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Twenty-two thousands six hundreds and fifty four performance tested animals in
boar lines and 1,955 productivity animals in sow lines of purebred large white,
landrace, duroc and yorkshire in a commercial farm during 1990-2000 were included in
this study. Performance tested records comprised of average daily gain (ADG), feed
conversion ratio (FCR) and backfat thickness (BF) and sow productivity records
comprised of total piglets born alive (TBA), litter birth weight (BW), total number of
piglets weaned (NW) and litter weaning weight (WW). Genetic parameters namely
heritability, breeding values and genetic and phenotypic variations ; as well as relative
economic weights of the traits in the indices were calculated using Restricted Maximum
Likelihood (REML) in estimated variance component and Best Linear Unbiased
Prediction (BLUP) in estimated breeding value, for economic weight were derived from
profit function using regression method. Five selection indices for boar lines and dam
lines each were constructed. There were I = 1.0297ADG - 0.2493FCR + 0.1696BF for
all breeds, I = 1.1892ADG - 0.1281FCR + 0.0011BF for large white, I = 1.1573ADG 0.0670FCR + 0.0033BF for landrace, I = 1.0990ADG - 0.0738FCR + 0.0008BF for
duroc, and I = 1.565ADG - 0.0305FCR + 0.0195BF for yorkshire in boar lines. For
sows lines, there were I = -2.2933TBA + 0.7553BW + 20.6369NW + 0.5237WW for all
breeds, I = 1.4151TBA – 0.1229BW – 8.7489NW - 0.2576WW for large white, I =
1.4148TBA + 0.2316BW – 14.5778NW + 0.2873WW for landrace, I = -1.9393TBA +
0.1163BW – 9.9425NW + 0.3259WW for duroc, and I = -0.2188TBA + 0.3815BW –
11.2309NW + 0.3057WW for yorkshire.
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บทที่ 1
บทนํา
การคัดเลือกสุกรเพื่อนํามาใชเปนพอพันธุและแมพันธุในการผลิตลูกสุกรในชั่วรุนตอไป
จะต อ งคั ด เลื อ กสุ ก รที่ มี ค วามสามารถถ า ยทอดทางพั น ธุ ก รรมของลั ก ษณะที่ ส นใจสู ง ที่ สุ ด
โดยเนนถึงความถูกตองและมีความแมนยําตอการคัดเลือก ซึ่งเปนประเด็นที่มีความสําคัญเปน
อยางยิ่งตอการพัฒนาปรับปรุงพันธุสุกร ลักษณะของสุกรที่ตองการปรับปรุงโดยสวนใหญจะ
เปนลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ คือ ลักษณะการเจริญเติบโต ไดแก อัตราการเจริญ
เติบโตเฉลี่ยตอวัน , อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และ คุณภาพซาก เชน ความหนาไขมัน
สันหลังเปนตน และ ลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ ไดแก จํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต
นํ้าหนักแรกเกิด , จํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานม เปนตน โดยลักษณะเหลานี้เปน
ลักษณะทีถ่ ูกควบคุมดวยยีนหลายคูหรือที่เรียกวา ลักษณะเชิงปริมาณ (quantitative traits)
ซึง่ จะมีผลกระทบของสภาพแวดลอม (environment) เขามามีบทบาทสําคัญคอนขางมากตอ
การแสดงออกของสัตว จนทําใหการแสดงออกในสุกรแตละพันธุหรือแมแตสุกรพันธุเดียวกันจะ
มีความแตกตางกันออกไป นอกจากนั้น ลักษณะการแสดงออกของสุกรยังมีความเกี่ยวของกับ
การคั ด เลื อ กและการผสมพั น ธุ  เ พื่ อ ให ไ ด ส ายพั น ธุ  ต รงตามความต อ งการหรื อ ตอบสนอง
เปาหมายของการปรับปรุงพันธุใหดีขึ้น รวมไปถึงลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในแตละ
ลักษณะมีการกําหนดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน ดังนั้น การคัดเลือก (selection)
จึ ง เป น กระบวนการสํ าคั ญ ที่ จ ะช ว ยเพิ่ ม ระดั บ พันธุกรรมของสัต ว ใ หเ ปนไปตามเป าหมาย
และมักจะใชควบคูไปกับระบบการผสมพันธุเสมอ จึงทําใหลักษณะที่ตองการจะปรับปรุงเปนไป
ในแนวทางตามความตองการที่กําหนด โดยการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพจะสามารถถายทอด
ลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจไดตรงตามเปาหมายของการวางแผนปรับปรุงพันธุ นอกจากนั้น
การคัดเลือกยังเปนการชวยลดสัดสวนของพอแมพันธุที่ใชในการผสมพันธุ (Hatzer and Miller,
1970) ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายสําคัญของการปรับปรุงพันธุสัตวเพื่อเพิ่มผลกําไรใหมากที่สุด
ในการคัดเลือกเพียงลักษณะใดลักษณะหนึ่งจะทําใหผลการปรับปรุงพันธุเปนไปอยาง
รวดเร็วเฉพาะลักษณะที่ทําการคัดเลือกเทานั้น ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงลักษณะที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจหลายลักษณะพรอมกัน วิธีการดังกลาวจึงไมเหมาะสม นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึง
ความสัมพันธระหวางลักษณะอาจมีความสัมพันธกันทั้งแบบคลอยตามหรือขัดแยงกัน กลาวคือ
การคัดเลือกเพื่อทําใหลักษณะหนึ่งดีขึ้นอาจทําใหอีกลักษณะหนึ่งดีขึ้นหรือเลวลงได (Bereskin,
1984 และ Neal และคณะ, 1989) ดังนั้น วิธกี ารที่เหมาะสมคือ การคัดเลือกทีละหลายลักษณะ
ไปพรอมกันโดยใชดัชนีการคัดเลือก (selection index) ซึง่ เปนการพิจารณาคัดเลือกลักษณะ
ตางๆหลายลักษณะพรอมกันและใหความสํ าคัญของแตละลักษณะขึ้นอยูกับมูลคาผลกํ าไรที่
แปรเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของลักษณะนั้น
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การใช ดั ช นี ก ารคั ด เลื อ กจะทํ าให เ กิ ด ผลในทางการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ  ไ ด อ ย า งชั ด เจน
Dickerson และคณะ (1974) รายงานวา การใชดัชนีการคัดเลือกเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดและไดรับความนิยมกันอยางแพรหลายในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่กําลัง
พัฒนา เงื่อนไขของดัชนีการคัดเลือกจะมีความสัมพันธกับคุณคาการผสมพันธุที่แทจริง (true
additive genetic value, T หรือ H) โดยขึ้นอยูกับผลรวมของคาพื้นฐานทางพันธุกรรม คือ คา
อัตราพันธุกรรม , คาสหสัมพันธ และคุณคาการผสมพันธุจากหลายลักษณะของสัตวแตละตัว
ซึ่งถวงนํ้าหนักดวยคาทางเศรษฐกิจสัมพัทธ (relative economic value) ของแตละลักษณะ
ที่เนนในการคัดเลือกเพื่อใหไดคาออกมาเปนคาเดียวสํ าหรับใชเปรียบเทียบระหวางตัวสัตว
หรือประเมินคุณคาการผสมพันธุที่แทจริงของสัตวแตละตัว
ในปจจุบันแนวทางและวิธีการในการประเมินคาทางพันธุกรรมและคาเศรษฐกิจสัมพัทธ
มีความถูกตองมากขึ้น จึงสงผลใหการใชดัชนีการคัดเลือกจะมีความแมนยํามากขึ้นเชนเดียวกัน
อยางไรก็ตาม การใหนํ้าหนักหรือความสําคัญของแตละลักษณะเพื่อที่จะสรางดัชนีการคัดเลือก
จึงขึ้นอยูกับเปาหมายของการปรับปรุงพันธุและภาวะทางการตลาดของประเทศนั้นๆเปนสําคัญ
สํ าหรับในปจจุบันการพัฒนาการผลิตสุกรในประเทศไทยยังคงใหความสําคัญตอลักษณะที่ให
ผลผลิตเชน อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน , อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และความหนา
ไขมันสันหลัง ในสุกรสายพอพันธุ ไดแก พันธุดูรอค และพันธุยอรกเชียรที่จะเนนในลักษณะนี้
สวนในสุกรสายแมพันธุ ไดแก พันธุลารจไวท และพันธุแลนดเรซ จะเนนในลักษณะสมรรถภาพ
ทางการสืบพันธุ ไดแก จํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต และจํานวนลูกหยานม รวมทั้งนํ้าหนักแรกเกิด
และนํ้าหนักหยานม เปนตน ดังนั้น ดัชนีการคัดเลือกที่ใชควรจะเนนลักษณะตางๆเหลานี้ให
ครอบคลุมกับกระบวนการผลิตทั้งสายพอพันธุและสายแมพันธุ แตในอนาคต หากเปาหมาย
ของการปรับปรุงพันธุเปลี่ยนแปลงไปควรจะตองใหความสําคัญกับวิธีการบันทึกขอมูลและการ
ประเมินผลลักษณะทางเศรษฐกิจและพันธุกรรมลักษณะอื่นๆที่ไมใชลักษณะการใหผลผลิตดวย
ดัชนีการคัดเลือกที่ใชในแตละประเทศจะมีการกําหนดลักษณะที่นํามาใชแตกตางกันไป
ขึน้ อยูกับสภาพการผลิต เปาหมายการผลิตและการตลาดของประเทศนั้นๆ ซึ่งไมสามารถนํา
มาปรับใชไดทันที ดังนั้น สําหรับการหาดัชนีการคัดเลือกในประเทศไทย ควรกําหนดลักษณะ
เปาหมายใหเหมาะสมชัดเจนและสอดคลองกับสถานภาพการผลิตภายในประเทศที่สามารถจะ
สงผลตอผลกําไรสูงสุดจากการผลิตที่จะไดรับ ซึ่งที่ผานมาดัชนีการคัดเลือกที่ใชสวนใหญยังคง
เปนแบบที่พิจารณาถึงลักษณะปรากฏ (phenotype) โดยคํานวณจากสวนตางของคาเฉลี่ยเปน
หลัก แตในการศึกษาครั้งนี้เปนการสรางดัชนีการคัดเลือกโดยใชคาทางพันธุกรรม (genotype)
ซึง่ ประกอบไปดวย คาพารามิเตอรทางพันธุศาสตร และคุณคาการผสมพันธุ เพื่อสรางดัชนีการ
คัดเลือกซึ่งจะเปนคาที่มีความถูกตองแมนยํามากขึ้น เนื่องมาจากพิจารณาในระดับพันธุกรรมที่
สามารถถายทอดไดจริง ลักษณะทางเศรษฐกิจที่ใชสรางดัชนีการคัดเลือกสําหรับการศึกษาใน
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ครัง้ นีจ้ ะประกอบดวย ลักษณะการเจริญเติบโตไดแก ลักษณะอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และ ความหนาไขมันสันหลัง ลักษณะสมรรถภาพทางการ
สืบพันธุ ไดแก ลักษณะจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต , นํ้าหนักแรกเกิด , จํานวนลูกหยานม และ
นํ้าหนักลูกหยานม
โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้คือ
1. ประมาณคาทางพันธุกรรม คือ คาอัตราพันธุกรรม, คุณคาการผสมพันธุ,
คาสหสัมพันธของลักษณะทางพันธุกรรม และ คาสหสัมพันธของลักษณะปรากฏระหวาง
ลักษณะที่ทําการศึกษา ซึ่งประกอบดวยลักษณะ 2 ประเภทคือ
- ลักษณะการเจริญเติบโต ไดแก ลักษณะอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และความหนาไขมันสันหลัง
- ลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ ไดแก ลักษณะจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต
นํ้าหนักแรกเกิด , จํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานม
2. ประเมินคาเศรษฐกิจสัมพัทธของลักษณะที่ทําการศึกษา
3. สรางดัชนีการคัดเลือกของลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจในสุกรพันธุแท

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การคัดเลือกเปนหัวใจหลักสวนหนึ่งของการปรับปรุงพันธุสุกร ซึ่งหมายถึงกระบวนการ
ในการตัดสินใจวาสุกรตัวใดในฝูงควรจะไดรับการยอมรับใหเปนพอแมพันธุตอไปหรืออาจจะ
กลาวไดวา เปนการคัดเลือกสัตวที่มีความสามารถทางพันธุกรรมสูงสุดเพื่อใชเปนพอแมพันธุใน
การผลิตลูกชั่วอายุ (generation) ตอไป ซึ่งจะเปนการใหโอกาสแกสุกรตัวใดตัวหนึ่งหรือกลุมใด
กลุมหนึ่งไดมีชีวิตอยูรอด สืบพันธุ และถายทอดลักษณะตางๆไดมากกวาสุกรตัวอื่นๆ ทําใหผล
ทางพันธุกรรมจะปรากฎในรุนลูกตอไป (จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ, 2534) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีทั้งการ
คัดเลือกในธรรมชาติ (natural selection) และการคัดเลือกโดยมนุษยเปนผูกระทํา (artificial
selection) ที่จะกําหนดลักษณะที่ตองการคัดเลือกตามความสําคัญหรือคุณคาทางเศรษฐกิจของ
แตละลักษณะ

1. ลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจ
ลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจของสุกรตอการประเมินคาพื้นฐานทางพันธุกรรมและการ
ใชดัชนีการคัดเลือก มีดังนี้
1.1 ลักษณะการเจริญเติบโต และ ลักษณะคุณภาพซาก
ลักษณะการเจริญเติบโต (growth traits) และ ลักษณะคุณภาพซาก (carcass quality
traits) ไดแก อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน , อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และ
คุณภาพซาก คือ ไขมันสันหลังบาง เนื้อแดงไมซีด โดยลักษณะดังกลาวสามารถที่จะถายทอด
ทางพันธุกรรมไดปานกลาง (จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ, 2534) การคัดเลือกจึงไดผลปานกลาง
เชนเดียวกัน สวนลักษณะคุณภาพซากจะมีคาอัตราพันธุกรรมปานกลางจนถึงสูง การคัดเลือก
ปรับปรุงพันธุจึงใหผลดี ดังนัน้ ในการผลิตพอพันธุสุกรเพื่อเปนการคาจึงนิยมปรับปรุงลักษณะ
ในกลุม นี้ เชน ถาพอพันธุมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันที่สูงกวา และมีคาอัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อที่ตํ่ากวา คือ มีการใชอาหารนอยในการที่จะเปลี่ยนเปนเนื้อ จะทําใหประหยัด
คาใชจายในสวนของคาอาหารภายในฟารมได ลักษณะดังกลาวจึงเปนลักษณะที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจคอนขางมากและนิยมที่จะทําการปรับปรุงพันธุ
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1.2 ลักษณะการใหผลผลิตของแมพันธุสุกร
(sow productivity traits หรือ maternal traits)
ลักษณะการใหผลผลิตของแมพันธุสุกร ไดแก จํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต และ จํานวนลูก
หยานม , นํ้าหนักแรกเกิด และ นํ้าหนักลูกสุกรทั้งครอกเมื่อหยานม เปนตน ซึ่งเปนลักษณะที่มี
ความเกีย่ วของกับลักษณะของระบบสืบพันธุ โดยลักษณะดังกลาวจะมีความสามารถในการ
ถายทอดทางพันธุกรรมไดนอย (คาอัตราพันธุกรรมตํ่า) แตมีความสําคัญอยางมากตอระบบการ
ผลิตสุกร โดยเฉพาะในการผลิตแมพันธุสุกรเพื่อการคา ดังนั้น จึงนิยมปรับปรุงในลักษณะนี้
โดยจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตบงบอกถึงความสามารถในการใหลูกของแมสุกร สวนนํ้าหนักลูก
ทัง้ ครอกเมื่อหยานม จะบงบอกถึงความสามารถในการเลี้ยงดูลูกของแมสุกร
จากทีก่ ลาวมาจึงเห็นไดวา ลักษณะการเจริญเติบโต และ ลักษณะการใหผลผลิตของ
แมพันธุสุกรจะมีความสําคัญตอการคัดเลือกสุกรทั้งในสายพอพันธุและแมพันธุแตอยางไรก็ตาม
ในความเปนจริง ลักษณะทั้งสองจะมีความสัมพันธกันในเชิงลบ (negative correlation) ซึ่ง
หมายถึง หากมีการคัดเลือกลักษณะใดลักษณะหนึ่งใหดีขึ้นจะทําใหอีกลักษณะหนึ่งที่ตองการ
คัดเลือกดอยลง (Stewart et al., 1991) ดังนั้น การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุสุกรในสาย
พอพันธุและแมพันธุ จึงเนนถึงลักษณะที่สนใจในการประเมินคาทางพันธุกรรมที่แตกตางกัน
เพื่อสามารถนําไปใชประโยชนในการสรางดัชนีการคัดเลือกตอไป โดยแบงออกไดเปน
1. สายพอพันธุ (sire line) ประกอบดวยพันธุดูรอคและพันธุยอรกเชียร ซึ่งจะเนน
ปรับปรุงลักษณะดานการเจริญเติบโต ไดแก อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน , อัตราการ
เปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และ ความหนาไขมันสันหลัง
2. สายแมพันธุ (dam line) ประกอบดวยพันธุลารจไวทและพันธุแลนดเรซ ซึ่งจะเนน
ปรับปรุงลักษณะการใหผลผลิตของแมพันธุ ไดแก จํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต , นํ้าหนักแรกเกิด ,
จํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานม
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2. วิธีการคัดเลือก (selection method)
การคัดเลือกมีมากมายหลายประเภทโดยสามารถจําแนกออกไดหลายรูปแบบ ไดแก
การคัดเลือกโดยดูที่มาของขอมูล เชน การคัดเลือกโดยดูจากบันทึกของตัวสุกรเอง , การคัด
เลือกโดยใชบันทึกของลูก , การคัดเลือกจากพันธุประวัติ และการคัดเลือกโดยใชดัชนีการ
คัดเลือก เปนตน ซึ่งวิธีการคัดเลือกจะมีอยูหลายวิธีดวยกัน ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับจํานวนลักษณะที่
ตองการปรับปรุง วิธีการคัดเลือกโดยทั่วไปจะแบงออกเปน 4 วิธีคือ
2.1 Tandem selection เปนการคัดเลือกทีละลักษณะจนพอใจแลวจึงเริ่มลักษณะ
ตอไป จะไดผลมากหรือนอยขึ้นอยูกับความสัมพันธทางพันธุกรรม (genetic correlation) ของ
ลักษณะ หากความสัมพันธเปนไปในทางลบ การปรับปรุงลักษณะที่ 2 จะทําไมได หากมีความ
สัมพันธในทางบวก การปรับปรุงลักษณะอีกลักษณะที่เกี่ยวของกันจะไดรับการปรับปรุงไปดวย
การคัดเลือกเชนนี้กําหนดคาตํ่าสุดที่จะเก็บสัตวเอาไวทําพันธุ
2.2 Independent culling level เปนการคัดเลือกทีละ 2 ลักษณะพรอมกัน
โดยกําหนดระดับตํ่าสุดของแตละลักษณะเอาไวคัดไปดวยกัน สวนที่เก็บไวมีนอย ทําใหตัวที่ดี
มากในลักษณะหนึ่ง แตไมถึงมาตรฐานในอีกลักษณะถูกคัดทิ้งไปดวย
2.3 Independent selection level เปนการกําหนดคาตํ่าสุดที่จะคัดเลือกเอาไว
ซึ่งเปนการแกปญหาของการคัดเลือกแบบ Independent culling level ทีไ่ ดสัตวนอยตัวเกินไป
แตวธิ นี ี้มีขอเสีย คือ จะมีปริมาณสัตวที่คัดเอาไวมากเกินไป ซึ่งคัดตัวที่ดีที่สุดในลักษณะหนึ่ง
และตํ่าสุดในอีกลักษณะหนึ่งเอาไว สวนตัวกลางๆ จะถูกตัดทิ้งไป
2.4 Index selection เปนการใชดัชนีคัดเลือก (selection index) ซึง่ เปนการคัดเลือก
ตัง้ แต 2 ลักษณะขึ้นไปพรอมๆกัน โดยทําการปรับแตละลักษณะดวยคุณคาทางเศรษฐกิจ
(economic value) ของลักษณะนั้นๆคํานวณออกมาเปนคาดัชนีของแตละลักษณะ จึงนํามา
รวมกันในรูปของสมการถดถอยบางสวนซึ่งจะไดเปนดัชนีคัดเลือก ทั้งนี้เพราะลักษณะแตละ
ลักษณะมีคุณคาทางเศรษฐกิจที่ตางกัน การใหนํ้าหนักหรือความสําคัญของแตละลักษณะจะ
ขึ้นอยูกับวาเมื่อปรับปรุงลักษณะนั้นๆไดแลวหนึ่งหนวยจะมีการตอบแทนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
เทาใด และคาอัตราพันธุกรรม (heritability) และความเขมขนของการคัดเลือก (selection
intensity) ของแตละลักษณะไมเทากัน ทําใหผลตอบสนองตอการคัดเลือกแตกตางกัน
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3. คาเฉลี่ยและปจจัยที่มีผลกระทบตอลักษณะ
คุณสมบัติของประชากรที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ลักษณะทีจ่ ะศึกษาเปนคาที่วัดไดจากลักษณะปรากฏหรือลักษณะการแสดงออกของตัวสัตว ซึ่ง
เปนผลมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งหากสามารถแยกองคประกอบทางพันธุกรรมออก
จากสิ่งแวดลอมหรือปจจัยที่มีผลกระทบตอลักษณะใดๆไดจะมีประโยชนเปนอยางมากในการ
วิเคราะหหาดัชนีการคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุตอไปในอนาคต เนื่องจากเปนองคประกอบ
ทีส่ ามารถถายทอดได ดังนั้น การศึกษาทางดานพันธุกรรมของลักษณะใดลักษณะหนึ่งควรที่จะ
ทราบถึงคาเฉลี่ยและปจจัยที่มีผลกระทบของลักษณะนั้น เพื่อใชเปนตัวเปรียบเทียบสําหรับ
ประชากรที่ทําการศึกษาตอไป
3.1 คาเฉลี่ยของลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจ
3.1.1 คาเฉลี่ยของลักษณะการเจริญเติบโต
(1) คาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน
ในสุกรพันธุลารจไวท รายงานของการศึกษาวิจัยที่มีในประเทศไทย
ตัง้ แตป พ.ศ. 2525 ถึงป พ.ศ. 2538 แนวโนมคาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันมี
คาสูงขึ้น จากการศึกษาและรายงานโดย สุพัตร ฟารุงสาง และ สมชัย จันทรสวาง (2525)
กัญจนะ มากวิจิตร และคณะ (2533) ทีศ่ กึ ษาในสุกรเพศผูและเพศเมีย ไพจิตร อินตรา (2535)
สมโภชน ทับเจริญ และคณะ (2537) ไพจิตร อินตรา และคณะ (2537) เนรมิตร สุขมณี และ
คณะ (2538) พีระพงษ แพงไพรี (2538) พบวา คาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน
มีคาเทากับ 456 , 850.72 , 678.49 , 772.67 , 790.39 , 789.13 , 806 ± 83.35 และ 864.99
กรัมตอวัน ตามลําดับ จะสังเกตเห็นไดในชวงที่ผานมาดังกลาวไดมีการพัฒนาการเลี้ยงสุกรและ
การผลิตจากการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ
เชนเดียวกับในสุกรพันธุแลนดเรซ และ พันธุดูรอค รายงานการศึกษา
ทีม่ ใี นประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2525 ถึงป พ.ศ. 2538 แนวโนมคาเฉลี่ยของอัตราการเจริญ
เติบโตเฉลี่ยตอวันมีคาสูงขึ้น จากการศึกษาและรายงานโดย สุพัตร ฟารุงสาง และ สมชัย
จันทรสวาง (2525) ไพจิตร อินตรา (2535) สมโภชน ทับเจริญและคณะ (2537) ไพจิตร อินตรา
และคณะ (2537) เนรมิตร สุขมณี และคณะ (2538) พีระพงษ แพงไพรี (2538) รายงานวา
คาเฉลีย่ ของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน มีคาเทากับ 491 และ 471 , 767.07 และ 789.45
, 659.31 และ 688.75 , 751.52 และ 767.32 , 807 ± 84.56 และ 776 ± 54.26 , 852.58
และ 795.22 กรัมตอวัน ตามลําดับ จะเห็นไดวาผลของคาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลมาจากการ
พัฒนาการของการเลี้ยงสุกรและการคัดเลือกปรับปรุงพันธุในชวงที่ผานมา
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สวนรายงานการศึกษาในตางประเทศบางสวน ไดรายงานคาเฉลี่ยของ
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันของสุกรพันธุแทคอนขางตํ่า ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 611.78 ±
61.64 และ 608.67 ± 59.81 กรัมตอวัน ในฝูงพันธุแทของสุกรพันธุลารจไวท และ แลนดเรซ
ตามลําดับ (Lopez-Serrano et al., 2000) แตอยางไรก็ตามจากรายงานศึกษาของ Hermesch
และคณะ (2000a) ทีศ่ กึ ษาในฝูงพันธุแทของสุกรพันธุลารจไวทและแลนดเรซเชนเดียวกัน ซึ่ง
ไดแบงการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะลูกสุกรตั้งแต
3-18 สัปดาห และ ตั้งแต 18-22 สัปดาห ซึ่งเปนระยะที่เขาทดสอบพันธุ ไดรายงานคาเฉลี่ยที่
ไดในระยะแรกจะมีคาเทากับ 616.0 ± 80.1 กรัมตอวัน ซึ่งมีคาเฉลี่ยตํ่ากวาทุกรายงานวิจัย
ภายในประเทศ ยกเวนคาเฉลี่ยที่ไดในระยะหลังจะมีคาเฉลี่ยเทากับ 946.0 ± 185.8 กรัมตอวัน
ซึง่ มีคา เฉลี่ยที่สูงกวาทุกรายงานวิจัยภายในประเทศดังกลาว ดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 1
(2) คาเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
ในสุกรพันธุลารจไวท รายงานของการศึกษาวิจัยที่มีในประเทศไทย
ตัง้ แตป พ.ศ. 2525 ถึงป พ.ศ. 2538 แนวโนมคาเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อจะมี
คาตํ่าลง จากการศึกษาและรายงานโดย สุพัตร ฟารุงสาง และ สมชัย จันทรสวาง (2525)
กัญจนะ มากวิจิตร และคณะ (2533) ทีศ่ กึ ษาในสุกรเพศผูและเพศเมีย ไพจิตร อินตรา (2535)
สมโภชน ทับเจริญและคณะ (2537) ไพจิตร อินตรา และคณะ (2537) เนรมิตร สุขมณี
และคณะ (2538) พีระพงษ แพงไพรี (2538) ไดรายงานคาเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนเนื้อ มีคาเทากับ 2.39, 2.15, 2.63, 2.47, 2.41, 2.42, 2.13 ± 0.18 และ 2.22 ตามลําดับ
จะสังเกตเห็นไดวาในชวงที่ผานมา มีการพัฒนาการเลี้ยงสุกรและจากการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ
ทําใหสุกรกินอาหารนอยลงในการนําไปสรางเปนเนื้อ 1 กิโลกรัม
เชนเดียวกับในสุกรพันธุแลนดเรซ และ พันธุดูรอค รายงานการศึกษา
ทีม่ ใี นประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2525 ถึงป พ.ศ. 2538 แนวโนมคาเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อจะมีคาตํ่าลง จากการศึกษาและรายงานโดย สุพัตร ฟารุงสาง และ สมชัย
จันทรสวาง (2525) ไพจิตร อินตรา (2535) สมโภชน ทับเจริญและคณะ (2537) ไพจิตร อินตรา
และคณะ (2537) เนรมิตร สุขมณี และคณะ (2538) พีระพงษ แพงไพรี (2538) ไดรายงาน
คาเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ มีคาเทากับ 2.35 และ 2.24 , 2.43 และ 2.44 ,
2.73 และ 2.54 , 2.50 และ 2.49 , 2.19 ± 0.20 และ 2.55 ± 0.20 , 2.21 และ 2.28 ตามลําดับ
จะเห็นไดวา ผลของคาเฉลี่ยดังกลาว เปนผลมาจากการพัฒนาการเลี้ยงสุกรและการคัดเลือก
ปรับปรุงพันธุในชวงที่ผานมา เชนเดียวกับคาเฉลี่ยที่สูงขึ้นในอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน
ซึ่งจะมีความสอดคลองและเปนไปในทํานองเดียวกัน ดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 2
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(3) คาเฉลี่ยของความหนาไขมันสันหลัง
ในสุกรพันธุลารจไวท รายงานของการศึกษาวิจัยที่มีในประเทศไทย
ตัง้ แตป พ.ศ. 2525 ถึงป พ.ศ. 2538 จากการศึกษาและรายงานโดย สุพัตร ฟารุงสาง และ
สมชัย จันทรสวาง (2525) กัญจนะ มากวิจิตร และคณะ (2533) ทีศ่ กึ ษาในสุกรเพศผูและ
เพศเมีย ไพจิตร อินตรา (2535) สมโภชน ทับเจริญ และคณะ (2537) ไพจิตร อินตรา และคณะ
(2537) เนรมิตร สุขมณี และคณะ (2538) พีระพงษ แพงไพรี (2538) ไดรายงานคาเฉลี่ยของ
ความหนาไขมันสันหลัง มีคาเทากับ 0.52 นิ้ว , 2.27ซม. , 2.07 ซม. , 0.86 นิ้ว , 1.67 ซม. ,
1.68 ซม. , 14.66 ± 2.34 มม. และ 11.75 มม. ตามลําดับ จะเห็นไดวา หนวยที่ใชในการศึกษา
จะถูกกําหนดแตกตางกันไป ตั้งแต มิลลิเมตร (มม.) เซนติเมตร (ซม.) และนิ้ว เปนตน ซึ่งถา
เปรียบเทียบในหนวยเดียวกัน จะพบวาความหนาไขมันสันหลังจะมีแนวโนมที่มีคาเฉลี่ยลดลง
เชนเดียวกับในสุกรพันธุแลนดเรซ และ พันธุดูรอค รายงานการศึกษา
ทีม่ ใี นประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2525 ถึงป พ.ศ. 2538 จากการศึกษาและรายงานโดย สุพัตร
ฟารุงสาง และ สมชัย จันทรสวาง (2525) ไพจิตร อินตรา (2535) สมโภชน ทับเจริญและคณะ
(2537) ไพจิตร อินตรา และคณะ (2537) เนรมิตร สุขมณี และคณะ (2538) พีระพงษ แพงไพรี
(2538) ไดรายงานคาเฉลี่ยของความหนาไขมันสันหลังมีคาเทากับ 0.57 นิว้ และ 0.59 นิ้ว ,
1.65 ซม. และ 1.71 ซม., 0.84 นิ้ว และ 0.84 นิ้ว, 1.68 ซม. และ 1.78 ซม., 14.03 ± 2.79 มม.
และ 15.08 ± 2.09 มม., 11.57 มม. และ 11.72 มม. ตามลําดับ
สวนรายงานการศึกษาในตางประเทศบางสวน ไดรายงานคาเฉลี่ยของ
ความหนาไขมันสันหลังของสุกรพันธุแทจะมีคาเฉลี่ยที่ตํ่ ากวาคาเฉลี่ยที่ทํ าการศึกษาภายใน
ประเทศ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 10.97 ± 1.96 และ 11.00 ± 1.98 มม. ในสุกรพันธุลารจไวทและ
แลนดเรซ ตามลําดับ (Lopez-Serrano et al., 2000) แตอยางไรก็ตาม จากรายงานศึกษาของ
Hermesch และคณะ (2000a) ในสุกรพันธุยอรกเชียร ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 13.10 ± 2.61 มม.
ดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 3
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3.1.2 คาเฉลี่ยของลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
(1) คาเฉลี่ยของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต
ในสุกรพันธุลารจไวท รายงานของการศึกษาวิจัยที่มีในประเทศไทย
จากการศึกษาและรายงานโดย สุวัฒน รัตนรณชาติ และ ปกรณ ภูประเสริฐ (2529) ปกรณ
ภูประเสริฐ และคณะ (2536) สุวิทย อโนทัยสินทวี (2537) อํานาจ เกตุใหม และคณะ
(2537ก,ค) ธวัชชัย อินทรตุล และ พัชรินทร สนธิไพโรจน (2539) ปกรณ ภูประเสริฐ และคณะ
(2539) ที่ทําการศึกษาในสุกรพันธุลารจไวทที่นําเขาจากประเทศนอรเวย (NLW) และ สุกรที่
เลี้ยงอยูเดิม (LW) และ เทิดศักดิ์ อินทรักษ และคณะ (2541) ไดรายงานคาเฉลี่ยของจํานวนลูก
แรกเกิดมีชีวิต มีคาเทากับ 7.88 , 10.15 ± 2.72 , 8.50 ± 0.26 , 9.33 ± 2.67 , 9.83 ,
9.43 ± 4.10 , 11.00 ± 2.45 และ 8.84 ± 0.294 ตัวตอครอก ตามลําดับ สวนบางรายงานการ
ศึกษาในตางประเทศ Boesch และคณะ (1998) และ Due และคณะ (1998) ไดรายงานคาเฉลี่ย
ของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต มีคาเทากับ 9.89 ± 2.99 และ 9.06 ± 0.01 ตัวตอครอก ตาม
ลําดับ สวนในสุกรพันธุยอรกเชียร Culbertson และคณะ (1998) และ Hoang และ
Sivarajasingam (1998) ศึกษาสุกรพันธุยอรกเชียรในประเทศเวียดนาม ไดรายงานคาเฉลี่ย
ของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตมีคาเทากับ 10.21 ± 2.8 และ 9.50 ± 0.18 ตัวตอครอก ตามลําดับ
ในสุกรพันธุแลนดเรซ รายงานของการศึกษาวิจัยที่มีในประเทศไทย
จากการศึกษาและรายงานโดย ปกรณ ภูประเสริฐ และคณะ (2536) สุวิทย อโนทัยสินทวี
(2537) ธวัชชัย อินทรตุล และพัชรินทร สนธิไพโรจน (2539) ปกรณ ภูประเสริฐ และคณะ
(2539) ที่ทําการศึกษาในสุกรพันธุแลนดเรซที่นําเขาจากประเทศนอรเวย (NLR) และ สุกรที่
เลี้ยงอยูเดิม (LR) เทิดศักดิ์ อินทรักษ และคณะ (2541) และ จิรพรรณ นพวงศ ณ อยุธยา และ
คณะ (2543) ไดรายงานคาเฉลี่ยของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต มีคาเทากับ 9.96 ± 2.56 ,
8.06 ± 0.22 , 9.56 , 9.56 ± 2.90 , 7.50 ± 3.05 , 8.47 ± 0.321 และ 9.09 ± 2.65
ตัวตอครอก ตามลําดับ สวนบางรายงานการศึกษาในตางประเทศ Boesch และคณะ (1998)
และ Hoang และ Sivarajasingam (1998) ไดรายงานคาเฉลี่ยของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต
มีคาเทากับ 9.68 ± 3.16 และ 9.31 ± 0.21 ตัวตอครอก ตามลําดับ
ในสุกรพันธุดูรอค รายงานของการศึกษาวิจัยที่มีในประเทศไทย จาก
การศึกษาและรายงานโดย ปกรณ ภูประเสริฐ และคณะ (2536) สุวิทย อโนทัยสินทวี (2537)
ธวัชชัย อินทรตุล และ พัชรินทร สนธิไพโรจน (2539) และ เทิดศักดิ์ อินทรักษ และคณะ
(2541) ไดรายงานคาเฉลี่ยของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตมีคาเทากับ 7.89 ± 2.91 , 7.27 ± 0.38
, 7.83 และ 7.99 ± 0.301 ตัวตอครอก ตามลําดับ สวนบางรายงานการศึกษาในตางประเทศ
Hoang และ Sivarajasingam (1998) ไดรายงานคาเฉลี่ยของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตมีคา
เทากับ 8.82 ± 0.29 ตัวตอครอก ดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 4
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(2) คาเฉลี่ยของนํ้าหนักแรกเกิด
ในสุกรพันธุลารจไวท รายงานของการศึกษาวิจัยที่มีในประเทศไทย
จากการศึกษาและรายงานโดย อํานาจ เกตุใหม และคณะ (2537ก,ค) ธวัชชัย อินทรตุล และ
พัชรินทร สนธิไพโรจน (2539) ปกรณ ภูประเสริฐ และคณะ (2539) ที่ทําการศึกษาในสุกรพันธุ
ลารจไวทที่นําเขาจากประเทศนอรเวย (NLW) และสุกรที่เลี้ยงอยูเดิม (LW) เทิดศักดิ์ อินทรักษ
และคณะ (2541) และ จิรพรรณ นพวงศ ณ อยุธยา และคณะ (2543) ไดรายงานคาเฉลี่ยของ
นํ้าหนักแรกเกิด มีคาเทากับ 13.20 ± 3.77 , 12.97 , 13.51 ± 5.64 , 14.46 ± 2.55 ,
10.61 ± 0.378 และ 14.57 ± 4.23 กิโลกรัมตอครอก ตามลําดับ สวนในสุกรพันธุยอรกเชียร
Hoang และ Sivarajasingam (1998) ไดรายงานคาเฉลี่ยของนํ้าหนักแรกเกิด มีคาเทากับ
13.07 ± 0.21 กิโลกรัมตอครอก
ในสุกรพันธุแลนดเรซ รายงานของการศึกษาวิจัยที่มีในประเทศไทย
จากการศึกษาและรายงานโดย ธวัชชัย อินทรตุล และพัชรินทร สนธิไพโรจน (2539) ปกรณ
ภูประเสริฐ และคณะ (2539) ที่ทําการศึกษาในสุกรพันธุแลนดเรซที่นําเขาจากประเทศนอรเวย
(NLR) และ สุกรที่เลี้ยงอยูเดิม (LR) และ เทิดศักดิ์ อินทรักษ และคณะ (2541) ไดรายงาน
คาเฉลี่ยของนํ้าหนักแรกเกิด มีคาเทากับ 10.73 , 14.95 ± 4.68 , 11.70 ± 5.60 และ 11.52 ±
0.412 กิโลกรัมตอครอก ตามลําดับ สวนบางรายงานการศึกษาในตางประเทศ Hoang และ
Sivarajasingam (1998) ไดรายงานคาเฉลี่ยของนํ้าหนักแรกเกิด มีคาเทากับ 13.08 ± 0.23
กิโลกรัมตอครอก
สวนในสุกรพันธุดูรอค รายงานของการศึกษาวิจัยที่มีในประเทศไทย
จากการศึกษาและรายงานโดย อํานาจ เกตุใหม และคณะ (2537ข) ธวัชชัย อินทรตุล และ
พัชรินทร สนธิไพโรจน (2539) ประภาส มหินชัย และคณะ (2539) ที่ทําการศึกษาขอมูลของ
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง จ.สระบุรี สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุสุกรนครราชสีมา
และ ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี และ เทิดศักดิ์ อินทรักษ และคณะ (2541) ได
รายงานคาเฉลี่ยของนํ้าหนักแรกเกิด มีคาเทากับ 12.46 ± 3.60 , 10.73 , 11.25 ± 0.63 ,
16.21 ± 0.61 , 12.92 ± 0.78 และ 10.92 ± 0.388 กิโลกรัมตอครอก ตามลําดับ สวนบาง
รายงานการศึกษาในตางประเทศ Hoang และ Sivarajasingam (1998) ไดรายงานคาเฉลี่ยของ
นํ้าหนักแรกเกิดมีคาเทากับ 12.99 ± 0.35 กิโลกรัมตอครอก ดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 5
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(3) คาเฉลี่ยของจํานวนลูกหยานม
ในสุกรพันธุลารจไวท รายงานของการศึกษาวิจัยที่มีในประเทศไทย
จากการศึกษาและรายงานโดย สุวัฒน รัตนรณชาติ และ ปกรณ ภูประเสริฐ (2529) สุวิทย
อโนทัยสินทวี (2537) อํานาจ เกตุใหม และคณะ (2537 ก,ค) เทิดศักดิ์ อินทรักษ และคณะ
(2541) และ จิรพรรณ นพวงศ ณ อยุธยา และคณะ (2543) ไดรายงานคาเฉลี่ยของจํานวน
ลูกหยานมมีคาเทากับ 6.08 , 7.20 ± 0.25 , 8.05 ± 6.67 , 7.95 ± 0.283 , และ 8.24 ± 2.52
ตัวตอครอก ตามลําดับ
ในสุกรพันธุแลนดเรซ รายงานของการศึกษาวิจัยที่มีในประเทศไทย
จากการศึกษาและรายงานโดย สุวทิ ย อโนทัยสินทวี (2537) และ เทิดศักดิ์ อินทรักษ และคณะ
(2541) ไดรายงานคาเฉลี่ยของจํานวนลูกหยานมมีคาเทากับ 7.60 ± 0.22 และ 7.60 ± 0.308
ตัวตอครอก ตามลําดับ
สวนในสุกรพันธุดูรอค รายงานของการศึกษาวิจัยที่มีในประเทศไทย
จากการศึกษาและรายงานโดย สุวิทย อโนทัยสินทวี (2537) อํานาจ เกตุใหม และคณะ
(2537ข) ประภาส มหินชัย และคณะ (2539) ที่ทําการศึกษาขอมูลของศูนยวิจัยและบํารุง
พันธุส ตั วทับกวาง จ.สระบุรี , สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุสุกรนครราชสีมา และ ศูนยวิจัยและ
บํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี และ เทิดศักดิ์ อินทรักษ และคณะ (2541) ไดรายงานคาเฉลี่ยของ
จํานวนลูกหยานมมีคาเทากับ 6.02 ± 0.38 , 7.44 ± 2.35 , 7.01 ± 0.40 , 7.98 ± 0.36 ,
7.50 ± 0.05 และ 6.87 ± 0.290 ตัวตอครอก ตามลําดับ ดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 6
(4) คาเฉลี่ยของนํ้าหนักลูกหยานม
ในสุกรพันธุลารจไวท รายงานของการศึกษาวิจัยที่มีในประเทศไทย
จากการศึกษาและรายงานโดย อํานาจ เกตุใหม และคณะ (2537ก,ค) ธวัชชัย อินทรตุล และ
พัชรินทร สนธิไพโรจน (2539) ปกรณ ภูประเสริฐ และคณะ (2539) ที่ทําการศึกษาในสุกรพันธุ
ลารจไวทที่นําเขาจากประเทศนอรเวย (NLW) และสุกรที่เลี้ยงอยูเดิม (LW) เทิดศักดิ์ อินทรักษ
และคณะ (2541) และ จิรพรรณ นพวงศ ณ อยุธยา และคณะ (2543) ไดรายงานคาเฉลี่ยของ
นํ้าหนักลูกหยานมมีคาเทากับ 38.57 ± 13.40 , 36.61 , 42.86 ± 20.45 , 35.24 ± 8.50 ,
39.49 ± 1.467 และ 42.45 ± 13.17 กิโลกรัมตอครอก ตามลําดับ สวนในสุกรพันธุยอรกเชียร
Culbertson และคณะ (1998) ไดรายงานคาเฉลี่ยของนํ้าหนักลูกหยานม มีคาเทากับ 56.0 ±
14.7 กิโลกรัมตอครอก ตามลําดับ
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ในสุกรพันธุแลนดเรซ รายงานของการศึกษาวิจัยที่มีในประเทศไทย
จากการศึกษาและรายงานโดย ธวัชชัย อินทรตุล และพัชรินทร สนธิไพโรจน (2539) ปกรณ
ภูประเสริฐ และคณะ (2539) ที่ทําการศึกษาในสุกรพันธุแลนดเรซที่นําเขาจากประเทศนอรเวย
(NLR) และ สุกรที่เลี้ยงอยูเดิม (LR) และ เทิดศักดิ์ อินทรักษ และคณะ (2541) ไดรายงาน
คาเฉลี่ยของนํ้าหนักลูกหยานม มีคาเทากับ 37.82 , 41.04 ± 20.22 , 27.75 ± 13.68 และ
41.14 ± 1.598 กิโลกรัมตอครอก ตามลําดับ
สวนในสุกรพันธุดูรอค รายงานของการศึกษาวิจัยที่มีในประเทศไทย
จากการศึกษาและรายงานโดย ธวัชชัย อินทรตุล และ พัชรินทร สนธิไพโรจน (2539) อํานาจ
เกตุใหม และคณะ (2537ข) ประภาส มหินชัย และคณะ (2539) ที่ทําการศึกษาขอมูลของ
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง จ.สระบุรี , สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุสุกรนครราชสีมา
และ ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี และ เทิดศักดิ์ อินทรักษ และคณะ (2541)
ไดรายงานคาเฉลี่ยของนํ้าหนักลูกหยานม มีคาเทากับ 26.31 , 33.51 ± 12.33 , 33.47 ± 2.02
, 39.17 ± 1.95 , 35.54 ± 2.48 และ 35.69 ± 1.505 กิโลกรัมตอครอก ตามลําดับ ดังแสดงใน
ตารางภาคผนวกที่ 7
3.2 ปจจัยที่มีผลกระทบตอลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจ
3.2.1 ปจจัยที่มีผลกระทบตอลักษณะการเจริญเติบโต
อิทธิพลของพันธุและกลุมพันธุ จากการตรวจเอกสารงานวิจัยดังแสดงใน
ตารางภาคผนวกที่ 1, 2 และ 3 จะเห็นไดวา พันธุจะเปนสาเหตุหลักของความแปรปรวนในกลุม
ลักษณะการเจริญเติบโต (จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ, 2543) อิทธิพลของพันธุถือเปนอิทธิพลของ
ปจจัยคงที่ปจจัยหนึ่งซึ่งมีความสําคัญตอลักษณะการเจริญเติบโต โดยพบวาสุกรแตละพันธุจะ
แสดงความสามารถในลักษณะการเจริญเติบโตไดแตกตางกันไป (พีระพงษ แพงไพรี, 2538 ;
ไพจิตร อินตรา, 2535 ; ไพจิตร อินตรา และคณะ, 2537 ; สมโภชน ทับเจริญ และคณะ, 2537;
ศรีสุวรรณ ชมชัย และคณะ, 2541 ; Park et al.,1994)
อิทธิพลของเพศ สุกรเพศผูจะมีลักษณะการเจริญเติบโต ไดแก อัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน และ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ที่มีความแตกตางไปจากสุกรเพศ
เมียอยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) โดยสุกรเพศผูจะมีลักษณะที่ดีกวาสุกรเพศเมียทั้งสองลักษณะ
สวนในลักษณะความหนาไขมันสันหลัง รายงานวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (พีระพงษ แพงไพรี, 2538 ; เทิดศักดิ์ อินทรักษ และคณะ, 2539)
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อิทธิพลของปและฤดูกาลที่มีความแตกตางกัน เนื่องจากสุกรเกิดภาวะเครียด
จากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ ทําใหมีผลกระทบตอลักษณะการเจริญ
เติบโตไดโดยตรง อิทธิพลของปที่ทําการทดสอบพันธุถือเปนอิทธิพลของปจจัยคงที่ปจจัยหนึ่ง
ซึ่งมีความสําคัญตอลักษณะการเจริญเติบโต (ไพจิตร อินตรา และคณะ, 2537 ; ศรีสุวรรณ
ชมชัย และคณะ, 2541 ; Nibe et al., 1992 ; พีระพงษ แพงไพรี, 2538 ; สมโภชน ทับเจริญ
และคณะ, 2537 ; เนรมิตร สุขมณี และคณะ, 2538 ; Park et al., 1994)
นอกจากนั้น อิทธิพลของอายุและนํ้าหนักเริ่มตนการทดสอบและระยะเวลาใน
การทดสอบ (สัจจา ระหวางสุข, 2527) จะมีความแตกตางกันไปเปนรายตัว ซึ่งอาจสงผลตอ
ลักษณะการเจริญเติบโตที่แตกตางกันไดเชนเดียวกัน
3.2.2 ปจจัยที่มีผลกระทบตอลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
ลักษณะทางสมรรถภาพทางการสืบพันธุมักเกี่ยวของและถูกควบคุมโดยระบบ
ฮอรโมนเพศ เชน การตกไข , การเปนสัด , การฝงตัวของตัวออน , การคลอด ตลอดจนการ
ผลิตและใหนมลูกแตยังมีปจจัยอื่นๆที่มาจากการจัดการและสิ่งแวดลอมเขามามีบทบาทที่สําคัญ
เปนอยางมาก
เนื่องมาจากคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุจะมี
คาประมาณที่ตํ่า (ตารางภาคผนวกที่ 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 และ 14) จึงทําใหอิทธิพลของ
สิ่งแวดลอมและการจัดการจะมีความสําคัญมากกวาอิทธิพลทางดานพันธุกรรม
อิทธิพลของพันธุและกลุมพันธุ จะมีความสําคัญเปนอยางมากตอลักษณะทาง
สมรรถภาพทางการสืบพันธุ หากทําการศึกษาในประชากรที่มีมากกวาพันธุหรือกลุมพันธุเพียง
กลุมเดียว (ปกรณ ภูประเสริฐ และคณะ, 2536 ; สุวิทย อโนทัยสินทวี, 2537 ; ธวัชชัย
อินทรตุล และ พัชรินทร สนธิไพโรจน, 2539 ; เทิดศักดิ์ อินทรักษ และคณะ, 2541 ; Roehe
and Kennedy, 1995 ; Hermesch et al., 2000a )
อิทธิพลของปและฤดูกาลที่มีความแตกตางกัน เนื่องจากสุกรเกิดภาวะเครียด
จากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ จึงสงผลกระทบตอความสมดุลยของ
ฮอรโมนเพศในรางกายของแมสุกรที่เกิดความผันแปรจากระดับปกติ ทําใหมีผลตอลักษณะการ
แสดงออกทางสมรรถภาพทางการสืบพันธุของแมสุกร (อํานาจ เกตุใหม และคณะ, 2537ก,ข,ค
; ประชุม อินทรโชติ และคณะ, 2537 ; Roehe and Kennedy, 1995 ; Boesch et al ., 1998 ;
Alfonso et al., 1999) อยางไรก็ตาม มีบางรายงานวิจัยที่พบวาฤดูกาลไมมีผลตอลักษณะ
ทางสมรรถภาพทางการสืบพันธุของสุกรแตอยางใด (ปกรณ ภูประเสริฐ และคณะ, 2536 ;
ธวัชชัย อินทรตุล และ พัชรินทร สนธิไพโรจน, 2539) ปและฤดูกาลจะไมมีผลตอลักษณะ
สมรรถภาพทางการสืบพันธุสุกรแตอยางใด (สุวทิ ย อโนทัยสินทวี, 2537 ; ประภาส มหินชัย
และคณะ, 2539)
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อิทธิพลของลําดับครอกที่คลอด พบวา จะมีทั้งที่มีผลตอลักษณะการแสดงออก
ทางสมรรถภาพทางการสืบพันธุของสุกร (ปกรณ ภูประเสริฐ และคณะ, 2536 ; อํานาจ
เกตุใหม และคณะ, 2537ก, ข, ค ; ประชุม อินทรโชติ และคณะ, 2537 ; ไพจิตร อินตรา และ
คณะ, 2538 ; ธวัชชัย อินทรตุล และ พัชรินทร สนธิไพโรจน, 2539 ; ประภาส มหินชัย และ
คณะ, 2539 ; Boesch et al., 1998) และไมมีผลตอลักษณะการแสดงออกทางสมรรถภาพ
การสืบพันธุของสุกร (สุวทิ ย อโนทัยสินทวี, 2537)
นอกจากนั้น อิทธิพลของสถานที่ ยูนิต หรือ ฝูง, อายุเมื่อใหลูกครอกแรก,
ระยะเวลาที่คลอด,ชวงเวลาที่คลอด,จํานวนครั้งในการผสมเทียมตอรอบการเปนสัด,เปอรเซ็นต
การเกิดเลือดชิดเปนอิทธิพลที่มีคานอย ซึ่งมีผลตอลักษณะการแสดงออกทางสมรรถภาพทาง
การสืบพันธุของสุกรโดยขึ้นอยูกับลักษณะของแตละประชากร

4. คาพื้นฐานทางพันธุกรรม (genetic parameters)
ลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจของสุกรที่มีความสําคัญดังที่กลาวมาแลวนั้น สามารถใช
คาพารามิเตอรของลักษณะนั้นๆมาเปนตัวบงชี้ลักษณะของประชากรได โดยคาพื้นฐานทาง
พันธุกรรมที่มีความสําคัญมีดังตอไปนี้ คือ คาอัตราพันธุกรรม (h2) คาความแปรปรวนรวม
(covariance) และคาสหสัมพันธ (correlation) คาความแปรปรวนที่เกิดเนื่องจากอํานาจของยีน
แบบรวมสะสม หรือคุณคาการผสมพันธุ (breeding value) หรือการประมาณคาความแตกตาง
ของลูก (expected progeny difference) (Costa et al., 1987)
คาพื้นฐานทางพันธุกรรมเหลานี้ไดรับความสนใจในฐานะที่เปนขอสรุปดานปริมาณของ
การถายทอดลักษณะเปนคาที่บงบอกถึงลักษณะที่เราตองการวาจะสามารถถายทอดผานทาง
พันธุกรรมไดมากนอยเพียงใด และยังบอกไดวาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะที่
สนใจมีคาพื้นฐานทางพันธุกรรมดังกลาวเพียงพอหรือไมที่จะคัดเลือกอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นอาจจะบอกไดวาควรเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกเปนแบบอื่นหรือไม (นลินี อิ่มบุญตา,
2539) ในการคัดเลือกลักษณะตางๆที่จะทําการปรับปรุงและการสรางดัชนีการคัดเลือกจะตอง
อาศัยคาพื้นฐานทางพันธุกรรมเหลานี้จึงตองมีการประมาณคาเหลานี้ควบคูไปดวย เนื่องจาก
ความแปรปรวนของลักษณะในแตละแหงมีความแตกตางกัน
คาพื้นฐานทางพันธุกรรมจึงมี
ความแตกตางกันในแตละครั้งของการศึกษา
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4.1 คาอัตราพันธุกรรม ( heritability, h2)
คาอัตราพันธุกรรม โดยทั่วไปหมายถึง สัดสวนความแปรปรวนของลักษณะปรากฏ
อันเนื่องมาจากความแปรปรวนของพันธุกรรมหรืออาจกลาวไดวาเปนคาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของความสามารถทางพันธุ กรรมตอลักษณะปรากฏซึ่ งคาอั ต ราพันธุกรรมที่ใ ชใน
การปรับปรุงพันธุเปนคาอัตราพันธุกรรมอยางแคบ (heritability in narrow sense) ซึ่งเปน
สัดสวนของความแปรปรวนที่มีผลเนื่องมาจากยีนแบบบวกสะสมหรือคุณคาการผสมพันธุ
ตอความแปรปรวนของลักษณะปรากฏ โดยมีสูตรในการคํานวณดังนี้

σ a2
h = 2
σ a + σ e2
2

……………………(2.1)

σ a2
h = 2
2
2 ....……………………....(2.2)
σ a +σ p +σ e
2

คาอัตราพันธุกรรมถือวาเปนคุณสมบัติเฉพาะของลักษณะหนึ่งของสัตวแตละชนิดที่อยู
ในประชากรหนึ่งภายใตสภาพแวดลอมหนึ่งเทานั้น หากตองการนําคาอัตราพันธุกรรมที่ไดจาก
การประเมินในประชากรอื่นมาใชในการปรับปรุงพันธุกับอีกประชากรหนึ่ง จําเปนตองพิจารณา
ความคลายคลึงกันของประชากรและสภาพแวดลอมดวย (Falconer and Mackay, 1996) โดย
ทัว่ ไป คาอัตราพันธุกรรมจะมีความแตกตางกันไปตามกลุมประชากร และ วิธีการศึกษา ระดับ
ของคาอัตราพันธุกรรมในทางทฤษฎีมีคาไดตั้งแต 0 ถึง 1 (สมชัย จันทรสวาง, 2530) ซึ่ง
สามารถจําแนกออกเปนกลุมไดดังนี้ ลักษณะที่มีคาอัตราพันธุกรรมระดับสูง (>0.5) คาอัตรา
พันธุกรรมระดับปานกลาง (0.2-0.5) และ คาอัตราพันธุกรรมระดับตํ่า (<0.2) (จันทรจรัส
เรี่ยวเดชะ, 2534)
4.1.1 คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโต
คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโต เชน อัตราการเจริญเติบโต
เฉลีย่ ตอวัน , อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และ ความหนาไขมันสันหลัง โดยใชวิธีการ
วิเคราะหที่แตกตางกันซึ่งไดมีการตรวจเอกสารกันอยางมากมาย โดยจะจําแนกตามลักษณะ
ตางๆ ไดดังนี้
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(1) คาอัตราพันธุกรรมของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน
สัจจา ระหวางสุข (2527) ไดทําการตรวจเอกสารงานวิจัยทั้งภายใน
ประเทศและตางประเทศ ตั้งแตป ค.ศ. 1944 ถึง ป ค.ศ. 1982 รายงานวา คาอัตราพันธุกรรม
ของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน สามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ คาอัตราพันธุกรรม
ระดับตํ่า มีคาอยูระหวาง 0.02 ถึง 0.25 จํานวน 20 คา คาอัตราพันธุกรรมระดับปานกลาง
มีคาอยูระหวาง 0.26 ถึง 0.55 จํานวน 32 คา และคาอัตราพันธุกรรมระดับสูง มีคาอยูระหวาง
0.60 ถึง 1.37 จํานวน 8 คา และจากการตรวจเอกสารตั้งแต ป ค.ศ. 1967 ถึง ป ค.ศ. 1986
โดยเทพศิรินทร เพ็ชรินทร (2533) รายงานวา คาอัตราพันธุกรรมของอัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยตอวันจะมีคาอยูระหวาง 0.105 - 0.680 นอกจากนั้น จากการตรวจเอกสารของจันทรจรัส
เรีย่ วเดชะ (2534) สมชัย จันทรสวาง (2530) Nicholas (1987) Willis (1991) Pond และ
Maner (1984) รายงานวา คาอัตราพันธุกรรมของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันจะมีคาอยู
ในชวงระหวาง 0.21 ถึง 0.40 ซึ่งถือไดวาเปนคาอัตราพันธุกรรมที่อยูในชวงระดับตํ่าจนถึง
ปานกลาง คาประมาณอัตราพันธุกรรมของรายงานวิจัยตางๆดังกลาวขางตน เปนการประมาณ
คาโดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบของความแปรปรวน หรือ วิธีการประมาณคาจากสมการ
ถดถอยในแบบตางๆ
แตรายงานวิจัยในปจจุบัน ไดมีการพัฒนาโดยการนําโมเดลตางๆมา
วิเคราะหและประมาณคาองคประกอบของความแปรปรวนและคุณคาการผสมพันธุดวยวิธีแบบ
Restricted Maximum Likelihood (REML) และ Best Linear Unbiased Prediction (BLUP)
มากยิ่งขึ้น งานวิจัยบางสวนที่ไดใชวิธีการดังกลาวมาประมาณคาอัตราพันธุกรรม ในสุกรพันธุ
ลารจไวท ไดคาประมาณเทากับ 0.30 (Ducos et al.,1993) 0.24 (Johnson et al.,1999 a, b)
0.41 ± 0.01 (Lopez-Serrano et al., 2000) และ 0.10 ± 0.05 (Hermesch et al., 2000 a, b)
สวนในสุกรพันธุแลนดเรซไดคาประมาณเทากับ 0.34 (Ducos et al.,1993) 0.24 (Ten Napel
et al., 1998) 0.29 ± 0.01 (Lopez-Serrano et al., 2000) 0.48 ± 0.09 (Hermesch et al.,
2000 a) และ 0.44 ± 0.03 (ปกรณ ภูประเสริฐ และคณะ, 2541) และ ทั้งสุกรพันธุลารจไวทและ
แลนดเรซ ไดคาประมาณเทากับ 0.27 ± 0.06 (Hermesch et al., 1998) และ 0.23 - 0.34
(Ferraz and Johnson ,1993) เปนตน ดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 8
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(2) คาอัตราพันธุกรรมของอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
สัจจา ระหวางสุข (2527) ไดทําการตรวจเอกสารงานวิจัยทั้งภายใน
ประเทศและตางประเทศ ตั้งแต ป ค.ศ. 1965 ถึง ป ค.ศ. 1980 รายงานวา คาอัตราพันธุกรรม
ของอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ สามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ คาอัตราพันธุกรรม
ระดับตํ่า มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 0.23 จํานวน 7 คา คาอัตราพันธุกรรมระดับปานกลางมีคาอยู
ระหวาง 0.32 ถึง 0.54 จํานวน 7 คา และ คาอัตราพันธุกรรมระดับสูงมีคาอยูระหวาง 0.61 ถึง
0.78 จํานวน 5 คา นอกจากนั้น จากการตรวจเอกสารของ จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ (2534)
สมชัย จันทรสวาง (2530) Nicholas (1987) Willis (1991) Pond และ Maner (1984) รายงาน
วา คาอัตราพันธุกรรมของอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อจะมีคาอยูในชวงระหวาง 0.20 ถึง
0.48 ซึ่งถือไดวาเปนคาอัตราพันธุกรรมที่อยูในชวงปานกลาง ทําใหการคัดเลือกลักษณะนี้จะได
ผลดีและเร็วพอสมควร โดยสวนใหญมักที่จะทําการคัดเลือกอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
ควบคูไ ปกับอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน ซึ่งลักษณะทั้งสองมีความสัมพันธไปในแนวทาง
เดียวกัน (positive correlation) คือ สุกรที่โตเร็วมักมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อที่ดีดวย
(รณชัย สิทธิไกรพงศ, 2540) คาประมาณอัตราพันธุกรรมของรายงานวิจัยตางๆดังกลาว
ขางตน เปนการประมาณคาโดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบของความแปรปรวน หรือ โดย
ใชวิธีการประมาณคาจากสมการถดถอยแบบตางๆ
แตรายงานวิจัยในปจจุบัน ไดมีการพัฒนาโดยการนําโมเดลตางๆมา
วิเคราะหและประมาณคาองคประกอบของความแปรปรวนและคุณคาการผสมพันธุดวยวิธีแบบ
Restricted Maximum Likelihood (REML) และ Best Linear Unbiased Predictions (BLUP)
มากยิ่งขึ้น งานวิจัยบางสวนที่ไดใชวิธีการดังกลาวประมาณคาอัตราพันธุกรรม ในสุกรพันธุ
ลารจไวทไดคาประมาณเทากับ 0.64 (Ducos et al.,1993) 0.15 ± 0.04 (Hermesch et al.,
2000 a, b) และ 0.16 (Johnson et al., 1999 a, b) ในสุกรพันธุแลนดเรซ ไดคาประมาณ
เทากับ 0.56 (Ducos et al.,1993) และ 0.54 ± 0.13 (ปกรณ ภูประเสริฐ และคณะ, 2541)
เปนตน ดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 9
(3) คาอัตราพันธุกรรมของความหนาไขมันสันหลัง
สัจจา ระหวางสุข (2527) ไดทําการตรวจเอกสารงานวิจัยทั้งภายใน
ประเทศและตางประเทศ ตั้งแต ป ค.ศ. 1947 ถึง ป ค.ศ. 1982 รายงานวา คาอัตราพันธุกรรม
ของความหนาไขมันสันหลัง สามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ คาอัตราพันธุกรรมระดับตํ่า
มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 0.25 จํานวน 18 คา คาอัตราพันธุกรรมระดับปานกลาง มีคาอยู
ระหวาง 0.28 ถึง 0.55 จํานวน 26 คา และ คาอัตราพันธุกรรมระดับสูง มีคาอยูระหวาง 0.56
ถึง 0.87 จํานวน 22 คา และจากการตรวจเอกสารตั้งแต ป ค.ศ. 1967 ถึง ป ค.ศ. 1988 โดย
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เทพศิรินทร เพ็ชรินทร (2533) รายงานวา คาอัตราพันธุกรรมของความหนาไขมันสันหลัง จะมี
คาอยูระหวาง 0.09 – 0.88 จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ(2534) รายงานวาคาอัตราพันธุกรรมของ
ความหนาไขมันสันหลังจะมีคาอยูในชวงระหวาง 0.40 ถึง 0.50 ซึง่ ถือวาเปนคาอัตราพันธุกรรม
ที่อยูในชวงระดับปานกลางจนถึงสูงแสดงวาเปนลักษณะที่ไดรับอิทธิพลจากพันธุกรรมสามารถ
ทําการปรับปรุงพันธุใหสําเร็จไดโดยการคัดเลือก (Falconer and Mackay, 1996) คาประมาณ
อัตราพันธุกรรมของรายงานวิจัยตางๆดังกลาวขางตน
เปนการประมาณคาโดยใชวิธีการ
วิเคราะหองคประกอบของความแปรปรวน หรือ โดยใชวิธีการประมาณคาจากสมการถดถอย
แตรายงานวิจัยในปจจุบัน ไดมีการพัฒนาโดยการนําโมเดลตางๆ มา
วิเคราะหประมาณคาองคประกอบของความแปรปรวนและคุณคาการผสมพันธุดวยวิธีแบบ
Restricted Maximum Likelihood (REML) และ Best Linear Unbiased Predictions (BLUP)
มากยิ่งขึ้น งานวิจัยบางสวนที่ไดใชวิธีการดังกลาวประมาณคาอัตราพันธุกรรม ไดคาประมาณ
เทากับ 0.44 ± 0.05 (นลินี อิ่มบุญตา, 2539) 0.43 ± 0.06 และ 0.27 ± 0.05 (Hermesch
et al., 2000a) 0.42 (Vidovic and Lehocki, 1998) 0.53 (Gibson et al.,1998) ในสุกรพันธุ
ลารจไวทไดคาประมาณเทากับ 0.36 (Johnson et al.,1999a, b) 0.40 ± 0.01 (LopezSerrano et al., 2000) 0.10 ± 0.05 และ 0.27 ± 0.08 (Hermesch et al., 2000a)
0.436 ± 0.009 (Culbertson et al.,1998) ในสุกรพันธุแลนดเรซ ไดคาประมาณเทากับ
0.41 ± 0.02 (Lopez-Serrano et al., 2000) 0.48 ± 0.09 และ 0.57 ± 0.09 (Hermesch et al.,
2000 a, b) ดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 10
4.1.2 คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ (reproductive
traits) โดยทั่วไปมีคาอัตราพันธุกรรมที่ตํ่า หมายความวาเปนลักษณะที่ไดรับอิทธิพลจากสภาพ
แวดลอมมากกวาอิทธิพลจากพันธุกรรม (Falconer and Mackay, 1996) จากการตรวจเอกสาร
พบวา มีหลายรายงานไดแสดงคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุที่มี
ความแตกตางกันไป เนื่องมาจากทําการศึกษาในประชากรและใชวิธีการศึกษาที่ตางกัน
(1) คาอัตราพันธุกรรมของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต
จากการตรวจเอกสารรายงานค า อั ต ราพั น ธุ ก รรมของจํ านวนลู ก
แรกเกิดมีชีวิตโดยทั่วไปจะมีคาอัตราพันธุกรรมที่ตํ่า
จากการรายงานคาประมาณดังกลาว
ภายในประเทศ ธวัชชัย อินทรตุล และ พัชรินทร สนธิไพโรจน (2539) ไดศึกษาคาอัตรา
พันธุกรรมและแนวโนมทางพันธุกรรม โดยศึกษาขอมูลจากแมสุกรพันธุลารจไวท , แลนดเรซ
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และดูรอค ที่ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม โดยคาอัตราพันธุกรรมและแนวโนมทาง
พันธุกรรมที่วิเคราะหไดมีคาเทากับ 0.08 และ 0.01 ตัวตอป ตามลําดับ แตอํานาจ เกตุใหม
และคณะ (2537ก,ข) ไดทําการศึกษาในสุกรพันธุลารจไวท และดูรอค ที่ศูนยวิจัยและบํารุง
พันธุสัตวทับกวาง จ.สระบุรี ไดคาอัตราพันธุกรรมโดยประมาณ เทากับ 0.50 ± 0.17 และ
0.25 ± 0.15 ตามลําดับ ซึ่งคาประมาณไดมีคาคอนขางสูงมาก และเมื่อวิเคราะหหาคุณคาการ
ผสมพันธุ พบวาคาประมาณที่ไดจะอยูในชวง –1.32 ถึง 19.07 และ 6.12 ถึง 22.17 ซึ่งมี
คาเฉลี่ยของคุณคาการผสมพันธุเทากับ 9.18 และ 12.31 ตามลําดับ สวนแนวโนมทาง
พันธุกรรมที่วิเคราะหไดมีคาเทากับ 0.01 ± 0.01 (อํานาจ เกตุใหม และคณะ , 2537ค)
0.02 ± 0.01 (ประชุม อินทรโชติและคณะ , 2537) ตัวตอป ตามลําดับ จากที่กลาวมานั้นวิธีการ
ทีใ่ ชวิเคราะหเปนแบบ full sib analysis ตามวิธีการของ Becker (1967) ซึง่ ในปจจุบันจะใชการ
วิเคราะหแบบ REML โดยใชโมเดลของตัวสัตวแทน จะไดคาประมาณของอัตราพันธุกรรม
มีคา เทากับ 0.140 และไดคาคุณคาการผสมพันธุอยูระหวาง –1.303 ถึง 1.389 ตัวตอป
(จิรพรรณ นพวงศ ณ อยุธยา และคณะ , 2543)
สําหรับงานวิจัยในตางประเทศ See และคณะ (1994) ไดประมาณคา
อัตราพันธุกรรมในสุกรพันธุแฮมเชียร , พันธุสปอตต และ พันธุแลนดเรซ ไดคาประมาณ
อัตราพันธุกรรมเทากับ 0.13 ± 0.01 , 0.13 ± 0.02 และ 0.12 ± 0.01 ซึง่ คาที่ไดในแตละพันธุจะ
มีคาที่แตกตางกันนอยมาก Roehe และ Kennedy (1995) ไดรายงานคาอัตราพันธุกรรมในสุกร
พันธุยอรกเชียร ลําดับครอกที่ 1, 2, 3 และ 4 มีคาเทากับ 0.072 , 0.111 , 0.085 และ 0.135
ตามลําดับ ในสุกรพันธุแลนดเรซ ลําดับครอกที่ 1, 2, 3 และ 4 มีคาเทากับ 0.086 , 0.096 ,
0.116 และ 0.141 ตามลําดับ Irgang และคณะ (1994) ไดรายงานคาอัตราพันธุกรรมของแม
สุกรพันธุดูรอค , แลนดเรซ และ ลารจไวท ที่อยูในชวงลําดับครอกที่ 1 ถึง 3 ไดคาประมาณ
ระหวาง 0.098 ± 0.144 ถึง 0.272 ± 0.179 , 0.021 ± 0.060 ถึง 0.265 ± 0.067 และ 0.010 ±
0.088 ถึง 0.283 ± 0.098 Alfonso และคณะ (1999) ไดศึกษาโดยแบงขอมูลออกเปน 3 ชุด
ตามปที่เก็บขอมูล โดยเริ่มนําขอมูลมาวิเคราะหตั้งแตป ค.ศ. 1982 , 1986 และ 1988 จนถึงป
1992 ไดคาอัตราพันธุกรรมเทากับ 0.033 ± 0.006 , 0.057 ± 0.013 และ 0.055 ± 0.015
ตามลําดับ Taubert และคณะ (1998) รายงานคาอัตราพันธุกรรมในสุกรพันธุลารจไวทและ
แลนดเรซที่ไดขอมูลมาจาก 2 แหลงขอมูล คือ จากออสเตรเลีย และ จากเยอรมัน ซึ่งไดคา
อัตราพันธุกรรม มีคาระหวาง 0.075 - 0.099 และ 0.070 - 0.102 ตามลําดับ Culbertson
และคณะ (1998) ประมาณคาอัตราพันธุกรรมของสุกรพันธุยอรกเชียรไดเทากับ 0.088 ± 0.005
Ten Napel และคณะ (1998) ไดคาประมาณอัตราพันธุกรรมของสุกรพันธุแลนดเรซเทากับ
0.26 Boesch และคณะ (1998) รายงานคาอัตราพันธุกรรมของสุกรพันธุลารจไวทและสุกรพันธุ
แลนดเรซ มีคาเทากับ 0.08 และ 0.154 ตามลําดับ Hermesch และคณะ (2000a, b) รายงาน
การประมาณคาอัตราพันธุกรรมของสุกรพันธุลารจไวทและสุกรพันธุแลนดเรซในลําดับครอกที่
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1, 2 และ 3 มีคาเทากับ 0.08 ± 0.02 , 0.09 ± 0.02 และ 0.08 ± 0.03 ตามลําดับ
Rydhmer (2000) ไดทบทวนเอกสารงานวิจัยของ Lamberson (1990) Hermesch (1996) และ
Rothschild and Bidanel (1998) อางโดย Rydhmer (2000) ไดคาประมาณอัตราพันธุกรรม
ทัง้ หมด 96 คา ที่มีคาเฉลี่ยของคาอัตราพันธุกรรมเทากับ 0.09
(2) คาอัตราพันธุกรรมของนํ้าหนักแรกเกิด
การประมาณคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะนี้จากรายงานในประเทศ
ประชุม อินทรโชติ และคณะ (2537) และ อํานาจ เกตุใหม และคณะ (2537ก) ไดประมาณ
คาอัตราพันธุกรรมมีคาเทากับ 0.23 ± 0.15 และ 0.37 ± 0.15 ตามลําดับ ธวัชชัย อินทรตุล และ
พัชรินทร สนธิไพโรจน (2539) ไดศึกษาคาอัตราพันธุกรรมและแนวโนมทางพันธุกรรมมีคา
เทากับ 0.14 และ 0.02 กิโลกรัมตอป ประภาส มหินชัย และคณะ (2539) ไดศึกษาสุกร 3 แหง
ของประเทศไทย ในสุกรพันธุดูรอคที่นําเขาจากประเทศแคนาดา และ สุกรพันธุลารจไวท
(จิรพรรณ นพวงศ ณ อยุธยา และคณะ , 2543) ไดคาอัตราพันธุกรรมมีคาเทากับ 0.26 ± 0.23
และ 0.029 ตามลําดับ
การประมาณคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะนี้ในรายงานตางประเทศ
Young และคณะ (1978) รายงานคาอัตราพันธุกรรมไดเทากับ 0.16 ± 0.10 และ 0.29 ± 0.23
ตามลําดับ Hermesch และคณะ (2000) รายงานการประมาณคาอัตราพันธุกรรมในลําดับครอก
ที่ 1, 2 และ 3 มีคาเทากับ 0.08 ± 0.02, 0.22 ± 0.05 และ 0.20 ± 0.07 ตามลําดับ
(3) คาอัตราพันธุกรรมของจํานวนลูกหยานม
การประมาณคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะนี้จากรายงานในประเทศ
ประชุม อินทรโชติ และคณะ (2537) และ อํานาจ เกตุใหม และคณะ (2537ก) ไดประมาณ
คาอัตราพันธุกรรมจากพอ , แม และ จากพอและแม ไดคาประมาณมีคาเทากับ 0.08 ± 0.14 ,
0.24 ± 0.16 , 0.16 ± 0.15 และ 0.001 ± 0.12 , 0.33 ± 0.16 , 0.16 ± 0.15 ตามลําดับ ประภาส
มหินชัย และคณะ (2539) ไดศึกษาสุกร 3 แหงของประเทศไทย ในสุกรพันธุดูรอคที่นําเขาจาก
ประเทศแคนาดา และ สุกรพันธุลารจไวท (จิรพรรณ นพวงศ ณ อยุธยา และคณะ, 2543)
ไดคาอัตราพันธุกรรมมีคาเทากับ 0.27 ± 0.17 และ 0.115 ตามลําดับ
การประมาณคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะนี้ในรายงานตางประเทศ
Young และคณะ (1978) รายงานคาอัตราพันธุกรรมไดเทากับ 0.29 ± 0.25 Roehe และ
Kennedy (1995) ไดรายงานคาอัตราพันธุกรรมในสุกรพันธุยอรกเชียร และ พันธุแลนดเรซ

22
ลําดับครอกที่ 1, 2, 3 และ 4 มีคาเทากับ 0.066 , 0.073 , 0.110 , 0.082 และ 0.072 , 0.080 ,
0.060 , 0.039 ตามลําดับ Irgang และคณะ (1994) ไดรายงานคาอัตราพันธุกรรมของแมสุกร
พันธุ ดูร็อค แลนดเรซ และลารจไวท ที่อยูในชวงลําดับครอกที่ 1 ถึง 3 ไดคาประมาณอยูในชวง
0.001 ± 0.148 ถึง 0.236 ± 0.098 , 0.020 ± 0.062 ถึง 0.185 ± 0.073 และ 0.051 ± 0.073 ถึง
0.312 ± 0.101 ตามลําดับ
(4) คาอัตราพันธุกรรมของนํ้าหนักลูกหยานม
การประมาณคาอัต ราพันธุกรรมของลักษณะนี้ จากรายงานภายใน
ประเทศ ประชุม อินทรโชติ และคณะ (2537) และ อํานาจ เกตุใหม และคณะ (2537ก, ข, ค)
ไดประมาณคาอัตราพันธุกรรมจากพอ , แม และ จากพอและแม ไดคาประมาณมีคาเทากับ
0.05 ± 0.13 , 0.25 ± 0.15 , 0.15 ± 0.15 และ 0.05 ± 0.15 , 0.63 ± 0.17 , 0.34 ± 0.16
ตามลําดับ ธวัชชัย อินทรตุล และ พัชรินทร สนธิไพโรจน (2539) ไดศึกษาคาอัตราพันธุกรรม
และแนวโนมทางพันธุกรรมมีคาเทากับ 0.19 และ 0.14 กิโลกรัมตอป ประภาส มหินชัย และ
คณะ (2539) ไดศึกษาสุกร 3 แหงของประเทศไทย ในสุกรพันธุดูรอคที่นําเขาจากประเทศ
แคนาดา และ สุกรพันธุลารจไวท (จิรพรรณ นพวงศ ณ อยุธยา และคณะ , 2543) ไดคาอัตรา
พันธุกรรมมีคาเทากับ 0.45 ± 0.25 และ 0.122 ตามลําดับ
การประมาณคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะนี้ในตางประเทศ Young
และคณะ (1978) Culbertson และคณะ (1998) และ Hermesch และคณะ (2000a, b) รายงาน
คาอัตราพันธุกรรมไดเทากับ -0.07 ± 0.16, 0.38 ± 0.24, 0.081 ± 0.011 และ 0.07 ± 0.06
ตามลําดับ
จากรายงานคาประมาณอัตราพันธุกรรมของลักษณะดังกลาวเหลานี้
จะเห็นไดวาคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจในสุกรไดมีการรายงานอยาง
กวางขวางซึ่งมีคาแตกตางกันไปตามประชากรที่ใชศึกษาที่มักจะมีความแปรปรวนอยูเสมอ
เนือ่ งจากคาอัตราพันธุกรรมขึ้นกับคาความแปรปรวนตางๆที่เกี่ยวของกับลักษณะนั้น ดังนั้น
ไมวาความแปรปรวนเนื่องจากสาเหตุใดเปลี่ยนแปลงไป เชน การคัดเลือกในประชากรทําให
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมเปลี่ยนไป หรือการเปลี่ยนสถานที่เลี้ยงดูทําใหความแปรปรวน
ของสภาพแวดลอมเปลี่ยนไป ยอมทําใหคาอัตราพันธุกรรมเปลี่ยนไปดวยเสมอ นอกจากนี้คา
อัตราพันธุกรรมของลักษณะเดียวกันที่ไดจากวิธีประมาณตางกันคาที่ไดจะตางกัน (Falconer
and Mackay, 1996)
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4.2 สหสัมพันธทางพันธุกรรมและสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏ
(Genetic Correlation and Phenotypic Correlation , rgg , and rpp)
สหสัมพันธทางพันธุกรรม เปนความสัมพันธรวมทางพันธุกรรมระหวางลักษณะ 2
ลักษณะที่มีสาเหตุมาจากยีนบนตําแหนงหนึ่งมีผลในการควบคุมลักษณะมากกวาหนึ่งลักษณะ
(Pleiotropy) หรือ เนื่องจากยีนหรือกลุมของยีนที่ควบคุมลักษณะทั้งสองมีตําแหนงอยูใกลชิด
กันบนโครโมโซมเดียวกัน (linkage) โดยยีนจะถายทอดไปดวยกันจะแยกกันตอเมื่อเกิดการ
แลกเปลี่ยนสวนของโครโมโซม (crossing over) เทานั้น สวนสหสัมพันธทางลักษณะ
ปรากฏนั้นเปนความสัมพันธรวมระหวางลักษณะ 2 ลักษณะที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมและ
จากสิ่งแวดลอม (สมชัย จันทรสวาง, 2530) ทั้งสหสัมพันธทางพันธุกรรม และสหสัมพันธ
ลักษณะปรากฏมีระดับความสัมพันธตั้งแต –1 ถึง +1 เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการคัด
เลือกลักษณะตั้งแต 2 ลักษณะขึ้นไปพรอมๆกันและใชสรางดัชนีในการคัดเลือก การทราบ
คาสหสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางลักษณะตางๆจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงพันธุ เพราะ
จะไดทราบวา หากเนนปรับปรุงลักษณะหนึ่งจะมีผลทางออมตอลักษณะอื่นอยางไรบาง ซึ่งคานี้
เปนคาเฉพาะในสัตวแตละฝูง ขึ้นกับพันธุกรรมของสัตวและสภาพแวดลอมเปนสําคัญ การที่มี
คาเปนบวกแสดงวาความสัมพันธรวมของอิทธิพลจากพันธุกรรมตอลักษณะทั้งสองเปนแบบ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน (synergistic effect) นัน่ คือ การคัดเลือกเพื่อการปรับปรุงพันธุลักษณะ
หนึ่งจะทําใหอีกลักษณะหนึ่งดีขึ้นไปดวย สวนการที่มีคาเปนบวกแสดงวาความสัมพันธรวมของ
อิทธิพลจากพันธุกรรมตอลักษณะทั้งสองเปนแบบตรงกันขามกัน (antagonistic effect) นั่นคือ
การคัดเลือกเพื่อการปรับปรุงพันธุลักษณะหนึ่งจะมีผลทําใหอีกลักษณะหนึ่งเลวลง (พัชรินทร
สนธิไพโรจน และคณะ, 2539 ; วุฒิพงษ อินทรธรรม และคณะ, 2543)
4.2.1สหสัมพันธทางพันธุกรรมและลักษณะปรากฏของลักษณะการเจริญ
เติบโต
สัจจา ระหวางสุข (2527) ไดทําการตรวจเอกสารงานวิจัยทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ ไดรายงานวา สหสัมพันธระหวางลักษณะอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน
กับลักษณะอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ มีทั้งหมด 22 คา แบงออกเปนสหสัมพันธทาง
ลักษณะปรากฏ 15 คา ซึ่งมีคาอยูระหวาง –1.096 ถึง –0.33 และสหสัมพันธลักษณะทาง
พันธุกรรมซึ่งมีอยู 7 คา โดยมีคาอยูระหวาง –0.83 ถึง -0.22 สุพัตร ฟารุงสาง และ
สมชัย จันทรสวาง (2525) ศึกษาในสุกรพันธุแลนดเรซ ลารจไวท และ ดูรอค จํานวน 179 ตัว
รายงานคาสหสัมพันธของลักษณะปรากฏไดเทากับ –0.4196 ศรีสุวรรณ ชมชัย (2524) ศึกษา
ในสุกรพันธุแลนดเรซ ลารจไวท และ ดูรอค เชนเดียวกัน ในอายุ 8 ถึง 22 สัปดาห 8 ถึง 24
สัปดาห และ 8 ถึง 30 สัปดาห รายงานคาสหสัมพันธของลักษณะปรากฏเมื่อใชขอมูลจาก
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สถานีวจิ ยั และปรับปรุงพันธุสุกรทับกวาง จังหวัดสระบุรี และ ขอมูลจากศูนยวิจัยและฝกอบรมผู
เลีย้ งสุกรแหงชาติ จังหวัดนครปฐม ไดคาประมาณสหสัมพันธลักษณะปรากฏ เทากับ –0.46,
–0.50, –0.41 และ –0.49, -0.50, -0.41 ตามลําดับ Reodecha และ Wanasitchaiwat (1990)
ไดรายงานคาสหสัมพันธทางพันธุกรรมและสหสัมพันธปรากฏ มีคาเทากับ –0.58 และ –0.69
ตามลําดับ
สหสั ม พั น ธ ร ะหว า งลั ก ษณะอั ต ราการเจริญ เติบ โตเฉลี่ ยตอวันกับ ลักษณะ
ความหนาไขมันสันหลัง มีทั้งหมด 47 คา แบงออกเปน สหสัมพันธลักษณะปรากฏ 25 คา ซึ่งมี
คาอยูระหวาง –0.23 ถึง 0.75 และสหสัมพันธลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งมีอยู 22 คา โดยมีคา
อยูระหวาง –0.38 ถึง 0.90 (สัจจา ระหวางสุข, 2527) สุพัตร ฟารุงสาง และสมชัย จันทรสวาง
(2525) ศึกษาในสุกรพันธุแลนดเรซ , ลารจไวท และ ดูรอค จํานวน 179 ตัว รายงาน
คาสหสัมพันธของลักษณะปรากฏไดเทากับ 0.2951 ศรีสุวรรณ ชมชัย (2524) ศึกษาในสุกร
พันธุแลนดเรซ , ลารจไวท และ ดูรอค เชนเดียวกัน ในอายุ 8 ถึง 22 สัปดาห 8 ถึง 24
สัปดาห และ 8 ถึง 30 สัปดาห รายงานคาสหสัมพันธของลักษณะปรากฏเมื่อใชขอมูลจาก
สถานีวจิ ยั และปรับปรุงพันธุสุกรทับกวาง จังหวัดสระบุรี และ ขอมูลจากศูนยวิจัยและฝกอบรม
ผูเลี้ยงสุกร แหงชาติ จังหวัดนครปฐม ไดคาประมาณสหสัมพันธลักษณะปรากฏ เทากับ 0.67 ,
0.62 , 0.75 และ 0.60 , 0.65 , 0.74 ตามลําดับ Reodecha และ Wanasitchaiwat (1990) ได
รายงานคาสหสัมพันธทางพันธุกรรมและลักษณะปรากฏมีคาเทากับ 0.32 และ 0.65 ตามลําดับ
สหสัมพันธระหวางลักษณะอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ กับ ลักษณะความ
หนา ไขมันสันหลัง มีทั้งหมด 14 คา แบงออกเปน สหสัมพันธลักษณะปรากฏ 12 คา ซึ่งมีคา
อยูระหวาง –0.01 ถึง 0.31 และสหสัมพันธลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งมีอยู 2 คา โดยมีคาอยู
ระหวาง 0.28 ถึง 0.33 (สัจจา ระหวางสุข, 2527) สุพัตร ฟารุงสาง และสมชัย จันทรสวาง
(2523) ศึกษาในสุกรพันธุแลนดเรซ ลารจไวท และ ดูรอค จํานวน 179 ตัว รายงาน
คาสหสัมพันธของลักษณะปรากฏไดเทากับ -0.252 ศรีสุวรรณ ชมชัย (2524) ศึกษาในสุกร
พันธุแลนดเรซ ลารจไวท และ ดูรอค เชนเดียวกัน ในอายุ 8 ถึง 22 สัปดาห 8 ถึง 24 สัปดาห
และ 8 ถึง 30 สัปดาห รายงานคาสหสัมพันธของลักษณะปรากฏเมื่อใชขอมูลจากสถานีวิจัยและ
ปรับปรุงพันธุสุกรทับกวาง จังหวัดสระบุรี และ ขอมูลจากศูนยวิจัยและฝกอบรมผูเลี้ยงสุกร
แหงชาติ จังหวัดนครปฐม ไดคาประมาณสหสัมพันธลักษณะปรากฏ เทากับ -0.12, -0.12,
-0.15 และ -0.30, -0.38, -0.29 ตามลําดับ Reodecha และ Wanasitchaiwat (1990) ไดราย
งานคาสหสัมพันธทางพันธุกรรมและสหสัมพันธปรากฏ มีคาเทากับ -0.21 และ –0.57 ตาม
ลําดับ
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3.2.2 สหสัมพันธทางพันธุกรรมและลักษณะปรากฏของลักษณะสมรรถภาพ
ทางการสืบพันธุ
คาสหสัมพันธทางพันธุกรรม สุวัฒน รัตนรณชาติ และ ปกรณ ภูประเสริฐ
(2529)
ไดทําการศึกษาขอมูลจากฝูงสุกรของศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหมไดคา
ประมาณสหสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุตางๆมีแนวโนม
คอนขางสูง กลาวคือ คาสหสัมพันธระหวางจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตและนํ้าหนักแรกเกิด ,
จํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตและจํานวนลูกหยานม, จํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตและนํ้าหนักลูกหยา
นม , นํ้าหนักแรกเกิดและจํานวนลูกหยานม , นํ้าหนักแรกเกิดและนํ้าหนักลูกหยานม , จํานวน
และนํ้าหนักลูกหยานม มีคาประมาณไดเทากับ 2.44, -0.62, -1.86, 2.06, -2.00 และ -2.35
ตามลําดับ เนื่องมาจากคาประมาณดังกลาวมากกวาครึ่งหนึ่งของทั้งหมดมีคาประมาณไมอยู
ระหวาง –1 ถึง +1 ทั้งนี้อาจกลาวไดวาวิธีการที่ใชวิเคราะห จํานวนของขอมูลและพอพันธุที่มี
คอนขางนอย และ ความไมสมดุลยของขอมูลเปนสาเหตุโนมนําที่ทําใหการศึกษาในครั้งนี้ไดคา
ประมาณที่มีคาสูงเกินไป พัชรินทร สนธิไพโรจน และคณะ (2539) ไดศึกษาสหสัมพันธทาง
พันธุกรรมของแมสุกรพันธุ ลารจไวท แลนดเรซ และ ดูรอค ที่ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
เชียงใหม จากขอมูลจํานวน 1,569 ครอก ระหวางลักษณะจํานวนลูกคลอดมีชีวิตกับจํานวนลูก
ตอครอกที่อายุ 3 4 5 และ 8 สัปดาห นํ้าหนักตอครอกแรกคลอดกับนํ้าหนักตอครอกที่อายุ
3, 4, 5 และ 8 สัปดาห มีคาเทากับ 0.15 0.16, 0.02 และ 0.17, 0.38, 0.39, 0.28 และ 0.38
ตามลําดับ
คาสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏ สุวัฒน รัตนรณชาติ และ ปกรณ ภูประเสริฐ
(2529)
ไดทําการศึกษาขอมูลจากฝูงสุกรของศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหมไดคา
ประมาณสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏระหวางลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุตางๆ ได
แก คาสหสัมพันธระหวางจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตและนํ้าหนักแรกเกิด, จํานวนลูกแรกเกิดมี
ชีวิตและจํานวนลูกหยานม จํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตและนํ้าหนักลูกหยานม, นํ้าหนักแรกเกิด
และจํานวนลูก หยานม, นํ้าหนักแรกเกิดและนํ้าหนักลูกหยานม และ จํานวนลูกหยานมและ
นํ้าหนักลูกหยานม มีคาประมาณไดเทากับ -0.14, 0.68, -0.42, 0.06, 0.12 และ -0.28 ตาม
ลําดับ พัชรินทร สนธิไพโรจน และคณะ (2539) ไดศึกษาสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏของ
แมสุกรพันธุ ลารจไวท แลนดเรซ และ ดูรอค ที่ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม จากขอ
มูลจํานวน 1,569 ครอก ระหวางลักษณะจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตกับจํานวนลูกตอครอกที่อายุ
3, 4, 5 และ 8 สัปดาห นํ้าหนักตอครอกแรกเกิดกับนํ้าหนักตอครอกที่อายุ 3, 4, 5 และ 8
สัปดาห มีคาเทากับ 0.87, 0.86, 0.86 และ 0.85, 0.66 0.64, 0.61 และ 0.63 ตามลําดับ
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4.3 คุณคาการผสมพันธุ (Breeding value)
ความแมนยําในการประเมินคุณคาการผสมพันธุ เปนสวนสําคัญที่ชวยใหแผนการปรับ
ปรุงพันธุสัตวประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว โดยความแมนยําในการประเมินคาการ
ผสมพันธุจะขึ้นอยูกับชนิดและจํานวนของขอมูลที่ใชในการประเมิน
4.3.1 การหาคุณคาการผสมพันธุจากบันทึกของตัวสัตวเอง
ลักษณะบางลักษณะในปศุสัตว เปนลักษณะที่สามารถชั่ง ตวง วัด ไดโดยตรง
จากการแสดงออกของสัตว เชน ลักษณะการเจริญเติบโต รูปรางลักษณะภายนอก
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
การคัดเลือกสัตวไวทําพันธุโดยมุงเนนลักษณะที่กลาวมา
สามารถทําไดโดยการเปรียบเทียบลักษณะปรากฏของสัตวที่บันทึกไว ซึ่งเปนวิธีการคัดเลือกที่
งายที่สุด โดยจัดการใหสัตวอยูในสภาพแวดลอม และการจัดการที่เหมือนกัน และทําการเปรียบ
เทียบลักษณะที่แสดงออก โดยในบางครั้งอาจเรียกวา การทดสอบสมรรถภาพ (performance
test)
4.3.2 การหาคุณคาการผสมพันธุโดยใชบันทึกของลูก
การหาคุณคาการผสมพันธุโดยใชบันทึกของลูก เพื่อใชเปนเกณฑการคัดเลือก
ซึง่ เปนการคัดเลือกแบบหนึ่งที่นิยมใชโดยเฉพาะอยางยิ่งการคัดเลือกพอพันธุ หรือลักษณะที่
เพศใดเพศหนึ่งไมสามารถแสดงออกได การคัดเลือกโดยดูบันทึกของลูก (progeny selection)
จากจํานวนลูกหลายๆตัว มักเรียกวา การทดสอบสกุล (progeny testing)
4.3.3 การหาคุณคาการผสมพันธุจากพันธุประวัติ
การหาคุณคาการผสมพันธุจากพันธุประวัติ หรือ จากบันทึกลักษณะของสัตว
แตละตัวนับตั้งแตพอ-แมยอนขึ้นไปสามารถกระทํ าไดเนื่องจากสัตวจะไดรับการถายทอด
พันธุกรรมหรือยีนจากบรรพบุรุษ โดยที่บรรพบุรุษชั่วอายุที่อยูใกลจะมีอิทธิพลตอสัตวมากกวา
ชั่วอายุที่อยูหางออกไป การประเมินคุณคาการผสมพันธุของสัตวจากวิธีการนี้จะกระทําไดรวด
เร็วกอนที่สัตวจะแสดงลักษณะออกมา หรือในกรณีที่ไมมีบันทึกลักษณะของสัตวตัวนั้น จากที่
กลาวมาวา บรรพบุรุษหรือพอ-แม จะถายทอดยีนไปสูลูกอยางละครึ่ง ดังนั้นจึงสามารถประเมิน
คุณคาการผสมพันธุของลูกได
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4.3.4 การหาคุณคาการผสมพันธุจากลักษณะอื่นๆ
การหาคุณคาการผสมพันธุโดยวิธีนี้จะอาศัยลักษณะของความสัมพันธของแต
ละลักษณะ
โดยคุณคาการผสมพันธุของลักษณะหนึ่งสามารถประเมินไดจากบันทึกของอีก
ลักษณะหนึ่ง ถาลักษณะทั้งสองที่กลาวมามีสหสัมพันธทางพันธุกรรม (genetic correlation)
4.3.5 การหาคุณคาการผสมพันธุจากดัชนีการคัดเลือก
ดัชนีการคัดเลือก เปนคาประมาณถึงความสามารถทางพันธุกรรมของสัตว
หรือคุณคาการผสมพันธุโดยใชบันทึกขอมูลทั้งหมดที่มีอยู เชน บันทึกของสัตวรวมทั้งบันทึกที่
มีความสัมพันธทางพันธุกรรมของตัวสัตวที่จะประเมิน คาที่ประเมินไดจะเปนดัชนี (I) สําหรับ
จัดลําดับความสามารถทางพันธุกรรมเพื่อใหสะดวกในการคัดเลือก

5. ดัชนีการคัดเลือก
5.1 ทฤษฎีดัชนีการคัดเลือก
ดัชนีการคัดเลือกนอกจากจะนํ ามาประยุกตใชในการประมาณคุณคาการผสมพันธุ
สําหรับลักษณะเดียวจากขอมูลทั้งหมดที่มีอยู ยังเปนการคิดคะแนนรวมของลักษณะตางๆที่
เนนในการคัดเลือกโดยการรวมคุณคาการผสมพันธุจากหลายลักษณะของสัตวแตละตัวซึ่งถวง
นํ้ าหนักดวยคุณคาทางเศรษฐกิจสัมพัทธของแตละลักษณะที่เนนในการคัดเลือกเพื่อใหไดคา
ออกมาเปนคาเดียวแลว สําหรับใชเปรียบเทียบระหวางสัตวหรือประเมินคุณคาการผสมพันธุที่
แทจริง (จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ, 2534)
ในการพิจารณาเลือกลักษณะใดมาใชในการสรางดัชนีการคัดเลือกขึ้นอยูกับจุดประสงค
ของนักปรับปรุงพันธุวาจะเนนลักษณะใดและลักษณะนั้นๆ มีคณ
ุ คาทางเศรษฐกิจเทาใด แตจะ
ตองคํานึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด ซึง่ เปนทฤษฎีของดัชนีการคัดเลือกที่สรางขึ้นโดย
Hazel (1943) ตอมาไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องโดยมีการนําเอาเทคโนโลยีการประมาณคา
องคประกอบความแปรปรวน เชน BLUP มาประยุกตใชรวมกันในการพัฒนาดัชนีการคัดเลือก
(Hazel et al., 1994) อยางไรก็ตามแมวาการคัดเลือกคราวละหลายลักษณะพรอมกันโดยใช
ดัชนีการคัดเลือกจะเปนวิธีที่คอนขางมีประสิทธิภาพมากกวาวิธีอื่นๆ เชน การคัดเลือกครั้งละ
ลักษณะ (tandem selection) และการวางมาตรฐานที่จะคัดออกของแตละลักษณะไว
(independent culling level method) (สมชัย จันทรสวาง ,2530) แตถาคัดเลือกคราวละหลาย
ลักษณะเกินไปจะมีผลทําใหความเขมขนในการคัดเลือก (selection intensity, I) ลดลงไดเชน
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กันและสงผลใหความกาวหนาของการคัดเลือก (response to selection, R) ของลักษณะหลัก
ลดลง (Falconer and Mackay, 1996) Jame (1966) กลาววา ในการคัดเลือกทีละหลายๆ
ลักษณะควบคูกันไป และหวังผลทันทีทันใด การใชประชากรหลายฝูงจะใหผลดีกวาการใชฝูง
หรือประชากรที่ดีเดนเพียงฝูงเดียว ดังนั้นในการสรางดัชนีการคัดเลือก ตองอาศัยความแปรป
รวนรวมของลักษณะตางๆ ดังกลาวมาเกี่ยวของในการประมาณดวย โดยคาดังกลาวจะมีความ
สัมพันธกับคาอัตราพันธุกรรม และสหสัมพันธ จึงตองมีการประมาณคานี้ควบคูไปดวยทุกครั้ง
เนือ่ งจากความแปรปรวนของลักษณะในแตละลักษณะที่มีความแตกตางกัน ทําใหการสราง
ดัชนีการคัดเลือกในแตละครั้งถูกตองแมนยํ าและมีประสิทธิภาพหรือความกาวหนาทางพันธุ
กรรม
Cleveland และคณะ (1982) กลาววาสมการการคัดเลือกที่สรางขึ้นไมจําเปนตองเปน
สมการที่ดีที่สุดในการคัดเลือกสัตวไวทําพันธุเสมอไปขึ้นอยูกับองคประกอบทางพันธุกรรมดวย
เชน อัตราพันธุกรรม ความแปรปรวน และความแปรปรวนรวมของลักษณะที่ศึกษา ถาลักษณะ
ใดมีคาอัตราพันธุกรรมตํ่าหรือความแปรปรวนรวมของพันธุกรรมของลักษณะที่ศึกษามีคาตํ่า
ทําใหการคัดเลือกไมไดผลเทาที่ควรนัก
จึงควรพิจารณาถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอม
พิ จ ารณาจากผลการรายงานถึ ง การใช ส ายพั น ธุ  สุ ก รที่ คั ด เลื อ กไว โ ดยใช ดัช นี การคัดเลือก
ลักษณะอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันความหนาไขมันสันหลังในสภาพที่จํ ากัดปริมาณ
อาหารที่แตกตางกันผลตอบสนองตางกันดวย
โครงสรางของดัชนีการคัดเลือกมีลักษณะเปนสมการเหมือนกับสมการถดถอยหลาย
ตัวแปร (multiple regression) คือ

I = b 1 P1 + b 2 P 2 + ... + b n P n ………………… (2.1)
เมื่อ

I = ดัชนีการคัดเลือก
bi =สัมประสิทธิ์รีเกรซชั่นบางสวนของลักษณะที่ i ในดัชนีการคัดเลือก

(i =1,2,…,n)
Pi =ลักษณะปรากฏที่ i ทีเ่ บีย
่ งเบนไปจากคาเฉลี่ยในรุนเดียวกัน
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การสรางดัชนีคัดเลือกมีสวนประกอบที่สําคัญหลายสวน สําหรับการสรางตามวิธีการ
Hazel (1943) จะตองประกอบไปดวยขอมูลตางๆดังนี้
1. ความแปรปรวนของลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะปรากฏ (genotypic and
phenotypic variances: σ2A and σ2P) ของทุกลักษณะที่เลือกใสไวในดัชนีการคัดเลือก
2. ความแปรปรวนรวมของลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะปรากฏ (genotypic and
phenotypic covariances: σA and σP ) ระหวางแตละคูของลักษณะที่นํามาศึกษา
3. คาเศรษฐกิจสัมพัทธ (economic weights หรือ relative economic values:a1,a2…an )
สําหรับในขอ 1 และ 2 คํานวณไดจากการวิเคราะหความแปรปรวน และความแปร
ปรวนรวมเพื่อใชในการประมาณคาอัตราพันธุกรรม คาสหสัมพันธลักษณะปรากฏ (rp) และ
คาสหสัมพันธทางพันธุกรรม (rg) สวนคาเศรษฐกิจสัมพัทธนั้นจะหาไดจากหลักการพิจารณาถึง
รายไดหรือกําไรสุทธิสูงสุดที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงลักษณะนั้นเพิ่มขึ้น 1 หนวย (โดยเปน
อิสระจากลักษณะอื่น)
การประมาณคาเศรษฐกิจสัมพัทธที่ถูกตองและแมนยําตองใชขอมูลราคาที่ซื้อขายกัน
ในเขตนั้นๆเปนเวลานาน ตลอดจนถึงการพัฒนาการดานการผลิต ซึ่งจะเกี่ยวของกับคาใชจาย
ดานอาหาร คาแรงงาน ฯลฯ Hazel (1943) กลาววาการประมาณคาเศรษฐกิจสัมพัทธนั้นจะ
แตกตางกันออกไปตามพันธุสัตว เขตเศรษฐกิจ หรือแมกระทั่งสัตวพันธุเดียวกันแตคนละเขตก็
ทําใหคาดังกลาวแตกตางกันออกไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการที่แตกตางกัน ที่แปรผัน
ตอตนทุนในการผลิต เชน ตนทุนอาหาร ตนทุนคาโรงเรือน ตนทุนคายาตางๆ ซึ่งจะมีผลตอคา
เศรษฐกิจสัมพัทธของลักษณะการใหผลผลิต หรืออาจจะใชคาเศรษฐกิจสัมพัทธที่ไดมาจากการ
คาดคะเนของสภาพของตลาดในอนาคต แตถาคิดราคาในปจจุบันจะใชไดก็ตอเมื่อราคาผลผลิต
ของสวนประกอบแตละอยางเหมือนกันและสภาพของตลาดไมเปลี่ยนแปลง
เมื่อสามารถคํานวณหาคาสวนประกอบสําคัญตางๆ ในการสรางดัชนีการคัดเลือกได
ตามทฤษฎีที่กําหนดไวแลว ตอมาตองหาสัมประสิทธิ์รีเกรซชั่นบางสวนของลักษณะที่ i (b)
โดยหาผลเฉลยจากกระบวน การเมตริกซ จากสมการ P b~ = G a~ ผลลัพธที่ไดคือคา b แตละ
ตัว จากนั้นนําไปแทนคา bn ในสมการที่ (2.2) ที่กําหนดไวในโครงสรางสมการ ดังนั้นดัชนีการ
คัดเลือกซึ่งประมาณไดจากลักษณะปรากฏของตัวสัตวจะเปน
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I = b1 X

เมื่อ

1

+ b2 X

2

+ ... + b n X

n

……………………(2.2)

I = ดัชนีการคัดเลือก
bi
Xi

= สัมประสิทธิ์รีเกรซชั่นบางสวนของลักษณะที่ i ในการคัดเลือก (i=1, 2,…n)
= ลักษณะปรากฏที่ i ทีก่ ารศึกษา (i=1, 2,…n)

ดัชนีการคัดเลือกทั่วไปควรมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความสัมพันธกับคุณคาการผสมพันธุที่แทจริง (true breeding value,T) สูงที่
สุด (rIH)
2. ทําใหสามารถจัดลําดับสัตวไดอยางถูกตอง ตรงตามคุณคาการผสมพันธุที่แท
จริงของสัตว มีผลตอบสนองตอการคัดเลือกสูงที่สุด (∆G = RIHσAi )
3. มีความคลาดเคลื่อนเนื่องมาจากการใชดัชนีการคัดเลือกตํ่าที่สุด [E(I - H)2]
โดยตามทฤษฎี สัตวแตละตัวยอมมีคุณคาทางพันธุกรรมที่แทจริง การประมาณคาคุณ
คาพันธุกรรมรวม (aggregate genotypic value , H หรือ true additive genotypic value, T)
ของ ตัวสัตวจะประมาณจากสมการของ Hazel (1943) คือ
H = a 1G 1 + a 2 G

เมื่อ

2

+ ... + a n G

n

H = คุณคาพันธุกรรมรวม
ai = คาเศรษฐกิจสัมพัทธของลักษณะที่

i (i=1, 2,…n)
Gi = ผลรวมของอิทธิพลยีนสะสมของลักษณะ i (i=1, 2,…n)

……………..(2.3)
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จากคุณสมบัติของดัชนีการคัดเลือกที่กลาววา ความสัมพันธระหวางดัชนีการคัดเลือก
กับคุณคาพันธุกรรมรวม ควรจะมีความสัมพันธกันมากที่สุด นั่นคือเมื่อ I เทากับ H
……………………..(2.4)

P b = G a
~

เมื่อ

P
G
a
~

b
~

~

= เมตริกซของความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมของลักษณะปรากฏ
= เมตริกซของความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมของลักษณะทาง
พันธุกรรม
= เวคเตอรของคาเศรษฐกิจสัมพัทธ
= เวคเตอรของสัมประสิทธิ์รีเกรซชั่นบางสวนของลักษณะที่ศึกษา

แตการประมาณคา H โดยตรงนั้นเปนการยากที่จะวัดคา G ทีแ่ ทจริงได จึงอาศัยคา
ลักษณะปรากฏ (X i) ของลักษณะตางๆ ที่แสดงออกมาแทน ดังนั้นคา I จึงเปนคาดัชนีหรือ
คะแนนรวมของสัตวแตละตัวที่ไดจากการรวมเอาคุณคาทางการผสมพันธุของลักษณะที่ใชใน
การคัดเลือกเขาไวดวยกัน ถือเปนตัวประมาณคุณคาทางการผสมพันธุที่แทจริง การคํานวณ
คา I ที่ไดออกมาจัดวาเปนคาประมาณที่ดีและเหมาะสมได ตอเมื่อแสดงใหเห็นในรูปความ
สัมพันธระหวางดัชนีคัดเลือกกับคุณคาพันธุกรรมที่แทจริงวามีสูงหรือตํ่าเพียงใด ซึ่งเรียกความ
สัมพันธนี้วา สหสัมพันธระหวางดัชนีคัดเลือกกับคุณคาพันธุกรรมรวมที่แทจริง (rHI)
นอกจากจะหาคาดัชนีการคัดเลือกตามวิธีดังที่ไดกลาวมาแลวยังสามารถหาไดโดยวิธี
การอื่นอีกซึ่งมีหลักการคลายกัน โดย Hazel และคณะ (1994) กลาววาดัชนีการคัดเลือก
สามารถพัฒนาประยุกตใชกับเทคโนโลยีการประเมินคาทางพันธุกรรมโดยใช BLUP เพื่อ
ประมาณคุณคาการผสมพันธุของแตละลักษณะในดัชนีการคัดเลือก เชนเดียวกับในการศึกษา
ของ Takahashi และคณะ (1989), Rohe และคณะ (1990) , Sivarajasingamm และคณะ
(1998) และ Goddard (1998) กลาวคือ ในกรณีที่เราทราบคาประมาณคุณคาการผสมพันธุ
(Estimated breeding value) ก็จะสามารถหาดัชนีการคัดเลือกไดจากสมการ
I = b1 A1 + b 2 A

เมื่อ

2

+ ... + b n A

n

……………………(2.5)

ดัชนีการคัดเลือก
bi = สัมประสิทธิ์รีเกรซชั่นบางสวนของลักษณะที่ i ในดัชนีการคัดเลือก (i=1, 2,…n)
A = คาประมาณคุณคาการผสมพันธุ (i=1, 2,…n)
I=

i

32
หรือเขียนอยูในรูปเมตริกซ
I = b

′

~

…………………………(2.6)

A

โดยที่
b = G
~

−1
11

G

12

a
~

…………………………(2.7)

เมื่อ
= เมตริกซของความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมของ
ลักษณะทางพันธุกรรมของ selection criteria
= เมตริกซของความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมของลักษณะ
ทางพันธุกรรมของselection criteria และ breeding objective
= เวคเตอรของคาเศรษฐกิจสัมพัทธ
= เวคเตอรของสัมประสิทธิ์รีเกรซชั่นบางสวนของลักษณะที่ศึกษา

G11
G12
a
~

b
~

ถาการประมาณคุณคาการผสมพันธุ ในลักษณะที่ทําการคัดเลือกและดัชนีการคัดเลือก
เหมือนกันแลว สมการของดัชนีการคัดเลือกที่ได คือ
I = a 1 A 1 + a 2 A 2 + ... + a n A n

เมื่อ
ai

AI

= คาเศรษฐกิจสัมพัทธ (i=1, 2,…n)
= คุณคาการผสมพันธุ (i=1, 2,…n)

………………..(2.8)
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คาสหสัมพันธระหวางดัชนีการคัดเลือกกับคุณคาพันธุกรรมรวมที่แทจริง (rHI) ที่
คํานวณไดแสดงใหเห็นวาดัชนีคัดเลือกที่สรางขึ้นมามีสหสัมพันธกับคุณคาทางพันธุกรรมที่แท
จริงในตัวสัตวมาก-นอยเพียงใด หรือใหความแมนยํา (accuracy of the Index)ในการทํานาย
คุณคาทางพันธุกรรมรวมเทาใด
บงบอกถึงประสิทธิภาพในการคัดเลือกสามารถคํานวณได
จากสูตร (Hazel,1943)
COV

r HI =

HI
2
I

COV

σ σ

=

HI

2
H

σ HI
=
σ H2

σ I2
σ H2

(เพราะ σ I2 = σ HI ) ……(2.9)

เมื่อ
σ I2 = b′ P b
b

′

~

σ I2

~

~

= เวคเตอรแนวนอนของสัมประสิทธิ์รีเกรชชั่นของดัชนีการคัดเลือก
หรือคาตัวปรับ
= ความแปรปรวนของดัชนีคัดเลือก ( Variance of the index )

σ H2 = a ' G a '
~

a
~

σ H2

~

= เวคเตอรแนวนอนของคาเศรษฐกิจสัมพัทธที่ทําการคัดเลือก
= ความแปรปรวนของคุณคาทางพันธุกรรม

คาคาดหมายการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (∆G)นีเ้ ปนคาที่บงบอกถึงความกาวหนา
ทางพันธุกรรมของลักษณะตางๆ เมื่อมีการคัดเลือกโดยใชดัชนีคัดเลือก (Sivarajasingam et
al., 1998)
∆Gi =

b 'G i

σ

.……………..(2.10)

I

เมื่อ
σ

I

=

σ

2
I

Rohe และคณะ (1990) ศึกษาการใชดัชนีการคัดเลือกจากคาที่วัดไดจากลักษณะ
ปรากฏที่เสนอโดย Hazel (1943) โดยเปรียบเทียบกับการสรางดัชนีการคัดเลือกจากการ
ประมาณคุณคาการผสมพันธุ โดยใช BLUP animal model รายงานวา ผลตอบสนองตอการคัด
เลือกโดยใชดัชนีการคัดเลือกจากการประมาณคุณคาการผสมพันธุมีผลตอบสนองตอการคัด
เลือกเพิ่มขึ้นจากการคัดเลือกโดยใชดัชนีการคัดเลือกจากคาที่วัดไดจากลักษณะปรากฎที่เสนอ
โดย Hazel (1943) 28.6% - 30.4% ทัง้ นี้เนื่องจากคาสหสัมพันธระหวางดัชนีการคัดเลือกจาก
การประมาณคุณคาการผสมพันธุ กับ คุณคาพันธุกรรมโดยรวมที่แทจริง (rIH) มีคามากกวา
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คาสหสัมพันธระหวางดัชนีการคัดเลือกแบบ Hazel (1943) กับคุณคาพันธุกรรมที่แทจริง 25%
ซึง่ ใหผลเชนเดียวกับการศึกษาของ Takahashi และคณะ (1989) ทําการศึกษาเปรียบเทียบวิธี
การสรางดัชนีการคัดเลือก 2 วิธี คือ การสรางดัชนีการคัดเลือกของ Hazel (1943) และการ
สรางดัชนีการคัดเลือกจากการประมาณคุณคาการผสมพันธุ โดยการเปรียบเทียบความแปร
ปรวนของความคลาดเคลื่อน (error variance, σ2e) ไดรายงานผลสรุปวาการสรางดัชนีการคัด
เลือกจากการประมาณคุณคาการผสมพันธุ มีคา σ2e นอยกวาวิธีของ Hazel (1943) ที่วัด
ไดจากคาลักษณะปรากฎมีคาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.06 กิโลกรัม
ของลักษณะจํานวนวันเมื่อนํ้าหนัก 105 กิโลกรัม และ 0.012 เซ็นติเมตร ของลักษณะความ
หนาไขมันสันหลัง และเมื่อทําการศึกษาตอโดยหาความแปรปรวนของคุณคาการผสมพันธุที่ได
จากดัชนีการคัดเลือกที่สรางจากคาของลักษณะปรากฎตามวิธีของ Hazel (1943) และความ
แปรปรวนของคุณคาการผสมพันธุที่ไดจากการสรางดัชนีการคัดเลือกจากการประมาณคุณคา
การผสมพันธุ พบวา ความแปรปรวนของคุณคาการผสมพันธุที่ไดจากการสรางดัชนีการคัด
เลือกของคาทางลักษณะปรากฎตามวิธีการของ Hazel (1943) มีคาความแปรปรวนนอยกวา
0.04 เปอรเซ็นต ของความแปรปรวนของคุณคาการผสมพันธุที่สรางดัชนีการคัดเลือกจากการ
ประมาณคุณคาการผสมพันธุ
การใชดัชนีคัดเลือกของลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจในสุกร จะพิจารณาจากหลายๆ
ลักษณะพรอมกันในรูป Total merit มีผศู ึกษารายงานไวมากมายและมีความแตกตางกันออก
ไปขึ้นอยูกับวัตถุประสงค กลไกของตลาด และยังขึ้นอยูกับความแมนยําในการประเมินคา
สําคัญทางพันธุกรรมและคาทางเศรษฐกิจ (Fowler et al., 1976) ซึง่ สวนใหญแลวจะพิจารณา
ลักษณะการใหผลผลิต สมรรถภาพทางสมรรถภาพทางการสืบพันธุ และการเจริญเติบโต
5.2 ตัวอยางดัชนีการคัดเลือก
ดัชนีการคัดเลือกมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องในหลายๆ ประเทศรวมทั้งในประเทศ
ไทย ซึง่ จะเปนการสรางดัชนีการคัดเลือกในลักษณะที่ประกอบดวยคาพื้นฐานทางพันธุกรรมที่
ไดจากลักษณะปรากฏ (Phenotype) เชน
Cleveland และคณะ (1982) ศึกษาถึงการใชดัชนีการคัดเลือก เพื่อที่จะปรับปรุง
ลักษณะอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน และลักษณะความหนาไขมันสันหลัง โดยใชสมการ
ดัชนีการคัดเลือก คือ

I = 100 + 286.6 ADG − 39.4 BF
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ซึง่ ตรงกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ Kwon และคณะ (1986) ซึ่งสรางสมการดัชนี
การคัดเลือก 2 ลักษณะนี้ โดยการใชการวิเคราะหคาเศรษฐกิจสัมพัทธ 2 อยาง คือ การศึกษา
วัดจากตลาดโดยตรง และใชวิธีวิเคราะหรีเกรซชั่น ไดสมการดัชนีการคัดเลือก 2 สมการคือ

I = − BF + 6.52 ADG
I = − BF + 2.94 ADG
Runsheng (1987) อางโดย เทพศิรินทร (2533) ทําการศึกษาในประเทศจีนโดยมีเปา
หมายที่จะปรับปรุงพันธุ Sanjiang White ซึ่งเปนพันธุพื้นเมืองของจีนที่มีลักษณะลําตัวสั้น
(ABL) อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตํ่า (ADG) และความหนาไขมันสันหลัง (BF) มาก แตใหลูก
ดกและสามารถอยูในสภาพแวดลอมของประเทศจีนไดดี เขาจึงสรางสมการดัชนีการคัดเลือก
เพื่อปรับปรุงขอบกพรองของทั้ง 3 ลักษณะนี้ คือ

[

]

I = (2 ADG / ADG ) + (ABL ABL )+ (BF BF ) × 100

%

Cavano และคณะ (1988) ไดศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงของลักษณะตอชั่ว โดยมุง
เนนปรับปรุงลักษณะเดียวกันกับที่กลาวมาแลว แตใหความสําคัญกับลักษณะคุณภาพซากมาก
ขึน้ โดยใชดัชนีการคัดเลือก คือ

I = 0.029 ADG − 10.5329 BF − 0.0481 LEA (loin eye area)
Ellis และคณะ (1988) ไดกลาวถึงการใชดัชนีการคัดเลือกของ ABRO (Animal
Breeding Reserch Organization) ของสุกรพันธุลารจไวท และแลนดเรซ มีคาเทากับ

I = 100 + 2.5( ADG − ADG ) − 75.0( FCR − FCR ) − 1.0 ( BF − BF )
ตอมาจึงไดมีการปรับปรุงใหมเพื่อมุงเนนปรับปรุงลักษณะทางเศรษฐกิจของการใหผล
ผลิตและคุณภาพซากคือ

I = 0.067 ADG + ( 85 − BF )
และเปลี่ยนแปลงเปน

I = 100 + 0.04( ADG − ADG ) − 75.0( FCR − FCR ) − 1.0( BF − BF )
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องคการปรับปรุงพันธุสุกรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (National Swine Improvement
Federation, NSIF) แนะนําใหใชดัชนีการคัดเลือกพอพันธุสําหรับทดสอบทั่วประเทศคือ

I = 100 + 45 ( ADG − ADG ) − 65( FE − FE ) − 60( BF − BF )
Stewart และคณะ (1991) รายงานถึงการประเมินคาทางพันธุกรรมของหนวยงานใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Swine Testing and Genetic Evaluation Systems ,STAGES
การวิเคราะหโดยกระบวนการของ BLUP ซึง่ จะไดคุณคาทางพันธุกรรมของแตละลักษณะ และ
หลายๆลักษณะออกมา โดยประเมินออกมาเปนคา EPD (Expected progeny different) ของ
ลักษณะตางๆ และรายงานเปนดัชนีการคัดเลือก สําหรับการคัดเลือกหลายๆลักษณะพรอมกัน
เปน 4 ดัชนีการคัดเลือก คือ
1. Sow productivity index (SPI) เปนดัชนีที่เนนเฉพาะในลักษณะที่เกี่ยวกับแม
(maternal trait)
2. Maternal index ; MI เปนดัชนีที่รวมทั้งลักษณะที่เกี่ยวกับแมและการเจริญเติบโต
3. Terminal sire index (TSI) เปนดัชนีของลักษณะหลังหยานม (postweaning
traits) หรือ ลักษณะการเจริญเติบโต (growth traits)
4. General purpose index (GPI) เปนดัชนีการคัดเลือกสําหรับนักปรับปรุงพันธุที่ยัง
ไมไดระบุเฉพาะเจาะจงวาจะปรับปรุงพันธุไปในดานใด
สําหรับตัวอยางดัชนีการคัดเลือกในประเทศไทย มีดังนี้
Reodecha และ Wanasithchaiwat (1990) ศึกษาการสรางสมการดัชนีการคัดเลือก
ของลักษณะการเจริญเติบโต คือ อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเปน
เนื้อ และความหนาไขมันสันหลัง จากสุกรทดสอบพันธุ 3 พันธุ คือ สุกรพันธุดูรอค พันธุลารจ
ไวท และพันธุแลนดเรซ ไดสมการดัชนีการคัดเลือก คือ

I = 0.549( ADG ) + 3.10( FCR ) + 11.01( BF )
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เทพศิรินทร (2533) ทําการศึกษาการสรางดัชนีการคัดเลือก ของสุกรพันธุดูรอค พันธุ
ลารจไวท และพันธุแลนดเรซ โดยใชลักษณะอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน (ADG) ความ
กวางรอบสะโพก (C) นํ้าหนักเมื่อ 26 สัปดาห (W26) ความหนาไขมันสันหลัง(BF) ความลึก
ของเนื้อสัน (LED) และความยาวของลําตัว (L) ไดดัชนีการคัดเลือกดังนี้
1. ดัชนีการคัดเลือกของสุกรพันธุดูรอค ไดสรางดัชนีการคัดเลือก 2 ลักษณะ 3 สมการ
และดัชนีการคัดเลือก 3 ลักษณะ คือ

I D 1 = 0.019 ADG + 0.053C
I D 2 = 0.09 ADG + 0.577W 26
I D 3 = 0.042C + 0.244W 26
I D 4 = 0.338 ADG + 0.216 C + 0.518W 26
2. ดัชนีการคัดเลือกของสุกรพันธุแลนดเรซ ไดสรางดัชนีการคัดเลือก 2 ลักษณะ 3
สมการ ดัชนีการคัดเลือก 3 ลักษณะ 3 สมการ และดัชนีการคัดเลือก 4 ลักษณะ 1 สมการ คือ

I L 1 = −0.003 BF + 0.138 L
I L 2 = 0.307 ADG + 1.95 L
I L 3 = 0.008 LED + 0.006 L
I L 4 = −0.012 BF + 0.432 ADG + 2.005 L
I L 5 = 0.211 ADG + 0.001 LED + 2.800 L
I L 6 = 0.260 ADG + 0.630C + 0.810W 26
I L7 = 0.288 BF + 0.266 ADG + 0.810W 26 + 0.633C
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3. ดัชนีการคัดเลือกของสุกรพันธุลารจไวท ไดสรางดัชนีการคัดเลือก 2 ลักษณะ 3
สมการ ดัชนีการคัดเลือก 3 ลักษณะ 2 สมการ และดัชนีการคัดเลือก 4 ลักษณะ 1 สมการ คือ

I LW 1 = −0.013 BF + 0.006 L
I LW 2 = 0.6507 ADG + 0.130 L
I LW 3 = 0.010 LED + 0.008 L
I LW 4 = −0.010 BF + 0.111 ADG + 0.779 L
I LW 5 = 0.980 LED + 0.560 ADG + 0.190 L
I LW 6 = −0.192 BF + 0.220 ADG + 0.38 LED + 0.558 L
สัจจา ระหวางสุข (2527) ทําการศึกษาการสรางดัชนีการคัดเลือก จากขอมูลสุกร
ทดสอบพันธุ ในสุกร 3 พันธุ คือ สุกรพันธุดูรอค พันธุลารจไวท และพันธุแลนดเรซ โดยใช
ลักษณะอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน (ADG) ลักษณะอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
(FCR) และลักษณะความหนาไขมันสันหลัง (BF) สามารถสรางดัชนีการคัดเลือกที่มีประสิทธิ
ภาพสูงสุด เรียงตามลําดับพันธุ คือ

I7 = 2.707 ADG − 93.072 FC − 142.125 BF
I 3 = 0.152 ADG − 72.149 BF
I 3 = 1.670 ADG − 102.914 BF
ดังนั้น จะเห็นไดวา การจะเลือกใชดัชนีการคัดเลือกดัชนีใด ขึ้นอยูกับความตองการ
หรือวัตถุประสงคของการปรับปรุงพันธุที่แตกตางกัน โดยเลือกใชดัชนีการคัดเลือกใหเหมาะสม
สําหรับวัตถุประสงค เพื่อใหการปรับปรุงพันธุบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไว
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6. คาเศรษฐกิจสัมพัทธ (Economic weight)
คาเศรษฐกิจสัมพัทธ ของลักษณะใดลักษณะหนึ่งคือ คาที่ถูกประเมินขึ้นเพื่อเปนตัวชี้
ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของกําไร
หรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจซึ่งแตละลักษณะมีคา
เศรษฐกิจสัมพัทธแตกตางกัน การประเมินคาเศรษฐกิจสัมพัทธ ของลักษณะที่ศึกษาโดยใชวิธี
ของ Bryan และคณะ (1979) Thompson (1980) Brascamp และคณะ (1985) และ Melton
และคณะ (1993) โดยการพิจารณาถึงรายไดหรือกําไรสุทธิสูงสุดที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุง
ลักษณะนั้นเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย (โดยเปนอิสระกับลักษณะอื่น) โดยใชฟงกชันของผลกําไร (Profit
function) ทีก่ ลาวถึงความสัมพันธระหวางผลกําไรและตนทุนการผลิต แลวพิจารณาคาทาง
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง พันธุกรรมที่แสดงออกถึงกําไรตอหนวยการผลิต (P) เปน
สมการของผลผลิต ดังนี้
ฟงกชั่นของผลกําไร :
P = R–C

………………………….(2.11)

โดยที่
P
R
C

=
=
=

ฟงกชันผลกําไรของลักษณะใดๆ
ผลกําไรทั้งหมด
ตนทุนทั้งหมด

หรือพิจารณาฟงกชันของผลกําไรที่เพิ่มขึ้นตอหนึ่งหนวยการผลิต (P) คือ ความ
สัมพันธระหวางฟงกชันการผลิตของลูก (Y) และสมรรถภาพทางการสืบพันธุของพอแม (X)
ดังสมการ
P = C − GY − N X

……………………(2.12)

โดยที่
P
=
C,G,N =
X
=

ฟงกชันของผลกําไรที่เพิ่มขึ้นตอหนึ่งหนวยการผลิต
คาคงที่ทางเศรษฐกิจ
สมรรถภาพทางการสืบพันธุของพอแม
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ดังนั้นสมการผลกําไรตอตัวสัตว คือ
n

∏ = P y Y − ∑ P i X i − FC

………………….(2.13)

i= 1

โดยที่

Py

=
=
=
=
=

Y

Pi
Xi

FC

ราคาตอหนวยการผลิต
ฟงกชันของลักษณะ
ราคาตอหนวยของลักษณะที่ I
ลักษณะที่สนใจ
ตนทุนคงที่ของการผลิต

ซึ่ง
Y ประกอบดวย
1. ลักษณะตางๆ ของสัตว (1 ≤ i ≤ m )
2. ปจจัยภายนอก ไดแก สิ่งแวดลอมและการจัดการ (m
คือ

Y = f (x , x ,... x ,..., x , x
1

2

j

m

m+1

,..., x ,... x
i

n

< i ≤ n)

)

………...(2.14)

ดังนั้นสมการผลกําไรตอตัวสัตวคือ

∏ = P f ( X , X ,..., X ,..., X , X ,..., X ,..., X )− ∑ P X − ∑ P X − FC
m

y

1

2

j

m

m+1

i

n

j =1

n

j

j

i =m +1

i

i

……………(2.15)
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แลวเทียบหาอนุพันธของสมการที่ 3.15 ของ i และ j เทียบกับ 0 เพื่อใหไดคาผลกําไร
สูงสุดคือ

Py
Py

δY
=P ,
δX j j

j=1,...,m

............................(2.16)

δY
= P i , i = m+1,...,n............................(2.17)
δX i

ตอจากนั้นจึงใชกระบวนการของเมตริกซคํานวณหาผลเฉลยของคาแตละลักษณะที่ i
และ j ออกมาตามรายงานของ Melton และคณะ (1993)

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
1. แหลงของขอมูล (data source)
ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลที่ไดจากฟารมเอกชนแหงหนึ่งในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลผลผลิตและขอมูลพันธุประวัติ ตั้งแตป พ.ศ.
2533 ถึง ป พ.ศ. 2543 จากสุกรพอแมพันธุที่เปนพันธุแท โดยทางฟารมไดสั่งซื้อสุกรพอแม
พันธุแ ท ไดแก สุกรพันธุลารจไวท พันธุยอรกเชียร และพันธุแลนดเรซ จากประเทศอังกฤษ
สุกรพันธุดูรอค จากประเทศอเมริกาและแคนาดา ซึ่งขอมูลที่นํามาวิเคราะหประมวลผลจะ
จําแนกออกไดเปน
1.1 ขอมูลสุกรสายพอพันธุ
ขอมูลของสุกรสายพอพันธุแท จะไดมาจากขอมูลของการทดสอบพันธุ (performance
test) ที่มีอยูภายในฟารม โดยสุกรพันธุแทที่นํามาทดสอบประกอบดวย สุกรพันธุลารจไวท,
แลนดเรซ, ดูรอค และ ยอรกเชียร โดยมีขั้นตอนของการทดสอบพันธุ คือ การคัดเลือกสุกรเขา
ทดสอบจะทําการคัดเลือกเมื่อลูกสุกรหยานมที่ 21 วัน หลังจากนั้นจึงนําลูกสุกรหยานมดังกลาว
มาเลี้ยงในคอกอนุบาล ประมาณ 9 สัปดาห จึงทําการคัดเลือกเขาทดสอบเมื่อลูกสุกรมีอายุ
ประมาณ 12 สัปดาห แยกเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ชั่งนํ้าหนัก แลวจึงทําการคัดเลือกใน
แตละเพศ โดยดูลักษณะภายนอกซึ่งเนนลักษณะตรงตามพันธุและนํ้าหนักเริ่มตนทดสอบที่จะ
สามารถใชเปนสุกรพอพันธุได ลูกสุกรเพศผูจะถูกคัดเลือกอีกครั้ง โดยพิจารณาจากลักษณะ
เดนที่สามารถแสดงออกได เชน ความหนาของสะโพก ความแข็งแรงของขา ลักษณะกีบ
ลักษณะอวัยวะเพศ รวมทั้งจํานวนลูกแรกเกิด และ เมื่อหยานม ผลจากการทดสอบพอแมของ
สุกรพอพันธุ เปนตน ลูกสุกรที่ถูกคัดเลือกจะถูกนําเขาทดสอบในคอกขังเดี่ยวสัปดาหละ 25 ตัว
สวนลูกสุกรเพศเมียจะถูกพิจารณาในการคัดเลือกเชนเดียวกับลูกสุกรเพศผู และจะถูกนําเขา
ทดสอบเปนกลุมๆละ 8 ตัว สัปดาหละประมาณ 43 ตัว
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1.2 ขอมูลสุกรสายแมพันธุ
ขอมูลของสุกรสายแมพันธุแท จะไดมาจากขอมูลของแมสุกรภายในฟารมที่ใหผลผลิต
จริงในลักษณะจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต นํ้าหนักแรกเกิด จํานวนลูกหยานม และนํ้าหนักลูก
หยานม โดยสุกรพันธุแทที่นํามาศึกษาประกอบดวย สุกรพันธุลารจไวท, แลนดเรซ, ดูรอค และ
ยอรกเชียร

2. โครงสรางของขอมูล (data structure)
ขอมูลที่นํามาศึกษาประกอบดวย 4 แฟม คือ
2.1 แฟมขอมูลพันธุประวัติ (pedigree file)
-

หมายเลขประจําตัวสัตว (animal ID)
หมายเลขพอพันธุสุกร
หมายเลขแมพันธุสุกร
วัน เดือน ป เกิดของลูกสุกร

2.2 แฟมขอมูลของลักษณะการเจริญเติบโต
-

หมายเลขประจําตัวสุกร (animal ID : ID)
พันธุ (breed :B)
เพศ (sex : S)
วัน-เดือน-ป ที่สุกรเกิด (birth date : BD)
ปที่สุกรเกิด (year : Y)
ฤดูกาลที่สุกรเกิด (season : S)
จํานวนวันที่ทดสอบ (number of test : NT)
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน (average daily gain : ADG)
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (feed conversion ratio : FCR)
ความหนาไขมันสันหลัง (back fat : BF)
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2.3 แฟมขอมูลของลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
-

หมายเลขประจําตัวสุกร (animal ID : ID)
พันธุ (breed : B)
วัน-เดือน-ป ที่สุกรใหลูก (birth-date : BD)
ฤดูกาลที่สุกรใหลูก (season : S)
ปที่สุกรใหลูก (year :Y)
ครั้งที่สุกรใหลูก (parity :P)
จํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต (total born alive : TBA)
นํ้าหนักแรกเกิด (birth weight : BW)
จํานวนลูกหยานม (number wean : NW)
นํ้าหนักลูกหยานม (weaning weight : WW)

2.4 แฟมขอมูลทางดานเศรษฐกิจ
ไดแก ผลกําไร ตนทุนการผลิต และรายไดทั้งหมด ตั้งแตชวงป พ.ศ. 25392542

3. การจัดการขอมูล (data manipulation)
3.1 การจัดการขอมูลเบื้องตน
ข อมู ล ได มาจากทะเบียนประวัติของฟารมที่เก็บในโปรแกรม LOGIPORC และ
โปรแกรมหมูยิ้ม โดยแตละโปรแกรมจะมีอยู 2 แฟมขอมูลที่จะนํามาศึกษา คือ แฟมขอมูล
ลักษณะการใหผลผลิตและแฟมขอมูลพันธุประวัติ แตในโปรแกรม LOGIPORC จะมีแฟมขอมูล
ทางดานเศรษฐกิจรวมอยูในสวนการเงินของโปรแกรมดังกลาวดวย ดังนั้น จึงทําการดึงขอมูล
ทั้งหมดออกมาใสในโปรแกรมหมูยิ้ม และทําการแปลงแฟมขอมูลทั้งหมดใหเปนแฟมตัวอักษร
(text file) เพื่อสามารถจัดการกับขอมูลเบื้องตนได โดยเฉพาะในเรื่องของระบบการกําหนดชื่อ
หรือหมายเลขประจําตัวสัตวใหเปนระบบเดียวกันทั้งหมดใน 4 แฟมขอมูลซึ่งมีการเก็บบันทึก
ชื่อหรือหมายเลขดังกลาวที่แตกตางกัน ตัดขอมูลที่มีความผิดปกติเนื่องจากความผิดพลาดใน
การจัดเก็บบันทึก ขอมูลและการแปลงแฟมขอมูล ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีขอมูลของสุกร
ที่จะนํามาศึกษา คือ
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3.1.1 จํานวนขอมูลลักษณะการเจริญเติบโต
จํานวนขอมูลของลักษณะการเจริญเติบโต ไดแก อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ตอวัน (ADG) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) และความหนาไขมันสันหลัง (BF) จะมี
ขอมูลที่นํามาวิเคราะหทั้งสิ้น 22,654 ตัว หรือ 66,081 บันทึก ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1
3.1.2 จํานวนขอมูลลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
จํานวนขอมูลลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุไดแก จํานวนลูกแรกเกิดมี
ชีวิต (TBA) นํ้าหนักแรกเกิด (BW) จํานวนลูกหยานม (NW) และนํ้าหนักลูกหยานม (WW) ขอ
มูลที่เขาทําการวิเคราะหทั้งสิ้น 1,955 ตัว หรือ 29,005 บันทึก ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.1
รายการ
พันธุลารจไวท
พันธุแลนดเรซ
พันธุดูรอค
พันธุยอรคเชียร
รวม

จํานวนขอมูลของลักษณะการเจริญเติบโตแยกตามพันธุสุกรที่ทําการศึกษา

ADG
8,359
8,896
3,042
2,357
22,654

ลักษณะการเจริญเติบโต
FCR
BF
8,116
8,353
8,619
8,895
1,738
3,042
2,307
2,357
20,780
22,647

รวม
24,828
26,410
7,822
7,021
66,081

ตารางที่ 3.2 จํานวนขอมูลของลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุแยกตามพันธุสุกร
ที่ทําการศึกษา
รายการ
พันธุลารจไวท
พันธุแลนดเรซ
พันธุดูรอค
พันธุยอรคเชียร
รวม

TBA
2,588
2,427
1,336
1,003
7,354

ลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
BW
NW
WW
2,585
2,526
2,525
2,425
2,380
2,379
1,335
1,275
1,274
1,003
973
971
7,348
7,154
7,149

รวม
10,224
9,611
5,220
3,950
29,005
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3.2 การจําแนกอิทธิพลปจจัยคงที่ ประกอบดวย
3.2.1 อิทธิพลของปที่แมสุกรคลอด จากขอมูลที่ทําการศึกษาจะอยูในชวงตั้งแต
ป พ.ศ. 2533-2543
3.2.2 อิทธิพลของฤดูกาลคลอด จําแนกตามคาเฉลี่ยปริมาณนํ้าฝน อุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธของแตละเดือนที่ตรวจวัดโดยกรมอุตุนิยมวิทยา (2544) สามารถแบงได
เปน 3 ชวงคือ
- ระหวางเดือน มีนาคม - พฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 35.7 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 43.1 เปอรเซ็นต และปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 76.5 มิลลิเมตร เปนฤดูรอน
- ระหวางเดือน มิถุนายน - ตุลาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 32.8 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 58.0 เปอรเซ็นต และปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 180.8 มิลลิเมตร เปนฤดูฝน
- ระหวางเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 45.6 เปอรเซ็นต และปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 21.7 มิลลิเมตร เปนฤดู
หนาว
3.2.3 อิทธิพลของพันธุ เปนสุกรพันธุแท 4 พันธุ คือ
-

พันธุลารจไวท
พันธุแลนดเรซ
พันธุดูรอค
พันธุยอรคเชียร

3.2.4 อิทธิพลของเพศ มี 2 เพศ คือ
- เพศเมีย
- เพศผู
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3.3 การตรวจสอบการกระจายของขอมูล
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้เปนขอมูลที่เก็บมาจากภาคสนาม (field data) ซึ่ง
ปจจัยของสิ่งแวดลอมจะมีอิทธิพลตอลักษณะที่ใชในการศึกษา โดยขอมูลที่จะใชวิเคราะหมา
จากพันธุสุกร, การเลี้ยงดู, ป-ฤดูกาลที่สุกรเกิด, การเขาทดสอบพันธุที่มีความแตกตางกัน
จํานวนขอมูลในแตละชั้นของปจจัยตางๆมีไมเทากัน อีกทั้งทางฟารมไดมีการคัดเลือกและทด
แทนสุกรสาวเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง การศึกษาครั้งนี้จึงใชวิธีวิเคราะหขอมูลดวยแบบหุนผสมเชิง
เสนตรง โดยใชโมเดลของสัตวแตละตัว (animal model) ทําการวิเคราะหองคประกอบความ
แปรปรวนดวยวิธี Restricted Maximum Likelihood (REML) และวิเคราะหคุณคาการ
ผสมพันธุดวยวิธี Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) (Henderson,1984) ซึ่งการ
วิเคราะหองคประกอบความแปรปรวนดวยวิธี REML มีขอกําหนด(assumption)วา ขอมูลที่นํา
มาวิเคราะหมีการกระจายเปนแบบปกติ (normal distribution) ดังนั้น กอนทําการวิเคราะหจึง
ตองทําการตรวจสอบการกระจายของขอมูลดวยชุดคําสั่ง PROC UNIVARIATE ในโปรแกรม
สําเร็จรูป SAS for Windows (Statistical Analysis System, 1998) พบวา ขอมูลลักษณะ
สมรรถภาพทางการสืบพันธุ ไดแก จํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต, นํ้าหนักแรกเกิด, จํานวนลูก
หยานม และนํ้าหนักลูกหยานมที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนตัวอยางที่สุมจากประชากรที่มีการ
กระจายแบบปกติที่ระดับความเชื่อมั่น 91, 95, 95 และ 97 เปอรเซ็นตตามลําดับ สวนลักษณะ
การเจริญเติบโต ไดแก อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและ
ความหนาไขมันสันหลังที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนตัวอยางสุมจากประชากรที่มีการกระจาย
แบบปกติที่ระดับความเชื่อมั่น 93, 97 และ 95 เปอรเซ็นตตามลําดับ

4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 การวิเคราะหเบื้องตน
ทํ าการวิ เ คราะห เ บื้ องต นถึ งปจจัยที่มีอิท ธิพ ลตอลั กษณะที่ ศึ กษาด ว ยคํ าสั่งPROC
MIXED โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SAS for Windows (Statistical Analysis
System, 1998) ซึง่ มีโมเดลในการวิเคราะหแบงตามลักษณะที่ศึกษา และแยกรายพันธุสุกร ดัง
นี้
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4.1.1 ลักษณะการเจริญเติบโต
จากการตรวจเอกสารพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะที่ศึกษา ปที่แมสุกร
คลอด ฤดูกาลที่แมสุกรคลอด เพศ และจํานวนวันที่ทดสอบ สําหรับปจจัยสุมคือ ตัวสัตว โดย
วิเคราะหคราวละ 3 ลักษณะ โดยมีโมเดลในการวิเคราะหคือ
(1) วิเคราะหขอมูลรวมทุกพันธุ

y ijklm = µ + B i + S j + YS k + An l + b1WS ijklm + b 2WE ijklm + b3 NTijkl + e ijklm
………..…(3.1)
โดยที่

y ijklm = ลักษณะการเจริญเติบโตที่ศึกษาที่ m ทีไ่ ดรับอิทธิพลจากพันธุที่ i
เพศที่ j ป-ฤดูกาลที่ k และ จํานวนวันทดสอบที่ I
โดยลักษณะที่ทําการวิเคราะหคือ
1. อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน
2. อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
3. ความหนาไขมันสันหลัง

µ

Bi
Sj
YS k
Anl

=
=
=
=
=

b1WS ijklm =
b2WE ijklm =
b3 NTijkl =
e ijklm =

คาเฉลี่ยของทุกลักษณะ
อิทธิพลคงที่ของพันธุที่ i
อิทธิพลคงที่ของเพศที่ j
อิทธิพลคงที่ของป-ฤดูกาลที่ k
อิทธิพลสุมเนื่องจากตัวสัตวที่ l
โดยให Anl ∼ NID (0, Aσe2)
A เปนเมตริกซความสัมพันธระหวางสัตว
สัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงเสนตรงของนํ้าหนักเมื่อเขาทดสอบ
สัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงเสนตรงของนํ้าหนักเมื่อออกทดสอบ
สัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงเสนตรงของจํานวนวันทดสอบ
อิทธิพลสุมอื่นๆที่คาสังเกตไดรับ
โดยให e ∼ NID (0, Iσe2)
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(2) วิเคราะหขอมูลแยกตามพันธุ

y ijkl = µ + S i + YS j + An k + b1WS ijkl + b2WE ijkl + b3 NTijkl + eijkl …..(3.2)
โดยที่

y ijkl

= ลักษณะการเจริญเติบโตที่ศึกษาที่ l ทีไ่ ดรับอิทธิพลจากเพศที่ i
ป-ฤดูกาลที่ j
โดยลักษณะที่ทําการวิเคราะหคือ
1. อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน
2. อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
3. ความหนาไขมันสันหลัง

µ
Si

YS j
Ank

=
=
=
=

b1WS ijkl
b2WE ijkl
b3 NTijkl
eijkl

=
=
=
=

คาเฉลี่ยของทุกลักษณะ
อิทธิพลคงที่ของเพศที่ i
อิทธิพลคงที่ของป-ฤดูกาลที่ j
อิทธิพลสุมเนื่องจากตัวสัตวที่ k
โดยให Ank ∼ NID (0, Aσe2)
A เปนเมตริกซความสัมพันธระหวางสัตว
สัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงเสนตรงของนํ้าหนักเมื่อเขาทดสอบ
สัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงเสนตรงของนํ้าหนักเมื่อออกทดสอบ
สัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงเสนตรงของจํานวนวันทดสอบ
อิทธิพลสุมอื่นๆที่คาสังเกตไดรับ
โดยให e ∼ NID (0, Iσe2)
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4.1.2 ลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
จากการตรวจเอกสารพบวามีปจจัยคงที่คือ ปที่แมสุกรคลอด ฤดูกาลที่แมสุกร
คลอด พันธุของสุกร และลําดับการคลอด สําหรับปจจัยสุมคือ สิ่งแวดลอมถาวรของลําดับการ
คลอด และตัวสัตว และทําการวิเคราะหคราวละ 4 ลักษณะ โดยมีโมเดลในการวิเคราะหคือ
(1) วิเคราะหขอมูลรวมทุกพันธุ
y ijklmn = µ + B i + P j + YS k + Pe l + An m + e ijklmn ………… (3.3)

โดยที่

y ijklmn = ลักษณะทางการสืบพันธุที่ศึกษาที่ n ทีไ่ ดรับอิทธิพลจากพันธุที่ i
ลําดับการคลอดที่ j ป-ฤดูกาลที่ k

µ
Bi

โดยลักษณะที่ทําการวิเคราะหคือ
1. จํานวนลูกสุกรที่เกิดมีชีวิต
2. นํ้าหนักแรกเกิด
3. จํานวนลูกหยานม
4. นํ้าหนักลูกหยานม

=
=
=
=
=

คาเฉลี่ยของทุกลักษณะ
อิทธิพลคงที่ของพันธุที่ i
อิทธิพลคงที่ของลําดับการคลอดที่ j
Pj
YS k
อิทธิพลคงที่ของป-ฤดูกาลที่ k
Pel
อิทธิพลสุมเนื่องจากสิ่งแวดลอมถาวรของลําดับการคลอดที่ l
โดยให Pel ∼ NID (0, Aσe2)
A เปนเมตริกซความสัมพันธระหวางสัตว
Anm = อิทธิพลสุมเนื่องจากตัวสัตวที่ m
โดยให Anm ∼ NID (0, Aσe2)
A เปนเมตริกซความสัมพันธระหวางสัตว
e ijklmn = อิทธิพลสุมอื่นๆที่คาสังเกตไดรับ
โดยให e ∼ NID (0, Iσe2)
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(2) วิเคราะหขอมูลแยกตามพันธุ

y ijklm = µ + Pi + YS j + Pe k + An l + e ijklm
โดยที่

……………………(3.4)

y ijklm = ลักษณะทางการสืบพันธุที่ศึกษาที่ m ที่ไดรับอิทธิพลจากลําดับ
การคลอดที่ i ป-ฤดูกาลที่ j
โดยลักษณะที่ทําการวิเคราะหคือ
1. จํานวนลูกสุกรที่เกิดมีชีวิต
2. นํ้าหนักแรกเกิด
3. จํานวนลูกหยานม
4. นํ้าหนักลูกหยานม

คาเฉลี่ยของทุกลักษณะ
Pi
อิทธิพลคงที่ของลําดับการคลอดที่ i
อิทธิพลคงที่ของป-ฤดูกาลที่ j
YS j
Pek
อิทธิพลสุมเนื่องจากสิ่งแวดลอมถาวรของลําดับการคลอดที่ k
โดยให Pek ∼ NID (0, Aσe2)
A เปนเมตริกซความสัมพันธระหวางสัตว
Anl = อิทธิพลสุมเนื่องจากตัวสัตวที่ l
โดยให Anl ∼ NID (0, Aσe2)
A เปนเมตริกซความสัมพันธระหวางสัตว
e ijklm = อิทธิพลสุมอื่นๆที่คาสังเกตไดรับ
โดยให e ∼ NID (0, Iσe2)
µ

=
=
=
=
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4.2 การประมาณคาพื้นฐานทางพันธุกรรม
(Estimation of genetic parameter)
4.2.1 องคประกอบความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม
(Variance and covariance component)
วิเคราะหองคประกอบความแปรปรวนของลักษณะที่ทําการศึกษา เพื่อที่จะนํา
ไปประมาณค า อั ต ราพั น ธุ กรรมและใช ในการประมาณคุณคาการผสมพันธุ ซึ่งจะทํ าการ
วิเคราะหองคประกอบความแปรปรวนดวยวิธี Restricted Maximum Likelihood (REML) โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป REMLF90 (Misztal,2001) และวิเคราะหสามลักษณะพรอมกัน โดยแยก
ความแปรปรวนเนื่องจากปจจัยตางๆ ดวยโมเดลของสัตวแตละตัวตามโมเดลที่ 3.1, 3.2, 3.3
และ 3.4 สํ าหรับลักษณะการเจริญเติบโต ไดแก อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน,
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และความหนาไขมันสันหลัง ลักษณะทางการสืบพันธุ ไดแก
จํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต, นํ้าหนักแรกเกิด, จํานวนลูกหยานม และนํ้าหนักลูกหยานม
โดยโมเดลที่ 3.1, 3.2, 3.3 และ 3.4 สามารถเขียนเปนโมเดลในรูปทั่วไป
(general form) (Mrode, 1996) ดังนี้
y = x β + zµ + e

โดยที่

………………………(3.5)

y = เวคเตอรของคาสังเกต
x = เปนเมตริกซทแี่ สดงความสัมพันธระหวางคาสังเกตกับปจจัยคงที่
(incidence matrix)
z = เปนเมตริกซทแี่ สดงความสัมพันธระหวางคาสังเกตกับปจจัยสุม
(incidence matrix)
β = เวคเตอรของปจจัยคงที่ ที่ไมทราบคา
2
µ = เวคเตอรของปจจัยสุม โดยให µ ∼ NID (0, Aσe )
A เปนเมตริกซความสัมพันธระหวางสัตว
e = เวคเตอรของความคลาดเคลื่อน โดยให e ∼ NID (0, Iσe2)
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หรือ Mixed Model Equation (MME) ดังนี้
 y1   x1
  
 y2  =  0
 y3   0
  

0
x2
0

0   β 1   z1
  
0 β2  +  0
x 3   β 3   0

0
z2
0

0   µ 1   e1 
    
0  +  µ 2  + e2  .… (3.6)
z 3   µ 3   e3 

โดยที่
y1,y2,y3
x1,x2,x3
z1,z2,z3
β1 , β 2 , β 3
µ1 , µ 2 , µ 3

e

= เวคเตอรของคาสังเกต
= เปนเมตริกซทแี่ สดงความสัมพันธระหวางคาสังเกตกับปจจัย
คงที่ (incidence matrix)
= เปนเมตริกซทแี่ สดงความสัมพันธระหวางคาสังเกตกับปจจัยสุม
(incidence matrix)
= เวคเตอรของปจจัยคงที่ ที่ไมทราบคา
= เวคเตอรของปจจัยสุม โดยให µ ∼ NID (0, Aσe2)
A เปนเมตริกซความสัมพันธระหวางสัตว
= เวคเตอรของความคลาดเคลื่อน โดยให e ∼ NID

4.2.2 ประเมินคาอัตราพันธุกรรม (heritability,h2)
ประเมินคาอัตราพันธุกรรมจากคาองคประกอบความแปรปรวนที่หาไดจาก
สูตรการคํานวณดังนี้

σ a2
h = 2
σ a + σ e2
2

σ a2
h = 2
σ a + σ p2 + σ e2
2

…………………(3.7)

……………........(3.8)
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4.2.3 สหสัมพันธทางพันธุกรรมและลักษณะปรากฏ
(genetic and phenotypic correlation)
จากค า องค ป ระกอบความแปรปรวนที่ ไ ดจากการวิ เ คราะหจะประมาณคา
สหสัมพันธทางพันธุกรรมและสหสัมพันธทางลักษณะปรากฎจากสูตรการคํานวณดังนี้
สหสัมพันธทางพันธุกรรม,

rgg =

cov( g 1 g 2 )
var ( g 1 )var ( g 2 )

……………….......(3.9)

สหสัมพันธทางลักษณะปรากฏ,

rpp =

cov ( p1 p2 )
var ( p1 )var ( p2 )

……….…..………(3.10)

4.2.4 ประเมินคุณคาการผสมพันธุ (breeding value,BV)
จากคาองคประกอบความแปรปรวนของลักษณะที่ทําการศึกษาที่ประมาณได
ของแตละลักษณะจะนําไปใชในการประเมินคาทางพันธุกรรมโดยวิธี Best Linear Unbiased
Predictions (BLUP) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป REML90 (Misztal,2001) ซึ่งคํานวณหาผลเฉลี่ย
ของ MME ทําการประเมินโดยใชคุณคาการผสมพันธุคราวละลักษณะและคราวละ 3 ลักษณะ
สํ าหรับทุกลักษณะที่ทํ าการศึกษา โดยโปรแกรมจะใชคาความแปรปรวนที่คํ านวณไดจาก
โปรแกรม REMLF90 ที่โปรแกรมจะหยุดการคํานวณเมื่อผลเฉลยในแตละรอบของการคํานวณ
ทีต่ ิดกันมีคาตางกันไมเกิน 0.00000001 หรือ 1X10-8
4.3 ประเมินคาเศรษฐกิจสัมพัทธ (economic weight)
การประเมินคาเศรษฐกิจสัมพัทธ ของลักษณะที่ศึกษาโดยใชวิธีของ Bryan และคณะ
(1979) Thompson (1980) Brascamp และคณะ (1985) Smith และคณะ (1986) และ Melton
และคณะ (1993) ตามสมการที่ 2.11 ถึง 2.16 ประมาณคาเศรษฐกิจสัมพัทธ โดยใชคําสั่ง
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PROC STEPWISE และคําสั่ง PROC IML โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SAS for
Windows (Statistical Analysis System, 1998)
4.4 การสรางสมการดัชนีการคัดเลือก
การสรางสมการดัชนีการคัดเลือกจากคาพื้นฐานทางพันธุกรรม คุณคาการผสมพันธุ
และคาเศรษฐกิจสัมพัทธที่ประมาณไดขางตน มาประเมินสมการดัชนีการคัดเลือกโดยคําสั่ง
PROC IML โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SAS for Windows (Statistical Analysis
System, 1998) และสามารถสรางสมการดัชนีการคัดเลือก คือ
I = a 1 A1 + a 2 A 2 + ... + a n A n

เมื่อ

……………………….(3.11)

an = คาเศรษฐกิจสัมพัทธ
An = คุณคาการผสมพันธุ

พรอมทั้งประเมินคาความแมนยําของดัชนีการคัดเลือกที่ได ตามสมการที่ 2.9 และ
ประเมินคาความกาวหนาทางพันธุกรรม ตามสมการที่ 2.10

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวิเคราะหเบื้องตน
1.1 คาเฉลี่ยของลักษณะที่ศึกษา
1.1.1 ลักษณะการเจริญเติบโต
ลักษณะการเจริญเติบโตที่ทําการศึกษา ไดแก อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอ
วัน (ADG;กรัมตอวัน) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) และ ความหนาไขมันสันหลัง (BF
;เซนติเมตร) มีคา เฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเมื่อวิเคราะหขอมูลรวมทุกพันธุ มีคาเทากับ
819.12 ± 127.93 กรัมตอวัน, 2.32 ± 0.26 และ 1.21 ± 0.18 เซนติเมตร ตามลําดับ และเมื่อ
พิจารณาแยกตามพันธุ ในสุกรพันธุลารจไวท มีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
826.66 ± 127.13 กรัมตอวัน, 2.27 ± 0.22 และ 1.19 ± 0.16 เซนติเมตร ตามลําดับ สุกรพันธุ
แลนดเรซ มีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 800.62 ± 122.51 กรัมตอวัน, 2.35 ±
0.27 และ 1.19 ± 0.17 เซนติเมตร ตามลําดับ สุกรพันธุดูรอค มีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 853.61 ± 136.61 กรัมตอวัน, 2.39 ± 0.28 และ 1.31 ± 0.18 เซนติเมตร ตาม
ลําดับ และสุกรพันธุยอรคเชียรมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 817.70 ± 127.43
กรัมตอวัน, 2.29 ± 0.26 และ 1.18 ± 0.16 เซนติเมตร ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.1
1.1.2 ลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
ลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุที่ทําการศึกษา ไดแก จํานวนลูกแรกเกิดมี
ชีวิต (TBA;ตัว) นํ้าหนักแรกเกิด (BW;กิโลกรัม) จํานวนลูกหยานม (NW;ตัว) และ นํ้าหนักลูก
หยานม (WW;กิโลกรัม) มีคา เฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเมื่อวิเคราะหขอมูลรวมทุกพันธุ
มีคาเทากับ 8.71 ± 3.00 ตัว, 13.29 ± 4.35 กิโลกรัม, 8.14 ± 2.01 ตัว และ 45.57 ± 13.37
กิโลกรัม ตามลําดับ และเมื่อแยกตามพันธุโดยจําแนกตามลักษณะขางตน ในสุกรพันธุลารจไวท
มีคา เฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.73 ± 3.18 ตัว, 12.83 ± 4.40 กิโลกรัม, 8.29 ±
2.00 ตัว และ 46.82 ± 13.11 กิโลกรัม ตามลําดับ สุกรพันธุแลนดเรซ มีคาเฉลี่ยและสวน
เบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 9.05 ± 2.88 ตัว, 14.29 ± 4.30 กิโลกรัม, 8.47 ± 1.90 ตัว และ 49.71
± 12.28 กิโลกรัม ตามลําดับ สุกรพันธุดูรอค มีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.99
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ตัว, 12.58 ± 4.15 กิโลกรัม, 7.01 ± 1.87 ตัว และ 34.71 ± 10.30 กิโลกรัม ตามลําดับ
และสุกรพันธุยอรคเชียรมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.82 ± 2.96 ตัว, 13.04 ±
4.18 กิโลกรัม, 8.41 ± 2.01 ตัว และ 45.57 ± 13.37 กิโลกรัม ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.2
1.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะที่ศึกษา
1.2.1 ลักษณะการเจริญเติบโต
การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะการเจริญเติบโตที่ทําการศึกษาไดแก
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันตอวัน (ADG) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) และ
ความหนาไขมันสันหลัง (BF) พบวาปจจัยคงที่ที่มีอิทธิพลตอลักษณะที่ศึกษาคือ พันธุ เพศ และ
ป-ฤดูกาลคลอด โดยมีนํ้าหนักเมื่อเขาทดสอบ นํ้าหนักเมื่อออกทดสอบ และจํานวนวันที่เขา
ทดสอบ เปนความแปรปรวนรวม ดังแสดงในตารางที่ 4.3
1.2.2 ลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอ จํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต (TBA) นํ้าหนักแรก
เกิด (BW) จํานวนลูกหยานม (NW) และ นํ้าหนักลูกหยานม (WW) พบวาปจจัยคงที่ที่มีอิทธิพล
ตอลักษณะที่ศึกษาคือ พันธุ ลําดับการคลอด และป-ฤดูการคลอด ดังแสดงในตารางที่ 4.3
ตารางที่4.1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเจริญเติบโตที่จําแนกตามพันธุ
พันธุ
ลารจไวท
แลนดเรซ
ดูรอค
ยอรกเชียร
รวม

ADG (กรัม / วัน)
826.66 ± 127.13
800.62 ± 122.51
853.61 ± 136.61
817.70 ± 127.43
819.12 ± 127.93

ลักษณะการเจริญเติบโต
FCR
2.27 ± 0.22
2.35 ± 0.27
2.39 ± 0.28
2.29 ± 0.26
2.32 ± 0.26

BF (เซ็นติเมตร)
1.19 ± 0.16
1.19 ± 0.17
1.31 ± 0.18
1.18 ± 0.16
1.21 ± 0.18
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ตารางที่ 4.2

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
ที่จําแนกตามพันธุ
ลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
BW (กิโลกรัม)
NW ( ตัว )
WW ( กิโลกรัม )
12.83 ± 4.40
8.29 ± 2.00
46.82 ± 13.11
14.29 ± 4.30
8.47 ± 1.90
49.71 ± 12.28
12.58 ± 4.15
7.01 ± 1.87
34.71 ± 10.30
13.04 ± 4.18
8.41 ± 1.97
46.28 ± 12.60
13.29 ± 4.35
8.14 ± 2.01
45.57 ± 13.37

พันธุ
ลารจไวท
แลนดเรซ
ดูรอค
ยอรกเชียร
รวม

ตารางที่ 4.3

TBA (ตัว)
8.73 ± 3.18
9.05 ± 2.88
7.99 ± 2.75
8.82 ± 2.96
8.71 ± 3.00

ปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอลักษณะการเจริญเติบโตและลักษณะสมรรถภาพ
ทางการสืบพันธุ

พันธุ
เพศ

ปจจัยคงที่ที่มีอิทธิพลตอลักษณะที่ศึกษา
พันธุ
ลําดับคลอด
ป-ฤดูกาล

ลักษณะการเจริญเติบโต
- ADG
- FCR
- BF

**
**
**

**
**
**

-

**
**
**

-

**
**
**
**

**
**
**
**

**
**
**
**

ลักษณะสมรรถภาพทาง
การสืบพันธุ
- TBA
- BW
- NW
- WW
** p < 0.01
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2. ผลการประมาณคาพื้นฐานทางพันธุกรรม
2.1 ผลการประมาณคาองคประกอบความแปรปรวน
การประมาณคาองคประกอบของความแปรปรวนในโมเดลที่ 3.1, 3.2, 3.3 และ 3.4
ประกอบดวย คาความแปรปรวนของอิทธิพลของยีนบวกสะสม ความแปรปรวนเนื่องจาก
สิง่ แวดลอมถาวร และความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน โดยวิเคราะหคราวละ 3 ลักษณะ
สําหรับลักษณะการเจริญเติบโต และวิเคราะหคราวละ 4 ลักษณะ สําหรับลักษณะสมรรถภาพ
ทางการสืบพันธุ ซึ่งแยกเปนการวิเคราะหขอมูลรวมทุกพันธุและวิเคราะหแยกพันธุไดผลการ
วิเคราะหดังนี้
2.1.1 ลักษณะการเจริญเติบโต
คาองคประกอบความแปรปรวนของลักษณะการเจริญเติบโต ไดแก อัตรา
การเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน (ADG) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) และความหนา
ไขมันสันหลัง (BF) พบวาคาความแปรปรวนเนื่องจากอิทธิพลของยีนบวกสะสมมีคาเทากับ
10,500 (กรัมตอวัน)2, 105,300 และ 57,700 ซม.2 ตามลําดับ และคาความแปรปรวนของความ
คลาดเคลื่อนมีคาเทากับ 51,900 (กรัมตอวัน)2, 355,000 และ 232,000 ซม.2 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อ
แยกตามพันธุ โดยจําแนกตามลักษณะขางตนพบวา
สุกรพันธุลารจไวท คาความแปรปรวนเนื่องจากอิทธิพลของยีนบวกสะสมมีคา
เทากับ 15,300 (กรัมตอวัน)2, 131,000 และ 85,600 ซม.2 ตามลําดับ คาความแปรปรวนของ
ความคลาดเคลื่อนมีคาเทากับ 50,500 (กรัมตอวัน)2, 228,000 และ 172,000 ซม.2 ตามลําดับ
สุกรพันธุแลนดเรซ คาความแปรปรวนเนื่องจากอิทธิพลของยีนบวกสะสมมีคา
เทากับ 36,368 (กรัมตอวัน)2, 113,000 และ 45,300ตามลําดับ คาความแปรปรวนของ
ความคลาดเคลื่อนมีคาเทากับ 16,600 (กรัมตอวัน)2, 437,000 และ 281,000 ซม.2 ตามลําดับ
สุกรพันธุดูรอค คาความแปรปรวนเนื่องจากอิทธิพลของยีนบวกสะสมมีคาเทา
กับ 34,608 (กรัมตอวัน)2, 113,000 และ 45,200 ซม.2 ตามลําดับ คาความแปรปรวนของ
ความคลาดเคลื่อน มีคาเทากับ 16,700 (กรัมตอวัน)2, 437,000 และ 281,000 ซม.2 ตามลําดับ
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สุกรพันธุยอรกเชียร คาความแปรปรวนเนื่องจากอิทธิพลของยีนบวกสะสมมีคา
เทากับ 12,600 (กรัมตอวัน)2, 851,000 และ 53,200 ซม.2 ตามลําดับ คาความแปรปรวนของ
ความคลาดเคลื่อนมีคาเทากับ 61,000 (กรัมตอวัน)2, 28,000 และ 240,000 ซม.2 ตามลําดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 4.4
2.1.2 ลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
คาองคประกอบความแปรปรวนของลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ ไดแก
จํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต (TBA) นํ้าหนักแรกเกิด (BW) จํานวนลูกหยานม (NW) และนํ้าหนักลูก
หยานม (WW) พบวา คาความแปรปรวนเนื่องจากอิทธิพลของยีนบวกสะสมมีคาเทากับ 0.7924
ตัว2, 245.76 กิโลกรัม2 , 0.2375 ตัว2 และ 3,529.9 กิโลกรัม2 ตามลําดับ คาความแปรปรวนของ
สิง่ แวดลอมถาวรมีคาเทากับ 0.7177 ตัว2 , 90.424 กิโลกรัม2, 0.00644 ตัว2 และ 107.82
กิโลกรัม2 ตามลําดับ และคาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีคาเทากับ 7.3371 ตัว2 ,
1,460.30 กิโลกรัม2 , 3.5045 ตัว2 และ 12,085 กิโลกรัม2 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาแยกตาม
พันธุโดยจําแนกตามลักษณะขางตนพบวา
สุกรพันธุลารจไวท คาความแปรปรวนเนื่องจากอิทธิพลของยีนบวกสะสมมีคา
เทากับ 1.0546 ตัว2, 292.42 กิโลกรัม2 , 0.1369 ตัว2 และ 2,104.10 กิโลกรัม2 ตามลําดับ คา
ความแปรปรวนของสิ่งแวดลอมถาวรมีคาเทากับ 1.0779 ตัว2, 98.939 กิโลกรัม2 , 0.1048 ตัว2
และ 181.09 กิโลกรัม2 ตามลําดับ คาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีคาเทากับ 7.9309
ตัว2, 1,479.60 กิโลกรัม2 , 3.6548 ตัว2 และ 13,874 กิโลกรัม2 ตามลําดับ
สุกรพันธุแลนดเรซ คาความแปรปรวนเนื่องจากอิทธิพลของยีนบวกสะสมมีคา
เทากับ 0.4042 ตัว2 , 14.485 กิโลกรัม2, 0.1592 ตัว2 และ 1739.2 กิโลกรัม2 ตามลําดับ คา
ความแปรปรวนของสิ่งแวดลอมถาวรมีคาเทากับ 0.3769 ตัว2 , 168.22 กิโลกรัม2, 0.00132 ตัว2
และ 320.94 ตามลําดับ คาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีคาเทากับ 7.2363 ตัว2 ,
1,537.2 กิโลกรัม2 , 3.3174 ตัว2 และ 11,959 กิโลกรัม2 ตามลําดับ
สุกรพันธุดูรอค
คาความแปรปรวนเนื่องจากอิทธิพลของยีนบวกสะสมมีคา
2
เทากับ 0.12669 ตัว , 6.0756 กิโลกรัม2 , 0.0171 ตัว2 และ 1,559.8 กิโลกรัม2 ตามลําดับ คา
ความแปรปรวนของสิ่งแวดลอมถาวรมีคาเทากับ 0.6806 ตัว2, 183 กิโลกรัม2 , 0.00726 ตัว2
และ 160.6 กิโลกรัม2 ตามลําดับ คาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีคาเทากับ 6.5673
ตัว2 , 1,400.3 กิโลกรัม2 , 3.2146 ตัว2 และ 7,856.3 กิโลกรัม2 ตามลําดับ
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สุกรพันธุยอรกเชียร คาความแปรปรวนเนื่องจากอิทธิพลของยีนบวกสะสมมีคา
เทากับ 0.6604 ตัว2, 218.37 กิโลกรัม2 , 0.3094 ตัว2 และ 2,725.4 กิโลกรัม2 ตามลําดับ
คาความแปรปรวนของสิ่งแวดลอมถาวรมีคาเทากับ 0.6414 ตัว2, 112.96 กิโลกรัม2 , 0.0646
ตัว2 และ 168.93 กิโลกรัม2 ตามลําดับ และคาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีคาเทากับ
7.4254 ตัว2 , 1,379.5 กิโลกรัม2, 3.4328 ตัว2 และ 12,081 กิโลกรัม2 ตามลําดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4

องคประกอบของความแปรปรวนทางพันธุกรรม ความแปรปรวนรวม และ
คาอัตราพันธุกรรมของทุกลักษณะการเจริญเติบโต

ลักษณะ
พันธุ
ADG
ลารจไวท
แลนดเรซ
ดูรอค
ยอรกเชียร
รวมทุกพันธุ
FCR
ลารจไวท
แลนดเรซ
ดูรอค
ยอรกเชียร
รวมทุกพันธุ
BF
ลารจไวท
แลนดเรซ
ดูรอค
ยอรกเชียร
รวมทุกพันธุ

σ a2

σ 2pe

σ e2

h2

15300
36368
34608
12600
10500
131000
113000
113000
851000
105300
85600
45300
45200
53200
57700

-

50500
16600
16700
61000
51900
228000
437000
437000
28000
355000
172000
281000
281000
240000
232000

0.23
0.18
0.17
0.17
0.17
0.36
0.21
0.20
0.19
0.30
0.33
0.14
0.14
0.18
0.20

σ a2 คือ ความแปรปรวนของอิทธิพลของยีนบวกสะสม
2
σ pe
คือ ความแปรปรวนของสิ่งแวดลอมถาวรเนื่องจากลําดับการคลอด

σ e2 คือ ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน
h2 คือ คาอัตราพันธุกรรม
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ตารางที่ 4.5 องคปะกอบของความแปรปรวนทางพันธุกรรม ความแปรปรวนรวม
และคาอัตราพันธุกรรมของทุกลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
ลักษณะ พันธุ
ลารจไวท
TBA
แลนดเรซ
ดูรอค
ยอรกเชียร
รวมทุกพันธุ
BW
ลารจไวท
แลนดเรซ
ดูรอค
ยอรกเชียร
รวมทุกพันธุ
NW
ลารจไวท
แลนดเรซ
ดูรอค
ยอรกเชียร
รวมทุกพันธุ
WW
ลารจไวท
แลนดเรซ
ดูรอค
ยอรกเชียร
รวมทุกพันธุ

σ a2

σ 2pe

σ e2

h2

1.0546
0.4042
0.12669
0.6604
0.7924
292.42
14.485
6.0756
218.37
245.76
0.1369
0.1592
0.0171
0.3094
0.2375
2104.10
1739.20
1559.80
2725.40
3529.90

1.0779
0.3769
0.6806
0.6414
0.7177
98.939
168.22
183
112.96
90.424
0.1048
0.00132
0.00726
0.0646
0.00644
181.09
320.94
160.60
168.93
107.82

7.9309
7.2363
6.5673
7.4254
7.3371
1479.60
1537.20
1400.30
1379.50
1460.30
3.6548
3.3174
3.2146
3.4328
3.5045
13874
11959
7856.3
12081
12085

0.10
0.05
0.02
0.07
0.09
0.15
0.01
0.04
0.13
0.14
0.04
0.05
0.05
0.08
0.06
0.13
0.12
0.16
0.18
0.22

σ a2 คือ ความแปรปรวนของอิทธิพลของยีนบวกสะสม
2
คือ ความแปรปรวนของสิ่งแวดลอมถาวรเนื่องจากลําดับการคลอด
σ pe

σ e2 คือ ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน
h2 คือ คาอัตราพันธุกรรม
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2.2 คาอัตราพันธุกรรม
คาอัตราพันธุกรรมคํ านวณไดจากการคาประมาณองคประกอบความแปรปรวนตาม
สมการที่ 3.7 และ 3.8 ซึง่ แยกเปนการวิเคราะหขอมูลรวมทุกพันธุและวิเคราะหแยกพันธุ คือ
2.2.1 ลักษณะการเจริญเติบโต
คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโต ไดแก อัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยตอวัน (ADG) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) และความหนาไขมันสันหลัง (BF)
มีคาเทากับ 0.17, 0.30 และ 0.20 ตามลําดับ และเมื่อแยกตามพันธุโดยจําแนกตามลักษณะ
ขางตนพบวา ในสุกรพันธุลารจไวท มีคาอัตราพันธุกรรมเทากับ 0.23, 0.36 และ 0.33 ตาม
ลําดับ สุกรพันธุแลนดเรซ มีคาอัตราพันธุกรรมเทากับ 0.18, 0.21 และ 0.14 ตามลําดับ สุกร
พันธุดูรอค มีคาอัตราพันธุกรรมเทากับ 0.17, 0.20 และ 0.14 ตามลําดับ และ สุกรพันธุ
ยอรกเชียร มีคาอัตราพันธุกรรมเทากับ 0.17, 0.19 และ 0.18 ตามลําดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.4
2.2.2 ลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ ไดแก จํานวนลูก
แรกเกิดมีชีวิต (TBA) นํ้าหนักแรกเกิด (BW) จํานวนลูกหยานม (NW) และ นํ้าหนักลูกหยานม
(WW) พบวามีคาเทากับ 0.09, 0.14, 0.06 และ 0.22 ตามลําดับ และเมื่อแยกตามพันธุ โดย
จําแนกตามลักษณะขางตนพบวา ในสุกรพันธุลารจไวท มีคาอัตราพันธุกรรมเทากับ 0.10, 0.15,
0.04 และ 0.13 ตามลําดับ สุกรพันธุแลนดเรซ มีคาอัตราพันธุกรรมเทากับ 0.05, 0.01, 0.05
และ 0.12 ตามลําดับ สุกรพันธุดูรอค มีคาอัตราพันธุกรรมเทากับ 0.02, 0.04, 0.05 และ 0.16
ตามลําดับ สุกรพันธุยอรกเชียร มีคาอัตราพันธุกรรมเทากับ 0.07, 0.13, 0.08 และ 0.18
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.5
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2.3 คาสหสัมพันธทางพันธุกรรม และ คาสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏ
คาสหสัมพันธทางพันธุกรรมและคาสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏของลักษณะที่ทําการ
ศึกษา ไดแก
2.3.1 ลักษณะการเจริญเติบโต
คาสหสัมพันธทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโต ไดแก อัตราการเจริญ
เติบโตเฉลี่ยตอวัน (ADG) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) และ ความหนาไขมันสันหลัง
(BF) มีคาอยูในระหวาง -0.56 ถึง 0.79 ในสุกรรวมทุกพันธุ คาสหสัมพันธทางพันธุกรรมระหวาง
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันกับอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
และความหนาไขมัน
สันหลังมีคาเทากับ -0.56 และ -0.06 ตามลําดับ และระหวางอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อกับ
ความหนาไขมันสันหลังมีคาเทากับ 0.79 สวนคาสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏพบวามีคาอยู
ระหวาง -0.15 ถึง 0.18 ในสุกรรวมทุกพันธุ คาสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏระหวางอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันกับอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและความหนาไขมันสันหลังมีคา
เทากับ -0.18 และ -0.15 ตามลําดับ และระหวางอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อกับความหนา
ไขมันสันหลังมีคาเทากับ 0.18 ดังแสดงในตารางที่ 4.6
สุกรพันธุลารจไวท คาสหสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางอัตราการเจริญเติบโต
เฉลีย่ ตอวันกับอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และ ความหนาไขมันสันหลังมีคาเทากับ -0.30
และ -0.08 ตามลําดับ และระหวางอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อกับความหนาไขมันสันหลังมี
คาเทากับ 0.27 คาสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏระหวางอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันกับ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและความหนาไขมันสันหลังมีคาเทากับ -0.19 และ -0.14 ตาม
ลําดับ และระหวางอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อกับความหนาไขมันสันหลังมีคาเทากับ 0.15
ดังแสดงในตารางที่ 4.7
สุกรพันธุแลนดเรช คาสหสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางอัตราการเจริญเติบโต
เฉลีย่ ตอวันกับอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และ ความหนาไขมันสันหลังมีคาเทากับ -0.36
และ -0.12 ตามลําดับ และระหวางอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อกับความหนาไขมันสันหลังมี
คาเทากับ 0.43 คาสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏระหวางอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันกับ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และ ความหนาไขมันสันหลังมีคาเทากับ -0.08 และ -0.02 ตาม
ลําดับ และระหวางอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อกับความหนาไขมันสันหลังมีคาเทากับ 0.26
ดังแสดงในตารางที่ 4.8
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สุกรพันธุดูรอค คาสหสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ตอวันกับอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และ ความหนาไขมันสันหลังมีคาเทากับ -0.39 และ
-0.11 ตามลําดับ และระหวางอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อกับความหนาไขมันสันหลังมีคาเทา
กับ 0.44 สวนคาสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏระหวางอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันกับ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และ ความหนาไขมันสันหลังมีคาเทากับ -0.08 และ -0.02 ตาม
ลําดับ และระหวางอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อกับความหนาไขมันสันหลังมีคาเทากับ 0.26
ดังแสดงในตารางที่ 4.9
สุกรพันธุยอรกเชียร คาสหสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางอัตราการเจริญเติบโต
เฉลีย่ ตอวันกับอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และ ความหนาไขมันสันหลังมีคาเทากับ 0.32
และ 0.14 ตามลําดับ และระหวางอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อกับความหนาไขมันสันหลังมี
คาเทากับ -0.89 สวนคาสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏระหวางอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน
กับอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และ ความหนาไขมันสันหลังมีคาเทากับ 0.04 และ -0.21
ตามลําดับ และระหวางอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อกับความหนาไขมันสันหลังมีคาเทากับ
–0.23 ดังแสดงในตารางที่ 4.10
2.3.2 ลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
คาสหสัมพันธทางพันธุกรรมของลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ ไดแก
จํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต (TBA) นํ้าหนักแรกเกิด (BW) จํานวนลูกหยานม (NW) และนํ้าหนักลูก
หยานม (WW) พบวาในสุกรรวมทุกพันธุ คาสหสัมพันธทางพันธุกรรมของจํานวนลูกแรกเกิดมี
ชีวิตกับนํ้าหนักแรกเกิด, จํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานม มีคาเทากับ 0.76, 0.84
และ 0.55 ตามลําดับ ระหวางนํ้าหนักแรกเกิดกับจํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานม
มีคาเทากับ 0.64 และ 0.60 ตามลําดับ และระหวางจํานวนลูกหยานมกับนํ้าหนักลูกหยานม
มีคาเทากับ 0.88 สวนคาสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตกับนํ้าหนัก
แรกเกิด, จํานวนลูกหยานม และนํ้าหนักลูกหยานม มีคาเทากับ 0.88, 0.55 และ 0.54 ตาม
ลําดับ ระหวางนํ้าหนักแรกเกิดกับจํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานมมีคาเทากับ 0.54
และ 0.49 ตามลําดับ และระหวางจํานวนลูกหยานมกับนํ้าหนักลูกหยานมมีคาเทากับ 0.81
ดังแสดงในตารางที่ 4.6
สุกรพันธุลารจไวท คาสหสัมพันธทางพันธุกรรมของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต
กับนํ้าหนักแรกเกิด, จํานวนลูกหยานม และนํ้าหนักลูกหยานม มีคาเทากับ 0.86, 0.89 และ
0.41 ตามลําดับ ระหวางนํ้าหนักแรกเกิดกับจํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานมมีคาเทา
กับ 0.78 และ 0.55 ตามลําดับ และระหวางจํานวนลูกหยานมกับนํ้าหนักลูกหยานมมีคาเทากับ
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0.74 สวนคาสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตกับนํ้าหนักแรกเกิด
จํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานม มีคาเทากับ 0.89, 0.55 และ 0.37 ตามลําดับ
ระหวางนํ้าหนักแรกเกิดกับจํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานมมีคาเทากับ 0.55 และ
0.49 ตามลําดับ และระหวางจํานวนลูกหยานมกับนํ้าหนักลูกหยานมมีคาเทากับ 0.81 ดังแสดง
ในตารางที่ 4.7
สุกรพันธุแลนดเรซ คาสหสัมพันธทางพันธุกรรมของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต
กับนํ้าหนักแรกเกิด, จํานวนลูกหยานม และนํ้าหนักลูกหยานม มีคาเทากับ 0.32, 0.54 และ
0.08 ตามลําดับ ระหวางนํ้าหนักแรกเกิดกับจํานวนลูกหยานม และนํ้าหนักลูกหยานมมีคาเทา
กับ 0.87 และ 0.96 ตามลําดับ และระหวางจํานวนลูกหยานมกับนํ้าหนักลูกหยานมมีคาเทากับ
0.77 สวนคาสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตกับนํ้าหนักแรกเกิด
จํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานม มีคาเทากับ 0.88, 0.54 และ 0.35 ตามลําดับ
ระหวางนํ้าหนักแรกเกิดกับจํานวนลูกหยานม และนํ้าหนักลูกหยานมมีคาเทากับ 0.56 และ 0.49
ตามลําดับ และระหวางจํานวนลูกหยานมกับนํ้าหนักลูกหยานมมีคาเทากับ 0.81 ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.8
สุกรพันธุดูรอค คาสหสัมพันธทางพันธุกรรมของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตกับ
นํ้าหนักแรกเกิด, จํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานม มีคาเทากับ -0.29, 0.14 และ -0.22
ตามลําดับ ระหวางนํ้าหนักแรกเกิดกับจํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานม มีคาเทากับ
0.76 และ0.92 ตามลําดับ และระหวางจํานวนลูกหยานมกับนํ้าหนักลูกหยานมมีคาเทากับ 0.83
สวนคาสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตกับนํ้าหนักแรกเกิด จํานวน
ลูกหยานมและนํ้าหนักลูกหยานม มีคาเทากับ 0.90, 0.52 และ 0.30 ตามลําดับ ระหวางนํ้าหนัก
แรกเกิดกับจํานวนลูกหยานม และนํ้าหนักลูกหยานมมีคาเทากับ 0.55 และ 0.40 ตามลําดับ
และระหวางจํานวนลูกหยานมกับนํ้าหนักลูกหยานมมีคาเทากับ 0.83 ดังแสดงในตารางที่ 4.9
สุกรพันธุยอรกเชียร คาสหสัมพันธทางพันธุกรรมของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต
กับนํ้าหนักแรกเกิด, จํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานม มีคาเทากับ 0.66, 0.99 และ
0.89 ตามลําดับ ระหวางนํ้าหนักแรกเกิดกับจํานวนลูกหยานม และนํ้าหนักลูกหยานมมีคาเทา
กับ 0.74 และ 0.93 ตามลําดับ และระหวางจํานวนลูกหยานมกับนํ้าหนักลูกหยานมมีคาเทากับ
0.93สวนคาสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏของจํ านวนลูกแรกเกิดมีชีวิตกับนํ้ าหนักแรกเกิด
จํานวนลูกหยานมและนํ้าหนักลูกหยานม มีคาเทากับ 0.88, 0.60 และ 0.43 ตามลําดับ ระหวาง
นํ้าหนักแรกเกิดกับจํานวนลูกหยานมและนํ้าหนักลูกหยานมมีคาเทากับ 0.57 และ 0.54 ตาม
ลําดับ ระหวางจํานวนลูกหยานมกับนํ้าหนักลูกหยานมมีคาเทากับ 0.81 ดังแสดงในตารางที่
4.10

67
ตารางที่ 4.6 คาอัตราพันธุกรรม (เสนทะแยงมุม) คาสหสัมพันธทางพันธุกรรม (เหนือเสน
ทะแยงมุม) และคาสหสัมพันธของลักษณะปรากฏ (ใตเสนทะแยงมุม) ของทุก
ลักษณะ
ลักษณะ
ADG
FCR
BF
TBA
BW
NW
WW

ADG
0.17
-0.18
-0.15
-

FCR
-0.56
0.30
0.18
-

BF
-0.06
0.79
0.20
-

TBA
0.09
0.88
0.55
0.54

BW
0.76
0.14
0.54
0.49

NW
0.84
0.64
0.06
0.81

WW
0.55
0.60
0.88
0.22

ตารางที่ 4.7 คาอัตราพันธุกรรม (เสนทะแยงมุม) คาสหสัมพันธทางพันธุกรรม (เหนือเสน
ทะแยงมุม) และ คาสหสัมพันธของลักษณะปรากฏ (ใตเสนทะแยงมุม) ของทุก
ลักษณะในสุกรพันธุลารจไวท
ลักษณะ
ADG
FCR
BF
TBA
BW
NW
WW

ADG
0.23
-0.19
-0.14
-

FCR
-0.30
0.36
0.15
-

BF
-0.08
0.27
0.33
-

TBA
0.10
0.89
0.55
0.37

BW
0.86
0.15
0.55
0.49

NW
0.89
0.78
0.04
0.81

WW
0.41
0.55
0.74
0.13
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ตารางที่ 4.8 คาอัตราพันธุกรรม (เสนทะแยงมุม) คาสหสัมพันธทางพันธุกรรม (เหนือเสน
ทะแยงมุม)และคาสหสัมพันธของลักษณะปรากฏ (ใตเสนทะแยงมุม) ของทุก
ลักษณะในสุกรพันธุแลนดเรซ
ลักษณะ
ADG
FCR
BF
TBA
BW
NW
WW

ADG
0.18
-0.08
-0.02
-

FCR
-0.36
0.21
0.26
-

BF
-0.12
0.43
0.14
-

TBA
0.05
0.88
0.54
0.35

BW
0.32
0.01
0.56
0.49

NW
0.54
0.87
0.05
0.81

WW
0.08
0.96
0.77
0.12

ตารางที่ 4.9 คาอัตราพันธุกรรม (เสนทะแยงมุม) คาสหสัมพันธทางพันธุกรรม (เหนือเสน
ทะแยงมุม)และคาสหสัมพันธของลักษณะปรากฏ (ใตเสนทะแยงมุม) ของทุก
ลักษณะในสุกรพันธุดูรอค
ลักษณะ
ADG
FCR
BF
TBA
BW
NW
WW

ADG
0.17
-0.08
-0.02
-

FCR
-0.39
0.20
0.26
-

BF
-0.11
0.44
0.14
-

TBA
0.02
0.90
0.52
0.30

BW
-0.29
0.04
0.55
0.40

NW
0.14
0.76
0.05
0.83

WW
-0.22
0.92
0.83
0.16
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ตารางที่ 4.10 คาอัตราพันธุกรรม (เสนทะแยงมุม) คาสหสัมพันธทางพันธุกรรม (เหนือเสน
ทะแยงมุม)และคาสหสัมพันธของลักษณะปรากฏ (ใตเสนทะแยงมุม) ของทุก
ลักษณะในสุกรพันธุยอรกเชียร
ลักษณะ
ADG
FCR
BF
TBA
BW
NW
WW

ADG
0.17
0.04
-0.21
-

FCR
0.33
0.19
-0.23
-

BF
0.14
-0.89
0.18
-

TBA
0.07
0.88
0.60
0.43

BW
0.66
0.13
0.57
0.54

NW
0.99
0.74
0.06
0.81

WW
0.89
0.93
0.93
0.18

3. คุณคาการผสมพันธุ
คุณคาการผสมพันธุของลักษณะตางๆ ที่ทําการศึกษาไดแก
3.1 ลักษณะการเจริญเติบโต
คุณคาการผสมพันธุของลักษณะการเจริญเติบโต ไดแก อัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยตอวัน (ADG) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) และความหนาไขมันสันหลัง (BF)
พบวามีคาระหวาง -1160.21 ถึง 2249.62, -6936.24 ถึง 57401.34 และ –11501.44 ถึง
3653.56 ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยเทากับ -15.5637, 317.2268 และ 470.1375 ตามลําดับใน
สุกรรวมทุกพันธุ ดังแสดงในตารางที่ 4.11 และเมื่อแยกตามพันธุสุกรพบวา
สุกรพันธุแลนดเรซ มีคุณคาการผสมพันธุของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และความหนาไขมันสันหลังระหวาง -466.3743 ถึง 1400.33, 5489 ถึง 2950.37 และ -1630.56 ถึง 1361.62 ตามลําดับ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 21.8041,
66.4622 และ 113.5799 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.12
สุกรพันธุลารจไวท มีคุณคาการผสมพันธุของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และความหนาไขมันสันหลังระหวาง -977.7651 ถึง 2455.28, 6037 ถึง 2721.98 และ -3016.43 ถึง 3391.14 ตามลําดับ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 17.6763,
-615.4518 และ 329.1187 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.13
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สุกรพันธุดูรอค มีคุณคาการผสมพันธุของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และความหนาไขมันสันหลังระหวาง -449.2814 ถึง 1338.12, 5491 ถึง 2958.28 และ -1627.81 ถึง 1362.58 ตามลําดับ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 21.6182,
66.8870 และ 113.8647 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.14
สุกรพันธุยอรกเชียร มีคุณคาการผสมพันธุของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ตอวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และความหนาไขมันสันหลังระหวาง -1160.21 ถึง
2249.62, -6936.24 ถึง 57401.34 และ -11501.44 ถึง 2999.54 ตามลําดับ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ
-223.6494, 118.8361 และ 1168.64 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.15
3.2 ลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
คุณคาการผสมพันธุของลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ ไดแก จํานวนลูก
แรกเกิดมีชีวิต (TBA) นํ้าหนักแรกเกิด (BW) จํานวนลูกหยานม (NW) และ นํ้าหนักลูกหยานม
(WW) ซึง่ วิเคราะหคราวละ 4 ลักษณะ พบวามีคาระหวาง -1.4752 ถึง 2.0492, -15.9114 ถึง
21.0276, -0.5388 ถึง 0.6945 และ -17.5609 ถึง 16.1179 ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยเทากับ
1.6368E-06, 6.6496E-07, 6.1381E-07 และ -4.6035E-7 ตามลําดับ ในสุกรรวมทุกพันธุ
ดังแสดงในตารางที่ 4.11 และเมื่อแยกตามพันธุสุกรพบวา
สุกรพันธุแลนดเรซ มีคุณคาการผสมพันธุของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต นํ้าหนัก
แรกเกิด จํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานมระหวาง -2.7210 ถึง 1.7976, -28.3309 ถึง
10.2670, -1.2802 ถึง 1.2126 และ -62.8242 ถึง 64.1950 ตามลําดับ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ
0.3941, 1.6012, 0.7058 และ 19.9849 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.12
สุกรพันธุลารจไวท มีคุณคาการผสมพันธุของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต นํ้าหนัก
แรกเกิด จํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานมระหวาง 6.9602 ถึง 10.4292, -29.6825 ถึง
40.9019, -0.6719 ถึง 1.9924 และ -74.1587 ถึง 115.6545 ตามลําดับ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ
8.8413, 3.8280, 0.1021 และ 10.9800 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.13
สุกรพันธุดูรอค มีคุณคาการผสมพันธุของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต นํ้าหนักแรก
เกิด จํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานมระหวาง 1.1862 ถึง 9.2474, -26.7656 ถึง
8.3092, -2.2937 ถึง 0.7089 และ 142.8735 ถึง 84.8256 ตามลําดับ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ
8.4888, 1.9793, -0.0613 และ –8.4425 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.14
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สุ ก รพั น ธุ ยอร ก เชี ยร มีคุ ณค าการผสมพั นธุ ของจํ านวนลู กแรกเกิดมี ชี วิต
นํ้าหนักแรกเกิด จํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานมระหวาง -1.1170 ถึง 2.2998,
-16.2723 ถึง 52.9079, -0.7562 ถึง 1.4113 และ -68.7908 ถึง 159.8727 ตามลําดับ ซึ่งมีคา
เฉลี่ยเทากับ 0.6284, 11.2551, 0.4095 และ 46.5827 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.11 คาเฉลี่ยของคุณคาการผสมพันธุ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด ของ
ลักษณะที่ทําการศึกษาในสุกรทุกพันธุ
ลักษณะ
ADG
FCR
BF
TBA
BW
NW
WW

คุณคาการผสม
พันธุ
-15.5637
317.2269
470.1375
1.6368E-06
6.6496E-07
6.1381E-07
-4.6035E-07

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
193.8846
922.5613
603.8221
0.3955
3.9677
0.1277
4.3950

คาตํ่าสุด

คาสูงสุด

-1160.21
-6936.24
-11501.44
-1.4752
-15.9114
-0.5388
-17.5609

2249.62
57401.34
3653.56
2.0492
21.0276
0.6945
16.1179

ตารางที่ 4.12 คาเฉลี่ยของคุณคาการผสมพันธุ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด ของ
ลักษณะที่ทําการศึกษาในสุกรพันธุแลนดเรซ
ลักษณะ

ADG
FCR
BF
TBA
BW
NW
WW

คุณคาการผสม
พันธุ

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาตํ่าสุด

คาสูงสุด

21.8041
66.4621
113.5799
0.3941
1.6013
0.7058
19.9849

81.7100
668.6188
378.4863
0.4454
4.5688
0.2845
12.0284

-466.3743
-54899.2400
-1630.5600
-2.7210
-28.3309
-1.2802
-62.8242

1400.3300
2950.3700
1361.6200
1.7976
10.2670
1.2126
64.1950

72
ตารางที่ 4.13 คาเฉลี่ยของคุณคาการผสมพันธุ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด ของ
ลักษณะที่ทําการศึกษาในสุกรพันธุลารจไวท
ลักษณะ

ADG
FCR
BF
TBA
BW
NW
WW

คุณคาการผสม
พันธุ

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาตํ่าสุด

คาสูงสุด

17.6763
-615.4517
329.1187
8.8414
3.8279
0.1021
10.9800

257.721
622.9019
558.9157
0.3467
6.5233
0.2588
21.9269

-977.7651
-6037.18
-3016.43
6.9602
-29.6825
-0.6719
-74.1587

2455.28
2721.98
3391.14
10.4292
40.9019
1.9924
115.6545

ตารางที่ 4.14 คาเฉลี่ยของคุณคาการผสมพันธุ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด ของ
ลักษณะที่ทําการศึกษาในสุกรพันธุดูรอค
ลักษณะ

ADG
FCR
BF
TBA
BW
NW
WW

คุณคาการผสม
พันธุ

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาตํ่าสุด

คาสูงสุด

21.6182
66.8870
113.6846
8.4888
1.9793
-0.0612
-8.4425

79.6936
670.1001
378.2823
0.1709
3.7662
0.3199
23.7894

-449.2814
-5491.97
-1627.81
7.1862
-26.7656
-2.2937
-142.8735

1338.12
2958.28
1362.58
9.2474
8.3092
0.7089
84.8256
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ตารางที่ 4.15 คาเฉลี่ยของคุณคาการผสมพันธุ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด ของ
ลักษณะที่ทําการศึกษาในสุกรพันธุยอรกเชียร
ลักษณะ

ADG
FCR
BF
TBA
BW
NW
WW

คุณคาการผสม
พันธุ

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาตํ่าสุด

คาสูงสุด

-223.9493
118.8360
1168.6400
0.6284
11.2551
0.4095
46.5827

167.7450
1504.2600
395.7847
0.3957
7.8599
0.1733
20.2521

-1160.2100
-6936.2400
-11501.4400
-1.1170
-16.2723
-0.7562
-68.7908

2249.62
57401.34
2999.54
2.2998
52.9079
1.4113
159.8727

4. ผลการประเมินคาเศรษฐกิจสัมพัทธ
4.1 ลักษณะการเจริญเติบโต
คาเศรษฐกิจสัมพัทธของลักษณะการเจริญเติบโต ไดแก อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ตอวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และ ความหนาไขมันสันหลัง จากการวิเคราะหโดย
ฟงกชันการผลิต ในชวงป พ.ศ. 2539 ถึงป พ.ศ. 2542 ของลักษณะที่ศึกษาซึ่งไดคาอัตราสวน
ในลักษณะที่กลาวมาเทากับ 6.6089 : 0.0210 : -0.0356 และหลังจากนั้นจึงนํามาหาคาตัวปรับ
(b) ในดัชนีการคัดเลือกในขอมูลชุดตางๆ ไดคาอัตราสวนเทากับ 1.0297 : -0.2493 : 0.1696
ตามลําดับ ในสุกรรวมทุกพันธุ และเมื่อพิจารณาแยกตามพันธุ พบวาสุกรพันธุลารจไวท มีคา
อัตราสวนเทากับ 1.1892 : -0.1284 : 0.0011 สุกรพันธุแลนดเรซ มีคาอัตราสวนเทากับ 1.1573
: -0.0670 : -0.0033 สุกรพันธุดูรอค มีคาอัตราสวนเทากับ 1.0990 : -0.0738 : 0.0008 และสุกร
พันธุยอรกเชียรมีคาอัตราสวนเทากับ 1.5650 : 0.03050 : 0.0195 ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง
ที่ 4.16
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4.2 ลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
คาเศรษฐกิจสัมพัทธของลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ ไดแก จํานวนลูกแรกเกิด
มีชีวิต, นํ้าหนักแรกเกิด, จํานวนลูกหยานม และนํ้าหนักลูกหยานม (WW) จากการวิเคราะห
โดยฟงกชันการผลิตในชวงป พ.ศ. 2539 ถึงป พ.ศ. 2542 ของลักษณะที่ศึกษาซึ่งไดคา
อัตราสวนในลักษณะที่กลาวมาเทากับ 2.25 : 0.75 : 0.083 : 1 และหลังจากนั้นจึงนํามาหาคา
ตัวปรับในดัชนีการคัดเลือก (b) ในขอมูลชุดตางๆ ไดคาอัตราสวนเทากับ –2.2933 : 0.7553 :
20.6369 : 0.5237 ตามลําดับ ในสุกรรวมทุกพันธุ และเมื่อพิจารณาแยกตามพันธุ พบวา สุกร
พันธุลารจไวท มีคาอัตราสวนเทากับ 1.4151 : -0.1229 : -8.7489 : 0.2576 สุกรพันธุแลนดเรซ
มีคาอัตราสวนเทากับ 1.4148 : 0.2316 : -14.5778 : 0.2873 สุกรพันธุดูรอค มีคาอัตราสวน
เทากับ -1.9393 : 0.1163 : -9.9425 : 0.3259 และ สุกรพันธุยอรกเชียร มีคาอัตราสวนเทากับ
–0.2188 : 0.3815 : -11.2309 : 0.3057 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.16 คาตัวปรับในดัชนีการคัดเลือก (b) ของลักษณะการเจริญเติบโต
คาตัวปรับในดัชนีการคัดเลือก (b)
ADG
FCR
BF
0.0011
-0.1284
1.1892
-0.0033
-0.0670
1.1573
0.0008
-0.0738
1.0990
0.0196
0.3050
1.5650
0.1696
-0.2493
1.0297

พันธุสุกร
ลารจไวท
แลนดเรซ
ดูรอค
ยอรกเชียร
รวมทุกพันธุ

ตารางที่ 4.17 คาตัวปรับในดัชนีการคัดเลือก (b) ของลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ

พันธุสุกร
ลารจไวท
แลนดเรซ
ดูรอค
ยอรกเชียร
รวมทุกพันธุ

TBA
1.4151
1.4148
-1.9393
-0.2188
-2.2933

คาตัวปรับในดัชนีการคัดเลือก (b)
BW
NW
-0.1229
-8.7489
0.2316
-14.5778
0.1163
-9.9425
0.3815
-11.2309
0.7553
20.6369

WW
.2576
0.2873
0.3259
0.3057
0.5237
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5. สมการดัชนีการคัดเลือก
สมการดัชนีการคัดเลือกที่สรางไดจากการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ดัชนีการคัดเลือก
สายพอพันธุ ซึ่งจะทําการคัดเลือกในลักษณะการเจริญเติบโต 3 ลักษณะ ไดแก อัตราการเจริญ
เติบโตเฉลี่ยตอวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และ ความหนาไขมันสันหลัง สวนดัชนีการ
คัดเลือกสายแมพันธุ ซึ่งจะทําการคัดเลือกในลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ 4 ลักษณะ
ไดแก จํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต, นํ้าหนักแรกเกิด, จํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานม
โดยสามารถสรางสมการดัชนีการคัดเลือกตามวิธีของ Hazel และคณะ (1994), Takahashi และ
คณะ (1989), Rohe และคณะ (1990), Sivarajasingamm และคณะ (1998) และ Goddard
(1998) ทีน่ ําดัชนีการคัดเลือกมาประยุกตใชกับเทคโนโลยีการประเมินคาทางพันธุกรรมโดยใช
BLUP ดังสมการที่ 2.5 ดังนั้น สามารถจะสรางสมการดัชนีการคัดเลือกที่ประกอบดวย สมการ
ดัชนีการคัดเลือกจากขอมูลรวมทุกพันธุและแยกรายพันธุเพื่อใชคัดเลือกพอพันธุและแมพันธุ 2
ประเภท คือ
5.1 สมการดัชนีการคัดเลือกสุกรสายพอพันธุ
สมการดัชนีการคัดเลือกในสายพอพันธุจะเนนในลักษณะการเจริญเติบโตซึ่งจะ
ประกอบดวยอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน, อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และความหนา
ไขมันสันหลัง โดยจําแนกเปนสมการดัชนีการคัดเลือกในสุกรรวมทุกพันธุ และแยกเปนรายพันธุ
สมการที่สรางได คือ
5.1.1 สมการดัชนีการคัดเลือกสายพอพันธุรวมทุกสายพันธุ

I = 1 . 0297 ADG − 0 . 2493 FCR + 0 . 1696 BF
เมื่อ

ADG คือ คุณคาการผสมพันธุของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน
FCR คือ คุณคาการผสมพันธุของอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
BF คือ คุณคาการผสมพันธุของความหนาไขมันสันหลัง

จากดัชนีการคัดเลือกที่สรางขึ้น เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีการ
คัดเลือกกับคุณคาทางพันธุกรรมที่แทจริง (rHI) มีคาเทากับ 0.49 และดัชนีการคัดเลือกที่ใช
จะสงผลใหมีความกาวหนาทางพันธุกรรม ( ∆G ) ของแตละลักษณะของอัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยตอวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และความหนาไขมันสันหลัง เทากับ 15.90 กรัม
-0.47 และ –0.07 เซนติเมตร ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.18
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5.1.2 สมการดัชนีการคัดเลือกสายพอพันธุลารจไวท

I = 1 .1892 ADG − 0 .1281 FCR + 0 .0011 BF
เมื่อ

ADG คือ คุณคาการผสมพันธุของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน
FCR คือ คุณคาการผสมพันธุของอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
BF คือ คุณคาการผสมพันธุของความหนาไขมันสันหลัง

จากดัชนีการคัดเลือกที่สรางขึ้น เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีการ
คัดเลือกกับคุณคาทางพันธุกรรมที่แทจริง (rHI) มีคาเทากับ 0.49 และดัชนีการคัดเลือกที่ใชจะสง
ผลใหมีความกาวหนาทางพันธุกรรม ( ∆G ) ของแตละลักษณะของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ตอวัน, อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และความหนาไขมันสันหลัง เทากับ 19.25 กรัม -0.28
และ -0.03 เซนติเมตร ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.18
5.1.3 สมการดัชนีการคัดเลือกสายพอพันธุแลนดเรซ

I = 1 . 1573 ADG − 0 . 0670 FCR + 0 . 0033 BF
เมื่อ

ADG คือ คุณคาการผสมพันธุของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน
FCR คือ คุณคาการผสมพันธุของอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
BF คือ คุณคาการผสมพันธุของความหนาไขมันสันหลัง

จากดัชนีการคัดเลือกที่สรางขึ้น เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีการ
คัดเลือกกับคุณคาทางพันธุกรรมที่แทจริง (rHI) มีคาเทากับ 0.44 และดัชนีการคัดเลือกที่ใชจะสง
ผลใหมีความกาวหนาทางพันธุกรรม ( ∆G ) ของแตละลักษณะของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ตอวัน, อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และความหนาไขมันสันหลัง เทากับ 19.07 กรัม -0.38
และ -0.09 เซนติเมตร ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.18
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5.1.4 สมการดัชนีการคัดเลือกสายพอพันธุดูรอค

I = 1 . 0990 ADG − 0 . 0738 FCR + 0 . 0008 BF
เมื่อ

ADG คือ คุณคาการผสมพันธุของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน
FCR คือ คุณคาการผสมพันธุของอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
BF คือ คุณคาการผสมพันธุของความหนาไขมันสันหลัง

จากดัชนีการคัดเลือกที่สรางขึ้น เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีการ
คัดเลือกกับคุณคาทางพันธุกรรมที่แทจริง (rHI) มีคาเทากับ 0.44 และดัชนีการคัดเลือกที่ใชจะสง
ผลใหมีความกาวหนาทางพันธุกรรม ( ∆G ) ของแตละลักษณะของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ตอวัน, อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และความหนาไขมันสันหลัง เทากับ 18.67 กรัม -0.31
และ –0.07 เซนติเมตร ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.18
5.1.5 สมการดัชนีการคัดเลือกสายพอพันธุยอรกเชียร

I = 1 . 5650 ADG − 0 . 0305 FCR + 0 . 0195 BF
เมื่อ

ADG คือ คุณคาการผสมพันธุของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน
FCR คือ คุณคาการผสมพันธุของอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
BF คือ คุณคาการผสมพันธุของความหนาไขมันสันหลัง

จากดัชนีการคัดเลือกที่สรางขึ้น เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีการ
คัดเลือกกับคุณคาทางพันธุกรรมที่แทจริง (rHI) มีคาเทากับ 0.42 และดัชนีการคัดเลือกที่ใชจะสง
ผลใหมีความกาวหนาทางพันธุกรรม ( ∆G ) ของแตละลักษณะของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ตอวัน, อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และความหนาไขมันสันหลัง เทากับ 12.46 กรัม –0.54
และ -0.08 เซนติเมตร ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.18
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5.2 สมการดัชนีการคัดเลือกสุกรสายแมพันธุ
สมการดัชนีการคัดเลือกสายแมพันธุมักจะเนนในลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
ไดแก จํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต, นํ้าหนักแรกเกิด, จํานวนลูกหยานม, และนํ้าหนักลูกหยานม
โดยจําแนกเปนสมการดัชนีการคัดเลือกในสุกรทุกพันธุ และแยกรายพันธุ สมการที่สรางได คือ
5.2.1 สมการดัชนีการคัดเลือกสายแมพันธุรวมทุกสายพันธุ

I = −2.2933TBA + 0.7553 BW + 20.6369 NW + 0.5237WW
เมื่อ

TBA คือ
BW คือ
NW คือ
WW คือ

คุณคาการผสมพันธุของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต
คุณคาการผสมพันธุของนํ้าหนักแรกเกิด
คุณคาการผสมพันธุของจํานวนลูกหยานม
คุณคาการผสมพันธุของนํ้าหนักลูกหยานม

จากดัชนีการคัดเลือกที่สรางขึ้น เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีการ
คัดเลือกกับคุณคาทางพันธุกรรมที่แทจริง (rHI) มีคาเทากับ 0.50 และดัชนีการคัดเลือกที่ใชจะสง
ผลใหมีความกาวหนาทางพันธุกรรม ( ∆G ) ของแตละลักษณะของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต
นํ้าหนักแรกเกิด, จํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานม เทากับ 0.1418 ตัว 2.3320 กรัม
0.1590 ตัว และ 19.5354 กรัมตอชั่วอายุ ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.18
5.2.2 สมการดัชนีการคัดเลือกสายแมพันธุลารจไวท

I = 1.4151TBA − 0.1229 BW − 8.7489 NW + 0.2576WW
เมื่อ

TBA คือ
NW คือ
NW คือ
WW คือ

คุณคาการผสมพันธุของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต
คุณคาการผสมพันธุของนํ้าหนักแรกเกิด
คุณคาการผสมพันธุของจํานวนลูกหยานม
คุณคาการผสมพันธุของนํ้าหนักลูกหยานม

จากดัชนีการคัดเลือกที่สรางขึ้น เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีการ
คัดเลือกกับคุณคาทางพันธุกรรมที่แทจริง (rHI) มีคาเทากับ 0.49 และดัชนีการคัดเลือกที่ใชจะสง
ผลใหมีความกาวหนาทางพันธุกรรม ( ∆G ) ของแตละลักษณะของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต,
นํ้าหนักแรกเกิด, จํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานม เทากับ 0.0739 ตัว, 1.1410 กรัม,
0.1363 ตัว และ 19.4216 กรัมตอชั่วอายุ ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.18
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5.2.3 สมการดัชนีการคัดเลือกสายแมพันธุแลนดเรซ

I = 1.4148TBA + 0.2316 BW − 14.5778 NW + 0.2873WW
เมื่อ

TBA คือ
NW คือ
NW คือ
WW คือ

คุณคาการผสมพันธุของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต
คุณคาการผสมพันธุของนํ้าหนักแรกเกิด
คุณคาการผสมพันธุของจํานวนลูกหยานม
คุณคาการผสมพันธุของนํ้าหนักลูกหยานม

จากดัชนีการคัดเลือกที่สรางขึ้น เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีการ
คัดเลือกกับคุณคาทางพันธุกรรมที่แทจริง (rHI) มีคาเทากับ 0.41 และดัชนีการคัดเลือกที่ใชจะสง
ผลใหมีความกาวหนาทางพันธุกรรม ( ∆G ) ของแตละลักษณะของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต,
นํ้าหนักแรกเกิด, จํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานม เทากับ 0.0080 ตัว, 1.4684 กรัม,
0.1047 ตัว และ 17.3646 กรัมตอชั่วอายุ ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.18
5.2.4 สมการดัชนีการคัดเลือกสายแมพันธุดูรอค

I = −1.9393TBA + 0.1163 BW − 9.9425 NW + 0.3259WW
เมื่อ

TBA คือ
NW คือ
NW คือ
WW คือ

คุณคาการผสมพันธุของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต
คุณคาการผสมพันธุของนํ้าหนักแรกเกิด
คุณคาการผสมพันธุของจํานวนลูกหยานม
คุณคาการผสมพันธุของนํ้าหนักลูกหยานม

จากดัชนีการคัดเลือกที่สรางขึ้น เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีการ
คัดเลือกกับคุณคาทางพันธุกรรมที่แทจริง (rHI) มีคาเทากับ 0.47 และดัชนีการคัดเลือกที่ใชจะสง
ผลใหมีความกาวหนาทางพันธุกรรม ( ∆G ) ของแตละลักษณะของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต,
นํ้าหนักแรกเกิด, จํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานม เทากับ 0.1290 ตัว, 5.5086 กรัม,
0.1271 ตัว และ 21.2984 กรัมตอชั่วอายุ ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.18
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5.2.5 สมการดัชนีการคัดเลือกสายแมพันธุยอรกเชียร

I = −0.2188TBA + 0.3815 BW − 11.2309 NW + 0.3057WW
เมื่อ

TBA คือ
NW คือ
NW คือ
WW คือ

คุณคาการผสมพันธุของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต
คุณคาการผสมพันธุของนํ้าหนักแรกเกิด
คุณคาการผสมพันธุของจํานวนลูกหยานม
คุณคาการผสมพันธุของนํ้าหนักลูกหยานม

จากดัชนีการคัดเลือกที่สรางขึ้น เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีการ คัด
เลือกกับคุณคาทางพันธุกรรมที่แทจริง (rHI) มีคาเทากับ 0.49 และดัชนีการคัดเลือกที่ใชจะสงผล
ใหมีความกาวหนาทางพันธุกรรม ( ∆G ) ของแตละลักษณะของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต, นํ้า
หนักแรกเกิด, จํานวนลูกหยานม และ นํ้าหนักลูกหยานม เทากับ 0.2952 ตัว 7.3906 กรัม
0.2230 ตัว และ 25.2449 กรัมตอชั่วอายุ ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.18

ตารางที่ 4.18 ดัชนีการคัดเลือก คาสหสัมพันธระหวางดัชนีการคัดเลือกกับคุณคาทางพันธุกรรมที่แทจริง (rHI) และคาความกาวหนาทางพันธุกรรม ( ∆G )
ดัชนีการคัดเลือก

(rHI)
พันธุสุกร

ADG

FCR

BF

15.90
19.25
19.07
18.67
12.46

-0.47
-0.28
-0.38
-0.31
-0.54

-0.07
-0.03
-0.09
-0.07
-0.08

∆G

TBA

BW

NW

WW

0.1418
0.0739
0.0080
0.1290
0.2952

2.3320
1.1410
1.4684
5.5086
7.3906

0.1590
0.1363
0.1047
0.1271
0.2230

19.5354
19.4216
17.3646
21.2984
25.2449

ลักษณะการเจริญเติบโต
1.0297 ADG - 0.2493 FCR + 0.1696 BF
1.1892 ADG - 0.1281 FCR + 0.0011 BF
1.1573 ADG - 0.0670 FCR + 0.0033 BF
1.0990 ADG - 0.0738 FCR + 0.0008 BF
1.5650 ADG - 0.0305 FCR + 0.0195 BF

รวม
ลารจไวท
แลนดเรซ
ดูรอค
ยอรกเชียร

0.49
0.49
0.44
0.44
0.42

รวม
ลารจไวท
แลนดเรซ
ดูรอค
ยอรกเชียร

0.50
0.49
0.41
0.47
0.49

ลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
-2.2933 TBA + 0.7553 BW + 20.6369 NW + 0.5237 WW
1.4151TBA – 0.1229 BW - 8.7489 NW + 0.2576 WW
1.4148TBA + 0.2316 BW - 14.5778 NW + 0.2873 WW
-1.9393TBA + 0.1163 BW - 9.9425 NW + 0.3259 WW
-0.2188 TBA + 0.3815BW – 11.2309 NW + 0.3057 WW
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บทที่ 5
อภิปรายผล สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
คาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเจริญเติบโต ไดแก อัตราการเจริญ
เติบโตเฉลี่ยตอวัน, อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และ ความหนาไขมันสันหลัง สวนลักษณะ
สมรรถภาพทางการสืบพันธุ ไดแก จํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต, นํ้าหนักแรกเกิด, จํานวนลูก
หยานม และ นํ้าหนักลูกหยานม ดังแสดงในตารางที่ 4.1 พบวา
1.1 ลักษณะการเจริญเติบโต
ลักษณะการเจริญเติบโตที่ทําการศึกษา ประกอบดวยลักษณะอัตราการเจริญเติบโต
เฉลีย่ ตอวัน ลักษณะอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และลักษณะความหนาไขมันสันหลัง โดย
ในลักษณะอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะ
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันในสุกรพันธุลารจไวท แลนดเรซ และดูรอค มีคาสูงกวาในราย
งานของสุพัตร ฟารุงสาง และสมชัย จันทรสวาง (2525) สมโภชน ทับเจริญ และคณะ (2537)
ไพจิตร อินตรา (2535) ตามลําดับ ไพจิตร อินตราและคณะ (2537) เนรมิตร สุขมณี และคณะ
(2538) พีระพงษ แพงไพรี (2538) แตในสุกรพันธุแลนดเรซ มีคาตํ่ากวาในรายงานของ ปกรณ
ภูประเสริฐ และคณะ (2541) และตํ่ากวารายงานของ กัญจนะ มากวิจิตร และคณะ (2533)
ในลักษณะอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อในสุกรพันธุลารจไวท แลนดเรซ และดูรอค มีคาสอดคลองกับ
รายงานของ สุพัตร ฟารุงสาง และสมชัย จันทรสวาง (2525) สมโภชน ทับเจริญ และคณะ
(2537) ไพจิตร อินตรา (2535) ไพจิตร อินตราและคณะ (2537) กัญจนะ มากวิจิตร และคณะ
(2533) รายงานในสุกรพันธุลารจไวท เพศผูและเพศเมีย พีระพงษ แพงไพรี (2538) และในสุกร
พันธุแ ลนดเรซมีคาสูงกวาในรายงานของ ปกรณ ภูประเสริฐ และคณะ (2541) และลักษณะ
ความหนาไขมันสันหลัง คาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะความหนาไขมันสัน
หลังในสุกรพันธุลารจไวท แลนดเรซ และดูรอค มีคาตํ่ากวาในรายงานของ สุพัตร ฟารุงสาง
และ สมชัย จันทรสวาง (2525) สมโภชน ทับเจริญ และคณะ (2537) ไพจิตร อินตรา (2535)
ไพจิตร อินตรา และคณะ (2537) กัญจนะ มากวิจิตร และคณะ (2533) ที่รายงานในสุกรพันธุ
ลารจไวทเพศผูและเพศเมีย และในสุกรพันธุแลนดเรซมีคาสูงกวาในรายงานของ ปกรณ
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ภูป ระเสริฐ และคณะ (2541) ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจากการปรับปรุงพันธุเพื่อลดความหนาไขมัน
สันหลัง ในระยะเวลาที่ผานมา สงผลใหคาเฉลี่ยของลักษณะความหนาไขมันสันหลังมีคาลดลง
ทั้งนี้จะเห็นวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเจริญเติบโตที่ศึกษา
มีคาแตกตางจากรายงานตางๆ ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาในแตละงานวิจัยศึกษาลักษณะและ
ขนาดของประชากรที่แตกตางกัน อีกทั้งการจัดการและสภาพแวดลอมที่แตกตางกันก็มีผลทําให
คาเฉลี่ยที่ไดมีความแตกตางกัน และอาจเนื่องมาจากการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุของฟารมใน
ชวงเวลาที่ผานมา ซึ่งมีเปาหมายในการพัฒนาลักษณะเหลานี้ใหตรงกับความตองการของตลาด
ที่ตองการผลิตสุกรขุนที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ใชอาหารนอย และมีความหนาของไขมัน
สันหลังบาง ประกอบกับมีการนําเขาสุกรพันธุแทจากตางประเทศและการทดสอบสมรรถภาพ
ภายในฟารมอยางสมํ่าเสมอ เปนผลใหสมรรถภาพการผลิตของฟารมมีคาสูงขึ้น
1.2 ลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต นํ้าหนักแรก
เกิด จํานวนลูกสุกรหยานม และนํ้าหนักลูกสุกรหยานม มีคาแสดงดังในตารางที่ 4.2 พบวาใน
ลักษณะจํานวนลูกเกิดมีชีวิต มีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะจํานวนลูกแรก
เกิดมีชีวิตในสุกรพันธุลารจไวท แลนดเรซ และดูรอค มีคาสอดคลองกับรายงานของ พีระพงษ
แพงไพรี (2538) และ เทิดศักดิ์ อินทรักษ และคณะ (2539) แตมีคาสูงกวารายงานของ สุวิทย
อโนทัยสินทวี และคณะ (2537) และมีคาตํ่ากวารายงานของ สุทัศน ศิริและคณะ (2527) รัชฎา
แสนไทย (2523) ยกเวนพันธุแลนดเรซ และดูรอค มีคาสูงกวาในรายงาน ในลักษณะนํ้าหนัก
แรกเกิด คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงมาตรฐานของลักษณะนํ้าหนักแรกเกิดแรกเกิดในสุกรพันธุลารจ
ไวท แลนดเรซ ดูรอค มีคาสูงกวารายงานของ สุวิทย อโนทัยสินทวี และคณะ (2537) รายงาน
ของสุทัศน ศิริ และคณะ (2529) และรายงานของ รัชฎา แสนไทย (2527) ลักษณะ
จํานวนลูกหยานม คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะจํานวนลูกหยานมในสุกร
พันธุลารจไวท, แลนดเรซ และดูรอค มีคาสูงกวาในรายงานของ เทิดศักดิ์ อินทรักษ และคณะ
(2539) แตมีคาตํ่ากวารายงานของ สุวิทย อโนทัยสินทวี และคณะ (2537) ในสุกรพันธุลารจไวท
แตมีคาในสุกรพันธุแลนดเรซ และพันธุดูรอคสูงกวาตัวตามลําดับ และมีคาสอดคลองกับรายงาน
ของ พีระพงษ แพงไพรี (2538) และลักษณะนํ้าหนักลูกหยานม คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของลักษณะจํานวนลูกหยานมในสุกรพันธุลารจไวท, แลนดเรซ และดูรอค มีคาสูงกวา
ในรายงานของสุวิทย อโนทัยสินทวี และคณะ (2537) ทั้งนี้จะเห็นวาคาเฉลี่ยและสวนบี่ยงเบน
มาตรฐานของลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุมีคาแตกตางจากรายงานตางๆ ทั้งนี้เนื่อง
จากการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุที่ทําควบคูไปกับลักษณะการเจริญเติบโต
ซึ่งจะสงผลให
ลั ก ษณะสมรรถภาพทางการสืบ พั นธุเ กิดการเปลี่ยนแปลงเนื่ องจากทั้ งสองลั กษณะมี ค วาม
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สัมพันธตอกันอีกทั้งในลักษณะเหลานี้ยังประสบปญหาในเรื่องของการยายฝากลูกสุกรระหวาง
แมสุกรที่ใหลูกนอยกับแมสุกรที่ใหลูกจํานวนมาก ซึ่งเปนระบบที่ทํากันโดยทั่วไปในการเลี้ยง
สุกรแบบการคานี้ ทําใหเกิดผลกระทบของการคอนฟาวนด (confounding effect) ในการ
ประมาณคาทางพันธุกรรมได

2. คาพื้นฐานทางพันธุกรรม
2.1 คาอัตราพันธุกรรม
จากคาองคประกอบความแปรปรวนที่ไดจากการศึกษา ซึ่งวิเคราะหโดยวิธี Restricted
Maximum Likelihood (REML) ในสุกรทุกพันธุ และแยกวิเคราะหในแตละพันธุสุกรไดแก
พันธุล ารจไวท แลนดเรซ ดูรอค และยอรกเชียร พบวาคาองคประกอบความแปรปรวนของ
ลักษณะการเจริญเติบโต ประกอบดวย ความแปรปรวนทางพันธุกรรม และความแปรปรวนทาง
สภาพแวดลอม
สวนองคประกอบความแปรปรวนของลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
ประกอบดวย ความแปรปรวนทางพันธุกรรม ความแปรปรวนเนื่องจากสิ่งแวดลอมถาวรและ
ความแปรปรวนเนื่องจากสภาพแวดลอม มีคาองคประกอบความแปรปรวนในแตละลักษณะและ
แตละพันธุแตกตางกันทําใหคํานวณคาอัตราพันธุกรรมไดแตกตางกันดังนี้
2.1.1 ลักษณะการเจริญเติบโต
คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโต ไดแก ลักษณะอัตราการเจริญ
เติบโตเฉลี่ยตอวัน ลักษณะอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และลักษณะความหนาไขมันสันหลัง
ที่ศึกษาครั้งนี้ไดมาจากขอมูลของฟารมสุกรที่มีขนาดใหญและมีการวางแผนการปรับปรุงพันธุ
โดยมีการทดสอบสมรรถภาพการผลิตของสุกรภายในฟารม ซึ่งขอมูลลักษณะการเจริญเติบโตนี้
ไดจากขอมูลของสุกรทดสอบพันธุที่ทําการทดสอบในลักษณะเหลานี้ ดังแสดงในตารางที่ 4.4
โดยมีรายละเอียดตางๆ ดังนี้
(1) ลักษณะอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน
คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันมีคา
ตํ่ากวาในทุกรายงาน ที่ใชการวิเคราะหโดยวิธี Restricted Maximum Likelihood (REML)
(Ducos et al.,1993 ; Johnson et al.,1999b ; Lopez-Serrano et al., 2000 ; Hermesch et
al., 2000a,b ; Hermesch et al., 1998 ; Ferraz and Johnson ,1993 ; ปกรณ ภูประเสริฐ และ
คณะ, 2541) ในสุกรทุกพันธุที่ศึกษา และหากพิจารณาคาอัตราพันธุกรรมที่ไดจากการศึกษา
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ครัง้ นี้ พบวาในสุกรทุกพันธุมีคาอัตราพันธุกรรมระหวาง 0.17 ถึง 0.23 และเมื่อพิจารณา
รายพันธุสุกรพบวาสุกรพันธุลารจไวทมีคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะนี้สูงที่สุด รองลงมาคือ
สุกรพันธุแลนดเรซ สุกรพันธุดูรอคและยอรกเชียรมีคาอัตราพันธุกรรมเทากัน ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานขางตนที่ทําการศึกษา (Ducos et al.,1993 ; Johnson et al.,1999 ; Lopez-Serrano
et al., 2000 ; Hermesch et al., 2000a,b ; Hermesch et al., 1998 ; Ferraz and Johnson,
1993 ; ปกรณ ภูประเสริฐ และคณะ, 2541) และเมื่อพิจารณาคาที่ไดทั้งหมดพบวาอยูในระดับ
ปานกลาง แตมีคาตํ่ากวาผลของการศึกษาวิเคราะหลักษณะเดียวกันจากรายงานอื่นๆภายใน
ประเทศไทย (จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ และ กันยา ตันติวิสุทธิกุล, 2543) ทั้งนี้เนื่องมาจากความ
แปรปรวนของสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการแสดงออก ซึ่งเปนผลมาจากการนําเขาสุกรพันธุ
จากต า งประเทศเข า มาภายในฟาร ม อย า งสมํ่ าเสมอและเป น ผลเนื่ อ งมากจากการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการฟารมในตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผานมาทําใหความแปรปรวน
ของสภาพแวดลอมมีคาสูง ดังนั้น ในการประมาณคาอัตราพันธุกรรมจึงมีคาตํ่ากวาในรายงาน
อื่นๆและยังขึ้นอยูกับระยะเวลาในการเขาทดสอบสมรรถภาพของสุกรในแตละกลุมประชากร
ที่แตกตางกันสงผลคาความแปรปรวนทางสภาพแวดลอมของแตละกลุมประชากรจึงแตกตางกัน
อีกทั้งขนาดของประชากรและวิธีการที่ใชประมาณคาอัตราพันธุกรรมและโมเดลตางๆที่ใชในการ
วิเคราะหแตกตางกัน ทําใหการคํานวณคาอัตราพันธุกรรมแตกตางกัน
(2) ลักษณะอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อที่ได
จากการศึกษาครั้งนี้มีคามีคาสอดคลองกับรายงานของ จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ (2534) สมชัย
จันทรสวาง (2530) Nicholas (1987) Willis (1991) Pond และ Maner (1984) ซึง่ มีคาอยูใน
ชวง 0.19 ถึง 0.36 ในสุกรรวมทุกพันธุ สวนในสุกรพันธุลารจไวทมีคาตํ่ากวารายงานของ
Ducos และคณะ (1993) แตมีคาสูงกวาในรายงานของ Hermesch และคณะ (2000a, b) และ
Johnson และคณะ (1999) ในสุกรพันธุแลนดเรซ มีคาตํ่ากวารายงานของ Ducos และคณะ
(1993) และ ปกรณ ภูประเสริฐ และคณะ (2541) และเมื่อพิจารณาคาที่ไดทั้งหมดพบวาอยูใน
ระดับปานกลางถึงสูง ซึ่งมีคาสอดคลองกับผลของการศึกษาวิเคราะหลักษณะเดียวกันจาก
รายงานอื่นในประเทศไทย (จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ และ กันยา ตันติวิสุทธิกุล, 2543) ทั้งนี้เนื่อง
มาจากและเมื่อพิจารณาคาอัตราพันธุกรรมที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้พบวามีคาอยูในระดับปาน
กลางถึงสูง และเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจเอกสารที่รวบรวมในประเทศไทยโดย จันทรจรัส
เรีย่ วเดชะ และ กันยา ตันติวิสุทธิกุล (2543) พบวามีคาสอดคลองกัน
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(3) ลักษณะความหนาไขมันสันหลัง
คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะความหนาไขมันสันหลังที่ไดจากการ
ศึกษามีคาอยูในชวงการรายงานตรวจเอกสารของ สัจจา ระหวางสุข (2527) เทพศิรินทร
เพ็ชรินทร (2533) และ จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ (2534) แตเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานในปจจุบัน
ทีใ่ ชการวิเคราะหโดยวิธี Restricted Maximum Likelihood (REML) พบวาไดคาอัตรา
พันธุกรรมตํ่ากวาในรายงานของ นลินี อิ่มบุญตา (2539) Hermesch และคณะ (2000a, b)
Vidovic และ Lehocki (1998) และ Gibson และคณะ (1998) ในสุกรพันธุลารจไวทไดคาอัตรา
พันธุกรรมตํ่ากวาในรายงานของ Johnson และคณะ (1999); Lopez-Serrano และคณะ (2000)
และ Hermesch และคณะ (2000a, b) และในสุกรพันธุแลนดเรซ ไดคาอัตราพันธุกรรมตํ่ากวา
ในรายงานของ Lopez-Serrano และคณะ (2000) และ Hermesch และคณะ (2000a, b) ทั้งนี้
เนื่องจากอิทธิพลของสภาพแวดลอมเขามามีอิทธิพลกับลักษณะเชนเดียวกับลักษณะอัตราการ
เจริญเติบโต
2.1.2 ลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ ไดแก ลักษณะ
จํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต นํ้าหนักแรกเกิด จํานวนลูกสุกรหยานม และนํ้าหนักลูกสุกรหยานม ใน
สุกรรวมทุกพันธุ และในสุกรแยกสายพันธุ คือ สุกรพันธุลารจไวท แลนดเรซ ดูรอค และสุกร
พันธุยอรกเชียร มีคาแสดงดังในตารางที่ 4.5 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) ลักษณะจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต
คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะจํ านวนลูกแรกเกิดมีชีวิตที่ไดจากการ
ศึกษาครั้งนี้พบวามีคาอยูในระดับตํ่า ในสุกรรวมทุกพันธุคาอยูในชวง 0.02 ถึง 0.10 และมีคา
สอดคลองกับรายงานการตรวจเอกสาร See และคณะ (1994) Roehe และ Kennedy (1993)
Irgang และคณะ (1994) Vidovic และ Lehocki (1996) Tolle และคณะ (1998) อางโดย
Tholen และคณะ (1998) Culbertson และคณะ (1998) Ten Napel และคณะ (1998) Boesch
และคณะ (1998) Zhang และคณะ (2000a) Hermesch และคณะ (2000a, b) Lamberson
(1990) Hermesch (1998) และ Rothschild และ Bidanel (1998) อางโดย Rydhmer (2000) ที่
เปนการวิเคราะหโดยวิธีเดียวกันคือ Restricted Maximum likelihood (REML) แตคาที่ไดยัง
สอดคล อ งกั บ ผลของการศึ ก ษาวิ เ คราะห ลั ก ษณะเดี ย วกั น จากรายงานอื่ น ในประเทศไทย
(จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ และ กันยา ตันติวิสุทธิกุล, 2543)
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(2) ลักษณะนํ้าหนักแรกเกิด
คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะนํ้าหนักแรกเกิดที่ไดจากการศึกษาครั้ง
นี้ พบวามีคาอัตราพันธุกรรมอยูในระดับตํ่าระหวาง 0.004 ถึง 0.15 สําหรับในสุกรทุกพันธุซึ่ง
สอดคลองกับรายงานของ ประชุม อินทรโชติ และคณะ (2537) อํานาจ เกตุใหม และคณะ
(2537) สุพัตร ฟารุงสาง และคณะ (2526) Young และคณะ (1978) และ Hermesch และคณะ
(2000a, b) เมือ่ พิจารณาผลการศึกษาในรายพันธุ พบวาในสุกรพันธุแลนดเรซและดูรอคมีคา
อัตราพันธุกรรมตํ่ากวาปกติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากจากเก็บขอมูลของลักษณะนี้ไดเก็บในลักษณะ
ที่เปนนํ้าหนักทั้งครอกจึงทําใหมีความคลาดเคลื่อน ประกอบกับในลักษณะนี้มีขอมูลสูญหาย
และความแปรปรวนของสภาพแวดลอมสูงเนื่องจากมีการนําเขาสุกรเพื่อการปรับปรุงพันธุอยาง
สมํ่าเสมอ ทําใหการวิเคราะหความแปรปรวนในลักษณะนี้มีคาสูง ดังนั้นในการคํานวณคาอัตรา
พันธุกรรมที่ไดจึงมีคาตํ่า
(3) คาอัตราพันธุกรรมของจํานวนลูกหยานม
คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะจํ านวนลูกหยานมที่ไดจากการศึกษา
ครั้งนี้มีคาอัตราพันธุกรรมอยูในระดับตํ่า มีคาอยูในชวง 0.04 ถึง 0.08 ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
ภายในประเทศของ จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ (2534) ประชุม อินทรโชติ และคณะ (2537) อํานาจ
เกตุใหม และคณะ (2537) และในตางประเทศ Young และคณะ (1978) Roehe และ Kennedy
(1993) Irgang และคณะ (1994) Roehe และ Kennedy (1995)
(4) ลักษณะนํ้าหนักลูกสุกรหยานม
คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะนํ้ าหนักลูกสุกรหยานมที่ไดจากการ
ศึกษาครั้งนี้มีคาอยูในระดับตํ่าระหวาง 0.12 ถึง 0.22 ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ จันทรจรัส
เรี่ยวเดชะ (2534) และ ประชุม อิทรโชติ และคณะ (2537) แตมีคาตํ่ากวาในรายงานของ อํานาจ
เกตุใหม (2537) และในรายงานตางประเทศพบวามีคาสอดคลองกับรายงานของ Young
และคณะ (1978) Hermesch และคณะ (2000a, b) แตมีคาตํ่ากวาในรายงาน Culbertson
และคณะ (1998)
จากคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะตางๆ ที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้มีความ
แตกตางกับหลายรายงาน ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตางของประชากร, สภาพแวดลอม จํานวน
ขอมูลทีใ่ ชในการศึกษา วิธีในการประมาณคา รวมทั้งโปรแกรมที่ใชในการประมวลผลแตกตาง
กันเปนผลใหการประเมินคาพื้นฐานทางพันธุกรรมแตกตางกัน
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2.2 คาสหสัมพันธทางพันธุกรรม และสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏ
2.2.1 คาสหสัมพันธทางพันธุกรรม และสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏของ
ลักษณะการเจริญเติบโต
คาสหสัมพันธระหวางลักษณะอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน กับลักษณะ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้มีคาสอดคลองกับรายงาน Reodecha
และ Wanasitchaiwat (1990) และการตรวจเอกสารของ สัจจา ระหวางสุข (2527)
แตคาสหสัมพันธทางลักษณะปรากฎตํ่ากวา รวมทั้งในรายงานของ สุพัตร ฟารุงสาง และสมชัย
จันทรสวาง (2523)
คาสหสัมพันธระหวางลักษณะอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันกับลักษณะ
ความหนาไขมันสันหลัง ที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้มีคาสอดคลองกับรายงานของ Reodecha และ
Wanasitchaiwat (1990) และการตรวจเอกสารของ สัจจา ระหวางสุข (2527) แตคาสหสัมพันธ
ทางลักษณะปรากฎมีคาตํ่ากวาในรายงานของ สุพัตร ฟารุงสาง และ สมชัย จันทรสวาง (2523)
สุพัตร ฟารุงสาง และ สมชัย จันทรสวาง (2523)
ทั้งนี้คาสหสัมพันธทางลักษณะปรากฎที่มีคาตํ่ากวารายงานอื่นๆ อาจเปนผล
เนื่องมาจากคาความแปรปรวนของสภาพแวดลอมที่มีคาสูงขึ้นซึ่งมีอิทธิพลตอคาสหสัมพันธทาง
ลักษณะปรากฎ ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากการจัดการที่ใหกับตัวสุกร
2.2.2 คาสหสัมพันธทางพันธุกรรม และสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏของ
ลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
ค า สหสั ม พั น ธ ท างพั น ธุ ก รรม และค า สหสั ม พั น ธ ท างลั ก ษณะปรากฎของ
ลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ ที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้มีคาสูงกวาในรายงานของ
พัชรินทร สนธิไพโรจน และคณะ (2539) แตมีคาตํ่ากวาในรายงานของ สุวัฒน รัตนรณชาติ และ
ปกรณ ภูประเสริฐ (2529) ซึ่งจากรายงานนี้มีคาคาสหสัมพันธทางพันธุกรรม และคาสหสัมพันธ
ทางลักษณะปรากฎมากกวา 1 ที่เปนผลเนื่องมาจากมีขอมูลจํานวนนอย

89

3. คุณคาการผสมพันธุ
คุณคาการผสมพันธุของลักษณะการเจริญเติบโตไดแก ลักษณะอัตราการเจริญเติบโต
เฉลีย่ ตอวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และความหนาไขมันสันหลัง ดังแสดงในตารางที่
4.11, 4.12, 4.13, 4.14 และ 4.15 พบวาในขอมูลสุกรรวมทุกพันธุ ลักษณะการเจริญเติบโต มี
คาเฉลีย่ ของคุณคาการผสมพันธุของลักษณะการเจริญเติบโตมีคาติดลบ ซึ่งแตกตางกับลักษณะ
ประสิทธิภาพการใชอาหาร และลักษณะความหนาไขมันสันหลัง ที่มีคาเปนบวกทั้งนี้เนื่องมา
จากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะอัตราการเจริญเติบโตมีความผันแปรนอยกวาใน
ลักษณะประสิทธิภาพการใชอาหาร และลักษณะความหนาไขมันสันหลัง อีกทั้งการกระจายของ
คุณคาการผสมพันธุมีการกระจายที่แคบกวาทั้ง 2 ลักษณะ จึงทําใหคาเฉลี่ยมีคานอยกวา และมี
คาติดลบแสดงใหเห็นวาการพัฒนาปรับปรุงพันธุของทางฟารมอาจจะมีผลมาจากการคัดเลือก
สุกรทดแทนโดยพิจารณาจากลักษณะปรากฎเปนหลัก ประกอบกับลักษณะนี้มีคาสหสัมพันธ
ทางลักษณะปรากฎระหวางลักษณะเปนลบบงชี้วาการคัดเลือกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจะทํา
ใหอีกลักษณะมีคาลดลงก็ได (Bereskin, 1984 และ Neal et al, 1989) จึงทําใหคาเฉลี่ยคุณคา
การผสมพันธุที่ไดมีคานอยและมีคาตํ่ากวาศูนย ซึ่งจะเปนตัวที่บงชี้วาในการปรับปรุงพันธุควร
จะมุงเนนในการพัฒนาในลักษณะการเจริญเติบโตใหมากขึ้น
คุณคาการผสมพันธุของลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุไดแก ลักษณะจํานวนลูก
เกิดมีชีวิต นํ้าหนักแรกเกิด จํานวนลูกสุกรหยานม และนํ้าหนักหยานม มีคาเฉลี่ยตํ่าใกลศูนย
ทั้งนี้เนื่องมาจากในแผนการปรับปรุงพันธุของทางฟารม มีการคัดเลือกสัตวโดยใชสุกรที่ผาน
การทดสอบสมรรถภาพสุกรเปนเกณฑในการคัดเลือก ซึ่งพิจารณาจากลักษณะการเจริญเติบโต
เปนหลักสงผลใหความสามารถในการสืบพันธุมีคาตํ่าลง เนื่องจากสหสัมพันธระหวางลักษณะ
สมรรถภาพทางการสืบพันธุและลักษณะการเจริญเติบโตมีคาเปนลบ และเนื่องมาจากเปน
ลักษณะที่มีคาอัตราพันธุกรรมตํ่า ซึ่งบงชี้วาอิทธิพลของสิ่งแวดลอมมีผลตอการแสดงออกของ
ลักษณะมาก จึงทําใหคาเฉลี่ยคุณคาการผสมพันธุมีคาตํ่า
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4 คาเศรษฐกิจสัมพันธ
คาเศรษฐกิจสัมพัทธของลักษณะตางๆ ที่ทําการศึกษา พบวามีคามีคาแตกตางกัน ซึ่ง
เปนผลมาจากคาความเฉลี่ย และคาความแปรปรวนตางๆ เชน ความแปรปรวนทางดาน
พันธุกรรม ความแปรปรวนทางสภาพแวดลอมของสุกรที่เปนองคประกอบในการประเมินคา
เศรษฐกิจสัมพัทธ เมื่อพิจารณาคาเศรษฐกิจสัมพัทธที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ พบวาในลักษณะ
การเจริ ญ เติ บโต ค า เศรษฐกิจสัมพัท ธของลักษณะอัต ราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันมีคา
เศรษฐกิจสัมพัทธสูงสุดเมื่อเทียบกับ ลักษณะประสิทธิภาพการใชอาหาร และลักษณะความหนา
ไขมั น สั น หลั ง และถื อ เป น ลั ก ษณะที่ บ  ง ชี้ ถึ ง ผลตอบแทนของกํ าไรหรื อ ประสิ ท ธิ ภ าพทาง
เศรษฐกิจ (economic efficiency) ไดเปนอยางดี ตามรายงานของ Barwick (1992) กลาววา
คาเศรษฐกิจสัมพัทธของลักษณะ (economic value of trait) เปนคาที่แสดงการเปลี่ยนแปลง
ของผลกําไรหรือการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเมื่อลักษณะนั้นเปลี่ยนแปลงไป 1
หนวย ในขณะที่ลักษณะอื่นไมเปลี่ยนแปลง และในลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุมีคา
เศรษฐกิจสัมพัทธของลักษณะจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตมีคาสูงสุด แสดงใหเห็นวาลักษณะนี้จะ
เปนตัวที่บงชี้ถึงผลกํ าไรของฟารมที่มุงเนนในการผลิตสุกรขุนเชนเดียวกับลักษณะอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน และเมื่อนําคาเศรษฐกิจสัมพัทธที่ไดมาประเมินหาคาปรับของดัชนีการ
คัดเลือกพบวาในลักษณะการเจริญเติบโตและลักษณะสมรรถภาพการสืบพันธุจะมีคาปรับที่แตก
ตางกันในระดับพันธุตางๆ ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตางของความแปรปรวนของลักษณะทาง
พันธุกรรมและความแปรปรวนของลักษณะปรากฎ ทําใหสรางสมการดัชนีการคัดเลือกไดแตก
ตางกันตามรายพันธุ

91

5 ดัชนีการคัดเลือก
ดัชนีการคัดเลือกที่สรางขึ้นในการศึกษาครั้งนี้ จะพบวาในสุกรแตละพันธุนั้นไดมุงเนน
ทําการปรับปรุงในลักษณะแตละพันธุแตกตางกันออกไป ดังนั้นดัชนีที่ไดในแตละพันธุจึงแตก
ตางกันและเมื่อพิจารณาในลักษณะการเจริญเติบโต พบวาดัชนีการคัดเลือกที่ไดสอดคลองกับ
การพัฒนาปรับปรุงพันธุของฟารม ที่ตองการใหลักษณะอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันเพิ่ม
ขึน้ ลักษณะประสิทธิภาพการใชอาหาร และความหนาไขมันสันหลังลดลง เมื่อพิจารณาคาความ
กาวหนาทางพันธุกรรม ( ∆G ) ของแตละลักษณะจะพบวา เมื่อใชดัชนีการคัดเลือกที่สรางจาก
ลักษณะนั้น จะเปนไปตามเปาหมายของการคัดเลือกกลาวคือ ลักษณะอัตราการเจริญเติบโต
เฉลีย่ ตอวัน มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ลักษณะอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนเนื้อ และลักษณะความหนาไขมันสันหลัง มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมลดลง โดยเมื่อ
พิจารณาความกาวหนาทางพันธุกรรมของลักษณะอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันพบวา สุกร
พันธุลารจไวทมีความกาวหนาทางพันธุกรรมสูงสุด รองลงมาคือ พันธุแลนดเรซ ดูรอค และ
ยอรกเชียรตามลําดับ ซึ่งขัดแยงกับรายงานของสัจจา ระหวางสุข (2527) รายงานความกาว
หนาทางพันธุกรรมของลักษณะเมื่อใชดัชนีการคัดเลือกที่สรางขึ้นวา สุกรพันธุดูรอค มีความกาว
หนาทางพันธุกรรมสูงสุด รองลงมาคือพันธุแลนดเรซ และลารจไวทตามลําดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากกระบวนการวิเคราะหและโมเดลที่ใชในการประมาณคาความแปรปรวนของลักษณะทําให
วิเคราะหคาองคประกอบความแปรปรวนที่ไดแตกตางกัน กลาวคือ ถาคาความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมของลักษณะมีความแปรปรวนสูง การใชดัชนีการคัดเลือกของลักษณะนั้นๆ ก็จะทําให
ความกาวหนาทางพันธุกรรมมีคาสูง เนื่องจากความกาวหนาทางพันธุกรรมเปนสัดสวนระหวาง
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมกับคาเศรษฐกิจสัมพัทธตอสวนเบี่ยงเบนของดัชนีการคัดเลือก
(สมการที่ 2.10) นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับคาเฉลี่ยของลักษณะในสุกรแตละพันธุคาทางเศรษฐกิจ
หรือสภาวะของตลาดในขณะนั้นๆ ที่จะสงผลตอความแปรปรวนของดัชนีการคัดเลือก ทําให
ความกาวหนาทางพันธุกรรมของการคัดเลือกแตกตางกันในสุกรแตละพันธุ และในลักษณะ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ความกาวหนาทางพันธุกรรมของสุกรพันธุยอรกเชียรมีคาสูงสุด
รองลงมาคือ พันธุแลนดเรซ ดูรอค และลารจไวท ตามลําดับ ซึ่งแตกตางจากรายงานรายงาน
ของสัจจา ระหวางสุข (2527) รายงานความกาวหนาทางพันธุกรรมของลักษณะอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเปนเนื้อเมื่อใชดัชนีการคัดเลือกที่สรางขึ้นวา สุกรพันธุดูรอค มีความกาวหนาทาง
พันธุกรรมสูงสุด รองลงมาคือพันธุแลนดเรซ และลารจไวทตามลําดับ ซึ่งมีเหตุผลเชนเดียวกับ
ลักษณะการเจริญเติบโต สวนความกาวหนาทางพันธุกรรมของลักษณะความหนาไขมันสันหลัง
สุกรพันธุแลนดเรซมีความกาวหนาทางพันธุกรรมสูงสุด รองลงมาคือ พันธุยอรกเชียร ดูรอค
และลารจไวทตามลําดับ ซึ่งเปนผลเชนเดียวกับลักษณะอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน และ
ลักษณะอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
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ดัชนีการคัดเลือกของลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ พบวามีความแตกตางของ
ดัชนีคอนขางมากในสุกรแตละพันธุ ทั้งนี้เนื่องจากเปาหมายในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ
ของทางฟารมมุงเนนที่ลักษณะการใหผลผลิตเปนหลัก ทําใหคาความแปรปรวนของลักษณะ
สมรรถภาพทางการสืบพันธุมีคาสูง ทํ าใหการสรางดัชนีการคัดเลือกที่ไดแตกตางกัน เมื่อ
พิจารณาความกาวหนาทางพันธุกรรมเมื่อนําดัชนีไปใช พบวาในลักษณะจํานวนลูกแรกเกิดมี
ชีวิต นํ้าหนักแรกเกิด จํานวนลูกหยานมหยานม และนํ้าหนักหยานม สุกรพันธุยอรกเชียรมี
ความกาวหนาทางพันธุกรรมของลักษณะสูงสุด รองลงมาคือ พันธุดูรอค ลารจไวท และ
แลนดเรซ ตามลําดับ สําหรับลักษณะจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิต ในลักษณะนํ้าหนักแรกเกิด รอง
ลงมาคือ พันธุดูรอค แลนดเรซ และลารจไวทตามลําดับ ในลักษณะจํานวนลูกหยานมและ
จํานวนลูกหยานม รองลงมาคือ พันธุดูรอค ลารจไวท และแลนดเรซตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็น
วาความกาวหนาทางพันธุกรรมของลักษณะจํานวนลูกเกิดมีชิวิต บงบอกไดวาจะทําใหมีความ
กาวหนาทางพันธุกรรมของลักษณะจํานวนลูกหยานม และนํ้าหนักลูกหยานมสูงขึ้น ซึ่งเปนคุณ
ลักษณะที่สําคัญในสุกรสายแมพันธุ จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาคาความแตกตางที่เกิดขี้น
จะขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ ที่ใชในการคํานวณดัชนีเชนเดียวกับลักษณะการเจริญเติบโต
การที่ดัชนีการคัดเลือกมีประสิทธิภาพตางกัน แมวาจะสรางขึ้นจากลักษณะเดียวกัน ทั้ง
นีเ้ พราะความแตกตางกันในคาตางๆ อันประกอบดวย คาความแปรปรวนของลักษณะ คาความ
แปรปรวนรวม คาอัตราพันธุกรรม คาสหสัมพันธ คุณคาการผสมพันธุ และคาเศรษฐกิจสัมพัทธ
โดยเฉพาะคาเศรษฐกิจสัมพัทธมีความแตกตางกันระหวางขอมูล ทั้งนี้เนื่องจากสุกรแตละพันธุมี
คาเฉลี่ย มูลคาตนทุน และราคาขายตางกัน ผลกํ าไรที่ไดรับจึงตางกันดวย จึงทํ าให
ประสิทธิภาพของดัชนีการคัดเลือกแตกตางกันดังกลาว และในการนําดัชนีการคัดเลือกไปใชนั้น
ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยอาจพิจารณาไดจากคาคาดหมายการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมของลักษณะนั้นที่จะตองพิจารณารวมกับเปาหมายของการปรับปรุงพันธุที่ควบคูกับ
เปาหมายของการผลิตนอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงความสะดวกในการเก็บขอมูลหรือปฏิบัติงาน
ของลักษณะตางๆ ที่ใชในดัชนีการคัดเลือกที่จะตองมีการปรับอยางสมํ่าเสมอ แตอยางไรก็ตาม
ดัชนีการคัดเลือกยอมแตกตางกันในแตละกลุมประชากร สถานที่ และชวงเวลา เนื่องจากความ
แตกตางของลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะปรากฎของฝูงสัตว รวมทั้งความแตกตางของ
คาเศรษฐกิจสัมพัทธในแตละสถานที่นั่นเอง
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สรุปผลการวิจัย
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยสุกรพันธุลารจไวท แลนดเรซ ดูรอค และ
ยอรกเชียร ทําการศึกษาในลักษณะตางๆ ดังนี้
ลักษณะการเจริญเติบโต
ลักษณะการเจริญเติบโตที่ทําการศึกษา ไดแก อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และลักษณะความหนาไขมันสันหลัง ซึ่งอิทธิพลของเพศ พันธุ ป-ฤดู
กาลคลอด มีอิทธิพลตอลักษณะการเจริญเติบโต โดยที่ในลักษณะการเจริญเติบโตตอวัน สุกร
พันธุแ ลนดเรซมีคาเฉลี่ยสูงสุด ลักษณะอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ สุกรพันธุลารจไวทมีคา
เฉลี่ยตํ่าสุด ลักษณะความหนาไขมันสันหลัง สุกรพันธุยอรกเชียรมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด สวนคาอัตรา
พันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตมีคาอัตราพันธุกรรมอยูในระดับปานกลางถึงสูงระหวาง
0.14 ถึง 0.36 และมีคาสหสัมพันธระหวางลักษณะมีคาสูงระหวาง 0.15 ถึง 0.79 คาเฉลี่ยคุณคา
การผสมพันธุระหวาง –15.5637 ถึง 470.1375 ซึ่งสามารถสรางดัชนีการคัดเลือกได ดังนี้
ดัชนีการคัดเลือกสายพอพันธุรวมทุกสายพันธุ

I = 1 . 0297 ADG − 0 . 2493 FCR + 0 . 1696 BF
ดัชนีการคัดเลือกสายพอพันธุลารจไวท

I = 1 .1892 ADG − 0 .1281 FCR + 0 .0011 BF
ดัชนีการคัดเลือกสายพอพันธุแลนดเรซ

I = 1 . 1573 ADG − 0 . 0670 FCR + 0 . 0033 BF
ดัชนีการคัดเลือกสายพอพันธุดูรอค

I = 1 . 0990 ADG − 0 . 0738 FCR + 0 . 0008 BF
ดัชนีการคัดเลือกสายพอพันธุยอรกเชียร

I = 1 . 5650 ADG − 0 . 0305 FCR + 0 . 0195 BF
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ลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
ลักษณะสมรรถภาพทางการสืบพันธุที่ทําการศึกษา ไดแก ลักษณะจํานวนลูกแรกเกิดมี
ชีวิต ลักษณะนํ้ าหนักแรกเกิด ลักษณะจํ านวนลูกหยานม และลักษณะนํ้ าหนักหยานม
ซึง่ อิทธิพลพันธุ ป-ฤดูกาลคลอด และลําดับการคลอด มีอิทธิพลตอลักษณะการสืบพันธ โดยที่
สุกรพันธุแลนดเรซมีคาเฉลี่ยสูงสุดในทุกลักษณะที่ศึกษา สวนคาอัตราพันธุกรรมมีคาอยูใน
ระดับตํ่า อยูในชวง 0.04 ถึง 0.22 และมีคาสหสัมพันธระหวางลักษณะมีคาสูงระหวาง 0.49 ถึง
0.88 คาเฉลี่ยคุณคาการผสมพันธุมีคาตํ่าระหวาง –4.6035E-07 ถึง 6.6496E-07 ซึ่งสามารถ
สรางดัชนีการคัดเลือกไดดังนี้
ดัชนีการคัดเลือกสายแมพันธุรวมทุกสายพันธุ

I = −2.2933TBA + 0.7553 BW + 20.6369 NW + 0.5237WW
ดัชนีการคัดเลือกสายแมพันธุลารจไวท

I = 1.4151TBA − 0.1229 BW − 8.7489 NW + 0.2576WW
ดัชนีการคัดเลือกสายแมพันธุแลนดเรซ

I = 1.4148TBA + 0.2316 BW − 14.5778 NW + 0.2873WW
ดัชนีการคัดเลือกสายแมพันธุดูรอค

I = −1.9393TBA + 0.1163 BW − 9.9425 NW + 0.3259WW
ดัชนีการคัดเลือกสายแมพันธุยอรกเชียร

I = −0.2188TBA + 0.3815 BW − 11.2309 NW + 0.3057WW
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ขอเสนอแนะ
ดัชนีการคัดเลือกที่สรางขึ้นในการศึกษาครั้งนี้ สามารนําไปประยุกตใชในการคัดเลือก
สุกรพอและแมพันธุสุกรไดโดย ใชคาประมาณคุณคาการผสมพันธุของลักษณะตางๆ ที่เรา
ตองการคัดเลือกมาประกอบการคํานวณ และคาเศรษฐกิจสัมพัทธที่จากดัชนีการคัดเลือกนี้ มา
คํานวณคาดัชนีของสุกรแตละตัว ซึ่งถือเปนคาพันธุกรรมรวมของลักษณะตางๆ ที่เราตองการ
คัดเลือก อยางไรก็ตามการนําดัชนีการคัดเลือกใดไปใช ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม และจุด
มุงหมายของการปรับปรุงพันธุ ซึ่งหมายถึงการคัดเลือกจะเนนการคัดเลือกลักษณะใด จะดูได
จากความกาวหนาทางพันธุกรรม ( ∆G ) ของแตละลักษณะ และควรคํานึงถึงความสะดวกใน
การเก็บบันทึกขอมูลของลักษณะตางๆ ที่ใชในการคัดเลือก ซึ่งการใชดัชนีการคัดเลือกยอมแตก
ตางกันไปในแตละประชากร เนื่องมาจากความแตกตางของคาความแปรปรวนของลักษณะ
ตางๆ ของสัตว รวมทั้งความแตกตางของคาเศรษฐกิจสัมพัทธในเขตนั้นๆ อยางไรก็ตามดัชนี
การคัดเลือกนี้จะเหมาะสมในเวลาหนึ่งเทานั้น จึงควรมีการพัฒนาเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ และ
เปนไปอยางมีระบบ มีการวางแผนลวงหนา ประเมินคาพารามิเตอรที่สําคัญขึ้นใหมเมื่อไดรับขอ
มูลเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกออกใหมีสูงขึ้น อันจะเปนผลดีตอการคัด
เลือกตอไป
นอกจากนี้จากทฤษฎีพื้นฐานของดัชนีการคัดเลือกตามแนวความคิดของ Hazel (1943)
ที่ผานมามากกวา 50 ป Hazel และคณะ (1994) กลาววายังสามารถนําหลักการดังกลาวมา
พิจารณาปรับใชไดในปจจุบันและอาจจะใชไดตอไปในอนาคต มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมบางโดยการพยายามหากระบวนการตางๆสําหรับประมาณคาพารามิเตอรทางพันธุกรรม
เพือ่ ทีจ่ ะชวยใหการใชประโยชนของดัชนีการคัดเลือกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ มีความ
นาเชื่อถือยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มความ แมนยําของการคัดเลือกและเพิ่มความกาวหนาในการคัด
เลือก เชน
1. มีการรวมมือกันในการเก็บขอมูลของหนวยงานตางๆ
2. มีการพัฒนาของระบบคอมพิวเตอรที่มีกําลังความสามารถสูง สามารถใชเก็บขอมูล
ไดจํานวนมากๆ
3. มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและวิธีการตางๆสําหรับเก็บขอมูลเพื่อใหคําตอบ
ในการประมาณคาทางพันธุกรรมตางๆที่ใชในการสรางดัชนีการคัดเลือก เชน การประเมินคุณ
คาการผสมพันธุโดยใช linear model technique ทีเ่ รียกวาวิธี BLUP โดย Henderson (1974)
เพือ่ ลดอคติจากอิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอม แทนการวิเคราะหแบบดั้งเดิมหรือการพัฒนาวิธี
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การประมาณคาความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมสําหรับขอมูลที่มีจํานวนซํ้าในแตละชั้น
ไมเทากันซึ่งไดรายงานโดย Meyer (1990)
4. การพัฒนาวิธีที่จะใช non linear model สําหรับการประเมินคุณคาการผสมพันธุและ
การประมาณพารามิเตอรทางพันธุกรรมในลักษณะที่ไมไดใหผลผลิต (Wilton et al.,1968
Dekkers et al., 1995)
5. การพัฒนาทางดานพันธุศาสตรโมเลกุล เชน Marker Assisted Selection (MAS)
ซึ่งชวยทําใหสามารถใหรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงออกเนื่องจากพันธุกรรมไดอยางถูกตอง
6. อาจมีการสรางดัชนีการคัดเลือกโดยใช Restricted Selection Index เมื่อคัดเลือกใน
ลักษณะที่ตองการไดตามเปาหมายของการคัดเลือกแลวและตองการพัฒนาในลักษณะอื่นๆ ตอ
โดยกําหนดใหลักษณะนั้นมีความกาวหนาทางพันธุกรรมเปนศูนย แลวลักษณะอื่นๆ ทีค่ ัดเลือก
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หลายลักษณะพรอมกัน (Kempthorne and Nordskog, 1959., Cunningham et al., 1970)
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– 181.
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ตารางภาคผนวกที่ 1 คาเฉลีย่ ของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันของสุกรพันธุแทโดยแยก
ตามสถานที่พันธุและรายงานวิจัยซึ่งเรียงลําดับตามป
สถานที่
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการ
เลี้ยงสุกรแหงชาติ
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง (2531 – 2536)

พันธุ
LW
LR
D
LW

LW
LR
D
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว LW
ทับกวาง
LR
D
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว LW
ทับกวาง (2530 - 2534)
LR
D
สถานีทดสอบกลาง
LW
กําแพงแสน
LR
D
บริษัทพันธุสุกรไทย-เดนมารก LW
จํากัด (มหาชน)
LR
(2533 – 2537)
D
five nucleus herds
LW
(1986-1993)
LR
Bunge Meat Industries
Y
(1992 –1995)

G/D

คาเฉลี่ย (± S.D.)G/D
456
491
471
19 ตัว
850.72
18 ตัว
772.67
914 ตัว
678.49
732 ตัว
659.31
540 ตัว
688.75
117 ตัว
790.39
161 ตัว
767.07
63 ตัว
789.45
391 ตัว
789.13 ± 13.92 (S.E.)
751.52 ± 15.30 (S.E.)
767.32 ± 13.22 (S.E.)
806 ± 83.35
30 ตัว
29 ตัว
807 ± 84.56
776 ± 54.26
43 ตัว
186 บันทึก 864.99
167 บันทึก 852.58
76 บันทึก 795.22
21,870 แม 611.78 ± 61.64
14,944 แม 608.67 ± 59.81
3,227บันทึก 616.0 ± 80.11
946.0 ± 185.8 2

จํานวน
179 ตัว

กรัมตอวัน
คาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันในชวง 3-18 สัปดาห
2
คาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันในชวง 18-22 สัปดาห
1

เอกสารอางอิง
สุพัตร ฟารุงสาง
และสมชัย
จันทรสวาง (2525)
กัญจนะ มากวิจิตร
และคณะ (2533)
สมโภชน
ทับเจริญ
และคณะ (2537ก)
ไพจิตร อินตรา
(2535)
ไพจิตร อินตรา
และคณะ (2537)
เนรมิตร สุขมณี
และคณะ (2538)
พีระพงษ แพงไพรี
(2538)
Lopez-Serrano
และคณะ (2000)
Hermesch
และคณะ (2000a)
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ตารางภาคผนวกที่ 2 คาเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของสุกรพันธุแทโดยแยกตาม
สถานที่ พันธุ และรายงานวิจัยซึ่งเรียงลําดับตามป
สถานที่
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการ
เลี้ยงสุกรแหงชาติ
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง (2531 – 2536)

พันธุ
LW
LR
D
LW

LW
LR
D
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว LW
ทับกวาง
LR
D
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว LW
ทับกวาง
LR
D
สถานีทดสอบกลาง
LW
กําแพงแสน
LR
D
บริษัทพันธุสุกรไทย-เดนมารก LW
จํากัด(มหาชน)
LR
(2533 – 2537)
D
Bunge Meat Industries
Y
(1992 –1995)

G/D

กรัมตอวัน

คาเฉลี่ย (± S.D.) G/D
2.39
2.35
2.24
19 ตัว
2.15
18 ตัว
2.47
914 ตัว
2.63
732 ตัว
2.73
540 ตัว
2.54
117 ตัว
2.41
161 ตัว
2.43
63 ตัว
2.44
391 ตัว
2.42 ± 0.03 (S.E.)
2.50 ± 0.04 (S.E.)
2.49 ± 0.03 (S.E.)
2.13 ± 0.18
30 ตัว
29 ตัว
2.19 ± 0.20
2.55 ± 0.20
43 ตัว
2.22
94 บันทึก
81 บันทึก
2.21
70 บันทึก
2.28
3,221 บันทึก 2.85 ± 0.58

จํานวน
179 ตัว

เอกสารอางอิง
สุพัตร ฟารุงสาง
และ สมชัย
จันทรสวาง (2525)
กัญจนะ มากวิจิตร
และคณะ (2533)
สมโภชน ทับเจริญ
และคณะ (2537ก)
ไพจิตร อินตรา
(2535)
ไพจิตร อินตรา
และคณะ (2537)
เนรมิตร สุขมณี
และคณะ (2538)
พีระพงษ แพงไพรี
(2538)
Hermesch
และคณะ (2000a)
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ตารางภาคผนวกที่ 3 คาเฉลี่ยของความหนาไขมันสันหลังของสุกรพันธุแทโดยแยกตามสถานที่
พันธุ และรายงานวิจัยซึ่งเรียงลําดับตามป
สถานที่
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการ
เลี้ยงสุกรแหงชาติ
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง (2531 – 2536)

พันธุ
LW
LR
D
LW

LW
LR
D
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว LW
ทับกวาง
LR
D
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว LW
ทับกวาง
LR
D
สถานีทดสอบกลาง
LW
กําแพงแสน
LR
D
บริษัทพันธุสุกรไทย-เดนมารก LW
จํากัด(มหาชน)
LR
(2534)
D
five nucleus herds
LW
(1986-1993)
LR
Bunge Meat Industries
Y
(1992 – 1995)

1

หนวยเปนมิลลิเมตร (มม.)
หนวยเปนเซนติเมตร (ซม.)
3
หนวยเปนนิ้ว
2

จํานวน
179 ตัว

คาเฉลี่ย (± S.D.)
0.52 3
0.57 3
0.59 3
2.07 2
19 ตัว
18 ตัว
2.27 2
0.86 3
914 ตัว
732 ตัว
0.84 3
0.84 3
540 ตัว
117 ตัว
1.67 2
1.65 2
161 ตัว
1.71 2
63 ตัว
1.68 ± 0.04 (S.E.)2
391 ตัว
1.68 ± 0.04 (S.E.)2
1.78 ± 0.04 (S.E.)2
14.66 ± 2.34
30 ตัว
29 ตัว
14.03 ± 2.79
15.08 ± 2.09
43 ตัว
186 บันทึก 11.75 1
167 บันทึก 11.57 1
76 บันทึก 11.72 1
21,870
10.97 ± 1.961
11.00 ± 1.981
14,944
3,203 บันทึก 13.10 ± 2.611

เอกสารอางอิง
สุพัตร ฟารุงสางและ
สมชัย จันทรสวาง
(2525)
กัญจนะ มากวิจิตร
และคณะ (2533)
สมโภชน ทับเจริญ
และคณะ (2537ก)
ไพจิตร อินตรา
(2535)
ไพจิตร อินตรา
และคณะ (2537)
เนรมิตร สุขมณี
และคณะ (2538)
พีระพงษ แพงไพรี
(2538)
Lopez-Serrano
และคณะ (2000)
Hermesch
และคณะ (2000a)
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ตารางภาคผนวกที่ 4 คาเฉลี่ยของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตของสุกรพันธุแทโดยแยกตามสถานที่
พันธุ และรายงานวิจัยซึ่งเรียงลําดับตามป
สถานที่
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
เชียงใหม (2516-2517)

พันธุ
LW

จํานวน
106 ครอก

คาเฉลี่ย (± S.D.)
7.88

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
เชียงใหม (2523-2534)

LW
LR
D
LW

762 ครอก
231 ครอก
38 ครอก
644 บันทึก

10.15 ± 2.72
9.96 ± 2.56
7.89 ± 2.91
9.33 ± 2.67

D

623 บันทึก

8.85 ± 2.46

LW
LR
D
LW
LR
D
D

191 ครอก
273 ครอก
66 ครอก
1612 บันทึก
1644 บันทึก
207 บันทึก
215 ครอก

8.50 ± 0.26
8.06 ± 0.22
7.27 ± 0.38
8.86 ± 0.37
9.03 ± 0.37
7.10 ± 0.42
7.33 ± 0.42

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง (2517-2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง (2515-2534)
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการ
เลี้ยงสุกรแหงชาติ
(2532-2534)
บริษัทพันธุสุกรไทย-เดนมารก
จํากัด(มหาชน)
(2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง
สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุ
สุกรนครราชสีมา
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
สุราษฎรธานี
(2537-2539)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
เชียงใหม (2537-2538)

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
เชียงใหม (2517-2539)

D

9.87 ± 0.40

D

8.32 ± 0.51

9.43 ± 4.10
NLW
11.00 ± 2.45
LW
9.56 ± 2.90
NLR
7.50 ± 3.05
LR
LW 1,569 ครอก 9.83
9.56
LR
7.83
D

เอกสารอางอิง
สุวัฒน รัตนรณชาติ
และ ปกรณ
ภูประเสริฐ (2529)
ปกรณ ภูประเสริฐ
และคณะ (2536)
อํานาจ เกตุใหม
และคณะ (2537ก,ค)
อํานาจ เกตุใหม
และคณะ (2537ข)
สุวิทย อโนทัยสินทวี
(2537)
พีระพงษ แพงไพรี
(2538)
ประภาส มหินชัย
และคณะ (2539)

ปกรณ ภูประเสริฐ
และคณะ (2539)

ธวัชชัย อินทรตุล
และ พัชรินทร
สนธิไพโรจน (2539)
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ตารางาภคผนวกที่ 4 (ตอ) คาเฉลี่ยของจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตของสุกรพันธุแทโดยแยกตาม
สถานที่ พันธุ และรายงานวิจัยซึ่งเรียงลําดับตามป
สถานที่
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทาพระ (2537-2541)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง
สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุ
สุกรนครราชสีมา
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
สุราษฎรธานี
(2539-2541)
The National Swine
Registry
A nucleus and three
multiplier farms
(1989-1996)
ประเทศเวียดนาม (ภาคใต)
1 ฟารม (1986 – 1995)
18 herds across Vietnam
(1984-1995)

พันธุ
LW
LR
D
LR

จํานวน
281 ครอก
249 ครอก
317 ครอก
280

คาเฉลี่ย (± S.D.)
8.84 ± 0.294
8.47 ± 0.321
7.99 ± 0.301
9.09 ± 2.65

เอกสารอางอิง
เทิดศักดิ์ อินทรักษ
และคณะ (2541)

Y

179,485
บันทึก
2,750 แม
3,387 แม

10.21 ± 2.8

Culbertson
และคณะ (1998)
Boesch
และคณะ (1998)

LW
LR
Y
LR
D
LW

10,526
ครอก

9.89 ± 2.99
9.68 ± 3.16
9.50 ± 0.18
9.31 ± 0.21
8.82 ± 0.29
9.06 ± 0.01

จิรพรรณ นพวงศ ณ
อยุธยา
และคณะ (2543)

Hoang และ
Sivarajasingam
(1998)
Due และคณะ
(1998)
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ตารางภาคผนวกที่ 5 คาเฉลี่ยของนํ้าหนักแรกเกิดของสุกรพันธุแทโดยแยกตามสถานที่ พันธุ
และรายงานวิจัยซึ่งเรียงลําดับตามป
สถานที่
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง (2517-2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง (2515-2534)
บริษัทพันธุสุกรไทย-เดนมารก
จํากัด(มหาชน)
(2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
เชียงใหม (2537-2538)

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
เชียงใหม (2517-2539)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง
สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุ
สุกรนครราชสีมา
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
สุราษฎรธานี
(2537-2539)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทาพระ (2537-2541)

พันธุ
LW

จํานวน
644 บันทึก

คาเฉลี่ย (± S.D.)
13.20 ± 3.77

D

623 บันทึก

12.46 ± 3.60

LW
LR
D
NLW
LW
NLR
LR
LW
LR
D
D

1498
1510
189

13.20 ± 0.80
14.04 ± 0.80
10.42 ± 0.85
13.51 ± 5.64
14.46 ± 2.55
14.95 ± 4.68
11.70 ± 5.60
1,569 ครอก 12.97
13.52
215 ครอก 10.73
11.25 ± 0.63

D

16.21 ± 0.61

D

12.92 ± 0.78

LW
LR
D

281 ครอก
249 ครอก
317 ครอก

10.61 ± 0.378
11.52 ± 0.412
10.92 ± 0.388

เอกสารอางอิง
อํานาจ เกตุใหม
และคณะ (2537ก,ค)
อํานาจ เกตุใหม
และคณะ (2537ข)
พีระพงษ แพงไพรี
(2538)
ปกรณ ภูประเสริฐ
และคณะ (2539)

ธวัชชัย อินทรตุล
และ พัชรินทร
สนธิไพโรจน (2539)
ประภาส มหินชัย
และคณะ (2539)

เทิดศักดิ์ อินทรักษ
และคณะ (2541)
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ตารางภาคผนวกที่ 5 (ตอ) คาเฉลี่ยของนํ้าหนักแรกเกิดของสุกรพันธุแทโดยแยกตามสถานที่
พันธุและรายงานวิจัยซึ่งเรียงลําดับตามป
สถานที่
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง
สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุ
สุกรนครราชสีมา
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
สุราษฎรธานี
(2539-2541)
ประเทศเวียดนาม (ภาคใต)
1 ฟารม (1986 – 1995)

พันธุ

LW

Y
LR
D

จํานวน

280

คาเฉลี่ย (± S.D.)

เอกสารอางอิง

14.57 ± 4.23

จิรพรรณ นพวงศ
ณ อยุธยา
และคณะ(2543)

13.07 ± 0.21
13.08 ± 0.23
12.99 ± 0.35

Hoang และ
Sivarajasingam
(1998)
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ตารางภาคผนวกที่ 6

คาเฉลี่ยของจํานวนลูกหยานมของสุกรพันธุแทโดยแยกตามสถานที่
พันธุ และรายงานวิจัยซึ่งเรียงลําดับตามป

สถานที่
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
เชียงใหม (2516-2517)

พันธุ
LW

จํานวน
106 ครอก

คาเฉลี่ย (± S.D.)
6.08

ศูนยวิจัยและฝกอบรมการ
เลี้ยงสุกรแหงชาติ
(2532-2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง (2517-2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง (2515-2534)
บริษัทพันธุสุกรไทย-เดนมารก
จํากัด(มหาชน)
(2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง
สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุ
สุกรนครราชสีมา
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
สุราษฎรธานี
(2537-2539)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทาพระ (2537-2541)

LW
LR
D
LW

191
273
66
644 บันทึก

7.20 ± 0.25
7.60 ± 0.22
6.02 ± 0.38
8.05 ± 6.67

D

623 บันทึก

7.44 ± 2.35

LW
LR
D
D

1551บันทึก
1577บันทึก
199 บันทึก
215 ครอก

8.09 ± 0.39
8.32 ± 0.39
5.91 ± 0.44
7.01 ± 0.40

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง
สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุ
สุกรนครราชสีมา
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
สุราษฎรธานี
(2539-2541)

D

7.98 ± 0.36

D

7.50 ± 0.05

LW
LR
D

LW

281 ครอก
249 ครอก
317 ครอก

280

7.95 ± 0.283
7.60 ± 0.308
6.87 ± 0.290

8.24 ± 2.52

เอกสารอางอิง
สุวัฒน รัตนรณชาติ
และ ปกรณ
ภูประเสริฐ (2529)
สุวิทย อโนทัยสินทวี
(2537)
อํานาจ เกตุใหม
และคณะ (2537ก,ค)
อํานาจ เกตุใหม
และคณะ (2537ข)
พีระพงษ แพงไพรี
(2538)

ประภาส มหินชัย
และคณะ (2539)

เทิดศักดิ์ อินทรักษ
และคณะ (2541)

จิรพรรณ นพวงศ
ณ อยุธยา
และคณะ (2543)

116
ตารางภาคผนวกที่ 7

คาเฉลี่ยของนํ้าหนักลูกหยานมของสุกรพันธุแทโดยแยกตามสถานที่
พันธุและรายงานวิจัยซึ่งเรียงลําดับตามป

สถานที่
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง (2517-2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง (2515-2534)
บริษัทพันธุสุกรไทย-เดนมารก
จํากัด(มหาชน)
(2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง
สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุ
สุกรนครราชสีมา
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
สุราษฎรธานี
(2537-2539)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
เชียงใหม (2537-2538)

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
เชียงใหม (2517-2539)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทาพระ (2537-2541)

พันธุ
LW

จํานวน
644 บันทึก

คาเฉลี่ย (± S.D.)
38.57 ± 13.40

D

623 บันทึก

33.51 ± 12.33

LW
LR
D
D

1415บันทึก
1428บันทึก
181บันทึก
215 ครอก

47.63 ± 2.54
53.93 ± 2.51
34.24 ± 2.81
33.47 ± 2.02
39.17 ± 1.95

เอกสารอางอิง
อํานาจ เกตุใหม
และคณะ (2537ก,ค)
อํานาจ เกตุใหม
และคณะ (2537ข)
พีระพงษ แพงไพรี
(2538)

ประภาส มหินชัย
และคณะ (2539)

35.54 ± 2.48

NLW
LW
NLR
LR
LW
LR
D
LW
LR
D

1,569
ครอก
281 ครอก
249 ครอก
317 ครอก

42.86 ± 20.45
35.24 ± 8.50
41.04 ± 20.22
27.75 ± 13.68
36.61
37.82
26.31
39.49 ± 1.467
41.14 ± 1.598
35.69 ± 1.505

ปกรณ ภูประเสริฐ
และคณะ (2539)

ธวัชชัย อินทรตุล
และ พัชรินทร
สนธิไพโรจน (2539)
เทิดศักดิ์ อินทรักษ
และคณะ (2541)
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ตารางภาคผนวกที่ 7(ตอ) คาเฉลี่ยของนํ้าหนักลูกหยานมของสุกรพันธุแทโดยแยกตามสถานที่
พันธุและรายงานวิจัยซึ่งเรียงลําดับตามป
สถานที่
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง
สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุ
สุกรนครราชสีมา
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
สุราษฎรธานี
(2539-2541)
The National Swine
Registry

พันธุ

L

จํานวน

คาเฉลี่ย (± S.D.)

เอกสารอางอิง

280

42.45 ± 13.17

จิรพรรณ นพวงศ
ณ อยุธยา
และคณะ (2543)

179,485
บันทึก

56.0 ± 14.7

Culbertson
และคณะ (1998)

ตารางภาคผนวกที่ 8 คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันของสุกรพันธุแทโดยเรียงลําดับตามปที่งานวิจัยถูกตีพิมพ
สถานที่ ( ป )
พันธุ
จํานวน
3,300 แม
LW
Bunge Meat Industries
LR
(1992 –1995)
3,777 แม
LR
a selection experiment
ในเนเธอรแลนด
7,711 ตัว
Y
a commercial swine operation
(1990 –1997)
7,722 บันทึก
Y
a commercial swine operation
(1990 –1997)
21,870 แม
LW
five nucleus herds
14,944 แม
LR
(1986 –1993)
3,227 บันทึก
Y
Bunge Meat Industries
LR
(1992 –1995)
1
คาเฉลีย่ ของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันในชวง 3-18 สัปดาห
2
คาเฉลีย่ ของอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันในชวง 18-22 สัปดาห

วิธีการ
DFREML

h 2 ( ± S.E. )
0.27 ± 0.06

MTDFREML

0.24

MTDFREML

0.36

MTDFREML

0.24

Bayesian /
Gibbs
DFREML

0.41 ± 0.01
0.29 ± 0.01
0.27 ± 0.05 1
0.13 ± 0.04 2

เอกสารอางอิง
Hermesch และคณะ
(1998)
Ten Napel และคณะ
(1998)
Johnson และคณะ
(1999a)
Johnson และคณะ
(1999b)
Lopez-Serrano และ
คณะ (2000)
Hermesch และคณะ
(2000a)
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของสุกรพันธุแทโดยเรียงลําดับตามปที่งานวิจัยถูกตีพิมพ
สถานที่ ( ป )
a commercial swine operation
(1990-1997)
a commercial swine operation
(1990-1997)
Bunge Meat Industries
(July 1992 – June 1995)

พันธุ
Y

จํานวน
7,541 ตัว

วิธีการ
MTDFREML

h 2 ( ± S.E. )
0.29

Y

7,542 บันทึก

MTDFREML

0.16

Y
LR

3,221 บันทึก

DFREML

0.15 ± 0.04

เอกสารอางอิง
Johnson และคณะ
(1999a)
Johnson และคณะ
(1999b)
Hermesch และคณะ
(2000a)
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ตารางภาคผนวกที่ 10 คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะความหนาไขมันสันหลังของสุกรพันธุแทโดยเรียงลําดับตามปที่งานวิจัยถูกตีพิมพ
สถานที่ ( ป )
a commercial swine operation
(1990-1997)
the National Swine Registry

พันธุ จํานวน
7,715 ตัว
Y
Y

239,354 บันทึก

a commercial swine operation
(1990-1997)
five nucleus herds
(1986-1993)
Bunge Meat Industries
(July 1992 – June 1995)

Y

7,716 บันทึก

LW
LR
Y
LR

21,870 แม
14,944 แม
3,203 บันทึก

วิธีการ
MT
DFREML
Method R

h 2 ( ± S.E. )
0.46

MT
DFREML
Bayesian /
Gibbs
DFREML

0.36

0.436 ± 0.009

0.40 ± 0.01
0.41 ± 0.02
0.62 ± 0.05

เอกสารอางอิง
Johnson และ
คณะ (1999a)
Culbertson และ
คณะ (1998)
Johnson และ
คณะ (1999b)
Lopez-Serrano
และคณะ (2000)
Hermesch และ
คณะ (2000a)
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ตารางภาคผนวกที่ 11 คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตของสุกรพันธุแทโดยเรียงลําดับตามปที่งานวิจัยถูกตีพิมพ
สถานที่ ( ป )
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม
(2517 – 2539)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง
(2517 – 2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง
(2517 – 2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง
(2515 – 2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง
(2515 – 2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง
สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุสุกร
นครราชสีมา
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
สุราษฎรธานี
(2539 – 2541)

h2 (± S.E.)
0.08

พันธุ
LW
LR
D
LW

จํานวน
1,569 ครอก

วิธีการ
Full sib
analysis

644 บันทึก

LW

644 บันทึก

D

623 บันทึก

D

623 บันทึก

LW

280 แม

Full sib 0.50 ± 0.17
analysis
Full sib
analysis
Full sib 0.25 ± 0.15
analysis
Full sib
analysis
DFREML 0.140
AM +
maternal

EBV ( EBV )

∆ G ( ± S.E. )
0.01

-1.32 – 19.07
( 9.18 )
0.01 ± 0.01
6.12 – 22.17
( 12.31 )
0.02 ± 0.01
-1.303 - 1.389

เอกสารอางอิง
ธวัชชัย อินทรตุล และ
พัชรินทร สนธิไพโรจน
(2539)
อํานาจ เกตุใหม
และคณะ (2537ก)
อํานาจ เกตุใหม
และคณะ (2537ค)
อํานาจ เกตุใหม
และคณะ (2537ข)
ประชุม อินทรโชติ
และคณะ (2537)
จิรพรรณ นพวงศ
ณ อยุธยา และคณะ
(2543)
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ตารางภาคผนวกที่ 11 (ตอ) คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตของสุกรพันธุแทโดยเรียงลําดับตามปที่งานวิจัยถูกตีพิมพ
สถานที่ ( ป )
ออสเตรเลีย
(1991 – มีนาคม 1995)

พันธุ
LW
LR

The Quebec
record of performance
sow productivity program
( 1977 – 1992 )

Y

LR

The National swine registry

Y

จํานวน
5,986 บันทึก
4,113 บันทึก
2,965 บันทึก
11,782 ครอก
8,084 ครอก
5,904 ครอก
4,587 ครอก
16,306 ครอก
11,120 ครอก
8,301 ครอก
6,314 ครอกp
179,485 บันทึก

วิธีการ
AM
REML
AM
DFREML

Method R

h2 ( ± S.E. )
0.08 ± 0.02
0.09 ± 0.02
0.08 ± 0.03
0.072
0.111
0.085
0.135
0.086
0.096
0.116
0.141
0.088 ± 0.005

เอกสารอางอิง
Hermesch และคณะ
(2000)
Roehe และ Kennedy
(1995)

Culbertson และคณะ
(1998)
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ตารางภาคผนวกที่ 11 (ตอ) คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะจํานวนลูกแรกเกิดมีชีวิตของสุกรพันธุแทโดยเรียงลําดับตามปที่งานวิจัยถูกตีพิมพ
สถานที่ ( ป )
a selection experiment
ในเนเธอรแลนด
a nucleus and three multiplier
farms (1989-1996)

พันธุ
LR

จํานวน
2,242 แม

LW
LR

3,387 แม
2,750 แม

an Australian data set
the German breeding company
a LR population
2nucleus / 3multiplication herds
(1982-1992)
18 herds across Vietnam
(1984-1995)

LW / LR

11,577 แม
54,816 แม
38,047 บันทึก
29,330 บันทึก
26,222 บันทึก
10,526 ครอก

LR

LW

วิธีการ
MTDFREML
REML ,
Gibbs
Sampling
VCE3.2
DFREML
DFREML
Repeat
model
REML

h2 (± S.E.)
0.26
0.08
0.07
0.075-0.099
0.070-0.102
0.033 ± 0.006
0.057 ± 0.013
0.055 ± 0.015
0.06-0.10 ± 0.040.07

เอกสารอางอิง
Ten Napel และคณะ
(1998)
Boesch และคณะ
(1998)
Taubert และคณะ
(1998)
Alfonso และคณะ
(1999)
Due และคณะ
(1998)
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ตารางภาคผนวกที่ 12 คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะนํ้าหนักแรกเกิดของสุกรพันธุแทโดยเรียงลําดับตามปที่งานวิจัยถูกตีพิมพ
จํานวน
1,569 ครอก

วิธีการ
Full sib
analysis

215 ครอก

Full sib
analysis

644 บันทึก

Full sib
analysis
Full sib
analysis
Full sib
analysis
Full sib
analysis

644 บันทึก
623 บันทึก
623 บันทึก

h 2 ( ± S.E. ) EBV ( EBV ) ∆ G ( ± S.E.) เอกสารอางอิง
0.14
0.02
ธวัชชัย อินทรตุล และ
พัชรินทร สนธิ
ไพโรจน (2539)
0.26 ± 0..23
ประภาส มหินชัย
และคณะ
(2539)

0.37 ± 0.15

0.80 – 25.28
( 12.90 )
0.04 ± 0.01

0.23 ± 0.15

3.52 – 16.23
( 8.72 )
0.02 ± 0.01

อํานาจ เกตุใหม
และคณะ ( 2537 ก )
อํานาจ เกตุใหม
และคณะ ( 2537 ค )
อํานาจ เกตุใหม
และคณะ ( 2537 ข )
ประชุม อินทรโชติ
และคณะ (2537)
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สถานที่ ( ป )
พันธุ
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม LW
LR
(2517 – 2539)
D
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง D
นําเขา
สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุสุกร
จาก
นครราชสีมา
แคนาดา
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
สุราษฎรธานี
(2537 – 2539)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง LW
(2517 – 2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง LW
(2517 – 2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง D
(2515 – 2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง D
(2515 – 2534)

ตารางภาคผนวกที่ 12 (ตอ) คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะนํ้าหนักแรกเกิดของสุกรพันธุแทโดยเรียงลําดับตามปที่งานวิจัยถูกตีพิมพ
สถานที่ ( ป )
พันธุ จํานวน
LW 280 แม
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง
สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุสุกร
นครราชสีมา
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
สุราษฎรธานี
(2539-2541)

วิธีการ
h 2 ( ± S.E. ) EBV ( EBV )
DFREML 0.029
-0.537-0.499
AM+
maternal

ออสเตรเลีย
(1991 – มีนาคม 1995)

AM
REML

LW
LR

4,306 บันทึก
2,084 บันทึก
1,234 บันทึก p

0.08 ± 0.02
0.22 ± 0.05
0.20 ± 0.07

∆ G ( ± S.E.) เอกสารอางอิง
จิรพรรณ นพวงศ
ณ อยุธยา และคณะ
(2543)

Hermesch และ
คณะ (2000)
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ตารางภาคผนวกที่ 13 คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะจํานวนลูกหยานมของสุกรพันธุแทโดยเรียงลําดับตามปที่งานวิจัยถูกตีพิมพ
สถานที่ ( ป )
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง
สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุสุกร
นครราชสีมา
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
สุราษฎรธานี
(2537 – 2539)

พันธุ
จํานวน
215 ครอก
D
นําเขา
จาก
แคนาดา

วิธีการ
Full sib
analysis

h 2 ( ± S.E.) EBV ( EBV )
0.27 ± 0.17

∆ G ( ± S.E.) เอกสารอางอิง
ประภาส มหินชัย
และคณะ
(2539)

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง
(2517 – 2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง
(2517 – 2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง
(2515 – 2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง
(2515 – 2534)

LW

644 บันทึก

0.16 ± 0.14

4.07 – 13.62
( 7.99 )

0.02 ± 0.01

LW

644 บันทึก

D

623 บันทึก

0.14 ± 0.13

4.76 – 11.04
( 7.40 )

0.03 ± 0.004

D

623 บันทึก

Full sib
analysis
Full sib
analysis
Full sib
analysis
Full sib
analysis

อํานาจ เกตุใหม
และคณะ ( 2537 ก )
อํานาจ เกตุใหม
และคณะ ( 2537 ค )
อํานาจ เกตุใหม
และคณะ ( 2537 ข )
ประชุม อินทรโชติ
และคณะ (2537)
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ตารางภาคผนวกที่ 13 (ตอ) คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะจํานวนลูกหยานมของสุกรพันธุแทโดยเรียงลําดับตามปที่งานวิจัยถูกตีพิมพ
สถานที่ ( ป )
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง
สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุสุกร
นครราชสีมา
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
สุราษฎรธานี
(2539-2541)
The Quebec
record of performance
sow productivity program
( 1977 – 1992 )

พันธุ จํานวน
LW

Y

LR

15,346 แม
11,412 แม
9,008 แม
7,434 แม
19,837 แม
15,198 แม
12,176 แม
9,934 แม p

วิธีการ
h 2 ( ± S.E.) EBV ( EBV ) ∆ G ( ± S.E.)
-1.043 - 1.214
DFREML 0.115
AM
+
maternal

AM
REML

0.066
0.073
0.110
0.082
0.072
0.080
0.060
0.039

เอกสารอางอิง
จิรพรรณ นพวงศ
ณ อยุธยา และคณะ
(2543)

Roehe และ Kennedy
(1995)
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ตารางภาคผนวกที่ 14 คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะนํ้าหนักลูกหยานมของสุกรพันธุแทโดยเรียงลําดับตามปที่งานวิจัยถูกตีพิมพ
สถานที่ ( ป )
พันธุ
จํานวน
วิธีการ
h 2 ( ± S.E.) EBV ( EBV ) ∆ G ( ± S.E.)
1,569 ครอก Full sib 0.19
LW
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
0.14
analysis
LR
เชียงใหม
D
(2517 – 2539)
215 ครอก
D
นําเขา
จาก
แคนาดา

Full sib
analysis

0.45 ± 0.25

LW

644 บันทึก

0.35 ± 0.16

LW

644 บันทึก

D

623 บันทึก

D

623 บันทึก

Full sib
analysis
Full sib
analysis
Full sib
analysis
Full sib
analysis

ประภาส มหินชัย
และคณะ
(2539)

4.53 – 82.47
( 37.37 )
0.24 ± 0.05

0.19 ± 0.12

12.49 – 55.01
( 33.00 )
0.19 ± 0.03

อํานาจ เกตุใหม
และคณะ ( 2537 ก )
อํานาจ เกตุใหม
และคณะ ( 2537 ค )
อํานาจ เกตุใหม
และคณะ ( 2537 ข )
ประชุม อินทรโชติ
และคณะ (2537)
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ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง
สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุสุกร
นครราชสีมา
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
สุราษฎรธานี
(2537 – 2539)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง
(2517 – 2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง
(2517 – 2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง
(2515 – 2534)
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง
(2515 – 2534)

เอกสารอางอิง
ธวัชชัย อินทรตุล และ
พัชรินทร สนธิ
ไพโรจน (2539)

ตารางภาคผนวกที่ 14 (ตอ) คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะนํ้าหนักลูกหยานมของสุกรพันธุแทโดยเรียงลําดับตามปที่งานวิจัยถูกตีพิมพ
สถานที่ ( ป )
พันธุ จํานวน
LW 280 แม
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
ทับกวาง
สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุสุกร
นครราชสีมา
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
สุราษฎรธานี
(2539-2541)
ออสเตรเลีย
(1991 – มีนาคม 1995)

LW
LR

The National swine registry

Y

วิธีการ
h 2 ( ± S.E. ) EBV ( EBV ) ∆ G ( ± S.E.)
DFREML 0.122
-3.456 - 5.974
AM
+
maternal

6,050 บันทึก
AM
3,776 บันทึก
REML
p
2,274 บันทึก
179,485 บันทึก Method
R

เอกสารอางอิง
จิรพรรณ นพวงศ
ณ อยุธยา และ
คณะ (2543)

0.07 ± 0.06

Hermesch และ
คณะ (2000)

0.081 ± 0.011

Culbertson และ
คณะ (1998)
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ประวัติผูเขียน
นางสาวพรรณพงา แสงสุริยะ เกิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2518 ที่จังหวัดชุมพร สําเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เมื่อปการ
ศึกษา 2540 และเขาศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิต ในสาขาวิชาการปรับปรุงพันธุสัตว
ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อปการศึกษา 2541

