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บทคัดยอ 
แบบจําลองไกพื้นเมืองในสวนการจําลองในระดับฝูงไกนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อจําลองไกในระดับฝูงในระบบที่มี

การเลี้ยงแบบปลอยตามธรรมชาติ ซ่ึงเปนวิธีการที่เกษตรกรรายยอยของไทยใชในการผลิตไกพื้นเมือง ถึงแมวาจะมี
ผลผลิตที่ตํ่าเนื่องจากตองการตนทุนและการจัดการต่ํา การปรับปรุงการผลิตของระบบการเลี้ยงแบบปลอยนี้ 
ตองการเครื่องมือที่สามารถผนวกอิทธิพลของปจจัยที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในการวิเคราะห  ซ่ึง
แบบจําลองคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่สามารถผนวกอิทธิพลของปจจัยที่หลากหลายในการคาดการณผลลัพธได   

การพัฒนาแบบจําลองในระดับฝูงไกเร่ิมพัฒนาจากระบบที่ไกแตละตัวในฝูงมีพัฒนาการเต็มที่ตาม
พันธุกรรม ไมมีขอจํากัดของปจจัยการผลิตและสภาพแวดลอม และความสัมพันธระหวางไกในชวงวัยตางๆ ซ่ึงมีผล
โดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงระดับฝูง เปนไปตามระยะพัฒนาการของไก โดยใชโปรแกรม C#.NET (C sharp.NET) 
ซ่ึงเปนโปรแกรมเชิงวัตถุในการจําลองระบบ เนื่องจากสามารถจําลองพัฒนาการของไกเปนรายตัว และสามารถ
จําลองความสัมพันธระหวางไกตามเงื่อนไขที่กําหนดได จากการพัฒนาแบบจําลองฝูงไก พบวาแบบจําลองสามารถ
จําลองการเปลี่ยนแปลงของฝูงไกตามศักยภาพของพันธุเมื่อไมมีปจจัยการผลิตเปนขอจํากัดได  อยางไรก็ตาม 
จําเปนตองพัฒนาใหแบบจําลองสามารถจําลองปจจัยการผลิตและการจัดการรูปแบบตางๆ เพื่อใหแบบจําลอง
สามารถเปนเครื่องมือสําหรับชวยในการตอบปญหาหรือเปนแนวทางสําหรับการจัดการจริงตอไปได 

 
คําสําคัญ:   แบบจําลองไกพื้นเมือง 
 
บทนํา 

การผลิตไกพื้นเมืองในประเทศไทยเปนการผลิตแบบปลอยใหไกหากินเองตามธรรมชาติ  
การผลิตแบบนี้ใชปจจัยการผลิตและการจัดการต่ําแตก็ใหผลผลิตต่ําดวย เปนรูปแบบการผลิตที่อยูคู
เกษตรกรรมรายยอยมาชานานและจะยังมีความจําเปนตอไป  เพราะถึงแมวาผลผลิตจะต่ํา 
เนื่องจาก ไกตายมาก จํานวนไขนอย และโตชา  แตก็มีจุดแข็งที่สําคัญมาก ซึ่งก็คือ การที่มีอาหารไก
อยูในธรรมชาติและเศษเหลือจากครัว และการที่เปนพันธุทองถิ่น ซึ่งปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
มานานและมีความสามารถที่จะฟกไขและเลี้ยงลูกไดเอง (อภิชัย, 2534)  ดังนั้นในการจะปรับปรุง
การผลิต จึงนาจะเปนการปรับปรุงภายใตระบบการเลี้ยงแบบปลอย  สําหรับการจัดการที่เกษตรกร
บางรายดําเนินการอยู ไดแก การใหอาหารเพิ่มเติมเมื่ออาหารธรรมชาติไมเพียงพอ  การรักษา
จํานวนไกใหอยูที่ระดับเหมาะสมกับพื้นที่โดยการรักษาจํานวนพอแมพันธุใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
การขายลูกไกในชวงที่มีประชากรไกมากเกินไป  และการปรับปรุงพื้นที่ใหมีสภาพธรรมชาติ
เหมาะสมกับไก  อยางไรก็ตาม  การจัดการเหลานี้เปนการจัดการโดยใชประสบการณการทดลอง
จัดการในรูปแบบตาง ๆ ดวยตัวเกษตรกรเองบนพื้นที่หนึ่งเปนระยะเวลาอันยาวนาน  แตถาหากมี
                                                 
1 สนับสนุนงานวิจัยโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3 ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือสภาพแวดลอม เกษตรกรจําเปนที่จะตองทดลองจัดการเพื่อหา
รูปแบบที่เหมาะสมใหม ซึ่งตองใชทั้งเวลาและตนทุนอื่น ๆ  

 
ความสําคัญ 

ในการปรับปรุงการเลี้ยงไกพื้นเมืองซึ่งเปนระบบที่ซับซอน  เครื่องมือที่สามารถผนวก
อิทธิพลของปจจัยที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในการวิเคราะหจึงเปนส่ิงที่จําเปน  
แบบจําลองคอมพิวเตอร ซึ่งเปนโปรแกรมที่ผนวกองคความรูปจจุบันของความสัมพันธเชิงปริมาณ
ระหวางองคประกอบในระบบ และการตอบสนองตอปจจัยภายนอก  จึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวย
คาดการณผลลัพธของการจัดการและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม  ทั้งนี้การจะคาดการณได
แมนยํามากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับองคความรูที่ มีอยู ณ ปจจุบัน อยางไรก็ตามการพัฒนา
แบบจําลองก็ชวยใหเกิดการรวบรวมองคความรูอยางเปนระบบ เห็นชองวางขององคความรูที่
จําเปนตองเติมเต็มดวยงานวิจัย และชวยในการทดสอบความถูกตองของความรูที่มีอยูดวย 

 
วิธีการศึกษาและวิเคราะห 

แบบจําลองไกพื้นเมืองพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาแบบจําลอง (Dent and Backie, 
1979) ซึ่งเปนกระบวนการสองขยัก คือ กระบวนการออกแบบและการพัฒนาแบบจําลองของระบบ
ที่ศึกษา และกระบวนการใชแบบจําลองระบบในการจัดการทรัพยากรในระบบจริง (ภาพที่ 1) 

 

 
 
ภาพที่  1   กระบวนการพัฒนาแบบจําลอง 
ที่มา:  Dent and Backie,  1979 

กําหนดวตัถุประสงค
 กําหนดระบบที่จะศึกษา
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ผลการพัฒนาแบบจําลอง 

การวิเคราะหระบบฝูงไก 
จากการวิเคราะหฝูงไกตามหลักระบบการสื่อสารและควบคุม (Cybernetic system) ทําให

สามารถมองระบบการผลิตระดับฝูงไก ไดเปน 2 ระบบยอย คือ ระบบการผลิต ซึ่งก็คือ ตัวไกและ
ความสัมพันธระหวางไกในฝูง และระบบการจัดการ ซึ่งก็คือการควบคุมหรือปรับเปล่ียนปจจัยการ
ผลิตและระบบการผลิต แลวเปรียบเทียบผลลัพธที่ได (Sorensen, 1998) ดังนั้นระบบการจัดการใน
ที่นี้จึงหมายถึง การควบคุมไกและความสัมพันธระหวางไก และการควบคุมปจจัยการผลิต อันไดแก 
พื้นที่เล้ียง น้ํา และอาหารไก 

ระบบการผลิต 
เมื่อพิจารณาเฉพาะระบบการผลิตหรือตัวไกและความสัมพันธระหวางไกในฝูง จะเห็นวา 

ไกแตละตัวยอมผานกระบวนการเติบโตและพัฒนาเขาสูชวงวัยตางๆ ซึ่งในแตละชวงวัยของไกตัว
หนึ่งๆ จะมีความสัมพันธกับไกตัวอื่นๆ แตกตางกัน เชน ไกที่อยูในชวยวัยเจริญพันธุแลวเทานั้นที่
สามารถผสมพันธุและใหลูกได และแมไกที่อยูในชวงเลี้ยงลูกจะไมผสมพันธุกับพอไก เปนตน ดังนั้น 
กระบวนการพัฒนาหรือชวงวัยของไกจึงมีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงระดับฝูงดวย  แต
กระบวนการเติบโตหรือการสะสมน้ําหนักของไกนั้น  โดยปกติจะไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของฝูง
ไก สําหรับในสวนนี้ โครงการวิจัยไดพัฒนาแบบจําลองยอยการเติบโตของไก เพื่อคาดการณการ
เติบโตของไกแตละตัวจากคุณลักษณะเฉพาะพันธุ น้ําหนักแรกเกิด อายุและอาหารที่กินไวแลว   

การจําลองฝูงไกในการศึกษาครั้งนี้ จะเนนในเรื่องของพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงชวง
วัยของไกแตละตัว และความสัมพันธระหวางไกในชวงวัยตางๆ ซึ่งมีผลโดยตรงตอการเปล่ียนแปลง
ประชากรไก และเปลี่ยนแปลงไปตามระยะพัฒนาการของไก  ไกฝูงหนึ่งจะประกอบดวยไกที่อยูใน
ระยะหรือชวงวัยที่หลากหลาย  สามารถแบงชวงชีวิตตามพฤติกรรมของไกและการตอบสนองตอ
ปจจัยการผลิตไดเปน  1) ระยะไข  2) ระยะลูกไก  3) ระยะกําลังเติบโต  4) ระยะเติบโตเต็มที่  ซึ่งไก
ที่เติบโตเต็มที่นี้ บางตัวจะถูกคัดไวเพื่อเปนพอแมพันธุ  เมื่อพอแมพันธุที่คัดไวผสมพันธุแลว แมไกก็
จะเขาสู  1) ระยะวางไข   2) ฟกไข   3) เล้ียงลูก  เมื่อส้ินสุดระยะเลี้ยงลูกแลว จึงจะกลับมาผสมพันธุ
ไดอีกครั้งหนึ่ง  สําหรับลูกไกที่เกิดขึ้นก็จะเติบโตและพัฒนาเขาสูชวงวัยตางๆ นี้เชนกัน  สวนพอไก
นั้นเมื่อส้ินสุดชวงผสมพันธุกับแมไกแลว จะใชเวลาพักฟนระยะหนึ่งก็จะสามารถผสมพันธุกับแมไก
ตัวอื่นไดตอไป (ภาพที่ 2)   
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ภาพที่  2   แผนภาพแสดงพัฒนาการของไกพื้นเมือง  
ที่มา : เกรียงไกร, 2543 
 

ระบบการจัดการ 
สําหรับระบบการจัดการการผลิตไกพื้นเมือง ซึ่งหมายถึงทั้งการควบคุมระบบการผลิต   

(ไกและความสัมพันธระหวางไก) และการควบคุมปจจัยการผลิต (พื้นที่เล้ียง น้ํา และอาหารไก)  แต
เนื่องจาก ขาดความรูเชิงปริมาณของอิทธิพลของน้ําและอาหารที่มีตอพัฒนาการของไก ดังนั้นจึงใช
สมมุติฐานวา น้ําและอาหารที่จัดการใหกับไกอยูในระดับที่ไมขาดแคลนมากจนมีผลตอพัฒนาการ
ของไก จึงไมกระทบตอการเปลี่ยนแปลงระดับฝูง การจําลองฝูงไกในครั้งนี้ จึงกลาวถึงเฉพาะการ
ควบคุมไกและความสัมพันธระหวางไก และปจจัยขนาดพื้นที่เล้ียงซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอฝูงไก  

โดยลําดับแรกจะเริ่มจากการจําลองฝูงไกเมื่อไมมีขอจํากัดของปจจัยการผลิต ทําใหเห็น
ความเปลี่ยนแปลงของไกและฝูงไกหากเลี้ยงในสภาพที่มีการใหปจจัยการผลิตอยางสมบูรณ  
จากนั้นจึงจําลองฝูงไกภายใตขอจํากัดของขนาดพื้นที่เล้ียงเพียงอยางเดียว ซึ่งจะทําใหทราบวา หาก
เล้ียงไกบนขนาดพื้นที่หนึ่งและมกีารใหปจจัยการผลิตอื่นอยางสมบูรณ จะสามารถผลิตไกไดจํานวน
เทาใด  จากนั้นจึงผนวกอิทธิพลของอาหารที่มีตอการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักตัวของไกแตละตัวเขาไป 
เพื่อจะไดทราบวา ไกแตละตัวที่เล้ียงบนพื้นที่หนึ่งนี้ มีการเติบโตหรือเพิ่มน้ําหนักตัวอยางไร เมื่อมี
การใหอาหารแบบหนึ่ง 

การพัฒนาแบบจําลองฝูงไก 

แบบจําลองเชิงวัตถุ 
การจําลองไกเปนรายตัวและการสืบทอดลูกหลานเมื่อครบสภาวะเงื่อนไขเชนนี้ จําเปนตอง

ใชการวิเคราะห ออกแบบ และเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในการจําลองระบบ  การวิจัยครั้งนี้เลือก
พัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษา C#.NET (C sharp.NET) ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท 
เนื่องจากเปนภาษาใหมที่ใชงานไดงายขึ้นกวาโปรแกรมเชิงวัตถุภาษาเดิม  
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จากการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุของการจําลองฝูงไก แบงไกออกไดเปน 3 คลาส
หลัก และอีก 1 คลาสยอย  ไดแก 1) คลาสพื้นที่เล้ียง ซึ่งปจจุบันจําลองเพียงอิทธิพลของขนาดพื้นที่
ที่มีตอจํานวนไกเทานั้น มิไดมีการผนวกปจจัยดานคุณภาพของพื้นที่หรือการเปนแหลงอาหาร
ธรรมชาติแตอยางใด  2) คลาสไข  ซึ่งเปนคลาสที่มีการตอบสนองตอปจจัยการผลิตแตกตางจากไก 
และ 3) คลาสไก ซึ่งมีหนึ่งคลาสยอยคือพอแมไก เนื่องจากตองผานชวงชีวิตเดียวกันมากอน
จนกระทั่งเติบโตเต็มที่ ไกบางสวนจะถูกคัดเลือกไวเปนพอแมไก ซึ่งจะมีชวงชีวิตอื่นที่ทําหนาที่
แตกตางออกไป  โดยแตละคลาสจะมีคุณสมบัติและหนาที่แตกตางกัน  

ขอมูลที่ตองการ  

ขอมูลลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมไก  
เปนขอมูลพัฒนาการและการเติบโตเฉพาะของไกแตละพันธุ แตเนื่องจากปจจุบันการ

จําแนกพันธุและการศึกษาลักษณะเฉพาะพันธุดานการพัฒนาและการเติบโตของไกยังไมชัดเจน 
ดังนั้นระบบจึงถูกออกแบบใหมีการปรับคาขอมูลเหลานี้ได ขอมูลเฉพาะทางพันธุกรรมดาน
พัฒนาการ ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงฝูงไก ไดแก จํานวนไขตอชุด ชวงระยะผสมพันธุ 
วางไข ฟกไข และเลี้ยงลูก ระยะเจริญพันธุ และอายุขัยของไก  

ขอมูลการจัดการ 
1. ขอมูลการจัดการตั้งตน  เชน 

• ไกที่เริ่มเล้ียง ซึ่งจะเปนพอแมพันธุ (กรอกคุณสมบัติของไกแตละตัว ไดแก เพศ 
อายุ น้ําหนักตัว) 

• ขนาดพื้นที่เล้ียง 
2. ขอมูลการจัดการตามระยะเวลา  แบงออกเปน การจัดการตามเงื่อนไข และการ

จัดการแบบกําหนดเอง 
• การจัดการแบบกําหนดเอง 

o การจัดการนําไกออกขายหรือบริโภค โดยกําหนดวันที่นําออกขาย ไกตัวที่
ขาย  

o การจัดการเก็บพอแมพันธุ โดยการกําหนดวันที่เก็บ และไกตัวที่เก็บเปนพอ
แม 

• การจัดการตามเงื่อนไข 
o กําหนดใหนําไกออกขายหรือบริโภคเมื่อไกเติบโตเต็มที่ไมมีความตองการ

พอแมพันธุ 
o กําหนดใหเก็บไกเปนพอแมพันธุเมื่อยังมีพื้นที่วาง 

 
การทํางานของแบบจําลอง 
แบบจําลองคํานวณและจําลองสถานการณกระบวนการพัฒนาการและกระบวนการ

เจริญเติบโตของไกพื้นเมืองทั้งฝูงไกไดเปนรายวัน  แตละวันแตละหนวยในแตละคลาส ซึ่งไดแก ไข
แตละชุด ไกแตละตัว พอแมไกแตละตัว จะมีพัฒนาระยะการเจริญเติบโตขึ้นตามอายุ และจะทํา
หนาที่หรือมีพฤติกรรมแตกตางกันไปตามชวงพัฒนา  เชน ไขก็จะพัฒนาขึ้นโดยไมตองการอาหาร ไก
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กอนถึงวัยเจริญพันธุจะพัฒนาขึ้นตามอายุและสะสมน้ําหนักตามการกินอาหาร  สวนพอแมพันธุนั้น
นอกจากจะพัฒนาและเติบโตแลว หากมีสภาวะเงื่อนไขที่ผสมพันธุได พอแมไกก็จะผสมพันธุ เขาสู
ระยะพัฒนาตางๆ และใหไกตัวใหมตอไป 

ผลลัพธของการจําลอง 
การจําลองจะแสดงคุณสมบัติของแตละหนวยของคลาส ซึ่งไดแก พื้นที่เล้ียงไกแตละผืน ไข

แตละชุด ไกแตละตัว พอแมพันธุแตละตัว เปนรายวัน 
การทดสอบการทํางานแบบจําลอง (model verification) 
เนื่องจากอยูในระหวางขั้นตอนการพัฒนา  ปจจุบันแบบจําลองสามารถจําลองฝูงไกที่

ปลอยใหพอแมพันธุไกผสมพันธุกันแบบสุม ไกที่เกิดจากพอแมพันธุจะไมมีการผสมพันธุกัน ไมมี
ขอจํากัดของปจจัยการผลิต และการตายของไกจะเกิดขึ้นเมื่อส้ินสุดอายุขัยเทานั้น  

ดังนั้น ผูใชสามารถกําหนดระยะเวลาเลี้ยง (date simulation) และกําหนดพอแมพันธุ 
(initial chicken for simulate) เพื่อจําลองการเปลี่ยนแปลงของฝูงไกตามเงื่อนไขขางตนได 

ตัวอยางการจําลองครั้งนี้กําหนดพอพันธุหนึ่งตัวและแมพันธุจํานวน 5 ตัว โดยอายุพอและ
แมพันธุเมื่อเริ่มเล้ียงเปน 20 วัน  และเลี้ยงเปนระยะเวลา 365 วัน (ภาพที่ 3) และเมื่อส้ินสุดการ
จําลองกลองขอความแสดงวาการจําลองเสร็จส้ิน  และที่หนาตาง chicken output ซึ่งแสดง
คุณสมบัติ ไขแตละชุด ไกแตละตัว พอแมพันธุแตละตัว เปนรายวัน 
 

 
 

ภาพที่  3   หนาเริ่มตนการจําลองฝูงไก 
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นอกจากนี้ผูใชยังสามารถที่จะเลือกดูความเปลี่ยนแปลงเปนรายวันได ซึ่งจะทําใหเห็นวา 
ในวันนั้นๆ มีไขเกิดขึ้นหรือไมกี่ชุด อายุไขเทาใด มีไกหรือไมกี่ตัว แตละตัวอายุเทาใด เปนตน        ดัง
ภาพที่ 4  แสดงจํานวนไกและไขที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงพอแมพันธุขางตนเปนเวลา 181 วนั 
 

   
 

ภาพที่  4   แสดงการจําลองเปนรายวัน 
 

สรุปผลการศึกษา 

ไดพัฒนาตนแบบของแบบจําลองไกพื้นเมืองใหสามารถจําลองกระบวนการพัฒนาการ
และกระบวนการการเจริญเติบโตของไกพื้นเมือง โดยมีปจจัยดานสรีระวิทยาของไกพื้นเมือง และ
ปจจัยการผลิตและการจัดการรูปแบบตาง ๆ เบื้องตนได ทําใหแบบจําลองไกพื้นเมืองทํางานไดตาม
เงื่อนไขการจัดการผลิตที่ผูใชงานกําหนด ประกอบการคํานวณจํานวนไกพื้นเมือง และน้ําหนักของไก
พื้นเมืองในชวงอายุตางๆ โดยพิจารณาลักษณะทางพันธุกรรมของไกตามหลักการและองคความรู
ดานสรีรวิทยาของไกปราศจากอิทธิพลดานสภาพแวดลอมและการจัดการ การคํานวณของ
แบบจําลองจึงมีประชากรไกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งตองมีการสรางและพัฒนาองคความรูให
สามารถผนวกอิทธิพลของปจจัยการผลิตและสภาพแวดลอมเขาในการคํานวณของแบบจําลองใน
รุนตอไปเพื่อใหแบบจําลองไกพื้นเมืองเปนเครื่องมือชวยใหผูใชงานใชประกอบการตอบปญหาหรือ
ใชประกอบการจัดการผลิตไกพื้นเมืองในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง 
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