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การเหนี่ยวน า gynogenesis ในสัตว์น  า 

Gynogenesis เป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแบบหนึ่ง ซึ่งพบน้อยมากในธรรมชาติ การสืบพันธุ์แบบ
นี้อาศัยการผสมพันธุ์ตามปกติแต่เมื่อนิวเคลียสของเชื้อตัวผู้เข้าไปภายในไข่สารพันธุกรรมของเชื้อตัวผู้จะ
สูญเสียคุณสมบัติไป การปฏิสนธิไม่เกิดขึ้นและส่วนหัวของเชื้อตัวผู้จะถูกก าจัดไป หลังจากเข้าผสมกับไข่ได้ไม่
นาน ดังนั้นจะเห็นว่าการเกิด gynogenesis ในธรรมชาติจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 2 ประการ 
คือ การกลายที่ท าให้สารพันธุกรรมของเชื้อตัวผู้เสียคุณสมบัติไป (inactivation) และการกลายที่ท าให้ไข่ของ
ปลาชนิดนั้นๆ มีโครโมโซม 2 ชุด (Kirpichnikov, 1981) 

นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่า เหตุใดไข่จึงจ าเป็นต้องผสมกับเชื้อตัวผู้ก่อนจึงจะเจริญ
เป็นคัพภะได้ อาจเป็นไปได้ว่าเชื้อตัวผู้จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา  หรือเชื้อตัวผู้อาจให้ 
centrosome ซึ่งเป็น organell ที่จ าเป็นในการแบ่งเซลล์ (Kirpichnikov, 1981) 

การสืบพันธุ์แบบนี้สังเกตได้จากการที่สัตว์น้ าชนิดนั้นๆ มีแต่สัตว์น้ าเพศเมียในธรรมชาติ พบการ
สืบพันธุ์แบบ gynogenesis ในประชากรของปลา Crucian carp (Carassius gibelio) และปลาชนิดอ่ืนๆใน
สกุล Poecilia และ Poeciliopsis (ครอบครัว Poecillidae) 

จากการศึกษาในปลา Poecilia formosa ซึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ าบริเวณอ่าวเม็กซิโก Hubbs and 
Hubbs (1932) รายงานว่าปลาชนิดนี้เป็นเพศเมียล้วน สืบพันธุ์แบบ gynogenesis โดยอาศัยเชื้อตัวผู้ในปลา
เพศผู้จากประชากรของ P. latipinna และ P. mexicana ซ่ึงเป็นชนิดที่มี 2 เพศ และอาศัยอยู่ในแหล่งน้ า
ใกล้ๆกัน 

 
หลักการของการเหนี่ยวน า gynogenesis 

Gynogenesis สามารถเหนี่ยวน าได้ในห้องปฏิบัติการ การเหนี่ยวน าครั้งแรกท าโดย Hertwig (1911) 
ซึ่งได้ทดลองในกบ หลักการของการเหนี่ยวน าคือการผสมไข่กับเชื้อตัวผู้ซึ่งถูกท าลายสารพันธุกรรมแล้ว  
(inactivated sperm) เชื้อตัวผู้จะกระตุ้นให้ไข่เกิดการแบ่งเซลล์ meiosis ระยะที่ 2 ต่อไป เมื่อสิ้นสุดการแบ่ง
เซลล์ไข่ก็จะก าจัด second polar body และ เหลือโครโมโซมเพียง 1 ชุด ไข่สามารถเจริญต่อไปได้แต่จะ
เจริญถึงระยะใดก็แล้วแต่ชนิดของสัตว์น้ า บางชนิดคัพภะที่มีโครโมโซมหนึ่งชุดหรือที่เรียกว่า haploid เหล่านี้
จะตายก่อนฟัก เช่น ในปลา Oryzias latipes (Ijiri and Egami, 1980) ในปลาบางชนิด เช่น ปลาดุกอุย ปลา
ตะเพียนขาว และปลากลุ่ม Salmonids ซ่ึง haploid ฟักออกเป็นตัวแต่มีลักษณะพิการคล้ายๆ กันคือ ตัวหนา
สั้น หางสั้น มีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างถุงไข่กับด้านหน้าของล าตัว เรียกลักษณะผิดปกติดังกล่าวว่า haploid 
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syndrome ลูกปลาเหล่านี้จะตายเมื่อถุงไข่ยุบ จะเห็นว่าหากสามารถเพ่ิมชุดของโครโมโซมให้เป็น 2 ชุดได้ ลูก
ปลาเหล่านี้ก็จะรอดชีวิต  

กล่าวโดยสรุปว่าการเหนี่ยวน า gynogenesis ให้ได้สัตว์น้ าที่มีโครโมโซม 2 ชุด มีวิธีการส าคัญอยู่ 2 
ขั้นตอน คือ การท าลายสารพันธุกรรมของเชื้อตัวผู้ (sperm inactivation) และการเหนี่ยวน าให้ zygote ที่ได้
มีโครโมโซม 2 ชุด (diploidization) 
 
การท าลายสารพันธุกรรมของเชื อตัวผู้ (sperm inactivation) 

การท าลายสารพันธุกรรมของเชื้อตัวผู้ต้องท าโดยไม่ให้เชื้อตัวผู้ตาย วิธีการที่พบว่าใช้ได้ผลดีก็คือการ
ฉายรังสี รังสีจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายลักษณะ โดยท าให้เกิดการจับกันของเบสไพริมิดินที่อยู่ชิดกัน
บนสาย DNA ท าให้ DNA สูญเสียคุณสมบัติ (Ijiri, 1983) นอกจากนั้นยังท าให้ chromatin ซึ่งตามปกติจะจับ
ตัวกันแน่นคลายตัวหลวมขึ้น ผนังนิวเคลียสและเยื่อหุ้ม cytoplasm ของเชื้อตัวผู้ถูกท าลาย การที่ผนัง
นิวเคลียสถูกท าลายนี้ จะท าให้นิวเคลียสของเชื้อตัวผู้ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ภายใน cytoplasm ของไข่ (Don 
and Avtalion, 1993)  

รังสีที่นิยมใช้ในการท าลายสารพันธุกรรมของเชื้อตัวผู้ คือ รังสีแกมมา (γ- ray) และรังสีเอ็กซ์ (X-ray) 
ซึ่งเป็นรังสีที่มีการแตกตัว (ionizing radiation) และรังสีอัลตราไวโอเลต (ultraviolet ray) ซึ่งเป็นรังสีที่ไม่มี
การแตกตัว (un-ionizing radiation) จึงมีความสามารถในการทะลุทะลวงน้อยกว่า 

ความเข้มของรังสีที่เหมาะสมแตกต่างกันไปตามชนิดของน้ าเชื้อและความเข้มข้นของน้ าเชื้อ  รังสีใน
ความเข้มข้นที่ต่ าเกินไปจะไม่สามารถท าลายสารพันธุกรรมของเชื้อตัวผู้ได้ เมื่อน ามาผสมกับไข่แล้วจะได้คัพภะ
ที่เกิดจากการปฏิสนธิตามปกติ หากความเข้มของรังสีมากเกินไป ก็อาจท าให้เชื้อตัวผู้ตายได้ ในการศึกษาจึง
จ าเป็นต้องทดลองฉายรังสีความเข้มจากต่ าไปหาสูง แล้วน าน้ าเชื้อดังกล่าวไปผสมกับไข่ จากนั้นปล่อยให้ไข่ฟัก
เป็นตัวโดยไม่ผ่านการช็อค ความเข้มของรังสีที่ดีที่สุด คือ ความเข้มที่ให้ลูกสัตว์น้ าที่มีโครโมโซมหนึ่งชุดทั้งหมด
และมีอัตราการฟักสูงสุด จากการทดลองดังกล่าวเมื่อน าความเข้มของรังสีมาพล็อตกราฟกับอัตราฟักมักจะได้
ความสัมพันธ์ที่เรียกว่า Hertwig effect 

อย่างไรก็ตามในการทดลองดังกล่าวอาจมีลูกสัตว์น้ า diploid gynogenesis เกิดขึ้นได้ แม้จะไม่ผ่าน
การเหนี่ยวน าให้เพ่ิมจ านวนชุดของโครโมโซม ทั้งนี้เนื่องจากไข่สัตว์น้ าบางชนิดมีแนวโน้มที่จะเก็บ second 
polar body ไว้ท าให้เกิดไข่ซึ่งมีโครโมโซม 2 ชุด (unreduced eggs) ปรากฏการณ์ดังกล่าวพบในปลาหลาย
ชนิด เช่น ปลาดุกอุย (Na-Nakorn et al., 1993a) ดังนั้นจึงควรใช้วิธีการติดฉลากด้วยเครื่องหมายพันธุกรรม 
(genetic marker) เพ่ือเป็นการยืนยันผลการทดลอง 

การใช้ฉลากดังกล่าว มีได้ 2 ลักษณะ คือ 
1. ใช้ไข่จากแม่สัตว์น้ าซึ่งมี genotype เป็น homozygous ของยีนแฝงควบคุมลักษณะใดๆ ซึ่งแสดง

ลักษณะปรากฏที่สังเกตได้ชัดเจน เช่น ลักษณะเผือก (aa) ในปลาดุกอุย (Na-Nakorn, 1995) ปลา Channel 
catfish (Bondari, 1984) และปลา Rainbow trout (Onozato, 1984) หรือใช้ลักษณะเกล็ดแบบ mirror 
(ss) ในปลาไน (Komen et al., 1988) เมื่อใช้เชื้อตัวผู้จากสัตว์น้ าที่มี genotype เป็น heterozygous ของ
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ยีนเด่นมาฉายรังสี และผสมกับไข่จากแม่สัตว์น้ าดังกล่าว หากมีลูกสัตว์น้ าแสดงลักษณะเด่นเกิดขึ้น แสดงว่า
รังสียังไม่สามารถท าลายสารพันธุกรรมของเชื้อตัวผู้ได้หมด 

2. ใช้น้ าเชื้อจากสัตว์น้ าต่างชนิด เมื่อจะตัดสินใจใช้น้ าเชื้อจากสัตว์น้ าชนิดใด ควรแน่ใจว่าเชื้อตัวผู้ของ
สัตว์น้ าชนิดนั้นๆ จะสามารถเข้าผสมกับไข่ได้ นอกจากนั้นลูกผสมที่อาจเกิดขึ้นควรจะตายก่อนฟักออกเป็นตัว
หากเป็นตัวก็ควรมีลักษณะที่แตกต่างจากลูกสัตว์น้ า gynogenesis อย่างชัดเจน นอกจากนั้นน้ าเชื้อของสัตว์น้ า
ต่างชนิดมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการพัฒนาของไข่สัตว์น้ าชนิดหนึ่งๆ ไม่เท่ากัน จึงต้องทดลองหาน้ าเชื้อ
ชนิดที่เหมาะสมก่อน 

น้ าเชื้อดังกล่าวแม้ไม่ฉายรังสีก็อาจกระตุ้น gynogenesis ได้ หากน าน้ าเชื้อไปฉายรังสีก่อนน ามาผสม
กับไข่ อัตราการเกิด gynogenesis ก็จะเพ่ิมขึ้นหลายเท่าตัว ตัวอย่างเช่นในการผสมข้ามโดยใช้น้ าเชื้อปลา
สวายผสมกับไข่ปลาดุกอุย จะให้ลูกปลา gynogenesis 2.03% (Na-Nakorn et al., 1993a) หากฉายรังสี
น้ าเชื้อจะท าให้อัตราการเกิด gynogenesis เพ่ิมขึ้นเป็น 24.8-48.7% (Na-Nakorn et al., 1993b) นอกจาก
ตัวอย่างในปลาดุกอุยแล้ว การใช้น้ าเชื้อ จากปลาต่างชนิดเพ่ือเหนี่ยวน า gynogenesis ยังมีรายงานในปลา 
Catla (Catla catla) (ใช้น้ าเชื้อปลายี่สกเทศ) (John et al., 1984) ปลา Cyprinid loach (ใช้น้ าเชื้อปลาไน) 
(Suzuki et al., 1985)  

Suzuki et al. (1985) ได้เปรียบเทียบการเหนี่ยวน า gynogenesis ในปลา Cyprinid loach โดยใช้
น้ าเชื้อจากปลาชนิดเดียวกันและน้ าเชื้อปลาไน โดยให้น้ าเชื้อผ่านการฉายรังสีอัลตราไวโอเล็ต พบว่าน้ าเชื้อทั้ง 
2 ชนิด มีประสิทธิภาพการเหนี่ยวน า gynogenesis ไม่แตกต่างกัน 
 
การเตรียมน  าเชื อเพื่อฉายรังสี 

ก่อนฉายรังสีจะต้องเจือจางน้ าเชื้อในสารละลายที่สามารถยืดอายุน้ าเชื้อได้  เช่น NaCl 0.85% 
สารละลาย Ringer’s solution สายละลาย Hank’s solution ฯลฯ 

ในการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต สัดส่วนน้ าเชื้อต่อสารละลายมีความส าคัญมาก เนื่องจากรังสีชนิดนี้มี
อ านาจทะลุทะลวงต่ า ดังนั้นเมื่อใช้น้ าเชื้อเข้มข้นก็จ าเป็นต้องฉายรังสีปริมาณมากกว่าน้ าเชื้อที่เจือจาง  ดังนั้น
หากใช้หลอด UV ก าลังเท่ากัน ระยะห่างจากหลอดถึงน้ าเชื้อเท่ากัน ระยะเวลาการฉายรังสีก็ต้องแตกต่างกัน 
จากการทดลองของ Komen et al. (1988) พบว่าเมื่อเจือจางน้ าเชื้อปลาไนในอัตราส่วน 1: 9 และ 1:3 
(น้ าเชื้อ : 0.85% NaCl) และ ฉายรังสีอัลตราไวโอเลตความเข้ม 2,000 จูลต่อตารางเมตรต่อนาที (Jm-2 min-
1) พบว่าการท าลายสารพันธุกรรมจะเกิดได้สมบูรณ์เมื่อฉายรังสีนาน 5-40 นาที ในน้ าเชื้อชุดที่เจือจางกว่า 
(1:9) ส่วนน้ าเชื้อที่เข้มข้นกว่า (1:3) ต้องฉายรังสีนานถึง 60 นาท ี

สารละลายน้ าเชื้อดังกล่าวจะต้องรินเป็นชั้นบางๆ (ไม่ควรเกิน 0.2 มม.) ขณะฉายรังสีควรวางภาชนะ
บรรจุน้ าเชื้อไว้บนเครื่องเขย่าเพ่ือให้รังสีผ่านได้ทั่วถึง นอกจากนั้นต้องควบคุมอุณหภูมิขณะฉายรังสีให้ต่ า
ตลอดเวลา 
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Hertwig effect 
เป็นปรากฏการณ์ท่ีนักวิทยาศาสตร์ชื่อ Hertwig ค้นพบในปี 1911 เมื่อน าน้ าเชื้อมาฉายรังสีความเข้ม

ต่างๆ กัน แล้วน าไปผสมกับไข่ เขาพบว่าที่ช่วงความเข้มต่ าๆ เมื่อเพ่ิมความเข้มของรังสีขึ้น ไข่ที่ผสมกับน้ าเชื้อ
ฉายรังสีจะมีอัตราฟักลดลง แต่เมื่อถึงความเข้มระดับหนึ่ง อัตราฟักของไข่ที่ผสมกับน้ าเชื้อฉายรังสีจะค่อยๆ 
สูงขึ้นตามความเข้มที่เพ่ิมขึ้น (Jjiri and Egami, 1980) ทั้งนี้เป็นเพราะรังสีความเข้มต่ าไม่สามารถท าลายสาร
พันธุกรรมของเชื้อตัวผู้ได้หมด เมื่อผสมกับไข่ก็จะท าให้คัพภะที่ได้มีโครโมโซมหรือท่อนส่วนของโครโมโซมเกิน
จ านวนชุดมา ซึ่งท าให้คัพภะเหล่านี้ตาย เมื่อใช้รังสีความเข้มสูง สารพันธุกรรมของเชื้อตัวผู้ถูกท าลายหมด 
คัพภะที่ได้จะมีโครโมโซมซึ่งได้จากไข่เพียงชุดเดียว คัพภะจึงพัฒนาได้ดีกว่า อัตราฟักจึงสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม
เมื่อฉายรังสีในระดับความเข้มสูงเกินไปก็จะมีผลให้เชื้อตัวผู้ตายได้ 

 
การคืนสภาพของสารพันธุกรรมโดยการกระตุ้นด้วยแสง (photoreactivation) 

ในการท าลายสารพันธุกรรมของเชื้อตัวผู้ด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต  ถ้าปล่อยให้ไข่ได้รับแสงสว่าง
ภายหลังการผสมน้ าเชื้อฉายรังสีกับไข่ จะท าให้ส่วนของพันธุกรรมที่ถูกท าลายแล้วคืนสภาพเดิมได้ เรียก
ปรากฏการณ์นี้ว่า photoreactivation หากสารพันธุกรรมของเชื้อตัวผู้ถูกท าลายไปไม่มาก เช่น กรณีฉายรังสี
ความเข้มต่ า การได้รับแสงอาจท าให้โครโมโซมของเชื้อตัวผู้กลับมาสมบูรณ์และเกิดการปฏิสนธิตามปกติได้ใน
กรณีที่สารพันธุกรรมถูกท าลายไปมาก การได้รับแสงก็จะท าให้สารพันธุกรรมบางส่วนคืนสู่สภาพเดิม เกิดผล
เช่นเดียวกับการที่สารพันธุกรรมถูกท าลายไม่หมด คือ คัพภะจะมีโครโมโซมเกินจ านวนชุดและตายในที่สุด 
ปรากฏการณ์ photoreactivation นี้เกิดจากการที่พันธะระหว่างเบสไพริมิดินที่เกิดขึ้นเพราะการฉายรังสีถูก
ท าลายโดย photoreactivation enzyme ซึ่งมีอยู่ในไข่ DNA ส่วนนั้นก็จะคืนสู่สภาพปกติ เอนไซม์นี้จะ
ท างานเมื่อมีแสงสว่าง (300-500 nm) (Setlow and Setlow, 1963) ดังนั้นปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงมัก
เกิดข้ึนเมื่อปล่อยให้ไข่ที่ผสมกับเชื้อตัวผู้แล้วได้รับแสงสว่าง ซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายในไข่ท่ีมีเปลือกบางแสงส่องผ่านได้ 

 
การเหนี่ยวน าให้โครโมโซมเพิ่มเป็นสองชุด (diploidization) 

เมื่อคัพภะที่เกิดจากไข่ผสมกับน้ าเชื้อฉายรังสีเจริญเป็นตัวโดยไม่เกิดการปฏิสนธิ  ลูกที่ได้จะมี
โครโมโซมเพียง 1 ชุด ลูกจะตายหมดก่อนเริ่มกินอาหาร ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเหนี่ยวน าให้โครโมโซมของลูกเพ่ิม
เป็น 2 ชุด วิธีการท าอาศัยหลักการและวิธีการเช่นเดียวกับการเหนี่ยวน าท าได้ 2 ระยะเช่นเดียวกันคือการเก็บ 
second polar body และการยับยั้งการแบ่งเซลล์ครั้งแรกของ zygote 

การเหนี่ยวน าวิธีแรกเป็นการยับยั้งในขั้นตอนการแบ่งเซลล์แบบ meiosis ระยะที่ 2 ซึ่งโครโมโซม
ดั้งเดิมและส่วนที่จ าลองขึ้นมาใหม่ ได้ผ่านการแลกเปลี่ยนท่อนส่วนของโครโมโซม (crossing over) มาแล้ว 
โครโมโซมซึ่งมี centromere ร่วมกันนี้แท่งหนึ่ง จะมียีนเหมือนโครโมโซมดั้งเดิม (parental type) อีกแท่ง
หนึ่งจะเป็นโครโมโซมสายผสม (recombinant type) เมื่อผ่านการช็อค ลูกที่ได้จึงเป็น heterozygous ที่ยีน
บางต าแหน่ง ทั้งนี้เปอร์เซ็นต์ heterozygous จะข้ึนกับระยะห่างระหว่างยีนและ centromere การเหนี่ยวน า
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ลักษณะนี้ท าได้ง่าย การทดลองที่ท ามากว่า 90% เป็นการเหนี่ยวลักษณะนี้ทั้งสิ้นโดยอาจเรียก gynogenesis 
ลักษณะนี้ว่า meiotic gynogenesis (ภาพที ่1) 

ในปลา Rainbow trout พบว่าลูกปลา gynogenesis ที่ได้จากการเหนี่ยวน าวิธีนี้มีเปอร์เซ็นต์ 
heterozygous 100% เมื่อศึกษาในยีนควบคุม Super-oxide dismutase และ malate dehydrogenase 
(Thorgaard et al., 1983) ส าหรับปลาไนที่เกิดจากการเหนี่ยวน า gynogenesis โดยการยับยั้งการแบ่งเซลล์
แบบ meiosis มีระดับ heterozygosity ที่ยีน Ldh-B ระหว่าง 38.84-42.42% และ 0.95-5.56 % ส าหรับยีน
ควบคุมการสร้าง transferin (Linhart et al., 1986) 

ถ้าสามารถเหนี่ยวน าการเพ่ิมชุดโครโมโซมในระยะก่อนการแบ่งเซลล์ mitosis ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นระยะที่
โครโมโซมแต่ละแท่งจ าลองตัวเองข้ึนมาโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนท่อนส่วนของโครโมโซม โครโมโซมที่เหมือนกัน
ก็จะคงอยู่ในเซลล์เซลล์เดียว ลูก gynogenesis ที่เกิดขึ้นก็จะมียีนทุกต าแหน่งอยู่ในสภาพ homozygous 
เรียกลูกนี้ว่า mitotic gynogens (ภาพที่ 1) การเหนี่ยวน าวิธีหลังนี้ท าได้ยากเช่นเดียวกับการเหนี่ยวน า 
tetraploid มีรายงานการเหนี่ยวน า mitotic gynogenesis ในปลา 2 ชนิด คือปลาม้าลาย, Brachydanio 
rerio (Streisinger et al., 1981) และปลาไน (Komen et al., 1992) 

ลูกที่ได้จากการเหนี่ยวน าระยะนี้ นอกจากจะมียีนในสภาพ homozygous ทั้งหมดแล้ว ยังสามารถ
สร้างประชากรที่มี genotype เหมือนกันทั้งหมดหรือที่เรียกว่า clone ได้ โดยการน าไข่จาก mitotic 
gynogens มาเหนี่ยวน าอีกครั้งหนึ่ง clone ของปลานี้เป็นประโยชน์ต่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

นอกจากนั้นการเหนี่ยวน าในระยะนี้ จะมีประโยชน์ท าให้สามารถสร้างปลาสายพันธุ์แท้ เมื่อน ามาผสม 
กันระหว่างสายพันธุ์อาจจะให้ปลาลูกผสมที่ดีกว่าพ่อแม่ 

ผลการเหนี่ยวน า gynogenesis ในสัตว์น้ าชนิดต่างๆ แสดงไว้ในตารางที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 การเหนี่ยวน า gynogenesis 
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ตารางที่ 1 การเหนี่ยวน า gynogenesis ในสัตว์น้ าชนิดต่างๆ 
 

ชนิดปลา ชนิดน  าเชื อ ชนิดรังส ี วิธีการช็อค เวลาที่เริม่ช็อค 
(หลังผสม) 

ระยะเวลา
การช็อค 

เปอร์เซ็นต์ฟัก เอกสารอ้างอิง 

นิล นิล UV 300-310 

μW/cm2 

ความดัน 9,000 
psi 

40-50 นาที 
(28°C) 

2 นาท ี 27.1±7.3%* Hussain et al. 
(1993) 

นิล นิล UV 300-310 

μW/cm2 

ความร้อน 41°C 27.5-30 นาที 3.5 นาที 18.6±6.0% Hussain et al. 
(1993) 

ไน ไน แกมมา (โคบอลท์ 
60) 100 Gy/hr 

ความเย็น 0-4°C 15 นาที 60 นาที 0.34±2.86% Linhart et al. 
(1986) 

ไน ไน UV ความร้อน 39.3-
40.5°C 

1.6±1.8 นาที** 2-3 นาท ี 15% Cherfas et al. 
(1993) 

ไน ไน UV ความเย็น 0°C 1-2 นาท ี 45 นาที ไม่ระบุ Komen et al. 
(1993) 

ดุกอุย สวาย UV 4.8x104 

erg/mm2 
ความเย็น 7°C 4.5 นาที 14 นาที 60% Na-Nakorn et al. 

(1993b) 
กัด หมอเทศ UV 254 nm, 4.2 

W/m2 5 นาที 
ความดัน 7,000 
psi 

2.5 นาที 6 นาท ี 50% Kavaupurath 
and Pandian 
(1994) 

กัด หมอเทศ UV 254 nm, 4.2 
W/m2 5 นาที 

ความดัน 7,000 
psi 

34 นาที 6 นาท ี 21% Kavaupurath 
and Pandian 
(1994) 

ตะเพียนขาว ตะเพียนขาว UV 254 nm, 196 

μW/cm2 1 นาที 

ความเย็น 2°C 1.5 นาที 10 นาที ไม่ระบุ Pongthana et al. 
(1995, 1999) 

Rainbow 
trout 

Brook trout 
Cutthroat 
trout 

UV 3,600 erg/mm2 ความร้อน 28-
29°C 

10 นาที 10 นาที ไม่ระบุ Thorgaard et al. 
(1983) 

Rainbow 
trout 

Rainbow 
trout 

แกมมา (โคบอลท์ 
60) 135 Krad 

ความดัน 7,000 
psi 

40 นาที 3.5-5 นาที 48-60% Chourrout 
(1984) 

Red 
seabream 

Black 
seabream 

UV 3,000 erg/mm2 ความเย็น 0°C 3 นาท ี 12 นาที 70% Sugama (1993) 

Red 
seabream 

Black 
seabream 

UV 3,000 erg/mm2 ความร้อน  35°C 3 นาท ี 2.5 นาที 70% Sugama (1993) 

Pacific 
oyster 

Pacific 
ou\yster 

UV 1,080 μW/cm2 
5.5 นาที 

Cytochalasin B 

0.5 μg/l 

25 นาที 25 นาที 18% Guo et al. 
(1993) 

หมายเหต ุ ลูกที่ได้เป็น meiotic gynogens ยกเวน้ที่ระบุไว้,  

μW = ไมโครวัตต์, psi = ปอนด์ต่อตารางนิ้ว, Gy = Grey (1 Grey = 100 rad), Nm = นาโนเมตร, W = วัตต,์ Krad = กิโลแร็ด, 

 * mitotic gynogens, ** หน่วยเป็นรอบของการแบ่งเซลล์ mitosis 
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ลักษณะของสัตว์น  าที่เกิดจากการเหนี่ยวน า gynogenesis 
ลูกสัตว์น้ า gynogenesis แม้จะมีลักษณะทั่วๆไปเหมือนสัตว์น้ าชนิดแม่ก็ตาม แต่เนื่องจากมีระดับ

homozygosity สูงจึงมักแสดงลักษณะที่ด้อยกว่าลูกที่เกิดจากการปฏิสนธิตามปกติ  ทั้งนี้เป็นผลลักษณะ
เดียวกันกับการผสมเลือดชิดนั้นเอง 

ลักษณะทั่วไป อัตราการรอด และการเจริญเติบโต จากการศึกษาในปลาดุกอุย พบว่าในระยะสัปดาห์
แรกหลังฟักตัวจะพบลูกปลาพิการจ านวนค่อนข้างมากโดยมีล าตัวคดงอหรือบิด  ปลาเหล่านี้เป็นปลาที่มี
โครโมโซม 2 ชุด ปลาพิการส่วนใหญ่จะตายมีผลให้อัตราการรอดของปลา gynogenesis ต่ ากว่าปลาชุด
ควบคุม ลักษณะเช่นเดียวกันนี้มีรายงานในปลาชนิดอื่นๆ อีกหลายชนิดเช่น ปลา Cyprinid loach (Suzuki et 
al., 1985) ปลา Plaice (Pleuronectes platessa) (Purdom, 1969) ปลา Rainbow trout (Chourrout 
and Quinllet, 1982) ในปลาหลายชนิดการเจริญเติบโตของปลา gynogenesis มีแนวโน้มจะต่ ากว่าปลาที่
เกิดจากการปฏิสนธิตามปกติ ในปลาดุกอุยไม่พบความแตกต่างในเรื่องการเจริญเติบโตระหว่างปลาชุดควบคุม
กับปลา gynogenesis 

เพศของสัตว์น้ า gynogens ดังได้กล่าวมาแล้วว่าหากสัตว์น้ ามีระบบควบคุมเพศเป็นแบบที่เพศเมีย
สร้างไข่ genotype เดียว ลูกสัตว์น้ า gynogenesis ที่ได้จะเป็นเพศเมียล้วน เช่น ปลาไนและปลาเฉา 
(Golcvinskaya et al., 1974; Stanley, 1976b) Coho salmon (Refstie et al., 1982) และปลาดุกอุย 
(Na-Nakorn, 1995) 

หากการก าหนดเพศเป็นแบบเพศเมียสร้างไข่ที่มี genotype ต่างกัน (female heterogamety) ลูก
ส่วนใหญ่จะเป็นเพศผู้ 

อย่างไรก็ตามผลการทดลองบางครั้งอาจผิดแปลกไปบ้าง Suzuki et al. (1985) รายงานว่าปลา 
Cyprinid loach ที่เกิดจากการเหนี่ยวน า gynogenesis เป็นเพศเมีย 94.9 % คณะผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่าการ
ควบคุมเพศของปลาชนิดนี้คงเป็นแบบที่เพศเมียสร้างไข่ genotype เดียว แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าสาเหตุใด
จึงมีปลาเพศผู้เกิดจากการเหนี่ยวน าครั้งนี้ สิ่งที่น่าค านึงถึงก็คือการควบคุมเพศของปลา เป็นระบบที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน ในขณะที่มีโครโมโซมหรือมียีนหลักควบคุมเพศ แต่อาจมียีนอ่ืนๆที่มีอิทธิพลต่อเพศอยู่ด้วย ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุของสัดส่วนเพศที่ผิดปกติ เช่นนี้ จากการทดลองของ Oshiro (1987) พบว่าลูกปลาที่ได้จากการ
เหนี่ยวน า gynogenesis ในปลาทองหลายๆตัว มีสัดส่วนเพศแตกต่างกันไป ทั้งๆที่มีรายงานว่าปลาทองมีการ
ควบคุมเพศแบบเพศเมียสร้างไข่ genotype เดียว เขาอธิบายว่าอาจเป็นไปได้ว่าปลาทองบางสายพันธุ์ มีระบบ
การควบคุมเพศเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการคัดพันธุ์ 

จากการศึกษาของ Komen et al. (1992) พบว่าลูกปลาไนที่เกิดจากการเหนี่ยวน า gynogenesis 
บางครั้งเป็นเพศผู้ถึง 46.7% เขาอธิบายว่าแม้ปลาไนจะมีการควบคุมเพศในระบบ XY แต่มียีนอีก 1 ต าแหน่งที่
มีอิทธิพลต่อการแสดงออก เขาก าหนดสัญลักษณ์ mas-1 แทนยีนดังกล่าว (mas = masculine = เพศผู้) โดย
ปลาเพศเมียที่มี genotype เป็น XX ; mas+-/mas+- หรือ XX ; mas+-/mas-1 จะเจริญเป็นเพศเมีย
ตามปกติหากมี genotype เป็น XX ; mas-1/mas-1 จะเจริญเป็นเพศเมียตามปกติ หากมี genotype เป็น 
XX ; mas-1/mas-1 ก็จะแสดงออกเป็นเพศผู้ หรือในบางครั้งก็เป็นกระเทย 
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นอกจากนั้นสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยง เช่น อุณหภูมิก็อาจมีส่วนท าให้การแสดงเพศเปลี่ยนแปลงจาก
ปกติไปได ้

 
การประยุกต์ใช้เทคนิคการเหนี่ยวน า gynogenesis 

ได้มีผู้ทดลองเหนี่ยวน า gynogenesis ในสัตว์น้ าหลายชนิด โดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆกันทั้งการ
ประยุกต์ใช้ในการประมง และการศึกษาทางพันธุศาสตร์ ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี ้คือ 

1. การสร้างประชากรสัตว์น้ าเพศเมียล้วน (all-female population) 
จากการที่เชื้อตัวผู้ไม่ได้เข้าปฏิสนธิกับไข่ ลูกที่เกิดจากขบวนการ gynogenesis จึงได้รับสาร

พันธุกรรมจากแม่เท่านั้น ดังนั้นหากสัตว์น้ าชนิดนั้นๆ มีการก าหนดเพศแบบที่เพศเมียสร้างไข่แบบเดียว เช่น
ระบบ XX หรือ multiple X ลูกที่ได้ก็จะเป็นเพศเมียล้วน 

ประชากรสัตว์น้ าเพศเมียล้วนมีประโยชน์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ทางตรงคือในสัตว์น้ า
บางชนิด เพศเมียเจริญเติบโตดีกว่าเพศผู้ ดังนั้นการเลี้ยงสัตว์น้ าเพศเมียล้วนก็จะเพ่ิมผลผลิตได้ ประโยชน์
ทางอ้อมก็คือ ใช้ลูกสัตว์น้ าเพศเมียล้วนนี้ในการเหนี่ยวน าให้เปลี่ยนเพศเป็นเพศผู้ ซึ่งจะท าให้แน่ใจได้ว่าสัตว์น้ า
เพศผู้ที่ได้จากการเปลี่ยนเพศนั้นมีพันธุกรรมเป็นเพศเมียทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่
ต้องการเชื้อตัวผู้ที่มีพันธุกรรมเพศเมีย ซึ่งหากท าการเปลี่ยนเพศในลูกสัตว์น้ าที่ได้จากการปฏิสนธิตามปกติ 
สัตว์น้ าเพศผู้ที่ได้จะมีทั้งที่มีพันธุกรรมเป็นเพศผู้ และท่ีมีพันธุกรรมเป็นเพศเมีย ท าให้เกิดปัญหาเมื่อจะน าไปใช้
ประโยชน์ อย่างไรก็ตามในสัตว์น้ าบางชนิด แม้จะพบว่ามีการควบคุมเพศในระบบที่มีเพศเมียสร้าง genotype 
เดียว ก็อาจเกิดลูกเพศผู้ได้เช่นกัน 

ในปลาดุกอุยนั้นพบว่าปลาดุกอุย gynogenesis เป็นเพศเมียล้วน นอกจากนั้นยังมีการเจริญเติบโตไม่
แตกต่างจากปลาที่เกิดจากการปฏิสนธิตามปกติ เมื่อปลาเจริญพันธุ์พบว่ารังไข่ของปลา gynogens เล็กกว่า
ปกติเล็กน้อย ปลาตอบสนองต่อการฉีดฮอร์โมนค่อนข้างต่ ากว่าปลาชุดควบคุม ความดกของไข่ต่ ากว่า แต่ไข่มี
คุณภาพดีพอๆกับไข่จากปลาปกติ (Na-Nakorn, 1995) อาจใช้ปลาเหล่านี้เป็นแม่พันธุ์ได้ โดยอาจปรับปรุง
ลักษณะที่ด้อยลงไปเนื่องจากการที่ยีนจ านวนมากอยู่ในสภาพ homozygous หรือที่เรียกว่า gynogenetic 
inbreeding ได้โดยการผสมข้ามสายพันธุ์ปลา gynogens แต่ทั้งนี้จ าเป็นต้องเปลี่ยนเพศลูกปลา gynogens 
บางส่วนเป็นเพศผู้ก่อน 

ในปลาตะเพียนขาวนั้นพบว่าปลาตะเพียนขาว gynogenesis เป็นเพศเมียล้วน (Pongthana et al., 
1995) และได้เปลี่ยนเพศลูกปลา gynogens ให้เป็นเพศผู้เพ่ือให้เป็นพ่อพันธุ์ที่มีโครโมโซมเพศเป็น XX (XX-
male, neomale) ซึ่งเมื่อน าไปผสมพันธุ์กับปลาเพศเมียปกติจะได้ปลาที่เป็นเพศเมียล้วน (Pongthana et 
al., 1999) 

2. การสร้างสัตว์น้ าสายพันธุ์แท้ 
การผสมข้ามระหว่างสัตว์น้ าต่างสายพันธุ์เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ทั้งนี้เพ่ือใช้

ประโยชน์ heterosis ที่อาจเกิดขึ้นในการผสมบางคู่ ดังนั้นหากต้องการลูกผสมที่มีความสม่ าเสมอ แสดง
ลักษณะต่างๆ ออกมาเหมือนกัน ก็จ าเป็นต้องใช้พ่อแม่พันธุ์ซึ่งมียีนแทบทุกต าแหน่ง อยู่ในสภาพ 
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homozygous หรืออาจเรียกว่ามี homozygosity ระดับสูง เรียกสายพันธุ์ดังกล่าวว่าสายพันธุ์แท้ การสร้าง
สายพันธุ์แท้นี้ โดยทั่วไปจะท าโดยการผสมภายในลูกครอกเดียวกันหลายๆครั้ง ซึ่งจะต้องใช้เวลานานมาก หาก
ใช้วิธีการเหนี่ยวน า gynogenesis แม้เพียงครั้งเดียว ลูกที่ได้จะมีระดับ homozygosity สูง หรืออาจสูงถึง 
100% ทั้งนี้ขึ้นกับขั้นตอนการเพ่ิมชุดของโครโมโซมว่าเป็นการเหนี่ยวน าให้ไข่เก็บ polar body หรือเป็นการ
ยับยั้ง การแบ่งเซลล์ครั้งแรกของคัพภะ 

ในการเหนี่ยวน า gynogenesis โดยการยับยั้งการแบ่งเซลล์แบบ meiosis ครั้งที่ 2 พบว่าระดับ 
homozygosity เพ่ิมข้ึนพอๆ กับการผสมพันธุ์ระหว่างพ่ีน้อง 10-12 ชั่วอายุ (ในปลาไน) (Nagy et al., 1979) 
และ 7-8 ชั่วอายุ (ในปลา Plaice) (Thomsom, 1983) 

ในกรณีที่ลูกสัตว์น้ า gynogenesis เป็นเพศเมียทั้งหมด การผสมข้ามสายพันธุ์สามารถท าได้โดยต้องใช้
ฮอร์โมนเปลี่ยนเพศสัตว์น้ าส่วนหนึ่งให้เป็นเพศผู้ก่อน 

3. การสร้าง clone ของสัตว์น้ า 
ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนมากๆ จ าเป็นต้องใช้สัตว์ทดลองที่มีพันธุกรรมเหมือนกัน 

(genetic clone) ซึ่งสามารถสร้างได้โดยการเหนี่ยวน า gynogenesis และ เพ่ิมชุดโครโมโซมโดยการยับยั้ง
การแบ่งเซลล์ครั้งแรก เช่นที่รายงานไว้ในการทดลองของ Streisinger et al. (1981) ในปลาม้าลาย จากการ
เหนี่ยวน า mitotic gynogenesis ลูกที่ได้ทุกตัวจะมียีนในสภาพ homozygous ทั้งหมด แต่ปลาแต่ละตัวจะ
ยังมี genotype ต่างกัน เมื่อเหนี่ยวน า gynogenesis เป็นครั้งที่ 2 ลูกปลาที่ได้จากแม่ปลาตัวใดตัวหนึ่งก็จะมี
ยีนในสภาพ homozygous ทั้งหมด และมี genotype เหมือนกัน 

4. การท าแผนที่ระหว่าง gene-centromere 
จากการเหนี่ยวน าให้เกิดสัตว์น้ า diploid gynogenesis โดยการเหนี่ยวน าให้ไข่เก็บรักษา second 

polar body ไว้ สัดส่วนของลูก heterozygote จะเพ่ิมขึ้นตามเปอร์เซ็นต์การเกิดการแลกเปลี่ยนท่อนส่วน
ของโครโมโซม ซึ่งจะสัมพันธ์กับระยะห่างระหว่าง gene กับ centromere อย่างไรก็ตามก่อนจะวิเคราะห์ผล
ด้วยเทคนิคดังกล่าวต้องศึกษาให้แน่ใจก่อนว่าลูก genotype ต่างๆมีอัตรารอดเท่ากัน  

การใช้เทคนิค electrophoresis ศึกษายีนควบคุมการสร้างเอนไซม์ในสัตว์น้ าชนิดต่างๆซึ่งได้จากการ
เหนี่ยวน า diploid meiotic gynogenesis นั้นโดยการศึกษา genotype ของยีนเหล่านี้ในลูกเปรียบเทียบกับ
แม่ การแลกเปลี่ยนท่อนส่วนของโครโมโซมในสัตว์น้ ามักเกิดที่เดียวบนโครโมโซม  การเกิดปรากฏการณ์
ดังกล่าวพร้อมๆ กันสองจุดบนโครโมโซมแท่งเดียวกันหรือที่เรียกว่า double crossing over ได้เสมอ ทั้งนี้
อาจมีสาเหตุมาจากโครโมโซมของสัตว์น้ ามีขนาดเล็ก สามารถค านวณระยะห่างระหว่าง gene กับ 
centromere โดยมีสมมุติฐานว่าเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนท่อนส่วนของโครโมโซมที่ต าแหน่งหนึ่งๆ  แล้วจะไม่
เกิดที่ต าแหน่งอ่ืนๆ อีก (complete interference) ระยะห่างระหว่าง gene และ centromere (map 
distance) ค านวณได้โดยใช้สูตร 100 y/2 เมื่อ y คือ สัดส่วนของลูกที่เป็น heterozygote และระยะห่าง
ดังกล่าวมีหน่วยเป็น centimorgans (cM)  
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การศึกษาแบบแผนของพันธุกรรมควบคุมเพศ 
เนื่องจากลูกสัตว์น้ า gynogenesis ได้รับสารพันธุกรรมจากแม่เท่านั้น ดังนั้นเมื่อทราบสัดส่วนเพศของ

สัตว์น้ าเหล่านี้ก็จะทราบแบบแผนการควบคุมเพศได้ว่าเป็นแบบใด ในกรณีที่การควบคุมเพศเป็นแบบที่เพศเมีย
สร้างไข่ท่ีม ีgenotype เดียว (XX) ลูกที่ได้จะเป็นเพศเมียทั้งหมด ถ้าการควบคุมเพศของปลาชนิดนั้นเป็นแบบ
เพศเมียสร้างไข่ท่ีม ีgenotype ต่างกัน ลูกที่ได้จะเป็นเพศผู้ (ZZ) ส่วนลูกที่มี genotype WW จะตาย อาจพบ
ลูกเพศเมีย (ZW) บ้าง เนื่องจากเกิดการแลกเปลี่ยนท่อนส่วนของโครโมโซมระหว่างโครโมโซมเพศ 
(Kirpichnikov, 1981) 

มีผู้ใช้วิธีการดังกล่าวศึกษาแบบแผนการควบคุมเพศของปลาหลายชนิด เช่น ปลาเฉาและปลาเล่ง ซึ่ง
พบว่าการควบคุมเพศเป็นระบบ XY (Stanley, 1976; Mirza and Shelton, 1988) 

 
การเหนี่ยวน า androgenesis ในสัตว์น  า 

Androgenesis คือ การที่เชื้อตัวผู้เจริญเป็นคัพภะโดยไม่เกิดการปฏิสนธิกับไข่ androgenesis 
สามารถเหนี่ยวน าได้ โดยใช้หลักการเดียวกับการเหนี่ยวน า gynogenesis เพียงแต่ท าลายโครโมโซมของไข่
แทนการฉายรังสีน้ าเชื้อ 

การท าลายโครโมโซมของไข่ท าได้ค่อนข้างยากกว่าเชื้อตัวผู้เนื่องจากไข่มีขนาดใหญ่และมี yolk การใช้
รังสีที่มีอ านาจทะลุทะลวงสูงจะให้ผลดีกว่า เช่น รังสีแกมมาและรังสีเอ็กซ์ หากใช้รังสี UV ซึ่งมีอ านาจทะลุ
ทะลวงต่ าจะต้องจัดให้ด้าน animal pole ของไข่รับรังสีเต็มที่จึงจะได้ผล นอกจากนั้นในบางกรณีจ าเป็นต้องมี
สารละลายที่เหมาะสมที่จะใช้หล่อเลี้ยงไข่ระหว่างการฉายรังสี 

ขั้นตอนที่ค่อนข้างมีปัญหาที่สุดคือการเหนี่ยวน าให้ได้คัพภะที่มีโครโมโซม 2 ชุด ทั้งนี้เนื่องจาก
นิวเคลียสของเชื้อตัวผู้เสร็จสิ้นการแบ่งเซลล์ meiosis แล้ว การเหนี่ยวน าให้เพิ่มชุดของโครโมโซมท าได้วิธีเดียว 
คือ การยับยั้งการแบ่งเซลล์ mitosis ครั้งแรก (ภาพที่ 2) ซึ่งท าได้ค่อนข้างยาก เทคนิคที่พอจะได้ผล คือ 
การช็อคด้วยแรงดันน้ า 

การเหนี่ยวน า androgenesis มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องการผลิตสัตว์น้ าสายพันธุ์แท้ นอกจากนั้น
ยังมีประโยชน์ในการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรม โดยในปัจจุบันนี้สามารถเก็บรักษาน้ าเชื้อสัตว์น้ าหลายชนิดได้โดย
การแช่แข็ง แต่ไม่สามารถเก็บรักษาไข่ได้ ดังนั้นหากสามารถเหนี่ยวน าให้น้ าเชื้อสัตว์น้ าที่เก็บไว้เจริญเป็นคัพภะ
ได ้โดยอาจใช้ไข่สัตว์น้ าชนิดอื่นเป็นตัวกระตุ้น จะท าให้สามารถอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าหายากไว้ได้ ทั้งนี้ในกรณีที่
สัตว์น้ าชนิดนั้นๆ มีการควบคุมเพศแบบ male heterogametic (XY) ลูกจากการเหนี่ยวน า androgenesis 
จะมี 2 เพศคือ เพศเมีย (XX) และ เพศผู้ (XY) 

พันธุกรรมของสัตว์น้ าที่จะน าน้ าเชื้อมาใช้ มีความส าคัญต่ออัตราการรอดของลูก androgens มากโดย
พบว่าถ้าใช้น้ าเชื้อจากพ่อสายพันธุ์แท้ซึ่งมียีนจ านวนมากในสภาพ homozygous อัตรารอดของ androgens 
จะสูง เนื่องจากสัตว์น้ าสายพันธุ์แท้เหล่านั้นจะไม่มียีนมรณะโดยสัตว์น้ าที่มียีนมรณะในสภาพ homozygous 
มักจะตายไปก่อนวัยเจริญพันธุ์ (Komen et al., 1992) 

การเหนี่ยวน า androgenesis มีรายงานว่าท าส าเร็จในสัตว์น้ าเพียงไม่ก่ีชนิด ดังนี้ 
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1. ปลา Rainbow trout การเหนี่ยวน าท าโดยฉายรังสีไข่ปลา Rainbow trout โดยใช้รังสีแกมมา (โค
บอลท ์60) ในระดับ 3.6 x 104 R จากนั้นน ามาผสมกับน้ าเชื้อปลาชนิดเดียวกัน แล้วน าไปช็อคด้วยแรงดันน้ า 
9,000 psi นาน 3 นาที โดยเริ่มการช็อค 345 นาทีหลังการผสม ได้ลูก androgens ในระยะเริ่มกินอาหาร 
4.7-6.8 % (Scheerer et al., 1986) ลูกปลาเหล่านี้เมื่อศึกษายีนควบคุมการสร้างเอนไซม์ พบว่าเป็น 
homozygote 100% 

Thorgaard et al. (1990) ได้ใช้เชื้อตัวผู้จากปลา Rainbow trout ที่เป็น tetraploid ในการ
เหนี่ยวน า androgenesis พบว่าได้ผลดีกว่าใช้เชื้อตัวผู้จากปลา diploid คณะผู้วิจัยได้ให้ข้อสังเกตว่าความ
ล้มเหลวในการเหนี่ยวน า androgenesis น่าจะเนื่องจากขั้นตอนการช็อคให้เพ่ิมจ านวนโครโมโซม มากกว่า
ขั้นตอนการฉายรังสี นอกจากนั้นในการทดลองครั้งนี้เขาได้ทดลองใช้น้ าเชื้อแช่แข็งพบว่าสามารถเหนี่ยวน าให้
น้ าเชื้อเหล่านั้นเจริญเป็นตัวอ่อนได ้

2. ปลาไน Bongers et al. (1994) เหนี่ยวน า androgenesis ในปลาไน โดยน าไข่มาฉายรังสี UV ใน
ระดับ 150-300 mJ/ตารางซม. โดยก าหนดความเข้มของรังสีเท่ากับ 1 มิลลิวัตต์ต่อตารางซม. ขณะฉายรังสีจะ
ใช้สารละลายพิเศษหล่อไข่ไว้ และคนเป็นระยะๆ เมื่อผสมไข่ดังกล่าวกับน้ าเชื้อแล้ว 26-30 นาที ก็น าไปช็อค 
ด้วยความร้อน 40ºC นาน 2 นาที ได้ androgens โดยมีอัตราฟัก 7.2 ถึง 18.3% และมีอัตรารอดเมื่ออายุ 24 
วัน สูงถึง 78-80% 

 

 
 

ภาพที่ 2 การเหนี่ยวน า androgenesis 
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สรุป 

การจัดการของชุดโครโมโซมแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ การเหนี่ยวน าให้เกิดการเพ่ิมชุดของโครโมโซม
(polyploidization) การเหนี่ยวน า gynogenesis และการเหนี่ยวน า androgenesis 

การเหนี่ยวน า gynogenesis เป็นการผลิตสัตว์น้ าที่มีโครโมโซมมาจากแม่ทั้งหมด ท าได้โดยการผสม
ไข่ปกติที่มี haploid pronuclei กับน้ าเชื้อที่ถูกท าลายโครโมโซมโดยสิ้นเชิง สามารถท าลายโครโมโซมของ
น้ าเชื้อได้โดยการใช้ ionizing radiation เช่น รังสีแกมมา รังสีอัลตราไวโอเลต หรือสารเคมีที่ท าให้เกิด 
mutation ดังนั้นตัวอ่อนแบบ gynogenesis จะมีโครโมโซมเพียง 1 ชุด และมักมีความผิดปกติในขณะที่ฟักท า
ให้มีอัตราการรอดต่ า แต่สามารถเพ่ิมอัตราการรอดให้สูงขึ้นได้โดยการเหนี่ยวน าให้ตัวอ่อนมีโครโมโซมเพ่ิมขึ้น
เป็น 2 ชุด (diploidization) โดยใช้ความดัน อุณหภูมิ หรือสารเคมี ซึ่งสามารถท าได้โดยการยับยั้งการผลักดัน 
second polar body ออกจากนิวเคลียสโดยการกระตุ้นไข่ในระยะเริ่มต้นการแบ่งตัวแบบ meiosis ระยะที่ 2 
ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการรวมตัวของ pronuclei ของเพศผู้และเพศเมียเล็กน้อยจึงท าให้ตัวอ่อนมีโครโมโซม 2 ชุด คือ 
จาก pronuclei ของเพศเมีย และจาก second polar body หรืออาจท าได้โดยการยับยั้งการแบ่งตัวแบบ 
mitosis ระยะที ่1 (first mitosis division) ในขณะที่ตัวอ่อนมีการสร้างโครโมโซมเพ่ิมขึ้นเป็น 2 ชุดแล้วแต่ยัง
ไม่มีการแบ่งเซลล์จาก 1 เป็น 2 เซลล์ ท าให้ตัวอ่อนมีโครโมโซม 2 ชุด คือ จาก pronuclei ทั้งหมด 

การเหนี่ยวน า androgenesis เป็นการผลิตสัตว์น้ าที่มีโครโมโซมมาจากพ่อทั้งหมด ท าได้โดยการผสม
ไข่ท่ีถูกท าลายโครโมโซมโดยสิ้นเชิงกับน้ าเชื้อปกติ สามารถใช้รังสีแกมมาในการท าลายโครโมโซมของไข่ ดังนั้น
ตัวอ่อนแบบ androgenesis จะมีโครโมโซมเพียง 1 ชุด แต่สามารถเพ่ิมอัตราการรอดให้สูงขึ้นได้โดยการ
เหนี่ยวน าให้ตัวอ่อนมีโครโมโซมเพ่ิมขึ้นเป็น 2 ชุด (diploidization) เช่นเดียวกับการเหนี่ยวน า gynogenesis 
โดยใช้ความดัน อุณหภูมิ หรือสารเคมี 

การใช้ประโยชน์ของสัตว์น้ าที่เป็น meiotic gynogenetic diploid ในการศึกษาเกี่ยวกับ crossing 
over ซึ่งประโยชน์ในการจัดท าแผนที่โครโมโซม (chromosome map) นอกจากนี้ยังสามารถน ามาใช้ในการ
ผลิตสัตว์น้ าเพศเดียวในกลุ่มสัตว์น้ าที่เพศเมียมี gene ที่ควบคุมเพศเป็นแบบ homogametic (XX) และยัง
สามารถน ามาใช้ในการศึกษาการถ่ายทอดการก าหนดเพศในสัตว์น้ าได้อีกด้วย  การใช้ประโยชน์ของสัตว์น้ าที่
เป็น mitotic gynogenetic diploid ซึ่งมี gene บนโครโมโซมเป็น homozygous ทั้งหมด ในการผลิตสาย
พันธุ์เลือดชิดได้โดยใช้เวลาเพียง 2 รุ่น เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้วิธีผสมปกติ 

ประโยชน์ของสัตว์น้ าที่เป็น androgenesis ก็คล้ายคลึงกับ gynogenesis คือใช้ในการผลิตสายพันธุ์
เลือดชิด แต่การใช้ androgenesis มีข้อได้เปรียบกว่าเนื่องจากสัตว์น้ าเพศผู้มักจะมีช่วงระยะสมบูรณ์เพศสั้น
กว่าเพศเมียและยังสามารถเก็บสายพันธุ์เลือดชิดไว้ได้ในรูปของน้ าเชื้อแช่แข็งอีกด้วย  นอกจากนี้ 
androgenesis ยังสามารถใช้ศึกษาอิทธิพลของ mitochondrial DNA โดยเปรียบเทียบสัตว์น้ าที่มีนิวเคลียส 
DNA เหมือนกันแต่มี mitochondrial DNA ที่แตกต่างกัน ข้อเสียของ androgenesis คือท าได้ยาก 
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