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เค ร่ืองหลอมเซลลด วยไฟฟ าได ถูก

นํามาใชในงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
เพื่อการปรับปรุงพันธุของส่ิงมีชีวิต โดยเหนี่ยวนํา
ใหเซลลสองเซลลมารวมตัวกัน (cell fusion) 
Zimmermann และ Vienken (1982) ไดประดิษฐ
เคร่ืองมือท่ีเรียกวา cell  fusion  system  (ภาพท่ี 1) 
เพื่อใชในการหลอมเซลลโดยการเหนี่ยวนําดวย
ก ร ะ แส ไฟฟ า ท่ี เ รี ย ก ว า อิ เ ล็ ก โ ท รฟ ว ชั น 
(electrofusion)  ซ่ึงอาศัยหลักการที่วาสนามไฟฟา
เพ่ิมความสามารถในการนําไฟฟา และสภาพให
ซึมผานไดของเยื่อหุมเซลล  ซ่ึงควบคุมและทําให
เกิดการแลกเปลี่ยนสารและขอมูลระหวางเซลล
กั บ ส่ิ ง แวดล อม  ถ า เ ยื่ อหุ ม เซลล สั ม ผัสกั บ
สนามไฟฟาท่ีเปนจังหวะ (field pulse) ความ

เขมขนสูงเวลาส้ันๆ เชน 1/109  หรือ 1/106 วินาที 
จะเกิดการแตกสลาย  โดยกระแสไฟฟามีผลทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพใหซึมผานไดของ
เยื่อหุมเซลลอยางมาก ทําใหอนุภาคที่มีขนาดใหญ
เทาๆ กับขนาดของยีนตางๆ ท่ีปกติไมสามารถ
ผานเยื่อหุมเซลลเขาไปในเซลลได  และเยื่อหุม
เซลลนั้นจะกลับไปเปนอยางเดิมภายในเวลาหน่ึง
ในลานของวินาทีหรือนาทีข้ึนอยูกับสภาวะและ
สมบัติของเยื่อหุมเซลล  ถาเยื่อหุมเซลลท่ีบริเวณท่ี
สัมผัสระหวางเซลลเกิดแตกสลายดวยไฟฟา  เยื่อ
หุมเซลลจะเกาะติดกันโดยสนามไฟฟาออนๆ ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยางไมสมํ่าเสมอ ทําใหเกิดการ
หลอมรวมเซลลเหลานั้นสรางเปนเซลลเดี่ยว (ภาพ
ท่ี 2) 
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ภาพท่ี 2. กระบวนการหลอมเซลลดวยไฟฟา 

    ท่ีมา : (Zimmermann, 1983) 
  
 
 
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           

ภาพท่ี 1. ระบบเคร่ืองหลอมเซลลดวยไฟฟา 
ท่ีมา : (Zimmermann, 1983) 

 การหลอมรวมกันของเซลลดวยไฟฟานี้ไม 
รุนแรงและทําใหเซลลมีการหลอมรวมกันไดมาก 
ซ่ึ งอา ศัยหลักการของไดอิ เ ล็กโทรโฟรี ซิส 
(dielectrophoresis)โดยใชสนามไฟฟากระแสสลับ 
ท่ีไมสมํ่าเสมอ (non-homogeneous AC electric 
field) ทําใหเซลลมี  2 ข้ัว และเปนสายคลายสาย
ไขมุก (pearl chaining) (ภาพที่ 3) สนามไฟฟา
กระแสสลับทําใหเกิดการแพรไปดานขางของ
โปรตีนท่ีเยื่อหุมเซลล สรางบริเวณท่ีไมมีโปรตีน
บนผิวของเซลลท่ีอยูติดกัน เม่ือเยื่อหุมเซลลแตะ
กันแลวจึงใชกระแสตรง (DC voltage) ท่ีเหมาะ 
สมผานเขาไปเปนจังหวะๆ (ภาพท่ี 4) ซ่ึงมีผลทํา
ใหเยื่อหุมเซลลเปล่ียนแปลง  โดยไอออนท่ีอยูท้ัง
สองดานของเยื่อหุมเซลลชวยทําใหเกิดชองท่ีเยื่อ
หุมเซลล โดยเฉพาะบริเวณที่เยื่อหุมเซลลใกลกัน
สัมผัสกันทําใหไซโทพลาสซึมรวมกันกลายเปน
โครงสรางรูปรางกลมเดี่ยว  ซ่ึงประกอบดวย
นิวเคลียสและไซโทพลาสซึมของเซลลท่ีหลอม
รวมกัน (ภาพท่ี 5 และ 6) 
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ภาพท่ี 5. การหลอมเซลลภายใตกระแสไฟฟาตรง 

                                              ท่ีมา : (Zimmermann, 1983) 

 
ท่ีมา : (Zimmermann, 1983) 

ภาพท่ี 4. คล่ืนกระแสไฟฟาสลับกระแสไฟฟาตรง 

ภาพท่ี 3. ปรากฏการณไดอิเล็ก 
               โทรโฟรีซิสของเซลล          
                ภายใตกระแสไฟฟาสลับ 



 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6. การหลอมรวมของเซลล 2 เซลลกลายเปนเซลลเดียว 
 
 
การหลอมเซลลสามารถใชกับเซลลไดทุก

ชนิดแตถาเซลลมีผนังเซลล (cell wall) จะตองยอย
ผนังเซลลออกกอนจึงจะทําการหลอมเซลลดวย
กระแสไฟฟา ประโยชนของการหลอมเซลลดวย

ไฟฟาท่ีเห็นไดชัดเจนคือ ในกระบวนการโคลนนิง 
(cloning) แกะดอลล่ีในข้ันตอนการนํานิวเคลียส
มารวมกับเซลลไขถูกเหน่ียวนําโดยกระแสไฟฟา 
(ภาพท่ี 7) 

 

 
 

ภาพท่ี 7.  กระบวนการโคลนนิงแกะดอลล่ี 
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กระแสไฟฟาและเวลาท่ีเหมาะสมตอการหลอมเซลล 
เขาดวยกันของเซลลแตละชนิดจะแตกตางกัน 

 
เซลลยีสต                                    Pre-alignment  5-8 โวลต ประมาณ 30 วนิาที 
                                                    Pulse 200 -240 โวลต ประมาณ 10 -15 ไมโครวินาที จํานวน 2 คร้ัง 
                                                    Post–alignment 5-8 โวลต  ประมาณ 30 วนิาที 
   
 
เซลลพืช                                            Pre-alignment   7.5 โวลต ประมาณ 40 วินาที 
                                                          Pulse  170 โวลต  ประมาณ 25 ไมโครวินาที จํานวน 2 คร้ัง 
                                                          Post–alignment 7.5 โวลต  ประมาณ 40 วินาที 
 
 
 

เซลลสัตว                                                   Pre-alignment 5  โวลต ประมาณ 30 วินาที 
                                                                Pulse    20-30 โวลต ประมาณ 15 ไมโครวินาที จํานวน 1- 2 คร้ัง 
                                                                Post–alignment  5 โวลต  ประมาณ 30 วินาที 
 
               
 
 

เอกสารอางอิง        อยางไรก็ตามกระแสไฟฟาและเวลาท่ีใชเพื่อ
การหลอมเซลลแตละชนิดตองมีการทดลองเพ่ือ
หาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับเซลลแตละชนิด 
เพราะเซลลพืช เซลลสัตว และเซลลยีสต ตางก็มี
หลากหลายสายพันธุ สภาวะขางตนเปนเพียง
แนวทางเพื่อใหการทดลองทําไดงายและรวดเร็ว
ข้ึนสําหรับนักวิจัยท่ีเพิ่งเร่ิมทําการวิจัย  
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