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การวิเคราะหคาริโอไทปของไกปาแดงตุมหูขาว (Gallus gallus gallus 

Linnaeus, 1758) ดวยการเพาะเล้ียงเซลลไฟโบรบลาสตจากไข 

Karyological Analysisof Red Junglefowl (Gallus gallus gallus 

Linnaeus, 1758) Using Egg Fibroblastic Cell Culture 
สุมาลี พมิพันธุ1  อลงกลด แทนออมทอง1*  ยอดชาย ชวยเงิน1  และ  โดม ประทุมทอง2 

 

บทคัดยอ 

รายงานน้ีเปนรายงานแรกของการศึกษาคาริโอไทปของไกปาแดงตุมหูขาว (Gallus gallusgallus) การ

วิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคาริโอไทปของไกปาแดงตุมหูขาว โดยเตรียมโครโมโซมจากการเพาะเล้ียงเซลล 

ไฟโบรบลาสตจากไขของไกปาแดงตุมหูขาว ที่อุณหภูมิ 41 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง เก็บเก่ียวเซลลดวย

เทคนิคโคลชิซิน-ไฮโปโทนิค-ฟกเซช่ัน-แอรดรายอิง ทําการยอมสีแบบธรรมดา และแถบสีแบบจี ผลการศึกษาพบวา

ไกปาแดงตุมหูขาวมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 78 แทง โครโมโซมพื้นฐานเทากับ 88 ประกอบดวย

โครโมโซม 2 ประเภท คือ โครโมโซมชุดใหญจํานวน 9 คู และโครโมโซมชุดเล็กจํานวน 30 คู โครโมโซมชุดใหญเปน

โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ 1 คู ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ 1 คู เทโลเซนทริกขนาดกลาง 1 คู  

ซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 1 คู เทโลเซนทริกขนาดเล็ก 2 คู เมทาเซนทริกขนาดเล็ก 2 คู และโครโมโซมเพศ 1 คู 

ระบบโครโมโซมเพศเปนระบบ ZW เพศผูมีโครโมโซมเพศ ZZ และเพศเมียมีโครโมโซมเพศ ZW โครโมโซม Z เปน

ชนิด เมทาเซนทริกขนาดกลาง โครโมโซม W เปนชนิดเมทาเซนทริกขนาดเล็ก โครโมโซมชุดเล็กมีลักษณะเปนจุด

ขนาดเล็กไมสามารถทําการแยกชนิดของโครโมโซมได การยอมโครโมโซมแถบสีแบบจีพบวาสามารถทําการจับคู

โครโมโซมชุดใหญไดอยางชัดเจนและนับแถบแบนได 139 แถบ สูตรคาริโอไทปของไกปาแดงตุมหูขาว คือ 

2n (78) = Lm
2+Lsm

2+Mt
2+Msm

2+St
4+Sm

4 + โครโมโซมชุดเล็ก + โครโมโซมเพศ (ZW) 
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ABSTRACT 

This is the first report karyological analysis of the red junglefowl (Gallus gallus gallus) 

from Thailand. This research aimed to examine karyotypes ofthe red junglefowl. Fibroblastic 

cells were taken from junglefowl egg and cultured at 41 C for 24 hr. The cultured fibroblast 

were then prepared for chromosomes by using the colchicine-hypotonic-fixation-air drying 

technique and followed by conventional staining and GTG-banding techniques. The results 

showed that the diploid chromosome number was 2n=78, and fundamental number (NF) were 

88 in both male and female. The types of macrochromosomes were 2 large metacentric, 2 large 

submetacentric, 2 medium telocentric, 2 medium submetacentric, 4 small telocentrics, 4 small 

metacentrics, and 30 microchromosomes. The Z chromosome was a medium metacentric 

chromosome, while the W chromosome was the small metacentric chromosome.  The GTG-

banding technique clearly revealedthe compatible pairs of bands on each of macrochromosome 

and also showed 139 bands’ number from all of those macrochromosome. The karyotype 

formula of the junglefowl is as follow: 

2n (78) = Lm
2+Lsm

2+Mt
2+Msm

2+St
4+Sm

4 + microchromosomes + sex chromosomes (ZW) 
 

คําสําคัญ: ไกปาแดงตุมหูขาว  Gallus gallus gallus  โครโมโซม  คาริโอไทป 
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บทนํา 

ไกปาโดยทั่วไปมีอยูดวยกัน 4 ชนิด คือ ไกปา

แดง (Gallus gallus) ไกปาเทาหรือไกปาอินเดีย  

(G. sonnerati) ไกปาศรีลังกา (G. lafayettei) และ 

ไกปาเขียว หรือไกปาชวา (G. varius) ไกปาแดงจัดอยู

ในอันดับ (order) Golliformes วงศ  (family) 

Phasianidae วงศยอย (subfamily) Phasianinae มี

แหลงแพรกระจายในคาบสมุทรอินโดจีน คาบสมุทร

มลายู เกาะสุมาตรา เกาะชวา ในอินโดนีเซีย ยกเวน

เกาะกะลิมันตัน ไปจนถึงหมูเกาะฟลิปปนส ไกปาแดง

แบงออกเปน 5 ชนิดยอย (subspecies) และที่พบใน

ประเทศไทยมีอยู 2 ชนิดยอย คือไกปาแดงตุมหูแดง  

(G. gallus spadiceus) และ ไกปาแดงตุมหูขาว  

(G. gallus gallus) ดังรูปที่ 1 ซ่ึงมีลักษณะที่แตกตาง

จากไกบานตรงมีขาสีเทาและที่โคนหางมีสีขาวเห็น

เดนชัด ไกปาแดงตุมหูขาวจะมีตุมหูสีขาวพบมากในเขต

ภาคตะวันออก ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และ

จันทบุรี (ชมนาด, 2550) 

ลั ก ษ ณ ะ ค า ริ โ อ ไ ท ป ข อ ง สั ต ว ป ก จ ะ

ประกอบดวยโครโมโซม 2 แบบ ไดแก โครโมโซมชุด

ใหญ (macrochomosome) และโครโมโซมชุดเล็ก 

(microchromosome) เม่ือตรวจสอบโครโมโซมชุด

เล็กดวยกลองจุลทรรศนจะเห็นมีลักษณะเปนจุดขนาด

เ ล็ ก  จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า โ ค ร โ ม โ ซ ม ข อ ง ไ ก เ ล้ี ย ง  

(G. domesticus) (Bloom et al., 1978) พบวามี  

B locus อยูบนโครโมโซมชุดเล็กของไกเล้ียง ซ่ึงแสดง

ใหเห็นวามียีนที่ควบคุมการแสดงออกอยูบนโครโมโซม

ชุดเล็ก คาริโอไทปของสัตวปกมีจํานวนโครโมโซม 
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ดิพลอยด (diploid, 2n) ที่แตกตางกันมากจากรายงาน

ของ Halnan (1989) พบวาสัตวปกสวนใหญจะมี

จํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 72-80 แทง เปน

โครโมโซมชุดใหญ 12-16 แทง และโครโมโซมชุดเล็ก 

60-64 แทง โครโมโซมเพศ (sex chromosome) ของ

สัตวปก มีการกําหนดเพศระบบ ZW คือ เพศเมีย

กําหนดเปน ZW สวนตัวผูกําหนดเปน ZZ โดยพบวา

โครโมโซม Z มีขนาดใหญกวาโครโมโซม W (Gunski 

and Giannoni, 1998) ในการจัดทําคาริโอไทปของ

สัตวปก โดยสวนใหญโครโมโซมชุดเล็กจะมีขนาดที่เล็ก

มากจนไมสามารถทําการวัด ทําการจําแนกชนิดและ

รูปรางของโครโมโซมได 
 

 

รูปท่ี 1 ลักษณะลําตัวและสีสันของไกปาแดงตุมหูขาว (G. gallus gallus) 
 

การศึกษาโครโมโซมของสัตวปกที่ผานมา 

(Tiersch and Wachtel, 1991) ไดวัดขนาดจีโนมของ

นก 12 อันดับ 55 ชนิด พบวาขนาดจีโนมของนก

ใกลเคียงกันกับจีโนมของไกเล้ียง ซ่ึงมีการคาดการณวา

จีโนมของนกถูกอนุรักษไว ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่

กลาวไววาจีโนมของสัตวปกน้ันมีวิวัฒนาการมาจาก

บรรพบุรุษเดียวกัน กอนจะมีการแยกกันทางสาย

วิวัฒนาการ ในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

ครั้งที่ 4 ในหัวขอเรื่อง European Colloquium of 

Cytogenetics of Domestic Animals ที่ประเทศ

สวีเดนในป ค .ศ . 1980 พบวาไก เ ล้ียงมี จํานวน

โครโมโซม 2n เทากับ 78 แทง เปนโครโมโซมรางกาย 

38 คู  และมีโครโมโซมเพศเปน Z และ W 

(Mohammedi et al., 1999) และในการศึกษาจํานวน

โครโมโซมของไกปา 4 ชนิด (Okamoto et al., 1987) 

โดยการตรวจสอบโครโมโซมในเซลลระยะเมทาเฟสใน

แตละชนิดจํานวน 100 เซลล พบวาไกปาทั้ง 4 ชนิด 

คือ G. gallus, G. sonneratii, G. lafayettii และ G. 

varius มีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดอยูในชวง 78±2 

แท ง ใ น อัต ร าร อย ละ สู ง สุ ด จากการ นับ จํ านวน

โครโมโซมดิพลอยดที่พบเทากับ 76 77 78 80 และ 81 

แทง จากการตรวจสอบยังไมพบรายงานการศึกษา 

10 cm 



42 KKU Science Journal Volume 43 Number 1 Research 

 

 

คาริโอไทปในไกชนิด G. gallus gallus ทั้งในประเทศ

ไทยและต างประ เทศ ดั ง น้ันการวิ จัยครั้ ง น้ี จึ ง มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาคาริโอไทปของไกปาแดงตุมหู

ขาวเพื่อจัดทําเปนขอมูลพื้นฐานทางดานเซลลพันธุ

ศาสตรของไกชนิดน้ี และเพื่อนําไปใชประโยชนใน

การศึกษาดานเซลลอนุกรมวิธาน และความสัมพันธเชิง

วิวัฒนาการของสัตวปกตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ใชตัวอยางไขไกจากสวนสัตวนครราชสีมา 

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 10 ฟอง 

เพาะเ ล้ียงเซลล ไฟโบรบลาสต ในหองปฏิบัติการ

เพาะเล้ียงเซลลและเน้ือเยื่อสัตวที่ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน การเตรียม

โครโมโซมดัดแปลงจากวิธีการของ Freshney (2005) 

และ Li et al. (2004) ดังน้ี เคาะไขอายุ 7-10 วัน ลงใน

จานเล้ียงเ ช้ือ ใชปากคีบที่ปลอดเช้ือคีบเอ็มบริโอ 

(embryo) ใสลงในจานเล้ียงเ ช้ือที่ มีสารละลาย 

phosphate buffered saline (PBS) pH 7.4 

ปริมาตร 15 มิลลิลิตร ตัดเปนช้ินเล็ก ๆ ถายใสหลอด

ปนเหว่ียง (centrifuge tube) ปนเหว่ียงดวยความเร็ว 

800 rpm นาน 1 นาที  ดูดสารละลายใส 

(supernatant) ทิ้ง เติมสารละลาย 0.25% trypsin 

2.0 มิลลิลิตร นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 3 นาที แลวนํามาปนเหว่ียงดวยความเร็ว 

1,500 rpm เปนเวลา1 นาที ดูดสารละลายใสทิ้ง เติม

อาหารเพาะเล้ียง D-MEM + 10% fetal calf serum 

ลงไป 2 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน ถายใสฟลาสก

เพาะเล้ียง (culture flask) นําไปเล้ียงในตูบมที่ มี

อุณหภู มิ  41 องศาเซลเ ซียส  ปริ มาณคารบอน- 

ไดออกไซด 5% เปนเวลา 24 ช่ัวโมง เก็บเก่ียวเซลลโดย

หยด 0.01% โคลชิซิน (colchicine) ลงในฟลาสก

เพาะเล้ียง 1 หยด บมในตูบมอุณหภูมิ 41 องศา-

เซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง เม่ือครบกําหนดเวลาเท

สวนที่เปนตะกอนและสารละลายทิ้ง เหลือไวเฉพาะ

เซลลที่ เจริญเกาะอยูบนผิวฟลาสก เติมสารละลาย 

0.25% trypsin 2.0 มิลลิลิตร บมที่ 41 องศาเซลเซียส 

เวลา 5 นาที หลังจากน้ันชะเซลลใสหลอดปนเหว่ียง 

หยุดปฏิกิริยาของ trypsin ดวยสารละลาย 5% fetal 

calf serum ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ใน D-MEM นําไป

ปนเหว่ียงดวยความเร็ว 2,500 rpm เวลา 5 นาที ดูด

สวนของเหลวใสทิ้ง เติมนํ้ายาคงสภาพ (Canoy’s 

fixative) ทีละหยดพรอมกับการเขยาหลอดจนได

ปริมาตร 8 มิลลิลิตร นําไปปนเหว่ียงที่ความเร็วและ

เวลาเทาเดิม เทสารละลายสวนบนทิ้งแลวเติมนํ้ายาคง

สภาพในปริมาตรเทาเดิม ทําซํ้าจนกวาสีของสารละลาย

ในหลอดจะใส สุดทายให เจือจางตะกอนเซลลใน

ปริมาตรที่เหมาะสมโดยการเติมนํ้ายาคงสภาพลงไปใน

หลอดใหมีปริมาตรเปน 3 เทา ของปริมาณตะกอน

เซลล 

นําสารละลายที่มีเซลลไปหยดลงบนสไลดที่

สะอาดและเย็น ปลอยสไลดใหแหงในอากาศ ยอมสี

โครโมโซมแบบธรรมดาดวยสีจิมซา 20% นาน 30 นาที 

และยอมสีโครโมโซมแถบสีแบบจีมีวิธีการ คือ อบสไลด

ที่ 60 องศาเซลเซียส อยางนอย 3 ช่ัวโมงหรือขามคืน 

จากน้ันหยด trypsin 0.25% ลงบนสไลดจนทวม 

ปลอยไว 5 นาที แลวนํามายอมดวยสีจิมซา 10% เวลา 

5 นาที ครบเวลานําสไลดมาลางดวยนํ้ากล่ัน ผ่ึงสไลดให

แหง นําไปตรวจสอบภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสง

ที่กําลังขยาย 1,000 เทา (Rooney, 2001) การจัด 

คาริโอไทปดัดแปลงจากวิธีการของ Levan et al. 

(1964) 

 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาโครโมโซมของไกปาแดงตุมหูขาว

ดวยวิธีการเตรี ยมโครโมโซมจากการเพาะเล้ียงเซลล 
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ไฟโบรบลาสต (รูปที่ 2) ผลการตรวจสอบโครโมโซมจาก

การยอมสีแบบธรรมดา พบวาไกปาแดงตุมหูขาวมีจํานวน

โครโมโซมดิพลอยดเทากับ 78 แทง ประกอบดวย

โครโมโซม 2 ประเภท คือ โครโมโซมชุดใหญจํานวน 9 

คู และโครโมโซมชุดเล็กจํานวน 30 คูโครโมโซมชุดใหญ

แบงออกเปนโครโมโซมเมทาเซนทริกขนาดใหญ 1 คู 

ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ 1 คู เทโลเซนทริกขนาด

กลาง 1 คู ซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 1 คู เทโลเซนทริก

ขนาดเล็ก 2 คู  เมทาเซนทริกขนาดเล็ก 2 คู  และ

โครโมโซมเพศ 1 คู มีการกําหนดเพศระบบ ZW ไกปา

แดงตุมหูขาวเพศผูมีโครโมโซมเพศ ZZ และเพศเมียมี

โครโมโซมเพศ ZW โครโมโซม Z เปนชนิดเมทา 

เซนทริกขนาดกลาง โครโมโซม W เปนชนิดเมทา 

เซนทริกขนาดเล็ก ซ่ึงสามารถเขียนสูตรคาริโอไทป ได

ดังน้ี 2n (78) = Lm
2+Lsm

2+Mt
2+Msm

2+St
4+Sm

4 + 

โครโมโซมชุดเล็ก + โครโมโซมเพศ (ZW) โครโมโซมชุด

เล็กมีลักษณะเปนจุดขนาดเล็กไมสามารถทําการแยก

ชนิดของโครโมโซมได (รูปที่3) จากการยอมแถบสีแบบ

จีมาจัดคาริโอไทปโครโมโซมชุดใหญไดดังรูปที่ 4 ชุด

โครโมโซมแฮพลอยดจากการยอมแถบสีแบบจี พบวามี

แถบสีบนโครโมโซมระยะเมทาเฟสเทากับ 139 แถบ 

ทําการวัดเซลลและหาคาเฉล่ียของความยาวตางๆ ของ

แขนโครโมโซมไดดังตารางที่ 1 คาที่ไดจากตารางนํามา

ทําอิดิโอแกรมมาตฐานไดดังรูปที่ 5 

 

สรุปและวิจารณผลการวิจัย 

จากการศึกษาโครโมโซมของไกปาแดงตุมหู

ขาวดวยการเตรียมโครโมโซมจากการเพาะเล้ียงเซลล 

ไฟโบรบลาสตจากไข พบวาเปนวิธีที่ใหผลที่ดีกวาวิธีการ

เตรียมโครโมโซมดวยการเพาะเล้ียงเซลลเม็ดเลือดขาว 

เน่ืองจากในการเพาะเล้ียงเซลลเม็ดเลือดขาวของสัตว

ปกพบอุปสรรคในการแยกระหวางเม็ดเลือดแดงและ

เม็ดเลือดขาวในขั้นตอนการเก็บเก่ียวเซลล อีกทั้งใช

ระยะเวลาในการเพาะเล้ียงที่ยาวนานกวา (ประมาณ 3-

4 วัน) ทําใหเส่ียงตอการปนเปอนมากกวาวิธีการเตรียม

โครโมโซมดวยวิธีการเพาะเล้ียงเซลลไฟโบรบลาสตจาก

ไข ที่ ใชระยะเวลาในการเพาะเล้ียงเซลลเพียง 24 

ช่ัวโมง และไดจํานวนเซลลเพื่อทําการศึกษาโครโมโซม

ในขั้นตอนตอไปที่มากกวา นอกจากน้ีเซลลที่ ไดยัง

สามารถทําการเพาะเล้ียงแยก (subculture) ไดอยาง

ตอเน่ือง ดังน้ันวิธีการเตรียมโครโมโซมดวยวิธีการ

เพาะเล้ียงเซลลไฟโบรบลาสตจากไข จึงเปนวิธีการที่

เหมาะสมในการศึกษาพันธุศาสตรเซลลของสัตวปก 

จากผลการตรวจสอบโครโมโซมของไกปาแดง

ตุมหูขาวพบวาประกอบดวยโครโมโซม 2 ชุด คือ 

โครโมโซมชุดใหญ ที่สามารถจําแนกชนิดของโครโมโซม

ไดอยางชัดเจน และโครโมโซมชุดเล็ก ที่ไมสามารถ

จําแนกชนิดของโครโมโซมได โดยโครโมโซมจะมีขนาด

เล็กมาก สอดคลองกับรายงานการศึกษาคาริโอไทปของ

สัตวปกพบวาโครโมโซมมี 2 แบบ คือ โครโมโซมที่มี

ขนาดใหญตั้งแต 4-8 ไมโครเมตร และโครโมโซมขนาด

เล็กมีขนาดเล็กกวา 2 ไมโครเมตร เม่ือสังเกตดวยกลอง

จุลทรรศนจะมีขนาดที่เล็กมาก (Halnan, 1989) ใน

การศึกษาครั้ ง น้ีพบวาไกปาแดงตุมหูขาวมีจํานวน

โครโมโซมดิพลอยดเทากับ 78 แทง ซ่ึงสอดคลองกับ

รายงานการศึกษาคาริโอไทดในไกปา (Okamoto et 

al., 1987) ซ่ึงพบวาไกปามีจํานวนโครโมโซมเทากันกับ

ไกเล้ียง ตามขอตกลงทางที่ประชุมสัมมนาวิชาการ

นา น า ช า ติ ค รั้ ง ที่  4  ใ น หั ว ข อ เ รื่ อ ง  European 

Colloquium of Cytogenetics of Domestic 

Animals ที่ประเทศสวีเดนในป ค.ศ. 1980 พบวาไก

เล้ียงมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 78 แทง เปน

โครโมโซมรางกาย 38 คู และไกปามีการกําหนดเพศ

ระบบ ZW เพศผูมีโครโมโซมเพศ ZZ และเพศเมียมี

โครโมโซมเพศ ZW โครโมโซม Z และ W เปนชนิด 

เมทาเซนทริกสอดคลองกับรายงานการศึกษาพันธุ-
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ศาสตรเซลลของสัตวปกหลายชนิด (Ohno et al., 

1964; Galton and Bredburg, 1966; Mohammedi 

et al., 1999) 

รายงานน้ีเปนรายงานครั้ งแรกที่ทํ าการ

วิเคราะหรูปรางโครโมโซมของไกปาแดงตุมหูขาว ใน

การจัดทําคาริโอไทปของสัตวปก โดยสวนใหญแลว

โครโมโซมชุดเล็กน้ันจะมีขนาดที่เล็กมากจนไมสามารถ

ทําการวัด และจําแนกชนิด รูปรางของโครโมโซมได 

ดังน้ันในการศึกษาโครโมโซมในสัตวปกทั่วไปจึงนิยมที่

จะศึกษา และจัดทําคาริโอไทปเฉพาะโครโมโซมชุดใหญ

เทาน้ัน (Gunski and Giannoni, 1998) ซ่ึงใน

การศึกษาครั้ง น้ีพบวาโครโมโซมชุดใหญของไกปามี

จํานวน 9 คู ประกอบดวยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก 

ซับเมทาเซนทริก เทโลเซนทริก และ อะโครเซนทริก 

ซ่ึงมีความสอดคลองกับรายงานการศึกษารูปรางและ

แถบสีบนโครโมโซมของไกเล้ียง ซ่ึงพบวาไกปาและไก

เล้ียงมีจํานวนโครโมโซมขนาดใหญเทากับ 9 คู เทากัน 

แตมีความแตกตางที่รูปรางโครโมโซมของไกปาและไก

เล้ียง โดยที่ในไกเล้ียงไมพบรูปรางโครโมโซมชุดใหญ

ชนิดเทโลเซนทริก (Mohammediet al., 1999) ซ่ึง

อาจเ กิดจากการ ใชห ลักการ ในการ จําแนกชนิด

โครโมโซมที่แตกตางกัน ตลอดจนในสายวิวัฒนาการ

ของไกปาและไกบาน อาจเกิดจากการที่มีวิวัฒนาการ

ของโครโมโซม (chromosome evolution) ชนิดเทโล

เซนทริก มีการกลายพันธุ (mutation) ของโครโมโซม 

เช น  มีก าร แตกหักแล วต อส ลับ  ( chromosome 

inversion) หรือเกิดการเคล่ือนยายแลกเปล่ียนช้ินสวน

โครโมโซม (chromosome translocation) บางสวน

ของโครโมโซมชุดเล็ก (Molina and Galetti, 2004) 

ซ่ึงในการศึกษาครั้ ง น้ีไมสามารถระบุ ชัดเจนไดว า

โครโมโซมของไกปามีวิวัฒนาการของโครโมโซมอยางไร 

หรือที่ รายงานขัดแยงเ กิดจากการจัดจําแนกชนิด

โครโมโซมที่แตกตางกันอยางไร 

เพื่ อทํ าการตรวจสอบแนวทางดังกล าว 

ตลอดจนความกระจางในสายวิวัฒนาการของไกปาและ

ไกเล้ียงที่ถูกตองดวยการศึกษาพันธุศาสตรเซลลควรมี

การศึกษาดวยเทคนิคในการยอมสีโครโมโซมเพิ่มเติม 

เชน ยอมสีโครโมโซมแบบ C-banding ซ่ึงเปนวิธีการ

ยอมติดสีบริเวณเซนโทรเมียรของแทงโครโมโซม เพื่อ

หาขอสรุปในการ จัด จําแนกชนิดของโครโมโซม 

ตลอดจนใชเทคนิค FISH (Fluorescent in situ 

hybridization) เขามาชวยในการตรวจสอบการ

เปล่ียนแปลงของโครโมโซมเพื่ออธิบายวิวัฒนาการของ

โครโมโซมใหถูกตองและแมนยํามากขึ้น 
 

 
รูปท่ี 2 ลักษณะเซลลไฟโบรบลาสตของไกปาแดงตุมหูขาวที่เล้ียงเปนเวลา 1 ช่ัวโมง (A), 12 ช่ัวโมง (B) และ 24 

ช่ัวโมง (C) 

 

A B C 
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รูปท่ี 3 เมทาเฟส (ซาย) และคาริโอไทป (ขวา) ของไกปาแดงตุมหูขาวเพศเมีย (A.) เพศผู (B.) 2n=78 โดยการ

ยอมแถบสีแบบธรรมดา (สเกลบาร=10 ไมโครเมตร) 
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รูปท่ี 4 เมทาเฟส (ซาย) และคาริโอไทป (ขวา) ของไกปาแดงตุมหูขาวเพศเมีย (A.) เพศผู (B.) 2n=78 โดยการ

ยอมแถบสีแบบจี (สเกลบาร=10 ไมโครเมตร) 
 

ตารางท่ี 1 คาเฉล่ีย (mean) ความยาวของแขนโครโมโซมขางส้ัน (Ls) แขนโครโมโซมขางยาว (Ll) ความยาว

โครโมโซมแตละคู (LT) relative lengh (RL) centromeric index (CI) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD) ของ RL และ CI ของไกปาแดงตุมหูขาว (G. gallus gallus, 2n = 78) จํานวน 20 เซลล 

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

1 1.08 1.51 2.59 0.10±0.01 0.58±0.02 ใหญ เมทาเซนทริก 

2 0.82 1.25 2.07 0.08±0.00 0.60±0.02 ใหญ ซับเมทาเซนทริก 

3 0.00 1.53 1.53 0.06±0.00 1.00±0.00 กลาง เทโลเซนทริก 

4 0.49 0.96 1.45 0.05±0.00 0.66±0.03 กลาง ซับเมทาเซนทริก 

5 0.00 1.06 1.06 0.04±0.00 1.00±0.00 เล็ก เทโลเซนทริก 

6 0.00 0.85 0.85 0.03±0.00 1.00±0.00 เล็ก เทโลเซนทริก 

7 0.36 0.49 0.85 0.03±0.00 0.57±0.03 เล็ก เมทาเซนทริก 

8 0.33 0.42 0.75 0.03±0.00 0.55±0.03 เล็ก เมทาเซนทริก 

Z* 0.66 0.82 1.48 0.06±0.00 0.55±0.03 กลาง เมทาเซนทริก 

W* 0.41 0.52 0.93 0.03±0.00 0.56±0.04 เล็ก เมทาเซนทริก 

10 - 39** - - - - - - - 

หมายเหตุ: * = โครโมโซมเพศ (Z และ W โครโมโซม), ** = โครโมโซมชุดเล็ก (เปนจุดขนาดเล็ก), โครโมโซมขนาดใหญ LT>1.237, โครโมโซม

ขนาดกลาง LT = 0.990-1.237, และโครโมโซมขนาดเล็ก LT<0.99 
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รูปท่ี 5 อิดิโอแกรมโครโมโซมชุดใหญของไกปาแดงตุมหูขาว (G. gallus gallus, 2n=78) โดยการยอมสี

โครโมโซมแถบสีแบบธรรมดา (ซาย) และแถบสีแบบจี (ขวา) (ลูกศรช้ีโครโมโซมเพศ) 
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