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การทํานายน้ําหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri) ดวยวิธีการเรยีนรูของเครื่อง

คอมพิวเตอร (computer machine learning) เพื่อใชในการปรบัปรุงพันธุ 
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บทคัดยอ 

น้ําหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาวจัดเปนลักษณะหนึ่งท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามการวัดคาลักษณะนี้

จําเปนตองเปดเปลือกซ่ึงทําใหหอยตายจนไมสามารถใชเปนพอแมพันธุได หากนักปรับปรุงพันธุสามารถทํานายน้ําหนักเนื้อหอย

ไดดวยวิธี เชน การเรียนรูของเครื่องคอมพิวเตอร (computer machine learning) ก็อาจคัดเลือกน้ําหนักเนื้อหอยในแผนการ

ปรับปรงุพันธุโดยอาศัยน้ําหนักเนื้อทํานาย หรือใชขอมูลความสัมพันธของลักษณะสณัฐานกบัน้ําหนักเนือ้ได การศึกษารปูแบบนี้ยัง

ไมมีการดําเนินการในสัตวน้ํามากอน ดังนั้น วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปนสองสวน 1) เพ่ือศึกษาความสําคัญของ

น้ําหนักรวม เพศ และลักษณะสณัฐานในการอธิบายความแปรปรวนของน้ําหนักเนื้อหอยดวย computer machine learning และ 

2) เพ่ือเปรียบเทียบการใชขอมูลระหวางขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยท่ีไดจากการทํานายจาก computer machine learning กับขอมูล

น้ําหนักจรงิในการคัดเลือกแบบหมู (mass selection) ขอมูลท่ีใชในการศึกษามาจากการสุมหอยตะโกรมกรามขาวจํานวน 2,015 

ตัวจากเกษตรกรผูเลี้ยงหอยในอาวบานดอน จงัหวดัสุราษฎรธานี ทําการชัง่วัดขอมูล 10 ลักษณะ ไดแก ความยาวเปลือก ความ

กวาง ความลึก ความยาวและความกวางของ umbo ท้ังดานซายและขวา น้าํหนักรวม เพศ และน้ําหนักเนื้อหอย ซ่ึง computer 

machine learning ในการศึกษานี้เปนรูปแบบของการมีผูสอน (supervised) ใน R-environment เริ่มโดยสุมขอมูล 70% 

เพ่ือใชในกระบวนการฝกฝนเพ่ือสรางรปูแบบความสัมพันธแบบโมเดล (model training) จากนั้นทํานายน้ําหนักเนื้อในขอมูลสวน 

30% ท่ีเหลือ และนําน้าํหนักเนื้อหอยท่ีไดจากการทํานายไปใชในการคัดเลือกแบบหมู 10% ของขอมูล 30% ดําเนนิการเชนนี้ 

10,000 รอบ ผลการศกึษาพบวา น้ําหนักรวมเปนขอมูลท่ีมีความสาํคัญเชงิสัมพันธ (relative importance) สงูท่ีสุด (23.7%) ใน

การอธิบายความแปรปรวนของน้าํหนักเนื้อหอย น้ําหนักเนื้อหอยทํานายมีความแมนยําสูง (คาเฉลี่ย SD ของหอยท่ีถูกทํานายซํ้า = 

0.099 กรัม) แตมีความคลาดเคลื่อนในการทํานายโดยเฉลี่ย 2.12 กรัม เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีขอมูลจํากัด การคัดเลือกแบบ

หมูโดยใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยจริง สงผลใหคาเฉลี่ยคาความแตกตางของการคดัเลอืก (selection differential) ของน้ําหนักเนื้อ

หอยสูงสุด (5.255 กรัม) ในขณะท่ีการใชน้าํหนักเนื้อหอยจากการทํานายดวย computer machine learning สงผลใหคาเฉลี่ย

ความแตกตางของการคัดเลือกลดลง 44.2% (2.931 กรัม) เนื่องจากลําดับ (ranking) ของน้ําหนักเนื้อหอยจริงกับน้ําหนักเนื้อ

หอยทํานายตางกัน (สัมประสิทธิส์หสัมพันธ = 0.601) อยางไรก็ตามคาเฉลี่ยความแตกตางของการคดัเลือกท่ี 2.931 กรัม แสดงให

เห็นถึงศักยภาพการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเทียบเทากับการคัดเลือกโดยใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยจากพ่ีนอง (sib information) 

โดยสรุปการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา computer machine learning สามารถนํามาประยุกตใชในการทํานายลักษณะท่ีวัดคาได

ยากในการปรับปรุงพันธุได โดยความคลาดเคลื่อนในการทํานายอาจลดลงหากมีขอมูลเพ่ิมขึ้น กระบวนการศึกษานี้สามารถนาํไปใช

ในการวางแผนการปรับปรงุพันธุน้าํหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกจิตอไป 

 

คําสําคัญ: การทํานายลักษณะปรากฏ การคัดเลือกแบบหมู น้ําหนักเนื้อหอย ความแตกตางในการคัดเลือก 
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Prediction of White-Scar Oyster ( Crassostrea belcheri) Meat Weight Using Computer 

Machine Learning for Selective Breeding 
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Abstract 

Meat weight is one of the most economically important traits in white-scar oyster; however, meat 

weight cannot be measured on selection candidates. If meat weight can be predicted by using for instance, 

machine learning, such predicted meat weight may be used as a selection criterion for genetically improving of 

meat weight. Hence, the objectives of this study were two-fold; to investigate relative importance of 

morphological traits, sex, and total weight and meat weight using supervised machine learning, and to compare 

selection differentials from mass selection on either predicted meat weight or actual meat weight. A total of 

2,015 white-scar oysters were randomly sampled from the oyster farmer located at Ban Don Bay in Surat Thani 

province. A total of 10 traits, i.e., shell length, shell width, shell depth, length and width in left and right umbo, 

total weight, sex, and meat weight were collected from each oyster. Supervised machine learning was 

performed in R-environment by 1) training model on randomly sampling of 70% of the data, 2) prediction of 

meat weight on 30% of the data and 3) mass selection (proportion of selected animals = 10%) based either on 

actual or predicted meat weights. Step 1 to 3 were repeated 10,000 iterations. Subsequently, mean of root 

mean square error (rmse), mean standard deviation (SD) of repeated predictions on the same individuals, mean 

correlation (𝜌𝜌) between predicted and actual phenotypes, and mean selection differential were calculated. 

The result showed that total weight was the most relatively important (23.7%) in explaining meat weight 

variation. The SD of repeated predictions was 0.099 gram, indicating very high precision of prediction by the 

machine leaning. However, rmse (prediction error) was 2.12 grams on average due to limited amount of 

information. Mean selection differential from selecting based on actual meat weight was 5.255 grams while the 

mean selection differential (2.931 grams) reduced by 44.2% due to the re-ranking between actual and 

predicted meat weights (𝜌𝜌 = 0.601). Yet, the mean selection differential of 2.931 grams reveals a comparable 

response to selection to sib selection in the previous study when the heritability (h2) for meat weight is equal. 

In conclusion, machine learning can be used in predicting meat weight for selection without the need to 

sacrificing live animals. The prediction error may be reduced when the data records or more additional 

information are available. 

 

Keywords: predicted phenotypes, mass selection, oyster meat, selection differential  
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คํานํา 

หอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri) จัดอยูในกลุมหอยนางรมขนาดใหญท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง โดยใน

ป 2559 ปริมาณหอยนางรมจากการเพาะเลี้ยงสงูถึง 14,400 ตัน และมีมูลคา 527.4 ลานบาท (กรมประมง, 2561) อยางไรก็ตาม 

ปจจุบัน กวา 90% ของการเพาะเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวยังจําเปนตองพ่ึงพาลูกพันธุจากธรรมชาติ (สุรชาติ, 2552) เนื่องจาก

ลูกพันธุจากโรงเพาะฟกไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร นอกจากนี้ เกษตรกรผูเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวมีความตองการ

ลูกพันธุท่ีผานการปรับปรุงพันธุลักษณะการเจริญเติบโต 

น้ําหนักเนื้อหอยเปนอีกลักษณะท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากเนื้อหอยเปนสวนท่ีใชเพ่ือการบริโภคโดยตรง 

ประชาชนนิยมบริโภคหอยตะโกรมกรามขาวท่ีมีเนื้อขนาดใหญหรือน้ําหนักเนื้อสูง ดังนั้น น้ําหนักเนื้อหอยจึงเปนลักษณะหนึ่งท่ี

ควรมีการพิจารณาในวัตถุประสงคการปรับปรุงพันธุ (breeding objective) ปจจุบัน วิธีการคัดเลือกท่ีนิยมใชในหอยคือการ

คัดเลือกแบบหมู (mass selection) จากการทบทวนเอกสารวิชาการพบวา ความกาวหนาในการคัดพันธุลักษณะการเจริญเติบโต

ดวยวิธีการคัดเลือกแบบหมูในหอยชนิดตาง ๆ อยูในชวงระหวาง 0.89 ถึง 23.0% ตอชั่วอายุ (Newkrik and Haley, 1982; 

Newkirk and Haley, 1983; Zheng et al., 2006; Li et al., 2011; Qingheng et al., 2011) อยางไรก็ตาม การปรับปรุงพันธุ

น้ําหนักเนื้อไมสามารถทําไดกับประชากรท่ีคัดเลือกเพ่ือเปนพอแมพันธุเนื่องจากการชั่งวัดน้ําหนักเนื้อจะทําใหหอยตาย  

วิธีการคัดเลือกทางเลือกท่ีสามารถนํามาใชในการปรับปรุงพันธุน้ําหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาว คือการใชขอมูลของ

พ่ีนอง (sib information) ดังท่ีไดมีการศึกษาแลวโดย ปญญา และ คงภพ, 2561 ดวยวิธีการจําลองแผนการปรับปรุงพันธุ 

(computer simulation) พบวาหากอัตราพันธุกรรม (h2) ของน้ําหนักเนื้อหอยมีคาเทากับ 0.3 และใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอย

จากพ่ีนอง 6 ตัว อัตราความกาวหนาจะมีคาประมาณ 0.69 กรัมตอชั่วอายุ โดยอัตราความกาวหนาเพ่ิมสูงขึ้นหากมีขอมูลจากพ่ี

นองเพ่ิมขึ้น แตตนทุนในแผนการปรับปรุงพันธุอาจเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวย อีกแนวทางหนึ่งในการคัดเลือกลักษณะท่ีไมสามารถวัดคา

บนประชากรพอแมพันธุไดคือการทํานายน้ําหนักเนื้อของประชากรพอแมพันธุโดยใชลักษณะภายนอกท่ีวัดคาไดโดยไมทําให

หอยตาย การคัดเลือกแบบหมูโดยใชนําหนักเนื้อหอยทํานายอาจสามารถดําเนินการโดยใหผลตอบสนองการคัดพันธุในระดับท่ี

ยอมรับไดเม่ือเปรียบเทียบกับการคัดเลือกโดยใชขอมูลจากพ่ีนอง ท้ังนี้ การทํานายน้ําหนักเนื้อหอยเพ่ือใชในการคัดเลือกนั้นยังไม

เคยมีการศึกษามากอน ท้ังในรูปแบบการทํานายและผลของการใชน้ําหนักทํานายเปรียบเทียบกับน้ําหนักเนื้อจริงในการคัดเลือก 

เนื่องจากวิทยาการดานคอมพิวเตอรมีการพัฒนาอยางรวดเร็วจนเกิดปรากฏการณท่ีเรียกวา technology disruption 

โดยประเทศไทยไดเขาสูการเปน Thailand 4.0 ท่ีเนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม การนําวิทยาการสมัยใหมมาผนวก

กับภาคการเกษตร เชน การปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา อาจทําใหเกิดกระบวนการปรับปรุงพันธุแบบใหมท่ีมีตนทุนลดลงแตคงไวซ่ึง

ประสิทธิภาพในรูปแบบความกาวหนาในการปรับปรุงพันธุ การเรียนรูดวยเครื่องคอมพิวเตอร (computer machine learning) 

จัดเปนแขนงหนึ่งในวิทยาการดานขอมูล (data science) ท่ีมีการนําไปใชในการทํานายสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนนําไปสู

การพัฒนาเปนปญญาประดิษฐ (artificial intelligence: AI) แนวทางหนึ่งในการใช machine learning สําหรับดานการปรับปรุง

พันธุสัตวน้ําคือการใชการเรียนรูแบบมีผูสอน (supervised machine learning) ในการทํานายลักษณะปรากฏ (phenotype) 

ของน้ําหนักเนื้อหอยเพ่ือใชในการคัดเลือกตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาความสําคัญของน้ําหนักรวม เพศ และลักษณะสัณฐานในการอธิบายความแปรปรวนของน้ําหนักเนื้อหอย

ดวย machine learning 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการใชขอมูลระหวางขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยท่ีไดจากการทํานายจาก machine learning กับ

ขอมูลน้ําหนักจริงในการคัดเลือกแบบหมู (mass selection) 
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วิธีดําเนินการ 

การศกึษานี้ดําเนนิการท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎร

ธาน ีและศูนยวิจยัและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี โดยใชระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ป 6 เดือน (กันยายน 2560 ถึง 

กุมภาพันธ 2562) 

1. การสุมเก็บขอมูลตัวอยางหอยตะโกรมกรามขาว  

สุมตัวอยางหอยตะโกรมกรามขาวจากฟารมเกษตรกรผูเลี้ยงหอยในบริเวณอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี ในเดือน

กันยายน 2560 จํานวน 2,015 ตัว และขนสงตัวอยางหอยตะโกรมกรามขาวมายังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี จากนั้นนําตัวอยางหอยตะโกรมกรามขาวแตละตัวมาทําความสะอาดโดย

การขัดเปลือกหอยเพ่ือลางโคลน และกะเทาะสิ่งท่ีติดอยูบนเปลือกหอยออก แลวดําเนินการชั่งวัดตัวอยางหอยตะโกรมกรามขาว

แตละตัวเพ่ือเก็บขอมูลตอไป 

2. การวัดขนาด ชั่งน้ําหนักและการตรวจสอบเพศ 

หลังจากทําความสะอาดเปลือกหอยแลว ทําการชั่งน้ําหนักรวม (total weight: g) โดยใชเครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 2 

ตําแหนง และวัดลักษณะสัณฐานของเปลือก ไดแก ความยาวเปลือก (length: mm) ความกวาง (width: mm) (ภาพท่ี 1A) 

และความลกึ (depth: mm) โดยใชเวอรเนียรคาลิปเปอรแบบดิจิตอล (digital vernier caliper) เม่ือวัดลักษณะภายนอกเสร็จ

สิ้นแลว ทําการเปดเปลือกหอยเพ่ือนําเนื้อหอยมาชั่งน้ําหนัก (meat weight: g) และตรวจสอบเพศของหอยตะโกรมกรามขาว

แตละตัวโดยวิธีการสุมตัวอยางเนื้อเย่ือบริเวณอวัยวะสรางเซลลสืบพันธุ (gonad) มาเสมียรบนแผนสไลดและนําไปสองดูภายใต

กลองจุลทรรศนเลนสประกอบ (compound microscope) (ภาพท่ี 1B, 1C) จากนั้นนําเปลือกหอยตะโกรมกรามขาวท้ัง

เปลือกซายและเปลือกขวา มาวัดความยาว umbo ของเปลือกซาย (left umbo length: mm) ความกวาง umbo ของ

เปลือกซาย (left umbo width: mm) (ภาพท่ี 1D) ความยาว umbo ของเปลือกขวา (right umbo length: mm) และความ

กวาง umbo ของเปลือกขวา (right umbo width: mm) โดยใชเวอรเนียรคาลิปเปอรแบบดิจิตอล  

ภาพที่ 1 การวัดความยาวและความกวางของเปลือกหอยตะโกรมกรามขาว (A), เซลลสืบพันธุของหอยตะโกรมกรามขาวเพศเมีย 

 (B), เซลลสืบพันธุของหอยตะโกรมกรามขาวเพศผู (C), การวัดความยาวและความกวาง umbo ของเปลือกซาย (D) 

 สวนการวัดความยาวและความกวาง umbo ของเปลือกขวาจะวัดท่ีตําแหนงเดียวกันกับเปลือกซาย 

 

3. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 

 นําขอมูลมาวิเคราะหคาเฉลี่ย ความแปรปรวน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด-ตํ่าสุด และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ระหวางตัวแปร (Pearson correlation: 𝜌𝜌) ดวย R-program เนื่องจากหอย 17 ตัวมีขอมูลไมสมบูรณจากการบันทึกขอมูล
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ผิดพลาด ซ่ึงอาจสงผลตอการวิเคราะหทางสถิติตลอดจนในกระบวนการ machine learning จึงลดจํานวนขอมูลลงเหลือ 

2,015 - 17 = 1,998 ตัวอยาง  

4. machine learning และการคัดเลือกแบบหมู 

การทําใหคอมพิวเตอรเกิดการเรียนรูโดยอาศัยการใหขอมูล (data) และผลลัพธ (output) เพ่ือใหคอมพิวเตอรเรียนรู

ความสัมพันธของขอมูลและผลลัพธจริง รูปแบบการเรียนรูแบบนี้มีชื่อเรียกวา supervised machine learning ซ่ึงประกอบไป

ดวยขั้นตอนท่ีสําคัญสองสวนคือ กระบวนการฝกฝนเพ่ือสรางรูปแบบความสัมพันธแบบโมเดล (model training) และ การ

ทํานาย (prediction) โดยสิ่งท่ีจะไดจาก supervised machine learning คือความสัมพันธระหวางขอมูล (ตัวแปรท่ีใชในการ

ทํานาย) กับผลลัพธ (น้ําหนักเนื้อหอย) การดําเนินการเรียนรูของคอมพิวเตอรไดดําเนินการภายใต R-environment ซ่ึงในแต

ละรอบของ machine learning แบงออกเปนขั้นตอนยอยดังนี้ 

4.1 การสุมขอมูล  

 ขอมูลจะถูกแบงออกเปน 70%:30% แบบสุม โดยขอมูล 70% (training set) ใชสําหรับใหคอมพิวเตอรเรียนรู

พรอมผลลัพธจริงท่ีเกิดขึ้น สวนขอมูลอีก 30% (test set) จะใหคอมพิวเตอรทําการทํานายโดยอาศัยความสัมพันธระหวางขอมูล

และผลลัพธท่ีไดเรียนรูไปแลว 

4.2 กระบวนการฝกฝนเพ่ือสรางรูปแบบความสัมพันธแบบโมเดล (model training) 

กระบวนการเรียนรูของคอมพิวเตอรกระทําผาน model training โดยโมเดลท่ีไดจะเปนตัวบอกความสัมพันธระหวาง

น้ําหนักเนื้อหอยจริงกับขอมูลท้ังหมด ในการใช supervised machine learning ผูใชสามารถกําหนด model ใหคอมพิวเตอร

ได โดยกําหนดโมเดลในการศึกษาครั้งนี้ใหใชความสัมพันธเชิงเสนตรง (linear relationship) เนื่องจากเปนรูปแบบความสัมพันธ

พ้ืนฐานระหวางลักษณะปริมาณท่ีมีการศึกษาในการปรับปรุงพันธุสัตวน้ําท่ัวไป นอกจากนี้ จากการศึกษาขอมูลโดยการพิจารณา

จากการกระจายตัวของขอมูลระหวางตัวแปร (scatter plot) ความสัมพันธฺระหวางขอมูลและน้ําหนักเนื้อหอยมีความสัมพันธ

เชิงเสนตรง การระบุความสัมพันธระหวางน้ําหนักเนื้อหอยและขอมูลโดยใช package relaimpo (Grömping, 2006) ซ่ึงเปน

การระบคุวามสาํคัญของขอมูลแตละตัวในการอธิบายความแปรปรวนของน้าํหนักเนื้อหอย ดังนั้นผลรวมของความสําคญัของขอมูล

จึงมีคาเทากับ r-square ท้ังนี้ การเปรียบเทียบคา adjusted r-square และคา r-square มีความสําคัญในการระบุวา model 

training นั้นไมไดเพ่ิมคา r-square เพียงเพราะจํานวนตัวแปรอิสระในขอมูลเพ่ิมขึ้น (overfit)  

4.3 การทํานาย (prediction) 

การทํานายเกิดขึ้นหลังจากคอมพิวเตอรไดเรียนรูขอมูลและผลลัพธแลว น้ําหนักเนื้อหอยในขอมูล 30% ถูกลบออก

กอนจะใหคอมพิวเตอรทํานายน้ําหนักเนื้อหอย จากนั้นจะทําการคํานวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson correlation: 𝜌𝜌) 

ระหวางคาน้ําหนักเนื้อหอยจริง (𝑌𝑌𝑖𝑖) กับคาทํานาย (𝑌𝑌�𝑖𝑖) และคา root mean square error (rmse) = �(𝑌𝑌�𝑖𝑖−𝑌𝑌𝑖𝑖)2

𝑛𝑛
 เพ่ือเปนตัว

บงชี้ความถูกตอง (accuracy) ในการทํานาย จากนั้นคํานวณคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) ของคา 𝑌𝑌�𝑖𝑖 

จากหอยตัวเดียวกันแตมีการทํานายซํ้าหลายครั้ง เพ่ือเปนตัวบงชี้ความแมนยํา (precision) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนผังแสดงองคประกอบของการเรียนรูดวยเครื่องและการคัดเลือกแบบหมู  

 

x10,000 iterations 

Data + Output 

 

Training set 

(70%) 

 
Test set 

 

Machine learner 

Prediction model Mass selection 

R-environment 
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4.4 การคัดเลือกแบบหมู (mass selection) 

เพ่ือนําผลของ supervised machine learning มาใชศึกษาศักยภาพของการคัดเลือกลักษณะน้ําหนักเนื้อหอย 

โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบหมู (เนื่องจากไมมีพันธุประวัติ) จะดําเนินการในสวนของขอมูล 30% (หรือ 600 ตัว) โดยอางอิง

ขอมูลท่ีแตกตางกัน 4 ขอมูล ไดแก 1) คัดเลือกโดยอางอิงจากน้ําหนักเนื้อหอย 2) คัดเลือกโดยใชน้ําหนักเนื้อจากการทํานายใน

ขั้นตอนท่ี 4.3 3) คัดเลือกโดยอางอิงจากขอมูลท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดอันดับแรก และ 4) คัดเลือกโดยอางอิงจากขอมูลท่ีมี

ความสําคญัมากท่ีสุดอันดับสอง โดยมีอัตราสวนของหอยท่ีถูกคัดเลือก (proportion of selected animals) เทากับ 10% (60 ตัว) 

เนื่องจากการตอบสนองตอการคัดเลือกแบบหมู (response to selection) สามารถทํานายไดเม่ือมีคาอัตรา

พันธุกรรมของน้าํหนักเนื้อหอย ซ่ึงยังไมเคยมีการประมาณคามากอน ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จะคาํนวณเพียงคาความแตกตาง

ของการคัดเลือก (selection differential คือ ผลตางระหวางคาเฉลี่ยของน้ําหนักเนื้อหอยจริงในกลุมคัดเลือกกับขอมูลท้ังหมด) 

ของน้ําหนักเนื้อหอยท่ีแทจริงจากการคัดเลือกโดยใชขอมูลแตกตางกัน 4 แบบ เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพการเปลี่ยนแปลง

เชิงพันธุกรรม 

ขั้นตอน 4.1 ถึง 4.4 จะเกิดขึ้นเปนจํานวน 10,000 รอบ โดยการเรียนรูแตละรอบอาจมีความแตกตางเนื่องจาก

กระบวนการสุม ซ่ึงกรณีนี้เปนการสุมขอมูลท่ีอนุญาตใหมีการสุมซํ้าในรอบการเรียนรูท่ีแตกตางกัน เม่ือการเรียนรูและการคัดเลือก

แบบหมูเสรจ็สิ้นท้ัง 10,000 ครั้ง คํานวณคาเฉลี่ยและพิจารณารูปแบบการกระจายตัวของผลจาก machine learning รายละเอียด

ของขั้นตอน machine learning และการคัดเลือกแบบหมูแสดงในภาพท่ี 2 

 

ผลการศึกษา 

1. สถิติเชิงพรรณนา  

ตัวอยางหอยท่ีใชในการศึกษาจํานวน 1,998 ตัว ประกอบดวย หอยเพศเมีย 1,295 ตัว หอยเพศผู 613 ตัว และไม

สามารถระบุเพศได 90 ตัว น้ําหนักเนื้อหอยมีคาเฉลี่ย 10.89 g คิดเปน 9.84% ของคาเฉลี่ยน้ําหนักรวมท้ังหมด (110.71 g) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ําหนักเนื้อหอยมีคานอย (2.65 g) ในขณะท่ีคาน้ําหนักเนื้อหอยสูงสุดมีคาเทากับ 32.56 g สะทอน

ใหเห็นวาขอมูลมีการกระจายตัวของน้ําหนักเนื้อหอยนอย แตอาจมีหอยเพียงสวนนอยเทานั้นท่ีมีขนาดใหญและมีน้ําหนักเนื้อมาก 

(ตารางท่ี 1) 

 

ตารางที่ 1 สถิติเชิงพรรณนาของหอยตะโกรมกรามขาว 

ลักษณะ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คานอยสุด คาสูงสุด 

ความยาว (mm) 84.39 8.66 54.73 120.55 

ความกวาง (mm) 63.11 9.04 25.39 105.4 

ความลึก (mm) 29.86 4.63 13.4 52.71 

น้ําหนักรวม (g) 110.71 22.98 40.98 332.82 

น้ําหนักเนื้อ (g) 10.89 2.65 2.25 32.56 

ความยาว umbo ซาย (mm) 14.65 3.79 2.54 33.13 

ความยาว umbo ขวา (mm) 8.078 2.35 1.21 21.83 

ความกวาง umbo ขวา (mm) 20.6 3.61 6.85 44.78 

ความกวาง umbo ซาย (mm) 20.51 3.64 3.25 42.42 
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางลักษณะปริมาณท้ัง 9 ลักษณะ pairwise lower diagonal matrix (ภาพท่ี 3) คา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางลักษณะปริมาณท้ังหมดมีคาอยูในชวงระหวาง -0.08 ถึง 0.66 สวนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง

น้ําหนักเนื้อหอยกับน้ําหนักรวมมีคาสูงสุดเทากับ 0.58 ตามดวย ความยาวเปลือก (0.41) และความกวาง (0.25) นอกจากนี้ 

น้ําหนักรวมยังมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคอนขางสูงกับความยาวเปลือก (0.62) และความกวางเปลือก (0.48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางลักษณะปริมาณท้ัง 9 ลักษณะ pairwise lower diagonal matrix ตัวยอ LU = left 

umbo และ RU = right umbo  

2. ความสําคัญของขอมูลในการอธิบายความแปรปรวนของน้ําหนักเนื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 boxplot ของความสําคัญเชิงสัมพันธของแตละขอมูลท่ีใชในการเรียนรูเพ่ืออธิบายความแปรปรวนของน้ําหนักเนื้อ 
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คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) r-square และ adjusted r-square จาก model training 10,000 รอบมีคา

เทากับ 0.374 (0.018) และ 0.369 (0.018) ซ่ึงมีคาใกลเคียงกัน แสดงใหเห็นวา model training ไม overfit ขอมูล เนื่องจาก

ตัวแปรจํานวนท่ีเพ่ิมขึ้น (จาก 1 ถึง 9) อยางไรก็ตาม ขอมูลท้ังหมดอธิบายความแปรปรวนของน้ําหนักเนื้อหอย 37.4% 

จากการวิเคราะหความสําคัญเชิงสัมพันธ (relative importance) ของขอมูลแตละขอมูลท่ีอธิบายความแปรปรวนของ

น้ําหนักเนื้อหอย (ภาพท่ี 4) พบวาน้ําหนักรวมเปนขอมูลท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยจาก 10,000 รอบการเรียนรู = 

23.7%) ตามดวยความยาวเปลือก (คาเฉลี่ย = 7.5%) และความกวางเปลือก (คาเฉลี่ย = 2.5%) ขอมูลอ่ืนมีความสําคัญเทากับ

หรือนอยกวา 1% แมวาน้ําหนักรวมคือขอมูลท่ีมีความสําคัญเชิงสัมพันธมากท่ีสุด แตมีบางรอบการเรียนรูท่ีแสดงใหเห็นความ

ความสําคัญของตัวขอมูลนี้อาจลดลงจนนอยกวา 20% ได 

 

3. การทํานายน้ําหนักเนื้อหอย 

คาเฉลี่ย (สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน) สัมประสิทธิ์สหสมัพันธระหวางคาทํานายและคาจริงมีคาเทากับ 0.601 (0.035) โดยมี

คานอยสุดเทากับ 0.495 และคามากสุดเทากับ 0.708 (ภาพท่ี 5B) คาเฉลี่ย 𝜌𝜌 = 0.601 บงชี้วามีคาทํานายบางสวนท่ีมีคาสูงกวา

หรือนอยกวาคาจริงดังแสดงในภาพท่ี 5A จากคาเฉลี่ยของ rmse เทากับ 2.12 g (คาต่ําสุด - สูงสุด = 1.910 - 2.345 g) บงชี้

วา machine learner ท่ีนํามาใชในการทํานายน้ําหนักเนื้อหอยมีความคลาดเคลื่อน (bias) ไปจากน้ําหนักจริงโดยเฉลี่ย 2.12 

กรัม (ภาพท่ี 5C) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ําหนักเนื้อหอยทํานายตัวเดิมซํ้ามีคาเฉลี่ยเทากับ 0.099 กรัม บงชี้วา ความแมนยํา 

(precision) ในการทํานายมีคาสูงเนื่องจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเขาใกล 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 การกระจายตัวของผลการทํานายน้ําหนักเนื้อหอย A = scatter plot ระหวางน้าํหนักเนื้อหอยจริง (x-axis) กับน้าํหนัก

 เนื้อหอยทํานาย (y-axis) จาก 1 ใน 10,000 รอบ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.665 B = histogram a

 ของคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธจากการทํานายน้ําหนักเนื้อหอย 10,000 รอบ และ C = histogram ของคา root 

 mean square error (rmse) จากการทํานายน้ําหนักเนื้อหอย 10,000 รอบ 

 

4. การคัดเลือกแบบหมู 

 คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) selection differential ของน้ําหนักเนื้อหอยท่ีใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยจริงใน

การคัดเลือก (ภาพท่ี 6) มีคาเทากับ 5.255 กรัม (0.261 g) ซ่ึงเปนคาเฉลี่ยสูงสุด ตามดวยการใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยทํานาย 

(คาเฉลี่ย = 2.931 g: สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.344 g) น้ําหนักรวม (คาเฉลี่ย = 2.873 g: สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.368 g) 

และความยาวเปลือกหอย (คาเฉลี่ย = 1.810 g: สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.351 g) ซ่ึงคาเฉลี่ย selection differential 

B Mean = 0.601 C Mean = 2.12 g 

A 

𝜌𝜌 = 0.665 
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ระหวางการใชน้ําหนักเนื้อหอยทํานาย (2.931 g) และน้ําหนักรวม (2.873 g) มีคาใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามจากการทดสอบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช paired t-test พบวาคาเฉลี่ยท้ังสองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-

value<2.2x10-16) 

ภาพที่ 6 การกระจายตัวแบบปกติของคา selection differential ของน้ําหนักเนื้อหอยจากการคัดเลือกแบบหมู 10% โดยใช

 ขอมูลในการคัดเลือกแตกตางกัน 4 ขอมูล ไดแก น้ําหนักเนื้อหอยจริง (actual meat weight) น้ําหนักเนื้อหอยทํานาย 

 (predicted meat weight) น้ําหนักรวม (total weight) และความยาวเปลือก (shell length) เสนประแนวตั้งระบุ

 ตําแหนงของคาเฉลี่ยซ่ึงมีคาเทากับขอมูลตัวเลขท่ีแสดงในกราฟมุมบนซาย 

 

สรุปและวิจารณผล 

การศึกษานี้เปนการศึกษาแรกท่ีมีการประยุกตใช machine learning มาใชในการทํานายลักษณะปรากฏเพ่ือใชใน

การปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา จากการใช machine learning ในการเรียนรูความสัมพันธระหวางขอมูล (ลักษณะสัณฐาน น้ําหนัก

รวม และเพศ) และผลลพัธ (น้ําหนักเนื้อ) 10,000 รอบ พบวาขอมูลน้ําหนักรวมมีความสําคัญมากท่ีสุด (23.7%) ในการอธิบาย

ความแปรปรวนน้ําหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาวเม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลเพศและลักษณะสัณฐาน สาเหตุท่ีทําใหน้ําหนัก

รวมมีความสําคัญเชิงสัมพันธ (relative importance) มากท่ีสุด เนื่องจากน้ําหนักรวมมีคา 𝜌𝜌 กับขอมูลอ่ืนในระดับปานกลาง 

หรือ collinearity เชน ความยาวเปลือก (𝜌𝜌 = 0.62) และ ความกวางเปลือก (𝜌𝜌 = 0.48) ทําใหน้ําหนักรวมสามารถใชอธิบาย

ความแปรปรวนของน้ําหนักเนื้อไดมากกวาความยาวและความกวางเปลือก เนื่องจากความสําคัญเชงิสัมพันธของขอมูลกับน้ําหนัก

เนื้อหอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri) ยังไมเคยมีการศึกษามากอน จึงไมสามารถเปรียบเทียบกับการศึกษากอน

หนาได แตความสัมพันธของน้ําหนักเนื้อหอยกับความยาวเปลือกมีการศึกษาใน Crassostrea gigas โดย Kobayashi et al. 

(1997) พบวาความสัมพันธของน้ําหนักเนื้อและความยาวเปลือก Crassostrea gigas ไมเปนรูปแบบเชิงเสนตรง โดยมี

ความสัมพันธในรูปแบบ length = 44.2 x meatwt0.340 ซ่ึงตางจากความสัมพันธระหวางความยาวเปลือกและน้ําหนักเนื้อใน

หอยตะโกรมกรามขาวท่ีมีความสัมพันธเชิงเสนตรง (ดวยวิธี residual analysis) 
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แมน้ําหนักรวมเปนขอมูลท่ีมีความสําคัญท่ีสุดแตการรวบรวมขอมูลท่ีมีความถูกตองในทางปฏิบัติอาจเปนเรื่องทาทาย 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ตัวอยางหอยถูกรวบรวมจากฟารมเกษตรกรซ่ึงมีเศษปูนซีเมนตติดอยูดานหลังของเปลือกฝงซาย (flat shell) 

และมีเพรียงหินรวมถึงสาหรายเกาะบนเปลือกหอย จึงตองมีการขัดเปลือกเพ่ือทําความสะอาด ตามดวยกะเทาะ เพรียงหินและ

ปูนซีเมนตออกจากเปลือกกอนมีการชั่งวัด ทําใหน้ําหนักรวมในการศึกษาครั้งนี้มีความคลาดเคลื่อนนอย ดังนั้นหากนักปรับปรุง

พันธุตองการใชน้าํหนักรวมในการคัดเลือกน้ําหนักเนื้อหอยในแผนการปรับปรงุพันธุ ควรวางแผนการเลี้ยงในระบบท่ีไมตองติดหอย

กับวัสดุการเลี้ยง จะทําใหการวัดน้ําหนักรวมทําไดงายขึ้น 

การใชขอมูลและผลลัพธในกระบวนการเรียนรูของ machine learning นั้น ขนาดและชนิดของขอมูลเปนปจจัยเรียนรู

ท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ จํานวนและชนิดของขอมูลมีจํากัด เนื่องจากหอยตะโกรมกรามขาวท่ีเกษตรกรเลี้ยงมา

จากการลอลูกหอยในอาวบานดอน ในอนาคตหากมีแหลงขอมูลจากโรงเพาะฟกหอย เชน อายุ พันธุประวัติ (pedigree) การวัด

คาซํ้า (repeated measurements) ซ่ึงขอมูลเหลานี้อาจมีความสําคัญเชิงสัมพันธสูงกวาน้ําหนักรวม ทําให machine leaning 

มีศักยภาพสูงขึ้นและสงผลทําใหคา r-square สูงขึ้น 

แมคา mean r-square มีคาเพียง 37.4% แตผลจากการทํานาย (validation model or prediction) มีความคลาด

เคลื่อน (bias หรือ prediction error) โดยเฉลี่ยประมาณ 2.12 กรัม แสดงวาน้ําหนักเนื้อหอยทํานายมีคาสูงกวาหรือนอยกวา

คาจริง 2.12 กรัม นอกจากนี้การทํานายมีความแมนยําสูง เนื่องจากคาเฉลี่ยของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาทํานายในหอย

แตละตัว (0.099 g) มีคาเขาใกล 0 หากการทํานายมีความถูกตองเพ่ิมขึ้นอาจทําใหไดขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยเพ่ือใชในการปรับปรงุ

พันธุโดยไมทําใหประชากรหอยท่ีใชในการคัดเลือกตาย ท้ังนี้ท้ังความถูกตองและความแมนยําของคาทํานายสงผลตอการตอบสนอง

ตอการคัดเลือกน้ําหนักเนื้อหอยเนื่องจากลําดับ (ranking) ของน้ําหนักเนื้อหอยทํานายกับน้ําหนักเนื้อหอยจริงมีความแตกตางกัน 

(คาเฉลี่ย 𝜌𝜌 = 0.601) 

จากการคัดเลือกแบบหมูโดยใชขอมูลในการคัดเลือกแตกตางกัน 4 แบบ ไดแกน้ําหนักเนื้อหอยจริง น้ําหนักเนื้อหอย

ทํานาย น้ําหนักรวม และความยาวเปลือก สงผลใหคาเฉลี่ยของ selection differential ของน้ําหนักเนื้อหอยตางกัน การ

คัดเลือกโดยใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยจริงใหคาเฉลี่ย selection differential สูงสุด (5.255 g) โดยการศึกษานี้เปนการศึกษา

แรกท่ีมีการรายงานคาเฉลี่ยนี้ จึงไมสามารถเปรียบเทียบกับการศึกษากอนหนาได อยางไรก็ตาม การคัดเลือกรูปแบบนี้ไมสามารถ

ทําไดเพราะสงผลใหพอแมพันธุหอยตายท้ังหมดกอนการจับคูผสมพันธุ ในขณะท่ีการใชน้ําหนักเนื้อหอยจากการทํานาย 

ดวย machine learning มีขอดีคือไมจําเปนตองแกะเนื้อหอยมาชั่งวัดน้ําหนักเนื้อแตอาจมีความแมนยําในการคัดเลือก 

นอยกวากรณีใชน้ําหนักเนื้อหอยจริง โดยคาเฉลี่ย selection differential (2.931 g) มีคาลดลง 44.2% แตสูงกวาการใชขอมูล 

น้ําหนักรวม (2.873 g) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value<2.2x10-16) การทํานายการตอบสนองตอการคัดพันธุ (response 

to selection: R) สามารถทําไดโดยใชสมการ R = h2S (Falconer and Mackay,  1996) เนื่องจากยังไมเคยมีการประมาณ

คา h2 ของน้ําหนักเนื้อหอยตะโกรมกรามขาวมากอนจึงทําใหไมสามารถรายงานคา R ได อยางไรก็ตามเพ่ือท่ีจะสามารถ

เปรียบเทียบกับการศึกษากอนหนา เชน หากใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยจากพ่ีนอง (sib information) 6 ตัว และ h2 น้ําหนักเนื้อ

หอยเทากับ 0.3 อัตราความกาวหนาในการปรับปรุงพันธุของหอยตะโกรมกรามขาวมีคาเทากับ 0.69 กรัมตอชั่วอายุ และหาก

ใชขอมูลน้ําหนักเนื้อหอยจากพ่ีนองเพ่ิมข้ึนเปน 24 ตัว คา R สามารถเพ่ิมขึ้นถึง 0.76 กรัมตอชั่วอายุ (ปญญา และ คงภพ 

2561)  ในการศึกษานี้ หากสมมติให h2 = 0.3 คา R โดยใชน้ําหนักทํานายในการคัดเลือกเทากับ 0.3*2.931 = 0.87 กรัมตอ

ชั่วอายุ ซ่ึงมีคาสูงกวาคาท่ีทํานายโดยการใชแบบจําลองการปรับปรุงพันธุ (computer simulation) หากใชน้ําหนักรวมในการ

คัดเลือก คา R จะมีคาเทากับ 0.3*2.873 = 0.86 กรัมตอชั่วอายุ การคํานวณนี้แสดงใหเห็นวาคา selection differential จาก 

empirical study สอดคลองกับ simulation ท่ี มีการศึกษากอนหนาโดย ปญญา และ คงภพ (2561) และเปอรเซ็นต

ผลตอบสนองตอการคัดพันธุ (8.14%) ของการศึกษาครั้งนี้อยูในชวงของคาท่ีมีการรายงานกอนหนา เชน 7.9 - 12.2% ใน 

Crassostrea gigas (Li et al., 2011) 10 - 20% ใน Ostrea edulis (Newkrik and Haley, 1982) และ 8 - 10% ใน หอยเชลล 

(Ibarra et al., 1999; Zheng et al., 2004; Liang et al., 2010) 
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การศึกษานี้แสดงใหเห็นวา การวางแผนการคัดเลือกแบบหมูเพ่ือปรับปรุงพันธุน้ําหนักเนื้อหอยโดยใชขอมูลน้ําหนัก

ทํานายหรือน้ําหนักรวมใหผลตอบสนองใกลเคียงหรือสูงกวาการคัดเลือกโดยใช sib information ซ่ึงแผนการปรับปรุงพันธุโดย

ใชวิธีการคัดเลือกแบบหมูนั้นมีตนทุนตํ่า สามารถดําเนินการไดงายและไมจําเปนตองมีพันธุประวัติ อยางไรก็ตาม การควบคุม

อัตราการผสมเลือดชิดมีความสําคัญในการจัดการประชากรพอแมพันธุและควรมีการพิจารณาในการคัดเลือกแบบหมู 

โดยสรุป การศึกษาครั้งนี้พบวาขอมูลน้ําหนักรวมมีความสําคัญเชิงสัมพันธมากท่ีสุดในการอธิบายความแปรปรวนของ

น้ําหนักเนื้อหอย การนํา machine learning มาใชในการทํานายลักษณะน้ําหนักเนื้อหอย สามารถทําไดโดยมีความแมนยําสูง

แตมีความคลาดเคลื่อน 2.12 กรัม และความคลาดเคลื่อนอาจลดลงหากมีขอมูลเพ่ือนํามาใชในการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น น้ําหนัก

เนื้อหอยทํานายสามารถใชเปนขอมูลในการคัดเลือกแบบหมูเพ่ือปรับปรุงลักษณะน้ําหนักเนื้อหอย ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปใช

ในการวางแผนการปรับปรุงพันธุหอยตะโกรมกรามขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจตอไป 

 

คําขอบคุณ 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

สุราษฎรธานี ท่ีไดใหความชวยเหลือในการชั่งวัด เก็บขอมูลหอยตะโกรมกรามขาวท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ทายสุดนี้คณะผูวิจัย

ขอขอบคุณคณะกรรมการวิชาการกรมประมงท่ีกรุณาตรวจแกไขตนฉบับ 
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