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บทคัดย่อ
ศึกษาแคริโอไทป์ปลากระสูบจุด (Hampala dispar Smith, 1934) จากหนองกอมเกาะ จังหวัด
หนองคาย ประเทศไทย ใช้ตัวอย่างปลาเพศผู้ 5 ตัว และเพศเมีย 5 ตัว เตรียมโครโมโซมจากไตด้วยวิธีการตรงจาก
การฉีดสารโคลซิซีน ย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดาด้วยสีจิมซ่าความเข้มข้น ร้อยละ 20 ผลการศึกษาพบว่าปลา
กระสูบจุดมีโครโมโซมดิพลอยด์ (2n) เท่ากับ 50 แท่ง จานวนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 84 ทั้งเพศผู้และเพศเมีย
ประกอบด้วยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง ซับเมทาเซนทริก
ขนาดกลาง 20 แท่ง อะโครเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง อะโครเซนทริกขนาดกลาง 10 แท่ง และเทโลเซนทริกขนาด
เล็ก 6 แท่ง ไม่สามารถแยกโครโมโซมเพศระหว่างปลาเพศผู้และเพศเมีย ได้ ปลากระสูบจุดมีสูตรแคริโอไทป์ ดังนี้
2n (50) = L4m + L6sm + M20sm + L4a + M10a + S6t
ABSTRACT
Karyotype of eye-spotted barb (Hampala dispar Smith, 1934) at Kom Ko Pond, Nong
Khai province, Thailand was investigated in this study. Mitotic chromosome was prepared
directly from kidney of 5 male and 5 female specimens after in vivo colchicine treatment. The
metaphase spreads were performed on microscopic slides and air-dried. Conventional staining
technique was applied to stain the chromosomes with 20% Giemsa’s solution. The results
showed that the number of diploid chromosome of eye-spotted barb was 2n = 50, fundamental
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number (NF) was 84 in both male and female. The types of chromosomes were 4 large
metacentric, 6 large submetacentric, 20 medium submetacentric, 4 large acrocentric, 10 medium
acrocentric and 6 small telocentric chromosomes. The karyotypes are not different of sex
chromosomes between male and female. The karyotype formula for the eye-spotted barb is as
follows: 2n (50) = L4m + L6sm + M20sm + L4a + M10a + S6t
คาสาคัญ: แคริโอไทป์ โครโมโซม อิดิโอแกรม ปลากระสูบจุด
Keywords: Karyotype, Chromosome, Idiogram, Hampala dispar

บทนา
ปลากระสูบจุด (Hampala dispar Smith,
1934) จัด อยู่ในอัน ดับ Cypriniformes วงศ์ปลา
ตะเพียน (Cyprinidae) เป็นปลาประจ าถิ่นที่ พ บ
แพร่ ก ระจายในแถบทวี ป เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
บริเวณประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย และไทย ซึ่งใน
ประเทศไทยพบได้ทุกภาคของประเทศ แต่พบมากใน
บริ เ วณแม่ น้ า คลอง ห นอง และบึ ง ของภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ชวลิต, 2548) ปลากระสูบจุด
เป็ นแหล่ งอาหารที่ สาคัญ ของคนในท้อ งถิ่ น สามารถ
นามาเป็นอาหารได้ทั้งบริโภคโดยปรุงสด และแปรรูป
เช่ น ท าปลาร้ า ปลาส้ ม มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ระบบ
นิเวศวิทยาของแหลงน้า โดยเป็นทั้งผู้บริโภค และเป็น
อาหารสาหรับสัตว์ ชนิดอื่น นอกจากนี้ยังนิยมนามา
เลี้ยงเป็นปลาสวยงาม (เจริญ, 2542)
ในประเทศไทยยั ง มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
โครโมโซมและแคริ โ อไทป์ ข องปลาวงศ์ Cyprinidae
ค่ อ นข้ า งน้ อ ย เช่ น มี ก ารศึ ก ษาในปลาร่ อ งไม้ ตั บ
ข้างลาย สร้อยนกเขา พรม หว้าหน้านอ สะอี มูด ไส้ตัน
ตะกาก จาด น้าฝาย ปลาอ้าว กระสูบขีด หนามหลัง
นางอ้าว และกระสูบจุด (ธวัชและคณะ, 2544; ธวัช
และวิเชียร, 2546; ธวัชและคณะ, 2548; ธวัชและ
อนันต์, 2548; เกรียงไกร, 2550) ถึงแม้ว่าปลากระสูบ
จุดจะเคยมีรายงานจานวนโครโมโซมมาก่อน แต่ยังขาด

ข้อมูลการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์เซลล์ การศึกษาใน
ครั้ ง นี้ น อกจากจะท าการศึ ก ษาจ านวน และรู ป ร่ า ง
โครโมโซมแล้ว ยังได้ทาการวัดขนาดโครโมโซม จัดทา
แคริโอไทป์ สูตรแคริโอไทป์ และอิดิโอแกรมมาตรฐาน
ซึ่ งยั งไม่ พ บในรายงานที่ ผ่ า นมา ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ นี้ จ ะเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานสาคัญในการศึกษาลาดับวิวัฒนาการของ
ปลาน้ าจื ด การอนุ รั ก ษ์ แ หล่ งพั น ธุ ก รรม และใช้ เ ป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาขั้นสูง รวมทั้งสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในด้านการอนุรักษ์พันธุ์ต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเก็บตัวอย่าง
เก็ บ ตั ว อย่ า งปลากระสู บ จุ ด จากหนองกอม
เกาะ บ้านหนองเดิ่น ตาบลหนองกอมเกาะ อาเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย จากนั้นนาตัวอย่างปลามาเลี้ยงในตู้
เลี้ ย ง บริ เ วณเรื อ นสั ต ว์ ท ดลองสาขาประมง คณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขต
หนองคาย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เลี้ ย งในน้ าที่
ปราศจากคลอรีน ให้ อาหารวันละ 2 ครั้ง จนกว่าจะ
ทาการศึกษา
2. การเตรียมโครโมโซม
นาปลามาฉีดโคลชิซิ น (colchicine) ความ
เข้ม ข้นร้อยละ 0.05 บริเวณช่องท้องของตัวปลา ทิ้งไว้
1 ชั่วโมง 15 นาที แล้วสลบปลาโดยนาไปแช่ในน้าแข็ง
ผ่ า เอาไตมาแช่ แ ละสั บ ให้ ล ะเอี ย ดในสารละลาย
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โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCI) ความเข้มข้น 0.075 โมลาร์
30 นาที แล้ ว ย้ า ยมาเก็ บ ไว้ ใ นหลอดปั่ น เหวี่ ย ง
(centrifuge tube) นา ไปปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว
1,600 รอบ/นาที เป็ น เวลา 5 นาที จากนั้ น ดู ด
สารละลายส่ ว นใสทิ้ ง แล้ ว เติ ม น้ ายาตรึ ง เซลล์
(methanol:glacial acetic acid อัตราส่วน 3:1)
ปริมาตร 6 มิลลิลิตร นาไปปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว
1,600 รอบ/นาที เป็ นเวลา 5 นาที จากนั้นดูด น้ายา
ตรึงเซลล์ด้านบนทิ้ง แล้วเติมน้ายาตรึงเซลล์ใหม่ ท า
เช่ น นี้ จ นได้ ส ารละลายใส และมี ตะกอนขาวอยู่ ที่ ก้ น
หลอด จากนั้นดูดสารละลายเซลล์ที่เตรียมได้ หยดบน
กระจกสไลด์สะอาดที่เก็บในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
1-2 หยด ทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง นาไปย้อมด้วยสี
จิมซ่าความเข้มข้นร้อยละ 20 ตรวจสอบสไลด์ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ และถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ
ใช้แสงที่ติดตั้ งอุปกรณ์ ถ่ายภาพ ที่ กาลังขยาย 1,000
เท่า
3. การจัดทาแคริโอไทป์และอิดิโอแกรม
การจั ด ท าแคริ โ อไทป์ แ ละอิ ดิ โ อแกรม
ดัดแปลงมาจากวิธีการของกันยารัตน์ (2532) โดยเลือก
ภาพถ่า ยเซลล์ ร ะยะเมทาเฟส 15 เซลล์ ที่โ ครโมโซม
ก.

รูปที่ 1

Research

กระจายตัวดี ไม่หดสั้นเกินไป มีจานวนโครโมโซมครบ
และสังเกตรูปร่างได้ชัดเจนมาจัดทาแคริโอไทป์และอิดิ
โอแกรม

ผลการวิจัย
ปลากระสูบจุด มีโครโมโซมดิพลอยด์ (2n)
เท่า กับ 50 แท่ง มีจานวนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 84
ทั้งในปลาเพศผู้และเพศเมีย แคริโอไทป์ประกอบด้วย
โครโมโซมชนิ ด เมทาเซนทริ ก ขนาดใหญ่ 4 แท่ ง
ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง ซับเมทาเซนทริก
ขนาดกลาง 20 แท่ง อะโครเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง
อะโครเซนทริกขนาดกลาง 10 แท่ง และเทโลเซนทริก
ขนาดเล็ก 6 แท่ง ไม่สามารถตรวจสอบโครโมโซมเพศ
ได้ทั้งในปลาเพศผู้ และเพศเมีย (รูปที่ 1, 2, 3 และ
ตารางที่ 1) และจั ด เป็ น แคริ โ อไทป์ ที่ ไ ม่ ส มมาตร
(asymmetrical karyotype) ประกอบด้วยโครโมโซม
4 ชนิด คือ เมทา-เซนทริก ซับเมทาเซนทริก อะโคร
เซนทริก และเทโลเซนทริก สูตรแคริโอไทป์มาตรฐาน
ของปลากระสูบจุด ดังนี้
2n (50) = L4m + L6sm + M20sm + L4a + M10a + S6t

ข.

เซลล์ระยะเมทาเฟส และแคริโอไทป์ของปลากระสูบจุด (Hampala dispar, 2n = 50) เพศผู้
(ก. และ ข. ตามลาดับ) ด้วยวิธีการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา สเกลบาร์ 5 ไมโครเมตร
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ก.

ข.

รูปที่ 2

เซลล์ระยะเมทาเฟส และแคริโอไทป์ของปลากระสูบจุด (Hampala dispar, 2n = 50) เพศเมีย
(ก. และ ข. ตามลาดับ) ด้วยวิธีการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา สเกลบาร์ 5 ไมโครเมตร
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รูปที่ 3

อิดิโอแกรมมาตรฐานของปลากระสูบจุด (Hampala dispar, 2n = 50) ด้วยวิธีการย้อมสีโครโมโซม
แบบธรรมดา

ตารางที่ 1

คู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Research

Ls
0.595
0.574
0.370
0.377
0.280
0.270
0.265
0.264
0.260
0.257

ค่าเฉลี่ยความยาวของแขนโครโมโซมข้างสั้น (length short; Ls) ความยาวของแขนโครโมโซมข้าง
ยาว (length long; Ll) ความยาวทั้งหมดของโครโมโซมแต่ละคู่ (length total; LT) ค่า relative
length (RL) ค่า centromeric index (CI) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ขนาดของโครโมโซม และ
ชนิดของโครโมโซมของปลากระสูบจุด (Hampala dispar) จานวนโครโมโซมดิพลอยด์ (2n)
เท่ากับ 50 แท่ง จานวน 15 เซลล์
Ll
0.623
0.579
0.652
0.625
0.581
0.571
0.567
0.566
0.556
0.549

LT
1.217
1.153
1.021
1.001
0.861
0.841
0.832
0.830
0.816
0.806

RL ± SD
0.060±0.004
0.056±0.003
0.050±0.002
0.049±0.002
0.042±0.003
0.041±0.003
0.041±0.003
0.041±0.003
0.040±0.002
0.039±0.002

CI ± SD
0.512±0.010
0.503±0.011
0.638±0.023
0.624±0.017
0.675±0.020
0.679±0.012
0.681±0.011
0.682±0.023
0.681±0.021
0.681±0.014

ขนาดโครโมโซม
ใหญ่
ใหญ่
ใหญ่
ใหญ่
ใหญ่
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง

ชนิดโครโมโซม
เมทาเซนทริก
เมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก

งานวิจัย
ตารางที่ 1

คู่ที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ls
0.270
0.246
0.233
0.233
0.235
0.170
0.160
0.148
0.148
0.146
0.139
0.114
0.000
0.000
0.000
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ค่าเฉลี่ยความยาวของแขนโครโมโซมข้างสั้น (length short; Ls) ความยาวของแขนโครโมโซมข้าง
ยาว (length long; Ll) ความยาวทั้งหมดของโครโมโซมแต่ละคู่ (length total; LT) ค่า relative
length (RL) ค่า centromeric index (CI) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ขนาดของโครโมโซม และ
ชนิดของโครโมโซมของปลากระสูบจุด (Hampala dispar) จานวนโครโมโซมดิพลอยด์ (2n)
เท่ากับ 50 แท่ง จานวน 15 เซลล์ (ต่อ)
Ll
0.490
0.508
0.495
0.485
0.476
0.720
0.710
0.698
0.698
0.696
0.689
0.664
0.556
0.480
0.478

LT
0.760
0.755
0.728
0.717
0.711
0.889
0.870
0.846
0.846
0.842
0.828
0.778
0.556
0.480
0.478

RL ± SD
0.037±0.002
0.037±0.002
0.036±0.002
0.035±0.001
0.035±0.001
0.044±0.003
0.043±0.003
0.041±0.002
0.041±0.004
0.041±0.004
0.041±0.003
0.038±0.002
0.027±0.001
0.024±0.001
0.023±0.002

วิจารณ์ผลการวิจัย
เมื่อเปรียบเทียบแคริโอไทป์ของปลากระสูบ
จุดในงานวิจัยนี้ กับรายงานการศึกษาแคริโอไทป์ของ
ปลาวงศ์ ปลาตะเพียนที่ผ่านมา พบจานวนโครโมโซม
ดิพ ลอยด์ เ ท่ า กั บ 50 แท่ ง เช่ น เดีย วกั บ เกรี ย งไกร
(2550) ทีศ่ ึกษาปลากระสูบจุด บริเวณอ่างเก็บน้าแม่ตา
อ.เมื อ ง จ. พะเยา ปลากระสู บ ขี ด (H. macrolepidota) ปลาแก้ ม ช้ า (Systomus orphoides)
(ธวัชและอนันต์, 2548) ปลาตะเพียนทราย (Puntius
brevis) (ณัฎฐาและวิไลลักษณ์, 2557) ปลาตะเพียน
น้าตก (S. binotatus) และปลาสร้ อยลู กกล้ ว ย
(Labiobarbus siamensis) (ธวัชและวิเชียร, 2551)
แต่มีความแตกต่างจากรายงานการศึกษาในปลากระโห้

CI ± SD
0.645±0.014
0.673±0.016
0.680±0.018
0.675±0.027
0.670±0.014
0.809±0.024
0.816±0.015
0.825±0.032
0.825±0.021
0.826±0.018
0.832±0.024
0.853±0.021
1.000±0.000
1.000±0.000
1.000±0.000

ขนาดโครโมโซม
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
ใหญ่
ใหญ่
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
เล็ก
เล็ก
เล็ก

ชนิดโครโมโซม
ซับเมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก
อะโครเซนทริก
อะโครเซนทริก
อะโครเซนทริก
อะโครเซนทริก
อะโครเซนทริก
อะโครเซนทริก
อะโครเซนทริก
เทโลเซนทริก
เทโลเซนทริก
เทโลเซนทริก

(Catlocarpio siamensis) ปลายี่สกทอง (Probarbus
jullieni) (ธวัชและวิเชียร, 2551) ปลา Rhodeus
atremius และปลา Tanakia koreensis (Ueda et
al., 2001) ปลากระสูบจุดมีจานวนโครโมโซมพื้นฐาน
หรือจานวนแขนของโครโมโซมเท่ากับ 84 ทั้งในเพศผู้
และเพศเมีย เช่นเดียวกับปลากระสูบจุด ที่อ่างเก็บน้า
แมต า อ.เมื อ ง จ. พะเยา (เกรี ย งไกร, 2550) แต่
แตกต่างกับปลากระสูบขีด (ธวัชและอนันต์, 2548) ที่
พบจานวนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 72
แคริโอไทป์ของปลากระสูบจุดประกอบด้วย
โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาด
กลาง 20 แท่ง อะโครเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง อะโคร
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เซนทริกขนาดกลาง 10 แท่ง และเทโลเซนทริกขนาด
เล็ก 6 แท่ง ซึ่งแตกต่างกับปลากระสูบจุด (เกรียงไกร,
2550) ปลากระสูบขีด (ธวัชและอนันต์ , 2548) ปลา
ตะเพี ย นทราย (ณั ฎ ฐาและวิ ไ ลลั ก ษณ์ ,
2557)
ปลาตะเพียนน้าตก และปลาสร้อยลูกกล้วย (ธวัชและ
วิเชียร, 2551) (ตารางที่ 2)
จากการศึก ษาในครั้งนี้เ มื่อ เปรี ยบเที ยบกั บ
การศึกษาปลากระสูบจุดที่ได้จากแหล่งน้าที่แตกต่างกัน
จะพบความแตกต่ างของลักษณะแคริโอไทป์ ซึ่งความ
แตกต่ า งของจ านวนโครโมโซมดิ พ ลอยด์ จ านวน
โครโมโซมพื้นฐาน และลักษณะแคริโอไทป์ ขึ้นอยู่กับ
การเกิดวิวัฒนาการของโครโมโซม และความแตกต่าง
ของถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย โดยปลาในวงศ์ ป ลาตะเพี ย นจะมี
จานวนโครโมโซมแตกต่างกันไปตามชนิดของปลา โดย
ตารางที่ 2

Research

มีจานวนโครโมโซมอยู ระหว่าง 2n เท่ากับ 44 ถึง 100
แท่ง โดยส่วนใหญ่จะมีโครโมโซม 2n เท่ากับ 50 แท่ง
และถือเป็นปลาพวกที่โบราณ (primitive stage) มาก
ที่สุด (Arai, 1982) ตัวอย่างเช่นวิวัฒนาการโครโมโซม
ในวงศ์ ป ลาช่ อ น (Channidae) ที่ พ บแพร่ ก ระจายใน
เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทย อินเดีย จีน ปากีสถาน
และแอฟริ ก า จ านวนทั้ ง หมด 29 ชนิ ด มี ร ายงาน
การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด พบว่า
มีความแตกต่างของแคริโอไทป์อย่างมาก คือมีจานวน
โครโมโซมดิพลอยด์ตั้งแต่ 32 ถึง 112 แท่ง และพบว่า
ปลาช่อน (Channa striata) ที่พบในภาคกลาง ภาค
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย และประเทศ
อินเดีย มีจานวนโครโมโซมดิพลอยด์แตกต่างกันเท่ากับ
44, 42 และ 40 แท่ง ตามลาดับ (อลงกลด, 2554)

ผลการศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของปลากระสูบจุด เปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาแคริโอไทป์ของ
ปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae)

รายงานวิจยั
งานวิจัยครั้งนี้
เกรียงไกร (2550)
ธวัชและอนันต์ (2548)
ธวัชและวิเชียร (2551)
ณัฎฐาและวิไลลักษณ์ (2557)

ชนิดปลา

2n

ปลากระสูบจุด (H. dispar)
ปลากระสูบจุด (H. dispar)
ปลากระสูบขีด (H. macrolepidota)
ปลาตะเพียนน้าตก (S. binotatus)
ปลาสร้อยลูกกล้วย (L. siamensis)
ปลาตะเพียนทราย (P. brevis)

50
50
50
50
50
50

NF
84
84
72
88
78
62

m
4
6
10
24
18
4

ชนิดโครโมโซม
sm
a
26
14
6
22
12
8
14
10
2
4
4

t
6
16
20
12
20
38

หมายเหตุ: 2n = จานวนดิพลอยด์โครโมโซม, NF = จานวนโครโมโซมพืน้ ฐาน หรือจานวนแขนโครโมโซม, m = โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก,
sm = โครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริก, a = โครโมโซมชนิดอะโครโมเซนทริก และ t = โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริก

สรุปผลการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ

จากการศึกษาแคริโอไทป์ของปลากระสูบ
ขอขอบคุณสาขาประมง คณะวิทยาศาสตร์
จุด พบว่าจานวนโครโมโซมดิพลอยด์ เท่ากับ 50 แท่ง ประยุ ก ต์ แ ละวิ ศ วกรรมศาสตร์ วิ ท ยาเขตหนองคาย
จานวนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 84 มีสูตรแคริโอไทป์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ที่ใ ห้ความอนุเคราะห์สถานที่
ได้แก่
เลี้ยงสัตว์ทดลอง
m
sm
sm
a
a
t
2n (50) = L4 + L6 + M20 + L4 + M10 + S6

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45 เล่มที่ 3
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