่างคนกับธรรมชาติ
รวมทังคนกับสิ- งเหนื อธรรมชาติ โดยเริ- มต้นจากสิ- งที-ชาวบ้านเป็ นอยูเ่ พื-อให้ชุมชนสามารถพึ-งตนเองได้
มีอิสระในการคิด ตัดสิ นใจ ลงมือปฏิบตั ิโดยใช้ทรัพยากรที-มีอยูใ่ นชุ มชนให้มากที-สุดและสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ-น (ประเวศ วะสี . 2530 : 32) ดังนันภูมิปัญญาท้องถิ-นมีการกลัน- กรอง
มาจากประสบการณ์ของชาวบ้านซึ- งเกี-ยวกับความเป็ นจริ งทางสังคมในวิถีชีวติ แบบพืนบ้าน มีมรดก
ทางวัฒนธรรมเป็ นแนวทางพืนฐานทําให้ชาวบ้านเข้าใจความเป็ นจริ งของชี วิต ทังนี วิชิต นันทสุ วรรณ
(2528 : 8-10) ได้กล่าวถึงที-มาของภูมิปัญญาท้องถิ-นว่ามีลกั ษณะ 3 ประการ คือ
1. การถ่ายทอดประสบการณ์ ระหว่างวัย ในแง่ของชุ มชนในหมู่บา้ น คนๆ หนึ- งตังแต่เกิ ด
จนถึงเสี ยชี วิตมีการแบ่งลําดับทางวัยวุฒิเป็ น 5 ช่วง คือ ช่วงวัยเด็ก ช่วงวัยหนุ่มสาวจนถึงบวชเรี ยน
ช่วงแต่งงานมีครอบครัว ช่วงวัยกลางคน และช่วงวัยชรา โดยทัง 5 ช่วงมีการถ่ายทอดประสบการณ์
กันตลอด
2. การเกี-ยวข้องกับสถาบันต่างๆ ซึ- งชุ มชนเป็ นสถาบันที-สะสมประสบการณ์ ภูมิปัญญา
ที-คนรุ่ นหนึ- งได้สรุ ปไว้และถ่ายทอดให้คนอีกรุ่ นหนึ- ง สถาบันต่างๆ ที-เกี-ยวข้องในวิถีชีวิตของชาวบ้าน
และมีบทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ คือ ครอบครัว วัด พิธีกรรมต่างๆ และการ
ทํามาหากิน
3. การเรี ยนรู ้เชิ งประจักษ์ลกั ษณะเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ-นและการถ่ายทอดประสบการณ์
ต่างๆ ทางสังคมแล้ว ความเข้าใจนันมาจากการได้รู้ได้เห็ น การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ในตลอดช่วงชี วิต
การสะสมจากการปฏิบตั ินี ทําให้ประจักษ์ชดั ถึงการสะสมจากประสบการณ์การเข้าร่ วมและเรี ยนรู ้
ไปพร้อมๆ กับการขับเคลื-อนของวิถีชีวติ ชุมชน
การเกิดของภูมิปัญญา
การเกิดของภูมิปัญญามีกระบวนการที-เกิดจากการสื บทอด ถ่ายทอดองค์ความรู ้ที-มีอยูเ่ ดิม
ในชุ มชนท้องถิ-นต่างๆ แล้วพัฒนา เลือกสรร ปรับปรุ งองค์ความรู ้เหล่านันจนเกิดทักษะและความ
ชํา นาญที-ส ามารถแก้ไ ขปั ญหาและพัฒนาชี วิตได้อ ย่า งเหมาะสมกับ ยุค สมัย แล้วเกิ ดภูมิปั ญญา
(องค์ความรู ้ ใหม่) ที-เหมาะสมและสื บทอดพัฒนาต่อไปอย่างไม่สินสุ ด ดังภาพประกอบ 2 (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2541 : 11-26)
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เกิดภูมิปัญญา
(องค์ความรู้ใหม่)
พัฒนาวิถีชีวติ

การแก้ปัญหา

การตัดสิ นใจในการ
นําไปใช้
ทักษะ

เทคนิค

ปั ญหา

สภาพแวดล้อม

สถานการณ์

พืนที-

เลือกสรร

พัฒนา

ปรับปรุ ง

ภูมิปัญญาสากล

ภูมิปัญญาไทย

สื บทอด/ถ่ายทอด

องค์ความรู ้

องค์ความรู ้

องค์ความรู ้

องค์ความรู ้

ภาพประกอบ 2 การเกิดของภูมิปัญญา
ที-มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2541 : 11

องค์ความรู ้
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องค์ ประกอบของภูมิปัญญา
เอี-ยม ทองดี (2542 : 5-6) ได้กล่าวว่า ภูมิปัญญาจะมีลกั ษณะเป็ นนามธรรมอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี
1. ความคิด เป็ นสิ- งที-มีติดตัวมาแต่กาํ เนิ ดที-เรี ยกว่า Cognitive System ซึ- งประกอบด้วย
ระบบประสาท ระบบสมอง และต่อมต่างๆ ทําหน้าที-ออกคําสั-งให้แก่ร่างกาย นักมนุ ษยวิทยาเชื- อว่า
เป็ นการทํางานที-อยูน่ อกเหนือจากการบงการของร่ างกาย หมายถึง ทังส่ วนที-เป็ นจินตนาการและผล
ของการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากและสภาพแวดล้อมทังทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรม ซึ- งความคิด
ดังกล่าวนีจะเป็ นแหล่งสําคัญหรื อที-มาของความรู ้อนั เป็ นองค์ประกอบของภูมิปัญญาในลําดับถัดไป
2. ความรู ้ มีการนํามาใช้ในลักษณะต่างๆ เช่น องค์ความรู ้ ภูมิความรู ้ ปรากฏอยู่ในแนวคิด
ทฤษฏีญาณวิทยาที-วา่ ด้วยทฤษฏีแห่งความรู ้ การสื บค้นกําเนิ ดแห่ งความรู ้ และธรรมชาติของความรู ้
การหาคําตอบว่าตรงกับความเป็ นจริ งหรื อไม่ หรื อว่าความรู ้เป็ นเพียงการพิจารณาเทียบเคียง ซึ- งไม่ตรง
กับข้อเท็จจริ งและยังสื บค้นความรู ้เรื- องเวลา อวกาศ เนือสาร สัมพันธภาพ และความเป็ นเหตุเป็ นผล
องค์ความรู ้เป็ นหมวดๆ ความรู ้ หรื อองค์ความรู ้เป็ นองค์ประกอบหนึ-งของภูมิปัญญาที-กล่าวมาข้างต้น
3. ความเชื- อเป็ นพืนฐานสําคัญยิ-งของสังคมมนุ ษย์ โดยมนุ ษย์แต่ละกลุ่มจะมีความเชื- อ
แตกต่างกันไป ซึ- งความเชื- อก็คือ ความศรัทธาหรื อความยึดมัน- ถือมัน- เป็ นแกนสําคัญในการดําเนิ นชี วิต
และมัน- คงของสังคม ความเชื- อมีหลายระดับทังในการดําเนิ นชี วิตประจําวันอันเป็ นความเชื- อโดยทัว- ไป
และความเชื- อที-เกี- ยวกับจิตวิญญาณ โลกนี โลกหน้า ความดี ความชัว- นรก สวรรค์ ซึ- งเป็ นองค์ประกอบ
ที-สาํ คัญยิง- ในภูมิปัญญา
4. ค่านิ ยม คือ สิ- งที-คนสนใจ ความปรารถนาอยากมี อยากเป็ นที-ยกย่องสรรเสริ ญ หรื อเป็ น
สิ- งที-บงั คับต้องทําและปฏิบตั ิ มีความรักและมีความสุ ขเมื-อได้เห็นหรื อได้ส-ิ งนัน ค่านิ ยมจึงเป็ นพืนฐาน
ของการจัดรู ปแบบพฤติกรรมที-ปรากฏอยูภ่ ายใน และแสดงออกเป็ นพฤติกรรมในลักษณะต่างๆ ทางกาย
และความคิด โดยสรุ ปค่านิ ยมคือ สิ- งที-กลุ่มสังคมหนึ- งๆ เห็นว่าเป็ นสิ- งที-ดีมีค่าควรแก่การกระทํายกย่อง
หรื อเห็ นว่าถูกต้องดี งาม ค่านิ ยมเป็ นพืนฐานสําคัญทางภูมิปัญญาเป็ นบ่อเกิดของพฤติกรรมของบุคคล
แต่ละสังคม
5. ความเห็ น คือ ภาวะที-เกิ ดขึนจากบุคคลหรื อชุ มชนพิจารณาและใคร่ ครวญโดยรอบคอบ
แล้วจึงลงมติตดั สิ นใจว่าควรจะแสดงออกในลักษณะอย่างไร เช่น เห็นด้วย ทําตาม ยอมรับ ปฏิเสธ
ร่ วมมือ กระทําหรื อดําเนิ นการ ฯลฯ ด้วยเห็นว่าดี ชัว- เหมาะสม ไม่เหมาะสม เป็ นต้น ซึ- งความเห็ น
ในลักษณะดังกล่าวนีเป็ นภูมิปัญญาประการหนึ-งที-มีผลสําคัญยิ-งต่อพฤติกรรมที-แสดงออกมาทังกาย
วาจา และจิตใจ
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6. ความสามารถ หมายถึง ศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพที-มีอยูภ่ ายในบุคคล เช่น ชุ มชนในการ
ที-จะจัดการเรื- องใดเรื- องหนึ-งในลักษณะเดียวกันกับสิ- งที-เรี ยกว่า พรสวรรค์ ซึ- งเป็ นผลมาจากลักษณะ
ทางกายและจิ ตใจร่ วมกัน โดยแต่ละคนหรื อชุ มชนย่อมจะต้องแตกต่างกัน ฉะนันความสามารถ
จึงเป็ นภูมิปัญญาอีกประการหนึ-ง
7. ความฉลาดมีไหวพริ บ หมายถึง ทักษะที-ปรากฏอยูภ่ ายในจิตใจ หรื อจิตวิญญาณเป็ นสิ- งทีสามารถนํามาใช้แก้ไข ป้ องกัน ควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ไม่ให้เกิดเป็ นปั ญหาขึนหรื อให้เป็ นไปตาม
ที-ตนเองหรื อชุมชนต้องการ
ดังนัน องค์ประกอบของภูมิปัญญาจึงมีส่วนสําคัญทําให้ภูมิปัญญาที-มีอยูเ่ กิดคุณค่าควรแก่
ความภูมิใจ ซึ- งได้แก่ ความคิดที-เกิ ดจากการจินตนาการจากสภาพแวดล้อมที-มีอยูใ่ นสังคม ความรู ้
อาจเกิดจากภูมิความรู ้ที-ได้จากการทดสอบทดลองหลายครังจนได้ความรู ้ที-แท้จริ ง ความเชื- อมัน- อันเป็ น
พืนฐานในการดํารงชี วิตที-มีบาปบุญคุณโทษ และจิตวิญญาณเข้ามาเกี-ยวข้อง ค่านิ ยมที-คนในสังคม
ให้การยกย่องเชิ ดชูวา่ เป็ นสิ- งดีงามควรค่าแก่การอนุ รักษ์ให้มีการสื บทอดแก่ลูกหลาน ความเห็นเกิดจาก
การพิจารณาอย่างรอบคอบของชุ มชนจนเกิดการยอมรับด้วยความจริ งใจ ความสามารถอันเกิดจาก
พรสรรค์หรื อการฝึ กฝนจนสามารถแก้ปัญหาของชุ มชนได้ ความฉลาดมีไหวพริ บการแก้ไขปั ญหา
ย่อมที-เกิดขึนย่อมเป็ นส่ วนประกอบของภูมิปัญญาทังสิ น (พระมหาวีระยุทธ ประสาทนอก. 2551 : 8)
สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2535 : 77-78) ได้แบ่งลักษณะที-สําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ-นเอาไว้
5 ลักษณะ คือ
1. ภูมิปัญญาเป็ นความรู ้เกี-ยวกับเรื- องหรื อหน่วยสังคมใด ๆ เป็ นข้อมูลเนือหาสาระเกี-ยวกับ
เรื- องนันๆ เช่น ความรู ้เกี-ยวกับครอบครัว ผูห้ ญิง ผูช้ าย เป็ นต้น
2. ภูมิปัญญาเป็ นความเชื- อเกี-ยวกับเรื- องใดๆ ของสังคมนันมีความเชื- ออาจยังไม่มีขอ้ พิสูจน์
ยืนยันว่าถูกต้อง
3. ภูมิปัญญา คื อ ความสามารถหรื อแนวทางในการแก้ปัญหาหรื อป้ องกันปั ญหาเกี- ยวกับ
หน่วยสังคมใดที-จะกล่าว เช่น ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในครอบครัว เป็ นต้น
4. ภูมิปัญญาทางวัตถุ เช่น เครื- องมือเครื- องใช้ต่างๆ ในครอบครัว เป็ นต้น
5. ภูมิปัญญาทางพฤติกรรม เช่น การกระทํา ความประพฤติ การปฏิบตั ิของคนในครอบครัว
จนทําให้ครอบครัวสามารถดํารงอยูไ่ ด้
นอกจากนี นิ ธิ เอี-ยวศรี วงศ์ (2536 : 3) ได้แบ่งลักษณะความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ-นไว้
4 ประการ คือ
1. ความรู ้และระบบความรู ้ ภูมิปัญญาเป็ นระบบความรู ้ที-ชาวบ้านเล็งเห็นความสัมพันธ์
ของสิ- งต่างๆ ซึ- งเป็ นระบบความรู ้ ที-ไม่เป็ นวิทยาศาสตร์ ฉะนันในการศึ กษาต้องดู ความสัมพันธ์
ของสิ- งต่างๆ นันอย่างไร

16
2. การสั-งสมและการกระจายความรู ้ ภูมิปัญญาเกิ ดการสั-งสมและกระจายความรู ้ นนั
ไม่ได้ลอยอยูเ่ ฉยๆ แต่ถูกนํามาบริ การคนอื-น เช่ น หมอพืนบ้าน ชุ มชน สั-งสมความรู ้ทางการแพทย์
ไว้ในตัวบุคคลๆ หนึ-ง โดยมีกระบวนการที-ทาํ ให้ส-งั สมความรู ้
3. การถ่ายทอดความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ-นไม่ได้มีสถาบันถ่ายทอดความรู ้แต่มีกระบวนการ
ที-ถ่ายทอดซําซ้อน ถ้าต้องการเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ-น จําเป็ นต้องทําความเข้าใจกระบวนการถ่ายทอด
ความรู ้จากคนรุ่ นหนึ-งไปสู่ คนอีกรุ่ นด้วย
4. การสร้ างสรรค์และปรับปรุ งระบบความรู ้ ของชาวบ้านไม่ได้หยุดนิ- งอยู่กบั ที-แต่ถูก
ปรับเปลี-ยนตลอดเวลาโดยอาศัยประสบการณ์ของชาวบ้านนัน- เอง
ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ-นแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ (มณนิภา ชุติบุตร. 2538 : 21)
1. คติ ความคิด ความเชื-อ และหลักการเป็ นพืนฐานขององค์ความรู ้ที-ถ่ายทอดกันมา
2. ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที-เป็ นแบบแผนของการดําเนิ นชี วิต
ที-ปฏิบตั ิสืบทอดต่อกันมา
3. การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ-นที-ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับเวลา
4. แนวคิด หลักปฏิบตั ิ และเทคโนโลยีที-สมัยใหม่ที-ชาวบ้านนํามาใช้ในชุ มชนเป็ นอิทธิ พล
ของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สถาบันราชภัฏนครปฐม (2545 : 22) ได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ-นไว้ ดังนี
1. ด้า นเกษตรกรรม เช่ น การเพาะปลู ก การขยายพันธุ์ พื ช การเลี ยงสัตว์ การเกษตร
ผสมผสาน การทําไร่ นาสวนผสม การปรับใช้เทคโนโลยีที-เหมาะสมกับการเกษตร เป็ นต้น
2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เช่น การจักสาน ทอเสื- อ สานกระด้ง การช่ าง การทอผ้า
เป็ นต้น
3. ด้านการแพทย์แผนไทย เช่น หมอสมุนไพร หมอยากลางบ้าน หมอนวดแผนโบราณ
และหมอยาหม้อ เป็ นต้น
4. ด้านการจัดสรรทรัพยากรและสิ- งแวดล้อม เช่น การบวชป่ า การสื บชะตาแม่นาํ การทํา
แนวปะการังเทียม และการอนุรักษ์ป่าชายเลน เป็ นต้น
5. ด้านกองทุนและธุ รกิจชุมชน เช่น ผูน้ าํ ในการจัดกองทุนของชุ มชน ผูน้ าํ ในการจัดตัง
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล เป็ นต้น
6. ด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น วาดภาพ (จิตกรรม) การปัน (ปะติมากรรม) นาฎศิลป์ ดนตรี
การแสดง และการละเล่นพืนบ้าน เป็ นต้น
7. ด้านภาษาและวรรณกรรม เช่ น ความสามารถในการอนุ รักษ์และสร้ างผลงานด้าน
ภาษา วรรณกรรมท้องถิ-น และการจัดทําสารานุกรมภาษา เป็ นต้น

17
8. ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี เช่น ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรม
คําสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื-อ และประเพณี คุณค่าให้เหมาะสมต่อบริ บททางเศรษฐกิจ สังคม
การถ่ายทอดวรรณกรรม คําสอน และการประยุกต์ประเพณี บุญ เป็ นต้น
9. ด้านโภชนา เช่น ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ์และปรุ งแต่งอาหารและยา
ได้เหมาะสมกับความต้องการของร่ างกายในสภาวการณ์ต่างๆ ตลอดจนผลิ ตเป็ นสิ นค้าบริ การส่ งออก
ที-ได้รับความนิยมมาก เป็ นต้น
10. ด้านองค์กรชุ มชน เช่ น ร้ านค้าชุ มชน ศูนย์สาธิ ตการตลาด กลุ่ มออมทรัพย์ องค์กร
ด้านการตัดเย็บเสื อผ้า กลุ่มจักสาน และกลุ่มผ้าทอ เป็ นต้น
ความสั มพันธ์ ของภูมิปัญญา
จากความหมายและลักษณะของภูมิ ปัญญาตามที- ไ ด้กล่ าวมาข้า งต้นแล้ว ซึ- งภู มิปัญญา
สามารถสะท้อนออกมาใน 3 ลักษณะที-สัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ได้แก่
1. ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างคนกับสิ- งแวดล้อม สัตว์ และพืชธรรมชาติ
2. ความสัมพันธ์ของคนกับคนอื-นที-อยูร่ ่ วมกันในสังคม หรื อชุมชน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ- งศักดิc สิ- งเหนือธรรมชาติที-ไม่สามารถสัมผัสได้
คน
สังคม
อาชีพ ปั จจัยสีการจัดการ

ศิลปะและนันทนาการ
จารี ต ประเพณี ภาษา
และวรรณกรรม
คน

ธรรมชาติ
สิ- งแวดล้อม

สิ- งศักดิcสิทธิc ศาสนา ความเชื-อ

ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญา
ที-มา : ยิง- ยง เทาประเสริ ฐ. 2542 : 18

สิ- งเหนือ
ธรรมชาติ
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ทัง 3 ลักษณะนี คือ สามมิติของวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ- งสะท้อนออกมาถึงภูมิปัญญาในการ
ดําเนินชีวติ อย่างมีเอกภาพเหมือนสามมุมของรู ปสามเหลี-ยม ภูมิปัญญาจึงเป็ นรากฐานในการดําเนิ น
ชี วิตของคนไทย ซึ- งสามารถแสดงให้เห็นชัดเจนดังภาพประกอบ 3 จะเห็นได้วา่ ลักษณะภูมิปัญญา
ที-เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ สิ- งแวดล้อม แสดงออกในลักษณะของภูมิปัญญา
ในการดําเนินวิถีชีวติ ขันพืนฐานด้านปั จจัยสี- การบริ หารจัดการองค์กร ตลอดทังการประกอบอาชี พ
ต่างๆ เป็ นต้น ทังนีภูมิปัญญาที-เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอื-นในสังคมแสดงออกมาใน
ลักษณะจารี ต ขนมธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและนันทนาการ ภาษา และวรรณกรรม ตลอดทังการ
สื- อสารต่างๆ
ส่ วนภูมิปัญญาที-เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ- งศักดิcสิทธิc หรื อสิ- งเหนื อธรรมชาติ
จะแสดงออกมาในลักษณะของสิ- งศักดิcสิทธิc ศาสนา และความเชื- อต่างๆ สรุ ปได้วา่ ภูมิปัญญาจะเป็ น
องค์ความรู ้ ความสามารถ และทักษะของกลุ่มนันๆ ที-เกิดจากการสั-งสมประสบการณ์ที-ผา่ นกระบวนการ
เลือกสรร เรี ยนรู ้ ปรุ งแต่ง และถ่ายทอดสื บต่อกันมา เพื-อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย
ให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย (ยิง- ยง เทาประเสริ ฐ. 2542 :18-19)
การถ่ ายทอดภูมิปัญญา
การสร้ างสรรค์และสั-งสมภู มิปัญญาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ ตามธรรมชาติ ของมนุ ษ ย์
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมธรรมชาติและสิ- งแวดล้อมทางสังคมที-มีการพัฒนามายาวนาน แม้สังคม
มนุษย์จะมีการเปลี-ยนแปลงไป แต่มนุษย์ยงั คงมีการเรี ยนรู ้และคงอยูเ่ สมอ
1. กระบวนการเรี ยนรู ้ของมนุษย์
เอกวิทย์ ณ ถลาง (2536 : 46-48) ได้ศึกษาวิเคราะห์และประมวลลักษณะการเรี ยนรู ้
ของชาวบ้าน จนก่อเกิดการพัฒนาภูมิปัญญาไว้ ดังนี
1.1 เริ- มแรกในบรรพกาล มนุษย์เรี ยนรู ้ที-จะดํารงและรักษาเผ่าพันธุ์ของตนให้อยูร่ อด
ด้วยการลองผิดลองถูก เรี ยนรู ้ในการหาอาหาร การต่อสู ้กบั ภัยธรรมชาติ การรักษาพยาบาลการเจ็บป่ วย
การต่อสู ้เพื-อแย่งชิ งสิ- งของหรื อที-อยู่ระหว่างมนุ ษย์ดว้ ยกันและเผชิ ญโชคด้วยการเลี ยนแบบต่างๆ
เมื-อประสบความล้มเหลวก็ถึงกับชี วิตดับหรื อบาดเจ็บ แต่ถา้ สําเร็ จก็ได้อาหารหรื อสิ- งของ เป็ นต้น
จากประสบการณ์ ของการลองผิดลองถูก มนุ ษย์ก็สะสมความรู ้ ความเข้าใจของตนไว้แล้วถ่ายทอด
ส่ งต่อแก่ลูกหลานของตน เมื-อเวลาผ่านไปสิ- งที-ประพฤติปฏิบตั ิก็กลายเป็ นจารี ตธรรมเนี ยมหรื อข้อห้าม
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มนัน ๆ เมื-อเวลาผ่านไปมนุ ษย์อาจลื มเหตุผลที- มาของธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ ไปแล้ว
รู ้เพียงแค่วา่ ในสังคมของคนประพฤติปฏิบตั ิเช่นนัน จึงอยูร่ อดปลอดภัยหรื อแก้ไขปั ญหาได้ ความรู ้
และประสบการณ์เหล่านีได้รับการทดสอบอยูต่ ลอดเวลาในการดําเนินชีวติ จริ ง บ่อยครังที-ภูมิปัญญา
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เหล่านี ใช้การต่อไปไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยเปลี-ยนไป ซึ- งสถานการณ์เปลี-ยนไปมนุ ษย์ตอ้ งใช้ปัญญา
ขบคิ ดแก้ไ ขปั ญหาได้ก็จะจดจํา ความคิ ดและวิธีป ฏิ บ ตั ิ นนไว้
ั ต่อไป ถ้า ล้ม เหลวก็ จะเป็ นข้อห้า ม
ด้วยการสั-งสมประสบการณ์ดงั กล่าว มนุษย์ก็ส-ังสมปั ญญาในการดํารงชีวติ ไว้มากขึนและเสี- ยงน้อยลง
2. มนุษย์เรี ยนรู ้ดว้ ยการลงมือทําจริ ง ในสถานการณ์ส-ิ งแวดล้อมที-มีอยูจ่ ริ ง เช่น การเดินทาง
การปลูกพืช การสร้างบ้าน และการต่อสู ้ เป็ นต้น ยกตัวอย่างเช่น ชาวบ้านในภาคเหนื อของประเทศไทย
เรี ยนรู ้จากการร่ วมกันจัดระบบเหมืองฝายเพื-อการกสิ กรรมในพืนที-ลุ่มแม่นาระหว่
ํ
างเขา แล้วค่อย ๆ
พัฒนาขึนเป็ นระบบความสัมพันธ์ในการแบ่งปั นนําระหว่างคนที-ตงถิ
ั -นฐานอยูใ่ นลุ่มแม่นาเดี
ํ ยวกัน
ชาวอีสานเรี ยนรู ้ ที-จะแสวงหาแหล่งดิ นดํานําชุ่ มเป็ นที-ทาํ กิ นหรื อขุดสระไว้เป็ น บาราย รอบเทวสถาน
เพื-อเลียงชุ มชน ชาวบ้านภาคกลางเรี ยนรู ้ที-จะอยูก่ บั ภาวะนําหลาก นําท่วม และนําลด ด้วยการปลูกเรื อน
ใต้ถุนสู งเดินทางด้วยเรื อ และทํานา ทําไร่ ให้สอดคล้องกับฤดูกาล ส่ วนชาวบ้านภาคใต้เรี ยนรู ้ที-จะ
พึ-งพากันระหว่างคนอยู่ต่างถิ- น ต่างทําเลกันในเขตเชิ งเขา ลุ่มนํา และชายทะเลด้วยการผูกไมตรี
แลกเปลี- ยนผลผลิ ตระหว่างพืนที- การเรี ยนรู ้ และสะสมประสบการณ์ ต่างๆ ไว้ในสถานการณ์ จริ ง
และส่ งต่อไปยังรุ่ นลูกหลานแบบค่อยเป็ นค่อยไปจนกลางเป็ นธรรมเนียมหรื อวิถีปฏิบตั ิ
3. การถ่ายทอดความรู ้ ซึ- งมาจากการลงมื อปฏิ บตั ิจริ งและได้พฒั นาถ่ายทอดให้แก่คน
รุ่ นหลังด้วยการสาธิ ตวิธีการ การสั-งสอนด้วยการบอกเล่า (Oral Tradition) ในรู ปของเพลงกล่อมเด็ก
คําพังเพย สุ ภาษิต และการสร้างองค์ความรู ้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Literary Tradition) ซึ- งโดยทัว- ไป
การถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวบ้านทุกภาคจะนิ ยม 2 วิธี คือ สาธิ ตวิธีการ และสอนในลักษณะบอกเล่า
ในกรณี ที-เป็ นศิลปะวิทยาการระดับที-มีความซับซ้อนหรื อลึกซึ ง จึงจะใช้วิธีลายลักษณ์ ในรู ปของตํารา
เช่น ตํารายา ตําราปลูกบ้าน ตําราโหราศาสตร์ หรื อผูกเป็ นวรรณกรรมคําสอน คําตักเตือน สุ ภาษิต
คู่มือ แผนที- เป็ นต้น การถ่ ายทอดโดยวาจาและลายลักษณ์ อกั ษรหรื อการสาธิ ตไม่ตายตัว แต่จะ
ปรับเปลี-ยนไปตามเหตุและปั จจัยที-อยูใ่ นการรับรู ้ของเจ้าของวัฒนธรรม บางกรณี ความรู ้ที-ส-ังสมไว้
ก็อาจลดถอยหรื อสู ญหายได้
4. การเรี ยนรู ้โดยพิธีกรรม กล่าวในเชิ งจิตวิทยา พิธีกรรมมีความศักดิcสิทธ์และมีอาํ นาจ
โน้มน้าวให้คนมีส่วนร่ วมรับคุณค่าและแบบอย่างพฤติกรรมที-ตอ้ งการเน้นความเข้าใจไว้ในตัวเป็ น
การตอบยําความเชื-อ กรอบศีลธรรม จรรยาของกลุ่มชน แนวปฏิบตั ิและความคาดหวังโดยไม่ตอ้ งใช้
การจํา แนกแจกแจงเหตุ ผ ล แต่ ใ ช้ศ รั ท ธาความขลัง ความศัก ดิc สิ ท ธิc ของพิ ธี ก รรมเป็ นการสร้ า ง
แสดงความเชื- อ และพฤติ ก รรมที- พึ ง ประสงค์ ถึ ง แม้จ ะเน้น ผลที- เ กิ ด ต่ อ สํ า นึ ก ของผูม้ ี ส่ ว นร่ ว ม
เป็ นสําคัญ ด้วยเหตุนีพิธีสืบชะตาแม่นาํ สื บชะตาเมือง บวชต้นไม้ บวชป่ า พิธีอุปสมบท พิธีบงั สกุล
เป็ นต้น จึ ง เกิ ดผลทางใจแก่ ผูร้ ่ วมพิ ธี และมี ผ ลในการวางบรรทัดฐานความประพฤติ ตลอดจน
ควบคุ มพฤติ ก รรมของคนในสัง คมเป็ นอันมาก รวมทังตอกยําความสํา คัญของคุ ณค่า ทางสังคม
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อย่างมีพลังด้วยพิธีกรรม จึงมิใช่เรื- องเหลวไหลหรื องมงายแต่เป็ นกรรมวิธีในทางวัฒนธรรมที-มีผล
ในการปลูกฝั ง บ่มเพาะความเชื- อ คุ ณค่าและแนวทางประพฤติ ที-พึงประสงค์ตลอดมา โดยเฉพาะ
อย่างยิ-งในสังคมประเพณี แม้แต่ในสังคมสมัยใหม่ที-นบั ถื อว่าเป็ นเหตุเป็ นผลต่อกันของสรรพสิ- ง
และให้ ค วามสํ า คัญต่ อ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ พิ ธี ก รรมก็ ย งั มี คุ ณ ค่ า ต่ อ การเรี ย นรู ้ ท างจิ ต วิ ญ ญาณ
อยูน่ น-ั เอง เพราะมนุษย์ก็ยงั คงเป็ นมนุษย์ที-มิได้อยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ ฝ่ายเดียว
5. ศาสนาทังในด้านหลักคําสอน ศีลวัตรปฏิ บตั ิตลอดจนพิธีกรรมและกิ จกรรมทางสังคม
ที-มีวดั เป็ นศูนย์กลางชุ มชน ในเชิ งการเรี ยนรู ้ ลว้ นมีส่วนตอกยําภูมิปัญญาที-เป็ นอุดมการณ์แห่ งชี วิต
ในกรอบและบรรทัดฐานความประพฤติและความมัง- คง ความอบอุ่นทางจิตใจเป็ นที-ยึดเหนี- ยวแก่คน
ในการเผชิ ญชี วิตบนความไม่แน่ นอนอันเป็ นสัจธรรมอย่างหนึ- งของสถาบันศาสนา จึ งมี อิทธิ พล
ต่อการเรี ยนรู ้ของคนที-อยู่ร่วมกันเป็ นหมู่คณะ สําหรับพระพุทธศาสนาในขันปรมัตถ์ก็มีผลต่อการ
พัฒนาจิตวิญญาณให้อิสระจากความทุกข์ยากทังปวง สําหรับบุคคลผูป้ ระพฤติปฏิบตั ิ ศาสนาจึงเป็ น
หลักในการหล่อหลอมบ่มเพาะทังความประพฤติ สติปัญญา และอุดมการณ์ แห่ งชี วิตไปพร้อมกัน
ถื อได้ว่าเป็ นการศึกษาที-มีลกั ษณะเป็ นองค์รวมและมีอิทธิ พลต่อชี วิตของคนที-นบั ถื อศาสนานันๆ
ทังทางตรงและทางอ้อม อีกทังเป็ นแก่นและกรอบในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)
ด้วย อย่างไรก็ตามสถาบันศาสนาอ่อนกําลังมากในปั จจุบนั และอนาคต เนื- องจากเหตุปัจจัยทังภายใน
และภายนอกหลายประการวิถีชีวิตที- ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทางจิตวิญญาณกับวิถีชีวิตที-ให้
ความสําคัญกับวัตถุนิยมและบริ โภคนิ ยมเดินสวนทางกันและขัดแย้งกัน เมื-อเป็ นเช่ นนี จุดมุ่งหมาย
ของกระบวนการเรี ยนรู ้ก็เดินสวนทางกันไปด้วย
6. การแลกเปลี-ยนความรู ้ ประสบการณ์ระหว่างกลุ่มคนที-แตกต่างกันทังในด้านชาติพนั ธ์
ถิ-นฐานการทํากิน รวมไปถึงการแลกเปลี-ยนกับคนต่างวัฒนธรรม ทําให้กระบวนการเรี ยนรู ้ขยายตัว
มีความคิดใหม่ วิธีการใหม่เข้าผสมผสานกลมกลืน ขัดแย้งบ้าง แต่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ที-หลากหลาย
กว้างขวางในด้านสาระ รู ปแบบและวิธีการ กระบวนการเรี ยนรู ้ของคนในสังคมจึงมีพลวัตรโลดโผน
กว่าเดิ ม ส่ วนหนึ- งไปกับกระแสเทคโนโลยีขอ้ มูลข่าวสารที-ทนั สมัย ส่ วนหนึ- งไปกับโลกกายภาพ
หรื อธรรมชาติส-ิ งแวดล้อม และอีกส่ วนหนึ- งมุ่งมัน- ไปทางจิตวิญญาณ ขณะเดียวกันก็มีการกระจาย
เครื อข่ายและการขยายตัวของการเรี ยนรู ้ อย่า งกว้างขวางหลากหลายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่ อน
สังคมไทยจึ งกลายเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ที-มีทางเลื อก (Options) ให้แสวงหามากมายไม่รู้จบ
และมีเครื อข่ายแห่งการเรี ยนรู ้ที-มีภูมิปัญญาทังเก่าและใหม่ให้พิจารณาอย่างเอนกอนันต์
7. การผลิตซําทางวัฒนธรรม (Culture Reproduction) การแก้ปัญหาทังทางด้านสิ- งแวดล้อม
เศรษฐกิ จ และสังคมได้มีคนพยายามเลื อกเฟ้ นความเชื- อและธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิที-สืบทอดต่อกันมา
ในสังคมมาผลิ ตซําทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับฐานความเชื- อเดิ ม ขณะเดี ยวกันก็แก้ปัญหาใน
บริ บทใหม่ได้ในระดับหนึ- ง การผลิ ตซําทางวัฒนธรรมจึงเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้อีกลักษณะหนึ- ง
ที-เกิดขึนตลอดเวลาในสังคม
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การจัดการภูมิปัญญาไทย
การจัดการภูมิปัญญาไทยแบ่งออกได้เป็ น 3 อย่าง คือ (พีรเดช ทองอําไพ. ออนไลน์ : ม.ป.ป.)
1. การอนุ รักษ์ มีอยูย่ งั ไม่ตาย แต่กาํ ลังจะหมดไป อนุ รักษ์เพื-อให้หยุดอยูต่ รงนัน หรื อให้
ลดน้อยลงในอัตราที-ชา้ ลง
2. การรื อฟื น ตายไปแล้ว หาไม่เจอแล้ว แต่เห็ นว่าจําเป็ นและสําคัญ ต้องรื อและพัฒนา
ขึนมาใหม่ จนกระทัง- กลายเป็ นภูมิปัญญาที-ร่วมสมัย หรื อใช้ได้ในปั จจุบนั
3. นําภูมิปัญญาของเดิมที-มีอยูพ่ ฒั นาต่อยอดขึนไป
ซึ- งทัง 3 แนวทางนี คือแนวทางในการจัดการภูมิปัญญาไทย เพราะฉะนันแยกประเภทให้ออก
เพราะแต่ละอย่างจะมีกิจกรรมในการทําที-ไม่เหมือนกัน มีกลยุทธ์ หรื อวิธีการไม่เหมือนกัน ประเด็นนี
ต้องแยกให้ออกว่าสิ- งใดอนุรักษ์ สิ- งใดต้องรื อฟื น และสิ- งใดที-พฒั นาต่อยอดได้
ภูมิปัญญาเกิดจากการสะสมความรู ้ และประสบการณ์อนั ยาวนานโดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้
ลักษณะต่าง ๆ แล้วเลือกสรรนํามาประพฤติปฏิบตั ิ ปรับปรุ ง พัฒนาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง
และคนในสังคม แล้วถ่ายทอดสื บต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั ด้วยวิธีการที-หลากหลาย ซึ- งวิธีการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาโดยทัว- ไปที- นิยมใช้กนั ในทุ กภูมิภาค ได้แก่ สาธิ ตวิธีการ การสั-งสอนด้วยการบอกเล่ า
หรื อการสอนด้วยวาจา ในรู ปของเพลงกล่อมเด็ก คําพังเพย สุ ภาษิต และการสร้างองค์ความรู ้ไว้เป็ น
ลายลักษณ์ ในรู ปของตํารา เช่น ตํารายา ตําราปลูกบ้าน ตําราโหราศาสตร์ ฯลฯ หรื อผูกเป็ นวรรณกรรม
คําสอน คําตัก ภาษิต คู่มือ แผนที- และตํานาน นิ ทาน ฯลฯ นอกจากวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาดังกล่าว
แล้วยังใช้วิธีฝึกปฏิบตั ิ วิธีบรรยายประกอบการสาธิ ต วิธีบอกเล่า/บรรยาย วิธีเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจาก
สื- อต่างๆ วิธีจดั เป็ นรู ปแหล่งเรี ยนรู ้ และวิธีถ่ายทอดโดยใช้การแสดงพืนบ้านเป็ นสื- ออีกด้วย
อาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาที-นิยมใช้กนั อยูท่ ุกภูมิภาคมีดงั ต่อไปนี
1. การบอกเล่า บรรยายด้วยวาจาเป็ นวิธีที-ผถู ้ ่ายทอดเป็ นฝ่ ายบอกเล่า อธิ บายหรื อถ่ายทอด
ความรู ้ และประสบการณ์ สังคมของตนให้แก่ผูร้ ับการถ่ายทอดในรู ปของคําพูด โดยผูถ้ ่ายทอดจะต้อง
เป็ นฝ่ ายเตรี ยมเนื อหาที-จะพูด วิธีนีผูถ้ ่ายทอดจะมีบทบาทสําคัญในฐานะผูใ้ ห้ความรู ้ ส่ วนผูร้ ับการ
ถ่ายทอดจะเป็ นผูร้ ับฟัง และจดจํา ความรู ้หรื อบันทึกสาระสําคัญต่างๆ ที-ได้รับฟังตามไปด้วย
2. การสาธิ ตเป็ นวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาที-ผถู ้ ่ายทอดแสดงหรื อกระทําพร้อมกับการบอก
หรื ออธิ บายให้ผรู ้ ับการถ่ายทอดได้ประสบการณ์ตรงในเชิ งรู ปธรรม ซึ- งจะทําให้เข้าใจวิธีการ ขันตอน
และสามารถปฏิบตั ิได้ การสาธิ ตที-นิยมใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา คือ การสาธิ ตวิธีการและการสาธิ ต
ประกอบการบรรยาย
3. การปฏิบตั ิจริ งอาจหมายรวมถึงการฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง เป็ นวิธีการถ่ายทอด
ที-ผูร้ ับการถ่ายทอดลงมือกระทําจริ งในสถานการณ์ ที-เป็ นอยู่จริ ง โดยผูถ้ ่ายทอดเป็ นผูค้ อยแนะนํา
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ตรวจสอบและแก้ไขเพื-อให้กระบวนการปฏิ บตั ิถูกต้องตามขันตอน และได้ผลงานตามที-ตอ้ งการ
ด้วยวิธีการนีผูร้ ับการถ่ายทอดจะได้เรี ยนรู ้และสั-งสมประสบการณ์ไปทีละเล็กละน้อย จนสามารถ
ปฏิ บตั ิได้ดว้ ยตนเอง นับเป็ นวิธีการที-เหมาะกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาที-เน้นทักษะกระบวนการ
และผลงานที-เกิดจากการปฏิบตั ิ
4. วิธีถ่ายทอดโดยให้เรี ยนรู ้จากสื- อด้วยตนเองเป็ นวิธีที-จดั เป็ นประสบการณ์ การเรี ยนรู ้
ภูมิปัญญาในรู ปของสื- อประสมที-เอือต่อการเรี ยนรู ้ และทําความเข้าใจด้วยตนเองมากที- สุด เช่ น
บทเรี ยนแบบโปรแกรม ศูนย์การเรี ยน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นต้น
5. วิธีถ่ายทอดโดยจัดในรู ปของแหล่งเรี ยนรู ้ เป็ นการถ่ายทอดภูมิปัญญาที-เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ในลักษณะต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรี ยนรู ้ ตลาดนัดภูมิปัญญา เป็ นต้น โดยจัดเป็ นแหล่งสําหรับ
การเรี ยนรู ้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาที$เปิ ดกว้างสําหรับทุกคนเข้าไปศึกษาหาความรู ้ได้ทุกเวลา การถ่ายทอด
โดยวิธีนีอาจรวมหมายถึงการใช้วธิ ี ลายลักษณ์ในรู ปของตําราต่างๆ ที-บนั ทึกไว้
6. วิธีถ่ายทอดโดยใช้การแสดงพืนบ้านเป็ นสื- อเป็ นวิธีที-ใช้การแสดงที-ชาวบ้านนิ ยมชมชอบ
เป็ นสื- อในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ทางภูมิปัญญา โดยที-ผรู ้ ับการถ่ายทอดจะได้รับความเพลินเพลิ ด
ไปพร้อมๆ กับการเรี ยนรู ้
7. วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยบันทึกองค์ความรู ้ไว้เป็ นลายลักษณ์ เช่น ตําราต่างๆ และในรู ป
ของสื- อต่างๆ เช่น วีดีทศั น์ในรู ปของวีซีดี/ดีวีดี เทปเสี ยง หรื อแผ่นซี ดีเสี ยง รวมถึงเว็บไซด์ เพื-อให้
คนรุ่ นหลังได้ศึกษาเรี ยนรู ้และสื บสานภูมิปัญญาต่อไป ไม่ให้สูญหาย
อย่าง ไรก็ตามวิธีการถ่ายทอดที-กล่าวมานี แม้วา่ จะเป็ นวิธีที-นิยมใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
แต่ไม่ได้หมายความว่าวิธี ใด จะดีกว่าวิธีใด คงไม่มีวิธีการถ่ายทอดใดเป็ นวิธีที-ดีที-สุด หากอยูท่ ี-การ
เลือกใช้วิธีการถ่ายทอดให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการถ่ายทอด องค์ความรู ้ที$จะถ่าย ทอด
กลุ่มเป้ าหมายที-จะรับการถ่ายทอด และรวมถึงความพร้อมของผูถ้ ่ายทอดเอง ซึ- งอาจต้องใช้หลายวิธี
ผสมผสานกันไป จึงจะช่วยให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด(ธี ระ เสนี วงศ์ ณ อยุธยา.
ม.ป.ป : 8)
ภูมิปัญญาท้องถิ-น คือ วัฒนธรรมพืนฐานของเรา การพัฒนาควรจะตังอยู่บนพืนฐานที-มน-ั คง
และหาสิ- งอื-นมาตกแต่งประดับประดาตามที-เหมาะสมหาใช่การพัฒนาที-ขาดลอยจากฐานเดิมของตนเอง
ซึ- งจะทําให้โยกคลอนได้ง่าย รัฐบาลและสาธารณะควรทําความเข้าใจความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ-น
และส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการอนุ รักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ-นได้อย่างสมดุลและยัง- ยืนต่อไป
ในอนาคต
การอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้ องถิน
ภูมิปัญญาท้องถิ- นได้ก่อเกิดและสื บทอดกันมาในชุ มชน เมื-อชุ มชนเกิดการเปลี-ยนแปลง
ไปพร้อมกับสังคมสมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ-นก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกัน ปั จจุบนั ความรู ้จาํ นวนมาก
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ได้สูญหายไปเพราะไม่มีการปฏิบตั ิสืบทอด เช่น การรักษาพืนบ้านบางอย่าง การใช้ยาสมุนไพรบางชนิ ด
เพราะหมอยาเก่งๆ ได้เสี ยชี วิตโดยไม่ได้ถ่ายทอดให้กบั คนอื-น หรื อถ่ายทอดแต่คนต่อมาไม่ได้ปฏิ บตั ิ
เพราะชาวบ้านไม่นิยมเหมือนสมัยก่อน ใช้ยาสมัยใหม่และไปหาหมอที-โรงพยาบาลหรื อคลินิกง่ายกว่า
งานหัตถกรรมทอผ้าหรื อเครื- องเงิน เครื- องเขิน แม้จะยังเหลืออยูไ่ ม่นอ้ ย แต่ก็ได้ถูกพัฒนาไปเป็ นการค้า
ไม่สามารถรักษาคุณภาพและผีมือแบบดังเดิ มไว้ได้ การลงแขกทํานาปลูกข้าวและปลูกสร้างบ้านเรื อน
ก็เกือบจะหมดไป เนื- องจากมีการจ้างงานมากขึน แรงงานก็หายากกว่าแต่ก่อน ผูค้ นอพยพย้ายถิ- น
อีกทังการทํามาหากินก็เปลี-ยนจากการทําเพื-อยังชี พไปเป็ นการผลิตเพื-อการขาย ผูค้ นต้องการเงินเพื-อซื อ
เครื- องบริ โภคต่างๆ ทําให้ส-ิ งแวดล้อมเปลี-ยนไป สถานการณ์เช่นนี ทําให้ผนู ้ าํ การพัฒนาหลายคนที-มี
บทบาทสําคัญในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศเล็งเห็นถึงความสําคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ-น หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุ น และการส่ งเสริ มให้มีการอนุ รักษ์ ฟื นฟู
ประยุกต์ และความรู ้ใหม่เพื-อประโยชน์ของชุ มชนและสังคมนัน (สารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชน.
ออนไลน์ : ม.ป.ป.)
ความหมายของการอนุรักษ์
การอนุ รักษ์มีความหมายที-แตกต่างกันไป โดยผูเ้ ชี- ยวชาญจากหลายสาขาได้ให้ความหมาย
อย่างกว้าง อาทิ การอนุรักษ์ คือ การสงวนรักษา ป้ องกันดูแลเพิ-มคุณค่า ปรับปรุ งและพัฒนาใกล้เคียงที-มี
ความสําคัญและมีคุณค่าทางสถาปั ตยกรรม ศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ สังคมและเทคโนโลยี ทังที-มี
ประโยชน์ใช้สอยในชี วิตประจําวัน โบราณวัตถุ โบราณสถาน ฯลฯ ทังนี เพื-อรักษาไว้ซ- ึ งลักษณะเฉพาะ
เหล่านันไว้ (จารุ ณี สิ ริมงั คลา. 2532 : 11-12)
การอนุ รักษ์ คือ การบํารุ งรักษาสิ- งที-ดีงามไว้ เช่น ประเพณี ต่างๆ หัตถกรรม และคุณค่า
หรื อการปฏิบตั ิตนเพื-อความสัมพันธ์อนั ดี กบั คนและสิ- งแวดล้อม (ราชบัณฑิตยสถาน. ออนไลน์
: ม.ป.ป.)
สุ ธีรา เผ่าโภคสถิ ต (2537 : 11) นิ ยามคําว่าการอนุ รักษ์ (Conservation) หมายถึ ง การรักษา
วัฒนธรรมดังเดิมที-หาดูได้ยากหรื อกําลังจะสู ญหายไป เพื-อเป็ นประโยชน์ต่อคนรุ่ นหลังในการที-จะ
ติดตาม ศึกษา ค้นคว้า หาร่ องรอยความเจริ ญทางวัฒนธรรมในอดีต
นิ วฒั น์ เรื องพาณิ ช (2528 : 33) กล่าวว่า การอนุ รักษ์ใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดให้เป็ น
ประโยชน์ต่อมหาชนมากที-สุดและสามารถใช้ได้เป็ นเวลานานที-สุดต้องสู ญเสี ยโดยเปล่าประโยชน์
ให้นอ้ ยที-สุด ทังนี ต้องกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทัว- ถึ งมากที-สุด ดังนันต้องเข้าใจ
ว่าการอนุ รักษ์ไม่ได้หมายถึ ง การเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉย ๆ ตามกาละเทศะ และพยายามให้เกิ ด
ผลกระทบต่อสิ- งแวดล้อมน้อยที-สุด
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การอนุ รักษ์เป็ นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการทําให้วฒั นธรรมนันเข้มแข็งอยู่ได้
โดยไม่ตอ้ งปฏิ บตั ิการอย่างใด (คณะกรรมการดําเนิ นงานและประสานงานวันอนุ รักษ์มรดกไทย.
2541 : 24)
เกษม จันทร์ แก้ว (2541 : 82) ได้ให้ความหมายของการอนุ รักษ์ไว้ว่า เป็ นการใช้อย่าง
สมเหตุ สมผล เพื-อการมี ใช้ตลอดไป ซึ- งหมายถึ งว่าจะใช้ทรั พยากรอย่า งไรจึ ง ทํา ให้มี ท รั พ ยากร
เป็ นทุนที-สามารถมีให้ตลอดไปได้
จํานง อดิวฒั นสิ ทธิc (2541 : 83) ได้สรุ ปหลักการอนุรักษ์ไว้ดงั นี
หลักที- 1 การใช้อย่างยัง- ยืนทรัพยากรทุกประเภททุกกลุ่มต้องมีการวางแผนการใช้แบบยัง- ยืน
(Sustainable Utilization) ซึ- งต้องมี การวางแผนใช้ตามสมบัติเฉพาะตัวทรั พยากร พร้ อมทังมี การ
เลื อกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับประเภทของทรัพยากร ปริ มาณการเก็บเกี- ยวเพื-อการใช้ช่วงเวลา
ที-จะนํามาใช้เพื-อจํากัด/บําบัดของเสี ยให้หมดไปหรื อเหลือน้อยที-สุด
หลักที- 2 การฟื นฟูสิ-งเสื- อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ- งที-มนุ ษย์สร้ างขึน เมื-อมีการใช้
ย่อมเสื- อมโทรมเพราะใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมเก็บเกี-ยวมากเกินความสามารถในการปรับตัวอย่าง
มีระบบ จําเป็ นต้องมีการฟื นฟูให้ดีเสี ยก่อนจนทรัพยากรตังตัวได้จึงสามารถนํามาใช้ได้ในโอกาสต่อไป
หลักที- 3 การสงวนของหายากทรัพยากรบางชนิ ด/ประเภทมีการใช้มากเกินไป หรื อมีการ
แปรสภาพเป็ นสิ- งอื-น ถ้าปล่อยให้มีการใช้ทรัพยากรเกิดขึนแล้วอาจทําให้เกิดการสู ญพันธุ์ได้ จําเป็ น
ต้องสงวนหรื อเก็บไว้เพื-อเป็ นตัวแบบในการผลิตขึน
หลักการอนุรักษ์ที-กล่าวมาเบืองต้น มีความสัมพันธ์กนั นัน- คือ การใช้ทรัพยากรต้องวิเคราะห์
ให้ดีว่ามีทรัพยากรใช้ตลอดไปหรื อไม่ ถ้าใช้แล้วทรัพยากรใดที-มีความเสื- อมโทรม หรื อใช้มากเกิ นไป
จําเป็ นต้องมีการสงวนหรื อเก็บรักษาไว้นน-ั เอง
เหตุผลในการอนุรักษ์วฒั นธรรม เพื-อ
1. รักษาเกียรติภูมิของชาติ
2. เป็ นประโยชน์แก่การศึ กษาในทางศิ ลปวัฒนธรรม ซึ- งแสดงถึ งเอกลักษณ์ ของชาติ
โดยการอนุ รักษ์ทาํ ให้คนรู ้ จกั รากเหง้าของตนเอง มีความภูมิใจและมีความมัน- ใจในชาติของตนเอง
มีส่วนช่วยอย่างมากต่อความคิดที-จะช่วยปกปั กรักษาชาติของตนไว้ ส่ วนใหญ่ผูส้ นับสนุ นการอนุ รักษ์
มักจะให้เหตุผลในเชิ งสังคมและวัฒนธรรม (Social Culture Approach) พระมหาวีระยุทธ ประสาทนอก.
2551 : 28) กล่าวว่า เมืองที-ไร้ อาคารเก่าเปรี ยบเสมือนคนที-ไร้ ความทรงจํา ส่ วนยงธนิ ศร์ พิมลเสถี ยร.
2543 : 1) กล่าวเสริ มว่า เมืองที-ไม่มีวิญญาณอดีตจะมีความหวังเพียงริ บหรี- สําหรับอนาคตเมืองก็เปรี ยบ
กับมนุ ษย์ที-เป็ นมรดกของอดีต จะมีส่วนช่วยนํามาซึ- งเอกลักษณ์และโอกาสของการพัฒนาในสิ- งใหม่ๆ
ผูท้ ี-ไม่สามารถเรี ยนรู ้ บทเรี ยนจากในอดีตได้หรื อผูท้ ี-ไม่ตระหนักถึ งคุณค่าของสิ- งเก่าแก่ ก็คือผูท้ ี-ไม่
สามารถสร้างสรรค์ส-ิ งใหม่ๆ ได้
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จากคํากล่าวข้างต้น เห็นได้วา่ ผูท้ ี-สนับสนุนงานอนุ รักษ์ไม่ได้ให้ความหมายของการอนุ รักษ์
แต่เพียงการเก็บไว้ชื-นชมเท่านัน แต่ให้มุมมองว่าการทํานุ บาํ รุ งรักษาไว้เพื-อเป็ นรากฐานของการพัฒนา
สิ- งใหม่ๆ ให้ดีขึนนัน- เอง
พระมหาวีระยุทธ ประสาทนอก. 2551 : 34) ให้เหตุผลของการอนุ รักษ์ชุมชนได้ 4 ประการ
ดังนี
1. การอนุ รักษ์ชุมชนเพื-อความทรงจําทางวัฒนธรรม (Culture Memory) เนื- องจากการรักษา
อาคาร สถานที-เก่า คือ การรักษาหลักฐานทางกายภาพในเชิ งประวัติศาสตร์ ที-ถ่ายทอดคุ ณค่าและความ
สามารถของบรรพบุรุษให้คนในยุคปั จจุบนั และอนาคตได้ศึกษาและชื-นชม
2. การอนุรักษ์ชุมชนเพื-อรักษาปฏิสัมพันธ์ในชุ มชน (Successful Polemics) ซึ- งหมายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที-เห็ นได้จากกิ จกรรมที-ทาํ ร่ วมกันในสถานที-หนึ- ง ความสัมพันธ์นีเกิดขึน
ได้สมบูรณ์เมื-อมีความสมดุ ลระหว่างคน กิจกรรมและสภาพแวดล้อม แต่เดิมความสัมพันธ์ของคน
จะแน่ นแฟ้ น ชัดเจน แต่เมื-อการพัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน เช่ น การตัดถนนผ่านกลางชุ มชนหรื อมีการ
กําหนดกฎหมายการใช้ที-ดิน ส่ งผลให้ความสัมพันธ์ดงั กล่าวหายไป เนื- องจากการพัฒนาดังกล่าว
ไปรบกวนสมดุ ลของคน กิ จกรรม และสภาพแวดล้อม การอนุ รักษ์สภาพแวดล้อมของชุ มชนจะช่ วย
ป้ องกันปั ญหานีได้และคงไว้ซ- ึ งปฏิสัมพันธ์ในสังคม
3. ความหลากหลายของสภาพแวดล้อม รวมถึ งการพัฒนาสมัยใหม่ ทําให้สังคมไม่มี
ความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที-เคยมีเอกลักษณ์ต่างๆ กันไปในแต่ละท้องถิ-นตามลักษณะของพืนทีถิ-นนันได้รับการเปลี- ยนแปลงให้มีลกั ษณะคล้ายกันมากขึน ทังนี เพราะวัสดุ สมัยใหม่มีการผลิตที-เป็ น
อุตสาหกรรมและราคาถูกได้เข้ามาแทนฝี มือช่างอนุ รักษ์ จะช่วยให้สามารถคงลักษณะพืนถิ-นและช่วย
รักษาฝี มือช่างไว้ได้ ข้อดีคือ ชุ มชนจะไม่จาํ เป็ นต้องพึ-งพาลักษณะการผลิตและเทคโนโลยีระดับสู ง
มากขึน ทําให้การไหลออกของทรัพยากร อาทิ เงินทุน น้อยลง
4. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จ โดยการอนุ รักษ์จะยังประโยชน์ทางเศรษฐกิ จได้ 2 ประการ
ซึ- งประการแรกเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้ างอาคารขึนมาใหม่ ส่ วนประการที-สอง คือ ชุ มชน
ที- เก่ าได้รับการอนุ รักษ์ไ ว้ จะเป็ นสถานที- ที-น่าสนใจแก่ ผูม้ าเยือนนั-นเอง แต่ท งนี
ั ในการอนุ รัก ษ์
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จยังเป็ นข้ออภิปรายที-ยงั หาข้อสรุ ปไม่ได้ จึงไม่ควรพิจารณาว่าจะนําวิธี
ทางเศรษฐกิจเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ-งในเหตุผลเพื-อการอนุรักษ์หรื อไม่
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย (ธวัช ปุณโณทก. 2531 : 24)
1. การค้นคว้าวิจยั ควรศึ กษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ
ของท้องถิ-น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ-งภูมิปัญญาที-เป็ นภูมิปัญญาของท้องถิ-น
มุ่งศึกษาให้รู้ความเป็ นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปั จจุบนั
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2. การอนุ รักษ์ โดยการปลูกจิตสํานึ กให้คนท้องถิ- นตระหนักคุ ณค่า และความสําคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ-น ส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดกิจกรรมตามประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ โดยสร้าง
จิตสํานึกของความเป็ นคนท้องถิ-นนันๆ ที-จะต้องร่ วมกันอนุ รักษ์ภูมิปัญญาที-เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ-น
รวมทังสนับสนุ นให้มีพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ-นหรื อพิพิธภัณฑ์ชุมชน เพื-อแสดงสภาพชี วิตและความเป็ นมา
ของชุมชน อันจะสร้างความรู ้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ-นด้วย
3. การฟื นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที-กาํ ลังสู ญหาย หรื อที-สูญหายไปแล้วมาทําให้มี
คุณค่าและมีความสําคัญต่อการดําเนิ นชี วิตในท้องถิ-น โดยเฉพาะพืนฐานทางจริ ยธรรม คุ ณธรรม
และค่านิยม
4. การพัฒนา ควรริ เริ- มสร้างสรรค์และปรับปรุ งภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิ ด
ประโยชน์ในการดําเนิ นชี วิตประจําวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็ นพืนฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชี พ
ควรนําความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพื-อต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการ
บริ หาร ตลอดจนการป้ องกันและอนุรักษ์ส-ิ งแวดล้อม
5. การถ่ ายทอด โดยการนําภูมิปัญญาที- ผ่านมาเลื อกสรร กลัน- กรอง ด้วยเหตุ และผล
อย่างรอบคอบและรอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู ้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า
คุณประโยชน์และปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ
6. ส่ งเสริ มกิจกรรม โดยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิดเครื อข่ายการสื บสานและพัฒนา
ภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ เพื-อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ-นอย่างต่อเนื-อง
7. การเผยแพร่ แลกเปลี-ยน โดยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิดการเผยแพร่ และแลกเปลี-ยน
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ- นต่า งๆ ด้วยสื- อ
และวิธีการต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทังกับประเทศอื-นๆ ทัว- โลก
8. การเสริ มสร้ างปราชญ์ทอ้ งถิ- น โดยการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพ
ของชาวบ้าน ผูด้ าํ เนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู ้ความสามารถอย่างเต็มทีมีการยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆ
แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย (ศิริพร ดาบเพชร คมคาย มากบัว และประจักษ์ แป๊ ะสกุล.
2551 : 12) ภูมิปัญญาไทยเป็ นสิ- งดีงามคู่สังคมไทย ซึ- งคนไทยควรภาคภูมิใจ และช่วยกันอนุ รักษ์ให้
ดํารงอยูต่ ่อไป แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยทําได้หลายวิธี ดังนี
1. การตังสถาบันในระดับชาติและระดับท้องถิ-นที-มีการดําเนิ นงานส่ งเสริ มวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย เช่น สํานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็ นต้น
2. สถาบันที-เกี-ยวข้องกับการส่ งเสริ มภูมิปัญญาไทยต้องมีผลงานที-เป็ นรู ปธรรมและเข้าถึง
วิถีการดําเนินชีวติ ของประชาชนเพื-อให้ภูมิปัญญาไทยกลายเป็ นส่ วนหนึ-งของชีวติ ประจําวัน
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3. คุ ม้ ครองลิ ขสิ ทธิc ภูมิปัญญาไทยเพื-อรักษาภูมิปัญญาไทย เช่ น ชื- อข้าวหอมมะลิ ไทย
ชื-อมวยไทย เป็ นต้น ซึ- งหน่วยงานที-มีส่วนเกี-ยวข้องควรเข้ามาดูแลเรื- องการจดลิขสิ ทธิcภูมิปัญญาไทย
4. ประกาศยกย่องผูม้ ี ผ ลงานดี เด่ นทางด้า นภูมิปัญญาไทยทังในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ เช่น ศิลปิ นแห่งชาติ ครู ภูมิปัญญาไทย เป็ นต้น
ในฐานะที-เป็ นคนไทยจําเป็ นที-จะต้องรู ้ จกั และอนุ รักษ์สมบัติอนั ลําค่าของชาติ และต้อง
ช่วยกันสนับสนุน และเชิดชูภูมิปัญญาของชาติเพื-อสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
พร้อมทังสื บสานเผยแพร่ ให้เป็ นที-เลื-องลือสื บไป
การพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิน
มนุษย์รู้จกั พัฒนาตนเองและสิ- งต่าง ๆ ที-เกี-ยวข้องกับชี วิตความเป็ นอยูม่ านานแล้ว จะเห็น
ได้จากความรู ้ทางมานุ ษยวิทยาที-ศึกษาเกี-ยวกับมนุ ษย์ วิวฒั นาการและวัฒนธรรมของมนุ ษย์ ทําให้
เห็ นถึ งการพัฒนาในตัวของมนุ ษย์เองในด้านต่างๆ เช่ น เศรษฐกิ จ การเมื อง และศาสนา เป็ นต้น
มาตังแต่ยุคเดิ มที-แรกเริ- มมีมนุ ษย์ในโลกเรื- อยมาจนถึงปั จจุบนั นอกจากนันยังเห็นได้จากหลักคําสอน
ของศาสนาต่าง ๆ และแนวคิดของนักปราชญ์ในสมัยโบราณ เช่น นักปราชญ์ชาวกรี ก โรมัน จีน อินเดี ย
และอาหรับ เป็ นต้น ที-ได้เสนอแนวทางการพัฒนามาเป็ นลําดับเพียงแต่ว่าไม่ได้นาํ คําว่าการพัฒนา
มาใช้เท่านัน (สนธยา พลศรี . 2547 : 7-8)
คําว่าการพัฒนาถูกนํามาใช้ครังแรกในคริ สต์ศตวรรษที- 19 โดยนักเศรษฐศาสตร์ ได้นาํ มาใช้
เรี ยกการแก้ไขปั ญหาที-เกิดขึนจาการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในทวีปยุโรปอันเป็ นการเปลี-ยนแปลงการใช้
แรงงานจากคนและสัตว์เป็ นพลังงานจากเทคโนโลยี เช่น เครื- องจักรเครื- องยนต์ต่างๆ ทําให้วิถีการ
ดํารงชี วิตเปลี-ยนแปลงไปจากเดิมหลายประการ โดยนักเศรษฐศาสตร์ นาํ คําว่า การพัฒนามาใช้เพื-อเรี ยก
วิธี ก ารยกระดับ มาตรฐานความเป็ นอยู่ข องชาวยุโ รปในขณะนันให้สู ง ขึ น และเป็ นที- ย อมรั บ
ของนักสังคมศาสตร์ ทว-ั ไปโดยเฉพาะอย่างยิ-งหลังสงครามโลกครังที- 2 เป็ นต้นมา ประเทศต่างๆ
ต้องทํา การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขสภาพทางสัง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ งให้ฟื นคื นสภาพเดิ ม นั-นเอง
(สมยศ ทุ่งหว้า. 2534 : 178-179)
ก่อนที-จะศึกษาความหมายของการพัฒนา ควรทําความเข้าใจแนวคิดพืนฐานของการพัฒนา
อธิ บายได้วา่ สื บเนื- องจากสภาพธรรมชาติที-มนุ ษย์เป็ นสัตว์สังคม หมายถึ ง มนุ ษย์โดยธรรมชาติ
ย่อมอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มไม่อยูอ่ ย่างโดดเดี-ยว แต่มีขอ้ ยกเว้นที-มนุ ษย์อยูโ่ ดดเดี-ยวตามลําพัง เช่น ฤษี
การอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มของมนุ ษย์อาจมีได้หลายลักษณะและเรี ยกต่างกัน เป็ นต้นว่า ครอบครัว
เผ่าพันธุ์ (Tribe) ชุมชน (Community) สังคม (Society) และประเทศ (Country) เมื-อมนุ ษย์อยูร่ วมกัน
เป็ นกลุ่ม ย่อมเป็ นธรรมชาติอีกที-ในแต่ละกลุ่มจะต้องมี “ผูน้ าํ กลุ่ม” และ “ผูต้ าม” คือ ประชาชนหรื อคน
ในกลุ่ม รวมทังมี “การควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม” หรื อ “การจัดระเบียบภายในกลุ่ม” ซึ- งอาจเรี ยกว่า

28
การบริ หารหรื อการพัฒนาภายใน ทังนี เพื-อให้เกิดความสงบเรี ยบร้อยและความสุ ข และในบางกรณี
การควบคุมดูแลอาจเกี-ยวข้องกับภายนอกด้วย เช่น กรณี การติดต่อ ประสานงาน การต่อสู ้ หรื อการ
ทําสงครามกับกลุ่มอื-น สภาพเช่นนี ได้มีวิวฒั นาการตลอดมา โดยผูน้ าํ กลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ในระดับ
ประเทศอาจเรี ยกว่า “นักบริ หาร” หรื อ “ผูบ้ ริ หาร” ขณะที-การควบคุมดูแลหรื อการจัดระเบียบนัน
เรี ยกว่า การบริ หาร ที-กล่าวมานี เป็ นมุมมองในแง่ของนักบริ หาร แต่ถา้ ในมุมมองของนักพัฒนา
อาจเรี ยกผูบ้ ริ หารและการบริ หารนันว่า นักพัฒนาและการพัฒนา ตามลําดับ ด้วยเหตุผลเช่ นนี
มนุ ษย์จึงไม่อาจหลี กเลี-ยงจากการพัฒนาได้ง่าย และทําให้กล่าวได้อย่างมัน- ใจว่าที-ใดมีกลุ่ม ที-นน-ั
ย่อมมีการพัฒนา
ในมุมมองของนักพัฒนา สภาพของกลุ่มในยุคเริ- มแรกซึ- งธรรมชาติและทรัพยากร ธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ อิทธิ พลของธรรมชาติจะมีต่อมนุ ษย์ที-รวมกันอยูใ่ นกลุ่มมาก โดยการดํารงชี วิตและการ
ประกอบอาชี พของมนุ ษย์จะอยูใ่ กล้ชิดกับธรรมชาติ อีกทังธรรมชาติและผูน้ าํ เป็ นตัวกําหนดแนวทาง
การพัฒนา ซึ- งครอบคลุมวิธีการประกอบอาชี พด้วย ลักษณะการพัฒนาและการประกอบอาชี พในยุคนัน
ไม่ซบั ซ้อนและจํานวนประชากรก็มีไม่มาก ต่อมา เมื-อจํานวนมนุษย์ที-รวมตัวกันอยูใ่ นกลุ่มมีจาํ นวน
เพิ-มมากขึน ทําให้กลุ่มมีขนาดใหญ่ขึน เปลี-ยนเป็ นชุ มชน และเป็ นประเทศ ในเวลาเดียวกัน ทรัพยากร
ธรรมชาติเริ- มเสื- อมโทรม ผูน้ าํ และผูต้ าม คือ ประชาชน พยายามเอาชนะธรรมชาติ ได้ใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน (Folk Wisdom) และการลองผิดลองถูก (Trial and Error) เพื-อกําหนดแนวทางการพัฒนา
และการประกอบอาชี พ เมื-อกลุ่มมีขนาดใหญ่และมัน- คงขึนเป็ นประเทศ ธรรมชาติและทรัพยากร
ธรรมชาติถูกนํามาใช้เป็ นจํานวนมาก บางส่ วนเสื- อมสลาย ถูกทําลาย และสิ นสภาพไปเป็ นจํานวนมาก
ประกอบกับผูน้ าํ และผูต้ ามหรื อประชาชนมีการศึกษาสู งขึน มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญ เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพิ-มมากขึน นําวิชาความรู ้ที-เป็ นศาสตร์ หรื อความรู ้
ที-เป็ นระบบ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีมาใช้เพิ-มขึน ยิ-งไปกว่านัน จํานวนประชากรได้เพิ-มมากขึน
เกิดการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม ระหว่างประเทศ หรื อหลาย ๆ ประเทศเพื-อเร่ งปริ มาณและเวลาในการ
ทํางานและการผลิต เป็ นต้น เหล่านี ทําให้ผนู ้ าํ ประเทศต้องค้นหาแนวทางการพัฒนาต่างๆ เพื-อเอาชนะ
ธรรมชาติ พึ-งพาธรรมชาตินอ้ ยลง หรื อไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของธรรมชาติ ที-กล่าวมานี ถือว่า
เป็ นวิวฒั นาการของแนวคิดพืนฐานของการพัฒนาของมนุ ษย์ (ผูน้ าํ และผูต้ าม) ที-ลว้ นเกี-ยวข้องกับ
ธรรมชาติ โดยเริ- ม ต้นจาก หนึ- ง การพัฒนาในสภาพที- ม นุ ษ ย์อยู่ภายใต้ อิ ท ธิ พ ลของธรรมชาติ
และวิวฒั นาการมาเป็ นสอง การพัฒนาที-มนุ ษย์พยายามเอาชนะธรรมชาติ จากนัน จึงเป็ นสาม
การพัฒนาที-มนุ ษย์เอาชนะธรรมชาติได้ และนําธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ทังหมดนี เป็ นการพัฒนา
เพื-อก่อให้เกิ ดการเปลี- ยนแปลงในทิศทางที-ดีขึน (Better Change) ช่ วยเพิ-มอัตราเร่ งในการทํากิจกรรม
หรื อการผลิตให้รวดเร็ วขึน (Better Speed) และทําให้สภาพความเป็ นอยูข่ องมนุ ษย์ดีขึน (Better Life)
กว่าเดิมทังในด้านคุณภาพและปริ มาณ ดังภาพประกอบ 4 (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. ออนไลน์ : ม.ป.ป.)
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3. ทรัพยากรธรรมชาติเสื- อมสลาย
ถูกทําลาย และสิ นสภาพมากขึน
ผูน้ าํ และผูต้ าม (ประชาชน) ใช้การมีส่วนร่ วม วิชาความรู ้
ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี และการแข่งขัน
กําหนด แนวทางการพัฒนาที-มนุษย์เอาชนะ
ธรรมชาติได้ และนําธรรมชาติมาใช้ประโยชน์
2. ทรัพยากรธรรมชาติเริ- มเสื- อมโทรม
ผูน้ าํ และผูต้ าม (ประชาชน) ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและลองผิดลองถูก
กําหนดแนวทางการพัฒนามนุษย์ที-พยายามเอาชนะธรรมชาติ
1. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
อิทธิ พลของธรรมชาติ และ ผูน้ าํ
กําหนดแนวทางการพัฒนาที-มนุษย์อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของธรรมชาติ
ภาพประกอบ 4 วิวฒั นาการของแนวคิดพืนฐานของการพัฒนา
ที-มา : วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ. ออนไลน์. ม.ป.ป.
ความหมายของการพัฒนา
คําว่า การพัฒนา (Development) นํามาใช้เป็ นคําเฉพาะและใช้ประกอบคําอื- นก็ได้ เช่ น
การพัฒนาประเทศ การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมื อง และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ- น เป็ นต้น
การพัฒนาจึงถูกนํามาใช้โดยทัว- ไปและมีความหมายแตกต่างกันออกไป ดังนี
1. ความหมายตามรู ปศัพท์ โดยการพัฒนา หมายถึ ง การเปลี- ยนแปลงทีละเล็กละน้อย
โดยผ่านลําดับขันตอนต่างๆ ไปสู่ ระดับที-ขยายตัวขึน เติบโตขึน มีการปรับปรุ งให้ดีขึน และเหมาะสม
กว่าเดิมหรื ออาจก้าวหน้าไปถึงขันที-อุดมสมบูรณ์เป็ นที-น่าพอใจ (ปกรณ์ ปรี ยากร. 2538 : 5) หรื ออาจ
หมายถึ ง การทําความเจริ ญ การเปลี- ยนแปลงทางเจริ ญขึน การคลี-คลายในทางที-ดี (ราชบัณฑิ ตยสถาน.
2546 : 238)
2. ความหมายโดยทัว- ไป การพัฒนาโดยทัว- ไปมีความหมายใกล้เคียงกับความหมายจาก
รู ปศัพท์ หมายถึ ง การกระทําให้เกิดการเปลี- ยนแปลงจากสภาพหนึ- งไปสู่ อีกสภาพหนึ- งที-ดีกว่าเดิ ม
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อย่างเป็ นระบบ หรื อการทําให้ดีขึนกว่าสภาพเดิมที-เป็ นอยูอ่ ย่างเป็ นระบบ (ยุวฒั น์ วุฒิเมธี . 2534 : 1)
ซึ- งเป็ นการเปรี ยบเทียบทางด้านคุณภาพระหว่างสภาพการณ์ของสิ- งใดสิ- งหนึ- งในช่วงเวลาที-ต่างกัน
กล่าวคือ ถ้าในปั จจุบนั สภาพการณ์ ของสิ- งนันดีกว่า สมบูรณ์กว่าก็แสดงว่าเป็ นการพัฒนา (ปกรณ์
ปรี ยากร. 2538 : 5)
3. ความหมายทางสังคมวิทยา ซึ- งนักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่าเป็ นการ
เปลี-ยนแปลงโครงสร้างของสังคม ได้แก่ คน กลุ่มคน การจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยการ
จัดทรัพยากรของสังคมอย่างยุติธรรมและมีประสิ ทธิ ภาพ (ฑิตยา สุ วรรณชฎ. 2527 : 354) การพัฒนา
เป็ นทังเป้ าหมายและกระบวนการที-ครอบคลุ มถึ ง รวมทังการเปลี- ยนแปลงทัศนคติของคนต่อชี วิต
และการทํางาน การเปลี-ยนแปลงสถาบันต่างๆ ทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองอีกด้วย (Streeten.
1972 : 3)
นอกจากนี สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2526 : 5) ได้ให้ความหมายของคําว่า พัฒนา หมายถึง
การเปลี-ยนแปลงที-มีการกําหนดทิศทาง (Directed Change) หรื อการเปลี-ยนแปลงที-ได้วางแผนไว้
แน่นอนล่วงหน้า (Planned Change)
ยุวฒั น์ วุฒิเมธี (2526 : 1) ให้ความหมายของคําว่า พัฒนา หมายถึง การกระทําให้เกิดขึน
คือเปลี-ยนจากสภาพหนึ-งไปสู่ อีกสภาพหนึ-งที-ดีกว่า
อมร รักษาสัตย์ และขัตติยา กรรณสู ต (2515 : 2-8) ได้ให้ความหมายของคําว่าพัฒนาว่า
หมายถึง การเปลี-ยนแปลงในตัวระบบที-ทาํ การ ซึ- งเป็ นการเปลี-ยนแปลงในตัวระบบที-ทาํ การ ซึ- งเป็ น
การเปลี-ยนแปลงด้านคุณภาพ (Qualitative Changes) ส่ วนการแปลงรู ป (Transformation) เป็ นการ
เปลี-ยนแปลงสภาพแวดล้อมของตัวกระทําการ (Environmental Changes) ซึ- งนอกเหนื อจากการ
เปลี-ยนแปลงทางด้านคุณภาพและปริ มาณ
พัทยา สายหู (2540 : 586) เห็นว่า การพัฒนาแปลว่า การทําให้เจริ ญ การทําให้เปลี-ยนแปลง
ไปในทางที-พึงปรารถนา
ทิตยา สุ วรรณะชฎ (2517 : 187-189) อธิ บายการพัฒนา ไว้วา่ การพัฒนา คือการเปลี-ยนแปลง
ที-ตอ้ งการและได้กาํ หนดทิศทางและมุ่งที-จะควบคุ มอัตราการเปลี- ยนแปลงด้วยสภาวะการพัฒนา
เป็ นสภาวะสมาชิ กของสังคมได้ใช้ความรู ้ ความสามารถของตนได้เต็มที- โดยไม่มีสภาวะครอบงํา
เช่น ความบีบคันทางการเมือง ความบีบคันทางเศรษฐกิจ หรื อความไม่สมบูรณ์ในอนามัย ทุกคน
สามารถที-จะนําเอาศักยะของตนออกมาใช้ให้เป็ นประโยชน์อย่างเต็มทีวิทยากร เชี ยงกูล (2527 : 17-18) กล่าวไว้วา่ การพัฒนาที-แท้จริ งควรหมายถึงการทําให้ชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องประชาชนมีความสุ ข ความสะดวกสบาย ความอยูด่ ีกินดี ความเจริ ญทางศิลปวัฒนธรรม
และจิตใจและความสงบสันติ ซึ- งนอกจากจะขึนอยูก่ บั การได้รับปั จจัยทางวัตถุ เพื-อสนองความต้องการ
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ของร่ างกายแล้ว ประชาชนยังต้องการพัฒนาทางด้านการศึกษาสิ- งแวดล้อมที-ดี การพักผ่อนหย่อนใจ
และการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจด้านต่าง ๆ ด้วย ความต้องการทังหมดนี บางครังเราเรี ยกกันว่า
เป็ นการพัฒนา “คุณภาพ” เพื-อที-ให้เห็นว่าการพัฒนาไม่ได้ขึนอยูก่ บั การเพิ-มปริ มาณสิ นค้าหรื อการ
เพิ-มรายได้เท่านัน หากอยูท่ ี-การเพิ-มความพอใจความสุ ขของประชาชนมากกว่า
แบทเทน (Batten. 1959 : 2) ผูเ้ ชี- ยวชาญด้านพัฒนาชุ มชนของอังกฤษให้ความหมายของคําว่า
พัฒนา หมายถึง การเปลี-ยนแปลงให้ดีขึน
จากความหมาย การพัฒนาที-กล่าวมาข้างต้นทําให้สรุ ปว่า การพัฒนา คือ การเปลี-ยนแปลงที-มี
การกระทําให้เกิดขึนหรื อมีการวางแผนกําหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า โดยการเปลี-ยนแปลงนีต้องเป็ นไป
ในทิศทางที-ดีขึน ถ้าเปลี-ยนแปลงไปในทางที-ไม่ดี ก็ไม่เรี ยกว่าการพัฒนา ขณะเดียวกัน การพัฒนา
มิได้หมายถึ งการเพิ-มขึนปริ มาณสิ นค้าหรื อรายได้ของประชาชนเท่านัน แต่หมายความรวมไปถึ ง
การเพิ-มความพึงพอใจและเพิ-มความสุ ขของประชาชนด้วยการพัฒนา อาจจัดแบ่งออกเป็ น 3 ด้านใหญ่ๆ
ได้แก่ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. ออนไลน์ : ม.ป.ป)
1. การพัฒนาทางเศรษฐกิ จ หมายถึ ง การพัฒนาการผลิ ต การจําหน่ าย การแลกเปลี- ยน
หรื อการลงทุนเพื-อทําให้ประชาชนไม่ยากจน เป็ นต้น
2. การพัฒนาทางสังคม หมายถึง การพัฒนาด้านจิตใจ แบบแผน พฤติกรรม รวมตลอดทัง
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมเพื-อแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม เป็ นต้น
3. การพัฒนาทางการเมือง หมายถึง การเปลี- ยนแปลงทางการเมือง การสร้างกระบวนการ
ปกครองให้เป็ นประชาธิ ปไตย และประชาชนในประเทศมีสิทธิ เสรี ภาพตามกฏหมาย เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามยังได้จดั กลุ่มการให้ความหมายคําว่า การพัฒนา ออกเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี
กลุ่มที-หนึ- ง มีความเห็นว่า การพัฒนา หมายถึง ความเจริ ญเติบโตอันเป็ นการเพิ-มของผลผลิต
(Output) ซึ- งกระทําโดยระบบสังคม (Social System) ร่ วมกับสิ- งแวดล้อม เช่น การผลิตข้าวเพิ-มขึน
การสร้างถนน สะพาน เขื-อน หรื อบ้านเรื อน ให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้ส-ิ งเหล่านีมากขึน
กลุ่มที-สอง มีความคิดว่าการพัฒนา หมายถึง การเปลี-ยนแปลงระบบการกระทํา (Development
is Change in the with Performs) เช่น มีการเปลี-ยนแปลงระบบสังคม ระบบการเมือง และระบบบริ หาร
เป็ นต้น
กลุ่มที-สาม มีความเห็นว่า การพัฒนา หมายถึง การเน้นที-วตั ถุประสงค์เป็ นหลัก ถ้าเป็ น
การบริ หารจัดการต้องบริ หารจัดการด้วยวัตถุประสงค์ (Management by Objectives) คือ การปฏิบตั ิงาน
มุ่งไปที-วตั ถุประสงค์นน-ั เอง การพัฒนาตามความเห็นของกลุ่มนี จึงขึนอยูท่ ี-วตั ถุประสงค์ ว่า ผูก้ าํ หนด
วัตถุประสงค์จะได้ระบุไว้อย่างไร มีอะไรบ้างที-ตอ้ งการ ปั ญหาต่อมาก็คือ วัตถุประสงค์ที-กาํ หนดขึน
มีเหตุผลหรื อได้รับความเห็ นชอบและการสนับสนุ นจากบุคคลที-เกี-ยวข้องมากน้อยเพียงใด ซึ- งถ้า
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วัตถุประสงค์ของประเทศประชาชนในประเทศก็น่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนรับรู ้สนับสนุ นหรื อได้รับประโยชน์
จากการพัฒนานันด้วย อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของประเทศกําลังพัฒนาทังหลายจะมีการกําหนด
ไว้กว้างๆ เช่น เป็ นการสร้างความเจริ ญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็ นต้น
กลุ่มที-สี- มีความเห็นว่า การพัฒนา หมายถึงการเปลี-ยนแปลงโดยการวางแผนเพื-อนําไปใช้
ในการดําเนิ นงาน ตามความเห็นของกลุ่มนี เน้นว่าการพัฒนาอยู่ที-การมีแผน และการนําแผนไป
ดําเนินการเพื-อกําหนดหรื อก่อให้เกิดการเปลี-ยนแปลงตามความมุ่งหมายหรื อวัตถุประสงค์นนๆ
ั
กลุ่มที-หา้ มีความเห็นว่า การพัฒนา หมายความทังในแง่ปริ มาณและคุณภาพ โดยคุณลักษณะ
ทังสองแง่นีไม่อาจแบ่งแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดคือทังปริ มาณและคุณภาพต้องควบคู่กนั ไปเสมอ
ในแง่ของปริ มาณ ผลของการพัฒนาสามารถมองเห็นได้เป็ นวัตถุ จับต้องและวัดผลได้ง่าย เช่น เงินเดือน
เพิ-มขึน รายได้เพิ-มขึน มีถนนหนทาง โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย หรื อโรงพยาบาล ส่ วนในแง่คุณภาพ
จับต้องไม่ได้วดั ผลได้ยาก เช่น การพัฒนาให้ประชาชนมีความซื- อสัตย์สุจริ ต รู ้จกั เสี ยสละเพื-อส่ วนรวม
มีความอดทน ขยันหมัน- เพียร รักระเบียบวินยั และความสะอาด เป็ นต้น และเป็ นความจริ งเสมอว่า
การพัฒนาส่ วนใหญ่เน้นในแง่ของปริ มาณทังสิ น เพราะสามารถที-จะวัดได้ ยิ-งสังคมเจริ ญมากขึนเท่าไร
การพัฒนาจําต้องใช้ผเู ้ ชี-ยวชาญเฉพาะด้านที-รู้เฉพาะเรื- องของสาขาที-ตนชํานาญ โดยขาดความสนใจ
ในความเป็ นมนุ ษย์ในวงกว้างออกไป การวัดผลการพัฒนาจึงเน้นไปที-ความสําเร็ จในด้านสาขาวิชาชี พ
ของตนเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น นักเศรษฐศาสตร์ วดั ผลสําเร็ จของตนด้วยการเพิ-มผลผลิต รายได้ประชาชาติ
เพิ-มการส่ งสิ นค้าออก เพิ-มการอุตสาหกรรม และเพิ-มการลงทุน เป็ นต้น โดยคํานึ งถึงมนุ ษย์นอ้ ยมาก
(สุ ลกั ษณ์ ศิวรักษ์. 2519 : 9-23)
ปั ญหาการพัฒนา คือ ความคิด ความคิดที-ถูกแบ่งแยกออกเป็ นส่ วนๆ (Compartmentalized)
เช่น ความคิดทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม สิ- งแวดล้อมพัฒนาแยกส่ วนแล้วเกิดเป็ น
ปั ญหาว่าด้านใดสําคัญกว่ากัน ธรรมชาติหรื อความจริ งของสรรพสิ- งทังหมดไม่แยกส่ วน แต่เชื- อมโยง
เป็ นเรื- องเดี ยวกัน เศรษฐกิ จ การเมือง สัง คม วัฒนธรรม สิ- งแวดล้อมเชื- อมโยงเป็ นเรื- องเดี ยวกัน
ถ้าองค์ประกอบเหล่านี เชื- อมโยงกันแบบบูรณาการจะเกิดความสมดุลหรื อยัง- ยืนในสมัยเดิมที-สังคม
ยังเป็ นไปด้วยวัฒนธรรมความสมดุ ลในสังคมมีมากกว่าและทําให้สังคมยัง- ยืนกว่า ความคิ ดแบบ
แยกส่ วนนี ได้นาํ ไปสู่ ลทั ธิ การพัฒนา (Developmentism) เรี ยกสิ- งนี ว่าเป็ นเศรษฐกิจการพัฒนาแบบ
แยกส่ วนก็เกิดขึน เมื-อมุ่งโภคทรัพย์โดยยอมเสี ยส่ วนอื-นๆ ก็เกิดผลกระทบต่อจิตใจ สังคม สิ- งแวดล้อม
เกิ ดช่ องว่างทางสังคม สถาบันทางสังคม เช่ น สถาบันครอบครั ว ชุ มชนอ่อนกําลังหรื อสลายตัว
ไม่สามารถเป็ นเครื- องกํากับควบคุ มทางศีลธรรมได้ ศีลธรรมก็เสื- อมลง ดังที-มีการเอารัดเอาเปรี ยบ
ฉ้อฉล คอร์ รัปชัน- การเพิ-มขึนของอาชญากรรม การเอาคน ภาพโดยสรุ ปของสิ- งที-เรี ยกว่า การพัฒนา
แบบไม่ยง-ั ยืน (Unsustainable Development) (เสาวภา ไพทยวัฒน์. 2538 : 249)
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การพัฒนาภูมิปัญญาไทยประกอบด้วยขันตอน ดังนี (พีรเดช ทองอําไพ. ออนไลน์ : ม.ป.ป.)
1. รวบรวมภูมิปัญญาที- มีอยู่ให้เป็ นระบบ ส่ วนใหญ่เป็ นการจัดเก็บ ฐานข้อมูล ลงบน
คอมพิวเตอร์
2. วิเคราะห์ จัดลําดับความสําคัญ ความเป็ นไปได้ เพราะภูมิปัญญาที-เก็บมามีมากมาย
บางอันมีความจําเป็ นมากกว่า พอที-จะมีศกั ยภาพในการพัฒนา
3. นําภูมิปัญญาที-ได้มาพัฒนาต่อให้เป็ นเทคโนโลยี
4. นําไปทดสอบในพืนที-อื-น เพราะภูมิปัญญาท้องถิ-นเกิดขึนในท้องถิ-นไม่ได้หมายความว่า
จะเป็ นภูมิปัญญาทังประเทศ การจะขยายไปใช้ทว-ั ประเทศได้ตอ้ งมีการพัฒนา และปรับแต่งให้เหมาะสม
กับพืนที- ภูมิปัญญาท้องถิ-นเหมาะสําหรับท้องถิ-นนันอยู่
5. การนํามาพัฒนาเป็ นเทคโนโลยีที-ใช้ได้กว้างขึน ต้องทดสอบว่าเหมาะสมหรื อไม่
จึงนําไปขยายผลต่อ
ทัง 5 ขันตอนเป็ นขันตอนที-ใช้ในการพัฒนาภูมิปัญญาเป็ นเทคโนโลยีก็ ส่ วนข้อ 4 และ 5 นัน
สามารถดําเนินการอย่างไรก็ได้ให้เหมาะสม โดยการต่อยอด อนุรักษ์ รื อฟื น แทนที-จะไปพัฒนาเป็ น
เทคโนโลยีก็ได้
ส่ วนแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาไทยด้วยการอนุรักษ์ ฟื นฟู และสื บสานศิลปวัฒนธรรม
วิถีความเป็ นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ-นอย่างต่อเนื-อง ส่ งเสริ มการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ-นในการพัฒนา
อย่างจริ งจัง พัฒนาหลักสู ตรศึกษาเพื-อรณรงค์สร้างจิตสํานึ กให้เกิดความรักถิ-นฐานและตระหนักถึง
ความสําคัญของจารี ตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ-นและความเป็ นไทย ตลอดทังสนับสนุ น
การอนุรักษ์ ฟื นฟู และสื บสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ-น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ. ออนไลน์ : 2543)
ภูมิปัญญาท้องถิ-นคือความงอกงามของหมู่ชน การพัฒนาก็เป็ นการทําให้ดีขึน เจริ ญงอกงาม
ขึนเช่นกัน ดังนันการดําเนิ นงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ-นจําเป็ นต้องใช้ปัญญาค้นหาสิ- งที-มีอยูแ่ ล้ว ฟื นฟู
ประยุกต์ และประดิษฐ์เสริ มสร้างสิ- งใหม่บนรากฐานสิ- งเก่าที-คน้ พบนัน ด้วยเหตุนี การพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ-นในตัวของมันเองก็คือการพัฒนานัน- เอง และที-สําคัญอีกอย่างที-ตอ้ งระลึกไว้เสมอก็คือ ชาวบ้าน
ผูเ้ ป็ นเจ้าของภูมิปัญญานันควรเป็ นตัวหลักในการพัฒนา การดําเนิ นงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ-น โดยการ
คํานึ งถึ งภูมิปัญญาท้องถิ- นตามแนวคิ ดนี จึ งไม่ใช่ การหวนคื นสู่ วนั วานครั งที- ยงั หวานอยู่ในอดี ต
แต่เป็ นการกลับไปสู่ รากเหง้าของตนเอง เพื-อที-จะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมัน- ใจว่าจะไม่สูญเสี ย
เอกลักษณ์และความเป็ นตัวของตัวเองไปบนเส้นทางการพัฒนา นอกจากนัน คุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ- นไม่ใช่ อยู่ที-เพราะเป็ นการปฏิ บตั ิต่อเนื- องกันมาเท่านัน แต่อยู่ที-คุณค่าจิ ตใจ ด้านความรู ้ สึก
ด้านที-เรี ยกว่า พลังศีลธรรม ซึ- งถือว่ามีคุณค่าทางจิตวิญญาณสําหรับคนไทย เพราะเป็ นคุ ณค่าทางจิตใจ
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ที-กระทบส่ วนที-ลึกที-สุดของความรู ้สึก นักพัฒนาวัฒนธรรมที-มีชื-อเสี ยงในระดับสากลผูห้ นึ- งให้ขอ้ คิด
ไว้วา่ ในการทําความเข้าใจเรื- องการพัฒนา คือ การเข้าไปยืนอยูบ่ นพืนฐานของชาวบ้าน แล้วมองว่า
ชี วิตแต่ละคนไม่สามารถแยกจากกันเป็ นส่ วน ๆ ได้ ตีหวั ก็ตอ้ งกระทบตัว ตีเท้าก็ไปกระทบหัว แต่ตวั
คุณค่าเป็ นตัวแยกให้เห็ นความแตกต่างในทุกเรื- องที-เกี- ยวข้องกับคนและสังคมมีเรื- องของคุ ณค่าแฝงอยู่
แม้แต่ในเรื- องเศรษฐกิจ ซึ- งระบบเศรษฐกิจใดๆ จะปราศจากคุณค่าไม่ได้ สิ- งที-สําคัญกว่าระบบเศรษฐกิจ
ก็คือ คุณค่าอยูเ่ บืองหลังระบบเศรษฐกิจนัน การพัฒนาที-มองส่ วนทังหมดไม่แยกส่ วนตามความหมายนี
ก็คือ ในกิจการใดๆ ก็ตามต้องไม่พิจารณาเฉพาะด้านใดด้านหนึ- งของชี วิต แต่พิจารณาอย่างมองเห็นถึง
ความสัมพันธ์ของด้านนันกับด้านอื-นๆ โดยเฉพาะในด้านของคุ ณค่าที-แฝงอยู่ในตัวทุกคน และแม้แต่
ระบบภายต่างๆ ภายนอกตัวคน เช่ น ในระบบเศรษฐกิจก็มีคุณค่าของการแข่งขันหรื อความร่ วมมือ
(เสรี พงศ์พิศ. 2536 : 65-68)
ส่ วนวิธีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ-นสามารถทําได้ โดยการค้นหาภูมิปัญญาที-ดีงามที-ยงั มีอยู่
ให้ใช้มาตรฐานภายในภูมิปัญญานัน ๆ เองเป็ นตัววัดความดีและความไม่ดีไม่ใช่มาตรฐานภายนอก
แล้วฟื นฟูสิ-งที-ดีแต่คลายความสําคัญไปแล้วนันขึนมาหรื อประยุกต์โดยการตีความหรื อให้ความหมาย
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ใหม่ หรื อประดิ ษฐ์คิดค้นขึนมาใหม่ อาศัยรากฐานเดิ มที-มีอยู่และได้
ค้นพบนันหรื อผสมผสานกับวัฒนธรรมที-ดีภายนอก ด้วยเหตุนี จึงไม่มีใครสามารถให้ขอ้ เสนอแนะ
แบบสําเร็ จรู ปกับทุกเรื- องทุกปั ญหาว่าจะนําคุณค่าและประเพณี ที-ดีงามในวัฒนธรรมพืนบ้านมาประยุกต์
ผสมผสานกับวัฒนธรรมอื-นหรื อมาสร้างใหม่อย่างไร เพื-อให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ของชาวบ้านในท้องถิ-นต่าง ๆ ได้ เพียงแต่สามารถสรุ ปเป็ นแนวทางให้ผูเ้ กี-ยวข้องในฐานะต่างๆ นําไป
พิจารณาและพัฒนาต่อไปดังนี
1. ชาวบ้าน เป็ นฝ่ ายสําคัญที-สุด เพราะเป็ นคนในที-สามารถมองออกจากข้างในวัฒนธรรม
ของชุ มชนได้อย่างแจ่มชัดที-สุด โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้านที-เป็ นนักฟื นฟู ประยุกต์ และประดิ ษฐ์
คือคิดค้นทางวัฒนธรรมที-มีความเข้าใจในวัฒนธรรมเดิมอย่างลึ กซึ งและรู ้เท่าทันวัฒนธรรมภายนอก
ที-เข้ามากระทบเป็ นอย่างดี จะต้องใช้ภูมิธรรมและภูมิปัญญาที-ได้รับถ่ายทอดเป็ นมรดกมาจากบรรพชน
ในการวิเคราะห์ต่างๆ ที-กาํ ลังเกิดขึนและดําเนินอยูใ่ นชุ มชน และใช้ปัญญานันพัฒนาภูมิปัญญาของตน
ขึนมาแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไป
2. พระในฐานะหนึ- งท่านเป็ นชาวบ้าน แต่อีกฐานะหนึ- งท่านก็เป็ นผูน้ าํ ทางความเชื- อ
และพิธีกรรมต่างๆ อยูแ่ ล้ว ก็อาจให้ความสําคัญกับการค้นหาคุณค่าที-สามารถนํามาประยุกต์ตีความ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และปั ญหาของท้องถิ-น
3. รัฐควรเคารพความเชื- อของชาวบ้านและเปิ ดใจให้กว้างต่อการพัฒนาตัวเองของชาวบ้าน
โดยชาวบ้านเป็ นพระเอกในการพัฒนาชุ มชนของตน ซึ- งรัฐบาลสนับสนุ นตามความจําเป็ นในสิ- งที-
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อยูน่ อกเหนื ออํานาจการจัดการของชุ มชน รัฐควรให้ปราชญ์ชาวบ้านได้มีส่วนในการวางหลักสู ตร
บางส่ วนในระดับท้องถิ-นที-จะทําให้ชาวบ้านสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาและคุ ณค่าที-ดีงามของชุ มชน
แก่ลูกหลานอย่างสอดคล้องกับแต่ละพืนที-ไม่ใช่ทุกอย่างคิดและวางแผนจากส่ วนกลางหมดแล้วมาให้
ชาวบ้านเข้าร่ วมตรงปลายสุ ด นอกจากนี รัฐบาลควรเน้นเรื- องการพึ-งตัวเองของชุ มชน ให้ชุมชนได้ทาํ
สิ- งใดๆ ที-เชื-อมโยงกับภายในชุมชนและระหว่างชุ มชนมากขึน แทนที-จะแนะนําให้ชุมชนพึ-งแต่ภายนอก
เป็ นหลัก
4. ปั ญญาชนท้องถิ-น ที-เข้าใจวัฒนธรรมภายนอก ขณะเดียวกันสามารถเข้าใจวัฒนธรรม
ภายในเป็ นบุคคลที-มีสองวัฒนธรรม (Bicultural) ในตัวเองก็สามารถมีบทบาทสําคัญร่ วมกับชาวบ้าน
ประยุกต์และประดิษฐ์คิดค้นอะไรใหม่ๆ ออกมาที-จะช่วยยกระดับคุณภาพชี วิตความเป็ นอยูข่ องชาวบ้าน
ให้ดีขึน
5. นักวิชาการ โดยเฉพาะนักวิชาการในท้องถิ-น เช่ น อาจารย์วิทยาลัยครู หรื อมหาวิทยาลัย
ในท้องถิ-นต่างๆ ควรศึกษาวัฒนธรรมจากภายนอกอย่างลึกซึ งถึงขันที-จะมาประสานกับวัฒนธรรม
พืนบ้านได้ ซึ- งจะเป็ นการช่วยให้ภูมิปัญญาท้องถิ- นมีพลังพลวัตรอยูไ่ ด้ในวัฒนธรรมที-เกิดใหม่จากการ
ผสมผสานนัน
ในอีกด้านหนึ-ง นักวิชาการอาจใช้สถานภาพทางสังคมและความสัมพันธ์ที-ตนมีกบั หน่วยงาน
ของรัฐหรื อพรรคการเมืองที-มีหน้าที-วางนโยบายผลักดันให้สิ-งที-จะเอืออํานวยให้การพัฒนาอย่างเป็ น
อิสระของชาวบ้านดําเนิ นไปได้ แต่ตอ้ งตระหนักว่าการปฏิบตั ิจริ งนันอยูท่ ี-ฐานราก คือ ชาวบ้านเอง
และต้องไม่ให้ความสําคัญกับการวางแผนจากส่ วนกลางนี มากนัก เพราะประวัติศาสตร์ ได้พิสูจน์ถึง
ความไม่แน่นอนของผูท้ ี-อยูใ่ นอํานาจ การเปลี-ยนแปลงผูป้ กครองเป็ นกฎที-แน่นอนของระบอบการ
ปกครองไม่วา่ ในระบอบใด มีแต่การเปลี-ยนแปลงจากรากฐานหรื อรากหญ้าเท่านันที-มีความแน่นอน
และมัง- คง
6. นักพัฒนา รวมทังผูท้ ี-มีหน้าที-ตอ้ งทํางานอย่างใกล้ชิดกับชาวบ้านที-ตอ้ งฝึ กฝนตนเอง
ให้เกิดญาณพิเศษที-ไวพอ ผูท้ ี-มีอยูแ่ ล้วก็ฝึกให้คมและกล้าแข็งยิ-งขึนในการที-จะจับเอาคําอธิ บายหรื อ
ความหมายใหม่ ที-ปราชญ์ชาวบ้านแสดงออกมา ไม่ ว่า ด้วยคํา พูดหรื อการปฏิ บ ตั ิ นาํ มาพัฒนาต่ อ
โดยร่ วมกับปราชญ์ชาวบ้านอื-นๆ (เสรี พงศ์พิศ. 2536 : 96-98)
ไก่ ชน
ไก่ชน ไก่ชกมวย ไก่ตี คือ ไก่อูชนิ ดหนึ- งที-เลี ยงไว้ชน (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546 : 122)
มีรูปร่ างลักษณะสง่างาม ปราดเปรี ยว ว่องไว โครงกระดูกใหญ่ แข็งแรง เนื อแน่ น หากิ นเก่งดุ ร้าย
และทนทานต่อดินฟ้ าอากาศ อดทนจากการต่อสู ้ รู ้จกั หลบหลีก มีไหวพริ บและชันเชิงในการต่อสู ้
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อภิชยั รัตนวราหะ (2537 : 1) ได้กล่าวว่า ไก่ชนนับเป็ นสัตว์เลียงคู่บา้ นคู่เมืองของคนไทย
ตังแต่บรรพบุ รุษดังได้ทราบกันว่าในสมัยพระนเรศวรมหาราชทรงเล่นไก่ชนกับพระมหาอุปราช
ที-เมืองหงสาวดีจนชนะท้าพนันกินบ้านกินเมืองได้ กีฬาไก่ชนเป็ นที-นิยมของชายไทยกันมาช้านาน
ไก่ชนนอกจากเป็ นเกมกีฬาแล้วยังแสดงให้เห็นถึงความเป็ นนักสู ้ของคนไทยประการหนึ- งด้วย ปั จจุบนั
สามารถส่ งไก่ชนเป็ นสิ นค้าไปยังต่างประเทศทํารายได้ให้แก่ผเู ้ ลียงไก่ชนได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี
พันธุ์ไก่ยงั นับได้วา่ เป็ นแหล่งทางพันธุ กรรมไก่พืนเมืองไทยได้เป็ นอย่างดี ต้นกําเนิ ดไก่ชนสื บเชื อสาย
มาจากไก่อูพนั ธุ์พิเศษ ซึ- งไก่อูสืบทอดเชือสายจากไก่พืนเมืองอีกทอดหนึ-ง
ประวัติความเป็ นมา
ไก่ชนพัฒนามาจากไก่บา้ น ซึ- งตระกูลของไก่บา้ นหรื อไก่พืนเมือง คือ ไก่ป่า ที-เมื-ออยูบ่ า้ น
ก็มีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างหลากหลาย รู ปร่ างลักษณะแตกต่างกันไป ไก่ชน พัฒนามาจากไก่พืนบ้าน
ที-เรี ยกว่า ไก่อู เป็ นไก่แข็งแรงปราดเปรี ยว ชอบการต่อสู ้ เป็ นยอดนักสู ้ในสายเลือด อดทนมาก เลียงง่าย
เมื-อเจอกันเป็ นต้องตีกนั มนุ ษย์เห็นเป็ นความสนุ กสนาน จึงจับไก่มาเลียงให้ชนกันกลายมาเป็ นการชน
ไก่ตามชนบททัว- ไป
ไก่ชนถูกนํามาใช้ในกีฬาชนไก่หรื อตีไก่เป็ นที-นิยมแพร่ หลายในประเทศแถบเอเชี ย ได้แก่
ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซี ย ฟิ ลิ ปปิ นส์ และอินโดนี เซี ย ส่ วนใหญ่ประเทศอื-นๆ มีการเล่น
ไก่ชนบ้าง เช่ น ประเทศสเปน แม็กซิ โก บราซิ ล กัวเตมาลา เปรู ซึ- งในทวีปอเมริ กาใต้ถือว่าการชนไก่
เป็ นกี ฬาอย่างหนึ- ง ส่ วนในทวีปยุโรปและทวีปอเมริ กามีการเล่ นกี ฬาไก่ชนภายหลังประเทศอื-นๆ
แต่การคัดเลือกและผสมพันธุ์ การฝึ กฝนและเลียงไก่ได้ทาํ อย่างจริ งจัง โดยเฉพาะอย่างยิง- ในประเทศ
อังกฤษ การชนไก่ได้รับความนิ ยมแพร่ หลายมาก มีการคัดเลื อก ผสมและฝึ กไก่ชนกันอย่างกว้างขวาง
อาชี พเพาะพันธุ์ไก่และฝึ กไก่ชนเป็ นอุตสาหกรรมที-สําคัญอย่างหนึ- งของประเทศ (ชวลิต วัฒนกุลชัย.
ออนไลน์ : 2547)
การชนไก่หรื อเรี ยกว่ากี ฬาชนไก่ จากหลักฐานพบว่า กําเนิ ดขึนก่อนปี 480 (มนตรี แสนสุ ข.
ม.ป.ป. : 8) โดยขุนศึกจากรุ งเอเธนส์ ยกทัพเรื อโจมตีชาวเปอร์ เซี ยที-เกาะแซลอามิสได้พบเห็นกีฬาชนไก่
ของชาวเปอร์ เซี ยมีความพึงพอใจในความเก่งกาจของไก่ชนและความสนุ กสนานที-ได้รับจากกี ฬา
ชนไก่ จึงนํากลับมายังกรุ งเอเธนส์ ประเทศกรี ซและจัดให้มีการชนไก่เป็ นกีฬาประจําปี
จากนันกีฬาชนไก่แพร่ เข้าสู่ กรุ งโรม ประเทศอิตาลีเข้าสู่ ทวีปยุโรป กี ฬาชนไก่เป็ นที-นิยม
ทังในประเทศอังกฤษ อิตาลี เยอรมัน สเปน และประเทศอื-นๆ ต่อมาในปี 1700 ประเทศอังกฤษมีการ
ผสมพันธุ์ไก่ชน และฝึ กให้ชนกัน เมื-อชาวอังกฤษไปตังรกรากในประเทศสหรัฐอเมริ กาก็นาํ ไก่ชน
ไปแพร่ หลายกลายเป็ นกีฬายอดนิ ยม รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริ กาจึงได้ออกกฎหมายห้ามชนไก่
ในปี 1836 เพราะเห็ นว่า เป็ นกี ฬ าที- โหดร้ า ยทารุ ณ สั ตว์ จากกฎหมายนี รั ฐบาลของประเทศไทย
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ในช่ วงปี 2472-2478 ได้นาํ มาอ้างในการออกกฎหมาย โดยให้เหตุผลว่าเป็ นการทารุ ณกรรมสัตว์
หากปล่อยให้มีการชนไก่อย่างเสรี จะทําให้ชาวบ้านโดยเฉพาะชาวไร่ ชาวนาหมกมุ่นอยูก่ บั การพนัน
จนไม่ทาํ มาหากิน จึงมีกฎหมายห้ามชนไก่ แต่ดว้ ยไก่ชนได้รับความนิ ยมจากชาวบ้านทัว- ไป การเลียง
เพื-อตี หรื อการพนันก็ยงั มีอยูแ่ ต่ตอ้ งได้รับการขึนทะเบียนอนุ ญาตไก่ชนจึงได้รับการพัฒนาปรับเปลี-ยน
เรื- อยมา สู ตรการเลียง การคัดเลือกไก่ ถือว่าเป็ นภูมิปัญญาที-ได้ส-งั สมและถ่ายทอดมาจนถึงปั จจุบนั
การนําไก่ ลงบ่อนหรื อสนามชนไก่ในสมัยโบราณทําได้โดยการนําไก่ มาปล่ อยให้ตีกนั
ผูค้ นล้อมวงเพื-อชมหรื อพนันกัน ทําให้วงการไก่ชนหลังคากันแดด รัวรอบขอบชิ ด จัดเป็ นสัดส่ วน
เวทีชนจัดลานดิ นให้เรี ยบกันคอกไม้ไผ่ไม่ให้ไก่ชนหนี กนั กว้างไป การต่อสู ้ของไก่กาํ หนดระยะเวลา
การตีโดยการใช้กะลามะพร้ าวมาเจาะรู ลอยในอ่างนํา เมื-อนําเข้ากะลาจนเต็มและจมลงก้นอ่าง เรี ยกว่า
อัน เป็ นการหยุดพักให้นาประคบประหงมให้
ํ
ไก่ฟืนโดยเร็ ว ซึ- งคนที-ให้นาเรี
ํ ยกว่า มือนํา นัน- เอง
ปั จจุบนั ไก่ชนถูกจัดว่าเป็ นกีฬาประเภทหนึ- งที-ได้รับความนิ ยมอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้
ให้กบั ผูเ้ ลี ยง พัฒนาการไก่ชนจึงมีขึนเป็ นลําดับ จากไก่ป่ามาเป็ นไก่บา้ นได้รับการพัฒนาคัดเลือกพันธุ์
จนเป็ นไก่ชน ทังนีเพื-อนําไปชนไก่ ประกวดความสวยงาม และพัฒนาสายพันธุ์ให้ดียง-ิ ขึน
ประเภทไก่ พนื2 เมือง
ไก่พืนเมืองที-คนไทยนิ ยมเลียงกันทัว- ไปนันสามารถจําแนกได้เป็ น 2 ประเภท คือ (อภิชยั
รัตนวราหะ. 2543 : 26)
1. ประเภทสายพันธุ์ที-ไม่ใช่ไก่ชน ไก่พืนเมืองประเภทนี ไม่มีการผสมพันธุ์และคัดเลือก
สายพันธุ์อย่างเข้มงวด แบ่งออกได้ดงั นี
1.1 ไก่อู เป็ นไก่พนั ธุ์หนัก ลําตัวใหญ่ ตัวเมียมีขนสี ดาํ ทังตัว ตัวผูม้ ีนิสัยชอบจิกตีกนั เอง
มีสีแตกต่างกันออกไป เช่ น สี แดงสลับกับเขียว ดํา เทา สี เหลื องออกขาวหางสี ดาํ หรื อสี ลายอื-นๆ
กล่าวกันว่าเป็ นต้นตระกูลของไก่ชน
1.2 ไก่ตะเภา เป็ นไก่ขนาดใหญ่ สี สวย สี นาตาลออกเหลื
ํ
อง ขนอ่อนนุ่มละเอียดและมีขน
ที-หน้าแข้ง เนือนุ่มรสชาติอร่ อย สันนิ ษฐานว่ามาจากประเทศจีนในระยะที-ไทยติดต่อการค้าขายกับจีน
โดยนําเข้ามากับเรื อสําเภาจึงได้ชื-อว่า ไก่ตะเภา ปั จจุบนั ไก่ตะเภาพันธุ์แท้เกือบจะไม่มีหลงเหลืออยูแ่ ล้ว
เนื-องจากปล่อยให้มีการผสมพันธุ์กบั ไก่พนั ธุ์อื-นๆ จนทําให้สายพันธุ์ปะปนกันหมด
1.3 ไก่แจ้ (ไทย) เป็ นไก่ที-นิยมเลียงเพื-อความสวยงาม ตัวเล็ก เตีย นําหนักประมาณ
500-600 กรัม มีสีต่างๆ กัน
1.4 ไก่กลายพันธุ์ เป็ นไก่ที-เกิ ดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไก่บา้ นหลายชนิ ดด้วยกัน
บางตัวมีลกั ษณะแตกต่างไปจากไก่บา้ นทัว- ไป เช่น ไม่มีขนที-คอ เป็ นต้น
1.5 ไก่ ดาํ เป็ นไก่ ที-รูปร่ างคล้ายไก่บา้ นที- เลี ยงกันอยู่ทว-ั ไปแต่จะมีสีดาํ ตลอดทังตัว
ปั จจุบนั เนือไก่ดาํ เป็ นที-นิยมบริ โภคจึงมีราคาแพง เพราะเชื- อกันว่ารับประทานแล้วจะทําให้แข็งแรง
และมีอายุยนื
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2. ประเภทไก่ ช น เป็ นไก่ พื นเมื อ งที- ไ ด้รั บ การคัด เลื อกและผสมพัน ธุ ์ อ ย่า งเข้ม งวด
มาหลายชั-ว อายุ การพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนไทยให้เป็ นพันธุ์แท้เหล่านี เป็ นภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ไก่พนั ธุ์ที-เป็ นไก่ชนจึงมักจะอยูก่ บั ชาวบ้านที-เรี ยกกันว่า นักเลงไก่ชน
พล นิลผึง (2543 : 8) จําแนกไก่พืนเมืองออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ คือ
1. กลุ่มไก่พืนเมืองที-เป็ นสายพันธุ์ไก่แจ้ โดยจัดอยูใ่ นประเภทไก่ขนาดเล็ก
2. กลุ่มไก่พืนเมืองที-เป็ นสายพันธุ์ไก่ตะเภา โดยจัดอยูใ่ นประเภทไก่ขนาดกลาง
3. กลุ่มไก่พืนเมืองที-เป็ นไก่ชน โดยจัดอยูใ่ นประเภทไก่ขนาดใหญ่
การแบ่งประเภทไก่พืนเมืองของนักวิชาการทังสองท่านมีเกณฑ์แบ่งประเภทที-แตกต่างกัน
โดยอภิชยั รัตนวราหะ (2543 : 32) แบ่งประเภทไก่พืนบ้านโดยใช้ไก่ชนเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งไก่
ที-ไม่ใช่ ไก่ชนจึงจัดอยู่ในอีกประเภทหนึ- ง ส่ วนพล นิ ลผึง แบ่งประเภทไก่พืนบ้านจากขนาดตัวไก่
ซึ- งไก่ชนจัดอยูใ่ นไก่พืนบ้านประเภทที-หนึ-งเช่นกัน สรุ ปได้วา่ ไก่ชนพัฒนามาจากไก่อู ซึ- งเป็ นไก่ที-มี
ขนาดใหญ่ มีนิสัยชอบจิกตีกนั จึงทําให้เกษตรกรไทยเกิดความคิดที-จะพัฒนาสายพันธุ์ของไก่ชนิ ดนี
ให้ตวั ใหญ่ และแข็งแรงขึน
การละเล่ นไก่ ชนในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการเริ- มเล่นไก่ชนตังแต่สมัยสุ โขทัย (อภิชยั รัตนวราหะ. 2537 : 18) และถือเป็ น
กีฬาพืนเมือง เป็ นกีฬาประจําหมู่บา้ นในยามว่างจากการทําไร่ ทาํ นา หรื อในเทศกาลต่างๆ ก็จะนําไก่
ที-เลียงไว้ตามใต้ถุนบ้านมาปลํากันเล่น เป็ นการพักผ่อน พอเห็นไก่เหนื- อยก็จะพักให้นาํ ก่อนนําไก่
มาชนกันนันต้องมีการเปรี ยบขนาดก่อน พันเดื อยปล่อยให้ตีกนั แล้วจับแยกให้นาํ ถ้าเป็ นการเกิ ด
บาดแผลจากการจิ กตี ก็จะใช้สมุ นไพร ขมิ นกับปูนแดงผสมกันทาที- แผล 2-3 วันก็หายเป็ นปกติ
จะเห็ นได้ว่า การชนไก่เป็ นการพักผ่อนภายหลังได้มีการพัฒนากติกาและวิธีการเล่นให้รัดกุมจน
กลายเป็ นเกมส์ กีฬา ต่อมาจึ งมี การเดิ มพันนําไปสู่ การเล่ นพนันเพื-อเสี- ยงโชคและเพื-อบ่งบอกถึ ง
ความสามารถของผูเ้ ลียงไก่ชนในการพัฒนา คัดเลือก ปรับเปลี-ยนวิธีการเพาะเลียง การฝึ กฝนชันเชิ ง
ในการต่อสู ต่างๆ โดยอาศัยความรู ้ความชํานาญซึ- งเป็ นภูมิปัญญาที-ส-งั สมถ่ายทอดต่อๆ กันมา
ตามประวัติศาสตร์ กี ฬาไก่ชน เป็ นกี ฬาที-ได้รับความนิ ยมของบุคคลที-มีจิตใจเหี ยมหาญ
รักการต่อสู ้ ถือเป็ นกีฬาของชายชาตรี ตังแต่ผสู ้ ู งศักดิcจนถึงสามัญชน วิถีชีวิตของชาวไทยสมัยก่อน
คนที-เป็ นยอดนักสู ้จะต้องเลียงไก่ชน ดังจะเห็นได้จากพระราชประวัติตอนหนึ- งของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช เมื- อครั งทรงพระเยาว์ทรงเล่นชนไก่ กบั มังสามเกี ยด (พระมหาอุ ปราช) ของพม่า (นิ สิต
ตังตระการพงษ์. 2542 : 12) ปรากฎว่าไก่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ตีชนะไก่ของมังสามเกียด
ทําให้มงั สามเกี ยดโกรธแค้นมากถึ งกับเอ่ยปากกล่าวถากถางว่า ไก่เชลยนี เก่งจิงหนอ พระนเรศวร
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ซึ- งเป็ นวีรขัตติยชาติที-ทรงสู ้คนทุกสถานการณ์ จึงตรัสตอบเป็ นเชิ งท้าทายว่า ไก่เชลยตัวนี อย่าว่าแต่
จะตีอย่างวันนี เลยตีเอาบ้านเอาเมืองก็ยงั ได้ ซึ- งเป็ นการแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีไก่ชนที-เก่งมาก
ทังนี จากพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศรวรมหาราชทรงพระราชสมภพ ณ วังจันทร์ เมื องพิษณุ โลก
ทรงโปรดปราณการชนไก่มาตังแต่พระเยาว์ ทรงใฝ่ หาความรู ้และแสวงหาไก่เก่งมาเลียงไว้เมื-อต้อง
เสด็จไปประทับในพม่าก็ทรงนําไก่ชนไปด้วย ทําให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเชื- อว่าเมื-อชนกัน
จะต้องชนะไก่ของพม่า ทําให้ทรงกล้าท้าทายเดิมพันบ้านเมือง
ไก่ชนในประเทศไทยเป็ นไก่พนั ธุ์พิเศษแตกต่างไปจากไก่พนั ธุ์เนื อ พันธุ์ไก่ หรื อพันธุ์อื-นๆ
เป็ นไก่ที-มีกาํ เนิ ดและพัฒนาจากไก่พนั ธุ์พืนเมืองพวกหนึ- งที-เรี ยกว่า ไก่อู โดยปกติไก่อูจะมีนิสัยใจคอ
แตกต่างจากไก่อื-น ไก่อูเป็ นไก่ที-มีหลายสี มีขนาดใหญ่แต่ปราดเปรี ยว ไข่ดก มีเนื อมาก แข็งแรงมีนิสัย
เป็ นนักสู ้ ชอบตี ชอบชน บินเก่ง และทรหด (นิ สิต ตังตระการพงษ์. 2542 : 2) กล่าวว่า ไก่ชนไทย
พัฒนามากกว่า 500 ปี ในสมัยแรกๆ มี 2 พันธุ์ คือ ประดู่ไก่ฟ้า (ประดู่หางดํา) และไก่เหลืองหางขาว
ปั จจุ บนั มี พ นั ธุ์ ไ ก่ ช นเป็ นจํานวนมากที- นักเลงไก่ ช นผสมพันธุ์ ขึนมา ทังเพื- อชนไก่ และประกวด
สามารถแบ่งตามลักษณะสายพันธุ์ที-เป็ นที-นิยม (วิเชียร สันตคีรี. 2542 : 8)
การเล่นไก่ชนในประเทศไทยแต่เดิมมาไม่ใช่ เรื- องการพนัน แต่เป็ นการนําไก่มาปลํากัน
เพื-อฝึ กซ้อมให้ไก่รู้จกั ชันเชิ งการต่อสู ้ และเป็ นการผ่อนคลายความเครี ยด ความเหนื- อยล้าจากการ
ทํางาน มีการปรับเปลี-ยนถ่ายทอดกันมาจนเป็ นมรดกทางสังคมก่อให้เกิดความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น
ตื-นเต้นและเร้าใจมีการพัฒนากติกาและวิธีการเล่นให้รัดกุมจนกลายเป็ นเกมส์ กีฬาและเป็ นที-ยอมรับกัน
ในกลุ่มชนในสังคมไม่มีเรื- องของเงินทองเข้ามาเกี-ยวข้อง แต่ต่อมากลายเป็ นเรื- องของการพนันส่ วนใหญ่
ไก่ที-จะพนันจะตองชนกันหลายยกหรื อตามกติกา โดยทัว- ไปจะชนกัน 12 อันหรื อ 12 ยก ซึ- งยกหนึ- ง
จะใช้เวลาประมาณ 10-25 นาที ซึ- งการชนไก่จะใช้เวลาเกื อบ 1 วัน สถานที-ชนไก่ เรี ยกว่า สังเวียน
หรื อบ่อนไก่ชน ในสมัยก่อนมีอยูม่ ากเกือบทุกตําบลหรื ออําเภอ เพราะสามารถจัดตังได้โดยเสรี ต่อมา
หลังสงครามโลกครังที- 2 รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายควบคุมการตังบ่อนไก่ และมีการกําหนดวันชนไก่
เนื-องจากเห็นเป็ นการเล่นเพื-อการพนัน ทรมานสัตว์ เกิดการหมกมุ่นไม่เป็ นอันทํามาหากิน
กีฬาชนไก่และการเลี ยงไก่ชนยังคงเป็ นที-นิยมอย่างแพร่ หลาย เป็ นวิถีชีวิตและเป็ นส่ วน
พบปะหนึ-งของวัฒนธรรมไทยที-นอกจากจะให้ความสนุ กสนานแล้วยังเป็ นการร่ วมปะสังสรรค์กนั
ของคนทังในและนอกชุ มชน ก่อให้เกิ ดความสมานสามัคคี การเพาะเลียงไก่ชนจึงมีวตั ถุ ประสงค์
เพื-อเลี ยงไว้ชน และเพื-อความสวยงาม เป็ นการอนุ รักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ ที-มีลกั ษณะดี ของไทย
ซึ- งมีลกั ษณะที-เป็ นเอกลักษณ์ เป็ นที-ตอ้ งการของนักเลงไก่ ทังยังสามารถสร้างรายได้สําหรับผูเ้ พาะเลียง
ไก่ชน ซึ- งส่ งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของสังคมนันๆ
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การเพาะเลีย2 งไก่ ชน
การเพาะเลียงไก่ชนในสมัยโบราณนันมักจะปล่อยให้หากิ นเองตามลานบ้าน ลานนวดข้าว
หรื อตามสวนไร่ นา ไก่ชนจะไม่ค่อยขาดอาหารไม่ว่าจะเป็ นแร่ ธาตุหรื อวิตามินต่างๆ เพราะไก่ได้
สิ- งเหล่านีจากแมลง มด ปลวก ผักสด หญ้าสด กรวดทราย เมล็ดถัว- งาต่างๆ ส่ วนพวกคาร์ โบไฮเดรต
ก็ได้จากข้าวเปลื อก ข้าวสาร รํา แกลบ และปลายข้าวที- ตกหล่นตามท้องไร่ ทอ้ งนา หรื อลานบ้าน
สมัยนันชาวบ้า นไม่ต้องกัง วลเกี- ยวกับ เรื- องอาหารเพีย งแต่หานําสะอาดแช่ ใบตะไคร้ ใ ห้กิ นบ้า ง
หรื อโปรยข้าวเปลื อกให้กินเป็ นครังคราว พอถึ งเวลาก็อุม้ ไปชนกับเพื-อนบ้าน บางส่ วนจะเลี ยงไว้
เพื-อความเพลิดเพลิ น ถ้าไก่ชนตัวใดชนแล้วได้ชนะก็จะเป็ นที-กล่าวขวัญ นับเป็ นเกี ยรติแก่เจ้าของ
จึ ง ปรั บ ปรุ งการเลี ยง การคัดเลื อกสายพันธุ์ นํา ไปสู่ การซื อขายสร้ างรายได้ใ ห้แก่ เจ้าของนั-นเอง
นักเลงไก่ก็คดั เลือกพันธุ์ โดยจัดการนําพ่อและแม่พนั ธุ์จากสายพันธุ์ต่างๆ ที-มีชื-อเสี ยงในเรื- องการชนไก่
มีลกั ษณะและคุ ณสมบัติตามจุดประสงค์เป็ นยอดไก่ เต็มไปด้วยความสามารถ มีคุณภาพมาดําเนิ นการ
เลียงขยายพันธุ์ต่อไป การเพาะเลียงไก่ชนจึงจําเป็ นจะต้องอาศัยการแสวงหาไก่พนั ธุ์ดีมาเลียง กอร์ ปกับ
การเลียงอย่างถูกต้องตามวิธีการให้อาหารดี ถูกสัดส่ วน ออกกําลังกายสมํ-าเสมอ ฝึ กซ้อมดี ให้นาดี
ํ
ไม่มีโรคภัย ดูแลสุ ขภาพให้ดีเป็ นปกติอยู่เสมอ ก็จะทําให้ไก่ชนตัวนันเป็ นยอดไก่เป็ นที-ปรารถนา
ของนักเลงไก่ และมีราคาแพงก่อให้เกิดรายได้สําหรับ ผูเ้ ลียงไก่ชน อาชี พการเพาะเลียงและการฝึ ก
ไก่ ชนก็เจริ ญเติ บโตขึน การคัดเลื อก การผสมพันธุ์ เพื-อให้ได้ไ ก่ ชนที- เป็ นนักต่อสู ้ ทรหด อดทน
แข็งแกร่ ง และมีลกั ษณะที-พึงประสงค์ จึงเป็ นที-นิยมมากยิง- ขึน การเพาะเลียงไก่ชน จึงเป็ นทังศาสตร์
และศิลป์ ที-บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ เป็ นภูมิปัญญาชาวบ้านที-ส-ังสมถ่ายทอดสื บต่อกันมา
กติกาการชนไก่ (วรลักษณ์ ยิง- โสภณวณิ ชย์. ออนไลน์ : ม.ป.ป.)
1. เงินเดิมพัน เมื-อเปรี ยบไก่ได้แล้วให้สองฝ่ ายตกลงเก็บเงินเดิมพันไปวางไว้กบั ผูร้ ักษา
เงินบ่อนก่อนปล่อยไก่เข้าชนกัน ไก่ที-ยงั ไม่วางเงินเดิมพันจะนําเข้าไปชนไม่ได้ เมื-อทังสองฝ่ ายวางเงิน
เดิมพันแล้วยังไม่ถึงลําดับเข้าชน ฝ่ ายหนึ- งฝ่ ายใดจะถอนเงินเดิมพันคืนไม่ได้ (เว้นแต่ถึงเวลา 17.00 น.)
เพราะมีเวลาขนกันน้อยอาจจะไม่ได้กินกัน ทางบ่อนยินดีคืนเงินให้ดืระยะซ้อมกินกัน 2 นาที ระยะ
ชนกัน 10 นาที ภาชนะดังกล่าวตังเมื-อเวลาปล่อยไก่หากตัวใดตัวหนึ- งวิ-งหนี ก่อนอันซ้อมจม ถือว่า
ไม่สู้แม้จะมีแผลหรื อถูกเดือยก็ตอ้ งยกเลิกกัน ถ้าหากตัวหนึ-งตัวใดวิง- หนีพร้อมกับอันซ้อมตก 2 นาที
จมหรื อเสี ยงโป๊ กดังขึนครังที-หนึ-ง หรื อหลังจากนันถือว่าเป็ นแพ้โดยเด็ดขาด
2. ซ้อมปากปล่อยหาง ก่อนปล่อยไก่เข้าชนกัน ฝ่ ายหนึ- งสงสัยว่าไก่ของตนไม่สู้เต็มตัว
เสนอให้ผปู ้ ล่อยไก่อีกฝ่ ายหนึ-ง และผูค้ วบคุมการชนไก่ ในสังเวียนทราบล่วงหน้าว่าฝ่ ายตนต้องการ
ซ้อมปากเป็ นสัญญากินกัน เมื-อทังสองฝ่ ายปล่อยไก่เข้าชนกันแล้วฝ่ ายหนึ- งเห็นว่าไก่ฝ่ายตนทําท่าจะ
ไม่สู้จะบอกกันอีกฝ่ ายหนึ-งว่าซ้อมปากกินกันไม่ได้ตอ้ งถือเอาอันซ้อม 2 นาที เป็ นเกณฑ์ ถ้าหากผูป้ ล่อย
มีความประสงค์จะปล่อยหางกินกันก็ได้ แต่ทงสองฝ่
ั
ายต้องเสนอให้ผคู ้ ุมบ่อนการชนไก่ก่อนปล่อยหาง
เข้าชนกัน เพื-อตกลงกันเป็ นที-แน่นอนแล้ว มิฉะนันจะถือว่าเอาอันซ้อม 2 นาที เป็ นเกณฑ์
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3. ถูกหักวิ-งหนี ในระหว่างชนไก่กนั ตัวหนึ- งตัวใดถูกหักวิ-งหนี และออกปากร้องยังไม่
ถือว่าแพ้ ต้องปล่อยจนหมดยกนันก่อนให้ทงั 2 ฝ่ ายรับไปให้นาํ 10 นาที เมื-อเสี ยงโป๊ กดังขึนให้ทงั
สองฝ่ ายนําไก่ไปปล่อยชนในสังเวียน หากตัวหนึ- งวิ-งหนี ไม่สู้จึงถือว่าเป็ นแพ้ถา้ หากตัวที-ว-งิ หนี ออก
ปากร้องในยกก่อนยังสู ้อยูต่ อ้ งชนกันไปจนกว่าจะแพ้หรื อชนะ
4. จับเข้าหากัน ไก่ทงคู
ั ่อยูห่ ่ างกันไม่พองสร้อยต่างยืนเฉยอยู่ ตัวหนึ- งวิ-งหนี และอีกตัวหนึ- ง
ไม่ไล่ตาม ผูค้ วบคุมการชนไก่มีสิทธิc จับตัวต่อเข้าหาตัวรองทุกครัง ถ้าหากตัวหนึ- งหรื อทังสองตาบอด
ผูค้ ุมการชนไก่มีสิทธิc จบั ข้างตาดีเข้าหากัน หากตัวหนึ- งก้มหัวลงอยูใ่ ต้อกอีกตัวหนึ- งยืนเฉยต้องปล่อยไป
จนหมดยกนัน เพราะถือว่าไก่ทงสองอยู
ั
ใ่ กล้ชิดกัน
5. จับไก่ก่อน เมื-อไก่ทงคู
ั ่ชนกันในสังเวียนก่อนถึงยกให้นาํ ถ้าหากผูป้ ล่อยไก่จบั ฝ่ ายตน
ก่อนถือว่าเป็ นแพ้ ไม่วา่ จะเป็ นต่อหรื อเป็ นรอง ถ้าหากไก่ตวั หนึ- งกําลังวิ-งหนี อยูใ่ นสังเวียน ผูป้ ล่อย
ไก่ตวั นันยังไม่ทนั จับออก ผูป้ ล่อยไก่ที-กาํ ลังติดตามจับไก่ของตนก่อน ผูค้ วบคุมการชนไก่จะตัดสิ นแพ้
ทังคู่ (เว้นแต่ทงคู
ั ่ไล่ติดตามออกนอกสังเวียน ผูป้ ล่อยไก่ทงสองฝ่
ั
ายจับไก่เข้าในสังเวียนได้) ถ้าหาก
ผูห้ นึ-งผูใ้ ดจับไก่ที-กาํ ลังชนกันในสังเวียนไม่วา่ ตัวใดผูน้ นจะต้
ั
องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที-เกิดขึนแก่ไก่
คู่นนจะต้
ั องชนกันไปจนแพ้ชนะ ถ้าหากฝ่ ายใดไม่ยอมชนต่อเมื-อยกนัน ผูค้ ุมการชนไก่จะตัดสิ นเป็ นแพ้
6. ไก่ตาบอด ไก่ตวั หนึ-งตัวใดตาบอดข้างหนึ- ง และอีกข้างหนึ- งถูกตีแหลกหรื อเลือดปกคลุม
แก้วตาดําไม่เห็นคู่ต่อสู ้ ยังไม่ถือว่าแพ้ เพราะไก่ตวั นันยังสู ้อยูต่ อ้ งปล่อยไปจนหมดยก เมื-อเสี ยงโป๊ ก
ดังขึน ผูค้ วบคุมการชนไก่จะได้พิสูจน์ทนั ที ถ้าปรากฏว่าตาบอดทังสองข้างจริ งถือว่าแพ้ ไก่ตวั ใด
ถูกตีตาบอดทังสองข้างในยกนัน ยังไม่ถึงเวลาพิสูจน์ บังเอิญตัวตาบอดทังสองข้างตีตวั ตาดีว-ิงหนี
หรื อออกปากร้อง เป็ นแพ้ ต้องปล่อยไปจนหมดยกนัน เมื-อเสี ยงโป๊ กดังขึนผูค้ วบคุมการชนไก่จะได้
พิสูจน์ตวั ตาบอดก่อนทันที ถ้าเข้าลักษณะตาบอดทังสองข้างถือว่าแพ้ และตัวตาดีที-ว-งิ หนี ล่อหน้าไม่สู้
ถือว่าแพ้ทงคู
ั ่ยกเลิกกัน
7. หนียกสุ ดท้าย ไก่คู่หนึ- งคู่ใดชนกันระหว่าง 12 อันยกสุ ดท้ายหรื อจะถึงเวลา 19.00 น.
ตามนาฬิกาของบ่อนที-จดั ไว้ปรากฏว่าตัวใดตัวหนึ- งหนี หน้าอีกฝ่ ายหนึ- ง นักพนันทังหลายจะถือว่า
เป็ นแพ้ไม่ได้ตอ้ งปล่อยไปจนหมดยกนัน หรื อหมดเวลา 19.00 น. เสี ยงโป๊ กดังขึน ผูค้ วบคุมการชนไก่
จะให้ผูป้ ล่อยจับเช็ดหน้าทันทีขณะที-อยู่ในสังเวียน เมื-อเช็ดหน้าเสร็ จแล้วให้ปล่ อยไก่ทงสองตั
ั
ว
เข้าหากัน ถ้าตัวหนึ- งไล่จิกหัวหรื อจิกอีกตัวหนึ- งไม่จิกตอบหรื อจิกแล้วบิดหน้าหนี เพียงครังเดี ยว
ถือว่าแพ้ ถ้าหากตัวที-เคยวิ-งหนี จิกตอบแล้วไม่บิดหน้าหนี ถือว่าเสมอกัน ต้องยกเลิกกัน และเมื-อทัง
สองฝ่ ายปล่อยไก่เข้าหากันตัวต่อยืนเฉยอยู่ไม่ไล่จิกและ ตัวรองก้มหัวไม่บิดหน้าหนี ถื อว่าเสมอ
ยกเลิกเช่นกัน ถ้าหากฝ่ ายหนีหน้ายกสุ ดท้ายหรื อหมดเวลาดังกล่าว จับไก่ออกสังเวียนไป โดยไม่ทาํ
ตามคําสั-งผูค้ ุมการชนไก่ ถือว่าแพ้ตวั หนึ- งตัวใดเข้าปล่อยชนกันยกสุ ดท้าย ไม่ยอมสู ้กบั คู่ต่อสู ้ ถือว่า
แพ้เด็ดขาด
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8. ปากเดือยหลุด ถ้าหากปากไก่ตวั ใดตัวหนึ- งหลุดออก จะใช้ปากไก่ใหม่สวมแทนได้
และไก่ตวั ใดตีจนหลุ ดจะใช้เดื อยที-หลุ ดผูกติดได้ เมื-อหมดยกพักให้นาํ ถ้าหากฝ่ ายหนึ- งฝ่ ายใดใช้
เดือยไก่ตวั อื-นผูกแทน หรื อโลหะสวมหรื อผูกแทนถือว่าเป็ นแพ้
9. ไก่ถูกยาพิษ เมื-อเจ้าของไก่ทงสองฝ่
ั
าย ได้วางเงินเดิมพันกับผูร้ ักษาเงินบ่อนแล้วยังไม่ถึง
ลําดับเข้าชนกัน ฝ่ ายหนึ- งเห็นว่าไก่ของตนถูกวางยาพิษ ต้องแจ้งให้เจ้าของบ่อนหรื อผูค้ ุมการชนไก่
จะสั-งยกเลิกและคืนเงินเดิมพันที-วางไว้ ถ้าหากพิสูจน์แล้วไม่เป็ นความจริ ง เจ้าของไก่จะต้องนําไก่
ตัวนันเข้าชนตามลําดับที-จดั ไว้ ถ้าไม่นาํ ไปชนตามลําดับ ผูค้ ุ มการชนไก่จะตัดสิ นไก่ตวั นันว่าแพ้
เมื- อทังสองฝ่ ายปล่ อยไก่ เข้า ชนกันแล้ว ฝ่ ายหนึ- ง ฝ่ ายใดจะมากล่ า วหาว่า ไก่ ข องตนถู ก วางพิษ
ต้องปล่อยชนกันแพ้หรื อชนะ
10. ไม่ให้บิดพลิว ไก่ทุกคู่เมื-อชนกันถึงอันยกพักให้นาํ 10 นาที เสี ยงโป๊ กดังขึนทังสองฝ่ าย
นําไก่เข้าชนต่อไป หากฝ่ ายหนึ-งนําไก่เข้าไปคอยอยูใ่ นสังเวียนอีกฝ่ ายหนึ- งทําท่าบิดพลิวไม่รีบนําไก่
เข้าชนตามกําหนด ผูค้ ุมการชนมีสิทธิc สั-งตังอันซ้อม 2 นาที ถ้าหากอันซ้อมจมลง เสี ยงโป๊ กดังขึน
ก่อนนําไก่เข้าในสังเวียน ผูค้ ุมการชนไก่จะตัดสิ นใจให้ไก่ตวั นันแพ้
11. ยกโดยลําพัง ไก่คู่หนึ- งคู่ใดชนกันไม่ถึง 12 อัน หรื อหมดเวลา 19.00 น. ถ้าหากเจ้าของ
หรื อผูป้ ล่อยไก่ทงสองฝ่
ั
ายตกลงยกเลิกกันเอง โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูค้ วบคุมบ่อนไก่ 19.00 น.
เสี ยงโป๊ กดังขึน ผูค้ วบคุมการชนไก่ จะให้ผปู ้ ล่อยจับเช็ดหน้าทันทีขณะอยูใ่ นสังเวียน เมื-อเช็ดหน้า
เสร็ จแล้วให้ปล่อยไก่ทงสองตั
ั
วเข้าหากัน ถ้าตัวหนึ- งไล่จิกหัวหรื อจิกอีกตัวหนึ- งไม่จิกตอบหรื อจิก
แล้วบิดหน้าหนีเพียงครังเดียวถือว่าแพ้ ถ้าหากตัวที-เคยวิ-งหนี จิกตอบแล้วไม่บิดหน้าหนี ถือว่าเสมอกัน
ต้องยกเลิกกัน และเมื-อทังสองฝ่ ายปล่อยไก่เข้าหากันตัวต่อยืนเฉยไม่ไล่จิกและ ตัวรองก้มหัวไม่บิด
หน้าหนี ถือว่าเสมอยกเลิกเช่นกัน ถ้าหากหนี หน้ายกสุ ดท้าย หรื อ หมดเวลาดังกล่าวจับไก่ออกสังเวียน
ไปโดย ไม่ทาํ ตามคําสั-งผูค้ ุมการชนไก่ถือว่าแพ้ตวั ที-ปล่อยชนกันยกสุ ดท้าย ไม่ยอมสู ้กบั คู่ต่อสู ้ ถือว่าแพ้
เด็ดขาดจะต้องเสี ยค่านําทังสองฝ่ าย คือร้อยละ 5 บาท ตามจํานวนเงินเดิมพันที-วางไว้
12. ห้ามของมึนเมา เมื-อปล่อยไก่เข้าชนกันแล้ว เจ้าของหรื อผูป้ ล่อยไก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ- ง
เห็นว่าไก่ตนสู ้ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ จะนําเอาของมึนเมา หรื อสิ- งอื-นใดให้ไก่กินไม่ได้ ถ้าหากไก่ตวั ใด
เข้าไปในสังเวียนไม่ยอมสู ้กบั คู่ต่อชนคือไม่จิกตอบ ไม่ยืนเตะ นอนอยูก่ บั พืนตลอดยกนัน เมื-อเสี ยงโป๊ ก
ดังขึน ผูค้ ุมการชนไก่จะตัดสิ นไก่ตวั นันแพ้
ประโยชน์ การของการเลีย2 งไก่ ชน
กรมวิชาการเกษตร (2536 : 12) ได้สรุ ปถึงประโยชน์ของไก่ชนไว้ 5 ประการคือ
1. เป็ นแหล่งอาหารโปรตีนของชาวบ้านในชนบทที-มีราคาถูก หาง่ายสะดวกที-สุด
2. เป็ นรายได้เสริ มแบบกระแสรายวันของครอบครัวเกษตรกร
3. เนือของไก่พืนเมิงรสชาติดี แน่น และไขมันน้อย ทําให้ไก่ชนมีราคาสู งกว่าไก่กระทง

43
4. ไม่ตอ้ งใช้เทคนิคสู ง และมีราคาแพง
5. สอดคล้องกับระบบเกษตรผสมผสานหรื อแบบไร่ นาสวนผสม
เกรี ยงไกร โชประการ และคณะ (2543 : 48) ได้ศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของผูเ้ ลียงไก่ชน
แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มคือ
1. เพื-อเป็ นอาหารในครอบครัวโดยรู ้จกั กันในชื- อไก่พืนเมืองหรื อไก่ไทย และถ้ามีปริ มาณ
มากพอก็จาํ หน่ายเป็ นรายได้เสริ ม
2. เลียงเพื-อความเพลิดเพลินหรื อความสวยงาม
3. เลียงเพื-อเป็ นกีฬา เรี ยกว่า ไก่ชนหรื อไก่ตี
ไก่ ชนสายพันธุ์ท่าพริก ตําบลท่ าพริก อําเภอเมือง จังหวัดตราด
ประวัติการเลี ยงไก่ ชนของจังหวัดตราดไม่มีบนั ทึ กเป็ นตําราไว้เด่ นชัด จากคําบอกเล่ า
ของเซี ยนไก่รุ่นเก่ากล่าวไว้วา่ ไก่ชนมีมานานพร้อมกับต้นกําเนิดของคนในท้องถิ-นตังแต่บรรพบุรุษ
ชาวบ้านเลียงไว้เป็ นอาหารและนํามาชนเพื-อความเพลิดเพลินยามว่าง ไก่ชนตราดของแต่ละพืนที-ก็จะมี
เชิงการตีที-แตกต่างกันออกไป แต่ตน้ กําเหนดไก่เชิงที-เซี ยนกล่าวไว้และให้การยอมรับว่าเป็ นสุ ดยอด
ต้นตําหรับเชิ งที-มีความโด่งดัง ตังแต่สมัยอดีดจนมาถึงปั จจุบนั นัน- คือ ไก่ชนสายพันธุ์ท่าพริ ก เป็ นไก่
ลูกเหล่าจากหมู่บา้ นท่าพริ ก ซึ- งท่าพริ ก เป็ นตําบลหนึ- งในอําเภอเมือง จังหวัดตราด ผูส้ ู งอายุเล่าว่า
ตรงท่านําศาลเจ้าพ่อท่าพริ ก มีตน้ พริ กใหญ่ขึนอยูห่ นึ- งต้น ลําต้นสู งใหญ่มาก ครันต้องการเก็บเมล็ดพริ ก
ไปรับประทานต้องใช้ไม้สอย ประกอบกับท่านําแห่ งนี เป็ นบริ เวณที-ชาวบ้านใช้เป็ นท่านําเทียบเรื อ
สิ นค้า มีเรื อใบลําใหญ่บรรทุกสิ นค้าต่างๆ เช่น มูลเป็ ด มูลไก่ กากปลา หรื อสิ นค้าอื-นๆ ที-ชาวบ้าน
หามาได้นาํ มาขายที-นี- ส่ วนมากจะซื อขายกันในช่ วงบ่าย เพราะเรื อหาปลาออกหาปลาในช่ วงบ่าย
และกลับเข้ามาบ่ายของวันรุ่ งขึน เวลาช่ วงเรื อเข้าจะมีสัญญาณเป่ าแตรเสี ยงยาว แสดงว่าปลามาก
ถ้า เป่ าแตรเสี ย งสันแสดงว่า ปลาน้อย ชาวบ้า นจะมาซื อขายกันที-นี- ชาวบ้า นจึง เรี ย กว่า ท่าพริ ก
นับตังแต่นนมา
ั พร้ อมทังนําไปตังชื- อว่า ตําบลท่าพริ ก มาจนถึงปั จจุบนั โดยชาวบ้านในพืนที-มีอาชี พ
ทํานาและทําสวนปลูกพริ กขายตามชื- อ นอกจากจะมีความดังเรื- องปลูกพริ กได้งามและเผ็ดเป็ นเลิ ศแล้ว
ท่าพริ กยังมีของดีอีกอย่างคือ ไก่ชน ที-มีชื-อเสี ยงโด่งดังไปทัว- ประเทศ รวมทังในประเทศอินโดนี เซี ยด้วย
ไก่ชนท่าพริ กจะมีความโดดเด่นมากเรื- องชันเชิง จุดเด่นของไก่ชนท่าพริ กต้นตํารับ คือ
1. ไก่ชนท่าพริ กมีโครงสร้างใหญ่ อาจมีนาหนั
ํ กถึง 4 กิโลกรัม
2. ไก่ชนท่าพริ กจะมีสีประดูหางดําเป็ นสี หลัก ส่ วนสี อื-นจะมีประปราย
3. ไก่ชนท่าพริ กจะมีเชิงชนเน้นล็อค มุด และมัด มีความรวดเร็ วมากกว่าสายอื-นๆ
ไก่ชนท่าพริ กถือว่าเป็ นตระกูลไก่เชิ งโดยกําเนิ ดมีการผสมและพัฒนาสายเลือดมาตังแต่อดี ต
และยังเป็ นต้นกําเนิ ดสายเลือดเชิ งให้กบั ไก่เชิ งอีกหลายพืนที-ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที-ผา่ นมา มีเซี ยนไก่
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จากหลายๆ แหล่งเข้ามานําพ่อแม่พนั ธุ์จากถิ-นนี ไปเพื-อพัฒนาสายพันธุ์จนได้ดี เช่น ไก่มีนบุรี หนองจอก
ไก่พนัสชลบุรี ไก่โคราชวังนําเขียว ไก่ปากช่ องเขาใหญ่ ไก่ไฉนดอนเมือง ฟาร์ มเรื องโรจน์ลพบุรี
ไก่ไทยลําพูนเหล่าป่ าก๋ อย เป็ นต้น ซึ- งล้วนแต่มีสายเลือดมาจากท่าพริ กผสมอยูท่ งสิ
ั น
ส่ วนชันเชิงของไก่ชนท่าพริ ก นิ สัยของไก่ท่าพริ กเป็ นไก่ที-ชอบเล่นเชิ งมาก มีการถ่ายทอดมา
โดยสายเลือดจนถึงปั จจุบนั โดยช่วงยกแรกนิ สัยการชนนันจะตีคู่ต่อสู ้นอ้ ย แต่จะเล่นเชิ งให้คู่ต่อสู ้
เหนื- อยล้าและหลงทางเสี ยก่อน หลังจากนันเมื-อขึนยกสองจะเริ- มเป็ นฝ่ ายเข้าทํา และมักจะทําได้ดี
คู่ต่อสู ้จบั ทางลําบาก เนื- องจากเป็ นไก่ฉลาดมีการเปลี-ยนรู ปแบบเชิ งและพลิกแพลงการใช้อยูต่ ลอดเวลา
เช่น เมื-อไม่ได้เชิ งบนกดขี- ไม่ลง ก็จะลงคุมเชิ งล่างเข้าซุ กปี ก ตีตวั ตีหลัง หรื อมุดหางตีทา้ ยทอย เป็ นต้น
ซึ- งเพลงการตีจะเปลี- ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ จัดอยูป่ ระเภทไก่ ไอคิวสู ง คู่ต่อสู ้แก้ทางลําบาก
เชิงการตีของไก่ท่าพริ กสามารถจําแนกออกเป็ นกระบวนท่าได้ดงั นี
1. เชิงล็อกคอบน ลักษณะเป็ นการชนล็อกคอ ประชิ ดวงในหนาแน่น กดและขี-คอคู่ต่อสู ้
ให้ต- าํ ลงมา แล้วไล่คอจากสามเหลี-ยมมาถึ งท้ายทอยแล้วดึ งตี บางตัวอาจจะเลื อกตีเฉพาะส่ วนหัว
แต่บางตัวอาจจะมีการตีหลังและ ลําตัวด้วย
2. เชิงขี-บน ลักษณะเป็ นการเข้าทําเร็ วขึนกดขี- คล้ายกับเชิงล็อกคอบน แต่ไก่จะเน้นไปทีการใช้อกทับไหล่คู่ต่อสู ้แล้วกดให้ยอ่ ตํ-าลง บางตัวจะจิกหลังหรื อปี กตีตวั แต่บางตัวจะเอียวคอมาจิก
หัวตีหน้า ตีตา
3. เชิ งสองคอ ลักษณะไก่ชนสองคอเป็ นไก่เดินบนจัด กอด กดขี-ซ้ายขวา เป็ นไก่ที-ชอบ
เล่นคอ ตีคออ่อนจิกซ้ายขวาได้ ชอบเอาอกทับไหล่คู่ต่อสู ้หวั กดไปที-กลางหลัง ไล่กดตังแต่หลังคอ
และหัวจึงดึ งท้ายทอยตี โดยเฉพาะไก่ที-มีเชิ งพิงแปะหน้าตี เดิ นช้า ส่ วนมากจะเสี ยไพ่หงายหน้า
ให้ตีเสมอ
4. เชิ งเอียวคออ่อน ลักษณะเป็ นไก่เชิ งบน ชอบปลําคอและขี-คู่ต่อสู ้ หลังจาก นันจะเอียวคอ
มาจิกหัวตี เป็ นไก่ที-เข้าทําเร็ ว ตีประชิดวงใน
5. เชิ งสองคอสองปี ก ลักษณะเป็ นเชิ งการชนที-ฉลาดมีลูกหากินมาก การเข้า ทําเชิ งจะเร็ ว
เป็ นไก่กอด กด ขี- เล่นเชิ งบนก่อน แต่เมื-อพลาดท่าเพลี-ยงพลําคู่ต่อสู ้ หรื อเจอไก่ที-สูงกว่า กดไม่ลง
จะเปลี-ยนท่าจากเชิ งบนลงมาเป็ น เชิ งล่าง มุดปี ก มัดปี กตี เมื-อได้จงั หวะก็จะหาโอกาสขึนมาทําเชิ ง
บนตีคู่ต่อสู ้อีกครัง และจะเล่นเชิงสลับกันทําให้คู่ต่อสู ้สับสน
6. เชิงล่าง ลักษณะเป็ นไก่ที-ชอบเล่นเชิ งล่างก่อนขึนบน โดยการวิ-งล่อ เข้ามุดปี ก มัดปี ก
ตี หน้าขาและลําตัว และเมื- อคู่ ต่อสู ้ อ่อนล้าได้จงั หวะก็จะขึ นจากมุ ดปี กมาจิ กคอตี จากด้านหลัง
และเล่นเชิงบนสลับไปด้วย
7. เชิ งมุดมัดปี กตีสวาป จะเป็ นเชิ งการทําต่อเนื- องจากเชิ งอื-นๆ เป็ นการ ซ่ อนหัวไม่ให้
คู่ต่อสู ้ เห็ น และเป็ นการพักเหนื- อยไปด้วย เมื- อได้โอกาสจะมุ ดหัวขึ นบนดึ งท้ายทอยตี สีขา้ งหลัง
และหัวส่ วนท้ายทอย
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8. เชิ งมุดหว่างขาไถนาตีหลัง เป็ นเชิ งต่อเนื- องจากเชิ งอื-นๆ นิ ยมทําสาน ต่อจากเชิ งล่าง
มุดว่างขาดันขึนให้คู่ต่อสู ้เสี ยหลักแล้วขึนมาตี บางครังเป็ นการหยุดพักเหนื- อยหลบหัวไม่ให้คู่ต่อสู ้
เห็น หายเหนื-อยก็จะลุกขึน ดันให้คู่ต่อสู ้เสี ยจังหวะแล้วขึนมาตี
โดยเชิงของไก่ชนที-พริ กที-กล่าวมาสามารถที-จะทําต่อเนื- องและประสานกันได้ในไก่เชิ งดี
ตีฉลาดจะทําได้หมดทุกเชิ ง ชนแต่ละยกจะมีการทําเชิ งไม่เหมือนกัน มีการสับเปลี-ยนเสมอ แต่บางตัว
ก็ทาํ ได้แค่บางส่ วนเท่านัน เชิ งไก่ท่าพริ กเป็ นเชิ ง ที-ถ่ายทอดมาทางสายเลือด ลักษณะไก่ท่าพริ ก ถ้ามอง
จากรู ปทรง ความสวยงาม อาจจะเป็ นรองไก่ภาคอื-น ๆ อยูบ่ า้ ง เนื- องจากนักเล่นที-นี-ไม่ได้เน้นไปทีสี สันสวยงามตามตําราจากเขตภาคกลาง เน้นไก่ชนเก่ง ไก่ตราดแท้รูปร่ างจะไม่โปร่ ง ขาสันแต่ไม่
ถึงกับเตีย อกลํ-าคอสัน แต่มีกระดูกที-หนาแข็งแรง ซึ- งการที-ไก่มีลกั ษณะเช่นนี นันจะมีผลเกี-ยวกับเชิ ง
การตีดว้ ย ขายาวเชิ งไม่ดี เดินช้า การเล่นสี จะเป็ นสี ไหนก็ได้ แต่ไก่ตราดส่ วนมากจะเป็ นสี ผสม ประดู่
กับเหลือง ซึ- งคนเล่นจะเน้นไปที-เชิ งดีตีเก่ง เกล็ดแข้งกับสี ขนจะมาเป็ นรอง รู ปทรงภายนอกของไก่ตราด
- ท่าพริ กได้ดงั นี
1. รู ปทรง เป็ นไก่ขนาดกลางนําหนักโดยเฉลี-ยไก่หนุ่ม 2.9 - 3.0 กก.ไก่ถ่าย 3.0 - 3.3กก.
2. สี ไก่ตราดโดยส่ วนมากจะเป็ นไก่สีผสม เซี ยนไม่ได้เน้นว่าจะต้องตรงตามตํารา เน้นฝี ตัน
ไก่เป็ นหลัก สี ที-พบมากจะเป็ น สี ประดู่แดง สี เหลืองหางดํา สี เขียว
3. หน้า รู ปหน้าเล็ก เรี ยวแหลม ตุม้ หูเล็กติดหน้า เหนียงเล็กรัดตึงไม่หย่อนยาน โขนงคิว
นู นพอประมาณ ตาพอดี ไม่ลึกหรื อตื นไป หงอนหิ นกอดกระหม่อม ไม่ใหญ่แต่ยาวถึ งโคนปาก
ปากคล้ายปากนกแก้ว ส่ วนบนโค้งงอส่ วนล่างเรี ยวยาวรับกับปากบน สี ปากรับสี แข้ง รู ปหน้าจัดอยู่
ในประเภทไก่ฉลาด บางตัว อาจมีเครา และขนขึนบริ เวณส่ วนหน้าและหัวดกมาก ขนตามตัวจะดก
4. คอ เป็ นไก่ปล้องคอถี-ใหญ่สมส่ วนกับตัว คอไก่ตราดจะมีความแข้งแรงมากเนื- องจาก
เป็ นอวัยวะส่ วนที- ต้องใช้ กด ขี- คู่ต่อสู ้
5. ลําตัว เป็ นไก่หนา อกหนา ลําตัวจับบานหัวบานท้าย โคนหางใหญ่กา้ นหางพุ่งโค้ง
ลงดิน
6. ปี ก พบมากที-สุดจะเป็ นปี กสี ดาํ สนิท ปี กแข็งแรง ขนปี กหนา
7. ขา - แข้ง โคนขาแข็งแรงมีกล้ามเนื อเด่นชัด แข้งเรี ยวกลม แต่ขา – แข้งไก่ท่าพริ ก
จะสันกว่าไก่ ภาคกลาง เมื-อเปรี ยบไก่ถึงแม้จะนําหนักเท่ากัน แต่ไก่ท่าพริ กจะเป็ นไก่ที-สันเตียกว่า
8. ขน - สร้อย ไก่ตราดเป็ นไก่ที-ขนหนา สร้อยหนา โดยเฉพาะไก่ที-เล่นเชิ งเก่งๆ ขนหัว
แทบจะไม่หลุดเลย สร้อยและขนโดยส่ วนมากที-พบจะเป็ นสี เหลืองและประดู่แดง
ลักษณะไก่ท่าพริ กมองดูจะเป็ นไก่ที-ไม่มีความสวยงามสง่าเหมือนเช่ นไก่ภาคกลางนัก
เพราะเป็ นไก่ที-ตวั ใหญ่ล- าํ แต่ช่วงขาจะสันเตี ย แต่ลกั ษณะ ที-ออกมาเช่ นนี เป็ นพันธุ กรรมของไก่
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และเกี-ยวไปถึงเชิ งการชน ไก่ตราดที-ล- าํ เตียจะเป็ นไก่ที-เล่นเชิ งได้เร็ วและดีมาก ต่างจากตัวที-ขายาวสู ง
การเล่นเชิ ง จะช้าและความเก่งจะลดลง" การพัฒนาสายพันธุ์ไก่ท่าพริ กในอนาคตเซี ยนและซุ ้มที-เพาะ
ในปั จจุบนั ได้พยายามตัดจุดด้อยที-มีอยู่ในตัวออกไป คือ รู ปทรงที-สันเตีย พัฒนา พันธุ์ให้มีรูปร่ าง
ที-ใหญ่ขึน บางซุ ้มได้นาํ สายพันธุ์ไซ่ ง่อนเข้ามาผสม เพื-อปรับโครงสร้าง กระดูก ให้ได้ไก่รุ่นใหม่
ให้มีรูปร่ างที-สูงใหญ่ขึน หนังหนาขึน แต่มีเชิ งตีและการทําเชิ งก่อนตีเช่นเดียวกับไก่ตราด ความเร็ ว
อาจจะลดลงบ้างเมื-อมีตวั ใหญ่ แต่ตีแม่น โครงสร้างเหมือนไก่ไซ่ ง่อนแต่มีเชิ งชนเหมือน ไก่ท่าพริ ก
ซึ- งเหมาะที-จะนําไปชนในแถบภาคกลางเพราะจะมีขนาดที-เท่ากัน สายเลือดไซ่ ง่อนที-นิยมจะมีอยู่
ประมาณร้อยละ 25 จะได้โครงสร้างดี ไก่ที-มีชนเชิ
ั งดี
ตลาดไก่ ชน
การเลี ยงไก่พืนเมืองของเกษตรกร เกษตรกรสามารถพึ-งพาตนเองได้ทงระบบ
ั
คือตังแต่
การผลิตจนถึงการตลาด โดยเกษตรกรต้องใช้ปัจจัยการผลิตที-เป็ นเงินสดตํ-ามาก กล่าวคือเกษตรกร
มีพอ่ แม่พนั ธุ์เป็ นของตนเองเพื-อใช้ในการผลิตลูกไก่ (ภาพประกอบ 5) ใช้อาหารในธรรมชาติ เศษอาหาร
ในครัวเรื อน หรื ออาหารที-ผลิตได้ในท้องถิ-นในการเลียงไก่ ใช้สมุนไพรเพื-อป้ องกันและหรื อกําจัด
โรคพยาธิ และเมื-อมีผลผลิตเกิดขึน ก็นาํ มาบริ โภคหรื อจําหน่ายโดยไม่มีปัญหาในเรื- องตลาด ซึ- งเป็ น
ปั ญหาสําคัญสําหรับผลผลิ ตการเกษตรหลายชนิ ดในประเทศไทย ระบบการผลิ ตไก่พืนเมืองของ
เกษตรกร สามารถสรุ ปได้ดงั ภาพประกอบ 5
มีพอ่ แม่พนั ธุ์ไก่เป็ นของตนเอง

อาหารจากธรรมชาติผลิตได้เอง

ลูกไก่

ยารักษาโรค-ธรรมชาติ

ผลผลิต

บริ โภค

จําหน่าย

พ่อ-แม่พนั ธุ์

ภาพประกอบ 5 แผนภาพแสดงระบบการผลิตไก่พืนเมืองของเกษตรกร
ที-มา : สวัสดิc ธรรมบุตร. 2545. 14
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การตลาดไก่พืนเมืองในอดีต ส่ วนใหญ่จะอยูภ่ ายในหมู่บา้ นหรื อระหว่างหมู่บา้ นใกล้เคียง
และเป็ นการขายตรงผูบ้ ริ โภค 1) คือเกษตรกรด้วยกันเอง การจําหน่ ายผ่านพ่อค้าคนกลาง 1) มีนอ้ ยมาก
ยกเว้นบางหมู่บา้ นที-อยูใ่ กล้ตลาดและการคมนาคมสะดวก (ภาพประกอบ 5) การซื อขายไก่พืนเมือง
ในหมู่บา้ นจะมีเป็ นครังคราวคือ เมื-อมีแขกมาเยีย- มเยียนก็จะหาซื อไก่พืนเมืองมาปรุ งอาหารเพื-อเลียง
รับรอง ช่วงที-มีการซื อขายกันมากคือ ฤดูดาํ นาและเกี-ยวข้าว ไก่พืนเมืองจะมีราคาแพงและหาซื อได้ยาก
ถึงแม้ไก่พืนเมืองในช่ วงฤดูหนาวนี จะมีมากกว่าฤดูอื-น แต่เกษตรกรก็ไม่นิยมขายนอกจากมีความ
จําเป็ นต้องใช้เงินสด เพราะต้องการเก็บไว้ใช้เป็ นอาหาร
ตลาดไก่พืนเมืองในปั จจุบนั สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2539 : 28) รายงานว่าไก่พืนเมือง
ในประเทศเพิ-มขึนถึง 64% คือจาก 50 ล้านตัวในปี พ.ศ.2534 เป็ น 82 ล้านตัวในปี พ.ศ.2539 จํานวน
ไก่พืนเมืองที-เพิ-มขึนนี อาจเป็ นเพราะการเพิ-มจํานวนประชากรที-ทาํ ให้เกษตรกรผูเ้ ลียงไก่พืนเมือง
เพิ-มขึนอีกประการหนึ- งคือ การเพิ-มจํานวนไก่ต่อครัวเรื อนของเกษตรกรบางรายที-ได้รับคําแนะนํา
การปรับปรุ งพันธุ์การเลียงไก่พืนเมือง เกษตรกรนําไก่พืนเมืองมาจําหน่ายนอกหมู่บา้ นเพิ-มขึน ทังในรู ป
ของการขายโดยตรงกับผูบ้ ริ โภค และหรื อผ่านพ่อค้าคนกลาง ในอดีตพ่อค้าคนกลางส่ วนใหญ่เป็ น
ชาวไทยเชือสายจีน แต่ปัจจุบนั พ่อค้าคนกลางทัง 1) และ 2) ที-เป็ นเกษตรกรมีมากขึน ทังนี เนื- องจาก
เกษตรกรจํานวนหนึ-งเคยออกไปทํางานต่างถิ-นทําให้เกิดการเรี ยนรู ้และมีประสบการณ์ดา้ นการตลาด
และหรื อได้รับความรู ้จากสื- อต่าง ๆ อย่างไรก็ตามในช่ วงปกติการซื อขายไก่พืนเมืองก็จะอยูเ่ ฉพาะ
ภายในพืนที-เขตอําเภอหรื อจังหวัดเท่านัน ยกเว้นตลาดกลางกรุ งเทพฯ ไก่ที-ขายในระดับอําเภอ จังหวัด
และตลาดกลางในกรุ งเทพฯ จะมีคุณภาพและลักษณะจําเพาะมากกว่าตลาดท้องถิ-น กล่าวคือจะต้อง
เป็ นไก่รุ่น นําหนักตัวไม่เกิน 2 กิโลกรัม คุณภาพเนื อไก่ตอ้ งดี สี ค่อนข้างเหลือง ขนเรี ยบเป็ นมัน อกโต
ที-สําคัญต้องไม่เป็ นโรค หรื อมีแผลบนลําตัว ถ้าเป็ นไก่สาวขนสี ดาํ ยังไม่ไข่ นําหนักตัวประมาณ 1.3
กิโลกรัม จะได้ราคาดีกว่า ตลาดในกรุ งเทพฯ ที-มีการซือขายไก่พืนเมืองเป็ นประจํา คือ ตลาดคลองเตย
กับเยาวราช ราคาที-ขายจะต่างกันตามฤดูกาล โดยฤดูร้อนกับฤดูหนาวไก่จะมีราคาสู งกว่าฤดูฝนเฉลี- ย
กิโลกรัมละ 5 บาท ช่วงที-ไก่ราคาตกที-สุดคือ เทศกาลกินเจ ช่วงที-ไก่ราคาสู งสุ ดคือเทศกาลตรุ ษจีนโดย
ภาพรวมอาจกล่าวได้วา่ ตลาดไก่พืนเมืองยังเปิ ดกว้างอยู่ ทังในระดับท้องถิ-นและในเมือง
ตลาดไก่พืนเมืองในอนาคต แบ่งได้เป็ น 2 ส่ วนด้วยกัน คือ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ตลาดในประเทศยังมีความต้องการไก่พืนเมืองทังในระดับท้องถิ-นและระดับในเมือง โดยเกษตรกร
ผูเ้ ลี ยงไก่ พืนเมืองซึ- งมีประมาณครึ- งหนึ- งของประชากรทังประเทศสามารถนําผลผลิ ตที- ได้มาจําหน่ าย
ด้วยตนเองและหรื อผ่า นพ่อค้า คนกลางโดยได้รับ ผลตอบแทนที- ค่ อนข้า งเป็ นธรรม ที- สํา คัญคื อ
ไม่เป็ นระบบผูกขาดและมีการกระจายรายได้อย่างทัว- ถึง ดังนันในแง่ของตลาดควรคงรู ปแบบเดิมไว้

48
โดยภาครัฐควรให้การสนับสนุ นการจัดตังตลาดชุ มชนอย่างจริ งจัง ตลาดต่างประเทศ ไก่พืนเมือง
เป็ นที-นิย มของผูบ้ ริ โภคของทุก ประเทศในเขตเอเชี ย เช่ น จีน ญี-ปุ่น เกาหลี มาเลเซี ย ฟิ ลิ ปปิ นส์
และอินโดนีเซี ย โดยไก่พืนเมืองแท้เป็ นไก่ที-ได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคเป็ นอันดับหนึ- ง รองลงมา
คื อไก่ ลูกผสมพืนเมื อง และสุ ดท้ายคื อไก่ เนื อ ไก่ พืนเมื องที- ตลาดต้องการมี ขนาดตังแต่ 1.5 - 2.0
กิโลกรัม/ตัว โดยเฉพาะไก่สาวที-มีอายุพร้อมที-จะไข่หรื อเริ- มไข่ (สวัสดิc ธรรมบุตร. 2545 : 12)
ตลาดไก่พืนเมืองเป็ นตลาดท้องถิ-น ซื อขายกันในหมู่บา้ น แล้วส่ งไปขายตลาดใหญ่ในจังหวัด
และกรุ งเทพฯ และเป็ นการบริ โภคภายในประเทศซึ- งก็เป็ นวิธีการที-ถูกเพราะเป็ นการส่ งเสริ มให้มี
การผลิตเองบริ โภคเอง และให้ประชาชนในชนบทได้มีอาหารประเภทโปรตีนพอเพียง
การเพิ-มมูลค่าของไก่พืนเมืองเป็ นวิธีแบ่งปั นผลประโยชน์ให้เกษตรกรได้อีกวิธีหนึ- ง เช่น
ไก่แจ้พืนเมืองขนสี ทอง ดํา หรื อสี ประดู่ เป็ นต้น เป็ นไก่สวยงามราคาแพง หรื อไม่ก็สายพันธุ์ไก่ชน
ก็ดี เพราะถ้าชนเก่ง สายเลือดชนเก่ง ก็สามารถขายได้ราคา อีกประการหนึ- ง ไก่ชนเป็ นไก่สายเลือด
ค่อนข้า งบริ สุ ท ธิc และเป็ นไก่ ที- เกี- ย วข้องกับ วัฒนธรรมไทยมานับ ร้ อยๆ ปี นอกจากนี ยัง เป็ นไก่
ที- แ ข็ ง แรง ไม่ ขี โรค กล้า มเนื อใหญ่ ไข่ ดก ลู ก ดก ฟั ก ไข่ ไ ด้เ อง และเมื- อ นํา มาประกอบอาหาร
มีรสชาติดี ดังนัน การเลือกพันธุ์ที-อนุ รักษ์ก็สามารถเพิ-มมูลค่าของไก่สายพันธุ์นนๆ
ั ได้ อย่างไรก็ดี
ไก่พนั ธุ์พืนเมืองที-มีอยูท่ ว-ั ไปทุกวันนี คาดว่า 80-90% เป็ นไก่ที-เป็ นสายพันธุ์ไก่ชน ดูได้จากแม่ไก่
ประมาณ 90% จะมีขนสี ดาํ ตัวผูจ้ ะเป็ นไก่ขนเหลืองหางขาว หรื อประดู่หางดํา
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยต่ างประเทศ
โคมิยาม่า และอิเกียว (Komiyama and Ikeo. 2003 : Abstract) ได้ศึกษาเรื- อง ที-มาของไก่ชน
กล่าวว่า ประเพณี ของชนไก่เป็ นที-แพร่ หลายไปทัว- โลก ไม่มีขอ้ สงสัยว่าไก่ชนมีการพัฒนาร่ วมกัน
กับวัฒนธรรมของมนุ ษย์ของชนไก่เป็ นเวลานานคือ ประเทศญี-ปุ่นมีกลุ่มของไก่ชนที-เรี ยกว่า "Shamo"
ที-ใช้เฉพาะสําหรับชนไก่เป็ นอย่างดี ขันตอนของการกระจายทางภูมิศาสตร์ ของชนไก่และเส้นทาง
การเข้ามาของไก่ชนญี-ปุ่นมีความเด่นชัด การศึกษาวิวฒั นาการระดับโมเลกุลของไก่ชนจะเห็นได้ชดั ว่า
เป็ นประโยชน์อย่างลึกซึ งในความเข้าใจ ไม่เพียงแต่กาํ เนิ ดวิวฒั นาการของ "Shamo" แต่ยงั ขันตอน
การกระจายของชนไก่เป็ นวัฒนธรรม ในการศึกษานีเราเก็บตัวอย่างเลือดของไก่ชนจาก 11 จังหวัด
ที-แตกต่างกันในประเทศญี-ปุ่น จากนันชาติพนั ธุ์ (Phylogenetic) ต้นไม้ใช้สร้างทังหมดจาก 42 mtDNAs
(1100 bp) ติ ดใจ มันแสดงให้เห็ นว่า Shamo ญี- ปุ่นถู กแยกออกมาอย่างเห็ นได้ชัดเป็ นสองกลุ่ มทีแตกต่างกันกลุ่มหนึ-งที-มีตวั อย่างจากเกาะโอกินาวาและกลุ่มอื-นประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
มาจากคิวชูและฮอนชู ของญี-ปุ่น มันแสดงให้เห็นว่า Shamo ญี-ปุ่นจะต้องถูกนําไปยังประเทศญี-ปุ่น
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จากสองต้นกําเนิ ดที-แตกต่างกัน การตรวจสอบของเราบันทึกทางประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็ นว่า
ผลของการวิเคราะห์สายวิวฒั นาการมีความสอดคล้องกับมุมมองที-ญี-ปุ่น Shamo ได้มาจากเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้และจีนแผ่นดินใหญ่เป็ นอิสระ แต่ก็ภูมิศาสตร์ บิตผสมหลังจากนัน
Liu and Yao. (2006 : Abstract) ได้ศึกษาเรื- อง ความสัมพันธ์ทางพันธุ กรรมของไก่ชนจีน
และญี-ปุ่นเปิ ดเผยโดยโครงการเปลี-ยนแปลงลําดับ mtDNA กล่าวว่า ไก่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน
ย้อนกลับไปเป็ นช่วงต้นปี 2500 ที-ผา่ นมาในประเทศจีน ชนไก่ถูกพันกับวัฒนธรรมประเพณี ของมนุ ษย์
ช่วยกระจายไก่ทว-ั โลกและมีอิทธิ พลต่อการเลือกสายพันธุ์ที-ตามมา ดังนันการติดตามการกําเนิ ดของ
ไก่ชนสามารถสะท้อนการกระจายของวัฒนธรรมชนไก่ ในการศึกษานีเราเมื-อเทียบกับที-มี mtDNA
ลําดับภูมิภาคควบคุมในไก่ชนจีนและญี-ปุ่นในการทดสอบสมมติฐานที-เสนอเมื-อเร็ วๆ นีที-อยูเ่ บืองหลัง
ที-มาคู่ของวัฒนธรรมชนไก่ญี-ปุ่น (จากประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้อย่างอิสระ) เราได้รับ
มอบหมาย mtDNAs ไก่ชนส่ วนประกอบด้วยสายพันธุ ์ (Matrilineal) ที-แตกต่างกัน หรื อชาติพนั ธุ์
(Phylogenetic Clades) ที- โผล่ ออกมาจากต้นไม้ส ายวิวฒั นาการและรายละเอี ย ดของเครื อข่า ย
และเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของความถี-ระหว่างไก่ชนจีนและญี-ปุ่น ในบรรดาหกสายพันธุ์(AF) ระบุ
ไก่ชนญี-ปุ่นพบบ่อยที-สุดในพันธุ กรรม C และ D (74%, 32/43) ในขณะที-มากกว่าครึ- งหนึ- งของ
กลุ่มตัวอย่างไก่ชนจีน (69%, 35/51) ถูกจัดกลุ่มในพันธุ กรรมและพบเป็ นประเภทกลุ่มบี ไก่ชนในญี-ปุ่น
ได้รับมอบหมายให้พนั ธุ กรรม A, B, และ E ถูกใช้ร่วมกันกับกลุ่มตัวอย่างจีนหรื อแตกต่างไปจาก
ประเทศจีนอย่างใกล้ชิดโดยไม่เกินระยะทางที-สามกลายพันธุ์นีรู ปแบบทางพันธุ กรรมเป็ นไปตามที-มา
คู่เสนอของไก่ ชนญี- ปุ่น แต่ได้ออกจากห้องพักสําหรั บที- มาเดี ยวของไก่ ชนญี- ปุ่ นจากประเทศจี น
โครงสร้างทางพันธุ กรรมของไก่ชนในประเทศจีนและญี-ปุ่นอาจได้รับอิทธิ พลจากการเลือกสายพันธุ์
ที-ตามมาและการอนุรักษ์ไก่ชนหลังจากการแนะนําเบืองต้น
งานวิจัยในประเทศ
วิเศษ อัครวิทยากุล (2543 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) ต้องพิจารณาตังแต่ลกั ษณะที-ดีของไก่ชน
พ่อแม่พนั ธุ์ ต้องมีลกั ษณะที-ดีตรงตามตํารา การเริ- มต้นการเลียงอาจทําได้หลายวิธี เช่น การซื อลูกไก่
มาเลียง ซื อไก่รุ่นหรื อแม่ไก่นาํ มาเลียง แล้วผสมพันธุ์เอง หรื ออาจซื อไข่มาให้แม่ไก่ฟัก การซื อลูกไก่
หรื อไข่จากเจ้าของเล้าที-เชื-อถือได้เป็ นวิธีการประหยัดและนิ ยมมากที-สุด การเลียงเลียงได้ทุกฤดูกาล
แต่ที-เหมาะสมควรเป็ นปลายฤดูฝนหรื อต้นฤดูหนาว เพราะเป็ นช่ วงที-อากาศเย็นสบาย ทําให้ไก่โตเร็ ว
แข็งแรงและไม่มีพยาธิ รบกวนมากนัก ควรเลื อกทําเล ขนาดเล้าและอุปกรณ์ที-เหมาะสม การให้อาหาร
ต้องเพียงพอเหมาะสมกับไก่แต่ละขนาดอายุ โดยแบ่งเป็ นอาหารสําหรับลูกไก่ อาหารสําหรับไก่รุ่น
อาหารสําหรั บไก่ ชนที- โตแล้ว นอกจากนี ยังต้องมี การทําวัคซี นตามโปรแกรมที- บริ ษทั แนะนําไว้
และการให้ยาปฏิชีวนะเพื-อการป้ องกันและรักษาโรค
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จําลอง ผูกดวง และคณะ (2543 : 89-95) ได้ศึกษาถึ งอิทธิ พลของฤดูกาลที-มีผลต่อการ
ฟั กออกแบบธรรมชาติของไก่พืนเมืองในฟาร์ มของเกษตรกร จังหวัดบุรีรัมย์ ในสภาพการจัดการ
ของเกษตรกร สรุ ปได้ว่า การฟั กออกแบบธรรมชาติ ของแม่ไก่ พืนเมื องนัน การฟั ก ในฤดู หนาว
(พฤศจิ กายน – กุมภาพันธ์ ) ทํา ให้มี ก ารฟั ก ออกดี ก ว่า ฤดู ร้อน (มี นาคม – มิ ถุ นายน) และฤดู ฝ น
(กรกฎาคม – ตุลาคม) ดังนัน เกษตรกรผูเ้ ลี ยงไก่ พืนเมืองในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง
ควรจัดการให้แม่ไก่มีการฟักในฤดูหนาวให้มากที-สุด จึงจะทําให้การฟั กไข่ ได้ผลดีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และได้ปริ มาณลูกไก่เพียงพอต่อความต้องการ เนื-องจากฤดูหนาวมีอุณหภูมิพอเหมาะและอากาศเย็น
พ่อแม่ไก่ไม่เครี ยด ทําให้ไข่สมบูรณ์เปอร์ เซ็นต์มีเชือสู งและในขณะเดียวกันแม่ไก่ที-ฟักไข่ จําทําการ
ฟั กไข่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี อายุการผลิตไข่ ที-มีเชื อของพ่อแม่ไก่ และความสามารถ
ในการฟั กไข่แบบธรรมชาติของไก่พนั ธุ์พืนเมือง เพศผูค้ วรมีอายุตงแต่
ั 9 เดือนถึง 3 ปี และเพศเมีย
ควรมีอายุตงแต่
ั 7 เดือน ถึง 3 ปี
เฉลิมชัย มหาชน (2545 : 19) วิจยั เรื- อง สายพันธุ์ไก่และการชนไก่ในจังหวัดนครปฐม พบว่า
จังหวัดนครปฐม เลียงไก่ชนอยู่ 2 ระดับ คือ การเลียงในระกับชาวบ้าน และการเลียงในระดับฟาร์ ม
ไก่ชน มีทงเลี
ั ยงไว้ดูเล่น เลียงเพื-อการประกวด และเลียงเพื-อเป็ นไก่ชนในสนามชนไก่ การเลียงไก่ชน
ในจังหวัดยังคงรักษาไว้ซึงภูมิปัญญาที-สืบทอดกันมาจนส่ งผลให้ไก่ชนไทยสามารถรักษาสายพันธุ์
มาได้จนทุกวันนี
อภิรัฐ ปั จจุทา (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเลียงไก่ชน ในอําเภอพล จังหวัดขอนแก่น
จากเกษตรกรทัง 3 กลุ่ม สรุ ปได้วา่ วิธีการจัดหาพ่อแม่พนั ธุ์ที-ผเู ้ ลียงไก่ชนขนาดเล็กนิ ยมมากที-สุด คือ
การเพาะเลียงเอง วิธีการจัดหาพ่อพันธุ์ ของฟาร์ มขนาดใหญ่ เพาะเลียงเองและซื อจากฟาร์ มเอกชน
ขนาดใหญ่ในพืนที-และต่างพืนที- เกษตรกรขนาดใหญ่ นิ ยมเลือกซื อจากเหล่ากอ ลักษณะของไก่ชน
และความน่ า เชื- อถื อ ของผูเ้ ลี ยง เกษตรกรทัง 3 กลุ่ ม นิ ย มจํา หน่ า ยไก่ ช นที- ฟ าร์ ม เลี ยงมากที- สุ ด
เกษตรกรขนาดเล็ก ผูซ้ ื อและผูข้ ายกําหนดราคาร่ วมกัน เกษตรกรขนาดใหญ่ ผูข้ ายสามารถกําหนด
ราคาได้มากกว่าผูซ้ ื อ การชําระเงินนิ ยมเป็ นเงินสด ด้านการตลาด เกษตรกรทัง 3 กลุ่มนิ ยมขายในฟาร์ ม
ของตนเองมากที-สุด เกษตรกรขนาดเล็กจะใช้ทุนส่ วนตัวในการเลียงไก่ชน ร้อยละ 100
ภัทรพงษ์ เกริ กสกุล (2548 : บทคัดย่อ) ทําการศึกษา “ระบบการเลียงไก่ชน : กรณี ศึกษา
บ้านหว้า และบ้านเหล่าโพนทอง ตําบลบ้านหว้า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” พบว่า ผูเ้ ลี ยงไก่
ส่ วนใหญ่ใกล้ชิดกับบิดาที-เลี ยงไก่ชน จึงมีความชอบในลี ลาของไก่ชน เป็ นปั จจัยที-สําคัญในการ
ตัดสิ นใจเลียงไก่ชน ผูเ้ ลียงไก่ชนส่ วนใหญ่มีประสบการณ์เลียงมากกว่า 20 ปี

