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ความเดมิ
• เจา้ชายอากชิโินทรงกอ่ตัง้สมาคม Biosophia Studies เพือ่ด าเนนิการศกึษาและวจิัยความสมัพันธห์รอืความเกีย่วโยงระหวา่ง

ความเชือ่ของมนุษยก์บัหลักการวทิยาศาสตร ์ในเรือ่งววิฒันาการของไกป่่ามาเป็นไกบ่า้นหรอืไกช่น และไดเ้คยน าความเกีย่วกับ
เรือ่งนีก้ราบบงัคมทลูพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช มหาราชบรมนาถบพติร และสมเด็จพระนางเจา้
สริกิติ ิพ์ระบรมราชนิีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคราวเสด็จเยอืนไทยเมือ่พ.ศ. 2544  

• ตอ่มาไดเ้สด็จเยอืนประเทศไทย ระหวา่งวนัที ่7-21 สงิหาคม พ.ศ. 2546 เพือ่เขา้เฝ้าถวายพระพรสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์
พระบรมราชนิีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวโรกาสทีท่รงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 6 รอบและกราบบงัคมทลูขอ
พระราชานุญาตเิพือ่ท าการศกึษาเรือ่งพหสุมัพันธร์ะหวา่งไกก่ับคนในประเทศไทย

• สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ รับเป็นองค์
อปุถัมภก์ารด าเนนิงานของสมาคมฯ ทางดา้นประเทศไทยและทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหศ้าสตราจารย ์ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์
น านักวชิาการ ผูท้รง คณุวฒุใินสาขาตา่งๆ ของประเทศไทย เขา้รว่มศกึษาวจัิยในโครงการดงักลา่ว

• เจา้ชายอากชิโินพรอ้มดว้ยอาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญเรือ่งไกจ่ากมหาวทิยาลัยโตเกยีว 4 คนทรงท าแผนครัง้แรกรว่มกับคณะ
นักวจิัยไทยในพ.ศ. 2546 เพือ่จะไดเ้สด็จมาทรงคน้ควา้ศกึษาวจิัยเพิม่เตมิทีป่ระเทศไทยดว้ยพระองคเ์องในปี 2547 หรอื 2548

• สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีไดเ้สด็จเป็นองคป์ระธานในงานเปิดตวั
หนังสอื”Chicken and Humans in Thailand: Their Multiple Relationships and Domestication” ณ สยามสมาคม ใน
พระบรมราชปูถัมภ ์18 มนีาคม พ.ศ. 2553 นับเป็นการสรปุงานวจิัยระยะที1่(ซึง่แผนเดมิก าหนดไวร้ะหวา่งพ.ศ.2547-2550)

• ขณะนีก้ าลังอยูใ่นระยะที่ 2 ระหวา่งพ.ย. 2555 – ม.ีค. 2559 (3 ปีเศษ) รอท าหนังสอืรายงานสรปุ

…Prince Akishino has also 
made a number of visits to 
Thailand, affirming the bond 
between the two royal 
families. Prince Akishino also 
has a keen interest in fisheries 
and chicken, and has 
conducted research in 
Thailand, especially on the 
relationship between humans 
and chickens…

1. ความเป็นมา:ความสมัพันธร์ะหวา่งราชวงศข์องทัง้สองประเทศ (1/2)

Japanese Emperor Akihito and Empress Michiko are 
seen with His Majesty the King and Royal Family 
members during a five-day visit to Thailand  in 
1991(Bangkok Post)

Their Majesties the King and Queen talk with His 
Imperial Highness Prince Akishino of Japan at 
Siriraj Hospital during the prince's visit to Thailand 
in March 2011. (Bangkok Post)



หนังสอื “ Chickens and Humans in 
Thailand : Their Multiple  Relationship 
and Domestication” จัดนทิรรศการเปิดตวั
หนังสอืเมือ่ 18 มนีาคม 2553 ณ สยาม
สมาคมในพระบรมราชปูถมัภ์

เจา้ชายอากชิโินทรงน า
นักวจิัยท างานวจิัยรว่มใน
ภาคสนาม  จ านวน 5 
หมูบ่า้น  ในบรเิวณจังหวัด
เชยีงราย ไดแ้ก ่บา้นนาโต ่
บา้นรว่มใจ  บา้นพงป่า
แขม บา้นหว้ยแสน และ
บา้นป่าแขมสามคัค ีเมือ่
วันที ่21 ส.ค. 2548

16 มนีาคม 2550 อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศ
ไทย , ปทมุธาน ีประเทศไทย

นายไสว วังหงษา (กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัว์
ป่าและพันธุพ์ชื) ไดศ้กึษาตอ่ในระดับปรญิญา
เอก ภายใตก้ารสนับสนุนทนุการศกึษาของ
รัฐบาลญีปุ่่ น และส าเร็จการศกึษาในปี พ.ศ. 
2553 มาปฏบิตังิานในกรมป่าไม ้ถงึปี พ.ศ. 
2561 ปัจจบุนัลาออกจากราชการ

1. ความเป็นมา:โครงการHCMRแบง่เป็น 2 ระยะ (2/2)

สาขามนษุวทิยา
ความเชือ่และพธิกีรรมของกลุม่ชาติ
พันธุแ์สดงออกใหเ้ห็นถงึความสมัพันธ์
ระหวา่งคนกับไก่

สาขาชวีวทิยา
พบวา่ ไกป่่าสแีดงตุม้หขูาวมลี าดับทาง
ววิฒันาการมากอ่นไกส่ายพันธุอ์ ืน่ ดังนัน้ 
ไกป่่าสแีดงตุม้หขูาวจงึน่าจะเป็นบรรพ
บรุษุของไกพ่ืน้เมอืงและไกส่ายพันธุอ์ ืน่
ในปัจจบุัน

สาขาภมูสิารสนเทศ
ปัจจัยทางภมูศิาสตรใ์นพืน้ทีแ่ละ
กจิกรรมของมนุษยม์คีวามสมัพันธก์ับ
ถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยของไกป่่าและเป็นปัจจัย
ในกระบวนการจากไกป่่ามาเป็นไกบ่า้น

สาขานเิวศวทิยา
ศกึษาพฤตกิรรมไกก่บัการด ารงชวีติใน
ธรรมชาต ิพบวา่ไกเ่พศผูม้ขีนาด และ
สสีนัสดใสกวา่ไกเ่พศเมยีและไกป่่าจะกนิ
แมลง พชื และสตัวข์นาดเล็กเป็นอาหาร

ผลการคน้พบ

จากความส าเร็จในการศกึษาวจัิย
ของโครงการ HCMR ในระยะที1่
เจา้ชายอากชิโินทรงมพีระประสงค์
ด าเนนิการศกึษาวจัิยภายใต ้
โครงการ HCMR ตอ่ไปโดยมกีาร
ประชมุหารอืรว่มกันระหวา่งนักว ิจัย
ไทยและญีปุ่่ น2ครัง้ โดยเจา้ชายอา
กชิโินทรงเป็นประธาน

ระยะที่ 2 : ระหวา่ง  พ.ย. 2555 – ม.ีค. 2559 (3 ปีเศษ)  สรปุผลการศกึษาวจิยั : พ.ศ. 2561-ปจัจบุนั

แนวการท างาน : เป็นการผสมผสาน(interdisciplinary approach)
การศกึษาวจัิยจากหลากหลายสาขาวชิาเพือ่ใหไ้ดอ้งคค์วามรูใ้น
มมุมองตา่งๆ 
• วทิยาศาสตร์ :ใชอ้งคค์วามรูจ้ากสาขาวชิาชวีวทิยา ชวีโมเลกลุ 

นเิวศวทิยา สณัฐานวทิยา และสารสนเทศภมูศิาสตร ์เป็นตน้
• มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ : ใชอ้งคค์วามรูด้า้นคตชินวทิยา 

ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม โบราณคด ีเป็นตน้
• ความรูท้ ัว่ไป เชน่ ความเป็นมาและววิัฒนาการการปศสุตัวไ์ทย 

ระยะที ่1: ระหวา่งพ.ศ.2547-2550 สิน้สดุจรงิในการสมัมนา ณ สยามสมาคม พ.ศ.2553
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2. กจิกรรมด าเนนิงานปี 2561 - 2562 (สรปุผล หนงัสอืสรปุโครงการ HCMR II) 

2.1การด าเนนิงานปี 2561 :การประชุมคณะนกัวจิยัในโครงการ HCMR II  12 ก.ย. 61 โรงแรมบลสิตนั สวุรรณ พารค์ววิ กทม.

นักวจิัยไทยและญีปุ่่ นไดป้ระชมุรว่มกัน เพือ่พจิารณารปูแบบ และโครงรา่งในการจัดท าหนังสอืสรปุผลการด าเนนิโครงการ HCMR II 
โดยม ีศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ และ ศ.ดร.โอซาม ุอากาง ิรว่มกนัเป็นประธานการประชมุสรปุไดด้งันี้
1. ก าหนดใหม้ ี4 part ซึง่แตล่ะ part จะมทีัง้นักวจิัยไทย และญีปุ่่ นรว่มกนัเขยีนบทความดงันี้
• Basic View: Domestication Model of Red Jungle Fowl 
โดยเจา้ชายอากชิโิน โนมยิะ ฟมูฮิโิต

• Chicken and Human Relationships in Monsoon Asia
• History of Human-Chicken Interaction in Thailand
• Chicken and Human Interaction on Contemporary Thai Society

2. จะพมิพห์นังสอืกบัส านักพมิพท์ีม่ชี ือ่เสยีง เชน่ nature, springer เป็นตน้
3. ก าหนดการจัดพมิพใ์หแ้ลว้เสร็จภายในธันวาคม 2562

Chicken Domestication Model
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2.2 การด าเนนิงานปี 2562:การประชุมนกัวจิยัไทยเพือ่สรปุบทควมทีฝ่่ายไทยรบัผดิชอบ

นักวจิัยไทยไดป้ระชมุรว่มกัน เพือ่รวบรวมบทความตามทีไ่ดจ้ัดท ารา่ง 
หนังสอืสรปุผลการด าเนนิโครงการ HCMR II จ านวน 2 ครัง้  (รายชือ่
ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์  นายสาโรจน ์เจยีระคงมั่น ผศ.ดร.ชนนิทร ์ตริวฒัน
วานชิ ดร.ธนาทพิย ์สวุรรณโสภ ี ดร.ไสว วงัหงษา น.ส.ดรณุี โสภา 
ผศ.ดร.ชมนาด  ศตีสิาร ดร.พลวฒั ประพัฒนท์อง และ น.ส.ปรญิญ์าภรณ์
เต็งประเสรฐิ)  สามารถสรปุผลการประชมุ 2 รอบ  ไดด้งันี ้
• ทางไทยไดจ้ัดท าขอ้มลูสรปุเนื้อหาทีจ่ าเป็นตอ้งมใีนหนังสอืเพือ่ให ้

หนังสอืมคีวามสมบรูณ(์ตารางหนา้ถัดไป)ซึง่จากการสอบถามทาง
อเีมลนั์กวจิัยญีปุ่่ น (Prof. Kazunobu Ikeya ) รับไปด าเนนิการ แตย่ัง
ไมแ่จง้ก าหนดเวลาแลว้เสร็จ

• อาจตอ้งมกีารปรับปรงุชือ่หนังสอื จากเดมิทีช่ ือ่ Human and 
Chicken in Monsoon Asia เพราะเนือ้หาสว่นใหญจ่ะเป็นขอ้มลูไกใ่น
ประเทศไทยเป็นส าคญั Prof. Ikeya ใหค้วามเห็นวา่หนังสอืทีพ่ดูถงึ
ไกข่องประเทศไทยมมีากแลว้ หากเปลีย่นหวัขอ้โดยเนน้เรือ่งของ
ไทย จะท าใหแ้ตกตา่งจากเลม่อืน่ไดอ้ยา่งไร ทัง้นี้ ดร.ชนนิทร ์เสนอ
วา่หากจะยังรักษาชือ่เดมิไวค้วรเพิม่เนือ้หาของไกใ่นประเทศอืน่
บรเิวณแถบ Monsoon Asia ดว้ย

• Prof. Ikeya แจง้วา่จะทาบทามใหส้ านักพมิพ ์Springer ในการ
จัดพมิพ ์ซึง่หมายความวา่หนังสอืตอ้งมจีดุเดน่ทีช่ดัเจนทาง
ส านักพมิพถ์งึจะพจิารณาตพีมิพใ์ห ้

• ปัจจบุนับทความของนักวจิัยไทยไดร้วบรวมแลว้เสร็จหมดแลว้
• ปัจจบุนัทางญีปุ่่ นยังไมส่ง่เนือ้หาบทความมาใหเ้พิม่เตมิจากขอ้มลู

เดมิ (ทางไทยไดต้ดิตอ่นักวจิัยญีปุ่่ น ไปแลว้หลายครัง้) 

ประชมุสรปุการด าเนนิโครงการวจัิยพหสุมัพันธค์นกบัไกร่ะยะที ่2 ครัง้ที ่2
วันองัคารที ่13 สงิหาคม 2562 ณ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

ประชมุสรปุการด าเนนิโครงการวจัิยพหสุมัพันธค์นกบัไกร่ะยะที่ 2 ครัง้ที ่1
วันพฤหัสบดทีี ่4 กรกฎาคม 2562 ณ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

ตัวอยา่งเอกสาร
ของบทความที่
ฝ่ายไทยไดท้ า
สง่ใหท้างญีปุ่่ น
แลว้
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3. ความกา้วหนา้หนงัสอืบทความโครงการ HCMR II (1/2) 

สรปุบทความโครงการ HCMR II (ณ วนัที ่9 มนีาคม 2563) 

Chapters Contents Author Remarks

Part 1 Basic View : Domestication Model of Red Jungle Fowl H.I.H. Prince Akishinonomiya Fumihito ขาดเนือ้หาทางญีปุ่่ น

Part 2 Chicken and Human Relationships in Monsoon Asia

2.2 History of Human Chicken Interactions in Monsoon Asia: 
Three Perspectives 

Endo, Sawai,chanin

2.1 Ecology of Red Jungle Fowl                Endo, Oshida, Sawai

2.3 Analysis of the Spatiotemporal Behavior of Red Jungle fowl A. Okabe1, T. Satoh2, K. Okabe3, E. Imamura4, Y. 
Hayashi5, F. Akishinonomiya6, S. Morathop7, C. Jailangka7, 
N. Mahakanta7, S. Wanghongsa8 and W. Mechvichai9

2.4 Zooarchaeology Eda

2.5 Human-Chicken multiple Interactions in Monsoon Asia from 
Ethnological Perspectives: hunting, taming, cock-fighting                       

Kazunobu Ikeya and Takashi Masuno

Part 3 History of Human-Chicken Interactions in Thailand

3.1 Genetics Traits of Chickens in Monsoon Asia  Sasaki, Chanin, Yonezawa, Kannika สามารถรวบรวมเป็นบทความได ้
แตข่าดการวเิคราะห ์bioinformatic
จากทางญีปุ่่ น

3.2 Chickens in Prehistory of Thailand Rasmi

3.3 Chicken: Its Symbolic Meaning from Archaeological Evidences of 
Historic Thailand

Jirasa

3.4 Folklore Sukanya, Pollavat เพือ่สอดคลอ้งกับเนือ้หาทีม่ี
จงึยา้ยบทความไป PART 4 
Fighting Cocks in the 
Community that Naver Had 
Culture of Cockfighting

Part 4 Chicken and Human Interaction in Contemporary Thai Society 

4.1 4.1 Red Jungle fowl and Nature Reserve Sawai, Takada and Oshima

4.2 4.2 Color Preferences for Chicken Plumages, Legs, Eggs and Crowns 
in Relation to Selective Breeding   

Kayo Okabe, Tossaporn Srisakdi, Sawai
Wanghongsa, Darunee Sopha, Jiravan Juivatlao, 
Atsuyuki Okabe

4.3 4.3 Cock Fighting

Part I   Thai Cock Fighting Chomnard,Ikeya,Saroj

Part II  Fighting Style of Gamecocks and Their Development Thanathip, Skorn, Supaporn and Saroj

Part III  Cultural Spaces Based on the Comparison of Chicken Bone Pollavat

4.4 4.4 Chicken Production and Protein Source for People Darunee and Ong-ard
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สารบญัหนังสอื

เพือ่สรปุการด าเนนิงานโครงการฯ ทางไทยไดร้วบรวมเนือ้หาเทา่ทีไ่ดจั้ดท าเป็นหนังสอื
Chicken and Human Relationships in Monsoon Asia

3. ความกา้วหนา้หนงัสอืบทความโครงการ HCMR II (2/2) 

Part I Basic View: Domestication Model of Red Junglefowl

Part II Chicken and Human Relationships in Monsoon Asia

Chapter I History of Human Chicken Interaction in Monsoon Asia: Three perspectives

Chapter II Ecology of Red Junglefowl

Chapter III Analysis of the Spatiotemporal Behavior of Red Junglefowl

Chapter IV Zooarchaeology

Chapter V The Relationship between Wild Chickens and Humans in Monsoon Asia from 
an Ethnological Perspective

Part III History of Human-Chicken Interactions in Thailand

Chapter VI Genetic Traits of Chickens in Monsoon Asia

Chapter VII Chickens in Prehistory of Thailand

Chapter VIII Chicken: Its Symbolic Meaning from Archaeological Evidences of Historic Thailand

Part IV Chicken and Human Interaction in Contemporary Thai Society
Chapter IX Red Junglefowl and Nature Reserve

Chapter X Color Preferences for Chicken Plumages, Legs, Eggs and Crowns in Relation to 
Selective Breeding

Chapter XI Cock Fighting 
Part I Thai Cock Fighting
Part II Fighting Style of Gamecocks and Their Development
Part III Fighting Cocks in the Community that Naver Had 

Culture of Cockfighting

Chapter XII Current State of Fighting-cock Husbandry: The Case of The Mien Society in
Northern Thailand

Chapter XIII Chicken Production and Protein Source for People
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4. สรปุ

• เจา้ชายอากชิโิน โนมยิะ ฟมูฮิโิต ทรงพระด ารใิหม้กีารศกึษาวจัิยพหสุมัพันธร์ะหวา่งคนกับ
ไก ่(Human-Chicken Multi-relationships Research Project; HCMR) ระยะที ่1 ระหวา่ง
ปี พ.ศ. 2547 – 2550 โดยก าหนดโจทยว์จัิยวา่ "เหตใุดและอยา่งไรไกป่่าจงึมวีวิัฒนาการ
กลายมาเป็นไกบ่า้น" มแีนวการท างานเป็นการผสมผสาน (Interdisciplinary approach) 
ในการด าเนนิโครงการ นักวจัิยไทยและญีปุ่่ นจะมกีารประชมุรว่มกนัอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้
โดยเจา้ชายจะเสด็จเป็นประธานการประชมุเสมอ

• สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารไีดเ้สด็จ
เป็นองคป์ระธานในงานเปิดตวัหนังสอื”Chicken and Humans in Thailand: Their 
Multiple Relationships and Domestication” ณ สยามสมาคม ในพระบรมราชปูถัมภ ์18 
มนีาคม พ.ศ. 2553 นับเป็นการสรปุงานวจัิยระยะที1่

• หลงัจากความส าเร็จของโครงการ HCMR ระยะที ่1 เจา้ชายฯ ทรงพระด ารใิหด้ าเนนิการวจัิย
ในระยะที ่2 โดยก าหนดระยะเวลาระหวา่งปี พ.ศ. 2555 – 2560 และจะสรปุผลการด าเนนิ
โครงการในปี 2561

• ปัจจบุนับทความของนักวจัิยไทยไดร้วบรวมแลว้เสร็จหมดแลว้ โดยทางญีปุ่่ นยังไม่สง่
เนือ้หาบทความมาใหเ้พิม่เตมิจากขอ้มลูเดมิ (โดยทางไทยไดป้ระสานตดิตอ่นักวจัิยญีปุ่่ น 
ไป) ฝ่ายไทยจงึไดร้วบรวมเนือ้หาเทา่ทีไ่ดจั้ดท าเป็นหนังสอื Chicken and Human
Relationships in Monsoon Asia ไปพลางกอ่น
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จบ
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3.9 โครงการวจัิยขัว้โลกตามพระราชด ารฯิ

3.9.1  โครงการวจัิยขัว้โลกใตต้ามพระราชด ารฯิ

3.9.2  ความรว่มมอืขัว้โลกเหนอืกับประเทศนอรเ์วย ์ตามพระราชด ารฯิ

3.10 โครงการภาควีศิวกรรมชวีการแพทย ์(Biomedical Engineering Consortium)

3.11 โครงการวจัิยพหสุมัพันธค์นกบัไก ่ระยะที ่๒

3.12 โครงการความรว่มมอืกับจลูชิ (JÜLICH) ตามพระราชด ารฯิ

ระเบยีบวาระที ่4  เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศ

ตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ระเบยีบวาระที ่3  เรือ่งสบืเนือ่งเพือ่พจิารณา : ผลการด าเนนิงานปี 2562 และ
แผนด าเนนิงานปี 2563
โครงการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีามพระราชด ารฯิ

3.12 Julich13มีนาคม2563rev2.0Final.pptx
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2. กจิกรรมด าเนนิงานปี 2561 - 2562 (สรปุผล หนงัสอืสรปุโครงการ HCMR II) 

การประชุมคณะนกัวจิยัในโครงการ HCMR II 
วนัที ่12 กนัยายน 2561

ณ โรงแรมบลสิตนั สวุรรณ พารค์ววิ กทม.

นักวจัิยไทยและญีปุ่่ นไดป้ระชมุรว่มกนั เพือ่พจิารณารูปแบบ และ
โครงรา่งในการจัดท าหนังสอืสรปุผลการด าเนนิโครงการ HCMR 
II โดยม ีศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ และ ศ.ดร.โอซาม ุอากาง ิ
รว่มกนัเป็นประธานในการประชมุ

โดยมคีวามเห็นเกีย่วกับหนังสอืสรปุโครงการ HCMR II ดังนี้
1. นักวจัิยไดร้ว่มกนัพจิารณาหัวขอ้โครงร่างหนังสอื โดย
ก าหนดใหม้ ี4 part ซึง่แตล่ะ part จะมทีัง้นักวจัิยไทย และญีปุ่่ น
รว่มกนัเขยีนบทความ
ดังนี้
• Basic View: Domestication Model of Red Jungle Fowl โดย
เจา้ชายอากชิโิน โนมยิะ ฟมูฮิโิต

• Chicken and Human Relationships in Monsoon Asia
• History of Human-Chicken Interaction in Thailand
• Chicken and Human Interaction on Contemporary Thai 

Society

2. จะพมิพห์นังสอืกบัส านักพมิพท์ีม่ชี ือ่เสยีง เชน่ nature, 
springer เป็นตน้
3. ก าหนดการจัดพมิพใ์หแ้ลว้เสร็จภายในธันวาคม 2562

2.1 การด าเนนิงานปี 2561 (1/3)
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2.1 การด าเนนิงานปี 2561 (3/3)
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ผลการวเิคราะหค์วามสมัพันธท์างพันธกุรรมของ
ไกพ่ืน้เมอืงไทย

ความสมัพันธท์างพันธกุรรมระหวา่งไกป่่าและไกพ่ืน้
เมอืงไทย จากขอ้มลูดเีอ็นเอในไมโตคอนเดรยี

ไกบ่า้นไทยมพัีนธกุรรมใกลช้ดิกับไกป่่าสแีดง สนับสนุน
ทฤษฎขีองเจา้ชายอากชิโิน ทีว่า่ไกป่่าสแีดงเป็นตน้
ก าเนดิของไกบ่า้น

เปรยีบเทยีบวเิคราะหค์วามสัมพันธท์างพันธกุรรมของไก่
บา้นไทยกบัไกท่ั่วโลก

1. ไกบ่า้นไทยมพัีนธกุรรมสายแมอ่ยูใ่นกลุม่เดยีวกบัไก่
ทางเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ เอเชยีตะวนัออก และ
เอเชยีใต ้
2. ไกพั่นธุเ์บตงทีน่ ามาเลีย้งจากประเทศจนีมพัีนธกุรรม
ทีบ่ง่บอกความสมัพันธก์บัไกใ่นมลรัฐยนูนาน

ไกบ่า้นมตีน้ก าเนดิจากไกป่่าสแีดง (Fumihito et al, 1994, 1996)

4. ตวัอยา่งงานวจิยั 
4.1 ผลการด าเนนิงานของกลุม่ชวีวทิยาปี 2559 – 2561 (นักวจิัย: ชนนิทร ์ตริวัฒนวานชิ(ม.เกษตร ศาสตร)์

กรรณกิาร ์ศริภิัทรประวัต(ิม.เกษตรศาสตร)์ ไสว วังหงษา(กรมอทุยานแหง่ชาตฯิ) ดรณุี โสภา(กรมปศสุตัว)์) (1/2)
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งานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารวชิาการ
นานาชาติ

ตพีมิพร์ว่มระหวา่งนกัวจิยัไทยและญีปุ่่ น
การศกึษากายวภิาคของสมองไกป่่าและไกบ่า้น
โดยใชค้อมพวิเตอรจ์ าลองสมองขึน้จากภาพถา่ย
สามมติขิองกะโหลก และวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ
รปูรา่งและขนาดโดยละเอยีด พบวา่ไกป่่ามี
สดัสว่นของสมองสว่นหนา้ใหญแ่ละกลมมากกวา่
ไกบ่า้นอยา่งชดัเจน ซึง่ความแตกตา่งนีอ้าจเป็น
ววิัฒนาการของสมองภายใตอ้ทิธพิลของ 
domestication จากไกป่่ามาเป็นไกบ่า้น

ตพีมิพโ์ดยนกัวจิยัฝ่ายไทย และเป็นสว่นหนึง่ของการให้
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

การศกึษาล าดบัเบสของดเีอ็นเอในไมโตคอนเดรยีครบ
สมบรูณ์ในสว่น D-loop พบวา่ไกป่ระดูห่างด า เหลอืงหางขาว 
ช ีและแดง มพีันธกุรรมเชือ่มโยงทีเ่ชือ่ไดว้า่สบืเชือ้สายมาก
จากไกป่่าสแีดง ขณะทีม่คีวามแตกตา่งกนัในความ
หลากหลายทางพนัธกุรรมของไกบ่า้นแตล่ะสายพนัธุ ์ซ ึง่อาจ
เป็นอทิธพิลของ  domestication ทีม่คีวามนยิม วธิกีาร
คดัเลอืกสายพันธุ ์และการขยายพนัธุแ์พรห่ลายทีแ่ตกตา่งกนั
ไป

4.1 ผลการด าเนนิงานของกลุม่ชวีวทิยาปี 2559 – 2561 (นักวจิัย: ชนนิทร ์ตริวัฒนวานชิ(ม.เกษตร ศาสตร)์

กรรณกิาร ์ศริภิัทรประวัต(ิม.เกษตรศาสตร)์ ไสว วังหงษา(กรมอทุยานแหง่ชาตฯิ) ดรณุี โสภา(กรมปศสุตัว)์) (2/2)
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4.2 ผลการด าเนนิงานกลุม่โบราณคดี
(นกัวจิยัไทย: รศ. ดร. รศัม ีชูทรงเดช, รศ. ดร. จริสัสา คชาชวีะ และ ดร. ประสทิธิ ์เอือ้

ตระกลูวทิย ์ (ม.ศลิปากร) นกัวจิยัญีปุ่่ น: Dr Masaki Eda (Hokkaido University 
Museum)

การด าเนนิงาน (2560-2561)

1. วเิคราะหก์ระดกูไกจ่ากแหลง่โบราณคด ี

2. เขยีนบทความจากผลการวเิคราะหก์ระดกูไกส่ง่
International Journal of 
Osteoarchaeology เรือ่ง “The History of 
chicken and other bird exploitation in 
Thailand: Preliminary analysis of bird 
remains from four archaeological sites” จะ
ตพีมิพภ์ายในปี 2019

3. เขยีนบทความในหวัขอ้ “History of Human-
Chicken Interaction in Thailand” 

สรปุผลการวจิยั

1. การบรโิภคไกป่่าพบตัง้แตป่ระมาณ 9,000 ปีมาแลว้
จากแหลง่โบราณคดถี ้าผ ีจ.แมฮ่อ่งสอน 

2. ไกเ่ลีย้งพบเมือ่มกีารตัง้ถิน่ฐานถาวรเป็นหมูบ่า้นจาก
ตวัอยา่งแหลง่โบราณคดโีคกพนมด ีจ.ชลบรุ ีและ
บา้นโนนวัด จ.นครราชสมีา เมือ่ประมาณ 4,000 ปี
มาแลว้

3. ไกไ่มใ่ชส่ตัวเ์ลีย้งหลกัในยคุกอ่นประวัตศิาสตรม์กั 
พบรว่มกบัหม ูวัว 

4. หลกัฐานกระดกูไกม่สีมบรูณ์แตกหกัไมส่ามารถจะ
น าไปวเิคราะหด์เีอ็นเอได ้

5. ขอ้มลูไมเ่พยีงพอตอ่การตรวจสอบเรือ่งแหลง่ก าเนดิ
ของไกเ่ลีย้ง 

6. อายขุองกระดกูไกจ่าก

ประเทศจนีเป็นอายทุีเ่กา่

ทีส่ดุ
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4.3 ผลการด าเนนิงานกลุม่มนุษยศาสตร ์ปี 2559 - 2561
นักวจัิย:ผศ.ดร.พลวฒั ประพัฒนท์อง ศ.สกุัญญา สจุฉายา  ผศ.ดร.ชมนาด ศตีสิาร Prof.Dr.Ikeya Kazunobu,  Dr.Masuno Takashi

พืน้ทีท่างวัฒนธรรม ในกลุม่กลุม่ชาตพัินธุป์ลัง จากการศกึษา
เปรยีบเทยีบ
ต าราการท านายดว้ยกระดกูไก ่จากสามหมูบ่า้นใน พืน้ทีเ่ชยีงราย 
ประเทศไทย
และรัฐฉาน ประเทศสหภาพเมยีนมา

สรปุผลการศกึษา
การท านายกระดกูไกเ่ป็นเครือ่งมอืของอ านาจ(ผูน้ าชมุชนขนาดเล็ก)
เปรยีบเสมอืนกฎหมายจารตี  กฎเกณฑศ์ลีธรรมกอ่นมศีาสนา และหลังมี
ศาสนาแลว้
ยังพบวา่ ต ารามคีวามแตกตา่งกนัเนือ่งจากเป็นชมุชนทีร่ะดับสงัคมทีแ่ตกตา่ง
กนั

การวจิยัเร ือ่ง
การวจิยัเร ือ่ง

ค าถาม : กระบวน domestication ของไกใ่นกลุม่
คนทีเ่ปลีย่นวธิกีารผลติจากการท าไรห่มนุเวยีนมา
เป็นการผลติแบบคนเมอืงสมยัใหม ่ไดม้กีารคัดสรร
สายพันธุไ์กใ่นเชงิวัฒนธรรมอยา่งไร 

สรปุผล : วัฒนธรรมการชนไกจ่ะเป็นพืน้ทีเ่พือ่สรา้ง
กลุม่ชาตพัินธุท์ีอ่ยูบ่นดอยสงูมาเป็นพลเมอืงรัฐผา่น 
“วัฒนธรรมการใชเ้วลาวา่ง” เมือ่ไกช่นของมง้ไดรั้บ
การยอมรับในพืน้ทีข่องสนามไกช่น

ชาวมง้กบั
ไกช่น 

ไกช่นในกลุม่คนทีไ่มเ่คยมวีัฒนธรรมชนไก่

การรวบรวมและจดัเก็บมรดกขอ้มลูมรดกทางภมูปิญัญาวฒันธรรม

ภมูปิญัญาในวฒันธรรมไกช่นไทยในภาคเหนอืตอนบน

สรปุผลการศกึษา
ไดส้รา้งระบบและจัดท าแผนทีแ่ผนผังการกระจายตัวของความรู ้
ภมูปัิญญาการเลีย้งไกช่น  โดยเฉพาะ “ไกเ่หลา่ป่ากอ๋ย” ทีม่เีอกลักษณ์
เฉพาะตัว
ทีม่ถี ิน่ก าเนดิในจังหวดัล าพนู และพัฒนาสายพันธุจ์ากไกพ่ืน้เมอืงมาสูไ่กช่น

การวจิยัเร ือ่ง



การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที ่๑๓ มนีาคม  ๒๕๖๓

18

4.4 ผลการด าเนนิงานปี 2559-2561 (ไกช่น)
นกัวจิยั: ผศ.ดร.ธนาทพิย ์สวุรรณโสภ ีรศ.ดร.ศกร คณุวฒุฤิทธิ

รณ
รศ.ดร.สภุาพร อสิรโิยดม (ม.เกษตรศาสตร)์ คณุสาโรจน ์เจยีระ

คงม ัน่

แผนการด าเนนิงานปี 2562

1. สบืคน้และเรยีบเรยีงเนือ้หา หัวขอ้ 3-2 Fighting 
Behavior ในหนังสอืรวมบทความของ HCMR ระยะทีส่อง

2. รวบรวมขอ้มลูชัน้เชงิการตขีองไกช่นใหเ้ป็นปัจจบัุนและ
วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่น าไปสูก่ารเขยีนบทความวชิาการเพือ่
การตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาติ

น าเสนอในการประชุมวชิาการระดบัชาติ

หวัขอ้: ช ัน้เชงิและต าแหนง่การตขีองประชากรไกช่นสายพนัธุไ์ทย พมา่ และ
เวยีดนามแหง่หนึง่ทีเ่ลีย้งในประเทศไทย

▪ ในการตแีตล่ะครัง้ ไกช่นสว่นใหญม่ ี2 ชัน้เชงิ และ 2 ต าแหน่งการต ี

▪ ชัน้เชงิการตมีสีหสมัพันธเ์ชงิบวกกับต าแหน่งการตใีนไกช่นทกุกลุม่พันธุ ์
(0.45 ถงึ 0.65)

หวัขอ้: The Association of Fighting Styles Among Breed 
Groups of a Trained Fighting Cock Population in 
Thailand

▪ ไกไ่ทย ไกเ่วยีดนาม และไกล่กูผสมของไกไ่ทยและไกเ่วยีดนาม มชีัน้เชงิการ
ตคีลา้ยคลงึกัน คอื มชีัน้เชงิ “เลีย้ว (Turning)” และ “กัดบา่ต ี(Obstruct)”

▪ ไกพ่มา่สว่นใหญม่ชีัน้เชงิ “แขง้เปลา่ (Bare shin)”
▪ สหสมัพันธเ์พยีรส์นัของชัน้เชงิการตมีคีา่ -0.43 ถงึ 0.72 ส าหรับไกไ่ทย 

-0.32 ถงึ 0.31 ส าหรับไกพ่มา่ และ -0.46 0.33 ส าหรับไกเ่วยีดนาม
▪ ไกช่นแตล่ะกลุม่พันธุม์ลีักษณะชัน้เชงิทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

น าเสนอในการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ

Turning

Bare shin

หวัขอ้: Measurement and Genetic Parameters for 
Fighting Ability of Thai Fighting Cocks

▪ กลุม่พันธุ ์จ านวนครัง้ทีบ่นิตี รปูแบบชัน้เชงิกับต าแหน่ง
ออกอาวธุ น ้าหนักตัว และอายทุีท่ดสอบ มอีทิธพิลตอ่
คะแนนทดสอบการต ี(P<0.01)

▪ คา่อัตราพันธกุรรมส าหรับคะแนนทดสอบการตมีคีา่เทา่กับ 
0.21±0.05 และมคีา่อัตราซ ้าเทา่กับ 0.57±0.02

▪ ความสามารถในการตขีอง
ไกช่นสามารถพัฒนาทาง
พันธกุรรมไดโ้ดยการ
คัดเลอืกไกห่นุ่มทีต่เีกง่

ประเด็นทีศ่กึษา

❖ ศกึษาชัน้เชงิการตแีละต าแหน่งออก
อาวธุของไกช่นไทย พมา่ และ
เวยีดนาม ทีเ่ลีย้งดใูนศนูยว์จัิยและ
พัฒนาพันธกุรรมไกพ่ืน้เมอืง จ.ชลบรุี

❖ ความผันแปรของชัน้เชงิของไกช่นไทย
พมา่ และเวยีดนาม

❖ ปัจจัย (พันธกุรรมและสิง่แวดลอ้ม) ทีม่ี
อทิธพิลตอ่ความผันแปรของ
ความสามารถในการตอ่สูข้องไกช่น

❖ ความแปรปรวนทางพันธกุรรมและ
คา่พารามเิตอรท์างพันธกุรรมส าหรับ
ลักษณะการตอ่สูข้องไกช่น
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ผลการด าเนนิงานปี 2561
ไกพ่ืน้เมอืง

7,234 ตัว งบ 
408,120 บาท

เป็ดเทศ 84 
ตัว งบ 

151,120 
บาท

ไกโ่รดไทย 
1,150 ตัว งบ 
261,500 บาท

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั 
• เด็กนักเรยีนไดรั้บโปรตนีปรมิาณ

เนือ้สตัวไ์มน่อ้ยกวา่ 40  กรัม/ คน/ 
มือ้    

• นักเรยีนไดรั้บความรูแ้ละปฏบิัตใิน
กจิกรรม การเลีย้งสตัวปี์ก

รวม 97 โรงเรยีนใน 19 จงัหวดัไดแ้ก ่

สมทุรปราการ ฉะเชงิเทรา ระยอง ชลบรุ ีจันทบรุ ี
สระแกว้ อยธุยา บรุรัีมย ์เชยีงใหม ่เชยีงราย พะเยา  
แมฮ่อ่งสอน ตาก ก าแพงเพชร  พษิณุโลก 
ก าแพงเพชร อตุรดติถ ์ประจวบครีขีนัธ ์นครศรธีรรมราช

ปี 2560 ปี 2561

ไกพ่ืน้เมอืง 6,885ตวั 7,234 ตวั

ไกโ่รดไทย 350ตวั 1,550ตวั

เป็ดไข่ - ตวั - ตวั

เป็ดเทศ 17,050ตวั 84 ตวั

รวม 24,285 ตวั 8,868 ตวั

เปรยีบเทยีบการสนบัสนุนพนัธุส์ตัว ์ปี 2560 กบัปี 2561

หมายเหตุ
กรมปศสุตัวม์กีารสนับสนุนพันธุส์ตัว์
ลดลง เนือ่งจาก
• โรงเรยีนมคีวามตอ้งการลดลง

โดยบางแหง่มกีารใชพั้นธุส์ตัว์
จากบรษัิทเอกชนรว่มดว้ย 

• งบประมาณลดลงจากปีทีผ่า่นมา

ปี 2560 และ 2561 มโีรงเรยีนทีร่ว่ม
โครงการรวม 100 แหง่ ใน 19 จังหวดั

1. โรงเรยีนสามารถผลติโปรตนีจากสตัวไ์ดเ้พยีงพอ
มเีงนิกองทนุด าเนนิกจิกรรมตอ่เนือ่ง มทีักษะความรู ้
การป้องกนัโรคตามหลกัสขุาภบิาลทีด่ี

ตัวอยา่งเชน่
ไกไ่ข ่1,550  ตัว ใหไ้ขเ่ฉลีย่ 240-280 ฟองตอ่แมต่อ่ปี ไดไ้ข่
ไมน่อ้ยกวา่ 396,025  ฟอง และแมไ่กป่ลดระวาง เป็นอาหาร
กลางวนัประเภทเนือ้สตัว ์ส าหรับนักเรยีน 100 รร. จ านวน 
18,200 คน ไดโ้ปรตนีราว 40 กรัม/คน/ วนั (200 วนัเรยีน) 

2. โรงเรยีนมกีารพฒันากจิกรรมปศุ

สตัวเ์พือ่การผลติ พัฒนานักเรยีน 
และขยายผลสูผู่ป้กครองและชมุชน

มกีารซอ่มแซมโรงเรอืนคอกสตัว ์ตูฟั้กไข ่
ใหอ้ยูใ่นสภาพด ีซือ้พันธุส์ตัว ์อาหารสตัว์
เพิม่เตมิ ผลติพันธุส์ตัวข์ยายผลสูช่มุชน
เพิม่ขึน้ 

3. โรงเรยีนในโครงการมกีาร
พัฒนาการด าเนนิงาน ประสบผล
ตามเกณฑช์ีว้ัดความส าเร็จของ
โครงการ สามารถพึง่ตนเองได ้

• ปลกูพชือาหารสตัว ์น ามาใช ้

ประโยชน์
• ฝึกอบรมนักเรยีนท าวคัซนี ถา่ย

พยาธ ิสตัวปี์ก ปฏบัิตไิดจ้รงิ
• แนะน าการบันทกึขอ้มลู บัญชฟีารม์
• แนะน าการวดัประเมนิความรู ้ทักษะ

นักเรยีนทีท่ ากจิกรรมปศสุตัว์

4.5 ผลการด าเนนิงาน Protein source:ศนูยเ์รยีนรูก้ารผลติปศสุตัวต์ามแนว
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกมุารี (นายทศพร ศรศีกัดิ ์, น.ส. ดรณีุ โสภา, นายเจนรงค ์ค ามงคณุ, 

นางจริวรรณ จุย้วดัเลา,กรมปศุสตัว)์


