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โครโมโซมและการแบงเซลลแบบไมโอซีสของตั๊กแตนสีน้ําตาล (Cyrtacanthacris
tatarica Linnaeus, 1758) ในประเทศไทย
Chromosome and Meiotic Division of Migratory Bird Locust
(Cyrtacanthacris tatarica Linnaeus, 1758) in Thailand
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนสีน้ําตาล (Cyrtacanthacris tatarica Linnaeus,1758) เพศผู ซึ่ง
เปนรายงานครั้ งแรกของการศึกษาโครโมโซมตั๊กแตนชนิดนี้ในประเทศไทย เก็บตัวอยางจากจังหวัดขอนแกน และจังหวัดอุดรธานี
เตรียมโครโมโซมดวยเทคนิคการเตรียมโดยตรงจากอัณฑะ ยอมสีแบบธรรมดา และแถบสีแบบเอ็นโออาร ผลการศึกษาพบวาตั๊กแตนสี
น้ําตาลมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 23 แทง โครโมโซมพื้นฐานเทากับ 23 เปนโครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกทั้งหมด โดยแบงเปน
โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกขนาดใหญ 8 แทง โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกขนาดกลาง 4 แทง โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกขนาดเล็ก
10 แทง และโครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศเปนระบบ X0 โครโมโซม X เปนชนิดเทโลเซนทริกขนาดกลาง จากการยอม
แถบสีแบบเอ็นโออารพบตําแหนงนอรอยูบริเวณใกลกับเซนโทรเมียของโครโมโซมทุกแทง และศึกษาการแบงเซลลแบบไมโอซีสเพื่อ
ยืนยันจํานวนโครโมโซมและระบุโครโมโซมเพศ สูตรแคริโอไทปของตั๊กแตนสีน้ําตาล คือ 2n (23) = Lt8+Mt4+St10+โครโมโซมเพศ (X0)

ABSTRACT
This research is aimed to study the chromosomes of male migratory bird locust (Cyrtacanthacris tatarica)
which reported for the first time for this species in Thailand. The specimens were collected in Khon Kaen and
Udon Thani province. Chromosomal preparation was performed directly from their testes. Conventional and silver
nor staining were applied on the metaphase chromosomes. The results demonstrate that migratory bird locust
has diploid (2n) chromosome number of 23, with the fundamental number of 23. All of chromosomes have
found to be telocentric chromosomes which including eight large, four medium, ten small telocentric and one
medium X-telocentric chromosomes. The sex-system has been characterized to be X0. The NOR location have
found closely in centromeric region of all chromosomes. Meiotic study have confirmed and identified the diploid
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number and sex chromosome, respectively. The karyotype formula of this species could be deduced as 2n (23) =
Lt8+Mt4+St10+X-chromosome.
คําสําคัญ: ตั๊กแตนสีน้ําตาล Cyrtacanthacris tatarica โครโมโซม แคริโอไทป
Keywords: Migratory bird locust, Cyrtacanthacris tatarica, Chromosome, Karyotype

บทนํา
ตั๊กแตนถูกจัดอยูในอันดับ Orthoptera เปนแมลงที่มี
ความสําคัญตอสิ่งแวดลอมและมนุษยมาก เนื่องจากตั๊กแตนมีปาก
แบบกัดกิน ตั๊กแตนสวนใหญกินพืช มีบางชนิดเทานั้นที่กินซาก
แมลงที่ต ายแลว ตั๊ กแตนจึ งเป นแมลงศัตรูพืชที่ทําลายพืชทั้ง ที่
มนุษยปลูกและพืชที่ขึ้นเองในปา อยางไรก็ตามตั๊กแตนมีคุณคา
ทางอาหารโดยเปนแหลงโปรตีนของมนุษยและสัตว แตปจจุบัน
จํานวนประชากรของตั๊กแตนลดลงอยางรวดเร็ว หรือบางชนิด
แทบจะสูญพันธุไปจากประเทศไทย เนื่องจากมนุษยมีการใชสาร
ปองกันศัตรูพืช การใชสารเคมีมากขึ้นสงผลใหจํานวนประชากร
ของตั๊กแตนลดลงอยางเห็นไดชัด
ตั๊ ก แตนเป น แมลงที่ มี ค วามหลากหลายของชนิ ด
คอนขางมาก ประกอบดวยหลายวงศ (family) จากขอมูลพบวา

ทั่วโลกมีประมาณ 22 วงศ (Rowell และ Flook 2001,
Grzimek และคณะ 2004) สําหรับประเทศไทยมีรายงานไว 10
วงศ วงศ ที่ พ บบ อ ยที่ สุ ด คื อ วงศ ข องตั๊ กแตนหนวดสั้ น
(Acrididae) ซึ่งมีจํานวน 47 ชนิด (Chaweewan และคณะ
2007) ตั๊ก แตนสีน้ําตาล (Cyrtacanthacris tatarica) เปน
ตั๊กแตนทีจ่ ัดอยูในวงศต๊กั แตนหนวดสั้น มีลักษณะเดนคือ ตั๊กแตน
ในวงศนี้จะมีหนวดสั้น มีที่ฟงเสียงอยูที่ดานขางของอกปลองแรก
ทําเสียงไดดวยการเสียดสี กันระหวา งขอบดา นขางของโคนขาคู
หลั ง กั บ ป ก คู ห น า จั ด อยู ใ นวงศ ย อ ย Cyrtacanthacridinae
ลักษณะของตั๊กแตนสีน้ําตาล คือ เปนตั๊กแตนขนาดใหญสีน้ําตาล
ที่คลายตั๊กแตนปาทังกามาก แตกตางทีป่ กคูหนาสั้นกวา สวนดาน
ในของปกคูหลังไมมีสีช มพูเหมื อนที่ป รากฏในตั๊กแตนปาทังก า
(พิสุทธิ,์ 2556) (รูปที่ 1)

(ก)

(ข)

10 มม

10 มม

รูปที่ 1 ลักษณะภายนอกของตั๊กแตนสีน้ําตาล (C. tatarica) (ก) ดานขาง (ข) ดานบน
การศึกษาโครโมโซมของตั๊ ก แตนในประเทศไทยยัง มี
รายงานนอยมาก ทั้งที่ชนิดและความหลากหลายของตั๊กแตนใน
เขตรอนชื้นใกลเส นศูนยสูตรโดยเฉพาะประเทศไทยนั้นสูงมาก
โครโมโซมในกลุ ม ตั๊ ก แตนมี จํ า นวนดิ พ ลอยด โ ครโมโซม (2n)
เทากับ 23 แทง (Turkoglu และ Koca, 2002) ซึ่งมีรายงาน
การศึกษาโครโมโซมตั๊ก แตนครั้งแรกเมื่ อป ค.ศ. 1952 โดย
Sharman ในกลุมตั๊กแตนหัวตัด (Short-Horned Grasshopper) หลังจากนั้ นได มีรายงานการศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตน
อยางตอเนื่อง ในป ค.ศ. 1989 Ma และ Zheng ไดศึกษา
โครโมโซมตั๊กแตนหนวดสั้น 5 ชนิดในประเทศจีน ไดแก Oxya

chinensis, O. shanghalensis, O. hyla intricatea, O.
agavisa และ O. adentata ซึ่งพบวาตั๊กแตนทั้ง 5 ชนิดนี้มี
โครโมโซมดิพลอยดเทากับ 23 เปนโครโมโซมชนิดอะโครเซนทริกทั้งหมด ในป ค.ศ.1985 Fox และคณะ ศึกษาโครโมโซม
ตั๊กแตน Oxya velox พบวามีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ
23 เป นโครโมโซมชนิ ดเทโลเซนทริ ก ตอมาในป ค.ศ.1994
Ma และคณะ ไดศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนในประเทศจี น
จํานวน 7 ชนิด ไดแก Oxya chinensis, O. shanghalensis, O.
hyla intricatea, O. agavisa, O. bicingula, O.
apicocingula และ O. flave ซึ่งพบวามีจํ านวนโครโมโซม-

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 3

ดิพลอยดเทากับ 23 เปนโครโมโซมชนิดอะโครเซน-ทริกทั้งหมด
ในป ค.ศ. 2012 Qing และคณะ รายงานการศึกษาโครโมโซม
ตั๊กแตน Caryanda cultricerca และ C. amplexicerca ผล
การศึกษาพบวา ตั๊กแตน 2 ชนิดนี้มีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด
เทากับ 23 เปนโครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกทั้งหมด ตอมาในป
2013 Koli และคณะ รายงานโครโมโซมตั๊กแตนสีน้ําตาล
(C. tatarica) ในประเทศอินเดีย โดย พบวามีจํานวนโครโมโซม
ดิพลอยดเทากับ 23 เปนโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกทั้งหมด
นอกจากนี้ Koli และคณะ (2013) ได ร ายงานการศึ ก ษา
โครโมโซมของตั๊กแตนแตละชนิด ดังนี้ Acrida exaltata,
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Phlaeoba
antennata, Gastrimargus
africanus
africanus, Parahieroglyphus bilineatus และ Hieroglyphus banian พบวามีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากั บ 23
เป น โครโมโซมชนิ ด เมทาเซนทริ ก ทั้ ง หมดเช น กั น และล า สุ ด
Phimphan และคณะ (2016) ศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตน
ข า วเล็ ก จี น ในประเทศไทย ผลการศึ ก ษาพบว า มี จํ า นวน
โครโมโซมดิพลอยดเทากับ 23 เปนโครโมโซมชนิดอะโครเซนทริก
ทั้งหมด นอกจากนีย้ ังไดศึกษาการยอมแถบสีแบบเอ็นโออาร และ
ศึกษาการแบงเซลลแบบไมโอซีสรวมดวย (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 รายงานการศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนในวงศ Acrididae
ชนิด
Caryanda cultricerca
C. amplexicerca
Oxya chinensis

O. shanghalensis
O. adentata
O. hyla intricatea

O. agavisa
O. bicingula
O. apicocingula
O. flave
O. japonica japonica
O. yezoensis
O. velox
Acrida exaltata
Phlaeoba antennata
Gastrimargus africanus africanus
Parahieroglyphus bilineatus
Cyrtacanthacris tatarica
Hieroglyphus banian

2n
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

ระบบเพศ
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0
X0

สูตรแคริโอไทป
3L+4M+4S+X
4L+4M+3S+X
2L+6M+3S+X
2L+7M+2S+X
4L+4M+3S+X
2L+6M+3S+X
2L+6M+3S+X
2L+6M+3S+X
2L+7M+2S+X
2L+6M+3S+X
2L+7M+2S+X
2L+7M+2S+X
3L+6M+2S+X
3L+6M+2S+X
3L+4M+4S+X
3L+2M+6S+X
3L+4M+4S+X
2L+5M+4S+X
4L+2M+5S+X
3L+4M+4S+X

ชนิดโครโมโซม
t
t
a
t
a
a
a
a

จํานวนนอร
23
-

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
t
t
m
m
m
m
m
t
m

23
23
23
23
-

อางอิง
Qing et al., 2012
Qing et al., 2012
Ma and Zheng, 1989
Yoshimura et al., 2005
Ma et al., 1994
Phimphan et al., 2016
Ma and Zheng, 1989
Ma et al., 1994
Ma and Zheng, 1989
Ma et al., 1994
Ma and Zheng, 1989
Yoshimura et al., 2005
Ma et al., 1994
Ma and Zheng, 1989
Ma et al., 1994
Ma et al., 1994
Ma et al., 1994
Ma et al., 1994
Yoshimura et al., 2005
Yoshimura et al., 2005
Chadha and Mehta, 2011
Koli et al., 2013
Koli et al., 2013
Koli et al., 2013
Koli et al., 2013
Koli et al., 2013
การศึกษาครั้งนี้
Koli et al., 2013
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หมายเหตุ: 2n = โครโมโซมดิพลอยด L = โครโมโซมขนาดใหญ M = โครโมโซมขนาดกลาง S = โครโมโซมขนาดเล็ก a = อะโครเซนทริกโครโมโซม t = เทโลเซนทริกโครโมโซม
m =เมทาเซนทริกโครโมโซม และ - = ไมมีรายงานการศึกษา

จากรายงานการศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนที่ผานมา
ถือวายังมีขอมูลจํ านวนนอยมาก เมื่อเทียบกับความหลากชนิด
ของตั๊ กแตน ดังนั้น การทราบขอมูลทางพันธุกรรมของตั๊กแตน
ชนิ ด ตา งๆ ที่ มีอ ยู ในประเทศไทยจึ งเป นเรื่ อ งที่ นา สนใจ เป น
ประโยชนตอวงการวิชาการ ซึ่งนําไปสูการอนุรักษตั๊กแตนชนิดที่
หายากและใกลสูญพันธุของประเทศไทยตอไปในอนาคต กอนที่
ตั๊ ก แตนแต ล ะชนิ ด ที่ มี เ อกลั ก ษณ โ ดดเดน สวยงามเหลา นี้ จ ะ
สู ญ พั น ธุ ไ ปตามธรรมชาติ หรื อ จากภาวะสิ่ ง แวดล อ มเป น พิ ษ
นอกจากนี้ข อมูลจากการศึกษาความแตกตา งของจํา นวนและ
รู ป ร า งของโครโมโซม ยั ง สามารถนํ า ไปใช บู ร ณาการร ว มกั บ
การศึกษาดานวิวัฒนาการและความสัมพันธของตั๊กแตนในแตละ
ชนิดได (Koli et al., 2013) เชน ตั๊กแตนสีน้ําตาลซึ่งมีลักษณะ
ภายนอกคลายกับตั๊กแตนปาทังกามาก การทราบขอมูลทางดาน
โครโมโซมนับเปนขอมูลพื้นฐานทางพันธุกรรมที่สําคัญอีกประการ
หนึ่งที่สามารถนําไปประยุกตใชในดานเซลลอนุกรมวิธาน รวมถึง
สามารถนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชในดานการปรับปรุงพันธุและ
การขยายพันธุข องตั๊กแตนชนิดที่หายากและสวยงาม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใหเปนสัตวสวยงามที่สําคัญของประเทศไทยไดตอไปใน
อนาคต

วิธีดําเนินการวิจัย
เก็ บ ตั ว อย า งตั๊ ก แตนจากพื้ น ที่จั ง หวั ด อุ ด รธานี และ
จังหวัดขอนแกน จํานวน 100 ตัว เปนเพศผู 40 ตัวและเพศเมีย
60 ตัว นําตัวอยางเฉพาะตั๊กแตนเพศผูมาเตรียมโครโมโซมใน
หองปฏิบัติการตามวิธีการของ Phimphan และคณะ (2016)
โดยฉีดสารละลายโคลชิซินความเขมขน 0.1 เปอรเซ็นต เขาที่ชอง
ทองของตั๊กแตน ทิ้งไวเปนเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นผาเอาอัณฑะมา
สับใหละเอียดในสารละลายโพแทสเซียมคลอไรดความเขมขน
0.075 โมลาร และบมไวเปนเวลา 30 นาที ยายเซลลใสหลอดปน
เหวี่ยง (centrifuge tube) แลวนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 1,500
รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที ดูดสารละลายใสสวนบน
(supernatant) ทิ้งแลวเติมน้ํายาคงสภาพ (Canoy’s fixative)

ทีล ะหยดพรอ มกั บเขยา หลอดจนครบปริมาตร 7 มิล ลิลิ ต ร
จากนั้ น นํ า ไปป น เหวี่ ย งที่ ค วามเร็ ว และเวลาเท า เดิ ม แล ว เท
สารละลายสวนใสสวนบนทิ้ง ทําขั้นตอนดังกลาวซ้ําจนกระทั่งสี
ของสารละลายในหลอดใส ขั้นสุดทายใหเจือจางตะกอนเซลลใน
ปริมาตรที่เหมาะสมโดยการเติมน้ํายาคงสภาพลงไปในหลอดใหมี
ปริมาตรเปน 3 เทา ของปริมาณตะกอนเซลล
หยดสารละลายเซลลแขวนลอยลงบนสไลดที่สะอาด
และเย็ น ปล อ ยสไลดใ ห แ ห งในอากาศ ย อ มสี โ ครโมโซมแบบ
ธรรมดาดวยสีจิมซาความเขมขน 20 เปอรเซ็นต เปนเวลา 30
นาที และยอมสีโครโมโซมแถบสีแบบเอ็นโออารดัดแปลงวิธีจาก
Howell and Black (1980) มีวิธีการ ดังนี้ อบสไลดที่ 60 องศา
เซลเซียส อยางนอย 3 ชั่วโมงหรือขามคืน จากนั้นหยดเจลาติน
ความเขมขน 0.2 เปอรเซ็นต และซิลเวอรไนเตรตความเขมขน
50 เปอรเซ็นต ลงบนสไลด จนท ว ม ป ดดวยกระจกป ดสไลด
นํ า เข า ตู อ บที่ อุ ณ หภู มิ 60 องศาเซลเซี ย ส เป น เวลา 5 นาที
จากนั้น ล า งสไลดโ ดยการจุ มลงในบีก เกอรที่ มี น้ํา กลั่ น จนกว า
กระจกปด สไลดจ ะหลุดออก ผึ่ งสไลด ให แห ง นํ าไปตรวจสอบ
ภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสงที่กําลังขยาย 100 และ 1,000
เทา ทําการจัดแคริโ อไทป โดยดัดแปลงจากวิธีการของ Levan
และคณะ (1964) โดยเลือกเซลลในระยะเมทาเฟสที่มีโครโมโซม
ไมซอนทับกัน จํานวน 10 เซลล มาจั ดเรียงแคริโอไทปแ ละวัด
ขนาดความยาวของโครโมโซม จากนั้นนําคา ที่ไดมาหาคาเฉลี่ ย
และจัดทําเปนอิดิโอแกรมมาตรฐานตามวิธีการของ Phimphan
และคณะ (2016)

ผลการวิจัย
ตั๊กแตนสีน้ําตาลมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 23
แทง มีจํานวนโครโมโซมพื้นฐานเทากับ 23 เปนโครโมโซมชนิด
เทโลเซนทริกทั้งหมด แคริ โอไทปป ระกอบดวยโครโมโซมชนิด
เทโลเซนทริกขนาดใหญ 8 แทง โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริก
ขนาดกลาง 4 แทง โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกขนาดเล็ก 10
แทง และโครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศเปนระบบ
X0 โครโมโซม X เปนชนิดเทโลเซนทริกขนาดกลางดังแสดงในรูป
ที่ 2 และอิดิโอแกรมมาตรฐานแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 2 เซลลระยะเมทาเฟส (ก) แคริโอไทป (ข) ของตั๊กแตนสีน้ําตาล 2n = 23(X0) (เพศผู) จากการยอมสีแบบธรรมดา
(สเกลบาร = 10 ไมโครเมตร)

รูปที่ 3 อิดิโอแกรมโครโมโซมของตั๊กแตนสีน้ําตาล 2n =23, X0 (เพศผู)
จากข อมูลสามารถเขีย นสู ตรแคริโ อไทป ของตั๊กแตน
สีน้ําตาลไดดังนี้ 2n (23) = Lt8+Mt4+St10+โครโมโซมเพศ (X0)
จากการยอมแถบสีแบบเอ็นโออารพบวาตั๊กแตนชนิดนี้มีตําแหนง
นอรอยูบริเวณเซนโทรเมียของโครโมโซมทุกแทง (รูปที่ 4) อิดิโอแกรมแสดงตําแหนงนอรแสดงดังรูปที่ 5 จากการศึกษาการ
แบงเซลลแบบไมโอซีสในระยะตางๆ ทําใหทราบพฤติกรรมของ
โครโมโซม ซึ่งสามารถยืนยันจํานวนโครโมโซมและระบุโครโมโซม
เพศได (รูปที่ 6)

สรุปและวิจารณผลการวิจัย
ตั๊กแตนสีน้ําตาลมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 23
แทง เปนโครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกทุกแทง ขณะที่ Koli และ
คณะ (2013) ไดรายงานวาเปนโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกทุก
แทง การศึกษาครั้งนี้วิเคราะหโครโมโซมในระยะเมทาเฟสจํานวน

10 เซลลที่ชัด เจน เพื่ อ นํา มาจัด แคริ โ อไทป และวั ดขนาดของ
โครโมโซมโดยวัดแขนขางสั้น (Length of short arm, Ls) แขน
ขางยาว (Length of long arm, Ll) ความยาวทั้งหมด (Length
of total, LT) แลวนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยเพื่อระบุชนิดของ
โครโมโซมซึ่งไดจากคา centromeric index (CI) และขนาดของ
โครโมโซมจากคา relative length (RL) พบวาตั๊กแตนสีน้ําตาลมี
โครโมโซมเปนชนิดเทโลเซนทริกทั้งหมด 23 แทง แบงไดเปน 3
ขนาด โดยโครโมโซมขนาดใหญมีคาเฉลี่ยของความยาวทั้งหมด
มากกวา 12.971 ไมโครเมตร ไดแก โครโมโซมคูที่ 1-4 โครโมโซม
ขนาดกลางมี ค า เฉลี่ ย ความยาวทั้ ง หมดอยู ร ะหว า ง 12.97110.579 ไมโครเมตร ไดแก โครโมโซมคูที่ 5-6 และ โครโมโซม X
สวนโครโมโซมขนาดเล็ ก มีคา เฉลี่ย ความยาวทั้งหมดนอยกวา
10.579 ไมโครเมตร ไดแก โครโมโซมคูที่ 7-11 ดังแสดงในตาราง
ที่ 2
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จํ า นวนโครโมโซมดิ พ ลอยด ข องตั๊ ก แตนสี น้ํ า ตาล
สอดคลองกับตั๊กแตนในสกุลอื่นๆ ที่มีการรายงานไว (Ma and
Zheng, 1989; Ma et al., 1994; Yoshimura et al., 2005;
Qing et al., 2012; Koli et al., 2013; Phimphan et al.,
2016) คือเทากับ 23 แทง สังเกตไดวากลุมของตั๊กแตนหนวดสั้น
มีการอนุรักษ (conservative) ในดานจํานวนโครโมโซมอยางมาก
ในแตละชนิด ซึ่งเปนขอบงชี้อยางหนึ่งวาตั๊กแตนหนวดสั้นแตละ
ชนิดมีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษรวมกัน
จากการยอ มแถบสีแ บบเอ็ น โออาร พบว า ตั๊ ก แตนสี
น้ําตาลมีตําแหนงนอรอยูบริเวณใกลกับเซนโทรเมียของโครโมโซม
ทั้ง 23 แทง โดยสอดคลองกับรายงานของ Yoshimura และคณะ
(2005) และ Phimphan และคณะ (2016) ที่มีการรายงาน
การย อ มแถบสี แ บบเอ็ น โออาร ใ นตั๊ ก แตน 4 ชนิ ด ได แ ก
O. chinensis, O. hyla intricatea, O. japonica japonica
และ O. yezoensis อย างไรก็ ตามเมื่อเปรียบเทีย บขอมูล
โครโมโซมของตั๊กแตนที่ศึกษาครั้งนี้กับที่ไดรายงานกอนหนานี้ซึ่ง
อยูคนละสกุลกัน แตความเหมือนของโครโมโซมเครื่องหมายหรือ
ตํ า แหน ง ของนอร จ ากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความ
ใกลชิดของตั๊กแตนในสกุล Oxya กับสกุล Cyrtacanthacris ซึ่ง
จัดอยูใ นวงศตั๊กแตนหนวดสั้นเชนเดียวกัน ดังนั้นในการระบุชนิด
ของตั๊กแตนแตละชนิด จึงมีความจําเปนตองจัดทําแคริโอไทปและ
อิ ดิ โ อแกรมมาตรฐาน เพื่ อ ใช ลั ก ษณะชนิ ด และขนาดของ
โครโมโซมที่มีความแตกตางกันในการเปนขอมูลสนับสนุนสําหรับ
การระบุชนิดของตั๊กแตนในแตละชนิด
ผลการศึกษาการแบงเซลลแบบไมโอซีสในระยะตางๆ
ดังแสดงในรูปที่ 6 สามารถยืนยันจํานวนโครโมโซมดิพลอยด และ
ระบุโครโมโซมเพศ โดยเฉพาะการแบงเซลลในระยะเมทาเฟส I

Research

(metaphase I) ทําใหเห็นลักษณะของการเขาคูกัน (synapse)
ของโครโมโซมคูเหมือน (homologous chromosome) อยาง
ชัดเจน 11 คู (23 แทง) สวนโครโมโซมเพศ 1 แทง จะไมมีการ
เข า คู กั น ของโครโมโซมคู เ หมื อ นซึ่ ง เป น ลั ก ษณะเฉพาะของ
พฤติกรรมของโครโมโซมที่พบในตั๊กแตนเพศผู (รูปที่ 6ฉ) ดั้งนั้น
ระบบโครโมโซมเพศของตั๊กแตนชนิดนี้จึงเปนระบบ X0 (เพศผู)
และ XX (เพศเมีย) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา พบวา
ตั๊กแตนในสกุล Caryanda, Oxya, Acrida, Gastrimargus,
Parahieroglyphus, Cyrtacanthacris, Phlaeoba และ
Hieroglyphus มีระบบโครโมโซมเพศเปน X0/XX เชนเดียวกัน
ทั้งหมด (Ma and Zheng, 1989; Ma et al., 1994;
Yoshimura et al., 2005; Qing et al., 2012; Koli et al.,
2013; Phimphan et al., 2016) นอกจากนี้การศึกษาการแบง
เซลลในระยะเมทาเฟส II (metaphase II) ยังชวยยืนยันจํานวน
โครโมโซมดิพลอยดไดอีกทางหนึ่ง เนื่องจากจํานวนโครโมโซมจะ
มีจํานวนเปนครึ่งหนึ่ง (haploid, n) เมื่อเทียบกับการแบงเซลลใน
ระยะเมทาเฟส I ดังรูปที่ 6ซ
การศึกษาครั้งนี้เปนการรายงานเกี่ยวกับโครโมโซมของ
ตั๊กแตนสีน้ําตาลครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งโครโมโซมถือเปนหนวย
โครงสรางที่สําคัญในการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เพื่อใช
อธิ บายถึ ง รู ป แบบการเจริ ญ และพั ฒนา รวมถึ ง วิ วั ฒนาการได
นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนข อมู ลประกอบสําหรั บการจั ดจํ าแนก
ทางอนุกรมวิธาน การบงชี้ถึงความสัมพันธและความแตกตางทาง
พั นธุก รรมในประชากรของตั๊ ก แตนแต ล ะชนิ ด และตั๊ก แตนที่
อาศัยอยูในพื้นที่ที่แตกตางกั นได ข อมู ลที่ ไดนี้จึงเปนประโยชน
และเปนจุดเริ่มตนของการศึกษาโครโมโซมตั๊กแตนชนิดอื่นๆ ใน
ประเทศไทยตอไป
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รูปที่ 4 เซลลระยะเมทาเฟส I ของตั๊กแตนสีน้ําตาลจากการยอมสีแบบธรรมดา (ก) เซลลระยะเมทาเฟส I ของตั๊กแตนสีน้ําตาลจาก
การยอมแถบสีแบบนอร (ข) 2n = 23(X0) (สเกลบาร = 10 ไมโครเมตร)

รูปที่ 5 อิดิโอแกรมโครโมโซมของตั๊กแตนสีน้ําตาล 2n =23, X0 (เพศผู) โดยการยอมสีโครโมโซมแถบสีแบบนอร

รูปที่ 6 การแบงเซลลแบบไมโอซีสของตั๊กแตนสีน้ําตาล ระยะโพรเฟส (ก) เลปโททีน(ข) พาไคทีน (ค) ดิพโพทีน(ง) ไดอะไคนีสีส
(จ) เมทาเฟส I (ฉ) แอนาเฟส I (ช) เมทาเฟส II (ซ) และแอนาเฟส I (ฌ) 2n = 23(X0) (สเกลบาร = 10 ไมโครเมตร)
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย (mean) ความยาวของแขนโครโมโซมขางสั้น (Ls) แขนโครโมโซมขางยาว (Ll) ความยาวโครโมโซมแตละคู (LT)
ในหนวยไมโครเมตร คาเฉลี่ย relative length (RL) centromeric index (CI) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
devation, SD) ของตั๊กแตนสีน้ําตาล (C. tatarica) เพศผูทั้งหมด 10 เซลล
คูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X

Ls
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Ll
21.158
17.474
15.532
14.338
11.659
11.060
10.397
8.895
6.430
5.873
4.786
12.211

LT
21.158
17.474
15.532
14.338
11.659
11.060
10.397
8.895
6.430
5.873
4.786
12.211

CI±SD
1.000±0.000
1.000±0.000
1.000±0.000
1.000±0.000
1.000±0.000
1.000±0.000
1.000±0.000
1.000±0.000
1.000±0.000
1.000±0.000
1.000±0.000
1.000±0.000
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