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บทคัดยอ 

การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอจํานวน 10 
ตําแหนง จากปลาเสือตอลายใหญ และปลาเสือตอลายเล็กซ่ึงเปนปลาหายากและใกลสูญพันธุ ของไทย
โดยวิธี สรางหองสมุดจีโนมและคัดเลือกดวย ตัวตรวจสอบไมโครแซทเทลไลท  ไดแก  (GACA)9, 
(GATA)9, (AAAT)9, (GATG)9,(CAA)14 (CA)20, (GT)5, (ATT)14, (CT)15 และ (AAG)  ทําการทดสอบใน
ตัวอยางปลาชนิดละ 8 ตัวอยางจากโรงเพาะฟก พบวาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลทดีเ อ็น
เอ ท้ัง 10 ตําแหนง ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถใชไดในปลาท้ังสองชนิด ไดแก DP01 DP14 DP26 DP27 
DP31 DU01 DU02 DU03 DU06 และ DU14 มีจํานวนอัลลิลตอตําแหนงระหวาง 1-10 อัลลิล มีคา
เฮทเทอโรไซโกซิตีระหวาง 0.00-1.00 สามารถนําไปใชท้ังในการศึกษาพันธุศาสตรประชากร และกา ร
ประเมินขนาดประชากรสืบพันธุในการเพาะเลี้ยงและแหลงน้ําธรรมชาติ นอกจากนี้ไพรเมอรท่ี
พัฒนาข้ึนสามารถนํามาประยุกตใชในการจําแนกชนิดปลา ท้ังสองชนิด  ในกรณีท่ีลักษณะทาง
อนุกรมวิธานแยกไมได 
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Abstract  

 

Development of 10 polymorphic microsatellite primers from the genomic 
DNA libraries of Siamese Tiger Perch (Datnioides pulcher (Kottelat, 1998)) and 
Datnioides undecimradiatus (Roberts & Kottelat, 1994) using random clones from a 
small genomic library using (GACA)9, (GATA)9, (AAAT)9, (GATG)9,(CAA)14 (CA)20, (GT)5, 
(ATT)14, (CT)15 and (AAG) probe. The potential use of these primers was analyzed on 8 
sample individuals of each species obtaining from hatchery stocks. The resulted 
indicated the number of alleles ranged from 1 to 10 alleles/locus while 

heterozygosity ranged from 0.00 to 1.00. All 10 primer pairs (DP01 DP14 DP26 DP27 
DP31 DU01 DU02 DU03 DU06 and DU14) were amplified the DNA of both         
D. undecimradiatus and D. microlepis Therefore, these markers can be used for 
population genetic studies and for the assessment of true effective breeding 
population sizes in aquaculture stocks and natural water. Furthermore, several 
primers exhibited size differentiation between the two speceies which can be used 
as alternative taxonomic tool for identifying the two species when their taxonomic 
characters cannot be clearly identified. 
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ความสําคัญและท่ีมา  
ปลาเสือตอเปนปลาน้ําจืดท่ีพบแพรกระจายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก ไทย กัมพูชา 

อินโดนีเซีย เปนตน   ในปจจุบันประชาชนนิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงาม ไดรับความนิยมติดอันดับ ตนๆ
ของปลาสวยงามท่ีนักเลี้ยงปลาใหความสนใจ เนื่องจากมี รูปรางและมีสีสัน สวยงาม  ประกอบกับ เปน
ปลาหายากและใกลสูญพันธุ ทําใหมีราคาสูง   สงผลใหปลาเหลานี้ ถูกจับข้ึนมาขายเปนจํานวนมาก  
เปนการเรงใหปริมาณปลาเสือตอในธรรมชาติลดนอยลงกวาในอดีต   

 เม่ือกลาวถึงปลาเสือตอมักจะหมายความรวมถึงปลาในสกุล Datnoides 2 ชนิด คือ ปลาเสือ
ตอลายใหญ  (D. pulcher (Kottelat, 1998)) และปลาเสือตอลายเล็ก (D. undecimradiatus 
(Roberts & Kottelat, 1994))  ซ่ึงมีความแตกตางกันท่ีปลาเสือตอลายเล็ก หัวมีสวนลาดกวา เกล็ดมี
ขนาดใหญกวา และ แถบดําท่ี พาดลําตัว แคบกวาของปลาเสือตอลายใหญ  (Vidthayanon, 2008)  
(ภาพท่ี 1) ปลาเสือตอลายใหญในประเทศไทยเคยพบชุกชุมในลุมน้ําเจาพระยาโดยเฉพาะในบึง
บอระเพ็ด แตปจจุบันไมมีรายงานพบมานาน และเขาใจวาสูญพันธุไปจากธรรมชาติแลว  สวนปลาเสือ
ตอลายเล็ก  ในประเทศไทย พบในแมน้ํา มูลตอนลางและแมน้ํา โขง พบมากท่ีแถบจังหวัดหนองคาย  
และนครพนม เนื่องจากปลาเสือตออยูในภาวะท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุ  กฎหมายจึงไดกําหนดใหจัดอยู
ในบัญชีสัตวปาคุมครองชนิดท่ีเพาะพันธุได ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ .ศ. 2535  
และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดข้ึนบัญชี ใหปลาเสือตอลายใหญ
จัดเปนสัตวน้ําท่ีอยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ อยางยิ่ง (critically endangered) และจัดปลาเสือตอ
ลายเล็กไวในสถานภาพ มีแนวโนมใกลสูญพันธุ  (vulnerable) ตามเง่ือนไขของ IUCN Redlist of 
Threatened Species (version 2012.1) (Vidthayanon, 2011; Biard, 2011) ปลาเสือตอท้ัง 2 
ชนิดท่ีพบเห็นกันอยูในปจจุบันสวนใหญมาจากการนําเขาจากตางประเทศเกือบท้ังหมด โดยเฉพาะ
จากประเทศกัมพูชา และอินโดนีเซีย    

ความรูทางพันธุศาสตรประชากรของสัตวน้ํามีความจําเปนตอการบริหารจัดการทรัพยากร
สัตวน้ําอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะในชนิดพัน ธุท่ีมีการแพรกระจายจํากัดและมีวคาม
เสี่ยงตอการสูญพันธุสูง  ในปจจุบัน เครื่องหมายพันธุกรรมชนิด ไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ สามารถ
นํามาใช ในการศึกษาพันธุศาสตรประชากร ท่ีมีประสิทธภาพสูง  และไดมีการศึกษาปลาน้ําจืดหลาย
ชนิด เชน ปลานิล Oreochromis niloticus (Lee and Kocher, 1996), ปลาดุกยักษ Clarias 
gariepenus (Galbusera et al., 1996), ปลาดุกอุย Clarias macrocephalus (Na-nakorn et 
al., 1999) ปลาไน Cyprinus carpio (Aliah et al., 1999), ปลากดเหลือง  Mystus nemurus 
(Usmani et al., 2001), ปลาตะเพียนขาว  Puntius gonionotus (Kamonrat et al., 2002), ปลา
กัด (สุดาวัลย และอุทัยรัตน, 2546), Labeo rohita (Das et al., 2005), ปลาบึก Pangasianodon 
gigas (Na-nakorn et. al., 2006), ปลาบูทราย (นภาพร และคณะ , 2551) ปลากดแกว 
Hemibagrus wyckioides และปลาหมอไทย  Anabas testudineus (Kamonrat et al., 2010) 
เปนตน แตยังไมมีการพัฒนาไพรเมอรท่ีใชสําหรับตรวจวิเคราะหความผันแปรไมโครแซทเทลไลทดีเอ็น
เอสําหรับปลาเสือตอลายใหญ  และปลาเสือตอลาย เล็ก 

การศึกษาครั้งนี้จึงไดพัฒนาไพรเมอรสําหรับไมโครแซทเทลไลท ในปลาเสือตอลายใหญและ
ลายเล็ก เพ่ือการศึกษาพันธุศ าสตรประชากร การจําแนก ชนิดและ ประชากร และประเมินความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของปลาในธรรมชาติ และโรงเพาะฟก  การตรวจสอบพอแมพันธุ และเปน
ขอมูลประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรและการอนุรักษแหลงพันธุกรรมใน และนอกถ่ินท่ีอยูอาศัย 



(in situ and ex-situ conservation) วางแผนการคัดเลือก และแลกเปลี่ยนพอแมพันธุระหวางโรง
เพาะฟกอีกดวย นอกจากนี้สายดีเอ็นเอตั้งตนสําหรับการวิเคราะหชนิดพันธุหนึ่งอาจนําไป ประยุกตใช
กับชนิดพันธุ อ่ืนๆ ท่ีมีวิวัฒนาการใกลเคียงกันได (cross-species amplification) (Kamonrat et 
al., 2008) 

 

  

             
ภาพท่ี 1 ภาพปลาเสือตอลายใหญ (Datniodes pulcher (Kottelat, 1998)) (ซาย) และปลาเสือตอ

ลายเล็ก (Datnioides undecimradiatus (Roberts & Kottelat, 1994)) (ขวา) 
            ท่ีมา:  http://www.arkive.org/datnioides/ และ ปรับปรุงจาก www.youfish.com 

 
วัตถุประสงค 

พัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอสําหรับ การศึกษาพันธุศาสตร
ประชากรและการจําแนกชนิดพันธุในปลาเสือตอลายใหญและปลาเสือตอลายเล็ก  

 

วิธีการศึกษา 

พัฒนาไพรเมอรสําหรับการศึกษาความผันแปรของไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอตําแหนงตางๆ 
ในปลาเสือตอลาย ใหญ และปลาเสื อตอลายเล็ก ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนตางๆ คือ สกัดดีเอ็นเอ , ตัด  
ดีเอ็นเอ, สราง library, คัดเลือกโคลนท่ีตองการใชโดยวิธี  colony hybridization, หาลําดับเบส การ
ออกแบบ primer และการทดสอบหาสภาวะท่ีเหมาะสมตอการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอโดยกระบวนการ
พีซีอาร  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ตัวอยางปลาเสือตอ 
ตัวอยางปลาเสือตอลายใหญ และตัวอยางปลาเสือตอลายเล็ก จํานวนชนิดละ 8 ตัวอยาง ไดรับ

ความอนุเคราะหจากศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท ดําเนินการรวบรวมตัวอยางครีบ และ
เก็บรักษาไวในเอทานอล 99.99% (absolute ethanol) บันทึกขอมูลของตัวอยางในระบบฐานขอมูล 



เพ่ือควบคุมการเก็บฝากและสืบคนของธนาคารเชื้อพันธุสัตวน้ํา สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ประมงน้ําจืด สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  กรมประมง แลวเก็บรักษาไวในตูควบคุมอุณหภูมิต่ํา
จนกวาจะวิเคราะหตัวอยาง 
 
การพัฒนาไพรเมอร 

การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ  คือ ออกแบบ ไพรเมอรท่ีจําเพาะใน
แตละตําแหนงของไมโครแซทเทลไลทท่ีพบโดยวิธีสรางหองสมุดจีโนม (enriched-genome DNA 
library) ของปลาเสือตอลายใหญและลายเล็กชนิด ประกอบดวยข้ันตอนตางๆ คือ 

1. Genomic DNA preparation เริ่มจากการสกัดดีเอ็นเอ จากเนื้อเยื่อปลาเสือตอลาย
ใหญและลายเล็ก ชนิดละ 1 ตัวอยาง โดยวิธี Phenol chloroform extraction ซ่ึงดัดแปลงจากวิธี
ของ Taggard et al. (1992) โดยทําการตัดแบงสวนของเนื้อเยื่อปลา ตามปริมาณท่ีตองการ 
(ประมาณ 50 mg) บดเนื้อเยื่อใหละเอียด  นําไปใสใน 10 ml extraction buffer (100 mM Tris-Cl, 
pH 8; 250 mM NaCl; 1 % SDS และ 100 ug/ml Proteinase K บมไวท่ีอุณหภูมิ 55 °C เปนเวลา 
2 ชั่วโมง เติม buffered phenol/ chloroform/ isoamyl alcohol (25:24:1) 10 ml แลวคอยๆ
เขยาใหเขากันเบาๆเปนเวลาประมาณ 10 นาที หลังจากนั้นนําไปหมุนเหวี่ยงท่ีความเร็ว 5000x g 
เปนเวลา 10 นาที ดูดสวนใสดานบนใสหลอดใหม  เติม chloroform/ isoamyl alcohol (24:1) 10 
ml เขยาเบาๆใหเขากันประมาณ 20 นาที แลวนําไปหมุนเหวี่ยงท่ีความเร็ว 5000x g เปนเวลา 10 
นาที หลังจากนั้นก็ดูดสวนใสดาน บนใสหลอดใหมแลวทําซํ้าข้ันตอนนี้อีกครั้ง  เติม 95 % ethanol ท่ี
แชเย็น 20 ml ลงไปผสมกับสวนใสท่ีได ตะแคงหลอดไปมา หลังจากนั้นก็ท้ิงสวนใสไปเหลือแตกอนดี
เอ็นเอ (ถาไมเห็นกอนดีเอ็นเอ ใหนําหลอดดังกลาวนี้ไปแชเย็นท่ีอุณหภูมิประมาณ - 40°C ประมาณ 1 
ชั่วโมง หลั งจากนั้นก็หมุนเหวี่ยงท่ีความเร็วรอบ 14000x g เปนเวลา 20 นาที) ตอมาเติม 70 % 
ethanol 500 ml ตั้งไวท่ีอุณหภูมิหองประมาณ 10 นาที นําไปหมุนเหวี่ยงท่ีความเร็วรอบ 14000x g 
เปนเวลา 5 นาที เทสวนใสดานบนท้ิงและปลอยใหตะกอนดีเอ็นเอแหงเอง จากนั้นละลายดีเอ็นเอด วย 
TE buffer (10 mM Tris-Cl, pH 8; 1 mM EDTA,pH 8) 500 ul และนําไปไวท่ีอุณหภูมิ 50-60 °C 
จนดีเอ็นเอละลายหมด 

2. ตัดดีเอ็นเอ (DNA fragment preparation and Adaptor ligated)  
นํา Genomic DNA ประมาณ 250 ng มายอยดวยเอนไซมตัดจําเพาะ Rsal พรอมท้ัง

ทําปฏิกิริยาการตอปลายดีเอ็นเอดวย MluI-Adaptor โดยเอนไซม T4 ligase แลวทําปฏิกิริยากันท่ี   
37 oC เปนเวลา 2 ชั่วโมง เพ่ิมปริมาณชิ้น DNA ดวยปฏิกิริยา Polymerase Chain Reaction 
จากนั้นนํามาหาขนาด DNA ท่ีไดโดยการทํา electrophoresis ใน 1% agarose gel โดยข้ันตอนนี้
จะเห็นดีเอ็นเอเปนแถบยาวขนาดประมาณ  500 bp (200-1,200 bp) 

3. Enrichment  
Hybridized DNA ท่ีผานกระบวนการในขอ 2 โดย denature ท่ี 95 oC เปนเวลา 5 

นาที จากนั้นแยกชิ้นดีเอ็นเอท่ีมีขนาดความยาวมากกวา 500 bp ออกจากเจล โดยใช Hybond N+ 
Membrane ซ่ึงมี bound oligonucleotides โดย Probe ท่ีใชคัดเลือกมีท้ังหมดจํานวน 10 ชนิด 
คือ (GACA)9, (GATA)9, (AAAT)9, (GATG)9,(CAA)14 (CA)20, (GT)5, (ATT)14, (CT)15 และ (AAG)14  
ซ่ึงมีประจุบวกเปนตัวดัก แลวลางดวย 2xSSC 5 ครั้ง และ ลางดวย 0.5xSSC 2 ครั้ง เพ่ือกําจัด DNA 
สวนท่ีไมตองการบางสวนท่ีติดมาทําใหดีเอ็นเอสะอาด  



4. สราง library (Library construction) โดยนําดีเอ็นเอท่ีไดเชื่อมตอกับเวคเตอร 
pGEM-T Easy vector (Promega) บมท่ี 4 °C เปนเวลา 1 คืน หลังจากนั้นทําการ Transformation 
ดวยวิธี electroporation โดยใช E. coli สายพันธุ JM 109 เปน host แลวเลี้ยงบนอาหารแข็งท่ีเปน 
selective media (amplicilin 100 ug/ml, IPTG 100 uM x-gal 40 ug/ml) ท่ีอุณหภูมิ 37 °C 
เปนเวลา 1 คืน 

5. คัดเลือกโคลน ท่ีมีไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอจากหองสมุดจีโนม โดยวิธี Blue-white 
colony โดย เลือกโคโลนีสีขาวซ่ึงมีไมโ ครแซทเทลไลทดีเอ็นเอไป  amplification โดยใช ชุด 
TempliPhi plasmic amplification (GE Healthcare) บมท่ี 30°C นาน 16 ชั่วโมง  

6. หาลําดับเบส (Sequencing) สกัดดีเอ็นเอของพลาสมิดลูกผสมท่ีคัดเลือกไว ดวยวิธี 
rapid alkaline extraction (ดัดแปลงจาก Sambrook and Russell, 2001) หาลําดับเบสจาก PCR 
product โดยใช dye terminator cycle sequencing และวิเคราะหผลดวย ABI PRISM 377 DNA 
sequencer (Macrogen)  

7. ออกแบบ primer (Primer design) ทําการเลือกสายดีเอ็นเอท่ีมีไ มโครแซทเทลไลท
ดีเอ็นเอแตละตําแหนงจะตองมีจํานวนของชุดเบสซํ้าม ากกวาหรือเทากับ 6, 4 และ 3 สําหรับได- , 
ไตร- และเตตระนิวคลีโอไทด ตามลําดับ  (Stalling et al., 1991) มาออกแบบไพรเมอรโดยใช
โปรแกรมผานทาง  http://www-genome.wi.mit.edu/genome_software/other/primer3.html 
(Rozen Skaletzky, 2000) โดยกําหนดใหสวนท่ีเปนไพรเมอรอ ยูหางจากสวนท่ีเปน  SSR ประมาณ 
30-50 เบส หรือในดีเอ็นเอบางสายสั้นกวาแตตองไมสั้นกวาความยาวของไพรเมอร  และในบริเวณนั้น
ไมพบเบสท่ีเรียงตัวซํ้าเกิน 3 ตัวโดยเฉพาะเบส  A และ T ตองมีคา melting temperature อยู
ระหวาง 55-65 °C 

8. ทดสอบ primer (Primer testing)  
นําไพรเมอรท่ีออกแบบไดมาทดสอบดวยดีเอ็นเอปลาเสือตอท้ังสองชนิด โดยในปฏิกิริยา

พีซีอาร (5 ul) ประกอบดวย ดีเอ็นเอเริ่มตน 5 ng, ไพรเมอร (Forward and Reverse) สายละ 0.25 
pmol, 100 mM Tris-HCl (pH 9.0), 500 mM KCl, 1.5 mM MgCl2 , 100 uM dNTPs และ
เอ็นไซม Taq DNA polymerase 0.2 unit กําหนดโปรแกรมสําหรับเครื่องพีซีอารดังนี้ 94 °C 3 นาที 
แลวตามดวย 35 รอบของ 94 °C 30 วินาที, อุณหภูมิในการ annealing (TA) 30 วินาที และ 72 °C 
1 นาที เม่ือเสร็จสิ้นปฏิกิริยา เติม loading dye (99% formamide, 10mM NaOH, 0.1% 
bormophenol blue, 0.1% Xylene cyanol FF) ปริมาตร 5 ul แยกขนาดดีเอ็นเอดวยเทคนิค
อิเล็คโตรโฟรเรซีสบนอะคริลาไมดเจล (acrylamide gel) ในบัฟเฟอร TBE โดยใช sequenceing gel 
apparatus (Biorad, USA) ขนาด 30x40 เซนติเมตร ท่ีระดับกระแส ไฟฟา 50 วัตต เปนเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง และอานขนาดโดยเปรียบเทียบกับเครื่องหมายดีเอ็นเอมาตรฐาน (10bp DNA 
ladder; Invitrogen)  หลังจากยอมเจลดวยสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต (Cyber Gold®) และอาน
ผานเครื่องอานเจล (FluorChem 8000, Alpha Innotech Corp.) โดยในการทดสอบหาสภาวะท่ี
เหมาะสมในปฏิกิริยาพีซีอารของแตละไพรเมอร จะทําการทดสอบอุณหภูมิในการ annealing เปน
อันดับแรก หากผลผลิตพีซีอารท่ีไดไมชัดเจนจะทําการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในข้ันตอนนี้ หากยังไมพบ
สภาวะท่ีเหมาะสมอีกจะทําการปรับเปลี่ยนปริมาณของ MgCl2 และดีเอ็นเอตนแบบ ตามลําดับ  และ
ทําการคัดเลือกไพรเมอรท่ีเหมาะสมหากผลผลิตพีซีอารแสดงลักษณะเปนโพลีมอรฟค 
(polymorphism) 



การวิเคราะหขอมูล 
ศึกษาประสิทธิภาพของการพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลทดวยวิธี 

enrichment, วิเคราะหลําดับเบสของไพรเมอร, สวนประกอบในปฏิกิริยา PCR, และคํานวณคาแสดง
ความหลากหลาย ไดแก จํานวนอัลลิลตอตําแหนงของไมโครแซทเทลไลท เฮทเทอโรไซโกซิตี เปนตน  
และทดสอบ Cross-specific amplification ของไพรเมอรท่ีพัฒนาไดจากปลาเสือตอลายเล็กและเสือ
ตอลายใหญ เพ่ือประยุกตใชในการศึกษาพันธุศาสตรประชากรและการจําแนกชนิดปลาท้ังสองชนิด 
 

ผลและวิจารณผลการศึกษา 
 

การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอในปลาเสือตอ 
 

การออกแบบไพรเมอรของปลาเสือตอลายใหญ 
ในข้ันตอนการหาลําดับนิวคลีโอไทด ของปลาเสือตอลายใหญ ไดพลาสมิดลูกผสม ท่ีมีชิ้นสวน 

ดีเอ็นเอของปลาเสือตอลายใหญจํานวน  762 โคลน เม่ือทําการหาลําดับเบสแลวพบวามี 194 โคลนท่ี
มีไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ  หรือคิดเปน 28.87% ซ่ึงเม่ือสุมนําไปหาลําดับเบสจํานวน 32 โคลน 
พบวามีไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอเปนองคประกอบ จํานวน 31 ตําแหนง  การจําแน กไดเปนแบบได
นิวคลีโอไทดจํานวน 29 ตําแหนง โดยมีจํานวนชุดซํ้าของดีเอ็นเออยูระหวาง 4-21 ชุด และแบบไตรนิ
วคลีโอไทดจํานวน 1 ตําแหนงมีจํานวนชุดซํ้าของดีเอ็นเอ 3 ชุด และแบบเตตระนิวคลีโอไทดจํานวน 1 
ตําแหนง มีจํานวนชุดซํ้าของดีเอ็นเอ 5 ชุด และจากจํานวน 31 โคลนนี้สามารถนํามาออกแบบไพร
เมอรได 10 คู (ตารางท่ี 1) ซ่ึงเม่ือนําไปตรวจสอบความหลากหลายของไมโครแซทเทลไลทในปลาเสือ
ตอลายใหญจากโรงเพาะฟกซ่ึงรวบรวมจากธรรมชาติ พบวาไพรเมอร  3 คู (DP01, DP14, DP26) มี
ความหลากหลายของไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ (polymorphic) และพบ monomorphic 2 ไพร
เมอรคือ DP27 และ DP31  
 
การออกแบบไพรเมอรของปลาเสือตอลายเล็ก 

ในข้ันตอนการหาลําดับนิวคลีโอไทดของปลาเสือตอลายเล็ก ไดพลาสมิดลูกผสมท่ีมีชิ้นสวน
ดีเอ็นเอของปลาเสือตอลายเล็กจํานวน 873 โคลน เม่ือทําการหาลําดับเบสแลวพบวามี 228 (โคโลนี
ขาว) โคลนท่ีมีไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ หรือคิดเปน 26.12 % ซ่ึงเม่ือสุมนําไปหาลําดับเบสจํานวน 
32 โคลน พบวา มีไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอเปนองคประกอบ จํานวน 32 ตําแหนง  การจําแนกได
เปนแบบไดนิวคลีโอไทดจํานวน 33 ตําแหนง โดยมีจํานวนชุดซํ้าของดีเอ็นเออยูระหวาง 5-21 ชุด 
และแบบไตรนิวคลีโอไทดจํานวน 1 ตําแหนงมีจํานวนชุดซํ้าของดีเอ็นเอ 3 ชุด และจากจํานวน  32 
โคลนนี้สามารถนํามาออกแบบไพรเมอรได 10  คู (ตารางท่ี 1)  ซ่ึงเม่ือนําไปตรวจสอบความ
หลากหลายของไมโคร  แซทเทลไลทในปลาเสือตอลายเล็ก จากโรงเพาะฟกซ่ึงรวบรวมจากธรรมชาติ
พบวาไพรเมอร  4 คู (DU02, DU03, DU10, DU13) มีความหลากหลายของไมโครแซทเทลไลทดีเอ็น
เอ (polymorphic) และพบ monomorphic 1 ไพรเมอรคือ DU06  
 
 
 
 



ตารางท่ี 1  ประสิทธิภาพของการพัฒนา Microsatellite marker ดวยวิธี Enrichment 
 

Fish Species Total 
Clone 

Positive clones 
(Colony 

hybridization) 

% Clones 
Positive Microsatellite 

DNA 
Primer 

เสือตอลายใหญ 762 194 28.87 
(194/762) 

96.87 
(31/32) 

50.00 
(5/10) 

เสือตอลายเล็ก 873 228 26.12 
(228/873) 

100 
(32/32) 

50.00 
(5/10) 

 

สําหรับคูไพรเมอรท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิตพีซีอารได แตไมชัดเจน หรือเกิด แถบดีเอ็นเอท่ีไม
จําเพาะนั้น ไดทําการปรับเพ่ิมหรือลดอุณหภูมิในการ annealing และ/หรือปรับปริมาณ  MgCl2 
และดีเอ็นเอตนแบบจนไดผลผลิตพีซีอารท่ีชัดเจนข้ึน ซ่ึงลําดับนิวคลีโอไทดของคูไพรเมอร , อุณหภูมิ
ในการ annealing (TA), Clone และสวนประกอบในปฏิกิริยาพีซีอาร  แสดงในตารางท่ี 2และ3 สวน
รูปแบบอัลลิล (banding pattern) แสดงไวในภาพท่ี 2 

การศึกษาครั้งนี้นับเปนครั้งแรกของการพัฒนาไมโครแซทเทลไลทไพรเมอรสําหรับปลาเสือตอ
ลายเล็กและลายใหญ เปอรเซ็นตความสําเร็จในการพัฒนาไพรเมอรจาก positive clones ท่ีนําไปหา
ลําดับนิวคลีโอไ ทดในครั้งนี้ มีคา เทากับ 26.12-28.87% ซ่ึงสูงกวาวิธีการสรางหองสมุดจีโนมแบบ
ดั้งเดิมซ่ึงจะได positive clones ท่ีมีไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอประมาณ 0.5-10 เปอรเซ็นตเทานั้น 
(Billotte et al, 1999) 

ในรายงานนี้ไดทําการทดสอบไพรเมอรจํานวน 10 ไพรเมอร  และพบวาไมโครแซทเทลไลท 
ไพรเมอร ท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับปลาเสือตอลายใหญ มีความหลากหลายขอ งอัลลิลเทากับ  1-4 อัลลิล 
(ตารางท่ี 3) สวนปลาเสือตอลายเล็กมีความหลากหลายของอัลลิลเทากับ 1-10 อัลลิล (ตารางท่ี 2) ซ่ึง
ถือวา คอนขางต่ําเม่ือเทียบกับป ลาพ้ืนเมืองของไทยชนิดอ่ืน  เชนในปลาบูทราย ซ่ึงพบว าไมโครแซท
เทลไลท 5 ตําแหนง ท่ีพัฒนาโดย นภาพร และคณะ  (2551) มีจํานวนอัลลิลต อตําแหนง 2-14 อัลลิล  
ในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) มีจํานวนอัลลิลต อตําแหน ง 5-30 อัลลิลจากไมโครแซท
เทลไลท 3 ตําแหนง (Na-Nakorn et al., 1999) และในปลาตะเพียนขาว (Puntius gonionotus) มี
จํานวนอัลลิลต อตําแหน ง 9-30 อัลลิลใน 4 ตําแหน งของไมโครแซทเทลไลท  (Kamonrat, 1996)   
อยางไรก็ตามจํานวนตัวอยางปลาท่ีใชศึกษามีจํานวนน อย (ชนิดละ 8 ตัวอยาง) เม่ือเทียบกับในปลาบู
ทราย ปลาดุกอุย และปลาตะเพียนขาว แตใกลเคียงกับการพัฒนาไมโครแซทเทลไลทในปลาบึก ซ่ึงมี
จํานวนอัลลิลตอตําแหนงเทากับ 2-6 อัลลิลจากไมโครแซทเทลไลท 10 ตําแหนงในการทดสอบในปลา 
20 ตัวอยาง (Na-nakorn et. al., 2006) ซ่ึงการศึกษาในปลาเสือตอนี้หากมีการทดสอบในจํานวน
ตัวอยางท่ีมากข้ึนอาจพบอัลลิลใหมๆเพ่ิมมากข้ึนได  
 



ตารางท่ี 2  ลําดับนิวคลีโอไทดของคูไพรเมอร, ลําดับเบสแกน, อุณหภูมิในการ annealing (TA), และสวนประกอบในปฏิกิริยาพีซีอาร ขนาดอัลลิล จํานวนอัลลิลตอ
ตําแหนง คาเฮตเทอโรไซโกซิตี ของไมโครแซทเทลไลทท่ีพัฒนาข้ึนจํานวน 5 ตําแหนงในปลาเสือตอลายใหญ 

 
Locus ID ลําดับนิวคลีโอไทดของคูไพรเมอร ลําดับเบส

แกน 
Annealling 

Temperature 
(°C) 

Cycle MgCl2 no. of 
allele Heterozygosity 

product 
size 

Primer sequence(5’-3’) (Core 
sequence) 

(mM) 

      

DP01 F: ggatctggtgttgtagctgcacac (TC)14 60°c 40 - 4 0.75 134-150 

  R: accatgctccacagggaacca         

   DP14 F: tgcaggtccattatccagatgtgg (CA)18 60°c 40 2.25 2 0.13 138-150 

  R: accggctaacagcgccggat         

   DP26 F: cgttctctgagatttacgccagcaa (AC)16 60°c 30 - 4 0.88 138-146 

  R: ggatttgtcgaaagtgaggcactt         

   DP27 F: gcctgaaatcaagtacctgca (CA)9 60°c 30 - 1 0.00 228 

  R: ttcgccagcataaacacacccaga         

   DP31 F: cagtgcacacaatgcccacca (GT)15 60°c 40 - 1 0.00 158 

  R: ctgacgatggtgcacccaca         
      

  

 



ตารางท่ี 3  ลําดับนิวคลีโอไทดของคูไพรเมอร, ลําดับเบสแกน, อุณหภูมิในการ annealing (TA), และสวนประกอบในปฏิกิริยาพีซีอาร ขนาดอัลลิล จํานวนอัลลิลตอ
ตําแหนง คาเฮตเทอโรไซโกซิตี ของไมโครแซทเทลไลทท่ีพัฒนาข้ึนจํานวน 5 ตําแหนงในปลาเสือตอลายเล็ก  

 
Locus ID ลําดับนิวคลีโอไทดของคูไพรเมอร ลําดับเบส

แกน 
Annealling 

Temperature 
(°C) 

Cycle MgCl2 no. of 
allele Heterozygosity 

product 
size 

Primer sequence(5’-3’) (Core 
sequence) 

(mM) 

      

DU02 F: tgcaggtccattatccagatgtgg (CA)18 60°c 40 2.25 9 0.88 130-156 

  R: accggctaacagcgccggat         

   DU03 F: tgcaggtccattatccagaggt (AC)16 60°c 40 2.25 10 0.88 204-224 

  R: tcagggtgcagcagagctcca         

   DU06 F: ggtgcagcgacgtccatgct (CA)12 62°c 40 2.25 1 0.00 160 

  R: actccactgcacagccagaac            

DU10 F: aacaccctgagagcaaagtccacct (AC)15 60°c 40 - 7 0.50 112-128 

  R: gtcggtgtgttactcccgtgt            

DU13 F: tgcaggtccattatccagaggt (AC)9 55°c 40 - 8 1.00 180-198 

  R: acacagcctgaccaaagtcacctcc               

 



  
DP01 DP14 

  
DP26 DP27 

  
DP31 DU06 

  
DU02 DU03 



  
DU10 DU13 

ภาพท่ี 2  แสดงรูปแบบของอัลลิลในไมโครแซทเทลไลทตําแหนงตางๆ จากการวิเคราะหตัวอยางปลา
เสือตอลายใหญ (DP) และเสือตอลายเล็ก (DU)   

 

 
ไมโครแซทเทลไลทท่ีใชจําแนกชนิดพันธุปลาเสือตอ 

 จากการศึกษา Cross-specific amplification หรือการประยุ กตใชไพรเมอรของปลาชนิด
หนึ่งในชนิดพันธุท่ีมีวิวัฒนาการใกลเคียงกัน  พบวาไพรเมอรท่ีพัฒนา ข้ึนจากปลาเสือตอลายใหญ และ
เสือตอลาย เล็ก  รวมท้ังหมด 10 ไพรเมอร ใหผลผลิตพีซีอาร แสดงลักษณะเปน ท้ังโมโนมอรฟค 
(monomorphism) และโพลีมอรฟค (polymorphism) ในปลาท้ังส องชนิด  โดยพบวาใชไพรเมอร 
DP14, DP27, DP31, DU06, และ DU10 สามารถประยุกตในการจําแนกชนิดและชวยยืนยันชนิด
พันธุปลาเสือตอลายเล็กและเสือตอลายใหญไดอีกดวยเนื่องจาก ใหผลผลิตพีซีอาร ท่ีมีขนาดอัลลีลตาง
กันในปลาเสื อตอ แตละชนิด  นอกจากนั้น ยังพบ ไพรเมอรท่ีใหผล polymorphism และมีความ
หลากหลายของอัลลิลท่ีพบสูง เหมาะสมท่ีจะ นําไปประยุกตใชในการศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของปลาเสือตอท้ังสองชนิดได โดยเฉพาะอยางยิ่งในปลาเสือตอลายใหญ เม่ือทดสอบโดยใช
ไพรเมอรท่ีพัฒนาข้ึนจากปลาเสือตอลายเล็กกลับใหความหลากหลายของอัลลิลมา กข้ึนเปน 4-7อัลลิล
ตอตําแหนง โดยไพรเมอรท่ีอานงายและใหความหลากหลายของอัลลิลสูง เหมาะสมจะใชในการศึกษา
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาเสือตอลายเล็กรวม 6 ไพรเมอร ไดแก DP26, DP27, DU02, 
DU03, DU10 และ DU13 และไพรเมอรท่ีเหมาะสมจะใชในการศึกษาความหลากหลาย ทาง
พันธุกรรมของปลาเสือตอลายใหญรวม 6 ไพรเมอร ไดแก DP01  DP26  DU06  DU02  DU10 และ 
DU13 (ตารางท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 4  ผลการศึกษา Cross-specific amplification ของไพรเมอรปลาเสือตอ 
 

 Primer 
  

no. of allele product size 

เสือตอลายเล็ก เสือตอลายใหญ เสือตอลายเลก็ เสือตอลายใหญ 

DP01 2 4 146-148 134-150 

DP14 2 2 126-128 138-150 

DP26 5 4 140-152 138-146 

DP27 6 1 246-266 228 

DP31 2 1 130-132 158 



DU02 9 7 130-156 122-140 

DU03 10 5 204-224 194-210 

DU06 1 4 160 158-168 

DU10 7 4 112-128 104-110 

DU13 8 7 180-198 180-208 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณคุณสมหวัง พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ท่ีกรุณาใหการสนับสนุนใน
การวิจัย ขอขอบคุณอาจารยดร .ประพันธศักดิ์ ศรีษะภูมิ  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ท่ี
กรุณาใหคําแนะนําและเอ้ือเฟอ  stock E. coli สายพันธุ JM 109 ขอขอบคุณนางสาวอัญลั กษณ วชิร
ไชยการ นิสิตปริญญาเอก สาขาพันธุวิศวกรรม โครงการสหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และนายสันติ ปานนุสา นิสิตปริญญาโทภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีใหคําแนะนําและการชวยเหลือในการพัฒ นาไพรเมอรปลาเสือ
ตอจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
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