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บทคัดยอ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาโครโมโซมและแคริโอไทปของตัก๊ แตนขาวปกสัน้ (Pseudoxya diminuta
Walker, 1871) ซึง่ เปนการรายงานครัง้ แรกของลักษณะโครโมโซมในตัก๊ แตนชนิดนีใ้ นประเทศไทย เก็บตัวอยางจาก
จังหวัดอุดรธานี เตรียมโครโมโซมโดยวิธตี รงจากอัณฑะของตัก๊ แตน ยอมสีแบบคอนเว็นชันนอลและแบบซิลเวอรนอร
ผลการศึกษาพบวา ตั๊กแตนขาวปกสั้นเพศผูมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 23 แทง และมีจํานวนโครโมโซม
พืน้ ฐานเทากับ 23 แคริโอไทปประกอบดวยออโทโซมชนิดเทโลเซนทริกขนาดใหญ 14 แทง ขนาดกลาง 2 แทง และ
ขนาดเล็ก 6 แทง โครโมโซมเพศ X เปนชนิดเทโลเซนทริกขนาดใหญ 1 แทง นอกจากนี้ยังตรวจพบบี-โครโมโซม
ชนิดเทโลเซนทริกขนาดเล็กจํานวน 2 ถึง 4 แทง ในบางเซลล และพบนิวคลีโอลารออรแกไนเซอรรีเจียน (นอร)
อยูใกลกับเซ็นโทรเมียรของโครโมโซมทุกแทงรวมทั้งในบี-โครโมโซมดวย สูตรแคริโอไทปของตั๊กแตนชนิดนี้คือ
2n (23) = Lt14+Mt2+St6+โครโมโซมเพศ (XO)
คําสําคัญ: โครโมโซม แคริโอไทป ตั๊กแตนขาวปกสั้นประเทศไทย

Abstract
This research aims to study the chromosome and karyotype of short-winged rice grasshopper
(Pseudoxya diminuta Walker, 1871) which reported for the first time on chromosome feature of this species
in Thailand. The specimens were collected in Udon Thani province. Chromosomal preparation was performed
directly from their testes. Conventional and Ag-NOR staining were applied on the metaphase chromosomes.
The result reveals that the male short-winged rice grasshopper has diploid chromosome number of
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2n = 23 and has the number of fundamental (NF) = 23. The autosomes in the karyotype compose of
14 large telocentric, 2 medium telocentric and 6 small telocentric chromosomes. The sex-chromosome
(X) is a large telocentric chromosome. Besides, 2-4 of B-chromosomes are detected in some mitotic
cells and the nucleolar organizer regions (NOR) are found close to the centromeric position of all
chromosomes and B-chromosomes as well. The karyotype formula can be deduced as followed: 2n
(23) = Lt14+Mt2+St6+sex-chromosome (XO)
Keywords: Chromosome, Karyotype, Short-winged rice grasshopper, Thailand

บทนํา
ตัก๊ แตนเปนแมลงทีม่ คี วามสําคัญตอสิง่ แวดลอม
และมนุษยมากทัง้ ในเชิงบวกและเชิงลบ เนือ่ งจากตัก๊ แตน
มีปากแบบกัดกินและสวนใหญกินพืชเปนอาหาร จึงจัด
เปนแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจที่สําคัญหลายชนิดที่มนุษย
ปลูก และพืชที่ขึ้นเองในปา ในทางตรงขามตั๊กแตนนับ
เปนอาหารทีเ่ ปนแหลงโปรตีนของมนุษยและสัตว ปจจุบนั
จํานวนประชากรของตั๊กแตนลดลงอยางรวดเร็วหรือ
บางชนิดแทบจะสูญพันธุ ไปจากประเทศไทยเนื่องจาก
มีการใชสารเคมีปองกันศัตรูพืช ตั๊กแตนเปนแมลงที่มี
ความหลากหลายของชนิดคอนขางมาก ประกอบดวย
หลายวงศ (family) จากขอมูลพบวาทั่วโลกมีประมาณ
22 วงศ [1, 2] สําหรับประเทศไทยมีรายงานไว 10 วงศ
วงศทพี่ บบอยทีส่ ดุ คือวงศของตัก๊ แตนหนวดสัน้ (Acrididae)
ซึ่งมีจํานวน 47 ชนิด [3]
ตั๊กแตนขาวปกสั้น หรือ Short-winged rice
grasshopper (Pseudoxya diminuta Walker, 1871) จัด
อยูในอันดับ Orthoptera เปนตัก๊ แตนทีอ่ ยูในกลุม ตัก๊ แตน
หนวดสั้น (short horned grasshoppers หรือ locusts)
จัดอยูในวงศ Acrididae เปนตั๊กแตนขนาดเล็กเมื่อเทียบ
กับตั๊กแตนปาทังกา (Bombay locust) ลําตัวมีสีนํ้าตาล
หรือเขียวปนเหลือง ปกคูหนาสั้นซึ่งยาวไมถึงปลายทอง
ฟเมอรขาคูหลังมีสีเหลืองปนเขียวไปจนถึงนํ้าตาลแดง

และมีแถบขางลําตัวสีขาว กินพืชเปนอาหารโดยสวนใหญ
เปนพืชตระกูลหญา [4] (Figure1) ปจจุบันยังไมพบ
รายงานวาตั๊กแตนชนิดนี้สรางความเสียหายกับพืชผล
ทางการเกษตร อยางไรก็ตามตัก๊ แตนชนิดนีจ้ ดั เปนอาหาร
ที่สําคัญในหวงโซอาหารของระบบนิเวศ

Figure 1. Common characteristic of short-winged
rice grasshopper (male)
ประเทศไทยเปนประเทศที่อยู ในเขตรอนชื้น
ใกลเสนศูนยสูตรทําใหเกิดความหลากหลายของตั๊กแตน
เปนจํานวนมาก แตการศึกษาโครโมโซมและแคริโอไทป
ของตั๊กแตนในประเทศไทยยังมีรายงานคอนขางนอย
การศึ กษาโครโมโซมของตั๊ ก แตนครั้ ง แรกได ร ายงาน
เมื่อป ค.ศ.1952 โดย Sharman ในกลุมตั๊กแตนหัวตัด
หลังจากนั้นจึงเริ่มมีรายงานการศึกษาโครโมโซมของ
ตั๊กแตนในป ค.ศ.1985 อาทิเชน Fox และ Santos
ศึ ก ษาโครโมโซมของตั๊ ก แตน Oxyavelox พบว า มี
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จํ า นวนโครโมโซมเท า กั บ 23 แท ง เป น โครโมโซม
ชนิดเทโลเซนทริก [5] ตอมา Ma และคณะ (1989)
ไดศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนหนวดสั้น 5 ชนิดใน
ประเทศจีน ไดแก O.chinensis, O. shanghalensis,
O. hylaintricatea, O. agavisa และ O. adentata
ซึง่ พบวาตัก๊ แตนทัง้ 5 ชนิดนีม้ จี าํ นวนโครโมโซมดิพลอยด
เทากับ 23 แทง [6] และตอมา Ma และคณะไดศกึ ษา
โครโมโซมของตั๊กแตนในประเทศจีน จํานวน 7 ชนิด
โดยมีชนิดใหมที่เพิ่มเขามาจากรายงานครั้งกอน คือ
O. bicingula, O. apicocingula และ O. flave ซึ่งพบวา
มีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 23 แทง เปน
โครโมโซมชนิดอะโครเซนทริกทั้งหมด [7] จากนั้นมี
การศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนอีกหลายชนิดที่อยูตาง
สกุลกัน ไดแก Acridae xaltata, Phlaeoba antennata,
Gastrimargus africanus africanus, Parahieroglyphus
bilineatus และ Hieroglyphus banian ซึ่งพบวาตั๊กแตน
เหลานี้มีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 23 แทง
เปนโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกทั้งหมด [8] และเมื่อ
ไมนานมานี้ไดมรี ายงานการศึกษาโครโมโซมของตัก๊ แตน
ขาวเล็กจีนในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวามีจํานวน
โครโมโซมดิพลอยดเทากับ 23 แทง เปนโครโมโซมชนิด
อะโครเซนทริกทัง้ หมด [9] การทราบขอมูลทางพันธุกรรม
ในระดั บ โครโมโซมของตั๊ ก แตนชนิ ด ต า งๆ ที่ พ บใน
ประเทศไทยเปนเรือ่ งทีน่ า สนใจเนือ่ งจากขอมูลการศึกษา
ทางพันธุกรรมยั ง ไม ครอบคลุมอีกหลายชนิด ขอ มูล
ที่ไดจึงนับเปนประโยชนตอวงการวิชาการเปนอยางมาก
นอกจากนี้ผลของแคริโอไทปยังสามารถใชในการทํา
แผนที่ ยี น ในการศึ ก ษายี น ดื้ อ ยาของแมลงหรื อ ยี น ที่
นาสนใจตอไปในอนาคต

I

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาลักษณะโครโมโซมและแคริโอไทป
ของตั๊กแตนขาวปกสั้น

อุปกรณและวิธีการทดลอง
ศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนขาวปกสั้นเฉพาะ
เพศผู โดยเก็บตัวอยางจากทุง หญาในเขตจังหวัดอุดรธานี
จํานวน 30 ตัว เตรียมโครโมโซมโดยตรงจากถุงอัณฑะ
ทําการยอมสีเพือ่ ศึกษาโครโมโซมโดยการยอมสีแบบคอน
เว็นชันนอลและแบบซิลเวอรนอร จัดแคริโอไทปตามวิธี
การของ Levan และคณะ [10]
การเตรียมโครโมโซมดัดแปลงจากวิธีการของ
Phimphanและคณะ [9] โดยมีขั้นตอน คือ ฉีดสารละลาย
โคลชิซินความเขมขน 0.01 เปอรเซ็นต เขาที่ชองทอง
ของตัก๊ แตนและบมเปนเวลา 1 ชัว่ โมง จากนัน้ ผาเอาอัณฑะ
ออกมาและสับใหละเอียดในสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด
ความเขมขน 0.075 โมลาร และบมเปนเวลา 30 นาที
นําไปปน เหวีย่ งทีค่ วามเร็ว 3,000 รอบตอนาที นาน 5 นาที
ดูดสารละลายสวนบนทิง้ แลวเติมนํา้ ยาคงสภาพ (Canoy’s
fixative) จนครบปริมาตร 7 มิลลิลติ ร จากนัน้ นําไปปน เหวีย่ ง
ที่ความเร็วและเวลาเทาเดิมและเทสารละลายสวนบนทิ้ง
ทําขั้นตอนนี้ซํ้า3 ครั้ง หลังจากนั้นทําการเจือจางตะกอน
เซลล ใ นปริ ม าณที่ เ หมาะสมหยดสารละลายเซลล
แขวนลอยลงบนสไลดที่สะอาดและเย็น ปลอยสไลด
ใหแหงในอากาศ ยอมสีโครโมโซมแบบคอนเว็นชันนอล
ดวยสีกิมซาความเขมขน 10 เปอรเซ็นต นาน 20 นาที
และยอมสีโครโมโซมแบบซิลเวอรนอรโดยดัดแปลงจาก
วิธีการของ Howell and Black [11]

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University Volume 15 Number 2 July - December 2018

วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

37

Figure 2. Metaphase chromosome and karyotype of male short-winged rice grasshopper 2n = 23 (XO)
with two B-chromosomes by conventional staining, scale bar = 10 µm.

Figure 3. Metaphase chromosome and karyotype of male Short-winged rice grasshopper 2n = 23 (XO)
with three B-chromosomes by Ag-NOR staining, scale bar = 10 µm.

ผลการทดลอง
จากการศึกษาโครโมโซมของตัก๊ แตนขาวปกสัน้
ดวยวิธกี ารยอมสีแบบคอนเว็นชันนอล และแบบซิลเวอรนอร
พบวาตัก๊ แตนขาวปกสัน้ เพศผูม จี าํ นวนโครโมโซมดิพลอยด
(2n) เทากับ 23 แทง แคริโอไทปประกอบดวยออโทโซม
(autosome) ชนิดเทโลเซนทริกขนาดใหญ 14 แทง
ขนาดกลาง 2 แท ง และขนาดเล็ ก 6 แท ง ส ว น
โครโมโซมเพศเปนชนิดเทโลเซนทริกขนาดใหญ 1 แทง
(Figure 2) และพบตําแหนงนอรปรากฏอยูบ ริเวณใกลกบั
ตําแหนงของเซนโทรเมียรบนโครโมโซมทุกแทง (Figure 3)

นอกจากนีย้ งั ตรวจพบ บี-โครโมโซม ซึง่ มีจาํ นวนแปรผัน
ไดตั้งแต 0-4 แทง (Figure 4)
โครโมโซมเพศเปนระบบ XO ซึ่งสอดคลองกับ
ขอมูลทางพันธุกรรมของตั๊กแตนชนิดอื่นที่รายงานใน
ตั๊กแตนคาความยาวเฉลี่ยของโครโมโซม คาความยาว
สัมพัทธ (Relative length, RL) และคาดัชนีเซนโทรเมียร
(Centromeric index, CI) จากทั้งหมด 10 เมทาเฟส
แสดงใน Table1
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Table 1. Mean of length of short arm chromosome (Ls), length of long arm chromosome (Ll), length of
total chromosomes (LT), relative length (RL) and centromeric index (CI) from 10 metaphases
of Pseudoxya diminuta
Chromosome Ls
Chromosome Chromosome
Ll
LT
CI±SD
RL±SD
pair
size
type
1
0 24.917 24.917 0.912±0.019 0.118±0.001
Large
Telocentric
2
0 23.680 23.680 0.907±0.013 0.112±0.004
Large
Telocentric
3
0 20.519 20.519 0.998±0.012 0.097±0.002
Large
Telocentric
4
0 18.972 18.972 0.990±0.008 0.089±0.004
Large
Telocentric
5
0 16.824 16.824 0.983±0.013 0.079±0.004
Large
Telocentric
6
0 15.922 15.922 0.972±0.014 0.075±0.001
Large
Telocentric
7
0 15.057 15.057 0.972±0.012 0.071±0.002
Large
Telocentric
8
0 14.161 14.161 0.958±0.008 0.067±0.002 Medium Telocentric
9
0 12.829 12.829 0.959±0.006 0.061±0.003
Small
Telocentric
10
0
9.744 9.744 0.902±0.007 0.046±0.003
Small
Telocentric
11
0
7.996 7.996 0.974±0.003 0.038±0.002
Small
Telocentric
X
0 25.833 25.833 0.920±0.008 0.122±0.004
Large
Telocentric

อภิปรายผล
แคริโอไทปของตัก๊ แตนขาวปกสัน้ เพศผูม จี าํ นวน
โครโมโซมดิพลอยดเทากับ 23 แทง และมีสกุล Oxya
[5, 6, 7], Caryanda [13], Acrida, Phlaeoba, Gastrimargus,
Parahieroglyphus และ Hieroglyphus [8] แคริโอไทป
ของตั๊ ก แตนข า วป ก สั้ น ประกอบด ว ยโครโมโซมชนิ ด
เทโลเซนทริกทัง้ หมด จากการยอมแถบสีแบบซิลเวอรนอร
พบวาตําแหนงนอรอยูใกลกบั เซ็นโทรเมียรของโครโมโซม
ทุกแทงรวมทั้งพบอยูบนบี-โครโมโซมดวย ซึ่งสอดคลอง
กั บ รายงานของ Yoshimura และคณะ [14] และ
สอดคลองกับรายงานของ Phimphan และคณะ [9] Figure 4. Metaphase without B-chromosome (A),
with present of two B-chromosomes (B),
ที่ไดรายงานไวในตั๊กแตนสกุล Oxya
three B-chromosomes (C), and four
B-chromosomes (D), scale bars = 10 µm.
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การเกิดความแปรผันในสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ตาม
เนื่ องจากอิ ท ธิ พลของบี- โครโมโซมจะมีผลทําให การ
เจริญพันธุของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นลดลงเนื่องจากยีนบน
บี-โครโมโซมควบคุมเกี่ยวกับนอน-ดิสจังกชัน (nondisjunction) คือทําใหกระบวนการแยกของโครมาทิด
(chromatid) เกิดขึ้นอยางชาลง อยางไรก็ตามขอมูล
อีกดานหนึง่ ชีใ้ หเห็นวาการมีจาํ นวน บี-โครโมโซมทีม่ ากขึน้
ภายในเซลลจะสงผลใหโครมาทิน (chromatin) ของ
โครโมโซมปกติมีความยาวมากขึ้น และจะชักนําใหเกิด
กระบวนการครอสซิ่งโอเวอร (crossing over) มากขึ้น
เชนกัน [15]

สรุปผลการทดลอง
ผลจากการศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนขาว
ป ก สั้ น ในครั้ ง นี้ นั บ เป น ข อ มู ล พื้ น ฐานทางพั น ธุ กรรม
ที่สําคัญอีกมิติหนึ่งที่สามารถนําไปประยุกต ใชในดาน
เซลลอนุกรมวิธาน นําไปสูการศึกษาเพื่อการอนุรักษ
สายพั น ธุ  ข องตั๊ ก แตนที่ ห ายากหรื อ อาจใกล สู ญ พั น ธุ 
ของประเทศไทย และอาจสามารถประยุกต ใชในดาน
การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ  เ พื่ อ การขยายพั น ธุ  ตั๊ ก แตนอั น เป น
แหลงโปรตีนที่เปนประโยชนตอไปในอนาคต
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