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วาระที่ ๓.๑๑
ั ันธ์ระหว่างคนก ับไก่ระยะที่ ๒
โครงการพหุสมพ

โครงการอันเนือ
่ งมาจากพระราชดาริในเจ ้าชายอากิฌโิ นโนมิยา ฟูมฮ
ิ โิ ตะแห่งญีป
่ ่น
ุ
ภายใต ้พระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(ประจาปี ๒๕๖๔)
รายงานเมือ
่
๑ มีนาคม ๒๕๖๕

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565

์ องทัง้ สองประเทศ (1/2)
1. ความเป็ นมา:ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศข

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)

…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…

ความเดิม
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•

•
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The brother of the
emperor (秋 篠宮文仁親王,
Prince Akishino, Crown
Prince of Japan,
Akishino-no-miya
Fumihito Shinnō, 54)
was officially declared
crown prince on last
Sunday (8 November
2020).
(https://jref.com,9/11/2020)

ึ ษาและวิจัยความสัมพันธ์หรือ ความเกีย
เจ ้าชายอากิชโิ นทรงก่อตัง้ สมาคม Biosophia Studies เพือ
่ ดาเนินการศก
่ วโยงระหว่างความ
่
ื
เชอของมนุษย์กับหลักการวิทยาศาสตร์ ในเรื่องวิวัฒนาการของไก่ป่ามาเป็ นไก่บ ้านหรือไก่ชน และได ้เคยนาความเกีย
่ วกับเรื่องนี้
กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ ้าสริ ิกต
ิ ิ์
ิ ีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง คราวเสด็จเยือนไทยเมื่อพ.ศ. 2544
พระบรมราชน
ต่อมาได ้เสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวั นที่ 7-21 สงิ หาคม พ.ศ. 2546 เพือ
่ เข ้าเฝ้ าถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ ้าสริ ิ กต
ิ ิ์
ิ ีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง ในวโรกาสทีท
พระบรมราชน
่ รงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบและกราบบังคมทูลขอ
ึ ษาเรื่องพหุสัมพันธ์ระหว่างไก่กับคนในประเทศไทย
พระราชานุญาติ เพือ
่ ทาการศก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ รั บเป็ นองค์อุปถัมภ์
การดาเนินงานของสมาคมฯ ทางด ้านประเทศไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ ให ้ศาสตราจารย์ ดร.ไพรั ช ธั ชยพงษ์ นา
ึ ษาวิจัยในโครงการดังกล่าว
นั กวิชาการ ผู ้ทรง คุณวุฒใิ นสาขาต่างๆ ของประเทศไทย เข ้าร่วมศก
ิ
่
ี
เจ ้าชายอากิชโนพร ้อมด ้วยอาจารย์ผ ู ้เชยวชาญเรื่อ งไก่จากมหาวิทยาลั ยโตเกียว 4 คนทรงทาแผนครั ้งแรกร่วมกับคณะนั กวิจัย ไทย
ึ ษาวิจัยเพิม
ในพ.ศ. 2546 เพือ
่ จะได ้เสด็จมาทรงค ้นคว ้าศก
่ เติมทีป
่ ระเทศไทยด ้วยพระองค์เองในปี 2547 หรือ 2548
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได ้เสด็จเป็ นองค์ประธานในงานเปิ ดตัว
ื ”Chicken and Humans in Thailand: Their Multiple Relationships and Domestication” ณ สยามสมาคม ในพระบรม
หนั งสอ
ราชูปถัมภ์ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553 นั บเป็ นการสรุปงานวิจัยระยะที1
่ (ซงึ่ แผนเดิมกาหนดไว ้ระหว่างพ.ศ.2547-2550)
ื รายงานสรุป
ขณะนี้กาลังอยูใ่ นระยะที่ 2 ระหว่างพ.ย. 2555 – มี.ค. 2559 (3 ปี เศษ) รอทาหนั งสอ

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565

1. ความเป็ นมา:โครงการHCMRแบ่งเป็ น 2 ระยะ (2/2)
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ระยะท ี่ 1: ระหว่างพ.ศ.2547-2550 สนิ้ สุดจริงในการสัมมนา ณ สยามสมาคม พ.ศ.2553

ผลการค ้นพบ
สาขาชวี วิทยา
ี ดงตุ ้มหูขาวมีลาดับทาง
พบว่า ไก่ป่าสแ
วิวัฒนาการมาก่อนไก่สายพั นธุอ
์ น
ื่ ดังนัน
้
ี ดงตุ ้มหูขาวจึงน่าจะเป็ นบรรพ
ไก่ป่าสแ
บุรุษของไก่พื้นเมืองและไก่สายพั นธุอ
์ น
ื่
ในปั จจุบัน
สาขาภูมส
ิ ารสนเทศ
ปั จจัยทางภูมศ
ิ าสตร์ในพื้นทีแ
่ ละ
กิจกรรมของมนุษย์มค
ี วามสัมพั นธ์กับ
ั
ถิน
่ ทีอ
่ ยู่ อาศยของไก่ป่าและเป็ นปั จจัย
ในกระบวนการจากไก่ป่ามาเป็ นไก่บาน
้

เจ ้าชายอากิชโิ นทรงนา
นั กวิจัยทางานวิจัยร่วมใน
ภาคสนาม จานวน 5
หมู่บ ้าน ในบริเวณจั งหวัด
ี งราย ได ้แก่ บ ้านนาโต่
เชย
บ ้านร่วมใจ บ ้านพงป่ า
แขม บ ้านห ้วยแสน และ
บ ้านป่ าแขมสามั คคี เมื่อ
วั นที่ 21 ส.ค. 2548

16 มีน าคม 2550 อุทยานวิทยาศาสตร์ป ระเทศ
ไทย , ปทุมธานี ประเทศไทย

สาขามนุษวิทยา
ื่ และพิธก
ความเชอ
ี รรมของกลุ่มชาติ
พั นธุแ
์ สดงออกให ้เห็นถึงความสัมพั นธ์
ระหว่างคนกับไก่

ื “ Chickens and Humans in
หนั งส อ
Thailand : Their Multiple Relationship
and Domestication” จัดนิทรรศการเปิ ดตัว
ื เมือ
หนั งส อ
่ 18 มีน าคม 2553 ณ สยาม
สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขานิเวศวิทยา
ึ ษาพฤติกรรมไก่กับการดารงชวี ต
ศก
ิ ใน
ธรรมชาติ พบว่าไก่เพศผู ้มีขนาด และ
ี ันสดใสกว่าไก่เพศเมียและไก่ป่าจะกิน
สส
แมลง พืช และสัตว์ขนาดเล็กเป็ นอาหาร

ั ว์
นายไสว วังหงษา (กรมอุทยานแห่งชาติ สต
ึ ษาต่อในระดับปริญญา
ป่ าและพันธุพ
์ ช
ื ) ได ้ศก
ึ ษาของ
เอก ภายใต ้การสนับสนุนทุนการศก
ึ
รั ฐบาลญีป
่ ุ่ น และสาเร็ จการศกษาในปี พ.ศ.
2553 มาปฏิบัตงิ านในกรมป่ าไม ้ ถงึ ปี พ.ศ.
2561 ปั จจุบันลาออกจากราชการ

ึ
ระยะท ี่ 2 : ระหว่าง พ.ย. 2555 – ม ี.ค. 2559 (3 ปี เศษ) สรุปผลการศกษาวิจ
ัย : พ.ศ. 2561-ปัจจุบ ัน
ึ ษาวิจัย
จากความสาเร็จในการศก
แนวการทางาน : เป็ นการผสมผสาน(interdisciplinary approach)
ึ ษาวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชาเพื่อให ้ได ้องค์ความรู ้ใน
ของโครงการ HCMR ในระยะที1่
การศก
เจ ้าชายอากิชโิ นทรงมีพระประสงค์
มุมมองต่างๆ
ึ ษาวิจัยภายใต ้
้ ความรู ้จากสาขาวิชาชวี วิทยา ชวี โมเลกุล
ดาเนินการศก
• วิทยาศาสตร์ :ใชองค์
ั
โครงการ HCMR ต่อไปโดยมีการ
นิเวศวิทยา สณฐานวิทยา และสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์ เป็ นตน้
้ ความรูด้ ้านคติชนวิทยา
ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง
• มนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ : ใชองค์
นักวิจัยไทยและญีป
่ ่ น2ครั
ุ
ง้ โดย
ประวัตศ
ิ าสตร์ วัฒนธรรม โบราณคดี เป็ นต ้น
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
เจ ้าชายอากิชโิ นทรงเป็ นประธาน
• ความรูท
้ ว่ ั ไป เช่น ความเป็ นมาและวิวัฒนาการการปศุสัต ว์ไ ทย
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565

2. การดาเนินงานทีผ
่ ่านมา ปี 2561 - 2563
ั พันธ์คนกับไก่ระยะที่ 2 (HCMR II)
ปี 2561 โครงการวิจัยพหุสม
วางแผนจัดทาบทความร่วมกันระหว่างไทยและญี่ป่ น
ุ โดยทีผ
่ ่าน
มามีการประชุมคณะนักวิจัยในโครงการ HCMR II เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2561 ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว กทม. โดย
นักวิจัยไทยและญี่ป่ นได
ุ
ประชุ
้
มร่วมกันเพื่อพิจารณารูปแบบ และ
ื สรุปผลการดาเนินโครงการ HCMR
โครงร่างในการจัดทาหนังสอ
II มีกาหนดการจัดพิมพ์ใหแล
้ วเสร็
้
จภายในธันวาคม 2562
ปี 2562 นักวิจัยไทยไดประชุ
้
มร่วมกัน เพื่อรวบรวมบทความ
ื สรุปผลการดาเนินโครงการ HCMR
ตามทีไ่ ด ้จัดทาร่าง หนังสอ
II จานวน 2 ครัง้ แต่ทางญี่ปุ่นยังไม่สง่ เนื้อหาบทความมาให ้
เพิม
่ เติมจากข ้อมูลเดิมทีเ่ คยมี (ทางไทยได ้ประสานติดต่อ
นักวิจัยญี่ปนไปแล
ุ่
วหลายครั
้
ง้ )
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ประชุมคณะนั กวิจัยไทยและญี่ป่ น
ุ ในโครงการ HCMR II 12
ก.ย. 61

ประชุมสรุปการดาเนินโครงการวิจัยพหุส ัมพันธ์คนกับไก่
ระยะที่ 2 ครัง้ ที่ 2 วันที่ 13 ส.ค. 2562

ปี 2563 ฝ่ ายไทยซงึ่ ได ้รวบรวมข ้อมูลในสว่ นของตน
ไว ้แล ้วจึงได ้รวบรวมเนื้อหาเท่าทีไ่ ดจั้ ดทาเป็ น
ื Chicken and Human Relationships in
หนังสอ
Monsoon Asia ไปก่อนและไดรวมเล่
้
มถวายถวาย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตาม
ทูลเกล ้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ
้
เมือ
่ วันที่ 13 มี.ค 2563 ณ วังสระปทุม
พระราชดาริ สมเด็จพระเททพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
มารี ครัง้ ที่ 1/2563
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดบรมราชกุ
าริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565

3. กิจกรรมดาเนินงานปี 2563

นั กวิจัยไทยได ้ประชุมออนไลน์จานวน 2 ครั ้ง
(18และ25 พฤศจิกายน 2563) และตกลงว่าจะ
เผยแพร่สว่ นของนั กวิจัยไทยก่อนในวารสาร
วิชาการไปพลางก่อน
สรุปบทความโครงการ HCMR II ทั ้งหมดที่
รวบรวมได ้ 15 เรื่อง
• Thai Author
6 เรือง
่
• Japanese Author 4 เรื่อง
• Thai-Japanese Author 5 เรื่อง

Chapters

Contents

Part I Chick en and Human Relationships in Monsoon A sia
C hapter I
History of Human Chick en Interactions in Monsoon Asia:
Thai-Japanese Author Three Perspectives

Author
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Endo, Sawai,chanin

C hapter II
Thai-Japanese
A uthor

Ecology of Red Jungle Fowl

Endo, Oshida, Sawai

Chapter IV
Japanese A uthor
Chapter V
Japanese A uthor

Zooarchaeology

Eda

The Relationship between Wild Chick ens
and Humans in Monsoon Asia from an
Ethological Perspective

Kazunobu Ik ey a and Tak ashi Masuno

Chapter III
Analysis of the Spatiotemporal Behavior of Red A. Okabe, T. Satoh, K. Okabe, E. Imamura,
Y. Hayashi, F. kishinonomiya,S. Morathop,
Japanese Author Jungle fowl
C. Jailangka, N. Mahakanta, S. Wanghongsa
and W. Mechvichai

Part II History of Human-C hick en Interactions in Thailand

Chapter VI
Thai-Japanese
Author

Genetic Traits of Chickens in Monsoon Asia

Sasaki, Chanin, Yonezawa,
Kannika (N ot complete* สามารถรวบรวม
เป็นบทความได้ แต่ขาดการวิเคราะห์
bioinformatics จากทางญีปุ
่ ่ น)

Chapter VII
Chickens in Prehistory of Thailand
Rasmi
Thai A uthor
Chapter VIII
Chicken: Its Symbolic Meaning from Archaeological Evidences Jirasa
Thai A uthor
of Historic Thailand
Part III Chicken and Human Interaction in Contemporary Thai Society
C hapter IX
Red Jungle fowl and Nature Reserv e
Sawai, Tak ada and Oshima
Thai-Japanese
A uthor

1

2

Chapter X
Thai-Japanese
A uthor

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

Chapter XI
Thai A uthor

Chomnard,Saroj
Part I Cock Fighting Thai
Part II Fighting Sty le of Gamecock s and Their Dev elopment Thanathip, Sk orn, Supaporn and Saroj

Chapter XII
Japanese A uthor
C hapter XIII
Thai A uthor

Kay o Ok abe, Tossaporn Srisak di,
Sawai Wanghongsa, Darunee Sopha,
Jirav an Juiv atlao, A tsuy uk i Okabe

3

4

Part III Fighting Cock s in the
Community that Never Had Culture of Cockfinghting

Pollav at

Current State of Fighting-cock
Husbandry : The Case of The Mien
Society in Nortern Thailand
Thai Indigenous Chick en Production and Protein Source for
People

Tak ashi Musuno and Kazunobu Ik ey a

5

Darunee and Ong-ard

6

หมายเหตุ(1)สเี หลืองคือบทความทีน
่ ั กวิจัยไทยเขียนเนื้อหาทั ้งหมด 6 เรื่อง

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
ี หลี่ 1ย
่
ี ดงยังไม่ไดเผยแพร่
่ มเขี
ยวพิ2565
มพ์เผยแพร่แล ้วสวนส
เี หลีย
่ มสแ
้
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุม(2)ส
ารี วเันที
มีนาคม

4. การดาเนินงาน ปี 2564 (1/2) การเผยแพร่บทความของนั กวิจัยไทย 6 เรื่อง (ณ เดือนพฤศจิกายน 2564)
Publish
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5. สรุป
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•

ั พันธ์ระหว่างคนกับไก่ (Humanเจ ้าชายอากิชโิ น โนมิยะ ฟูมฮ
ิ โิ ต ทรงพระดาริให ้มีการศกึ ษาวิจัยพหุสม
Chicken Multi-relationships Research Project; HCMR) ระยะที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2550
โดยกาหนดโจทย์วจ
ิ ัยว่า "เหตุใดและอย่างไรไก่ป่าจึงมีววิ ัฒนาการกลายมาเป็ นไก่บ ้าน" มีแนวการ
ทางานเป็ นการผสมผสาน (Interdisciplinary approach) ในการดาเนินโครงการ นักวิจัยไทยและญี่ป่ ุน
จะมีการประชุมร่วมกันอย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยเจ ้าชายจะเสด็จเป็ นประธานการประชุมเสมอ

•

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็
้ จเป็ นองค์
ื ”Chicken and Humans in Thailand: Their Multiple Relationships
ประธานในงานเปิ ดตัวหนังสอ
and Domestication” ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553 นับเป็ นการสรุป
งานวิจัยระยะที1
่

•

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เจ ้าชายอากาชโิ นะโนะมิยะ ฟูมฮ
ิ โิ ตะ หรือทีร่ ู ้จักกันในพระนามว่า
“เจ ้าชายอากิชโิ นะ” ไดรั้ บการโปรดเกล ้าฯจากสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮโิ ตะ สถาปนาใหด้ ารงตาแหน่ง
์ ี่ปุ่น
มกุฎราชกุมาร หรือรัชทายาทลาดับที่ 1 แห่งราชวงศญ

•

หลังจากความสาเร็ จของโครงการ HCMR ระยะที่ 1 เจ ้าชายฯ ทรงพระดาริใหด้ าเนินการวิจัยในระยะที่ 2
โดยกาหนดระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2560 และคาดว่าจะสรุปผลการดาเนินโครงการในปี
2561

•

ปี พ.ศ.2563 บทความของนักวิจัยไทยได ้รวบรวมเสร็ จหมดแล ้ว แต่ทางญี่ป่ นยั
ุ งไม่สามารถสรุป สว่ น
ของญี่ปุนได ้เพื่อจะไดตี้ พม
ิ พ์ร่วมกัน ประเทศไทยจึงได ้หาแนวทางเผยแพร่บทความของนักวิจัยไปสู่
สาธารณะในรูปแบบต่างๆก่อน

•

ปี 2564 นักวิจัยไทยมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการและโปสเตอร์วข
ิ าการ ไปแลว้ 5
บทความ (จากทัง้ หมด 6 บทความ) สว่ นอีก 1 บทความกาลังสง่ ให ้พิจารณาปลายปี 2564คาดว่าหาก
ได ้รับการตอบรับก็ จะตีพม
ิ พ์เผยแพร่ในปี 2565
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 1 มีนาคม 2565
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และเห็นชอบแผนการดาเนินงาน ปี 2565
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