
การจําแนกชนิดปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจบางชนิดและลูกผสมในวงศปลาสวายโดย

ใชเคร่ืองหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลทดีเอน็เอ 
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บทคัดยอ 

 

การพัฒนาเทคนคิทางพันธุศาสตรโมเลกุลมาใชในการจําแนกชนดิปลาในวงศสวาย  (Family 

Pangasiidae) บางชนิดดําเนนิการโดยการวิเคราะหเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอใน

ตัวอยางปลาในวงศปลาสวาย 4 ชนิด และลูกผสมจากการผสมขามพันธุจากแหลงเพาะเล้ียงและตัวอยาง

ที่เก็บรักษาในธนาคารดีเอ็นเอ กรมประมง ไดแก ปลาบึก ปลาสวาย ปลาโมง ปลาเทโพ และลูกผสม

ของปลาในวงศนี้ที่สําคัญไดแก ปลาบิ๊กหวาย (ลูกผสมของปลาบึกและปลาสวาย) และปลาสวายโมง 

(ลูกผสมของปลาสวายกับปลาโมง) ผลการศึกษาจากการทดสอบขั้นตนกับไมโครแซทเทลไลทไพร

เมอรจํานวน 22 ตําแหนง และคัดเลือกไพรเมอรซึ่งสามารถแยกขนาดไมโครแซทเทลไลทของปลาที่

นํามาศึกษาออกจากกนัไดชัดเจนและใหผลที่อานงาย สามารถนํามาใชสรางคูมือในการจําแนกชนดิแบบ

สองทางไดจํานวน 6 ไพรเมอร ไดแก Pg-9, PSP-G 427, PSP-G 475, PSP-G 505, PSP-G 509 และ PSP-

G 520 โดยคูมือจําแนกชนิดที่ไดจะเปนเครื่องมือชวยในการจําแนกชนิดของปลาทั้ง 4 ชนิด โดยเฉพาะ

ในตวัอยางที่ไมสมบูรณ และลูกผสมในกรณีที่ลักษณะทางอนุกรมวิธานไมสามารถจําแนกได 
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Abstract 

 

Molecular genetic tool for species identification of some economic fishes and their hybrids in 

Family Pangasiidae were developed using microsatellite DNA marker. Four species and their hybrids 

consisting of Pangasianodon gigas Chevey, 1930, Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878), 

Pangasius bocourti Sauvage, 1880, Pangasius larnaudii Bocourt, 1866, P. hypophthalmus x P. gigas 

and P. hypophthalmus x P. bocourti were collected from hatcheries and the references collection of 

DOF Genebank, Thailand. The total of 22 microsatellite primers developed from Pangasiid species 

were screened and six of which namely PG-9, PSP-G 427, PSP-G 475, PSP-G 505, PSP-G 509 and 

PSP-G 520, were exhibited useful extinction patterns for identifying the studied species. Taxonomic 

key to these four Pangasiid species using microsatellite marker was presented in this paper. Several 

case studies were included in this paper. The finding from this study could be an alternative 

taxonomic tool for identify this family especially when the samples are damaged or only small 

amount of sample available as well as in hybrids which their taxonomic characters can not clearly be 

identified. 
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คํานํา 

 

ปลาน้ําจืดในวงศ Pangasiidae ในประเทศไทยมี ทั้งหมด 4 สกุล 11 ชนิด (ชวลิต และคณะ, 

2540) แตที่สามารถเพาะพันธุไดและนิยมนํามาเพาะเลี้ยงมี 4 ชนิดไดแก ปลาบกึ (Pangasianodon 

gigas Chevey, 1930),  ปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878)), ปลาเทโพ 

(Pangasius larnaudii Bocourt, 1866) และปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage, 1880) ซึ่งมีการใชทั้ง

ชนิดพันธุแทและลูกผสม การผสมขามพันธุ (hybridization) ปลาในวงศ Pangasiidae สามารถกระทําได

ในหลายชนิดและที่ไดรับความสนใจในการเพาะเลี้ยงอยางแพรหลาย ไดแก บิ๊กหวาย (สวายผสมกับบกึ) 

สวายโมง (สวายผสมกับโมง) มรกต (สวายผสมกับเทโพ) เปนตน ปลาลูกผสมเหลานี้มีลักษณะภายนอก

ที่แสดงออกตางๆกัน ตามสัดสวนพันธุกรรมที่ไดรับจากปลาแตละชนิด และลักษณะที่แสดงออก

บางครั้งมีความใกลเคียงกับพอแมพันธุมากจนไมสามารถตรวจสอบดวยการศกึษาจากลกัษณะภายนอก 

(อุทัยรัตน, 2543)  

การจําแนกทางอนกุรมวิธานของปลาในวงศ Pangasiidae นั้น อภิชาติ (2540) ไดพัฒนาการ

จําแนกชนิดลูกปลาวัยออนเฉพาะวงศปลาสวาย โดยลักษณะที่ใชในการจาํแนกชนิดไดแก จุดสี 

จํานวนมัดกลามเนื้อ จาํนวนกานครีบ สวนสมศักดิ์ และคณะ (2531); ชวลิตและสมศักดิ์ (2536) ได

พัฒนาการจําแนกทางอนุกรมวิธานของปลาเฉพาะวงศปลาสวายในปลาขนาดใหญโดยใชรูปรางลกัษณะ

ภายนอก ลักษณะของเหงือก ลักษณะฟน และ กระเพาะลม  อยางไรก็ตาม ลักษณะดังกลาวมกีาร

เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาตั้งแตในปลาขนาดเล็ก ปลาวัยรุน จนกระทั่งถึงระยะที่โตเต็มวัย จะทําให

สับสนในการใชแยกชนิดไดประกอบกับบางลักษณะเชน เหงือกและกระเพาะลม จําเปนตองผาดู

ภายใน เปนวิธีที่ทําใหปลาไดรับบาดเจ็บ หรือตายทําใหไมเหมาะสมในการจําแนกชนิดปลาที่ใชเปน

พอแมพันธุ การพัฒนาเทคนิคการจําแนกชนิดพันธุที่มีประสิทธิภาพและไมทาํอันตรายของปลาใน

วงศนี้จึงมีความจําเปนเพื่อการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํและการออกเอกสารยืนยันชนิดพันธุ

เพื่อการสงออก 

เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ (microsatellite DNA marker) เปนสวนของดี

เอ็นเอท่ีปรากฏอยูบนจีโนมในนิวเคลียส (nuclear genome) ของเซลสัตวและพืชชั้นสูงทั่วไป (Weissenbach 

et al., 1992; Valdes et al., 1993)  ประกอบดวยนิวคลีโอไทดเบสซ้ําสั้นๆ (short repeats of nucleotide seqences) 

ตั้งแต 1-4 เบสเรียงตอกัน (tandem array) จํานวน 10-50 ซ้ํา (repeats) (Litt and Luty, 1989; Tautz, 1989; Weber 

and May, 1989) ไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอเปนเครื่องหมายพันธุกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการศึกษา

พันธุศาสตรประชากร (O'Reilly and Right, 1995) นับเปนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถการวิเคราะห

ไดรวดเร็วและไมสิ้นเปลืองคาวิเคราะหตัวอยางมากนัก ตัวอยางที่ใชยังงายตอการเก็บรักษา และไมทํา

ใหปลาไดอันตรายหรือตาย นอกจากนั้น ยังพบวาไมโครแซทเทลไลทของปลาชนิดหนึ่งสามารถ

นําไปใชในการศึกษาปลาชนิดอื่นที่อยูในวงศใกลเคียงกันได  
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 วัตถุประสงค 
 

ศึกษาวิธีการจําแนกชนิดปลาในวงศสวาย (Family Pangasiidae) บางชนิดและลูกผสมที่นิยม

เพาะเลี้ยงเชิงธุรกิจโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ  

 

วิธีการศึกษา 

ตัวอยางปลาที่ใชศกึษา 

ปลาในวงศปลาสวาย จํานวน 4 ชนิดไดแก บกึ (Pangasianodon gigas) สวาย (Pangasianodon 

hypophthalmus) โมง (Pangasius bocourti), เทโพ (Pangasius larnaudii) ซึ่งจําแนกชนิดพันธุตาม 

สมศักดิ์ และคณะ (2531); ชวลิตและสมศักดิ์ (2536) และลูกผสมของปลาในวงศนี้ที่สําคัญไดแก  

บิ๊กหวาย (P. hypophthalmus x P.gigas), สวายโมง (P. hypophthalmus x P. bocourti) และปลาตัวอยาง

ซึ่งใชเปนตัวทดสอบ (unknown species) จากหนวยผลิตตางๆ ของกรมประมง ฟารมเพาะเล้ียงทั้งในและ

นอกประเทศ และจากตวัอยางที่เก็บฝากไวในธนาคารดีเอ็นเอ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมง

น้ําจืด กรมประมง (ตารางที่ 1)  

 

ตารางที่ 1 จํานวนตวัอยาง และแหลงตัวอยางปลาในวงศปลาสวาย และลูกผสมที่นํามาใชในการจําแนก

ชนิดดวยเทคนคิไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ 

ชนิด จํานวน แหลงตัวอยาง 

บึก Pangasianodon gigas  40 ชัยนาท  ฟารมเชียงราย ตาก ระยอง กัมพูชา 

สวาย Pangasianodon hypophthalmus  55 นครพนม ขอนแกน ศรีษะเกษ ยโสธร สุรินทร แมน้ําโขง 

เทโพ Pangasius larnaudii  45 แมน้ํามูล ชัยนาท ยโสธร สุรินทร บุรีรัมย 

โมง Pangasius bocourti  43 เชียงราย นครพนม 

สวายโมง P. hypophthalmus x P. bocourti  37 เชียงราย นครพนม 

บิ๊กหวาย P. hypophthalmus x P. gigas  10 ฟารมนครสวรรค 

Unknown 47 ฟารมนครปฐม ฟารมและโรงงานนครพนม        

โรงงานเวียตนาม ฟารมนครสวรรค 

 

การวิเคราะหตัวอยาง  

ดําเนินการสกัดดีเอ็นเอจากตวัอยางครีบและเนื้อเยื่อ โดยวิธีการ “A Single Tube Rapid 

Extraction of DNA from Fish Blood” (ดัดแปลงจาก Sambrook and Russell, 2001)  ดีเอ็นเอท่ีไดนํามา

เจือจางใหไดความเขมขน 20 ng/µl กอนนําไปวิเคราะหความผันแปรของไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ 

จํานวน 22 ตําแหนงโดยใชไพรเมอรท่ีพัฒนาสําหรับปลาในวงศสวาย (Hogan and May, 2002) ไดแก 
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PSP-G 427, PSP-G430, PSP-G 475, PSP-G 505, PSP-G507, PSP-G 509, PSP-G513, PSP-G 520, PSP-

G546, PSP-G570, PSP-G573, PSP-G593 และไพรเมอรสําหรับปลาบึก (Na-nakorn et al, 2006) ไดแก 

PG1, PG2 , PG3, PG6 , PG-9 , PG13 , PG14, PG16 , PG17 และ PG20 โดยวิธีการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ

แบบโพลีเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR) โดยในปฏกิิริยาพีซีอารสําหรับไพรเมอร PSP-G 

(5 µl) ประกอบดวย ดีเอ็นเอเริ่มตน 20 ng, 10 µM ไพรเมอร (Forward and Reverse), 10X PCR buffer 

(10 mM Tris-HCl (pH 8.3), 50 mM KCl, 1 mM MgCl2 , 0.01% gelatin),  10 µM dNTPs, ddH2O และ 

0.05 unit Taq DNA polymerase สวนปฏิกิริยาพีซีอารสําหรับไพรเมอร PG (5 µl) ประกอบดวย ดีเอ็นเอ

เริ่มตน 20 ng, 5 µM ไพรเมอร (Forward and Reverse), 10X PCR buffer (10 mM Tris-HCl (pH 8.3), 50 

mM KCl, 25 mM MgCl2 , 0.01% gelatin), 2 mM dNTPs, ddH2O และ 0.2 unit Taq DNA polymerase 

หลังจากนั้นนําไปเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในเครื่องพีซีอารโดยกําหนดโปรแกรมดังนี้ 94 °C 2 นาที แลวตาม

ดวย 30 รอบของ 94 °C 30 วินาที, Annealing temperature 30 วินาที และ 72 °C 1 นาที แลวตามดวย 72 

°C 5 นาที เมื่อเสร็จสิ้นปฏิกิริยา เติม loading dye (99% formamide, 10 mM NaOH, 0.1% bormophenol 

blue, 0.1% Xylene cyanol FF) ปริมาตร 5 µl นําไปแยกขนาดดีเอ็นเอดวยเทคนคิอิเล็คโตรโฟรรีซีสบ

นอะคริลาไมดเจล (8% acrylamide gel) ในบฟัเฟอร TBE โดยใช sequenceing gel apparatus (Biorad, 

USA) ขนาด 30x40 เซนติเมตร ที่ระดับกระแสไฟฟา 50 วัตต เปนเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง และอาน

ขนาดโดยเปรียบเทียบกับเครื่องหมายดีเอ็นเอมาตรฐาน (10bp และ 25bp DNA ladder; Invitrogen)  

หลังจากยอมเจลดวยสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต (Cyber Gold®) และอานผานเครื่องอานเจล 

(FluorChem 8000, Alpha Innotech Corp.) 

 

การวิเคราะหขอมลู  

เปรียบเทียบขนาดและความผันแปรของไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ คัดเลือกและนํามาใชใน

การสรางคูมือในการจําแนกชนดิปลาในวงศปลาสวายและชนิดที่เปนลูกผสมจากการผสมขามพันธุ  

 

ผลการศกึษา 

 

การทดสอบขัน้ตน  

ผลการทดสอบไพรเมอรจํานวน 22 ไพรเมอร เพื่อคัดเลือกไพรเมอรที่ใหขนาดไมโครแซทเทล

ไลทของปลาทั้ง 4 ชนิด แตกตางกนัไดชดัเจน และผลผลิตพีซีอาร (PCR product) ที่ไดมีลักษณะอัลลีลที่

อานงาย มีขนาดแตกตางกันในแตละชนดิ ซึ่งสามารถนํามาใชสรางคูมือจําแนกชนดิ จํานวน 6 ไพรเมอร 

ไดแก PSP-G 427, PSP-G 475, PSP-G 505, PSP-G 509, PSP-G 520 และ PG-9 (ตารางที่ 2)  
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ตารางที่ 2  รายละเอียดของไพรเมอร  Genbank accession no. ลําดับนิวคลีโอไทดของคูไพรเมอร  ลําดับ

เบสแกนและอุณหภูมิที่ใชในการ annealing ในปฏิกิริยาพซีีอาร ที่คัดเลือกมาใชในการสราง

คูมือจําแนกชนิด 

Locus ID 

Genbank 

accession no. 

ลําดับนิวคลีโอไทดของคูไพรเมอร 

Primer sequence(5’-3’) 

ลําดับเบสแกน 

(Core sequence) 

Annealling 

Temperature 

(°C) 

PSP-G 427 AF378264 F: CATTGGATATCTATGTTTT (GATA)18 52 

  R: TAATGTGGAGTATTTATGC    

PSP-G 475 AF378271 F: GATAACATTCCCTGGCTTAGC (GATA)10 52 

  R: CGTTGTAGAAATGCAATGACA    

PSP-G 505 AF378273 F: AGGGGATGTTAAATGGCACGAGAG (GATA)1(TA)1(GATA)10 52 

  R: CAGCCCAGGAATGTGTCAACTACC   

PSP-G 509 AF378275 F: TATGCTGAGGCAGTGGGAAACTCT (GATA)15 52 

  R: CCTCGTACGGTAGGGTTGCTCATA    

PSP-G 520 AF378277 F: AGCCATGGTGACATCATCATCATA (GATA)9 52 

  R: AACAGACAACCAGATAGCCAGTCA    

PG-9 AY364904 F: TGTTGAAATGGTGATGTGTGACC (CT)11 55 

  R: CCTTGRCCCATAGGAGAAAGCAC    

 

ขนาดของไมโครแซทเทลไลทในปลาแตละชนิด (แสดงในภาพที่ 1) 

ไพรเมอร PSP-G 427 มีขนาดของไมโครแซทเทลไลทที่สามารถแยกตัวอยางออกเปน 3 กลุม

ไดแก กลุมที่ 1 คือ ปลาสวายซึ่งมีขนาดไมโครแซทเทลไลทเล็กสุด มีขนาดอัลลีล 102-138 bp กลุมที่ 2 

ปลาบึก และปลาเทโพมีขนาดอัลลีลระหวาง 144-178 bp ในขณะทีก่ลุมที่ 3 คือ ปลาโมง ไมมีผลผลิตพีซี

อารหรือไมสามารถเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอได  

ไพรเมอร PSP-G 475 มีขนาดของไมโครแซทเทลไลทที่สามารถแยกตัวอยางออกเปน 3 กลุม

ไดแก กลุมที่ 1 คือ ปลาเทโพมีขนาดอัลลีลเล็กสุด และมีคาระหวาง 84-118 bp กลุมที่ 2 ปลาสวายมี

ขนาดอัลลีลเทากับ 146 bp และ ในขณะทีก่ลุมที่ 3 ปลาโมง และปลาบึกไมมีผลผลิตพีซีอาร 

ไพรเมอร PSP-G 505 ทุกชนิดมขีนาดของไมโครแซทเทลไลทคาบเกี่ยวกันอยูระหวาง 146-232 

bp โดยปลาบึกมีขนาดอัลลีลระหวาง 154-158 bp ปลาสวายมีขนาดอัลลีลใหญกวาคือ 174-220 bp ปลา

เทโพมีขนาดอัลลีลระหวาง 146-188 bp  และปลาโมงมีขนาดอัลลีลระหวาง 160-232 bp 

ไพรเมอร PSP-G 509 มีขนาดของไมโครแซทเทลไลทที่สามารถแยกตัวอยางออกเปน 2 กลุม

ไดแก กลุมที่ 1 มีขนาดอัลลีล 170-220 bp ซ่ึงเปนกลุมของปลาบึกและปลาสวาย (Pangasianodon spp.) 

และกลุมที่ 2 มีขนาดอัลลีล 154-166 bp ซ่ึงเปนกลุมของปลาโมงและปลาเทโพ (Pangasius spp.)  

ไพรเมอร PSP-G 520 ขนาดอัลลีลของปลาสวายเทากับ 94 bp และขนาดอัลลีลปลาบึกเทากับ 

118 bp ปลาโมงมีขนาดอัลลีลระหวาง 164-192 bp ในขณะที่พบวา ปลาเทโพไมเกิดผลผลิตพีซีอาร 
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ไพรเมอร PG-9 มีขนาดไมโครแซทเทลไลทที่แยกปลาไดเปน 2 กลุม โดยขนาดอัลลีลของปลา

สวายมีขนาดเล็กที่สดุ คือระหวาง 192-194 bp ในขณะที่กลุมของปลาบึก ปลาโมงและปลาเทโพมี

ขนาดอัลลีลระหวาง 202-222 bp  

 

a.  b.  

c.  

 

 

d.  
 

e.       f.   

ภาพที่ 1 รูปแบบและขนาดของอัลลีลในไมโครแซทเทลไลทที่ตําแหนง PSP-G 509(a), PSP-G 505(b), 

PSP-G 427(c), PG-9(d), PSP-G 475(e) และ PSP-G 520(f) ที่ใชในการแยกชนดิปลาบึก 

(ตัวอยางที ่11-15: Pangasianodon gigas) สวาย (ตัวอยางที ่16-20: Pangasianodon 

hypophthalmus) เทโพ (ตวัอยางที่ 1-5: Pangasius larnaudii)  และโมง (ตัวอยางที ่6-10: 

Pangasius bocourti)  เปรียบเทียบกับเครื่องหมายดีเอ็นเอมาตรฐาน (M: marker) 
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ตารางที่ 2 ขนาดอัลลีลของปลาที่นํามาใชศึกษาแตละชนิด เมื่อทดสอบดวยไพรเมอรท่ีคัดเลือกเพื่อทํา

คูมือในการจําแนกชนดิ 

  Product size range(bp) 

Primer Pl Pb Pg Ph 

PSP-G 509 154-162 154-166 170-216 176-220 

PG-9 202-222 202-214 204-210 192-194 

PSP-G 427 144-178 n/a 144-176 102-138 

PSP-G 505 146-188 160-232 154-158 174-220 

PSP-G 475 84-118 n/a n/a 146 

PSP-G 520 n/a 164-192  118 94  

 

คูมือการจําแนกชนดิพันธุ 

ขั้นตอนการจําแนกชนดิเริ่มจากการทดสอบดวยไพรเมอร PSP-G 509 และพิจารณาขนาดของ

ไมโครแซทเทลไลทที่ได ซึ่งจะสามารถแยกตัวอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมของปลาสวายและปลา

บึก (Pangasianodon spp.) มีขนาดอัลลีล 170-220 bp กบักลุมของปลาโมงและปลาเทโพ (Pangasius 

spp.) มีขนาดอัลลีล 154-166 bp จากนั้นแยกกลุมของปลาบึกและปลาสวายออกจากกันโดยใชไพรเมอร 

PG-9 ซึ่งปลาสวายจะมีไมโครแซทเทลไลทขนาดเล็กกวา (192-194 bp) และปลาบึกจะมีขนาดอัลลีล

ใหญกวา (204-210 bp) และอาจใชไพรเมอร PSP-G 427 และไพรเมอร PSP-G505 เพื่อชวยในการยนืยัน 

โดยขนาดของไมโครแซทเทลไลทสําหรับไพรเมอร PSP-G 427 อัลลีลของปลาสวายจะมีขนาด 102-138 

bp ซึ่งเล็กกวาปลาบึก (144-176 bp) และขนาดของไมโครแซทเทลไลทไพรเมอร PSP-G505 อัลลีลปลา

สวายจะมีขนาด 174-220 bp ซึ่งใหญวาปลาบึก (154-158 bp) สวนกลุมปลาโมงและปลาเทโพ สามารถ

แยกปลาสองชนิดนี้ออกจากกนัไดโดยใช ไพรเมอร PSP-G 475 และ PSP-G 520 เมื่อใชไพรเมอร PSP-

G 475 ทดสอบ จะพบวาผลของปลาโมงจะไมปรากฏผลผลิตพีซีอารในขณะท่ีเมื่อใชไพรเมอร PSP-G 

520 จะพบวาปลาเทโพจะไมปรากฏผลผลิตพีซีอาร  จากผลการศกึษาสามารถนํามาสรางคูมือจําแนก

ชนิดแบบสองทาง ไดดังนี ้

a Test PSP-G 509 product sizes=170-220 bp…………………….……..……...….1 [Pg and Ph] 

b Test PSP-G 509 product sizes=154-166 bp…………………………………...….2 [Pl and Pb] 

1 

 

Test PG-9 product sizes= 204-210 bp/Test PSP-G 427 product size=144-176 bp/ 

Test PSP-G 505 product size=154-158 bp............................................................….……….Pg 

1 

 

Test PG-9 product sizes= 192-194 bp/Test PSP-G 427 product size=102-138 bp/ 

Test PSP-G 505 product size=174-220 bp….....................................................….....……....Ph 

2 Test PSP-G 475 product sizes=84-118/ Test PSP-G 520 no product……………….………..Pl 

2 Test PSP-G 475 no product / Test PSP-G 520 product sizes=164-192......….………….…...Pb 
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ผลการทดสอบตัวอยางปลาจากแหลงตางๆ 

1. ตัวอยางปลาจากฟารมจังหวัดนครปฐม 

ในการทดสอบนี้ นําตัวอยางครีบและชิ้นเนื้อปลาตัวอยางจากฟารมจังหวัดนครปฐม (MK) มา

ทดสอบตามขั้นตอน โดยเริ่มทดสอบดวย PSP-G 509 พบวาปลาตัวอยางมีขนาดอัลลีลอยูในกลุมของบกึ

และสวาย (ขนาดอัลลีล 180-198 bp) (ภาพที่ 2a) จากนัน้ทดสอบดวยไพรเมอร PG-9 พบวาผลที่ไดมี

ขนาดอัลลีล 194 bp ซึ่งระบุวาเปนปลาสวาย (ภาพที ่ 2b ศรชี้) และเมื่อทําการทดสอบเพิ่มเติมดวยไพร

เมอร PSP-G 427 และ PSP-G 505 สามารถยืนยันไดวาปลาที่นํามาทดสอบนั้นเปนปลาสวาย เนื่องจากมี

ขนาดอัลลีลอยูในขอบเขตของปลาสวาย (ขนาดอัลลีล 102-130 bp และ 182-214 bp ตามลําดับ) (ภาพที่ 

2c และ 2d)  

 

a.  

b.  

c.  
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d.  

ภาพที่ 2 รูปแบบและขนาดของอัลลีลในไมโครแซทเทลไลทตําแหนง PSP-G 509 (a), PG-9 (b), PSP-

G427 (c) และ PSP-G 505 (d) จากการวิเคราะหตัวอยางจากฟารมจังหวัดนครปฐม(ตัวอยางที ่

21-30), Pangasius larnardii (ตัวอยางที่ 1-5), Pangasius bocourti (ตัวอยางที่ 6-10), 

Pangasianodon gigas (ตัวอยางที่ 11-15), Pangasianodon hypophthalmus (ตัวอยางที ่16-20)   

 

2. ตัวอยางปลาจากฟารมและโรงงานในจังหวัดนครพนม  

ผลการทดสอบตัวอยางครีบและชิ้นเนื้อปลาจากฟารม และโรงงานในจังหวดันครพนม (ภาพที ่

3 ตัวอยางที่ 21-42) เมื่อทดสอบตัวอยางดวยไมโครแซทเทลไลทที่ตําแหนง PSP-G 509 พบวาตัวอยางที่

นํามาทดสอบมีขนาดอัลลีล 156-210 bp (ภาพที่ 3a) แสดงวาเปนลูกผสมจากปลาทั้งสองกลุม และเมื่อ

นํามาทดสอบดวย PSP-G 427 พบวา ตัวอยางทั้งหมดมีเพียง 1 อัลลีลขนาดระหวาง 100-122 bp ซึ่งอยูใน

ขอบเขตของปลาสวาย (ภาพที ่3b) และเมื่อทดสอบดวย PG-9 ตัวอยางทั้งหมดปรากฏแถบอัลลีล 2 แถบ 

(heterozygous)และ ซ่ึงอยูในขอบเขตของปลาสวายคือมีขนาดอัลลีล 194 bp (ภาพที่ 3c ศรชี้) และโมงซึ่ง

มีขนาดอัลลีล 202-212 bp ตามลําดับ จึงสรุปไดวาตัวอยางจากฟารมและโรงงานจังหวดันครพนมที่นํามา

ทดสอบเปนปลาลูกผสมของสวายและโมง  

 

a.  
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b.   

c.   

ภาพที่ 3 รูปแบบและขนาดของอัลลีลในไมโครแซทเทลไลทตําแหนง PSP-G509 (a), PSP-G 427 (b) 

และ PG-9 (c) จากการวิเคราะหตัวอยางปลาจากฟารม (ตัวอยางที่ 21-25) และโรงงานจาก

จังหวัดนครพนม (ตัวอยางที่ 26-42), Pangasius larnardii (ตัวอยางที่ 1-5), Pangasianodon 

gigas (ตัวอยางที่ 6-10), Pangasius bocourti (ตัวอยางที่ 11-15), Pangasianodon 

hypophthalmus (ตัวอยางที่ 16-20) 

 

3. ตัวอยางปลาจากโรงงานประเทศเวียตนาม  

ผลการทดสอบตัวอยางปลาจากโรงงานประเทศเวียตนาม (ภาพที่ 4 ตัวอยางท่ี 21-30) ตาม

ขั้นตอนพบวาผลจากการทดสอบดวยไพรเมอร PSP-G 509 แสดงขนาดอัลลีลอยูในกลุมของบกึและ

สวาย (ขนาดอัลลีล 174-204 bp) (ภาพที่ 4a) และเมื่อทดสอบดวยไพรเมอร PG-9 พบวาผลที่ไดมี

ขนาดอัลลีล 194 bp ซ่ึงอยูในกลุมของสวาย (ภาพที่ 4b) และทําการทดสอบเพื่อยืนยันดวยไพรเมอร 

PSP-G 427 และ PSP-G 505 พบวามีลักษณะและขนาดอัลลีลอยูในขอบเขตของสวาย โดยขนาดอัลลีล 

102-122 bp และ174-204 bp ตามลําดับ (ภาพที่ 4c และ 4d ) จึงสรุปไดวาตัวอยางปลาจากโรงงาน

ประเทศเวียตนามเปนปลาสวาย ในขณะที่ตวัอยางปลาสวายโมงจะแสดงลักษณะอัลลีลของปลาโมงดัง

ตัวอยางที่ 31-40 (ภาพที่ 4a, 4b และ 4d  ศรชี้) 
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a.  

b.  

c.  

d.  

ภาพที่ 4 รูปแบบและขนาดของอัลลีลในไมโครแซทเทลไลทตําแหนง PSP-G 509 (a), PG-9 (b), PSP-G 

427 (c) และ PSP-G 505 (d) จากการวิเคราะหตัวอยางปลาจากโรงงานประเทศเวียตนาม

(ตัวอยางที่ 21-30) และปลาสวายโมง (ตัวอยางที่ 31-40),  Pangasius larnardii (ตัวอยางที่ 1-5), 

Pangasius bocourti (ตัวอยางที่ 6-10), Pangasianodon gigas (ตัวอยางที่ 11-15), 

Pangasianodon hypophthalmus (ตัวอยางที่ 16-20)  ศรชี้ลักษณะ heterozygous ลูกผสมสวาย

โมงที่มีอัลลีลเหมือนปลาโมง 
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4.  ตัวอยางปลาจากฟารมนครสวรรค  

ผลการทดสอบปลาจากฟารมนครสวรรค (ภาพที่ 5 ตัวอยางที่ 21-25) โดยใช PSP-G 509 พบวา

ขนาดอัลลีลอยูในกลุมของบกึและสวาย (178-190 bp) ดังภาพที่ 5a  ในขณะที่ PSP-G 427 ทดสอบพบวา

ตัวอยางที่ 22 เปนปลาลูกผสมของปลาบึกและปลาสวาย เนื่องจากพบ heterozygous ที่ขนาดอัลลีลเปน

ทั้งอัลลีลของบึกและสวาย (ขนาด 152 กับ 106 bp) แตตัวอยางปลาตัวที่ 21 แสดงอัลลีลของสวาย (106 

bp) และตัวอยางที่ 25 แสดงอัลลีลของบึก (ขนาด 158 กับ 176 bp)  ดังภาพที่ 5c เมื่อตรวจสอบดวย PG 9 

พบวาปลาตัวอยางที่ 24  และ 25  เปน heterozygous ท่ีมีขนาดอัลลีลของทั้งบึกและสวาย (ขนาด 194 กับ 

210 bp)  แสดงใหเห็นวาเปนลูกผสมแนนอนเชนกัน (ภาพที่ 5b) แตตัวอยางที่ยังมีปญหาคือ ตัวอยางที ่

21 และ 23 ซึ่งปลาตัวอยางที่ 21 แสดงอัลลีลของสวาย ในทั้งตําแหนง PSP-G 427 และ PG-9 (ขนาด 106  

และ 194 bp)  สวนตัวอยางที่ 23 แสดงอัลลีลของปลาสวายในตําแหนง PG 9 (ขนาด 194 bp)  และพบอัล

ลีลของปลาบึกในตําแหนง PSP-G 427 (ขนาด 144 bp) เมื่อนําไปทดสอบดวยไพรเมอร PSP-G 505 ซึ่ง

นํามาใชเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการชวยยืนยนั พบวา ตัวอยางที่ 22 กับ 23 เทานั้นที่แสดงอัลลีลเปน 

heterozygous คือมีทั้งอัลลีลของบึกและสวาย (ขนาด 156 กับ 214 และ 156 กับ 180  bp)  สวนตัวอยาง

อื่นๆที่เหลือ อัลลีลมีขนาดอยูในขอบเขตเปนสวาย (ขนาด 180-214 bp)  (ภาพที่ 5d) จากผลขางตนจึง

สามารถระบุไดวาปลาตัวอยางที ่22, 23, 24, 25 เปนลูกผสมระหวางบึกและสวาย แตตวัอยางที่ 21 นั้นยัง

ระบุไมไดวาเปนลูกผสม เพราะเมื่อทดสอบดวย PSP-G 505, PSP-G 427 และ PG-9 พบอัลลีลท่ีเปนปลา

สวายเทานั้น อยางไรก็ตาม เนื่องจากตัวอยางที่ไดมาจากปลากลุมเดียวกนัจึงสันนษิฐานไดวา ตัวอยาง

ปลาชุดนี้นาจะเปนลกูผสมที่ไดรับการผสมกลับ (backcross) กับปลาสวาย จึงทําใหแสดงออกในสวน

ของอัลลีลของปลาสวายมากกวาซึ่งสอดคลองกับพันธุประวัติวา ปลาดังกลาวเปนปลาที่มีการผสมแบบ 

backcross คือ ผสมระหวางบิ๊กหวายกับปลาสวาย ทําใหพบอัลลีลเฉพาะของปลาสวายเพียงแบบเดียวได  

 

a.  
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b.  

c.  

d.  

ภาพที่ 5 รูปแบบและขนาดของอัลลีลในไมโครแซทเทลไลทตําแหนง PSP-G 509 (a), PG-9 (b), G427 

(c) และ PSP-G 505 (d) จากการวิเคราะหปลาจากฟารมนครสวรรค (ตัวอยางที่ 21-25), 

Pangasius larnardii (ตัวอยางที่ 1-5), Pangasius bocourt (ตัวอยางที่ 6-10), Pangasianodon 

gigas (ตัวอยางที่ 11-15), Pangasianodon hypophthalmus (ตัวอยางที่ 16-20)  

 

สรุปและวิจารณผลการศกึษา 
 

การจําแนกชนิดปลาและลูกผสมสามารถกระทาํไดโดยใชเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซท

เทลไลทดีเอ็นเอ โดยการเลือกใชไพรเมอรที่สามารถเพิ่มสารพันธุกรรมในปลาไดหลายๆ ชนดิ และให

ขนาดอัลลีลของไมโครแซทเทลไลทที่ตางกัน หรือใหผลแตกตางกันในลกัษณะที่มีผลผลิตพีซีอาร

หรือไมมีก็ได การวิเคราะหอาจมคีวามจําเปนตองใชเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลทหลายๆ 

ตําแหนงประกอบกัน กอนหนานี้มีการศึกษาโดยใชเทคนคิอิเล็กโตรโฟรีซีส ในการแยกชนิด และชวย

ทดสอบการปนเปอนทางพันธกุรรมของปลาสกุลปลานิลท่ีพบวามีการผสมขามชนิดในธรรมชาติ ซึ่ง

ลูกผสมเหลานั้นมีลักษณะตางๆกันตามสัดสวนของพนัธุกรรมที่ไดรับจากปลาแตละชนิด จนไมอาจ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



ตรวจสอบไดโดยการศึกษาจากลักษณะภายนอก แตจากการศึกษาลักษณะโปรตีนและเอนไซมบางชนิด

ดวยเทคนิคอิเลคโตรโฟรีซีส ทําใหแยกไดวาปลาตัวนัน้มพีันธุกรรมของปลาชนิดอื่นปะปนหรือไม เชน 

การใชแถบเอนไซมท่ีควบคุมโดยยีน LDH-1* และ sMDH-2* ศึกษาการปนเปอนพันธกุรรมปลาดกุยักษ

ในธรรมชาต ิ (อุทัยรัตน, 2543; Na-Nakorn et al, 2004) การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาจากเครื่องหมาย

พันธุกรรมไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ (microsatellite DNA marker) ซึ่งใชการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดย

ปฏิกิริยา พีซีอาร PCR (Polymerase Chain Reaction) เปนเทคนิคที่มขีอดีคือ ทําใหสามารถศึกษาไดแม

จะมีตัวอยางดีเอ็นเอเพียงจํานวนนอยหรือมีคุณภาพไมดีนกั นับเปนเทคนคิที่มีประสิทธิภาพสูง ใชเวลา

ในการวิเคราะหประมาณ 2-3 วันและใชงบประมาณไมมาก และไมทําใหปลาไดรับอนัตรายอกีดวย 

นอกจากนั้น ปจจุบนัมีการเผยแพรรายละเอียดของไพรเมอรในปลาชนิดตางๆ จํานวนมากซึ่งสามารถ

นํามาใชในการทดสอบไดทันที อยางไรก็ตาม ไมโครแซทเทลไลทมีขอเสียตรงที่จําเปนตองมีการ

ทดสอบไพรเมอรจํานวนมาก และบางครั้งอาจจําเปนตองพัฒนาไพรเมอรขึ้นใหมซ่ึงเปนงานที่ใช

คาใชจายสูง  

ผลจากการศกึษาครั้งนี้สามารถนําไปใชไดจําแนกชนดิปลาในวงศปลาสวายทั้ง 4 ชนิด และ

ลูกผสมของปลาดังกลาวที่นํามาใชทดสอบ อยางไรก็ตาม การจําแนกปลาลูกผสมที่เกิดจากการผสมปลา

มากกวา 2 ชนิดพันธุ หรือมกีารผสมกลับ (back-cross) หรือปลาลูกผสมในรุนตอๆไป จําเปนตอง

วิเคราะหในตวัอยางจํานวนมาก และใชเครื่องหมายพนัธุกรรมไมโครแซทเทลไลทหลายๆตําแหนง

ประกอบกนัเพื่อความแมนยําในการระบุชนิดพนัธุที่นํามาผสมขาม 
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