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บทคัดย่ อ
มวนลาไยหรื อแมงแคง (Tessaratoma papillosa) จัดเป็ นแมลงศัตรู พืชที่สาคัญมากโดยเฉพาะในสวนลาไยและลิ้นจี่
และยังเป็ นแมลงที่สมารถนามาบริ โภคเป็ นอาหารรวมทั้งสามารถสร้างรายได้เสริ มให้คนไทยได้อีกด้วย มวนลาไยเป็ นแมลงที่อยู่
กลุ่มเฮมิพเทอรา ซึ่งมีความน่าสนใจมากในการใช้ศึกษาพฤติกรรมของโครโมโซมชนิด holokinetic chromosome โดยเฉพาะ
เรื่ องการวิวฒั น์ของโครโมโซมชนิดนี้

ในมวนลาไยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาพฤติกรรมของโครโมโซมในระยะ

ต่างๆของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสในแมลงตัวผู ้ ซึ่งเป็ นการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทยโดยการย้อมสี อะซิโตออร์ซีนและ
จิมซ่า การศึกษาพบว่ามวนลาไยมีจานวนโครโมโซม 2n = 12 (=10A+XY) และจานวนโครโมโซมทุกแท่งเป็ นโครโมโซมชนิด
holocentric chromosome ซึ่งเป็ นโครโมโซมส่วนใหญ่มกั จะมีการเชื่อมต่อระหว่างโครโมโซมที่ปลายของโครโมโซมที่เป็ นคู่
เหมือนกัน (homologous chromosome) ยกเว้นโครโมโซมเพศ (sex chromosome) มักพบว่ามีการเข้าคู่แบบ pseudobivalent
ตามปกติแล้วโครโมโซมเพศส่วนใหญ่มกั ไม่จบั คู่กนั จะปรากฏอยูเ่ ดี่ยวๆ (univalent)
คาสาคัญ : มวนลาไย, แมงแคง, แมงแกง, Longan stink bug, Tessaratoma papillosa, meiotic chromosome,

Abstract
Stink bug, Tessaratoma papillosa is a major pest for a wide range of trees including Arecaceae and Dipterocarpaceae.
However, it is also one of the edible insects in Thailand and become much more economical importance. T. papillosa is one
of the hemipteran members, which has interesting meiotic chromosome behaviors especially for holokinetic chromosome
evolution. Here we observed meiotic behavior of T. papillosa males in Thailand for the first time using lacto-acetic orcein and
Giemsa staining. We found that the chromosome number of T. papillosa is 2n=12 (=10+XY) and all chromosomes are
holocentric as previously reported. We often found that most bivalent showed single terminalized chiasma except for the sex
chromosomes that showed pseudobivalent (occasionally bivalent, often univalent).

1. บทนา
มวนลาไย (Stink Bugs) (Tessaratoma papillosa) เป็ นแมลงมวนศัตรู พืชที่สร้างความเสี ยหายแก่พืชโดยเฉพาะสวน
ลาไยและลิ้นจี่ ซึ่งมีชื่อเรี ยกมากมายตามท้องถิ่น ภาคเหนือเรี ยก แมงแกง ภาคอีสานเรี ยก แมงแคง หรื อเรี ยกตามต้นไม้ที่แมลง
อาศัย แมงแคงจิก แมงแคงค้อ ซึ่งจะพบว่าแมลงชอบอาศัยบนต้นจิกหรื อต้นตะคร้อ การทาลายพืชของมวนลาไยอยูใ่ นระยะตัว
อ่อน และตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากยอดอ่อน ช่อดอกและผลอ่อนทาให้ใบอ่อนและช่อดอกจะแห้งและร่ วง (Zhao et al.,
2012) แมลงชนิดนี้พบได้ตลอดทั้งปี ลักษณะทัว่ ไปของมวนลาไยตัวเต็มวัยจะมีลกั ษณะสี น้ าตาล ปนเหลือง รู ปร่ างลักษณะคล้าย
โล่ มีขนาดยาวประมาณ 25 - 31 เซนติเมตร และส่วนกว้างประมาณ 15 - 17 ซม. มวนลาไยตัวเมียจะวางไข่เป็ นกลุ่มตามใบ หรื อ
เรี ยงตามก้านดอกของพืช ไข่กลุ่มหนึ่งจะมีจานวนโดยเฉลี่ย 13-14 ฟอง และจะฟักออกมาเป็ นตัวอ่อนประมาณ 7 - 14 วัน ตัว
อ่อนจะมีสีแดงมีการลอกคราบ 5 ครั้ง ระยะที่เป็ นตัวอ่อนจะใช้เวลาประมาณ 61 - 74 จึงจะเจริ ญออกมาเป็ นตัวเต็มวัย วงจรชีวติ
ตั้งแต่ไข่ – ตัวเต็มวัย – ตาย รวมเวลาประมาณ 1 ปี เมื่อโตเต็มวัยจะสามารถแยกตัวผูแ้ ลตัวเมียได้จากอวัยวะเพศที่ปลายสุดของ
ลาตัว หรื อดูที่ปลายสุดปี กซึ่งมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั ลักษณะเด่นของแมลงนี้ คือ สร้างสารเคมีมีกลิ่นฉุนและเมื่อสัมผัส
หรื อโดนผิวหนังจะมีอาการแสบร้อน

ซึ่งสารดังกล่าวนี้สามารถใช้ป้องกันตัวจากการบุกรุ กหรื อล่าของศัตรู ได้

(alarm

pheromone) (Pavis et al., 1994, Hen et al., 2004) เมื่อถูกรบกวน (Xie et al., 2004; Schulte et al., 2006; Zhang et al., 2009) ทั้ง
ในแมลงตัวผูแ้ ละเมียจะหลัง่ สารดังกล่าวนี้จากต่อม scent (scent glands) ที่อยูบ่ ริ เวณหน้าท้อง (dorsal abdominal) ของแมลงตัว
อ่อนและตัวเต็มวัยออกมาด้านนอกร่ างกาย (Aldrich et al., 1978; Ho et al., 2003) ในประเทศไทยนอกจากมวนลาไยจะเป็ น
ศัตรู พืชที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างมากในสวนผลไม้โดยเฉพาะในสวนลาไยและลิ้นจี่ทางภาคเหนือแล้ว คนไทยยังสามารถ
นาแมลงชนิดนี้มาใช้ในการประกอบอาหารที่มีรสชาติเป็ นที่นิยมของท้องถิ่นโดยเฉพาะในภาคอีสาน

ซึ่งทาให้เกิดการสร้าง

รายได้จากการจับแมลงชนิดนี้ขายเป็ นอาชีพเสริ ม ซึ่งให้มูลค่าเป็ นที่น่าพอใจ
ในสภาพธรรมชาติ

สิ่ งมีชีวติ ที่อยูใ่ นสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันน่าจะมีความแตกต่างกันทางพันธุกรรม

แม้วา่ อาจจะยังไม่สามารถตรวจสอบได้จากลักษณะรู ปร่ างภายนอกเนื่องมาจากการเกิด sibling species ดังนั้นข้อมูลพันธุศาสตร์
เซลล์ของสิ่ งมีชีวติ เช่น จานวน รู ปร่ างโครโมโซมและแคริ โอไทป์ สามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการอ้างอิงการศึกษาด้าน
ชีววิทยา

และพันธุศาสตร์ซ่ ึงเป็ นข้อมูลทั้งในระดับโมเลกุล และระดับเซลล์ การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์เป็ นวิธีการศึกษาที่

เกี่ยวกับโครโมโซมของสิ่ งมีชีวติ ในรู ปแบบการศึกษาแคริ โอไทป์ ซึ่งเป็ นการศึกษารายละเอียดของโครโมโซมแต่ละแท่ง เพื่อ
ทราบจานวน และ ชนิดของโครโมโซมของสิ่ งมีชีวติ ประโยชน์การศึกษาแคริ โอไทป์ มีความสาคัญในการจัดจาแนกชนิด สาย
วิวฒั น์ เพราะแคริ โอไทป์ จะคงที่ในสปี ชีส์เดียวกัน แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างที่มีการวิวฒั นาการ ช่วยในการศึกษาหา
ความสัมพันธ์และความเป็ นมาของสปี ชีส์ ซึ่งจะให้ขอ้ มูลในสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในสายวิวฒั น์ได้ สิ่ งมีชีวติ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กันจะมีความสัมพันธ์กนั ทางแคริ โอไทป์ ใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์หรื อเชิงอนุรักษ์
การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ในสิ่ งมีชีวติ ได้มีววิ ฒั นาการไปอย่างมากเนื่องการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิภาพสูง
ส่งผลให้ได้ขอ้ มูลที่ให้ความชัดเจนและรายเอียดมากขึ้นและปัจจุบนั แมลงก็เป็ นสิ่ งมีชีวติ ที่ได้รับความสนใจเป็ นอย่างมากใน
การศึกษาความความหลากหลายทางพันธุกรรมและวิวฒั นาการในระดับโมเลกุล ทั้งข้อมูลดีเอ็นเอ หรื อโครโมโซม และข้อมูล

ทั้งสองอย่างรวมกัน

ซึ่งทาให้ขอ้ มูลความรู ้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วที่ทาให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนมากขึ้นสามารถใช้ตอบหรื อคลายข้อ

สงสัยต่างๆได้ รวมทั้งได้คน้ พบข้อมูลใหม่ๆที่ไม่เคยทราบมาก่อนซึ่งทาให้นกั วิทยาศาสตร์สนใจเร่ งศึกษาเพื่อความกระจ่าง
ในปัจจุบนั พันธุศาสตร์เซลล์ของแมลงในกลุ่ม Heteroptera ได้รับความสนใจเป็ นอย่างมากเพราะโครโมโซมของแมลง
พวกนี้เป็ นแบบโฮโลเซนตริ ก โครโมโซม (holocentric chromosome) ซึ่งเป็ นโครโมโซมที่ไม่มีตาแหน่งของเซนโตรเมียร์
(centromere) บนแท่งโครโมโซมชัดเจน แต่เซนโตรเมียร์จะกระจายอยูท่ วั่ ไปตลอดความยาวของแท่งโครโมโซม (Ueshima,
1979)

ซึ่งถ้ามีการหักของแท่งโครโมโซมเกิดขึ้นระหว่างการแบ่งเซลล์ไมโอซีส

ชิ้นส่วนของโครโมโซมเหล่านั้นจะยังคง

ดาเนินการตามขั้นตอนในกระบวนการแบ่งเซลล์โดยมีการเคลื่อนที่ไปยังขั้วเซลล์ในระยะแอนาเฟสได้ตามปกติ

(Hughes-

Schrader and Schrader 1961; LaChance et al., 1970) อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสของโครโมโซม
ร่ างกายและโครโมโซมเพศยังคงมีความแตกต่างกัน ซึ่งโครโมโซมร่ างกายจะมีการเข้าคู่กนั (bivalent)โดยพบจุด chiasma 1จุด
ต่อ 1 การเข้าคู่กนั ของโครโมโซม(one chiasma per bivalent) และเริ่ มแบ่งจานวนโครโมโซมเพื่อเริ่ มกระบวนการลดจานวน
ขณะที่โครโมโซมเพศจะไม่ปรากฏการเข้าคู่กนั ของโครโมโซม (univalents) ไม่พบจุด chiasma (achiasma) ในระยะการแบ่ง
เซลล์ในไมโอซีส I โครโมโซมเพศจะแบ่งในปริ มาณที่เท่ากันในระยะแอนาเฟส I และแยกออกจากกันเพื่อลดจานวน
โครโมโซมในระยะแอนาเฟส II (Ueshima, 1979; Rebagliati et al., 2005) สาหรับแมลงในบางวงศ์ยงั พบว่ากระบวนการเข้าคู่
ของ m-โครโมโซมซึ่งจะไม่มีการเข้าคู่กนั และจะยังคงอยูใ่ นระยะการแบ่งเซลล์ไมโอซีสในช่วงแรกแต่ในระยะเมทาเฟส I mโครโมโซมจะมีการเข้าคู่กนั แบบชัว่ คราว (pseudobivalent) เพื่อเตรี ยมการแบ่งจานวนของโครโมโซมให้ลดลงในระยะเมทาเฟส
I และมีการแบ่งโครโมโซมให้เท่ากันในระยะไมโอซีส II โครโมโซมเพศของแมลงกลุ่มนี้มี 4 ระบบคือ ระบบ XX/XY เป็ น
ระบบทัว่ ไปที่พบมากที่สุดในแมลง ประมาณร้อยละ 71.4 ระบบ XO/XX พบประมาณร้อยละ 14.7 และระบบที่โครโมโซมเพศ
มีมากกว่า 1 แท่ง (multiple sex chromosome system) ได้แก่ ระบบ XnY/XnXn, ระบบ XnO/XnXn และ ระบบ XYn/XX ซึ่ง
คิดเป็ นร้อยละ13.5 และระบบที่พบน้อยที่สุดประมาณร้อยละ 0.5 คือระบบกาหนดเพศแบบ neo-sex โครโมโซม (neo-sex
chromosome system) ซึ่งมีรายงานเพียง 7 ชนิด (species) ซึ่งรวม Lethrocurus indicus (Grozeva and Nokkala, 1996; Bressa et
al.,1999; Nokkala and Nokkala, 1999; Jacobs, 2004; Papeschi and Bressa, 2006) และในรายงาน Wisoram et al. (2013) ว่า
แมลงดานาประเทศไทย มีระบบโครโมโซมเพศเป็ น neo-XY ซึ่งมีจานวนโครโมโซมเป็ น 2n = 22A + neo-XY + 2m
การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของมวนลาไย ศึกษาครั้งแรกในงานของ Ueshima 1979 พบว่ามีจานวนโครโมโซม 2n =
10 +XY ซึ่งในรายงานไม่มีรายละเอียดของโครโมโซมแต่ละแท่งรวมทั้งพฤติกรรมของโครโมโซมในระยะการแบ่งเซลล์ไมโอ
ซิสเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจที่จะได้ใช้เพื่อการศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของมวนลาไยในประเทศไทย เพื่อทา
ความเข้าใจในพฤติกรรมของโครโมโซมที่อยูใ่ นกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของตัวผูต้ วั เต็มวัย ดังนั้นการศึกษาพันธุศาสตร์
เซลล์ของแมลงชนิดนี้จะเป็ นการช่วยให้ขอ้ มูลที่เพิ่มความเข้าใจที่เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส รวมทั้งพฤติกรรมของ
โฮโลเซนตริ ก โครโมโซมในการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของแมลงชนิดอื่นๆ ในกลุ่มของ Hemiptera ซึ่งในปั จจุบนั
นักวิทยาศาสตร์หนั มาให้ความสนเป็ นอย่างมากในการศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์เพื่อศึกษาพฤติกรรมหรื อกลไกของโฮโลเซนตริ ก
โครโมโซมในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส

2. วิธีการทดลอง
ตัวอย่ างแมลง
เก็บตัวอย่างมวนลาไยตัวผูท้ ี่อยูใ่ นระยะตัวเต็มวัย ในอาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ทาให้สลบโดยการแช่ช่องเย็น
ประมาณ 3-5 นาที แล้วนาแมลงที่สลบมาตัดชิ้นส่วนของอัณฑะแล้วนาชิ้น ส่วนอัณฑะแช่ในสารละลายคงสภาพ Carnoy’s
solution (methanol: acetic acid ในอัตราส่วน 3: 1) เก็บไว้ในตูเ้ ย็นข้ามคืน (อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส) แล้วเปลี่ยนเป็ น
70 % methanol ซึ่งทาให้เนื้อเยือ่ สามารถเก็บได้นานหลายปี
การเตรียมโครโมโซม
นาเนื้อเยือ่ อัณฑะที่อยูใ่ น 70 % methanol ล้างด้วยน้ ากลัน่ และตัดเนื้อเยือ่ เป็ นชิ้นเล็กๆหยดสี ยอ้ มโครโมโซม ใน
การศึกษาครั้งนี้ใช้เทคนิคการย้อมสี โครโมโซมสองแบบ คือจิมซ่า 4 % และอะซิโตออร์ซิน 0.1 % สาหรับการย้อมจิมซ่า 4% ใน
ฟอสเฟสบัปเฟอร์ ที่ pH 6.8 เป็ นเวลา 30 นาที แล้วทิ้งให้แห้งที่อุณหภูมิหอ้ ง และการย้อมอะซิโตออร์ซิน 0.1% ใช้สีประมาณ 12 หยดๆบนเนื้อเยือ่ บนสไลด์ แล้วนามา squash technique เพื่อให้เซลล์กระจายตัว แล้วนาสไลด์ไปค้นหาระยะต่างๆของการแบ่ง
เซลล์ใต้กล้องจุลทรรศน์โดยใช้กาลังขยาย 100X แล้วบันทึกภาพที่สนใจด้วยกล้องรุ่ น Olympus DP72 digital camera
การเตรียมโครโมโซมเพือ่ ทาแคริโอไทป์
นาภาพที่ได้ระยะเมทาเฟส 1 ที่มีการกระจายของโครมโซมดีไม่มีการซ้อนทับกัน นับจานวนโครโมโซมจานวน 100
เซลล์จากแมลงเพศผูท้ ้ งั หมด 4 ตัว จากนั้นจัดเรี ยงโครโมโซมตามขนาดของโครโมโซมโดยเรี ยงจากขนาดใหญ่ที่สุดในตาแหน่ง
คู่ที่ 1และคู่เล็กตามลาดับ

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
ผลการศึกษาวิเคราะห์โครโมโซมในระยะเมทาเฟส 1 ของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสของมวนลาไยจากการย้อมสี อะ
ซิโตออร์ซิน 0.1 % พบว่ามีจานวนโครโมโซม 12 แท่ง คือ 2n=10A+XY และได้จดั เรี ยงตามขนาดของคูโ่ ครโมโซมตามภาพที่ 2
(a-b) ซึ่งเป็ นแคริ โอไทป์ ของมวลลาไยเพศผูป้ ระกอบด้วยโครโมโซมร่ างกาย (autosome) 10 แท่งและโครโมโซมเพศ (sex
chromosome) 2 แท่งได้แก่ โครโมโซม X และY

(ข)

(ก)

(ค)
ภาพที่ 2 เซลล์ของมวนลาไยเพศผูใ้ นการแบ่งเซลล์ไมโอซิสเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ (ก-ข) เมทาเฟส 1 เป็ นเซลล์ที่ยอ้ มด้วย lactoacetic orcein (ค) แคริ โอไทป์ ของมวนลาไยเพศผูม้ ีโครโมโซมร่ างกาย 5 คู่และ โครโมโซมเพศ X และY 1 คู่
การศึกษาพฤติกรรมของโครโมโซมในระยะต่างๆของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสทั้งระยะไมโอซิส 1 และไมโอซิส 2
รวมทั้งระยะการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็ นเซลล์สืบพันธุ์หรื อสเปริ ม(spermatogonium) แสดงดังภาพที่ 3(ก-บ) ในระยะโป
รเฟส 1 (prophase I) โครโมโซมเพศ X และ Y จะรวมตัวกัน heteropycnotic corpuscle (* ภาพที่ 3 ก-ช) ก่อนเข้าสู่ระยะเมทาเฟส
1 อย่างสมบูรณ์ พฤติกรรมของโครโมโซมมักพบปรากฏการณ์เทโลเมียร์มีการเชื่อมต่อกันที่ปลายโครโมโซมหนึ่งตาแหน่งหรื อ
มีการต่อกันสองตาแหน่งซึ่งจะทาให้โครโมโซมปลากฎเป็ นรู ปวงแหนดังรู ปที่ 4(ก-ค) นอกจากนี้ยงั พบว่าพฤติกรรมโครโมโซม
คู่เหมือน (homologous chromosome) ในบางเซลล์มีการแยกกันโดยไม่จบั คู่โครโมโซม (univalent chromosome) ทั้งของของ
โครโมโซมร่ างกายและโครโมโซมเพศ แสดงดังภาพที่ 5 (ก-ง) ในระยะเมทาเฟส 2 (metaphase II)โครโมโซมร่ างกายจะมีการ
เข้าคู่กนั ตามปกติ (bivalent chromosome) แต่โครโมโซม X และY จะมีการเข้าคู่กนั แบบเทียมหรื อลอกๆ (pseudobivalent) ตาม
ภาพที่ 3 (ฒ) ซึ่งระยะเมทาเฟสทั้งโครโมโซมเพศและร่ างกายจะเข้าคู่กนั เรี ยงตรงกลางเซลล์เพื่อเข้าสู่ระยะแอนาเฟส 2 (anaphase
II) แล้วโครโมโซมจะแยกออกจากกันไปคนละข้างเซลล์ ดังภาพที่ 3 (ณ) ระยะสุดท้ายคือระยะเทโลเฟส 2 (telophase II) จะ
ปรากฏเป็ น heteropycnotic จากโครโมโซมเพศและโครโมโซมจะคล้ายตัวเป็ นโครมาทินเข้าสู่ข้ วั เซลล์ต่อไป

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

ภาพที่ 3 พฤติกรรมโครโมโซมในกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของมวนลาไยย้อมด้วยจิมซ่า
(ก-ซ)โปรเฟส 1 (ฌ) โปรเมทาเฟส 1 (ญ) เมทาเฟส 1 (ฎ) แอนาเฟส 1 (ฏ) เทโลเฟส 1(ฐ) โปรเฟส 2 (ฑ-ฒ) เมทาเฟส 2
(ณ) แอนาเฟส 2 (ด) เทโลเฟส 2 (ต-น) เริ่ มระยะการพัฒนาเป็ นเซลล์สืบพันธุ์ และ (บ) เซลล์สืบพันธ์เพศผูข้ องมวน
ลาไย (sperm)

(ช)

(ซ)

(ฌ)

(ญ)

(ฎ)

(ฏ)

ภาพที่ 3 (ต่อ) พฤติกรรมโครโมโซมในกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของมวนลาไยย้อมด้วยจิมซ่า
(ก-ซ)โปรเฟส 1 (ฌ) โปรเมทาเฟส 1 (ญ) เมทาเฟส 1 (ฎ) แอนาเฟส 1 (ฏ) เทโลเฟส 1(ฐ) โปรเฟส 2 (ฑ-ฒ) เมทาเฟส 2
(ณ) แอนาเฟส 2 (ด) เทโลเฟส 2 (ต-น) เริ่ มระยะการพัฒนาเป็ นเซลล์สืบพันธุ์ และ (บ) เซลล์สืบพันธ์เพศผูข้ องมวน
ลาไย (sperm)

(ฐ)

(ฑ)

(ฒ)

(ณ)

(ด)

(ต)

ภาพที่ 3 (ต่อ) พฤติกรรมโครโมโซมในกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของมวนลาไยย้อมด้วยจิมซ่า
(ก-ซ)โปรเฟส 1 (ฌ) โปรเมทาเฟส 1 (ญ) เมทาเฟส 1 (ฎ) แอนาเฟส 1 (ฏ) เทโลเฟส 1(ฐ) โปรเฟส 2 (ฑ-ฒ) เมทาเฟส 2
(ณ) แอนาเฟส 2 (ด) เทโลเฟส 2 (ต-น) เริ่ มระยะการพัฒนาเป็ นเซลล์สืบพันธุ์ และ (บ) เซลล์สืบพันธ์เพศผูข้ องมวน
ลาไย (sperm)

(ถ)

(ท)

(ธ)

(น)

(บ)
ภาพที่ 3 (ต่อ) พฤติกรรมโครโมโซมในกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของมวนลาไยย้อมด้วยจิมซ่า
(ก-ซ)โปรเฟส 1 (ฌ) โปรเมทาเฟส 1 (ญ) เมทาเฟส 1 (ฎ) แอนาเฟส 1 (ฏ) เทโลเฟส 1(ฐ) โปรเฟส 2 (ฑ-ฒ) เมทาเฟส 2
(ณ) แอนาเฟส 2 (ด) เทโลเฟส 2 (ต-น) เริ่ มระยะการพัฒนาเป็ นเซลล์สืบพันธุ์ และ (บ) เซลล์สืบพันธ์เพศผูข้ องมวน
ลาไย (sperm)

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 4 ระยะเมทาเฟส 1 เมื่อโครโมโซมเริ่ มหดสั้นจะมีการเชื่อมกันปลายสุดของโครโมโซม (ศรขาวชี้ในภาพ ก-ค)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 5 เซลล์ 4 แบบที่พบในระยะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (ก) เซลล์แบบปกติ เซลล์มีโครโมโซมจับคู่กนั ทุกคู่ (ข-ง) เป็ น
เซลล์มีโครโมโซมไม่จบั คู่กนั (ข) เซลล์ที่โครโมโซมร่ างกายไม่จบั กัน 1 คู่
(ค) เซลล์ที่โครโมโซมเพศ X และ Y ไม่จบั คู่กนั (ง) เซลล์ที่โครโมโซมร่ างกายและเพศไม่จบั คู่กนั อย่างละ 1 คู่

4. สรุป
การศึกษาพฤติกรรมของโครโมโซมของมวนลาไยจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส

เป็ นตัวอย่างแมลงจากอาเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี การนาเนื้อเยือ่ บริ เวณอวัยวะเพศผูโ้ ดยการย้อมสี lacto-acetic orcein และสี จิมซ่า พบว่ามีจานวนโครโมโซม
12 แท่ง คือ 2n=10A+XY โครโมโซมทุกแท่งเป็ นแบบเป็ นโฮโลเซนตริ โครโมโซม ซึ่งเคยมีรายงานในครั้งแรกของ Uesshima
(1979) สาหรับโครโมโซมเพศ XและY มักพบเป็ น heteropycnotic corpuscle ในระยะแรกของระยะโปรเฟส 1 ซึ่งจะปรากฏทั้ง
ในรู ปแบบ heteropycnotic corpuscle อยูร่ วมกันเป็ นก้อนเดียวและ heteropycnotic corpuscle ที่แยกกัน (Bressa et al., 2007) ใน
แมลง Tolumnia antennata และ Cahara jugatoria (Kaur and Sharma, 2015) และมีรายงานวิจยั ในมวนแดง Dysderud
chaquensis Freiberg, 1948(Kaur and Gaba, 2015) ซึ่งพบได้ท้ งั 2 แบบ คือภายในหนึ่งเซลล์พบ 1และ 2 heteropycnotic
corpuscle ในระยะโปรเฟส 1 นอกจากนี้ในแต่ละเซลล์จะสังเกตเซลล์ในระยะเมทาเฟส 1 พบว่าส่วนใหญ่ของเซลล์ในระยะนี้จะ
มีการจับคู่กนั ระหว่างโครโมโซมคู่เหมือน (homologous chromosome bivalents) สาหรับการศึกษาครั้งนี้ในมวนลาไยพบว่าบาง
เซลล์มีโครโมโซมคู่เหมือนไม่มีการจับคู่กนั เกิดขึ้น(univalent) ใน 3 รู ปแบบ ได้แก่ แบบที่ 1 เซลล์มีโครมโซมร่ างกายไม่จบั คู่กนั
1 คู่ แบบที่ 2 เซลล์ที่มีโครโมโซมเพศไม่จบั คู่กนั ซึ่งโครโมโซม XและY แยกกันไม่เข้าคู่กนั และแบบที่ 3 เซลล์ที่มีโครโมโซม

เพศและโครโมโซมร่ างกายไม่จบั คู่กนั ซึ่งพบในเซลล์แมลงดานา Lethocerus indicus (Wisoram, 2013) โดยปกติพฤติกรรมของ
โครโมโซมเพศในระยะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสของแมลงกลุ่ม Heteropteran ที่มีระบบการกาหนดเพศเป็ นแบบ XX/XY จะไม่
พบการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซมเกิดขึ้น (crossing over) เนื่องจากโครโมโซมเพศมักจะไม่มีการเข้าคู่ และในระยะแอนา
เฟส 1 โครโมโซมเพศจะแยกคู่กนั ไปยังขั้วเซลล์ในลักษณะเท่ากัน (segregated equationally) ในระยะเมทาเฟส 2 โครโมโซม
เพศ จะจับคู่กนั แบบ pseudo-bivalent และแอนาเฟส 2 จะมีการแบ่งโครโมโซมเพศเพื่อลดจานวนลง (Ueshima 1979, Suja et al.,
2000)

5. กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจยั เรื่ อง ศึกษาพฤติกรรมโครโมโซมในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสของมวนลาไย (Tessaratoma papillosa)
ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจยั งบรายได้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปี 2559 ขอขอบคุณ อาจารย์
นักศึกษา และเจ้าหน้าทุกท่าน ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ สนับสนุนการทาวิจยั ซึ่งได้
อนุเคราะห์สถานที่ และกล้องจุลทรรศน์ที่ต่อกับกล้องถ่ายรู ปในการทาวิจยั พร้อมทั้งหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ที่สนับสนุนและส่งเสริ มให้ทางานวิจยั จนสาเร็ จล่วงไปได้ดว้ ยดีตามวัตถุประสงค์
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