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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาแคริ โอไทป์และไอดิ โอแกรมมาตรฐานของปลาสวาย (Pangasianodon  
hypophthalmus) จากการย้อมสีแบบจิมซ่า ใช้ตัวอย่างปลาเพศผู้ 10 ตัว และเพศเมีย 10 ตัว  
จากอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมโครโมโซมด้วยวิธีตรงจากเนื้อเยื่อไตและเหงือก ย้อมสี
โครโมโซมแบบแบบจิมซ่า ผลการศึกษาพบว่า ปลาสวายมีโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 60 แท่ง มีจ านวน
โครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 96 โครโมโซมร่างกายประกอบด้วยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ่  
12 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 14 แท่ง อะโครเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดใหญ่ 
12 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 6 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดกลาง 8 แท่ง และเทโลเซนทริกขนาด
เล็ก 4 แท่ง ไม่พบโครโมโซมเพศ สามารถเขียนสูตรแคริโอไทป์ได้ ดังนี้ 2n (60) = Lm
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Abstract 
 

The standardized karyotype and idiogram of sutchi catfish (Pangasianodon 
hypophthalmus) by Giemsa’s staining were studied. The ten male and ten female fish of 
Muang District, Ubon Ratchathani Province were used. The chromosomes were prepared 
directly from kidney and gill tissues and then stained with Giemsa’s solution. The result 
showed that it has 2n of 60 chromosomes and fundamental numbers (NF) of 96. The 
autosomes consist of 12 large metacentric, 14 large submetacentric, 4 large acrocentric 
12 large telocentric, 6 medium submetacentric, 8 medium telocentric and 4 small 
telocentric chromosomes. There was no significant difference in sex chromosome. The 
karyotype formula is as follows: 2n (60) = Lm
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บทน า 
 

 ปลาสวายเป็นปลาน้ าจืดมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Pangasianodon hypophthalmus จัดอยู่ ใน
วงศ์ แพงกาซิอิดี้ (Pangasiidae) พบทั่วโลก 30 
ชนิด (species) ที่พบในประเทศไทย  3 สกุล 
(genus) 13 ชนิด เช่น ปลาบึก (Pangasianodon 
gigas) ปลาเทโพ (Pangasius larnaudii) ปลาเทพา 
( Pangasius sanitwongsei)  ป ล า ส ว า ย ห นู  
(Helicophagus waandersii) เป็นต้น ปลาสวาย
มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติในกัมพูชา ลาว เวียดนาม 
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย พ บ ใ น ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม IUCN จัดเป็นชนิดใกล้
สูญพันธุ์ (endangered, EN) ปลาสวายเป็นสัตว์
น้ าชนิดแรกที่ทางกรมประมงของไทยผสมเทียม
ประสบความส าเร็จ นิยมน ามาท าเป็นอาหาร 

แ ล ะ เ ลี้ ย ง เ ป็ น ป ล า ส วย ง า ม  น อก จ า ก นี้ 
ในเนื้อปลาสวายยังมีกรดไขมันโอเมกา 3 สูงมากดว้ย 
(ภาสกร  แสนจันแดง , 2557; Nelson, 2006; 
Ferraris, 2007) 
 แ ค ริ โ อ ไ ทป์  ( karyotype) เ ป็ น ก า ร
จัดเรียงโครโมโซม (chromosome)  ให้ เป็น
หมวดหมู่ช่วยให้ศึกษารายละเอียดได้ง่ายขึ้น เช่น 
จ านวนโครโมโซม การจับคู่โครโมโซมคู่เหมือน 
รูปร่างของโครโมโซม ฯลฯ ไอดิโอ - แกรม (idiogram) 
คือภาพวาดหรือไดอะแกรมของแคริโอไทป์ที่
แสดงจ านวนหนึ่งชุดจีโนม (genome) มีการ
แสดงรายละเอียดจ านวนโครโมโซม รูปร่าง ขนาด 
ความยาวสัมพัทธ์ รอยคอดที่หนึ่ง รอยคอดที่สอง 
ฯลฯ แคริโอไทป์และไอดิโอแกรมมีประโยชน์ช่วย
ในการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาลักษณะของ
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โครโมโซม เปรียบเทียบโครโมโซมแต่ละชนิดหรือ
กลุ่มประชากร การท าแผนที่ยีน การศึกษาความ
ผิดปกติของโครโมโซม ฯลฯ (อุทัยรัตน์ ณ นคร, 
2543; อมรา คัมภิรานนท์, 2546; อลงกลด แทน
ออมทอง, 2554) 
 รายงานการศึกษาโครโมโซมและแคริโอ
ไทป์ของปลาสวาย ดังนี้  คือ Magtoon and 
Donsakul (1987), Na-Nakorn et al. (1993) 
และ Das and Khuda-Bukhsh (2003) ซึ่งเป็น
การศึกษาเพียงแคริโอไทป์ แต่ไม่ได้มีการจัดท า
ไอดิโอแกรม สูตรแคริโอไทป์ และตารางวัดค่า
ความยาวต่าง ๆ ของโครโมโซม การศึกษาครั้งนี้
เป็นการศึกษา แคริโอไทป์และไอดิโอแกรม
มาตรฐานของปลาสวายในจังหวัดอุบลราชธานี 
ซึ่ งนับเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษา ข้อมูลที่ได้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านอนุกรมวิธาน 
การระบุชนิด การจัดจ าแนก ลักษณะทาง
พันธุกรรม การปรับปรุงพันธุ์ และการศึกษา
วิวัฒนาการกับปลาชนิดอื่น นอกจากนี้ยังเป็น
ข้อมูลพื้นฐานทางด้านชีววิทยาเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ทางด้านการอนุรักษ์ได้ 

 

วัตถุประสงค ์
 

 1. เพื่อศึกษาจ านวน ขนาด รูปร่างของ
โครโมโซมโดยใช้เทคนิคการย้อมสีโครโมโซมจิม
ซ่า 
 2. เพื่อจัดท าแคริโอไทป์และไอดิโอแกรม
มาตรฐานของปลาสวาย 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาแคริโอ
ไทป์ของปลาสวายกับงานอ่ืน ๆ 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 

 เก็บตัวอย่างปลาสวายจากอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี สังเกตลักษณะต่าง ๆ ของ
ปลา แล้วน าตัวอย่างมาระบุชนิด ใช้ตัวอย่างปลา
เพศผู้ 10 ตัว และเพศเมีย 10 ตัว น าตัวอย่าง
ปลามาช่ังน้ าหนัก แล้วท าการฉีดสารละลายโคล
ชิซิน (colchicine) ความเข้มข้น 0.05% ปริมาณ
ที่ฉีดคือ 1 มิลลิลิตรต่อ 100 กรัมน้ าหนักตัว 
ผ่าตัดเพื่อเก็บเอาส่วยเหงือกและไต จากนั้น
เตรียมโครโมโซมด้วยเทคนิคฟิกเซช่ัน-แอร์-ดราย
อิ้ง (hypotonic-fixation-air-drying) โดยวิธีของ 
ศรันย์ จ ารัสธนสาร และประวีรณ์ สุพรรณอ่วม 
(2561) ย้อมสีโครโมโซมด้วยจิมซ่า 20% นาน 
30 นาที จัดท าแคริโอไทป์และไอดิโอแกรม
มาตรฐาน จากเซลล์ระยะเมทาเฟส (metaphase) 
จ านวน 40 เซลล์ พร้อมทั้งวัดค่าต่าง ๆ ของ
โครโมโซม ได้แก่ ความยาวแขนข้างสั้น แขนข้างยาว 
ความยาวโครโมโซมทั้งหมด ค่า Relative length 
(RL) ค่า Centromeric index (CI) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation, SD) ขนาดและ
ชนิดของโครโมโซม และสูตรแคริโอไทป์ ตามวิธี
ของ กันยารัตน์ ไชยสุต (2532) และอลงกลด 
แทนออมทอง (2554) 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 

 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของปลาสวาย
ที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ รูปร่างเรียวยาว ล าตัวมีสี
เทาด าบริเวณด้านหลัง มีสีขาวบริเวณด้านข้าง
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ของล าตัว ตามีขนาดเล็ก หัวค่อนข้างกว้าง ปาก
แบน ปากอยู่ต่ า มีลักษณะกว้างทู่ มีหนวดสั้น 2 คู่ 
คื อ  หนวดขากรรไกรบน 1 คู่  และหนวด
ขากรรไกรล่าง 1 คู่ ไม่มีเกล็ด มีเส้นข้างล าตัวที่
สมบูรณ์ ครีบหลังมีก้านแข็ง 1 ก้าน มีลักษณะ
ฟันเลื่อย มีก้านแขนง 6 ก้าน มีครีบไขมันขนาด
เล็กอยู่ระหว่างครีบหลังและครีบหาง ครีบก้นมี
ก้านแข็ง 4 ก้าน และก้านแขนง  30-32 ก้าน 
ครีบหูมีก้านแข็ง 4 ก้าน และก้านแขนง 6 ก้าน 
(ภาพที่ 1) 

 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะทั่วไปของปลาสวาย (Pangasianodon 
hypophthalmus) สเกลบาร์ 2 เซนติเมตร 
 

 ปลาสวายเพศผู้และเพศเมียจากอ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีจ านวนโครโมโซมดิ
พลอยด์ (diploid, 2n) เท่ากับ 60 แท่ง (ภาพที่ 2) 
สอดคล้ อ งกั บร ายงานของ  Magtoon and 
Donsakul (1987) ที่ศึกษาปลาสวายจากจังหวัด
นครสวรรค์ รวมถึง Na-nakorn et al. (1993) ที่
ศึกษาปลาสวายจากกรุงเทพมหานคร และ Das 
and Khuda-Bukhsh (2003) ที่ศึกษาปลาสวาย
จากประเทศอินเดีย รายงานว่าปลาสวายมี
จ านวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 60  

 ปลาสวายท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน
แขนของโครโมโซมหรือโครโมโซมพื้นฐาน 
(fundamental number, NF) เ ท่ า กั บ  96 
แ ต ก ต่ า ง จ า ก ร าย ง า น ขอ ง  Magtoon and 
Donsakul (1987) ที่ ร ายงานว่ าปลาสวายมี
จ านวนแขนของโครโมโซมเท่ากับ 92 คาดว่า
ความผันแปรของจ านวนแขนของโครโมโซมอาจ
มาจากกระบวนการต่อสลับ (inversion) ของ
โครโมโซมในปลาชนิดเดียวกันแต่ต่างพื้นที่ โดย
โครโมโซมชนิด 2 แขน ได้แก่ ชนิดเมทาเซนทริก 
ซับเมทาเซนทริก และอะโครเซนทริก ต่อสลับ
กลายเป็นโครโมโซมชนิดแขนเดียว คือ เทโลเซน-
ทริก หรืออาจเกิดจากการใช้เกณฑ์การจัดจ าแนก
ชนิดของโครโมโซมที่แตกต่างกัน (อมรา คัมภิรานนท,์ 
2546; อลงกลด แทนออมทอง, 2554) 
 

 
ภาพที่ 2 เมทาเฟสและแคริโอไทป์ของปลาสวาย (P. 
hypophthalmus, 2n=60) เพศผู้ (ก) และเพศเมีย (ข) 
จากการย้อมสโีครโมโซมแบบจิมซ่า 
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ภาพที่ 3 ไอดิโอแกรมของปลาสวาย (P. hypophthalmus, 
2n=60) ด้วยวธิีการย้อมสีแบบจิมซ่า 

 
 
 

 แคริโอไทป์และไอดิโอแกรมของปลา
สวายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ดังภาพที่ 2 และ 3 
ตามล าดับ ตารางค่าความยาวเฉลี่ยแขนข้างสั้น 
แขนข้างยาว ความยาวทั้งหมด ค่า RL±SD ค่า 
CI±SD ขนาดและชนิดของโครโมโซมดังตารางที่ 
1 โครโมโซมคู่ที่  1-6 เป็นชนิดเมทาเซนทริก
ขนาดใหญ่ ส าหรับคู่ที่ 7-13 เป็นชนิดซับเมทาเซ
นทริกขนาดใหญ่ คู่ที่ 14-16 เป็นชนิดซับเมทาเซ
นทริกขนาดกลาง คู่ที่ 17-18 เป็นชนิดอะโครเซ
นทริกขนาดใหญ่ คู่ที่ 19-24 เป็นชนิดเทโลเซนท
ริกขนาดใหญ่ 12 แท่ง คู่ที่ 25-28   เป็นชนิด
เทโลเซนทริกขนาดกลาง 8 แท่ง และคู่ที่ 29-30 
เป็นชนิดเทโลเซนทริกขนาดเล็ก ซึ่งเป็นข้อมูลที่
แ ตกต่ า ง จ ากร าย ง านขอ ง  Magtoon and 
Donsakul (1987) ที่ ร ายงานว่ าปลาสวายมี
โครโมโซมประกอบด้วยโครโมโซมชนิดเมทาเซ
นทริก 12 แท่ง ซับเมทาเซนทริก 20 แท่ง อะ
โคร-เซนทริก 4 แท่ง และเทโลเซนทริก 24 แท่ง  
 

ตารางที่ 1  
ค่าเฉลี่ยความยาวของแขนโครโมโซมข้างสั้น (short arm; Ls), ความยาวของแขนโครโมโซมข้างยาว (long arm; Ll), 
ความยาวทั้งหมดของโครโมโซมแต่ละคู่ (total length; LT), ค่า relative length (RL), ค่า centromeric index (CI)  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ขนาดและชนิดของโครโมโซม  แต่ละคู่จากเซลล์ระยะเมทาเฟสทั้งหมด 40 เซลล์ ของปลา
สวาย (P. hypophthalmus, 2n=60) 

คู่ที ่ Ls Ll LT RL±SD CI±SD ขนาด ชนิด 

1 1.68 1.97 3.66 0.045±0.003 0.539±0.020 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

2 1.58 1.89 3.47 0.042±0.002 0.543±0.029 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

3 1.45 1.83 3.29 0.040±0.002 0.558±0.024 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

4 1.37 1.75 3.12 0.038±0.002 0.559±0.015 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

5 1.26 1.62 2.89 0.035±0.003 0.559±0.031 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

6 1.25 1.49 2.75 0.033±0.003 0.542±0.026 ใหญ่ เมทาเซนทริก 

7 1.29 2.39 3.67 0.044±0.002 0.651±0.022 ใหญ่ ซับเมทาเซนทริก 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

คู่ที ่ Ls Ll LT RL±SD CI±SD ขนาด ชนิด 

8 1.24 2.26 3.50 0.042±0.002 0.644±0.029 ใหญ่ ซับเมทาเซนทริก 

9 1.18 2.09 3.26 0.040±0.002 0.638±0.026 ใหญ่ ซับเมทาเซนทริก 

10 1.11 1.94 3.05 0.037±0.003 0.635±0.025 ใหญ่ ซับเมทาเซนทริก 

11 1.08 1.87 2.95 0.036±0.003 0.637±0.031 ใหญ่ ซับเมทาเซนทริก 

12 0.98 1.83 2.82 0.034±0.003 0.649±0.032 ใหญ่ ซับเมทาเซนทริก 

13 0.94 1.76 2.70 0.033±0.003 0.651±0.033 ใหญ่ ซับเมทาเซนทริก 

14 0.96 1.65 2.61 0.032±0.002 0.633±0.026 กลาง ซับเมทาเซนทริก 

15 0.93 1.60 2.53 0.031±0.003 0.629±0.032 กลาง ซับเมทาเซนทริก 

16 0.83 1.50 2.33 0.028±0.003 0.644±0.032 กลาง ซับเมทาเซนทริก 

17 0.95 2.56 3.51 0.042±0.003 0.730±0.027 ใหญ่ อะโครเซนทริก 

18 0.81 2.26 3.07 0.037±0.005 0.736±0.034 ใหญ่ อะโครเซนทริก 

19 0.00 2.94 2.94 0.036±0.003 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

20 0.00 2.75 2.75 0.033±0.002 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

21 0.00 2.68 2.68 0.032±0.002 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

22 0.00 2.56 2.56 0.031±0.002 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

23 0.00 2.47 2.47 0.030±0.002 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

24 0.00 2.37 2.37 0.029±0.002 1.000±0.000 ใหญ่ เทโลเซนทริก 

25 0.00 2.26 2.26 0.027±0.002 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

26 0.00 2.13 2.13 0.026±0.002 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

27 0.00 2.04 2.04 0.024±0.003 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

28 0.00 1.92 1.92 0.023±0.003 1.000±0.000 กลาง เทโลเซนทริก 

29 0.00 1.77 1.77 0.021±0.002 1.000±0.000 เล็ก เทโลเซนทริก 

30 0.00 1.62 1.62 0.019±0.003 1.000±0.000 เล็ก เทโลเซนทริก 

ปลาสวายที่ศึกษาในครั้งนี้มีโครโมโซม
ร่างกายแบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ 
ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยโครโมโซมขนาด
ใหญ่ มี ค่ า คว ามยาว ระหว่ า ง  3 . 6 6 - 2 . 64 
ไมโครเมตร โครโมโซมขนาดกลางมีค่าความยาว
ระหว่าง 2.64-1.92 ไมโครเมตร และโครโมโซม
ขนาดเล็กน้อยกว่า 1.83 ไมโครเมตร ส่วนการจัด

จ าแนกของ Magtoon and Donsakul (1987) 
มีโครโมโซม 2 ขนาด คือ โครโมโซมคู่ที่ 1-14 
เป็นโครโมโซมขนาดใหญ่ ส่วนคู่ที่  15-30 เป็น
โครโมโซมขนาดเล็ก  

การศึกษาในครั้งนี้ไม่พบความแตกต่าง
ของโครโมโซมระหว่างปลาสวายเพศผู้และเพศ
เมียจึงท าให้ไม่สามารถระบุโครโมโซมเพศของ
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ปลาสวายได้ โดยมีความสอดคล้องกับรายงาน
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  Magtoon and Donsakul 
(1987) และ Das and Khuda-Bukhsh (2003) 
ที่ไม่พบโครโมโซมเพศของปลาสวายเช่นกัน โดย
การก าหนดเพศอาจถูกก าหนดโดยยีนซึ่งอยู่บน
โครโมโซมแท่งใดแท่งหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถตรวจพบ
ได้ในระดับโครโมโซม (อุทัยรัตน์ ณ นคร, 2543) 
 ปลาในวงศ์ Pangasiidae มี 3 สกุล ได้แก่ 
Helicophagus, Pangasianodon แ ล ะ 
Pangasius ซึ่งมีการรายงานแคริโอไทป์ 2 สกุล 
คื อ  Pangasianodon แ ล ะ  Pangasius ว่ า มี
จ านวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 58-60 แท่ง 
พบโครโมโซมทุกชนิด แต่มีจ านวนชนิดของ
โครโมโซมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งรายงานใน
ปลาเทโพ (Pangasius larnaudii) ปลาสวาย
หางเหลือง (Pangasius pangasius) ปลาเทพา 

(Pangasius sanitwongsei) ป ล า เ ผ า ะ 
(Pangasius bocourti)  ปลาสังกะวาดเหลือง 
(Pangasius macronema) ปลาสังกะวาดท้องคม
(Pangasius pleurotaenia)  ป ล า บึ ก 
(Pangasianodon gigas)  แ ล ะ ป ล า ส ว า ย 
(Pangasianodon hypophthalmus)  จ า ก
รายงานการศึกษาที่ผ่านมาดังตารางที่ 2 ความ
แตกต่างดังกล่าวเป็นความผันแปรทางพันธุกรรม
ซึ่งอาจเกิดจากกระบวนการต่อสลับ และการ
แลก เปลี่ ยน ช้ินส่ วนของ โคร โมโซมต่ า งคู่  
(translocation) (ธวัช ดอนสกุล และวิเชียร มาก
ตุ่น , 2542; ธวัช ดอนสกุล  และคณะ , 2547; 
Khuda-Bukhsh and Barat, 1987; Magtoon 
and Donsakul, 1987; Na-nakorn et al., 1993; 
Das and Khuda-Bukhsh, 2003; Manosroi et 
al., 2003) 

 
ตารางที่ 2  
รายงานการศึกษาแคริโอไทป์ของปลาวงศ์ Pangasiidae  

ชนิดปลา 2n NF 
ชนิดของโครโมโซม 

การศึกษา 
m sm a t 

ปลาเทโพ 
Pangasius larnaudii 

60 104 24 20 12 12 Magtoon and Donsakul 
(1987) 

ปลาสวายหางเหลือง 
Pangasius pangasius 

58 92 14 20 2 22 Khuda-Bukhsh and Barat 
(1987) 

ปลาเทพา 
Pangasius sanitwongsei 

60 86 20 6 16 18 ธวัช ดอนสกุล และ 
วิเชียร มากตุ่น (2542) 

ปลาเผาะ 
Pangasius bocourti 

60 96 18 18 6 10 
ธวัช ดอนสกุล และคณะ 

(2547) 

ปลาสักกะวาดเหลือง 
Pangasius macronema 

60 90 20 10 18 12 
ธวัช ดอนสกุล และคณะ 

(2547) 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ชนิดปลา 2n NF 
ชนิดของโครโมโซม 

การศึกษา 
m sm a t 

ปลาสักกะวาดทอ้งคม 
Pangasius pleurotaenia 

60 90 22 8 24 6 
ธวัช ดอนสกุล และคณะ 

(2547) 

ปลาบึก 
Pangasianodon gigas 

60 100 32 8 8 12 
ธวัช ดอนสกุล และ 

วิเชียร มากตุ่น (2542) 

60 96 10 26 14 10 
Manosroi et al. (2003) 

ปลาสวาย 
Pangasianodon 
hypophthalmus 

60 92 20 12 4 24 Magtoon and Donsakul 
(1987)(จ.นครสวรรค์) 

60 - - - - - Na-Nakorn et al. (1993) 
(กรุงเทพฯ) 

60 - - - - - Das and Khuda-Bukhsh 
(2003) (ประเทศอินเดีย) 

60 96 12 20 4 24 การศึกษาครั้งนี้ 
(จ.อุบลราชธานี) 

หมายเหตุ: 2n = จ านวนโครโมโซมดิพลอยด์; NF = จ านวนแขนของโครโมโซม; m = เมทาเซนทริก;  
        sm = ซับเมทาเซนทริก; a = อะโครเซนทริก; t = เทโลเซนทริก; - = ไม่มีข้อมลู 

 
ข้อมูลทางพันธุศาสตร์ ระดับเซลล์  

(cytogenetics) น ามาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
หรือพันธุ์สัตว์  เ ช่น การเพิ่มจ านวนชุดของ
โครโมโซม (polyploid) ในปลาดุกด้าน (Clarias 
batrachus) การสร้างลูกผสมระหว่างปลาสวาย
และปลาดุกอุย (Pangasianodon hypophthalmus 
x Clarias macrocephalus) ก า ร จั ด จ า แ น ก
สิ่งมีชีวิตตามอนุกรมวิธานช่วยในการจัดจ าแนก
สิ่งมีชีวิตที่มีสัณฐานวิทยาคล้ายกันมาก จนไม่
สามารถจ าแนกความแตกต่างได้ เช่น วงศ์ปลา
ตะเพียน (Cyprinidae) ช่วยตรวจสอบความ
ผิดปกติของโครโมโซมที่อาจเกิดจากความ
บกพร่องทางพันธุกรรม หรือเกิดจากความเป็น

พิษของสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตนั้นอาศัยอยู่ และ
ยังช่วยการศึกษาวิวัฒนาการของโครโมโซมของ
สิ่งมีชีวิตที่มีความใกล้เคียงกัน (อุทัยรัตน์ ณ นคร, 
2543; อมรา คัมภิรานนท์, 2546; อลงกลด แทน
ออมทอง, 2554)  

 
สรุปผลการวิจัย 
 

การศึกษาโครโมโซมของปลาสวาย  
(P. hypophthalmus) จ านวน 20 ตัว จากสหกรณ์
ประมงจังหวัดอุบลราชธานี โดยการเตรียมเซลล์
จากไตและย้อมสีโครโมโซมด้วยเทคนิคการย้อมสี
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แบบธรรมดาด้วยสีจิมซ่า 20% พบว่าปลาสวายมี
จ านวนโครโมโซมดิพลอยด์ เท่ากับ 60 แท่ง มี
จ านวนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 96 โครโมโซม
ประกอบด้วยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก 12 
แท่ง ซับเมทาเซนทริก 20 แท่ง อะโคร-เซนทริก 
4 แท่ง และเทโลเซนทริก 24 แท่ง ไม่สามารถ
ตรวจสอบโครโมโซมเพศของปลาสวายได้  
สามารถเขียนสูตรแคริโอไทป์ของปลายสวายได้
ดังนี ้ 
2n (60) = Lm

12 + Lsm
14

 + La
4 + Lt

12 + M sm
6 + 

Mt
8 + St

4 
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