บทที่ 7
พื้นฐานการปรับปรุงพันธุสตั ว
wwการปรับปรุงพันธุสัตวเกิดขึ้นมาพรอม ๆ กับการนําสัตวจากธรรมชาติมาเลี้ยง มนุษยรูจักนําสัตว
มาเลี้ยงตั้งแตยคุ กอนประวัตศิ าสตร ผลของการที่มนุษยนําสัตวจากธรรมชาติซึ่งมีชีวิตเปนอิสระมา
เลี้ยงในทีก่ ักขังจึงทําใหสัตวเชื่องและอาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่มนุษยควบคุมไดกอใหเกิดผลทาง
พันธุกรรมจากการผสมพันธุและคัดเลือกพันธุสัตว สัตวตัวใดทีแ่ ข็งแรงหรือสมบูรณกย็ อมมีโอกาส
ที่จะขยายพันธุไ ดมากกวาสัตวที่มีขนาดเล็กและออนแอ ในขณะเดียวกันมนุษยก็พยายาม คัดเลือก
สัตวที่มีลักษณะดี ตามความตองการเพื่อใชเปนพอแมพนั ธุตอไป เนื่องจากการคมนาคมในสมัยนัน้
ไมสะดวก การผสมพันธุสัตวจึงทําในกลุมเดียวกัน ทําใหสัตวแตละกลุมมีรูปรางลักษณะเหมือนกัน
มากขึ้นไมวาพอพันธุ แมพันธุ หรือลูกที่เกิดมาซึ่งเราเรียกวา พันธุ (breeds)
สัตวเลี้ยงที่มีอยูในปจจุบันมีหลายชนิด แตละชนิดมีหลายพันธุซึ่งแตละพันธุมีรูปรางลักษณะและ
คุณสมบัติที่แตกตางกันไป การกําหนดชื่อพันธุชนิดตาง ๆ มักยึดถือจากกลุมของสัตวที่มีรูปราง
ลักษณะใกลเคียงกันเปนหลัก
ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการปรับปรุงพันธุสัตว
wwการปรับปรุงพันธุสัตวในปจจุบันมักจะรวมความถึงการคัดเลือกและผสมพันธุสัตว
วัตถุประสงคก็เพื่อใหไดสัตวพันธุใหม ๆ หรือไดสัตวสายพันธุที่แข็งแรง ใหผลตอบแทนสูงและให
ผลผลิตตรงกับความตองการของตลาด ดังนั้นในประเทศที่เจริญแลวก็ไดคิดคนวิธีการปรับปรุงพันธุ
สัตวโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน การยายฝากตัวออน และการตัดตอยีน เปนตน ซึ่งในอนาคต
คาดวาวิทยาการดานการปรับปรุงพันธุสัตวก็จะดําเนินตอไปอยางไมหยุดยั้ง ตราบใดที่มนุษยยัง
ตองการบริโภคเนื้อสัตวที่มคี ุณภาพ และตองการพันธุสัตวที่ใหผลผลิตหรือผลตอบแทนสูง
รายละเอียดตาง ๆ มีดังตอไปนี้
1. ความหมายของการปรับปรุงพันธุสัตว
wwการปรับปรุงพันธุสัตว หมายถึง การใชความรูทางวิทยาศาสตรและศิลปะมาประกอบกับ
กระบวนการคัดเลือกสัตว และแผนการผสมพันธุสัตวใหไดตามวัตถุประสงคที่มุงไว อาจจะเปน
การสรางพันธุใหมขึ้นมา หรือเปนการรักษาคุณภาพพันธุเ ดิมใหคงอยูตลอดไป ในขั้นตอนของการ
ปรับปรุงพันธุสัตวนั้น นักเลีย้ งสัตวจะตองศึกษาในเรื่องพันธุของสัตวที่จะนํามาใชโดยตองคํานึงถึง
เศรษฐกิจในทองถิ่นนั้น ๆ เชนเดียวกับความอยูรอดของสัตวที่จะนํามาเลี้ยงดวยวาจะเลี้ยงไดหรือไม
และใหผลตอบแทนเปนอยางไร หากลักษณะสัตวบางประการไมเหมาะสมกับทองถิ่นนั้น ๆ ก็ตอง
มีการนําสัตวพันธุอื่นมาผสมเพื่อรวบรวมลักษณะที่ตองการเอาเขามาไวในฝูง

2. ความสําคัญของการปรับปรุงพันธุสัตว
wwโดยธรรมชาติสัตวก็มีการผสมพันธุและการคัดเลือกพันธุกันตามธรรมชาติ (natural selection)
อยูแลว ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีของการวิวัฒนาการ (evolution) แตในดานการปรับปรุงพันธุสัตวเปน
การกระทําของมนุษย ซึ่งมีจุดมุงหมายทีจ่ ะทําใหสัตวทเี่ กิดขึ้นในรุน ตอ ๆ มามีคุณภาพมากขึ้น
ดังนั้นความสําคัญของการปรับปรุงพันธุสัตว คือ ไดสัตวที่มีคุณภาพดีกวาสัตวที่อยูต ามธรรมชาติ
เกือบทุกดาน และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมซึ่งถือวาเปนความสําคัญของการปรับปรุง
พันธุสัตว (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537)
ในการผสมพันธุสัตวอยางมีระเบียบนัน้ ผูผสมจะตองเก็บขอมูลอยางละเอียด เชน รูประวัติ ความ
เปนมาของพอแม รูวัน เดือน ปเกิด รูความสามารถของสัตวทุกตัว ซึ่งเราจะเก็บขอมูลไวในสมุดคูฝูง
และในที่สุดการเก็บหลักฐานเกี่ยวกับพันธุสัตวก็เกิดขึน้ ไดมอบใหสมาคมพันธุสัตว (breed
association) เปนผูจัดทําหลักฐานตาง ๆ หลังจากสัตวตวั นั้นไดถูกรับรองจากสมาคมวาเปนสัตว
พันธุแท (pure breed) ปจจุบันจะผสมพันธุแ ทกับพันธุพื้นเมืองเพื่อใหไดลูกผสม (hybrid) ที่ใหผล
ผลิตที่ดีกวาพันธุพื้นเมืองทีม่ ีอยูเดิม
3. ประโยชนของการปรับปรุงพันธุสัตว
wwการปรับปรุงพันธุสัตวกอ ใหเกิดประโยชนตอผูที่ประกอบอาชีพเลีย้ งสัตวอยางมากมาย ทั้งนี้
เพราะการปรับปรุงพันธุสัตวนอกจากจะทําใหเกิดสัตวพนั ธุใหมและไดพันธุสัตวที่ดใี หผลผลิตตรง
กับความตองการของตลาดแลว การปรับปรุงพันธุสัตวยังกอใหเกิดการคิดคนเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อ
นํามาใชในการคัดเลือกและผสมพันธุสัตว เชน การยายฝากตัวออน และการตัดตอยีน เปนตน ซึ่ง
ประโยชนของการปรับปรุงพันธุสัตวมีดังนี้
ww 3.1 ทําใหเกิดสัตวพนั ธุใหมขึ้นมาและเหมาะสมที่จะเลี้ยงเปนการคา เชน โคพันธุแซนตา เกอร
ทรูดีส (santa gertrudis) ซึ่งเกิดจากการผสมพันธุระหวางพันธุชอรตฮอรน (shorthorn) กับพันธุบ
ราหมัน (brahman) ในอัตรา 62.5 : 37.5 เปอรเซ็นต โคเนื้อพันธุกําแพงแสนเกิดจากการผสม
ระหวางโค 3 สายพันธุ คือ โคพันธุพื้นเมืองของไทย โคพันธุอเมริกัน บราหมัน และโคพันธุชา
โรเลย ในอัตรา 25 : 25 : 50 เปอรเซ็นต เปนตน
ww 3.2 ทําใหเราไดสัตวพันธุดีเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
ww 3.3 ทําใหสัตวสามารถที่จะใหผลผลิตสูงกวาเดิมใชเวลาเลี้ยงนอยลง คาใชจายลดลง
ww 3.4 มีประสิทธิภาพในการใชอาหารสูงขึ้น
ww 3.5 ตนทุนในการเลี้ยงดูลดลง
ww 3.6 ทําใหสัตวที่มีลักษณะตรงความตองการของตลาด
ww 3.7 สัตวมีสุขภาพดี แข็งแรง มีความตานทานโรคสูง
ww 3.8 อัตราการขยายพันธุเพิ่มขึ้น

ww 3.9 ใหผลผลิตเพิ่มขึ้น
ww 3.10 ประหยัดเงินในการสั่งซื้อเนื้อสัตว
หลักเบื้องตนในการปรับปรุงสัตวตามหลักพันธุศาสตร
wwการปรับปรุงพันธุสัตวตงั้ แตอดีตจนถึงปจจุบันทําไดโดยใชความรูทางพันธุศาสตร (genetic) ซึ่ง
เปนวิทยาศาสตรสาขาหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่เมนเดล (Mendel) คนพบวา ลักษณะตาง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่อาจถายทอดติดตอกันไปชัว่ แลวชั่วเลานัน้ ถูกควบคุมโดยหนวยควบคุมลักษณะ (genetic
unit) ซึ่งเราเรียกวา ยีน (gene) และยีนหรือหนวยควบคุมลักษณะนั้นมักมีคุณสมบัติ ที่สําคัญ 2
ประการ คือ ถูกสงขามชั่ว (generation) จากพอแมไปสูลกู หลานโดยทีค่ ุณสมบัติตาง ๆ ไม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเปนศูนยกลางที่คอยควบคุมใหสิ่งมีชีวิตนัน้ ๆ มีโครงสราง
สวนประกอบ และลักษณะอืน่ ๆ สอดคลองกับลักษณะของพอแม (ไพศาล เหลาสุวรรณ, 2525) ซึ่ง
เราสามารถสรุปหลักเบื้องตนในการปรับปรุงพันธุสัตวตามหลักพันธุศาสตรไดดังนี้
1. ประวัติของเมนเดล
wwเกรเกอร เมนเดล (Gregor Mendel) นักบวชชาวออสเตรีย ไดเสนอผลงานของเขา ในที่ประชุม
ของสมาคมวิทยาศาสตรทองถิ่น ที่เมืองเบิรน (Brunn) ที่เขาอาศัยอยู ในป ค.ศ. 1866 สมาคมฯ ไดนํา
ลงพิมพในหนังสือรายงานการประชุมในปถัดมา แตผลงานของเขาไมไดรับความสนใจ เมนเดล
เสียชีวิตในป ค.ศ. 1884 ตอมาในป ค.ศ. 1900 ผลงานของเมนเดลถูกคนพบโดยนักพฤกษศาสตร 3
ทาน พรอม ๆ กัน คือ ฮิวโก เดอ ฟรีส (Hugo de Vries) ชาวฮอลแลนด คารล คอรเรนส (Carl
Correns) ชาวเยอรมัน และอีริค ฟอน เชอรมาค (Eric von Tschermak) ชาวออสเตรีย บุคคลที่ทําให
ทฤษฎีของเมนเดลไดรับการยอมรับแพรหลาย คือ นักพฤกษศาสตรชาวอังกฤษ ชื่อ วิลเลียม เบทสัน
(William Bateson) เขาเปนผูตั้งชื่อวิทยาศาสตรสาขานี้วา พันธุศาสตร (genetics) ทฤษฎีของเมนเดล
สามารถอธิบายกลไกของการถายทอดลักษณะได เมนเดลไดรับการยกยองเปนบิดาแหงวิชาพันธุ
ศาสตร (father of genetics) ในเวลาตอมา (ธาตรี จีราพันธุ, 2548) ซึ่งนักวิทยาศาสตรไดสรุปทฤษฎี
เกี่ยวกับการสืบทอดพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตขึ้นมา 3 ประการ ดังนี้
ww1.1 ลักษณะในสิ่งมีชวี ิตนั้นอาจถายทอดจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึง่ ได โดยมี “สิ่งบางอยาง”
เฉพาะลักษณะนั้น ๆ ซึ่ง “สิ่งบางอยาง” ที่เกี่ยวของกับการถายทอดลักษณะนั้น ตอมาเรียกวา ยีน
ww1.2 ยีนสําหรับถายทอดลักษณะจะมีอยูกันเปนคู ๆ (duplication)
ww1.3 ยีนที่อยูคูกันจะแยกตัว (segregate) จากกันในกระบวนการสืบพันธุและจะมา รวมกันอีก
(recombination) ในสิ่งมีชีวติ รุนตอไป
2. คําจํากัดความของคําศัพททางพันธุศาสตร
wwในการปรับปรุงพันธุสัตวนั้นผูที่ทําการคัดเลือกและผสมพันธุสัตวตองมีความรูทางพันธุศาสตร

พอสมควร ทั้งนี้เนื่องจากการคัดเลือกและผสมพันธุสัตวจะตองนําความรูทางพันธุศาสตรมาใช ผูที่
มีพื้นฐานความรูทางพันธุศาสตรดีก็มักจะดําเนินการปรับปรุงพันธุสัตวไดเร็วและไดผล ในทาง
พันธุศาสตรมีคําตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพันธุสัตวดังนี้
ww2.1 factor ในการทดลองของเมนเดล คือ ยีนในปจจุบนั นั่นเอง
ww2.2 genotype คือ องคประกอบของยีนที่เรียงตัวอยูบนโครโมโซม เราไมสามารถมองเห็นได
เปนลักษณะที่เขียนเพื่อแสดงการทํางานของยีนกลุม ยีนนีจ้ ะกอใหเกิดลักษณะตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
เชน โคมี genotype Bb จะแสดงลักษณะสีดาํ เปนตน
ww2.3 phenotype หมายถึง ลักษณะหรือคุณสมบัติตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถมองเห็น สัมผัส
หรือชั่งตวงวัดได เปนสิ่งที่มองเห็นได เชน สีขนของโค สุกรหูสกปรก ไกใหไข 300 ฟองตอป เปน
ตน
ww2.4 dominance gene หมายถึง ยีนนําลักษณะเดนหรือขม นิยมใชตวั อักษรพิมพใหญใน
ภาษาอังกฤษ เชน โคมียีน Bb ซึ่งยีน B คือ ยีนเดน นําลักษณะการมีสีดาํ ของโค
ww2.5 recessive gene หมายถึง ยีนนําลักษณะดอย นิยมใชสัญลักษณตวั อักษรอังกฤษพิมพเล็ก เชน
Bb ซึ่ง b คือ ยีนดอย นําลักษณะการมีสีแดงในโค
ww2.6 allele คือ ยีนที่มีตําแหนงบน homologous chromosome เชน โคที่มี genotype Pp จะมี 2
Alleles คือ P และ p
ww2.7 genotypic ratio หมายถึง อัตราสวนของ genotype ที่เกิดในรุนลูกหลาน
ww2.8 phenotypic ratio หมายถึง อัตราสวนของลักษณะตาง ๆ ที่เกิดในรุนลูกหลาน
ww2.9 gamete เปนหนวยสืบพันธุ เปนเซลลที่แบงตัวแบบ meiosis ในอวัยวะสืบพันธุมีจํานวน
โครโมโซมเพียง 1 ชุด (n) ในเพศผูคือ อสุจิ (sperm) ในเพศเมียคือ ไข (ovum)
ww2.10 heterozygous genotype คือ สัตวที่มีองคประกอบของยีนที่คูตา งชนิดกัน เชน Pp , Bb , Aa
สัตวที่มียีนแบบนี้เราเรียกวาเปนลูกผสม (hybrid)
ww2.11 homozygous genotype คือ สัตวที่มีองคประกอบของยีนเหมือนกัน เชน PP , BB , AA สัตว
ที่มียีนแบบนี้เราเรียกวาเปนสัตวพันธุแท (pure breed)
ww2.12 homologous chromosome หมายถึง สภาพที่โครโมโซมเหมือนกันมาเขาคูก นั
ww2.13 locus หมายถึง จุดหรือที่ตั้งของยีนบน chromosome
3. ขบวนการสรางเซลลสืบพันธุ
wwขบวนการสรางเซลลสืบพันธุในสัตวชนั้ สูง มีอยู 2 ขบวนการคือ ขบวนการสรางเซลลสืบพันธุ
เพศผู และขบวนการสรางเซลลสืบพันธุเพศเมีย เซลลสืบพันธุในเพศผู คือ อสุจิ เซลลสืบพันธุใน
เพศเมีย คือ ไข (ภาพที่ 7.1) ซึ่งขบวนการสรางเซลลสืบพันธุมีดังนี้

ww3.1 ขบวนการสรางอสุจิหรือเซลลสืบพันธุเพศผู (spermatogenesis) เกิดขึน้ ที่อัณฑะ (testis)
บริเวณทอผลิตอสุจิ (seminiferous tubules) โดยเริ่มจากเซลลอสุจิเริ่มตน (spermatogonia) ที่มีมา
ตั้งแตเปนตัวออนในครรภแม เมื่อลูกสัตวเพศผูเจริญเติบโตขึ้น เซลลอสุจิเริ่มตนก็จะแบงเซลลแบบ
ไมโตซิสเพิ่มจํานวนมากขึ้น เมื่อสัตวถึงวัยหนุมหรือวัยผสมพันธุ (puberty) ฮอรโมนเพศผูเริ่ม
ทํางาน ขบวนการสรางอสุจิก็จะเกิดขึน้ โดยเซลลอสุจิเริ่มตนจะเจริญพัฒนาตัวมาเปนเซลล- สเปอร
มาโทไซตขั้นตน (primary spermatocyte) ซึ่งมีจํานวนโครโมโซม 2 ชุด (2n) จากนั้นเซลลสเปอรมา
โทไซตขั้นตนจะทําการแบงเซลลแบบไมโอซิส ลดจํานวนโครโมโซมลงเหลือครึ่งหนึ่ง (n) พรอม
กับอาศัยขบวนการเจริญพัฒนา (growth and differentiation) จนในทีส่ ุดก็จะไดตวั อสุจิที่สมบูรณ
(spermatozoa) ขบวนการสรางอสุจิในมนุษยใชเวลาประมาณ 64 วัน ในสุกรใชเวลาประมาณ 60 วัน
(ดํารง กิตติชัยศรี และคนอื่น ๆ, 2546)
ww3.2 ขบวนการสรางไข (oogenesis) เกิดขึ้นที่รังไข (ovary) บริเวณรังไขชั้นนอก (cortex of
ovary) โดยเริ่มจากเซลลไขเริ่มตน (oogonia) ที่มีมาตั้งแตเปนตัวออนในครรภแม เมื่อลูกสัตวเพศ
เมียเจริญเติบโตขึ้น เซลลไขเริ่มตนก็จะแบงเซลลแบบไมโตซิสเพิ่มจํานวนมากขึน้ เมื่อสัตวถึงวัย
สาวหรือวัยผสมพันธุ ฮอรโมนเพศเมียเริ่มทํางาน ขบวนการสรางไขก็จะเกิดขึ้น โดยเซลลไขเริ่มตน
จะเจริญพัฒนาตัวมาเปนเซลลโอโอไซตขั้นตน (primary oocyte) ซึ่งมีจํานวนโครโมโซม 2 ชุด (2n)
จากนั้นเซลลโอโอไซตขั้นตน จะทําการแบงเซลลแบบไมโอซิสลดจํานวนโครโมโซมลงเหลือ
ครึ่งหนึ่ง (n) พรอมกับอาศัยขบวนการเจริญพัฒนา จนในที่สุดก็จะไดเซลลไขที่สมบูรณ (ovum) ใน
มนุษยขบวนการนี้ใชเวลาประมาณ 28 วัน โดยจะเกิดขึ้นเปนวงรอบตอเนื่องกันไปเชนเดียวกับ
วงรอบการมีระดู (menstruation) (ธาตรี จีราพันธุ, 2548)

ภาพที่ 7.1 วงจรชีวิตของสัตว
ที่มา (จรัส สวางทัพ, 2539, หนา 90)
4. โครโมโซมและยีน (chromosome and gene)
wwโครโมโซมและยีนถือวาเปนหนวยของพันธุกรรมที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต ในสัตวแตละชนิดจะมี
จํานวนโครโมโซมและยีนแตกตางกันออกไป ซึ่งตามปกติแลวโครโมโซมและยีนจะอยูกันเปนคู ๆ
ในสัตวปกติ และจะแยกออกจากกันเมื่อเขาสูขบวนการสรางเซลลสืบพันธุ ซึ่งสามารถอธิบาย
รายละเอียดไดดังนี้
ww4.1 โครโมโซม โครโมโซมเปนองคประกอบที่สําคัญของเซลลอยูภายในนิวเคลียส (nucleus)
ของเซลลทําหนาที่ถายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต โครโมโซมมีองคประกอบหลัก คือ DNA
(deoxyribonucleic acid) ซึ่ง DNA นี้จะเปนตัวควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิตผานทางขบวนการเพิ่ม
จํานวน (duplication) ทําใหสิ่งมีชีวิตสามารถดํารงรูปรางลักษณะและคุณสมบัติของกิจกรรมตาง ๆ

ไวไดไมวาจะแบงเซลลกี่ครั้งก็ตาม โครโมโซมอยูกันเปนคู ๆ ซึ่งมีแนนอนในสัตวแตละชนิดแบง
ออกไดเปน 2 พวก คือ
ww 4.1.1 โครโมโซมรางกาย (autosome) คือ โครโมโซมที่ไมทําหนาที่เกี่ยวของกับการกําหนดเพศ
เปนโครโมโซมทั้งหมดของเซลลรางกายยกเวน sex chromosome เชน คนมีโครโมโซม 23 คู จะ
เปนโครโมโซมรางกาย 22 คู เปนตน
ww 4.1.2 โครโมโซมเพศ (sex chromosome) เปนโครโมโซมที่กําหนดเพศของสัตว มีอยู 1 คู การที่
สัตวจะเปนเพศผูหรือเพศเมียนั้น ขึ้นอยูกบั จํานวนและชนิดของโครโมโซมเพศ ซึ่งมีระบบแตกตาง
กันออกไปดังตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7.1 สัญลักษณของโครโมโซมเพศผูและเพศเมียในสัตว

ที่มา (ชวนิศนดากร วรวรรณ, 2528, หนา 37)
wwโดยทั่วไปโครโมโซม y จะมีขนาดเล็กกวา โครโมโซม x และบนโครโมโซม y จะไมมียนี
ปรากฏ จะปรากฏเฉพาะโครโมโซม x เทานั้น ในคนทีม่ ีจํานวนโครโมโซม 46 อัน ถาเปนผูชายจะมี
โครโมโซม 44 + xy ผูหญิงจะเปน 44 + xx สวนในสัตวปก เชน ไกมีโครโมโซม 78 อัน ถาเปนไก
เพศผูจะมีโครโมโซมเปน 76 + zz เพศเมียเปนเปน 76 + zw เปนตน ในเซลลรางกาย (somatic cell)
มักมีโครโมโซมในสภาพ 2n คือ โครโมโซมแตละชนิดจะมีอยูเ ปนคู ๆ หรือมีโครโมโซมอยู 2 ชุด
หรือ diploid (2n) ดังแสดงในตารางที่ 7.2 สวนหนวยสืบพันธุ (gamete) จะมีโครโมโซมอยู 1 ชุด
หรือ haploid (n) ในพืชหลายชนิดอาจมีโครโมโซมเกิน 2 ชุดก็ได เชน
ww 4.1.2.1 โครโมโซม 3 ชุด (3n) เรียกวา triploid
ww 4.1.2.2 โครโมโซม 4 ชุด (4n) เรียกวา tetraploid
ww 4.1.2.3 โครโมโซม 5 ชุด (5n) เรียกวา pentaploid

ตารางที่ 7.2 จํานวนโครโมโซมของสัตวชนิดตาง ๆ และคน

ที่มา (ชุมพล ทรงวิชา, 2542, หนา 49)
ww4.2 ยีน คือ หนวยควบคุมลักษณะ ซึ่งสามารถเคลื่อนที่หรือถายทอดจากชั่วพอแม ไปยังลูกได
wwเปนหนวยชีวภาพทีเ่ ล็กทีส่ ุดที่ควบคุมการถายทอดลักษณะตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตจากพอแมไปยัง
ลูกไดโดยผานทางขบวนการสรางเซลลสืบพันธุ ยีนอยูเปนคู ๆ บนโครโมโซม ตําแหนงดังกลาว
เรียกวา locus แตละโครโมโซมอาจมียีนหลายรอยหลายพันยีน สวนประกอบของยีนเปน
สารประกอบทางเคมี ซึ่งประกอบดวย DNA ที่เปนกรดนิวคลิอิค (nucleid acid)
การแสดงออกของยีนใด ๆ จะปรากฏออกมาในรูปลักษณะ (phenotype) การที่บุคคลใดจะมีตาสีฟา
ตาสีน้ําตาล ผมสีน้ําตาล ศีรษะลาน หรือมีความสามารถทางศิลปะอยางใดอยางหนึ่งจะมียนี ควบคุม
ลักษณะนั้นโดยเฉพาะ ในรางกายของมนุษยมียีนอยูประมาณ 40,000 ชนิด และมีจํานวนเทากันกับ
ยีนที่เคยปรากฏในชั่วบรรพบุรุษไมวาจะนับยอนกลับไปกี่ชั่วอายุก็ตาม ในสัตวยังมียนี ที่ไมตองการ
หรือยีนไมพึงประสงค หากมีในสัตวตวั ใดแลวมักจะเกิดผลเสียตามมาซึ่งไดแก
ww 4.2.1 lethal gene (ยีนมรณะ) หมายถึง ยีนที่ปรากฏในตัวออนของสัตวแลวจะทําใหตวั ออนใน
ทองตาย หรือตายตอนคลอด เชน ลักษณะ Bull dog ในลูกโค มีลักษณะขา และกระดูกสันหลังสั้น
เปนไสเลื่อน ลูกสัตวจะตายระยะ 7 – 8 เดือนของการอุมทอง
ww 4.2.2 sublethal gene หมายถึง ยีนที่ปรากฏในลูกสัตวแลวไมทําใหลกู สัตวตายในทอง แตจะตาย
หลังคลอดหรือชวงหนึ่งชวงใดของชีวิต เชน อาการโลหิตไหลไมหยุด
ww 4.2.3 nonlethal gene (detrimental gene) หมายถึง ยีนที่ปรากฏบนตัวสัตวแลวไมทําใหตาย แต
ทําใหออนแอ เปนยีนนําลักษณะอัณฑะทองแดง (cryptorchidism) ซึ่งลูกอัณฑะจะคางในชองทอง
ของลูกสุกร หรือยีนที่นําลักษณะแคระแกร็น (dwar fism) เปนตน
5. ความรูเกี่ยวกับเซลล (cells)
wwเซลล คือ หนวยเล็ก ๆ ของสิ่งมีชีวิต เมือ่ ประกอบกันหลายลานหนวยก็จะประกอบกันเปน

เนื้อเยื่อ เนื้อเยือ่ รวมกันจะเปนอวัยวะ อวัยวะหลาย ๆ อยางรวมกันก็จะกลายเปนระบบ หลาย ๆ
ระบบรวมกันก็จะเปนรางกาย ดังนั้นจะเห็นไดวาเซลลเปนองคประกอบขนาดเล็กทีส่ ุดของรางกาย
ของสิ่งมีชีวิต เซลลมี 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
ww5.1 เซลลรางกาย ไดแก เซลลของอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย เชน เซลลกลามเนื้อ เซลลผิวหนัง
เซลลทอน้ํานม เปนตน
ww5.2 เซลลสืบพันธุ ไดแก เซลลที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการสืบพันธุในสัตวเพศผูคือ อสุจิ และในสัตว
เพศเมียคือ ไข
6. การทดลองของเมนเดล
wwเมนเดลพบวา เมื่อผสมถั่วลันเตาซึ่งมีตนสูง (หรือเถายาว) กับถั่วลันเตาตนเตีย้ (เถาสั้น) ลูกรุนที่
1 จะมีตนสูงทัง้ หมด ไมวาจะใชพวกตนสูงเปนพันธุพอหรือแมก็จะใหผลเหมือนกัน เมื่อนําลูกรุน ที่
2 ผสมกันเอง จะไดตนถั่วสูงเปน 3 เทาของพวกตนเตีย้ (อัตราสวน 3 : 1) เสมอ
wwเมนเดลเรียกหนวยควบคุมลักษณะวา “แฟกเตอร” ลักษณะตาง ๆ ในพืชจะมีแฟกเตอรเฉพาะ
อยางเปนตัวควบคุม พืชตนสูงจะมีแฟกเตอรตนสูงเปนตัวควบคุม และพืชตนเตีย้ ก็จะมีแฟกเตอรตน
เตี้ยเปนตัวควบคุม การที่ลักษณะบางชนิดไมปรากฏในลูกรุนที่ 1 แตกลับปรากฏอีกในลูกรุนที่ 2
นั้น แสดงวาแฟกเตอรของลักษณะนัน้ ซอนตัวอยูและไมไดถูกทําลายไปแตอยางใด ทั้งนี้เมนเดลอธิ
บายวา แฟกเตอรที่นําลักษณะตนสูงนั้นเปนแฟกเตอรที่เดน คือ แสดงอาการขมตอลักษณะแฟก
เตอรที่นําลักษณะตนเตี้ยซึ่งเปนแฟกเตอรที่นําลักษณะดอย ทําใหลักษณะดอยไมสามารถแสดง
ออกมาหลังจากนั้นก็ไดมีผูใชคําวา ยีน แทนคําวา แฟกเตอรในเวลาตอมา
7. กฎของเมนเดล
wwกฎของเมนเดลนั้นเปนกฎพื้นฐานของวิชาพันธุศาสตรที่วาดวยการถายทอดลักษณะแยกตัวและ
รวมตัวของยีน ซึ่ง ธีระ วิสิทธิ์พานิช (2528) ไดสรุปสาระสําคัญไวดังนี้
ww 7.1 กฎขอที่ 1 ของเมนเดล กฎการแยกตัวของยีน (law of segregation of gene) กฎขอนี้กลาววา
“ลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้นถูกควบคุมโดยยีน และยีนจะปรากฏเปนคู ๆ เสมอ ในการสรางหนวย
สืบพันธุ หนวยละ 1 ยีน เมื่อมีการผสมระหวางหนวยสืบพันธุ (ไขกับสเปอรม) ยีนก็จะกลับมาอยู
เปนคู ๆ อีกเชนเดิม” ในการเขียนสัญลักษณของยีนเรามักใชอักษรภาษาอังกฤษ ยีนทีแ่ สดงลักษณะ
ขมก็แทนดวยอักษรตัวใหญ สวนยีนซึ่งควบคุมลักษณะดอยก็แทนดวยอักษร ตัวเล็ก และสรุป
เนื้อหาสาระของกฎขอที่ 1 ไวดังนี้
ww 7.1.1 ลักษณะของแตละลักษณะจะถูกบังคับโดยยีนอยางนอย 1 คู เชน ลักษณะสีดําและแดง
ของโคจะถูกบังคับโดยยีน B (สีดํา) และยีน b (สีแดง) โคที่มีสีแดงจะมียนี bb คุมอยู ในขณะที่โคสี
ดําจะมียีน BB หรือ Bb คุมอยู

ww 7.1.2 ยีนทั้งสองตัวที่มีอยูในพอแม (พอมี 1 คู , แมมี 1 คู) จะมีตวั เดียวเทานัน้ ทีถ่ ายทอดไปยังลูก
ดังนั้น ลูกจะไดรับยีนตัวหนึง่ จากพอ และไดรับยีนอีกตัวหนึ่งจากแม ซึ่งจะมาจับคูรวมกันใหมใน
ตัวลูก
ww 7.1.3 โอกาสที่ยีนแตละตัวจากพอจะมารวมกับยีนแตละตัวจากแมยอ มมีโอกาสเทา ๆ กัน เชน
พอมียีน Bb โอกาสที่ลูกจะไดรับยีน B หรือ b จากพอก็มอี ยางละ 50 เปอรเซ็นต เทากัน
ww 7.1.4 กรณีที่ยนี เปนยีนขม ลักษณะทีป่ รากฏจะเปนไปตามยีนขมนั้น ไมวาจะมียีนขมตัวเดียว
หรือ 2 ตัว เชน ลักษณะสีดําในโค (B) เปนลักษณะขม ดังนั้น โคที่มียีน BB หรือ Bb ก็จะมีสีดํา
ซึ่งสามารถเขียนแผนผังการผสมไดดังนี้

ww7.2 กฎขอที่ 2 กฎการเขาชุดอยางอิสระของยีน (law of independent assortment) การที่ยีนที่เปน
คูกันจะแยกตัวไปจับคูกันใหมในลูกนัน้ เปนไปโดยอิสระไมขึ้นแกกนั และกัน การจับคูกันใหมใน
รุนลูกไมจําเปนที่จะตองไดคูกับยีนเหมือนเดิม (ในพอแม) ทุกครั้งไป ดังนี้
ww7.2.1 เพื่อเปนการเสริมความเขาใจในกฎการแยกตัวและรวมตัวของยีนจะนําเอาการถายทอด
ลักษณะสีในโคซึ่งเปนลักษณะที่ควบคุมดวยยีนเพียงคูเดียวมาแสดง สมมตินําพอโคพันธุแทสีดํา
(คุมดวยยีนขม BB) มาผสมกับแมโคพันธุแทสีแดง (คุมดวยยีนดอย bb) ลูกชั่วแรกจะไดยนี จากฝาย
พอและแมอยางละครึ่ง คือ Bb และจะมีสีดาํ เมื่อเอาลูกชั่วแรกมาผสมกันเอง ลูกชั่วทีส่ อง จะมีทั้งโค
สีดําและสีแดงในอัตราสวน โคสีดํา 3 ตัว และสีแดง 1 ตัว

wwโคสีดําในลูกรุนที่ 2 จะเปนโคสีดําแท 1 สวน โคสีดํามียีนสีแดงแฝง 2 สวน และโคสีแดงแท 1

สวน โดยโคที่มีสีดําเมื่อดูจากภายนอกจะไมสามารถบอกไดวาตัวไหนเปนโคสีดําแทหรือมียีนสี
แดงแฝง ถาจะตองการพิสูจนก็จําเปนตองนําไปผสมพันธุตอ โดยถาเอาโคสีดําในรุนที่ 2 ไปผสมกับ
โคสีแดงแลวใหลูกสีดําหมด แสดงวาโคนัน้ เปนโคมียีนสีดําแท ถาลูก ทีไ่ ด มีทั้งโคสีดําและโคสี
แดงครึ่งตอครึ่ง โคนั้นจะเปนโคสีดําที่มียนี สีแดงแฝง
ww 7.2.2 การถายทอดตามกฎเมนเดลในกรณีที่มียีน 2 คู
ถากําหนดใหยนี
wwwwB นําลักษณะสีดํา b นําลักษณะสีแดง
wwwwP นําลักษณะไมมเี ขา p นําลักษณะมีเขา
ถาผสมโคเพศผูที่มีสีดําไมมีเขา กับเพศเมียที่มีสีแดงมีเขา จะไดการผสมดังนี้

ตารางที่ 7.3 การเขาชุดอยางอิสระของยีนตามกฎเมนเดลขอที่ 2

ที่มา (ดัดแปลงจาก จรัส สวางทัพ, 2539, หนา 100)
ตารางที่ 7.4 การแสดงออกของยีนตามกฎเมนเดลขอที่ 2

ตารางที่ 7.4 การแสดงออกของยีนตามกฎเมนเดลขอที่ 2 (ตอ)

ที่มา (ดัดแปลงจาก จรัส สวางทัพ, 2539, หนา 100)

wwอัตราสวนของ genotype จะได 1 BBPP ตอ 2 BBPp ตอ 1 BBpp ตอ 2 BbPP ตอ 4 BbPp ตอ 2
Bbpp ตอ 1 bbPP ตอ 2 bbPP ตอ 1 bbpp
อัตราสวนของ phenotype จะได 9 ดํา – ไมมีเขา ตอ 3 ดํา – มีเขา ตอ 3 แดง – ไมมีเขา ตอ 1 แดง
– มีเขา
การแสดงออกของลักษณะทางพันธุกรรม
wwการแสดงออกของลักษณะทางพันธุกรรมนั้นสัตวจะแสดงออกทางพันธุกรรมไดก็เนื่องจาก ยีน
ที่เปนตัวนําลักษณะจากพอแมไปสูลูกหลาน สัตวชนิดเดียวกันแตตางสายพันธุกนั ก็จะมียีนทีต่ างกัน
ออกไป ซึ่งจะเห็นวายีนในสัตวนั้นมีความหลากหลายมาก เมื่อมีการผสมพันธุสัตวก็จะเปนการรวม
กับยีนฝายพอและฝายแมมาไวดว ยกัน หากผสมพันธุสัตวพันธุแทพันธุเ ดียวกันลูกก็มกั จะมีลักษณะ
ไมแตกตางไปจากพอแม แตถาเราผสมพันธุสัตวตางสายพันธุกันซึ่งมียนี ตางกัน ลูกทีไ่ ด ก็มักจะมี
ลักษณะไมเหมือนพอและแมทั้งหมด แตจะมีลักษณะอยูร ะหวางพอและแม เปนตน การแสดงออก
ของลักษณะทางพันธุกรรมมีดังนี้
1. การถายทอดลักษณะที่เกิดจากยีนเพียง 1 คู
wwเมื่อมีการผสมระหวางยีนเพียงคูเดียวจะเกิดตัวออน (zygote) ได 3 genotype เชน ในยีนที่ควบคุม
สีของวัว โลกัสหนึ่งจะมี B = สีดํา , b = สีแดง วัวจะมี genotype ได 3 แบบ คือ BB , Bb และ bb
และเนื่องจากสีดําขมสีแดงจึงมี phenotype ไดเพียง 2 แบบ คือสีดํา (BB และ Bb) และสีแดง (bb) ใน
ตัวออนทั้ง 3 แบบนี้ (Bb , Bb , bb) เมื่อทําการผสมพันธุกันตอไปจะผสมไดเปน 6 แบบ คือ

2. การถายทอดลักษณะที่เกิดจากยีนหลายคู
wwการถายทอดลักษณะของสัตวนั้นไมไดมียีนเพียงคูเดียวที่จะเปนตัวถายทอดลักษณะจากพอแม
ไปสูลูกหลาน แตจะมียีนหลายคูเปนตัวถายทอดลักษณะ หากเขียนเปนตัวหนังสือแลวคงจะใชเนื้อที่
มากเปนพิเศษ ในที่นี้จะขอพูดถึงการถายทอดลักษณะที่เกิดจากยีนหลายคูใน 2 กรณี ดังนี้
ww 2.1 การผสมระหวางยีนมากกวา 1 คู เมื่อยีนเหลานัน้ ไมขึ้นแกกนั เมื่อมียีน 2 คูบน homologous
chromosome (โครโมโซมที่จับคูกันเมื่อเซลลแบงตัวแบบ meiosis) คนละคูจะมีตวั ออนได 9 ชนิด
เชน ในโค

จากหนวยสืบพันธุที่ได เราหา genotype และ phenotype ไดดังแสดงในตารางที่ 7.5
ตารางที่ 7.5 แสดง genotype และ phenotype ของลูก F1

ที่มา (ดัดแปลงจาก ดํารง กิตติชัยศรี และคนอื่น ๆ, 2546, หนา 100)
ww2.1.1 อัตราสวน genotype ของลูกรุนที่ 1 มี 9 แบบ ดังนี้
ww BBPP = 1 (ดํา – ไมมีเขา)
ww BBPp = 2 (ดํา – ไมมีเขา)
ww BbPP = 2 (ดํา – ไมมีเขา)
ww BBpp = 1 (ดํา – มีเขา)
ww BbPp = 4 (ดํา – ไมมีเขา)
ww Bbpp = 2 (ดํา – มีเขา)
ww bbPP = 1 (แดง – ไมมีเขา)
ww bbPp = 2 (แดง – ไมมีเขา)
ww bbpp = 1 (แดง – มีเขา)
ww2.1.2 อัตราสวน phenotype ของลูกรุนที่ 1 มี 4 แบบ ดังนี้
w wดํา – ไมมีเขา = 9

w wดํา – มีเขา = 3
ww แดง – ไมมีเขา = 3
ww แดง – มีเขา = 1
ww2.2 การผสมระหวางยีนมากกวา 1 คู และยีนนั้นแสดงปฏิกิริยารวมกัน (gene interaction) แสดง
ได 4 ทาง คือ
ww 2.2.1 ปฏิกิริยารวมระหวางยีนคูเดียวกัน (allelic interaction) ปฏิกิริยารวมระหวางยีนคูเดียวกัน
ในแงของการขมจะแบงได 4 แบบ คือ
ww 2.2.1.1 การขมสมบูรณ (complete dominant) ในกรณีนี้ยีนตัวที่มีอํานาจเหนือกวาจะสามารถขม
ยีนคูของมันทีม่ ีอํานาจนอยกวาไดสําเร็จ ผลก็คือเราจะเห็นแตลักษณะของยีนเดนเพียงอยางเดียว
เชน โคสีดําที่มียีน Bb จะมีสีดําเหมือนกับโคที่มียีน BB
ww 2.2.1.2 การขมไมสมบูรณ (incomplete dominant) หมายถึง สัตวทมี่ ียีนเปน heterozygous จะ
แสดงลักษณะออกมาเกือบเกา homozygous dominant แตดอยกวาเล็กนอย หรืออยูก งึ่ กลาง
ww 2.2.1.3 การขมไมลงหรือขมไมขาด (no dominant หรือ lack of dominance) หมายถึง การที่
heterozygous จะมีคุณลักษณะอยูระหวาง homozygous ทั้งสอง คอนไปทาง homozygous recessive
ตัวอยางเชน สีโรน (roan) ในวัวซึ่งมีขนสีเทาแซมสีแดง เปนตน
ww 2.2.1.4 การขมเกิน (over dominant) หมายถึง heterozygous จะมี คุณสมบัติดีกวา homozygous
ทั้ง 2 ทาง เราเรียกปรากฏการณนี้วา พลังอัดแจ (hybrid vigor หรือ heterosis)
เราเขียนแผนผังแสดงอาการขมทั้ง 4 แบบไดดังนี้

ตัวอยางของลักษณะการขมแบบ complete dominant ไดแก การผสมโคสีดํา (BB) กับโคขนสีแดง
(bb) ลูกที่ได (Bb) จะแสดงขนสีดํา เนื่องจาก B ขม b อยางสมบูรณ
ตัวอยางของลักษณะการขมแบบ incomplete dominant ไดแก การผสมกุหลาบสีแดง (RR) กับสีขาว
(rr) ไดลูก (Rr) จะมีสีชมพู
wwตัวอยางของลักษณะการขมแบบ lack of dominant เชน ในโคพันธุ shorthorn ยีน R นําลักษณะ
ขนสีแดง ยีน r นําลักษณะขนสีขาว โคที่มี genotype RR จะมีขนสีแดง โคที่มี genotype rr จะมีขนสี

ขาว แตโคที่มี genotype Rr จะมีขนสีโรน (roan) คือขนสีขาว แซมแดง
wwตัวอยางของลักษณะการขมแบบ over dominant ไดแก ไกที่มยี ีน AA จะไขดก แตไมทน ไกที่มี
ยีน aa ไขทนแตไมดก เมื่อนํามาผสมกันไดลูก Aa จะเปนไกที่ไขดกกวา aa และทนกวา AA เปนตน
ww2.2.2 ปฏิกิริยารวมระหวางยีนที่ไมใชคขู องมัน (nonallelic interaction หรือ epistasis) หรือการ
ขมขามคูของยีน ยีนบางตัวอาจไปควบคุมการแสดงออกของยีนตัวอืน่ ซึ่งไมใช คูของมัน ซึ่งจะทํา
ใหอัตราสวนของลักษณะภายนอกเปลีย่ นไป แตจะไมมอี ิทธิพลตออัตราสวนของลักษณะภายใน
เมื่อยีนตัวหนึ่งไปควบคุมการแสดงออก (ขม) ของยีนอีกตัวหนึ่งที่ไมใชคูของมันเรียกวา epistatic
gene ทั้งยีนเดนและยีนดอยสามารถขมขามคูตอยีนอื่น แตยีนดอยจะขมขามคู ไดก็ตอ เมื่ออยูใน
สภาวะ homozygous (นั่นคือ aa) ในขณะทีย่ ีนเดนจะขมขามคูไดทั้งในสภาวะ homozygous และ
heterozygous (AA หรือ Aa)
ww2.2.2.1 ในกรณีที่ยนี เดนตัวหนึ่งขมขามคูจะพบในโคและจะแสดงใหเห็นวาอะไรจะเกิดขึ้นกับ
อัตราสวน 9 : 3 : 3 : 1 ที่คาดหวังไวเมื่อไมมีการเกิดการขมขามคู
ww ถา ยีน B = สีดํา (ในโคพันธุแองกัสจะขมยีน Bs)
ww ยีน b = สีแดง (ในโคพันธุเกิรนซี , เฮียฟอรด และช็อตฮอรน)
ww ยีน Bs = สีออกดํา (blackish)
ww ยีน bs = สีไมออกดํา (non blackish)
ตัวอักษร Bs , bs ใชแทนยีนตัวเดียวและจะไมแยกจากกัน
เมื่อผสมโคเพศผูที่มียีน BbBsbs กับเพศเมียที่มียีน BbBsbs จะได หนวยสืบพันธุ (gamete) และลูก
รุนที่ 1 ดังนี้

และไดอัตราสวนของจีโนไทปและฟโนไทปของลูกรุนที่ 1 ดังแสดงในตารางที่ 7.6

ตารางที่ 7.6 จีโนไทปและฟโนไทปของลูกรุนที่ 1

ที่มา (ดัดแปลงจาก ไพศาล เหลาสุวรรณ, 2525, หนา 74)

หมายเหตุ : สีออกดํา (blackish) จะแสดงออกไดในโคที่เปน bb (สีแดง) เทานั้น โคที่มี gene B ซึ่งมี
สีดําจะครอบคลุมการแสดงออกของสีออกดําไวหมด อัตราสวนของลักษณะภายนอกจึงกลายเปน
12 : 3 : 1 แทนที่จะเปน 9 : 3 : 3 : 1

ww2.2.2.2 ในกรณีที่ยนี ดอยขมขามคู ไดแก ลักษณะเผือกถึงแมจะมียนี สีอื่น ๆ ดวยก็ตาม สัตว
เผือกจะมีสีขาว ตาสีชมพู (ตารางที่ 7.7)
wwกําหนดใหยีน C = มีสี (สีอะไรก็ได)
wwc = เผือก (ขมขามคูตอทุกสี)
wwB = สีดํา
wwb = สีช็อกโกแลต
ถาผสมสัตวที่มี genotype CcBb x CcBb

ตารางที่ 7.7 จีโนไทปและฟโนไทปของลูกรุนที่ 1

ที่มา (ดัดแปลงจาก ไพศาล เหลาสุวรรณ, 2525, หนา 75)

wwอัตราสวนลักษณะภายนอกจะได 9 สีดํา
ww3 ช็อกโกแลต
ww4 เผือก
นั่นคือ สัตวทมี่ ี genotype C_B_ จะมีสีดํา
C_bb จะมีสีช็อกโกแลต
ccB_ จะมีสีเผือก
w w2.2.3 ปฏิกิริยาของยีนตอไซโตรปลาสซึม ปฏิกิริยานี้หาตัวอยางไดยากในสัตวแตจะมีมากในพืช
ชั้นต่ํา ซึ่งสรุปบทบาทของยีนตอไซโตรปลาสซึม ไวดังนี้
w w2.2.3.1 ทําใหเกิดการกลายในไซโตรปลาสซึม
w w2.2.3.2 ควบคุมการเพิ่มจํานวนของสารในไซโตรปลาสซึม
ww 2.2.3.3 ทําใหเกิดการไวตอ CO2 ของไซโตรปลาสซึม
ww 2.2.3.4 ทํางานรวมกับวัตถุในไซโตรปลาสซึม
ww 2.2.3.5 ทําใหไซโตรปลาสซึมยอมรับหรือปฏิเสธที่จะรับโครโมโซมบางอันไวในเซลล
ww 2.2.4 ปฏิกิริยาของยีนตอสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมดียนี จะสนองผลออกมาอยางเต็มที่ เชน โค
พันธุขาว – ดํา ถาใหกินหญาอยางเดียวจะใหนมวันละ 9 กิโลกรัม แตถาใหอาหารขนดวยจะใหนม
วันละ 20 กิโลกรัม เปนตน
การผสมพันธุใ นสัตวพนั ธุเดียวกัน
การผสมพันธุในสัตวพนั ธุเดียวกันทําไดหลายวิธี ซึ่งแตละวิธีก็มีจดุ เดนจุดดอยแตกตางกันออกไป
การผสมพันธุในสัตวพนั ธุเดียวกันสวนมากจะทําใหไดความบริสุทธิ์ในสายพันธุ จะไดยนี ที่เปนยีน
คูเหมือนเพิ่มขึน้ หากทําการผสมพันธุสัตวในพันธุเดียวกันไปเปนเวลานาน ๆ การผสมพันธุในสัตว
พันธุเดียวกันมีดังนี้
1. การผสมพันธุแบบเลือดชิด (inbreeding)
wwการผสมพันธุแบบเลือดชิด คือ การผสมระหวางคูผสมที่มีความสัมพันธทางสายเลือดหรือเกี่ยว
ดองเปนเครือญาติกัน หรือมีบรรพบุรุษรวมกัน เชน พอกับลูก แมกบั ลูก พี่กับนอง ลูกพี่กับลูกนอง
เปนตน การผสมเลือดชิดจะมีผลใหลูกที่ไดจากการผสมมียีนอยูใ นสภาพ homozygous เพิ่มขึ้น การ
ผสมพันธุแบบเลือดชิดหลาย ๆ ชั่วจะทําใหลักษณะทางดานความแข็งแรง การปรับตัว ความอยูรอด
และความสมบูรณพันธุลดลง แตการผสมพันธุแบบเลือดชิดก็มีประโยชนคือ
ww1.1 ใชเพื่อรักษายีนที่นําลักษณะเดนไวในฝูงสัตว
ww1.2 ใชเพื่อใหยนี ดอยที่ไมตองการแสดงออกมาและสามารถขจัดยีนดอยที่ไมตองการทิ้งได
ww1.3 เพื่อความสามารถในการถายทอดลักษณะไปยังลูกหลาน

ww1.4 ใชสรางสายพันธุขามสายพันธุเลือดชิด เพื่อใหไดสายพันธุที่ดีเดน หรือนําสายพันธุเลือดชิด
มาผสมขามสายพันธุเพื่อคัดเลือกคูที่เหมาะสมมาผลิตลูกผสมตอไป
2. การผสมพันธุแบบสรางสายพันธุหรือในสายตระกูล (line breeding)
wwline breeding เปนการผสมเลือดชิดแบบหนึ่งซึ่งรักษาระดับความสัมพันธของบรรพบุรุษตัวใด
ตัวหนึ่งในแตละกลุมใหสูงอยูเสมอ วิธีการคือ แบงสัตวออกเปนกลุมยอย ๆ กอนและใหสัตวผสม
กันเองภายในกลุมเพื่อเพิ่มยีนคูเหมือน และใหมีสดั สวนของยีนที่มีลักษณะตามตองการของ แตละ
สายพันธุคงอยู แลวจึงนําแตละสายพันธุทตี่ องการผสมกันในชวงตอไป ทําใหยนี ที่ดขี องแตละ สาย
พันธุมีโอกาสรวมเขาดวยกัน ปจจุบันใชกนั มากในการผสมพันธุไกเพือ่ การคา
3. การผสมนอกสายสัมพันธ (Out breeding)
wwเปนการผสมพันธุสัตวพนั ธุเดียวกัน แตไมมีความสัมพันธทางสายเลือดหรือทางพันธุกรรมตอ
กันในพันธุประวัติอยางนอย 3 ชั่วขึ้นไป เราเรียกการผสมนอกสายพันธุหรืออาจจะเรียกวา single
crossing ลักษณะดอยจะเกิดขึ้นไดนอยมาก และมักจะเกิดลักษณะดีเดนเกิดขึน้ ดวย ตัวอยางเชน
เกษตรกรมีพอไกชนอยู 1 ตัว ใชผสมกับแมพันธุมาได 1 – 2 ป ก็เปลี่ยนพอพันธุตัวใหมที่ไมมี
ความสัมพันธทางสายเลือดกับพอพันธุตวั เกา หรือนําพอพันธุจากแหลงอื่นมาผสมกับแมพันธุของ
ตนเอง เปนตน
wwความมุงหมายของการผสมนอกสายพันธุก็เพื่อนําเอาลักษณะที่ดีเดนจากสัตวฝูงอื่นเขามาในฝูง
ของเรา และยังเปนการปองกันการเพิ่มสายเลือดชิดของสัตวดวย ขอควรระวัง ในการผสมแบบนี้
คือ โรคและลักษณะที่ไมตองการ การทําแบบทดสอบสัตวที่จะนํามาเขาผสมเสียกอนโดย
เปรียบเทียบกับฝูงเดิม สัตวตัวใหมที่จะนําเขามาผสมควรมีความสามารถดีกวาสัตวในฝูงของเรา
และตองใชเวลาใหสัตวตวั ใหมปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใหมไดแลวจึงทําการผสมพันธุ
4. ผลทางพันธุกรรมของการผสมแบบตาง ๆ ในสัตวพันธุเดียวกัน
ww4.1 การผสมแบบเลือดชิดมีทั้งขอดีและขอเสียดังนี้
ww4.1.1 ขอดี มีดังตอไปนี้คอื
ww 4.1.1.1 เพิ่มยีนคูเหมือนเมื่อนําไปผสมขามจะทําใหเกิดพลังอัดแจสูง
ww 4.1.1.2 ใชในการสรางสายพันธุสัตวเพือ่ หายีนทีเ่ หมาะสม
ww 4.1.1.3 สรางสัตวตระกูลใหมหรือพันธุใหม
ww 4.1.1.4 ทําใหยนี ดอยปรากฏออกมาและสามารถคัดทิ้งได
ww 4.1.2 น้ําเสีย มีดังตอไปนี้คือ
ww 4.1.2.1 ทําใหเกิดผลเสียทางดานความแข็งแรง ผลผลิต และความสมบูรณพันธุ
ww 4.1.2.2 ทําใหลักษณะที่แสดงออกภายนอกไมคอยสม่ําเสมอ

ww 4.1.2.3 ลักษณะไมดีจะเกิดขึ้นได
ww4.2 การผสมในสายตระกูลมีขอดีและขอเสียดังนี้
ww 4.2.1 ขอดี มีดังตอไปนี้คอื
ww 4.2.1.1 เพิ่มโอกาสที่จะไดลูกที่มียีนเหมือนบรรพบุรุษที่ตองการ
ww 4.2.1.2 ไดลูกหลานเหมือนตนสายพันธุที่ดีเยีย่ ม
ww 4.2.2 ขอเสีย เกิดเหมือนกับการผสมแบบเลือดชิด
ww4.3 การผสมนอกสายพันธุ มีขอดีและขอเสียดังนี้
ww 4.3.1 ขอดี มีดังตอไปนี้คอื
ww 4.3.1.1 ไดยีนตัวใหม ๆ เขามาในฝูง
ww 4.3.1.2 หลีกเลี่ยงการผสมแบบเลือดชิด
ww 4.3.1.3 ไดสัตวลักษณะที่ดีขึ้น
ww 4.3.2 ขอเสีย เกิดขึ้นนอยมาก
การผสมพันธุส ัตวระหวางพันธุ
wwการผสมพันธุสัตวระหวางพันธุ คือ ระบบการผสมพันธุสัตวซึ่งสัตวคูผสมเปนสัตวตางพันธุ
ตั้งแต 2 พันธุขึ้นไป การผสมพันธุสัตวระหวางพันธุนั้นจะเกิดผลดีหลายประการที่สาํ คัญก็คือ จะได
ยีนที่เปน heterozygous มากขึ้น สัตวจะมีรูปรางลักษณะและการใหผลผลิตดีกวาเดิม ซึ่งลูกผสมที่
ไดจะดีเดนเกินฝายพอและฝายแม ซึ่งลักษณะนี้เราเรียกวา พลังอัดแจ (hybrid vigor หรือ heterosis)
การผสมพันธุสัตวระหวางพันธุมีหลายแบบดังนี้
1. การผสมขาม (cross breeding)
wwการผสมขาม หมายถึง การผสมพันธุสัตวซึ่งสัตวคูผสมเปนสัตวคนละพันธุ หรือคนละตระกูล
เพื่อดึงเอาลักษณะทีด่ ีของแตละพันธุมาไวในตัวลูก เชน การผสมระหวางโคพื้นเมืองกับโคพันธุ
อเมริกันบราหมัน หรือการผสมโคพันธุชาโรเลยกับพันธุบ ราหมัน เปนตน การผสมขามมีหลายวิธี
ดังนี้
ww1.1 การผสมขาม 2 พันธุ (two – breeds cross) เปนการผสมเพื่อผลิตลูกในชั่วอายุที่ 1 เพื่อการคา
การผสมแบบนี้ตองการพอพันธุที่ดีเดน ในลักษณะการใหผลผลิตและแมพนั ธุที่สามารถปรับตัวเขา
กับสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี เชน การผสมพอโคบราหมันกับแมโคพันธุพื้นเมืองดังนี้

ww1.2 การผสมขาม 3 พันธุ (three – breeds cross) เปนการใชลูกผสมจากการผสมขาม 2 พันธุ มา
ผสมกันขามกับพอพันธุจากพันธุที่ 3 ลูกผสมที่ไดใหมนจี้ ะมีโอกาสที่จะรวมลักษณะดี
จากทั้ง 3 พันธุเขาดวยกัน การผสมขาม 3 พันธุ ทําไดดังนี้

ww1.3 การผสมขามสลับ (criss crossing) เปนการผสมขามพันธุที่สลับพันธุของพอพันธุในแตละ
ชั่วอายุ การผสมแบบนี้ตองการใชประโยชนจากลักษณะที่เกิดพลังอัดแจในแมพันธุลกู ผสม การ
ผสมขามสลับทําไดดังนี้

2. การผสมเพื่อเพิ่มระดับเลือดหรือยกระดับพันธุ (up grading)
wwการผสมเพื่อเพิ่มระดับเลือดหรือยกระดับพันธุ หมายถึง การนําพอพันธุสัตวพันธุด ี และเปน
พันธุแทมาผสมกับพันธุพื้นเมืองที่มีคุณภาพดอยกวา เมื่อใหลูกผสมแลวก็นําเอาลูกตัวเมียยอนไป

ผสมกับพอพันธุเดิมอีก ถาทําซ้ําหลาย ๆ ชั่วอายุ ในที่สดุ ก็จะไดสัตวที่มีระดับเลือดพันธุดีอยูเกือบ
รอยเปอรเซ็นต ซึ่งทําการผสมไดดังนี้

wwขอควรระวังคือ สัตวพันธุแทที่นํามาผสมกับลูกตัวเมียในแตละรุน (1 , 2 , 3 และ 4) จะตองเปน
คนละตัวกัน มิฉะนั้นจะกลายเปนการผสมแบบเลือดชิดหากใชพอพันธุตัวเดิม

ตัวอยางเชน เมื่อผสมพอโคพันธุโฮลสไตน ฟรีเชียน พันธุแท 100 เปอรเซ็นตกับแมพันธุพื้นเมือง
100 เปอรเซ็นต จะไดความเขมขนของสายเลือดโคโฮลสไตน ฟรีเชียน ดังตารางที่ 7.8
ตารางที่ 7.8 ระดับความเขมขนของระดับเลือดโคพันธุโฮลสไตน ฟรีเชียน

ที่มา (ดัดแปลงจาก ปราโมช ศีตะโกเศศ, 2529, หนา 69)
3. การผสมขามเหลา
wwการผสมขามเหลา หมายถึง การผสมสัตวตางชนิด (species) ซึ่งมีสัตวอยูห ลายชนิด ที่สามารถ
ผสมกันได การผสมแบบนี้ทําใหไดสัตวพนั ธุใหมเกิดขึน้ แตมีขอเสียคือลูกที่ไดจากการผสมแบบนี้
จะเปนหมันใชสืบพันธุไมได สัตวตางชนิดที่สามารถผสมไดมีดังนี้

การคัดเลือกพันธุสัตวและการตรวจสอบสายพันธุ
wwการคัดเลือกพันธุสัตวและการตรวจสอบสายพันธุเปนวิธีการที่ผูเลี้ยงสัตวทุกคนควรจะทราบ
และเรียนรูวิธกี ารปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะทั้งการคัดเลือกและการตรวจสอบสายพันธุมีความสําคัญตอ
ผลสําเร็จของอาชีพเลี้ยงสัตว หากผูเลี้ยงสัตวมีการคัดเลือกพันธุสัตวทใี่ ชเลี้ยงไดอยางถูกตองแมนยํา
ยอมสงผลตอความสําเร็จไดเปนอยางมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การคัดเลือกพันธุสัตว (selection)
wwการคัดเลือกเปนขบวนการที่สัตวตัวใดตัวหนึ่งในฝูงมีโอกาสที่จะถูกคัดเลือกไวเพื่อใหสืบพันธุ
ไปยังชั่วอายุตอ ไป การคัดเลือกพันธุเปนวิธีการอยางหนึง่ ในการปรับปรุงพันธุสัตว โดยใชรว มกับ
แผนการผสมพันธุเพื่อใหไดสัตวรุนตอ ๆ ไปมีลักษณะที่ดีตามความตองการมากยิ่งขึ้น ถาหากเราทํา
การคัดเลือกพันธุสตั วไดอยางถูกตองแมนยําแลวเราก็จะไดสัตวเลี้ยงทีใ่ หผลตอบแทนสูงในที่สุด
การคัดเลือกแบงออกเปน 2 แบบ ดังนี้
ww1.1 การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) สวนใหญจะเกี่ยวของกับการปรับตัวให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและในดานวิวัฒนาการ สัตวที่แข็งแรงจะมีโอกาสในการถายทอด
พันธุกรรมไดมากกวาพวกทีอ่ อนแอ
ww1.2 การคัดเลือกพันธุโดยมนุษย (artificial selection) เปนการคัดเลือกโดยมนุษยเพือ่ ใหได
ลักษณะตาง ๆ ตามความตองการของมนุษย โดยใชเครื่องไมเครื่องมือ และวิทยาการ สมัยใหมเขา
ชวย การคัดเลือกโดยมนุษยมักจะไดสัตวที่มีคุณภาพดี ใหผลิตผลสูงและไดผลรวดเร็วในการ
คัดเลือก
2. หลักในการคัดเลือกพันธุส ัตว
wwการคัดเลือกพันธุสัตวมหี ลักในการยึดถือใหปฏิบัติหลายประการ ผูเลี้ยงสัตวจะยึด หลักการขอ
ใดขอหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได ซึ่งหลักการคัดเลือกพันธุสัตวมีหลักการดังนี้
ww2.1 การคัดเลือกจากความสามารถของตัวมันเอง (individual selection) หรือการคัดเลือก
ความสามารถของสัตวทั้งฝูง (mass selection) การคัดเลือกแบบนีพ้ ิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏ
ภายนอกของสัตว เชน การใหผลผลิต ปริมาณน้ํานม การใหไข ฯลฯ การคัดเลือกโดยวิธีนี้ตอง
พยายามควบคุมอิทธิพลที่เกิดจากสภาพแวดลอมใหคงที่ วิธีการก็คือคัดเลือกจากสัตวที่เลี้ยงดูใน
สภาพที่ใกลเคียงกันใหมากทีส่ ุด การคัดเลือกจากความสามารถของตัวมันเองจะเกิดผลดีเมื่อ
ww2.1.1 ลักษณะที่คัดเลือกนั้นมีอัตราพันธุกรรมสูง
ww2.1.2 ลักษณะที่คัดเลือกนั้นตองปรากฏออกมาในขณะที่สัตวมีชีวติ
ww2.2 การคัดเลือกจากบันทึกประวัติ (pedigree selection) เปนการคัดเลือกโดยอาศัยพิจารณาจาก
พันธุประวัตหิ รือบันทึกพันธุป ระวัติของตนเองและของบรรพบุรุษ ดังนั้นในการคัดเลือกจึงตองมี

บันทึกพันธุประวัติสมบูรณและจะดูพนั ธุประวัติของบรรพบุรุษยอนหลัง 2 ชั่วอายุ คือ พอ แม ปู ยา
ตา ยาย ดังนี้

การคัดเลือกโดยใชพันธุประวัตจิ ะไดผลดีเมื่อ
ww2.2.1 ลักษณะทีแ่ สดงออกในเพศใดเพศหนึ่ง เชน การใหผลผลิตน้ํานม
ww2.2.2 ลักษณะที่เปนลักษณะเดน
ww2.2.3 พันธุประวัติมกี ารบันทึกอยางละเอียดถูกตอง
2.3 การคัดเลือกโดยพิจารณาจากญาติพี่นอง (relative selection) การคัดเลือกโดยวิธีนจี้ ะ
พิจารณาจากญาติพี่นอง เชน พี่นอง ลูกพี่ลกู นอง เนื่องจากเราไมสามารถใชขอ มูลบรรพบุรุษหรือ
จากลูกของสัตวตัวนั้นได การคัดเลือกสัตวโดยใชขอมูลจากญาติพี่นองจะไดผลดีคือ
ww2.3.1 ญาติพี่นองมีความใกลชิดกันมากจะใหขอมูลที่ใกลเคียงกับสัตวที่เราจะ คัดเลือกไว เชน
ลูกที่เกิดจากพอแมเดียวกันจะดีกวาสัตวทตี่ างพอแมกนั
ww2.3.2 จํานวนสัตวทเี่ ปนพี่นองกันตองมีจํานวนมาก
ww2.3.3 เปนลักษณะที่แสดงออกในเพศเดียว
2.4 การคัดเลือกโดยพิจารณาจากความสามารถของลูก (progeney selection) การคัดเลือกโดย
ความสามารถของลูกสวนใหญใชพิจารณาในการคัดเลือกสัตวพอพันธุ ความสามารถของลูกนั้นถือ
วาเปนลักษณะที่ถูกถายทอดทางกรรมพันธุจากพอสูลูกโดยตรง โดยเฉพาะลักษณะที่แสดงในเพศ
ใดเพศหนึ่งเทานั้น เชน การคัดเลือกพอพันธุโคนม โดยนําพอโคนมทีจ่ ะคัดเลือกไปผสมกับแมโค
ตัวเมียหลาย ๆ ตัว แลวดูความสามารถในการใหผลผลิตน้ํานมในลูก เพือ่ นํามาพิจารณาตัดสินใจ
ตอไป การคัดเลือกความสามารถของลูกใหผลดีเมื่อ
ww2.4.1 ลักษณะที่คัดเลือกแสดงออกในเพศใดเพศหนึ่ง
ww2.4.2 ใชในการคัดเลือกการผสมพันธุแบบสลับพอสลับแมเพื่อสรางสายพันธุใหม
3. วิธีการคัดเลือกพันธุสัตว
wwผูเลี้ยงสัตวจะใชวิธีการคัดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งนั้นจะตองพิจารณาปจจัยหลาย ๆ องคประกอบ
อาจจะเลือกใชวิธีการคัดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย ๆ วิธรี วมกันก็ได แตตองเปนวิธที ี่ใหผลดีตอผู

เลี้ยงสัตวเปนสําคัญ วิธีการคัดเลือกพันธุส ัตวทําไดดังนี้
ww3.1 การคัดเลือกทีละลักษณะ (tandem method) คัดเลือกโดยตั้งเปาหมายที่จะพิจารณาคัดเลือก
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพียงลักษณะเดียวกอน เมื่อลักษณะดังกลาวถึงเปาหมายแลวจึงทําการ
คัดเลือกลักษณะอื่น ๆ ตอไป การคัดเลือกพันธุสัตววิธีนจี้ ะไดรับผลดีเมื่อลักษณะที่ทาํ การคัดเลือก
นั้นไมมีสหสัมพันธแบบลบกับลักษณะอืน่ ๆ เชน การคัดเลือกไกไวใหมีไขฟองโต แตจะไมทําให
จํานวนไขลดลง ซึ่งถาไขลดลงก็จะทําใหการไดรับประโยชนไมมากเทาที่ควร การคัดเลือกที่ละ
ลักษณะมีขอดีและขอเสียดังนี้
ww3.1.1 ขอดี ไดแก
w w3.1.1.1 สะดวกตอการปฏิบัติ
ww 3.1.1.2 เหมาะกับลักษณะที่มีคาสหสัมพันธแบบบวก เชน สัตวที่ เจริญเติบโตเร็วมักจะมีอายุ
นอยเมื่อถึงน้ําหนักสงตลาด
ww3.1.2 ขอเสีย คือ ความกาวหนาของการปรับปรุงเปนไปอยางชา ๆ
ww3.2 การคัดเลือกพันธุสัตวทีละหลาย ๆ ลักษณะพรอม ๆ กัน (independent culling level method)
การคัดเลือกแบบนี้ทําไดโดยกําหนดระดับมาตรฐานของแตละลักษณะที่จะทําการคัดเลือกไว สัตวที่
ถูกคัดเลือกจะตองมีความสามารถสูงกวามาตรฐานที่กําหนดไว เชน กําหนดวา
ww3.2.1 การเพิ่ม น้ําหนัก/วัน ของสุกรวาตองเปน 0.50 กิโลกรัม/วัน
3.2.2 ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนอาหารเทากับ 3.00 เราก็ทําการคัดเลือกสัตวใหมีลักษณะทั้ง 2
มีคาเทากันหรือมากกวาทีเ่ รากําหนดไว การคัดเลือกวิธีนจี้ ะดีกวาวิธีแรกเพราะทําไดตั้งแต 2
ลักษณะขึ้นพรอม ๆ กัน ทําใหความกาวหนาในการปรับปรุงเปนไปอยางรวดเร็ว แตมีขอเสียคือ
สัตวที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดีมากอาจถูกคัดออกเพราะอีกลักษณะไมดี และไมสามารถใชกับ
ลักษณะที่มีคาสหสัมพันธแบบลบ
ww3.3 การคัดเลือกพันธุสัตวแบบคะแนนมาตรฐาน (index method หรือ total score) ทําไดโดยวัด
ลักษณะที่สําคัญของสัตวออกมาเปนคะแนน แลวนําผลรวมของลักษณะตาง ๆ ใชเปนเกณฑในการ
คัดเลือกเพื่อปองกันการที่สตั วบางตัวมีลกั ษณะที่สําคัญหลายอยาง แตอาจมีขอบกพรองในบาง
ลักษณะเปนการเฉลี่ยความถูกตองของลักษณะใหทั่ว ๆ กัน วิธีการนี้เปนการคัดเลือกที่ใหผลดีกวา
วิธีอื่น ๆ
4. การตรวจสอบสายพันธุ (breed evaluation or breed approvment)
wwการตรวจสอบสายพันธุ หมายถึง การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมในสัตว สัตวตัวใดที่จะถือ
เปนสัตวพนั ธุแทไดก็ตองมีการทดสอบความสามารถในการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปยัง
ลูก การตรวจสอบเพื่อรับรองวาเปนสัตวพนั ธุแท (pure breed) จะตองศึกษาลักษณะตาง ๆ ดังนี้

ww4.1 บันทึกพันธุประวัติ
ww4.2 พันธุกรรมที่ควบคุมการใหผลผลิต
ww4.3 พันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะภายนอกของสัตวแตละตัวในฝูง
ww4.4 ความสามารถในการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมใหแกลูก
ww4.5 ผลของการผสมขามกับสัตวพันธุแทพันธุอื่น ๆ
wwการตรวจสอบสายพันธุทําไดโดยนําสัตวที่จะทําการทดสอบนั้นไปผสมกับสัตว ที่มีลักษณะดอย
แท คือ มี genotype เปนยีนคูเหมือนดอย (คูยนี เปนอักษรตัวเล็กทั้งคู) เชน โคที่มีสีดําซึ่งอาจจะเปน
ดําแทหรือดําไมแทก็ได (มียนี เปน BB หรือ Bb ก็ได) เราก็นําไปผสมกับโคสีแดงแท (มียีน bb) ซึ่ง
ลักษณะการผสมจะเปนดังนี้

ถาไดลูกออกมาเปนสีดําทั้งหมดแสดงวาพอโคสีดําตัวนี้เปนโคสีดําพันธุแท

ถาผสมแลวเกิดมีลูกสีแดงเกิดขึ้นแสดงวาโคตัวผูนั้นเปนโคสีดําไมแท หรือเปนโคสีดําลูกผสม
ww4.6 ประโยชนของการตรวจสอบสายพันธุ มีดังนี้
ww 4.6.1 ทําใหทราบความบริสุทธิ์ของสายเลือด
ww 4.6.2 ทําใหทราบลักษณะภายนอกของสัตวพันธุใหม
ww 4.6.3 ใชในการผลิตสัตวพันธุใหมที่มลี ักษณะดีเดนยิ่งขึ้น
ww 4.6.4 ทําใหการปรับปรุงพันธุสัตวใหบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ

การปรับปรุงพันธุโคนม
wwโคนมที่เลี้ยงกันในสมัยกอนนั้นสวนใหญจะเปนโคนมสายเลือดอินเดีย เริ่มเลี้ยงโดยพวกแขก
เลี้ยงไวเพื่อรีดนมบริโภค แตในปจจุบนั เกษตรกรไทยเริ่มหันมาเลี้ยงโคนมเพิ่มขึ้นเนือ่ งจากให
ผลตอบแทนสูง และความตองการนมในตลาดภายในประเทศยังมีความตองการอีกมาก สามารถ
สรางรายไดใหกับเกษตรกรไดเปนอยางดี ทางดานการปรับปรุงพันธุโคนมในประเทศไทยทําได 2
ลักษณะ ดังนี้
1. การปรับปรุงพันธุโคนมสําหรับเกษตรกรเลี้ยงในชนบท
การปรับปรุงพันธุโคนมหรับเกษตรกรเลีย้ งในชนบทนั้นมักจะใชพันธุโ คนมที่มีสายเลือดอินเดีย ซึ่ง
มีลักษณะทนรอนและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของไทยไดดี สวนใหญจะใชพอพันธุเรดซินดี้
หรือซาฮิวาล นํามาผสมกับแมโคพื้นเมืองของไทย หรือไมก็ใชพอพันธุโฮลสไตน ฟรีเชียน หรือเรด
เดน มาผสมกับแมพันธุพื้นเมืองของไทยก็จะไดลูกผสมที่ใชเลี้ยงในชนบทแบบชาวบานไดดี ซึ่งมี
วิธีการปรับปรุงพันธุดังนี้
ww1.1 ใชพอพันธุเรดซินดีห้ รือซาฮิวาลผสมแมพันธุพนื้ เมืองของไทย เขียนแผนผัง การผสมได
ดังนี้

(เรดซินดี้ หรือซาฮิวาล + พันธุพื้นเมือง เทากับ 50 ตอ 50)
ww1.2 ใชพอพันธุโฮลสไตน ฟรีเชียน หรือเรดแดน ผสมกับแมพนั ธุพื้นเมืองของไทย เขียนแผนผัง
การผสมไดดังนี้

(โฮลสไตน ฟรีเชียน หรือเรดเดน + พันธุพื้นเมือง เทากับ 50 ตอ 50)

2. การปรับปรุงพันธุโคนมเพื่อเลี้ยงเปนการคา
wwการปรับปรุงพันธุโคนมเพื่อเลี้ยงเปนการคานั้นตองการไดแมโคที่ปรับตัวเขากับ สภาพแวดลอม
ของประเทศไทยไดดี และใหน้ํานมในปริมาณสูง ซึ่งสวนใหญจะเปนการปรับปรุงใหไดโคนม
ลูกผสม 3 สาย ซึ่งมีวิธีการปรับปรุงดังนี้
ww2.1 ใชพอพันธุโฮลสไตน ฟรีเชียน ผสมกับแมพนั ธุที่มีเลือดพื้นเมืองและบราหมนั 50 : 50 เขียน
แผนผังการผสมไดดงั นี้

ww2.2 ใชพอพันธุโฮลสไตน ฟรีเชียน ผสมกับแมพนั ธุที่มีเลือดพื้นเมืองและเรดซินดี้ 50 : 50 เขียน
แผนผังการผสมไดดังนี้

(โฮลสไตน ฟรีเชียน + พันธุพ ื้นเมือง + เรดซินดี้ เทากับ 50 ตอ 25 ตอ 25)
การปรับปรุงพันธุโคเนื้อ
wwโคเนื้อที่เลี้ยงกันอยูตามชนบทของประเทศไทยสวนใหญเปนโคพันธุพื้นเมืองเนื่องจากเลี้ยงงาย
ทนรอน ทนตอโรค และปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของไทยไดดี นอกจากนีย้ ังใชเปนโคสําหรับ
ใชงานไดอกี ดวย แตโคพันธุพ ื้นเมืองก็มีขอเสียคือ ตัวเล็ก และโตชา ดังนั้นรัฐบาลจึงได สั่งโคพอ
พันธุมาจากตางประเทศ การสั่งโคเนื้อจากตางประเทศเพือ่ มาใชปรับปรุงลักษณะทางการผลิต เนื้อ
ของโคพื้นเมืองสวนใหญเปนพันธุอเมริกนั บราหมัน ในป 2509 และ 2510 ก็ไดเริ่มสัง่ พันธุ แซนดา
เกอทรูดีส และพันธุซาโรเลยเขามาตามลําดับ (ปราโมทย ศีตะโกเศศ, 2529) การปรับปรุงพันธุโค
เนื้อในประเทศไทยมีแนวทางดังนี้

1. การปรับปรุงพันธุโคเนื้อเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพปานกลาง
wwการปรับปรุงพันธุโคเนื้อเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพปานกลางนั้น กรมปศุสัตวใชพอพันธุ บราหมัน
เปนหลักในการผสมเพื่อยกระดับพันธุในโคพันธุพื้นเมืองซึ่งเขียนแผนผังการผสมไดดังนี้

2. การปรับปรุงพันธุโคเนื้อเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพสูง
wwการปรับปรุงพันธุโคเนื้อเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพสูงนั้นสวนใหญตองการปรับปรุงใหไดโคเนื้อที่ให
เนื้อมาก และปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของเมืองไทยไดดี โคพันธุแทจากตางประเทศที่สั่งเขามา
เปนพอพันธุเพื่อการปรับปรุงโคเนื้อ ไดแก พันธุชาโรเลย เฮียฟอรด และแซนตาเกอร-ทรูดีส ซึ่งเปน
โคสายพันธุยุโรปที่ใหเนื้อดีมาก แตโคพวกนี้มักจะไมทนรอนจึงตองมีการผสมขามกับโคพื้นเมือง
ของไทย เพื่อใหสามารถเลี้ยงในสภาพแวดลอมของไทยได ซึ่งมีแผนการผสมเพื่อปรับปรุงพันธุโค
เนื้อดังนี้
ww2.1 ผสมขาม 3 สายพันธุ มีแผนผังการผสมดังนี้

wwการผสมแบบนี้เปนการผสมเพื่อสรางโคพันธุกําแพงแสนในปจจุบัน ซึ่งไดโคที่ใหเนื้อ
คุณภาพสูงและเลี้ยงในสภาพแวดลอมของประเทศไทยได
ww2.2 ผสมขาม 2 สายพันธุ เพื่อใหไดเนื้อคุณภาพปานกลางและเลี้ยงในชนบทของประเทศไทยได
มีแผนผังการผสมดังนี้

ลูกผสมพื้นเมืองบราหมันนีใ้ ชเลี้ยงเปนวัวเนื้อในชนบทไดดี นอกจากนี้ยังใชเปนแมพันธุเพื่อผสม
พันธุกับพันธุช าโรเลยเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพดีได
การปรับปรุงพันธุสุกร
wwสุกรพื้นเมืองของไทยเปนสุกรที่มีขนาดเล็ก สันนิษฐานวามีการสืบเชื้อสายมาจากสุกรปา สุกร
พื้นเมืองของไทย ไดแก พันธุไหหลํา พันธุควาย พันธุราด พันธุพวง และพันธุกระโดน ซึ่งมีลักษณะ
เดนคือ ลําตัวมีสีดํา ใหลูกดก ทนตอโรคและแมลง แตมขี อเสียคือ เจริญเติบโตชา และใหเนื้อ
คุณภาพต่ํา
ในป พ.ศ. 2500 ถึง 2506 ไดมีการสั่งสุกรพันธุตางประเทศเขามาเลี้ยง ไดแก ดูร็อค ลารจไวท และ
แลนเรซ และสุกรทั้ง 3 พันธุนี้ยังคงไดรับความนิยมเลี้ยงอยูในปจจุบนั ทั้งพันธุแทและลูกผสม การ
ปรับปรุงพันธุสุกรในปจจุบนั นิยมทํากันใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การผสมขามพันธุสุกร 2 สายพันธุ
การผสมขามพันธุสุกร 2 สายพันธุ ปจจุบนั ยังมีผูนยิ มทํากันอยูเนื่องจากไดลูกสุกรที่เลี้ยงงาย กิน
อาหารงาย ไดเนื้อคุณภาพปานกลาง เกษตรกรในชนบทสามารถเลี้ยงไดดีซึ่งมีแผนการผสมดังนี้

2. การผสมขามพันธุสุกร 3 สายพันธุ
wwการผสมขามพันธุสุกร 3 สายพันธุนั้น วัตถุประสงคเพื่อผลิตสุกรขุนคุณภาพสูง ใหเนื้อมาก โต
เร็ว เลี้ยงลูกเกง และปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของไทยไดดี เกษตรกรทั่วไปสามารถเลี้ยงได
สวนใหญจะใชเปนสุกรขุนเพื่อการคาในระดับฟารมขนาดใหญมแี ผนการผสมดังนี้

การผสมขามสายพันธุของสุกรพันธุแทตั้งแต 2 สายพันธุขึ้นไป wwนอกจากจะไดสุกรลูกผสมที่มี
ความแข็งแรงแลวสุกรลูกผสมที่ไดยังมีการเจริญเติบโตดีกวาสุกรพันธุแท การผสมจะเนนการ
คัดเลือกพอแมพันธุที่มีลักษณะดีเดนตางกัน คือ ฝายแมตอ งใหลูกมาก เลี้ยงลูกเกง เติบโตดี คุณภาพ
ซากดี ฝายพอตองมีการเติบโตดี คุณภาพซากดี ซึ่งผลการผสมขามตอลักษณะที่สําคัญ ในสุกรแสดง
ไวในตารางที่ 7.9

ตารางที่ 7.9 แสดงผลของการผสมขามตอลักษณะที่สําคัญในสุกร

ที่มา (สุชีพ รัตรสาร, 2519, หนา 27)
การปรับปรุงพันธุไกเนื้อและไกไข
wwการสรางสายพันธุไกเนื้อและไกไข ปจจุบันนิยมผลิตลูกผสมเพื่อการคา ทั้งนี้เพราะลูกผสมจะ
ใหผลผลิตสูง การสรางสายพันธุไกลูกผสมเพื่อการคาระบบการผสมพันธุที่นิยมใชคือ ใชระบบการ
ผสมพันธุแบบในสายตระกูล กลาวคือ ใหไกในแตละสายพันธุทําการผสมตัวเองเพื่อคัดเลือก
ลักษณะเดนในแตละสายพันธุ 3 – 4 ชั่ว เมื่อไดความบริสุทธิ์ในสายพันธุหรือลักษณะที่ตองการแลว
ก็ทําการผสมขามพันธุเพื่อดึงลักษณะที่ดีมาไวในตัวลูกผสม นอกจากนีย้ ังนําไกพันธุแทจาก
ตางประเทศมาผสมขามกับไกพื้นเมืองของไทยเพื่อสรางไกพื้นเมืองลูกผสมที่เจริญเติบโตดีกวา ไก
พื้นเมืองแตลักษณะและคุณภาพเนื้อใกลเคียงกับไกพนื้ เมืองสามารถเลี้ยงเปนการคาได การปรับปรุง
พันธุไกเนื้อและไกไขทาํ ไดดงั นี้
1. การสรางสายพันธุไกเนื้อและไกไขเพื่อการคา
wwการสรางสายพันธุไกเนื้อและไกไขเพื่อการคานั้นจะมุง เนนไปทีก่ ารใหผลผลิตเปนหลัก ในไก
เนื้อตองการไดไกเนื้อที่โตเร็ว เปลี่ยนอาหารเปนเนื้อไดดี ใชเวลาเลี้ยงในระยะสั้น ใหเนื้อมาก สวน
ไกไขจะเนนไปที่การใหไขดก และไขทนเปนหลัก การสรางสายพันธุไกเนื้อและไกไขเพื่อการคาจะ
ใชระบบการผสมแบบการผสมในสายตระกูล ซึ่งเขียนเปนแผนผังการผสมดังภาพที่ 7.2ไดดังนี้

ภาพที่ 7.2 แผนผังการผสมแบบในสายตระกูล
ที่มา (อภิชยั รัตนวราหะ และสุทัศน ศิริ, 2527, หนา 145)
2. การสรางสายพันธุไกลูกผสมพื้นเมือง
wwไกพื้นเมืองที่เลี้ยงกันตามชนบทของไทยนั้นสวนใหญจะเปนการผสมแบบเลือดชิด จึงทําใหไก
มีความออนแอตอโรค และมีขนาดตัวเล็กลง ซึ่งหลีกเลี่ยงไดโดยการผสมแบบ นอกสายสัมพันธ
หรือใชวิธีผสมทับโดยการผสมขามกับพันธุแทก็จะไดไกพื้นเมืองลูกผสมที่ทนโรคและโตเร็ว ซึ่งมี
วิธีการผสมไดดังนี้
ww2.1 การผสมขามเพื่อใหไดลูกผสม 2 สายพันธุ ทําไดดงั นี้

เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุส ัตว
wwปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการผสมพันธุและปรับปรุงพันธุสัตว เทคโนโลยี
ตางๆ ที่มนุษยนํามาใชในการปรับปรุงพันธุสัตวทุกอยางลวนทําใหเกิดประโยชนตอการปรับปรุง
พันธุสัตวทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะชวยทําใหการปรับปรุงพันธุสัตวชนิดตาง ๆ ทําไดเร็วขึ้น ประหยัดเวลา
และคาใชจาย แตสิ่งที่มนุษยผูคิดคนและนําเทคโนโลยีมาใชตองระลึกอยูเสมอวา การนําเทคโนโลยี
เหลานั้นมาใชลวนแตมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามธรรมชาติของสัตว ดังนั้นขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติตลอดจนการใชเครื่องมือตาง ๆ จะตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษ มิฉะนัน้ อาจเกิดผล
เสียหายหรืออันตรายกับสัตวได เทคโนโลยีที่นํามาใชในการปรับปรุงพันธุสัตวที่สาํ คัญ ๆ มี
ดังตอไปนี้
1. เทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว (Artificial Insemination)
wwการผสมเทียม หมายถึง การรีดเก็บน้ําเชื้อของตัวผู ทําการเจือจางแลวนําไปฉีดเขาในอวัยวะ
สืบพันธุของเพศเมียในระยะเวลาเปนสัด เพื่อใหเกิดการตั้งทองโดยไมตองใหสัตวผสมกันเองตาม
ธรรมชาติ การผสมเทียมมีการทํากันมานานแลว ซึ่งปจจุบันการผสมเทียมสัตวเปนวิธกี าร
ขยายพันธุสัตวที่นยิ มทําในสัตวแทบทุกชนิด ทั้งในโค กระบือ สุกร และสัตวปก (สุวิทย เฑียรทอง,
2536) ซึ่งการผสมเทียมสัตวมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
ww 1.1 การเก็บเชื้อตัวผู ทําไดหลายวิธี ไดแก
ww 1.1.1 ใชชองคลอดเทียม มีลักษณะเปนทรงกระบอกบุดวยยาง 2 ชั้น มีชองวางสําหรับเติมน้ําอุน

เพื่อใหอณ
ุ หภูมิของชองคลอดเทียมเทากับอุณหภูมิภายในตัวสัตว ที่ปลายกระบอก มีหลอดแกว
สําหรับเก็บน้ําเชื้อ การเก็บน้าํ เชื้อวิธีนี้ตองมีตัวลอ อาจเปนหุนหรือใชตวั ผูตอนเปนตัวลอ เมื่อสัตว
ตัวที่จะรีดน้ําเชื้อขึ้นทับตัวลอใหสอดอวัยวะเพศเขาไปในกระบอกชองคลอดเทียม สัตวก็จะหลั่ง
น้ําเชื้อออกมาไหลลงสูหลอดแกวปลายกระบอก ดังภาพที่ 7.3

ภาพที่ 7.3 ชองคลอดเทียม (artificial vagina)
ที่มา (บุญเสริม ชีวะอิสระกุล และบุญลอม ชีวะอิสระกุล, 2542, หนา 116)
w w1.1.2 ใชไฟฟากระตุน โดยการใชกระแสไฟฟาตั้งแต 3 – 30 โวลท โดยการสอดแทงสื่อไฟฟา
เขาทางทวารหนัก กลามเนื้อจะหดตัว สัตวก็จะปลอยน้ําเชื้อออกมา
ww 1.1.3 ใชการนวดหรือรีดน้ําเชื่อจากกระเปาะพักน้ําเชือ้ วิธีนี้นิยมมากในสัตวปก
ww1.2 การเตรียมน้ําเชื้อ นําน้ําเชื้อที่ไดมาเจือจางดวยตัวเจือจาง (diluter) ซึ่งประกอบดวยไขแดง
หรือนม กลีเซอรีน (glycerine) และยาปฏิชีวนะ จากนั้นนําไปเก็บไวที่อณ
ุ หภูมิ -79 องศา-เซลเซียส
เมื่อใชน้ําแข็งแหง และที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส เมื่อใชไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen)
ww1.3 การฉีดน้ําเชื้อใหกับตัวเมีย ฉีดน้ําเชือ้ เขาไปในชองคลอดของตัวเมียโดยใชเครือ่ งมือผสม
เทียม โดยปลอยเชื้อบริเวณคอมดลูก เชื้อจะเขาไปผสมกับไขบริเวณปกมดลูกตอไป ดังภาพที่ 7.4

ภาพที่ 7.4 การฉีดน้ําเชื้อเขาสูอ วัยวะเพศเมีย
ที่มา (บุญเสริม ชีวะอิสระกุล และบุญลอม ชีวะอิสระกุล, 2542, หนา 118)
wwการผสมเทียมสัตวสามารถทําใหการเพิ่มจํานวนของสัตวเปนไปไดอยางรวดเร็ว แกปญหาขนาด
ของตัวผูและตัวเมียที่มีขนาดตางกัน ไมตองขนยายพอพันธุ ปองกันโรคบางอยางจากการผสมพันธุ
ได นอกจากนีย้ ังสามารถเก็บน้ําเชื้อพอโคที่มีลักษณะดีไวไดหลายป อยางไรก็ตาม การผสมเทียม
เปนการฝนธรรมชาติของสัตว ดังนั้นผูปฏิบัติการผสมเทียมจะตองมีความชํานาญ เปนพิเศษ
มิฉะนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับสัตวได
2. เทคโนโลยีการยายฝากตัวออนในสัตว (embryo transfer)
wwการยายฝากตัวออนในสัตวมีการกระทํากันมาหลายปแลว เริ่มจากชาวอังกฤษทําในกระตายกอน
หลังจากนัน้ ก็มาทําใน โค สุกร มา เทคโนโลยีการยายฝากตัวออนนี้ทําใหสัตว ตางชนิดกันสามารถ
อุมทองตัวออนของสัตวอีกชนิดหนึ่งได เชน แมโคนมสามารถอุมทองลูกกระทิงได (บุญเสริม ชีวะ
อิสระกุล และบุญลอม ชีวะอิสระกุล, 2542) โดยขบวนการยายฝากตัวออนจะตองมีตัวให (dornor)
ซึ่งมีหนาที่ใหไข และตัวรับ (vecipient) ที่จะรับตัวออนมาตั้งทอง
wwการยายฝากตัวออนในสัตวจะชวยใหสัตวตัวทีด่ ีสามารถขยายพันธุเพิ่มจํานวนไดเร็วกวาการ
ผสมตามธรรมชาติ เชน แมโคพันธุดีถาผสมตามธรรมชาติจะใหลูกไดปละไมเกิน 1 ตัว แตถาใช
เทคโนโลยีการยายฝากตัวออนอาจจะเพิ่มจํานวนลูกไดหลายสิบตัวตอป หลักการของการยายฝาก
ตัวออน คือ ฉีดฮอรโมนใหตัวแมใหเกิดการผลิตไขมากกวาปกติ สวนตัวรับใหฉดี ฮอรโมนเพื่อให
เปนสัดและไขตกเชนกัน หลังจากนั้นทําการผสมเทียมใหกับแมโคตัวใหเพื่อใหไขเกิดการปฏิสนธิ
เมื่อไขปฏิสนธิแลวกอนที่ตวั ออนจะฝงตัวที่มดลูกใหชะลางนําตัวออนจากตัวใหออกมาคัดเลือกที่
สมบูรณแลวนําไปฝากใหกับแมตัวใหโดยวิธีการผาตัด หรือไมผาตัดก็ได แมสัตวตวั รับจะตั้งทอง

และคลอดลูกออกมามีลักษณะเหมือนแมตัวใหทุกประการ ซึ่งขั้นตอนการยายฝากตัวออนแสดงได
ดังภาพที่ 7.5

ภาพที่ 7.5 ขั้นตอนการยายฝากตัวออน
ที่มา (บุญเสริม ชีวะอิสระกุล และบุญลอม ชีวะอิสระกุล, 2542, หนา 124)
3. เทคโนโลยีการโคลนนิ่ง (cloning) สัตว
wwคําวา โคลนนิ่ง อาจจะหมายความถึง การสําเนาหรือก็อปปสัตว ถาหากเรามีสัตว ตัวหนึ่งตัวใดที่
มีลักษณะดีเดนมาก ๆ และตองการที่จะไดสัตวตัวใหมที่ดีเดนเหมือนเดิม เทคโนโลยีการโคลนนิ่ง
จะชวยได หลักการของโคลนนิ่งก็คือ การใชเซลลรางกายของสัตวตัวที่มีลักษณะดี อาจจะเปนจาก
ใบหู โคนลิ้น เตานม หรือที่อนื่ ๆ มาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ เมื่อไดเซลลที่ตองการแลวใหดูดเอา

นิวเคลียสออกจากไขของตัวรับ นําเซลลรางกายที่เลี้ยงไวเขาไปรวมตัวกับไขของตัวรับที่นํา
นิวเคลียสออก ใชไฟฟากระตุนใหเซลลตัวใหและไขตัวรับเปนหนึ่งเดียวกัน wwจากนัน้ เลี้ยงใน
อาหารเลี้ยงเชือ้ ตอจนตัวออนอยูในระยะบลาสตูลา (blastula) ก็นําไปถายฝากใหกับแมตัวรับ การอุม
ทองตามกรรมวิธีการถายฝากตัวออนลูกสัตวที่ไดจะมีรปู ราง ลักษณะ และการใหผลผลิตเหมือนกับ
แมตัวที่เก็บเซลลรางกายทุกประการ ซึ่งขั้นตอนการโคลนนิ่งสัตวมีขนั้ ตอนดังแสดงในภาพที่ 7.6

ภาพที่ 7.6 ขั้นตอนการโคลนนิ่งสัตว
ที่มา (บุญเสริม ชีวะอิสระกุล และบุญลอม ชีวะอิสระกุล, 2542, หนา 124)
บทสรุป
wwการปรับปรุงพันธุสัตวในปจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีกาวหนาไปมาก นักปรับปรุงพันธุ
สัตวไดคิดคนเทคนิควิธีมาใชสําหรับการปรับปรุงพันธุสัตว ทั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อใหไดสัตวที่
ใหผลผลิตสูงหรือตองการใหไดสัตวพันธุใ หมตามความตองการของผูผลิตและผูบริโภค อยางไรก็
ตามการปรับปรุงพันธุสัตวดว ยเทคนิควิธีใหม ๆ ในปจจุบันมักจะเปนการฝนธรรมชาติของสัตว

ถึงแมจะทําไดสําเร็จแตหากมองในแงของการลงทุนอาจจะไมคุมคาเทากับการปรับปรุงพันธุสัตว
โดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งนักปรับปรุงพันธุสัตวจะตองคํานึงถึงอยูเสมอวาวิธีการที่เรานํามาใชนั้นคุมคา
และ ไมเกิดผลเสียตอตัวสัตวหรือไม ตราบใดที่มนุษยยังไมหยุดคิดคนเทคนิควิธีในการปรับปรุง
พันธุสัตวตอไป
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