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บทคัดย่อ  

 

งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาโครโมโซมและแคริโอไทป์ของตักแตนข้าวปีกสนั ( Pseudoxya 

diminuta Walker, 1871) ซึงเป็นการรายงานครังแรกของลกัษณะโครโมโซมในตกัแตนชนิดนีในประเทศไทย เก็บ
ตวัอย่างจากจงัหวดัอดุรธานี เตรียมโครโมโซมโดยวิธีตรงจากอณัฑะของตกัแตน ย้อมสีแบบคอนเว็นชนันอลและ
แบบซิลเวอร์นอร์ ผลการศึกษาพบว่า ตกัแตนข้าวปีกสนัเพศผู้มีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากบั 23 แท่ง และมี
จํานวนโครโมโซมพืนฐานเทา่กบั 23 แคริโอไทป์ประกอบด้วยออโทโซมชนิดเทโลเซนทริกขนาดใหญ่ 14 แท่ง ขนาด
กลาง 2 แทง่ และขนาดเลก็ 6 แทง่ โครโมโซมเพศ X เป็นชนิดเทโลเซนทริกขนาดใหญ่ 1 แทง่ นอกจากนียงัตรวจพบ
บี-โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกขนาดเลก็จํานวน 2 ถึง 4 แทง่ ในบางเซลล์ และพบนิวคลโีอลาร์ออร์แกไนเซอร์รีเจียน 

(นอร์) อยูใ่กล้กบัเซ็นโทรเมียร์ของโครโมโซมทกุแทง่รวมทงัในบี-โครโมโซมด้วย สตูรแคริโอไทป์ของตกัแตนชนิดนคีือ 

2n (23) = Lt +Mt +St +โครโมโซมเพศ (XO) 

 

คาํสาํคัญ : โครโมโซม แคริโอไทป์ ตกัแตนข้าวปีกสนั ประเทศไทย 

 

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 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) = Lt
14+Mt

2+St
6+sex-chromosome (XO)    
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บทนํา 

 

ตัก แตน เ ป็นแมลง ทีมี ค ว ามสํ า คัญต่ อ
สิงแวดล้อมและมนุษย์มากทงัในเชิงบวกและเชิงลบ 

เนืองจากตกัแตนมีปากแบบกดักินและสว่นใหญ่กินพืช
เป็นอาหาร จึงจัดเป็นแมลงศตัรูพืชเศรษฐกิจทีสําคญั
หลายชนิดทีมนษุย์ปลกู และพืชทีขึนเองในป่า ในทาง
ตรงข้ามตกัแตนนบัเป็นอาหารทีเป็นแหล่งโปรตีนของ
มนุษย์และสตัว์ ปัจจุบนัจํานวนประชากรของตกัแตน
ลดลงอยา่งรวดเร็วหรือบางชนิดแทบจะสญูพนัธุ์ไปจาก
ประเทศไทย เนืองจากมีการใช้สารเคมีป้องกนัศตัรูพืช 

ตักแตนเป็นแมลงทีมีความหลากหลายของชนิด
ค่อนข้างมาก ประกอบด้วยหลายวงศ์ ( family) จาก
ข้อมลูพบว่าทวัโลกมีประมาณ 22 วงศ์ [1, 2] สําหรับ
ประเทศไทยมีรายงานไว้ 10 วงศ์ วงศ์ทีพบบอ่ยทีสดุคือ
วงศ์ของตกัแตนหนวดสนั (Acrididae) ซึงมีจํานวน 47 

ชนิด [3]  

ตกัแตนข้าวปีกสนั หรือ Short-winged rice 

grasshopper (Pseudoxya diminuta Walker, 1871) 

จดัอยู่ในอนัดบั Orthoptera เป็นตกัแตนทีอยู่ในกลุ่ม
ตกัแตนหนวดสนั (short horned grasshoppers หรือ 

locusts) จัดอยู่ในวงศ์ Acrididae เป็นตกัแตนขนาด
เล็กเมือเทียบกับตกัแตนปาทงัก้า (Bombay locust) 

ลําตัวมีสีนําตาลหรือเขียวปนเหลือง ปีกคู่หน้าสนัซึง
ยาวไมถ่ึงปลายท้อง ฟีเมอร์ขาคู่หลงัมีสีเหลืองปนเขียว
ไปจนถึงนําตาลแดง และมีแถบข้างลําตวัสีขาว กินพืช
เป็นอาหารโดยส่วนใหญ่เป็นพืชตระกูลหญ้า  [4] 

(Figure 1) ปัจจุบนัยงัไม่พบรายงานว่าตกัแตนชนิดนี
สร้างความเสียหายกบัพืชผลทางการเกษตร อย่างไรก็
ตามตักแตนชนิดนีจัดเป็นอาหารทีสําคัญในห่วงโซ่
อาหารของระบบนิเวศ 

 
Figure 1. Common characteristic of short-winged  

                rice grasshopper (male) 



ประเทศไทยเป็นประเทศทีอยู่ในเขตร้อนชืน
ใกล้เส้นศูนย์สูตรทําให้ เกิดความหลากหลายของ
ตกัแตนเป็นจํานวนมาก แตก่ารศกึษาโครโมโซมและแค
ริโอไทป์ของตักแตนในประเทศไทยยังมีรายงาน
คอ่นข้างน้อย การศึกษาโครโมโซมของตกัแตนครังแรก
ได้รายงานเมือปี ค.ศ. 1952 โดย Sharman ในกลุ่ม
ตกัแตนหวัตดั หลงัจากนนัจึงเริมมีรายงานการศึกษา
โครโมโซมของตักแตน ในปี ค.ศ.1985 อาธิเช่น Fox 

และ Santos ศกึษาโครโมโซมของตกัแตน Oxya velox 

พบว่า มี จํ านวนโครโมโซมเท่ากับ  23 แท่ง  เ ป็น
โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริก [5] ต่อมา Ma และคณะ 

( ) ได้ศึกษาโครโมโซมของตักแตนหนวดสนั 5 

ชนิดในประเทศจีน ได้แก่ O. chinensis, O. 

shanghalensis, O. hyla intricatea, O. agavisa และ 

O. adentata ซึงพบว่าตกัแตนทงั 5 ชนิด นีมีจํานวน
โครโมโซมดิพลอยด์เท่ากบั 23 แท่ง [6] และต่อมา Ma 

และคณะได้ศกึษาโครโมโซมของตกัแตนในประเทศจีน 

จํานวน 7 ชนิด โดยมีชนิดใหมท่ีเพิมเข้ามาจากรายงาน
ครังก่อน คือ O. bicingula, O. apicocingula และ O. 

flave ซึงพบว่ามีจํานวนโครโมโซมดิพพลอยด์เท่ากับ 

23 แท่ง เป็นโครโมโซมชนิดอะโครเซนทริกทงัหมด [7] 

จากนนัมีการศกึษาโครโมโซมของตกัแตนอีกหลายชนิด
ทีอยู่ต่างสกุลกัน ได้แก่ Acrida exaltata, Phlaeoba 

antennata, Gastrimargus africanus africanus, 

Parahieroglyphus bilineatus และ Hieroglyphus 

banian ซึงพบว่าตกัแตนเหล่านีมีจํานวนโครโมโซม     

ดิพลอยด์เทา่กบั 23 แทง่ เป็นโครโมโซมชนิดเมทาเซน-

ทริกทังหมด  [8] และเมือไม่นานมานี ได้มีรายงาน
การศกึษาโครโมโซมของตกัแตนข้าวเล็กจีนในประเทศ
ไทย ผลการศึกษาพบว่ามีจํานวนโครโมโซมดิพลอยด์
เท่ากับ 23 แท่ง เป็นโครโมโซมชนิดอะโครเซนทริก

ทังหมด [9] การทราบข้อมูลทางพันธุกรรมในระดับ
โครโมโซมของตกัแตนชนิดต่างๆ ทีพบในประเทศไทย
เป็นเรืองทีน่าสนใจ เนืองจากข้อมูลการศึกษาทาง
พนัธุกรรมยงัไม่ครอบคลมุอีกหลายชนิด ข้อมลูทีได้จึง
นับเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการเป็นอย่างมาก 

นอกจากนีผลของแคริโอไทป์ยงัสามารถใช้ในการทํา
แผนทียีนในการศึกษายีนดือยาของแมลงหรือยีนที
นา่สนใจตอ่ไปในอนาคต  

 

วัตถุประสงค์ 
  

 เพื่อศึกษาลักษณะโครโมโซมและแคริโอไทป
ของตั๊กแตนขาวปกสั้น 
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 

 ศกึษาโครโมโซมของตกัแตนข้าวปีกสนัเฉพาะ
เพศผู้  โดยเก็บตัวอย่างจากทุ่งหญ้าในเขตจังหวัด
อดุรธานีจํานวน 30 ตวั เตรียมโครโมโซมโดยตรงจาก
ถุงอณัฑะ ทําการย้อมสีเพือศึกษาโครโมโซมโดยการ
ย้อมสีแบบคอนเว็นชันนอลและแบบซิลเวอร์นอร์ จัด 

แคริโอไทป์ตามวิธีการของ Levan และคณะ [10]  

 การเตรียมโครโมโซมดดัแปลงจากวิธีการของ 
Phimphan และคณะ  [9] โดยมีขันตอนคือฉีด
สารละลายโคลชิซินความเข้มข้น 0.01 เปอร์เซ็นต์ เข้าที
ช่องท้องของตกัแตนและบม่เป็นเวลา 1 ชวัโมง จากนนั
ผ่าเอาอณัฑะออกมาและสบัให้ละเอียดในสารละลาย
โพแทสเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.075 โมล่าร์ และ
บม่เป็นเวลา 30 นาที นําไปปันเหวียงทีความเร็ว 3,000 

รอบตอ่นาที นาน 5 นาที ดดูสารละลายสว่นบนทิงแล้ว
เติมนาํยาคงสภาพ (Canoy’s fixative) จนครบปริมาตร 



7 มิลลลิติร จากนนันําไปปันเหวียงทีความเร็วและเวลา
เทา่เดิมและเทสารละลายสว่นบนทิง ทําขนัตอนนีซํา 3 

ครัง หลงัจากนนัทําการเจือจางตะกอนเซลล์ในปริมาณ
ทีเหมาะสม หยดสารละลายเซลล์แขวนลอยลงบน
สไลด์ทีสะอาดและเย็น ปล่อยสไลด์ให้แห้งในอากาศ 

ย้อมสโีครโมโซมแบบคอนเว็นชนันอลด้วยสกิีมซา่ความ
เข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 20 นาที และย้อมสี
โครโมโซมแบบซิลเวอร์นอร์โดยดดัแปลงจากวิธีการของ 
Howell and Black [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดลอง 
  

จากการศึกษาโครโมโซมของตกัแตนข้าวปีก
สนัด้วยวิธีการย้อมสีแบบคอนเว็นชันนอล  และแบบ 

ซิลเวอร์นอร์ พบว่า ตกัแตนข้าวปีกสนัเพศผู้มีจํานวน
โครโมโซมดิพลอยด์ (2n) เท่ากบั 23 แท่ง แคริโอไทป์
ประกอบด้วยออโทโซม (autosome) ชนิดเทโลเซนทริก
ขนาดใหญ่ 14 แท่ง ขนาดกลาง 2 แท่ง และขนาดเล็ก 

6 แท่ง สว่นโครโมโซมเพศเป็นชนิดเทโลเซนทริกขนาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



ใหญ่ 1 แทง่ (Figure 2) และพบตําแหนง่นอร์ปรากฏอยู่
บริเวณใกล้กบัตําแหน่งของเซนโทรเมียร์บนโครโมโซม
ทกุแทง่ (Figure 3) นอกจากนยีงัตรวจพบ บี-โครโมโซม 

ซึงมีจํานวนแปรผันได้ตังแต่ 0-4 แท่ง (Figure 4)  

 

 

 

 

 

อภปิรายผล 

 

แคริโอไทป์ของตักแตนข้าวปีกสัน เพศผู้ มี
จํานวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ  23 แท่งและมี 

โครโมโซมเพศเป็นระบบ XO สอดคล้องกบัข้อมลูทาง
พนัธุกรรมของตกัแตนชนิดอืนทีรายงานในตกัแตนสกลุ 

คา่ความยาวเฉลยีของโครโมโซม ค่าความยาวสมัพทัธ์ 

( Relative length, RL)  และค่ า ดัชนี 
เซนโทรเมียร์ (Centromeric index, CI) จากทงัหมด 

10 เมทาเฟสแสดงใน Table 1 

 

 

 

 

 

 

 

Oxya [5, 6, 7], Caryanda [13], Acrida, Phlaeoba, 

Gastrimargus, Parahieroglyphus และตกัแตนสกุล 

Hieroglyphus [8] แคริโอไทป์ของตกัแตนข้าวปีกสนั
ประกอบด้วยโครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกทงัหมด จาก

Chromosome  

pair 
Ls Ll LT CI±SD RL±SD 

Chromosome  

size 

Chromosome  

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 

Chromosome Chromosome Chromosome

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 

Note that all parameters of chromosome length were computed according to Chaiyasut (1989) [12]. 



การย้อมแถบสแีบบซิลเวอร์นอร์ พบว่าตําแหน่งนอร์อยู่
ใกล้กบัเซ็นโทรเมียร์ของโครโมโซมทกุแทง่รวมทงัพบอยู่ 
บน บี-โครโมโซมด้วย ซึงสอดคล้องกับรายงานของ 
Yoshimura และคณะ [14] และสอดคล้องกบัรายงาน
ของ Phimphan และคณะ [9] ทีได้รายงานไว้ใน
ตกัแตนสกลุ Oxya 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Metaphase without B-chromosome (A),  

                with present of two B-chromosomes  

                (B), three B-chromosomes (C), and four  

                B-chromosomes (D), scale bars = 10  

                μm. 

 

การเกิดความแปรผันในสิงมีชีวิตชนิดใดก็
ตามเนืองจากอิทธิพลของ บี-โครโมโซม จะมีผลทําให้
การเจริญพนัธุ์ของสิงมีชีวิตชนิดนนัลดลง เนืองจากยีน
บน บี-โครโมโซมควบคุมเกียวกับ นอน-ดิสจังก์ชัน 

(non-disjunction) คือทําให้กระบวนการแยกของ 

โครมาทิด (chromatid) เกิดขึนอย่างช้าลง อย่างไรก็
ตามข้อมูลอีก ด้านหนึง ชีใ ห้ เ ห็นว่าการมี จํานวน  

บี-โครโมโซมทีมากขึนภายในเซลล์จะส่งผลให้โครมา

ทิน (chromatin) ของโครโมโซมปกติมีความยาวมาก
ขึน และจะชักนําให้เกิดกระบวนการครอสซิงโอเวอร์ 
(crossing over) มากขนึเช่นกนั [15] 

 

สรุปผลการทดลอง 
 

ผลจากการศึกษาโครโมโซมของตกัแตนข้าว
ปีกสนัในครังนี นับเป็นข้อมูลพืนฐานทางพนัธุกรรมที
สําคัญอีกมิติหนึงทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในด้าน
เซลล์อนุกรมวิธานนําไปสู่การศึกษาเพือการอนุรักษ์
สายพันธุ์ของตักแตนทีหายาก หรืออาจใกล้สูญพันธ์ุ
ของประเทศไทย และอาจสามารถประยุกต์ใช้ในด้าน
การปรับปรุงพันธ์ุเพือการขยายพันธ์ุตักแตนอันเป็น
แหลง่โปรตีนทีเป็นประโยชน์ตอ่ไปในอนาคต 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธา นี  ที สนับสนุน
งบประมาณและสถานทีทําวิจัย และขอขอบพระคุณ 

ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง มหาวิทยาลยัขอนแก่น ที
ปรึกษางานวิจยันีเป็นอยา่งสงู 
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