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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัครั1 งนี1 มีวตัถุประสงค์เพื4อ 1) ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูเ้ลี1 ยงไก่ชน
ในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 2) ศึกษาสภาพการเลี1ยงไก่ชน และการสร้างมูลค่าไก่ชน 3) ศึกษาปัญหา 
การแกปั้ญหาและขอ้เสนอแนะของธุรกิจการเลี1ยงไก่ชน ในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยมีเป้าหมาย
จาํนวน 60 กลุ่มตวัอยา่ง วิธีการเลือกตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) เกี4ยวกบัสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผูเ้ลี1 ยงไก่ชน 1) การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) มีเป้าหมายจาํนวน 60 
กลุ่มตวัอยา่ง ที4อยูใ่นเขตพื1นที4อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ณ สนามชนไก่จนัทบุรี 2) การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual depth interview) เกี4ยวกบัสภาพการเลี1ยง และความรู้ในการเลี1ยง
ไก่ชน จาํนวน 10 คน  3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสัมภาษณ์และสนทนา
แบบเจาะประเด็นดว้ยการเชิญผูร่้วมสนทนามารวมเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 5 คน เปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาแลกเปลี4ยนทศันะกนัอยา่งกวา้งขวางในประเด็นต่างๆที4เราตอ้งการแลว้พยายามหา
ขอ้สรุป 
 ผลการวิจยั พบวา่ 1) ลกัษณะพื1นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมของผูเ้ลี1 ยงไก่ชน พบว่า 
กลุ่มผูเ้ลี1ยงไก่ชนส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคจ์ะเลี1ยงไวช้นในบ่อน รองลงมาคือ เพาะขาย เป็นชาย อายุ
ปัจจุบนัของผูเ้ลี1 ยงไก่ชน เฉลี4ย 43.4  ปี มีระดบัการศึกษาชั1นประถม 4 สถานภาพส่วนใหญ่ สมรส 
อาชีพหลกัของกลุ่มผูเ้ลี1 ยงไก่ชน ไดแ้ก่ กรีดยางพารา  ช่างก่อสร้าง ทาํร้านหมูยา่งเกาหลี ช่างไม ้ 
ขายก๋วยเตีaยว ขายขา้วตม้โตรุ่้ง ขา้ราชการบาํนาญ ฯลฯ 2) สภาพการเลี1ยง และความรู้ในการเลี1ยงไก่ชน 
พบวา่ กลุ่มผูเ้ลี1 ยงไก่ชนส่วนใหญ่ไม่เคยขายไก่ชน แหล่งที4ส่งไก่ชนไปขาย คือ กรุงเทพฯ ระยอง ชลบุรี 
บุรีรัมย ์ฯลฯ การใหอ้าหารใหต้ามเหมาะสมกบัอายุไก่ชน3) ปัญหา วิธีการแกปั้ญหา และขอ้เสนอแนะ
ในการทาํธุรกิจเลี1 ยงไก่ชน พบวา่ ปัญหามุมมองจากสังคมมกัมองว่า การเลี1 ยงไก่ชนส่วนใหญ่เลี1 ยงเป็น
งานรองไดไ้ม่ใช่งานหลกั ปัญหาสุนขักดัไก่ วิธีแกค้วรลอ้มตาข่ายบริเวณรอบๆ ส่วนปัญหาการลกัเล็ก
ขโมยไก่ชนจะเกิดกบัไก่เก่งที4มีค่าตวัแพงๆ เจา้ของตอ้งระวงั เก็บไวใ้นที4แน่นหนา การเกิดโรคระบาด
ป้องกนัด้วยทาํวคัซีน การดูแลเอาใจใส่ไก่ชนถือเป็นเรื4 องสําคญั ผูเ้ลี1 ยงตอ้งหมั4นเช็คดูทุกวนั
ด้านภูมิปัญญาเราสามารถนาํวสัดุรอบตวัเรามาใช้เป็นที4ให้อาหาร ให้นํ1 า กั1นคอก สมุนไพรรอบๆ 
บา้น เพื4อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานได ้ 
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Abstract 

 

 The objectives of this research are 1) to study the socio-economic condition of the fighting 

cock raisers in Muang District in Chanthaburi Province  2) to examine the fighting cock breeding and 

the value added process in the fighting cock businesses 3) to view the problems, solutions, and 

suggestions of the fighting cock businesses in Muang District in Chanthaburi Province. The sample 

group was the 60 fighting cock raisers which were determined by the convenience sampling 

method. The survey research method was used in the data collection in the cock fighting battlegrounds 

in Chanthaburi Province. The in - depth interview was used to ask the 10 fighting cock raisers about 

the cocks and the knowledge used in the fighting cock farms. The focus group discussion was  consisted 

of the 5 fighting cock raisers who expressed their opinions in various issues and conclusion. 

 The major findings showed that 1) the fighting cock breeders mainly aim to feed the fighting 

cocks for the gambling purposes. The minor goal is to raise the fighting cocks for the business purposes. 

The fighting cock breeders are mostly married males with 43.4 years of age holding the elementary 

educational background. They mostly work as workers in rubber plantation, construction workers, 

staff at the Korean styled grilled pork restaurants, carpenters, noodles shop owners, 24 hour boiled rice 

restaurant owners, pensioners, and many other careers 2) the fighting cock raisers have sold the fighting 

cocks to custormers in Bangkok, Rayong, Chonburi, Buriram, and many other provinces. The food 

depends on the ages of the fighting cocks. 3) The problems, solutions, and suggestions for the fighting 

cock business are as follows : the fighting cock business can be done as the second or part time job. 

The problem of dogs biting the fighting cocks can be solved by having the net around the farms. 

The problem of stealing the expensive fighting cock champions can be solved by keeping the cocks in 

the safe place. The problem of disease outbreaks can be solved by having vaccine and cleaning the 

fighting cock every day. The fighting cock breeders can also apply the folk wisdom knowledge to 

the fighting cock business by feeding the cocks local food and water, planting herbs around the 

farm as the natural fence to reduce the cost of the fighting cock business. 




