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บทที� 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมา 

 ไก่ชน มีประวติัที�ไดเ้ล่าขานกนัมาตั�งแต่สมยัพระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราช (356 – 323 ปี 

ก่อนคริสตกาล) ซึ� งเป็นจอมจกัรพรรดิของกรีก ไดก้รีธาทพัแผอิ่ทธิพลขยายอาณาจกัรเขา้มายงัประเทศ

อินเดีย มีเรื�องเล่ากนัวา่แม่ทพันายกองไดเ้ห็น การชนไก่ ที�อินเดีย จึงไดน้าํ ไก่ชน ไปขยายพนัธ์ุ ณ เมือง 

อเล็กซานเดรีย ซึ� งอยูริ่มฝั�งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หลงัจากนั�นไดน้าํไก่ที�ขยายพนัธ์ุไดไ้ปฝึกให้มีชั�นเชิง

การต่อสู้แบบโรมนัเพื�อนาํไปต่อสู้ในสนามโคลีเซียม เมื�อองักฤษปกครองอินเดียไดน้าํไก่ชน จากอินเดีย

เขา้ไปเผยแพร่ในองักฤษ โดยยอมรับว่า กีฬาไก่ชน เป็นเกมกีฬาที�ควรไดรั้บความนิยมจากบุคคลชั�นสูง

เช่นเดียวกบัการแข่งมา้และฟันดาบ นอกจากนี�  กีฬาชนไก่ ยงัไดเ้ผยแพร่เขา้ไปในประเทศสหรัฐอเมริกา

อีกดว้ย (วิเศษ  อคัรวิทยากุล.  2543 : 18) ไก่ชนเมืองไทย ในอดีต พนัธ์ุไก่ชนไทยเป็น“มรดกของไทย” 

ตั�งแต่สมยักรุงสุโขทยั กรุงศรีอยุธยา จนกระทั�งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลายสายพนัธ์ุดว้ยกนั แต่ที�

สําคญัที�สุดคือพนัธ์ุ “ประดู่หางดาํ” และ “เหลืองหางขาว” ในสมยักรุงสุโขทยั ไก่ชนประดู่หางดาํพนัธ์ุ

แสมดาํ ชื�อวา่ “ไก่พ่อขุน” เนื�องจากวา่เป็นไก่ที�พ่อขุนรามคาํแหงมหาราชทรงโปรด สมยักรุงศรีอยุธยา 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงนาํ “ไก่เหลืองหางขาว” จากบา้นกร่าง เมืองพิษณุโลกไปชน

ชนะไก่ของพระมหาอุปราชาที�กรุงหงสาวดี ไก่พนัธ์ุนี� เป็นที�นิยมเลี�ยงกนั ตามซุ้มที�เลี� ยง ไก่ชน มกัจะมี 

ไก่ชนเหลืองหางขาว เลี�ยงไวเ้พื�อเป็นไก่นาํโชค และนิยมเรียกชื�อวา่ “ไก่เจา้เลี�ยง” 

 เห็นไดว้า่ไก่พื�นเมืองตามประวติัศาสตร์ มีรายงานวา่เป็นไก่ที�มีตน้กาํเนิดมาจากไก่ป่าในทวีป

เอเชีย โดยเฉพาะในแถบประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น ไทย มาเลเซีย และจีนตอนใต ้ซึ� งมนุษย ์

ไดน้าํมาเลี� ยงเป็นสัตวเ์ลี� ยงเมื�อประมาณ 3,000 ปีก่อน หลงัจากที�มนุษยน์าํไก่มาเลี� ยง ไก่และมนุษย์

ดาํรงชีวิตแบบพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนัไก่อาศยัการเลี� ยงดูและการป้องกนัอนัตราจากมนุษย ์ในขณะที�

มนุษยอ์าศยัไก่และไข่เป็นอาหารเป็นการพึ�งพาซึ� งกนัและกนั เรียกวา่เป็นขบวนการวิวฒันาการของสัตว์

และมนุษยใ์ห้อยูร่่วมกนัอยา่งต่อเนื�อง การวิวฒันาการของไก่เป็นไปตามวิถีชีวิตของมนุษยเ์จา้ของ

ซึ� งก็ขึ�นอยู่กบัธรรมชาติ บางปีเกิดภยัธรรมชาติอย่างรุนแรง สัตวเ์ลี� ยงตายลง หรือมีโรคระบาดรุนแรง 

ไก่จะตายมากแต่ไม่ตายหมด จะมีเหลือให้ขยายพนัธ์ุจาํนวนหนึ�ง ซึ� งโดยปกติจะเหลือตํ�ากวา่ 10% 

ซึ� งจาํนวนนี� จะขยายพนัธ์ุเพิ�มจาํนวน ตวัที�แข็งแรงทนทานเท่านั�น จึงจะอยู่รอดจึงเป็นการคดัเลือก

โดยธรรมชาติจนเป็นไก่พื�นเมืองสืบทอดมาให้เราไดใ้ชป้ระโยชน์จนถึงทุกวนันี�  ดงันั�น ไก่พื�นเมือง

จึงเป็นมรดกวฒันธรรมและเทคโนโลยีชีวภาพที�หลากหลาย เป็นทรัพยสิ์นภูมปัญญาของชาวบา้น
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โดยแท ้ชาวบา้นจดจาํและเขา้ใจการอยูร่วมกนัระหว่างคนและไกพ้ื�นเมืองควบคู่กนัตลอดมา ส่วนใหญ่

และคนจะอาศยัไก่มากกว่าไก่อาศยัคน คือไก่สามารถคุย้เขี�ยหากินเองได้ตามธรรมชาติ ส่วนคน 

เมื�อไม่มีอาหารและไม่มีเงินใช้เล็กๆน้อยๆก็ตอ้งอาศยัไก่เป็นผูใ้ห้ ดงันั�นไก่พื�นเมืองจึงเป็นไก่ที�มี

วิวฒันาการเปลี�ยนแปลงปรับปรุงพนัธ์ุมาโดยอาศยัพื�นฐานของธรรมชาติเป็นหลกั จึงทาํให้ไก่พื�นเมือง

มีหลากหลายสายพนัธ์ุก็จะมีจุดเด่นเป็นคุณสมบติัเฉพาะตวั เช่น ความตา้นทานโรคและสภาพอากาศ 

สามารถเติบโตและขยายพนัธ์ุภายใตส้ภาพแวดลอ้มการเลี�ยงดูของเกษตรกรในชนบท  

 ไก่พื�นเมืองในชนบทหมู่บา้นต่างๆมีหลากหลายสายพนัธ์ เช่น ไก่แจ ้ไก่อู่ ไก่ตะเภาไก่เบตง 
และไก่ชน โดยทั�วไปส่วนใหญ่แลว้ ไก่พื�นเมืองในหมู่บา้นจะเป็นสายพนัธ์ุไก่ชน สังเกตไดจ้ากแม่ไก่
จะมีขนสีดาํ หนา้ดาํ ปละแขง้ดาํ หงอนหิน แต่จะมีบางส่วนที�มีสีเทา สีทอง แต่หงอนก็ยงัเป็นหงอนหิน
ซึ�งก็เป็นลกัษณะหงอนของไก่ชนอยูดี่ เหตุที�เกษตรกรนิยมเลี�ยงไก่พื�นเมืองสายพนัธ์ุไก่ชน เพราะวา่
ไก่ชนจะมีรูปร่างใหญ่และยาว เจริญเติบโตไดดี้และแม่พนัธ์ุก็ไข่ดก เนื�องมาจากนกัผสมพนัธ์ุไก่ชน
ไดค้ดัเลือกลกัษณะเด่นไวอ้ยา่งต่อเนื�องนบัร้อยปีมาแลว้ เกษตรกรพื�นบา้นจะขอซื�อ ขอยืมไปขยายพนัธ์ุ
แบบเป็นคนรู้จกัมกัคุน้กนัและกนั จึงทาํให้ไก่พื�นเมืองในหมู่บา้นแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที�เลี� ยง
ปล่อยตามธรรมชาติ มีการเจริญเติบโตในระยะอายุ 4 เดือนแรก เฉลี�ยใกลเ้คียงกนัมากคือ เติบโต 
วนัละประมาณ 9-10 กรัมเท่านั�น แสดงให้เห็นวา่ไก่พื�นเมืองเหล่านี� เป็นสายพนัธ์ุไก่ชนจาก 17 จงัหวดั
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่การปรับปรุงพนัธ์ไม่ไดเ้น้นดา้นการชนเก่งแต่เนน้ในดา้นการเจริญเติบโต 
และไข่ดกเพื�อสามารถขยายพนัธ์ุไดร้วดเร็ว สําหรับไก่ชนไทยแทสี้ขนแยกไดห้ลากหลายถึง 17 สีขน 
เช่น เหลืองหางขาว ประดู่หางดาํ เหลืองเลา ประดู่เลา แสมดาํ เป็นตน้ ไก่พื�นเมืองไทยในปัจจุบนั 
มีบทบาทสาํคญัต่อสังคมชนบทของไทย เนื�องจากเป็นอาชีพเสริมให้กบัเกษตรกร และเป็นแหล่งอาหาร
โปรตีนที�มีตน้ทุนการผลิตตํ�า ไม่วา่จะเป็นไข่ไก่ เนื�อไก่ และตวัไก่ก็ยงัเป็นที�นิยมของเกษตรกรในเชิง
เกมกีฬาอีกดว้ย (กรมปศุสัตว.์  2551 : 9) 
 กระบวนการเลี�ยงไก่นั�นไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงภูมิปัญญามากมาย นบัตั�งแต่การสร้างโรงเรือน
หรือเลา้ไก่ ซึ� งไดจ้ดัหาวสัดุที�หาง่ายในทอ้งถิ�นมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ เช่น นาํไมไ้ผม่าทาํเป็นโครงสร้าง 
ทาํคอนนอน รั� วกั�น รางอาหาร รางนํ� า สุ่มขงั หญา้คาสําหรับมุงหลงัคากนัแดดฝนให้อุณหภูมิพอเหมาะ 
การรองรังไก่ดว้ยวสัดุต่างๆ เช่น ตะไคร้หอม หนาม หวังูเห่า ไมฟ้้าผา่ ฯลฯ (บวั ดวงศรี.  2542 : 24) 
เมื�อไก่ชนโตเตม็วยัตอ้งคดัเลือกตวัที�มีลกัษณะเด่นและตรงตามตาํราเลี� ยงไก่ชน ในขั�นตอนการเลี�ยง
ตอ้งดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ตอ้งเตรียมตม้นํ�าและสมุนไพรต่าง ๆ ไวบ้าํรุงไก่ชน กราดนํ� า ตากแดด ทั�งนี�
เพื�อใหไ้ก่แขง็แกร่งพร้อมที�จะออกชน ซึ� งทุกขั�นตอนนั�นลว้นแลว้แต่ใชภู้มิปัญญาเป็นองคป์ระกอบ
ทั�งสิ�น ทั�งนี�คนไทยโบราณมีความชาํนาญในการเพาะพนัธ์ุและบาํรุงเลี� ยงไก่ชน ทาํให้มีการพฒันา
สายพนัธ์ุไก่ชนจาํนวนมาก (พล  นิลผึ�ง.  2543 : 64) 
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 ตามรายงานของกรมปศุสัตว ์พบวา่ จงัหวดัที�มีจาํนวนไก่พื�นเมืองในปี 2554 มากที�สุด คือ 

จงัหวดันครราชสีมา มีไก่พื�นเมือง จาํนวน 3,942,662 ตวั คิดเป็น 5.18% รองลงมาคือ จงัหวดับุรีรัมย์
มีไก่พื�นเมือง จาํนวน 3,141,243 ตวั จงัหวดัเชียงรายมีไก่พื�นเมือง จาํนวน 2,975,961 ตวั จงัหวดั

อุบลราชธานีมีไก่พื�นเมือง จาํนวน 2,940,883 ตวั และจงัหวดัเชียงใหม่มีไก่พื�นเมือง จาํนวน 2,780,321 ตวั 
ตามลาํดบั  

 

ตาราง 1 สถิติจงัหวดัที�มีจาํนวนไก่พื�นเมืองในปี 2554 

 

ลาํดบั

ที� 

จงัหวดั ไก่พื�นเมือง (ตวั) เกษตรกร (ครัวเรือน) เฉลี�ยต่อ

ครัวเรือน (ตวั) จาํนวน % จาํนวน % 

1 นครราสีมา 3,942,662 5.18 165,997 6.21 23.75 

2 บุรีรัมย ์ 3,141,243 4.12 101,330 3.79 31.00 

3 เชียงราย 2,975,961 3.91 82,484 3.08 36.06 
4 อุบลราธานี 2,940,883 3.86 98,853 3.70 29.75 

5 เชียงใหม่ 2,780,321 3.65 85,042 3.18 32.69 

 

ที�มา : กรมปศุสัตว.์  ออนไลน์.  2554 
  

 ปัจจุบนัจงัหวดัจนัทบุรีเป็นอีกจงัหวดัหนึ� งที�นิยมเล่นเกมกีฬาไก่ชนกนัอย่างแพร่หลาย
และปัจจุบนัในจงัหวดัมีการเลี� ยงไก่ชนกนัทั�วไป มีทั�งการเลี� ยงแบบอนุรักษส์ายพนัธ์ุ และแบบพฒันา

สายพนัธ์ุจากไก่ชนสายพนัธ์ุต่างๆ ในจงัหวดัจนัทบุรี พบว่าในปี 2554 ครัวเรือนที�เลี� ยงไก่พื�นเมือง 

มีจาํนวน 7,608 ครัวเรือน จาํนวนไก่พื�นเมืองที�มีการเลี� ยง รวมทั�งสิ�น 184,634 ตวั จาํนวนอาํเภอที�มีการ
เลี�ยงไก่พื�นเมือง เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ 1) อาํเภอสอยดาว 46,266 ตวั 2) อาํเภอนายายอาม 

จาํนวน 40,721 ตวั 3) อาํเภอมะขาม จาํนวน 20,689  ตวั 4) อาํเภอแก่งหางแมว จาํนวน 14,266 ตวั  
5) อาํเภอแหลมสิงห์ จาํนวน 11,239 ตวั 6) อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จาํนวน 11,187 ตวั 7) อาํเภอขลุง จาํนวน 

10,708 ตวั 8) อาํเภอท่าใหม่ 10,422 ตวั 9) อาํเภอเมืองจนัทบุรี จาํนวน 9,960 ตวั 10) อาํเภอโป่งนํ� าร้อน 

จาํนวน 8,777 ตวั (กรมปศุสัตว.์  ออนไลน์ : 2554) พบอีกวา่จงัหวดัจนัทบุรีมีการเลี�ยงไก่พื�นเมืองมาก
เป็นอนัดบัที� 55 ของประเทศ อยา่งไรก็ดีสนามชนไก่ในจนัทบุรีถูกกฎหมายมีอยูป่ระมาณ 4-5 แห่ง 

ที�ไดรั้บอนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
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 จงัหวดัจนัทบุรีจะมีปัญหาการเลี�ยงไก่ในช่วงฤดูฝน กล่าวกนัวา่เป็นจงัหวดัภาคตะวนัออกที�มี
ฝนตกชุกเป็นรองแค่จงัหวดัตราดเท่านั�น จะพบว่าปัญหาไก่ป่วยมีมากโดยเฉพาะไก่เล็กที�ยงัไม่แข็งแรง 
สาเหตุสาํคญัคือความชื�นและการเปลี�ยนแปลงของอากาศที�มีบ่อยมากนั�นเอง บางวนัร้อนมากในตอนเชา้
บ่ายมาฝนตกแรงชื�นแฉะ บางทีตกติดต่อกนัหลายวนัพื�นที�ชื�นมากก็เป็นสาเหตุ โรคระบาดไก่ที�สําคญัๆ 
เช่น นิวคาสเซิล อหิวาตไ์ก่ โรคหวดั โรคฝีดาษ ฯลฯ ทาํให้ไก่ตายปีละมากๆ หรือเรียกวา่ไก่ตายยกเลา้ 
ปัญหาสัตวที์�เป็นศตัรูของไก่ชน อาทิเช่น งูเหลือม แมว และสุนขั ซึ� งมาระมดัระวงัไม่ไหว ตลอดจน
การลกัขโมยไก่ถา้เห็นวา่ไก่มีฝีมือและเป็นไก่เก่ง (วิเศษ  อคัรวิทยากุล.  2543 : 26) กล่าววา่การเลี�ยง
ไก่พื�นเมืองมกัจะประสบปัญหาและอุปสรรคมากมายทั�งดา้นการผลิตและการตลาด อยา่งไรก็ตาม 
ถา้ผูที้�เลี� ยงไก่พื�นเมืองมีความสนใจและคน้ควา้หาความรู้เพิ�มอยูเ่สมอ จากเอกสาร สิ�งพิมพผ์ูที้�เลี� ยง
ไก่พื�นเมืองแล้วประสบผลสําเร็จ ปศุสัตวอ์าํเภอ ปศุสัตวจ์งัหวดั เกษตรตาํบล เกษตรอาํเภอ 
เกษตรจงัหวดั สถานีบาํรุงพนัธ์ุสัตวพ์ฒันากรตาํบล พฒันากรอาํเภอ และวิทยาลยัเกษตรกรรม จะทาํให้
ผูที้�เลี�ยงไก่พื�นเมืองสามารถเลี�ยงไก่พื�นเมืองประสบความสําเร็จได ้สําหรับปัญหาอุปสรรคที�พบใน
การเลี�ยงไก่พื�นเมือง พอสรุปไดด้งันี�  
 1. ปัญหาดา้นทุนค่าอาหารสูง ผูที้�เลี�ยงไก่พื�นเมืองควรหาวิธีการลดตน้ทุนค่าอาหาร เช่น 
ช่วงกลางคืนอาจใช้หลอดไฟฟ้าสําหรับดกัแมลงเพื�อใช้เป็นอาหารเสริมสําหรับไก่พื�นเมือง นอกจากนี�
ควรทาํการปลูกหญา้หรือพืชที�ไก่พื�นเมืองชอบกิน  
 2. ปัญหาด้านการปรับปรุงพนัธ์ุไก่พื�นเมือง ผูที้�เลี� ยงไก่พื�นเมืองอาจจะประสบปัญหา 
ไก่พื�นเมืองที�เลี� ยงไม่แข็งแรงหรือเจริญเติบโตช้า ไม่เป็นที�ตอ้งการของประชาชน ผูที้�เลี� ยงไก่พื�นเมือง
ควรแกไ้ขโดยวิธีการคดัเลือกพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุที�มีลกัษณะดีไวท้าํพนัธ์ุอยู่เสมอในการเลี� ยงไก่พื�นเมือง
แต่ละรุ่น โดยการคดัไก่พื�นเมืองที�ไม่สมบูรณ์ออกไปและควรจดัหาพ่อพนัธ์ุไก่พื�นเมืองที�มีลกัษณะดี
จากแหล่งอื�นมาเป็นพอ่พนัธ์ุเพื�อป้องกนักาผสมพนัธ์ุระหวา่งเครือญาติหรือการผสมเลือดชิด 
 3. ปัญหาดา้นโรคระบาดไก่พื�นเมือง ไก่พื�นเมืองเป็นสัตวเ์ลี� ยงที�มีปัญหาเรื�องโรคพยาธิ
รบกวนมาก ดงันั�น ผูที้�เลี�ยงไก่พื�นเมืองควรให้ความสนใจในการทาํวคัซีนป้องกนัโรคที�สําคญัอยา่ง
สมํ�าเสมอตามคาํแนะนาํ และตอ้งจดัการเลี�ยงดูใหไ้ก่พื�นเมืองไดกิ้นอาหารเต็มที� โรงเรือนและนํ� าดื�ม
ตอ้งสะอาดจึงจะสามารถป้องกนัโรคระบาดได ้
 หากศึกษาอยา่งลึกซึ� งแลว้จะรู้ว่าไก่ชนไม่ใช่ไก่ธรรมดาเพราะกว่าจะไดไ้ก่ชนที�มีคุณสมบติั
ครบถว้น ทั�งรูปร่างความแข็งแกร่ง และชั�นเชิงการต่อสู้นั�นตอ้งเริ�มกนัตั�งแต่การคดัเลือกสายพนัธ์ุ 
การเลี� ยงดู การฝึกฝนเชิงไก่ต่างๆ ทุกขั�นตอนคือศาสตร์ ศิลป์และความสามารถเฉพาะตวัของผูเ้ลี� ยงไก่
มืออาชีพ เดิมการเลี�ยงไก่ชนมุ่งเนน้ไปที�เลี� ยงเพื�อส่งไก่เขา้สู่สนามชนเป็นหลกัมีการพนนัขนัต่อไก่ชน
กลายเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจของทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี สร้างรายไดเ้สริมแก่ผูเ้ลี�ยงไก่ชน 
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 แมปั้จจุบนัไก่ชนเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจที�มีมูลค่าการซื�อขายกนัเป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยขึ�นอยูก่บั
ความสวยงาม รูปร่างลกัษณะของไก่เป็นพื�นฐาน ถา้ไก่ดี เก่งๆ สวยๆราคาก็จะสูง ฉะนั�นการเลี�ยงไก่ชน
ทุกวนันี� จึงเลี� ยงเพื�อทาํเป็นธุรกิจ ก็ยงัมีปัญหาอีกหลายประการ อาทิเช่น การเปิดสนามชนไก่จะไดรั้บ
อนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดั ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ก็ยงัมีขอ้กาํหนดตั�งแต่วนัเวลา 
จาํนวนเปิดสนามชนไก่เดือนละไม่เกิน 2 ครั� ง ความจริงแลว้ สนามชนไก่เป็นสิ�งที�สร้างมูลค่าเพิ�ม 
ใหไ้ก่ชนถา้ไก่ชนชนชนะ 1 ไฟลม์ูลค่าของไก่ก็จะเป็นหลกั 10,000 บาท ขึ�นไป ถา้ชนะหลายๆ ไฟล ์
ก็มูลค่าจะสูงจนกระทั�งเป็นหลกัลา้นบาท เป็นตน้ 
 เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัจึงตอ้งการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูเ้ลี� ยงไก่ชน
ในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรีเป็นอยา่งไร สภาพการเลี�ยง วธีิการจดัการธุรกิจการเลี�ยงไก่ชนในดา้น
การผลิต และการตลาดของผูเ้ลี� ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรีเป็นอยา่งไร และตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคของธุรกิจการเลี� ยงไก่ชน ในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี เพื�อจะนาํไปสู่การส่งเสริม
การเลี�ยงไก่ชนในเชิงพาณิชยต่์อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั� งนี�  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี�  
 1. เพื�อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูเ้ลี� ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดั
จนัทบุรี  
 2. เพื�อศึกษาสภาพการเลี�ยงไก่ชน และการสร้างมูลค่าไก่ชน 
 3. เพื�อศึกษาปัญหา การแกปั้ญหาและขอ้เสนอแนะของธุรกิจการเลี�ยงไก่ชน ในอาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี 
 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 ในการวจิยัครั� งนี�  มีประโยชน์ที�คาดวา่จะไดรั้บดงัต่อไปนี�  
 1. การศึกษาในครั� งนี�จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ�ง สําหรับผูเ้ลี� ยงไก่ชน และผูที้�สนใจธุรกิจ
การเลี� ยงไก่ชน โดยจะได้ทราบถึงวิธีการจดัการธุรกิจในด้านการผลิต การตลาด เพื�อเป็นขอ้มูล
นาํไปใชใ้นการวางแผน และพฒันาธุรกิจการเลี�ยงไก่ชนใหป้ระสบผลสาํเร็จและย ั�งยนืต่อไป 
 2. ผูที้�สนใจธุรกิจไก่ชนสามรถนาํขอ้มูลที�ได้จากการศึกษาในครั� งนี� ไปใช้ประโยชน์ 
ในการวางแผนพฒันาธุรกิจไก่ชนใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น 
 3. เพื�อเป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงานต่างๆทั�งภาครัฐและภาคเอกชน ในการนบัสนุน 
เลี�ยงไก่ชนในรูปธุรกิจ และอนุรักษส์ายพนัธ์ุไก่ชน 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจัยครั) งนี) ได้แก่ ประชากรกลุ่มผูเ้ลี� ยงไก่ชน ในอาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยครั) งนี) ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ลี� ยงไก่ชน ในอาํเภอเมือง จงัหวดัตราด 
โดยมีเป้าหมายจาํนวน 60 กลุ่มตวัอยา่ง วิธีการเลือกตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
เกี�ยวกบัสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผูเ้ลี�ยงไก่ชน มีรายละเอียดดงันี�  
  2.1 การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) มีเป้าหมายจาํนวน 60 กลุ่มตวัอย่าง  
ที�อยูใ่นเขตพื�นที�อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ณ สนามชนไก่จนัทบุรี 
  2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual Depth Interview) เกี�ยวกบั
สภาพการเลี�ยง และความรู้ในการเลี�ยงไก่ชน จาํนวน 10 คน 
  2.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสัมภาษณ์และสนทนากนั
แบบเจาะประเด็นดว้ยการเชิญผูร่้วมสนทนามารวมเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5 คน เปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาแลกเปลี�ยนทศันะอยา่งกวา้งขวางในประเด็นต่างๆที�เราตอ้งการแลว้พยายามหาขอ้สรุป 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 ผู้เลี )ยงไก่ชน หมายถึง ผูที้ �มีการเลี� ยงไก่ชนในเชิงธุรกิจในลกัษณะเป็นอาชีพหลกั 
หรืออาชีพรองของครัวเรือน  
 ไก่ชน หมายถึง ไก่อูเป็นพนัธ์ุเมืองที�เกษตรกรนิยมเลี�ยง สังเกตไดจ้ากแม่ไก่จะมีขนสีดาํ 
หนา้ดาํ และแขง้ดาํ หงอนหิน และแขง้ดาํ หงอนหิน แต่จะมีพนัธ์บางส่วนที�มีสีเทา สีเทา แต่หงอนก็ยงั
เป็นหงอนหินซึ�งเป็นลกัษณะหงอนของไก่ชน รูปร่างใหญ่และยาว เจริญเติบโตไดดี้และแม่ไก่พนัธ์ุ
ก็ไข่ดก ไก่ชนแทสี้ขนแยกไดห้ลากหลายถึง 17 สีขน เช่น เหลืองหางขาว ประดู่หางดาํ เหลืองเลา 
ประดู่เลา แสมดาํ เป็นตน้ 
 การชนไก่ หมายถึง การเอาไก่ตวัผูส้องสามตวัมาต่อสู้กนั ในสังเวียนที�จดัขึ�นจนเกิดผล 
แพช้นะแก่กนั ตามกติกาการตดัสิน 
 ซุ้มไก่ชน หมายถึง สถานที�ที�ใชส้าํหรับฝึกซอ้มไก่ชนเพื�อออกชน 
 บ่อนไก่ หมายถึง สถานที�นาํไก่ไปชนหรือตีกนั มีทั�งบ่อนที�ผิดกฎหมาย ถูกกฎหมาย 
ส่วนบ่อนที�ถูกกฎหมายผูเ้ป็นนายบ่อนจะตอ้งขออนุญาตจากทางอาํเภอ โดยทางอาํเภอจะตอ้งผา่น
เรื�องไปจนถึงผูมี้อาํนาจอนุมติั ตามกฎกระทรวงที� 17 พ.ศ.2503 ซึ� งออกตาม พ.ร.บ. การพนนัประเภท 
ชนโค กดัปลา และไก่ชน พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2525 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ภูมิปัญญาการเลี�ยงไก่ชน 
                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ธุรกิจการเลี�ยงไก่ชนในจงัหวดัจนัทบุรี 

พื�นฐานทางเศรษฐกิจ

ของผูเ้ลี�ยงไก่ชน 

สภาพการเลี�ยง 

ไก่ชน 

ปัญหาและขอ้เสนอแนะ

ของธุรกิจการเลี�ยงไก่ชน 




