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การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและคุณค่าการผสมพันธุ์สำาหรับ
ลักษณะทางเศรษฐกิจในหนอนนก (Tenebrio moliter L.)
Estimation of Genetic Parameters and Breeding Values
for Economic Traits in Mealworm (Tenebrio moliter L.)
กนก เชาวภาษี วท.ม. (Kanok Chaovapasee, M.S.)1

บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำาหรับลักษณะทางเศรษฐกิจ
ในหนอนนก คือ จำานวนลูกมีชีวิตเมื่ออายุ 4 สัปดาห์ (TA) น้ำาหนักเฉลี่ยต่อตัวเมื่ออายุ 4 สัปดาห์ (BW4) น้ำา
หนักเฉลี่ยต่อตัวเมื่ออายุ 5 สัปดาห์ (BW5) น้ำาหนักเฉลี่ยต่อตัวเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ (BW6) และน้ำาหนักเฉลี่ยต่อ
ตัวเมื่ออายุ 7 สัปดาห์ (BW7) ของประชากรหนอนนกด้วยวิธีการ restricted maximum likelihood (REML)
และเพื่อทำานายคุณค่าการผสมพันธุ์ (estimated breeding value, EBV) ของลักษณะ TA, BW4, BW5,
BW6 และ BW7 ของหนอนนกด้วยวิธีการ best linear unbiased prediction (BLUP) โดยใช้ animal
model ผลการศึกษาพบว่าค่าอัตราพันธุกรรมของ TA, BW4, BW5, BW6 และ BW7 มีค่าเท่ากับ 0.352 +
0.033, 0.372 + 0.036, 0.327 + 0.039, 0.361 + 0.036 และ 0.371 + 0.036 ตามลำาดับ ส่วนค่าสหสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมในระหว่างทุกลักษณะมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมน้อยมาก มีค่าอยู่ระหว่าง 0.028 ถึง 0.031 ค่า
EBV ของ TA, BW4, BW5, BW6 และ BW7 มีค่าอยู่ในช่วง -54.53 ถึง 99.12 ตัว, -9.07 ถึง 10.94 มิลลิกรัม,
-12.44 ถึง 11.38 มิลลิกรัม, -21.51 ถึง 31.62 มิลลิกรัม และ -15.98 ถึง 21.10 มิลลิกรัม ตามลำาดับ ผลการ
ศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงพันธุกรรมเพื่อพัฒนาลักษณะทางเศรษฐกิจในการผลิตหนอนนก
คำาสำาคัญ : หนอนนก, ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม, คุณค่าการผสมพันธุ์

Abstract

The objectives of this research were to estimate genetic parameter for economic
traits; total alive in 4 weeks (TA), average body weight in 4 weeks (BW4), average body
weight in 5 weeks (BW5), average body weight in 6 weeks (BW6), average body weight in
7 weeks (BW7) of a mealworm population using a restricted maximum likelihood (REML)
procedure, and predicted estimated breeding values (EBV) for TA, BW4, BW5, BW6 and
BW7 of mealworm by using best linear unbiased prediction (BLUP) with an animal model.
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The heritability estimates for TA, BW4, BW5, BW6 and BW7 were 0.352 + 0.033, 0.372 + 0.036,
0.327 + 0.039, 0.361 + 0.036 and 0.371 + 0.036, respectively. Genetic correlations between all
traits were small (0.028 to 0.031). Range of EBVs for TA, BW4, BW5, BW6 and BW7 were -54.53
to 99.12 mealworm, -9.07 to 10.94 mg, -12.44 to 11.38 mg, -21.51 to 31.62 mg and -15.98 to
21.10 mg, respectively. These results imply chance for genetic improvement of economically
important traits of mealworm.
Keywords : Mealworm, Genetic Parameters, Estimated Breeding Value
บทนำา

หนอนนก หรือ มอดข้าวสาลี (Tenebrio moliter L.) เป็นตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่งที่เป็น
ศัตรูพืช และสร้างความเสียหายให้กับข้าวสาลีในประเทศแถบหนาว เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ศูนย์บริหาร
ศัตรูพืชจังหวัดสงขลา, 2549; ทัศนีย์ แจ่มจรรยา, 2555) แต่ในประเทศไทยได้มีการนำาหนอนนกมาเป็นอาหาร
ของปลาสวยงาม และนก (นฤมล อัศวเกศมณี, 2549) จึงนับว่าหนอนนกเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในการเจริญ
เติบโตของสัตว์เหล่านั้น โดยเฉพาะสัตว์น้ำาหากให้หนอนนกเป็นอาหารจะช่วยกระตุ้นการกินของสัตว์น้ำาให้ดีขึ้น
(ณัฎฐา วิศษิ ฎ์วทิ ยากร และธนศักดิ์ ฟืน้ ไธสงค์, 2548) และมีศกั ยภาพสูงในการใช้เป็นอาหารของสัตว์ชนิดอืน่ ๆ
แต่ในการศึกษาสภาพปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตหนอนนกในประเทศไทยที่ผ่านมา เป็นการศึกษาเฉพาะปัจจัย
ทีเ่ นือ่ งมาจากสภาพแวดล้อม เช่น อาหาร และระบบการจัดการในการศึกษาปัจจัยเนื่องมาจากพันธุกรรมพบ
เฉพาะในต่างประเทศ โดย Jens et al. (2005) ได้ศกึ ษาค่าอัตราพันธุกรรมของหนอนนกสำาหรับความยาวลำาตัว
และไขมัน ด้วยวิธีการ restricted maximum likelihood (REML) โดยใช้ animal model และรายงานว่าค่า
อัตราพันธุกรรมอยู่ระหว่าง 0.47 ถึง 0.56 และ 0.54 ถึง 0.56 ตามลำาดับ Bourdon (2000) รายงานว่า ถ้าค่า
อัตราพันธุกรรมมากกว่า 0.4 จะให้ผลตอบสนองต่อการคัดเลือกได้ดี แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่พบการ
ศึกษา และรายงานค่าอัตราพันธุกรรมสำาหรับลักษณะทางเศรษฐกิจของหนอนนกในประเทศไทย งานวิจัยนี้จึง
ศึกษาการประมาณค่าอัตราพันธุกรรม และค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม และศึกษาการทำานายคุณค่าการผสม
พันธุ์สำาหรับจำานวนลูกมีชีวิตเมื่ออายุ 4 สัปดาห์ (TA) น้ำาหนักเฉลี่ยต่อตัวเมื่ออายุ 4 สัปดาห์ (BW4) น้ำาหนัก
เฉลี่ยต่อตัวเมื่ออายุ 5 สัปดาห์ (BW5) น้ำาหนักเฉลี่ยต่อตัวเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ (BW6) และน้ำาหนักเฉลี่ยต่อตัว
เมื่ออายุ 7 สัปดาห์ (BW7) ในประชากรหนอนนก
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม (อัตราพันธุกรรม และสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม)
สำาหรับลักษณะทางเศรษฐกิจ (จำานวนลูกมีชีวิตเมื่ออายุ 4 สัปดาห์ น้ำาหนักเฉลี่ยต่อตัวเมื่ออายุ 4 สัปดาห์ น้ำา
หนักเฉลี่ยต่อตัวเมื่ออายุ 5 สัปดาห์ น้ำาหนักเฉลี่ยต่อตัวเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ และน้ำาหนักเฉลี่ยต่อตัวเมื่ออายุ 7
สัปดาห์ ในประชากรหนอนนก)
2. เพื่อทำานายคุณค่าการผสมพันธุ์สำาหรับจำานวนลูกมีชีวิตเมื่ออายุ 4 สัปดาห์ น้ำาหนักเฉลี่ยต่อตัวเมื่อ
อายุ 4 สัปดาห์ น้ำาหนักเฉลี่ยต่อตัวเมื่ออายุ 5 สัปดาห์ น้ำาหนักเฉลี่ยต่อตัวเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ และน้ำาหนักเฉลี่ย
ต่อตัวเมื่ออายุ 7 สัปดาห์ ในประชากรหนอนนก
ระเบียบวิธีวิจัย
ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลพันธุ์ประวัติ (pedigree) จำานวนลูกมีชีวิตเมื่ออายุ 4 สัปดาห์ (TA) น้ำาหนัก
เฉลี่ยต่อตัวเมื่ออายุ 4 สัปดาห์ (BW4) น้ำาหนักเฉลี่ยต่อตัวเมื่ออายุ 5 สัปดาห์ (BW5) น้ำาหนักเฉลี่ยต่อตัวเมื่อ
อายุ 6 สัปดาห์ (BW6) และน้ำาหนักเฉลี่ยต่อตัวเมื่ออายุ 7 สัปดาห์ (BW7) ของหนอนนกระหว่างปี พ.ศ. 2554
- 2555 ประกอบด้วย TA จำานวน 170 ข้อมูล BW4 จำานวน 93 ข้อมูล BW5 จำานวน 34 ข้อมูล BW6 จำานวน
75 ข้อมูล และ BW7 จำานวน 62 ข้อมูล จากพันธุ์ประวัติจำานวน 551 ข้อมูล (ในประชากรหนอนนกที่ศึกษามี
หนอนนกเกิด จากการผสมพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์จำานวน 170 ครอบครัว)
ข้อมูลหนอนนกที่นำามาศึกษา ใช้วิธีการผสมพันธุ์ พ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อแม่พันธุ์ 1 ตัว ต่อกล่อง (ใช้วิธี
การผสมพันธุ์แบบ full-sib) และหนอนนกที่เกิดมาให้กินอาหารไก่เนื้อระยะแรก (โปรตีน 23 เปอร์เซ็นต์) แบบ
เต็มที่ (ad libitum) ให้น้ำาโดยการเสริมผัก ภายใต้สภาวะโรงเรือนแบบเปิด ทำาการชั่งน้ำาหนักหนอนนกโดยการ
คำานวณค่าเฉลี่ยในแต่ละครอบครัว โดยดัดแปลงกระบวนการวิจัยมาจาก Jens et al. (2005)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทัง้ หมดถูกนำามาตรวจสอบความถูกต้อง ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป SAS (SAS, 1996) โดยใช้คาำ สัง่
PROC MEANS และ PROC UNIVARIATE
ทดสอบอิทธิพลคงที่ ที่คาดว่าจะมีผลต่อลักษณะที่ศึกษา เช่น กลุ่มการจัดการที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
(year x season) ฤดูกาลที่ศึกษาจำาแนกออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูฝน (พฤษภาคม ถึง มกราคม) และฤดูร้อน
(กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน) ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป SAS (SAS, 1996) เพื่อนำาปัจจัยคงที่ที่มีผลต่อลักษณะที่
ศึกษาไปใช้ในแบบหุ่นจำาลองทางสถิติในขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม
การวิเคราะห์องค์ประกอบของความแปรปรวน (variance component) และพารามิเตอร์ทาง
พันธุกรรมเช่น ค่าความแปรปรวนทางพันธุกรรม ( ) ค่าความแปรปรวนส่วนที่เหลือ ( ) ความแปรปรวน
ของลักษณะปรากฏ ( ) ค่าอัตราพันธุกรรม (h2) ค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (rG) ของลักษณะ TA, BW4,
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BW5, BW6 และ BW7 ด้วยวิธี restricted maximum likelihood (REML) ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป VCE
5.1.2 (Kovac & Groeneveld, 2003) โดยใช้แบบหุ่นทางพันธุกรรมที่ใช้ในการศึกษาลักษณะเป็น animal
model ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มการจัดการที่ใช้ในการเปรียบเทียบ เป็นปัจจัยคงที่ (fixed effects) อิทธิพล
ทางพันธุกรรมแบบบวกสะสมในตัวสัตว์ (direct additive genetic of the animal) และความคลาดเคลื่อน
จากปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้พิจารณาในโมเดล (residual) เป็นปัจจัยสุ่ม (random effects) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
โดยที่

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ค่าสังเกตของลักษณะ TA, BW4, BW5, BW6 และ BW7
ค่าเฉลีย่ ทัง้ หมดของลักษณะ TA, BW4, BW5, BW6 และ BW7
อิทธิพลคงทีข่ องกลุม่ การจัดการทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบที่ i, i = 1, 2
อิทธิพลสุม่ ของหนอนนกตัวที่ j โดยที่
อิทธิพลสุม่ ของความคลาดเคลือ่ นจากปัจจัยอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้พจิ ารณาใน
โมเดล โดยที่

การทำานายคุณค่าการผสมพันธุ์ (estimated breeding value, EBV) ถูกทำานายด้วยวิธี best linear
unbiased prediction (BLUP) ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป PEST (Groeneveld, 1990) และวิเคราะห์ความ
แม่นยำาของคุณค่าการผสมพันธุ์ด้วยโปรแกรมสำาเร็จ BLUPF90 BeefPack 2.5 (Duangjinda et al., 2004)
โดยแบบหุ่นทางพันธุกรรมที่ใช้ในการศึกษาเป็น animal model ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
โดยที่

คือ เวคเตอร์ (vector) ของลักษณะ TA, BW4, BW5, BW6 และ BW7
คือ เวคเตอร์ของอิทธิพลคงที่ คือ กลุม่ การจัดการทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบ
คือ เวคเตอร์ของอิทธิพลสุ่มสำาหรับตัวสัตว์
คือ อินซิเดนซ์เมทริกซ์ (incidence matrices) ของอิทธิพลคงที่ และ
อิทธิพลสุ่ม ตามลำาดับ
ดังนั้น Mixed Model Equations (MME) ที่ถูกนำาเสนอโดย Henderson (1984) สำาหรับ animal
model สามารถเขียนได้ดังนี้

เมื่อ

คือ ส่วนกลับของเมทริกซ์ของความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างสัตว์
ในประชากร

65

คือ ค่าความแปรปรวนทางพันธุกรรม
คือ ค่าความแปรปรวนส่วนที่เหลือ
ผลการทดลองและวิจารณ์
ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน และความแปรปรวนร่วมของลักษณะ
ประชากรหนอนนกที่ศึกษามีค่าเฉลี่ยของลักษณะ TA เท่ากับ 112.55 + 83.30 ตัว และค่าเฉลี่ยของ
ลักษณะ BW4, BW5, BW6 และ BW7 มีค่าเท่ากับ 28.84 + 12.91, 47.21 + 21.17, 85.50 + 38.10 และ
89.76 + 26.43 มิลลิกรัม ตามลำาดับ
ค่าความแปรปรวนและความแปรรวนร่วมทางพันธุกรรม เพื่อใช้ในการคำานวณค่าพารามิเตอร์ทาง
พันธุกรรมแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความแปรปรวนทางพันธุกรรม (เส้นทแยงมุม, diagonal) ค่าความแปรปรวนลักษณะปรากฏ
(ในวงเล็บ, in bracket) ค่าความแปรปรวนร่วมทางพันธุกรรม (เหนือเส้นทแยงมุม, above diagonal)
ของลักษณะ TA, BW4, BW5, BW6 และ BW7 ในประชากรหนอนนก
TA
BW4
BW5
BW6
BW7

TA
3,469.12 (9,869.31)

BW4
15.20
83.37 (223.88)

BW5
24.93
3.97
224.39 (686.77)

BW6
44.88
7.15
12.05
727.50 (2,013.51)

BW7
31.13
4.96
8.36
15.45
350.37 (944.02)

ค่าอัตราพันธุกรรม และค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
ค่าอัตราพันธุกรรม และค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ดังแสดงในตารางที่ 2 ค่าอัตราพันธุกรรมสำาหรับ
ทุกลักษณะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.37 ซึ่งมีค่าต่ำากว่าค่าอัตราพันธุกรรมของประชากรหนอนนกที่ถูกรายงาน
ในลักษณะทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ความยาวลำาตัวและไขมัน ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.47 ถึง 0.56 (Jens et al.,
2005) ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากแหล่งของพันธุกรรมของประชากรหนอนนกที่ศึกษามี แหล่งพันธุกรรม ของ
บรรพบุรุษมาจาก 3 อำาเภอ ในจังหวัดนราธิวาส คือ อำาเภอเจาะไอร้อง อำาเภอระแงะ และอำาเภอเมือง (ใน
ความเป็นจริงแล้วต้นตระกูลอาจมาจากแหล่งเดียวกัน) ในแต่ละที่มีการผสมพันธุ์เลือดชิด (พี่ผสมน้อง) มา
หลายชัว่ (Generation) ก่อนทีจ่ ะนำามาวางแผนการพัฒนาพันธุกรรมเพือ่ หลีกเลีย่ งการผสมเลือดชิดให้ได้มาก
ทีส่ ดุ ซึง่ แตกต่างกับงานวิจยั ของ Jens et al. (2005) ทีม่ กี ารพัฒนาพันธุกรรม และจัดรูปแบบการผสมพันธุข์ อง
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หนอนนกมานานแล้ว Bourdon (2000) รายงานว่าค่าอัตราพันธุกรรมในระดับปานกลางนี้ (0.2 ถึง 0.4) จะตอบ
สนองต่อการคัดเลือกดีถ้ามีการควบคุมสภาพแวดล้อม
ค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมสำาหรับทุกลักษณะระหว่างทุกลักษณะมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมต่าำ
มาก มีคา่ เท่ากับ 0.03 สือ่ ให้เห็นถึงความไม่สมั พันธ์กนั ทางพันธุกรรมระหว่างลักษณะทีศ่ กึ ษา ทัง้ นีค้ า่ สหสัมพันธ์
ทางพันธุกรรมต่าำ และมีความคลาดเคลือ่ นสูงนีม้ อี าจเนือ่ งมาจาก 2 สาเหตุ คือ 1.การพัฒนาพันธุกรรมหนอนนก
อยูใ่ นระหว่างการดำาเนินงานในช่วงเริม่ ต้น ( 1 ปี 2 เดือน) ข้อมูลต่าง ๆ จึงยังไม่ได้เก็บอย่างเป็นสัดส่วนอย่างเต็ม
ทีจ่ งึ มีขอ้ มูลในรายงานวิจยั ยังน้อย ทำาให้ความสัมพันธ์ของข้อมูลยังไม่เห็นเด่นชัดเท่าทีค่ วร ทางผูว้ จิ ยั เองกำาลัง
ดำาเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (database) ในการเก็บข้อมูลการพัฒนาพันธุกรรมหนอนนกให้เป็นรูปแบบที่
ชัดเจนมากยิง่ ขึน้ และ 2.ในการเปลีย่ นรูปร่างของแมลงแบบสมบูรณ์ (complete metamorphosis) จะมีการ
ลอกคราบ (molting) เพื่อสร้างผนังลำาตัวที่ใหญ่กว่าเดิม และการลอกคราบแค่ละครั้งอัตราการเจริญเติบโตก็
สูงขึ้นด้วย (จิราพร เพชรรัตน์ และวัสนณ์ เพชรรัตน์, มปป.)
ตารางที่ 2 ค่าอัตราพันธุกรรม (เส้นทแยงมุม) ค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (เหนือเส้นทแยงมุม) และค่าความ
คลาดเคลือ่ นมาตรฐาน (ในวงเล็บ) ของลักษณะ TA, BW4, BW5 และ BW7 ในประชากรหนอนนก
TA
BW4
BW5
BW6
BW7

TA
0.35 (0.03)

BW4
0.03 (0.06)
0.37 (0.04)

BW5
0.03 (0.06)
0.03 (0.06)
0.33 (0.04)

BW6
0.03 (0.06)
0.03 (0.06)
0.03 (0.06)
0.36 (0.04)

BW7
0.03 (0.06)
0.03 (0.06)
0.03 (0.06)
0.03 (0.06)
0.37 (0.04)

คุณค่าการผสมพันธุ์
ค่า EBV ของ TA, BW4, BW5, BW6 และ BW7 มีค่าอยู่ในช่วง -54.53 ถึง 99.12 ตัว, -9.07 ถึง
10.94 มิลลิกรัม, -12.44 ถึง 11.38 มิลลิกรัม, -21.51 ถึง 31.62 มิลลิกรัม และ -15.98 ถึง 21.10 มิลลิกรัม
ตามลำาดับ ซึ่งสามารถจัดเรียงคุณค่าการผสมพันธุ์ตามลักษณะ BW7 8 อันดับแรก (ตารางที่ 3) แต่อย่างไร
ก็ตาม ค่าที่ได้ยังมีความแม่นยำาต่ำา ซึ่งการนำาค่าดังกล่าวไปใช้ควรพิจารณาถึงประชากรที่มีความสัมพันธ์ทาง
เครือญาติมากขึ้น เพื่อใช้ให้ค่า EBV มีค่าความแม่นยำาที่มากขึ้น (กนก เชาวภาษี อมรรัตน์ โมฬี และวาณี
ชัยวัฒนสิน, 2551)
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ตารางที่ 3 ค่าคุณค่าการผสมพันธุ์ (EBV) ค่าความแม่นยำา (ACC) และลำาดับของลักษณะ TA, BW4, BW5
และ BW7 ในประชากรหนอนนก (พ่อพันธุ์)
ID
540236
540271
540257
540004
540168
540241
540128
540021

TA
EBV (ACC)
-21.77 (0.24)
-13.36 (0.231)
-18.46 (0.232)
-1.59 (0.101)
3.04 (0.247)
10.11 (0.253)
-18.95 (0.088)
1.92 (0.103)

BW4
Rank EBV (ACC)
373 -3.47 (0.04)
293 -6.43 (0.22)
345 -1.16 (0.01)
163 1.33 (0.05)
128 -2.28 (0.09)
73 7.84 (0.03)
349 -0.8 (0.01)
131 4.06 (0.05)

BW5
Rank EBV (ACC)
400 1.33 (0.01)
429 -1.01 (0.01)
313 0.07 (0.01)
134 1.55 (0.01)
364 2.54 (0.08)
8
2.93 (0.04)
281 -0.02 (0.01)
30 1.52 (0.01)

BW6
Rank EBV (ACC)
99 0.08 (0.21)
282 -14.56 (0.21)
175 -8.95 (0.22)
83 2.47 (0.09)
32 2.81 (0.09)
29 2.85 (0.22)
202 -9.49 (0.09)
84 -1.37 (0.09)

BW7
Rank EBV (ACC) Rank
239 21.10 (0.23) 1
422 16.04 (0.24) 2
404 15.66 (0.24) 3
171 14.79 (0.05) 4
165 13.34 (0.21) 5
163 12.86 (0.24) 6
407 11.94 (0.09) 7
311 11.58 (0.09) 8

สรุปและข้อเสนอแนะ
ประชากรหนอนนกทีศ่ กึ ษามีคา่ เฉลีย่ สำาหรับจำานวนลูกมีชวี ติ เมือ่ อายุ 4 สัปดาห์ (TA) เท่ากับ 112.55 +
83.30 ตัว และมีนาำ้ หนักเฉลีย่ ต่อตัวเมือ่ อายุ 4 สัปดาห์ (BW4) น้าำ หนักเฉลีย่ ต่อตัวเมือ่ อายุ 5 สัปดาห์ (BW5) น้าำ
หนักเฉลีย่ ต่อตัวเมือ่ อายุ 6 สัปดาห์ (BW6) และน้าำ หนักเฉลีย่ ต่อตัวเมือ่ อายุ 7 สัปดาห์ (BW7) มีคา่ เท่ากับ 28.84
+ 12.91, 47.21 + 21.17, 85.50 + 38.10 และ 89.76 + 26.43 มิลลิกรัม ตามลำาดับ ค่าอัตราพันธุกรรมของ TA,
BW4, BW5, BW6 และ BW7 มีคา่ เท่ากับ 0.35 + 0.03, 0.37 + 0.04, 0.33 + 0.04, 0.36 + 0.04 และ 0.37 +
0.04 ตามลำาดับ ส่วนค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในระหว่างทุกลักษณะมีคา่ น้อย (0.03) ค่า EBV สำาหรับ TA,
BW4, BW5, BW6 และ BW7 ของหนอนนกมีคา่ อยูใ่ นช่วง -54.53 ถึง 99.12 ตัว, -9.07 ถึง 10.94 มิลลิกรัม,
-12.44 ถึง 11.38 มิลลิกรัม, -21.51 ถึง 31.62 มิลลิกรัม และ -15.98 ถึง 21.10 มิลลิกรัม ตามลำาดับ ผลการ
ศึกษาครั้งนี้ช้ีให้เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงพันธุกรรมเพื่อพัฒนาลักษณะทางเศรษฐกิจในการผลิตหนอนนก
โดยสามารถนำาค่าคุณค่าการผสมพันธุไ์ ปใช้ในการตัดสินใจในการคัดเลือกพ่อพันธุ์ และแม่พนั ธุต์ อ่ ไป
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