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กรมประมง 
 

การจัดการชุดของโครโมโซม (Chromosome set manipulation) เป็นวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology) วิธีหนึ่งท่ีนํามาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ําอย่างแพร่หลาย โดยเริ่มมีการศึกษามากว่า 30 
ปีแล้ว แม้ผลในระดับการประยุกต์ใช้ยังมีไม่มากนักแต่มีประโยชน์ต่อวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานมาก การจัดการของ
ชุดโครโมโซมแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ การเหนี่ยวนําให้เกิดการเพ่ิมชุดของโครโมโซม (polyploidization) 
การเหนี่ยวนํา gynogenesis และการเหนี่ยวนํา androgenesis เอกสารวิชาการฉบับนี้เป็นองค์ความรู้ด้าน
การประมงท่ีให้รายละเอียดเก่ียวกับการเหนี่ยวนําให้เกิดการเพ่ิมชุดของโครโมโซม (polyploidization) ใน
สัตว์น้ํา เพ่ือทําให้มีจํานวนโครโมโซมมากกว่าปกติ เช่น 3 ชุด (triploid) หรือ 4 ชุด (tetraploid) และการ
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

ในนิวเคลียสของเซลล์ร่างกายท่ัวๆ ไปจะมีโครโมโซมอยู ่2 ชุด ส่วนไข่หรือเชื้อตัวผู้จะมีโครโมโซมเพียง 
1 ชุด แต่ในธรรมชาติอาจพบเซลล์ท่ีมีจํานวนโครโมโซมเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจเป็นไปในทางเพ่ิมข้ึนหรือลด
จํานวนลง อาจจะเพ่ิมหรือลดเฉพาะท่อนส่วนของโครโมโซม หรือเปลี่ยนแปลงโดยมีโครโมโซมท้ังแท่งหายไป
หรือเกินมา อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเพ่ิมหรือลดโครโมโซมท้ังชุด ซึ่งในท่ีนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะการเพ่ิม
จํานวนชุดของโครโมโซม (polyploidy) เท่านั้น 

Polyploid ในสัตว์น้ํา พบได้ท้ังในธรรมชาติ และท่ีได้จากการเหนี่ยวนํา polyploid เหล่านั้นมีอัตรา
การรอดดีอย่างน่าแปลกใจ โดยท่ัวไปในสัตว์ท่ีมีกระดูกสันหลังชั้นสูง polyploid จะไม่แข็งแรง และมีอัตรา
รอดต่ํา ท้ังนี้อาจเป็นผลจากการเพ่ิมจํานวนของโครโมโซมเพศ แต่สัตว์น้ํามีระบบการควบคุมเพศท่ีโบราณและ
ยืดหยุ่นกว่า บางชนิดไม่มีโครโมโซมเพศ การเพ่ิมจํานวนชุดของโครโมโซมจึงไม่เกิดผลร้ายแรงเท่าสัตว์ชั้นสูง
อ่ืนๆ 

Polyploid ท่ีมีการรายงานในสัตว์น้ํามี 2 ชนิด คือ triploid และ tetraploid สัตว์น้ํา triploid เกิด
จากการปฏิสนธิของ monoploid gamete (n) กับ diploid gamete (2n) ซึ่ง diploid gamete นี้อาจเป็น 
gamete ท่ีไม่มีการลดชุดของโครโมโซม (unreduced gamete) ท่ีเกิดเองในธรรมชาติ หรืออาจได้จากการ
เหนี่ยวนํา หรือเป็น gamete ปกติของ tetraploid  

ในธรรมชาตินั้นพบว่ามี triploid เกิดข้ึนในปลาบางชนิด เช่น ปลากลุ่ม Salmonids พบ triploid ใน
ปลา Rainbow trout ซึ่งเลี้ยงไว้ในโรงเพาะฟักแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา (Thorgaard and Gall, 1979) เป็น 
triploid ท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ เม่ือถึงวัยเจริญพันธุ์พบว่าเพศผู้มีลักษณะปกติ และเม่ือถึงฤดูวางไข่จะแสดง
ลักษณะภายนอกของเพศผู้ชัดเจน ส่วนเพศเมียแม้จะมีลักษณะภายนอกปกติ แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะเม่ือถึงฤดูวางไข่ เนื้อของปลา triploid มีสีชมพูกว่าปกติ มีการสะสมไขมันบริเวณอวัยวะภายใน และ
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ในขณะท่ีปลาdiploid ชะงักการเจริญเติบโตระหว่างฤดูสืบพันธุ์ ปลา triploid จะเจริญเป็นปกติ ในรังไข่ของ
ปลาบางตัวพบว่ามีการแบ่งเซลล์ในระยะต้นๆ ของการแบ่งเซลล ์meiosis ระยะท่ี 1  

คาดว่าสาเหตุของการเกิด triploid ในปลาชนิดนี้ น่าจะมาจากการผสมของน้ําเชื้อตัวผู้ปกติ ซึ่งมี
โครโมโซม 1 ชุด กับไข่ท่ีมีโครโมโซม 2 ชุด โดยมีข้อสันนิษฐานว่า อาจจะมียีนแฝงบางตัวท่ีควบคุมให้เซลล์ไข่
ไม่กําจัด polar body ในการแบ่งเซลล์แบบ meiosis ระยะท่ี 2 ทําให้ไข่ท่ีได้มีโครโมโซม 2 ชุด  

นอกจากนั้นยังมีรายงานว่าพบปลา triploid ในปลา Cyprinid loach, Misgurnus 

anguillicaudatus ในประเทศญี่ปุ่น (Arai et al., 1993) 
Tetraploid เป็นพวกท่ีมีจํานวนโครโมโซม 4 ชุด ซึ่งอาจเกิดการการแบ่งเซลล์ผิดปกติ เช่น เม่ือ

โครโมโซมแยกจากกันในการแบ่งเซลล์แบบ mitosis แล้ว cytoplasm ของเซลล์อาจไม่แบ่งตัว หรือเกิดจาก
สายใยspindle ไม่ทํางาน โครโมโซมซึ่งเพ่ิมจํานวนข้ึนมาแล้วจึงยังรวมอยู่ในเซลล์เดิม แต่วิธีการท่ีจะได ้
tetraploid ท่ีมีอัตราการรอดดีกว่า คือ การปฏิสนธิระหว่างไข่ และน้ําเชื้อท่ีมีโครโมโซม 2 ชุด 

โดยปกติสัตว์ท่ีเป็น tetraploid มักเจริญเติบโตไม่แตกต่างจาก diploid แต่ tetraploid จะมี
ประโยชน์ในแง่การผลิตปลา triploid โดยนําไปผสมพันธุ์กับปลา diploid ซึ่งปลา triploid ท่ีได้จากการผสมนี้
จะแข็งแรงกว่าพวกท่ีได้จากการเหนี่ยวนําโดยตรง tetraploid ท่ีเกิดตามธรรมชาติ มีรายงานในปลา Cyprinid 
loach ในประเทศญี่ปุ่น (Arai et al, 1993) ผู้รายงานยังได้ทดลองผสมพันธุ์ระหว่างปลา tetraploid เพศผู้
และเพศเมียพบว่าได้ลูก tetraploid และเม่ือผสมปลา tetraploid กับ diploid ก็ได้ลูก triploid 
 
วัตถุประสงค์ในการเหนี่ยวนํา polyploid 

Polyploid ท่ีได้ทําการเหนี่ยวนํามากท่ีสุดในสัตว์น้ํา คือ triploid โดยคาดหวงัไว ้2 ประการ คือ 
1. สัตว์น้ําท่ีเป็น triploid อาจจะเจริญเติบโตดีกว่า diploid เนื่องจากจํานวนโครโมโซมท่ีเพ่ิมข้ึนอาจ

ทําให้เซลล์มีขนาดใหญ่ข้ึน 
2. ใช้ประโยชน์จากความเป็นหมัน เม่ือสัตว์มีจํานวนโครโมโซมเพ่ิมข้ึน จะทําให้การจับคู่ของ 

homologous โครโมโซม อาจจะมาจับกันเป็นชุดละ 3 เส้น (trivalent) แต่บางชุดก็อาจหลุดจากกันก่อน
ระยะ anaphase จากนั้นเม่ือถึงระยะ anaphase โครโมโซมแต่ละแท่งจะถูกดึงไปยังข้ัวของเซลล์อย่างสุ่ม 
อาจทําให้เซลล์สืบพันธุ์ท่ีได้แทบท้ังหมดมีโครโมโซมไม่ครบจํานวนชุด เช่น อาจมีน้อยกว่า n หรือมากกว่า
จํานวน n แต่น้อยกว่า 2n เซลล์สืบพันธุ์ก็จะไม่สมบูรณ์ ยิ่งไปกว่านั้นการจับกันของโครโมโซมในความเป็นจริง
เกิดข้ึนได้หลายแบบ โดยอาจจับกัน 2 แท่ง (bivalent) และอยู่อย่างอิสระ 1 แท่ง (univalent) หรืออาจอยู่
อย่างอิสระท้ังหมด โครโมโซมแท่งท่ีอยู่อย่างอิสระไม่มีสายใย spindle มาจับ จึงไม่เข้ารวมอยู่ในนิวเคลียสของ
เซลล์ใหม่ ทําให้เซลล์สืบพันธุ์ท่ีได้มีโครโมโซมไม่ครบชุดเช่นกัน 

ในสัตว์น้ําท่ีเป็น tetraploid มีแนวโน้มท่ีจะเป็นหมันเช่นกัน เนื่องจากเม่ือโครโมโซมมาจับกัน จะจับ
กันได้หลายแบบ โดยอาจจับกัน 4 แท่ง (ในกรณีของ autotetraploid) ในกรณีของ Allotetraploid ซึ่ง
โครโมโซมมาจากต่าง genome โครโมโซมอาจจับกัน 3 แท่ง และอยู่เป็นอิสระ 1 แท่ง หรือจับคู่กัน 2 แท่ง 
และอยู่เป็นอิสระ 2 แท่ง หรือจับกันเป็น 2 คู่ หรืออยู่เป็นอิสระท้ังหมด ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความเหมือนกันของ
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โครโมโซม เม่ือเสร็จสิ้นการแบ่งเซลล์ เซลล์สืบพันธุ์ท่ีมีโครโมโซมไม่ครบจํานวนชุดจะไม่ทํางาน อย่างไรก็ตาม
จากรายงานในปลา Rainbow trout และ Cyprinid loach พบว่าแม้ปลา tetraploid จะสร้างน้ําเชื้อน้อย
กว่าปลา diploid แต่น้ําเชื้อก็มีปริมาณมากพอท่ีจะใช้ผสมพันธุ์ได้ นอกจากนั้นพบว่าเม่ือนําน้ําเชื้อตัวผู้จาก
ปลา tetraploid ผสมกับปลา diploid จะได้ลูกท่ีมีโครโมโซม 3 ชุดท้ังหมด ในทํานองเดียวกันเม่ือผสมภายใน
กลุ่ม tetraploid ก็ได้ลูก tetraploid ท้ังหมด (Myers and Hershberger, 1991; Arai et al, 1993) แสดง
ว่า gamete 2n เท่านั้นท่ีมีความสมบูรณ์พอท่ีจะเกิดการปฏิสนธิ หรืออาจเป็นไปได้ว่า gamete ท้ังหมดมี
โครโมโซม 2 ชุด 

ลักษณะความเป็นหมันนี้มีประโยชน์ในปลาบางชนิด เช่น ปลากลุ่ม Salmonids ซึ่งเม่ือเจริญจนถึงวัย
เจริญพันธุ ์อัตราการตายจะเพ่ิมข้ึน ไวต่อการติดเชื้อ อัตราการเจริญเติบโตลดลง คุณภาพของเนื้อเลวลง หาก
สามารถทําให้เป็นหมันจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได ้ในปลาชนิดอ่ืนๆ ท่ีขยายพันธุ์ได้เร็วจนเกิดปัญหาในการเลี้ยง 
เช่น ปลานิล หากทําให้เป็นหมัน ก็อาจทําให้ปลาเจริญเติบโตได้ดียิ่งข้ึน นอกจากนั้นสัตว์ท่ีเป็นหมันยังมี
แนวโน้มท่ีจะเจริญเติบโตดกีว่าสัตว์ปกต ิเพราะไม่ต้องแบ่งพลังงานบางส่วนไปใช้ในการสืบพันธุ์ จึงเจริญเติบโต
ได้ดีโดยไม่หยุดชะงักหลังวัยเจริญพันธุ ์ 

ความเป็นหมันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเลี้ยงหอย พบว่าในหอย 2 ฝาท่ัวๆไปเม่ือถึงวัยเจริญพันธุ ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูวางไข่ หอยจะมีอัตราการตายเพ่ิมข้ึน ดังนั้นหากเหนี่ยวนําให้เกิด triploid ซึ่งพบว่า
เป็นหมัน ก็อาจช่วยลดอัตราการตายเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ขณะวางไข่หอยจะมีปริมาณเนื้อลดลงเนื่องจากนํา
โปรตีนท่ีสะสมไว้ไปใช้สร้างไข่และน้ําเชื้อ ซึ่งทําให้ไม่เป็นท่ีต้องการของตลาด หากเลี้ยงหอยท่ีเป็นหมันก็จะ
แก้ปัญหานี้ได้ (Downing and Allen, 1987) นอกจากนั้นในการผลิตไข่มุกจากการเลี้ยงจําเป็นต้องนําสารท่ี
เรียกว่านิวเคลียส (nucleus) สอดไว้ในอวัยวะสืบพันธุ์ภายในของหอย ซึ่งพบว่าทําได้ยากมากในช่วงหอย
สืบพันธุ์ ผู้เลี้ยงจึงต้องใช้เทคนิคทําให้หอยวางไข่ล่าช้าออกไป หรือไม่ก็ต้องทําการฝังนิวเคลียสภายหลังการ
วางไข่ ดังนั้นหากเลี้ยงหอยท่ีเป็นหมันก็จะช่วยให้ฝังนิวเคลียสได้ง่ายข้ึนโดยไม่จํากัดฤดูกาล (Wada et al, 
1989) 

ส่วนการเหนี่ยวนํา tetraploid (4n) นั้น ส่วนใหญ่คาดหวังว่าสัตว์น้ําอาจเจริญเติบโตดีข้ึนเนื่องจาก
สภาพการเป็น polyploidy นอกจากนั้นการนําสัตว์น้ํา tetraploid นี้ไปผสมกับ diploid เพ่ือให้ลูก triploid 
ซึ่งการผลิต triploid โดยวิธีการผสมนี้จะตัดปัญหาข้อสงสัยว่า triploid ในสัตว์น้ําบางชนิดมีลักษณะไม่ด ี
เนื่องจากผลต่อเนื่องจากการเหนี่ยวนํา 
 
หลักการในการเหนี่ยวนํา polyploid 

การเหนี่ยวนํา polyploid ทําได ้2 ลักษณะ ซึ่งจะได้ผลต่างกันไป (ภาพท่ี 1) ได้แก่ 
1. การช็อคเพ่ือให้ไข่เก็บ polar body (retention of polar body) 
ในขบวนการสร้างไข่ของปลา oocyte จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมเพ่ือการแบ่งเซลล์แบบ

Meiosis ระยะท่ี 1 ตั้งแต่ระยะท่ีไข่มีการผสม yolk แต่โครโมโซมก็จะพักตัวอยู่ในระยะ prophase จนกระท่ัง
สะสม yolk เสร็จสิ้นลง จากนั้นเม่ือได้รับการกระตุ้นจากฮอร์โมน การแบ่งเซลล์จึงจะเริ่มดําเนินการต่อไปจน



 

4 

 

เสร็จสิ้น หลังจากนั้นไข่ก็จะหลุดจาก follicle และถูกปล่อยออกมาจากร่างกายปลา ในการแบ่งเซลล์ meiosis 
ระยะท่ี 1 นั้น homologous โครโมโซมท่ีแยกกันชุดหนึ่งจะถูกเก็บไว้ในนิวเคลียสของไข่ อีกชุดหนึ่งจะถูก
กําจัดออกมาเป็น first polar body ซึ่งโดยทฤษฎีหากสามารถทําให้โครโมโซมท้ัง 2 ชุดไม่แยกจากกัน ก็จะทํา
ให้ได้ไข่ท่ีมีโครโมโซมมากกว่า 1 ชุด ซึ่งการช็อคระยะนี้ไม่อาจทําได้ในปลา เพราะการแบ่งเซลล์ meiosis I นี้
เกิดข้ึนภายในตัวปลา แต่ในหอยการแบ่งเซลล์ระยะนี้เกิดเม่ือไข่ถูกปล่อยออกมาภายนอกแล้ว จึงสามารถทําได ้

ในปลานั้นไข่ท่ีถูกปล่อยออกมา แม้จะมีโครโมโซมเพียง 1 ชุด แต่โครโมโซมเหล่านี้จะผ่านการจําลอง
ตัวเองมาแล้ว เพียงแต่ centromere ไม่แบ่งตัว centromere จะแบ่งตัว แล้วโครโมโซมกับหุ่นจําลองของมัน
ก็จะแยกจากกันเม่ือเกิดการแบ่งเซลล์ meiosis ระยะท่ี 2 ซึ่งจะเกิดข้ึนเม่ือเชื้อตัวผู้เจาะผ่านผนังเซลล์ไข่ หรือ
ท่ีเรียกว่า vitelline membrane โครโมโซมจะแยกตัวจะถูกดึงไปสู่ข้ัวตรงกันข้ามของเซลล์ โครโมโซมชุดหนึ่ง
ก็จะถูกกําจัดออกไปเป็น second polar body ดังนั้นหากสามารถยับยั้งไม่ให้ polar body ถูกกําจัดออกไป 
ไข่ก็จะมีโครโมโซม 2 ชุด เม่ือรวมกับโครโมโซม 1 ชุดจากเชื้อตัวผู้ก็จะได้ปลาท่ีมีโครโมโซม 3 ชุด 

2. การช็อคเพ่ือยับยั้งการแบ่งเซลล์ครั้งแรกของ zygote (suppression of first cleavage) หาก
ปล่อยให้การแบ่งเซลล์แบบ meiosis ดําเนินไปตามปกติ สุดท้ายไข่ก็จะเหลือโครโมโซมเพียง 1 ชุด เม่ือ
ปฏิสนธิกับโครโมโซม 1 ชุดจากเชื้อตัวผู้ก็จะได ้zygote ท่ีมีโครโมโซม 2 ชุดตามปกต ิจากนั้น zygote ก็จะเริ่ม
มีการแบ่งเซลล์แบบ mitosis ต่อไป การแบ่งเซลล์ของ zygote เรียกว่า cleavage โดยโครโมโซมจะจําลอง
ตัวเองและแยกออกจากกัน จากนั้นก็จะมีการสร้างผนังข้ึนมาแบ่ง cytoplasm เม่ือสิ้นสุดการแบ่งเซลล์ก็จะ
ได้คัพภะในระยะ 2 เซลล์ ดังนั้นหากสามารถยับยั้งการแบ่งเซลล์ ทําให้โครโมโซมท้ังหมดรวมอยู่ในเซลล์เดียว 
ก็จะได้สัตว์น้ําท่ีมีโครโมโซม 4 ชุด การช็อคลักษณะนี้ทําได้ยาก ทําได้ผลดีเม่ือช็อคด้วยความดันเท่านั้น 
(Thorgaard, 1986) นอกจากนั้น tetraploid ท่ีได้มามักอ่อนแอมีอัตราการรอดต่ํามากซึ่งอาจเป็นผลจากการ
ท่ีโครโมโซมบางส่วนถูกทําลายระหว่างการช็อค (Yamazaki and Goodier, 1993) โดยทฤษฏีหากยับยั้งการ
แบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆ ก็จะได้คัพภะท่ีมีระดับ ploidy สูงข้ึนไปเรื่อยๆ 
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ภาพท่ี 1 แสดงหลักการในการเหนี่ยวนํา polyploid 
 

ปัจจัยท่ีกําหนดความสําเร็จในการเหนี่ยวนํา polyploid 
ในการเหนี่ยวนํา polyploid นั้น มีปัจจัยหลายประการท่ีจะกําหนดความสําเร็จของการเหนี่ยวนํา 

ได้แก่ 
1. เวลาเริ่มช็อค 
การช็อคจะได้ผลเม่ือช็อคในขณะท่ีไข่กําลังจะกําจัด polar body หรือเม่ือ zygote กําลังจะแบ่งเซลล์

ครั้งแรก ดังนั้นจึงต้องทําการทดลองหาเวลาเริ่มช็อคท่ีเหมาะสมก่อนว่าจะเริ่มช็อคหลังการผสมไข่กับน้ําเชื้อ
เป็นเวลาก่ีนาที โดยท่ัวไปจะพบว่าหากเริ่มช็อคเร็วเกินไป อัตราฟักจะต่ํา จากนั้นอัตราฟักจะเริ่มสูงข้ึนเรื่อยๆ 
ท้ังนี ้เป็นเพราะไข่จะค่อยๆ มีความทนทานต่อการช็อคเพ่ิมข้ึนเม่ือเวลาหลังจากผสมนานข้ึน ส่วนอัตราการเกิด
polyploid จะค่อยๆ เพ่ิมข้ึนในช่วงแรกและมีค่าสูงสุดเม่ือเริ่มช็อคในเวลาท่ีเหมาะสม แล้วจะค่อยๆ ลดต่ําลง
มา เพราะไข่อาจกําจัด polar body ไปแล้ว การช็อคจึงไม่ได้ผล polyploid ท่ีเกิดในระยะนี้จะเป็น triploid 
อัตราการเกิด polyploid จะลดลงมาเหลือศูนย์และเป็นเช่นนั้นไปเรื่อยๆ จนถึงเวลาท่ีไข่เริ่มมีการแบ่งเซลล ์
mitosis ครั้งแรก หากวิธีการช็อคเหมาะสม อัตราการเกิด polyploid ก็จะสูงข้ึนอีก แต่ไม่สูงเท่าครั้งแรก 
polyploid ท่ีเกิดในการช็อคระยะหลังนี้เป็น tetraploid ซึ่งเกิดค่อนข้างยาก 

2. ระยะเวลาในการช็อค 
หากช็อคด้วยเวลาสั้นเกินไป อัตราการเกิด polyploid จะต่ํา แต่อัตราฟักจะสูง เม่ือเพ่ิมระยะเวลาใน

การช็อคข้ึน อัตราการเกิด polyploid จะสูงข้ึนเรื่อยๆ แต่อัตราฟักจะต่ําลง อย่างไรก็ตามระยะเวลาใน
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การช็อคท่ีเหมาะสมจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิระหว่างการช็อคด้วย หากช็อคด้วยอุณหภูมิต่ํา ระยะเวลาใน
การช็อคก็จะต้องนานข้ึน เพราะการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ช้าลงตามอุณหภูมิ 

3. วิธีการช็อคและระดับการช็อคท่ีเหมาะสม 
การช็อคสามารถทําได้หลายวิธี ได้แก่ การช็อคด้วยอุณหภูมิ ความดันและสารเคมี ซึ่งจะได้กล่าวถึง

รายละเอียดของแต่ละวิธีต่อไป การช็อคท้ัง 3 วิธีนี้มีประสิทธิภาพต่างกัน นอกจากนั้นระดับอุณหภูมิ ความดัน 
และความเข้มข้นของสารเคมีท่ีเหมาะสม ก็จะแตกต่างกันไป ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

3.1 การช็อคด้วยความดันน้ํา (hydrostatic pressure shock) 
การช็อคไข่ด้วยความดันน้ําระดับสูง จะยับยั้งการทํางานของสายใย spindle ซึ่งหากช็อคในเวลาท่ี

เหมาะสมก็จะทําให้เกิด polyploid ได ้การช็อควิธีนี้ต้องใช้เครื่องมือพิเศษซึ่งประกอบด้วยท่อเหล็กปลอดสนิม
รูปทรงกระบอก มีฝาปิด สามารถปรับแรงดันน้ําได้ในระดับสูง จากท่อนี้จะมีท่อติดต่อกับอุปกรณ์เพ่ิมความดัน
และมีอุปกรณ์วัดความดันประกอบอยู่ การช็อคทําโดยนําไข่ใส่ลงในท่อทรงกระบอก เติมน้ําให้เต็มจนล้น ต้อง
ระวังไม่ให้มีฟองอากาศติดอยู่ เพราะจะเป็นสาเหตุให้ไข่พุ่งกระจายเม่ือเปิดฝาภายหลังการช็อค จากนั้นปิดฝา 
และเพ่ิมความดันให้ได้ระดับท่ีต้องการ  

ระดับความดันท่ีใช้ในการช็อคไข่ปลาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 6,000-8,000 psi (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) 
โดยช็อคในระยะเวลาสั้นๆ (ตารางท่ี 1) อย่างไรก็ตามระดับความดันท่ีเหมาะสมสําหรับสัตว์น้ําแต่ละชนิดจะ
ต่างกัน จึงจําเป็นต้องทําการทดลองเสียก่อน ระดับความดันท่ีต่ํากว่าระดับท่ีเหมาะสมเล็กน้อย แม้จะสามารถ
ทําให้เกิด polyploid ได้ แต่อัตราการรอดจะต่ํา โดยพบว่าลูกปลาจํานวนหนึ่งจะมีโครโมโซมเกินหรือขาด ไม่
เต็มจํานวนชุด ลูกปลาเหล่านั้นจะตาย (Chourrout, 1984)  

การช็อคด้วยความดันมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด (Hussian et al, 1991; Tesderedzic et al, 1993) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือช็อคเพ่ือยับยั้งการแบ่งเซลล์แบบ mitosis นอกจากนั้นยังให้ผลแน่นอนกว่า มีความ
แปรปรวนระหว่างผลการช็อคแต่ละครั้งน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับการช็อคด้วยอุณหภูมิ 

อย่างไรก็ตามการช็อคด้วยความดัน มีข้อเสียคือ ในการช็อคแต่ละครั้ง ช็อคไข่ได้จํานวนน้อย 
นอกจากนั้นเครื่องมือท่ีใช้ยังมีราคาแพงอีกด้วย 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดลองเหนี่ยวนํา polyploid ในสัตว์น้ําโดยใช้ความดันน้ํา 
 
ชนิดปลา ระดับความดัน ระยะเวลา

การช๊อค 
เวลาเริ่มช๊อค 
(หลังผสม) 

อัตราการเกดิ 
polyploid 

อัตราการฟัก เอกสารอ้างอิง 

นิล 8,000 psi 2 นาท ี 9 นาท ี 100% 91.8±2.1% Hussain et al. (1991) 
Rainbow trout 8,000 psi 10 นาท ี 40 นาท ี 80-90% 51% Lou and Purdom 

(1984) 
Rainbow trout 7,000 psi 4 นาท ี 40 นาท ี 100% >80% Chourrout (1984) 
Rainbow trout 7,000 psi 4 นาท ี 5 ชั่วโมง 50 นาท ี 100% 70% Chourrout (1984) 
Coho salmon 6.9 x 10 kPa 4 นาท ี 20 หรือ 40 นาท ี 100% 72-79% Teskeredzic et al. 

(1993) 
Brook trout 700 กก./ตร.ซม. 6 นาท ี 10 นาท ี 75% 87% Arai et al. (1989) 
Chum salmon 680 กก./ตร.ซม. 7 นาท ี 13.2 ชั่วโมง 3 ตัว (4n) + 

Anueploid 
ไม่ระบ ุ Yamazaki and 

Goodier (1993) 
Land lock Atlantic 
salmon 

10,150 psi 3 หรือ 6 นาท ี 17 หรือ 14 นาท ี 100% 28-30% Benfey and Sutterlin 
(1984) 

Yellow Perch 9,000 psi หรือ 
11,000 psi 

8 หรือ 12 นาท ี 5 นาท ี 30-70% ไม่ระบ ุ Malison et al. (1993) 

Pacific abalone 200 กก./ตร.ซม. 7 นาท ี 60 นาท ี 50% ไม่ระบ ุ Arai et al. (1986) 
Pacific abalone 200 กก./ตร.ซม. 22 นาท ี 60 นาท ี 65% ไม่ระบ ุ Arai et al. (1986) 

หมายเหตุ psi = ปอนด์ต่อตารางนิ้ว, 1 psi = 6.894 kPa  
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3.2 การช็อคด้วยอุณหภูมิ (temperature shock) 
อุณหภูมิท่ีต่ําหรือสูงเกินกว่าสภาวะท่ีเหมาะสม แต่ไม่ทําให้ไข่ตาย (sublethal temperature) จะ

ทําลายสายใย spindle ทําให้โครโมโซมท่ีเพ่ิมจํานวนข้ึนและกําลังเคลื่อนท่ีไปยังข้ัวเซลล์ยังคงอยู่ในเซลล์เซลล์
เดียว อย่างไรก็ตามการช็อคด้วยความร้อนและความเย็น มีกระบวนการทําให้เกิด polyploid ต่างกัน โดย
ความเย็นจะยับยั้งการแบ่งเซลล์ระยะ anaphase II ส่วนความร้อนจะทําลายสายใย spindle 

การเหนี่ยวนํา polyploid ด้วยอุณหภูมินี ้ทําได ้2 ลักษณะโดยอาจช็อคด้วยความร้อน (heat shock) 
หรือช็อคด้วยความเย็น (cold shock) กล่าวโดยท่ัวๆ ไปว่าการช็อคด้วยความร้อนจะได้ผลดีในปลาเมืองหนาว 
ส่วนการช็อคด้วยความเย็นได้ผลดีกับปลาเมืองร้อน 

อุณหภูมิท่ีเหมาะสม อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการช็อคด้วยความเย็นมักมีค่าในช่วงค่อนข้างกว้าง โดย
จะต้องปรับระยะเวลาในการช็อคให้เหมาะสมกับอุณหภูมิแต่ละระดับ ท้ังนี้เป็นเพราะเม่ือช็อคด้วยอุณหภูมิท่ี
ต่ําลง การเจริญพัฒนาของคัพภะก็จะช้าลง ทําให้ต้องช็อคนานข้ึน ในทํานองเดียวกันเม่ือช็อคด้วยอุณหภูมิ
สูงข้ึน ก็ต้องลดระยะเวลาช็อคลง อย่างไรก็ตามอุณหภูมิของน้ําก่อนการช็อคก็เป็นสิ่งสําคัญ เม่ือแช่ไข่ไว้ในน้ํา
อุณหภูมิต่างกัน แล้วช็อคด้วยอุณหภูมิเดียวกัน ความแตกต่างของอุณหภูมิซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญของการช็อคก็จะ
แตกต่างไป ผลการช็อคจะแตกต่างกัน จึงควรควบคุมอุณหภูมิก่อนการช็อคด้วย นอกจากนั้นเม่ืออุณหภูมิน้ํา
ก่อนการช็อคต่างกัน คัพภะก็จะเจริญพัฒนาในอัตราต่างกัน ดังนั้นจึงจําเป็นต้องปรับเวลาในการเริ่มช็อคให้
เหมาะสมตามไปด้วย 

อนึ่งการช็อคด้วยความร้อนนั้น ไข่จะมีช่วงเวลาท่ีตอบสนองต่อการช็อคได้ดีในช่วงแคบ หมายความว่า 
อายุหลังผสมท่ีพอเหมาะจะอยู่ในช่วงแคบ (Chourrout, 1984) 

การช็อคด้วยอุณหภูมิมีประสิทธิภาพดีพอใช ้แต่มีข้อเสียท่ีสําคัญคือ ผลการทดลองมักจะไม่เหมือนเดิม 
แม้จะช็อคด้วยวิธีท่ีเหมือนกัน สาเหตุสําคัญน่าจะมาจากอุณหภูมิก่อนการฟักท่ีแตกต่างกัน นอกจากนั้นขนาด
ของไข่ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของแม่ปลาและฤดูกาล ก็คงจะมีส่วนทําให้ผลการทดลองแตกต่างกันไป 
เนื่องจากไข่ขนาดเล็กจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากกว่าไข่ขนาดใหญ่ (Teskeredzic et al.,1993) ใน
ทํานองเดียวกันถ้าไข่ท่ีนํามาช็อคในคราวเดียวกันมีขนาดต่างกัน ก็จะทําให้ผลการช็อคไม่ดีไปด้วย อย่างไรก็
ตามการช็อคด้วยอุณหภูมิเป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุด เนื่องจากไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ชนิดพิเศษแต่อย่างใด 
และสามารถช็อคไข่ได้คราวละมากๆ 

การช็อคด้วยความเย็นได้ผลดีในปลาเมืองร้อนส่วนใหญ่ อาทิ ปลาเฉา (Cassani and Caton, 1985) 
ปลานิล (Don and Avtation, 1988) ปลา Channel catfish (Wolters et al., 1981) ปลาดุกเทศ (Henken 
et al., 1987) ปลาดุกด้าน (Manickam, 1991) ปลาดุกอุย (Na-Nakom and Lakaanantakun, 1993) 
อย่างไรก็ตามการช็อคด้วยความร้อนก็อาจได้ผลดีในปลาเมืองร้อนบางชนิด เช่น ปลา Blue tilapia 
(Oreochromis aureus) (Don and Avtation, 1988) ปลาหมอเทศ (Pandian and Varadaraj, 1988) 
ปลาไน (Recoubratsky et al., 1992) ปลากัด (Kavaupurath and Pandian, 1992)  

ผลการช็อคด้วยอุณหภูมิในสัตว์น้ําชนิดต่างๆ แสดงไว้ในตารางท่ี 2 และ 3 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดลองเหนี่ยวนํา polyploid ในสัตว์น้ําโดยใช้อุณหภูมิเย็น 

 
ชนิดปลา ระดับอุณหภูม ิ ระยะเวลา

การช๊อค 
เวลาเริ่มช๊อค 
(หลังผสม) 

อัตราการเกดิ 
polyploidy 

อัตราการฟัก เอกสารอ้างอิง 

Blue tilapia 11° C 
4° C 

1 ชั่วโมง 
1 ชั่วโมง 

15 นาท ี
15 นาท ี

75% 
28.5% 

90% 
35% 

Valenti (1975) 
Valenti (1975) 

นิล 9° C 30 นาท ี 7 นาท ี 100% 85.7±9.7% Hussain et al. (1991) 
ตะเพียนขาว 15° C 15, 30 นาท ี 0 นาท ี 95.45, 

90.45% 
41% Na-Nakorn and 

Legrand (1992) 
เฉา 5-7° C 25-30 นาท ี 2-4.5 นาท ี 50-100% ไม่ระบ ุ Cassani and Caton 

(1985) 
ดุกอุย 7° C 25 นาท ี 0 นาท ี 80% ไม่ระบ ุ Na-Nakorn and 

Lakaanantakun 
(1993) 

ดุกด้าน 5° C 60 นาท ี 5 นาท ี 100% 91.2% Manickam (1991) 
ดุกเทศ 5° C 40 นาท ี 3 นาท ี 95% ไม่ระบ ุ Henken et al. (1987) 
Channel catfish 5° C 60 นาท ี 5 นาท ี 100% 79% Wolters et al. (1981) 
European catfish 4° C 30-40 นาท ี 5 นาท ี ไม่ระบ ุ 25-30% Krasznai and Marian 

(1986) 
หอยแมลงภู ่ 1° C 10 นาท ี 35 นาท ี 85.3% ไม่ระบ ุ Yamamoto and 

Sukawara (1988) 
Pacific abalone 3° C 15 นาท ี 12 นาท ี

32 นาท ี

70-80% 
70-80% 

86-90% 
30-90% 

Arai et al. (1986) 
Arai et al. (1986) 

หอยนางรมพันธุ์เล็ก 4° C 6, 15 นาท ี 20 นาท ี 40% ไม่ระบ ุ Jarayabhand and 
Jindalikit (1992) 

ปลาหมอไทย 2° C 

4° C 

5 นาท ี

5 นาท ี

5 นาท ี

5 นาท ี

100% 
100% 

ไม่ระบ ุ

ไม่ระบ ุ
นวลมณี และคณะ 
(2554) 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดลองเหนี่ยวนํา polyploid ในสัตว์น้ําโดยใช้อุณหภูมิร้อน 

 
ชนิดปลา ระดับอุณหภูม ิ ระยะเวลา

การช๊อค 
เวลาเริ่มช๊อค 
(หลังผสม) 

อัตราการเกดิ 
polyploidy 

อัตราการฟัก เอกสารอ้างอิง 

Blue tilapia 32-38° C 1 ชั่วโมง 15 นาท ี 10% 50% Valenti (1975) 
หมอเทศ 42° C 3 นาท ี 2.5 นาท ี 100% >67% Varadaraj and 

Pandian (1990) 
นิล 41° C 3.5 นาท ี 5 นาท ี 100% 82.1±5.3% Hussain et al. (1991) 
ไน 40, 41° C 2 หรือ 1.5 นาท ี 6 นาท ี 80-100% 50-70% Recoubratsky et al. 

(1992) 
กัด 39° C 3 นาท ี 2.5 นาท ี 86% 65% Kavaupurath and 

Pandian (1992) 
Channel catfish 41° C 3 นาท ี 80-90 นาท ี 62%* 38-42% Bidwell et al. (1985) 
Rainbow trout 28° C 10 นาท ี 10 นาท ี 100% 49.7% Solar et al. (1984) 
Brown trout 29° C 10 นาท ี 5-45 นาท ี 77-91% 18-98% Arai and Wilkins 

(1987) 
Atlantic salmon 32° C 

 
30° C 

5 นาท ี
 

10 นาท ี

15 นาท ี
 
10 หรือ 20 นาท ี

100% 
 
100% 

81-89% 
 
50-67% 

Benfey and Sutterlin 
(1984) 
Johnstone (1985) 

Coho salmon 26° C 20 นาท ี 20 นาท ี 95% 86.5% Teskeredzie et al. 
(1993) 

Brook trout 20° C 
28° C 

10 นาท ี

10 นาท ี

30 นาท ี
15 นาท ี

70% 
53-56% 

79% 

ไม่ระบ ุ
Arai et al. (1989) 
Dube et al. (1991) 

Yellow perch 28-30° C 10-25 นาท ี 2-5 นาท ี 30-70% ไม่ระบ ุ Malison et al. (1993) 
Pacific abalone 35° C 

35° C 

3 นาท ี
3 นาท ี

7 นาท ี
22 นาท ี

50-70% 
60-80% 

60-70% 
80-90% 

Arai et al. (1986) 
Arai et al. (1986) 

หมายเหตุ * tetraploid 

3.3 การช็อคโดยใช้สารเคมี (chemical shock) 

มีสารเคมีและก๊าซหลายชนิดท่ีสามารถเหนี่ยวนําให้เกิดการเพ่ิมชุดของโครโมโซม เช่น colchicines, 
cytochalasin B, 6-dimethylaminopurine, nitrous oxide และยาสลบอ่ืนๆ อีกหลายชนิด (Johnstone 
et al., 1989) 

Colchicines ในความเข้มข้นท่ีเหมาะสมจะยับยั้งการสร้างสายใย spindle ทําให้เกิด polyploid ได ้
สารชนิดนี้ใช้ได้ผลดีในการเหนี่ยวนํา polyploid ในพืช สําหรับในสัตว์น้ําพบว่าใช้ได้ผลไม่ดีนัก จากการทดลอง 
ในปลา Brook trout พบว่า colchicines ในความเข้มข้น 0.01% จะเหนี่ยวนําให้ได้ลูกปลาท่ีมีเซลล์เป็น 
polyploid (Smith and Lemoine, 1979) 

Cytochalasin B (CCB) เป็นสารท่ีนิยมใช้กันมากพอสมควรในการเหนี่ยวนํา polyploid โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเหนี่ยวนําในหอย ในปลานั้นมีผู้นํา CCB มาใช้กับปลากลุ่ม salmonids บางชนิด (ตารางท่ี 4) จาก
การทดลองพบว่า CCB อาจไม่ได้ยับยั้งหรือทําลายสายใย spindle เหมือนกับการช็อควิธีอ่ืน แต่จะยับยั้ง
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เฉพาะการแบ่ง cytoplasm โดยยับยั้งการสร้าง micro filament ในผนังเซลล์ ดังนั้น นิวเคลียสจะแบ่ง 
cytoplasm โดยยับยั้งการสร้าง micro filament ในผนังเซลล์ ดังนั้นนิวเคลียสจะแบ่งตัวตามปกติ แต่ยังคง
รวมกันอยู่ในเซลล์เดียวกัน ทําให้ได้เซลล์ท่ีมีสองนิวเคลียสหรือมากกว่า (Carter, 1967; Krishan, 1972) และ
เซลล์เหล่านี้เม่ืออยู่ในสภาพท่ีไม่มี CCB ก็จะกลายเป็น polyploid (Defendi and Stocker, 1973; Hoehn 
et al., 1973) 

ในการปฏิบัติงานนั้นจะละลาย CCB ลงใน DMSO (Dimethyl Sulfoxide) ซึ่งเป็นสารป้องกันผนัง
เซลล์แตกโดยใช้ความเข้มข้นต่ําๆ (0.01-0.001%) เม่ือการช็อคสิ้นสุดก็จะนําไข่มาล้างด้วย DMSO อีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือกําจัด CCB ท่ีติดมา (Downing and Allen, 1987) ในการช็อคนั้นอุณหภูมิก็มีส่วนสําคัญมาก เพราะเม่ือ
อุณหภูมิสูงข้ึน CCB จะเข้าจับบริเวณท่ีออกฤทธิ์และแยกตัวออกมาได้เร็วข้ึน ซึ่งแน่นอนว่าผลการยับยั้งจะ
แตกต่างออกไป 

โดยทฤษฏีแล้วการเหนี่ยวนําด้วย CCB มีแนวโน้มว่าจะให้ผลดีกว่าวิธีอ่ืนๆ อาทิ การช็อคด้วยอุณหภูมิ
และความดัน เพราะ CCB จะยับยั้งการแบ่ง cytoplasm โดยไม่มีผลกับขบวนการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม 
เม่ือเริ่มช็อคเซลล์ท่ีอยู่ในระยะการแบ่ง cytoplasm ก็จะถูกยับยั้งก่อน ส่วนเซลล์ท่ียังมีนิวเคลียสอยู่ในระยะ
ต้นของการแบ่งเซลล ์ก็ยังเกิดขบวนการแบ่งเซลล์ต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆ และเม่ือถึงระยะเวลาการแบ่งเซลล์ ก็ยัง
เกิดขบวนการแบ่งเซลล์ต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆ และเม่ือถึงระยะเวลาการแบ่ง cytoplasm การแบ่งเซลล์จะถูก
ยับยั้งทําให้จํานวนไข่ท่ีเป็น polyploid น่าจะมีมากกว่า ส่วนการช็อคด้วยวิธีอ่ืนจะยับยั้งการเคลื่อนท่ีของ
โครโมโซม ขบวนการต่างๆระหว่างการแบ่งเซลล์จึงถูกยับยั้งทันทีท่ีเริ่มช็อค ดังนั้นการช็อคจะได้ผลกับเซลล์ท่ี
อยู่ในระยะท่ีเหมาะสมขณะเริ่มการช็อคเท่านั้น (Downing and Allen, 1987) 

6-dimethylaminopurine (6-DMAP) เป็นสารท่ีนิยมใช้กันมากพอสมควรในการเหนี่ยวนํา 
polyploidy โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเหนี่ยวนําในหอย เป็นสารกระตุ้นดีเอ็นเอในการโคลนนิ่งเซลล ์

Nitrous oxide (NO2) เป็นยาสลบชนิดหนึ่งสามารถเหนี่ยวนําให้เกิด polyploid ได้ นิยมใช้กันมาก
ในการช็อคไข่ของสัตว์น้ําประเภทหอย สารชนิดนี้มีสภาพเป็นก๊าซ ความเข้มข้นในการใช้จึงระบุเป็นแรงดัน 
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ตารางท่ี 4 ผลการทดลองเหนี่ยวนํา polyploid ในสัตว์น้ําโดยใช้สารเคมี 
 
ชนิดปลา ชนิดสารเคม ี ความ เข้ มข้น /

แรงดัน 
ร ะ ย ะ เ ว ล า
การช๊อค 

เวลาเริ่มช๊อค 
(หลังผสม) 

อัตราการเกิด 
polyploidy 

อัตราการฟัก เอกสารอ้างอิง 

Brook 
trout 

Colchicine 0.01% 3 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง* 66% 100% Smith and Lemoine 
(1979) 

Atlantic 
salmon 

Nitrous oxide 
 
Freeon 

11 แอสโมสเฟียร์ 
 
1 แอสโมสเฟียร์ 
( ป ล่ อ ย ใ ห้ ไ ห ล
ผ่าน) 

30 นาท ี
 
60 นาท ี

0 นาท ี
 

0 นาท ี

98% 

 

64% 

100% 

 

100% 

Johnstone et al. 
(1989) 
Johnstone et al. 
(1989) 

Rainbow 
trout 

Cytochalasin B 10 µg/ml + 
0.1% DMSO 

จนถึงระยะ 4 
เซลล ์

ป ร ะ ม า ณ  3 
ชั่วโมง 

ต่ํา 
(โมเสค) 

ไม่ระบ ุ Reftie (1981) 

American 
oyster 

Cytochalasin B 0.5 mg/l 
0.5 mg/l 

15 นาท ี
15 นาท ี

0 นาท*ี* 
>15 นาท*ี** 

61% 

72% 

100% Stanley et al. (1984) 

Pacific 
oyster 

Cytochalasin B 1 ppm + 25°C 15 นาท ี 30-45 นาท ี 88±9% ไม่ระบ ุ Downing and Allen 
(1987) 

หอยมุก Cytochalasin B 0.5 ppm 30 นาท ี 20 นาท ี 100% ไม่ระบ ุ Wada et al. (1989) 
Pacific 
abalone 

6-DMAP 125-150 µM 15-20 นาท ี 20 นาท ี 73.5% ไม่ระบ ุ Zhang et al. (1998) 

Tropical 
abalone 

6-DMAP 200 และ 250 

µM 

12 นาท ี 15 นาท ี 89.1% และ 
96.4% 

ไม่ระบ ุ Norris and Preston 
(2003) 

หอยเป๋าฮ้ือ
พันธุ์ไทย 

6-DMAP 250 µM 12 นาท ี 15 นาท ี 92.1% ไม่ระบ ุ นว ลมณี  และ  ธ เนศ 
(2550) 

หมายเหตุ * 30-40 °hour, ** เก็บรักษา first polar body, *** เก็บรักษา second polar body, ppm = ส่วนในล้าน 
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3.3 การช็อคด้วยวิธีการร่วม 
ในการช็อคด้วยความดันนั้นเม่ือใช้กับปลาบางชนิด เช่น ปลานิล พบว่าไม่ได้ผล จําเป็นต้องใช้ความ

เย็นเข้าช่วย การท่ีประสิทธิภาพของการช็อคดีข้ึนอาจเป็นผลร่วมกันของความเย็นกับความดัน หรืออาจเป็นไป
ได้ว่าความเย็นทําให้ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติภายในเซลล์ไข่เกิดในอัตราช้าลง ซึ่งอาจเป็นการยืด
ระยะท่ีไข่ตอบสนองต่อการช็อคได้ดีออกไป ผลการทดลองในปลาหมอเทศและปลานิลพบว่าเม่ือช็อคไข่ด้วย
แรงดันน้ํา 7,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และความเย็น 7.5°C เป็นเวลานาน 7 นาที จะเกิดปลา tetraploid โดย
มีอัตราฟัก 2.9±4.1% และ 5.0±7.1% ตามลําดับ อย่างไรก็ตามในการทดลองนี้ไม่ได้บอกอายุของไข่ขณะเริ่ม
ช็อค นอกจากนั้น tetraploid เหล่านี้จะตายหมดในเวลาต่อมา (Myers, 1986) 
 
ประสิทธิภาพของการช็อคด้วยวิธีการต่างๆ 

เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเหนี่ยวนํา polyploid ด้วยวิธีการต่างๆ จะพบว่าการช็อคด้วย
ความดันให้ผลดีท่ีสุด เหตุผลประการหนึ่งก็คือ ความดันจะมีผลต่อไข่ขนาดต่างๆ เท่ากัน ดังนั้นในการช็อคครั้ง
หนึ่งๆ ไข่ทุกฟองจะได้รับผลการช็อคเท่าๆกันแม้ไข่จะมีขนาดต่างกัน ต่างกับช็อคด้วยอุณหภูมิซึ่งพบว่าไข่ขนาด
เล็กจะได้รับผลเร็วกว่า (Teskeredzic et al., 1993) 

วิธีท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมาจากการช็อคด้วยความดัน คือ การช็อคด้วยอุณหภูมิ เม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างการช็อคด้วยความร้อนกับการช็อคด้วยความเย็น พบว่าประสิทธิภาพข้ึนกับชนิดของปลา Hussian et 

al. (1991) ได้ทดลองเปรียบเทียบผลการช็อคโดยวิธีใช้ความดัน ความร้อน และความเย็น เม่ือเหนี่ยวนํา 
triploid ในปลานิล พบว่าความดันให้ผลดีท่ีสุด ความแปรปรวนของผลการทดลองมีน้อย การช็อคด้วยความ
ร้อนให้ผลรองลงมา และดีกว่าการช็อคด้วยความเย็น นอกจากนั้นการช็อคด้วยความเย็นยังให้ผลแตกต่างกัน
มากเม่ือใช้ไข่จากปลาต่างตัว แต่ในปลาดุกอุยนั้นพบว่าการช๊อคด้วยความเย็นให้ผลดีกว่าการช๊อคด้วยความ
ร้อน 

ส่วนการเหนี่ยวนําด้วยสารเคมีนั้น จากการทดลองท่ีผ่านๆมาพบว่าได้ผลไม่ดีนัก นอกจากนั้นยังมี
ปัญหาในการควบคุมระยะเวลาในการช็อค เพราะเม่ือสารเคมีซึมเข้าไปในช่องว่างระหว่างไข่กับเปลือกไข่แล้ว 
เม่ือเสร็จสิ้นการช็อค ก็ไม่สามารถล้างเอาสารเคมีดังกล่าวออกมาได้หมด 
 
การตรวจสอบสภาพ polyploid 

การตรวจสอบสภาพ polyploid สามารถทําได้ท้ังทางตรงและทางอ้อมดังต่อไปนี ้
1. การนับจํานวนโครโมโซม 
เป็นวิธีการท่ีบอกระดับ ploidy ได้โดยตรง โดยการนับจํานวนโครโมโซมของปลากลุ่มท่ีผ่านการ

เหนี่ยวนํา นํามาเปรียบเทียบกับปลากลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามแม้วิธีการนี้จะบอกผลการเหนี่ยวนําได้แน่นอน
ท่ีสุด แต่ก็ต้องใช้เวลามากและจําเป็นต้องฆ่าปลาตัวอย่าง หากจะศึกษาจากการเลี้ยงเซลล์จะต้องใช้เวลานาน 

วิธีการศึกษาโครโมโซมปลา 
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1) การเตรียมตัวอย่างเพ่ือศึกษาโครโมโซม ดัดแปลงตามวิธีการของ Kligerman and Bloom (1977) 
ดังนี ้

1.1) นําลูกปลาท่ีจะศึกษาโครโมโซมมาแช่ในสารละลาย colchicines 0.01% เป็นเวลา 6-8 ชั่วโมง 
ถ้าปลามีขนาดโตพอสมควรอาจใช้วิธีฉีดเข้าช่องท้องในอัตรา colchicines 25 ไมโครกรัมต่อน้ําหนักปลา 1 
กรัม การแช่ colchicines นี้ก็เพ่ือให้โครโมโซมหดตัวสั้นและพบโครโมโซมในระยะ metaphase มากข้ึน 
เพราะสารชนิดนี้จะไปยับยั้งการทํางานของสายใย spindle 

1.2) ฆ่าปลาโดยการตัดหัว ผ่าตัดเอาเหงือก ไตและลําไส ้ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณ 0.4 ซม. 
1.3) แช่เนื้อเยือ่ในสารละลาย 0.4% KCI ซึ่งเป็นสารละลาย hypotonic เป็นเวลา 30 นาที เพ่ือทําให้

เซลล์พอง 
1.4) การตรึงโครโมโซม (fixation) เพ่ือไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงและรักษาสภาพของ cytoplasm และ

เนื้อเยื่อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยการแช่เนื้อเยื่อในน้ํายารักษาสภาพซึ่งประกอบด้วยกรด acetic : ethyl 
alcohol = 1:3 ท่ีเตรียมใหม่ๆ แช่อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยเปลี่ยนน้ํายาครั้งละอย่างน้อย 30 นาที เนื้อเยื่อ
สามารถเก็บไว้ได้อย่างน้อย 1 เดือนท่ี 4°C 

2) การเตรียมสไลด ์ทําตามข้ันตอนดังนี ้
2.1) เอาเนื้อเยื่อออกจากน้ํายารักษาสภาพ วางบนกระดาษกรองเพ่ือซับเอาน้ํายาท่ีตกค้างออก 
2.2) จากนั้นวางเนื้อเยื่อบนสไลด์ หลุม หยดกรด acetic 50% 2-3 หยด เพ่ือให้เนื้อเยื่อกระจายจาก

กัน (ส่วนท่ียังเป็นชิ้นอยู่เอากลับไปแช่ในน้ํายารักษาสภาพใหม่) ใช้หลอดดูดเล็กๆ ดูดเข้าออกจะช่วยให้เซลล์
กระจายตัวด ีเม่ือไดท่ี้แล้วดูดเอาสารละลายนี้ไปหยดลงบนสไลด์ท่ีสะอาดอุณหภูมิ 40-50°C ซึ่งวางไว้บนเครื่อง
อุ่นสไลด ์แล้วใช้หลอดดูดดูดสารละลายออกให้หมด คงเหลือไว้แต่คราบเซลล์บนสไลด์ การเพ่ิมอุณหภูมิช่วยให้
เซลล์กระจายและเพ่ิมจํานวนเซลล์รอบๆ วงมากข้ึน แต่อุณหภูมิสูง >50°C จะทําลายโครโมโซม การหยด
ตัวอย่างต้องให้บางท่ีสุดเพ่ือให้เซลล์กระจายไม่ทับกันหนาทึบ หยดสารละลาย 2-3 วงต่อ 1 สไลด ์
เส้นผ่าศูนย์กลางวงละประมาณ 1 ซม. 

3) การย้อมสไลด ์
นําสไลด์ท่ีปล่อยให้แห้งแล้ว แช่ในสี Giemsa ซึ่งมีความเข้มข้น 4% (ใน 0.012 M phosphate 

buffer pH 6.8 (เตรียมใหม่ทุกครั้ง) นาน 1 ชั่วโมง นําสไลด์ข้ึนจากสี ล้างสีท่ีเกินพอด้วยน้ํากลั่น ท้ิงให้แห้งใน
อากาศ อาจวางใน Xylene 10 นาที เพ่ือทําให้เซลล์ใส แล้วนําไปตรวจหาโครโมโซม สไลด์เหล่านี้จะทําสไลด์
ถาวรได้โดยการหยดด้วย Permount แล้วปิดด้วยกระจกปิดสไลด ์

4) การตรวจสไลด ์
นําสไลด์มาตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ กําลังขยาย 1,000 เท่า นับจํานวนโครโมโซมจากเซลล์ท่ี

กระจายท่ีกระจายดีไม่ทับกันคร่าวๆ จากนั้นถ่ายภาพเพ่ือนําไปตรวจสอบอย่างละเอียด นําฟิล์ม negative ตัด
ใส่กรอบแล้วฉายด้วยเครื่องฉายสไลด ์นับจํานวนโครโมโซมท่ีแน่นอนจากภาพขยายนี ้จํานวนโครโมโซมท่ีนับได้
จะค่อนข้างแปรปรวน ต้องนําไปหาความถ่ี โดยนับโครโมโซมจากเซลล์ท้ังหมดไม่ต่ํากว่า 100 เซลล ์จํานวนใดมี
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ความถ่ีสูงสุด และแตกต่างจากความถ่ีอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t-test) ก็ถือว่าเป็นจํานวนโครโมโซม
ของปลาชนิดนั้นๆ 

5) การเตรียมน้ํายาต่างๆ 
5.1) การเตรียมน้ํายา pre-treatment 
ใช ้colchicines 0.1 กรัม ละลายในน้ํา 1,000 มล. 
5.2) การเตรียมสารละลาย hypotonic 0.4% KCl 
ใช ้KCl 0.4 กรัม ละลายน้ํากลั่นให้ครบ 100 มล. 
5.3) การเตรียมน้ํายารักษาสภาพ 
ใช้กรด acetic เข้มข้น 1 ส่วน ผสมกับ ethyl alcohol เข้มข้น 3 ส่วนเนื่องจากน้ํายานี้เก็บไว้ ณ 

อุณหภูมิห้องจะเกิดปฏิกิริยาสร้าง ester ข้ึนอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสารละลายนี้จะต้องเตรียมข้ึนใหม่ทุกครั้ง 
5.4) เตรียมสีย้อม Giemsa เข้มข้น 
ต้ม Gylcerol 50 มล. ให้ได้อุณหภูมิ60-70 °C ละลายสี Giemsa ผง 0.5 กรัม จากนั้นค่อยๆ เติม 

methyl alcohol 95% อีก 50 มล. ต้มและคนจนละลาย เก็บไว้ใช้เม่ือต้องการย้อม การต้มสีใช้เวลาประมาณ 
2 ชั่วโมง 

5.5) เตรียม Giemsa 4% ใน phosphate buffer 
ใช้ Giemsa เข้มข้น 4 มล. ผสมกับ phosphate buffer ให้ครบ 100 มล. ปรับ pH ให้ได้ 6.8 โดย

เตรียม phosphate buffer ดังนี ้
Na2HPO4 27.5 กรัม + น้ําให้ครบ 1 ลิตร 
Na2H2PO4 28.4 กรัม + น้ําให้ครบ 1 ลิตร 
จากนั้นนํามาผสมกันในอัตราส่วน Na2HPO4 : Na2H 2PO4 = 1:1 
2. การวัดปริมาตรของนิวเคลียสของเซลล์เม็ดเลือดแดงหรือปริมาตรของเม็ดเลือดแดง 
ทําโดยนําเลือดท่ีเจาะจากตัวปลามาป้ายลงบนแผ่นสไลด์ แล้วปล่อยให้แห้ง จากนั้นจะย้อมด้วยสีย้อม 

Wright’s stain โดยใช้สีย้อม Wright’s stain 0.3 กรัม ละลายใน methanol 100 มล. และ glycerol 3 มล. 
วัดความยาว (major axis, a) และความกว้าง (minor axis, b) แล้ว คํานวณปริมาตรตามสูตร 

ปริมาตรของนิวเคลียส = 4/3πab2 (Wolters et al., 1982) 
3. การวัดปริมาณ DNA ในเซลล์โดยใช้วิธ ีFlow cytometry 
ทําโดยการดูดเลือดจากสัตว์น้ําท่ีต้องการทดสอบ นํามาย่อยด้วยเอนไซม์ RNA ase แล้วเติมสีเรืองแสง 

จากนั้นนําไปวัดด้วยเครื่องมือ Flow cytometer เครื่องจะแสดงกราฟของปริมาณ DNA ของเซลล์ ซึ่งจะ
ปรากฏท่ีตําแหน่งต่างกันตามปริมาณ DNA เม่ือเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของสัตว์น้ํา diploid ก็จะทราบ
ได้ว่าสัตว์น้ําท่ีนํามาทดสอบเป็น polyploid หรือไม่ (Dube et al., 1991) 
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คุณสมบัติของสัตว์น้ํา polyploid 
จากผลการศึกษาคุณสมบัติของสัตว์น้ําท่ีเป็น polyploid พบว่ามีคุณสมบัติส่วนใหญ่ดังต่อไปนี ้
1. ขนาดตัวไม่แตกต่างจากสัตว์น้ํา diploid เม่ือสัตว์น้ํามีจํานวนชุดของโครโมโซมเพ่ิมข้ึนขนาดของ

นิวเคลียสและขนาดเซลล์ก็จะโตข้ึนเป็นสัดส่วนกัน จากการศึกษาในปลา Channel catfish พบว่าปลา 
triploid มีปริมาตรของนิวเคลียสเป็น 1.47 เท่าของปลา diploid (Wolters et al., 1982) ส่วนในปลาหมอ
เทศและปลาตะเพียนขาว ปลา triploid มีปริมาตรนิวเคลียสเพ่ิมข้ึนเป็น 1.5 เท่าของปลา diploid 
(Varadaraj and Pandian, 1990; Koedprang and Na-Nakorn, 2000) ดังนั้นหากจํานวนเซลล์ร่างกาย
ยังคงเท่าเดิมสัตว์น้ําก็น่าจะมีขนาดใหญ่ข้ึนเม่ือมีจํานวนชุดของโครโมโซมเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกับพืช polyploid 
แต่ในสัตว์น้ําแม้ขนาดของเซลล์จะเพ่ิมข้ึน ขนาดของสัตว์น้ําก็ไม่โตข้ึน เพราะสัตว์น้ําเหล่านั้นจะมีจํานวนเซลล์
ลดลง ผลการศึกษาในสัตว์น้ําสว่นใหญ่ก็เป็นไปในทํานองเดียวกัน ดังเช่นท่ีมีรายงานในปลา Channel catfish 
(Wolters et al., 1987) 

2. การเจริญเติบโต polyploid ส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตไม่แตกต่างจาก diploid เช่นท่ีมีรายงานใน
ปลาดุกเทศ ปลา Rainbow trout ปลานิล และปลาตะเพียนขาว แต่ในสัตว์น้ําบางชนิดแม้การเจริญเติบโต
ก่อนการเจริญพันธุ์จะไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือถึงวัยเจริญพันธุ์สัตว์น้ํา triploid จะเจริญเติบโตดีกว่าสัตว์น้ํา 
diploid เนื่องจากความเป็นหมัน เช่นปลา Channel catfish และปลานิล ซึ่งพบว่านอกจากจะโตเร็วกว่าแล้ว 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลา triploid ดีกว่าปลา diploid ด้วย 

นอกจากนั้นแล้วยังมีรายงานว่า triploid ในปลาบางชนิด เช่น ปลาดุกอุย มีอัตราการเจริญเติบโตต่ํา
กว่าปลา diploid ท้ังนี้อาจเป็นผลจากการท่ีปลา triploid ซึ่งเป็นหมันสร้างฮอร์โมนเพศน้อยและฮอร์โมนเพศ
เหล่านั้นอาจมีผลในทางกระตุ้นการเจริญเติบโต 

ในปลา Yellow perch (Perca flavescens) triploid เจริญเติบโตช้ากว่า diploid เช่นเดียวกัน โดย
ผู้วิจัยอธิบายว่าเป็นผลจากการช็อค ไม่ใช่ผลของการเพ่ิมชุดโครโมโซม เพราะในปลา diploid ท่ีได้จากไข่ท่ี
ผ่านการช็อค (แต่ไม่ได้ผล) ก็เจริญเติบโตช้ากว่าปลา diploid ท่ีเกิดจากไข่ท่ีไม่ได้ผ่านการช็อคเช่นกัน 
(Malison et al., 1993) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะไข่ท่ีผ่านการช็อคจะสร้างโปรตีนประเภทหนึ่งท่ีเรียกรวมๆว่า 
heat shock protein ซึ่งจําเป็นในการควบคุมขบวนการ transcription และ translation ของการแบ่งเซลล ์
(Nagao et al., 1990) แต่สารนี้ก็อาจมีผลลดการเจริญเติบโตได้ อย่างไรก็ตามสภาพการเลี้ยงจะมีผลต่อการ
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตมาก โดยมีแนวโน้มว่าเม่ือสภาพการเลี้ยงไม่เหมาะสมปลา triploid จะได้รับ
ผลกระทบมากกว่า diploid (Johnson et al., 1986) 

มีรายงานเพียงไม่ก่ีฉบับท่ีรายงานว่าสัตว์น้ํา triploid มีการเจริญเติบโตก่อนวัยเจริญพันธุ์ดีกว่าสัตว์น้ํา 
diploid Valenti (1975) รายงานว่าในปลา Blue tilapia ท่ีเป็น triploid อายุ 14 สัปดาห์มีการเจริญเติบโต
ดีกว่าปลาdiploid นอกจากนั้น Krasznai and Marian (1986) รายงานว่าในปลา European catfish ท่ีเป็น 
triploid มีการเจริญเติบโตระหว่างสัปดาห ์ท่ี 7-14 ดีกว่าปลา diploid อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

3. สัตว์น้ํา triploid เป็นหมัน ยกเว้นในสัตว์น้ําบางชนิด เช่น ปลากลุ่ม salmonids และปลาตะเพียน
ขาว พบว่าปลา triploid เพศผู้แม้จะมีขนาดของอัณฑะเล็กลงมากแต่พบว่ายังสามารถสร้างเชื้อตัวผู้ได้เล็กน้อย 
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ดังนั้นจึงไม่เป็นหมันอย่างสมบูรณ์ ในปลากลุ่ม salmonids ท่ีต้องการปลาเป็นหมันล้วน จึงจําเป็นต้อง
พยายามผลิตปลาtriploid ท่ีเป็นเพศเมียล้วน 

ผลการศึกษาเก่ียวกับลักษณะของสัตว์น้ํา triploid ได้รวบรวมไว้ในตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ลักษณะต่างๆ ของสัตว์น้ํา triploid ท่ีได้จากการเหนี่ยวนํา 
 
ชนิดสัตว์นํ้า ความเป็นหมัน การเจริญเติบโต

ก่อนเจริญพันธุ ์
การเจริญเติบโต
หลังเจริญพันธุ ์

ลักษณะอ่ืนๆ เอกสารอ้างอิง 

Blue tilapia - 3n>2n - - Valenti (1975) 
European catfish เป็นหมัน 3n>2n - - Krasznai and Marian 

(1986) 
African catfish เป็นหมัน ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง FCR ไม่แตกต่าง Henken et al. (1987) 
Channel catfish เป็นหมัน ไม่แตกต่าง 3n>2n FCR ของ triploid 

ดีกว่า 
Wolters et al. (1987) 

ดุกอุย เป็นหมัน 3n>2n 3n>2n ความต้านทานโรคไม่
แตกต่าง 

Na-Nakorn and 
Lakaannantakul (1993) 

ตะเพียนขาว เป็นหมัน (เพศ
ผู้สร้างน้ําเชื้อ) 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง เปอร์เซ็นต์ซากไม่
แตกต่าง 

Koedprang and Na-
Nakorn (2000) 

กัด เป็นหมัน (เพศ
ผู้สร้างน้ําเชื้อ) 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง Triploid ก้าวร้าวน้อย
กว่า diploid 

Kavampurath and 
Pandian (1992) 

ไน เป็นหมัน 2n>3n 2n>3n - Taniguchi et al. (1986) 
Rainbow trout  เป็นหมัน (เพศ

ผู้สร้างน้ําเชื้อ) 
ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง เพศผู้ระดับ 17β-

estradiol ต่ํากว่า 
diploid เปอร์เซ็นต์ซาก
ดีกว่า diploid 

Lincoln and Scott (1984) 

Rainbow trout  เป็นหมัน (เพศ
ผู้สร้างน้ําเชื้อ) 

3n>2n - - Solar et al. (1984) 

Coho salmon เป็นหมัน ไม่แตกต่าง - ระดับของ estradiol ไม่
แตกต่าง 

Johnson et al. (1986) 

Coho salmon - 3n>2n - - Utter et al. (1983) 
Land locked salmon  - ไม่แตกต่าง - - Benfey and Sutterlin 

(1984) 
Yellow perch - 3n<2n* 3n>2n - Malison et al. (1993) 
American oyster ไม่ระบ ุ 3n>2n** 

ไม่แตกต่าง*** 
3n>2n %heterozygosity 

triploid 38%** 
diploid 26%*** 

Stanley et al. (1984) 

หอยมุก เป็นหมัน 3n>2n** 
ไม่แตกต่าง*** 

3n>2n 
3n>2n 

- Jiang et al. (1993) 

หอยเป๋าฮ้ือพันธุ์ไทย เป็นหมัน ไม่แตกต่าง 3n>2n - นวลมณี และ ธเนศ (2550) 
หมอไทย เป็นหมัน ไม่แตกต่าง 3n>2n - นวลมณี และคณะ (2554) 
หมายเหตุ * triploid โตช้าเนื่องจากผลตกค้างจากการช๊อค  

** triploid จากการเก็บรักษา first polar body  
*** triploid จากการเก็บรักษา second polar body 
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การสร้างประชากร triploid เพศเมียล้วน 
ในสัตว์น้ําบางชนิด triploid เพศผู้จะสามารถสร้างน้ําเชื้อได้บ้าง จึงทําให้การเจริญเติบโตไม่ดีเท่า 

triploid เพศเมีย ดังนั้นหากสามารถสร้าง triploid เพศเมียล้วนก็จะทําให้ได้ผลผลิตดียิ่งข้ึน การเหนี่ยวนําสัตว์
น้ํา triploid เพศเมียล้วนทําได้เช่นเดียวกับการเหนี่ยวนํา triploid ตามปกติ เพียงแต่ต้องใช้น้ําเชื้อจากสัตว์น้ํา
ท่ีได้จากการแปลงเพศจากเพศเมียเป็นเพศผู ้ดังนั้นวิธีการนี้จะใช้ได้ผลกับสัตว์น้ําท่ีมีระบบการควบคุมเพศแบบ
ท่ีเพศเมียสร้าง gamete ท่ีมี genotype เดียวเท่านั้น มีรายงานความสําเร็จในการผลิตสัตว์น้ํา triploid เพศ
เมียล้วนในปลา Rainbow trout (Lincoln and Scott, 1984) ปลาหมอเทศ (Varadaraj and Pandian, 
1990) อย่างไรก็ตามพบว่าในปลา Rainbow trout นั้น เม่ือใช้ไข่จากปลาต่างสายพันธุ์ เปอร์เซ็นต์ของ 
triploid ท่ีได้จะแตกต่างกันไป (50-100%) นอกจากนั้นอัตรารอดของปลา triploid ยังต่ํากว่าปลา diploid 
เกือบ 50% 
 
การสร้างประชากร triploid เพศผู้ล้วน 

แม้จะพบว่าสัตว์น้ํา triploid เพศผู้ไม่เป็นหมันอย่างสมบูรณ์ สัตว์น้ํา triploid เพศผู้ก็ยังเป็นท่ีต้องการ
ในสัตว์น้ําบางชนิด เช่น ปลากัดเพศผู้มีสีสันสวยงามกว่าปลาเพศเมีย แต่มีนิสัยก้าวร้าว จะกัดกันเองอย่าง
รุนแรงจนไม่สามารถเลี้ยงรวมกันได้ ดังนั้นถ้าเหนี่ยวนําให้ได้ปลาเพศผู้ล้วนซึ่งเป็นหมัน ปลาอาจจะลดความ
ก้าวร้าวลงทําให้สามารถเลี้ยงรวมกันได ้หลักการของการเหนี่ยวนําอาศัยการเปลี่ยนเพศปลาให้เป็นเพศเมียโดย
การให้ฮอร์โมนเพศเมีย จากนั้นก็นําปลาเหล่านั้นมาผสมกับปลาเพศผู้ปกติเพ่ือศึกษาอัตราส่วนเพศของรุ่นลูก 
ปลาเพศเมียตัวใดให้ลูกเพศผู้ต่อเพศเมียใกล้เคียงสัดส่วน 1:2 หรือ 1:3 แสดงว่าปลาตัวนั้นเป็นปลาท่ีมี
พันธุกรรมเป็นเพศผู้ (YY) จากนั้นนําไข่จากปลาเพศเมียท่ีมีพันธุกรรมเพศผู้ (XY) มาผสมกับปลาเพศผู้ปกต ิ
แล้วนําไปผ่านการช็อคจะได้ปลา triploid ท่ีมี genotype เป็น XXY หรือ XYY ซึ่งเป็นเพศผู้ล้วน 
Kavaupurath and Pandian (1992) รายงานว่าได้ทําการเปลี่ยนเพศปลากัดให้เป็นเพศเมีย โดยผสมฮอร์โมน 

17β-estradiol ในอัตรา 125 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัมให้ปลากินตั้งแต่ปลาเริ่มกินอาหารเรื่อยๆ จนครบ 
40 วัน จากนั้นทําการเหนี่ยวนํา triploid ตามวิธีข้างต้นโดยการช็อคด้วยความดัน 7,000 psi เริ่มช็อค 2.5 
นาทีหลังผสม ช็อคนาน 6 นาที ได้ปลา triploid เพศผู้ล้วนมีอัตราการรอด 40-52% ปลาเหล่านี้มีลักษณะ
ภายนอกเหมือนปลากัดเพศผู้ปกติ สร้างเชื้อตัวผู้เล็กน้อย นอกจากนั้นยังไม่ก้าวร้าวสามารถเลี้ยงรวมกันได้
อย่างด ี
 
สรุป 

วิธีการเหนี่ยวนําให้เกิดการเพ่ิมชุดของโครโมโซมในสัตว์น้ํามีการทดลองปฏิบัติใน 3 วิธี คือ วิธีการใช้
ความดัน วิธีการใช้อุณหภูมิ และวิธีการใช้สารเคมี (Refstie, 1981; Reddy et al., 1990; Refstie et al., 
1977) วิธีการเหนี่ยวนําด้วยความดันเป็นวิธีท่ีให้ผลด ีโดยการเหนี่ยวนําไข่ด้วยความดันน้ําระดับสูงจะทําให้เกิด 
polyploid ได้ แต่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ มีราคาแพง เทคนิคค่อนข้างยุ่งยาก นอกจากนั้นยังเหนี่ยวนําไข่ได้
คราวละไม่มาก ทําให้การเหนี่ยวนําโดยการใช้ความดันไม่เป็นท่ีนิยม (Hussain et al., 1991; Teskeredzic 
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et al., 1993) วธิีการเหนี่ยวนําด้วยอุณหภูมิเป็นท่ีนิยมมากกว่าวิธีอ่ืนๆ เพราะว่าไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษและ
ผลของการเหนี่ยวนําอยู่ในระดับดีและเหนี่ยวนําไข่ได้ในปริมาณมาก (Thorgaard, 1986) การเหนี่ยวนําด้วย
อุณหภูมิทําได ้2 วิธีคือการเหนี่ยวนําด้วยความเย็นและการเหนี่ยวนําด้วยความร้อน (Ihssen et al., 1990) ใน
สัตว์น้ําเขตร้อนการเหนี่ยวนําด้วยความเย็นจะให้ผลดีกว่าสัตว์น้ําในเขตหนาวท้ังนี้เนื่องมาจากความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิน้ํากับอุณหภูมิท่ีใช้เหนี่ยวนําอยู่ในช่วงกว้าง (International Council for the Exploration 
of the Sea Mariculture Committee (ICES), 1999) การเหนี่ยวนําด้วยความเย็นทําได้โดยแช่ไข่ลงในน้ํา
อุณหภูมิต่ําโดยใช้ระยะเวลาหลังผสมของไข่กับน้ําเชื้อ อุณหภูมิน้ํา และระยะเวลาท่ีใช้ในการแช่เข้ามามีผล
ร่วมกันและแตกต่างกันไปตามชนิดของสัตว์น้ํา การเหนี่ยวนําให้เกิดการเพ่ิมชุดโครโมโซมด้วยความเย็นเป็นวิธี
ท่ีสามารถกระทําได้โดยไม่ยุ่งยากซับซ้อน ประสบผลสําเร็จในสัตว์น้ําหลายชนิด ได้แก่ ปลาเฉา ปลาดุก ปลา
ตะเพียนขาว ปลาไน ปลายี่สกเทศ เป็นต้น วิธีการเหนี่ยวนําด้วยการใช้สารเคมีมีข้อเสียคือสารเคมีท่ีใช้จะเข้า
ไปแทนท่ีน้ําและยังคงอยู่ในช่องว่างในไข่ ทําให้บลาสโตดิสสัมผัสกับสารโดยตรงมีผลทําให้ไข่เสียได้จึงไม่ค่อย
นิยม (Refstie et al., 1977) ผลของการเหนี่ยวนําให้เกิดการเพ่ิมชุดของโครโมโซมอาจมีผลทําให้สัตว์น้ํา
เจริญเติบโตเร็วกว่าปกต ิสัตว์น้ําท่ีมีโครโมโซม 3 ชุด มักจะเป็นหมันซึ่งจะเป็นผลดีในควบคุมประชากรและลด
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการสืบพันธุ์ลง นอกจากนั้นยังสามารถนําวิธีการนี้ไปใช้ในการเหนี่ยวนําให้เกิดสัตว์น้ํา
เพศเดียว 

การใช้ประโยชน์ของสัตว์น้ําท่ีเป็น triploid ซึ่งมีคุณสมบัติท่ีเป็นหมัน อันเป็นประโยชน์อย่างมากใน
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการบริหารทรัพยากรประมง เช่น การนําปลา salmon เพศเมีย ท่ีเป็น 
triploid มาเลี้ยงแทนปลาปกติ เพราะปลา triploid จะไม่แสดงลักษณะของปลาท่ีสมบูรณ์เพศ เช่น หยุดกิน
อาหารและเปลี่ยนสีตัวไปจนไม่เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค และการนําปลากินหญ้าท่ีเป็น triploid มาใช้ในการ
บริหารทรัพยากรประมง โดยใช้ในการควบคุมวัชพืชแทนปลากินหญ้าปกติในสหรัฐอเมริกา เพ่ือป้องกันปัญหา
การแพร่กระจายของปลาท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศ (Allen et al., 1986) 
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