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บทคัดยอ 

วิวัฒนาการของโครโมโซมของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกทั้ง 3 อันดับในประเทศไทย คือ อันดับจิมโนฟโอนา คอดาทา และ 

อะนูรา กลุมที่โบราณที่สุด คือ อันดับจิมโนฟโอนามีแคริโอไทปดิพลอยด (2n) เทากับ 42 แทง ที่มีโครโมโซมชุดเล็ก 20 แทง และ

โครโมโซมชุดใหญ 22 แทง อันดับที่เหลือพบเฉพาะโครโมโซมชุดใหญเทาน้ัน อันดับคอดาทามีแคริโอไทปดิพลอยด เทากับ 24 แทง  

พบเฉพาะโครโมโซมชนิดสองแขน อันดับอะนูราแบงเปน 2 อันดับยอย คือ อันดับยอยเมโซบราทาเคียยังคงมีแคริโอไทปที่คอนขาง

โบราณ คือ ดิพลอยดเทากับ 24-26 แทง ยังคงพบโครโมโซมชนิดแขนเดียวอยู สวนอันดับยอยนีโอบราทาเคียมีแคริโอไทปแบบพัฒนา

แลว พบดิพลอยดเทากับ 22-28 แทง เปนโครโมโซมเปนชนิดสองแขนท้ังหมด การศึกษาเซลลพันธุศาสตรชวยใหเขาใจวิวัฒนาการของ

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกไดดีมากยิ่งข้ึน 
 

ABSTRACT 

The chromosome evolution of 3 orders of amphibians in Thailand namely, Gymnophiona, Caudata and 

Anura were studied.  The most primitive group is order Gymnophiona which has 2n ( diploid)  = 42 including 20 

microchromosomes and 22 macrochromosomes, whereas the other including only macrochromosomes.  The 

Caudata karyotype is 2n=24 and only bi- armed chromosomes were found.  The order Anura was divided into two 

suborders, Mesobratachia and Neobratachia.  The suborder Mesobratachia still has quite primitive karyotype,  

2n= 24- 26 which consisted of both bi- armed and mono- armed chromosomes.  The suborder Neobratachia has 

advanced karyotypes, 2n=22-28 which consisted only of bi-armed chromosomes. The cytogenetic study can help 

to better understand the evolution of amphibians. 
 

คําสําคัญ: โครโมโซม  วิวฒันาการ  สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 
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บทนํา 

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกถือเปนสัตวมีกระดูกสันหลัง

จําพวกแรกที่ขึ้นจากน้ํามาอยูบนบก โดยวิวัฒนาการตัวเองมาจาก

ปลาครีบเน้ือ (lobe-finned fish) ในสมัยดีโวเนียน (Devonian 

period) ประมาณ 370 ลานปกอน มีการพัฒนารยางคแขนขา

จากครีบ มีการพัฒนาปอดจากถุงอากาศ (air sac) และมีการ

เปลี่ยนสิ่งปกคลุมลําตัวจากเกล็ดกลายเปนผิวหนัง อยางไรก็ตาม

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกยังคงตองมีชวงชีวิตหนึ่งอาศัยอยูในน้ํา 

แ ล ะ บ า งก ลุ ม ยั ง ค ง ต อ ง มี ก ร ะบ วน ก า ร เ ปลี่ ย น รู ป ร า ง  

(metamorphosis) เพื่อการเปลี่ยนแปลงจากในน้ําขึ้นมาอยูบน

บก (นิตยา , 2539; วี รยุทธ , 2552; Hall and Hallgrimsson, 

2008) 

สําหรับในประเทศไทยพบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก  

3 อันดับ (order) 9 วงศ (family) 56 สกุล (genera) 174 ชนิด 

(species) มีการจัดจําแนกตามลําดับวิวัฒนาการโดยใชสัณฐาน

วิทยา (morphology) กายวิภาคศาสตร  (anatomy) และ

ชีววทิยาโมเลกุล (molecular biology) ไดดังน้ี  

1. อันดับจิมโนฟโอนา (Gymnophiona) พบ 1 วงศ 

คือ อิคทีโอฟอิดี้ (Ichthyophiidae) ประกอบดวย 2 สกุล 6 ชนิด  

2. อันดับคอดาทา (Caudata) พบ 1 วงศ คือ ซาลา-

แมนดริดี้ (Salamandridae) ประกอบดวย 1 สกุล 2 ชนิด 

3. อันดับอะนูรา (Anura) พบ 2 อันดับยอย (suborder) 

คือ  

3.1 อันดับยอยเมโซบราทาเคีย (Mesobratachia) พบ 

1 วงศ คือ เมโกฟริอิดี้ (Megophryidae) ประกอบดวย 6 สกุล 

23 ชนิด  

3.2 อันดับยอยนีโอบราทาเคีย (Neobratachia) ใน

ประเทศไทยพบ 2 ซูเปอรแฟมิลี่ คือ  

3.2.1 ซูเปอรแฟมิลี่ไฮลอยเดีย (Hyloidea) พบ 2 วงศ 

คือ ไฮลิดี้ (Hylidae) มี 1 สกุล 1 ชนิด และบูโฟนิดี้ (Bufonidae) 

มี 6 สกุล 12 ชนิด  

3.2.2 ซูเปอรแฟมิลีร่านอยเดีย (Ranoidea) พบ 4 วงศ 

คือ ไมโครไฮลิดี ้(Microhylidae) มี 8 สกุล 19 ชนิด ไดโครกลอส-

ซิดี้ (Dicroglossidae) มี 7 สกุล 30 ชนิด รานิดี้ (Ranidae) มี 17 

สกุล 41 ชนิด และราโค-ฟอริดี้ (Rhacophoridae) มี 9 สกุล 40 

ช นิ ด  ( ธั ญ ญ า , 2546; วี ร ยุ ท ธ , 2552; Khonsue, and 

Thirakhupt, 2001; Pyron and Wiens, 2011) 

ประวัติการศึกษาเซลลพันธุศาสตรของสัตวสะเทินน้ํา

สะเทินบกในประเทศไทย 

สวนใหญการศึกษาโครโมโซมของสัตวสะเทินน้ําสะเทิน

บกในประเทศไทยมักอยูในรูปของวิทยานิพนธ รายงานการวิจัย 

และการประชุมวิชาการ รายงานการศึกษาโครโมโซมของสัตว

สะเทินน้ําสะเทินบกในประเทศไทยครั้งแรกโดยวิทยานิพนธของ

นงลักษณ (2519) และวิทยานิพนธอ่ืนๆ เชน Supaprom (2003) 

สุมาลี (2555) รายงานการวิจัย เชน ถาวร และแกว (2548) อํา

พา และคณะ (2540) ประชุมวิชาการ เชน ธวัช และอัจฉริยา 

(2548) ถาวร (2541) ถาวร และคณะ (2533; 2534; 2535ก; 

2535ข; 2536; 2537) 

งานวิจัยทางดานเซลลพันธุศาสตรของสัตวสะเทินน้ํา

สะเทินบกในประเทศไทยที่ไดรับการเผยแพรเปนบทความที่

ตีพิมพในวารสารวิชาการ ไดแก ธวชั (2548; 2552), Nussbaum 

and Treisman (1981) , Chulalaksananukul et al. , ( 1998) , 

Chokchaichamnankit et al. (2002), Supaprom and Baimai 

(2005), Supaprom et al. (2006),  Siripiyasing et al. (2008), 

Patawang et al.  ( 2014, 2016) , Pradit et al.  ( 2017)  และ 

Sangpakdee et al. (2017) รายงานทางดานโครโมโซมของสัตว

สะเทินน้ําสะเทินบกในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 40 ชนิด จากท้ังหมด 

174 ชนิด (23.5%) ใน 7 วงศ  คือ วงศ อิคทีโอฟ อิดี้  1 ชนิด  

เมโกฟริ อิดี้  4 ชนิด บูโฟนิดี้  5 ชนิด ไมโครไฮลิดี้  10 ชนิด  

ไดโครกลอสซิดี้ 11 ชนิด รานิดี้ 7 ชนิด และราโคฟอริดี้ 2 ชนิด 

ซึ่งพบวามีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด (diploid) อยูในชวง 22-42 

แทง 
 

สมมติฐานและทฤษฎีวิวัฒนาการของโครโมโซม 

 ตามทฤษฎีของ Morescalchi (1980) กลาววาแคริโอ-

ไทปบรรพบุรุษ (ancestral karyotype) ของสัตวสะเทินน้ํา

สะเทินบกจะมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ 

1. จํานวนโครโมโซมดิพลอยดมีคาสูง 

2.  มีแคริ โอไทปแบบไมสมมาตร (asymmetrical 

karyotype) ที่ประกอบดวยโครโมโซมสองแขน (bi-armed 

chromosome) มีคาจํานวนโครโมโซมรากฐาน (fundamental 

number, NF) เทากับ 2 ไดแก ชนิดเมทาเซนทริก (metacentric) 

ซั บ เ ม ท า เ ซ น ท ริ ก  ( submetacentric)  อ ะ โ ค ร เ ซ น ทริ ก 

(acrocentric) หรือซับเทโลเซนทริก (subtelocentric) และ
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โครโมโซมแขนเดียว (mono-armed chromosome) ซึ่ งมี 

คาจํานวนโครโมโซมรากฐานเทากับ 1 คือ ชนิดเทโลเซนทริก 

(telocentric) ที่มีขนาดแตกตางกันมาก  

3. มีแคริโอไทปแบบไบโมดัล (bimodal karyotype) 

ซึ่งมีทั้งโครโมโซมชุดใหญ (macrochromosome) และโครโมโซม

ชุดเล็ก (microchromosome) 

สวนแคริโอไทปของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่พัฒนา

แลว (advance karyotype) จะมีลักษณะตรงกันขาม คือ มี

จํานวนโครโมโซมดิพลอยดไมมาก มีแคริโอไทปแบบสมมาตร 

(symmetrical karyotype) ซึ่งประกอบดวยโครโมโซมชนิดสอง

แขนเปนหลักที่มีขนาดใกลเคียงกัน และมีแคริโอไทปแบบ 

ยูนิโมดัล (unimodal karyotype) ซึ่งประกอบดวยโครโมโซม 

ชุดใหญเทา น้ัน (Morescalchi, 1980; Green and Sessions, 

2012) 

ในข้ันตอนวิวัฒนาการสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกจะมีการ

ลดจํานวนโครโมโซมลงโดยการเช่ือมกันของโครโมโซมชุดเล็กให

กลายเปนโครโมโซมที่มีขนาดใหญขึ้น อาจเกิดจากกระบวนการ

เชื่อมตอแบบเซนทริก (centric fusion) หรือการเช่ือมตอแบบ

แทนเด็ม (tandem fusion) โดยการเช่ือมตอในชวงแรกของ

วิวัฒนาการมักจะเปนโครโมโซมชุดเล็กเชื่อมตอกันเปนโครโมโซม

ชนิดเทโลเซนทริกโดยการเช่ือมตอแบบแทนเด็ม แลวชนิดเทโล-

เซนทริกจึงเชื่อมกันแบบเซนทริกกลายเปนโครโมโซมที่มีสองแขน 

ดังนั้นโครโมโซมที่มีสองแขนมีวิวัฒนาการมากกวาโครโมโซมแขน

เดียว (อมรา, 2546; อลงกลด, 2554) 

สวนการเปลี่ยนแปลงรูปรางของโครโมโซมอาจเกิดจาก

กระบวนการตอสลับ (inversion) การเคลื่อนยายชิ้นสวนของ

โครโมโซมตางคู (reciprocal translocation) การแลกเปลี่ยน

ชิ้นสวนแบบโรเบิรตโซเนียน (Robertsonian translocation) 

นอกจากนี้ยังอาจมีกระบวนการเพ่ิมช้ินสวน (duplication)  

การลดชิ้นสวน (deletion) หรือแมแตการแตกหัก (fission)  

อีกดวย (อมรา, 2546; อลงกลด, 2554) 
 

วิวัฒนาการโครโมโซมอันดับจิมฟโอนาในประเทศไทย 

มี ร ายงานเพี ยงช นิด เดี ยว  คือ  เขี ยดงู เ กาะ เตา 

( Ichthyophis kohtaoensis, 2n= 42, NF= 64)  โ ค ร โ ม โ ซม

ประกอบดวยชนิดเมทาเซนทริกและซับเมทาเซนทริก 22 แทง 

และชนิดเทโลเซนทริกซึ่งจัดเปนโครโมโซมชุดเล็ก 20 แทง 

จัดเปนแคริโอไทปในกลุมโบราณ (primitive karyotype) ที่สุด

ในประเทศไทย เพราะมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดสูง มีแคริโอ-

ไทปแบบไมสมมาตร และมีแคริโอไทปแบบไบโมดัล (รูปท่ี 1) 

(Nussbaum and Treisman, 1981; Patawang et al., 2016) 

เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตนอกกลุม (out group) คือ 

ปลาซีลาแคนท (coelacanth, Latimeria chalumnae) พบวา

มี 2n=48, NF=62 โครโมโซมประกอบดวยชนิดเมทาเซนทริก 10 

แทง ซับเทโลเซนทริก 4 แทง และเทโลเซนทริกที่เปนโครโมโซม

ชุดเล็ก 34 แทง ซึ่งแคริโอไทปนี้มีลักษณะโบราณมากกวาสัตว

สะเทินน้ําสะเทินบก (Bogart et al., 1994) 

 
รูปที่ 1 เมทาเฟสและแคริโอไทป เขียดงูเกาะเตา (Ichthyophis kohtaoensis, 2n=42) จากการยอมสีแบบจิมซา (A) เพศผู และ 

(B) เพศเมีย สเกลบาร 10 µm (ท่ีมา: Patawang et al., 2014) 

  



บทความ วารสารวิทยาศาสตร มข. ปท่ี 46 เลมที่ 4 657 

 

วิวัฒนาการโครโมโซมอันดับคอดาทาในประเทศไทย 

กะทางในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ กะทางเหนือ 

Tylototriton uyenoi และกะทางอีสาน T. panhai ซึ่งถูกแยก

ออกมาจาก T. verruosus และ T. shanjing เมื่อป ค.ศ. 1995 

และ 2013 ตามลําดับ (Nussbaum et al. , 1995; Nishikawa  

et al., 2013) กะทางในประเทศไทยไมมีรายงานแคริโอไทปทั้ง 

ในไทยและตางประเทศ อยางไรก็ตามมีการศึกษาแคริโอไทปของ

ก ะ ท า ง ส กุ ล  Tylotriton ใ น ป ร ะ เ ท ศ จี น แ ล ะ ญี่ ปุ น  คื อ  

T.  verrucosus T.  kweichowensi, T.  wenxianensis,  

T. asperrimus และ T. andersoni พบวามี 2n=24, NF=48 

แคริโอไทปประกอบดวยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก ซับเมทา- 

เซนทริก และซับเทโลเซนทริกหรืออะโครเซนทริก (Seto et al. 

1982; Gu and Tian, 2000; Bao et al. , 2012)  ขั้ น ต อ น

วิวัฒนาการมีการลดจํานวนโครโมโซมลง จนไมมีโครโมโซมชนิด

เทโลเซนทริก มีแคริโอไทปแบบสมมาตร และเปนแบบยูนิโมดัล 
 

วิวัฒนาการโครโมโซมวงศเมโกฟริดี้ในประเทศไทย 

มีรายงาน 4 ชนิด มี  3 ชนิดที่มี จํานวนโครโมโซม 

ดิพลอยด 2n=26 พบโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก ซับเมทาเซน-

ทริก และเทโลเซนทริก ซึ่งจัดเปนแคริโอไทปที่คอนขางโบราณ 

ไ ด แก  อึ่ ง ก ร า ยข า งแถบ  (Brachytarsophrys carinensis, 

2n=26, NF=46) อึ่งกรายหวยเล็ก (Xenophrys parva,  2n=26, 

NF=42) และอ่ึงกรายหัวแหลม (Megophrys nasuta, 2n=26, 

NF=42) อีก 1 ชนิดมีแคริโอไทปพัฒนามากท่ีสุดในวงศ คือ อ่ึง

กรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi, 2n=24, NF=48) มี

โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกและ ซับเมทาเซนทริกเทานั้น 

(Supaprom, 2003; Supaprom et al., 2006) วิวัฒนาการของ

โครโมโซมในวงศนี้มีการลดจํานวนโครโมโซมลง แตยังคงมี

โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกอยู มีแคริโอไทปแบบไมสมมาตร 

และเปนแบบยูนิโมดัล 
 

วิวัฒนาการโครโมโซมวงศไฮลิดี้ในประเทศไทย 

ในประเทศไทยพบ 1 ชนิด คือ ปาดเมืองจีน (Hyla 

chinesis) ไมมีรายงานการศึกษาแคริโอไทปในประเทศไทย แตมี

การศึกษาในประเทศจีน พบวามี 2n=24, NF=48 แคริโอไทป

ประกอบดวยชนิดเมทาเซนทริกและซับเมทาเซนทริก (Gao, 

1989; Green and Session, 1991) จัดเปนแคริโอไทปที่พัฒนา

มาก เพราะมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดนอย มีแคริโอไทปแบบ

สมมาตร และเปนแบบยูนิโมดัล 
 

วิวัฒนาการโครโมโซมวงศบูโฟนิดี้ในประเทศไทย 

มี ร าย ง านแคริ โ อ ไทป  5 ชนิ ด  คื อ  ค า งคกบ าน 

(Duttaphrynus melanostictus) คางคกแคระ (Ingerophry-

nus parvus) คางคกหัวราบ (I. macrotis) จงโครง (Phrynoidis 

aspera)  แ ล ะ ค า งคกข าย า ว  ( Leptophryne borbonica)  

มี 2n=22, NF=44 มีโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกและซับเมทา-

เซนทริกที่มีขนาดใกลเคียงกัน (นงลักษณ, 2519; อําพา และคณะ

, 2540; ธวชั, 2548; 2552; ถาวร และแกว, 2548; สุมาล,ี 2555; 

Supaprom, 2003; Siripiyasing et al., 2008) จัดเปนแคริ - 

โอไทปที่พัฒนามากท่ีสุด เพราะมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดนอย

ที่สุด มีแคริโอไทปแบบสมมาตร และเปนแบบยูนิโมดัล (รูปที่ 2 

และ 3A) 
 

วิวัฒนาการโครโมโซมวงศไมโครไฮลิดี้ในประเทศไทย 

มีรายงานแคริโอไทป 10 ชนิด ซึ่งมีจํานวนโครโมโซม 

ดิพลอยดแตกตางกัน คือ 2n=22, 24, 26 และ 28 จํานวน

โครโมโซมรากฐานแตกตางกัน คือ 44, 48, 52 และ 56 ชนิด

โครโมโซมที่พบ ไดแก เมทาและซับเมทาเซนทริก อาจพบชนิดซับ

เทโลเซนทริกหรืออะโครเซนทริกดวย เปนกลุมที่มีแคริโอไทป

แบบสมมาตร และเปนแบบยูนิโมดัล ชนิดที่มีการรายงาน คือ อึ่ง

อางกนขีด (Kaloula mediolineata, 2n=28, NF=56) อ่ึงอาง

บาน (K. pulchra, 2n=28, NF=56) อึ่งปุมหลังลาย (Kalophry-

nus interlineatus, 2n= 26, NF= 52)  อึ่ ง ล า ย  ( Calluella 

guttulata, 2n=26, NF=52) อ่ึงปากขวดหรืออ่ึงเพา (Glypho-

lossus molossus, 2n=26, NF=52) อึ่งแมหนาว (Microhyla 

berdmorei, 2n=24, NF=48) อ่ึงขาคํา (M. pulchra, 2n=24, 

NF=48) อึ่งน้ําเตา (M. fissipes, 2n=24, NF=48) อึ่งขางดํา  

(M. heymonsi, 2n=24, NF=48) อึ่ งลายแตม (M. butleri, 

2n=22, NF=44, รูปท่ี 3B) (นงลักษณ, 2519; ถาวร และคณะ, 

2535; อําพา และคณะ, 2540; ธวัช, 2548; 2552; ธวัช และ

อัจฉริ ย า , 2548; ถาวร  และแก ว , 2548 ; สุ ม าลี , 2555 ; 

Supaprom, 2 0 0 3 ; Supaprom and Baimai, 2004; 

Sangpakdee et al., 2017) วงศนี้มีแคริโอไทปที่หลากหลาย

คอนขางพัฒนาจนถึงพัฒนามากที่สุด มีจํานวนโครโมโซม 
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ดิพลอยดคอนขางนอยถึงนอยที่สุด มีแคริโอไทปแบบสมมาตร 

และเปนแบบยูนิโมดัล 
 

วิวัฒนาการโครโมโซมวงศไดโครกลอสซิดี้ในประเทศ

ไทย 

สวนใหญมีแคริโอไทปแบบ 2n=26, NF=52 โครโมโซม

ประกอบดวยชนิดเมทาเซนทริก และซับเมทาเซนทริก อาจพบ

ชนิดซับเทโลเซนทริกหรืออะโครเซนทริกดวย เปนกลุมท่ีมีแคริ- 

โอไทปแบบสมมาตร และเปนแบบยูนิโมดัล ไดแก เขียดจะนา 

(Occidozyga lima) เขียดหลังปุม (O. magnapustulosus) 

เ ขี ย ด ท ร า ย  ( O.  martensii)  ก บ น า  ( Hoplobatrachus 

rugulosus) กบหนอง (Fejervarya limnocharis) เขียดอีโมหิน 

(F. sp.) กบอกหนาม (Quasipaa fasciculispina) กบหงอน 

(Limnonectes gyldenstolpei) กบพนมดงรัก (L. sp.) สวนกบ

อีก 2 ชนิดที่แคริ โอไทปแตกตางจากชนิดอ่ืน คือ กบภูเขา  

(L. blythii, 2n=24, NF=48) โครโมโซมประกอบดวยชนิดเมทา-

เซนทริก ซับเมทาเซนทริก และ  ซับเทโลเซนทริก กบหวยขาปุม 

(L. kuhlii, 2n=22, NF=44, (รูปท่ี 3C) (นงลักษณ, 2519; อําพา 

และคณะ, 2540; ธวัช, 2548; 2552; ธวัช และอัจฉริยา, 2548; 

ถาวร และแกว , 2548; สุมาลี , 2555; Supaprom, 2003 ; 

Supaprom and Baimai, 2004; Patawang et al., 2014) 

 

วิวัฒนาการโครโมโซมวงศรานิดี้ในประเทศไทย 

มีการศึกษาแคริโอไทปจํานวน 7 ชนิด ทุกชนิดมีแคริ-

โอไทปมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด 2n=26 จํานวนโครโมโซม

รากฐาน NF=52 โครโมโซมประกอบดวยชนิดเมทาเซนทริก และ

ซับเมทาเซนทริก อาจพบชนิดซับเทโล-เซนทริกหรืออะโครเซน-

ทริกดวย เปนกลุมที่มีแคริโอไทปแบบสมมาตร และเปนแบบ 

ยูนิโมดัล ไดแก กบอองเล็ก (Sylvirana nigrovittata) เขียดจิก

หรือกบบัว (Hylarana erythraea) เขียดหลังขีด (Hylarana 

macrodactyla)  กบหลั ง ไพล  (Pelophylax lateralis)  กบ 

สังขละ (Hydrophylax leptoglossa) กบลายหินตะนาวศรี  

(Amolops panhai) กบลายหินเหนือ (Amolops marmot-

ratus) (ถาวร และคณะ, 2535; อําพา และคณะ, 2540; ธวัช 

และอัจฉริยา, 2548; ถาวร และแกว, 2548; ธวัช, 2552; สุมาลี, 

2 5 5 5 ; Supaprom, 2 0 0 3 ; Supaprom and Baimai, 2004; 

Pradit et al., 2017) 

อยางไรก็ตามจากรายงานของ Pradit et al. (2017) ที่

ศึกษาในกบอองเล็กพบวามีจํานวนโครโมโซมที่แตกตางจาก

รายงานอ่ืนๆ คือ 2n=24 (รูปที่ 4) ซึ่งประชากรที่ศึกษามาจาก

จังหวัดนครศรีธรรมราช อาจเกิดจากกบชนิดนี้เปนกลุมชนิด

ซับซอน (species complex) สวนประขากรของรายงานอ่ืนๆ มา

จากจังหวัดอํานาจเจริญ อุบลราชธานี สกลนคร จันทบุรี และ

กาญจนบุรี มีจํานวนโครโมโซมเทากัน คือ 2n=26 

 
 

รูปที่ 2 แคริโอไทปจากการยอมสีแบบจิมซาของ (A) คางคกบาน (Duttaphrynus melanostictus) (B) คางคกหัวราบ 

(Ingerophrynus macrotis) (C) คางคกแคระ (Ingerophrynus parvus) และ (D) จงโครง (Phrynoidis aspera) ที่มี 

2n=22, NF=44 (ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Siripiyasing et al., 2008) 



บทความ วารสารวิทยาศาสตร มข. ปท่ี 46 เลมที่ 4 659 

 

 
รูปที่ 3 แคริโอไทปจากการยอมสีแบบจิมซาของ (A) คางคกขายาว (Leptophryne borbonica) (B) อึ่งลายแตม (Microhyla 

butleri) และ (C) กบหวยขาปุม (Limnonectes kuhlii) (D) จงโครง (Phrynoidis aspera) ที่มี 2n=22, NF=44 (ที่มา: 

ดัดแปลงจาก Supaprom, 2003) 

 

 
 

รูปที่ 4 แคริโอไทปของกบอองเล็ก (Sylvirana nigrovittata) ในประชากรจังหวัด (A) กาญจนบุรี (B) จันทบุรี (C) อํานาจเจริญ 

(D) อุบลราชธานี และ (E) สกลนคร ที่มี 2n=26 และในประชากรจังหวดั (F) นครศรีธรรมราชที่มี 2n=24 (ที่มา: ดัดแปลง

จาก Supaprom, 2003; Pradit et al., 2017; อําพา และคณะ 2540) 
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วิวัฒนาการโครโมโซมวงศราโคฟอริดี้ในประเทศไทย 

แคริโอไทปของวงศนี้คลายกับวงศรานิดี้ คือ มี 2n=26, 

NF=52 เปนกลุมที่มีแคริโอไทปแบบสมมาตร และเปนแบบยูนิ

โมดัล มีการศึกษาแคริโอไทป 2 ชนิด คือ ปาดตีนเหลืองอีสาน 

(Rhacophorus orlovi) และปาดบาน (Polypedates leuco-

mystax) แคริโอไทปประกอบดวยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก 

ซับเมทาเซนทริก และซับเทโลเซนทริกหรืออะโครเซนทริก  

(อําพา และคณะ, 2540; ถาวร และแกว, 2548; ธวัช, 2552; 

สุมาลี , 2555; Supaprom, 2003 ; Supaprom and Baimai, 

2004) 
 

สายสัมพันธวิวัฒนาการทางโครโมโซมของสัตวสะเทิน

น้ําสะเทินบกในประเทศไทย 

จากการรวบรวมขอมูลการจัดจําแนกทางอนุกรมวิธาน 

(วีรยุทธ, 2552; Khonsue, and Thirakhupt, 2001; Pyron and 

Wiens, 2011) และขอมูลดานเซลลพันธุศาสตร (นงลักษณ, 

2519; ถาวร และคณะ, 2533; 2534; 2535ก; 2535ข; 2536; 

2537; อําพา และคณะ, 2540; ถาวร, 2541; ถาวร และแกว, 

2548; ธวัช, 2548; ธวัช และอัจฉริยา, 2548; ธวชั, 2552; สุมาล,ี 

2555; Supaprom, 2003; Nussbaum and Treisman, 1981; 

Seto et al. , 1982; Gao, 1989; Green and Session, 1991; 

Bogart et al. , 1994; Chulalaksananukul et al. , 1998; Gu 

and Tian, 2000; Chokchaichamnankit et al. , 2002; 

Supaprom and Baimai, 2005; Supaprom et al. , 2006;  

Siripiyasing et al., 2008; Bao et al., 2012; Patawang et al., 

2014; 2016; Pradit et al., 2017; Sangpakdee et al., 2017) 

ส ามา ร ถส ร า งข อ มู ลทา ง ด า นสายสั มพั น ธ วิ วั ฒนาการ 

(phylogeny) ของโครโมโซมของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกใน

ประเทศไทยไดดังน้ี กําหนดใหปลาครีบเน้ือ (ปลาซีลาแคนท, 

2n=48 แทง ที่มีโครโมโซมชุดเล็ก 34 แทง) เปนสัตวนอกกลุม 

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกกลุมท่ีโบราณที่สุด คือ อันดับจิมโน 

ฟโอนามีแคริโอไทป 2n=42 แทง ที่มีโครโมโซมชุดเล็ก 20 แทง 

อันดับคอดาทา มีแคริโอไทป 2n=24 แทง มีเฉพาะโครโมโซม

ชนิดสองแขน อันดับอะนูราแบงเปน 2 อันดบัยอย คือ อันดับยอย

เมโซบราทาเคียยังคงมีแคริโอไทปคอนขางโบราณ คือ 2n=24-26 

แทง ยังคงพบโครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกอยู สวนอันดับยอย 

นีโอบราทาเคียมีแคริโอไทปแบบพัฒนาแลวทั้ งสิ้น ไมพบ

โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริก ไดแก วงศไฮลิดี้พบ 2n=24 แทง 

วงศ บูโฟนิดี้พบ 2n=22 แทง วงศไมโครไฮลิดี้มีแคริโอไทป

หลากหลาย คือ 2n=22-28 แทง วงศไดโครกลอสซิดี้สวนใหญพบ 

2n=26 แทง แตยังคงพบ 2n=22 และ 24 แทงดวย วงศรานิดี้พบ 

2n=26 แทง ยกเวนกบอองเล็กที่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่

มี 2n=24 แทง และวงศราโคฟอริดี้พบ 2n=26 แทง สรุปสาย

สัมพันธวิวฒันาการทางโครโมโซมของสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบกใน

ประเทศไทยดังรูปที่ 5 

อยางไรก็ตามรายงานทางดานเซลลพันธุศาสตรของ

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกมีเพียง 40 ชนิด จาก 174 ชนิด คิดเปน 

23.5% ยังตองมีการศึกษาชนิดอ่ืนๆ อีกมากเพื่อใหขอมูลสาย

สัมพันธวิวฒันาการถูกตองมากยิ่งข้ึน 
 

สรุป 

ประเทศไทยพบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกทั้ง 3 อันดับ 9 

วงศ 56 สกุล 174 ชนิด แตมีรายงานแคริโอไทปเพียง 40 ชนิด  

มีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด 2n=22-42 แทง สัตวท่ีมีแคริโอไทป

เปนแบบโบราณมากที่สุดในประเทศไทย คือ เขียดงูเกาะเตา 

(2n=42, NF=64) ซึ่ง แคริโอไทปประกอบดวยโครโมโซมชนิด

สองแขน และโครโมโซมชุดเล็กชนิดเทโทเซนทริกจํานวนมาก 

พวกที่มีแคริโอไทปแบบพัฒนาแลวมากที่สุด คือ 2n=22, NF=44 

ไดแก คางคกบาน คางคกแคระ คางคกหัวราบ จงโครง คางคกขา

ยาว อ่ึงลายแตม และกบหวยขาปุม พบการรายงานจํานวน

โครโมโซมที่ไมเทากันในกบอองเล็ก ในประชากรท่ีมาจากจังหวัด

กาญจนบุรี จันทบุรี อํานาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนครมี

จํานวนโครโมโซม 2n=26 สวนประชากรที่มาจากจั งหวัด

นครศรีธรรมราชมีจํานวนโครโมโซม 2n=24 การศึกษาแคริ- 

โอไทปของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกชวยใหเขาใจสายสัมพันธ

วิวัฒนาการของสัตวกลุมนี้ไดมากขึ้น 
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รูปที่ 5 สายสัมพันธวิวัฒนาการทางโครโมโซมของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในประเทศไทย (ที่มา: ดัดแปลงจาก นงลักษณ, 2519; 

ถาวร และคณะ, 2533; 2534; 2535ก; 2535ข; 2536; 2537; อําพา และคณะ, 2540; ถาวร, 2541; ถาวร และแกว, 

2548; ธวัช, 2548; ธวัช และอัจฉริยา, 2548; ธวชั, 2552; วีรยุทธ, 2552; สุมาล,ี 2555; Supaprom, 2003; Nussbaum 

and Treisman, 1981; Seto et al.  1982; Gao, 1989; Green and Session, 1991; Bogart et al. , 1994; 

Chulalaksananukul et al., 1998; Gu and Tian, 2000; Khonsue, and Thirakhupt, 2001; Chokchaichamnankit 

et al., 2002; Supaprom and Baimai, 2005; Supaprom et al., 2006; Siripiyasing et al., 2008; Pyron and Wiens, 

2011; Bao et al., 2012; Patawang et al., 2014, 2016; Pradit et al., 2017; Sangpakdee et al., 2017)  

หมายเหตุ: 2n = จํานวนโครโมโซมดิพลอยด; micro = โครโมโซมชุดเล็ก; bi = โครโมโซมสองแขน; mono = โครโมโซม
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