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บทคัดย่อ: เก็บข้อมูลจากม้าเพศผู้ตอนลูกผสมพันธ์ุโทโรเบรด จํานวน 200 ตัว ในชมรมขี่ม้า 2 แห่งโดยแห่ง
แรกอยู่ในกรุงเทพมหานคร และอีกแห่งในจังหวัดสระบุรี วิเคราะห์ข้อมูลนํ้าหนักและสัดส่วนของร่างกาย 4 
สัดส่วน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าหนักกับสัดส่วนร่างกายที่ทําการศึกษาโดย
วิธีสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสร้างสมการประมาณนํ้าหนักจากสัดส่วนของร่างกายโดยการวิเคราะห์การ
ถดถอย  ผลการศึกษาพบว่า นํ้าหนักเฉลี่ย 443.32 ± 60.96 กิโลกรัม ความสูงที่ตะโหงกเฉลี่ย 161.54 ± 6.00 
เซนติเมตร ความยาวรอบอกเฉลี่ย 183.08 ± 9.48 เซนติเมตร ความยาวหัวไหล่ถึงก้นเฉลี่ย 169.12 ± 10.55 
เซนติเมตร และความยาวข้อศอกถึงก้นเฉล่ีย 134.58 ± 6.67 เซนติเมตร จากการวิเคราะห์ความ สัมพันธ์
ระหว่างสัดส่วนกับนํ้าหนักพบว่า ความสูงที่ตะโหงก ความยาวรอบอก ความยาวหัวไหล่ถึงก้น และความยาว
ข้อศอกถึงก้น มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติกับนํ้าหนัก (P<0.01) และจากการสร้างสมการ
ประมาณนํ้าหนักจากสัดส่วนของร่างกายด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพบว่า สมการที่เหมาะสมต่อการ
ประมาณนํ้าหนักม้าเพศผู้ตอนพันธ์ุโทโรเบรด คือ นํ้าหนักตัว = -711.06 + 6.31 × ความยาวรอบอก โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิของการทํานายเท่ากับ 0.96 
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Abstract: Data were obtained from 200 crossbred Thoroughbred gelding horses in 2 riding 
clubs, first in Bangkok and second in Saraburi. Body weight and four parameters of body 
measurements were analyzed by using descriptive statistics. The relationships between body 
weight and body measurements were analyzed by the Pearson’s correlation method. 
Equations to predict body weight from body measurements were constructed using 
regression analysis. The results show that average body weight was 443.32 ± 60.96 kilograms, 
average height at wither was 161.54 ± 6.00 centimeters, average chest girth length was 183.08 ± 
9.48 centimeters, average shoulder body length was 169.12 ± 10.55 centimeters, and average 
elbow body length was 134.58 ± 6.67 centimeters. Body measurements of height at wither, chest 
girth length, shoulder body length and elbow body length were highly significantly related to 
body weight (P<0.01). The appropriate equation to predict body weight from body 
measurements in Thoroughbred gelding horses was body weight = -711.06 + 6.31 × chest 
girth length. Coefficient of determination in this equation was 0.96. 
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บทนํา 
จากรายงานของศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ 

(2554) พบว่า จํานวนประชากรม้าประเทศไทย ในปี 
2554 มีจํานวนทั้งสิ้น 6,503 ตัว ซึ่งสายพันธ์ุที่นิยม

เลี้ยงมากที่สุดคือสายพันธ์ุโทโรเบรดโดยเฉพาะม้าเพศ
ผู้ตอนที่มีมากที่สุดในชมรมข่ีม้าต่างๆ 

ม้า พัน ธ์ุ โทโรเบรดซึ่ งมี ต้น กํา เ นิดมาจาก
ประเทศเขตอบอุ่น ทําให้ม้าสายพันธ์ุน้ีต้องมีการ
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จัดการด้านการเลี้ยงดู อาหาร สุขภาพ และการออก
กําลั งกายเ ป็นอย่างดี  โดยเฉพาะการ ท่ีผู้ เลี้ ยง
จําเป็นต้องทราบนํ้าหนักตัวของม้าที่ถูกต้องซึ่งมีผลใน
การคํานวณปริมาณอาหารและโภชนาการ ที่ม้าต้อง
ได้รับในแต่ละวัน มิฉะน้ันอาจก่อให้เกิดปัญหาทาง
คลินิก เช่น ปัญหาเสียดท้อง (Colic) ปัญหาไข้ลงกีบ 
(laminitis) และปัญหาการเจริญและพัฒนาของ
กระดูกอ่อนและกระดูกที่ผิดปกติในม้าที่ กํ าลั ง
เจริญเติบโตอันเน่ืองมาจากภาวะทุพโภชนาการ
เน่ืองจากขาดแคลเซียม ในทางปฏิบัตินิยมประมาณ
นํ้าหนักตัวม้าด้วยวิธีต่างๆ โดยเรียงตามค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติจากน้อยไปมากดังน้ี 

1. การประมาณนํ้าหนักม้าจากสายตา เป็นการ
สังเกตความสูงและความสมบูรณ์ของม้าโดยเฉพาะ
ส่วนท้อง สะโพก ไหล่ และ แผงคอ แล้วประมาณ
ออกมาเป็นนํ้าหนัก ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่
ละคน เป็นวิธีที่มีความคลาดเคลื่อนอย่างมาก  

2. การใช้สมการประมาณน้ําหนักม้า มีความ
สะดวกในการใช้งานในภาคสนามและมีความ
ประหยัดสําหรับผู้เลี้ยงม้าจํานวนไม่มาก เป็นการ
สร้างสมการจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สัดส่วนต่างๆ ของร่างกายม้ากับนํ้าหนักของม้าที่ช่ังได้
จริงด้วยเคร่ืองช่ัง สัดส่วนของร่างกายที่ต้องทําการวัด
เพ่ือให้ได้ค่าตัวแปรสําหรับประกอบในสมการอาจ
ประกอบด้วย 

ความสูงที่ตะโหงก  
ความยาวรอบอก  
ความยาวหัวไหล่ถึงก้น  
ความยาวข้อศอกถึงก้น  
ความยาวรอบเอววัดที่จุดสะดือ 

โดยมีสมการต่างๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันดังน้ี 
1. วรกิจ และคณะ (2547)  

นํ้าหนักตัว (กิโลกรัม) = [3.339 x CG (เซนติเมตร)] 
+ [3.768 x SL (เซนติเมตร)] - 694.427 เก็บข้อมูล
จากม้าพันธ์ุโทโรเบรดเพศเมีย 
2. มณีนุช และคณะ (2553)  
นํ้าหนักตัว (กิโลกรัม) = [12.362*CG (เซนติเมตร)] 
+ [2.1 77*L1 (เซนติเมตร)] – 356.367 เก็บข้อมูล
จากม้าพันธ์ุพ้ืนเมืองของไทย 
3. Traditional formula (1969)  
Weight (lbs) = [CG (ins) 2 x EL (ins)] / 300 เก็บ
ข้อมูลจากม้าหลายเพศและสายพันธ์ุ 
4. Ensminger (1977)  
Weight (kg) = {[CG (ins) 2 x EL (ins)] / 660} + 
22.7 เก็บข้อมูลจากม้าหลายเพศและสายพันธ์ุ 
5. Carroll and Huntington (1988)  
Weight (kg) = [CG (cm)2 x SL (cm)] / 11877 
เก็บข้อมูลจากม้าหลายเพศและสายพันธ์ุ 

ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว เมื่อนํามาใช้กับม้า
พันธ์ุโทโรเบรดเพศผู้ตอนแล้วยังมีความคลาดเคลื่อน
อยู่มาก เน่ืองจากกลุ่มสํารวจในแต่ละสมการมีความ
แตกต่างของสายพันธ์ุม้า เพศ และวิธีการเลี้ยงดู 

3. การใช้สายวัดนํ้าหนักม้า เป็นการใช้สายวัดที่
สร้างขึ้นโดยเฉพาะนํามาวัดรอบอกของม้าแล้ว
ประมาณเป็นนํ้าหนักวิธีการน้ีมีความสะดวกในการ
ปฏิบัติแต่ยังมีค่าความคลาดเคล่ือนอยู่มากเน่ืองจาก
กลุ่มสํารวจในแต่ละสมการคํานวณนํ้าหนักม้าที่นํามา
พัฒนาเป็นสายวัดนํ้าหนัก มีความแตกต่างของสาย
พันธ์ุม้า เพศ และวิธีการเลี้ยงดู 

4. การช่ังนํ้าหนักด้วยเครื่องช่ัง เป็นการวัดนํ้าหนัก
ม้าที่แม่นยําที่สุด แต่ไม่สะดวก ขาดความคล่องตัว 
เน่ืองจากเคร่ืองช่ังนํ้าหนักม้ามีนํ้าหนักมาก เช่น กรณี
ที่ม้าเกิดอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันมีอาการบาดเจ็บ
ลุกขึ้นยืนไม่ได้จําเป็นต้องวางยาสลบ เพ่ือเคลื่อนย้าย
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โปรแกรม Open Source Software ไม่มีลิขสิทธ์ิ
เพ่ือทําการวิเคราะห์ต่อไปดังน้ี 
-  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด 
ค่าสูงสุด  และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย  ของ
นํ้าหนักจริง และความยาวของสัดส่วนต่าง ๆ ของม้า
เพศผู้ตอนพันธ์ุโทโรเบรด 
- ทําการตรวจสอบความเป็นการกระจายปกติของ
ข้อมูล ด้วยการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย   
- ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) 
- สร้างสมการ Regression  
- ทําการหาค่า R2 (สัมประสิทธิ์การทํานาย, 
Determination Coefficient) ของสมการที่สร้าง 
- คัดเลือกสมการท่ีมีความแม่นยําและเหมาะสมใน
การ ใช้ ง าน  โ ดย เลื อกสมการที่ มี สั ดส่ วนที่ มี
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการทํานาย 
(R2) มากกว่า 80 และมีตัวแปรน้อยที่สุด 
- ทดสอบสมการที่ ไ ด้  โดยนําสมการที่ ไ ด้ ไปใช้
ประมาณนํ้าหนักม้าในกลุ่มทดสอบ จากม้าชมรมข่ีม้า
ในจังหวัดนครปฐมจํานวน 20 ตัว ซึ่งเป็นม้าที่มี
คุณสมบัติเดียวกับกลุ่มประชาการท่ีใช้ในการสร้าง
สมการ แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประชากรที่ใช้สร้างสมการ 
เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างกับนํ้าหนักที่ประมาณได้
จากสมการและนํ้าหนักที่ช่ังได้จริงของกลุ่มทดสอบ 
ด้วยวิธี independent T-test เพ่ือตรวจสอบ
สมมุติฐาน  
 

ผลและอภิปราย 
ผลวิเคราะห์เก่ียวกับลักษณะท่ัวไปของม้า 

พบว่าความเป็นการกระจายปกติของข้อมูล 

HW CG SL EL อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม  )≤ 10   (ส่วน  W 

อยู่ในเกณฑ์ ดี  )10 < C.V. < 15   (โดยอ้างอิงจาก  
Devore and Peck (1993) 
 

ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์เก่ียวกับลักษณะทั่วไปของม้า 

X S.D. min max CV

W 443.32 60.960 259 574 13.750
HW 161.54 6.002 150 177 3.715
CG 183.08 9.482 157 202 5.179
SL 169.12 10.552 142 191 6.239
EL 134.58 6.666 120 151 4.953

 
ความสัมพันธ์ของข้อ มูลสัดส่วนต่าง  ๆ  เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับน้ําหนัก 

สัดส่วนทั้งหมดมีความสัมพันธ์สูง คือ มากกว่า 
0.80 โดยอ้างอิงจาก Devore and Peck (1993) 
 
ตารางท่ี 2 ความสัมพันธ์ของข้อมูลสัดส่วนต่างๆ เมื่อ
เปรียบเทียบกับนํ้าหนัก 

r P- value

HW 0.87 0.000
CG 0.98 0.000
SL 0.93 0.000
EL 0.83 0.000

 
สร้างสมการประมาณน้ําหนกัม้า 

โดย W= นํ้าหนัก x1 = ความสูง x2 = ความ
ยาวรอบอก x3 = ความยาวหัวไหล่ถึงก้น และ x4 = 
ความยาวข้อศอกถึงก้น 

ในงานวิจัยครั้งน้ีเลือกใช้สมการคือ  W = -
711.055+6.305x2 ซึ่ งใ ช้ความยาวรอบอกในการ
ประมาณนํ้าหนักนอกจากค่าสัมประสิทธ์ิการทํานายที่
สูง แล้วยังเป็นเป็นสัดส่วนที่สามารถวัดได้ง่ายด้วยคน
เพียงคนเดียว  

 
W = -711.055 + 6.305 x2 
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ตารางที่ 3 สมการ Regression ที่ค่า r2>80  
สมการ r2

W=-711.055+6.305x2 0.96
W=-752.581+0.561x1+6.037x2 0.96
W=-709.138+6.004x2+0.315x3 0.96
W=-725.932+6.153x2+0.318x4 0.96
W=-748.330+0.526x1+5.785x2+0.281x3 0.96
W=-760.015+0.507x1+5.946x2+0.245x4 0.96
W=-755.269+3.191x1+3.329x3+0.892x4 0.80
W=-720.565+5.951x2+0.252x3+0.236x4 0.96
W=754.125+0.494x1+5.760x2+0.238x3+0.169x4 0.96

 
ทําการทดสอบสมการที่ได้ด้วย Independent T-
test  

ผลค่า t จากการคํานวณได้มีค่ามากกว่าค่า t 
เปิดจากตาราง (ระดับนัยสําคัญ 0.05) ที่ df = 19 
ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 นํ้าหนักที่คํานวณได้จาก
สมการคํานวณนํ้าหนักม้าไม่แตกต่างจากนํ้าหนักที่ช่ัง
ได้จริง  

 
รูปที่ 2 Residue plot ของสมการ 

 
สรุปผลการทดลอง 

        การวัดสัดส่วนต่างๆ ของร่างกายม้าจําเป็นต้อง
มีการบังคับม้าให้อยู่น่ิงในลักษณะท่ายืนปกติ ในพ้ืนที่
ราบเสมอกันเพ่ือลดความผิดพลาดในการวัด (Carroll 

and Huntington, 1988; Frape, 1998; Lamas et 
al., 2007; ปรารถนา  และคณะ, 2526; วรกิจ และ
คณะ , 2547)  การช่ังนํ้าหนักม้าในการทดลองน้ี
กระทํา ในช่วงเวลา 09:00-12:30 น. ซึ่งเป็นช่วงหลัง
เวลาให้อาหารข้นประมาณ 4-7.5 ช่ัวโมง การช่ัง
นํ้าหนักม้าในช่วงเวลาอ่ืนอาจทําให้ นํ้าหนักตัว
คลาดเคลื่อนจากนํ้าหนักอาหารและน้ําในทางเดิน
อาหาร (Carroll and Huntington, 1988; Frape, 
1998; Lamas et al., 2007) จากการศึกษาพบว่าค่า
สัดส่วนร่างกายท่ีมีความสัมพันธ์กับค่านํ้าหนักของม้า
ที่วัดจากเครื่องมากที่สุด คือ ความยาวรอบอก โดยมี
ค่าสหสัมพันธ์ 0.98 ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะห์ด้วย
สมการ Regression และสร้างสมการสําหรับคํานวณ
นํ้าหนักตัวม้า แต่เน่ืองจากทุกสมการซึ่งมีค่า  r2   สูง
แต่ละสมการมีค่าใกล้เคียงกันมากไม่มีความแตกต่าง 
จึงพิจารณาใช้สมการท่ีมีตัวแปรน้อยที่สุด เน่ืองจาก
สมการที่ต้องใช้ตัวแปรหลายค่า มีโอกาสคลาดเคล่ือน
สูงขึ้นเน่ืองจากในการวัดสัดส่วนในแต่ละตัวแปร มี
ความคลาดเคล่ือนอยู่ในระดับหน่ึงอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อทํา
การคํานวณน้ําหนักตัวจากหลายตัวแปรจึงทําให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนสะสม ดังน้ันจึงทําให้นํ้าหนักที่
ประมาณได้มีความคลาดเคลื่อนมากกว่าสมการที่มีตัว
แปรน้อยกว่า (ปรารถนา และคณะ, 2526) จึงเลือก
สมการ ซึ่งมีค่าสัดส่วนในสมการเพียงค่าเดียวโดย
สมการที่มีค่าสัมประสิทธ์ิการทํานายสูงที่สุดคือ 
สมการที่ใช้ความยาวรอบอกซึ่งมีค่าสหสัมพันธ์ = 
0.96 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Frape, 1998; 
Lamas et al., 2007; วรกิจ และคณะ, 2547  ซึ่ง
พบว่าวามยาวรอบอกของม้ามีความสัมพันธ์กับ
นํ้าหนักที่ช่ังได้จริงมากที่สุด 

ในงานวิจัยน้ีการท่ีไม่ใช้ความสูงเป็นตัวแปร
นอกจากค่าสหสัมพันธ์ท่ีน้อยกว่าความยาว รอบอก
แล้วยังมีผลมาจากม้ากีฬาทุกตัวมีการใส่เกือกม้า 
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รวมถึงระนาบการยืนและท่าทางในการยืนของม้า ซึ่ง
ทําให้ความสูงมีความเปลี่ยนแปลง (Frape, 1998; 
Lamas et al., 2007; วรกิจ และคณะ, 2547)   

เมื่อทําการทดสอบสมการในม้ากลุ่มทดสอบ 2 
กลุ่ม เพ่ือนํามามาทดสอบสมการ นํ้าหนัก (จากการ
คํานวณ) = -711.055 + (6.305xความยาวรอบอก) 
ด้วย วิธี independent T-test  สรุปได้ว่าสมการมี
ความแม่นยําในการคํานวณค่าความแตกต่างของ
นํ้าหนักที่ประมาณได้ กับนํ้าหนักที่ ช่ั ง ไ ด้จริ งไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงได้สมการ W 
= 6.305CG-711.055 ซึ่งมีค่า r2 = 0.96 P<0.001 
โดย W = นํ้าหนักที่ได้จากการประมาณจากสมการ 
(กิโลกรัม) เป็นสมการที่มีประโยชน์ในการคํานวณ
นํ้ า ห นั ก ตั ว ที่ มี ค ว า ม แ ม่ น ยํ า ม า ก ขึ้ น เ พ่ื อ ใ ช้
ประกอบการจัดการการให้อาหารม้าและการจัดการ
ด้านสุขภาพม้าเพศผู้ตอนพันธ์ุโทโรเบรดต่อไป 
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