
54 

บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการวจิยัเรื�อง “การศึกษาธุรกิจการเลี�ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี” ผูว้ิจยัไดเ้ก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากประชากรเป้าหมาย สุ่มแบบสะดวก กลุ่มเป้าหมายครบ จาํนวน 60 คน หลงัจากนั�น

นาํมาวเิคราะห์ประมวลผลและสังเคราะห์ ดงันี�  

 

ตอนที� 1 ลกัษณะพื�นฐานทางเศรษฐกจิและสังคม 

 ลกัษณะพื�นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของผูเ้ลี� ยงไก่ชน สภาพการเลี�ยงไก่ชน 

ปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูเ้ลี�ยงไก่ชน วิเคราะห์โดยใชค้่าความถี� (Frequencies) ค่าร้อยละ(Percentage) 

ค่าเฉลี�ยเขคณิต (Arithmetic Mean) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  

 

ตาราง 2 จาํนวน ค่าร้อยละของวตัถุประสงคใ์นการเลี�ยงไก่ชน 

 

วตัถุประสงคใ์นการเลี�ยงไก่ชน จาํนวน ร้อยละ 

เพาะขาย 6 10.00 

เลี�ยงไวช้นในบ่อน 52 86.70 

ทั�งเพาะขายและเลี�ยงไวช้นในบ่อน 2 3.30 

รวม 60 100.00 

 

 จากตาราง 2 ผูต้อบแบบสอบถามมีวตัถุประสงค์ในการเลี�ยงไก่ชน พบวา่ กลุ่มผูเ้ลี� ยงไก่ชน  

จาํนวน 60 คน ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์จะเลี� ยงไวช้นในบ่อนมากที�สุด จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 

86.7 รองลงมา คือ เพาะขาย มีจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และทั�งเพาะขายและเลี� ยงไวช้น 

ในบ่อน มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30  
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ตาราง 3 ค่าจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 
ชาย 59 98.30 
หญิง 1 1.70 

รวม 60 100.00 

 
 จากตาราง 3 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 60 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จาํนวน 59 คน คิด
เป็นร้อยละ 98.30 รองลงมาไดแ้ก่ เพศหญิง จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 
  
ตาราง 4 ค่าจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 
ตํ�ากวา่20 ปี 
21 -35 ปี 
36 -45 ปี 
46 ปีขึ�นไป   

2 
8 

29 
21 

3.34 
13.34 
48.34 
34.98 

รวม 60 100.00 

 
 จากตาราง 4 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 60 คน ส่วนใหญ่ มีอาย ุ36-45 ปีมากที�สุด จาํนวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 48.34 รองลงมา ไดแ้ก่ อาย ุ46 ปีขึ�นไป จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 34.98 อาย ุ
21-35 ปี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.34 และตํ�ากวา่ 20 ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.34 
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ตาราง 5 ค่าจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

การศึกษา จาํนวน ร้อยละ 
ตํ�ากวา่ ป.4 4 6.70 
ป.4 20 33.30 
ป.6 13 21.70 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 8 13.30 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 4 6.70 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 4 6.70 
ปริญญาตรี 6 10.00 
สูงกวา่ปริญญาตรี 1 1.70 

รวม 60 100.00 
 
 จากตาราง 5 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 60 คน ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาที�ระดบั ป.4 
มากที�สุด จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30  รองลงมา ไดแ้ก่ ป.6  จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 ระดบั ป.4 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่า มีจาํนวน
เท่ากนั คือ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70  และสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70  
 
ตาราง 6 ค่าจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานภาพ 
  

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 
โสด 9 15.00 
สมรส 50 83.30 

หมา้ย 1 1.70 

รวม 60 100.00 
 
  จากตาราง 6 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 60 คน ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส มากที�สุด 
จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 83.30  รองลงมา ไดแ้ก่ โสด  จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00  และ
หมา้ย จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70  
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ตาราง 7 ค่าจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามอาชีพหลกั 
  

อาชีพหลกั จาํนวน ร้อยละ 
การเกษตร 13 21.70 

รับจา้ง 9 15.00 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 7 11.70 

ธุรกิจส่วนตวั 10 16.70 

เลี�ยงไก่ชน 5 8.30 

อื�นๆ  16 26.70 

รวม 60 100.0 

 
 จากตาราง 7 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 60 คน ส่วนใหญ่ มีอาชีพหลกัเป็นอื�นๆ  มากที�สุด 
จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70  รองลงมา ไดแ้ก่ การเกษตร จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70  
ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 รับจา้ง จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70 และเลี�ยงไก่ชน จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.30  
 
ตาราง 8 ค่าจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามสมาชิกในครัวเรือน 
 

สมาชิกในครัวเรือน จาํนวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 3 คน  22 36.67 
4 – 6 คน 36 60.00 

7 คนขึ�นไป 2 3.33 

รวม 60 100.00 

 
  จากตาราง 8 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 60 คน ส่วนใหญ่ มีสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน
มากที�สุด จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00  รองลงมา ไดแ้ก่ นอ้ยกวา่ 3 คน  จาํนวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.67  และ7 คนขึ�นไป จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  
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ตาราง 9 ค่าจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามจา้งแรงงานประจาํการเลี�ยงไก่ชน 
 

การจา้งแรงงานประจาํในการเลี�ยงไก่ชน จาํนวน ร้อยละ 
มี 3 5.4 
ไม่มี 53 94.6 

รวม 60 100.0 
 
 จากตาราง 9 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 60 คน ส่วนใหญ่ ไม่มีการจา้งแรงงานประจาํใน
การเลี�ยงไก่ชนมากที�สุด จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60  รองลงมา ไดแ้ก่ มีการจา้งแรงงานประจาํ
ในการเลี�ยงไก่ชน จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4  
 

ตาราง 10 ค่าจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามประสบการณ์ในการเลี�ยงไก่ชน 
 

ประสบการณ์ในการเลี�ยงไก่ชน จาํนวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 21 35.00 
2 – 4 ปี 
5 ปีขึ�นไป 

25 
14 

41.67 
23.33 

รวม 60 100.0 
 
 จากตาราง 10 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 60 คน ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการเลี� ยง 
ไก่ชน 2 – 4 ปี มากที�สุด จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมา ไดแ้ก่ น้อยกว่า 1 ปี จาํนวน  
21 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 และ 5 ปีขึ�นไป จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33  
 
ตาราง 11 ค่าจาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามการขายไก่ชน 
 

ท่านเคยขายไก่ จาํนวน ร้อยละ 
เคย 20 35.10 
ไม่เคย 37 64.90 

รวม 60 100.0 
 
 จากตาราง 11 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 60 คน ส่วนใหญ่ ไม่เคยขายไก่ มากที�สุด จาํนวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 64.90 และเคยขายไก่ จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.10  
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ตอนที� 2 สภาพการเลี�ยงไก่ชน  

 สภาพการเลี� ยงไก่ชน  วิธีการจดัการธุรกิจการเลี� ยงไก่ชนในด้านการผลิต และการตลาด 
ของผูเ้ลี� ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี โดยวิเคราะห์เนื�อหา และสรุปพรรณนา และวิเคราะห์
จากการสังเกต 
 สภาพการเลี�ยงไก่ชน 

 ตอนที� 2 ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายบุคคล นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ในตอนที� 1 
โดยวิธีการสุ่มแบบสะดวก จนกว่าจะได้ขอ้มูลที�ซํ� ากนั แล้วจึงนาํมาวิเคราะห์เนื�อหา (Content 
Analysis) จากการสัมภาษณ์ พบวา่ 
 1. ท่านเคยผา่นการอบรมการเลี�ยงไก่ชนหรือไม่ พบวา่ จาํนวนนอ้ยเท่านั�นที�ผา่นการอบรม 
มาจากแหล่งสํานักงานปศุสัตวจ์งัหวดัจนัทบุรีบา้ง เรื� องการทาํวคัซีนและการดูไก่ให้ปลอดโรค  
ผูเ้ลี� ยงไก่บางรายได ้ป้ายฟาร์มสาธิตไก่พื�นเมืองมาติดหนา้ฟาร์ม และมีบางคนผ่านการอบรมมือนํ� า 
ที�มีผูจ้ดัอบรมตามสถานที�ต่างๆ ความรู้ในการเลี�ยงไก่ชนส่วนใหญ่ไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้มาจาก
รุ่นพี�ๆ ที�เคยเลี�ยงไก่ชน และการอ่านหนงัสือนิตยสาร ในทอ้งตลาด อาทิไดแ้ก่ เพื�อนไก่ชน เวียนไก่ชน 
ข่าวไก่ชน ฯลฯ สื�อสังคมออนไลน์ก็มีผล กลุ่มสังคมแบบสังคมออนไลน์ (Social Online)ในเฟสบุ๊ค 
(Facebook) ที�พบปะแบบแลกเปลี�ยนความรู้กนับนอินเตอร์เน็ตในเรื�องไก่ชน การรักษาไก่ เทคนิค
การเลี�ยงไก่ เทคนิคการใหน้ํ�าไก่ชน และขายไก่ ฯลฯ 
 2. ท่านใหอ้าหารไก่ชนอยา่งไร พบวา่ ไก่เล็ก 1 – 3 เดือน พบวา่ ผูเ้ลี� ยงลูกไก่ชนอายุ 1 เดือน 
นิยมอาหารสาํเร็จรูปไก่เล็กหาซื�อไดต้ามทอ้งตลาดมีทั�งแบ่งขายเป็นกิโลกรัมและ ขายเป็นกระสอบ 
30 กิโลกรัม ใหกิ้นทั�งวนั ช่วงนี� ลูกไก่จะใชอ้าหารที�มีโปรตีนสูงเป็นพิเศษเพื�อความแข็ง หลงัจากเขา้
เดือนที� 2 ลูกเลี� ยงนิยมใชอ้าหารหมูนม เพื�อมาเสริมสร้างกระดูกและกลา้มเนื�อ ให้มีโครงร่างใหญ่ 
ไก่เล็ก 4 – 6 เดือน พบว่า ผูเ้ลี� ยงไก่ชนให้อาหารหมูนม ช่วงนี� มีผสมขา้วเปลือกไปดว้ยเพื�อหัด 
ให้ไก่กิน จนครบ 4 เดือน จึงเลิกใช้อาหารหมูนมเนื�องจากไก่จะอว้นจนเกินไป ไก่ชนรุ่น 7 – 9 
เดือน พบวา่ ผูเ้ลี�ยงไก่ชน ใชข้า้วเปลือก วนัละ 2 ครั� ง มีอาหารเสริมเช่น กลว้ยนํ�าวา้ หญา้สีเขียว และ
ยาบาํรุงสมุนไพรใหกิ้นเพิ�มเติม  ไก่ชน 10 เดือน ขึ�นไป เลี� ยงดว้ยขา้วเปลือก ใชย้าสมุนไพรบาํรุง
เชา้-เยน็ 
 3. สถานที�จาํหน่ายไก่ชน พบวา่ ผูเ้ลี�ยงไก่ชนใชว้ธีิการจาํหน่าย 4 แบบ 
  3.1 ไปปลํ�าซอ้มตามซุ้มที�มีการนดัซ้อม ถา้ไก่มีแววดี ตีเก่ง ก็จะมีคนทาบทามซื�อกนั
ที�นั�นสนนราคาก็อยูที่�ผูข้ายพอใจจะขาย 
  3.2 ขายที�ซุม้ จากคนในทอ้งถิ�น หรือต่างจงัหวดัมาซื�อ ซุ้มแบบนี�จะตอ้งพอมีชื�อเสียง
และมีมาตรฐานอยู ่เพราะนกัเล่นไก่จะมาตามเหล่าไก่ชน 
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  3.3 ในสื�อออนไลน์ที�มีการซื�อขาย มีคลิป (Clip) ใหดู้ แลว้ติดต่อกนัถา้สนใจ โอนเงิน
และส่งไก่ชนทางรถทวัร์ โดยบวกค่าขนส่งดว้ยหรือรวมไปในราคาไก่ชนแลว้ 
  3.4 ในนิตยสารไก่ชนต่าง ๆ ที�มีประกาศโฆษณาขาย มีทั�งภาพสีขาวดาํ 
 

 
 

ภาพประกอบ 6  ลูกเหล่าที�เกิดจากพอ่แม่พนัธ์ุเชิงพฒันา(ตราด) 
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ภาพประกอบ 7 การโฆษณาจากซุม้ต่างๆ ลงในนิตยสาร 
 
 4. มีการต่อรองราคาหรือไม่ พบว่า เคยถูกต่อรองราคาทุกคน แม้บางฟาร์มกาํหนด
มาตรฐานราคาไวแ้ลว้ การลดก็ต่อที�ละ 500 บา้ง นอ้ยกวา่นี�บา้งแลว้แต่ผูซื้�อผูข้ายตกลงกนัเอง บางที�
ผูข้ายเป็นคนกาํหนดราคาเองไดเ้พราะไก่เก่งมากไม่ไดร้าคาไม่ขาย หรือบอกแบบไม่อยากขายก็มี 
 5. การชาํระเงินใช้วิธีการใด พบว่า ช่องทางการชาํระเงินในปัจจุบนัมี 2 ลกัษณะ คือ 
โอนเงินเขา้บญัชี และ จ่ายเป็นสดเมื�อเมื�อมีซื�อถึงแหล่งจาํหน่าย 
 6. ท่านได้รับความรู้เรื� องไก่ชนจากสื�อใดมากที�สุด พบว่าส่วนใหญ่กล่าวรู้จากคน 
ในสังคมไก่ชนดว้ยกนัที�มีการแลกเปลี�ยนข่าวสารกนั จากหนงัสือนิตยสาร และอินเตอร์เน็ต 
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 การสร้างมูลค่าไก่ชนในอาํเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี 

 เทคนิคการสร้างมูลค่าไก่ชน จากการคน้ควา้บทความ การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ 
ของประสบความสาํเร็จจากการสร้างมูลค่าไก่ชน มีดงันี�  
 ศกัดิi  อาย ุ50 ปี บา้นอยูบ่ริเวณเขาไร่ยา ให้สัมภาษณ์วา่ ตนเองเลี�ยงไก่เชิง เคยมีผูม้าขอซื�อ
ไก่ชนชื�อ ไอส้า มาขอซื�อ 50,000 บาท ไอดู่้ มาขอซื�อ 40,000 บาท เป็นไก่เชิงเหล่ากอมาจากจงัหวดั
ฉะเชิงเทราพอยา้ยมาจนัทบุรีเลยนาํมาต่อยอดเพาะลูกเหล่า เทคนิคที�สร้างมูลค่าไดข้นาดนี� เพราะนาํ
ทั�งสองขึ�นตีบนสังเวียนบ่อนชนะทั�งคู่  จึงมีคนมาขอซื�อถึงบา้น ฉะนั�นในการเลี� ยงตอ้งละเอียด 
ทุกขั�นตอนไก่ตอ้งสมบูรณ์ กราดนํ� าตากแดด ออกกาํลงักายสมํ�าเสมอ บริเวณตอ้งสะอาดกวาดขี�ไก่
ทุกวนั วนัละ 2-3 เวลา เพราะขี�ไก่คือแหล่งสะสมเชื�อโรคมากที�สุด เมื�อคนมาดูไก่ก็จะพบวา่ซุ้มไก่
เรามีมาตรฐานไก่ชนก็สมารถดึงราคาขึ�นมาได ้

   

 
 

ภาพประกอบ 8 การอาบนํ�าและกราดแดดไก่ชนทุกวนัทาํใหไ้ก่แขง็แรง 

 
 เทคนิควธีิเลี�ยงไก่ออกตีสนามชนไก่ 

 ฟาร์ม ศ.เอกเจริญ (ออนไลน์ : ม.ป.ป.) กล่าวถึงเทคนิควธีิเลี�ยงไก่ออกตีสนามชนไก่ดงันี�  
 การล่อไก่ วตัถุประสงค์เพื�อให้ไก่ไดอ้อกกาํลงักาย มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง กลา้มเนื�อ
ทุกส่วนแข็งแกร่ง การล่อจะเป็นการฝึกให้ไก่ออกกาํลงักายโดยการวิ�ง กระโดด และบิน ซึ� งการล่อไก่นี�
จะทาํหลงัจากที�ผา่นการลงนวมมาแลว้ ส่วนมากจะทาํการ ล่อในช่วงเชา้ การล่อไก่มีหลายวธีิดงันี�  
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 1. ล่อใหว้ิ�งสุ่ม (ฝึกกาํลงัขา) ใชสุ่้มตาถี� 2 ใบครอบซ้อนกนั ดา้นในครอบไก่ล่อขงัไวใ้นสุ่ม 
ปล่อยให้ไก่ซ้อมไล่จิกอยู่นอกสุ่ม และวิ�งเลาะไปรอบๆสุ่ม คอยจบัเวลาประมาณ 20-30นาที ถา้ไก่ซ้อม
ไม่อยากวิ�ง อาจย ั�วใหดุ้จนวิ�งไล่ หรือใหค้นเขา้ไปจบัไก่ล่อในสุ่มให้ไก่ซ้อมวิ�งเลาะไล่ตี การฝึกหรือ
ออกกาํลงัดว้ยวิธีนี�  ส่วนใหญ่จะทาํหลงัการล่อไก่มาแล้ว เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื�อ ฝึกสายตา 
ความไว ความคล่องตวั ความฉลาดและไหวพริบในการหาวิธีตีไก่ที�อยู่สุ่มให้ได้ หากไม่ใช้สุ่ม 
อาจเปลี�ยนเป็นตาข่ายกั�นระหวา่งไก่ สองตวัแทน   
  2. ล่อใหเ้ตะเป้า (ฝึกกาํลงัขา และกาํลงัปีก) การล่อใหเ้ตะเป้า คือการฝึกให้ไก่ชนไดฝึ้กตี
คู่ต่อสู้ โดยคู่ต่อสู้ไม่ไดตี้โตต้อบ ทั�งนี� เพื�อให้ไก่ชนไดมี้ประสบการณ์ ไดอ้อกกาํลงั ฝึกความคล่องตวั 
วอ่งไว ฝึกนิสัยในการไล่ตีคู่ต่อสู้ รู้จกัใชป้ากและสายตา ฝึกหลบหลีก และเป็นการย ั�วยุให้ไก่ดุและไดใ้จ 
ไก่จะไม่บอบชํ�า สามารถฝึกไดทุ้กวนั ทาํได ้2 วธีิ 
  2.1 วิธีที� 1 อุม้ไก่ล่อโดยตรง ไม่มีอุปกรณ์เสริม ผูฝึ้กอุม้ไก่ตวัล่อเหวี�ยงไปเหวี�ยงมา 
ให้ไก่ตวัซ้อมไล่ตี ในขณะที�ไก่ซ้อมกระโดดทาํท่าจะจิก ให้ยกไก่ตวัล่อหนีบา้งเป็นบางครั� งเพื�อให้
ไก่ซ้อมกระโดดตาม ในขณะล่อไก่นั�น ควรมีการเอาแขง้ ขา ของไก่ตวัล่อตีเขา้ที�ไก่ตวัซ้อมบา้ง เพื�อให้
รู้จกัเจบ็และเป็นการกระตุน้ ย ั�วยใุหไ้ก่ดุ และอยากตีมากขึ�น 
  2.2 วธีิที� 2 นาํไก่ล่อเป้าใส่กระเป๋าล่อ ผูฝึ้กถือกระเป๋าล่อให้ไก่ตวัซ้อมวิ�งไล่เป็นทางตรง
และวงกลม เวยีนซา้ยวนขวา เอาไก่ซอ้มเขา้คลุกใหรู้้จกัหลบหลีกและปล่อยให้ไก่ตีไก่ล่อบา้งเพื�อจะ
ไดใ้จ ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที 
 3. ล่อใหว้ิ�งทางตรง (ฝึกกาํลงัขา) ให้นาํไก่ไปที�โล่ง หรือสนามหญา้ เอาไก่ล่อใส่กระเป๋าล่อ 
ล่อให้ไก่ฝึกตี เจา้ของจะพาไก่ล่อหิ�ววิ�งทางตรง ไก่ฝึกจะวิ�งไล่ตามต่อไป ถา้เคยชินแลว้อาจไม่ตอ้งใช้
ไก่ล่อ เจา้ของไก่ออกวิ�ง ไก่จะวิ�งไล่ตามเอง ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที ควรวิ�งในตอนเชา้เป็นประจาํ
เชา้มืดเวลา 6.30-8.00 น. 
 4. ล่อใหบิ้นหรือกระโดดกล่อง (กาํลงัขา และกาํลงัปีก) การฝึกบินกล่องหรือกระโดดกล่อง 
ใหใ้ชไ้มท้าํกล่องขนาด กวา้ง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และสูง 1.2 เมตร 1 ดา้น (ดา้นที�ไก่บินขึ�น) และสูง 
1.5 เมตร 3 ดา้นที�เหลือ ใช้แผน่ยางพาราบุดา้นขา้งกล่อง และขอบดา้นบนให้นุ่ม เวลาซ้อมจบัไก่
ปล่อยลงไปในก้นกล่อง ไก่จะบินขึ�นมาปากกล่อง ปล่อยโยนลงไปใหม่ทาํเช่นนี� ประมาณวนัละ 
100-200 ครั� ง แลว้แต่กาํลงัไก่ จะทาํให้ไก่บินเก่ง รู้จกัพยุงตวั ขาจะรับนํ� าหนักไดดี้ ขอ้ขาจะไม่ซ้น 
เวลาปลํ�าเขา้ชนจะบินเก่ง ยนืดินดี 

 การฝึกโยนเบาะ มีวตัถุประสงคเ์พื�อฝึกใหไ้ก่ไดอ้อกกาํลงัปีก กาํลงัขา จะทาํใหปี้กแข็งแรง 
บินดี เดินดี ตีแม่น วธีินี� ใชก้บัไก่แปะหนา้ตี เกี�ยวหวัตี ตีเทา้บ่า จะไดผ้ลดี ส่วนไก่เชิงขี� ล็อค มดั มา้ล่อ 
วิ�งชน ไม่ค่อยดี วิธีการวางเบาะ หรือฟูก ผูฝึ้กนั�งบนเกา้อี�  หงายมือซ้ายแบมือพยุงหนา้อกไก่ มือขวาคว ํ�า 
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จบัโคนหางไก่ไว ้จงัหวะแรกมือซา้ยดนัหนา้อกไก่โยนลอยขึ�นพร้อมมือขวากดหางไก่ลง ไก่จะลอยตวั
ขึ�นพร้อมกางปีกพยงุตวั ซอยขาเพื�อเตรียมยืน ทาํซํ� าเช่นนี� ติดต่อกนัวนัแรก 20 ครั� ง วนัต่อไปเพิ�มขึ�น
อีกทุก 10 ครั� งไปเรื�อยๆ จนถึง 100 ครั� ง ถา้เห็นวา่ไก่เหนื�อยก็ใหย้นืวนัละ 100 ครั� งตลอดไป  

 การบริหารกล้ามเนื�อ มีวตัถุประสงค์เพื�อทาํให้ร่างกายส่วนต่างๆ ของไก่เกิดความเคยชิน
ต่อการเคลื�อนไหว การจู่โจม หรือการปะทะที�จะเกิดจากการต่อสู้ อวยัวะส่วนต่างๆ นบัตั�งแต่ใบหน้า 
ลาํคอ ปีก โคนปีก ลาํปีก หนา้อก ตลอดลงไปจนถึงปั� นขาแขง้ตอ้งมีความแข็งแรง แข็งแกร่งและทนทาน 
ฟิตไปทั�งตวั พร้อมที�จะต่อสู้เสมอ หากออกกาํลงักายหรือฝึกซ้อมไม่เพียงพอ โอกาสแพจ้ะมีสูง ดงันั�น
จึงตอ้งซ้อมให้หนกั รีดไขมนัออกให้หมด “ระหว่างการซ้อมและบริหารกลา้มเนื�อจะตอ้งควบคุม
นํ� าหนกั โดยจบัชั�งนํ� าหนกัอยู่เสมอ” คอยสังเกตดูวา่ไก่ตีดีที�สุดในช่วงนํ� าหนกัขนาดไหน แลว้จึง
รักษาระดบัไวใ้ห้ไดต้ลอดไป หากนํ� าหนกัมากหรือน้อยไป จะมีผลต่อการตี หรือเสียเปรียบไดง่้าย
วิธีการการบริหารกลา้มเนื�อ จะตอ้งทาํหลงัจากการอาบนํ� าไก่แลว้ คือ บริหารตอนที�ร่างกายของไก่
กาํลงัหมาดๆ นํ�าอยู ่เช่น 

 1. การซ้อมไก่ (การปลํ� า) มีวตัถุประสงค์เพื�อให้ไก่ไดอ้อกกาํลงักาย ฝึกชั�นเชิงการชน  
ดูความอึด ความอดทน เมื�อถูกตี ดูความแข็งแรงของร่างกาย ดูนํ� าใจ ลูกล่อ ลูกชน การซ้อมไก่นี�  
ควรจะทาํเมื�อไก่มีอาย ุ10 เดือนขึ�นไป ถา้อายนุอ้ยเกินไป ยงัไม่แกร่ง เชิงยงัอ่อน หากถูกคู่ต่อสู้ทาํเอา
มากๆ จะแหยงกลายเป็นไก่ไม่สู้ ขี�แพไ้ด ้และคู่ปลํ�าครั� งแรกตอ้งเป็นไก่เชิงอ่อนกวา่เล็กนอ้ย หรืออาจจะ
มีขนาดเล็กกว่าเพื�อจะล่อให้ไก่หลกัมีกาํลงัใจไวช้ั�นหนึ� งก่อนเมื�อกาํลงัใจดีแลว้ค่อยๆ ไต่ขั�นซ้อมปลํ� า
กบัไก่ที�มีระดบัขึ�นไป การเอาไก่คู่ซ้อมที�มีฝีมือเหนือกวา่โดยทนัทีบาง-ครั� งอาจถูกคู่ซ้อมปลํ� าตีเอา
อย่างแรง เป็นเหตุให้ไก่ขยาด กลายเป็นไก่ไม่สู้หรือเสียไก่ได ในการซ้อมปลํ� านี�ควรสลบัซ้อมกนั 
ทั�งไก่เชิงล่างเชิงบนเสมอเพื�อให้เกิดความชาํนาญวิธีการอาบนํ� าหรือกราดนํ� าให้ไก่ทั�วตวั แต่อยา่ให้
ตวัเปียกมากให้ไก่กินขา้วสุกบดประมาณ 3-4 กอ้น พนัตอสวมนวมเดือย ซ้อมเป็นอนัหรือยก 1-2 ยกๆ 
ละประมาณ 20-25 นาที ครั� งแรกๆ อยา่ใหน้านเกินไป อาจไม่ตอ้งครบอนั ถา้เห็นไก่ถูกตีถูกเตะหนกัมาก 
ก็ควรจะรีบแยก  ออกก่อน การซ้อมครั� งต่อๆ ไปจึงค่อยเต็มยก ขณะเดียวกนัตอ้งคอยสังเกตเชิงการต่อสู้ 
ดูลาํหกัลาํโค่น ไหวพริบ ความวอ่งไว สรุปความสามารถไก่วา่มีจุดดีจุดอ่อนอยา่งไร การซ้อมแต่ละครั� ง
ไหวพริบดีขึ�นหรือเลวลงการซ้อมไก่ ควรจะทาํเดือนหนึ�งเพียง 2 ครั� ง หลงัซ้อมทุกครั� งตอ้งตรวจดู
เนื�อตวัให้ทั�ว อาจมีบาดแผลตอ้งรีบรักษาให้หายโดยเร็ว อยา่ทิ�งไวใ้ห้หายเอง การซ้อมใหม่จะตอ้ง
ให้ร่างกายสมบูรณ์เสียก่อน เมื�อเห็นว่าไก่มีแวว เป็นไก่เก่งใชไ้ด ้คือมีชั�นเชิงดี เดินดี ตีแม่น ตีเจ็บปวด 
แขง็แรง อึด ทน ใจสู้ไม่เหนื�อยหอบง่ายก็คดัเขา้เลี�ยงไดเ้ลยส่วนไก่เดาะก็คดัออกไป 

 2. การซ้อมนวม (ลงนวม) มีวตัถุประสงค์เพื�อฝึกให้ไก่ไดอ้อกกาํลงักาย และฝึกชั�นเชิง
การชน ให้รู้จกัหลบหลีกหรือเขา้ทาํคู่ต่อสู้ เราจะไดเ้ห็นเชิงไก่แต่ละตวั รู้ว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหน
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ช่วยใหส้ามารตดัสินใจไดเ้วลาเปรียบคู่ หรือรู้วา่จะต่อสู้กบัไก่ประเภทไหนจึงจะไดเ้ปรียบคู่ซ้อมลงนวม
หรือไก่นวม ควรมีหลายตวั มีทั�งไก่เชิงล่างและเชิงบน รวมทั�งอุปกรณ์ที�จาํเป็น เช่น ที�ห่อปากหรือ
กระจบัปาก นวมสวมเดือย ป้องกนัไม่ใหไ้ก่บาดเจ็บ วิธีการ นาํไก่ 2 ตวั ซ้อมกนัเหมือนซ้อมคู่ หรือ
ปลํ�าไก่โดยทั�วไป แต่เดือยและแขง้ไก่ตอ้งพนัดว้ยนวมหนาๆ และสวมกระจบัปาก เพื�อป้องกนัไม่ให้
ไก่จิกกนัได ้มีขั�นตอนดงันี�  
  2.1 ควรอาบนํ� าไก่เหมือนปกติที�ปลํ�า บางคนลงนวมแห้ง คือ ไม่กราดนํ� า ซึ� งผิดหลกั 
เพราะจะทาํให้ ไก่หอบมากเป็นอนัตรายต่อระบบปอด หัวใจและตบั ไก่ที�เดือยยาว ควรพนัเดือย
ชั�นหนึ� งก่อน แลว้จึงใช้นวมพนัทบัอีกชั�นหนึ� ง เพื�อป้องกนัเขา้หูเขา้ตา การลงนวม ควรใช้กระจบั
ปากเป็นดีที�สุด เพราะช่วยป้องกนัปากไม่ให้กระเตาะหรือบิ�น ไก่แมจ้ะสวมนวม แต่อาจใช้นิ�วสาด
ถูกปากกระเตาะไดเ้หมือนกนั การลงนวมไก่ ควรเลือกคู่ที�เหมาะสม คือ ใชไ้ก่ที�มีชั�นเชิงและมีความ
แข็งแกร่งใกลเ้คียงกนั ถึงจะเป็นการลงนวมที�ถูกตอ้ง กรณีไก่งานหรือไก่ที�เลี� ยงออกแข่ง เป็นไก่หนุ่ม 
ไม่ควรใชไ้ก่ถ่ายเป็นไก่นวมหรือคู่นวม เพราะจะทนแรงเสียดสีไม่ได ้และทาํให้เข็ดไก่ ไก่นวม ไม่ควร
ใช้ไก่ที�ชอบสาดแขง้เปล่า เพราะจะทาํให้ไก่งานบอบชํ� า ไก่นวม หรือไก่ที�ใช้เป็นคู่นวมอยา่งเดียว 
ควรตดัเดือยใหร้าบแขง้ เพื�อป้องกนัอุบติัเหตุที�อาจเกิดขึ�นได ้ ระยะเวลาของการลงนวม ควรใชเ้วลา
ประมาณ 25 - 30 นาที แต่ถา้เป็นไก่ใหม่ๆ อาจใชส้ัก 15 นาที ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพ
ของไก่ จาํนวนยกของการลงนวม การลงนวมแต่ละครั� งควรลงนวมครั� งละ 1 ยก แต่ถา้ไก่แข็งแลว้
อาจลง 2 ยกก็ไดขึ้�นอยูก่บัดุลยพินิจของคนเลี�ยงและสภาพของไก่ ความถี�ของการลงนวม การลงนวม
เวน้ 2-3 วนัต่อครั� ง บางคนลงนวมทุกวนัทาํให้ระอาและ ดีดไก่ในที�สุด ไก่บางตวัไม่ชอบลงนวม
แบบสวมกระจบัปาก ก็อยา่ฝืน 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 การลงนวมไก่ทาํใหเ้นื�อตวัไก่มีความแขง็แรงเป็นการออกกาํลงักายที�สมบูรณ์แบบ 
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ภาพประกอบ 10 การซอ้มไก่ควรซอ้มเดือนละ 2 ครั� ง 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 การฝีกวิ�งลู่ 
 

 
ภาพประกอบ 12 การฝึกเวยีนสุ่ม 
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             2.2 เทคนิคการกราดนํ�า และกราดแดดไก่ชน การเลี�ยงไก่ชน เรามีไก่เก่งอยา่งเดียวไม่พอ 
ความสมบูรณ์และแขง็แรงของไก่ก็เป็นสาํคญัอยา่งหนึ�ง กรากราดนํ� าและกราดแดดจึงมีความสําคญั
ไม่แพก้นักบัการออกกาํลงักายหรือการกินอาหารบาํรุง ขณะเดียวกนัการกราดนํ� าและการกราดแดด
ก็มีโทษเช่นกนัเพราะตามวสิัยของไก่ไม่ชอบกบัการกราดนํ� าเลยถา้มีเทคนิคในการกราดนํ� าอาจเป็น
โทษมากกว่าจะเป็นประโยชน์ ดงันั�นในการกราดนํ� าและกราดแดดจึงมีเทคนิคดงันี�  การกราดนํ� า 
ไก่ชน ปกติในการกราดนํ� าไก่ชนจะใชน้ํ� าได ้2 วิธีดว้ยกนัคือนํ� าอุ่น (เป็นนํ� ายาสมุนไพร) กบันํ� าเยน็ 
ที�ตกัมาจากโอ่งที�เราเก็บไวซึ้� งมีความแตกต่างกนั คือ 

 

 
 

ภาพประกอบ 13 นํ�าสมุนไพรที�นาํมาตม้เพื�อกราดนํ�าไก่ชน 
 
   2.2.1 การกราดนํ�าดว้ยนํ�าเยน็ 
      1) ขอ้ดี 
      (1)  ขนไก่ชนไม่ค่อยเสีย ถึงจะเสียนานกวา่การกราดนํ�าดว้ยนํ�าอุ่น  
     (2)  เลี� ยงไก่เขา้ชนไดน้านถึงแมจ้ะคา้งนดั 1-2 ครั� งก็ยงัชนไดเ้พราะไม่
ค่อยตึงตวัเหมือนกบัการเลี�ยงดว้ยนํ�าอุ่น (สมุนไพร) 
     (3)  ไก่บินดีบินสูงเพราะไม่ตึงตวัเหมือนการเลี�ยงดว้ยนํ�าอุ่น(สมุนไพร)  
     (4)  ค่าใชจ่้ายนอ้ย เพราะไม่ตอ้งไปหาสมุนไพรมาตม้นํ�าละเสียเวลานอ้ย 
เพราะตกัจากนํ�าโอ่งก็กราดไดเ้ลย การกราดดว้ยนํ�าอุ่น (สมุนไพร) 
      2)  ขอ้เสีย 
     (1)  ขนของไก่ชนจะเสียง่าย เช่น หกั กรอบ ขนไม่สวยเหมือนกราด 
ดว้ยนํ�าเยน็ขนไม่เป็นมนัคลา้ยกบัไก่ขนจะหลุดจึงอาจทาํให้นาํไก่เขา้ชนไม่ได ้ถา้ไก่ชนชนะอาจจะ
เขา้ชนได ้1-2 ครั� งเท่านั�น ถา้กราดดว้ยนํ�าเยน็อาจชนได ้3-4 ครั� ง  
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     (2)  ถา้เลี� ยงแลว้คา้งนดั คือหาคู่ไม่ไดจ้ะคา้งไดน้ดัเดียว จะตอ้งนาํไก่ 
ไปปล่อยใหเ้ล่นฝุ่ นประมาณ 1สัปดาห์ หรือ 1-10 แลว้นาํมาฉะหนา้ใหม่ จึงจะนาํมาเลี� ยงเขา้ชนใหม่ 
ไม่เหมือนกบัไก่ที�กราดดว้ยนํ�าเยน็จะเลี�ยงต่อไปเลย  
     (3)  ไก่ชนที�กราดดว้ยนํ� าอุ่น (สมุนไพร) นี� ในยกแรกจะบินไม่ค่อยดี
เพราะตวัไก่จะตึง แต่พอยกที� 2-3 จะค่อยๆบินดีขึ�น จะตรงกนัขา้มกบัไก่ที�กราดดว้ยนํ�าเยน็  
     (4)  เสียค่าใชจ่้ายและเสียเวลา เพราะไปหาสมุนไพรหมอ้เตามาตม้ และตอ้ง
ตม้ไวข้า้มวนัคือถา้จะกราดนํ�าเชา้นี�  จะตอ้งตม้สมุนไพรไวก่้อน 1 วนั  
 
 

 

                                 

ภาพประกอบ 14 รูปร่างไก่พม่า 100% 
 

 เทคนิคการพฒันาไก่พม่า 

 ไก่ลูกผสมสายเลือดไทยพม่าและลูกผสมร้อยแบบไหนดี ขอแยกแยะขอ้ดีและจุดเด่นได้
ดงันี�  
 1. พม่าลูก 100 % ลีลาชั�นเชิงฝีตีนถือวา่ยอดเยี�ยม โดยเฉพาะตวัที�เก่งๆ ส่วนตวัที�ไม่เก่ง
ไม่นบั แต่มีขอ้เสีย คือ มีขนาดเล็กไม่รู้จะเลี�ยงไปตีกบัใคร  
 2. ลูกผสมไทย-พม่า 75% (พม่า 75%) ลีลาฝีตีนชั�นเชิงจดั ใกลเ้คียงกบัไก่พม่าทีเดียว  
ใชตี้กบัไก่พม่าลูก 100% ได ้แต่รูปร่างโครงสร้างและขนาดเล็กไม่ถึง 3.00 กก. ยกเวน้บางตวั 
 3. ลูกผสมไทย-พม่า 50% ลีลาชั�นเชิงฝีตีนลดลง คือ ไม่จดัเท่ากบัไก่พม่าลูก 100% แต่มี
ขนาดและโครงสร้างร่างกายโตขึ�นถึง 3.00 กก.หรือมากกว่า ยกเวน้บางตวัอาจจะลีลาชั�นเชิง
ใกลเ้คียงไก่พม่าลูก 100% 
 4. ลูกผสมไทย-พม่า 25% (พม่า 25%) ลีลาชั�นเชิงฝีตีนจะลดลงไปอีก คือ คลา้ยกบัไก่ไทย
มากขึ�น แต่มีขนาดที�โตขึ�น คือ มีนํ�าหนกัเกิน 3.00 กก. แต่มกัเป็นไก่ปากไว ตีแม่นและแม่นตอ 
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 สรุป จะนิยมเล่นลูกผสมไทย-พม่า 25% มากกวา่ลูกผสมแบบอื�นๆ ปัจจุบนัไดน้าํไก่พม่า
มาผสมกบัไก่สายเลือดไซง่อน ทาํให้ลูกผสมที�ได้มีขนาดโตขึ�นอีก นอกจากนี� ยงัมีการผสมแบบ 
สามสายเลือด คือ ไทย พม่า ไซง่อน ชั�นเชิงฝีตีนมีดงันี�  
 1. เป็นไก่ปากไว มีลูกสาดแขง้เปล่า ขยนัตี 
 2. เป็นไก่ตีแม่น ตีแผล 
 3. เป็นไก่ตีลาํโต 
 4. ชั�นเชิงไม่มาก พอเอาตวัรอด 
 ไก่พม่าควรออกชนช่วงไหนถึงจะเหมาะ 
 1. ไก่พม่าที�จะคดันาํมาเลี� ยงชนตอ้งเป็นไก่เก่งเท่านั�น คือ คดัไก่ที�ตีถูก ตีแม่น ก่อนเป็น
อนัดบัแรก เรื�องลีลาและความแขง็แกร่งค่อยวา่กนัทีหลงั 
 2. การเลี�ยงไก่พม่าไม่ตอ้งหนกัขมิ�นและกระเบื�อง เพราะไก่พม่าตอ้งการความคล่องตวัสูง 
ถา้ตวัตึงจะไม่ค่อยตีไก่ ไก่พม่าที�ตวัเก่งๆไม่จาํเป็นตอ้งซ้อมหนกั ซ้อมเยอะมากเกินไป ดูแค่วา่แข็งแรง 
บินดี ฟอร์มกาํลงัสดก็นาํไปชนได ้ 
 3. ส่วนเรื�องที�สําคญัอีกอยา่งที�ไม่ควรมองขา้ม คือ ไก่พม่าที�จะออกชน ถา้จะให้ดีควรมี
อายไุม่ต ํ�ากวา่ 10 เดือน ถา้ช่วงอาย ุ12-15 เดือน จะเหมาะที�สุด เรื�องความสดและกระดูกก็กาํลงัดี 8-9 
เดือนอนันี� อ่อนเกินไปจะแพเ้ขาไดง่้ายๆ 

 

 
 

ภาพประกอบ 15 ไก่ชนพม่าพฒันา (พม่าผสมบราซิล) 
 

 สาํหรับเซียนไก่ที�ตอ้งการนาํไก่ชนของไทยเขา้ชนกบัไก่พม่านั�น การอ่านเชิงพม่าให้ขาด
เป็นสิ�งจาํเป็นอย่างยิ�ง เพราะจะช่วยในการตดัสินใจไดง่้ายขึ�น ในทุกครั� งที�ทาํการเปรียบไก่คู่ต่อสู้
มกัจะยอมใหเ้ราจบัตวัไก่ได ้และในขณะที�คู่ต่อสู้เผลอนั�น เราสามารถจะทดสอบไดว้า่พม่าตวันั�นๆ
เป็นไก่เชิงอะไร คือหลงัจากที�จบัตวัไก่จนพอใจแลว้ ให้ปล่อยไก่พม่ายืนอยา่งสบายๆโดยให้หนัหนา้
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เขา้หาเราแลว้หันทา้ยเขา้หาเจา้ของ(กนัเจา้ของสังเกตเห็น) จากนั�นก็จบัไปที�ลาํคอส่วนล่างใกล้ๆ 
สามเหลี�ยมของไก่แลว้บีบเบาๆอย่าให้ไก่เจ็บจนตื�น ไก่พม่าเป็นไก่ที�มี สัญชาตญาณป่าค่อนขา้งสูง 
เมื�อเราบีบที�ลาํคอเขา เขาจะแสดงธรรมชาติของเขาออกมาทนัทีวา่เป็นไก่เชิงไหน โดยสังเกตไดจ้าก
อาการที�เขาแสดงออกดงันี�   
 1. หากเราบีบแลว้ เขาดึงตวัถอยหลงั แสดงวา่เป็นไก่เชิงถอย  
 2. หากเราบีบแลว้ เขาหดคอลงแต่ไม่ถอย แสดงวา่เป็นไก่ยนืแลว้สาดจงัหวะสอง 
 3. หากเราบีบแลว้ เขาดึงคอกลบัและเบี�ยงตวัออกดา้นขา้ง แสดงวา่เป็นไก่ถอดหวัดี  
 4. หากเราบีบแลว้ เขาเสือกหวัขึ�นมา แสดงวา่เป็นไก่กอดเชิงบน  
 5. หากเราบีบแลว้ เขาขืนตวัดนัไปขา้งหนา้ แสดงวา่เป็นไก่ชอบเดินเขา้หา   
 เทคนิคการพฒันาไก่ป่าก๋อย 

 การพฒันาไก่ป่าก๋อย ควรเป็นป่าก๋อยพฒันาที�เป็นเหล่าตีแรงตีแม่นไวพ้ฒันาเป็นเลือดสูง
หรือพฒันาขา้มกบัไก่ไทยสายเลือดอื�น แมบ้างท่านจะไม่ชอบแต่ก็ควรจะมีไวเ้พื�อศึกษา ที�สําคญัป่าก๋อย
ทุกวนันี� ก็พฒันาไปไกลมากจนยากจะตามทนั เช่น ป่าก๋อยผสมพม่า เป็นไก่รอยเล็กที�บา้ตีตีแม่น 
ก็น่าเล่นสาํหรับท่านที�ชอบรอยเล็ก ป่าก๋อยผสมพม่าผสมไทยตราดหรือ พนสัง่อน เนน้ก๋อยเยอะเกิน 
50% แบบนี�ก็น่าเล่นเพราะเร็วแม่นคมหนกัมาก ท่านที�ชอบพม่าก็อยา่ลืมสิ�งนี�มองขา้มไม่ได ้ไก่เหล่า
ป่าก๋อยที�จะนาํมาพฒันาในอนาคต ควรจะมีอะไรบา้ง ไม่ว่าจะเป็นก๋อยร้อย หรือ ก๋อยลูกผสม จะตอ้ง
เป็นไก่ไม่ไล่หวั กดัตีทุกที� ตีแรงควร จะพฒันาเรื�องรูปร่าง โครงสร้าง เบอร์แขง้ที�โหด รับรองชนได้
ทุกเชิงเพราะป่าก๋อยร้อยจะมีรูปร่างเล็ก ที�สาํคญัตอ้งพฒันาสีดว้ย อยา่ให้คู่ต่อสู้จบัทางได ้จงจาํไวว้า่
ถา้ไก่พม่าเขา้มาเปรียบกบัเรา โดยที�ดูลกัษณะเราออก นั�นแสดงว่าถา้ไม่แน่นจริงเขาไม่กลา้ลุกเรา
หรอกไก่ป่าก๋อยยคุใหม่ ควรจะมีแขง้หนา้นาํ เพื�อที�จะทาํลายจงัหวะคู่ต่อสู้ ก่อนทาํเชิง และบงัคบัให้
คู่ต่อสู้เขา้ทางเราใหไ้ด ้ 

 
ภาพประกอบ 16 ไก่เหล่าป่าก๋อยพฒันา 
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 การพฒันาไก่ไทย 

 การพฒันาไก่ไทย ควรเป็นสายพนสัหรือตราดเป็นหลกั คือเนน้สายเลือดนี� เกิน 50% แต่ควรมี
พม่าง่อนก๋อยผสมอยู่อย่างละนิดหน่อย พวกนี� เน้นเชิงเนียนๆ หลุดเขา้ปีกๆ ร่างกายใหญ่แข็งแรง 
ลูกตีหนกัแม่น ชั�วโมงนี�ยงัหากินไดค้รับ ไวตี้ลูกผสมที�เชิงไม่ดี 
 
ตอนที� 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 ปัญหาและขอ้เสนอแนะของธุรกิจการเลี� ยงไก่ชน อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรีใช้วิธีการ
สนทนากลุ่มจาํนวน 5 คน ผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการสรุปภายในประเด็นดงันี�  
 ปัญหา และการแก้ปัญหา 
 จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่มผูเ้ลี� ยงไก่ชนจาํนวน 5 คน  ผูใ้ห้ขอ้มูล
รายแรก ชื�อดาบตาํรวจวยัเกษียณ ตอนนี� อายุ 60 ปี อาชีพหลกัคือ ขายหมูย่างเกาหลีในช่วงตั�งแต่ 
14.00 น.เป็นตน้ไป เลี� ยงไก่ชนมีวตัถุประสงคเ์พื�อเพาะขาย ไม่ไดน้าํเขา้ไปเล่นในบ่อน มีประสบการณ์
ในการเลี� ยงมานาน 20-30 ปีในช่วงอายุ 40 ขึ�นไปตระเวนตีตามบ่อนสนามชนไก่ไปทั�วจนัทบุรี  
พอเริ�มมีอายุ 55 ปี จึงเลิกเลี� ยงขึ�นบ่อน หนัมาเพาะไก่ชนขายปี 2555 ขายไป 2 ตวั ราคาตวัละ 3,000 บาท 
เป็นเงิน 6,000 บาท ดาบเดชมีเทคนิคในเลือกซื�อแหล่งไก่ชนจากเพื�อนที�หนองบวั จงัหวดัจนัทบุรี
เนื�องจากเป็นถิ�นกาํเนิดของตนเอง และรู้จกัเจา้ของเหล่าเป็นอยา่งดี เงินทุนในการเลี�ยงไม่เป็นปัญหา
เพราะสามารถใชว้สัดุจากบริเวณนั�นได ้ยกเวน้ ซื�อไมย้คูา ตน้ๆละ 15 บาท ตะปู ตาข่ายก็ไปซื�อจาก
ร้านรับซื�อของเก่ากิโลละ 50 บาท มานิดหน่อย ก็กั�นกรงไดแ้ลว้ ส่วนรางนํ�า และรางอาหาร ก็หาจาก
วสัดุอุปกรณ์ในการเลี�ยงรอบๆ บา้นนาํมาเจาะใส่นํ�าใหกิ้น นบัวา่เป็นภูมิปัญญาอยา่งยิ�ง อาหารใชอ้ยู ่
2 อย่างขา้วเปลือก เม็ดสั� น (สําหรับเลี� ยงไก่ใหญ่) และอาหารหมูนม (สําหรับเลี� ยงไก่เล็กตั�งแต่ 2 เดือน 
ถึง 4 เดือน) ไม่เคยทาํวคัซีนเพราะเลี�ยงไม่มาก อาศยัให้ไก่กินสมุนไพร ตามบริเวณนั�น ถา้ไก่ป่วย 
ก็หาซื�อยาเคปซูลให้กิน เทคนิคการฝึกไก่ชนให้เก่ง ดาบเดช กล่าววา่ตอ้งให้ไก่ออกกาํลงักาย กราดแดด 
อาบนํ�า กระโดดหลุม เวยีนสุ่ม กินอาหารบาํรุง ป้อนบอระเพด็ นํ� าผึ�ง กระชายดาํ ฯลฯ ทุกวนั ช่วงที�
เพาะลูกไก่ที�เหมาะที�สุดน่าจะเป็นช่วงหนา้แลง้ เพราะหลงัจากนั�นอีกประมาณ 8-10 เดือน ก็ชนได ้
ก็พอดีแลง้พอดี บางวนัก็จะมีคนแวะเวยีนมาซุม้ดาบเดชเป็นประจาํเพื�อมาหาไก่ชน ไปชนในบ่อน 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลรายที�สอง ชื�อนายประสิทธิi  ศรียางนอก อายุ 39  ปี เริ�มเลี� ยงไก่กบัพ่อเมื�ออาย ุ 
17 ปี พ่อแม่พนัธ์ุไดม้าจาก เพชรบุรี เป็นไก่เชิงตราด ไม่ไดซื้�อเนื�องพ่อขอแบ่งมาจากพกัพวก จากนั�น 
มาอยู่ลพบุรี ก็เล่นไก่พม่าบา้งเริ�มมีประสบการณ์มากขึ�นโดยใช้วิธีครูพกัลกัจาํจากรุ่นพี�ๆ เงินทุน 
ในการเลี�ยงมีนอ้ย ปัจจุบนัประสิทธ์จึงหาไก่ค่อนขา้งถูก แต่อาศยัดูไก่เก่งเลยไดไ้ก่ดีมาตลอด ปัญหา
เรื�องโรคอดีตเคยเลี� ยงแลว้เป็นโรคห่า  โรคอหิวาห์ตายเยอะ เพราะไม่ไดท้าํวคัซีนป้องกนั ปัจจุบนั
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มาอยูจ่นัทบุรีเลี� ยงไก่ 4 ตวั ไม่ไดข้ายแต่มีวตัถุประสงคเ์ลี� ยงเพื�อขึ�นบ่อน ปัญหาการลกัขโมยไก่ชน
เคยมีถา้ไก่เก่ง ปัญหาอื�น ๆ สุนขักดับา้ง ปัญหางูมากินไก่ชนมีนอ้ยมาก การดูแลไก่ให้เก่งก็ทาํเหมือน
ผูใ้หข้อ้มูลรายแรก  
 ผูใ้ห้ขอ้มูลรายที�สาม ชื�อนายสุรพงศ์ ลุผล อายุ 59 ปี เริ�มเลี� ยงไก่ตอนอายุ 14 ปี จากการ
แนะนาํของครูใหญ่โรงเรียนประจาํตาํบล จงัหวดัอุบลราชธานี ปัจจุบนัเป็นจงัหวดัอาํนาจเจริญ 
เริ�มตน้ใชพ้่อแม่พนัธ์ุครั� งแรกจากครูใหญ่  ปัจจุบนัเลี� ยงจริงๆ จงัๆ เมื�อปี 2555 จาํนวนไก่ทั�งหมด 
120 ตวั อาหารใช้ขา้วเปลือก อาหารหมูนม อาหารไก่เล็กใช้อาหารสําเร็จรูปยี�ห้อดาวรุ่ง วคัซีน 
ไม่ได้ทาํ ยารักษาโรคซื�อจากร้านใกล้ๆ ยาที�ใช้กาแก้หวดั คอคอก และ ยาหยอดตาแก้ตาอกัเสบ 
วตัถุประสงคเ์ลี� ยงเพื�อเพาะขายไม่ไดตี้บ่อน เมื�อขายไปแลว้ถา้เอาไปแลว้ไก่ชนดีตีชนะก็จะกลบัมา
ซื�ออีก ปัญหาเจอบ่อยคือ สุนขัและงูกินไก่ชนดว้ยบริเวณรก วิธีแกปั้ญหาตอ้งทาํถากถางทาํความ
สะอาด และกั�นตาข่ายบริเวณรอบ ๆ เพื�อกนัสุนขัจากบา้นอื�น 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลรายที� 4 ชื�อ อาจารยจิ์นดา  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนโคกวดั แก่งหางแมวจนัทบุรี 
บา้นอยู่แถวชานๆ การเคหะ เริ�มตน้การเลี� ยงไก่ชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลี� ยงเพื�อเก็บไข่
นาํไปเป็นอาหารกลางวนัแก่ เด็กนกัเรียนในโรงเรียน ในอนาคตถา้มีไก่เก่งก็จะขายมาเป็นทุนหมุนเวียน 
อาหารไก่ชนใชเ้ศษอาหารที�เหลือจากโรงอาหารโรงเรียนไม่ไดซื้�อ เป็นการประหยดัตน้ทุนพ่อแม่พนัธ์ุ 
และลูกไก่ชน ซื�อมาจากดาบเดชซึ�งสนิทกนั บางทีคนในกลุ่มก็ใหม้า การลกัขโมยมีบา้งจากชาวบา้น
แถวๆ นั�น เป้าหมายจะเพาะลูกไก่ชนให้ได ้200 ตวั ภายใน ปีนี�  ปัจจุบนัเพาะลูกไก่ชนไดแ้ค่ 50 ตวั 
เท่านั�น  
 ผูใ้ห้ขอ้มูลรายที� 5 ชื�อ ร.ต.อ. นเรศ หอมถวิล หรือผูก้องนเรศ อายุ 44 ปี เริ�มเลี� ยงไก่มา
ประมาณปี 2550 ที�บา้นพกัตาํรวจมะขาม มา 3 ปี แลว้จึงมาซื�อที�การเคหะ พ่อแม่พนัธ์ุเอามาจากเพื�อน 
ที�เขาชะเมา ไม่ไดซื้�อ หลงัจากมาซื�อที�ปลูกบา้นที�การเคหะ จึงยา้ยมาเพาะที�บา้น ตอนนี� มีไก่ทั�งเล็ก
ทั�งใหญ่ประมาณ 50 ตวั ส่วนใหญ่เริ�มเพาะในฤดูหนาวเพาะเป็นช่วงที�ดีที�สุด มีขายบา้งบางส่วน 
และ แลกพระเครื�องมาเก็บไวบ้า้ง ผูก้องนเรศ กล่าววา่ส่วนใหญ่คนเล่นไก่ชนจะเล่นพระดว้ยก็จะ
เกิดกิจกรรมการแลกเปลี�ยนขึ�นในกลุ่ม ในด้านการดูแล ใช้วคัซีนป้องกนัโรคทุกปีเนื�องจากอดีต 
เคยประสบการณ์เกิดโรคระบาดในสถานที�เลี� ยงไก่ตายร่วม ๆ 50 ตวั รอดมา 1 ตวั ปัญหาสุนขักดั 
ไก่ชนมีประจาํเนื�องจากไม่ไดท้าํคอก รั� วรอบขอบชิด ปัจจุบนัแกปั้ญหาโดยกั�นคอกขงัลูกไก่ที�เกิดมา
ใหม่จนไดอ้ายตุั�งแต่แรกเกิดขึ�นถึง 3-4 เดือน ซึ� งคาดวา่จะเป็นแนวทางที�ไดผ้ล  
 จากการสนทนากลุ่มโดยผูว้จิยัดาํเนินการสรุปประเด็น ไดว้า่ 
 1. การตดัสินใจเลี� ยงมาจากส่วนหนึ� งบิดา คนในครอบครัว หรือคนใกลชิ้ด เลี� ยงแล้ว
เห็นลีลา เกิดความชอบในตวัไก่ชน การเลี�ยงไก่ชนส่วนใหญ่เลี�ยงเป็นงานรองไม่ใช่งานหลกั 
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 2. ปัญหาสุนขักดัไก่ วิธีแกค้วรลอ้มตาข่ายบริเวณรอบๆ ส่วนปัญหาการลกัขโมยไก่ชน
จะเกิดกบัไก่เก่งที�มีค่าตวัแพง ๆ เจา้ของตอ้งระวงั เก็บไวใ้นที�แน่นหนา 
 3. การเกิดโรคระบาด ป้องกนัดว้ยทาํวคัซีนไก่เล็กไก่ใหญ่ ตามโปรแกรมตามกาํหนด 
ใหค้รบทุกวคัซีน 
 4. การดูแลเอาใจใส่ไก่ชนถือเป็นเรื� องสําคญั ผูเ้ลี� ยงตอ้งหมั�นเช็คดูทุกวนัว่ามีไก่ป่วย 
ตาเจ็บ เป็นหน่อ เป็นปรวด อมพะนาํ เห็บเสี� ยน บาดเจ็บ ขี�ขาวขี� เขียวฯลฯ แลว้ทาํการรักษาอย่าง
ทนัที 
 5. ด้านภูมิปัญญาเราสามารถนาํวสัดุรอบตวัเรามาใช้เป็นที�ให้อาหาร ให้นํ� า กั�นคอก 
สมุนไพรรอบๆ บา้น เพื�อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานได ้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 17 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) จาํนวน 5 คน 
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 ข้อเสนอแนะอื�นๆ ในการทาํธุรกจิเลี�ยงไก่ชน 

 จากการพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการของ “เฮียเส็ง”แห่งร้าน ส.บูรพา บา้นแลงจงัหวดัระยอง 
ซึ� งทาํธุรกิจส่งไก่ชนและ ร้านขาย อุปกรณ์ไก่ชน ยา และอาหารไก่ชน เฮียเส็งกล่าววา่ไดส่้งไก่ออกนอก
มาหลายปี ตลาดที�ตอ้งการไก่ชนรอย 2.9-3.3 kg.คือ สิงคโ์ปร์ มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย ส่วนไก่รอยเล็ก
ตั�งแต่ 2.5-2.8 kg. ตลาดก็คือ ลาว เส้นทางการขนส่งเป็นการขนส่งโดยรถยนต ์ราคาไม่มีการเกี�ยงราคา
ถา้ไก่เก่งจริง ส่วนขายในประเทศก็จะมีพ่อคา้มาซื�อถึงแหล่ง หรือให้ส่งไก่ชนไปให้ รายไดจ้ากการ
ส่งไก่เดือนละ หลายแสนบาทต่อเดือน นอกจากนั�นเฮียเส็งยงัเปิดร้านขายอุปกรณ์ไก่ ยา และอาหาร
ขั�นตํ�ามีรายไดเ้ขา้วนัละ 50,000 - 80,000 บาทต่อเดือน เฮียเส็ง กล่าวอีกวา่ ธุรกิจไก่ไม่มีทางตนัยงัไปได้
อีกไกล ขึ�นอยูก่บัว่าสินคา้เรามีคุณภาพหรือไม่ ต่างประเทศจะใชไ้ก่เปลือง เพราะเวลาตีใชว้ิธีต่อเดือย 
ตีกนัจนตาย ตอ้งสั�งไก่ชนจากไทยมาตลอด ส่วนไก่ที�เฮียเส็งรับซื�อเป็นพวกพม่าจะมาจากจงัหวดัอื�น ๆ 
พวกไก่เชิงจะรับซื�อจากสองจงัหวดัคือ ตราดกบัจนัทบุรี 
 อีกรายหนึ�งคือ เสี�ยชา “ใชชื้�อซุ้มวา่ ส.มณีโชติ” อายุ 48 ปี อดีตทาํงานธนาคารกรุงเทพฯ 
ลาออกมา 2 ปีแลว้ เป็นนายบ่อนสนามชนไก่จนัทบุรี นอกจากนี� ยงัทาํธุรกิจขายไก่ชนไปดว้ย กล่าวว่า 
ตลาดของตนอยูใ่นประเทศไทยขายไก่ชนไปไม่เคยตํ�ากวา่ 4,000 บาทต่อตวั มีคนต่างจงัหวดัมาเอาเสมอ 
ไก่ส่วนใหญ่ที�ขายเป็นเหล่าของตนเอง ไปฝากเขาเพาะพนัธ์ุแลว้ไปจบักลบัมาที�ตราดบา้ง และที�จนัทบุรี 
มาทาํเนื�อทาํตวักบัหุ้นส่วนอีกคน พอไก่แข็งแรงจึงขาย สนนราคาแลว้แต่ฝีเทา้ของไก่ มีหลายราคา 
ปีหนึ� งซื�อขา้วเปลือก 2-3 เกวียน แลว้ไปแจกจ่ายตามแหล่งเพาะพนัธ์ุของตน รายไดส้ามารถเลี� ยง
ลูกเลี�ยงเมียไดส้บายๆ ขอ้เสนอแนะของเสี�ยชา กล่าววา่ “ในวงการไก่อยากให้ทุกคนซื�อสัตย ์ซื�อขาย
แบบตรงไปตรง ขายแต่ไก่ชนคุณภาพ แลว้วงการไก่จะย ั�งยนื” 
 ศูนยศึ์กษาปัญหาการพนนั คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยการสนบัสนุน
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอ้เสนอแนะว่า การปรับปรุงพระราชบญัญติั
การพนัน และระเบียบที�ออกโดยกระทรวงมหาดไทย ให้ทนัสมยั โดยเน้นหนกัไปที�การควบคุม 
และจาํกดัการพนนัจนเกินไป อาจส่งผลยอ้นกลบัมาทาํลายไก่ชนไปดว้ย นั�นคือ การทาํลายพนัธ์ุไก่
พื�นเมืองของไทย เปิดโอกาสใหมี้การผกูขาดสายพนัธ์ุไก่ฟาร์ม โดยกลุ่มทุนการเกษตรไม่กี�บริษทั 
 




