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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 อันดับที่เหลือพบเฉพาะโครโมโซมชุดใหญเทานั้น อันดับคอดาทามีแคริโอไทปดิพลอยด เทากับ 24 แทง
พบเฉพาะโครโมโซมชนิดสองแขน อันดับอะนูราแบงเปน 2 อันดับยอย คือ อันดับยอยเมโซบราทาเคียยังคงมีแคริโอไทปที่คอนขาง
โบราณ คือ ดิพลอยดเทากับ 24-26 แทง ยังคงพบโครโมโซมชนิดแขนเดียวอยู สวนอันดับยอยนีโอบราทาเคียมีแคริโอไทปแบบพัฒนา
แลว พบดิพลอยดเทากับ 22-28 แทง เปนโครโมโซมเปนชนิดสองแขนทั้งหมด การศึกษาเซลลพันธุศาสตรชวยใหเขาใจวิวัฒนาการของ
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกไดดีมากยิ่งขึ้น

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 วิวฒ
ั นาการ สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
Keywords: Chromosome, Evolution, Amphibian
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บทนํา
สั ตวสะเทินน้ําสะเทินบกถือเปนสัตวมีกระดูกสันหลัง
จําพวกแรกที่ขึ้นจากน้ํามาอยูบนบก โดยวิวัฒนาการตัวเองมาจาก
ปลาครีบเนื้อ (lobe-finned fish) ในสมัยดีโวเนียน (Devonian
period) ประมาณ 370 ล านปกอน มีการพัฒนารยางคแขนขา
จากครี บ มี ก ารพั ฒนาปอดจากถุ งอากาศ (air sac) และมีการ
เปลี่ยนสิ่งปกคลุมลําตัวจากเกล็ดกลายเปนผิวหนัง อยางไรก็ตาม
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกยังคงตองมีชวงชีวิตหนึ่งอาศัยอยูในน้ํา
แ ล ะ บ า ง ก ลุ ม ยั ง ค ง ต อ ง มี ก ร ะ บ วน ก า รเ ป ลี่ ย น รู ป ร า ง
(metamorphosis) เพื่อการเปลี่ยนแปลงจากในน้ําขึ้นมาอยูบน
บก (นิ ต ยา, 2539; วี ร ยุ ท ธ , 2552; Hall and Hallgrimsson,
2008)
สํ า หรั บ ในประเทศไทยพบสั ต วส ะเทิ นน้ํ า สะเทิ น บก
3 อันดับ (order) 9 วงศ (family) 56 สกุล (genera) 174 ชนิด
(species) มีการจัดจําแนกตามลําดับวิวัฒนาการโดยใชสัณฐาน
วิ ท ยา (morphology) กายวิ ภ าคศาสตร (anatomy) และ
ชีววิทยาโมเลกุล (molecular biology) ไดดังนี้
1. อั น ดั บ จิ มโนฟโ อนา (Gymnophiona) พบ 1 วงศ
คือ อิคทีโอฟอิดี้ (Ichthyophiidae) ประกอบดวย 2 สกุล 6 ชนิด
2. อันดับคอดาทา (Caudata) พบ 1 วงศ คือ ซาลาแมนดริดี้ (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 อั น ดั บ ย อ ยนี โ อบราทาเคีย (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 ซูเปอรแฟมิลรี่ านอยเดีย (Ranoidea) พบ 4 วงศ
คือ ไมโครไฮลิดี้ (Microhylidae) มี 8 สกุล 19 ชนิด ไดโครกลอสซิดี้ (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)
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ประวัติการศึกษาเซลลพันธุศาสตรของสัตวสะเทิ นน้ํา
สะเทินบกในประเทศไทย
สวนใหญการศึกษาโครโมโซมของสัตวสะเทินน้ําสะเทิน
บกในประเทศไทยมักอยูในรูปของวิทยานิพนธ รายงานการวิจัย
และการประชุมวิชาการ รายงานการศึกษาโครโมโซมของสัตว
สะเทินน้ําสะเทินบกในประเทศไทยครั้งแรกโดยวิทยานิพนธของ
นงลักษณ (2519) และวิทยานิพนธอื่นๆ เชน Supaprom (2003)
สุมาลี (2555) รายงานการวิจัย เชน ถาวร และแกว (2548) อํา
พา และคณะ (2540) ประชุ ม วิชาการ เชน ธวัช และอัจ ฉริยา
(2548) ถาวร (2541) ถาวร และคณะ (2533; 2534; 2535ก;
2535ข; 2536; 2537)
งานวิจัยทางดานเซลลพันธุศาสตรของสัตวสะเทินน้ํา
สะเทิน บกในประเทศไทยที่ไ ด รั บ การเผยแพร เ ป น บทความที่
ตีพิมพในวารสารวิชาการ ไดแก ธวัช (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 จากทั้งหมด
174 ชนิ ด (23.5%) ใน 7 วงศ คื อ วงศ อิ ค ที โ อฟ อิ ดี้ 1 ชนิ ด
เมโกฟริ อิ ดี้ 4 ชนิ ด บู โ ฟนิ ดี้ 5 ชนิ ด ไมโครไฮลิ ดี้ 10 ชนิ ด
ไดโครกลอสซิดี้ 11 ชนิด รานิดี้ 7 ชนิด และราโคฟอริดี้ 2 ชนิด
ซึ่งพบวามีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด (diploid) อยูในชวง 22-42
แทง

สมมติฐานและทฤษฎีวิวัฒนาการของโครโมโซม
ตามทฤษฎีของ Morescalchi (1980) กลาววาแคริโอไทป บ รรพบุ รุ ษ (ancestral karyotype) ของสั ต ว ส ะเทิ น น้ํ า
สะเทินบกจะมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ
1. จํานวนโครโมโซมดิพลอยดมีคาสูง
2. มี แ คริ โ อไทป แ บบไม ส มมาตร (asymmetrical
karyotype) ที่ ป ระกอบด ว ยโครโมโซมสองแขน (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 ท ริ ก
(acrocentric) หรื อ ซั บ เทโลเซนทริ ก (subtelocentric) และ
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โครโมโซมแขนเดี ย ว (mono-armed chromosome) ซึ่ ง มี
ค า จํ า นวนโครโมโซมรากฐานเท ากั บ 1 คือ ชนิด เทโลเซนทริก
(telocentric) ที่มีขนาดแตกตางกันมาก
3. มี แคริโ อไทป แบบไบโมดัล (bimodal karyotype)
ซึ่งมีทั้งโครโมโซมชุดใหญ (macrochromosome) และโครโมโซม
ชุดเล็ก (microchromosome)
สวนแคริโอไทปของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่พัฒนา
แล ว (advance karyotype) จะมี ลั ก ษณะตรงกั น ข า ม คื อ มี
จํ านวนโครโมโซมดิพลอยดไ มมาก มีแคริโ อไทปแบบสมมาตร
(symmetrical karyotype) ซึ่งประกอบดวยโครโมโซมชนิดสอง
แขนเป น หลั ก ที่ มี ข นาดใกล เ คี ย งกั น และมี แ คริ โ อไทป แ บบ
ยูนิโ มดั ล (unimodal karyotype) ซึ่ง ประกอบด วยโครโมโซม
ชุ ด ใหญ เ ท า นั้ น (Morescalchi, 1980; Green and Sessions,
2012)
ในขั้นตอนวิวัฒนาการสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกจะมีการ
ลดจํานวนโครโมโซมลงโดยการเชื่อมกันของโครโมโซมชุดเล็กให
กลายเปนโครโมโซมที่มีขนาดใหญขึ้น อาจเกิดจากกระบวนการ
เชื่อมต อแบบเซนทริก (centric fusion) หรือการเชื่อมตอแบบ
แทนเด็ ม (tandem fusion) โดยการเชื่ อ มต อ ในช ว งแรกของ
วิวัฒนาการมักจะเปนโครโมโซมชุดเล็กเชื่อมตอกันเปนโครโมโซม
ชนิดเทโลเซนทริกโดยการเชื่อมตอแบบแทนเด็ม แลวชนิดเทโลเซนทริกจึงเชื่อมกันแบบเซนทริกกลายเปนโครโมโซมที่มีสองแขน
ดังนั้นโครโมโซมที่มีสองแขนมีวิวัฒนาการมากกวาโครโมโซมแขน
เดียว (อมรา, 2546; อลงกลด, 2554)

รูปที่ 1

Review

สวนการเปลี่ยนแปลงรูปรางของโครโมโซมอาจเกิดจาก
กระบวนการตอ สลับ (inversion) การเคลื่อ นยา ยชิ้ นส วนของ
โครโมโซมต างคู (reciprocal translocation) การแลกเปลี่ย น
ชิ้ น ส ว นแบบโรเบิ ร ต โซเนี ย น (Robertsonian translocation)
นอกจากนี้ ยั ง อาจมี ก ระบวนการเพิ่ ม ชิ้ น ส ว น (duplication)
การลดชิ้ น ส ว น (deletion) หรื อ แม แ ต ก ารแตกหั ก (fission)
อีกดวย (อมรา, 2546; อลงกลด, 2554)

วิวัฒนาการโครโมโซมอันดับจิมฟโอนาในประเทศไทย
มี ร ายงานเพี ย งชนิ ด เดี ย ว คื อ เขี ย ดงู เ กาะเต า
( Ichthyophis kohtaoensis, 2n= 42, NF= 64) โ ค ร โ ม โ ซม
ประกอบดวยชนิดเมทาเซนทริกและซับเมทาเซนทริก 22 แทง
และชนิ ด เทโลเซนทริ ก ซึ่ ง จั ด เป น โครโมโซมชุ ด เล็ ก 20 แท ง
จัดเปนแคริโอไทปในกลุมโบราณ (primitive karyotype) ที่สุด
ในประเทศไทย เพราะมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดสูง มีแคริโอไทป แ บบไมสมมาตร และมี แ คริ โ อไทป แ บบไบโมดัล (รู ป ที่ 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 ซึ่งแคริโ อไทป นี้มีลักษณะโบราณมากกวาสัตว
สะเทินน้ําสะเทินบก (Bogart et al., 1994)

เมทาเฟสและแคริโอไทป เขียดงูเกาะเตา (Ichthyophis kohtaoensis, 2n=42) จากการยอมสีแบบจิมซา (A) เพศผู และ
(B) เพศเมีย สเกลบาร 10 µm (ที่มา: Patawang et al., 2014)
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วิวัฒนาการโครโมโซมอันดับคอดาทาในประเทศไทย
กะท า งในประเทศไทยมี 2 ชนิ ด คื อ กะท า งเหนื อ
Tylototriton uyenoi และกะทางอีสาน T. panhai ซึ่งถูกแยก
ออกมาจาก T. verruosus และ T. shanjing เมื่อป ค.ศ. 1995
และ 2013 ตามลํ า ดั บ (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 พบว า มี 2n=24, NF=48
แคริโอไทปประกอบดวยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก ซับเมทาเซนทริก และซับเทโลเซนทริกหรืออะโครเซนทริก (Seto et al.
1982; Gu and Tian, 2000; Bao et al. , 2012) ขั้ น ต อ น
วิวัฒนาการมีการลดจํานวนโครโมโซมลง จนไมมีโครโมโซมชนิด
เทโลเซนทริก มีแคริโอไทปแบบสมมาตร และเปนแบบยูนิโมดัล

วิวัฒนาการโครโมโซมวงศเมโกฟริดี้ในประเทศไทย
มี ร ายงาน 4 ชนิ ด มี 3 ชนิ ด ที่ มี จํ า นวนโครโมโซม
ดิพลอยด 2n=26 พบโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก ซับเมทาเซนทริก และเทโลเซนทริก ซึ่งจัดเปนแคริโอไทปที่คอนขางโบราณ
ไ ด แก อึ่ ง กร า ย ข า งแถ บ ( Brachytarsophrys carinensis,
2n=26, NF=46) อึ่งกรายหวยเล็ก (Xenophrys parva, 2n=26,
NF=42) และอึ่งกรายหัวแหลม (Megophrys nasuta, 2n=26,
NF=42) อีก 1 ชนิดมีแคริโอไทปพัฒนามากที่สุดในวงศ คือ อึ่ง
กรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi, 2n=24, NF=48) มี
โครโมโซมชนิ ด เมทาเซนทริ ก และ ซั บ เมทาเซนทริ ก เท า นั้ น
(Supaprom, 2003; Supaprom et al., 2006) วิวัฒนาการของ
โครโมโซมในวงศ นี้ มี ก ารลดจํ า นวนโครโมโซมลง แต ยั ง คงมี
โครโมโซมชนิ ดเทโลเซนทริกอยู มีแ คริโ อไทปแบบไมสมมาตร
และเปนแบบยูนิโมดัล

วิวัฒนาการโครโมโซมวงศไฮลิดี้ในประเทศไทย
ในประเทศไทยพบ 1 ชนิ ด คื อ ปาดเมือ งจี น (Hyla
chinesis) ไมมีรายงานการศึกษาแคริโอไทปในประเทศไทย แตมี
การศึกษาในประเทศจีน พบวา มี 2n=24, NF=48 แคริโอไทป
ประกอบด ว ยชนิ ด เมทาเซนทริ ก และซับ เมทาเซนทริก (Gao,
1989; Green and Session, 1991) จัดเปนแคริโอไทปที่พัฒนา
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มาก เพราะมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดนอย มีแคริโอไทปแบบ
สมมาตร และเปนแบบยูนิโมดัล

วิวัฒนาการโครโมโซมวงศบูโฟนิดี้ในประเทศไทย
มี ร ายงานแคริ โ อไทป 5 ชนิ ด คื อ คางคกบ า น
(Duttaphrynus melanostictus) คางคกแคระ (Ingerophrynus parvus) คางคกหัวราบ (I. macrotis) จงโครง (Phrynoidis
aspera) แ ล ะ ค า ง ค ก ข า ย า ว ( Leptophryne borbonica)
มี 2n=22, NF=44 มีโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกและซับเมทาเซนทริกที่มีขนาดใกลเคียงกัน (นงลักษณ, 2519; อําพา และคณะ
, 2540; ธวัช, 2548; 2552; ถาวร และแกว, 2548; สุมาลี, 2555;
Supaprom, 2003; Siripiyasing et al., 2008) จั ด เป น แคริ โอไทปที่พัฒนามากที่สุด เพราะมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดนอย
ที่สุด มีแคริโอไทปแบบสมมาตร และเปนแบบยูนิโมดัล (รูปที่ 2
และ 3A)

วิวัฒนาการโครโมโซมวงศไมโครไฮลิดี้ในประเทศไทย
มีรายงานแคริโอไทป 10 ชนิด ซึ่งมี จํานวนโครโมโซม
ดิ พ ลอยด แ ตกต า งกั น คื อ 2n=22, 24, 26 และ 28 จํ า นวน
โครโมโซมรากฐานแตกต า งกั น คือ 44, 48, 52 และ 56 ชนิด
โครโมโซมที่พบ ไดแก เมทาและซับเมทาเซนทริก อาจพบชนิดซับ
เทโลเซนทริกหรืออะโครเซนทริกดวย เปนกลุม ที่มีแคริโ อไทป
แบบสมมาตร และเปนแบบยูนิโมดัล ชนิดที่มีการรายงาน คือ อึ่ง
อางกนขีด (Kaloula mediolineata, 2n=28, NF=56) อึ่ งอาง
บาน (K. pulchra, 2n=28, NF=56) อึ่งปุมหลังลาย (Kalophrynus interlineatus, 2n= 26, NF= 52) อึ่ ง ล า ย ( Calluella
guttulata, 2n=26, NF=52) อึ่งปากขวดหรืออึ่ งเพา (Glypholossus molossus, 2n=26, NF=52) อึ่ง แม ห นาว (Microhyla
berdmorei, 2n=24, NF=48) อึ่ งขาคํา (M. pulchra, 2n=24,
NF=48) อึ่ ง น้ํ า เต า (M. fissipes, 2n=24, NF=48) อึ่ ง ข า งดํ า
(M. heymonsi, 2n=24, NF=48) อึ่ ง ลายแต ม (M. butleri,
2n=22, NF=44, รูปที่ 3B) (นงลักษณ, 2519; ถาวร และคณะ,
2535; อํ า พา และคณะ, 2540; ธวั ช , 2548; 2552; ธวั ช และ
อั จ ฉริ ย า, 2548; ถาวร และ แก ว , 2548; สุ มาลี , 2555 ;
Supaprom, 2 0 0 3 ; Supaprom and Baimai, 2004;
Sangpakdee et al., 2017) วงศ นี้ มี แ คริ โ อไทป ที่ ห ลากหลาย
ค อ นข า งพั ฒ นาจนถึ ง พั ฒ นามากที่ สุ ด มี จํ า นวนโครโมโซม
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ดิ พลอยดคอนขางนอยถึงน อยที่สุด มีแคริโอไทปแ บบสมมาตร
และเปนแบบยูนิโมดัล

วิวัฒนาการโครโมโซมวงศไดโครกลอสซิดี้ในประเทศ
ไทย
สวนใหญมีแคริโอไทปแบบ 2n=26, NF=52 โครโมโซม
ประกอบดวยชนิดเมทาเซนทริก และซับเมทาเซนทริก อาจพบ
ชนิดซับเทโลเซนทริกหรืออะโครเซนทริกดวย เปนกลุมที่มีแคริโอไทป แบบสมมาตร และเปนแบบยูนิโมดัล ไดแ ก เขียดจะนา
(Occidozyga lima) เขี ย ดหลั ง ปุ ม (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
อี ก 2 ชนิ ด ที่ แ คริ โ อไทป แ ตกต า งจากชนิ ด อื่ น คื อ กบภู เ ขา
(L. blythii, 2n=24, NF=48) โครโมโซมประกอบดวยชนิดเมทาเซนทริก ซับเมทาเซนทริก และ ซับเทโลเซนทริก กบหวยขาปุม
(L. kuhlii, 2n=22, NF=44, (รูปที่ 3C) (นงลักษณ, 2519; อําพา
และคณะ, 2540; ธวัช, 2548; 2552; ธวัช และอัจฉริยา, 2548;
ถาวร และแก ว , 2548; สุ ม าลี , 2555; Supaprom, 2003;
Supaprom and Baimai, 2004; Patawang et al., 2014)

รูปที่ 2

Review

วิวัฒนาการโครโมโซมวงศรานิดี้ในประเทศไทย
มีการศึกษาแคริโอไทปจํานวน 7 ชนิด ทุกชนิดมีแคริโอไทปมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด 2n=26 จํ านวนโครโมโซม
รากฐาน NF=52 โครโมโซมประกอบดวยชนิดเมทาเซนทริก และ
ซับเมทาเซนทริก อาจพบชนิดซับเทโล-เซนทริกหรืออะโครเซนทริก ด วย เป นกลุ มที่มีแ คริ โอไทป แ บบสมมาตร และเปน แบบ
ยูนิโมดัล ไดแก กบอองเล็ก (Sylvirana nigrovittata) เขียดจิก
หรือ กบบัว (Hylarana erythraea) เขี ย ดหลัง ขี ด (Hylarana
macrodactyla) กบหลั ง ไพล (Pelophylax lateralis) กบ
สั ง ขละ (Hydrophylax leptoglossa) กบลายหิ น ตะนาวศรี
(Amolops panhai) กบลายหิ น เหนื อ (Amolops marmotratus) (ถาวร และคณะ, 2535; อํ า พา 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
ศึ ก ษาในกบอ องเล็ก พบว า มี จํ า นวนโครโมโซมที่ แ ตกต า งจาก
รายงานอื่นๆ คือ 2n=24 (รูปที่ 4) ซึ่งประชากรที่ศึกษามาจาก
จัง หวัด นครศรีธ รรมราช อาจเกิด จากกบชนิ ดนี้ เ ป น กลุ มชนิ ด
ซับซอน (species complex) สวนประขากรของรายงานอื่นๆ มา
จากจังหวัดอํานาจเจริญ อุ บลราชธานี สกลนคร จั นทบุ รี และ
กาญจนบุรี มีจํานวนโครโมโซมเทากัน คือ 2n=26

แคริ โ อไทป จ ากการย อ มสี แ บบจิ ม ซ า ของ (A) คางคกบ า น (Duttaphrynus melanostictus) (B) คางคกหั ว ราบ
(Ingerophrynus macrotis) (C) คางคกแคระ (Ingerophrynus parvus) และ (D) จงโครง (Phrynoidis aspera) ที่มี
2n=22, NF=44 (ที่มา: ดัดแปลงจาก Siripiyasing et al., 2008)

บทความ

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 4
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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 และในประชากรจังหวัด (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 เปนกลุม ที่มีแคริโอไทปแบบสมมาตร และเปนแบบยูนิ
โมดัล มีการศึกษาแคริโอไทป 2 ชนิ ด คือ ปาดตีนเหลืองอีสาน
(Rhacophorus orlovi) และปาดบ า น (Polypedates leucomystax) แคริโอไทปประกอบดวยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก
ซั บ เมทาเซนทริ ก และซั บ เทโลเซนทริ ก หรื อ อะโครเซนทริ ก
(อํา พา และคณะ, 2540; ถาวร และแก ว , 2548; ธวัช, 2552;
สุ ม าลี , 2555; Supaprom, 2003; Supaprom and Baimai,
2004)

สายสัมพันธวิวัฒนาการทางโครโมโซมของสัตวส ะเทิน
น้ําสะเทินบกในประเทศไทย
จากการรวบรวมขอมูลการจัดจําแนกทางอนุกรมวิธาน
(วีรยุทธ, 2552; Khonsue, and Thirakhupt, 2001; Pyron and
Wiens, 2011) และข อ มู ล ด า นเซลล พั น ธุ ศ าสตร (นงลั ก ษณ ,
2519; ถาวร และคณะ, 2533; 2534; 2535ก; 2535ข; 2536;
2537; อําพา และคณะ, 2540; ถาวร, 2541; ถาวร และแกว,
2548; ธวัช, 2548; ธวัช และอัจฉริยา, 2548; ธวัช, 2552; สุมาลี,
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 า มา ร ถส ร า งข อ มู ลท า ง ด า น สา ยสั มพั นธ วิ วั ฒน าการ
(phylogeny) ของโครโมโซมของสั ต วส ะเทิ นน้ํ า สะเทิ น บกใน
ประเทศไทยไดดัง นี้ กํ า หนดใหปลาครีบ เนื้อ (ปลาซีลาแคนท,
2n=48 แทง ที่มี โครโมโซมชุดเล็ก 34 แทง) เปนสัตวนอกกลุม
สั ต ว ส ะเทิ น น้ํา สะเทิ น บกกลุม ที่ โ บราณที่ สุด คื อ อั น ดั บ จิ มโน
ฟโอนามีแคริโอไทป 2n=42 แทง ที่มีโครโมโซมชุดเล็ก 20 แทง
อันดับ คอดาทา มีแ คริโ อไทป 2n=24 แทง มีเฉพาะโครโมโซม

Review

ชนิดสองแขน อันดับอะนูราแบงเปน 2 อันดับยอย คือ อันดับยอย
เมโซบราทาเคียยังคงมีแคริโอไทปคอนขางโบราณ คือ 2n=24-26
แทง ยังคงพบโครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกอยู สวนอั นดับยอย
นี โ อบราทาเคี ย มี แ คริ โ อไทป แ บบพั ฒ นาแล ว ทั้ ง สิ้ น ไม พ บ
โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริก ไดแก วงศไ ฮลิ ดี้พบ 2n=24 แทง
วงศ บู โ ฟนิ ดี้ พ บ 2n=22 แท ง วงศ ไ มโครไฮลิ ดี้ มี แ คริ โ อไทป
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 และวงศราโคฟอริ ดี้พบ 2n=26 แท ง สรุปสาย
สัมพันธวิวฒ
ั นาการทางโครโมโซมของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกใน
ประเทศไทยดังรูปที่ 5
อยา งไรก็ตามรายงานทางดานเซลล พั นธุ ศาสตรของ
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกมีเพียง 40 ชนิด จาก 174 ชนิด คิดเปน
23.5% ยังตองมีการศึกษาชนิ ดอื่ นๆ อีกมากเพื่ อใหข อมู ล สาย
สัมพันธวิวฒ
ั นาการถูกตองมากยิ่งขึ้น

สรุป
ประเทศไทยพบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกทั้ง 3 อันดับ 9
วงศ 56 สกุล 174 ชนิด แตมีรายงานแคริโอไทปเพียง 40 ชนิด
มีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด 2n=22-42 แทง สัตวที่มีแคริโอไทป
เปน แบบโบราณมากที่ สุด ในประเทศไทย คื อ เขี ย ดงู เ กาะเตา
(2n=42, NF=64) ซึ่ง แคริโ อไทปประกอบด วยโครโมโซมชนิด
สองแขน และโครโมโซมชุ ดเล็กชนิดเทโทเซนทริกจํานวนมาก
พวกที่มีแคริโอไทปแบบพัฒนาแลวมากที่สุด คือ 2n=22, NF=44
ไดแก คางคกบาน คางคกแคระ คางคกหัวราบ จงโครง คางคกขา
ยาว อึ่ ง ลายแต ม และกบห ว ยขาปุ ม พบการรายงานจํ า นวน
โครโมโซมที่ไมเทากันในกบอองเล็ก ในประชากรที่มาจากจังหวัด
กาญจนบุรี จันทบุรี อํานาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนครมี
จํ า นวนโครโมโซม 2n=26 ส ว นประชากรที่ ม าจากจั ง หวั ด
นครศรีธ รรมราชมีจํ า นวนโครโมโซม 2n=24 การศึ ก ษาแคริ โอไทป ข องสัต วสะเทิ น น้ํ าสะเทิ น บกชว ยให เข า ใจสายสัม พัน ธ
วิวัฒนาการของสัตวกลุมนี้ไดมากขึ้น
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ถาวร และคณะ, 2533; 2534; 2535ก; 2535ข; 2536; 2537; อําพา และคณะ, 2540; ถาวร, 2541; ถาวร และแกว,
2548; ธวัช, 2548; ธวัช และอัจฉริยา, 2548; ธวัช, 2552; วีรยุทธ, 2552; สุมาลี, 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
แขนเดียว
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