4.4 การผสมขาม (outbreeding)
4.4.1 ความหมายของการผสมขาม การผสมขาม เปนรูปแบบหรือวิธกี ารผสมพันธุที่คูผสม
พันธุไมมีความสัมพันธเปนเครือญาติกัน หรือไมมีความเกี่ยวของทางสายเลือดกัน เชน การผสม
ขามพันธุระหวางสุกรพันธุแลนดเรชกับสุกรพันธุลารจไวท ดังภาพที่ 8.6-8.7
สุกรแลนดเรช
ลูกผสม 2 สายพันธุ
สุกรลารจไวท
ภาพที่ 8.6 แสดงแผนการผสมขามระหวางสัตว 2 สายพันธุ

ภาพที่ 8.7 แสดงภาพสุกร 2 สาย ลารจไวท กับ แลนดเรซ ตามภาพที่ 8.6
ใชเปนแมพันธุเพื่อผลิตสุกรขุน รูปรางดีพอประมาณ โตไว เนื้อดี ผิวหนังมีสีขาวอมชมพู
ที่มา : สีกุน นุชชา (2548)
4.4.2 ประเภทของการผสมขาม
1) การผสมขามภายในพันธุ (outcrossing) หมายถึง คูผสมพันธุเปนสัตวสายพันธุ
เดียวกัน แตไมมีความสัมพันธทางสายเลือดหรือไมไดเปนพี่นอ งกัน เชน สุกรลารจไวทคอกที่ 1
ผสม กับสุกรลารจไวทคอกที่ 2 ดังภาพที่ 8.8-8.9 จุดประสงคการผสมพันธุแบบนี้เพื่อใหไดสัตว
ที่มีลักษณะตามความตองการของตลาด หรือแกไขลักษณะที่บกพรองของสัตวในฝูงใหสมบูรณ
โดยนําพอพันธุดีจากตางฝูง ที่มีลักษณะตามตองการมาผสมพันธุกับแมพันธุในฝูง
สุกรลารจไวทคอกที่ 1
ลูกสุกรลารจไวท

สุกรลารจไวทคอกที่ 2
ภาพที่ 8.8 แสดงแผนการผสมขามภายในพันธุเดียวกัน

ภาพที่ 8.9 แสดงภาพสุกรลารจไวทพันธุแ ท เพศผู
นิยมใชเปนพอพันธุเพื่อผลิตแมสุกร 2 สายเลือด
รูปรางดี แข็งแรง โตไว เนือ้ ดี เลี้ยงลูกเกง ผิวหนังมีสขี าวอมชมพู
ที่มา : www.dld.go.th/lcur_urt/image/pig/pig2.jpg (2008)
2) การผสมขามตางพันธุ (crossbreeding) หมายถึง คูผสมพันธุเปนสัตวคนละสาย
พันธุกัน เชน โคเนื้อพันธุอเมริกันบราหมนั ผสมกับโคเนื้อพันธุชาโรเลสหรือสุกรพันธุแลนดเรช
ผสมกับสุกรพันธุลารจไวทและผสมกับสุกรพันธุดูร็อคเพือ่ ใหไดสกุ ร 3 สายเลือด ภาพที่ 8.108.11 จุดประสงคของการผสมแบบนี้เพื่อใหไดลักษณะทีด่ ีของสัตวอยูในตัวเดียวกัน
ดูร็อค
X2

ลารจไวท
X1
แลนดเรช

ภาพที่ 8.10 แสดงแผนการผสมขามสุกร 3 สายพันธุ

ภาพที่ 8.11 แสดงภาพสุกร 3 สาย ตามภาพที่ 8.10
ซึ่งเปนสุกรขุนที่เลี้ยงงาย โตไว เนื้อดี ผิวหนังมีสีขาวอมชมพู สลับน้ําตาลหรือดํา
ที่มา : www.dld.go.th/lcna_nak/modules/Album/album/Pic_Pig/DSC03694_Custom.JPG (2008)
3) การผสมขามระหวางสัตวตางชนิด (species–hybridization) หมายถึง การผสม
พันธุที่คูผสมพันธุเปนสัตวตางชนิด หรือตางตระกูล แตมีจํานวนคูโครโมโซมใกลเคียงกัน เชน
พอลาผสมกับแมมา ไดลูกออกมาเปนลอ ดังภาพประกอบที่ 8.12-8.13 จุดประสงคการผสมแบบ
นี้เพื่อใหไดสตั วที่มีความอดทนตอการทํางานในถิ่นทุรกันดาร
ลา
ลอ
มา
ภาพที่ 8.12 แสดงแผนการผสมขามระหวางสัตวตางชนิดกัน

ภาพที่ 8.13 แสดงภาพลอ เกิดจากการผสมกันระหวางมากับลา
ซึ่งกลายเปนหมัน แตกไ็ ดสตั วที่แข็งแรง ทนทานเหมือนลา รูปรางสูงใหญเหมือนมา
ที่มา : www.birkenholz.com/MulesForSale.html (2008)
4) การผสมขามอื่น ๆ เปนการผสมพันธุที่ไมสามารถจัดไวในการผสมขามแบบใด
แบบหนึ่งทีก่ ลาวมาแลว ไดแก
การผสมเพื่อยกระดับสายเลือด (grading up) เปนการผสมขามกันระหวางสัตว
พันธุดีกับสัตวพันธุพื้นเมือง ดังภาพที่ 8.14-8.15 จุดประสงคของการผสมพันธุแบบนี้ เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของสัตวพนื้ เมือง
บราหมัน 2
F2
บราหมัน 1
F1
พื้นเมือง
ภาพที่ 8.14 แสดงแผนการผสมเพื่อยกระดับสายเลือด

ภาพที่ 8.15 แสดงภาพโคลูกผสมพันธุอเมริกันบราหมนั กับ โคพื้นเมืองของไทย
ทําใหไดโคที่มีรูปรางใหญขึ้น โตไว
ที่มา : http://smallfarm.seekun.org/a-beef-breed.htm (2008)

การผสมแบบท็อปครอสซิ่ง (top crossing) เปนการผสมพันธุระหวางพอพันธุ
เลือดชิดกับแมพันธุเลือดไมชดิ ในพันธุเดียวกันหรือตางพันธุก็ได
4.4.3 การเกิดเฮเตอโรซีส (heterosis)
เฮเตอโรซีส หมายถึง ลูกผสมที่เกิดจากการผสมขามมีความสามารถแสดงลักษณะที่
ไดเหนือกวาคาเฉลี่ยของพันธุที่นํามาเปนพอแมพันธุ การประมาณคาเฮเตอโรซีส คํานวณไดจาก
สูตร ดังนี้
คาเฉลี่ยในลูกผสม − คาเฉลี่ยของพอแมพนธุ
ั 
× 100
สูตร
เปอรเซ็นตเฮเตอโรซีส =
คาเฉลี่ยของพอแมพนธุ
ั 
ตัวอยาง สุกรพันธุ ก ใหจํานวนลูกตอครอกเฉลี่ย 8 ตัว สุกรพันธุ ข ใหจํานวนลูกตอครอกเฉลี่ย
9 ตัวลูกผสมของสุกรพันธุ ก กับ ข มีจํานวนลูกตอครอกเฉลี่ย 9.5 ตัว ใหประมาณเปอรเซ็นต
เฮเตอโรซีสของลูกผสม
คาเฉลี่ยในลูกผสม − คาเฉลี่ยของพอแมพนธุ
ั 
× 100
วิธีทํา เปอรเซ็นตเฮเตอโรซีส =
คาเฉลี่ยของพอแมพนธุ
ั 
ในที่นี้

คาเฉลี่ยในลูกผสม

=

คาเฉลี่ยของพอแมพันธุ =

9.5
8+9
2

=

8.5

9.5 − 8.5
× 100
8.5
= 11.76
เฮเตอโรซีสในลูกผสมเทากับ 11.76 เปอรเซ็นต

ดังนั้นเปอรเซ็นตเฮเตอโรซีส =

4.4.4 ผลของการผสมขาม
1) ผลดีของการผสมขาม การผสมขามมีผลดี (บุญชอบ เฟองจันทร. ๒๕๓๕)
ดังนี้
ทําใหสัตวเกิดลักษณะเฮเตอโรซีสสูง หมายถึง เปนการเพิ่มสมรรถภาพและ
ความแข็งแรงในรุนลูกที่เกิด สูงกวา พอ-แมที่เปนคูผสมพันธุซึ่งไมมีความสัมพันธกัน
ทําใหลักษณะทางพันธุกรรมของสัตวเปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดความหลากหลาย
ของการคัดเลือกพันธุในรุน ตอไป

เปนการนําเอาลักษณะดีเดนของสัตวฝูงอื่น เขามาปลูกฝงในฝูงสัตวทมี่ ีอยูดั้งเดิม
เชน กรณีการผสมเพื่อยกระดับเลือด การผสมเพิ่มระดับเลือดในโคพืน้ เมืองโดยใชพอโคบราหมัน
หรือชารโรเลสเขามาผสมเปนตน
เปนการลดอัตราสัมพันธของสัตวในฝูง ซึ่งจะมีผลทําใหสัตวที่เกิดในรุน ตอไปมี
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตดีขึ้นเรื่อย ๆ และลักษณะดอยที่แฝงอยูก ็จะไมมโี อกาสแสดงใหเห็น
เพราะถูกขมไว
2) ผลเสียของการผสมขาม
การผสมแบบนี้ไมเกิดสัตวพันธุแท (breed pure) (บุญชอบ เฟองจันทร.
๒๕๓๕) เพราะโอกาสที่ยีนเหมือนกันมาจับคูกันไมมีโอกาสที่จะเกิดขึน้ ดังนั้นลูกทีไ่ ดจากการ
ผสมแบบนี้ จะเปนสัตวพันธุลูกผสมเทานั้น
การผสมแบบนี้จะทําใหเกิดการลดสภาพของยีนที่เหมือนกันที่จะมาอยูดวยกัน
3) ผลของการผสมขามที่มีตอสัตวเลี้ยง
โคเนื้อ การผสมขามระหวางโคเนื้อตางสายพันธุกนั ทําใหเกิดผลตอโคเนื้อ ดังนี้
น้ําหนักแรกเกิดของโคลูกผสมมากกวาโคพันธุแท 3.1 เปอรเซ็นต น้ําหนักหยานมของโคลูกผสม
เพิ่มขึ้น 5.6 เปอรเซ็นต อัตราการเจริญเติบโตหลังหยานมของลูกโคลูกผสมเพิ่มขึ้น 2–4
เปอรเซ็นต แมโคที่เปนโคลูกผสมสามารถใหลูกเพิ่มมากขึ้น 5 เปอรเซ็นต และทําใหน้ําหนักหยา
นมของลูกเพิ่มขึ้น 5 เปอรเซ็นต
โคนม การผสมขามสายพันธุ ทําใหเกิดผลตอโคนม ดังนี้ ความสามารถในการ
ใหน้ํานมของโคลูกผสมดีกวาพันธุแท เชน โคลูกผสมโฮลสไตนกับเจอซี่ดีกวาพันธุแท 7–11
เปอรเซ็นต และโคลูกผสมโฮลสไตนกับเรดซินดี้ดีกวาพันธุแท 9.5 เปอรเซ็นต ความสามารถใน
การสืบพันธุของโคลูกผสมดีกวาพันธุแท 14 เปอรเซ็นต อัตราการตายของโคลูกผสมนอยกวาพันธุ
แท โดยโคลูกผสมมีอัตราการตายเมื่อคลอด 8.2 เปอรเซ็นต ในขณะที่โคพันธุแทมอี ตั ราการตาย
เมื่อคลอด 17.4 เปอรเซ็นต
สุกร มีรายงานการผสมขามสุกรตางสายพันธุทําใหเกิดผลตอสุกร ดังนี้ อัตรา
การผสมติดของสุกรลูกผสมมากกวาพันธุแท 3.8 เปอรเซ็นต จํานวนลูกสุกรตอครอกเมื่อหยานม
ของสุกรลูกผสมมากกวาสุกรพันธุแท 10 เปอรเซ็นต น้าํ หนักหยานมของสุกรลูกผสมมากกวา
พันธุแท 4.8 เปอรเซ็นต อายุเมื่อน้ําหนัก 100 กิโลกรัมของสุกรลูกผสมนอยกวาของสุกรพันธุแท
6.5 เปอรเซ็นต
สัตวปก การผสมขามสัตวปกตางสายพันธุท ําใหเกิดผลตอสัตวปก ดังนี้ น้ําหนัก
แรกเกิดของไกเนื้อลูกผสมมากกวาพันธุแท เชน ไกเนือ้ ลูกผสมพื้นเมืองกับคอรนิช น้ําหนักแรก
เกิดหนัก 40 กรัม ไกพื้นเมืองน้ําหนักแรกเกิดหนัก 28.87 กรัม การใหผลผลิตของไกไขลูกผสม

สูงกวาพันธุแ ท เชน ไกไขลูกผสมพื้นเมืองกับไกพนั ธุอาหรับ ไขเฉลี่ย 75.58 ฟอง ในระยะเวลา
ไข 240 วัน ไกพื้นเมืองใหไขเฉลี่ย 61.23 ฟอง ในระยะเวลาไข 240 วัน

