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ศักยภาพและแนวทางการใช้การคัดเลือกจีโนม
ในการปรับปรุงพันธุ์ไก่ในอนาคต
Potentiality and Approach of Using Genomic Selection for Chicken
Breeding in the Future
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บทน�ำ
เป้ า หมายของการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ (breeding
goals) ส�ำหรับไก่เนื้อ และไก่ไข่ มีความแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศวิทยา
ในแต่ละพื้นที่ รวมถึงจะต้องค�ำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์
(animal welfare) ร่วมด้วย แนวทางในการการปรับปรุง
พั นธุ ์ แ บบดั้ ง เดิ มจะใช้วิธีก ารประเมินพันธุก รรมสัต ว์
ด้วยวิธี best linear unbiased predictions (BLUP)
(Henderson, 1973) และคัดเลือกสัตว์จากค่าการผสมพันธุ์
(breeding value; EBV) หรือคัดเลือกหลายๆ ลักษณะ
พร้อมกันด้วยการสร้างดัชนีการคัดเลือก (selection index)
(มนต์ชัย, 2548) โดยใช้ข้อมูลจากลักษณะปรากฏและ
ข้อมูลพันธุ์ประวัติ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยม
และช่วยเพิม่ ความก้าวหน้าทางพันธุกรรมของลักษณะที่
คัดเลือกและช่วยให้ผลผลิตของสัตว์เพิ่มขึ้นในระยะยาว
แต่ในบางลักษณะทีม่ คี า่ อัตราพันธุกรรมต�ำ่ หรือลักษณะ
ปรากฏที่วัดได้ยาก เช่น ลักษณะที่ถูกจ�ำกัดด้วยเพศ
ลักษณะที่แสดงออกในช่วงท้ายของอายุ ลักษณะที่ต้อง
ฆ่าสัตว์ก่อนถึงจะเก็บข้อมูลลักษณะปรากฏได้ เช่น
ลักษณะคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ การใช้วิธีการ

BLUP อาจท�ำให้การประเมินพันธุกรรมมีความแม่นย�ำ
ลดลงได้ (Dekkers, 2004) ดังนั้น การปรับปรุงพันธุ์ไก่
ให้ประสบผลส�ำเร็จ นอกจากการก�ำหนดเป้าหมายของ
การปรับปรุงพันธุแ์ ล้วการเลือกใช้เครือ่ งมือในการพัฒนา
พันธุ์ไก่ จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างมากส�ำหรับการผลิต
ไก่ในประเทศไทย
แนวทางแก้ปญ
ั หาของลักษณะดังกล่าว ได้มกี าร
น�ำเทคโนโลยีทางอณูพันธุศาสตร์เข้ามาช่วย โดยการ
ศึกษาหาต�ำแหน่งของยีนหรือเครือ่ งหมายทางพันธุกรรม
(genetic markers) ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ส�ำคัญทาง
เศรษฐกิจด้วยวิธี quantitative trait loci (QTL) (Hansen
et al., 2005) ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการท�ำแผนที่
ต�ำแหน่ง QTL บนโครโมโซม (QTL mapping) อีกทั้ง
ยังมีประโยชน์ในการค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
ทีส่ นใจศึกษา (candidate gene) เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งหมาย
ทางพันธุกรรมในการคัดเลือกสัตว์ (marker-assisted
selection; MAS) ที่แม่นย�ำมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม
วิธกี าร QTL และ candidate gene ยังมีขอ้ จ�ำกัดในด้าน
เครือ่ งหมายพันธุกรรมทีศ่ กึ ษาเป็นเพียงบางส่วนของจีโนม
หรืออาจเป็นเพียงบางส่วนของยีนเท่านั้น แต่ลักษณะ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดอ�ำนาจเจริญ 37000
Mahidol University Amnatcharoen Campus, Amnatcharoen, 37000
2
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002
* Corresponding author: neungrutai.pro@mahidol.ac.th
1

628
ที่ ส� ำ คั ญ ทางเศรษฐกิ จ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ลั ก ษณะเชิ ง
ปริ ม าณที่ ถู ก ควบคุ ม ด้ ว ยยี น หลายคู ่ (polygene)
ดังนัน้ การทีจ่ ะตรวจพบต�ำแหน่งของเครือ่ งหมายพันธุกรรม
ที่มีอิทธิพลสูง (major gene effect) ต่อลักษณะนั้น
จึงพบได้ไม่ง่ายนัก อีกทั้ง QTL marker ยังน�ำไปใช้ได้
ค่ อ นข้ า งยากและลงทุ น สู ง ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ท าง
อณูพนั ธุศาสตร์มคี วามก้าวหน้ามากยิง่ ขึน้ ท�ำให้สามารถ
ตรวจสอบจีโนไทป์หรือจุด SNPs ของสัตว์ได้ทั้งจีโนม
(genome wide) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้มีการศึกษา
การประยุกต์ใช้ข้อมูล SNPs มาใช้ร่วมกับการประเมิน
ค่า EBV ท�ำให้มีความแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ยังสามารถคัดเลือกสัตว์ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย (Wolc et
al., 2011a) อีกทั้งยังสามารถลดการเกิดอัตราเลือดชิด
ได้อกี ด้วย (Daetwyler et al., 2007) ซึง่ ผูท้ รี่ เิ ริม่ แนวคิดนี้
คือ Meuwissen et al. (2001) ได้เสนอการคัดเลือกสัตว์
ที่เรียกว่า Genomic selection ซึ่งค่า EBV ที่ได้จากการ
ประเมินด้วยวิธดี งั กล่าวจะเรียกว่า genomic estimated
breeding value (GEBV) ซึ่งมีการใช้ครั้งแรกในโคนม
(Hayes et al., 2009) นอกจากนีข้ อ้ มูล SNPs ยังมีประโยชน์
ในการศึกษาหายีนที่ควบคุมหรือเกี่ยวข้องกับลักษณะ
ที่สนใจด้วยวิธีการ genome wide association study
(GWAS) ได้อกี ทางหนึง่ (Gu et al., 2011) ดังนัน้ บทความ
ฉบั บ นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น� ำ เสนอแนวทางใหม่
ส�ำหรับการปรับปรุงพันธุไ์ ก่ โดยการบูรณาการเทคโนโลยี
ทางด้านอณูพันธุศาสตร์ร่วมกับการประเมินพันธุกรรม
ที่ เ รี ย กว่ า genomic selection ตลอดจนวิ เ คราะห์
แนวทางในการประยุกต์ใช้ genomic selection เพื่อใช้
ในการปรับปรุงพันธุกรรมไก่ของไทยในอนาคต
การใช้เทคโนโลยีทางอณูพันธุศาสตร์ (Molecular
breeding) ในการปรับปรุงพันธุ์ไก่
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ท างอณู พั น ธุ ศ าสตร์ หรื อ
พันธุศาสตร์ในระดับโมเลกุล (molecular genetic)
ท�ำให้ทราบได้ว่าจีโนมของไก่ประกอบด้วย โครโมโซม
ทั้งหมด 39 คู่ (78 แท่ง) แบ่งเป็นโครโมโซมขนาดใหญ่
(macrochromosomes) 8 คู ่ โครโมโซมขนาดเล็ ก
(microchromosomes) 30 คู่ และโครโมโซมเพศ (sex
chromosome) อีก 1 คู่ (Z และ W) โดยไก่มีขนาดจี
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โนมประมาณ 1.2x109 คู่เบส (base pairs) และมีความ
ยาวโดยประมาณ 4,000 cM (Groenen et al., 2000)
ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีทางอณูพันธุศาสตร์ จึงสามารถ
ศึกษาหาเครื่องหมายโมเลกุล (molecular markers/
genetic markers) ทีเ่ ป็นเครือ่ งหมายทางพันธุกรรมหรือ
ตัวบ่งชี้ที่มีความเฉพาะเจาะจง สามารถน�ำมาใช้แยก
ความแตกต่ า งทางพั น ธุ ก รรมและสามารถถ่ า ยทอด
ลั ก ษณะนั้ น ๆ ไปยั ง รุ ่ น ลู ก ได้ และเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี
ความแม่นย�ำในการคัดเลือกเพราะเป็นการคัดเลือกจาก
จีโนไทป์ (genotype) โดยตรง (Beuzen et al., 2000)
Marker Assisted Selection (MAS)
เครื่องหมายทางพันธุกรรมหลักคือ เครื่องหมาย
ดีเอ็นเอ (DNA markers) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
คื อ เครื่ อ งหมายดี เ อ็ น เอที่ ท ราบต� ำ แหน่ ง และหน้ า ที่
ของยีน และเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เป็นเพียงชิ้นส่วนของ
ดีเอ็นเอ เช่น การใช้เครือ่ งหมาย microsatellites, randomly
amplified polymorphic DNA (RAPD), amplified
fragment length polymorphisms (AFLP), restriction
fragment length polymorphism (RFLPs), single
Nucleotide Polymorphism (SNPs ) เป็นต้น (Dodgson
et al., 1997; Beuzen et al., 2000; Emara and Kim,
2003) โดย genetic markers ที่ใช้ในการคัดเลือกสัตว์มี
3 ชนิด ได้แก่ 1) direct markers (functional mutation)
2) LD markers หรือ linkage disequilibrium markers
และ 3) LE markers หรือ linkage equilibrium markers
(Dekkers, 2004) กลยุทธ์ในการใช้ข้อมูล MAS ในการ
คัดเลือกสัตว์สามารถท�ำได้ 3 วิธี ได้แก่ 1) การคัดเลือก
จากข้ อ มู ล molecular score เพี ย งอย่ า งเดี ย ว
2) การคัดเลือกจากข้อมูล molecular score แล้วตามด้วย
การคัดเลือกจากข้อมูลลักษณะปรากฏ และ 3) การสร้าง
ดัชนีการคัดเลือก (selection index) จากข้อมูล molecular
score ร่วมกับข้อมูลลักษณะปรากฏ (Dekkers and
Hospital, 2002) ซึ่งวิธีการค้นหาเครื่องหมายโมเลกุล
ที่ควบคุมลักษณะเชิงปริมาณที่ผ่านมามีวิธีที่นิยม 2 วิธี
ได้แก่ genome wide searches หรือ quantitative
trait loci (QTL) และ candidate gene approaches
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Quantitative trait loci (QTL) กับการปรับปรุงพันธุ์ไก่
ลั ก ษณะที่ ส� ำ คั ญ ทางเศรษฐกิ จ ส่ ว นใหญ่
เป็นลักษณะเชิงปริมาณที่ถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่
โดยยี น แต่ ล ะคู ่ นั้ น จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ลั ก ษณะมากน้ อ ย
แตกต่างกันไป การหาว่ายีนใดบ้างทีม่ ผี ลต่อลักษณะนัน้
ท� ำ ได้ ย าก ดั ง นั้ น ที่ ผ ่ า นมาจึ ง มี ก ารศึ ก ษา genome
scan เพื่อหาต�ำแหน่ง QTL ซึ่งเป็นต�ำแหน่งที่ควบคุม
ลักษณะปริมาณ คือ สามารถระบุต�ำแหน่งและที่ตั้งของ
ยีนที่ควบคุมลักษณะเชิงปริมาณหรือลักษณะที่ส�ำคัญ
ทางเศรษฐกิจได้ (Koning et al., 2003; Nones et al.,
2005) ซึ่งการศึกษา QTL คือ การหาความสัมพันธ์ของ
เครื่องหมายพันธุกรรม (genetic marker) ที่มีผลต่อ
ลักษณะที่สนใจศึกษา โดยความสัมพันธ์ของ genetic
marker กับลักษณะ อาจมีการเกิด genetic linkage
แบบ LD marker ที่สามารถใช้ข้ามครอบครัวได้ หรือ LE
marker ที่ใช้ได้เฉพาะในบางครอบครัวเท่านั้น ปัจจุบัน
มีการรายงานจ�ำนวน QTL ที่มีการศึกษาในไก่ ตั้งแต่ปี
1998 ถึงปี 2011 มีประมาณ 2,736 QTL โดยลักษณะ
ทีศ่ กึ ษา ได้แก่ พฤติกรรม (behavior) รูปร่าง (conformation)
ความต้านทานโรค (disease resistance) การให้ผลผลิต
และคุณภาพของไข่ (egg production and quality)
ด้านอาหาร (feeding) ด้านการเจริญเติบโต (growth)
คุณภาพเนื้อ (meat quality) ความผิดปกติที่เกี่ยวกับ
กระบวนการเมแทบอลิซมึ (metabolic disorder) รวมถึง
ลักษณะอื่นๆ โดยกลุ่มที่มีการศึกษา QTL มากที่สุดสาม
กลุ่มแรกคือ การเจริญเติบโต ความต้านทานโรค และ
การให้ผลผลิตและคุณภาพของไข่ ตามล�ำดับ (Chicken
QTLdb, 2011) อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จาก QTL
ยังมีนอ้ ย และต้องมีการวางแผนการทดลองล่วงหน้า หรือ
เลือกสัตว์ทมี่ ขี อ้ มูลทีเ่ ป็น full sib หรือ half sib ทีต่ อ้ งการ
ข้อมูลถึง 3 ชัว่ รุน่ รวมถึงจ�ำนวนตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา
ต้องการจ�ำนวนมาก (Van Kaam et al., 1999) การศึกษา
QTL ในสั ต ว์ มี ก ารออกแบบแผนการทดลองหลั ก ๆ
4 รูปแบบ คือ 1) ใช้ประชากร F2 2) ใช้ข้อมูลในรุ่นลูก
ที่ได้จากการวางแผนการผสมพันธุ์แบบ half sib sire
design 3) ใช้ข้อมูลในรุ่นลูกที่ได้จากการวางแผนการ
ผสมพันธุแ์ บบ granddaughter design และ 4) ใช้ขอ้ มูล
จากลูกผสมที่มีการผสมพันธุ์กันระหว่างสัตว์ที่มีความ
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แตกต่างกันของลักษณะทีต่ อ้ งการศึกษา QTL เข้าด้วยกัน
(divergently selection lines) (Montaldo and MezaHerrera, 1998) ส�ำหรับไก่จะนิยมใช้ขอ้ มูลจากประชากร
F1, F2 และ backcross (Abasht et al., 2006) ผลการศึกษา
QTL จะท� ำ ให้ ท ราบเพี ย งว่ า QTL ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ลักษณะนัน้ ๆ อยูท่ ตี่ ำ� แหน่งใดของโครโมโซม และมักพบ
อยู ่ ใ นหลายโครโมโซม เช่ น QTL ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
น�ำ้ หนักตัวของไก่ในแต่ละช่วงอายุจะเป็นคนละต�ำแหน่งกัน
เนื่องจากว่าการแสดงออกของน�้ำหนักตัวถูกควบคุม
ด้วยยีนคนละชุดในแต่ละช่วงของอายุ (Siwek et al.,
2004) จึงต้องมีการศึกษาต่อไปว่าตรงต�ำแหน่ง QTL นัน้
เป็นยีนใด หรือเป็นต�ำแหน่งที่อยู่ใกล้กับยีนใดที่น่าจะมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ลั ก ษณะ ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาเลื อ ก
ต�ำแหน่งของ QTL อย่างรอบคอบก่อนที่จะน�ำไปใช้
ในการคัดเลือกสัตว์ หรือใช้ในการศึกษาต่อไป
Candidate gene approach กับการปรับปรุงพันธุ์ไก่
Candidate gene คื อ ยี น ที่ มี อิ ท ธิ พ ล หรื อ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ลั ก ษณะที่ ส นใจศึ ก ษาเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ยี น
เครื่ อ งหมายในการคั ด เลื อ กตั ว สั ต ว์ โดยยี น ที่ ศึ ก ษา
อาจจะไม่มีหน้าที่ในการควบคุมลักษณะที่สนใจศึกษา
โดยตรง แต่ยีนดังกล่าวไปมีอิทธิพลต่อการแสดงออก
ของลักษณะที่สนใจศึกษา (Parmentier et al., 2001;
Kuhnlein et al., 2003) ดังนัน้ การศึกษา candidate gene
จ�ำเป็นจะต้องทราบกลไกทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะที่สนใจ วิธีศึกษา candidate gene หรือ direct
marker อาศั ย รู ป แบบของความผั น แปรหรื อ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละตัว เช่น
การเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงเบสเพี ย งหนึ่ ง เบส (single
nucleotide polymorphisms; SNPs) หรือเกิดจาก
จ�ำนวนเบสในบางต�ำแหน่งของยีนทีไ่ ม่เท่ากัน (insertion,
deletion) (Fulton, 2008) วิธีการที่ศึกษาความผันแปร
ของยี น ส่ ว นใหญ่ คื อ วิ ธี PCR, PCR- RFLP หรื อ
PCR-SSCP เป็นต้น ปัจจุบันการใช้ candidate gene
ศึกษาลักษณะที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจในไก่ เช่น
ลักษณะทางด้านการให้ผลผลิต (production traits)
ลักษณะทางการสืบพันธุ์ (reproductive traits) และ
ความต้านทานต่อโรค (disease resistance) เป็นต้น
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(Table 1) โดยมี ป ระโยชน์ เ พื่ อ ช่ ว ยในการคั ด เลื อ ก
ที่เรียกว่า Marker Assisted Selection (MAS) เช่น
ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ใช้การคัดเลือกไก่จากยีน
flavin-containing mono-oxygenase (MFO3) เพื่อ
แก้ปัญหาของกลิ่นคาวปลาในไข่ (fishy taint) (Fulton,
2008) ข้อดีของวิธีการ candidate gene คือ ลดระยะ
เวลาในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการคัดเลือกสัตว์ และ
วิธีการนี้มีความแม่นย�ำสูง สามารถน�ำมาใช้คัดเลือก

ลั ก ษณะที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ทางเศรษฐกิ จ แต่ ข ้ อ ด้ อ ย
ของวิธีการนี้คือ จะต้องใช้ต้นทุนและระยะเวลายาวนาน
กว่าที่จะสามารถตรวจพบยีนที่มีอิทธิพลต่อลักษณะ
ที่สนใจ หรือบางครั้งอาจใช้ข้อมูลจากการศึกษา QTL
เพือ่ หาต�ำแหน่งของยีนทีอ่ ยูใ่ กล้กบั marker ทีส่ มั พันธ์กบั
QTL ของลักษณะทีส่ นใจ (Hong et al., 2009) เนือ่ งจาก
ลักษณะที่ส�ำคัญทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นลักษณะ
ที่ถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่

Table 1 The candidate genes for important or economic traits in chickens
Traits
Gene* Breeds
Genotyping
method
Growth and body com-GHSR White Recessive Rock (WRR) and PCR-RFLP
position
Xinghua
Leghorn and Fayoumi
PCR-RFLP
IGFI
Leghorn, WRR, Taihe Silkies and X PCR-RFLP
cGH
Meat quality
Reproduction

References
Fang et al., 2010
Zhou et al., 2005
Nie et al., 2005

INS, IGFI Xinghua and White Plymouth Rock PCR-RFLP Lei et al., 2007
PRL
White Leghorn, Yangshan, Taihe PCR-RFLP Cui et al., 2006
Silkies, White Rock, and Nongdahe

Disease resistance
- Avian Influenza virus MxI
Commercial broiler line
PCR-RFLP Ewald et al., 2011
*GHSR = ghrelin receptors or growth hormone secretagogue receptor gene, IGFI = insulin-like growth factor
I gene, cGH = chicken growth hormone gene, INS = insulin gene, PRL = prolactin gene, MxI = Myxovirus
resistance I gene
การคัดเลือกจีโนม (Genomic Selection)
Genomic selection หรื อ Genome wide
selection เป็นวิธีการคัดเลือกสัตว์รูปแบบใหม่ที่มีการ
บูรณาการเทคโนโลยีทางด้านอณูพันธุศาสตร์ร่วมกับ
การประเมิ น พั น ธุ ก รรม โดยการใช้ ข ้ อ มู ล genomic
หรื อ ข้ อ มู ล ของความผั น แปรทางพั น ธุ ก รรมในระดั บ
nucleotide ที่ มี ก ารกระจายอยู ่ ทั่ ว ทั้ ง จี โ นมมาใช้ ใ น
การประเมินค่าการผสมพันธุ์ (breeding value; EBV)
เพือ่ คัดเลือกสัตว์ โดยมี Meuwissen et al. (2001) เป็นผูร้ เิ ริม่
แนวคิดในการประเมินค่าดังกล่าว พบว่าการคัดเลือกสัตว์
ด้วย genomic selection มีความแม่นย�ำได้สูงถึง 85%
และมีรายงานการประยุกต์ใช้ genomic selection
ครัง้ แรกในโคนม (Hayes et al., 2009; VanRaden et al.,

2009) เนื่องจากการประเมินค่า EBV จากการใช้ข้อมูล
ของ DNA ที่เป็น SNPs ในเมทริกซ์ของความสัมพันธ์
(relationship matrix) ภายใต้วิธีการของ BLUP ซึ่งอาจ
เรียกว่าเป็นวิธกี าร GBLUP (Misztal et al., 2009; Hayes
et al., 2009) และค่า EBV ที่ประมาณได้จากข้อมูลของ
จีโนมิกส์ มีชื่อเรียกที่หลากหลาย เช่น whole-genome
breeding values (GEBVs) (Avendaño et al., 2010)
หรือ genome-wide predicted breeding value (GEBV)
หรือ genomic breeding value (GEBV) เป็นต้น (Muir,
2007) และความน่าเชื่อถือของการประเมินค่า GEBV
ได้มีการทดสอบแล้วในโคนมในหลายประเทศ ได้แก่
สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และ เนเธอร์แลนด์
(Hayes et al., 2009)
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จุ ด SNPs มี ค วามส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งมากต่ อ
genomic selection เนื่องจาก SNPs เป็นการผันแปร
หรื อ การเปลี่ ย นแปลงของเบสเพี ย งหนึ่ ง เบส เช่ น
การเปลี่ยนจากเบส A ไปเป็น G, C หรือ T ในต�ำแหน่ง
นั้นก็เป็นได้ ดังนั้น SNPs จึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีความ
เกี่ยวข้องกับความแปรปรวนทางพันธุกรรม (genetic
variation) ที่สุดในจีโนม เช่น ในมนุษย์พบ SNPs 1
ต�ำแหน่ง ในทุกๆ 1,000 – 2,000 เบส หรือในบางต�ำแหน่ง
อาจพบ SNPs ได้ทกุ 300 เบส (Emara and Kim, 2003)
ซึ่งการเกิด SNPs อาจเกิดขึ้นในบริเวณของยีน ที่เป็น
ต�ำแหน่ง promoter, exon หรือ intron หรือในส่วนทีไ่ ม่ใช่
ยีน (intergenic regions) ซึ่งการเกิด SNPs ในบริเวณ
ของยี น ที่ มี ก ารถอดรหั ส ไปเป็ น กรดอะมิ โ น (coding
sequences) จะเกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบ คือ การเกิด SNPs
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการถอดรหัสไปเป็นกรดอะมิโน
หรือกรดอะมิโนยังเป็นตัวเดิม (synonymous) หรือเมื่อ
เกิด SNPs ขึ้นแล้วท�ำให้กรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไป
(non-synonymous) ซึ่งการเกิด SNPs แบบ non synonymous มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการแสดงออกของโปรตีน (protein
expression) และเป็นพื้นฐานของการแสดงออกของ
ลักษณะปรากฏต่างๆ (phenotype) ในขณะที่การเกิด
SNPs แบบ synonymous อาจมีผลต่อการแสดงออกของ
ยีนไม่มากนัก (ยกเว้นในกรณีทเี่ ป็นต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญเช่น
ต�ำแหน่ง promoter หรือต�ำแหน่งที่มีความส�ำคัญที่จะ
ท�ำให้ RNA มีความเสถียร) อย่างไรก็ตาม การเกิด SNPs
ทั้งสองรูปแบบเป็นเครื่องหมายทางพันธุกรรม (genetic
markers) ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาแผนที่ทาง
พันธุกรรม (mapping studies) (Emara and Kim, 2003)
การศึกษา Genomic selection
การตรวจสอบจีโนไทป์ (SNPs genotyping)
การศึกษาจุด SNPs สามารถท�ำได้หลายวิธี เช่น
การเปรียบเทียบล�ำดับดีเอ็นเอ (DNA sequences) ของ
สัตว์รายตัวในบางบริเวณของยีนที่ต้องการศึกษา เช่น
การท�ำ genome sequence ของไก่ท�ำให้ทราบได้ว่า
มีจุด SNPs ประมาณ 2.8 ล้านต�ำแหน่ง (International
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Chicken Polymorphism Map Consortium, 2004;
Burt, 2005) แต่วิธีนี้จะต้องใช้เครื่องมือและต้นทุนสูง
ดังนัน้ จึงมีการน�ำเสนอวิธกี ารอืน่ ๆ อีก เช่น การวิเคราะห์
จุด SNPs จากการท�ำ PCR-RFLP, single-stranded
conformational polymorphism (SSCP) (Emara
and Kim, 2003) ปัจจุบันมีการพัฒนาและใช้ DNA
microarray หรือ DNA chip ในทางการค้าเป็นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว เทคโนโลยี DNA microarray น�ำเสนอโดย Edwin
M. Southern (Heller, 2002) จุด SNPs มีความส�ำคัญ
เป็ น อย่ า งมากในการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ความแปรปรวนของ SNPs กับลักษณะที่แสดงออก
(phenotype) ดังนั้นจึงมีการศึกษา SNPs genotyping
ที่ ห ลากหลาย โดยมี วิ ธี ก ารศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม
อย่างแพร่หลาย 4 วิธี ได้แก่ 1) primer extension
(nucleotide incorporation) 2) hybridization 3) ligation
และ 4) enzymatic cleavage ปัจจุบันมี assay ส�ำหรับ
การท�ำ SNPs ประมาณ 100,000 SNPs ต่อ assay
มี ต ้ น ทุ น ประมาณ 1-10 cent/SNPs หรื อ ประมาณ
3 บาท/ต�ำแหน่ง (Kim and Misra, 2007) ในขณะทีก่ ารท�ำ
PCR มีตน้ ทุนอยูท่ ปี่ ระมาณ 200 บาท/ต�ำแหน่ง เทคโนโลยี
จีโนไทป์ (genotyping technology) ประกอบด้วย
DNA chip ที่เป็น SNPs assays ที่ศึกษาจีโนไทป์ได้สูง
ถึงครั้งละ 1 ล้าน SNPs ในเวลาอันรวดเร็ว และราคา
ได้ถูกลงมากจากอดีต บริษัทที่ท�ำ SNPs chip ในสัตว์
มีสองบริษัทที่ส�ำคัญ คือ Illunina (http://illumina.com)
และ Affymetrix (www.affymetrix.com) (Sellner et
al., 2007; Rincon et al., 2011) ประโยชน์ที่ส�ำคัญของ
การศึกษาจุด SNPs ทั่วทั้งจีโนม คือ การประเมินค่า
การผสมพันธุ์เพื่อใช้ในการคัดเลือกสัตว์ และใช้ส�ำหรับ
การท�ำ genome wide association studies ท�ำให้
สามารถทราบยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะหรือโรคที่สนใจ
ศึกษาได้ (Ragoussis, 2009) ซึ่งชุดตรวจสอบจีโนไทป์
ที่นิยมในการศึกษาจุด SNPs ได้แสดงใน Table 2 และ
ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา SNPs chip ส�ำหรับสัตว์
เศรษฐกิจ เช่น โค (Matukumalli et al., 2009) สุกร
(Ramos et al., 2009) แพะ (Magee et al., 2010)
และไก่ (Groenen et al., 2011) ซึ่ ง ได้ มี ก ารผลิ ต
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ในเชิงการค้าเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม SNPs chip
ทีม่ กี ารพัฒนาขึน้ ส�ำหรับสัตว์แต่ละชนิดอาจจะไม่เหมาะสม
มากนักส�ำหรับการน�ำไปใช้กับสัตว์ชนิดเดียวกันในทุกๆ
ประชากร เนื่องจากพบว่าอาจเกิดปฏิกิริยาร่วมระหว่าง

SNPs และสิ่งแวดล้อม (GxE interaction) เกิดขึ้นได้
(Long et al., 2008) จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
คัดเลือก SNPs ที่มีประสิทธิภาพของประชากรในแต่ละ
พื้นที่

Table 2 Main characteristics of the most popular genotype assays
Assays
Assay type
Technology basis Multiplexing
Taq Man open 5’exonuclease TaqMan probes
64-256
arrays
/ PCR
SNPlex
Oligonucleotide Capillary
24-48 plex
ligation/PCR
electrophoresis
iPlex
Primer extension MALDI-TOF
12-40 plex
Mass spectrometry
Goldengate Primer extension/ Bead array
384-1536
ligation
Genechip

Hybridization

Oligonucleotide
array

Bead array
Hybridization/
Primer extension
and ligation (I)
or single base
extension assay (II)
Source: Ragoussis (2009)
Infinium II

การประเมินค่า GEBV
การประเมิน GEBV โดยใช้ขอ้ มูล SNPs เพือ่ ใช้เป็น
genomic selection หรือเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มความ
แม่นย�ำในการคัดเลือกสัตว์ แต่ข้อจ�ำกัดที่ควรพิจารณา
ของการประเมิน GEBV เทียบกับ EBV คือ 1) จ�ำเป็นต้องมี
ข้อมูลจีโนไทป์ที่ได้จาก SNPs ที่ครอบคลุมทั้งจีโนม
ให้ได้มากที่สุด ซึ่งมีต้นทุนค่อนข้างสูงในการจีโนไทป์
สัตว์หนึ่งตัว และ 2) เทคนิคหรือโมเดลในการประเมิน
GEBV มีความซับซ้อนเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากต้องมีการน�ำ
ข้อมูลจีโนไทป์เข้าร่วมในการประเมินด้วย จึงจ�ำเป็นต้อง
ศึกษาโมเดลที่เหมาะสมในการประเมินแต่ละลักษณะ
หลักการประเมิน GEBV ส่วนใหญ่จะประเมินกับสัตว์
ทีม่ ขี อ้ มูลจีโนไทป์ และข้อมูลลักษณะปรากฏ (reference

Application
Medium custom SNP density
medium-large sample size
Medium custom SNP density
large sample size
Medium custom SNP density
large sample size
High custom or off the shelf
SNP density medium-large
sample size

10,000-1.8
million

WGA studies, of the shelf
SNP assays/ linkage analysis
small-large sample size

6,000-1.2
million

WGA studies, very high
density custom SNP studies
small-large sample size

population) บางครั้งมีการประเมิน GEBV เฉพาะสัตว์
ที่ มี ข ้ อ มู ล จี โ นไทป์ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว (evaluation
population) วิธกี ารประเมิน GEBV เริม่ จากการคัดเลือก
SNPs ที่จะใช้ร่วมในการประเมินค่า GEBV ซึ่งเกณฑ์
ในการเลือก SNPs ที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สัตว์ที่จะ
น�ำมาเข้าร่วมในการวิเคราะห์จะต้องมีข้อมูลจีโนไทป์
ขาดหายไปไม่เกิน 10% ของจ�ำนวน SNPs ที่ศึกษา
ทั้งหมด และส�ำหรับ SNPs ที่จะใช้ในการวิเคราะห์จะ
ต้องมี missing genotypes ต�่ำกว่า 10% จากจ�ำนวน
สัตว์ทั้งหมดที่ศึกษา มีความถี่อัลลีลต�่ำสุด (minor allele
frequency; MAF) ต้องไม่ต�่ำกว่า 2.5 – 5% (Biscarini
et al., 2010) และค่ า ความคาดเคลื่ อ นของความถี่
จีโนไทป์สังเกตกับค่าคาดหมายที่ค�ำนวณจากความถี่
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อัลลีล (Hardy Weinberg chi-square ()) ควรต�่ำกว่า
600 เพื่ อ เป็ น การขจั ด SNPs ที่ อ าจท� ำ ให้ เ กิ ด ความ
คลาดเคลื่อนออกไป จากนั้นจะมีการทดสอบ SNPs ที่มี
อิทธิพลต่อลักษณะที่สนใจ เพื่อใช้ในการประเมินค่า
GEBV ด้วยโมเดลต่างๆ ต่อไป เช่น ลักษณะเปอร์เซ็นต์
โปรตีนในน�ำ้ นมใช้ SNPs จ�ำนวน 4,369 ต�ำแหน่ง ในขณะที่
ลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ (fertility) ใช้ SNPs จ�ำนวน
3,090 ต�ำแหน่ง จากงานทดลองเดียวกัน (Hayes et al.,
2009) จึงเห็นได้ว่า จ�ำนวน SNPs ที่จะน�ำมาใช้ส�ำหรับ
ประเมินค่า GEBV จะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
จ�ำนวน SNPs ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะที่ท�ำการศึกษา
ว่ามีมากน้อยเพียงใด
เทคนิคทีใ่ ช้สำ� หรับการประเมิน GEBV เช่น การใช้
เทคนิค BLUP approach (Meuwissen et al., 2001;
Misztal et al., 2009) Bayesian approach (Meuwissen
et al., 2001) หรือบางครั้งอาจใช้วิธีการ regression
ร่วมกับวิธีการอื่นๆ เช่น จากการศึกษาของ Moser et al.
(2009) ได้เปรียบเทียบความแม่นย�ำของวิธีการประเมิน
ค่า GEBV ของลักษณะเปอร์เซ็นต์โปรตีนในน�้ำนม และ
profit index (Australian Selection Index, ASI) ของโคนม
วิธีการที่ใช้ ได้แก่ least squares regression (FR-LS),
Bayesian regression (Bayes-R), random regression
best linear unbiased prediction (RR-BLUP), partial
least squares regression (PLSR) และ nonparametric
support vector regression (SVR) พบว่าวิธี FR-LS
มีความแม่นย�ำต�่ำสุด ส่วนอีก 4 วิธีการ มีความแม่นย�ำ
ใกล้เคียงกันและวิธีการที่มีแนวโน้มให้ความแม่นย�ำ
ดีที่สุด คือ SVR ส�ำหรับวิธีการ BLUP Misztal et al.
(2009) ได้เสนอ Single step BLUP (ssGBLUP) เป็นการ
พัฒนาการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค BLUP แบบปกติให้
สามารถใช้ข้อมูล genomic เข้าร่วมในการประเมินค่า
การผสมพันธุ์ได้ โดยการสร้าง relationship matrix
รูปแบบใหม่ทมี่ ขี อ้ มูล genomic เข้าไปร่วมด้วย และน�ำไป
แทนที่ numerator relationship matrix (A)
ในการวิเคราะห์ BLUP ด้วยวิธีปกติ ซึ่งมีความแม่นย�ำ
ไม่แตกต่างจากการท�ำ multiple step approach หรือ
Bayesian approach แต่พบว่าการประเมินด้วยวิธีนี้
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จะต้องใช้ระยะเวลาในการประเมินมากกว่าวิธี BLUP
แบบดัง้ เดิม 2% (Aquilar et al., 2010) และการประเมิน
ด้วยวิธนี ตี้ อ้ งการเพียง prior additive genetic variance
ของลั กษณะที่ ศึกษาเท่ า นั้ น (Hayes et al., 2009)
ส�ำหรับลักษณะที่เป็น nonparametric เช่นข้อมูลที่เป็น
binary data Gonza´lez-Recio et al. (2008) ได้ศึกษา
วิธีการประเมินค่า GEBV ส�ำหรับข้อมูลอัตราการตาย
ของไก่เนื้อ 4 วิธีการ ได้แก่ F∞-metric model, kernel
regression, reproducing kernel Hilbert spaces
(RKHS) regression, และ Bayesian regression พบว่า
วิธีการ RKHS มีความแม่นย�ำมากกว่าวิธีการอื่นๆ 25
ถึง 150% ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า เพื่อให้การประเมินค่า
GEBV มีความแม่นย�ำมากที่สุด สิ่งที่ควรพิจารณา คือ
เทคนิคการประเมิน และการเลือกใช้โมเดลที่เหมาะสม
กับลักษณะของข้อมูล ซึ่งจากตัวอย่างวิธีการในการ
ประเมินค่า GEBV จะเห็นได้ว่าวิธีการ BLUP และ
Bayesian approach น่าจะมีศกั ยภาพในการประเมินค่า
GEBV
การศึกษา genome wide association study
(GWAS)
ข้อมูล SNPs chip นอกจากจะสามารถประเมิน
ค่า GEBV เพื่อใช้ในการคัดเลือกสัตว์แล้ว ยังสามารถใช้
ข้อมูลดังกล่าวมาศึกษาหาต�ำแหน่งของยีนบนโครโมโซม
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่สนใจได้ ซึ่งเป็นวิธีการที่เรียกว่า
genome wide association study (GWAS) (Johansson
et al., 2010) โดยส่วนใหญ่จะนิยมศึกษาในลักษณะที่มี
ความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ลักษณะการเจริญเติบโต
(Johansson et al., 2010; Gu et al., 2011) ลักษณะ
ผลผลิตและคุณภาพของไข่ (Liu et al., 2011) ท�ำให้
สามารถระบุต�ำแหน่งของยีนที่ควบคุมลักษณะที่สนใจ
ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น จากการศึกษาของ Gu et al.
(2011) พบว่า ยีน LIM domain-binding factor 2
(LDB2) ที่อยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 4 มีความสัมพันธ์กับ
น�ำ้ หนักตัวเป็นอย่างมาก และวิธกี ารศึกษา genome wide
association study ทีน่ ยิ มคือ การท�ำ case control study
(กลุ่มตัวอย่างที่ปกติ และกลุ่มตัวอย่างที่ถูกเหนี่ยวน�ำ
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ให้ ผิ ด ปกติ ห รื อ ลั ก ษณะที่ ต รงกั น ข้ า มกั บ กลุ ่ ม ปกติ
เพื่อศึกษายีนที่มีความแตกต่างกันของทั้งสองกลุ่มนี้
โดยยีนที่แสดงออกแตกต่างกันน่าจะเป็นยีนที่เกี่ยวข้อง
กั บ ลั ก ษณะนั้ น ๆ) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในลั ก ษณะที่
เกี่ยวข้องกับความต้านทานต่อโรคต่างๆ (Preisinger,
2010) นอกจากนี้การศึกษา GWAS ยังสามารถใช้ได้กับ
ทุกลักษณะทีม่ กี ารเก็บข้อมูลลักษณะปรากฏ โดยไม่ตอ้ ง
มีสมมติฐานล่วงหน้า (Hypothesis free) (Liu et al.,
2011) นั่นหมายถึง หากมีข้อมูล SNPs ของสัตว์ใน
ประชากร และในอนาคตมีการเก็บข้อมูลลักษณะปรากฏ
ของสั ต ว์ ดั ง กล่ า ว เช่ น ความต้ า นทานโรค การให้
ผลผลิตต่างๆ คุณภาพเนื้อ หรือด้านพฤติกรรม เราจะ
สามารถศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องลั ก ษณะกั บ SNPs
เพื่อหาต�ำแหน่งยีนที่มีอิทธิพลต่อลักษณะที่เราสนใจ
ในภายหลังได้
ศักยภาพการใช้การคัดเลือกจีโนมในการปรับปรุงพันธุ์
ความแม่นย�ำ (Accuracy)
ความแม่นย�ำของ GEBV ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
ได้แก่ 1) ระดับของ Linkage Disequilibrium (LD)
ระหว่างเครื่องหมายพันธุกรรม (marker) กับ QTL 2)
จ�ำนวนของสัตว์ที่ศึกษา (Training set, TS) 3) ค่าอัตรา
พันธุกรรมของลักษณะที่ศึกษา และ 4) การกระจายตัว
ของ QTL (Hayes et al., 2009; Brito et al., 2011) และ
5) ความถีข่ อง marker ทีใ่ ช้ในการศึกษา (Solberg et al.,
2008; Fan et al., 2010) ซึ่งความแม่นย�ำสามารถ
ประเมินได้จากค่าสหสัมพันธ์ (correlation) ระหว่าง

ค่า GEBV (estimate breeding value) ทีไ่ ด้จากประเมิน
ด้วยโมเดลต่างๆ กับ EBV (true breeding value) ทีแ่ ท้จริง
ที่ได้จากการ simulation (Muir, 2007; Calus et al.,
2008; Chen et al., 2011) ในการประเมินค่า GEBV
ของลักษณะที่มีค่าอัตราพันธุกรรมระดับต�่ำ-ปานกลาง
จะมีประสิทธิภาพสูง เพราะช่วยเพิ่มความแม่นย�ำได้
(González-Recio et al., 2009) ส�ำหรับลักษณะที่มีค่า
อัตราพันธุกรรมต�ำ่ การเพิม่ จ�ำนวนข้อมูลลักษณะปรากฏ
ที่มีทั้งหมดในพันธุ์ประวัติ รวมทั้งสัตว์ที่ไม่ได้ท�ำการ
จีโนไทป์เข้าร่วมในการประเมินด้วยจะช่วยเพิ่มความ
แม่นย�ำได้ (Hayes et al., 2009; Chen et al., 2011)
จากการศึกษาของ González-Recio et al. (2009) พบว่า
จ�ำนวน SNPs ที่ใช้มีผลต่อความแม่นย�ำ คือ ถ้าใช้ข้อมูล
SNPs ทั้งหมดที่จีโนไทป์ การประเมิน GEBV ด้วยวิธี
Bayes A หรือ Reproducing kernel Hilbert Spaces
regression (RKHS) มีความแม่นย�ำไม่แตกต่างกัน แต่เมือ่
ลดจ�ำนวน SNPs ลงให้เหลือเฉพาะ informative SNPs
วิธีการ RKHS จะมีความแม่นย�ำมากกว่า Bayes A
นัน่ แสดงให้เห็นว่าวิธกี ารทีใ่ ช้ในการประเมิน และจ�ำนวน
SNPs ที่ ใ ช้ มี ผ ลต่ อ ความแม่ น ย� ำ เป็ น อย่ า งมาก
Gonza´lez-Recio et al. (2008) พบว่า การใช้ข้อมูล
genomic เข้าร่วมในการประเมินค่า GEBV ของลักษณะ
อัตราการตายของไก่เนื้อท�ำให้มีความแม่นย�ำเพิ่มสูงขึ้น
ดังนัน้ การประเมินค่าการผสมพันธุโ์ ดยใช้ขอ้ มูลจีโนมิกส์
เข้าร่วมด้วย (GEBV) มีความแม่นย�ำสูงกว่าการประเมิน
ด้วยวิธีที่ไม่มีข้อมูลจีโนมิกส์ (EBV) (Table 3)

Table 3 The accuracy of EBV and GEBV for economic traits in chickens
Traits
Heritability
Accuracy (r)*
EBV
GEBV
Body weight at 6 weeks
0.25
0.51
0.61
Breast meat
0.29
0.34
0.51
Leg score
0.20
0.43
0.73
Food conversion rate
0.11
0.27
Egg production
0.26
~0.14
~0.30
Egg weight
0.67
~0.50
~0.59
Body weight at 42-46 weeks
0.48
~0.53
~0.60
* r = correlation between predicted and true breeding value
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ผลตอบสนองการคัดเลือก (Genetic progress)
ผลตอบสนองการคั ด เลื อ ก ( ∆G ) มี ชื่ อ เรี ย ก
ที่หลากหลาย เช่น genetic progress, genetic gain,
genetic response, genetic trend เป็นต้น การประเมินผล
ตอบสนองการคัดเลือกเป็นการประเมินถึงการตอบสนอง
ทางพันธุกรรมในระดับที่มีการถ่ายทอดอย่างแท้จริง
ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ผลตอบสนองการคั ด เลื อ ก
ในการใช้ GEBV ในการคัดเลือกสัตว์ เช่น ความแม่นย�ำ
generation interval (Schaeffer, 2006; Daetwyler et al.,
2007) แม้ว่าการคัดเลือกสัตว์ด้วยวิธีดั้งเดิม จะมีความ
แม่นย�ำ และ ∆G เพิ่มขึ้นแต่ส่งผลให้อัตราเลือดชิด
เพิ่มสูงขึ้นได้อีกด้วย การใช้ค่า GEBV ในการคัดเลือก
สัตว์จะไม่สง่ ผลกระทบต่ออัตราเลือดชิด เนือ่ งจากการใช้
genomic selection ช่วยเพิม่ ความแม่นย�ำในการประเมิน
ส่วนของ Mendelian sampling term ที่ส่งผลให้พบ
ความแตกต่างภายในครอบครัว จึงลดการคัดเลือกสัตว์
ทีเ่ ป็นพีน่ อ้ งกัน (lower coselection of sibs) ท�ำให้ไม่สง่ ผล
ต่ออัตราเลือดชิด (Daetwyler et al., 2007) อีกทั้งยัง
ช่วยลด generation interval โดยการคัดเลือกด้วย
วิธีดั้งเดิมในไก่มี generation interval ประมาณ 1 ปี
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แต่การคัดเลือกด้วยวิธี genomic selection จะลดลงเหลือ
เพียง 6 เดือน (Wolc et al., 2011a) นอกจากนี้ Dekkers
(2007) ได้แสดงให้เห็นว่าการใช้ข้อมูลจีโนมิกส์ร่วมกับ
การประเมินค่า EBV ในลักษณะทีม่ คี า่ อัตราพันธุกรรมสูง
(h2=0.4) จะท�ำให้ผลตอบสนองการคัดเลือกเพิ่มสูงขึ้น
จากการใช้ข้อมูลลักษณะปรากฏเพียงอย่างเดียว 60%
และลักษณะทีม่ คี า่ อัตราพันธุกรรมต�ำ่ (h2=0.1) จะท�ำให้
ผลตอบสนองการคัดเลือกเพิ่มสูงขึ้นจากการใช้ข้อมูล
ลักษณะปรากฏเพียงอย่างเดียว 120% (Figure 1) ดังนัน้
ความแม่นย�ำและค่าอัตราพันธุกรรมเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ
ทีส่ ง่ ผลต่อผลตอบสนองการคัดเลือก โดยลักษณะทีม่ คี า่
อัตราพันธุกรรมต�่ำจะมีการตอบสนองการคัดเลือกได้ดี
กว่าค่าอัตราพันธุกรรมสูง นอกจากนี้ Dekkers (2007)
ยังแสดงให้เห็นว่าถ้าต้องการเพิม่ ผลตอบสนองการคัดเลือก
โดยใช้ข้อมูลจีโนมิกส์เพียงอย่างเดียวในการประเมินค่า
GEBV จะต้องเลือกโมเดลทีใ่ ห้คา่ GEBV ทีม่ คี วามแม่นย�ำ
อย่างน้อย เท่ากับ 0.55 และ 0.75 ส�ำหรับลักษณะทีม่ คี า่
อัตราพันธุกรรมต�ำ่ (h2=0.1) และสูง (h2=0.4) ตามล�ำดับ
(Figure 1)

(b)
(a)
Figure 1 Effect of the accuracy of marker-based estimated breeding values (M-EBV) (rMG) on extra
		 response to selection (% over selection based on phenotypic data alone) for a trait with
		 heritability equal to (a) 0.4 and (b) 0.1*
		 * M-all = selection on breeding values derived from marker information (M-EBV) alone and
		 phenotype with genotypes available on all individuals; M-own = selection candidate alone;
		 M-males = males alone; P-female = phenotypes available on only females; P-all = phenotypes
		 available on all individuals
Source: Dekkers (2007)
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ต้นทุน (Cost)
ปัจจุบันมีการท�ำ SNPs chip ประมาณ 100,000
SNPs มีตน้ ทุนประมาณ 1-10 cent/SNPs หรือประมาณ
3 บาท/ต�ำแหน่ง (Kim and Misra, 2007) ในขณะทีก่ ารท�ำ
PCR มีตน้ ทุนอยูท่ ปี่ ระมาณ 200 บาท/ต�ำแหน่ง ส�ำหรับไก่
พบว่าการจีโนไทป์ไก่ด้วย high density SNPs panels
มีราคาอยู่ระหว่าง 150 ถึง 250 US หรือประมาณ 4,500
ถึง 7,500 บาทต่อตัว (Avendaño et al., 2010) และในโค
10,000 SNPs มีราคาไม่เกิน 400 US หรือน้อยกว่า
12,000 บาทต่อตัว (Schaeffer, 2006) ซึง่ นับว่าเป็นราคา
ที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นวิธีการในการที่จะช่วยลดต้นทุน
ในการศึกษาหรือการประยุกต์ใช้จึงควรที่จะมีประชากร
สัตว์ที่จะถูกจีโนไทป์ให้น้อยลง เนื่องจากสามารถที่จะ
ประเมินค่า GEBV ของสัตว์ในฝูงได้จาก numerator
relationship matrix แม้ว่าสัตว์บางตัวจะไม่มีข้อมูล
จีโนไทป์ หรืออาจใช้วิธีการพัฒนา SNPs chip ให้เป็น
low-density SNPs panel โดยการศึกษาในเบื้องต้น
ของแต่ละประชากรจะท�ำให้ทราบว่าในประชากรนั้น
มีจุดของ SNPs ใดที่ส่งผลต่อลักษณะที่สนใจ จะท�ำให้
ต้นทุนที่จะจีโนไทป์ในแต่ละชั่วรุ่นลดลงได้ (Preisinger,
2010) เช่น การศึกษา SNPs ที่ส่งผลต่อน�้ำหนักตัวของ
ไก่สองสายพันธุท์ ตี่ อ้ งการพัฒนาให้โตดี (high line) และ
สายพันธุ์ท่ีพัฒนาให้โตช้า (low line) โดยศึกษา SNPs
เริม่ ต้นจ�ำนวน 56,586 SNPs แต่พบว่ามี SNPs ทีส่ มั พันธ์
กับน�ำ้ หนักตัวของไก่ทงั้ สองสายพันธุเ์ พียง 13,579 SNPs
(Johansson et al., 2010) ดังนั้นจึงสามารถพัฒนา low
density SNPs panel ส�ำหรับประชากรนี้ให้เหลือเพียง
13,579 SNPs ซึ่ ง เป็ น การลดต้ น ทุ น ได้ อี ก ทางหนึ่ ง
และการตรวจสอบจีโนไทป์ด้วย SNPs chip หรือ SNPs
panel ยังถูกกว่าการจีโนไทป์ดว้ ยวิธี microsatellite ในการ
หาต�ำแหน่งของ QTL อีกด้วย (Sellner et al., 2007)
ข้อควรระวังในการใช้การคัดเลือกจีโนม
การบูรณาการใช้ข้อมูลทางด้านอณูพันธุศาสตร์
ร่ ว มกั บ การประเมิ น พั น ธุ ก รรมของสั ต ว์ ที่ เ รี ย กว่ า
การคัดเลือกจีโนม หรือ genomic selection แม้ว่าจะมี
ข้อดีในด้านการเพิ่มความแม่นย�ำ ให้สามารถคัดเลือก
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สัตว์ที่มีพันธุกรรมที่ดีไปผสมพันธุ์และผลิตชั่วรุ่นต่อไป
ได้อย่างถูกต้อง แต่วิธีการ genomic selection ยังเป็น
วิธีการที่ค่อนข้างใหม่ส�ำหรับการประเมินพันธุกรรมสัตว์
ที่ยังต้องมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการหรือโมเดลที่จะ
น� ำ มาใช้ ใ นการประเมิ น พั น ธุ ก รรมที่ เ หมาะสมกั บ
แต่ละลักษณะ ดังเช่นปัจจุบนั มีการศึกษาวิธกี ารประเมิน
พั น ธุ ก รรมด้ ว ยข้ อ มู ล genomic เป็ น จ� ำ นวนมาก
(Meuwissen et al., 2001; Gonza´lez-Recio et al.,
2008; Misztal et al., 2009; Wolc et al., 2011a)
ดังนั้น การเลือกใช้วิธีการประเมินหรือโมเดลที่เหมาะสม
กั บ ลั ก ษณะจะส่ ง ผลอย่ า งมากต่ อ ความแม่ น ย� ำ
และแม้ว่าวิธีการ genomic selection จะไม่เพิ่มอัตรา
เลือดชิด แต่ส่งผลให้ความแปรปรวนทางพันธุกรรม
(genetic variation) ลดลงได้ (Johansson et al., 2010;
Bastiaansen et al., 2012)
แนวทางการประยุ ก ต์ ใ ช้ Genomic selection
ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ไก่ในอนาคต
การพิจารณาข้อดีและข้อด้อยของ genomic selection
จากการตรวจเอกสารสามารถสรุ ป ข้ อ ดี แ ละ
ข้อด้อยของ genomic selection ดังแสดงใน Table
4 เห็นได้ว่าข้อดีของ genomic selection คือ มีความ
แม่นย�ำสูง ลด generation interval เพิ่มผลตอบสนอง
ในการคั ด เลื อ ก และไม่ ก ระทบต่ อ อั ต ราเลื อ ดชิ ด
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลลักษณะปรากฏ อีกทั้งข้อมูล
SNPs ที่จีโนไทป์เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะน�ำไป
ศึกษา genome wide association studies เพื่อหายีน
ที่สัมพันธ์กับลักษณะที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจหรือ
ลักษณะทีส่ นใจได้อกี ทางหนึง่ ด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อด้อย
ของวิธีการนี้คือ ต้นทุนที่ใช้ค่อนข้างสูง และจ�ำนวนสัตว์
ที่จีโนไทป์จะต้องมากพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะ
ที่มีค่าอัตราพันธุกรรมต�่ำ และจะต้องใช้ข้อมูลลักษณะ
ปรากฏร่วมด้วยจึงจะมีความแม่นย�ำเพิ่มมากขึ้น SNPs
chip ที่ใช้อาจมีความจ�ำเพาะในแต่ละประชากร อีกทั้ง
genomic selection เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่จึงยังต้องมี
การศึกษาวิธีการประเมิน GEBV เพื่อหาวิธีการที่เพิ่ม
ความแม่ น ย� ำ ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลานาน
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ในการประเมิน GEBV รวมทั้ง SNPs ที่น�ำมาประเมิน
GEBV ถ้ า ไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ล (informative

637
SNPs) ต่อลักษณะที่ศึกษาจะส่งผลต่อความแม่นย�ำ
ที่ลดลงได้

Table 4 The major advantages and disadvantages of genomic selection
Advantages
Disadvantages
1. The cost of genomic selection is high
1. More accurate breeding value estimation
2. The accuracy of the evaluation using a
2. A shorter generation interval
genotyped subset would be poor in the traits
3. Breeding progress can be increased by
with low heritability
extensive application of genomic selection
3. SNPs chip might be specific in each
4. Can used the data of SNPs chip in genome
population because GxE interaction
wide association studies with traits of interest
4. New technology might be not stable
5. To provides information that can already be
used in growing animals without performance 5. Spent a lot of time to estimate GEBV
6. If SNPs are not correlated with the traits should
testing and pedigree
be increase error of GEBV
6. Increase gain with no cost to inbreeding
การพัฒนา low density SNPs panel และ MAS
การจีโนไทป์ไก่แต่ละตัวด้วย SNPs chip ซึ่ง
ครอบคลุ ม ทั้ ง จี โ นมนอกจากจะมี ป ระโยชน์ ใ นการ
ประเมินค่า GEBV (ด้วยวิธี GBLUP หรือ Bayesians
method) เพื่อช่วยในการคัดเลือกสัตว์ได้อย่างแม่นย�ำ
แล้วยังสามารถใช้ข้อมูล SNPs ที่สัมพันธ์กับลักษณะ
ที่ศึกษาไปพัฒนาเป็น low density SNPs panel ที่มี
ความจ�ำเพาะในแต่ละประชากร เพื่อเป็นการลดต้นทุน
นอกจากนี้ข้อมูล SNPs ยังสามารถใช้ศึกษา GWAS ได้

อีกด้วย (Figure 2) จึงมีประโยชน์อย่างมากในการค้นหา
ยีนทีม่ อี ทิ ธิพลต่อลักษณะทีส่ นใจได้ทกุ ลักษณะทีม่ ขี อ้ มูล
ลักษณะปรากฏ และคัดเลือก SNPs ตรงต�ำแหน่งของยีน
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อลักษณะนัน้ เป็นเครือ่ งหมายทางพันธุกรรม
หรือ MAS ส�ำหรับการคัดเลือกลักษณะที่เฉพาะเจาะจง
ในการสร้างสายพันธุ์ไก่ที่มีความจ�ำเพาะในอนาคตได้
เช่น การสร้างไก่สายพันธุท์ นร้อน ทนโรค และมีสมรรถนะ
การผลิตที่ดี เป็นต้น
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Figure 2 The improvement of animal production by molecular breeding scheme
แนวทางการปรับปรุงพันธุไ์ ก่เนือ้ ไก่ไข่ และไก่พนื้ เมือง
ด้วย genomic selection
การใช้ genomic selection หรือการประเมิน
GEBV เพือ่ ใช้ในการคัดเลือกส�ำหรับผลิตปูย่ า่ หรือพ่อแม่
พันธุ์ของไก่เนื้อ ไก่ไข่ และไก่พื้นเมือง จะเป็นประโยชน์
อย่ า งมาก ส� ำหรั บ ลักษณะที่เก็บข้อ มูล ได้ยาก (เช่น
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร ความทนโรค ความสามารถ
ในการทนร้ อ น การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ ม)
ลักษณะที่ถูกจ�ำกัดด้วยเพศ (เช่น การให้ผลผลิตไข่ และ
การฟักออกที่ดี) ลักษณะที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ
(เช่น การเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ) และลักษณะที่มีค่า
อัตราพันธุกรรมต�่ำ ข้อมูล SNPs สามารถใช้ประเมินค่า
GEBV และศึกษา GWAS เพื่อค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะที่สนใจและพัฒนาเป็น MAS ส�ำหรับคัดเลือก
สั ต ว์ ใ นอนาคตได้ การคั ด เลื อ กสั ต ว์ ด ้ ว ยค่ า GEBV
สามารถน�ำไปคัดเลือกตัวสัตว์ได้โดยตรง หรือใช้วิธีการ
ของ selection index เข้าร่วมด้วยเพื่อรวมเอาค่า GEBV
ไปคั ด เลื อ กครั้ ง ละหลายลั ก ษณะไปพร้ อ มกั น ในไก่
แต่ ล ะพั น ธุ ์ เนื่ อ งจากโปรแกรมการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ ไ ก่

แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันคือ โปรแกรมการปรับปรุง
พันธุไ์ ก่เนือ้ โดยทัว่ ไปจะมีการแยกพัฒนาเป็นสองสาย คือ
สายพ่อพันธุ์และสายแม่พันธุ์ เนื่องจากการเจริญเติบโต
และการให้ผลผลิตไข่มีความสัมพันธ์ในเชิงลบต่อกัน
โดยพ่อพันธุ์จะเน้นด้านการให้เนื้อ ประสิทธิภาพการใช้
อาหาร รูปร่าง ขนสีขาว หนังสีเหลืองหรือขาวเป็นหลัก
ส่วนสายแม่พันธุ์จะเน้นด้านการให้ผลผลิตไข่ และการ
ฟั ก ออกที่ ดี (ศุ ภ มิ ต ร, 2548; Emmerson, 2003)
โปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ไก่ไข่ ทั้งพ่อและแม่พันธุ์
จะเน้นด้านลักษณะการให้ผลผลิตไข่ คุณภาพของไข่
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร สมรรถภาพของระบบสืบพันธุ์
อัตราการเจริญเติบโต functional traits (เช่น ความทนโรค
ทนร้อน ความแข็งแรงของขา เป็นต้น) รวมถึงลักษณะ
สีขนที่ตรงตามพันธุ์ (Groen, 2003) และโปรแกรม
การปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง ส่วนใหญ่เป็นการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย และเน้นการขายเป็นไก่เนื้อ เนื่องจาก
มีคณ
ุ ภาพเนือ้ ทีด่ ี รสชาติอร่อยเป็นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่พื้นเมืองที่จะพัฒนาเป็นปู่ย่า หรือ
พ่อแม่พันธุ์ อาจจะผลิตเป็นไก่ลูกผสม synthetic หรือ

KHON KAEN AGR.J. 42 (4) :627-642 (2014)

composite breed ทีม่ รี ะดับเลือดของไก่พนื้ เมืองอยูเ่ พือ่
คงลักษณะทีด่ เี ด่นด้านคุณภาพเนือ้ และความทนโรคและ
สภาพแวดล้อมได้ดี แล้วเพิ่มสมรรถนะการเจริญเติบโต
หรือผลผลิตไข่จากไก่พันธุ์ต่างประเทศ
แม้ว่าการน�ำ genomic selection มาใช้ในการ
คัดเลือกไก่ในอนาคตนั้น จะต้องลงทุนสูง อย่างไรก็ตาม
การลงทุนจีโนไทป์สัตว์เพียงครั้งเดียวสามารถที่จะน�ำ
ข้อมูล SNPs ไปประเมิน GEBV ของลักษณะใดก็ได้
จึงน่าจะมีความคุม้ ค่าส�ำหรับการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ส�ำหรับการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ที่มีศักยภาพทางด้านการ
ผลผลิตตรงกับความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค
ได้ ง ่ า ยมากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ใ นรุ ่ น ลู ก หรื อ ในกรณี ที่
ไม่สามารถจีโนไทป์สัตว์ได้ครบทุกตัวสามารถที่จะใช้
ข้อมูลพันธุ์ประวัติเพื่อสร้างข้อมูลจีโนไทป์ให้กับตัวสัตว์
และประเมิน GEBV ได้ (Goddard and Hayes, 2007)
แต่สิ่งที่ควรตระหนักคือ การเลือกใช้วิธีการและโมเดล
ที่เหมาะสมส�ำหรับการประเมินค่า GEBV ของแต่ละ
ลักษณะเพือ่ เพิม่ ความแม่นย�ำและความก้าวหน้าในการ
ปรับปรุงพันธุ์ ซึง่ genomic selection น่าจะเหมาะส�ำหรับ
ประยุกต์ใช้ในประชากรที่จะผลิตเป็นปู่ย่าพันธุ์ หรือ
พ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และไก่พื้นเมือง ส�ำหรับผลิต
ในระดับอุตสาหกรรมเท่านั้น และเนื่องจากการผลิต
ไก่ ส ่ ว นใหญ่ จ ะนิ ย มใช้ พ ่ อ แม่ พั น ธุ ์ ภ ายในชั่ ว รุ ่ น
(generation) เดี ย วกั น ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์
พั น ธุ ก รรมที่ ดี เ ด่ น ของไก่ บ างตั ว การใช้ เ ทคโนโลยี
ทางการสื บ พั น ธุ ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเข้ า ร่ ว มด้ ว ย จะมี
ศั ก ยภาพเพิ่ ม มากขึ้ น เช่ น การใช้ เ ทคโนโลยี น�้ ำ เชื้ อ
แช่แข็งเพื่อเก็บรักษาแหล่งพันธุกรรมที่มีประสิทธิภาพ
ไว้ใช้ในอนาคตได้
สรุปและข้อเสนอแนะ
การคั ด เลื อ กสั ต ว์ ด ้ ว ย genomic selection
เป็ น แนวทางใหม่ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งมากในการ
ปรับปรุงพันธุ์ เนื่องจากเป็นการบูรณาการใช้เทคโนโลยี
ทางอณูพันธุศาสตร์ร่วมกับการประเมินพันธุกรรมสัตว์
ท�ำให้มคี วามแม่นย�ำสูง ลดระยะเวลาในการคัดเลือกสัตว์
(ลด generation interval) และสามารถใช้ได้กบั ลักษณะ
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ที่ถูกจ�ำกัดด้วยเพศ (sex limited) และสามารถใช้ข้อมูล
SNPs ในการศึกษา Genome wide association studies
เพื่อหาต�ำแหน่งของยีนที่ควบคุมลักษณะที่สนใจ และ
พัฒนาต่อไปเพื่อเป็นเครื่องหมายทางพันธุกรรมในการ
คัดเลือกสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าการคัดเลือก
ด้วยข้อมูลจีโนมจะมีค่าใช้จ่ายในการท�ำจีโนไทป์สัตว์
แต่ละตัวที่สูง แต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้คือ การพัฒนา
SNPs chip ของแต่ละประชากรขึน้ มาโดยการลดจ�ำนวน
SNPs ให้เหลือเฉพาะ SNPs ที่มีประสิทธิภาพในแต่ละ
ประชากร (low density SNPs) เพื่อเป็นการลดต้นทุน
แต่ข้อควรพิจารณาคือ การเลือกใช้วิธีการและโมเดล
ที่เหมาะสมส�ำหรับการประเมินค่า GEBV เนื่องจาก
ยังเป็นวิธีการที่ค่อนข้างใหม่ จึงยังต้องการการศึกษา
อี ก มากเพื่ อ เพิ่ ม ความแม่ น ย� ำ โดยวิ ธี ก ารที่ น ่ า จะมี
ประสิทธิภาพคือ GBLUP และ Bayesian method
ส� ำ หรั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วรใช้ ส� ำ หรั บ โปรแกรมการ
ปรับปรุงพันธุ์ของการผลิตในระดับปู่ย่า หรือพ่อแม่พันธุ์
เท่านั้น จึงจะมีความคุ้มค่ามากที่สุด โดยลักษณะที่ควร
ให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับแรก เช่น การเจริญเติบโต
การให้ผลิตและคุณภาพของไข่ และการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้ อ ม เป็ น ต้ น รวมถึ ง การใช้ เ ทคโนโลยี
ด้านการสืบพันธุ์เข้าร่วมด้วยเพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
ขยายพันธุกรรมที่ดีต่อไป
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