การแปลงเพศของสัตวและพืช
ปลาพันธุ Poecilia formosa ทีพ่ บอาศัยอยูใ นนานนําของประเทศเม็
้
กซิโก เปนมัจฉาที่มีปญหา
ชีวติ มาก เพราะปลาชนิดนีเ้ วลาคลอดจากทองแมทไี ร จะเปนเพศเมียไปเสียทุกตัว อันที่จริง อุบตั กิ ารณท่ี
ธรรมชาติไดกาหนดให
ํ
ปลาชนิดหนึง่ เปนไดแตปลาตัวเมียเพศเดียวเทานัน้ มิไดเปนเรื่องที่แปลกประหลาดแต
ประการใด (เพราะมีสัตวอื่นๆ อีกหลายรอยชนิดที่โดนพระเจาสาปใหรับกรรมเชนนี้เหมือนกัน) แตวธิ กี ารแก
ปญหาการมีลูกหลานสืบสันติวงศของเหลาปลาชนิดนี้นะ สิ ทีด่ ๆู แลวแปลกเหลือเชื่อ
I. Schupp นักสัตววิทยาแหงมหาวิทยาลัย Hamburg ในประเทศเยอรมนี ไดสังเกตเห็นวาเวลา
ปลา P. formosa ตัวเมียเติบใหญจนสามารถสืบพันธุได มันมักจะวายนําไปเสพสมกั
้
บปลา P. mexicana
ซึง่ เปนปลาตัวผูอ กี พันธุห นึง่ ทีม่ ขี นาด รูปราง และลักษณะใกลเคียงกับมันมาก
แตสภาวะความขาดแคลนปลาตัวผู ทําใหเหลาปลา P. formosa ตัวเมียเกิดอาการอัดอั้น Schupp
ไดสงั เกตเห็นตอไปอีกวา เมื่อเหตุการณเปนเชนนี้ ปลาตัวเมียบางตัวจะเริม่ แสดงอาการและอากัปกิรยิ าวา
เปนปลา "ทอม" คือมันจะวายนํ้ารีเ่ ขาหาปลาตัวเมียอืน่ ๆ ทันที และจะใชปากแทะเล็มตามครีบ ตามลําตัว
ของปลาตัวเมีย จนทําใหปลาตัวเมียหลงคิดไปวา ปลาทีม่ าวายนํ้าติดพันมันเปนพัลวันนั้นเปนปลาตัวผูชนิด
P. mexicana ที่มันฝนหา
เราทุกคนก็ทราบกันแลววา สิง่ มีชวี ติ ชนิดใด หากไมไดมีเพศสัมพันธกับเพศตรงขาม โอกาสการสืบ
ทอดวงศสกุล โอกาสการมีความหลากหลายทางพันธุกรรม และโอกาสการมีความสามารถในการปรับตัวให
เขากับสิง่ แวดลอม ก็จะไมมี ผลลัพธสุดทายก็คือ สิง่ มีชวี ติ นัน้ ๆ จะสูญพันธุไปในที่สุด
ปจจุบนั นี้ นักชีววิทยาเองยังไมเขาใจดีเลยวา เหตุใดพระเจาจึง "แกลง" กําหนดใหปลาพันธุ P.
formosa เปนไดเฉพาะแตปลาตัวเมีย
แตหากคุณคิดวาปลา P. formosa มีพฤติกรรมที่ "ประหลาด" แลวละก็ ตนไม jack-in-the-pulpit
จะทําใหคณ
ุ ประหลาดใจยิง่ ไปกวาอีก เพราะพืชชนิดนี้เริ่มตนชีวิตในฤดูใบไมผลิ เปนตนไมตวั ผูท ม่ี แี ตใบ แต
หลังจากเวลาผานไป 3-5 ป ระบบฮอรโมนในตัวมันเริ่มเปลี่ยนแปลง มันจะกลับเพศเปนตนไมตัวเมียที่มีการ
แตกดอกออกผลเปนการใหญ ครัน้ เวลาอากาศแหงแลง สภาพดินและนําไม
้ เอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโต
พืชชนิดนี้ก็จะกลายสภาพเปนตนไมตัวผูอีกครั้งหนึ่ง

นักชีววิทยาไดพบวา อาการลักปดลักเปดทางเพศเชนนี้เกิดขึ้นเพราะเวลาอากาศชื้น ฮอรโมน
cytokinin ทีพ่ ชื สรางในราก จะถูกสงขึ้นตามลําตน ทําใหดอกของพืชเปนดอกตัวเมีย แตพอถึงหนาแลง
ฮอรโมน cytokinin ทีพ่ ชื สรางมีปริมาณลดลง ฮอรโมน gibberellin ทีม่ อี ยูต ามใบจะมีปริมาณมากกวา ตน
ไมจงึ เปนตนไมตวั ผูท ม่ี แี ตใบ โดยไมแตกดอกหรือออกผลเลย
ในวรรณคดีไทย เรามีบทประพันธ อิลราชฉันท ทีท่ า วอิลราช ถูกนางอุมาสาปใหดํารงชีวติ เปนชาย
หนึง่ เดือน และเปนนางอิลาหนึง่ เดือน สลับกันไป ในโลกของความเปนจริง เรามีพืชและมีสัตวอีกหลายชนิด
ทีม่ พี ฤติกรรมกลับเพศไปมาทํานองนี้ นักชีววิทยาปจจุบนั มีความเห็นวา เหตุผลสําคัญทีบ่ งั คับใหสตั วและพืช
กลับเพศไปๆ มาๆ เพราะสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ ตองการมีลูกหลานสืบสกุลใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
สวนมนุษยเราถึงแมวา จะไดชอ่ื วาเปนสัตวทป่ี รับตัวใหเขากับสิง่ แวดลอมไดดไี ดเยีย่ มสักปานใด แตเรา
ก็ยงั ไมสามารถแปลงเพศของตนจากเพศหนึง่ ไปเปนอีกเพศหนึง่ โดยวิธกี ารทางธรรมชาติไดเลย
จะใหทาได
ํ กต็ อ งใหหมอผาตัดครับ
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