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บทคัดยอ 

 
ขอมูลน้ําหนักตัวและสัดสวนรางกายของประดูหางดํา จาํนวน 5,582 ตัว ที่เล้ียงในศนูยวิจยัและ

บํารุงพันธุสัตวเชียงใหม นาํมาประมาณคาองคประกอบของความแปรปรวน และความแปรปรวนรวม 
ดวยวิธี Restricted Maximum Likelihood (REML) โดยใชแบบหุนจาํลองทางตัวสัตว จากการศกึษา
พบวา น้ําหนักไกประดูหางดาํที่อายุ 8, 12 และ 16 สัปดาห ในเพศผูจะมีน้ําหนกัตัวสูงกวา ไกตัวเมยี (P 
< 0.01)  โดยไกคละเพศมีน้ําหนักเฉลีย่เทากับ 480.87 + 3.04  819.73 + 3.21 และ 1,205.25 + 3.50 กรัม 
ตามลําดับ ความกวางอกและความยาวแขงของไกประดูหางดําตวัผูจะมีคาสูงกวา ไกตัวเมยี (P < 0.01)   
โดยไกประดูหางดําที่อายุ 12 สัปดาห มีความกวางอก และความยาวแขงคละเพศเทากับ 4.93 +  0.00 
และ 7.41 + 0.01 เซนติเมตร ตามลําดับ  สหสัมพันธทางพันธุกรรมของน้ําหนักตัวไกประดูหางดํา
เปนไปในทางบวก มีคาอยูในชวง 0.70 – 0.79  สัดสวนรางกายกบัน้ําหนกัตัว มีสหสัมพันธกันใน
ทางบวกเชนเดียวกัน มีคาอยูในชวง 0.37 - 0.71   คาอัตราพันธุกรรมของน้ําหนกัตัวไกที่อายุ 8, 12 และ 
16 สัปดาหมีคาเทากับ  0.43 + 0.03, 0.46  +  0.04 และ 0.39  +  0.03 ตามลําดับ     ความกวางอกมีคา
อัตราพันธุกรรมอยูในชวง 0.08 - 0.11 และความยาวแขงมีคาอัตราพันธุกรรมอยูในชวง 0.17 - 0.22 
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Formation of Foundation Stock of Thai Indigenous Chicken (Pradu hangdum) 
6. Heritability and Genetic Correlation between body weight and body conformation of  Pradu 

hangdum  
 

 Darunee  Na Rungsri1    Kitti   Akkahart 2       Amnuay   Leotaragul 3 
 

Abstract 
 

 Body weight and body conformation information of 5,582 Pradu hangdum chickens raised 
under management condition of Chiang Mai Livestock  Research and Breeding Center were used to 
estimate (CO) variance component and genetic parameter by Restricted Maximum Likelihood 
procedure with an animal model. The result revealed that average body weight at 8, 12 and 16 weeks  
were 480.87 + 3.04 819.73 + 3.21 and 1,205.25 + 3.50 gm, respectively. Pradu hangdum chicken 
male had higher (P < 0.01) than female. Pradu hangdum at 12 week sex combined  of breast width 
and shank length were 4.93 + 0.00 and 7.41 + 0.01 cm, respectively. The genetic correlation between 
body weight at 8 week with 12 and 16 week were positive and ranged 0.70 - 0.79 and body weight 
with body conformation were positive and ranged 0.37 - 0.71 Heritability estimates of body weight at 
8, 12 and 16 week were 0.43 + 0.03, 0.46 +  0.04 and 0.39 + 0.03, respectively. Heritability estimates 
of breast width and shank length  ranged from 0.08 to 0.11 and 0.17 to 0.22, respectively.  
 
 
 
 
 
 
Key words: Heritability, correlation, Body weight, Pradu hangdum.                
Research No. 50(2) -0206-210 
1 Animal Husbandry Division,Department of Livestock and Development, Bangkok.10400 
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บทนํา 
การเลี้ยงไกพืน้เมืองไทยนั้น ในปจจุบันเกษตรกรมีความสนใจที่จะเลี้ยงกันเพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากเปนสัตวที่เล้ียงงาย ปรับตัวเขากบัสภาพแวดลอมไดดี ใหเนือ้คุณภาพดี และมีไขมันต่ํา ซ่ึงเปน
ที่นิยมของตลาดและตลาดมคีวามตองการสูง  อยางไรก็ตามไกพืน้เมอืงจะมีการเจริญเติบโตชากวาไก
พื้นเมืองสายพนัธุอ่ืนๆการพัฒนาคัดเลือกไกที่มี น้ําหนักตัว และอัตราการเจริญเติบโตที่ดี  สามารถ
สรางไกพื้นเมอืงเปนอุตสาหกรรมได โดยน้ําหนกัตัวที่มคีวามสําคัญทางเศรษฐกิจของไกพื้นเมืองจะอยู
ในชวง 800-1,200 กรัม ซ่ึงไกพื้นเมืองทีน่้ําหนักขนาดนี้จะเปนไกที่มีอายุ 8 - 16 สัปดาห จากการศึกษา
ของศิริพันธ และคณะ (2539) พบวาคาสหสัมพันธของน้ําหนกัตัว ไกพื้นเมืองกบัความกวางอก และ
ความยาวแขงมีคาถึง 53–56 % และ Crawford (1993) รายงานวา สหสัมพันธทางพันธกุรรมระหวาง
น้ําหนกัตัวไกกับความยาวแขงมีคาถึง 70–87% ดังนัน้การศึกษาถึงแนวทางการพฒันาพันธุไกพืน้เมือง
ใหมีน้ําหนักตวัสูงขึ้น ตองมีการพิจารณาถึงสัดสวนรางกาย เชนความยาวแขง  ความกวางอก เพื่อ
ประกอบเปนขอมูลในการคัดเลือกพันธุพรอมไปดวย จึงจะทําใหการพัฒนาพนัธุเปนไปอยางรวดเร็ว 
การสรางฝูงพันธุไกประดูหางดําในไกรุนแรก ไดทาํการรวบรวมไกที่มลัีกษณะใกลเคียงกับลักษณะ
ประจําพันธุทีก่ําหนดไว จํานวนพอพันธุ 70 ตัว แมพันธุ 350 ตัว รวบรวมจากเกษตรกรในพื้นที่ตางๆทั่ว
ประเทศ จัดแผนการผสมพันธุแบบผสมในสายพนัธุ (Line Breeding) ทําการคัดเลือกรุนตอมาเพื่อ
ทดแทนพอแมพันธุ โดยในระยะแรก เนนการคัดเลือกลักษณะปรากฏ ไดแก สี ขน หงอน สีแขง ปาก 
เปนตน และไดจัดเก็บขอมูลทางดานการเจริญเติบโต และความสมบูรณพันธุ เชนการใหผลผลิต ในการ
คัดเลือกและปรับปรุงพันธุไกนั้น จะทําการคัดเลือกจากลักษณะทางเศรษฐกิจที่สําคญัไดแก น้ําหนัก
แรกเกดิ น้ําหนักตัวเมื่อโตเต็มที่ น้ําหนกัและอายุเมื่อใหไขฟองแรก (สมชัย, 2530) ซ่ึงในการคดัเลือก
และปรับปรุงพันธุ จะทาํการคัดเลือกหลายๆลักษณะไปพรอมๆกนั โดยจะพิจารณาจากคาอัตรา
พันธุกรรมและความสัมพันธของลักษณะตางๆ ตลอดจนความสมัพันธของลักษณะตางๆวามี
ความสัมพันธกันไปในทิศทางใด หากพบวาลักษณะสองลักษณะมีสหสัมพันธกันในทางบวก กจ็ะชวย
ใหเราคัดเลือกไกพื้นเมืองเพือ่ปรับปรุงพันธุไดเร็วยิ่งขึน้ ซ่ึงจะชวยใหประหยดัคาอาหารและแรงงานใน
การเลี้ยงดู นอกจากนีแ้ลวขอมูลที่ไดยังสามารถที่จะนํามาสรางสมการทํานายน้ําหนักตัวไกที่ระยะตางๆ
ได ซ่ึงมีประโยชนมากสําหรับเกษตรกรรายยอยในการที่จะประมาณน้ําหนกัตัวไกที่ระยะตางๆ เพื่อทํา
การจําหนายตอไป 
 ดังนั้นการศกึษาวิจยัคร้ังนี้ จึงมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสมรรถภาพการผลิต คาอัตราพันธุกรรม 
และสหสัมพันธของน้ําหนักตัวกับสัดสวนรางกายของไกประดูหางดําทีอ่ายุ 8,12, และ 16 สัปดาห เพื่อ
ใชเปนขอมูล ในการวางแผนพัฒนาไกพนัธุประดูหางดําตอไป 
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อุปกรณและวิธีการ 
 

1. เก็บบันทึกขอมูลของไกพนัธุประดูหางดํา จํานวน 5,582 ขอมูล ตั้งแตรุนที่ 1 (G1) รุนที่2 (G2) 
รุนที่ 3(G3) และรุนที่ 4(G4) เปนขอมูลของศูนยวจิัยและบาํรุงพันธุสัตวเชียงใหม ซ่ึงบนัทึกจากไกเปน
รายตัว ไดแก น้ําหนกัตัวที่อายุ 8, 12 และ 16 สัปดาห สัดสวนรางกาย ไดแก ความกวางอก และความ
ยาวแขง ของไกพันธุประดูหางดําที่อายุ 8, 12 และ16 สัปดาห 

2.การเลี้ยงการจัดการ พอแมพันธุจะเลีย้งในกรงตับ สวนลูกจะเลี้ยงปลอยลาน ใชอาหาร
สําเร็จรูปโดยแบงไปตามชวงอายุ คือ ไกอายุ 0-5 สัปดาห โปรตีน 19 % อายุ 5-12 สัปดาห ใหอาหาร
โปรตีน 15 % อายุ 12-20 สัปดาห ใหอาหารโปรตีน 14 % ใหกินอาหารแบบเต็มที่ ตัง้แตแรกเกิด โดยให
กินวนัละ 2 คร้ัง มีการหั่นหญาสดใหกิน 

3. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลทั้งหมดที่ทาํการศึกษาไดแก รุนที่ฟกออก เพศ น้ําหนักที่อายุ 8, 
12, 16 สัปดาห ความกวางอก และความยาวแขงที่อายุ 8, 12, 16 สัปดาห มาทําการวิเคราะหคา
องคประกอบของความแปรปรวนในรูปสมการหุนแบบผสม ( Mixed model) ดวยโมเดลตัวสัตว จัด
ปจจัยเนื่องจาก เพศ และ รุนที่ฟกออก เปนปจจยัคงที่ ( fixed effects ) ปจจัยเนื่องจากตัวสัตวเปนปจจัย
สุม ( random effects) นํามาวิเคราะหรวมหลายลักษณะ ( multivariate animal model) เพื่อหาคา 
Heritability และคาสหสัมพันธของน้ําหนกัตัวและสัดสวน ดวยวิธี Restricted Maximum Likelihood  
( REML) ( Patterson and Thomson, 1971) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป BLUPF 90 PC-PAK 2.02 
( Duangjinda et.al., 2002) ตามแบบหุนตวัสัตว ทางสถิติดังนี ้
              Yijk  =  µ + Hatchi + Sexj  + e ijk 

เมื่อ Yijk = ลักษณะที่ทําการศึกษาไดแก น้ําหนกัตัวที่อายุ 8, 12, 16 สัปดาห ความกวางอกและ
ความยาวแขงที่อายุ 8, 12, 16 สัปดาห ในไกตัวที ่k รุนฟกออกที่ i และเพศที่ j 

µ = คาเฉลี่ยของลักษณะที่ทําการศึกษาไดแก น้ําหนกัตัวที่อายุ 8, 12, 16 สัปดาห ความกวาง
อกและความยาวแขงที่อายุ 8, 12, 16 สัปดาห  

Hatchi = อิทธิพลเนื่องจากรุนที่ฟกออกที่ i เมื่อ i = 1, 2, 3...9 
Sexj = อิทธิพลเนื่องจากเพศที ่j เมื่อ j = 1, 2 (เพศผู และเพศเมยี) 
eijk = ความคลาดเคลื่อนสุมอื่นๆที่คาสังเกตทุกคาไดรับ (error) 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 1.น้ําหนักตัวของไกพนัธุประดูหางดํา 

ผลการศึกษา พบวา ไกพันธุประดูหางดําทีอ่ายุ 8 สัปดาหตัวผูมีน้ําหนักตัวสูงกวา (P <  
0.01) ไกตัวเมยี โดยไกตวัผู และตัวเมียมีน้าํหนักตวัเฉลี่ยเทากับ 507.09 + 4.42 และ 454.64 + 4.18 กรัม 
ตามลําดับ น้ําหนักคละเพศเฉลี่ยเทากับ 480.87 + 3.04 กรัม ซ่ึงต่ํากวาการศึกษาของสุภาพร และคณะ 
(2536) ที่พบวา ไกพื้นเมืองที่ไมระบุสายพันธุ ที่อายุ 8 สัปดาห มีน้ําหนักเฉลีย่เทากับ 575.60 กรัม และ 
วราภรณ (2546) รายงานวามีน้ําหนกัเฉลี่ยเทากับ 652.04 กรัม   น้ําหนกัตัวที่อายุ 12 สัปดาหคละเพศมี
คาเฉลี่ยเทากับ 819.73 + 3.21 กรัม โดยไกตัวผูจะมนี้ําหนักตัวสูงกวาตวัเมียแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ
ยิ่งทางสถิติ (P < 0.01)  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากบั 876.12 + 4.76 และ 763.34 + 4.32 กรัม ตามลําดับ ซ่ึง
การศึกษาครั้งนี้ต่ํากวาการรายงานของอํานวย และคณะ (2540) ที่พบวา ไกพื้นเมืองทีไ่มระบุสายพนัธุที่
อายุ 16 สัปดาหในเพศผู และเพศเมยี มีน้ําหนักตวัเฉลี่ยเทากับ 1,134.87 และ 955.13 กรัม ตามลําดับ 
โดยไกเพศผูและเพศเมียมนี้าํหนักตวัเฉลี่ยเทากับ 1,323.34 + 5.22 และ 1,087.16 + 4.66 กรัม ตามลําดับ 
คละเพศมีคาเฉลี่ย 1,205.25 + 3.50 กรัม 
Table 1. Least Squares Means (+SE) by sex of Pradu Hangdum for body weight and body 

conformation. 
Traits Male Female Sex combined 

(Mean + SD) 
No. of observations. 2,190 3,392 5,582 
Body  weight at, gm    

 -   8 week 507.09 + 4.42a 454.64 + 4.18b 480.87 + 3.04 
   -   12 week 876.12 + 4.76a 763.34 + 4.32b 819.73 + 3.21 
   -   16 week 1,323.34 + 5.22a 1,087.16 + 4.66b 1,205.25 + 3.50 

Breast width at, cm    
  -   8 week 4.37 + 0.01a 4.28 + 0.01b 4.33 + 0.00 

    -   12 week 5.01  + 0.01a 4.85 + 0.01b 4.93 + 0.00 
    -   16 week 5.51 + 0.01a 5.26 + 0.01b 5.39 + 0.00 

Shank  length at, cm    
   -   8 week 5.82 + 0.02a 5.60 + 0.01b 5.71 + 0.01 

     -   12 week 7.65 + 0.02a 7.18 + 0.02b 7.41 + 0.01 
      -   16 week 9.09 + 0.02a 8.33 + 0.02b 8.71 + 0.01 

a, b Means in the same row with different subscripts differ (P < 0.01)  
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2. สัดสวนของรางกายไกพนัธุประดูหางดําท่ีอายตุางๆ 

สัดสวนรางกายไกพนัธุประดูหางดําไดแก ความกวางอก และความยาวแขง ที่อายุ 8, 12 และ 
16 สัปดาห  

2.1 ความกวางอก  
จากการศึกษาความกวางอกของไกพันธุประดูหางดําที่อายุ 8 สัปดาห พบวา ไกเพศผู

จะมีความกวางอกสูงกวา (P < 0.01) ไกตัวเมีย โดยเพศผูและเพศเมยีมคีาเฉลี่ยความกวางอกเทากบั 4.37 
+ 0.01 และ 4.28 + 0.01 เซนติเมตร ตามลําดับ คละเพศมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 +  0.00 เซนติเมตร ไก
พันธุประดูหางดําที่อายุ 12 และ16 สัปดาห เชนเดยีวกนั ตัวผูจะมีความกวางอกสูงกวา (P <  0.01) ตัว
เมีย โดยเฉลี่ยทั้งสองเพศ ไกจะมีความกวางอก เทากับ 4.93 + 0.00 และ 5.39 + 0.00 เซนติเมตร 
ตามลําดับ  

 
2.2 ความยาวแขง  

ไกพันธุประดูหางดําที่อาย ุ 8 สัปดาหคละเพศมีคาเฉลี่ยความยาวแขงเทากับ 5.71 + 
0.01  เซนติเมตร โดยพบวา ไกเพศผูจะมีความยาวแขงมากกวาไกตัวเมีย (P < 0.01) สอดคลองกับ
การศึกษาของ Havenstein et al (1988) ซ่ึงรายงานวาที่อายเุทากันไกงวงเพศผูจะมีความยาวแขงมากกวา
เพศเมีย และศริิพันธ และคณะ (2539) รายงานวา ไกพืน้เมืองที่ไมระบุสายพันธุ มคีวามยาวแขงที่อายุ 8 
สัปดาหเทากับ 5.00 เซนติเมตร ทํานองเดยีวกันอํานวย และคณะ (2534) ก็รายงานวามีคาเทากับ 5.42 
เซนติเมตร นอกจากนี้ความยาวแขงของไกพื้นเมืองที่ไมระบุสายพันธุเพศผูที่อายุ 8 สัปดาห จะใกลเคียง
เมื่อเทียบกับความยาวแขงในไกเพศผูลูกผสม (broiler) ที่อายุ 6 สัปดาห ดังที่ Slepukhin et al  (2000) 
รายงานวามีความยาวอยูในชวง 5.65 - 5.85 เซนติเมตร  ที่อายุ 12 และ 16 สัปดาห พบวา ไกตวัผูมคีวาม
ยาวแขงมากกวาตัวเมีย แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยรวมทั้งสองเพศมีคาเฉลี่ย
ความยาวแขงเทากับ 7.41 + 0.01 และ 8.71 +  0.01 เซนติเมตร ตามลําดับ  
3. สหสัมพันธทางพันธุกรรมของลักษณะตางๆของไกพนัธุประดูหางดํา 

คาสหสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางลกัษณะน้ําหนกัตัวกับลักษณะความกวางอกและความ
ยาวแขง      ดังแสดงสรุปไวใน Table 2. โดยคาสหสัมพันธระหวางลักษณะจะบงบอกวาลักษณะทั้ง
สองมีความสัมพันธกันมากนอยเพยีงใด ซ่ึงจากตารางจะเห็นวาคาสหสัมพันธที่ไดของทุกลักษณะมี
ความสัมพันธกันในทางบวก แสดงวาลักษณะทั้งสอง มีความสัมพันธกนัเปนแบบไปทางเดียวกัน 
(Synergistic correlation)  
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ความสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางลกัษณะน้ําหนกัตัวที่อายุ 8 สัปดาหกับน้ําหนักตัวที่อาย ุ
12 และ 16 สัปดาห มีความสัมพันธกันปานกลางในทางบวก โดยมีคาตั้งแต 0.70 – 0.79 ซ่ึงสอดคลอง
กับรายงานของอํานวย (2544) ที่ศึกษาในไกพื้นเมืองที่ไมระบสุายพันธุพบวามีความสัมพันธใน
ทางบวก โดยมีคาปานกลางตั้งแต 0.58 - 0.70 นอกจากนี้ ศิริพนัธ และคณะ (2539) ไดศกึษาในไก
พื้นเมือง รายงานวาน้ําหนกัตัวไกที่อายุ 8 สัปดาหมีสหสัมพันธทางบวกกับลักษณะน้าํหนักตวัที่อาย ุ 12 
และ 16 สัปดาห โดยมีคานอยถึงปานกลางเทากับ 0.26 - 0.51 สวนความสัมพนัธระหวางลกัษณะ
น้ําหนกัตัวที่อายุ 8 สัปดาหกับความกวางอก ความยาวแขงของไกที่อายุ 8, 12 และ 16 สัปดาห มี
สหสัมพันธกนัทางบวกโดยมีคานอยถึงปานกลางมีคาเทากับ 0.37 - 0.69  
Table 2. Estimates of Genetic correlations among body weight and body conformation of Pradu     
               Hangdum.  
 

Traits1/ 12WK 16WK BRW8 BRW12 BRW16 SL8 SL12 SL16 
 8WK 0.79 0.70 0.47 0.42 0.37 0.69 0.61 0.50 
12WK - 0.86     0.33 0.50 0.44 0.49 0.70 0.62 
16WK  - 0.28 0.42 0.48      0.45 0.64 0.71 
BRW8   - 0.27 0.19 0.44 0.22 0.17 
BRW12    - 0.28 0.22 0.44 0.23 
BRW16     - 0.17 0.29 0.45 
SL8      - 0.47 0.40 
SL12       - 0.57 

          1/ 8WK   = weight at 8 week, 12WK = weight at 12 week, 16WK = weight at 16 week,  
     BRW8    = breast width at 8 week, BRW12 = breast width at 12 week,  
     BRW16  = breast width at 16 week, SL8     = shank length at 8 week, 
     SL12      = shank length at 12 week, SL16  = shank length at 16 week. 
 

สหสัมพันธลักษณะความกวางอก ความยาวแขงของไกที่อายุ 8 สัปดาห กับน้ําหนักตัวที่อายุ 12 
และ 16 สัปดาห พบวา มีความสัมพันธกันในทางบวกมีคานอยอยูในชวง 0.28 - 0.49  ซ่ึงแสดงใหเห็น
วาเมื่อทําการคดัเลือกไกที่มีลักษณะความกวางอกและความยาวแขงมากที่อายุ 8 สัปดาห จะสงผลใหไก
ที่อายุ 12 และ 16 สัปดาห มนี้ําหนกัตัวสูงตามไปดวย Carte และ Siegel (1968) ศึกษาในไกเนื้อรายงาน
วา ความกวางอกมีสหสัมพันธกันกับน้ําหนักตัวในทางบวก โดยมีคาปานกลางเทากับ 0.60 นอกจากนี ้
Collins et al  (1950) ไดศึกษาในไกโร็ดไอแลนดแดง รายงานวา ความกวางอกมีสหสัมพันธกัน
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ทางบวกกับลักษณะน้ําหนกัตัวสูง ซ่ึงมีคาเทากับ 0.80 และความกวางอกมีสหสัมพันธกันทางบวกกับ
ความยาวแขง เมื่อคัดเลือกไกที่มีความกวางอกมากจะชวยเพิ่มลักษณะความยาวแขงขึ้น 3 เซนติเมตร  

จากการศึกษาครั้งนี้ เมื่อพิจารณาคาสหสัมพันธทางพันธกุรรมของลักษณะตางๆ พบวาลักษณะ
น้ําหนกัตัว กบัความกวางอก และความยาวแขงของไกพันธุประดูหางดําที่อายุ 8, 12 และ 16 สัปดาหมี
ความสัมพันธกันในทางบวก และคาสหสัมพันธที่ไดมีคานอยถึงปานกลาง (0.17 - 79) โดยในลักษณะที่
มีความสัมพันธทางบวกและมีคาปานกลาง เชน น้ําหนกัตัวเมื่ออาย ุ8 สัปดาห กับน้าํหนักตวัเมื่ออายุ 12 
และ 16 สัปดาห แสดงวาถาไกมีน้ําหนักตัวเมื่ออายุ 8 สัปดาหสูง จะสงผลทําใหน้ําหนกัตัวที่อายุ 12 
และ 16 สัปดาหสูงตามไปดวย  
 
4. คาอัตราพนัธุกรรมของลักษณะตางๆของไกพันธุประดูหางดํา 

คาอัตราพันธุกรรมและคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ในลักษณะตางๆของไกพันธุประดู
หางดํา ไดสรุปไวใน Table 3.  ผลการศึกษาคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะน้ําหนักตวั และสัดสวน
รางกายไกพันธุประดูหางดํา พบวา คาอัตราพันธุกรรมของน้ําหนกัตัวที่อายุ 8, 12 และ 16 สัปดาห
มีคาเทากับ 0.43 + 0.03, 0.46 + 0.04 และ 0.39 + 0.03 ตามลําดับ การศึกษาครัง้นี้มีคาสูงกวา
การศึกษาของอํานวย (2544) ที่รายงานวาไกพื้นเมืองที่ไมระบสายพันธุที่อายุ 8, 12 และ 16 สัปดาห
มีคาเทากับ 0.35 + 0.09, 0.15 + 0.08 และ 0.18 + 0.16 ตามลําดับ และ วรวิทย (2542) ที่พบวา ไก
พื้นเมืองที่ไมระบุสายพันธุทีอ่ายุ 8 สัปดาหมีคาอัตราพันธุกรรมอยูในชวง 0.30 – 0.37 เหตุที่คา
อัตราพันธุกรรมของลักษณะน้ําหนกัตัวคร้ังนี้มีคาสูงกวารายงานอื่นๆ อาจเนื่องมาจากจํานวน
ขอมูลที่ใชศึกษามาจากคนละกลุมประชากรกัน ตลอดจนวิธีการวเิคราะหที่แตกตางกัน ทําใหคา
อัตราพันธุกรรมที่ไดมีความแตกตางกนั อยางไรกต็าม Legates and Warwick (1990) รายงานวาคา
อัตราพันธุกรรมของลักษณะน้ําหนกัตัวในสัตวปก มีคาอยูในชวง 0.30 - 0.70  คาอัตราพันธุกรรม
ของลักษณะความกวางอกของไกพื้นเมืองที่อายุ 8, 12 และ 16 สัปดาห พบวา มีคาต่ําเทากับ 0.11 + 
0.02, 0.08 + 0.06 และ 0.09 + 0.02 ตามลําดับ ซ่ึงต่ํากวาการรายงานของ Brunson et al (1956) ที่
ศึกษาในไกเนือ้ พบวามีคาเทากับ 0.38 ทาํนองเดียวกนั Cook et al (1956) ไดศกึษาในไกโร็ดไอ
แลนดแดง พบวา ไกที่อายุ 6 และ 10 สัปดาห มีคาอัตราพันธุกรรมของความกวางอกเทากับ 0.25 
และ 0.30 ตามลําดับ  สวนลักษณะความยาวแขงของไกพันธุประดูหางดําที่อาย ุ 8, 12 และ 16 
สัปดาห มีคานอยถึงปานกลางเทากับ 0.17 + 0.03, 0.22 + 0.05 และ 0.19 + 0.03 ตามลําดับ  
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Table 3. Heritability estimates and standard errors for body conformation of 
Pradu Hangdum. 

     
Traits Heritability S.E. 

     Body     weight   
                     -    8 week 0.43 0.03 

     -   12 week 0.46 0.04 
-   16 week 0.39 0.03 

   Breast    width   
-     8 week 0.11 0.02 
-   12 week 0.08 0.06 
-   16 week 0.09 0.02 

   Shank     length   
-    8 week 0.17 0.03 
-   12 week 0.22 0.05 
-   16 week 0.19 0.03 

 
จากการศึกษาครั้งนี้ จะเห็นวาคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะน้ําหนักตวัจะมีคาสูง และมี

คาสหสัมพันธกันไปในทางบวก ซ่ึงแสดงใหเห็นวาหากเรามีการพัฒนาพันธุไกพนัธุประดูหางดําที่
อายุ 8 สัปดาหใหมนี้ําหนักตัวมาก ก็จะสงผลใหน้ําหนกัไกที่อายุ 12 และ 16 สัปดาหมากตามไป
ดวย  ทํานองเดียวกันลักษณะของสัดสวนรางกายไกก็มสีหสัมพันธกนักับน้ําหนักตวัไปในทางบวก
เชนเดยีวกัน เราสามารถที่พัฒนาลักษณะน้ําหนกัตัวไกไปพรอมๆกับความกวางอก และความยาว
แขงได  
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สรุป 
จากการศึกษาคาอัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธระหวางน้ําหนกัตัวกบัสัดสวนรางกายของไก

พื้นเมือง พบวา   
1. ไกพนัธุประดูหางดําที่อายุ 8, 12 และ 16 สัปดาหคละเพศมีน้ําหนกัตัวเฉลี่ยเทากบั 480.87, 

819.73 และ 1,205.25 กรัม ตามลําดับ  
2. ที่อายุ 8, 12 และ 16 สัปดาห ไกพันธุประดูหางดําเพศผูจะมีความกวางอก และความยาวแขง

มากกวาไกตวัเมีย  
3. สหสัมพันธของน้ําหนักตัวไกพันธุประดูหางดํา มีความสัมพันธกนัไปในทางบวก และมีคา

ปานกลางอยูในชวง 0.70 – 0.79   สัดสวนรางกายกับน้ําหนกัตัว มีสหสัมพันธกันในทางบวก
เชนเดยีวกัน โดยมีคานอยถึงปานกลาง อยูในชวง 0.37 - 0.71 

4. คาอัตราพันธุกรรมของน้ําหนักตวัไกที่อายุ 8, 12 และ 16 สัปดาห มคีาเทากับ 0.43, 0.46 และ 
0.39 ตามลําดบั   ความกวางอกมีคาอัตราพันธกุรรมต่ําอยูในชวง 0.08 - 0.11 และความยาวแขงมีคา
อัตราพันธุกรรมต่ําถึงปานกลาง อยูในชวง 0.17 - 0.22 
      

ขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาพบวา คาอัตราพันธุกรรม และสหสัมพันธทางพันธุกรรมของน้ําหนักตัวกับ 
สัดสวนรางกายของไกพนัธุประดูหางดํา โดยมีคาอัตราพนัธุกรรมในระดับต่ํา การคัดเลือกลักษณะ
ดังกลาวตองใชการปรับปรุงสภาพแวดลอมและการเลี้ยงที่เหมาะสมเพือ่ใหไดไกพนัธุประดูหางดําได
แสดงออกลักษณะดังกลาวไดเต็มที่ และผลจากการคัดเลอืกไกประดูหางดําที่มีอายุนอยและน้ําหนกัตัว 
ความยาวแขงและความกวางอกมาก กจ็ะสงผลใหไกประดูหางดํามีน้าํหนักตวั ความยาวแขงและความ
กวางอก สูงตามไปดวยเมื่ออายุมาก ซ่ึงเปนการประหยัดคาใชจายไดแก คาอาหารระยะ เวลาในการเลี้ยง
เพื่อสงตลาดใหเร็วมากขึ้น จงึเปนประโยชนประกอบในการชวยตดัสินใจสําหรับผูเล้ียงไกพนัธุประดู
หางดําไดอยางมาก 
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