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คาริโอไทปของปลาตะเพียนทราย (Puntius brevis Bleeker, 1850)  

จากจังหวัดขอนแกน 

Karyotypic of Golden Little Barb, Puntius brevis Bleeker, 1850 

(Pisces: Cyprinidae) from Khon Kaen Province 
ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ 1*  และ  วิไลลักษณ เครือเนตร2 

 

บทคัดยอ 

 การวิเคราะหคาริโอไทปของปลาตะเพียนทราย (Puntius brevis Bleeker, 1850) จากจังหวัด

ขอนแกน ใชตัวอยางปลาเพศผูและเพศเมียอยางละ 5 ตัว เตรียมโครโมโซมจากไตดวยวิธีการตรงจากการฉีดสาร

โคลซิซีน ยอมสีโครโมโซมแบบธรรมดาโดยใชสีจิมซา 20% และแถบสีแบบนอรดวยซิลเวอรไนเตรต 50% ผล

การศึกษาพบวาปลาตะเพียนทรายมีโครโมโซมจํานวนดิพลอยด (2n) เทากับ 50 แทง มีจํานวนโครโมโซมพื้นฐาน 

(NF) เทากับ 62 ประกอบดวยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ 4 แทง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ 4 แทง 

อะโครเซนทริกขนาดใหญ 2 แทง อะโครเซนทริกขนาดกลาง 2 แทง เทโลเซนทริกขนาดกลาง 26 แทง และเทโล-

เซนทริกขนาดเล็ก 12 แทง จากการยอมสีแบบนอรพบตําแหนงของ nucleolar organization regions (NOR) 

จํานวน 1 คู ที่ตําแหนงเทโลเมียรบนแขนขางส้ันของโครโมโซมชนิดอะโครเซนทริกคูที่ 6 ปลาตะเพียนทรายมีสูตร

คาริโอไทป คือ 2n (50) = Lm
4 + Lsm

4 + La
2 + Ma

2 + Mt
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ABSTRACT 

Karyotype analysis of golden little barb (Puntius brevis Bleeker, 1850) from Khon Kaen 

province was done in the present study. Mitotic chromosome was prepared directly from kidney 

of specimens after In vivo colchicines treatment. Conventional staining and Ag-NOR banding 

techniques were applied to stain the chromosomes accomplished by 20% Giemsa’s and 50% 

silver nitrate solution, respectively. The results showed that the number of diploid chromosome 

of golden little barb was 2n=50, the fundamental numbers (NF) was 62 in both male and 

female. The types of chromosomes consists of 4 large metacentric, 4 large submetacentric, 2 

large acrocentric, 2 medium acrocentric, 26 meduim telocentric and 12 small telocentric 

chromosomes. Ag-NOR banding techniques demonstrated that there is 1 pair of NOR exists at 

telomere region on the short arm of acrocentric chromosome pair 6. The karyotype formula of 

golden little barb is as follows: 2n (50) = Lm
4 + Lsm

4 + La
2 + Ma

2 + Mt
26 + St

12 

 

คําสําคัญ: ปลาตะเพียนทราย  คาริโอไทป  อิดิโอแกรม  นอร 

Keywords: Puntius brevis, Karyotype, Idiogram, Nucleolar organization regions (NOR) 
 

บทนํา 

 ปลาตะ เพี ยนทราย  (Puntius brevis 

Bleeker, 1850) จัดอยูในวงศ Cyprinidae ซ่ึงเปนวงศ

ปลานํ้าจืดที่มีความหลากชนิดมากที่สุด เปนปลาที่มี

ลักษณะคลายปลาตะเพียนแตลําตัวปอมกวา หัวเล็ก 

ปากเล็ก มีหนวด 1 คู ลําตัวสีเทาเงิน ครีบหลังมีประสี

คลํ้า กานครีบหลังอันใหญมีขอบดานทายเรียบ ครีบ

หางเวาลึกและโคนครีบหางมีแตมสีคลํ้า  ในฤดูกาล

สืบพันธุแกมจะมีแตมสีสมออน พฤติกรรมอาศัยเปนฝูง

เล็กๆตามแหลงนํ้าน่ิงท่ีมีพรรณไม นํ้าหนาแนน กิน

แพลงกตอน สัตวหนาดินขนาดเล็ก และพืชนํ้าเปน

อาหาร (ชวลิต, 2547) ปลาตะเพียนทรายจัดเปนสัตว

นํ้าเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือชนิดหน่ึง 

เน่ืองจากเปนปลาที่นิยมนํามาแปรรูปอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือน เชนการหมักทําปลารา และการทําปลาสม 

เปนตน ซ่ึงสามารถสรางรายได ใหแก ชุมชนและ

ครอบครัว 

จ า ก ร า ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า ค า ริ โ อ ไ ท ป 

(karyotype) ของปลาตะเพียนทราย (P. brevis) กอน

หนาน้ี (เกรียงไกร, 2550) ใชวิธีการยอมสีโครโมโซม

แบบธรรมดา (conventional staining) และพบวามี

ความแตกตางของรายงานทั้งจํานวน และชนิดของ

โครโมโซม ซ่ึงคาดวาเน่ืองจากการใชตัวอยางปลาที่มา

จากประชากรที่มีแหลงตางกัน และจากวิธีการเตรียม

โครโมโซมที่มีความชัดเจนแตกตางกัน ดังน้ันการศึกษา

ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงจํานวนโครโมโซม 

และคาริโอไทปของปลาตะเพียนทรายดวยเทคนิคการ

ยอมสีโครโมโซมแบบธรรมดา และยอมสีแถบสีแบบ

นอร (Ag-NOR banding) ในการศึกษาครั้ง น้ีเปน

รายงานแรกของการยอมแถบสีแบบนอร การจัดทํา 

อิดิโอแกรมมาตรฐาน และการจัดขนาดของโครโมโซม

ในปลาตะเพียนทราย ขอมูลจากการศึกษาในครั้งน้ีจะ

เปนขอมูลพื้นฐานสําคัญในการศึกษาทางดานเซลล

อนุกรมวิธาน (cytotaxonomy) รวมทั้งสามารถนําไป
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ประยุกตใชในดานอนุรักษ การจําแนกชนิด และ

การศึ กษาความสัมพันธ เ ชิ ง วิ วัฒนาการของปลา

ตะเพียนทรายที่พบในประเทศไทย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การเก็บตัวอยาง 

 เก็บตัวอยางปลาตะเพียนทรายจํานวน 10 

ตัว มาจําแนกชนิดยึดถือตามแนวของชวลิต (2547) 

นํามาเล้ียงในตูกระจกขนาด 18×36×8 น้ิว ที่สาขา

ป ร ะ ม ง  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ป ร ะ ยุ ก ต แ ล ะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขต

หนองคาย ใหออกซิเจนตลอดเวลา ใหอาหารเม็ด

สําเร็จรูปวันละครั้ง จนกวาจะทําการศึกษา 

2. การเตรียมโครโมโซม 

วิธีดําเนินการเตรียมโครโมโซมดัดแปลงจาก 

อลงกลด (2554) โดยนําปลาตะเพียนทรายมาวัดความ

ยาวและนํ้าห นัก จาก น้ัน นําปลามาฉี ดโคล ชิ ซิน 

(colchicine) ความเขมขน 0.05% (ปริมาตร 1 

มิลลิลิตรตอนํ้าหนักปลา 100 กรัม) เขาที่บริเวณชอง

ทองของปลา ทิ้งไว 1 ช่ัวโมง แลวทําการสลบปลาดวย

นํ้าแข็ง จากน้ันทําการเปดชองทองของปลาเพื่อผาเอา

ไตมาแชและสับใหละเอียดในสารละลายโพแทสเซียม

คลอไรด (KCI) ความเขมขน 0.075 โมลาร นาน 30 

นาที แลวยายลงในหลอดปนเหว่ียง (centrifuge tube) 

นําไปปนเหว่ียงดวยความเร็ว 1,250 รอบตอนาที เปน

เวลา 8 นาที จากน้ันดูดสวนใสท้ิง แลวเติมนํ้ายาตรึง

เซลล (methanol: glacial acetic acid ในอัตราสวน 

3:1) ปริมาตร 6 มิลลิลิตร และนําไปปนเหว่ียงดวย

ความเร็ว 1,250 รอบตอนาท ีเปนเวลา 8 นาที จากน้ัน

ดูดนํ้ายาตรึงเซลลดานบนท้ิง แลวเติมนํ้ายาตรึงเซลล

ใหม ทําเชนน้ีจนไดสารละลายใส และมีตะกอนขาวอยู

ที่กนหลอด จากน้ันดูดสารละลายสวนบนทิ้งไปเกือบ

หมดเหลือไวเหนือเซลล ประมาณ 0.5–1.0 มิลลิลิตร 

เติม นํ้ายาตรึงเซลลอีกประมาณ 1–2 มิลลิลิตร (ขึ้นกับ

ปริมาณตะกอนเซลล) ผสมใหเขากันด ี

3. การยอมสีโครโมโซม 

 3.1 การยอมสีโครโมโซมแบบธรรมดา 
ดูดสารละลายตะกอนเซลลที่เตรียมไวหยดลง

บนสไลดที่สะอาดและเย็นจัด ประมาณ 1-2 หยด ทิ้งไว

ใหแหงที่อุณหภูมิหอง จากน้ันนําไปยอมดวย 20% 

Giemsa ตรวจสอบสไลดภายใตกลองจุลทรรศน และ

ถายภาพดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสงที่ติดตั้ ง

อุปกรณถายภาพที่กําลังขยาย 1,000 เทา (100X) 

 3.2 การยอมสีโครโมโซมแถบสีแบบนอร 

ดูดสารละลายตะกอนเซลลที่เตรียมไวหยดลง

บนสไลดที่สะอาดและเย็นจัดประมาณ 1-2 หยด ทิ้งไว

ใหแหงที่อุณหภูมิหอง จากน้ันนําไปยอมดวยสารละลาย 

50% silver nitrate ลงบนสไลดโครโมโซม 2 หยด 

ตามดวยหยด 50% สารละลาย gelatin 2 หยด ปด

ดวยกระจกปดสไลด นําสไลดไปบมในตูบมอุณหภูมิ 65 

องศาเซลเซียส นาน 10 นาที จากน้ันนําสไลดออกมา

จุมในนํ้ากล่ันเพื่อใหกระจกปดหลุดออก ทิ้งไวใหแหงที่

อุณหภูมิหอง ตรวจสอบสไลดภายใตกลองจุลทรรศน 

และถายภาพดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสงที่ติดตั้ง

อุปกรณถายภาพที่กําลังขยาย 1,000 เทา (100X) 

4. การจัดทําคาริโอไทปและอิดิโอแกรม 

การจัดทําคาริโอไทปและอิดิโอแกรมดัดแปลง

มาจากวิธีการของกันยารัตน (2532) โดยเลือกภาพถาย

เซลลระยะเมทาเฟส 15 เซลลที่โครโมโซมกระจายตัวดี 

ไมหดส้ันเกินไป มีจํานวนโครโมโซมครบ และสังเกต

รูปรางไดชัดเจน มาจัดทําคาริโอไทปและอิดิโอแกรม 
 

ผลการวิจัย 

 จากการวิ เคราะหคาริ โอไทปของปลา

ตะเพียนทราย พบวาปลาตะเพียนทรายมีโครโมโซม- 

ดิพลอยด (2n) เทากับ 50 แทง มีจํานวนโครโมโซม
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พื้นฐานเทากับ 62 ท้ังในปลาเพศผูและเพศเมีย คาริโอ

ไทปประกอบดวยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาด

ใหญ 4 แทง ซับเมทา เซนทริกขนาดใหญ 4 แทง  

อะโครเซนทริกขนาดใหญ 2 แทง อะโครเซนทริคขนาด

กลาง 2 แทง เทโลเซนทริกขนาดกลาง 26 แทง และ

เทโลเซนทริกขนาดเล็ก 12 แทง (รูปที่ 1 2 3 และ

ต า ร า ง ที่  1)  แ ล ะ พบ ตํ า แ ห น ง ข อ ง  nucleolar 

organization regions (NOR) จํานวน 1 คู ที่ตําแหนง

เทโลเมียร (teromeric NOR) บนแขนขางส้ันของ

โครโมโซมชนิดอะโครเซนทริกคูที่ 6 (รูปที่ 4 5 และ 6) 

สูตรคาริโอไทปมาตรฐานของปลาตะเพียนทราย ดังน้ี 

2n (50) = Lm
4 + Lsm

4 + La
2 + Ma

2 + Mt
26 + St

12
 

 
รูปที่ 1 เซลลระยะเมทาเฟส และคาริโอไทปของปลาตะเพียนทราย (Puntius brevis, 2n = 50) เพศผู ดวยวิธีการ

ยอมสีโครโมโซมแบบธรรมดา สเกลบาร 10 ไมโครเมตร 
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16                      17                   18                   19                20 

21                       22                    23                    24                 25 
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รูปท่ี 2 เซลลระยะเมทาเฟส และคาริโอไทปของปลาตะเพียนทราย (Puntius brevis, 2n = 50) เพศเมีย ดวย

วิธีการยอมสีโครโมโซมแบบธรรมดา สเกลบาร 10 ไมโครเมตร 
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รูปท่ี 3 อิดิโอแกรมมาตรฐานของปลาตะเพียนทราย (Puntius brevis, 2n = 50) ดวยวิธีการยอมสีโครโมโซมแบบ

ธรรมดา 
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ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉล่ียความยาวของแขนโครโมโซมขางส้ัน, ความยาวของแขนโครโมโซมขางยาว, ความยาว

ทั้งหมดของโครโมโซมแตละคู, คา relative length (RL), คา centromeric index (CI), คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation, SD) ของ RL และ CI จากเซลลระยะเมทาเฟสของเพศผูและเพศเมีย

เพศละ 10 เซลล ของปลาตะเพียนทราย (Puntius brevis) 2n เทากับ 50 แทง 

คูที ่ Ls Ll LT RL±SD CI±SD ขนาดโครโมโซม ชนิดโครโมโซม 

1 0.980 1.216 2.196 0.067±0.009 0.553±0.152 ใหญ เมทาเซนทริก 

2 0.739 0.907 1.646 0.050±0.007 0.551±0.134 ใหญ เมทาเซนทริก 

3 0.585 1.077 1.662 0.051±0.007 0.648±0.108 ใหญ ซับเมทาเซนทริก 

4 0.534 1.049 1.583 0.048±0.006 0.662±0.086 ใหญ ซับเมทาเซนทริก 

5 0.301 1.289 1.590 0.049±0.006 0.810±0.054 ใหญ อะโครเซนทริก 

6* 0.241 1.162 1.403 0.043±0.006 0.828±0.038 กลาง อะโครเซนทริก 

7 0.000 1.479 1.479 0.045±0.006 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

8 0.000 1.397 1.397 0.043±0.005 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

9 0.000 1.365 1.3650 0.042±0.005 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

10 0.000 1.333 1.333 0.041±0.005 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

11 0.000 1.307 1.307 0.040±0.005 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

12 0.000 1.285 1.285 0.039±0.005 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

13 0.000 1.255 1.255 0.038±0.005 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

14 0.000 1.239 1.239 0.038±0.004 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

15 0.000 1.227 1.227 0.037±0.004 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

16 0.000 1.209 1.209 0.037±0.004 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

17 0.000 1.189 1.189 0.036±0.004 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

18 0.000 1.158 1.158 0.035±0.004 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

19 0.000 1.117 1.117 0.034±0.004 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

20 0.000 1.087 1.087 0.033±0.004 1.000±0.000 เล็ก เทโลเซนทริก 

21 0.000 1.056 1.056 0.032±0.003 1.000±0.000 เล็ก เทโลเซนทริก 

22 0.000 1.027 1.027 0.031±0.003 1.000±0.000 เล็ก เทโลเซนทริก 

23 0.000 0.955 0.955 0.029±0.002 1.000±0.000 เล็ก เทโลเซนทริก 

24 0.000 0.850 0.850 0.026±0.001 1.000±0.000 เล็ก เทโลเซนทริก 

25 0.000 0.807 0.807 0.024±0.009 1.000±0.152 เล็ก เมโลเซนทริก 

หมายเหตุ: * = โครโมโซมที่มีตําแหนงของนอร 
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รูปท่ี 4 เซลลระยะเมทาเฟส และคาริโอไทปของปลาตะเพียนทราย (Puntius brevis, 2n = 50) เพศผู ดวยวิธีการ

ยอมสีโครโมโซมแถบสีแบบนอร สเกลบาร 10 ไมโครเมตร ลูกศรช้ีแสดงตําแหนงนอร 
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รูปท่ี 5 เซลลระยะเมทาเฟส และคาริโอไทปของปลาตะเพียนทราย (Puntius brevis, 2n = 50) เพศเมีย ดวย

วิธีการยอมสีโครโมโซมแถบสีแบบนอร สเกลบาร 10 ไมโครเมตร ลูกศรช้ีแสดงตําแหนงนอร 
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รูปท่ี 6 อิดิโอแกรมมาตรฐานของปลาตะเพียนทราย (Puntius brevis, 2n = 50) โดยวิธีการยอมสีแถบสีแบบ

นอร ลูกศรช้ีแสดงตําแหนงนอร 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการศึกษาคาริโอไทปของปลาตะเพียนทราย เปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาคาริโอไทปของ

ปลาในวงศ Cyprinidae 

รายงานวจิัย ชนิดปลา 2n NF 
ชนิดโครโมโซม 

m sm a t 

จันทิมา (2542) 

ปลาแกมช้ํา (Systomus orphoides) 50 82 12 20 14 4 

ปลาตะเพียนขาว (Barbodes gonionotus 50 72 6 16 22 6 

ปลาตะพาก (Hypsibarbus wetmorel) 50 74 12 12 22 4 

ปลาตะเพียนทราย (Puntius brevis) 50 54 2 2 44 2 

เกรียงไกร (2550) 

ปลากระสูบจุด (Hampala dispar) 50 84 3 3 8 11 

ปลาตะเพียนขาว (Barbodes gonionotus) 50 66 1 2 17 5 

ปลากาดํา (Moruliuschry sophekadian) 50 78 2 5 11 7 

ปลาตะเพียนทราย (Puntius brevis) 48 56 1 0 20 3 

ธวัชและวิเชียร (2551) 

ปลาตะเพียนนํ้าตก (Systomus binotatus) 50 88 12 7 6 0 

ปลาจาด (Polopuntius laoensis) 50 74 7 5 8 5 

ปลาตะเพียนทราย (Puntius brevis) 50 54 1 1 22 1 

ปลากระโห  (Catlocarpio siamensis) 98 150 9 17 10 13 

ปลาเวียน (Tor tambroides) 100 160 18 12 17 3 

ปลายี่สกทอง (Probarbus jullieni) 98 138 13 7 24 5 

Ueda et al. (2001) ปลา Tanakia koreensis 48 96 8 20 0 20 

งานวิจัยคร้ังน้ี ปลาตะเพียนทราย (Puntius brevis) 50 62 4 4 4 38 

หมายเหตุ: 2n = จํานวนดิพลอยดโครโมโซม, NF = จํานวนโครโมโซมพื้นฐาน หรือจํานวนแขนโครโมโซม, m = โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก, sm 

= ซับเมทาเซนทริก, a = อะโครโมเซนทริก และ t = โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริก 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวน และตําแหนงของ Nucleolar organization regions (NOR) ของปลาตะเพียนทราย 

เปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาคาริโอไทปของปลาในวงศ Cyprinidae 

รายงานการวจิยั ชนิดปลา จํานวน (คู) ตําแหนง 

จันทิมา (2542) 

ปลาแกมช้ํา (Systomus orphoides) 1 เทโลเมียรแขนส้ันโครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริก 

ปลาตะเพียนขาว (Barbodes gonionotus 2 
เทโลเมียรแขนส้ันโครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริก

และ อะโครเซนทริก 

ปลาตะพาก (Hypsibarbus wetmorel) 1 
เทโลเมียรแขนส้ันโครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริก

และอะโครเซนทริก 

ปลาตะเพียนทราย (Puntius brevis) 1 เทโลเมียรแขนส้ันโครโมโซมชนิดซับเทโลเซนทริก 

งานวิจัยคร้ังน้ี ปลาตะเพียนทราย (Puntius brevis) 1 เทโลเมียรแขนส้ันโครโมโซมชนิดอะโครเซนทริก 
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วิจารณผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหคาริโอไทปของปลาตะเพียน

ทราย เม่ือเปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาในปลาวงศ 

Cyprinidae พบวาจํานวนโครโมโซมดิพลอยด (2n) 

เทากับ 50 แทง สอดคลองกับปลาแกมชํ้า (Systomus 

orphoides) ปลาตะ เพี ยนขาว  (Barbodes 

gonionotus) ปลาตะพาก (Hypsibarbus wetmorel) 

(จันทิมา, 2542) ปลากระสูบจุด (Hampala dispar) 

ปลากระแห (Barbodes schwanenfeldi) ปลา

ตะเพียนขาว (B. gonionotus) ปลากาดํา (Morulius 

chrysophekadian) (เกรียงไกร, 2550) ปลาตะเพียน

นํ้ าตก  (Systomus binotatus) ปลาจา ด 

(Poropuntius laoensis) ปลาสรอยลูกกลวย 

(Labiobarbus siamensis) (ธวัชและวิเชียร, 2551) 

แตมีความแตกตางจากรายงานการศึกษาในปลากระโห 

(Catlocarpio siamensis) ปลายี่สกทอง (Probarbus 

jullieni) (ธวัช และวิเชียร, 2551) ปลา Rhodeus 

atremius และปลา Tanakia koreensis (Ueda et 

al., 2001) นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบกับการรายงาน

การศึกษาในปลาตะเพียนทราย (P. brevis) ยังพบวามี

ความสอดคลองกับการรายงานของ จันทิมา (2542) 

ธวัชและวิเชียร (2551) แตมีความแตกตางกับการ

รายงานของเกรียงไกร (2550) ที่พบวาปลาตะเพียน

ทรายมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 48 แทง 

 จํานวนโครโมโซมพื้นฐาน หรือจํานวนแขน

ของโครโมโซมทั้งในเพศผูและเพศเมียของปลาตะเพียน

ทรายเทากับ 62 และคาริโอไทปประกอบดวย

โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก 4 แทง ซับเมทาเซนทริก 

4 แทง อะโครเซนทริก 4 แทง และเทโลเซนทริก 38 

แทง ซ่ึงแตกตางจากรายงานการศึกษาของปลาในวงศ 

Cyprinidae (ตารางที่ 2) 

 เปนรายงานครั้งแรกของการยอมสีโครโมโซม

แถบสีแบบนอร (NOR-banding) ในปลาตะเพียนทราย 

ซ่ึงเทคนิคการยอมแถบสีแบบนอรน้ีจะยอมติดสวนของ 

nucleolar organizer โดยเปนเทคนิคที่ใชในการ

ตรวจหา NOR ซ่ึงเปนบริเวณของโครโมโซมที่มียีนที่

เรียกวา ribosomal gene (rDNA) จะอยูบริเวณกาน

ของ satellite chromosome ซ่ึง NOR จะมีความผัน

แปร (polymorphism) ไดในโครโมโซมแทงเดียวกัน

ของมนุษยตางบุคคลกัน จึงสามารถใชเปนโครโมโซม

เครื่องหมายในการติดตามดูการถายทอดบางลักษณะได 

การติดแถบสีแบบนอร 1 คู ทําใหบงบอกไดวาส่ิงมีชีวิต

แตละชนิดมีวิวัฒนาการของยีน rDNA ที่แตกตางกัน 

(อลงกลด , 2554) โดยจาการศึกษาครั้ง น้ีพบวา มี

ตําแหนงของ NOR จํานวน 1 คู ที่แขนขางส้ันของ

โครโมโซมชนิดอะโครเซนทริก ซ่ึงสอดคลองกับรายงาน

การศึกษาในปลาตะพาก (H. wetmorel) แตแตกตาง

กับปลาแกมชํ้า (S. orphoides) ปลาตะเพียนขาว (B. 

gonionotus) และปลาตะเพียนทราย (P. brevis) 

(จันทิมา, 2542) (ตารางที่ 3) 

 จากการศึกษาในครั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบกับ

การศึกษาปลาตะเพียนทรายที่ ไดจากแหลง นํ้าที่

แตกตางกันจะพบความแตกตางทั้งในดานของจํานวน

โครโมโซมดิพลอยด จํานวนโครโมโซมพื้นฐาน และ

ลักษณะคาริโอไทปของปลาตะเพียนทราย ไดแก ปลา

ตะเพียนทรายจากลุมนํ้าเจาพระยาทางภาคกลาง มี 

2n=50 แท ง  (NF=54) มี สู ต ร คาริ โ อ ไทป 

2m+2sm+44a+2t (จันทิมา, 2542) จากกวานพะเยา 

จังหวัดพะเยา มี 2n=50 แทง (NF=56) มีสูตรคาริโอ-

ไทป 1m+20a+3t (เกรียงไกร, 2550) จากแมนํ้า

ลพบุรี จังหวัดลพบุรี มี 2n=50 แทง (NF=78) มีสูตร 

คาริโอไทป 1m+1sm+22a+1t (ธวัชและวิเชียร , 

2551) และจากจังหวัดขอนแกนมี 2n=50 แทง 

(NF=62) มี สูตรคาริ โอไทป  4m+4sm+4a+38t 

(งานวิจัยครั้ง น้ี) นอกจากน้ียังพบวาปลาที่อยู ในวงศ

เดียวกันแตตางสกุลกันสามารถมีลักษณะคาริโอไทปที่
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แตกตางกันได โดยปลาในวงศ Cyprinidae จะมี

จํานวนโครโมโซมแตกตางกันไปตามชนิดของปลา โดย

มีจํานวนโครโมโซมอยูระหวาง 2n = 44 ถึง 100 แทง 

โดยสวนใหญจะมีโครโมโซมเทากับ 2n = 50 แทง และ

ถือเปนปลาพวกที่โบราณ (primitive stage) มากที่สุด 

(Arai, 1982) ซ่ึงอาจกลาวไดวาความแตกตางของ

ลักษณะคาริโอไทปที่ เกิดขึ้นอาจเน่ืองมาจากปลาที่

นํามาทําการศึกษาเปนปลาตางกลุมประชากรกัน การ

เกิดวิวัฒนาการของโครโมโซม และเกณฑการจัดจําแนก

ชนิดของโครโมโซมที่ตางกัน ดังน้ันคาริโอไทปท่ีไดจาก

การศึกษาจึงเปนขอมูลท่ีบงบอกถึงความแตกตางชนิด

ของปลาไดเปนอยางด ี
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาคาริโอไทปของปลาตะเพียน

ทราย พบวาจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 50 แทง 

จํานวนโครโมโซมพ้ืนฐานเทากับ 62 มีสูตรคาริโอไทป 

ไดแก 4m+4sm+4a+38t 
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