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บทคัดย่อ 
การศึกษาพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของปลาแรด Osphromenus goramy ท่ีเก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ําธรรมชาติในเขตจังหวัด

อุบลราชธานี โดยใช้ตัวอย่างท้ังหมด 10 ตัว แบ่งเป็นเพศผู้ 10 ตัว และเพศเมีย 10 ตัว เตรียมโครโมโซมโดยตรงจากเนื้อเย่ือไตและ
เหงือก ย้อมสีโครโมโซมระยะเมทาเฟสโดยใช้สีจิมซ่า 20% ศึกษาแคริโอไทป์และไอดิโอแกรมมาตรฐาน ผลการศึกษาว่าปลาแรดมี
โครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 48 แท่ง ประกอบด้วยโครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกขนาดใหญ่ 32 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดกลาง 14 แท่ง 
และเทโลเซนทริกขนาดเล็ก 2 แท่ง มีจํานวนโครโมโซมพ้ืนฐานเท่ากับ 48 ท้ังเพศผู้และเพศเมีย ไม่พบความแตกต่างของโครโมโซมเพศ 
สามารถเขียนสูตรแคริโอไทป์ได้ดังนี้ 

2n = 48 = Lt
32 + Mt

14 + St
2 

 

ABSTRACT 
Cytogenetics of giant gourami (Osphronemus goramy) collected from natural habitat in Ubon Ratchathani 

province was studied. Twenty individuals comprising of 10 male and 10 female fish were used as analyzed 
specimens. Chromosomes were prepared from kidney and gill tissues by direct method. Twenty percent Giemsa’s 
staining was applied to stain the mitotic chromosomes. The standardized karyotype and idiogram were the 
evaluated. The results showed that diploid chromosome of O. goramy was 2n=48. The autosomes consist of 32 
large telocentric, 14 medium telocentric, 2 small telocentric chromosomes. Fundamental number (NF) was 48 both 
of male and female. There was no significant difference in sex chromosome. The karyotype formula is as follows: 

2n = 48 = Lt
32 + Mt

14 + St
2 

 

คําสําคัญ: แคริโอไทป์  ไอดิโอแกรม  โครโมโซม  ปลาแรด 
Keywords: Karyotype, Idiogram, Chromosome, Giant gourami 
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บทนํา 

ปลาแรด  Osphronemus goramy จั ดอ ยู่ ในว งศ์  
(family) Osphronemidae ปลาแรดเป็นปลาน้ําจืดขนาดใหญ่
ชนิดหนึ่ง มีถ่ินกําเนิดแถบหมู่เกาะสุมาตรา ชวา และเบอร์เนียว 
ประเทศอินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบกระจายอยู่ท่ัวไปตาม
แหล่งน้ําต่างๆ เช่น แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําโขง แม่น้ําป่าสัก  
แม่น้ําตาปี และแม่น้ําสะแกกรัง เป็นต้น ซ่ึงปลาในวงศ์นี้แบ่งเป็น 
3 วงศ์ย่อย (subfamily) คือ วงศ์ย่อย Osphroneminae ท่ีมีสกุล
เ ดี ย ว  คื อ  Osphronemus ซ่ึ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ป ล า แ ร ด  
(O. goramy) ปลาแรดแม่น้ําโขง (O. exodon) พบเฉพาะใน
แม่น้ําโขง ปลาแรดแดง (O. laticlavius) และปลาแรดหกขีด  
(O. septemfasciatus) ซ่ึงพบเฉพาะท่ีบอร์เนียว ชวา และ 
สุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย วงศ์ย่อย Macropodusinae 
พบ 2 สกุล คือ Betta (สกุลปลากัด) และ Trichopsis (สกุลปลา
ก ริม )  และวงศ์ ย่อย  Luciocephalinae พบสกุล เ ดียว  คือ 
Trichogaster (สกุลปลากระดี่) (ชวลิต , 2548; ธงชัย , 2558; 
Roberts, 1994) 

รายงานการศึกษาโครโมโซมของปลาแรดมีเพียง 2 
รายงาน คือ ธวัชและคณะ (2549) และ Yongle et al. (2002) มี
การรายงานข้อมูลแคริโอไทป์ จํานวนโครโมโซม ดิพลอยด์ 
จํานวนแขนของโครโมโซม และชนิดของโครโมโซม เป็นต้น 
รายงานทางด้านพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของปลาแรดที่มีมาก่อน
หน้านี้ยังไม่มีการจับคู่โครโมโซม การจัดขนาดของโครโมโซม  
ไอดิโอแกรม และสูตรแคริโอไทป์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา
แคริโอไทป์ และไอดิโอแกรมมาตรฐานของปลาแรด รวมถึง
รายงานจํานวนโครโมโซม จํานวนแขนของโครโมโซมหรือจํานวน
โครโมโซมพ้ืนฐาน (fundamental number, NF) ขนาดและ
ชนิดของโครโมโซม และสูตรแคริโอไทป์ รวมท้ังเปรียบเทียบ
รายงานเซลล์พันธุศาสตร์ของปลาแรดและปลาชนิดอ่ืนท่ีใกล้เคียง
กัน ข้อมูลท่ีได้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านอนุกรมวิธาน 
การระบุชนิด การจัดจําแนก ลักษณะทางพันธุกรรม และ
การศึกษาวิวัฒนาการ 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
เก็บตัวอย่างปลาแรดจากแหล่งน้ําธรรมชาติ จังหวัด

อุบลราชธานี สังเกตลักษณะต่างๆ ของปลา แล้วนําตัวอย่างมาระบุ

ชนิดโดยใช้รูปวิธานดังต่อไปนี้ Rainboth (1996) และ Kottelat 
(2001) การศึกษาโครโมโซมระยะเมทาเฟส และแคริโอไทป์
มาตรฐานของปลาแรด ใช้ตัวอย่าปลาเพศผู้ 10 ตัว และเพศเมีย 
10 ตัว นําตัวอย่างปลามาชั่งน้ําหนัก แล้วทําการฉีดสารละลาย
โคลชิซิน (colchicine) ความเข้มข้น 0.05% ปริมาณท่ีฉีดคือ 1 
มิลลิลิตรต่อ 100 กรัมน้ําหนักตัว ผ่าตัดเอาเหงือกและไต เตรียม
โครโมโซมโดยใช้เทคนิคฟิกเซชั่น-แอร์-ดรายอ้ิง ตามวิธีของ 
อลงกลด (2554) ย้อมสีโครโมโซมด้วยจิมซ่า 20% นาน 30 นาที 
จัดทําแคริโอไทป์และไอดิโอแกรมมาตรฐาน จากเซลล์ระยะเมทา
เฟสจํานวน 20 เซลล์ พร้อมท้ังวัดค่าต่างๆ ของโครโมโซม ได้แก่ 
ความยาวแขนข้างสั้น แขนข้างยาว ความยาวโครโมโซมท้ังหมด 
ค่า Relative length ค่า Centromeric index ขนาดและชนิด
ของโครโมโซม และสูตรแคริโอไทป์ ตามวิธีของกันยารัตน์ (2532) 
และอลงกลด (2554) 
 

ผลการวิจัย 
ปลาแรดเป็นปลาท่ีมีรูปร่างป้อมสั้น ลําตัวแบนข้าง ตา

เล็ก หน้าผากโค้ง หัวมีขนาดเล็ก ปากเล็กเฉียงข้ึนสามารถยืดหด
ได้ มีเกล็ดขนาดใหญ่ ครีบท้องมีขนาดเล็ก ก้านครีบท้องเปล่ียน
รูปเป็นรยางค์ยาว มีลําตัวสีน้ําตาลอ่อนอมแดงหรือเขียวมะกอก 
มีแถบสีดําเข้มพาดขวางตามลําตัวจํานวน 8-10 แถบ ครีบหาง
กลมเล็กปลายมน ท่ีโคนครีบหางมีจุดสีดําข้างละ 1 จุด (รูปท่ี 1) 

การนับจํานวนโครโมโซมเซลล์ระยะเมทาเฟสจํานวน 
70 เซลล์ พบว่าเซลล์ท่ีมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด์ (2n) เท่ากับ 
48 แท่ง มีความถ่ีมากท่ีสุดคือ 51 เซลล์ เซลล์อ่ืนๆ พบ 2n=36, 
42, 46, 50 และ 52 โดยมีความถ่ีเท่ากับ 2, 4, 7, 6 และ 5 เซลล์
ตามลําดับ จึงสรุปได้ว่าปลาแรดที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้มี 2n=48 
(รูปท่ี 2) 

ปลาแรดจากจังหวัดอุบลราชธานีมีโครโมโซมดิพลอยด์
เท่ากับ 48 แท่ง ประกอบด้วยโครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกขนาด
ใหญ่ 32 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดกลาง 14 แท่ง และเทโลเซน-
ทริกขนาดเล็ก 2 แท่ง (ตารางท่ี 1) มีจํานวนโครโมโซมพ้ืนฐาน
เท่ากับ 48 ท้ังเพศผู้และเพศเมีย ไม่พบความแตกต่างของ
โครโมโซมเพศ ไอดิโอแกรมของปลาแรดดังรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 1 ลักษณะภายนอกด้านข้างของปลาแรด (Osphronemus goramy) สเกลบาร์ 1 ซม. 
 

 
รูปท่ี 2 เมทาเฟสและแคริโอไทป์ของปลาแรด (O. goramy, 2n=48) เพศผู้ (ก) และเพศเมีย (ข) จากการย้อมสีโครโมโซมแบบจิมซ่า 

(สเกลบาร์ 5 ไมครอน) 
 
 

ก  

ข
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รูปท่ี 3 ไอดิโอแกรมของปลาแรด (O. goramy, 2n=48) ด้วยวิธีการย้อมสีแบบจิมซ่า 
 

วิจารณผ์ลการวิจัย 
ปลาแรดจากจังหวัดอุบลราชธานีมีจํานวนโครโมโซม 

ดิพลอยด์ (2n) เท่ากับ 48 แท่ง (24 คู่) โครโมโซมประกอบด้วย
ชนิดเทโลเซนทริก (telocentric) ท่ีมีแขนเพียงข้างเดียว (mono-
arm) จํานวน 48 แท่ง จํานวนโครโมโซมพ้ืนฐานเท่ากับ 48 
สอดคล้องกับรายงานของธวัชและคณะ (2549) ท่ีรายงานว่าปลา
แรดจากจังหวัดนครสวรรค์มี 2n=48 แคริโอไทป์ประกอบด้วย
โครโมโซมชนิดอะโครเซนทริก (acrocentric) หรือเทโลเซนทริก
ท่ีมีแขนเพียงข้างเดียวจํานวน 48 แท่ง จํานวนโครโมโซมพ้ืนฐาน
เท่ากับ 48 ซ่ึงแตกต่างจากรายงานของ Yongle et al. (2002) ท่ี
ศึกษาปลาแรดจากมลฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน พบว่า 2n=48  
แคริโอไทป์ประกอบด้วยโครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริก 
(submetacentric) ท่ีมี 2 แขน 2 แท่ง และเทโลเซนทริก 46 
แท่ง จํานวนโครโมโซมพ้ืนฐานเท่ากับ 50 ความแตกต่างของ 
แคริโอไทป์ปลาแรดนี้สันนิษฐานได้ว่าอาจเกิดจากการแบ่งแยก
ทางภูมิศาสตร์ (geographic isolation) โดยปลาแรดท่ีพบใน
ประเทศไทยมีความใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์มากกว่าประเทศจีน 
จึงมีแคริโอไทป์ท่ีใกล้เคียงกันมากกว่า ปลาแรดจากประเทศจีนมี
โครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริก 1 คู่ แทนโครโมโซมชนิดเทโล- 
เซนทริก 1 คู่ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมอาจเกิดจาก
กระบวนการต่อสลับแบบมีเซนโทรเมียร์ร่วมด้วย (pericentric 

inversion) จากโครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกกลายเป็นชนิดซับ- 
เมทาเซนทริก และทําให้จํานวนแขนของโครโมโซมเพิ่มข้ึนมาอีก 
2 แขน และทําให้จํานวนโครโมโซมพ้ืนฐานเปลี่ยนแปลงจาก 48 
เป็น 50 (อลงกลด, 2554; Supiwong et al., 2013; Yongle et 
al., 2002) 

ปลาแรดมีโครโมโซมร่างกายแบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยโครโมโซมขนาดใหญ่มี
ความยาวระหว่าง 2.06-3.06 ไมครอน โครโมโซมขนาดกลางมี
ความยาวระหว่าง 1.48-1.98 ไมครอน และโครโมโซมขนาดเล็กมี
ความยาวน้อยกว่า 1.22 ไมครอน โครโมโซมของปลาแรด
ประกอบด้วยโครโมโซมเทโลเซนทริกขนาดใหญ่ 32 แท่ง เทโล- 
เซนทริกขนาดกลาง 14 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดเล็ก 2 แท่ง 
(ตารางท่ี 1) การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวัดขนาดของโครโมโซมครั้ง
แรกของปลาแรด ซ่ึงรายงานของ ธวัชและคณะ (2549) และ 
Yongle et al. (2002) ไม่มีการวัดขนาดของโครโมโซม  

การศึกษาคร้ังนี้ไม่พบความแตกต่างของโครโมโซม
ระหว่างปลาแรดเพศผู้ และเพศเมียจึงทําให้ไม่สามารถระบุ
โครโมโซมเพศของปลาแรดได้ ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานการศึกษา
ของธวัชและคณะ (2549) และ Yongle et al. (2002) ท่ีไม่พบ
โครโมโซมเพศของปลาแรดเช่นกัน โดยการกําหนดเพศอาจถูก
กําหนดโดยยีนซ่ึงอยู่บนโครโมโซมแท่งใดแท่งหนึ่ง ซ่ึงไม่สามารถ
ตรวจพบได้ในระดับเซลล์พันธุศาสตร์ (อุทัยรัตน์, 2543) 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยความยาวของแขนโครโมโซมข้างสั่น (short arm; Ls), ความยาวของแขนโครโมโซมข้างยาว (long arm; Ll), ความ

ยาวท้ังหมดของโครโมโซมแต่ละคู่ (total length; LT), ค่า relative length (RL), ค่า centromeric index (CI), ขนาด
และชนิดของโครโมโซมแต่ละแท่งจากเซลล์ระยะเมทาเฟสท้ังหมด 40 เซลล์ ของปลาแรด (O. goramy, 2n=48) 

คู่ที ่ Ls Ll LT CI±SD RL±SD ขนาด ชนิด 
1 0.00 3.06 3.06 1.000 ± 0.000 0.058±0.003 ใหญ่ เทโลเซนทริก 
2 0.00 2.82 2.82 1.000 ± 0.000 0.054±0.003 ใหญ่ เทโลเซนทริก 
3 0.00 2.70 2.70 1.000 ± 0.000 0.051±0.002 ใหญ่ เทโลเซนทริก 
4 0.00 2.62 2.62 1.000± 0.000 0.049±0.001 ใหญ่ เทโลเซนทริก 
5 0.00 2.54 2.54 1.000 ± 0.000 0.048±0.001 ใหญ่ เทโลเซนทริก 
6 0.00 2.50 2.50 1.000 ± 0.000 0.047±0.001 ใหญ่ เทโลเซนทริก 
7 0.00 2.44 2.44 1.000 ± 0.000 0.046±0.001 ใหญ่ เทโลเซนทริก 
8 0.00 2.38 2.38 1.000 ± 0.000 0.045±0.001 ใหญ่ เทโลเซนทริก 
9 0.00 2.34 2.34 1.000 ± 0.000 0.044±0.001 ใหญ่ เทโลเซนทริก 
10 0.00 2.30 2.30 1.000 ± 0.000 0.043±0.001 ใหญ่ เทโลเซนทริก 
11 0.00 2.26 2.28 1.000± 0.000 0.043±0.001 ใหญ่ เทโลเซนทริก 
12 0.00 2.28 2.26 1.000 ± 0.000 0.043±0.001 ใหญ่ เทโลเซนทริก 
13 0.00 2.20 2.20 1.000 ± 0.000 0.041±0.001 ใหญ่ เทโลเซนทริก 
14 0.00 2.16 2.16 1.000 ± 0.000 0.041±0.001 ใหญ่ เทโลเซนทริก 
15 0.00 2.10 2.10 1.000 ± 0.000 0.039±0.001 ใหญ่ เทโลเซนทริก 
16 0.00 2.06 2.06 1.000 ± 0.000 0.039±0.001 ใหญ่ เทโลเซนทริก 
17 0.00 1.98 1.98 1.000 ± 0.000 0.037±0.001 กลาง เทโลเซนทริก 
18 0.00 1.94 1.94 1.000 ± 0.000 0.036±0.001 กลาง เทโลเซนทริก 
19 0.00 1.88 1.88 1.000 ± 0.000 0.035±0.001 กลาง เทโลเซนทริก 
20 0.00 1.80 1.80 1.000 ± 0.000 0.034±0.001 กลาง เทโลเซนทริก 
21 0.00 1.72 1.72 1.000 ± 0.000 0.032±0.002 กลาง เทโลเซนทริก 
22 0.00 1.62 1.62 1.000 ± 0.000 0.031±0.002 กลาง เทโลเซนทริก 
23 0.00 1.48 1.48 1.000 ± 0.000 0.028±0.002 กลาง เทโลเซนทริก 
24 0.00 1.22 1.22 1.000 ± 0.000 0.023±0.002 เล็ก เทโลเซนทริก 

 

การศึกษาพัน ธุศาสตร์ ระ ดับเซลล์ของปลาสกุล 
Osphronemus ชนิดอ่ืนเพ่ิมเติม มีเพียงรายเดียว คือ ธวัชและ
คณะ  ( 2549) ศึ กษาแค ริ โอ ไทป์ ขอ งปลาแรดแ ม่น้ํ า โ ข ง  
(O. exodon) และปลาแรดแดง (O. laticlavius) พบว่าปลาแรด
แม่น้ําโขงมี 2n=48 แคริโอไทป์ประกอบด้วยโครโมโซมร่างกาย
ชนิดเทโลเซนทริกท้ัง 48 แท่ง จํานวนโครโมโซมพ้ืนฐานเท่ากับ 
48 ไม่พบโครโมโซมเพศ และปลาแรดแดงมี 2n=48 แคริโอไทป์
ประกอบด้วยโครโมโซมร่างกายชนิดซับเมทาเซนทริก 2 แท่ง 
เทโลเซนทริกท้ัง 46 แท่ง จํานวนโครโมโซมพ้ืนฐานเท่ากับ 50 ไม่
พบโครโมโซมเพศ (ตารางท่ี 2) 

รายงานการศึกษาแคริโอไทป์ของปลาอ่ืนๆ ในวงศ์ 
Osphronemidae ท่ีพบในประเทศไทย ได้แก่ รายงานแคริโอ

ไทป์ของปลาสกุล Trichogaster ของธวัชและคณะ (2530) วชิรา
ภรณ์ (2543) เกรียงไกรและมลฤดี (2549) วิ เชียรและคณะ 
(2550) และ Supiwong et al. (2013) ท่ีพบว่าปลากระด่ีนาง  
(T. microlepis) ปลากระด่ีหม้อ (T. trichopterus) ปลากระดี่
มุก (T. leeri) และปลาสลิด (T. pectoralis) มี 2n=46 เท่ากันท้ัง
สี่ชนิด รายงานแคริโอไทป์ของปลาสกุล Betta ได้แก่ ปลากัด
เขียวหรือปลากัดอิสาน (B. smaragdina) ปลากัดยักษ์ (B. sp. 
giant strain) ป ล า กั ด ห ม้ อ  (B. splendens short-finned)  
ปลากัดจีน (B. splendens long-finned) และปลากัดภาคใต้  
(B. imbellis) มี 2n=42 ปลากัดหัวโม่ง (B. prima) มี 2n=34 
แท่ง  และปลากัดกระบี่  (B. simplex) มี  2n=44 ปลาสกุล 
Trichopsis ไ ด้ แก่  ปลากริ มสี  (T. pumila) และกริ ม อีสาน  
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(T. schalleri) ปลากริมควาย (T. vittatus) มี 2n=46 เท่ากันทุก
ชนิ ด  (ธ วั ชและคณะ , 2552; รตพลและอ ภินั น ท์ , 2555;  
วิไลลักษณ์และณัฏฐา, 2556; วิเชียรและคณะ, 2550; ศรันย์และ
ประวีรณ์ , 2560; Amini and Sokoot, 2013; Grazyna et al., 
2008; Ratanatham and Patinawin, 1979) 

แ ค ริ โ อ ไ ทป์ ข อ ง ป ล า แ ร ด ส กุ ล  Osphronemus 
ประกอบด้วยโครโมโซมชนิดแขนเดียว (เทโลเซนทริก หรืออะโคร
เซนทริก) เป็นจํานวนมาก และมีจํานวนโครโมโซมมากที่สุดใน
วงศ์ Osphronemidae คือ 2n=48 ซ่ึงจัดว่ามีแคริโอไทป์เป็น
แบบโบราณ และมีความใกล้เคียงกับแคริโอไทป์ของบรรพบุรุษ 
(ancestral karyotype) มากท่ีสุด คือ 2n=48 และเป็นชนิด 
เทโลเซนทริกท้ังหมด ได้แก่ ปลาแรด และปลาแรดแม่น้ําโขง ส่วน
ปลาแรดแดงท่ีมีโครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริก 1 คู่ อาจเกิดจาก
กระบวนการต่อสลับแบบมีเซนโทรเมียร์ร่วมด้วย จากโครโมโซม
ชนิดเทโลเซนทริก 1 คู่ กลายเป็นซับเมทาเซนทริก 1 คู่ ปลาใน
สกุล Trichogaster มีโครโมโซม 2n=46 โดยเป็นชนิดเทโลเซน-
ทริกท้ังหมด แต่มีการลดลงของโครโมโซม 1 คู่ คาดว่าอาจเกิด
จากกระบวนการเชื่อมกันแบบแทนเด็ม (tandem fusion) จาก
ชนิดเทโลเซนทริก 2 คู่เหลือเพียงแค่คู่เดียว (เกรียงไกรและมลฤดี, 
2549; วิเชียรและคณะ, 2550; Supiwong et al., 2013) 

ปลาในสกุล Trichopsis มี 2n=46 มีแคริโอไทป์ 2 แบบ 
คือ ชนิดเทโลเซนทริกท้ังหมด ได้แก่ ปลากริมอิสาน และปลากริม
ควาย และแคริโอไทป์แบบมีโครโมโซมชนิดเมทาเซน-ทริก 1 คู่ 
และที่เหลือเป็นชนิดเทโลเซนทริกท้ังหมด ได้แก่ ปลากริมสี กลุ่ม
ท่ีมีแคริโอไทป์เป็นแบบเทโลเซนทริกท้ังหมดคาดว่าอาจเกิดจาก
การเชื่อมกันแบบแทนเด็มเช่นเดียวกับปลาสกุล Trichogaster 
ส่วนแคริโอไทป์ท่ีมีโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกด้วย อาจเกิดจาก
โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริก 2 คู่ท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันของบรรพ
บุรุษเชื่อมกันท่ีตําแหน่งเซนโทรเมียร์ (centric fusion) กลายเป็น
โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก 1 คู่ (ธวัชและคณะ, 2552; วิเชียร
และคณะ, 2550) 

ปลากัดสกุล Betta มีแคริโอไทป์ ท่ีหลากหลาย มี 
2n=34, 42 และ 44 รวมท้ังมีโครโมโซมท้ังชนิดเมทาเซนทริก  
ซับเมทาเซนทริก ซับเทโลเซนทริก อะโครเซนทริก และเทโล- 
เซนทริก ซ่ึงแคริโอไทป์ค่อนข้างมีความผันแปรมาก โดยการ
เปลี่ยนเเปลงของโครโมโซมอาจเกิดจากหลายสาเหตุ และอาจมี
หลายข้ันตอน เป็นไปได้ท้ังกระบวนการต่อสลับ (inversion) การ
แยก  (fission) การรวม  (fusion) และการแลกเปลี่ ยนส่ วน
โครโมโซม ต่างคู่  (reciprocal translocation) ข้ั นตอนการ
เปลี่ยนแปลงของโครโมโซมหรือวิวัฒนาการของโครโมโซมของ
ปลาวงศ์นี้เป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้น ซ่ึงอาจต้องมีการศึกษา
เพ่ิมเติม เช่น การย้อมแถบสีแบบจี (G-banding) หรือแถบสีแบบ
อาร์ (R-banding) เพ่ือเปรียบเทียบแถบสีบนโครโมโซม การย้อม
แถบสีแบบนอร์ (NOR-banding) เพ่ือดูตําแหน่งยีนท่ีสร้าง rRNA 
หรือเทคนิคฟลูออเรสเซนส์อินซิทูไฮบริไดเซชัน (fluorescence 
in situ hybridization) เ พ่ื อ เ ป รี ยบ เ ที ยบลํ า ดั บ ดี เ อ็ น เ อ ท่ี
เหมือนกันบนโครโมโซม ซ่ึงเทคนิคเหล่านี้สามารถทําให้ข้อมูล
วิวัฒนาการของโครโมโซมในปลาวงศ์นี้ให้ถูกต้องมากย่ิงข้ึน  
(อลงกลด , 2554; ศ รัน ย์และประวี รณ์ , 2560;  Amini and 
Sokoot, 2013; Grazyna et al., 2008) 

ข้อมูลทางพันธุศาสตร์ระดับเซลล์นํามาใช้ในการ
ปรับปรุงพันธ์ุพืชหรือพันธ์ุสัตว์ เช่น การเพ่ิมจํานวนชุดของ
โครโมโซม (polyploid) ในปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) 
การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตตามอนุกรมวิธาน ช่วยในการจัดจําแนก
สิ่งมีชีวิตท่ีมีสัณฐานวิทยาคล้ายกันมาก จนไม่สามารถจําแนก
ความแตกต่างได้ เช่น วงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) ช่วย
ตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซมท่ีอาจเกิดจากความ
บกพร่องทางพันธุกรรม หรือเกิดจากความเป็นพิษของสิ่งแวดล้อม
ท่ีสิ่งมีชีวิตนั้นอาศัยอยู่ และยังช่วยการศึกษาวิวัฒนาการของ
โครโมโซมของส่ิงมีชีวิตท่ีมีความใกล้เคียงกัน (อมรา, 2546;  
อลงกลด, 2556; อุทัยรัตน์, 2538) 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบแคริโอไทป์ของปลาในวงศ์ Osphronemidae ท่ีพบในประเทศไทย 

species 2n NF Chromosome types 
Reference 

m sm st a/t 
Osphronemus goramy 48 48 - - - 48 ธวัชและคณะ (2549) 

48 48 - - - 48 การศึกษาคร้ังน้ี 
O. exodon 48 48 - - - 48 ธวัชและคณะ (2549) 

O. laticlavius 48 50 - 2 - 46 ธวัชและคณะ (2549) 
Trichogaster trichopterus 46 46 - - - 46 เกรียงไกรและมลฤดี ( 2549) 

46 46 - - - 46 วิเชียรและคณะ (2550) 
46 46 - - - 46 Supiwong et al. (2013) 

T. pectoralis 46 46 - - - 46 เกรียงไกรและมลฤดี ( 2549) 
T. leeri 46 46 - - - 46 เกรียงไกรและมลฤดี ( 2549) 

T. microlepis 46 46 - - - 46 เกรียงไกรและมลฤดี ( 2549) 
Trichopsis vittatus 46 46 - - - 44 วิเชียรและคณะ (2550) 

Tr. pumila 46 48 2 - - 46 ธวัชและคณะ (2552) 
Tr. schalleri 46 46 - - - 46 ธวัชและคณะ (2552) 
B. splendens 42 54 - 12 14 16 Grazyna et al. (2008) 

42 68 2 6 18 16 Amini and Sokoot (2013) 
Betta splendens (short-finned)  42 56 - 14 - 28 Rattanatham and Patinawin (1979) 

42 54 4 8 - 30 วิเชียรและคณะ (2550) 
B. splendens (long-finned)  42 56 - 14 - 28 Rattanatham and Patinawin (1979) 

42 54 4 8 - 30 วิเชียรและคณะ (2550) 
42 58 0 2 14 26 ศรันย์และประวีรณ์ (2560) 

B. sp. (Giant strain)  42 56 4 10 - 28 ธวัชและคณะ (2552) 
B. smaragdina  42 48 2 4 - 36 ธวัชและคณะ (2552) 

42 50 - - 8 34 วิไลลักษณ์และณัฏฐา (2556) 
B. prima  34 42 4 4 4 22 วิเชียรและคณะ (2550) 

B. simplex  44 52 4 4 - 36 ธวัชและคณะ (2552) 
B. imbellis 42 64 14 8 4 16 รตพลและอภินันท์ (2555) 

หมายเหตุ: 2n=จํานวนโครโมโซมดิพลอยด์; NF=จํานวนโครโมโซมพื้นฐาน; m=เมทาเซนทริก; sm=ซับเมทาเซนทริก; st=ซับเทโลเซนทริก; a/t=อะโครเซนทริกหรือ 
เทโลเซนทริกที่มีแขนเดียว 

 

สรุปผลการวิจัย 
แคริโอไทป์มาตรฐานของปลาแรด พบว่ามีจํานวน

โครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 48 แท่ง มีจํานวนโครโมโซมพ้ืนฐาน
เท่ากับ 48 แท่ง มีโครโมโซมเป็นชนิดเทโลเซนทริกท้ังหมด 
ประกอบด้วยโครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกขนาดใหญ่ 32 แท่ง 
เทโลเซนทริกขนาดกลาง 14 แท่ง และเทโลเซนทริกขนาดเล็ก 2 
แท่ง ซ่ึงไม่มีความแตกต่างของโครโมโซมเพศ สามารถเขียนสูตร
แคริโอไทป์ได้ ดังนี้ 

2n = 48 = Lt
32 + Mt

14 + St
2 
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