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บทคัดย่อ 
รายงานนี้เป็นการศึกษาแคริโอไทป์ครั้งแรกของอึ่งหลังจุด (Micryletta inornata) ใช้ตัวอย่างอึ่งหลังจุดเพศผู้ 5 ตัว และ 

เพศเมีย 5 ตัว จากพื้นที่แหล่งน้ำภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หริภุญไชย จังหวัดลำพูน เตรียมโครโมโซมด้วยวิธีตรงจาก
ไขกระดูก เก็บเกี่ยวเซลล์ด้วยเทคนิคโคลชิซิน-ไฮโปโทนิก-ฟิกเซชั่น-แอร์ดรายอิง ย้อมแถบสีโครโมโซมแบบธรรมดาด้วยสีจิมซ่า  
ผลการศึกษาพบว่าอ่ึงหลังจุดมีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์ (2n) เท่ากับ 26 แท่ง มีจำนวนโครโมโซมพื้นฐาน (NF) เท่ากับ 52 ท้ังในเพศผู้
และเพศเมีย แคริโอไทป์ประกอบด้วยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง เมทาเซนทริก
ขนาดเล็ก 8 แท่ง และซับเมทาเซนทริกขนาดเล็ก 8 แท่ง ไม่สามารถจำแนกความแตกต่างของโครโมโซมเพศได้ อึ่งหลังจุดมีสูตรแคริโอ
ไทป์ คือ 2n (26) = Lm

6+Lsm
4+Sm

8+Ssm
8
 

 
ABSTRACT 

This study is the first report on karyological analysis of the false ornate narrow-mouthed frog, Micryletta 
inornata. Five males and five females were collected from Chiang Mai University Hariphunchai Education Centre, 
Lamphun Province. Chromosomes were directly prepared from bone marrow. The cells were harvested by 
colchicine-hypotonic-fixation-air drying method. Conventional staining was applied to stain the chromosome using 
Giemsa’s solution. The results showed that the diploid chromosome number was 2n=26, the fundamental number 
(NF) was 56 in both male and female. The karyotype consisted of 6 large metacentric, 4 large submetacentric, 8 
small metacentric and 8 small submetacentric chromosomes. No cytologically distinguishable sex chromosome 
was observed. The karyotype is as follows: 2n (26) = Lm

6+Lsm
4+Sm

8+Ssm
8 . 
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คำสำคัญ: แคริโอไทป์  โครโมโซม  อ่ึงหลังจุด 
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บทนำ 
อึ่งเป็นสัตว์ที ่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ทำหน้าท่ี

ควบคุมปริมาณแมลงศัตรูพืชไม่ให้แพร่ระบาดมากจนเกินไป และ
เป็นหนึ ่งในตัวช ี ้ว ัดสภาพสิ ่งแวดล้อม (indicator species) 
สามารถบ่งบอกถึงสภาพมลภาวะ ในอากาศและสิ่งแวดล้อมได้
เป็นอย่างดี (ธวัช, 2552) อ่ึงเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจัดอยู่ใน
อ ั นด ั บกบ  (order Anura) ว งศ ์ อ ึ ่ ง  (family Microhylidae) 
ประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 641 ชนิด คิดเป็น 9.4% ของ
ประชากรอันดับกบทั้งหมด สามารถแบ่งออกได้เป็น 13 วงศ์ย่อย 
(subfamily) โดยพบกระจายตัวอย่างกว้างขวางบนทวีป ที่ อ ยู ่
ใ น เ ข ต ร้ อ น แ ล ะ กึ่ ง เ ข ต ร้ อ น ร ว ม ถึ ง เ อ เ ชี ย  (Suwanna-
poom et al., 2018) ประเทศไทยมีรายงานการค้นพบสัตว์
สะเท ินน ้ำสะเท ินบกในวงศ ์อ ึ ่ งจำนวน 2 วงศ ์ย ่อย ได ้แก่ 
Microhylinae จำนวน 6 สกุล 19 ชนิด และ Kalophryninae 
จำนวน 1 สกุล 2 ชนิด (สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ, 2559) 

อึ ่งหลังจุด (Micryletta inornata) เป็นอึ ่งเพียงชนิด
เดียวในสกุล Micryletta ที่พบในประเทศไทย จัดอยู่ในวงศ์ย่อย 
Microhylinae อึ ่งหลังจุดเป็นอึ ่งขนาดเล็ก ขนาดลำตัวยาว
ประมาณ 25 มิลลิเมตร ลำตัวยาวและแบน หัวเรียวเล็ก ด้านหลัง
สีเทา น้ำตาลเทา หรือน้ำตาลเหลือง อาจไม่มีหรือมีลวดลายเป็น
ปื้นสีเข้มรูปร่างกลม ด้านท้องสีขาว คางและส่วนต้นของหน้าอกมี
ลายจุดสีเข้ม ขาหน้าและขาหลังสั้น (รูปที่ 1) พบกระจายตัวทาง
ตอนใต้ของประเทศจีน เม ียนมาร์ ลาว เว ียดนาม กัมพูชา 
มาเลเซียตะวันตก สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ภาคเหนือตลอดจนภาค
ตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทย รวมไปถึงบริเวณหมู่เกาะ
อันดามัน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย, ม.ป.ป.; Poyarkov et al., 2018) 

ม ี ร า ย ง า นก า ร ศ ึ ก ษ า โ ค ร โ ม โ ซ ม ใ น ว ง ศ ์ ย ่ อ ย 
Microhylinae ประมาณ 8 ชนิด พบว่าอึ่งในวงศ์ย่อยนี้ มีจำนวน

โครโมโซมดิพลอยด์ (2n) อยู่ระหว่าง 22-28 แท่ง (ตารางที่ 1) 
ลักษณะแคริโอไทป์ประกอบด้วยออโตโซมและโครโมโซมเพศ ออ
โตโซมจะเป ็นโครโมโซมท ี ่ม ีสองแขนท ั ้ งหมด  (bi-armed 
chromosome) ส่วนโครโมโซมเพศพบว่าอึ ่งบางชนิดมีระบบ
กำหนดเพศแบบ XX/XY โดยโครโมโซม X และ Y เป็นชนิดเมทา
เซนทร ิก  (metacentric) (วรว ุฒ ิและคณะ , 2541; ธว ัชและ 
อัจฉริยา, 2548; จารุนันท์และคณะ, 2561; Bogart and Nelson, 
1976; Kuramoto and Yong, 1992; Joshy and Kuramoto, 
2011; Sangpakdee et al., 2017) 
 

 
 

รูปท่ี 1 ลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกทั ่วไปของอึ ่งหลังจุด 
(Micryletta inornata) 

 

การศึกษาโครโมโซมของอึ ่งสามารถใช้เป ็นข้อมูล
พื้นฐานด้านพันธุกรรม เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธุกรรม
ของอ ึ ่ ง การศ ึกษาด ้านอน ุกรมว ิธาน ตลอดจนอธ ิบายถึง
ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา 
พันธุศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
1. การเก็บตัวอย่าง  

เก็บตัวอย่างอึ่งหลังจุดตัวเต็มวัย เพศผู้ 5 ตัวและเพศ
เมีย 5 ตัว จากพื้นที่แหล่งน้ำภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่หริภุญไชย จังหวัดลำพูน นำมาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ
ก่อนทำการศึกษาเป็นเวลา 1 วัน เพ่ือเป็นการปรับสภาพสัตว์ 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลการศึกษาโครโมโซมของอ่ึงในวงศ์ย่อย Microhylinae 

ชนิด 
โครโมโซม 
ดิพลอยด์ 

โครโมโซม
พ้ืนฐาน 

แคริโอไทป์ 
ออโตโซม 

โครโมโซมเพศ 
แหล่งอ้างอิง 

X Y 
อ่ึงหลังจุด 

(Micryletta inornata) 
26 52 14m+12sm - 

การศึกษาคร้ังนี้ 
(2562) 

อ่ึงปากขวด 
(Glyphoglossus molossus) 

26 52 18m+8sm - 
ธวัชและอัจฉริยา 

(2548) 

26 52 20m+6sm - 
จารุนันท์และคณะ 

(2561) 
อ่ึงแดง 

(Glyphoglossus guttulatus) 
26 52 18m+8sm - 

Aprea et al. 
(2007) 

อ่ึงอ่างบ้าน 
(Kaloula pulchra) 

24 44 12m+8sm+4a - 
Bogart and Nelson 

(1976) 

28 56 14m+14sm - 
จารุนันท์และคณะ 

(2561) 

อ่ึงอ่างก้นขีด 
(Kaloula mediolineata) 

28 54 12m+14sm+2a - 
วรวุฒิและคณะ 

(2541) 

28 56 8m+20sm - 
จารุนันท์และคณะ 

(2561) 
อ่ึงลายแต้ม 

(Microhyla butleri) 
22 44 18m+4sm - 

Kuramoto and Yong 
(1992) 

อ่ึงน้ำเต้า 
(Microhyla fissipes) 

24 48 16m+6sm m m 
Sangpakdee et al. 

(2017) 

26 52 16m+10sm - 
Joshy and Kuramoto 

(2011) 
อ่ึงขาคำ 

(Microhyla pulchra) 
24 48 12m+12sm - 

Sangpakdee et al. 
(2017) 

อ่ึงข้างดำ 
(Microhyla heymonsi) 

24 48 20m+4sm - 
Kuramoto and Yong 

(1992) 

24 48 18m+6sm - 
Sangpakdee et al. 

(2017) 
หมายเหตุ: m คือ โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก sm คือ โครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริก  a คือ โครโมโซมชนิดอะโครเซนทริก และ - คือ ไม่พบโครโมโซมเพศ 
 

2. การเตรียมโครโมโซม 
เตรียมโครโมโซมด้วยวิธีตรงจากไขกระดูก ดัดแปลงจาก

วิธ ีการของ Patawang et al. (2014) โดยฉีดสารละลายโคล- 
ชิซินความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ เข้าช่องท้อง (ปริมาตร 0.1 
มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว 10 กรัม) ทิ้งไว้เป็นเวลา 8-12 ชั่วโมง ทำ
การสลบอึ่งและผ่าตัดนำไขกระดูกแช่ในสารละลายโพแทสเซียม
คลอไรด์ความเข้มข้น 0.075 โมลาร์ (0.075 M KCl) สับไขกระดูก
ให้ละเอ ียด แล้วถ ่ายเซลล์ลงในหลอดปั ่นเหว ี ่ยงขนาด 15 
มิลลิลิตร บ่มทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที แล้วนำไปปั่น

เหวี่ยงที่ความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที ทำการ
ดูดสารส่วนใสด้านบนทิ้งให้เหลือเฉพาะตะกอนเซลล์ ตรึงเซลล์
ด้วยการเติมน้ำยาตรึงเซลล์สูตรคาร์นอยด์ (Carnoy’s fixative) 
จากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงและทำซ้ำ 2 รอบจนได้ตะกอนเซลล์สีขาว
ขุ่น 
3. การย้อมสีโครโมโซม 

ดูดสารละลายตะกอนเซลล์หยดลงบนแผ่นสไลด์ 1-2 
หยด จากนั้นนำไปย้อมสีโครโมโซมด้วยเทคนิคการย้อมแถบสี
โครโมโซมแบบธรรมดา ดัดแปลงจากวิธีการของอลงกลดและ
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คณะ (2562) โดยนำแผ่นสไลด์ มาย้อมด้วยสีจิมซ่า (Giemsa’s 
solution) ความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที 
ล้างสีออกด้วยน้ำกลั่น และทิ้งแผ่นสไลด์ให้แห้งท่ีอุณหภูมิห้อง 
4. การตรวจสอบโครโมโซม 

นำแผ่นสไลด์ท่ีผ่านการย้อมสี ไปตรวจสอบภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ที่กำลังขยาย 1,000 เท่า ทำการถ่ายภาพโครโมโซม
ระยะเมทาเฟสให้ได้จำนวนมากที่สุด เพื่อนำมาวิเคราะห์จำนวน
โครโมโซมดิพลอยด์ (2n) 
5. การจัดทำแคริโอไทป์ 

คัดภาพโครโมโซมที่ดีที่สุดจากเพศผู้จำนวน 12 เซลล์ 
และเพศเมียจำนวน 12 เซลล์ มาจัดทำแคริโอไทป์ ดัดแปลงจาก
วิธีการของอลงกลดและคณะ (2562) ดังนี้ 

5.1 นำภาพที่ได้มาตัดโครโมโซมออกเป็นแท่ง โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ประยุกต ์ จับค ู ่ โครโมโซมคู ่ เหมือน 
(homologous chromosome) โดยกำหนดตำแหน่งเซนโทร
เมียร์ของโครโมโซมแต่ละแท่ง จากนั้นวัดค่าความยาวของแขน
โครโมโซมข้างสั้น (length of short arm, Ls) ความยาวของแขน
โครโมโซมข้างยาว (length of long arm, LI) นำมารวมเป็นค่า
ความยาวของโครโมโซมทั้งแท่ง (length of total, LT) เมื่อวัด
ความยาวเสร็จแล้วจึงจับคู่โครโมโซมคู่เหมือนที่มี Ls, Ll และ LT 
ใกล้เคียงกันมากที่สุด จากนั้นคำนวณหาค่าความยาวสัมพัทธ์ 
(relative length, RL) เพื่อช่วยในการจับคู่โครโมโซม ซึ่งค่า RL 
ของโครโมโซมแต่ละแท่งจะคงที่ในทุก ๆ เซลล์ และนำค่า RL มา
หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation, SD) โดยค่า RL 
มีสูตรคำนวณ 

Relative length (RL) = LT/∑LT 
5.2 กำหนดชนิดของโครโมโซมแต่ละคู่ โดยใช้ค่าดัชนี

เซนโทรเมียร์ (centromeric index, CI) และนำค่า CI มาหาค่า 
SD โดยค่า CI มีสูตรคำนวณ 

Centromeric index (CI) = Ll/LT 
5.3 กำหนดขนาดของโครโมโซมแต ่ละค ู ่ โดยให้

โครโมโซมคู่ท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นโครโมโซมคู่ท่ี 1 และโครโมโซมคู่ท่ีเล็ก
ท่ีสุดเป็นโครโมโซมคู่สุดท้าย โดยแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ดังนี้ 

 โครโมโซมขนาดใหญ่ (large, L) คือ โครโมโซมคู่ที ่มี
ความยาวทั้งแท่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลบวกความยาวทั้งแท่ง
เฉลี่ยของโครโมโซมคู่ท่ีใหญ่ท่ีสุดรวมกับโครโมโซมคู่ท่ีเล็กท่ีสุด 

 โครโมโซมขนาดกลาง (medium, M) คือ โครโมโซมคู่
ที ่มีความยาวทั้งแท่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผลบวกความยาวท้ัง
แท่งเฉลี่ยของโครโมโซมคู่ที ่ใหญ่ที่สุดรวมกับโครโมโซมคู่ที ่เล็ก
ท่ีสุด 

 โครโมโซมขนาดเล็ก (small, S) คือ โครโมโซมคู ่ที ่มี
ความยาวทั้งแท่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวทั้งแท่งเฉลี่ยของ
โครโมโซมคู่ท่ีใหญ่ท่ีสดุ 

 ห า ค่ า จ ำ น ว น โ ค ร โ ม โ ซ ม พื ้ น ฐ า น  (funda-
mental number, NF) โดยคำนวณจากผลรวมของจำนวนแขน
ของโครโมโซมทุกแท่งในหนึ่งเซลล์ 

5.4 จัดเรียงแคริโอไทป์ โดยนำโครโมโซมแต่ละคู่มา
เรียงแยกเป็นคู่ จากขนาดใหญ่ที่สุดเรียงไปหาขนาดเล็กที่สุดโดย
วางโครโมโซมในแนวต้ัง ให้แขนโครโมโซมข้างสั้นอยู่ด้านบน แขน
โครโมโซมข้างยาวอยู่ด้านล่าง กำหนดหมายเลขคู่โครโมโซม เรียง
จากหมายเลข 1, 2, 3, …, n ตามลำดับ จนถึงคู่สุดท้าย 
6. การจัดทำอดิิโอแกรม 

จัดทำอิดิโอแกรมจากการวัดความยาวของโครโมโซม
ทั้งหมด 24 เซลล์ โดยนำค่าเฉลี่ยความยาวของแขนโครโมโซม
ข้างสั้น และแขนโครโมโซมข้างยาวแต่ละคู่มาจัดทำกราฟ ให้แกน
ตั้ง (Y) เป็นความยาวของโครโมโซมแต่ละคู่ และแกนนอน (X) 
เป็นลำดับของโครโมโซมคู่ท่ีใหญ่ท่ีสุดเรียงไปหาคู่ท่ีเล็กท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
1. จำนวนโครโมโซม 

การตรวจสอบจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์ของอ่ึงหลังจุด
โดยการนับจำนวนโครโมโซมจากภาพถ่ายพบว่า เป็นเซลล์ระยะ
เมทาเฟสของเพศผู้จำนวน 98 เซลล์ และเพศเมียจำนวน 180 
เซลล์ พบว่าเซลล์ระยะเมทาเฟสที่มีจำนวนโครโมโซม 26 แท่ง มี
ความถี่สูงสุด โดยในเพศผู้พบเซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซม 26 แท่ง 
จำนวน 74 เซลล์ คิดเป็นร้อยละ 75.51 และเพศเมียพบเซลล์ที่มี
จำนวนโครโมโซม 26 แท่ง จำนวน 128 เซลล์ คิดเป็นร้อยละ 
71.11 จึงสรุปได้ว่าอึ่งหลังจุดมีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 
26 แท่ง (ตารางท่ี 2) 
2. การย้อมแถบสีโครโมโซมแบบธรรมดาและการจัดทำแคริ- 
โอไทป์ 

 การตรวจสอบโครโมโซมของอึ่งหลังจุดโดยใช้เทคนิค
การย้อมแถบสีโครโมโซมแบบธรรมดา พบว่ามีจำนวนโครโมโซม 
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ดิพลอยด์เท่ากับ 26 แท่ง และมีจำนวนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 
52 ท ั ้ ง ในเพศผ ู ้ และเพศเม ีย  แคร ิ โอไทป ์ของอ ึ ่ งหล ั งจุด
ประกอบด้วยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง 
(คู่ที่ 1, 2 และ 5) ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง (คู่
ที่ 3 และ 4) เมทาเซนทริกขนาดเล็ก 8 แท่ง (คู่ที่ 6-9) ซับเมทา
เซนทริกขนาดเล็ก 8 แท่ง (คู่ท่ี 10-13) (รูปท่ี 2, 3 และตารางท่ี 3)  

 แคริโอไทป์ของอึ่งหลังจุดจากการย้อมแถบสีโครโมโซม
แบบธรรมดาไม่สามารถตรวจพบบริเวณท่ีเป็นรอยคอดท่ีสอง (2nd 
constriction) หรือโครโมโซมที ่ เป ็นแซตเทลไลต ์ (satellite 
chromosome) อันจะใช้เพื่อระบุเป็นโครโมโซมเครื่องหมายได้ 
นอกจากนี้แคริโอไทป์ยังไม่สามารถระบุโครโมโซมเพศของอึ่งหลัง
จุดได้ อ่ึงหลังจุดมีสูตรแคริโอไทป์ คือ 

2n (26) = Lm
6+Lsm

4+Sm
8+Ssm

8 
 

ตารางท่ี 2 จำนวนโครโมโซม จำนวนเซลล์ท่ีพบและร้อยละของเซลล์อ่ึงหลังจุด 

จำนวนโครโมโซม (แท่ง) 
จำนวนเซลล์ (ร้อยละ) 

เพศผู ้ เพศเมีย 
<24 3 (3.06) 11 (6.11) 
24 6 (6.12) 9 (5.00) 
25 5 (5.10) 15 (8.33) 
26 74 (75.51) 128 (71.11) 
27 4 (4.08) 8 (4.44) 
>27 6 (6.12) 9 (5.00) 
รวม 98 180 

 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยความยาวของแขนโครโมโซมข้างสั้น (Ls) แขนข้างยาว (Ll) ความยาวทั้งแท่ง (LT) ค่า relative length (RL)  
ค่า centromeric index (CI) ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation, SD) ของค่า RL และ CI จากโครโมโซม
ระยะเมทาเฟสจำนวน 24 เซลล์ ของอ่ึงหลังจุด (M. inornata, 2n = 26) ท้ังเพศผู้และเพศเมีย  

คู่ที ่ Ls Ll LT RL±SD CI±SD ขนาดโครโมโซม ชนิดโครโมโซม 
1 3.081 3.897 6.978 0.133±0.006 0.559±0.026 ใหญ่ เมทาเซนทริก 
2 2.544 3.558 6.102 0.116±0.006 0.583±0.043 ใหญ่ เมทาเซนทริก 
3 1.964 3.959 5.923 0.113±0.006 0.668±0.031 ใหญ่ ซับเมทาเซนทริก 
4 1.944 3.582 5.526 0.105±0.006 0.648±0.041 ใหญ่ ซับเมทาเซนทริก 
5 2.124 2.669 4.794 0.091±0.005 0.557±0.029 ใหญ่ เมทาเซนทริก 
6 1.401 1.950 3.351 0.064±0.004 0.582±0.023 เล็ก เมทาเซนทริก 
7 1.303 1.870 3.173 0.060±0.003 0.589±0.029 เล็ก เมทาเซนทริก 
8 1.232 1.814 3.046 0.058±0.002 0.595±0.036 เล็ก เมทาเซนทริก 
9 1.194 1.765 2.958 0.056±0.004 0.597±0.032 เล็ก เมทาเซนทริก 
10 1.124 1.714 2.838 0.054±0.004 0.604±0.037 เล็ก ซับเมทาเซนทริก 
11 1.016 1.693 2.708 0.052±0.004 0.625±0.042 เล็ก ซับเมทาเซนทริก 
12 0.965 1.603 2.567 0.049±0.003 0.624±0.044 เล็ก ซับเมทาเซนทริก 
13 0.872 1.610 2.482 0.047±0.004 0.649±0.043 เล็ก ซับเมทาเซนทริก 

หมายเหตุ: โครโมโซมขนาดใหญ่มีค่า LT มากกว่า 4.730, โครโมโซมขนาดกลางมีค่า LT ระหว่าง 3.489-4.730 และโครโมโซมขนาดเล็กมีค่า LT น้อยกว่า 3.489 
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รูปที่ 2 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและแคริโอไทป์ของอึ ่งหลังจุด (Micryletta inornata, 2n=26) เพศผู ้ (ก) และเพศเมีย (ข)  

โดยเทคนิคการย้อมแถบสีโครโมโซมแบบธรรมดา 
 

 
 

รูปที่ 3 อิดิโอแกรมมาตรฐานของอ่ึงหลังจุด (Micryletta inornata, 2n = 26) โดยเทคนิคการย้อมแถบสีโครโมโซมแบบธรรมดา 
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วิจารณ์ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าลักษณะแคริโอไทป์ของอ่ึง
หลังจุดประกอบด้วยโครโมโซม 26 แท่ง โดยเป็นโครโมโซมชนิดท่ี
มีแขนสองข้างทั้งหมด (รูปที่ 2 และ 3) เมื่อเปรียบเทียบแคริ- 
โอไทป์ของอึ ่งหลังจุดจากการศึกษาในครั ้งนี ้กับผลการศึกษา
โครโมโซมในอึ ่งวงศ์ย ่อยเดียวกันพบว่าอึ ่งหลังจุดมีจำนวน
โครโมโซมดิพลอยด์และจำนวนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับอึ่งปาก
ขวด (Glyphoglossus molossus) อ่ึงแดง (G. guttulatus) และ
ในบางรายงานของอึ ่งน้ำเต้า (Microhyla fissipes) (ธวัชและ
อัจฉริยา, 2548; จารุนันท์และคณะ, 2561; Aprea et al., 2007; 
Joshy and Kuramoto, 2011) แต่มีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์
น้อยกว่าอึ ่งอ่างก้นขีด (Kaloula mediolineata) และในบาง
รายงานของอึ่งอ่างบ้าน (K. pulchra) (วรวุฒิและคณะ, 2541; 
จารุนันท์และคณะ, 2561) และมีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์
มากกว่าอึ่งลายแต้ม (M. butleri) อึ่งขาคำ (M. pulchra) อึ่งข้าง
ดำ (M. heymonsi) ในบางรายงานของอึ ่งน้ำเต้า (K. butleri) 
และในบางรายงานของอึ ่งอ่างบ้าน (K. pulchra) (Bogart and 
Nelson, 1976; Kuramoto and Yong, 1992; Sangpakdee  
et al., 2017) (ตารางที่ 1) ลักษณะแคริโอไทป์ของอึ่งหลังจุดจัด
ว ่าค ่อนข ้างพ ัฒนาแล ้ว (advance karyotype) เน ื ่องจากมี
จำนวนโครโมโซมดิพลอยด์ไม่มากและอยู่ในช่วงเดียวกับของสัตว์
สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดอื่น ๆ คือ อยู่ภายในช่วง 22-28 แท่ง 
และแคริโอไทป์ประกอบด้วยโครโมโซมที่มีแขนสองข้างทั้งหมด 
(Morescalchi, 1980; Green and Sessions, 2012) อึ ่งในวงศ์
ย ่อย Microhylinae มีการเปลี ่ยนแปลงระดับโครโมโซมใน
ขั้นตอนของวิวัฒนาการ โดยลดจำนวนโครโมโซมลง ซึ่งอาจเกิด
การเปลี่ยนแปลงมาจากบรรพบุรุษที่เกิดการแตกหักของชิ้นส่วน
โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกหรืออะโครเซนทริกแล้วเกิดการเชื่อม
รวมกันกลายเป็นโครโมโซมท่ีมีแขนสองข้าง (อลงกลด  และคณะ, 
2562) 

เมื่อเปรียบเทียบลักษณะแคริโอไทป์กับอึ่งชนิดอื่นใน
วงศ์ย่อยต่าง ๆ ภายในวงศ์ Microhylidae พบว่า แคริโอไทป์มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ โครโมโซมเป็นชนิดที่มีแขนสองข้าง  
ซึ่งประกอบด้วยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกและซับเมทาเซน-
ทริก แต่ในอึ่งบางชนิดอาจมีโครโมโซมชนิดอะโครเซนทริกร่วม
ด ้วย  ด ังรายงานของ  Kuramoto and Allison (1989) และ 
Mahony et al. (1992) พบว่าอึ ่งในวงศ์ย่อย Asterophryinae 

มีจำนวนโครโมโซมด ิพลอยด ์อย ู ่ ในช ่วง 26-32 แท ่ง  และ
โครโมโซมเป็นชนิดที่มีแขนสองข้าง โดยอึ่งบางชนิดมีโครโมโซม
ชนิดอะโครเซนทริกร่วมด้วย Blommers-Schlösser (1976) 
และ Aprea et al. (2007) ร า ย ง า น ว ่ า อ ึ ่ ง ใ น วงศ ์ย ่อย 
Cophylinae มีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์เท ่าก ับ 26 และ
โครโมโซมเป็นชนิดที่มีแขนสองข้าง โดยอึ่งบางชนิดมีโครโมโซม
ชน ิดอะโครเซนทร ิก รายงานของ  Bogart and Nelson 
(1976) พบว่ าอึ ่ ง ในวงศ์ ย่ อย  Gastrophryninae มีจำนวน
โครโมโซมดิพลอยด์อยู ่ในช่วง 22-24 แท่ง และโครโมโซมเป็น
ชนิดที่มีแขนสองข้าง และการศึกษาของ Vences et al. (2002) 
แ ล ะ  Aprea et al. (2007) ร า ย ง า น ว ่ า อ ึ ่ ง ใ น ว ง ศ ์ ย ่ อ ย 
Scaphiophryninae มีจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 26 
โครโมโซมประกอบด้วยชนิดเมทาเซนทริกและซับเมทาเซนทริก 

ดังนั้นแคริโอไทป์ของอึ่งในวงศ์ Microhylidae จัดว่า
ค่อนข้างพัฒนาจนถึงพัฒนามากที ่ส ุด มีจำนวนโครโมโซม 
ดิพลอยด์ค่อนข้างน้อยและประกอบด้วยโครโมโซมขนาดใหญ่และ
มีแขนสองข้าง (ประวีรณ์, 2561) นอกจากนี้พบว่าอึ่งหลังจุดและ
อึ ่งอีกหลายชนิดในวงศ์ Microhylidae ไม่สามารถตรวจพบ
โครโมโซมเพศโดยการย้อมแถบสีโครโมโซมแบบธรรมดาด้วย 
สีจิมซ่าได้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาสรุปได้ว่าอึ ่งหลังจุดมีจำนวนโครโมโซม 

ดิพลอยด์เท่ากับ 26 แท่ง มีจำนวนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 52 
ทั้งในเพศผู้และเพศเมีย แคริโอไทป์ประกอบด้วยโครโมโซมชนิด
เมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่  
4 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดเล็ก 8 แท่ง และซับเมทาเซนทริก
ขนาดเล็ก 8 แท่ง ไม่สามารถจำแนกความแตกต่างของโครโมโซม
เพศได้ 
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