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พันธุศาสตร์เซลล์ของปลากัดอีสาน (Betta smaragdina Ladiges, 1972)
Cytogenetics of I-san fighting fish (Betta smaragdina Ladiges, 1972)

วิไลลักษณ์ เครือเนตร1* และ ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์2

บทคัดย่อ
รายงานครั้งแรกของการศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ปลากัดอีสาน (Betta smaragdina Ladiges, 1972)
จากลาธารในพื้นที่ภูหินลาดช่อฟ้า จังหวัดหนองบัวลาภู ใช้ตัวอย่างปลาเพศผู้ 5 ตัว และเพศเมีย 8 ตัว เตรียม
โครโมโซมจากไตด้วยวิธีการตรงจากการฉีดสารโคลซิซีน ย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดาด้วยสีจิมซ่าความเข้มข้น 20
เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษาพบว่าปลากัดอีสานมีโครโมโซมดิพลอยด์ (2n) เท่ากับ 42 แท่ง จานวนโครโมโซมพื้นฐาน
เท่ากับ 50 ประกอบด้วยโครโมโซมชนิดอะโครเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง อะโครเซ
นทริกขนาดกลาง 2 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดกลาง 20 แท่ง และเทโลเซนทริกขนาดเล็ก 10 แท่ง ไม่สามารถแยก
โครโมโซมเพศระหว่างปลาเพศผู้และเพศเมียได้ ปลากัดอีสานมีสูตรคาริโอไทป์ ดังนี้
2n (42) = L6a + L4t +M2a + M20t + S10t
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ABSTRACT
The first Cytogenetics of I-san fighting fish (Betta smaragdina Ladiges, 1972) at
Phuhinladchorfar canal, Nong Bua Lam Phu province was investigated in this study. Mitotic
chromosome was prepared directly from kidney of specimens after In vivo colchicines
treatment. The metaphase spreads were performed on microscopic slides and air-dried.
Conventional staining technique was applied to stain the chromosome with Giemsa’s solution
20%. The results showed that the number of diploid chromosome of I-san fighting fish was 2n =
42, fundamental number (NF) was 50 in both male and female. The types of chromosomes
were 6 large acrocentric, 4 large telocentric, 2 medium acrocentric, 20 medium telocentric and
10 small telocentric chromosomes. The karyotypes are not different between sex chromosomes
male and female. The karyotype formula for the I-san fighting fish is as follow:
2n (42) = L6a + L4t +M2a + M20t + S10t
คาสาคัญ: พันธุศาสตร์เซลล์ โครโมโซม ปลากัดอีสาน Betta smaragdina
Keywords: Cytogenetics, Chromosome, Betta smaragdina

บทนา
ปลากั ด เป็ น ปลาพื้ น เมื อ งของไทยที่ นิ ย ม
เพาะเลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการกีฬาและความ
เพลิดเพลิน (Meejui et al., 2005) ปลากัดเป็นปลา
ขนาดเล็ก เจริญเติบโตได้ดีในขวดแก้วหรือภาชนะแคบ
สามารถอาศั ย อยู่ ใ นน้ าที่ มี ป ริ ม าณออกซิ เ จนต่ าได้
พบว่าการเพาะเลี้ยงปลากัดทารายได้ให้แก่ประเทศไทย
ปีละไม่ต่ากว่า 1,000 ล้านบาท (นันทริกาและคณะ,
2546) จากข้อ มูล เศรษฐกิจของประเทศไทยมี การ
ส่งออกปลากัดเพศผู้ประมาณ 3.6 ล้านตัวต่อปี หรือคิด
เป็นร้อยละ 10 ของปริมาณปลาสวยงามส่งออกทั้งหมด
(Wiwatchaisaet, 2000) ปลากัดที่ พบในปั จจุ บัน มี
จานวนกว่า 40 ชนิด (species) พบในประเทศไทยไม่
น้ อ ยกว่ า 11 ชนิ ด เช่ น ปลากั ด ป่ า ภาคใต้ (Betta
imbellis), ปลากัดภูเขา (B. pugnax), ปลากัดอีสาน

(B. smaragdina), ปลากัดภาคกลาง (B. splendens)
เป็นต้น (ธนากร, 2545)
ปลากัดอีสาน (B. smaragdina Ladiges,
1972) จั ด อยู่ ใ นอั น ดั บ Perciformes
วงศ์
Osphronemidae ปลากัดอีสานมีลักษณะคล้ายปลา
กัด ภาคกลางแต่ ล าตั ว เรี ย วกว่ าเล็ กน้ อ ย อาศั ย อยู่ ใ น
แหล่งน้าหลากบริเวณที่ตื้น และมีพืชน้าหนาแน่น พบใน
บริเวณจังหวัดริมแม่น้าโขงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย (ชวลิต, 2548) ปลากัดอีสานเริ่มได้รับความ
นิ ย มเป็ น อย่ า งมาก มี ก ารเพาะเลี้ ย งเ พื่ อ ความ
เพลิ ดเพลิน เพาะเลี้ ยงส าหรั บการผสมข้า มสายพัน ธุ์
และกาลังเป็นที่สนใจในตลาดปลาสวยงาม
ปัจจุบั นพบว่าการแพร่ก ระจายของปลากั ด
อีสานมีน้อย และยังขาดข้อมูลการศึกษาทางด้านพันธุ
ศ า ส ต ร์ เ ซ ล ล์ กา ร ศึ กษา ใ น ค รั้ ง นี้ น อก จ า กจ ะ
ทาการศึกษาจานวนโครโมโซม และรูปร่างโครโมโซม
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แล้ว ยังได้ทาการวัดขนาดโครโมโซม จัดทาคาริโอไทป์
สูตรคาริโอไทป์ และอิดิโอแกรมมาตรฐาน ซึ่งยังไม่พบ
ในรายงานที่ผ่านมา ข้อมูลที่ได้นี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ส าคั ญ ในการศึ ก ษาล าดั บ วิ วั ฒ นาการของปลาน้ าจื ด
การอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรม และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการศึกษาขั้นสูง รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านการอนุรักษ์พันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์การขยายพันธุ์
และการผสมข้ามสายพันธุ์ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีความ
สมบู ร ณ์ มี อั ต ราการรอดชี วิ ต สู ง เหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยงเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบตลาดต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างปลากัดอีสานจากลาธารในพื้นที่
ภูหินลาดช่อ ฟ้า บ้ านภูพ านคา ตาบลโนนทัน อ าเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวลาภู จากนั้นนาตัวอย่างปลามา
เลี้ ย งในขวดปากแคบ บริ เ วณเรื อ นสั ต ว์ ท ดลองสาขา
ประมง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขต
หนองคาย มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น เลี้ ยงในน้าที่ป ราศจาก
คลอรีน ให้ลูกน้าหรือลูกน้าอัดเม็ดเป็นอาหารวันละ 1
ครั้ง จนกว่าจะทาการศึกษา
2. การเตรียมโครโมโซม
นาปลามาฉีดโคลชิซิน (colchicine) ความ
เข้มข้น 0.0125% บริเวณช่องท้องของตัวปลา ทิ้งไว้ 1
ชั่วโมง 15 นาที แล้วสลบปลาโดยนาไปแช่ในน้าแข็ง ผ่า
เอาไตมาแช่ แ ละสั บ ให้ ล ะเอี ย ดในสารละลา ย
โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCI) ความเข้มข้น 0.075 โมลาร์
30 นาที แล้วย้ายมาเก็บไว้ในหลอดปั่นเหวี่ยง (centrifuge
tube) นาไปปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว 1,600 รอบ/นาที เป็นเวลา 5
นาที จากนั้นดูดสารละลายส่วนใสทิ้ง แล้วเติมน้ายาตรึง
เซลล์ (methanol: glacial acetic acid ในอัตราส่วน
3:1) ปริมาตร 6 มิลลิลิตร นาไปปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว
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1,600 รอบ/นาที เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นดูด น้ายา
ตรึงเซลล์ด้านบนทิ้ง แล้วเติมน้ายาตรึงเซลล์ใหม่ ท า
เช่ น นี้ จ นได้ ส ารละลายใส และมี ต ะกอนขาวอยู่ ที่ ก้ น
หลอด จากนั้นดูดสารละลายเซลล์ที่เตรียมได้ หยดบน
กระจกสไลด์สะอาดที่เก็บในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
1-2 หยด ทิ้งไว้ใ ห้แห้งที่อุณหภูมิห้อ ง นาไปย้อมด้ว ย
20% giemsa ตรวจสอบสไลด์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
และถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ถ่ายภาพ ที่กาลังขยาย 1,000 เท่า
3. การจัดทาคาริโอไทป์และอิดิโอแกรม
การจัดทาคาริโอไทป์และอิดิโอแกรมดัดแปลง
มาจากวิธีการของกันยารัตน์ (2532) โดยเลือกภาพถ่าย
เซลล์ระยะเมทาเฟส 15 เซลล์ที่โครโมโซมกระจายตัวดี
ไม่หดสั้นเกินไป มีจานวนโครโมโซมครบ และสังเกต
รูปร่างได้ชัดเจน มาจัดทาคาริโอไทป์และอิดิโอแกรม

ผลการวิจัย
เป็นรายงานแรกของการศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ปลา
กัดอีสาน พบว่ามีโครโมโซมดิพลอยด์ (2n) เท่ากับ 42 แท่ง มี
จานวนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 50 ทั้งในปลาเพศผู้และเพศเมีย
คาริ โอไทป์ ประกอบด้ วยโครโมโซมชนิ ด อะโครเซนทริ ก
(acrocentric) ขนาดใหญ่ 6 แท่ ง เทโลเซนทริ ก
(telocentric) ขนาดใหญ่ 4 แท่ง อะโครเซนทริกขนาดกลาง 2
แท่ง เทโลเซนทริกขนาดกลาง 20 แท่ง และเทโลเซนทริกขนาดเล็ก
10 แท่ง ไม่สามารถตรวจสอบโครโมโซมเพศได้ทั้งในปลาเพศผู้และ
เพศเมีย มีโครโมโซมเครื่องหมายโดยพบว่าโครโมโซมคู่ที่ 1 เป็น
ชนิดอะโครเซนทริกคู่ใหญ่ที่สุด และโครโมโซมคู่ที่ 21 เป็นชนิด
เทโลเซนทริกคู่เล็กที่สุด (รูปที่ 1 2 3 และตารางที่ 1) และจัดเป็น
คาริโอไทป์ที่ไม่สมมาตร (asymmetrical karyotype) ประกอบด้วย
โครโมโซม 2 ชนิด คือ อะโครเซนทริก และเทโลเซนทริก
สูตรคาริโอไทป์มาตรฐานของปลากัดอีสาน ดังนี้
2n (42) = L6a + L4t +M2a + M20t + S10t
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รูปที่ 1 เซลล์ระยะเมทาเฟส และคาริโอไทป์ของปลากัดอีสาน (Betta smaragdina, 2n = 42) เพศผู้ (ก และ ข
ตามลาดับ) ด้วยวิธีการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา สเกลบาร์ 5 ไมโครเมตร
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รูปที่ 2 เซลล์ระยะเมทาเฟส และคาริโอไทป์ของปลากัดอีสาน (Betta smaragdina, 2n = 42) เพศเมีย (ก และ
ข ตามลาดับ) ด้วยวิธีการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา สเกลบาร์ 5 ไมโครเมตร
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความยาวของแขนโครโมโซมข้างสั้น (length short; Ls) ความยาวของแขนโครโมโซมข้างยาว (length
long; Ll) ความยาวทั้งหมดของโครโมโซมแต่ละคู่ (length total; LT) ค่า relative length (RL) ค่า centromeric
index (CI) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ขนาดของโครโมโซม และชนิดของโครโมโซมของปลากัดอีสาน (Betta
smaragdina) จานวนโครโมโซมดิพลอยด์ (2n) เท่ากับ 42 แท่ง จานวน 15 เซลล์
คู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ls
0.066
0.000
0.057
0.000
0.060
0.000
0.000
0.053
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Ll
0.325
0.368
0.253
0.309
0.216
0.271
0.257
0.199
0.245
0.236
0.228
0.221
0.216
0.212
0.206
0.200
0.193
0.186
0.182
0.174
0.160

LT
0.391
0.368
0.310
0.309
0.276
0.271
0.257
0.252
0.245
0.236
0.228
0.221
0.216
0.212
0.206
0.200
0.193
0.186
0.182
0.174
0.160

RL±SD
0.077±0.006
0.072±0.007
0.061±0.008
0.061±0.005
0.054±0.004
0.053±0.003
0.050±0.003
0.049±0.004
0.048±0.002
0.046±0.002
0.045±0.002
0.043±0.001
0.042±0.001
0.042±0.002
0.040±0.002
0.039±0.002
0.038±0.002
0.036±0.003
0.036±0.003
0.034±0.002
0.031±0.003

CI±SD
ขนาดโครโมโซม ชนิดโครโมโซม
0.831±0.029
ใหญ่
อะโครเซนทริก
1.000±0.000
ใหญ่
เทโลเซนทริก
0.815±0.024
ใหญ่
อะโครเซนทริก
1.000±0.000
ใหญ่
เทโลเซนทริก
0.782±0.032
ใหญ่
อะโครเซนทริก
1.000±0.000
กลาง
เทโลเซนทริก
1.000±0.000
กลาง
เทโลเซนทริก
0.790±0.027
กลาง
อะโครเซนทริก
1.000±0.000
กลาง
เทโลเซนทริก
1.000±0.000
กลาง
เทโลเซนทริก
1.000±0.000
กลาง
เทโลเซนทริก
1.000±0.000
กลาง
เทโลเซนทริก
1.000±0.000
กลาง
เทโลเซนทริก
1.000±0.000
กลาง
เทโลเซนทริก
1.000±0.000
กลาง
เทโลเซนทริก
1.000±0.000
กลาง
เทโลเซนทริก
1.000±0.000
เล็ก
เทโลเซนทริก
1.000±0.000
เล็ก
เทโลเซนทริก
1.000±0.000
เล็ก
เทโลเซนทริก
1.000±0.000
เล็ก
เทโลเซนทริก
1.000±0.000
เล็ก
เทโลเซนทริก

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของปลากัดอีสาน เปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์
ของปลาในวงศ์ Osphronemidae
รายงานวิจัย

ชนิดปลา

ธวัชและคณะ (2549)
ธวัชและคณะ (2549)
วิเชียรและคณะ (2550)
วิเชียรและคณะ (2550)
Donsakul et al. (2009)
Donsakul et al. (2009)
งานวิจัยครั้งนี้

ปลาแรดแม่น้าโขง (Osphronemus exodon)
ปลาแรดแดง (O. laticlavius)
ปลากัดหม้อ (Betta splendens)
ปลากัดจีน (B. splendens)
ปลากัดกระบี่ (B. simplex)
ปลากัดเขียว (B. smaragdina)
ปลากัดอีสาน (B. smaragdina)

2n NF
48
48
42
42
44
42
42

48
50
54
54
52
48
50

ชนิดโครโมโซม
m sm a t
- - 48
- 2 - 46
4 8 - 30
4 8 - 30
4 4 - 36
2 4 - 36
- 8 34

หมายเหตุ: 2n = จานวนดิพลอยด์โครโมโซม, NF = จานวนโครโมโซมพื้นฐาน หรือจานวนแขนโครโมโซม, m = โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก , sm = ซับเมทาเซนทริก, a = อะโครโมเซนทริก และ t = โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริก
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รูปที่ 3 อิดิโอแกรมมาตรฐานของปลากัดอีสาน (Betta smaragdina, 2n = 42)

วิจารณ์ผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาพัน ธุ ศ าสตร์ เ ซลล์ ข องปลากั ด
อี ส าน เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ รายงานการศึ ก ษาพั น ธุ
ศา ส ตร์ เ ซล ล์ ของปล า ในว งศ์ Osphronemidae
เดียวกั น พบว่ าจานวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ ากับ 42
แท่ง สอดคล้องกับปลากัดเขียว (Betta smaragdina)
(Donsakul et al., 2009) ปลากั ด หม้ อ (B.
splendens) และปลากัดจีน (B. splendens) (วิเชียร
และคณะ, 2550) แต่ แ ตกต่ า งกั บ ปลากั ด กระบี่ (B.

simplex) (Donsakul et al., 2009) ปลาแรดแม่น้า
โขง (Osphronemus exodon) และปลาแรดแดง (O.
laticlavius) (ธวัชและคณะ, 2549)
ปลากัดอีสานมีจานวนโครโมโซมพื้นฐาน หรือ
จานวนแขนของโครโมโซมเท่ากับ 50 ทั้งในเพศผู้และ
เพศเมีย สอดคล้องกับรายงานการศึกษาในปลาแรด
แดง (ธวัชและคณะ, 2549) แต่แตกต่างกับปลากัดเขียว
ปลากัดกระบี่ (Donsakul et al., 2009) ปลากัดหม้อ

งานวิ
งานวิจจัยัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 41 ฉบับที่ 4

ปลากั ด จี น (วิ เ ชี ย รและคณะ, 2550) และปลาแรด
แม่น้าโขง (ธวัช และคณะ, 2549)
คาริโอไทป์ของปลากัดอีสานประกอบด้วย
โครโมโซมชนิดอะโครเซนทริก 8 แท่ง และเทโลเซนทริก 34 แท่ง ซึ่งแตกต่างกับปลากัดเขียว ปลากัดกระบี่
(Donsakul et al., 2009) ปลากัดหม้อ ปลากัดจีน
(วิเชียรและคณะ, 2550) ปลาแรดแม่น้าโขง และปลา
แรดแดง (ธวัชและคณะ, 2549) (ตารางที่ 2)
จากผลการศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของปลา
กัดอีสาน เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาพันธุ ศาสตร์เซลล์ของปลาในวงศ์ Osphronemidae พบว่า
ปลาวงศ์เดียวกันแต่สกุลต่างกัน มีคาริโอไทป์ที่แตกต่าง
กั น ได้ หรื อ แม้ แ ต่ ป ลาในวงศ์ เ ดี ย วกั น และอยู่ ใ นสกุ ล
เดี ย วกั น ก็ มี คาริ โ อไทป์ที่ แ ตกต่ างกั น ได้ เ ช่น เดีย วกั น
เช่น ปลากัดอีสาน และปลากัดเขียว (Donsakul et
al., 2009) มีความแตกต่างกันทั้งจานวนโครโมโซมดิพลอยด์ จานวนโครโมโซมพื้นฐาน และลักษณะคาริโอ
ไทป์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเกิดวิวัฒนาการของโครโมโซม
และความแตกต่ า งของถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ตั ว อย่ า งเช่ น
วิวัฒนาการโครโมโซมในวงศ์ปลาช่อน (Channidae) ที่
พบแพร่ กระจายในเขตเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ ไทย
อินเดีย จีน ปากีสถาน และแอฟริกา จานวนทั้งหมด 29
ชนิด มีรายงานการศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ไม่น้อยกว่า
12 ชนิด พบว่ามีความแตกต่างของคาริโอไทป์อย่างมาก
คือมีโครโมโซมดิพลอยด์ตั้งแต่ 32 ถึง 112 แท่ง และ
พบว่าปลาช่อน (Channa striata) ที่พบในภาคกลาง
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย และ
ประเทศอินเดีย มีจานวนโครโมโซมดิพลอยด์แตกต่าง
กันเท่ากับ 44 42 และ 40 แท่ง ตามลาดับ (อลงกลด,
2553)
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สรุปผลการศึกษา
เป็นรายงานแรกของการศึกษาพัน ธุศาสตร์
เซลล์ปลากัดอีสาน พบว่ามีจานวนโครโมโซมดิพลอยด์
เท่ากับ 42 แท่ง เช่นเดียวกับปลากัดเขียว ปลากัดหม้อ
และปลากัดจีน มีจานวนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 50
ทั้งในเพศผู้และเพศเมีย ซึ่งแตกต่างจากปลากัดเขียว
ปลากัดกระบี่ ปลากัดหม้อ และปลากัดจีน
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