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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมา
ไก่ชน มีประวัติทีได้เล่าขานกันมาตังแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ มหาราช (356 – 323 ปี
ก่อนคริ สตกาล) ซึ งเป็ นจอมจักรพรรดิของกรี ก ได้กรี ธาทัพแผ่อิทธิ พลขยายอาณาจักรเข้ามายังประเทศ
อินเดีย มีเรื องเล่ากันว่าแม่ทพั นายกองได้เห็น การชนไก่ ทีอินเดีย จึงได้นาํ ไก่ชน ไปขยายพันธุ์ ณ เมือง
อเล็กซานเดรี ย ซึ งอยูร่ ิ มฝังทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน หลังจากนันได้นาํ ไก่ทีขยายพันธุ์ได้ไปฝึ กให้มีชนเชิ
ั ง
การต่อสู ้แบบโรมันเพือนําไปต่อสู ้ในสนามโคลีเซี ยม เมืออังกฤษปกครองอินเดียได้นาํ ไก่ชน จากอินเดีย
เข้าไปเผยแพร่ ในอังกฤษ โดยยอมรับว่า กีฬาไก่ชน เป็ นเกมกีฬาทีควรได้รับความนิ ยมจากบุคคลชันสู ง
เช่นเดียวกับการแข่งม้าและฟั นดาบ นอกจากนี กีฬาชนไก่ ยังได้เผยแพร่ เข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริ กา
อีกด้วย (วิเศษ อัครวิทยากุล. 2543 : 18) ไก่ชนเมืองไทย ในอดีต พันธุ์ไก่ชนไทยเป็ น“มรดกของไทย”
ตังแต่สมัยกรุ งสุ โขทัย กรุ งศรี อยุธยา จนกระทังถึงกรุ งรัตนโกสิ นทร์ มีหลายสายพันธุ์ดว้ ยกัน แต่ที
สําคัญทีสุ ดคือพันธุ์ “ประดู่หางดํา” และ “เหลืองหางขาว” ในสมัยกรุ งสุ โขทัย ไก่ชนประดู่หางดําพันธุ์
แสมดํา ชื อว่า “ไก่พ่อขุน” เนื องจากว่าเป็ นไก่ทีพ่อขุนรามคําแหงมหาราชทรงโปรด สมัยกรุ งศรี อยุธยา
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงนํา “ไก่ เหลื องหางขาว” จากบ้า นกร่ า ง เมืองพิษณุ โลกไปชน
ชนะไก่ของพระมหาอุปราชาทีกรุ งหงสาวดี ไก่พนั ธุ์นีเป็ นทีนิ ยมเลียงกัน ตามซุ ้มทีเลียง ไก่ชน มักจะมี
ไก่ชนเหลืองหางขาว เลียงไว้เพือเป็ นไก่นาํ โชค และนิยมเรี ยกชือว่า “ไก่เจ้าเลียง”
เห็นได้วา่ ไก่พืนเมืองตามประวัติศาสตร์ มีรายงานว่าเป็ นไก่ทีมีตน้ กําเนิ ดมาจากไก่ป่าในทวีป
เอเชี ย โดยเฉพาะในแถบประเทศเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เช่ น ไทย มาเลเซี ย และจีนตอนใต้ ซึ งมนุ ษย์
ได้นาํ มาเลียงเป็ นสัตว์เลียงเมือประมาณ 3,000 ปี ก่อน หลังจากทีมนุ ษย์นาํ ไก่มาเลียง ไก่และมนุ ษย์
ดํารงชี วิตแบบพึงพาอาศัยซึ งกันและกันไก่อาศัยการเลี ยงดูและการป้ องกันอันตราจากมนุ ษย์ ในขณะที
มนุษย์อาศัยไก่และไข่เป็ นอาหารเป็ นการพึงพาซึ งกันและกัน เรี ยกว่าเป็ นขบวนการวิวฒั นาการของสัตว์
และมนุ ษย์ให้อยูร่ ่ วมกันอย่างต่อเนื อง การวิวฒั นาการของไก่เป็ นไปตามวิถีชีวิตของมนุ ษย์เจ้าของ
ซึ งก็ขึนอยู่กบั ธรรมชาติ บางปี เกิ ดภัยธรรมชาติอย่างรุ นแรง สัตว์เลียงตายลง หรื อมีโรคระบาดรุ นแรง
ไก่จะตายมากแต่ไม่ตายหมด จะมีเหลือให้ขยายพันธุ์จาํ นวนหนึ ง ซึ งโดยปกติจะเหลื อตํากว่า 10%
ซึ งจํานวนนี จะขยายพันธุ์เพิมจํานวน ตัวทีแข็งแรงทนทานเท่านัน จึงจะอยู่รอดจึงเป็ นการคัดเลื อก
โดยธรรมชาติจนเป็ นไก่พืนเมืองสื บทอดมาให้เราได้ใช้ประโยชน์จนถึงทุกวันนี ดังนัน ไก่พืนเมือง
จึงเป็ นมรดกวัฒนธรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทีหลากหลาย เป็ นทรัพย์สินภูมปั ญญาของชาวบ้าน
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โดยแท้ ชาวบ้านจดจําและเข้าใจการอยูร่ วมกันระหว่างคนและไก้พืนเมืองควบคู่กนั ตลอดมา ส่ วนใหญ่
และคนจะอาศัยไก่ มากกว่าไก่อาศัยคน คื อไก่ สามารถคุ ย้ เขียหากิ นเองได้ตามธรรมชาติ ส่ วนคน
เมือไม่มีอาหารและไม่มีเงิ นใช้เล็กๆน้อยๆก็ตอ้ งอาศัยไก่เป็ นผูใ้ ห้ ดังนันไก่ พืนเมืองจึ งเป็ นไก่ทีมี
วิวฒั นาการเปลียนแปลงปรับปรุ งพันธุ์มาโดยอาศัยพืนฐานของธรรมชาติเป็ นหลัก จึงทําให้ไก่พืนเมือง
มีหลากหลายสายพันธุ์ ก็จะมีจุดเด่ นเป็ นคุ ณสมบัติเฉพาะตัว เช่ น ความต้านทานโรคและสภาพอากาศ
สามารถเติบโตและขยายพันธุ์ภายใต้สภาพแวดล้อมการเลียงดูของเกษตรกรในชนบท
ไก่พืนเมืองในชนบทหมู่บา้ นต่างๆมีหลากหลายสายพันธ์ เช่น ไก่แจ้ ไก่อู่ ไก่ตะเภาไก่เบตง
และไก่ชน โดยทัวไปส่ วนใหญ่แล้ว ไก่พืนเมืองในหมู่บา้ นจะเป็ นสายพันธุ์ไก่ชน สังเกตได้จากแม่ไก่
จะมีขนสี ดาํ หน้าดํา ปละแข้งดํา หงอนหิ น แต่จะมีบางส่ วนทีมีสีเทา สี ทอง แต่หงอนก็ยงั เป็ นหงอนหิ น
ซึ งก็เป็ นลักษณะหงอนของไก่ชนอยูด่ ี เหตุทีเกษตรกรนิยมเลียงไก่พืนเมืองสายพันธุ์ไก่ชน เพราะว่า
ไก่ชนจะมีรูปร่ างใหญ่และยาว เจริ ญเติบโตได้ดีและแม่พนั ธุ์ก็ไข่ดก เนื องมาจากนักผสมพันธุ์ไก่ชน
ได้คดั เลือกลักษณะเด่นไว้อย่างต่อเนื องนับร้อยปี มาแล้ว เกษตรกรพืนบ้านจะขอซื อ ขอยืมไปขยายพันธุ์
แบบเป็ นคนรู ้จกั มักคุน้ กันและกัน จึงทําให้ไก่พืนเมืองในหมู่บา้ นแถบภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อทีเลียง
ปล่อยตามธรรมชาติ มีการเจริ ญเติบโตในระยะอายุ 4 เดือนแรก เฉลียใกล้เคียงกันมากคือ เติบโต
วันละประมาณ 9-10 กรัมเท่านัน แสดงให้เห็นว่าไก่พืนเมืองเหล่านี เป็ นสายพันธุ์ไก่ชนจาก 17 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ แต่การปรับปรุ งพันธ์ไม่ได้เน้นด้านการชนเก่งแต่เน้นในด้านการเจริ ญเติบโต
และไข่ดกเพือสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ ว สําหรับไก่ชนไทยแท้สีขนแยกได้หลากหลายถึ ง 17 สี ขน
เช่ น เหลืองหางขาว ประดู่หางดํา เหลืองเลา ประดู่เลา แสมดํา เป็ นต้น ไก่พืนเมืองไทยในปั จจุบนั
มีบทบาทสําคัญต่อสังคมชนบทของไทย เนื องจากเป็ นอาชี พเสริ มให้กบั เกษตรกร และเป็ นแหล่งอาหาร
โปรตีนทีมีตน้ ทุนการผลิตตํา ไม่วา่ จะเป็ นไข่ไก่ เนื อไก่ และตัวไก่ก็ยงั เป็ นทีนิ ยมของเกษตรกรในเชิ ง
เกมกีฬาอีกด้วย (กรมปศุสัตว์. 2551 : 9)
กระบวนการเลียงไก่นนได้
ั สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญามากมาย นับตังแต่การสร้างโรงเรื อน
หรื อเล้าไก่ ซึ งได้จดั หาวัสดุทีหาง่ายในท้องถินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น นําไม้ไผ่มาทําเป็ นโครงสร้าง
ทําคอนนอน รัวกัน รางอาหาร รางนํา สุ่ มขัง หญ้าคาสําหรับมุงหลังคากันแดดฝนให้อุณหภูมิพอเหมาะ
การรองรังไก่ดว้ ยวัสดุต่างๆ เช่น ตะไคร้หอม หนาม หัวงูเห่ า ไม้ฟ้าผ่า ฯลฯ (บัว ดวงศรี . 2542 : 24)
เมือไก่ชนโตเต็มวัยต้องคัดเลือกตัวทีมีลกั ษณะเด่นและตรงตามตําราเลียงไก่ชน ในขันตอนการเลียง
ต้องดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ ต้องเตรี ยมต้มนําและสมุนไพรต่าง ๆ ไว้บาํ รุ งไก่ชน กราดนํา ตากแดด ทังนี
เพือให้ไก่แข็งแกร่ งพร้อมทีจะออกชน ซึ งทุกขันตอนนันล้วนแล้วแต่ใช้ภูมิปัญญาเป็ นองค์ประกอบ
ทังสิ น ทังนี คนไทยโบราณมีความชํานาญในการเพาะพันธุ์และบํารุ งเลียงไก่ชน ทําให้มีการพัฒนา
สายพันธุ์ไก่ชนจํานวนมาก (พล นิลผึง. 2543 : 64)
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ตามรายงานของกรมปศุสัตว์ พบว่า จังหวัดทีมีจาํ นวนไก่พืนเมืองในปี 2554 มากทีสุ ด คือ
จังหวัดนครราชสี มา มีไก่พืนเมือง จํานวน 3,942,662 ตัว คิดเป็ น 5.18% รองลงมาคือ จังหวัดบุรีรัมย์
มีไก่พืนเมือง จํานวน 3,141,243 ตัว จังหวัดเชี ยงรายมีไก่พืนเมือง จํานวน 2,975,961 ตัว จังหวัด
อุบลราชธานีมีไก่พืนเมือง จํานวน 2,940,883 ตัว และจังหวัดเชียงใหม่มีไก่พืนเมือง จํานวน 2,780,321 ตัว
ตามลําดับ
ตาราง 1 สถิติจงั หวัดทีมีจาํ นวนไก่พืนเมืองในปี 2554
ลําดับ
ที
1
2
3
4
5

จังหวัด
นครราสี มา
บุรีรัมย์
เชียงราย
อุบลราธานี
เชียงใหม่

ไก่พืนเมือง (ตัว)
จํานวน
%
3,942,662
3,141,243
2,975,961
2,940,883
2,780,321

5.18
4.12
3.91
3.86
3.65

เกษตรกร (ครัวเรื อน)
จํานวน
%
165,997
101,330
82,484
98,853
85,042

6.21
3.79
3.08
3.70
3.18

เฉลียต่อ
ครัวเรื อน (ตัว)
23.75
31.00
36.06
29.75
32.69

ทีมา : กรมปศุสัตว์. ออนไลน์. 2554
ปั จจุ บนั จังหวัดจันทบุ รีเป็ นอี กจังหวัดหนึ งทีนิ ยมเล่นเกมกี ฬาไก่ชนกันอย่างแพร่ หลาย
และปั จจุบนั ในจังหวัดมีการเลียงไก่ชนกันทัวไป มีทงการเลี
ั
ยงแบบอนุ รักษ์สายพันธุ์ และแบบพัฒนา
สายพันธุ์จากไก่ ชนสายพันธุ์ ต่างๆ ในจังหวัดจันทบุ รี พบว่าในปี 2554 ครั วเรื อนทีเลี ยงไก่พืนเมื อง
มีจาํ นวน 7,608 ครัวเรื อน จํานวนไก่พืนเมืองทีมีการเลียง รวมทังสิ น 184,634 ตัว จํานวนอําเภอทีมีการ
เลียงไก่พืนเมือง เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ 1) อําเภอสอยดาว 46,266 ตัว 2) อําเภอนายายอาม
จํานวน 40,721 ตัว 3) อําเภอมะขาม จํานวน 20,689 ตัว 4) อําเภอแก่งหางแมว จํานวน 14,266 ตัว
5) อําเภอแหลมสิ งห์ จํานวน 11,239 ตัว 6) อําเภอเขาคิชฌกูฏ จํานวน 11,187 ตัว 7) อําเภอขลุ ง จํานวน
10,708 ตัว 8) อําเภอท่าใหม่ 10,422 ตัว 9) อําเภอเมืองจันทบุรี จํานวน 9,960 ตัว 10) อําเภอโป่ งนําร้ อน
จํานวน 8,777 ตัว (กรมปศุสัตว์. ออนไลน์ : 2554) พบอีกว่าจังหวัดจันทบุรีมีการเลียงไก่พืนเมืองมาก
เป็ นอันดับที 55 ของประเทศ อย่างไรก็ดีสนามชนไก่ในจันทบุรีถูกกฎหมายมีอยูป่ ระมาณ 4-5 แห่ ง
ทีได้รับอนุญาตจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
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จังหวัดจันทบุรีจะมีปัญหาการเลียงไก่ในช่วงฤดูฝน กล่าวกันว่าเป็ นจังหวัดภาคตะวันออกทีมี
ฝนตกชุ กเป็ นรองแค่จงั หวัดตราดเท่านัน จะพบว่าปั ญหาไก่ป่วยมีมากโดยเฉพาะไก่เล็กทียังไม่แข็งแรง
สาเหตุสาํ คัญคือความชืนและการเปลียนแปลงของอากาศทีมีบ่อยมากนันเอง บางวันร้อนมากในตอนเช้า
บ่ายมาฝนตกแรงชืนแฉะ บางทีตกติดต่อกันหลายวันพืนทีชื นมากก็เป็ นสาเหตุ โรคระบาดไก่ทีสําคัญๆ
เช่น นิ วคาสเซิ ล อหิ วาต์ไก่ โรคหวัด โรคฝี ดาษ ฯลฯ ทําให้ไก่ตายปี ละมากๆ หรื อเรี ยกว่าไก่ตายยกเล้า
ปั ญหาสัตว์ทีเป็ นศัตรู ของไก่ชน อาทิเช่น งูเหลือม แมว และสุ นขั ซึ งมาระมัดระวังไม่ไหว ตลอดจน
การลักขโมยไก่ถา้ เห็นว่าไก่มีฝีมือและเป็ นไก่เก่ง (วิเศษ อัครวิทยากุล. 2543 : 26) กล่าวว่าการเลียง
ไก่พืนเมืองมักจะประสบปั ญหาและอุปสรรคมากมายทังด้านการผลิตและการตลาด อย่างไรก็ตาม
ถ้าผูท้ ีเลียงไก่พืนเมืองมีความสนใจและค้นคว้าหาความรู ้เพิมอยูเ่ สมอ จากเอกสาร สิ งพิมพ์ผทู ้ ีเลียง
ไก่ พื นเมื อ งแล้ว ประสบผลสํา เร็ จ ปศุ สัต ว์อาํ เภอ ปศุ สัต ว์จ งั หวัด เกษตรตํา บล เกษตรอํา เภอ
เกษตรจังหวัด สถานี บาํ รุ งพันธุ์สัตว์พฒั นากรตําบล พัฒนากรอําเภอ และวิทยาลัยเกษตรกรรม จะทําให้
ผูท้ ีเลียงไก่พืนเมืองสามารถเลียงไก่พืนเมืองประสบความสําเร็ จได้ สําหรับปั ญหาอุปสรรคทีพบใน
การเลียงไก่พืนเมือง พอสรุ ปได้ดงั นี
1. ปั ญหาด้านทุนค่าอาหารสู ง ผูท้ ีเลียงไก่พืนเมืองควรหาวิธีการลดต้นทุนค่าอาหาร เช่น
ช่วงกลางคืนอาจใช้หลอดไฟฟ้ าสําหรับดักแมลงเพือใช้เป็ นอาหารเสริ มสําหรับไก่พืนเมือง นอกจากนี
ควรทําการปลูกหญ้าหรื อพืชทีไก่พืนเมืองชอบกิน
2. ปั ญหาด้านการปรับปรุ งพันธุ์ไก่พืนเมื อง ผูท้ ีเลี ยงไก่ พืนเมืองอาจจะประสบปั ญหา
ไก่พืนเมืองทีเลี ยงไม่แข็งแรงหรื อเจริ ญเติบโตช้า ไม่เป็ นทีต้องการของประชาชน ผูท้ ีเลียงไก่พืนเมือง
ควรแก้ไขโดยวิธีการคัดเลื อกพ่อพันธุ์แม่พนั ธุ์ทีมีลกั ษณะดี ไว้ทาํ พันธุ์อยู่เสมอในการเลียงไก่พืนเมือง
แต่ละรุ่ น โดยการคัดไก่พืนเมืองทีไม่สมบูรณ์ ออกไปและควรจัดหาพ่อพันธุ์ไก่พืนเมืองทีมีลกั ษณะดี
จากแหล่งอืนมาเป็ นพ่อพันธุ์เพือป้ องกันกาผสมพันธุ์ระหว่างเครื อญาติหรื อการผสมเลือดชิด
3. ปั ญหาด้านโรคระบาดไก่พืนเมือง ไก่พืนเมืองเป็ นสัตว์เลียงทีมีปัญหาเรื องโรคพยาธิ
รบกวนมาก ดังนัน ผูท้ ีเลียงไก่พืนเมืองควรให้ความสนใจในการทําวัคซี นป้ องกันโรคทีสําคัญอย่าง
สมําเสมอตามคําแนะนํา และต้องจัดการเลียงดูให้ไก่พืนเมืองได้กินอาหารเต็มที โรงเรื อนและนําดืม
ต้องสะอาดจึงจะสามารถป้ องกันโรคระบาดได้
หากศึกษาอย่างลึกซึ งแล้วจะรู ้ ว่าไก่ชนไม่ใช่ ไก่ธรรมดาเพราะกว่าจะได้ไก่ชนทีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ทังรู ปร่ างความแข็งแกร่ ง และชันเชิ งการต่อสู ้นนต้
ั องเริ มกันตังแต่การคัดเลือกสายพันธุ์
การเลี ยงดู การฝึ กฝนเชิ งไก่ต่างๆ ทุกขันตอนคือศาสตร์ ศิลป์ และความสามารถเฉพาะตัวของผูเ้ ลียงไก่
มืออาชีพ เดิมการเลียงไก่ชนมุ่งเน้นไปทีเลียงเพือส่ งไก่เข้าสู่ สนามชนเป็ นหลักมีการพนันขันต่อไก่ชน
กลายเป็ นสัตว์เศรษฐกิจของท้องถินในจังหวัดจันทบุรี สร้างรายได้เสริ มแก่ผเู ้ ลียงไก่ชน
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แม้ปัจจุบนั ไก่ชนเป็ นสัตว์เศรษฐกิจทีมีมูลค่าการซื อขายกันเป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยขึนอยูก่ บั
ความสวยงาม รู ปร่ างลักษณะของไก่เป็ นพืนฐาน ถ้าไก่ดี เก่งๆ สวยๆราคาก็จะสู ง ฉะนันการเลียงไก่ชน
ทุกวันนี จึงเลียงเพือทําเป็ นธุ รกิจ ก็ยงั มีปัญหาอีกหลายประการ อาทิเช่น การเปิ ดสนามชนไก่จะได้รับ
อนุญาตจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ก็ยงั มีขอ้ กําหนดตังแต่วนั เวลา
จํานวนเปิ ดสนามชนไก่เดือนละไม่เกิน 2 ครัง ความจริ งแล้ว สนามชนไก่เป็ นสิ งทีสร้ างมูลค่าเพิม
ให้ไก่ชนถ้าไก่ชนชนชนะ 1 ไฟล์มูลค่าของไก่ก็จะเป็ นหลัก 10,000 บาท ขึนไป ถ้าชนะหลายๆ ไฟล์
ก็มูลค่าจะสู งจนกระทังเป็ นหลักล้านบาท เป็ นต้น
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูเ้ ลียงไก่ชน
ในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีเป็ นอย่างไร สภาพการเลียง วิธีการจัดการธุ รกิจการเลียงไก่ชนในด้าน
การผลิต และการตลาดของผูเ้ ลียงไก่ชนในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีเป็ นอย่างไร และตลอดจนปั ญหา
และอุปสรรคของธุ รกิ จการเลี ยงไก่ชน ในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพือจะนําไปสู่ การส่ งเสริ ม
การเลียงไก่ชนในเชิงพาณิ ชย์ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
1. เพื อศึ ก ษาสภาพทางเศรษฐกิ จและสั ง คมของผูเ้ ลี ยงไก่ ช นในอํา เภอเมื อง จัง หวัด
จันทบุรี
2. เพือศึกษาสภาพการเลียงไก่ชน และการสร้างมูลค่าไก่ชน
3. เพือศึกษาปั ญหา การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะของธุ รกิจการเลียงไก่ชน ในอําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี
ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
ในการวิจยั ครังนี มีประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับดังต่อไปนี
1. การศึกษาในครังนีจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง สําหรับผูเ้ ลียงไก่ชน และผูท้ ีสนใจธุ รกิจ
การเลี ยงไก่ ชน โดยจะได้ทราบถึ งวิธีการจัดการธุ รกิ จในด้านการผลิ ต การตลาด เพือเป็ นข้อมู ล
นําไปใช้ในการวางแผน และพัฒนาธุ รกิจการเลียงไก่ชนให้ประสบผลสําเร็ จและยังยืนต่อไป
2. ผูท้ ี สนใจธุ รกิ จไก่ ชนสามรถนําข้อมูลที ได้จากการศึ กษาในครังนี ไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผนพัฒนาธุ รกิจไก่ชนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน
3. เพือเป็ นประโยชน์สําหรับหน่วยงานต่างๆทังภาครัฐและภาคเอกชน ในการนับสนุ น
เลียงไก่ชนในรู ปธุ รกิจ และอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่ชน
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรทีใช้ ใ นการวิจั ยครั) งนี) ได้ แก่ ประชากรกลุ่ ม ผูเ้ ลี ยงไก่ ช น ในอํา เภอเมื อง
จังหวัดจันทบุรี
2. กลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัยครั) งนี) ได้แก่ กลุ่มผูเ้ ลี ยงไก่ชน ในอําเภอเมือง จังหวัดตราด
โดยมีเป้ าหมายจํานวน 60 กลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
เกียวกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผูเ้ ลียงไก่ชน มีรายละเอียดดังนี
2.1 การวิจ ยั เชิ ง สํา รวจ (Survey Research) มี เป้ าหมายจํา นวน 60 กลุ่ ม ตัวอย่า ง
ทีอยูใ่ นเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ณ สนามชนไก่จนั ทบุรี
2.2 การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก รายบุ ค คล (Individual Depth Interview) เกี ยวกับ
สภาพการเลียง และความรู ้ในการเลียงไก่ชน จํานวน 10 คน
2.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็ นการสัมภาษณ์และสนทนากัน
แบบเจาะประเด็นด้วยการเชิ ญผูร้ ่ วมสนทนามารวมเป็ นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5 คน เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาแลกเปลียนทัศนะอย่างกว้างขวางในประเด็นต่างๆทีเราต้องการแล้วพยายามหาข้อสรุ ป
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผู้ เ ลี ย) งไก่ ช น หมายถึ ง ผู ท้ ี มีก ารเลี ยงไก่ช นในเชิ ง ธุ ร กิ จ ในลัก ษณะเป็ นอาชี พ หลัก
หรื ออาชี พรองของครัวเรื อน
ไก่ ชน หมายถึง ไก่อูเป็ นพันธุ์เมืองทีเกษตรกรนิ ยมเลียง สังเกตได้จากแม่ไก่จะมีขนสี ดาํ
หน้าดํา และแข้งดํา หงอนหิ น และแข้งดํา หงอนหิ น แต่จะมีพนั ธ์บางส่ วนทีมีสีเทา สี เทา แต่หงอนก็ยงั
เป็ นหงอนหิ นซึ งเป็ นลักษณะหงอนของไก่ชน รู ปร่ างใหญ่และยาว เจริ ญเติบโตได้ดีและแม่ไก่พนั ธุ์
ก็ไข่ดก ไก่ชนแท้สีขนแยกได้หลากหลายถึ ง 17 สี ขน เช่น เหลืองหางขาว ประดู่หางดํา เหลื องเลา
ประดู่เลา แสมดํา เป็ นต้น
การชนไก่ หมายถึ ง การเอาไก่ตวั ผูส้ องสามตัวมาต่อสู ้กนั ในสังเวียนทีจัดขึนจนเกิ ดผล
แพ้ชนะแก่กนั ตามกติกาการตัดสิ น
ซุ้ มไก่ ชน หมายถึง สถานทีทีใช้สาํ หรับฝึ กซ้อมไก่ชนเพือออกชน
บ่ อ นไก่ หมายถึ ง สถานที นํา ไก่ไ ปชนหรื อตีก นั มีท งบ่
ั อนที ผิดกฎหมาย ถูก กฎหมาย
ส่ วนบ่อนทีถูกกฎหมายผูเ้ ป็ นนายบ่อนจะต้องขออนุ ญาตจากทางอําเภอ โดยทางอําเภอจะต้องผ่าน
เรื องไปจนถึงผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิ ตามกฎกระทรวงที 17 พ.ศ.2503 ซึ งออกตาม พ.ร.บ. การพนันประเภท
ชนโค กัดปลา และไก่ชน พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2525
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภูมิปัญญาการเลียงไก่ชน
ธุ รกิจการเลียงไก่ชนในจังหวัดจันทบุรี
พืนฐานทางเศรษฐกิจ
ของผูเ้ ลียงไก่ชน

สภาพการเลียง
ไก่ชน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ปั ญหาและข้อเสนอแนะ
ของธุ รกิจการเลียงไก่ชน

