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บทคัดยอ 
 การประมาณคาพารามิเตอรทางพันธุกรรมของลักษณะจํานวนลูกสุกรแรกเกิดทั้งหมด (number of total 

born, NBT) จํานวนลูกสุกรแรกเกิดมีชีวิต (number of born alive, NBA) และน้ําหนักลูกสุกรแรกเกิดทั้งครอก    (litter 

birth weight, LBW) ในลําดับครอกที่ตางกัน โดยใชขอมูลของแมสุกรลูกผสมลารจไวทและแลนดเรซ จํานวน  19,133 

บันทึก จากแมสุกร 1,814 ตัว ที่เกิดระหวางป พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2552 จากฟารมเอกชนที่อยูในเขตภาคกลางของ

ประเทศไทย คาความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมประมาณดวยวิธี Restricted Maximum Likelihood (REML) 

โดยใชโมเดลตัวสัตว (animal model) ซึ่งประมาณคาอิทธิพลโดยตรงของยีนแบบบวกสะสม (direct additive gene 

effect) และอิทธิพลเนื่องจากแม (maternal genetic effect) คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะ NBT, NBA และ LBW มี

คาอยูในชวง 0.005-0.012, 0.001-0.007 และ 0.002-0.031 ตามลําดับ คาอัตราพันธุกรรมเนื่องจากแมมีคาอยูในชวง 

0.002-0.012, 0.001-0.011 และ 0.003-0.016 ตามลําดับ คาสหสัมพันธทางพันธุกรรมของลักษณะทั้งสามระหวาง

ลําดับครอกมีคาเปนบวกอยูในชวง 0.104-0.990 ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวาความแปรปรวนทางพันธุกรรมแบบ

บวกสะสมของลักษณะ NBT, NBA และ LBW มีคาแตกตางกันในแตละลําดับครอก และคาสหสัมพันธทางพันธุกรรม

ของแตละลําดับครอกของลักษณะเหลานี้มีคานอยกวาหนึ่ง ในสภาพเชนนี้การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงลักษณะดังกลาว

ควรใชคุณคาการผสมพันธุที่ประมาณโดยการแยกลําดับครอก 
 

ABSTRACT 
 Genetic parameters were estimated for number of pigs born total (NBT), number of pigs born alive 

(NBA), and litter birth weight (LBW) at different parities using 19,133 Large White and Landrace crossbred 

records, born from 2546 to 2552, from private farms at the Central of Thailand. Estimation of (co)variance 

components was carried out by Restricted Maximum Likelihood (REML) method under animal model with 

direct and maternal genetic effect. Heritability of direct effect for NBT, NBA and LBW ranged from 0.005-

0.012, 0.001-0.007 and 0.002-0.031, respectively. Maternal heritability for NBT, NBA and LBW were 0.002-

0.012, 0.001-0.011 and 0.003-0.016, respectively. The genetic correlations  between all three traits at 

different parities were positive and ranged from 0.104-0.990. The results indicate that additive genetic 

variances for these traits can be different between parities, and that genetic correlation between 
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different parities can be much small than one. In situations like these, selection to improve NBT, NBA 

and LBW should be done using breeding value estimated from multiple-parity genetic evaluation of 

animal. 

Key Words :  genetic parameter, litter size, maternal effect 
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คํานํา 
 การปรับปรุงลักษณะขนาดครอกเปนเปาหมายที่สําคัญในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุสุกร เนื่องจากเปน

ลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและมีผลกระทบโดยตรงตอตนทุนและรายไดของเกษตรกรลักษณะขนาดครอก 

(litter size) เปนลักษณะที่มีคาอัตราพันธุกรรมต่ํา (ภานุวัฒน  และคณะ, 2552; Southwood and Kennedy, 1990; 

Roehe and Kennedy, 1995; Ehlers et al., 2005) จึงทําใหการปรับปรุงลักษณะดังกลาวทําไดยากและใหผลคอนขาง

ชาแตจะใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุมคา (มนตชัย, 2548) ดังนั้นการประมาณคาพารามิเตอรทางพันธุกรรม 

(genetic parameter) ที่มีความแมนยําจึงจําเปนอยางยิ่งในการปรับปรุงพันธุเพื่อเพิ่มลักษณะขนาดครอก การประมาณ

คาพารามิเตอรทางพันธุกรรมของลักษณะขนาดครอกมักพิจารณาอิทธิพลทางพันธุกรรมเนื่องจากแม (Roehe and 

Kennedy, 1993) และสวนใหญนิยมใชโมเดลประเมินลักษณะที่มีการวัดซ้ํา (repeatability model) (Mekkawy et al., 

2010) จากหลายงานวิจัยที่ผานมาบงชี้วาการใช โมเดลที่ประเมินลักษณะที่มีการวัดซ้ําอาจเกิดอคติได ถามีความ

แตกตางของคาอัตราพันธุกรรม (heterogeneity of heritability) และคาสหสัมพันธทางพันธุกรรมมีคาต่ํา (<0.9) ระหวาง

ลําดับครอก จึงแนะนําใหใชโมเดลการวิเคราะหรวมหลายลักษณะ (Multiple trait model) ในการวิเคราะหคาพารามิเตอร

ทางพันธุกรรมระหวางลําดับครอก (เกียรติศักดิ์, 2553; Irgang et al., 1994; Noguera et al., 2002; Piles et al., 2005; 

Fernandez et al., 2008) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประมาณคาพารามิเตอรทางพันธุกรรมของลักษณะขนาด

ครอกในลําดับครอกที่ตางกัน เพื่อใชในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุสุกรตอไป 

 

วิธีการศึกษา 
ขอมูลในการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลลักษณะจํานวนลูกสุกรแรกเกิดทั้งหมด (number of total born, NBT) จํานวนลูกสุกร

แรกเกิดมีชีวิต (number of born alive, NBA) และน้ําหนักลูกสุกรแรกเกิดทั้งครอก (litter birth weight, LBW) ในลําดับ

ครอกที่ 1 ถึง 4 ของแมสุกรลูกผสมที่เกิดจากการใชพอพันธุแลนดเรซผสมกับแมพันธุลารจไวท (LY) จํานวน 8,911 

บันทึก จากแมสุกร 832 ตัว และเกิดจากการใชพอพันธุลารจไวทผสมกับแมพันธุแลนดเรซ (YL) จํานวน 10,222 บันทึก 

จากแมสุกร 982 ตัว จากฟารมเอกชนที่อยูในเขตภาคกลางของประเทศไทยที่เกิดระหวางป พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2552 รวม 7 

ป นําขอมูลมาวิเคราะหการแจกแจงแบบปกติ (normal distribution) โดยพิจารณาจากคาความเบ (skewness) และกราฟ 

normality plot ตรวจสอบขอมูลที่มีคาสูงต่ํากวาปกติ (outlier) รายละเอียดของแตละลักษณะแยกตามพันธุดังแสดงใน 

Table 1 การวิเคราะหเพื่อทดสอบปจจัยคงที่ (fixed effect) ไดแก อิทธิพลของกลุมระดับสายเลือดสุกร (group genetic 

effect) อิทธิพลของกลุมการจัดการ (contemporary group) นํามาจัดเปน ฝูง-ป-ฤดูกาลที่สุกรคลอด (herd-year-season 

at farrowing) และอิทธิพลของความแปรปรวนรวม (covariate) เนื่องจากอายุสุกรเมื่อคลอดลูก (age at farrowing) และ
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ความแตกตางของพอพันธุที่ใชในการผสมพันธุ (service boar) ที่มีผลตอลักษณะขนาดครอกที่ศึกษา ดวยวิธี Ordinary 

least square (OLS) ดวยโปรแกรม R 2.13.1 (Development Core Team, 2006) 
การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหองคประกอบความแปรปรวนดวยวิธี Restricted Maximum Likelihood (REML) ดวยโปรแกรม 

WOMBAT 1.0 (Meyer, 2010) โดยการวิเคราะหรวมหลายลักษณะ (multivariate analysis) ภายใตโมเดลตัวสัตว 

(animal model) วิเคราะหองคประกอบความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม (variance and covariance 

component) ทั้ง 4 ลําดับครอกพรอมกันโดยใชโมเดลทางพันธุกรรมดังนี้  
 

y Xb Za Wm ε= + + +  
 

Y  = เวคเตอร (vector) ของคาสังเกตของลักษณะที่ 1 ถึง 4 

b = เวคเตอรของอิทธิพลคงที่ (fixed effects) ของลักษณะที่ 1 ถึง 4 ไดแก กลุมระดับสายเลือดสุกร แบงเปน 2 

กลุมไดแก 12 ลารจไวท x 1
2 แลนซเรซ (50%Y x 50%L) และ 12 แลนซเรซ x 12 ลารจไวท (50%L x 

50%Y) อิทธิพลของกลุมการจัดการ ไดแก ฝูง-ป-ฤดูกาลที่สุกรคลอด แบงไดเปน 55 ระดับ โดยที่ฤดูกาลที่

สุกรคลอดลูก จําแนกไดเปน 3 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว (พฤษจิกายน ถึง กุมภาพันธ) ฤดูรอน (มีนาคม ถึง 

พฤษภาคม) และ   ฤดูฝน (มิถุนายน ถึง ตุลาคม) โดยพิจารณาตามปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิและความชื้น

สัมพัทธ (อารยา เจียรมาศ และคณะ, 2551 ) อิทธิพลของความแปรปรวนรวมเนื่องจากอายุสุกรเมื่อคลอด

ลูก โดยจํากัดตามลําดับครอก คือ ครอกที่ 1 = 230 ถึง 540 วัน ครอกที่ 2 = 350 ถึง 750 วัน ครอกที่ 3 = 

500 ถึง 1,000 วัน ครอกที่ 4 = 600 ถึง 1,200 วัน ครอกที่ 5 = 700 ถึง 1,400 วัน และครอกที่ 6 = 800 ถึง 

1,600 วัน (Roehe and Kennedy, 1995) และ ความแตกตางของพอพันธุที่ใชในการผสมพันธุ แบงไดเปน 

290 ระดับ (Hanenberg et al., 2001) 

a  = เวคเตอรของอิทธิพลสุม (random effects) สําหรับตัวสัตวของลักษณะที่ 1 ถึง 4 
m  = เวคเตอรของอิทธิพลสุมเนื่องจากอิทธิพลของแม (maternal effects) ของลักษณะที่ 1 ถึง 4 
ε  = เวคเตอรของอิทธิพลของความคลาดเคลื่อน (residual error) 

, ,X Z W  = เมทริกซของเหตุการณ (incident matrix) ที่สัมพันธกับเวคเตอร ,b a และ m ตามลําดับ 

 โดยมีการประมาณคาองคประกอบของความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม (variance and 

covariance component estimation ;V ) ตาม Mrode and Thompson (2005) ดังนี้ 
 

1 11 14 15 18

4 41 44 45 48

1 51 54 55 58

4 81 84 85 88

1 11 14

4 41 44

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

a g A g A g A g A

a g A g A g A g A
m g A g A g A g A

V
m g A g A g A g A

r r

r r

ε

ε

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢=
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎢ ⎥ ⎢
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

L L L

M M O M M O M M O M

L L L

L L L

M M O M M O M M O M

L L L

L L L

M M O M M O M M O M

L L L

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 
95 

ijg  = ความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมทางพันธุกรรมเนื่องจากอิทธิพลของยีนแบบบวกสะสม (additive 

genetic variance and covariance) ระหวางตัวแปร i  และ j  เมื่อ i  = 1 ถึง 4 หมายถึง อิทธิพลทางตรง

เนื่องจากยีนแบบบวกสะสม (direct additive genetic effects) และเมื่อ i  = 5 ถึง 8 หมายถึง อิทธิพลของแม 

(maternal effects) สําหรับลักษณะที่ j  เมื่อ j  = ลักษณะที่ 1 ถึง 4 ตามลําดับ 

ijr  = ความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมของความคลาดเคลื่อน (residual variance and covariance)           

ของลักษณะที่ 1 ถึง 4  

A  = เมทริกซของความสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางสัตวทั้งหมดในพันธุประวัติ (animal relationship matrix) 

 องคประกอบความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมที่ไดนําไปประมาณคาอัตราพันธุกรรม (heritabilit y) คา

สหสัมพันธทางพันธุกรรม (genetic correlation) คาสหสัมพันธทางลักษณะปรากฏ (phenotypic correlation) 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
คาอัตราพันธุกรรม 
 คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะจํานวนลูกสุกรแรกเกิดทั้งหมด (NBT) จํานวนลูกสุกรแรกเกิดมีชีวิต (NBA) และ

น้ําหนักลูกสุกรแรกเกิดทั้งครอก (LBW) ในลําดับครอกที่ 1 ถึง 4 มีคาอยูในชวง 0.005-0.012, 0.001-0.007 และ 0.002-

0.031 ตามลําดับ (Table 2) จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาทั้งสามลักษณะมีคาอัตราพันธุกรรมที่ต่ํา สอดคลองกับ

การศึกษาของ Roehe and Kennedy (1995) และ Fernandez et al., (2008) ไดรายงานคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะ 

NBT และ NBA ในลําดับครอกที่ตางกันมีคาอยูในชวง 0.09-0.14 และ 0.06-0.13 ตามลําดับ คาอัตราพันธุกรรมจาก

การศึกษาในครั้งนี้มีคาต่ํา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการประมาณคาองคประกอบความแปรปรวนไมสามารถจําแนกแหลง

ความแปรปรวนไดอยางครบถวน ซึ่งสงผลใหความแปรปรวนจากความคลาดเคลื่อนมีคามากขึ้นทําใหลักษณะที่ศึกษามี

คาอัตราพันธุกรรมที่ต่ํา (เกียรติศักดิ์, 2553) ความแตกตางของคาอัตราพันธุกรรมในแตละลําดับครอก แสดงใหเห็นถึง

ความแตกตางเนื่องจากความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่ไดจากการถายทอดระหวางลําดับครอกในชวงของอายุการ

สืบพันธุ (reproductive lifespan) ของแมสุกร (Noguera et al., 2002) 
 
 คาอัตราพันธุกรรมเนื่องจากแม 
 ผลการศึกษาคาอัตราพันธุกรรมเนื่องจากแมของลักษณะ NBT, NBA และ LBW ในลําดับครอกที่ 1 ถงึ 4 มคีา

อยูในชวง 0.002-0.012, 0.001-0.011 และ 0.003-0.016 ตามลําดับ (Table 2) สอดคลองกับการศึกษาของ Roehe 

and Kennedy (1995) พบวาคาอัตราพันธุกรรมเนื่องจากแมของลักษณะ NBT และ NBA ในลําดับครอกที่ตางกันมีคา

อยูในชวง 0.001-0.02 และ 0.002-0.05 ตามลําดับ การศึกษาดัชนีทางพันธุกรรมของลักษณะขนาดครอกควรนํา 

อิทธิพลทางพันธุกรรมเนื่องจากแมมาพิจารณารวมเพื่อลดอคติ และการนําคาอัตราพันธุกรรมเนื่องจากแมมาใชรวมใน

การคัดเลือกจะทําใหผลตอบสนองในการคัดเลือกโดยรวมของลักษณะขนาดครอกเพิ่มสูงขึ้น  (Roehe and Kennedy, 

1993) อยางไรก็ตาม Southwood and Kennedy (1990) แนะนําวาการประมาณคา อิทธิพลทางพันธุกรรมเนื่องจาก

แมที่มีความนาเชื่อถือนั้น ตองใชขอมูลในจํานวนที่เหมาะสม และมีความสัมพันธทางพันธุกรรมอยางนอย 5 ชั่วรุน 

(generation) จึงจะมากพอที่จะจําแนกอิทธิพลทางพันธุกรรมเนื่องจากแมได 
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Table 1. Means, standard deviations (±SD), coefficients of variation (CV) and number of litter size 

records (n) for litter size in sows by bred. 

 
Table 2. Direct ( 2

aσ ), maternal ( 2
mσ ), residual ( 2

eσ ) and phenotypic variances ( 2
pσ ) and direct ( 2

ah ) and 

maternal ( 2
mh ) heritability for litter size in sows by trait. 

 Landrace X Yorkshire (LY)  Yorkshire X Landrace (YL) 
Trait and parity n mean ±SD CV  n mean ±SD CV 

NBT          

1 832 11.26 3.04 27.04  982 11.24 3.02 26.84 
2 830 11.82 3.07 26.01  981 11.86 2.97 25.02 
3 717 12.56 3.10 24.69  805 12.53 3.01 24.04 
4 592 12.80 3.09 24.15  640 12.77 3.01 23.57 

NBA          
1 832 10.68 2.88 27.01  982 10.68 2.95 27.65 
2 830 11.21 3.01 26.87  981 11.26 2.83 25.11 
3 717 11.94 2.96 24.79  805 11.84 2.84 23.95 
4 592 12.02 2.96 24.63  640 11.91 2.81 23.62 

LBW          
1 832 15.42 4.01 26.01  982 15.41 4.15 26.91 
2 829 17.45 4.67 26.79  981 17.64 4.30 24.40 
3 717 18.44 4.43 24.04  805 18.36 4.28 23.32 
4 591 18.51 4.49 24.24  638 18.26 4.05 22.18 

Trait Parity 2
aσ  2

mσ  2
eσ  2

pσ  2
ah  2

mh  
NBT 1 0.102 0.058 8.804 8.964 0.011 0.007 

 2 0.046 0.018 8.948 9.013 0.005 0.002 

 3 0.121 0.022 9.144 9.287 0.013 0.002 

 4 0.112 0.011 8.904 9.124 0.012 0.012 

NBA 1 0.053 0.083 8.266 8.402 0.006 0.009 

 2 0.010 0.013 8.449 8.472 0.001 0.001 

 3 0.040 0.017 8.208 8.264 0.005 0.002 

 4 0.056 0.088 8.035 8.179 0.007 0.011 

LBW 1 0.030 0.256 16.24 16.53 0.002 0.016 

 2 0.248 0.055 19.33 19.63 0.013 0.003 

 3 0.564 0.126 17.82 18.51 0.031 0.007 

 4 0.261 0.261 17.34 17.86 0.015 0.015 
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Table 3. Genetic correlations (above the diagonal) and phenotypic correlations (below the diagonal) for 

litter size in sows using a multiple-trait animal model.  
 

Parity 
Trait and parity 

1 2 3 4 
NBT     

1 - 0.959 0.151 0.444 
2 0.183 - 0.120 0.670 
3 0.165 0.209 - 0.817 
4 0.170 0.215 0.261 - 

NBA     
1 - 0.820 0.104 0.242 
2 0.159 - 0.427 0.715 
3 0.170 0.190 - 0.937 
4 0.156 0.166 0.252 - 

LBW     
1 - 0.990 0.622 0.283 
2 0.150 - 0.538 0.389 
3 0.162 0.212 - 0.567 
4 0.121 0.167 0.266 - 

 
คาสหสัมพันธ 
 การศึกษาคาสหสัมพันธทางพันธุกรรมของลักษณะ NBT, NBA และ LBW ในลําดับครอกที่ 1 ถึง 4 มีคา

อยูในชวง 0.120-0.959, 0.104-0.937 และ 0.283-0.990 ตามลําดับ (Table 3) ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาคา

สหสัมพันธระหวางลําดับครอกมีคาแตกตางกันสอดคลองกับการศึกษาของ Mekkawy et al. (2010), Fernandez 

et al. (2008) และ Piles et al. (2005) การที่ความแปรปรวนของลักษณะขนาดครอกในชวงชีวิตของการใหผลผลิต

ของแมสุกรมีความแตกตางกันอาจเนื่องมาจากยีนที่เกี่ยวของกับการแสดงออกของลักษณะขนาดครอกมีความ

แตกตางกัน (different gene) หรือมีการแสดงออกของยีนรวมกัน (different combinations of genes) ในแตละ

ลําดับครอก ซึ่งอาจสงผลตอฮอรโมน (hormonal) และสรีรวิทยาการโตเต็มวัย (physiological maturation) ของแม

สุกร (Noguera et al., 2002) นอกจากนี้อาจเปนผลมาจากโครงสรางของขอมูล ความสมบูรณของพันธุประวัติ และ

จํานวนขอมูลที่ใชในการศึกษาไมเพียงพอ (ธิดา, 2545; Mekkawy et al., 2010) เนื่องจากการคัดทิ้งแมสุกรในชวง

ตนของการใหผลผลิตจากปญหาดานระบบสืบพันธุ และสุขภาพของแมสุกร และคาสหสัมพันธของลักษณะขนาด

ครอกมีความแตกตางกัน ในการประเมินพันธุกรรมจึงควรพิจารณาแยกลําดับครอกเปนลักษณะที่แตกตางกันโดยใช

โมเดลการวิเคราะหรวมหลายลักษณะ มากกวาการใชโมเดลประเมินลักษณะที่มีการวัดซ้ํา (Noguera et al., 2002) 

และจากการศึกษาของ Mekkawy et al. (2010) และ Piles et al. (2005) พบวาการใชโมเดลที่ประเมินลักษณะที่มี

การวัดซ้ํามีผลตอการสูญเสียความแมนยํา (loss accuracy) ของคาพารามิเตอรทางพันธุกรรมสงผลใหเกิดความ

แตกตางในการคัดเลือก (selection differential) และผลตอบสนองในการคัดเลือก (selection response) 
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สรุป 
 คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะขนาดครอกที่ศึกษาในครั้งนี้มีคาต่ํา และตางกันในแตละลําดับครอก และ

คาสหสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางลําดับครอกมีคาอยูในชวง 0.104-0.990 ดังนั้นในการประเมินพันธุกรรมจึงควร

แยกพิจารณาใหแตละลําดับครอกเปนลักษณะที่แตกตางกันเพื่อเพิ่มความแมนยําในการประมาณคาพารามิเตอร

ทางพันธุกรรมของลักษณะขนาดครอก ซึ่งอาจจะชวยลดอคติในการประมาณคาพารามิเตอรทางพันธุกรรมและยัง

เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือก 
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