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ABSTRACT
Tropical fruit flies (Tephritidae: Dacinae: Dacini) are among the world’s worst
horticultural pests and are of particular biosecurity⁄ quarantine concern. Species of
Dacini are notoriously difficult to identify using morphology, which, in view of their
economic and international trade importance, creates ongoing difficulties for plant
protection. The goal of this research was to perform phylogenetic and geometric
morphometric analyses to support definition of six species of importance to
Thailand i.e Bactrocera correcta, B. carambolae, B. dorsalis, B. latifrons, Zeugodacus
cucurbitae and Z. tau. Materials were collected from various kinds of fruit orchards and
by lure trapping in all regions in Thailand during 2017 - 2018. Phylogenetic analyses of
Cytochrome c oxidase subunit I (cox1) DNA sequences of the six species were
performed, Maximum Likelihood and Bayesian inference of sequences gave consistent results.
Zeugodacus formed a reciprocally monophyletic sister group to a larger clade comprising
the four species of Bactrocera. Wing morphometrics was based on 15 venation landmarks.
Centroid sizes computed from landmark data differed significantly among sampled
species (P < 0.05). Centroid size was smallest for B. latifrons (5.53 ±± 0.08 mm) and largest for
Z. tau (6.40 ± 0.09 mm). Canonical Variate Analysis (CVA) revealed a clear pattern in
which species of Zeugodacus clustered together and were clearly separated from the cluster
comprising species of Bactrocera. Individuals of each species clustered together with
limited overlapping with congeneric species. The present study provides a basis for accurate
identification of the most economically important Dacini in Thailand, using international standards
and best practice. However, further study is needed, including incorporation of data from
additional genes to identify the numerous members of Dacini present in Thailand and neighbouring
countries and to characterzie these species so that they can be included in a comprehensive
diagnostic system.
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บทคัดย่อ

แมลงวันผลไม้ (Tephritidae: Dacinae:
Dacini) มี ค วามแปรผั น ของรู ป ร่ า งลั ก ษณะ
ภายนอกเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดปัญหาในการ
วินิจฉัยชนิดแมลงวันผลไม้ ส่งผลต่อการกีดกัน
ทางการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งยากต่อการ
ตั ด สิ น ใจในการหาแนวทางการป้ อ งกั น ก�ำจั ด
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการน�ำความสัมพันธ์ทาง
วิวฒ
ั นาการร่วมกับเทคนิคมอร์โฟเมทริกส์ มาสนับสนุน
การจ�ำแนกชนิดแมลงวันผลไม้ทมี่ คี วามส�ำคัญทาง
เศรษฐกิจของไทย โดยท�ำการศึกษาในแมลงวัน
ผลไม้ 6 ชนิด ได้แก่ Bactrocera correcta, B.
carambolae, B. dorslis, B. latifrons, Zeugodacus
cucurbitae และ Z. tau ได้เก็บรวบรวมตัวอย่าง
แมลงวันผลไม้จากสวนผลไม้หลายชนิด และใช้กบั
ดักฟีโรโมนติด ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
ระหว่างปี 2560 – 2561 น�ำมาศึกษาความ
สัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของแมลงวันผลไม้ ด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของต�ำแหน่งยีน
Cytochrome c oxidase subunit I (cox1) ด้วย
Maximum Likelihood และ Bayesian Inference
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ให้ผลที่สอดคล้องกัน โดย
แมลงวันผลไม้สกุล Zeugodacus ซึ่งประกอบ
ด้วย Z. cucurbitae และ Z. tau นั้น แยกออก
จากสกุล Bactrocera อย่างชัดเจน และจาก
การศึ ก ษามอร์ โ ฟเมทริ ก ส์ ป ี ก แมลงวั น ผลไม้
พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(P < 0.05) โดยขนาดเซนทรอยด์จากแมลงวันทองฝรัง่
B. latifrons มีขนาดเล็กสุด (5.53 ±± 0.08 มม.)
และ Z. tau มีขนาดใหญ่สดุ (6.40 ±
± 0.09 มม.)
การศึกษารูปร่างของปีกด้วยวิธี Canonical Variate
Analysis (CVA) สามารถแยกความแตกต่าง
ของรู ป ร่ างปีกแมลงผลไม้สกุล Zeugodacus
ออกจากสกุ ล Bactrocera ได้ อ ย่ า งชั ด เจน
อีกทัง้ รูปร่างปีกของแมลงวันผลไม้ในสกุลเดียวกัน
มีความคล้ายคลึงกันมากกว่าแมลงวันผลไม้ต่าง
สกุล การศึกษาครั้งนี้ เป็นการน�ำเสนอข้อมูล
พื้ น ฐานส�ำหรั บ การจ�ำแนกชนิ ด ของแมลงวั น
ผลไม้เผ่า Dacini ทีม่ คี วามส�ำคัญทางเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้อง ด้วยวิธกี ารทีม่ มี าตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อย่างไรก็ตาม
จ�ำเป็น ต้ องมีการศึกษาทางชีวโมเลกุลโดยการ

ศึกษายีนเพิม่ เติมในการจ�ำแนกแมลงวันผลไม้เผ่า
Dacini ที่มีอยู่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อน
บ้านให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ค� ำ ส� ำ คั ญ : แมลงวั น ผลไม้ ความสั ม พั น ธ์ ท าง
วิวัฒนาการ  มอร์โฟเมทริกส์

บทน�ำ

ผั ก และผลไม้ จั ด เป็ น สิ น ค้ า เกษตรที่ มี
ความส�ำคัญต่อการส่งออกและสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรเป็นอย่างมาก แต่การส่งออกผักผลไม้ไป
จ�ำหน่ายยังต่างประเทศนัน้ จะต้องมีการเปิดตลาด
การค้า ดังนั้น ประเทศผู้ส่งออกมีความจ�ำเป็น
อย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีขอ้ มูลศัตรูพชื ทีม่ โี อกาสเข้าท�ำลาย
ผลิตผลรองรับ เพือ่ ใช้ในการเจรจาต่อรองทางการค้า
ซึง่ ปัจจุบนั พบว่า ข้อมูลทีใ่ ช้สนับสนุนการส่งออก
สิ น ค้ า เกษตร คื อ ข้ อ มู ล บั ญ ชี ร ายชื่ อ ศั ต รู พื ช
(Pest List) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องได้มาจากแหล่ง
ข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ เป็นทีย่ อมรับระดับสากล ดังนัน้
จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ในการจัดจ�ำแนกศัตรู
พืชที่มีโอกาสติดไปกับผักและผลไม้ในการส่งออก
ให้มีความถูกต้อง แม่นย�ำ  และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
ด้วยเหตุนี้ แมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทอง
(Tephritid fruit fly) จึ ง เป็ น แมลงศั ต รู พื ช
ที่สร้างความเสียหายกับผักผลไม้เป็นอย่างมาก
เพราะตัวเต็มวัยวางไข่และตัวหนอนกัดกินภายใน
ท�ำให้ผักผลไม้เน่าเสียก่อนการเก็บเกี่ยว และมัก
พบตัวหนอนแมลงวันผลไม้ตดิ ไปภายในผลทีส่ ง่ ออก
ไปยั ง ต่ า งประเทศ ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญหาการกี ด กั น
ทางการค้าตามมา มีรายงานว่า แมลงวันผลไม้
เผ่า Dacini สร้างความเสียหายจนเกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แมลงวันผลไม้สกุล Bactrocera และ Zeugodacus
(Aluja and Norrbom, 2001; White and
Elson-Harris, 1992) เป็นสาเหตุให้มีการศึกษา
ชนิดของแมลงวันผลไม้เผ่า Dacini รวมถึงการ
แพร่กระจาย และชนิดของพืชอาหารกันอย่าง
กว้างขวาง เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางใน
การควบคุมก�ำจัด แต่แมลงวันผลไม้เผ่า Dacini นัน้
มีลักษณะทางสัณฐานภายนอกใกล้เคียงกันมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ แมลงวันผลไม้ในกลุม่ ทีม่ คี วาม
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สนับสนุนการจําแนกชนิ ดของแมลงวันผลไม้ทีYมีความสําคัญทางการเกษตร และเพืYอใช้ในการเจรจาต่อร
ซับซ้อน (complex) ซึ่งยากในการจัดจ�ำแนกเป็น
และลาติ ลั ว ร์ (Lati lure) ผสมสารฆ่ า แมลง
การค้
า
ด้
ว
ย
อย่างยิ่ง หากใช้เพียงลักษณะสัณฐานภายนอกใน
malathion ในอัตราส่วน 4 : 1 และภายในกับดัก
การตรวจวินจิ ฉัยชนิด (Krosch et al., 2012)  โดย
บรรจุสารโพรไพลีนไกลคอล (propylene glycol)
เฉพาะแมลงวันผลไม้ในกลุ่ม Zeugodacus tau
เพือ่ รักษาสภาพดีเอ็นเอของตัวอย่างแมลงวันผลไม้
และ Bactrocera dorsalis complex ท�ำให้
ท�ำการติดอุกัปบกรณ์
ดัก 5และวิ
กับธดัีกการ
ต่อสารล่อหนึ่งประเภท
เกิดความสับสนแก่นักอนุกรมวิธานเป็นอย่างมาก
ต่อหนึ่งพื้นที่ (จังหวัด) พร้อมทั้งบันทึกพืชอาหาร
1.
เก็
บ
รวบรวมตั
ว
อย่
า
งแมลงวั
น
ผลไม้
เผ่ า Daciniนและการจํ
วยลักวษณะสั
ณฐานวิ
และยังมีแมลงวันผลไม้เผ่า Dacini อีกหลายชนิด
ของแมลงวั
ผลไม้ เก็าบแนกด้
รวบรวมตั
อย่างระหว่
าง ทยา
ที่แม้จะเป็นชนิดเดียวกัน แต่
มีความแปรผั
นทาง นผลไม้
เดือตนตุ
พ.ศ. Vน2560
- กันยายน พ.ศ. 2561  6 ภูมิภาค (ภาคกลา
รวบรวมตั
วอย่างแมลงวั
วั เต็ลมาคม
วัย จากพื
ทีYการเกษตรในประเทศไทย
รูปร่างลักษณะภายนอก ซึง่ ยากต่อการตัดสินใจว่า
ท�ำการจ�ำแนกชนิดแมลงวันผลไม้เบื้องต้นจาก
ตะวั
น
ตก
ภาคเหนื
อ
ภาคะวั
น
ออก
ภาคตะวั
นออกเฉี ยงเหนื
อ และภาคใต้
) โดยเลื
อกพืโอVนทีYเพืYอเป็ นตัวแทน
เป็นความแปรผันทางสัณฐานภายในชนิดเดียวกัน
ลักษณะภายนอก
ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์
สเตอริ
เก็บางระหว่
ตัวอย่าางงชนิ
ภูมิภดาคละ
3 จังหวัด (Figure
บตัวอย่
างแมลงจะใช้
กบั ดักล่อLtd,
แมลงวันผลไม้แบบถ
หรือเป็นความแตกต่
(Schutze
Leica1)รุ่นการเก็
M 165C
(Leica
Microsystems
et al., 2012) ปัจจุบนั (wet
ประเทศไทยมี
การจ�ำแนกชนิ
ด BugsSwitzerland)
ร่วมกั
แนวทางการวิ
ชนิด อ (pheromone) แม
bucket trap)
จาก Bugs for
Pty Ltd, Australia
ซึY งบประกอบด้
วยสํานลีิจชฉัุบยสารล่
แมลงวันผลไม้โดยใช้เพียงลักษณะทางสัณฐาน
แมลงวันผลไม้ของ Drew and Romig (2013,
ผลไม้
3
ประเภท
ได้
แ
ก่
เมทิ
ล
ยู
จ
ิ
น
อล
(methyl
คิวาลังในแอลกอฮอล์
วร์ (CUE lure) และลาติ
ลวั ร์ (Lati lure) ผสมส
วิทยาภายนอกเท่านั้น ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์
2016)
เก็บeugenol)
รักษาตัวอย่
95% และ
และความช�ำนาญของนั
อนุกรมวิในอั
ธานตราส่
ดังนัว้นน 4 : 1เก็และภายในกั
บไว้ในตู้ที่อุณบหภู
ิ -20 สซº ํ ารโพรไพลี
.    
แมลง กmalathion
ดักมบรรจุ
นไกลคอล (propylene glyco
จึงมีความจ�ำเป็นอย่รักาษาสภาพดี
งยิ่งในการประยุ
กต์ใช้หวอย่
ลักางแมลงวันผลไม้ ทําการติดกับดัก 5 กับดักต่อสารล่อหนึY งประเภทต่อหน
เอ็นเอของตั
อนุกรมวิธานแบบผสผสาน (integrative taxonomy)
2. ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ท างวิ วั ฒ นาการ
(จั
ง
หวั
ด
)
พร้
อ
มทั
ง
บั
น
ทึ
ก
พื
ช
อาหารของแมลงวั
นผลไม้analysis)
เก็บรวบรวมตั
วอย่างระหว่
างเดือนตุลาคม พ.ศ.
V
ซึ่งเป็นการน�ำเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย
(Phylogenetics
ของแมลงวั
นผลไม้
น่าเชื่อถือและเป็นทีกั่ยนอมรั
บสากล
มาใช้าแนกชนิเผ่ดาแมลงวั
Dacini
ยายนบในระดั
พ.ศ. 2561
ทําการจํ
นผลไม้เบืVองต้นจากลักษณะภายนอกภายใต้กล้องจุลทรรศ
ในการศึกษาชนิดแมลงวั
ผลไม้รุ่ น M 165C (Leica Microsystems
2.1 การสกั
ดดีเอ็นเอ ร่ วมกับแนวทางการวินิจฉัยชนิดแมลงวัน
อริ โอ นLeica
Ltd, Switzerland)
งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยัน
น�ำตัวอย่างแมลงวันผลไม้ที่จ�ำแนกด้วย
ของ
Drew
and
Romig
(2013,
2016)
เก็
บ
รั
ก
ษาตั
วอย่าณงในแอลกอฮอล์
และเก็
บไว้ในตูเ้ ก็บรักษาทีYอุณ
ชื่อวิทยาศาสตร์ของแมลงวันผลไม้เผ่า Dacini ใน
ลั ก ษณะทางสั
ฐานมาสกั ด ดี95%
เ อ็ น เอ
โดยใช้
ประเทศไทย ด้วยข้อ20มูลºซ.ดีเอ็นเอ ความสัมพันธ์ทาง
ตั ว อย่ า งแมลงวั น ผลไม้ จ�ำนวน 10 ตั ว อย่ า ง
วิวฒ
ั นาการ และการศึกษามอร์โฟเมทริกส์ของปีก
แมลงผลไม้ เพื่อใช้สนับสนุนการจ�ำแนกชนิดของ
แมลงวันผลไม้ทมี่ คี วามส�ำคัญทางการเกษตร และ
เพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองทางการค้าด้วย

อุปกรณ์และวิธีการ

1. เก็บรวบรวมตัวอย่างแมลงวันผลไม้เผ่า Dacini
และการจ�ำแนกด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา
รวบรวมตัวอย่างแมลงวันผลไม้ตวั เต็มวัย
จากพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย 6 ภูมิภาค
(ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคใต้ ) โดย
เลื อ กพื้ น ที่ เ พื่ อ เป็ น ตั ว แทนในการเก็ บ ตั ว อย่ า ง
ภูมภิ าคละ 3 จังหวัด  (Figure 1) การเก็บตัวอย่าง
แมลงจะใช้กับดักล่อแมลงวันผลไม้แบบถังเปียก
(wet bucket trap) จาก Bugs for Bugs Pty
Ltd, Australia ซึ่งประกอบด้วยส�ำลีชุบสารล่อ
(pheromone) แมลงวันผลไม้  3 ประเภท ได้แก่
เมทิลยูจนิ อล (methyl eugenol) คิวลัวร์ (Cue lure)
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Figure 1 Locations of sampling sites in the
six Thai biogeographical regions (Central,
East, North, West, Northeast and South) at
which fruit flies were collected
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ต่ อ แมลงวันผลไม้หนึ่งชนิด ใช้วิธีการสกัดของ
Boontop et al. (2016) ร่วมกับค�ำแนะน�ำของ
ชุดสกัดดีเอ็นเอส�ำเร็จรูป ISOLATE II Genomic
DNA kit (Bioline, Australia)
2.2 เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมาย
เพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิค
Polymerase Chain Reaction (PCR) โดย
ใช้คู่ไพรเมอร์ LCO 1490(GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG) และ HCO2198
(TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA)
(Folmer et al., 1994) ใช้ ดี เ อ็ น เอต้ น แบบ
1 ไมโครลิ ต ร 10 µµ M ไพรเมอร์ LCO1490
1 ไมโครลิ ต ร 10 µµ M ไพรเมอร์ HCO2198
1  ไมโครลิตร สารละลาย 2x Green master mix
10 ไมโครลิตร ปรับปริมาตรด้วยน�ำ้ กลัน่ นึง่ ฆ่าเชือ้
แล้ว (Deionized water) เป็นปริมาตรรวม 20
ไมโครลิตร น�ำปฏิกริ ยิ า PCR ใส่เครือ่ งเพิม่ ปริมาณ
ดีเอ็นเอ กําหนดขัน้ ตอนและเวลาในปฏิกริ ยิ า PCR
cycle ดังนี้ 1) initial-denaturing 94 ซº ํ . นาน
4 นาที จ�ำนวน 1 รอบ 2) denaturing ที่ 94 ซº ํ .
30 วินาที   3) annealing ที่ 50 ซº ํ . 30 วินาที
4) extension ที่ 72 ซº ํ . 30 วินาที โดยในขั้นตอน
2-4 ทําซ�้ำ  35 รอบ และ 5) final extension ที่
72 ซº ํ . 5 นาที จ�ำนวน 1 รอบ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
PCR โดยวิธีเจลอิเล็คโตรโฟรีซีส ที่อะกาโรสเจล
ความความเข้มข้น 1.5% ผสม RedSafe dye ใน
สารละลาย 1X TBE buffer แล้วน�ำมาผ่านสนาม
ไฟฟ้าความต่างศักย์ 100 โวลต์ เป็นเวลา 30 นาที
และตรวจดูแถบดีเอ็นเอภายใต้แสง ultraviolet
(UV) บั น ทึ ก ผลด้ ว ยเครื่ อ งถ่ า ยภาพเจลพร้ อ ม
โปรแกรมวิเคราะห์ภาพ (Gel documentation
XR) รุน่ Universal Hood II (Biorad, USA) ตรวจ
หาล�ำดับนิวคลีโอไทด์ โดยส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์
PCR ทีไ่ ด้ไปท�ำให้บริสทุ ธิ์ และหาล�ำดับนิวคลีโอไทด์
ด้วยเครือ่ ง ABI 3730 x 1 automated sequencer
(Applied Biosystems, Forster City, CA, USA)
using ABI BigDye terminator chemistry
ตามกรรมวิธีของบริษัท Macrogen ประเทศ
เกาหลีใต้
2.3 การวิเคราะห์ลำ� ดับนิวคลีโอไทด์
น�ำข้อมูลล�ำดับนิวคลีโอไทด์จากยีน cox1
ของแมลงวันผลไม้ที่น�ำมาศึกษาทั้งหมด ท�ำการ

วิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบล�ำดับนิวคลีโอไทด์
(sequence assembly) ด้วยโปรแกรม Bioedit
Sequence Alignment Editor Version 7.2.5 (Hall,
1999) และบันทึกข้อมูลล�ำดับนิวคลีโอไทด์ในรูป
แบบไฟล์ FASTA เปรียบเทียบกับนิวคลีโอไทด์
ของแมลงวันผลไม้ที่มีการรายงานในฐานข้อมูล
GenBank โดยการ blastn เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์
ความเหมือน (% identity) เพื่อยืนยันความถูก
ต้องล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของแมลงวันผลไม้ เก็บ
บันทึกล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของแมลงวันผลไม้ไว้
ในระบบฐานข้อมูลของ GenBank ในรูปแบบ
accession number
2.4 ศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ
น�ำข้อมูลล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของแมลงวัน
ผลไม้จากยีน cox1 ที่ศึกษาเปรียบเทียบความ
ถู ก ต้ อ ง กั บ ล�ำดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ ข องแมลงวั น
ผลไม้จากการศึกษาของ Jiang et al. (2013)
ซึ่งประกอบ GenBank accession numbers
JX297532.1, JX099733.1, JX099753.1,
JX266421, JX266424 และ Krosch et al. (2018)
ประกอบด้วย GenBank accession number+s
MH125354.1 โดยใช้แมลงวันผลไม้สกุล Dacus
คือ Dacus longicornis เป็น outgroup (GenBank
accession number MH937563) จากนั้น น�ำ
ล�ำดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ เ ข้ า สู ่ ขั้ น ตอน alignment
ด้วยโปรแกรม MEGAX (Kumar et al., 2018)
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้เกณฑ์มาตรฐาน
2 เกณฑ์ คือ Maximum Likelihood (ML) และ
Bayesian Inference (BI) และเปรียบเทียบ
topology ที่ ไ ด้ จ ากทั้ ง 2 เกณฑ์ ม าตรฐาน
โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ ดังนี้ เตรียม
dataset ของยีนต�ำแหน่ง cox1 ส�ำหรับ Maximum
Likelihood (ML) โดยเตรียมไฟล์ .phy วิเคราะห์
โดยโปรแกรม RAxML v8.1.15 (Stamatakis,
2014) ก�ำหนด model of evolution แบบ
GTRGAMMA ซึ่งจ�ำเพาะต่อการวิเคราะห์ล�ำดับ
นิวคลีโอไทด์ วิเคราะห์ด้วย rapid bootstrap
(command fa) เริ่มจาก random starting tree
และก�ำหนด maximum likelihood bootstrap
จ�ำนวน 1,000 ครั้ง และวิเคราะห์โดย Bayesian
inference (BI) เตรียมไฟล์ .nexus ใช้โปรแกรม
MrBayes (Ronquist and Huelsenbeck, 2003)
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ระนาบสองมิติ (x, y) หรื อสามมิติ (x, y, z) เป็ นจุดทีYแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงหน้าทีYของโครงสร้างหรื ออวัย
เรี ยกว่า “โฮโมโลจี” (homology) มีลกั ษณะเป็ นจุดคู่เหมือน (homologous point) ซึY งเป็ นจุดทีYมีตาํ แหน่งตร
ทัVงในระดับภายในประชากร (intraspecies) และระหว่างประชากร (interspecies) จึงใช้จุดสังเกตุดงั กล่าวเป็ น
วิเคราะห์ความแตกต่างและความแปรผันทางสัณฐานวิทยาของตัวอย่างปี กแมลงวันผลไม้

ใช้วิธี Markov Chain Monte Carlo (MCMC)
ค่ า ตั้ ง ต้ น ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ดั ง นี้ Mcmc
startingtree = user ngen = 10 000 000
temp = 0.25 nruns = 4 samplefreq = 1000
pintfreq = 1000 nchains = 4 savebrlens = yes
stoprules = yes stopval = 0.01; ปรับค่า
generation temperature substitution model
Right-hand wing of a Dacini fruit fly showing each of the 15 landmarks used in the geom
parameters จ�ำนวน generationFigure
และ2 burnin
Figure
2 Right-hand wing of a Dacini fruit
morphometric analysis using
TPS Program.
เพือ่ ให้ได้ consensus topology ตรวจสอบความ
f ly showing each of the 15 landmarks used
เชื่อมั่นของผลวิเคราะห์ด้วย cumulative
and
Table 1 Fifteen landmarksinlocated
the junctions and
terminations of wing
veins chosen for this study.
the atgeometric
morphometric
analysis
compare functions โดย AWTY (Nylander
Landmarks
using TPS Program Position on wing
et al., 2008)
1

Basal junction of veins of cell bm

3. ศึกษารูปร่างปีกแมลงวันผลไม้เผ่า Dacini
(compound
Olympus
รุ่น sc
2
Anterior-most pointlight
of themicroscope)
suture located towards
the base of vein
ด้วยเทคนิคมอร์โฟเมทริกส์
CX41RF
(Olympus
Co.,bc Tokyo, Japan) และ
3
Inner antero-distal
corner of cell
3.1 การเตรียมตัวอย่างปีก
ก�ำหนดจุ
สังเกต
(landmark)
บนปีกแมลงวันผลไม้
4
Junction ofดveins
A1 and
CuA2
เพื่อศึกษารูปร่างของปีกโดยการท�ำสไลด์
(Figure
และandTable
5
Junction of2CuA1
CuA2 1) (Boontop et al., 2016)
ถาวร ใช้ปีกแมลงวันผลไม้ จ�ำนวน 20 ตัวอย่6 าง/
ด้Junction
วยโปรแกรม
TPSDIG2
Version
of vein CuA1
and dm-bm cross
vein 2.17 (Rohlf,
ชนิด ตัดปีกด้านขวามาวางบนสไลด์ที่หยดน7�้ำยา
2013)
างไฟล์
ปแบบของ
Junction สร้
of vein
M andในรู
dm-bm
cross-vein TPS ไฟล์ข้อมูลที่
canada balsam แล้วปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์
ได้
เป็นข้ofอมูvein
ลพิCuA1
กดั คาร์andทdm-cu
เี ซียน (cartesian coordinate)
8
Junction
น�ำไปอบในตูอ้ บอุณหภูมิ 40 - 45 ซº ํ . ให้แห้ง ถ่ายภาพ
ซึJunction
ง่ เป็นข้ofอมูveinลทีMอ่ ยูandใ่ นระนาบสองมิ
ติ (x, y) หรือสามมิติ
9
dm-cu
ปีกแมลงวันผลไม้ด้วยกล้องจุลทรรศน์เชิง10ซ้อน
(x,
y, z)ofเป็veinนจุMดand
ที่แr-m
สดงถึ
งความสัมพันธ์เชิงหน้าที่
Junction
cross-vein
Junction
R4+5 and r-m cross-vein
Table 1 Fifteen landmarks located at 11the junctions
andof vein
terminations
of wing veins chosen
12
Junction of vein R1 and costal vein
for this study
Landmarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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13
14

Termination of vein M
Position
on wing
Termination of vein R4+5
Basal junction of veins of cell bm
Anterior-most point of the suture located towards the base of vein sc
Inner antero-distal corner of cell bc
Junction of veins A1 and CuA2
Junction of CuA1 and CuA2
Junction of vein CuA1 and dm-bm cross vein
Junction of vein M and dm-bm cross-vein
Junction of vein CuA1 and dm-cu
Junction of vein M and dm-cu
Junction of vein M and r-m cross-vein
Junction of vein R4+5 and r-m cross-vein
Junction of vein R1 and costal vein
Termination of vein M
Termination of vein R4+5
Termination of vein R2+3

วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

3.3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงขนาดของล�ำตัว
ของโครงสร้างหรืออวัยวะที่เรียกว่า “โฮโมโลจี”
(allometric effect)
(homology) มีลกั ษณะเป็นจุดคูเ่ หมือน (homologous
การศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงขนาดของ
point) ซึ่งเป็นจุดที่มีต�ำแหน่งตรงกันทั้งในระดับ
ล�ำตัวที่มีผลต่อรูปร่างของปีก โดยใช้เทคนิคการ
ภายในประชากร (intraspecies) และระหว่าง
วิเคราะห์สมการแบบถดถอย (regression analysis)
ประชากร (interspecies) จึงใช้จดุ สังเกตดังกล่าว
จากรูปร่างปีก และขนาดเซนทรอยด์ ด้วยโปรแกรม
เป็นตัววิเคราะห์ความแตกต่างและความแปรผัน
Morpho J
ทางสัณฐานวิทยาของตัวอย่างปีกแมลงวันผลไม้
3.2 ศึกษาขนาดเซนทรอยด์ (centroid sizes)
3.4 วิเคราะห์ความแตกต่างของรูปร่างของปีก
การศึกษาขนาดเซนทรอยด์ของแมลงวัน
(wing shape)
ผลไม้ในเผ่า Dacini ด้วยโปรแกรม Morpho J
การวิเคราะห์ความแตกต่างของรูปร่าง
version 1.06 (Klingenberg, 2011) ขนาดของ
ของปีกแมลงวันผลไม้ ท�ำการวิเคราะห์ตามหลัก
เซนทรอย์นนั้ มีความสัมพันธ์กบั รูปร่างปีก สามารถ
Canonical Variate Analysis (CVA) (Zelditch
ใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบรูปร่างของปีก
et al., 2012) ด้8วยโปรแกรม Morpho J
ได้อย่างแม่นย�ำ  (Schutze; et al., 2012) โดย
ขนาดเซนทรอยด์ค�ำนวณจากการรวมระยะทาง
ผลการทดลองและวิจารณ์
15
Termination of vein R2+3
ระหว่างจุดสังเกตแต่ละจุด กับจุดกึ่งกลางของ
1. ตัวอย่างแมลงวันผลไม้เผ่า Dacini และการ
จุ ด สั ง เกต (ต�ำแหน่ ง เฉลี่ ย ในพื้ น ที่ ส องมิ ติ ข อง
จ�ำแนกด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา
.2 ศึกษาขนาดเซนทรอยด์
(centroid
sizes)
พิ กั ด ทั้งหมด) และถอดรากที่สองของผลรวมนี้
จากการรวบรวมตัวอย่างแมลงวันผลไม้ตวั
การศึกษาขนาดเซนทรอยด์
นผลไม้(Figure
ในเผ่า Dacini
ด้วยโปรแกรม
1.06
(Boontop ขetองแมลงวั
al., 2016)
3) และเปรี
ยบ Morpho
เต็มJวัversion
ยจากแปลงเพาะปลู
ก โดยใช้กบั ดักแมลงวัน
เทียบขนาดเซนทรอยด์
โดย เป็ นมาตรฐานในการ
ผลไม้แบบถังเปียกพร้อมสารล่อ สามารถจ�ำแนก
ngenberg, 2011) ขนาดของเซนทรอย์
นV ัน มี ความสัของปี
มพันกธ์แมลงวั
กบั รู ปร่ านงปีผลไม้
ก สามารถใช้
หาค่อาย่เฉลี
อ่ นด้วโดยขนาดเซนทรอยด์
ยการวิเคราะห์ คาํ ชนิ
ดแมลงวันผลไม้เผ่า Dacini  ได้ 2 สกุล คือ สกุล
ยบเที ยบรู ปร่ างของปี กได้
างแม่่ยนยํค่าาความคลาดเคลื
(Schutze, et al., 2012)
นวณจากการรวม
แบบลone-way
โดยดสัTukey
ะทางระหว่างจุ ดสังเกตแต่
ะจุ ด กับจุ ดANOVA
กึY งกลางของจุ
งเกต (ตําpost
แหน่ งhoc
เฉลีY ยในพืVนทีBactrocera
Y สองมิ ติของพิและ
กดั Zeugodacus จ�ำนวน 6 ชนิด
test ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS version 22
ได้แก่ B. carambolae, B. correcta, B. dorsalis,
มด) และถอดรากทีYสองของผลรวมนีV (Boontop et al., 2016) (Figure 3) และเปรี ยบเทียบขนาดเซนทรอยด์
(IBM SPSS Statistics, IBM Corporations,
B. latifrons, และสกุล Zeugodacus ได้แก่
ปี กแมลงวันผลไม้โดยหาค่
า
เฉลี
Y
ย
ค่
า
ความคลาดเคลื
Y
อ
นด้
ว
ยการวิ
เ
คราะห์
แ
บบ
one-way
ANOVA
โดย Tukey และ Z. tau การศึ ก ษา
New York, USA)
Z. cucurbitae
hoc test ด้ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป SPSS version 22 (IBM SPSS Statistics, IBM Corporations,
ครัง้ นีย้ New
งั ได้บYork,
นั ทึกชนิดของพืชอาหาร (host plants)
)
ทีแ่ มลงวันผลไม้เข้าท�ำลาย และประเภทของสารล่อ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการดึงดูดแมลงวันผลไม้แต่ละ
ชนิด (Table 2) พบว่า แมลงวันผลไม้ B. dorsalis,
B. carambolae และ B. correcta เข้าท�ำลายพืช
อาหารได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะผลไม้ทมี่ คี วาม
สาํ คัญทางเศรษฐกิจ เช่น มะม่วง ฝรัง่ และชมพู่  
และจากความสามารถในการเข้าท�ำลายพืชได้
หลากหลายชนิด ท�ำให้มีโอกาสในการขยายพันธุ์
และเพิม่ ปริมาณจากพืชอาหารชนิดต่าง ๆ ได้ตลอด
ทัง้ ปี ท�ำให้การป้องกันกาํ จัดทาํ ได้ยาก แต่แมลงวัน
ผลไม้
บางชนิ
ดนั้นมีความเฉพาะเจาะจงต่อพืช
re 3 A geometric depiction of the calculation of centroid size, which equals the square root
of the
summed
Figure 3 A geometric depiction of the
อาหาร (host plant specificity) เช่น แมลงวันแตง
red lengths of lines segments L1, L2, L3 (Boontop et al., 2016).
calculation of centroid size, which equals
Z. cucurbitae และ Z. tau นัน้ ลงท�ำลายเฉพาะ
the square root of the summed squared
พืชวงศ์แตง (Cucurbitaceae) เช่น มะระ แตงกวา
3.3 ศึกษาการเปลียQ นแปลงขนาดของลํ
า
ตั
ว
(allometric
effect)
lengths of lines segments L1, L2, L3
ฟัก บวบ ต�ำลึง เมล่อน แตงโม และ แตงไทย ส่วน
การศึกษาการเปลี(Boontop
Yยนแปลงขนาดของลํ
ตัวทีYมีผลต่อรู ปร่ างของปี ก โดยใช้เทคนิ คการวิ
เคราะห์
et al., า2016)
แมลงวั
นพริสมการ
ก B. latifrons นัน้ พบเข้าท�ำลายเฉพาะ

ถดถอย (regression analysis) จากรู ปร่ างปี ก และขนาดเซนทรอยด์ ด้วยโปรแกรม Morpho J
3.4 วิเคราะห์ ความแตกต่ างของรู ปร่ างของปี ก (wing shape)
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ate Analysis (CVA) (Zelditch et al., 2012) ด้วยโปรแกรม Morpho J
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พืชในวงศ์มะเขือ (Solanaceae) ได้แก่ พริก และ
มะเขือ เท่านัน้ และพบว่า สารล่อทีใ่ ช้ในการศึกษา
นัน้ มีความสามารถในการดึงดูด (attractiveness of
lure) แมลงวันผลไม้แต่ละชนิดแตกต่างกัน เช่น สาร
ล่อเมธิลยูจนี อล ดึงดูดแมลงวันผลไม้ B. carambolae,
B. correcta และ B. dorsalis และสารล่อคิวลัวร์
ดึงดูดเฉพาะแมลงวันสกุล Zeugodacus ได้แก่
Z. cucurbitae และ Z. tau เท่านัน้ และสารล่อ
ลาติ ลั ว ร์ มี ค วามเฉพาะเจาะจงกั บ แมลงวั น พริ ก
B. latifrons ซึง่ ผลการศึกษาความสามารถในการดึงดูด
ของสารล่อแมลงวันผลไม้ครัง้ นี้ จะช่วยสนับสนุนและ
เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการนําไปใช้ในการควบคุม
และป้องกันกําจัดแมลงวันผลไม้ให้ถกู ต้องในแปลง
เพาะปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Royer and David (2018) ทีร่ ายงาน
ว่า สารล่อ Methyl eugenol และ Cue lure นัน้
มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการควบคุมแมลงวันผลไม้
ในเผ่า Dacini
2. ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ท างวิ วั ฒ นาการของ
แมลงวันผลไม้เผ่า Dacini
ผลการศึกษา พบว่า ความยาวของล�ำดับ
นิวคลีโอไทด์ของแมลงวันผลไม้ทงั้ 6 ชนิด มีความยาว
650 คูเ่ บส และความยาวล�ำดับนิวคลีโอไทด์ ที่ผ่าน
ขัน้ ตอน alignment แล้ว มีความยาว 588 คูเ่ บส

จากการน�ำข้อมูลล�ำดับนิวคลีโอไทด์ยีน cox1
ของแมลงวันผลไม้ที่น�ำมาศึกษาทั้งหมด เปรียบ
เทียบกับนิวคลีโอไทด์ของแมลงวันผลไม้ที่มีการ
รายงานในฐานข้อมูล GenBank โดยการ blastn
เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความเหมือน (% identity)
พบว่า แมลงวันผลไม้ทจ่ี �ำแนกจากลักษณะสัณฐาน
ภายนอก มีความเหมือนของล�ำดับนิวคลีโอไทด์
ที่เปอร์เซ็นต์ความเหมือน 99-100% กับข้อมูล
ล�ำดับนิวคลีโอไทด์จากฐานข้อมูล GenBank และ
ข้อมูลล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของแมลงวันผลไม้ทที่ �ำการ
ศึกษาในงานวิจยั นี้ ได้บนั ทึกไว้ในระบบฐานข้อมูล
GenBank ภายใต้ GenBank accession number
ทัง้ หมดจ�ำนวน 60 หมายเลข (Table 3)
จากการศึ ก ษาล�ำดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ ข อง
แมลงวั น ผลไม้ ที่ มี ค วามส�ำคั ญ ทางเศรษฐกิ จ
จ�ำนวน 6 ชนิด และน�ำมาท�ำการ alignment
ชนิดละ 10 ล�ำดับนิวคลีโอไทด์ (Table 3) ไม่พบ
ความแตกต่างในล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของแมลงวัน
ผลไม้แต่ละชนิด ดังนัน้ ในการศึกษาความสัมพันธ์
ทางวิวฒ
ั นาการด้วยวิธี phylogenetic reconstruction
สามารถใช้ล�ำดับนิวคลีโอไทด์จ�ำนวน 1 ตัวอย่าง  
เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของแมลงวั น ผลไม้ แ ต่ ล ะชนิ ด
(จ�ำนวน 6 ตัวอย่าง) ผลการศึกษาความสัมพันธ์
ทางวิวัฒนาการร่วมกับล�ำดับนิวคลีโอไทด์จาก
Jiang et al. (2013) และ Krosch et al. (2018)

Table 2 Scientific name of fruit fly, host plants and attractants from which fruit flies specimens
were collected
Scientif ific name
1 Bactrocera carambolae
2 Bactrocera correcta
3 Bactrocera dorsalis
4 Bactrocera latifrons
5 Zeugodacus cucurbitae
6 Zeugodacus tau
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Host plants
Attractants
banana, custard apple, guava, jackfruit, jujube,
Methyl Eugenol
longan, lychee, mango, papaya, rambutan,
rose apple and santon
banana, custard apple, guava, jujube, mango,
Methyl Eugenol
papaya, rose apple, santon and sapodilla
banana, custard apple, guava, jackfruit, jujube,
Methyl Eugenol
longan, lychee, mango, papaya, rambutan,
rose apple and santon
eggplant and chili
Lati lure
bitter gourd, cantaloupe, cucumber, luffa, lvy gourd,
Cue lure
melon, snake luffa, water melon and winter melon
bitter gourd, cucumber, melon and water melon
Cue lure
วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

Table 3 Collection details (scientific name, specimen voucher, accession number and number
of specimens) for fruit flies used in this study
Scientific name
1 Bactrocera carambolae
2
3
4
5
6

Specimen voucher
Accession number No. of specimens
EMBT.L(SEM) 1301 - 1310
MW052780-84
10
MW093419-23
Bactrocera correcta
EMBT0601.L(SEM) - 0610
MW067300-09
10
Bactrocera dorsalis
EMBT0701.L(SEM) - 0710
MW052785-89
10
MW093424-28
Bactrocera latifrons
EMBT0901.L(SEM) - 0910
MW136282-91
10
Zeugodacus cucurbitae EMBT1601.L(SEM) - 1610
MW045505-14
10
Zeugodacus tau
EMBT1901.L(SEM) - 1910
MW052795-99
10
MW093429-33

พบว่า ข้อมูลความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการที่ได้
จากการวิเคราะห์แบบ maximum likelihood
และ Bayesian Inference มีความสอดคล้องกัน
(Figure 4) สามารถจ�ำแนกแมลงวันผลไม้ได้
6 ชนิด คือ B. correcta, B. carambolae,
B. dorsalis, B. latifrons, Z. cucurbitae และ
Z. tau และพบว่า แมลงวันผลไม้สกุล Zeugodacus
(Z. cucurbitae และ Z. tau) นั้น แยกออกจาก
แมลงวันผลไม้สกุล Bactrocera อย่างชัดเจน   
สอดคล้องกับการศึกษาของ De Meyer et al.
(2015) และ Virgilio et al. (2015) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความ
สัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของแมลงวันผลไม้ชนิด
ต่าง ๆ ทั่วโลก และมีการเปลี่ยนแปลงแมลงวัน
ผลไม้ที่เคยจัดด้วยลักษณะสัณฐานภายนอกให้อยู่
ในสกุลย่อย (subgenus) Zeugodacus มาเป็น
สกุลใหม่ ได้แก่ สกุล Zeugodacus ดังนั้น การ
ศึกษาครัง้ นี้ จึงเป็นครัง้ แรกทีใ่ ช้ขอ้ มูลลักษณะทาง
พันธุกรรม และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการมา
สนับสนุนในการจ�ำแนก และยืนยันชือ่ วิทยาศาสตร์
ของแมลงวันผลไม้ในประเทศไทยให้มีความถูก
ต้อง สมบูรณ์ ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลมากขึ้น
ส�ำหรับแมลงวันผลไม้ในกลุม่ B. dorsalis
complex ซึ่งเป็นกลุ่มแมลงวันผลไม้ที่มีลักษณะ
สัณฐานภายนอกใกล้เคียงกันมากนั้น ข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ยีนต�ำแหน่ง cox1
นั้น สามารถแยก B. dorsalis complex จาก

แมลงวันผลไม้อื่น ๆ ในสกุล Bactrocera และ
พบว่า สามารถแยกแมลงวันผลไม้ B. dorsalis
ออกจาก B. carambolae ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแมลงวันผลไม้สอง
ชนิดนี้ ทีส่ ามารถแยกออกจากกันโดยลักษณะของ
เส้นปีก แถบสีบริเวณส่วนท้อง และจุดสีด�ำบริเวณ
ขาคู่หน้า แต่ถ้าต้องการยืนยันชนิดหรือจัดจ�ำแนก
ชนิดภายในกลุ่มของ B. dorsalis complex ให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
โดยใช้ยีนต�ำแหน่งอื่น ๆ ในการศึกษาให้มีจ�ำนวน
มากขึ้น (Krosch et al., 2012) เช่นเดียวกับ
Boykin et al. (2013) ที่ใช้ยีนถึง 6 ต�ำแหน่ง
(cox1, nad4-3’, CAD, period, ITS1 และ ITS2)
3. การศึกษารูปร่างปีกแมลงวันผลไม้เผ่า Dacini
ด้วยเทคนิคมอร์โฟเมทริกส์
3.1 ตัวอย่างปีกเพื่อศึกษารูปร่าง
การก�ำหนดจุดสังเกต (landmark based
data) ด้ ว ยเทคนิ ค มอร์ โ ฟเมทริ ก ส์ ลงบนปี ก
แมลงวันผลไม้ที่ส�ำคัญทางการเกษตร 6 ชนิด คือ
Bactrocera correcta, B. carambolae, B. dorsalis,
B.latifrons, Zeugodacus cucurbitae และ
Z. tau  แสดงใน Figure 5
3.2 ศึกษาขนาดเซนทรอยด์ (centroids sizes)
ของแมลงวันผลไม้ เผ่า Dacini
ผลการศึกษาขนาดเซนทรอยด์ดว้ ยวิธกี าร
ทางมอร์โฟเมทริกส์จากปีกของแมลงวันผลไม้เผ่า
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12

Figure 4 Phylogram obtained in a maximum likelihood search in RAxML of cox1 gene
Figure 4 Phylogram obtained in a maximum likelihood search in RAxML of cox1 gene regions. Bootstrap
13 Posterior
regions. Bootstrap
support values (≥≥70 %) from 1,000 replicates above nodes.
support values (≥70 %) from 1000 replicates above nodes. Posterior probabilities
probabilities(≥ (≥0.95)
≥0.95)
summarised
from 1,500
converged
trees
in anodes.
Bayesian
search
summarised
from 1500 converged
trees obtained
in a Bayesian
searchobtained
are shown below
*
การกําหนดจุดสังเกต (landmark based data) ด้วยเทคนิคมอร์ โฟเมทริ กส์ ลงบนปี กแมลงวัน
are shownผลไม้
below
nodes.
fromfromJiang
(2013) and ** nucleotides from
nucleotides
from
Jiang et *al. nucleotides
(2013) and ** nucleotides
Krosch et
et al.al.
(2018).
ทีYสาํ คัญทางการเกษตร 6 ชนิด คือ Bactrocera correcta, B. carambolae, B. dorsalis, B.latifrons,
Krosch etZeugodacus
al. (2018)
cucurbitae และ Z. tau แสดงใน Figure 5
สําหรั บแมลงวันผลไม้ในกลุ่ม B. dorsalis complex ซึY งเป็ นกลุ่มแมลงวันผลไม้ทีYมีลกั ษณะสัณฐาน
ภายนอกใกล้เคี ยงกันมากนัVน ข้อมู ลทีY ได้จากการศึ กษาครัV งนีV พบว่า ยีนตําแหน่ ง cox1 นัVน สามารถแยก B.
dorsalis complex จากแมลงวัน ผลไม้อืY น ๆ ในสกุ ล Bactrocera และพบว่า สามารถแยกแมลงวัน ผลไม้ B.
dorsalis ออกจาก B. carambolae ได้ ซึY งสอดคล้องกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแมลงวันผลไม้สองชนิดนีV
ทีYสามารถแยกออกจากกันโดยลักษณะของเส้นปี ก แถบสี บริ เวณส่ วนท้อง และจุดสี ดาํ บริ เวณขาคู่หน้า แต่หาก
ต้องการยืนยันชนิ ดหรื อจัดจําแนกชนิ ดภายในกลุ่มของ B. dorsalis complex ให้มีความชัดเจนมากยิงY ขึVน ควรมี
การศึกษาเพิYมเติมโดยใช้ยีนตําแหน่งอืYน ๆ ในการศึกษาให้มีจาํ นวนมากขึVน (Krosch et al., 2012) เช่นเดียวกับ
Boykin et al. (2013) ทีYใช้ยนี ถึง 6 ตําแหน่ง (cox1, nad4-3’, CAD, period, ITS1 และ ITS2)
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Dacini
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3. การศึกษารู ปร่ างปี กแมลงวันผลไม้ เผ่ า Dacini ด้ วยเทคนิคมอร์ โฟเมทริกส์
analysis using
TPS Program.
geometricmorphometric
morphometric
analysis
using TPS Program
3.1(A)ตัวBactrocera
อย่ างปี กเพืQอcorrecta
ศึกษารู ปร่(B)
าง Bactrocera carambolae (C) Bactrocera dorsalis
(A) Bactrocera
correcta (E)(B)  Bactrocera
carambolae     (C)  Bactrocera dorsalis
(D) Bactrocera latifrons
Zeugodacus cucurbitae (F) Zeugodacus tau
14
(D)  Bactrocera latifrons (E)  Zeugodacus cucurbitae (F)  Zeugodacus tau
3.2 ศึกษาขนาดเซนทรอยด์ (centroids sizes) ของแมลงวันผลไม้ เผ่ า Dacini
ผลการศึกษาขนาดเซนทรอยด์ดว้ ยวิธีการทางมอร์ โฟเมทริ กส์จากปี กของแมลงวันผลไม้เผ่า Dacini
จํานวน 6 ชนิด (Bactrocera correcta, B. carambolae, B. dorsalis, B. latifrons, Z. cucurbitae และ Z. tau) พบว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยขนาดเซนทรอยด์ จากแมลงวันทองฝรัYง B. latifrons มี
ขนาดเล็กสุ ด (5.53 ± 0.08) และ Z. tau มีขนาดใหญ่สุด (6.40 ± 0.09) (Figure 6) ซึY งขนาดของเซนทรอยด์จาก
แมลงวันทองฝรัYง B. latifrons ทีYมีขนาดเล็กสุ ด อาจส่ งผลมาจากคุณภาพของอาหารทีYตวั หนอนกินเข้าไปไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาขนาดตัว (Kithawee and Rungsri, 2011) เนืYองจาก B. latifrons มีความเจาะจงต่อพืชอาศัย
ได้แก่ พริ ก และมะเขือ (Table 2) ซึY งจากข้อจํากัดด้านปริ มาณและคุณภาพของอาหารอาจส่ งผลต่อขนาดของเซน
ทรอยด์ได้ (Boontop et al., 2016)

Figure 6 Mean (±±SE) wing centroid size of Dacini fruit flies. Samples sharing the same letFigure
SE) wing centroid
size offrom
Dacinieach
fruit flies.
the same letter
are not statistically
ter are6 Mean
not (±statistically
different
otherSamples
basedsharing
on one-way
ANOVA
with a Tukey
different
fromtest
each(Fother
based
on one-way
ANOVA with a Tukey post hoc test (F5, 114 = 7.211; P < 0.05)
= 7.211;
P < 0.05)
post hoc
5, 114
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การวิเคราะห์สมการแบบถดถอยจากรู ปร่ างของปี กแมลงวันผลไม้ต่อขนาดของเซนทรอยด์ พบว่า มี

Dacini จ�ำนวน 6 ชนิด (Bactrocera correcta,
B. carambolae, B. dorsalis, B. latifrons, Z.
cucurbitae และ Z. tau) พบว่า มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยขนาด
เซนทรอยด์ จากแมลงวันทองฝรั่ง B. latifrons
มีขนาดเล็กสุด (5.53±0.08) และ Z. tau มีขนาด
ใหญ่สุด (6.40±0.09) (Figure 6) ซึ่งขนาดของ
เซนทรอยด์จากแมลงวันทองฝรั่ง B. latifrons
ที่มีขนาดเล็กสุด อาจส่งผลมาจากคุณภาพของ
อาหารที่ ตั ว หนอนกิ น เข้ า ไปไม่ เ พี ย งพอต่ อ การ
พัฒนาขนาดตัว (Kithawee and Rungsri, 2011)
เนือ่ งจาก B. latifrons มีความเจาะจงต่อพืชอาศัย
ได้แก่ พริก และมะเขือ  (Table 2) ซึง่ จากข้อจ�ำกัด
ด้านปริมาณและคุณภาพของอาหารอาจส่งผลต่อ
ขนาดของเซนทรอยด์ได้ (Boontop et al., 2016)    
3.3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงขนาดของร่างกาย
ที่มีผลต่อรูปร่างของปีก
การวิเคราะห์สมการแบบถดถอยจากรูป
ร่างของปีกแมลงวันผลไม้ตอ่ ขนาดของเซนทรอยด์
พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(P < 0.0001) (Figure 7) ผลที่ได้สอดคล้องกับ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงขนาดของรูปร่างปีก
ที่ มี ผ ลต่ อ รู ป ร่ า งของปี ก ในแมลงวั น ผลไม้ ก ลุ ่ ม
B. dorsalis complex (Kroch et al., 2013) และ
Z. cucurbitae (Boontop et al., 2016) ที่ยืนยัน
ให้เห็นว่า ขนาดของเซนทรอยด์ ไม่ได้มีผลต่อ
รูปร่างของปีก ดังนั้น สามารถใช้ข้อมูลรูปร่าง
ของปีกแมลงวันผลไม้ในการแยกความแตกต่าง
ระหว่างชนิดแมลงวันผลไม้
3.4 การวิเคราะห์ความแตกต่างของรูปร่าง
ปีกแมลงวันผลไม้ตามหลัก Canonical Variate
Analysis (CVA)
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างรูปร่าง
ปีกแมลงวันผลไม้เผ่า Dacini ทั้ง 6 ชนิด ได้แก่
B. correcta, B. carambolae, B. dorsalis,
B. latifrons, Z. cucurbitae และ Z. tau ตาม
หลักการ CVA พบว่า  บริเวณแกนหลักของผลการ
วิเคราะห์พบวงกลมแต่ละสี ซึ่งเป็นตัวแทนของ
แมลงวันผลไม้แต่ละชนิดในสกุล Zeugodacus นัน้
แยกออกจากวงกลมซึง่ เป็นตัวแทนแมลงวันผลไม้

สกุล Bactrocera ทีม่ กี ารเกาะกลุม่ กันอย่างชัดเจน
แสดงให้เห็นว่า แมลงวันผลไม้สกุล Zeugodacus
นั้น มีรูปร่างปีกที่มีความแตกต่างจากแมลงวันผล
ไม้สกุล Bactrocera อย่างเห็นได้ชัด และพบว่า  
แมลงวันผลไม้ชนิดต่าง ๆ ในสกุล Bactrocera
นั้น เกาะกลุ่มกันตามแนวแกน CVA แสดงให้
เห็นว่า แมลงวันผลไม้ทง้ั หมดในสกุล Bactrocera
มี รู ป ร่ า งของปี ก คล้ า ยคลึ ง กั น มาก โดยเฉพาะ
แมลงวันผลไม้ในกลุม่ B. dorsalis complex ได้แก่
B. carambolae และ B. dorsalis วงกลมทีเ่ ป็น
ตัวแทนชนิดแมลงวันผลไม้ทงั้ สองชนิดจะซ้อนทับกัน
แสดงว่ า รู ป ร่ า งปี ก แมลงวั น ผลไม้ ส องชนิ ด มี
ลักษณะรูปร่างปีกคล้ายคลึงกันที่สุด (Schutze
et al., 2012) และแตกต่างจากแมลงวันผลไม้ชนิด
อื่น ๆ ในสกุลเดียวกัน (Figure 8) สอดคล้องกับ
ลักษณะทางสัณฐานภายนอกที่พบว่า แมลงวัน
ผลไม้ทั้งสองชนิดนั้นคล้ายคลึงกันมาก ก่อให้เกิด
ความสับสนต่อการจ�ำแนกชนิดเป็นอย่างยิง่ (ยุวรินทร์
และคณะ, 2554) นอกจากนี้ การแบ่ ง กลุ ่ ม
แมลงวันผลไม้จากรูปร่างของปีกมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการอีกด้วย
รูปร่างของปีกมีผลต่อการจับคู่ผสมพันธุ์
ของแมลงวันผลไม้ เพราะแมลงวันผลไม้เพศผู้
จะจดจ�ำรู ปร่ า งปี ก ของเพศเมี ย ในการเลื อ กจั บ
คู่ผสมพันธุ์ (Sivinski and Pereira, 2005)
ดังนั้น ความแปรปรวนของรูปร่างปีกจึงเป็นอีก
หนึง่ ปัจจัยในการจับคูผ่ สมพันธุ์ และส่งผลกระทบ
ต่อการขยายพันธุ์ รวมทัง้ ส่งผลต่อการเกิดแมลงวัน
ผลไม้ชนิดใหม่ขึ้นอีกด้วย (De Quieroz, 2007)
การศึกษารูปร่างของปีกในครั้งนี้จึงมีความส�ำคัญ
อย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งจากมี ง านวิ จั ย เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ใช้รูปร่างปีกในการจ�ำแนกชนิดแมลงวันผลไม้
เพื่อยืนยันว่า Bactrocera invadens นั้นจริง ๆ
เป็นชนิดเดียวกับ B. dorsalis (Schultze et al.,
2015) แต่ในประเทศไทยที่ผ่านมา การศึกษา
มอร์โฟเมทริกส์มเี พียงการศึกษาในแมลงวันผลไม้
สกุล Zeugodacus เพียง 2 ชนิด เท่านัน้ คือ Z. tau
(Kithawee and Rungsri, 2011) และ Z. cucurbitae
(Boontop et al., 2017) ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้ จึงเป็น
ครั้งแรก ที่มีการใช้เทคนิคมอร์โฟเมทริกส์จากปีก
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การวิเคราะห์สมการแบบถดถอยจากรู ปร่ างของปี กแมลงวันผลไม้ต่อขนาดของเซนทรอยด์ พบว่า มี
ความแตกต่
างอย่างมีofนยั wing
สําคัญทางสถิ
(P < 0.0001) (Figure
7) ผลทีonYได้centroid
สอดคล้องกัsize
บการศึ
ษาการเปลีYยofนแปลง
gure 7 Multiple regression
shapeติ(regression
score one)
(aกmeasure
wing size)
ขนาดของรู ปร่ างปี กทีYมีผลต่อรู ปร่ างของปี กในแมลงวันผลไม้กลุ่ม B. dorsalis complex (Kroch et al., 2013) และ
m Dacini fruit
flies. Each colored dot represents the wing of a fly from one of the listed species.
Z. cucurbitae (Boontop et al., 2016) ทีYยนื ยันให้เห็นว่า ขนาดของเซนทรอยด์ ไม่ได้มีผลต่อรู ปร่ างของปี ก ดังนัVน
สามารถใช้ขอ้ มูลรู ปร่ างของปี กแมลงวันผลไม้ในการแยกความแตกต่างระหว่างชนิดแมลงวันผลไม้

3.4 การวิเคราะห์ ความแตกต่ างของรู ปร่ างปี กแมลงวันผลไม้ ตามหลัก Canonical Variate Analysis (CVA)
ทางวิวัฒนาการ ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคนิค
จากการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งรู ป ร่ า งปี กแมลงวัน ผลไม้เ ผ่า Dacini ทัVง 6 ชนิ ด ได้แ ก่ B. correcta,
มอร์ โกฟเมทริ ก ส์ ซึ่ ง ช่ ว ยสนั บ สนุ น และยื น ยั น
carambolae, B. dorsalis, B. latifrons, Z. cucurbitae และ Z. tau ตามหลักการ CVA พบว่า บริ เวณแกนหลั
การตรวจจ�ำแนกแมลงวั
นผลไม้ที่มีความส�ำคัญ
งผลการวิเคราะห์พบวงกลมแต่ละสี ซึY งเป็ นตัวแทนของแมลงวันผลไม้แต่ละชนิ ดในสกุล Zeugodacus
นัVน
ทางการเกษตรในเผ่า Dacini จ�ำนวน 6 ชนิด
กออกจากวงกลมซึY งเป็ นตัวแทนแมลงวันผลไม้สกุล Bactrocera ทีYมีการเกาะกลุ่มกันอย่างชัดเจน แสดงให้
ได้แก่ Bactrocera correcta, B. carambolae, B.
นว่า แมลงวันผลไม้สกุล Zeugodacus นัVน มีรูปร่ างปี กทีYมีความแตกต่างจากแมลงวันผลไม้สกุล Bactrocera
dorsalis,
างเห็นได้ชดั และพบว่า แมลงวันผลไม้ชนิดต่าง ๆ ในสกุล Bactrocera นัVน เกาะกลุ่มกันตามแนวแกน
CVA B. latifrons, Zeugodacus cucurbitae
และ นZ. tau และผลจากการศึกษารูปร่างของปีก
ดงให้เห็นว่า แมลงวันผลไม้ทV งั หมดในสกุล Bactrocera มีรูปร่ างของปี กคล้ายคลึงกันมาก โดยเฉพาะแมลงวั
ด้วยวิธีการมอร์โฟเมทริกส์ ให้ผลสอดคล้องกับ
ไม้ในกลุ่ม B. dorsalis complex ได้แก่ B. carambolae และ B. dorsalis วงกลมทีYเป็ นตัวแทนชนิ ดแมลงวัน
ข้อมูลความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของแมลงวัน
regression
of ดwing
shape
ไม้ทV งั สองชนิ ดจะซ้อนทับFigure
กัน แสดงว่7า Multiple
รู ปร่ างปี กแมลงวั
นผลไม้สองชนิ
มีลกั ษณะรู
ปร่ างปี กคล้ายคลึงกัน
ผลไม้ทงั้ สองสกุลด้วย นอกจากนี้ ผลจากการศึกษา
(regression score one) on centroid size
สด (Schutze et al., 2012) และแตกต่างจากแมลงวันผลไม้ชนิดอืYน ๆ ในสกุลเดียวกัน (Figure 8) สอดคล้องกับ
(a measure of wing size) from Dacini fruit
มอร์โฟเมทริกส์จากปีกของแมลงวันผลไม้ ยังใช้
ษณะทางสันฐานภายนอกที
Yพบว่าEach
แมลงวัcolored
นผลไม้ทV งั สองชนิ
นัVนคล้ายคลึงกันthe
มาก ก่wing
อให้เกิดความสับสนต่อ
flies.
dot ดrepresents
เป็นข้อมูลสนับสนุนข้อมูลรูปร่างปีกของแมลงวัน
รจําแนกชนิ ดเป็ นอย่างยิYงof
(ยุวaริ นfly
ทร์ และคณะ,
2554)ofนอกจากนี
งกลุ่มแมลงวันผลไม้จากรู ปร่ างของ
V การแบ่species
from one
the listed
ผลไม้ที่มีในประเทศไทย ถือเป็นการพัฒนางาน
มีความสอดคล้องกับข้อมูลความสัมพันธ์ทางวิวฒั นาการอีกด้วย

วิจัยด้านการอารักขาพืชและเพิ่มเติมองค์ความรู้
รวมทัง้ สร้างความน่าเชือ่ ถือในการพัฒนางานวิจยั
ของประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากลมากขึ้น

ค�ำขอบคุณ

ขอขอบคุณ ดร. ชนินทร ดวงสอาด ส�ำนัก
วิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
ผู้ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาความสัมพันธ์
ทางวิวัฒนาการ ท�ำให้งานวิจัยชิ้นนี้ส�ำเร็จลุล่วง
เป็นอย่างดี
Figure 8 Plot of the first two variates
following canonical variate analysis of
geometric morphometric wing shape data
for Dacini fruit flies sampled. Twenty wings
were analysed per site; 95% group
confidence ellipses are represented.  Each
coloured dot represents the wing of a fly
from one of the listed species
ร่วมกับอนุกรมวิธานแบบดัง้ เดิม และความสัมพันธ์
ทางวิวัฒนาการ เพื่อยืนยันความถูกต้องในการ
จ�ำแนกชนิดแมลงวันผลไม้ที่มีความส�ำคัญทาง
เศรษฐกิจในเผ่า Dacini ของประเทศไทย

สรุปผลการทดลอง

การศึ ก ษาอนุ ก รมวิ ธ านแมลงวั น ผลไม้
ด้วยหลักการอนุกรมวิธานแบบผสมผสานในครั้ง
นี้ เป็นการศึกษาทางชีวโมเลกุลจากความสัมพันธ์
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