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ไก่พื้นเมืองไทยเป็นสัตว์ท่ี

อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างช้า

นาน มีความสัมพันธ์กับประเพณี 

วัฒนธรรม และสังคมไทย ก่อให้เกิด

ประเพณีนิยม ค าพังเพยต่าง ๆ และ

ต านานไก่พื้นเมืองท่ีเป็นเร่ืองจริงและ

เร่ืองเล่า ด้วยสภาพวิถีชีวิตของคน

ไทยส่ วน ใหญ่ ในอดี ตท าอา ชีพ

เกษตรกรรม ปลูกพืช ท าไร่ ท านา 

ท าสวน และเลี้ยงสัตว์ ไก่พื้นเมือง

ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว ใ ห้ เ ข้ า กั บ

สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ภูมิ

ประเทศ ได้ทุกภูมิภาคของไทยและ

ส า ม า ร ถ อ อ ก ลู ก เ ลี้ ย ง ลู ก ใ ห้

เจริญเติบโตได้เอง หาอาหารเอง 

ด ารงเผ่าพันธ์ุของตัวเองไว้ได้ จาก

การสันนิษฐานคาดว่ามนุษย์ในอดีต

ล่าสัตว์เพื่อน ามาเป็นอาหาร สัตว์ท่ี

กินไม่หมดก็เลี้ยงไว้เกิดการพัฒนา

ความรู้ ภูมิปัญญา จากไก่ป่าจึง

เป็นไก่บ้านหรือไก่พื้นเมืองในปัจจุบัน 

ลั ก ษณะของ ไก่ พื้ น เ มื อ ง ไทยมี

หลากหลายข้ึนอยู่กับภูมิภาคต่าง ๆ 

เช่น ในภาคเหนือมีลักษณะเป็นท่ีราบ

สูง ไก่จึงมีลักษณะโครงสร้างเล็ก 

ปีกยาว ขนหนา มีความคล่องแคล่ว

ว่องไวใช้เดือยได้อย่างแม่นย า ใน

พื้นท่ีภาคกลางเป็นแหล่งปลูกข้าวท า

กสิกรรม ไก่มีขนาดใหญ่เพราะมี

ความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร 

ลักษณะโครงสร้างใหญ่ อดทน หา

กินเองเก่ง มักนิยมน ามาประลองชน

ไก่ในงานประเพณีต่าง ๆ ในพื้นท่ี

ภาคใต้มีลักษณะเป็นเขตมรสุม ฝน

ตก ชุ ก  มี ป่ า เ บญจพร รณ  ไก่

พื้นเมืองจะมีลักษณะขนหนา ยาว 

สีสันสดใส คนไทยในภาคใต้นิยม

น ามาประลองชนไก่แบบติดอาวุธ

เพราะได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มคน

ในเขตแหลมมาลายู ซ่ึงในปัจจุบันไก่

พื้ น เมื อ ง ไทย ได้ รั บการพัฒนา

ทางด้านสายพันธ์ุ อาหาร การ

จัดการและยารักษาโรค จนกลาย

มาเป็นแหล่งรายได้ให้กับเกษตรกรท่ี

สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพหลักหรือ

อาชีพเสริมได้
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ลักษณะทางสั นนิ ษฐานวิ ทยา 

ลักษณะพฤติกรรม ตลอดจนการศึกษา

ทางชีวเคมี พันธุศาสตร์ เช่ือกันว่าเป็นไก่

ป่าสีแดง (Red Jungle Fowl) เป็น

บรรพบุรุษหลักของไก่พันธ์ุต่าง ๆ ใน

ปัจจุบัน (Domestic chicken) โดยไก่

ป่าสีแดงมีลักษณะท่ีส าคัญได้แก่ ไก่ตัวผู้

มีขนสีสันสวยงาม ขนหางตั้งเรียงกันเป็น

สันสูงตรงกลางมีขนหาง 14-16 เส้น เส้น

กลางยาวปลายแหลมและอ่อนโค้งลง ขา

เป็นสีเทา มีเดือยเป็นอาวุธ ส่วนไก่ตัวเมีย

มีขนาดเล็กกว่า และสีขนไม่ ฉูดฉาด

สวยงามเท่าตัวผู้ แข้งไม่มีเดือยส่วนของ

หงอนและเหนียงมีขนาดเล็กกว่าไก่ตัวผู้

มาก ซ่ึงนักสัตววิทยาได้จ าแนกไก่ท่ีเล้ียง

กันอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

ภาพ: ลักษณะไก่ป่าสีแดง (Red Jungle Fowl, Gallus gallus)

ที่มา: Hume and Marshall (1881)



การจ าแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
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สกุล (Genus): Gallus

ชนิด/สปีชีส์ (Species): gallus

อาณาจักร (Kingdom): Animalia

อาณาจักรย่อย (Subkingdom): Metazoa

ไฟลัม (Phylum): Chordata

ไฟลัมย่อย (Subphylum): Vertebrata

ชั้น (Class): Aves

อันดับ (Order): Galliformes

วงศ์ (Family): Phasianidae

ไก่พื้นเมืองไทยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 

Gallus gallus domesticus ไก่พ้ืนเมืองมีต้น

ก าเนิดมาจากไก่ป่าแถบทวีปเอเชีย โดยเฉพาะแถว

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศจีน

ตอนใต้  ไก่ พ้ืน เมืองไทยเป็นท่ี รู้จักกันดีและมี

ชื่อเสียงในด้านความสวยงามและทักษะในการต่อสู้ 

ไก่พ้ืนเมืองไทยมีการกระจายอยู่ท่ัวไปตามหมู่บ้าน

เกษตรในทุกภูมิภาคของไทย อาจจ าแนกตาม

ลักษณะภายนอกและสีขนออกได้เป็นหลายกลุ่ม 

แต่ละกลุ่มที่รู้จักกันและมีชื่อเรียกกันมาแต่โบราณ 

เช่น ไก่เหลืองหางขาว, ประดู่หางด า, เขียวหางด า 

และอื่น ๆ วัตถุประสงค์ของไก่พ้ืนเมืองเพ่ือใช้เป็น

อาหาร เพ่ือความสวยงาม เพ่ือความสนุกสนาน

และเกมกีฬา ตลอดจนการอนุรักษ์พันธุกรรมท่ี

ดีเด่นไว้ ใช้ เป็นประโยชน์ต่อไป ท้ังนี้ เพราะไก่

พ้ืนเมืองมีคุณสมบัติท่ีดีหลายประการ เช่น ฟักไข่

เอง เลี้ยงลูกได้ มีความสามารถในการปรับตัวเข้า

กับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี แข็งแรง ทนโรค 

และมีความสามารถในเชิงต่อสู้ จนท าให้ไก่พ้ืนเมือง

สืบทอดแพร่พันธ์ุกันมาจนถึงปัจจุบัน



5

หงอน

ปาก

หู

ล าคอ

โคนปีก

ขนสร้อยปีก

ปลายปีก

ปั้นขา

ข้อขา

แข้ง

เดือย

นิ้วก้อย

ขนหางกระรวย

ขนหางพัด

ขนสร้อยหลัง

หลัง

ตา

ขนสร้อยคอ

ความสัมพันธ์ระหว่างไก่พื้นเมือง

กับวิถีชีวิตของคนไทย

ไก่พื้นเมืองมีความสัมพนัธ์กับวิถีชีวติคน

ไทยมาช้านาน ประวัติศาสตร์ท่ีโดดเด่น และ

ได้รับการเล่าขานกันคือ พงศาวดารเท่ือคร้ัง

พระนเรศวรมหาราชทรงพ านักอยู่ในกรุงหง

สาวดี ประเทศพม่า พระองค์ทรงน าไก่ชนไป

จากเมืองพิษณุโลก เพื่อน าไปชนกับไก่ของ

พระมหาอุปราชา และชนะไก่ของพระมหาอุป

ราชา (นิสิต, 2556) เกิดเป็นวลีเล่าขานว่า 

“ไก่เชลยตัวนี้เก่งจริงหนอ” สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราชทรงตอบโต้ว่า “ไก่เชลยตัว

น้ีอย่าว่าแต่จะตีอย่างกีฬาในวังเหมือน

วันนี้เลย ตีพนันเอาบ้านเอาเมืองกันยัง

ได้” และเป็นภาพเขียนผนัง “พระนเรศวร

ชนไก่” ท่ีวิหารวัดสุวรรณดาราราม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา



ไก่เป็นสัตว์เล้ียงของชาวนาไทยมานมนาน

ไม่สามารถระบุหลักฐานได้แน่ชัดเพราะอาหาร

หลักของไก่คือข้าวเปลือกและแมลงต่าง ๆ คน

ในวัฒนธรรมข้าวจึงล้วนเลี้ยงไก่ควบคู่มากับ

ควายหรือวัวท่ีใช้ในการท านาขณะเดียวกัน

ธรรมชาติของไก่ตัวผู้นั้นมีความเป็นนักสู้ท่ีชอบ

จิกตีกันเป็นประจ า เด็กผู้ชายในอดีตจึงนิยมน า

ไก่มาเล่นชนกัน และพัฒนาเป็นการละเล่น

พ้ืนบ้านและการพนันไปในท่ีสุด โดยมีค่านิยมว่า 

ผู้ท่ีมีไก่ชนเก่งไว้ครอบครองแสดงถึงบารมีและ

ความเป็นลูกผู้ชาย ขณะเดียวกันไก่ชนในอุดม

คติของนักเลงไก่ไทยควรจะมีลักษณะ “เชิงไทย 

ไวพม่า หนังหนาแบบเวียดนาม” กล่าวคือ มี

ฝีมือในการชนแบบไก่ชนสายพันธ์ุไทย มีความ

ว่องไวแบบไก่ชนสายพันธ์ุพม่า และมีความ

อดทนสูงแบบไก่ชนสายพันธ์ุเวียดนาม

ป ร ะ เ พณี ก า ร ช น ไ ก่ จึ ง

กระจายสู่ประชาชนคนไทยท่ัวทุก

ภูมิภาค ซึ่งการเล้ียงไก่พ้ืนเมืองใน

อดีตมีความสัมพันธ์กับการท า

อาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะการท า

นา ซึ่งสัมพันธ์กับฤดูกาล เร่ิมจาก

ชาวนาท่ีเลี้ยงไก่ไว้ใต้ถุนบ้านเมื่อ

เ ร่ิมฤดูกาลเพาะปลูก (ฤดูฝน

พฤษภาคม-สิงหาคม) ชาวนา

ออกไปท านา ไถ คราด พรวน 

เพ่ือปลูกข้าวปลูกไก่อยู่กับผู้เฒ่า

และเด็ก ประกอบกับเป็นฤดูฝน 

ความชื้นส่งผลให้ไก่ เร่ิมถ่ายขน 

ชาวนาไม่มีเวลาเลี้ยงดูก็ปล่อยให้

Insert Image
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ไก่เติบโตตามธรรมชาติ ต่อมาเมื่อหมดฤดูฝนเข้าสู่

ฤดูหนาว (กันยายน-ธันวาคม) ข้าวเร่ิมออกรวง

ได้เวลาเก็บเกี่ยว ชาวนาเร่ิมเก่ียวข้าว ไก่ท่ีเล้ียงไว้

เร่ิมถ่ายขนจนขนเต็ม สุดปีก สุดหาง หลังจาก

ชาวนาเกี่ยวข้าวเสร็จมีเวลาจับไก่ตัวผู้ท่ีมีรูปร่างดี 

น ามาครอบสุ่ม เลี้ยงดูให้มีความแข็งแรง เพ่ือ

เตรียมตัวออกไปประลองกับหมู่บ้านใกล้เคียง ไก่

ตัวเมีย ลูกไก่ ก็ปล่อยลงไปกินเมล็ดข้าวท่ีร่วงหล่น

ในนาข้าวและช่วยก าจัดแมลง หนอน ศัตรูพืช เป็น

อย่างดี ไก่ชนท่ีเลี้ยงไว้ก็น ามาออกประลองสร้าง

ชื่อเสียงเพ่ิมมูลค่าของตัวไก่ ซึ่งในฤดูกาลจะมีวัน

ส าคัญ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ แต่ละหมู่บ้าน

จะน าไก่มาชนกันจนหมดสิ้นฤดูร้อน (มกราคม-

เมษายน) ก็จะเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกของปีถัดไป 

เป็นอย่างนี้เร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน

เหลืองหางขาว
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ไก่ชนสายพันธ์ุไทยเป็นไก่ขนาด

กลาง มีน้ าหนักประมาณ 3 กิโลกรัม 

ลักษณะเด่นของเชิงไก่สายพันธ์ุไทย

คือ เป็นไก่กอด ไก่ล็อค กดหัว จิกตี 

ขณะชนจะคลุกเข้าวงใน เอาหัวมุดงัด

ปีกฝ่ายตรงข้ามแล้วหมุนเป็นวงกลม

หาจังหวะ เมื่อได้จังหวะจะจิกหัวฝ่าย

ตรงข้ามแล้ว จึงกระ โดดเตะ (ตี ) 

การละเล่นไก่ชนมีอยู่ในสังคมไทยมา

อย่างยาวนาน ดังปรากฏในต านาน 

นิทานและพงศาวดาร เช่น นิทาน

เร่ืองนางสิบสอง พระรถเสนมีไก่ชน

ตัวเก่งสามารถชนไก่ชนะเจ้าเมือง 

ชาวบ้านแถบอ าเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี เช่ือกันว่า ไก่ชนพันธ์ุท้องถิ่นท่ี

เรียกว่า ไก่พระรถ สืบสายพันธ์ุมา

จากไก่พื้นเมืองแถบเมืองโบราณใน

จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ท่ีเรียกว่า 

เ มื อ งพ ร ะ ร ถ  ส่ ว น ห ลั ก ฐ าน ทา ง

พงศาวดาร ปรากฏเร่ืองการชนไก่ของ

พระนเรศวรกับพระมหาอุปราชาแห่งหง

สาวดี คร้ังยังประทับอยู่ในฐานะเชลยท่ี

พม่า ไก่ของพระนเรศวรท่ีชนะเป็นไก่ชน

สายพันธ์ุไทยท่ีเรียกว่าไก่เหลืองหางขาว 

หรือไก่พระเจ้าห้าพระองค์ ชาวบ้านถือ

ว่าไก่สายพันธ์ุนี้เป็นไก่เจ้า ไก่งาม ไก่สง่า 

ลักษณะคือปากขาว ขาขาว เดือยขาว 

เล็บขาวและหางขาว

แต่ละภูมิภาคของไทยมีความนิยม

ไก่ชนสายพันธ์ุแตกต่างกันดูได้จาก สี 

ขน และรูปร่างลักษณะ ปัจจุบัน สาย

พันธ์ุไก่ชนท่ีได้การรับรองจากสมาคม

อนุ รักษ์และพัฒนาไก่พื้น เมืองไทยมี

ท้ังหมด 10 สายพันธ์ุ ได้แก่

Insert Image

ประดู่หางด า
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เขียวหางด า

เทาหางขาว

นกแดงหางแดง
นกแดงหางด า

1. เหลืองหางขาว (พัฒนามาจากไก่อูแถบบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก)

2. ปร ะดู่ ห า งด า  (พัฒ น ามาจาก ไก่ อู  แ ถ บ จั ง ห วั ด สุ พ ร รณ บุ รี 

พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร สิงห์บุรีและอ่างทอง)

3. เขียวหางด า (พัฒนามาจากไก่อูแถบจังหวัดภาคตะวันออกแถบชลบุรี 

เรียก ไก่พระรถ ทางอุตรดิตถ์เรียก เขียวพาลี หรือ เขียวพระยาพิชัยดาบหัก)

4. เทาหางขาว (มีแหล่งก าเนิดแถบจังหวัดตาก ชลบุรี (พนัสนิคม) เพชรบุรี 

(อ าเภอบ้านแหลม)

5. นกแดงหางแดง (จังหวัดกาญจนบุรี พิษณุโลก นครสวรรค์ และ

พระนครศรีอยุธยา)

6. ทองแดงหางด า (พบท่ัวไปในจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา

และชลบุรี)

7. นกกดหางด า (มีถิ่นก าเนิดแถบจังหวัดนครสวรรค์ ราชบุรี เพชรบุรี 

นครปฐม และกาญจนบุรี)

8. ลายหางขาว (เป็นไก่ท่ีมาจากภาคเหนือแถบเชียงราย พะเยา เพชรบุรี)

9. เขียวเลาหางขาว (มี แหล่ งก า เนิ ดแถบก าแพง เพชร  เพชรบุ รี 

พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก เพชรบุรี)

10. ประดู่ เลาหางขาว (อ าเภอหนองจอก มีนบุ รี กรุงเทพมหานคร 

พร ะนครศ รี อยุ ธย า เพ ชร บุ รี  สุ พ รรณบุ รีก า แพง เพ ชร  สุ โข ทั ย 

ประจวบคีรีขันธ์)



การเลี้ยงและพัฒนาไก่พ้ืนเมืองธรรมดา

ให้เป็นไก่ชนท่ีเหมาะแก่การละเล่นแข่งขันเป็น

กระบวนการท่ีซับซ้อนและประกอบไปด้วยการใช้

ภูมิปัญญาและทักษะของชาวนาไทยท่ีสืบเนื่อง

กันมายาวนาน ภูมิปัญญาในการเลี้ยงไก่ชน 

ประกอบด้วย การคัดเลือกสายพันธ์ุ การเล้ียง

ดู การฝึกฝนท่ีเรียกว่า “การปรนไก่” และการ

รักษาพยาบาล ผู้เลี้ยงไก่ชนส่วนใหญ่เชื่อว่า 

ความเก่งกาจของไก่ชนเป็นผลมาจากการ

คัดเลือกสายพันธ์ุเป็นส าคัญ องค์ความรู้คือ 

เชิงไก่สืบทอดทางสายพ่อ แต่รูปร่างและน้ าหนัก

เบาสืบทอดทางสายแม่ ดังนั้นผู้ เลี้ยงไก่ จึง

พิถีพิถันในการคัดเลือกพ่อ การคัดเลือกพ่อ

Insert Image

ลักษณะเบ้ืองต้นของไก่ชน คือ ต้อง

แข็งแรง รูปร่างดี เชิงดี ตีเจ็บ และหลบหลีก

เก่ง ลักษณะไก่ชนท่ีดีต้องมีลักษณะ หน้า

หงอนบาง กลางหงอนสูง ปลายหงอนกด

กระหม่อม สร้อยระย้า หน้านกยูง ไหล่ยก อก

ตั้งหางพุ่งยาว นอกจากนี้ ไก่ชนต้องมีช่วงคอ

ใหญ่ ล าตัวสูงโปร่ง แข้งยาวเรียวเล็ก มีเกล็ด

ใหญ่เต็มนิ้วเรียวยาวมีเกล็ดประมาณ 20 

เกล็ด ตากลมใสคล้ายตาเหยี่ยว มีสีสันถูก

โฉลก คือ สีปากกับสีแข้งต้องเหมือนกัน เช่น 

ปากขาวแข้งขาว เป็นต้น ไก่ชนท่ีปลดระวาง

แล้วมักได้เป็นพ่อพันธ์ุ ดังนั้น การเล่นไก่ชนจึง

พันธ์ุแม่พันธ์ุเป็นกระบวนการท่ีต้องใช้เวลา ต้อง

สืบย้อนขึ้นไปดูต้นตระกูลไก่หลายชั้นเพ่ือให้แน่ใจ

ว่าไก่ตัวนั้นเก่งจริง นอกจากนี้ ผู้เลี้ยงไก่ยังมี

ความเชื่อว่า ไก่ชนท่ีเกิดจากการผสมข้ามสาย

พันธ์ุ จะมีเชิงชนท่ี “จัด” และ “รอบด้าน” มาก

ยิ่งขึ้นด้วย การเพาะพันธ์ุไก่ชนจึงต้องท าอย่างเอา

ใจใส่รอบคอบ และมีความรัดกุมอย่างยิ่งคนไทยมี

ความเชื่อเกี่ยวกับ ลักษณะไก่ท่ีเป็นมงคลและไก่

อัปมงคลสืบมา ดังนี้ไก่มงคล 5 ประเภท ได้แก่ ไก่

พระเจ้าห้าพระองค์ ไก่พญาหงส์ ไก่ทรงไตรภพ ไก่

จบกระบวนยุทธและไก่พูดรู้ภาษาคน ผู้ใดเล้ียงไก่

ดังกล่าวจะได้ลาภ ตรงข้ามกับไก่อัปมงคล เช่น 

ไก่ตีนเป็ด ไก่ชอบจิกตีเจ้าของและคนในบ้าน หาก

เลี้ยงไว้จะท าให้เสียทรัพย์เสียชื่อเสียง

กล่าวได้ว่า การท่ีไก่พื้นเมืองไทยปัจจุบัน แข็งแรง 

ต้านทานโรค เลี้ยงลูกเก่ง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ

คัดเลือกไก่สายพันธ์ุดีจากการเล่น “ไก่ชน” ของคนไทยนั่นเอง

เป็นการคัดเลือกสายพันธ์ุไก่โดยวธีิธรรมชาติ
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ประดู่เลาหางขาว

นกกดหางด า



ผู้เล้ียงไก่ชนสามารถดูแลรักษาไก่ได้ตั้งแต่ปัญหา

เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การถ่ายพยาธิ การก าจัดไร 

การให้สมุนไพรช่วยย่อย ไปจนถึงกรณีบาดเจ็บ

หนัก เช่น เมื่อไก่ได้รับบาดเจ็บ ตาปิด ตาแตก 

ปากฉีก ปากหลุด “หมอไก่” หรือ “มือน้ า” ก็

สามารถท่ีจะรักษาพยาบาลไก่ได้ ในการชนไก่ มือ

น้ าจะมี “อะไหล่” ติดตัวไปด้วยเสมอ อะไหล่ไก่

ประกอบไปด้วย ปีกไก่ ซ่ึงมือน้ าจะท าการต่อปีก

ก่อนการแข่งขัน “มือน้ า” มีองค์ความรู้ท่ีสามารถ

ระบุได้ว่า ไก่แต่ละตัวมีขนปีกกี่อันด้านไหนของขน

ปีกนั้นเป็นด้านบนด้านล่าง เพราะในการต่อปีกต้อง

ท าให้เหมือนสภาพปกติ ในธรรมชาติของไก่มาก

ท่ีสุด อีกท้ังยังมีอะไหล่ “ปากไก่” ท่ีเก็บรวมรวม

จากไก่ท่ีตายแล้วเพื่อประกอบเข้าปากให้ไก่ ในกรณี

ท่ีไก่ชนเกิดปากหลุดในระหว่างการแข่งขัน

นอกจากนี้ผู้เล้ียงไก่ชนต้องมี

ความรู้ความเข้าใจ “วงจรชีวิตไก่” 

เป็นอย่างดี ไก่หนุ่มท่ีจะน ามาฝึกฝน

เป็นไก่ชนได้ต้องมีอายุ 8 เดือนข้ึนไป 

การเข้าค่ายเพื่อฝึกฝนด าเนินไปอย่าง

เข้มข้นโดยใช้เวลาประมาณ 3 เดือน 

ประกอบด้วย การกราดไก่ การวิ่ง

สุ่ม การกระโดดบ่อ การล่อไก่ การ

เตะกระสอบ การลงนวมคู่ และการ

ซ้อมคู่  เ ป็นต้ น  การฝึ กฝน เ ป็น

กระบวนการท่ีเส ริมสร้างให้ ไก่มี

ร่างกายท่ีแข็งแรง หนังหนา ทนทาน 

มีสภาพจิตใจท่ีแข็งแกร่งดังท่ีผู้เล้ียง

ไก่เรียกว่า “เป็นมวย” ไก่ชนจะได้รับ

การดูแลอย่างดีและพิเศษ ผู้เล้ียงจะ

ดูแล ให้อาหาร ให้อาหารเสริม ดูแล

สุ่มท่ีนอน รวมท้ังสังเกตเสียงขัน

ลายหางขาว

เขียวเลาหางขาว
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สีหน้า เหนียง ขน ท่าทางและ 

มูลของไก่เพื่อให้แน่ใจว่าไก่มี

สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ภูมิปัญญาท่ีส าคัญ

อีกประการหนึ่งในการ

เลี้ยงไก่ชน คือ ภูมิ

ปัญญาในการ

รักษาพยาบาล 
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นอกจากนี้ องค์ความรู้ส าคัญอีกประการ

หนึ่งของมือน้ ายังสะท้อนให้เห็นได้จาก การเปรียบไก่ 

ท่ี“มือน้ า” เพียงแต่ดู ไก่จากสภาพภายนอก ก็

สามารถคาดเดาได้ว่า ไก่ตัวนั้นสายพันธ์ุอะไร อายุ

เท่าไร เชิงชนแบบไหนล าหนักเบาประการใด และ

แข็งแรงสมบูรณ์เต็มท่ีหรือไม่ เป็นต้น การเปรียบไก่

ถือเป็นหัวใจอย่างหนึ่งของการละเล่นชนไก่การ

คัดเลือกสายพันธ์ุ การเลี้ยงดูฝึกฝน และการ

รักษาพยาบาลไก่ชนจึงเป็นภูมิปัญญาท่ีเกิดจาก

การท่ีคนอยู่ใกล้ชิดกับไก่มานาน มีการสังเกต ลอง

ผิดลองถูกกระท่ังเกิดเป็นองค์ความรู้และสืบทอดต่อ

กันมา สิ่งส าคัญท่ีสุดคือ การเลี้ยงไก่ชนไม่สามารถ

ท าได้ในระบบอุตสาหกรรมแบบเบ็ดเสร็จ เพราะไก่จะ

ไม่แข็งแรง ไก่ชนท่ีผ่านคัดเลือกสายพันธ์ุและฝึกฝน

มาแล้ว จะมีราคาตั้งแต่หลักพัน หมื่น แสน ไป

กระท่ังถึงหลักล้าน ไก่ชนจึงเป็นสัตว์เศรษฐกิจท่ี

ส าคัญของชาวนาไทย สามารถตอบสนองความ

ต้องการพ้ืนฐานท้ังการน าไปบริโภค การสันทนา

การซึ่งมีท้ังการน าไปชนไก่และการประกวดประเภท

สวยงาม ตลอดจนการเลี้ยงไก่ชนเป็นธุรกิจเพ่ือการ

ส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ท่ีนิยมกีฬาชนไก่

การ เลี้ ย ง ไก่ ชนนิ ย มกั น อย่ า ง

กว้างขวางท่ัวท้ังประเทศไทย มีสนามไก่

ชนท่ีถูกกฎหมายและผิดกฎหมายอยู่ท่ัวไป

ท้ังในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ชุมชนท่ีมี

การเล้ียงไก่ชนจึงเป็นไปอย่างกว้างขวาง

กระจายไปท่ัวท้ังประเทศไทยปัจจุบันมี

การรวมตัวเป็นสมาคมอนุรักษ์และพฒันา

พันธ์ุไก่พื้นเมืองในภาคต่าง ๆ แม้การ

เล้ียงไก่ชนจะเป็นไปอย่างกว้างขวางและมี

ภูมิปัญญาการเลี้ยงท่ีสืบทอดกันมา แต่

สภาพปัจจุบันพบว่า “มือน้ า” หรือ 

“หมอไก่” ขาดผู้ เรียนรู้สืบทอด ท้ังนี้

เพราะการเรียนเป็นหมอไก่ ต้องเข้าไปคลุก

คลีฝากตัวเป็นศิษย์รับใช้และต้องใช้เวลา

ในการเรียนรู้ฝึกฝนอย่างยาวนานด้วยใจ

รัก มือน้ ามักกล่าวตรงกันว่าตนเองใช้

ประสบการณ์ท้ังชีวิตในการเรียนรู้ไก่ การ

ขาดแคลนมือน้ าย่อมหมายถึง การเสี่ยง

ต่อการสูญหายของภูมิปัญญาในการ

ดูแล รักษาพยาบาลไก่ด้วย
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Website: http://agri.rmutto.ac.th/

Facebook: https://www.facebook.com/AGRI.RMUTTO/

โทร. 089-2454388
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กองบรรณาธิการ

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์ม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแนะแนว ประชาสัมพันธ์และกิจการพืเศษ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาประมง

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

หัวหน้าส านักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

นายชูชัย เชี่ยวชาญ


