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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั1งนี1 มีวตั ถุประสงค์เพื4อ 1) ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิ จและสังคมของผูเ้ ลี1ยงไก่ชน
ในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 2) ศึกษาสภาพการเลี1ยงไก่ชน และการสร้างมูลค่าไก่ชน 3) ศึกษาปั ญหา
การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะของธุ รกิจการเลี1ยงไก่ชน ในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีเป้ าหมาย
จํานวน 60 กลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เกี4ยวกับสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผูเ้ ลี1ยงไก่ชน 1) การวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) มีเป้ าหมายจํานวน 60
กลุ่มตัวอย่าง ที4อยูใ่ นเขตพื1นที4อาํ เภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ณ สนามชนไก่จนั ทบุรี 2) การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual depth interview) เกี4ยวกับสภาพการเลี1ยง และความรู ้ในการเลี1ยง
ไก่ชน จํานวน 10 คน 3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็ นการสัมภาษณ์และสนทนา
แบบเจาะประเด็นด้วยการเชิ ญผูร้ ่ วมสนทนามารวมเป็ นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 5 คน เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาแลกเปลี4ยนทัศนะกันอย่างกว้างขวางในประเด็นต่างๆที4เราต้องการแล้วพยายามหา
ข้อสรุ ป
ผลการวิจยั พบว่า 1) ลักษณะพื1นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมของผูเ้ ลี1 ยงไก่ชน พบว่า
กลุ่มผูเ้ ลี1ยงไก่ชนส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์จะเลี1ยงไว้ชนในบ่อน รองลงมาคือ เพาะขาย เป็ นชาย อายุ
ปั จจุบนั ของผูเ้ ลี1ยงไก่ชน เฉลี4ย 43.4 ปี มีระดับการศึกษาชั1นประถม 4 สถานภาพส่ วนใหญ่ สมรส
อาชี พหลักของกลุ่มผูเ้ ลี1 ยงไก่ชน ได้แก่ กรี ดยางพารา ช่างก่อสร้าง ทําร้านหมูยา่ งเกาหลี ช่างไม้
ขายก๋ วยเตีaยว ขายข้าวต้มโต้รุ่ง ข้าราชการบํานาญ ฯลฯ 2) สภาพการเลี1ยง และความรู ้ในการเลี1ยงไก่ชน
พบว่า กลุ่มผูเ้ ลี1ยงไก่ชนส่ วนใหญ่ไม่เคยขายไก่ชน แหล่งที4ส่งไก่ชนไปขาย คือ กรุ งเทพฯ ระยอง ชลบุรี
บุรีรัมย์ ฯลฯ การให้อาหารให้ตามเหมาะสมกับอายุไก่ชน3) ปั ญหา วิธีการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ในการทําธุ รกิจเลี1 ยงไก่ชน พบว่า ปั ญหามุมมองจากสังคมมักมองว่า การเลี1ยงไก่ชนส่ วนใหญ่เลี1 ยงเป็ น
งานรองได้ไม่ใช่งานหลัก ปั ญหาสุ นขั กัดไก่ วิธีแก้ควรล้อมตาข่ายบริ เวณรอบๆ ส่ วนปั ญหาการลักเล็ก
ขโมยไก่ชนจะเกิ ดกับไก่เก่งที4มีค่าตัวแพงๆ เจ้าของต้องระวัง เก็บไว้ในที4แน่นหนา การเกิ ดโรคระบาด
ป้ องกัน ด้วยทํา วัค ซี น การดู แลเอาใจใส่ ไ ก่ ช นถื อ เป็ นเรื4 อ งสํา คัญ ผูเ้ ลี1 ย งต้อ งหมัน4 เช็ ค ดู ทุ ก วัน
ด้า นภูมิ ปั ญ ญาเราสามารถนําวัสดุ รอบตัวเรามาใช้เป็ นที4ให้อาหาร ให้น1 าํ กั1นคอก สมุนไพรรอบๆ
บ้าน เพื4อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานได้
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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.

