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บทคดัย่อ 
 ศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวฒันาการของแมลงวนัขายาวในสกุล Phacaspis และสกุล Ornamenta ซ่ึงถูก
สนันิษฐานเบ้ืองตน้วา่มีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมกนั  โดยตวัอยา่งของแมลงวนัขายาวทั้งหมดจะถูกเก็บจากบริเวณป่า
ชายเลนของคาบสมุทรไทย บรูไน และสิงคโปร์ วิเคราะห์สายสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการระดบัโมเลกุลโดยใชย้ีนไซโท
โครมออกซิเดส หน่วยย่อยท่ีหน่ึง  จากการศึกษาดา้นวงศ์วานวิวฒันาการเชิงโมเลกุลในการวิเคราะห์แบบmaximum 
likelihood พบว่า แมลงวนัขายาวสกุล Phacaspis และสกุล Ornamenta เป็นวงศ์วานเดียวกัน (monophyletic group) 
ส าหรับการศึกษาระยะเวลาการเกิดแยกกนัของชนิด (divergence time) พบวา่แมลงวนัขายาวทั้ง 2 สกุล มีจุดก าเนิดใน
ยคุอิโอซีนตอนปลาย และมีความหลากหลายในช่วงยคุไพลโอ-ไพลสโตซีน โดยอิทธิพลของการเพ่ิมหดของพ้ืนท่ีป่า
ชายเลนมีบทบาทส าคญัต่อการแพร่กระจายของแมลงวนัขายาวในคาบสมุทรไทย บรูไนและสิงคโปร์ ณ ช่วงเวลานั้น 

 

ABSTRACT 
 The study of phylogenetic relationship of long-legged flies was focused on genus Phacaspis and closely 
related genus that was Ornamenta. All specimens of long-legged flies were collected from the mangroves in 
peninsular Thailand, Brunei and Singapore. The molecular phylogeny was analyzed based on cytochrome oxidase 
subunit I gene. Moreover, the phylogenetic tree was constructed using maximum likelihood analysis. The result 
revealed that long-legged flies genus Phacaspis and Ornamenta were monophyletic group. Furthermore, the 
estimating of divergence time indicated that Phacaspis and Ornamenta have arisen in late Eocene and it was diverse 
during Plio-Pleistocene periods. The influence of the mangrove expansion and fragmentation plays an important role 
to the distribution of long-legged flies in peninsular Thailand, Brunei and Singapore at that time. 
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บทน า 
 แมลงจดัเป็นกลุ่มส่ิงมีชีวติท่ีมีความหลากหลายมากท่ีสุดในโลก อนัเป็นผลมาจากความสามารถในการปรับตวั
ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งหลากหลายทั้งในน ้ าและบนบก โดยแมลงในอนัดบั Diptera ประกอบดว้ย 188 วงศ ์ถือ
เป็นกลุ่มท่ีมีความโดดเด่นทั้งในแง่ของจ านวนชนิดและจ านวนตวั ส าหรับแมลงวนัขายาว (long-legged flies) ถูกจดัอยู่
ในวงศ์ Dolichopodidae ทัว่โลกสามารถพบไดม้ากกว่า 7,100 ชนิดในจ านวน 230 สกุล (Yang et al., 2006) ในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตพ้บว่ามีการแพร่กระจายของแมลงวนัขายาวในหลายประเทศ เช่น ประเทศบรูไน, สิงคโปร์, 
ฟิลิปปินส์, มาเลเซียรวมทั้งประเทศไทยและมีแนวโนม้ท่ีจะพบความหลากหลายไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในแต่ละปี 
 แมลงวนัขายาวโดยทัว่ไปสามารถพบไดใ้นแหล่งอาศยัท่ีมีความช้ืนตั้งแต่บนบก แหล่งน ้ าจืดไปจนถึงหาดหิน 
หาดทรายรวมถึงพ้ืนโคลนของป่าชายเลน (Grootaert, Meuffels, 2004) แสดงใหเ้ห็นวา่แมลงวนัขายาวโดยเฉพาะกลุ่มท่ี
พบตามชายฝ่ังมีความสามารถในการปรับตวัไดดี้ในระบบนิเวศท่ีมีการเปล่ียนแปลงรุนแรงจากปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
ความเคม็   ของน ้ าทะเลและปริมาณแสงแดด ดงันั้นแมลงวนัขายาวในกลุ่มดงักล่าวจึงจดัเป็นกลุ่มท่ีมีความน่าสนใจเป็น
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะแมลงวนัขายาวในสกุล Phacaspis (Meuffels, Grootaert, 1988) ซ่ึงจดัเป็นกลุ่มท่ีจ าเพาะเจาะจงกบั
ทางทะเลเท่านั้น และมีการแพร่กระจายในหลายประเทศของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้วมทั้งประเทศไทย นอกจากน้ี
แมลงวนัขายาวในสกุล Ornamenta  จากประเทศบรูไน ซ่ึงถูกสันนิษฐานวา่จะเป็นกลุ่มท่ีมีความใกลชิ้ดกบัแมลงวนัขา
ยาวในสกลุ Phacaspis (per obs, Grootaert) ก็ถูกน ามาตรวจสอบเพ่ือหาความสมัพนัธ์เชิงวฒันาการเช่นเดียวกนั 
 ส าหรับการศึกษาความสมัพนัธ์เชิงววิฒันาการของแมลงวนัขายาวในสกลุ Phacaspis และสกลุ Ornamenta ใน
คร้ังน้ีจะมุ่งเน้นศึกษาในพ้ืนท่ีป่าชายเลนของประเทศบรูไนและสิงคโปร์ รวมถึง 4 จงัหวดัของคาบสมุทรไทย ไดแ้ก่ 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี, สตูล, กระบ่ีและพงังา ซ่ึงเป็นตวัแทนทั้งจากชายฝ่ังดา้นอ่าวไทยและอนัดามนั โดยการสร้างสาย
สมัพนัธ์เชิงววิฒันาการดว้ยวธีิ Maximum likelihood จะถูกวเิคราะห์ในยนี Cytochrome oxidase subunit I ในไมโทคอน
เดรีย รวมถึงการหาช่วงเวลาของการแยกกนัระหว่างชนิด (Divergence time) จะถูกวิเคราะห์ดว้ยวิธี Neighbor-joining 
นอกจากน้ีแมลงวนัขายาวชนิด Phacaspis mitis ท่ีพบในคาบสมุทรไทย,บรูไนและสิงคโปร์จะถูกน ามาวิเคราะห์ 
Haplotype networkเพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งประชากรและเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือให้แก่สายสมัพนัธ์เชิงวิวฒันาการ 
(Phylogenetic tree) 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตรวจสอบความสมัพนัธ์เชิงววิฒันาการของแมลงวนัขายาวในสกลุ 
Phacaspis และสกลุ Ornamenta ซ่ึงคาดวา่มีความใกลชิ้ดกนั ในคาบสมุทรไทย, บรูไนและสิงคโปร์ 
 
วธีิการวจิยั 
 การเกบ็ตวัอย่างแมลงวนัขายาว 
 ตัวอย่างแมลงวันขายาวในสกุล  Phacaspis และ สกุล  Ornamenta ถูก เก็บจากพ้ืน ท่ี ป่ าชายเลนใน           
ประเทศบรูไน, สิงคโปร์ รวมถึง 4 จงัหวดัของคาบสมุทรไทย ไดแ้ก่ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี, สตูล, กระบ่ีและพงังา (รูปท่ี 
1) โดยตวัอย่างของแมลงวนัขายาวถูกเก็บดว้ย 3 วิธี  คือ การวางกบัดกัมุง้ (Malaise trap), การใชข้วดพลาสติกใส และ
การใชส้วงิ (รูปท่ี 2) ซ่ึงตวัอยา่งแมลงวนัขายาวเพศผูท่ี้ไดถู้กน ามาจดัจ าแนกภายใตก้ลอ้งสเตอริโอโดยใชเ้อกสารการจดั
จ าแนกในระดบัสกลุและชนิด (Grootaert, Meuffels, 2001) หลงัจากนั้นเก็บตวัอยา่งแมลงวนัขายาวในเอทิลแอลกอฮอล ์
95 เปอร์เซ็นตแ์ละแช่ไวท่ี้อุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาสภาพดีเอน็เอ 
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รูปที ่1 พ้ืนท่ีศึกษาใน 4 จงัหวดัของคาบสมทุรไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศบรูไน 
(ดดัแปลงจาก สนิท อกัษรแกว้, 2545 ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 วธีิการเก็บตวัอยา่งแมลงวนัขายาว (2A) การวางกบัดกัมุง้ 
 (2B) การใชข้วดพลาสติกใส และ (2C) การใชส้วงิ 
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 การสกดัดเีอน็เอและการเพิม่ปริมาณดเีอน็เอด้วยเทคนิค Polymerase chain reaction 
 เน้ือเยื่อของแมลงวนัขายาวเพศผูถู้กน ามาสกดัดีเอ็นเอ (Beebe et al.,  2005) หลงัจากนั้นตวัอยา่งดีเอ็นเอท่ีได้
ถู ก เ พ่ิ ม ป ริ ม า ณ ใ น ยี น  Cytochrome oxidase subunit I ด้ ว ย ไ พ ร เ ม อ ร์  LCO1490 ( 5′-
GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3′)  แ ล ะ ไ พ ร เ ม อ ร์  HCO2198 ( 5′-TAAACTTCAGGGTGACC 
AAAAAATCA-3′) (Folmer et al., 1994) โดยการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอใช้อุณหภูมิ Initial denaturation ท่ี  95 องศา
เซลเซียส นาน 3 นาที ตามด้วย 40 รอบของ denaturation ท่ี 94 องศาเซลเซียส นาน 60 วินาที annealing ท่ี 48 องศา
เซลเซียส นาน 60 วินาที extension 72 องศาเซลเซียส นาน 90 วินาที และ final extension ท่ี 72 องศาเซลเซียส นาน 5 
นาที (Folmer et al., 1994) น าผลผลิตของปฏิกิริยา PCR มาท าการตรวจสอบขนาดดีเอ็นเอโดยเทคนิค agarose gel 
electrophoresis โดยใช ้agarose gel ท่ีมีความเขม้ขน้ 1.5 เปอร์เซ็นต ์ 
 การวเิคราะห์ข้อมูลทางพนัธุกรรมและการสร้างสายสัมพนัธ์เชิงววิฒันาการ 
 ผลผลิตของ PCR ถูกส่งไปวิเคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์ท่ีบริษทั First BASE ประเทศมาเลเซีย จากนั้นน า
ล าดับ นิวคลีโอไทด์ท่ีได้ไปตรวจสอบความถูกต้องและเปรียบเทียบความสัมพนัธ์กับส่ิงมีชีวิตอ่ืนท่ีมีบันทึกใน
ฐานขอ้มูลดว้ยการBLAST ใน GenBank  หลงัจากนั้นล าดบันิวคลีโอไทด์ถูกน ามาจดัเรียงดว้ยโปรแกรม BioEdit (Hall, 
1999) และ การศึกษารูปแบบของ Haplotype network ถูกวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม  POPART (Leigh, Bryant, 2015)  
รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยการสร้างแผนภูมิต้นไม้ (Phylogenetic tree) แบบวิธี Maximum 
likelihood (ML) และการวเิคราะห์หาช่วงเวลาของการแยกกนัระหวา่งชนิด (Divergence time) ดว้ยวธีิ Neighbor-joining 
(NJ) ดว้ยโปรแกรม MEGA6 (Tamura et al., 2013) ส าหรับการค านวณหาช่วงเวลาของการแยกกนัระหวา่งชนิดใชค้่า
ฟอสซิลของแมลงวนัขายาวสกุล Thinophilus ซ่ึงมีค่าประมาณ 37.2-33.9 ล้านปีก่อน (Pollet et al., 2004) โดยการ
วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมทั้งหมดใชแ้มลงวนัขาวยาวชนิด Nanothiphilus hoplites และ Thinophilus sp. 
ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความใกลชิ้ดกบัแมลงวนัขายาวในสกลุ Phacaspis เป็น outgroup  
 
ผลการวจิยั 
 จากการสร้างสายสมัพนัธ์เชิงวิวฒันาการของแมลงวนัขายาวชนิด Phacaspis mitis, P. ornata และ Ornamenta 
sp.จ านวน 25 ตวัอยา่งท่ีพบในคาบสมุทรไทย, บรูไนและสิงคโปร์ พบวา่แมลงวนัขายาวทั้ง 3 ชนิดมีความสัมพนัธ์เชิง
ววิฒันาการแบบมีบรรพบุรุษร่วมกนั (monophyletic group) โดยถูกแยกออกเป็น 3 กลุ่มท่ีชดัเจน ไดแ้ก่ แมลงวนัขายาว
ชนิด P. mitis จากจงัหวดัสุราษฎร์ธานี, สตูล, กระบ่ีและพงังา ของคาบสมุทรไทยรวมถึงประเทศบรูไนและสิงคโปร์ถูก 
จดัอยูร่วมกนัภายใน Clade A ในขณะท่ีแมลงวนัขายาวชนิด Ornamenta sp. จากประเทศบรูไนถูกจดัอยูภ่ายใน Clade B 
และมีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมกบัแมลงวนัขายาวใน Clade A มากกวา่ Clade C ซ่ึงประกอบดว้ยแมลงวนัขายาวชนิด 
P. ornata จากประเทศสิงคโปร์ (รูปท่ี 3)  
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รูปที ่3 สายสมัพนัธ์เชิงววิฒันาการแบบ Maximum likelihood ของแมลงวนัขายาวท่ีพบในคาบสมุทรไทย, 
                       บรูไนและสิงคโปร์ 
          
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์หาช่วงเวลาท่ีเกิดการแยกกนัระหวา่งชนิด (Divergence time) พบวา่ แมลงวนั              
ขายาวชนิด P. ornata เป็นกลุ่มแรกท่ีแยกออกจากกลุ่มอ่ืนๆ ในช่วงเวลาประมาณ 35.55 ลา้นปีก่อนซ่ึงจัดอยู่ในยุค 
Eocene ในขณะท่ีแมลงวนัขายาวชนิด P. mitis และ Ornamenta sp. ซ่ึงมีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมกนัมากกวา่ จะถูก
แยกออกจากกนัในช่วงเวลาประมาณ 35.44 ลา้นปีก่อนซ่ึงจดัอยูใ่นยคุ Eocene เช่นเดียวกนั นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์
แสดงให้เห็นวา่แมลงวนัขายาวชนิด P. mitis จากประเทศบรูไนถูกแยกออกจากคาบสมุทรไทยและสิงคโปร์ในช่วงเวลา
ประมาณ 8.01 ลา้นปีก่อนในยุค Miocene และผลการวิเคราะห์ยงัแสดงให้เห็นว่าแมลงวนัขายาวชนิด P. mitis ใน
คาบสมุทรไทยและสิงคโปร์มีการแพร่กระจายสูงในช่วงยคุ Pliocene/Pleistocene (ประมาณ 2.82 ถึง 0.13 ลา้นปีก่อน) 
เช่นเดียวกบัแมลงวนัขายาวชนิด Ornamenta sp. จากประเทศบรูไนซ่ึงพบวา่มีการแพร่กระจายสูงประมาณ 0.97 ถึง 0.65 
ลา้นปีก่อนและ P. ornata จากสิงคโปร์พบวา่มีการแพร่กระจายสูงประมาณ 0.51 ลา้นปีก่อนถึงปัจจุบนั  ซ่ึงจดัอยูใ่นช่วง
ยคุ Pliocene/Pleistocene และ Holocene (รูปท่ี 4)  
 
 
 
 

Clade A 

Clade B 

Clade C 
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รูปที ่4 ช่วงเวลาของการเกิดการแยกกนัระหวา่งชนิดของแมลงวนัขายาวท่ีพบในคาบสมุทรไทย, บรูไนและสิงคโปร์ 

 
 และเม่ือน าล าดับนิวคลีโอไทด์ของแมลงวนัขายาวเฉพาะชนิด P. mitis ท่ีพบในคาบสมุทรไทย, บรูไนและ
สิงคโปร์มาสร้าง Haplotype network พบว่าแมลงวนัขายาวชนิด P. mitis จากสตูล, กระบ่ีและสิงคโปร์มีความใกลชิ้ด
ทางพนัธุกรรมกนั ในขณะท่ี P. mitis จากกระบ่ีมีความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมใกลชิ้ดกบั P.mitis จากพงังาเช่นเดียวกนั 
ส าหรับP. mitis จากสุราษฎร์ธานีพบวา่มีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมกบั P. mitis จากบรูไน แต่อยา่งไรก็ตามจะเห็นได้
วา่ P. mitis จากประเทศบรูไนมีอตัราการเกิดมิวเทชนัสูงท่ีสุดและถูกแยกออกจากกลุ่มอ่ืนอยา่งชดัเจน (รูปท่ี 5)  
ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาสายสมัพนัธ์เชิงววิฒันาการ 
  
 

        Eocene (55.8-33.9 Mya)                   Oligocene (33.9-23.03 Mya)     Miocene (23.03- 5.3 Mya) 

 

        Pliocene/Pleistocene (5.3-0.01 Mya)           Holocene (0.01- Present)                                                           
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รูปที ่5 Haplotype network ของแมลงวนัขายาวชนิด Phacaspis mitis ท่ีพบในคาบสมุทรไทย, บรูไนและสิงคโปร์ 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 จากผลการสร้างสายสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการแบบ Maximum likelihood แสดงให้เห็นวา่แมลงวนัขายาวสกุล 
Phacaspis และสกุล Ornamenta มีความสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการแบบมีบรรพบุรุษร่วมกนั (Monophyletic group) โดย 
แมลงวนัขายาวทั้ง 3 ชนิดจาก 2 สกุลมีการเกิดการแยกกนัระหวา่งชนิดในช่วงยคุ Eocene ตอนปลาย (ประมาณ 35.55-
35.44 ลา้นปีก่อน) ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวภูมิอากาศของโลกมีแนวโน้มท่ีจะแห้งและเยน็ลงจึงส่งผลต่อการลดลงของ
ระดับน ้ าทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  (Hoorn et al., 2012) เม่ือระดับน ้ าทะเลลดลงจะส่งผลต่อการ
แพร่กระจายและการเกิดการแยกเป็นพ้ืนท่ียอ่ยๆ ของป่าชายเลน (fragmentation) ซ่ึงคาดวา่เหตุการณ์ดงักล่าวท าให้เกิด
การแยกกนัของแมลงวนัขายาวทั้ง 3 ชนิด  โดยแมลงวนัขาวยาวชนิด P. ornata จากประเทศสิงคโปร์เป็นกลุ่มแรกท่ีแยก
ออกจากกลุ่มอ่ืน ๆ (Basal clade) จึงมีความเป็นไปไดว้า่แมลงวนัขายาวชนิด P. ornata จากประเทศสิงคโปร์จดัเป็นกลุ่ม
ท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุด รองลงมาคือชนิด P. mitis จากคาบสมุทรไทย, บรูไนและสิงคโปร์ โดยแมลงวนัขายาวชนิด 
Ornamenta sp. จากบรูไนจดัเป็นกลุ่มท่ีใหม่สุดและมีความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมใกลชิ้ดกบั P. mitis มากกวา่ P. ornata  
ส าหรับแมลงวนัขายาวชนิด P. mitis จากคาบสมุทรไทย, บรูไนและสิงคโปร์ พบว่ามีบรรพบุรุษร่วมกัน (common 
ancestor) และถูกจดัอยูภ่ายในกลุ่มเดียวกนั (รูปท่ี  3) แสดงให้เห็นวา่  P. mitis จากคาบสมุทรไทย, บรูไนและสิงคโปร์ 
มีการแลกเปล่ียนทางพนัธุกรรมระหวา่งกนั         
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 โดยผลการศึกษาการแยกกนัระหวา่งชนิดพบวา่แมลงวนัขายาวชนิด  P. mitis, P. ornata และ Ornamenta sp. 
มีการแพร่กระจายสูงในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วงยคุ Pliocene/Pleistocene (รูปท่ี  4) จากรายงานของ Voris 
et al. (2000) ระบุว่าความผกผนัของระดับน ้ าทะเลช่วงยุค Pliocene/Pleistocene ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้
ส่วนท าให้เกิดการเช่ือมต่อกนัระหวา่ง mainland และ island ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของระดบัน ้ าทะเลจะมีอิทธิพลต่อการ
แพร่กระจายของสังคมพืชและสังคมสัตวท์ั้ งในน ้ าและบนบกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Darlington, 1957; 
Wallace, 1881; Voris , 2000) ดังนั้นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อการแพร่กระจายของแมลงวนัขายาวทั้ ง 3 ชนิดในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตคื้อการขยายและลดขนาดของป่าชายเลนในช่วงยคุ Pliocene/Pleistocene นอกจากน้ีผลจากการ
เช่ือมต่อกนัระหวา่งพ้ืนท่ีป่าชายเลนยอ่ย ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้งัมีบทบาทส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการไหลของ
ยนีระหวา่งประชากรของ P. mitis ท่ีพบในคาบสมุทรไทย, บรูไนและสิงคโปร์     
 จากการศึกษาในคร้ังน้ีสรุปได้ว่าแมลงวนัขายาวสกุล Phacaspis และ Ornamenta ท่ีพบในคาบสมุทรไทย, 
บรูไนและสิงคโปร์ มีความสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการแบบมีบรรพบุรุษร่วมกนั โดยแมลงวนัขายาวชนิด Ornamenta sp. 
พบวา่มีความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมใกลชิ้ดกบัชนิด P. mitis มากกวา่ชนิด P. ornata ซ่ึงจดัเป็นกลุ่มท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุด 
นอกจากน้ีผลการศึกษายงัแสดงให้เห็นว่า P. mitis ท่ีพบในคาบสมุทรไทย, บรูไนและสิงคโปร์ มีความสัมพนัธ์ทาง
พนัธุกรรมกนั 
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