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บทคัดย่ อ
ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ เชิ ง วิ วฒ
ั นาการของแมลงวัน ขายาวในสกุ ล Phacaspis และสกุ ล Ornamenta ซึ่ งถู ก
สันนิษฐานเบื้องต้นว่ามีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกัน โดยตัวอย่างของแมลงวันขายาวทั้งหมดจะถูกเก็บจากบริ เวณป่ า
ชายเลนของคาบสมุทรไทย บรู ไน และสิ งคโปร์ วิเคราะห์ สายสัมพันธ์เชิ ง วิวฒั นาการระดับโมเลกุลโดยใช้ยีน ไซโท
โครมออกซิ เดส หน่ วยย่อยที่ หนึ่ ง จากการศึ กษาด้านวงศ์วานวิวฒั นาการเชิ งโมเลกุลในการวิเคราะห์แบบmaximum
likelihood พบว่า แมลงวัน ขายาวสกุล Phacaspis และสกุล Ornamenta เป็ นวงศ์วานเดี ยวกัน (monophyletic group)
สาหรับการศึกษาระยะเวลาการเกิ ดแยกกันของชนิ ด (divergence time) พบว่าแมลงวันขายาวทั้ง 2 สกุล มีจุดกาเนิ ดใน
ยุคอิโอซี นตอนปลาย และมีความหลากหลายในช่วงยุคไพลโอ-ไพลสโตซี น โดยอิทธิ พลของการเพิ่มหดของพื้นที่ป่า
ชายเลนมีบทบาทสาคัญต่อการแพร่ กระจายของแมลงวันขายาวในคาบสมุทรไทย บรู ไนและสิ งคโปร์ 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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บทนา
แมลงจัดเป็ นกลุ่มสิ่ งมีชีวติ ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลก อันเป็ นผลมาจากความสามารถในการปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างหลากหลายทั้งในน้ าและบนบก โดยแมลงในอันดับ Diptera ประกอบด้วย 188 วงศ์ ถือ
เป็ นกลุ่มที่มีความโดดเด่นทั้งในแง่ของจานวนชนิ ดและจานวนตัว สาหรับแมลงวันขายาว (long-legged flies) ถูกจัดอยู่
ในวงศ์ Dolichopodidae ทัว่ โลกสามารถพบได้มากกว่า 7,100 ชนิ ดในจานวน 230 สกุล (Yang et al., 2006) ในภูมิภาค
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้พบว่ามีการแพร่ กระจายของแมลงวันขายาวในหลายประเทศ เช่น ประเทศบรู ไน, สิ งคโปร์ ,
ฟิ ลิปปิ นส์, มาเลเซียรวมทั้งประเทศไทยและมีแนวโน้มที่จะพบความหลากหลายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี
แมลงวันขายาวโดยทัว่ ไปสามารถพบได้ในแหล่งอาศัยที่มีความชื้นตั้งแต่บนบก แหล่งน้ าจืดไปจนถึงหาดหิ น
หาดทรายรวมถึงพื้นโคลนของป่ าชายเลน (Grootaert, Meuffels, 2004) แสดงให้เห็นว่าแมลงวันขายาวโดยเฉพาะกลุ่มที่
พบตามชายฝั่งมีความสามารถในการปรับตัวได้ดีในระบบนิ เวศที่ มีการเปลี่ยนแปลงรุ นแรงจากปั จจัยสิ่ งแวดล้อม เช่น
ความเค็ม ของน้ าทะเลและปริ มาณแสงแดด ดังนั้นแมลงวันขายาวในกลุ่มดังกล่าวจึงจัดเป็ นกลุ่มที่มีความน่าสนใจเป็ น
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะแมลงวันขายาวในสกุล Phacaspis (Meuffels, Grootaert, 1988) ซึ่ งจัดเป็ นกลุ่มที่ จาเพาะเจาะจงกับ
ทางทะเลเท่านั้น และมีการแพร่ กระจายในหลายประเทศของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้รวมทั้งประเทศไทย นอกจากนี้
แมลงวันขายาวในสกุล Ornamenta จากประเทศบรู ไน ซึ่ งถูกสันนิ ษฐานว่าจะเป็ นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับแมลงวันขา
ยาวในสกุล Phacaspis (per obs, Grootaert) ก็ถูกนามาตรวจสอบเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงวัฒนาการเช่นเดียวกัน
สาหรับการศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวฒั นาการของแมลงวันขายาวในสกุล Phacaspis และสกุล Ornamenta ใน
ครั้งนี้ จะมุ่งเน้นศึกษาในพื้นที่ ป่าชายเลนของประเทศบรู ไนและสิ งคโปร์ รวมถึง 4 จังหวัดของคาบสมุทรไทย ได้แก่
จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี , สตูล, กระบี่ และพังงา ซึ่ งเป็ นตัวแทนทั้งจากชายฝั่งด้านอ่าวไทยและอันดามัน โดยการสร้างสาย
สัมพันธ์เชิงวิวฒั นาการด้วยวิธี Maximum likelihood จะถูกวิเคราะห์ในยีน Cytochrome oxidase subunit I ในไมโทคอน
เดรี ย รวมถึงการหาช่วงเวลาของการแยกกันระหว่างชนิ ด (Divergence time) จะถูกวิเคราะห์ ดว้ ยวิธี Neighbor-joining
นอกจากนี้ แมลงวัน ขายาวชนิ ด Phacaspis mitis ที่ พ บในคาบสมุ ท รไทย,บรู ไ นและสิ งคโปร์ จะถู ก น ามาวิเคราะห์
Haplotype networkเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่สายสัมพันธ์เชิงวิวฒั นาการ
(Phylogenetic tree)
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงวิวฒั นาการของแมลงวันขายาวในสกุล
Phacaspis และสกุล Ornamenta ซึ่งคาดว่ามีความใกล้ชิดกัน ในคาบสมุทรไทย, บรู ไนและสิ งคโปร์
วิธีการวิจยั
การเก็บตัวอย่ างแมลงวันขายาว
ตั ว อย่ า งแมลงวัน ขายาวในสกุ ล Phacaspis และ สกุ ล Ornamenta ถู ก เก็ บ จากพื้ น ที่ ป่ าชายเลนใน
ประเทศบรู ไน, สิ งคโปร์ รวมถึง 4 จังหวัดของคาบสมุทรไทย ได้แก่ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี , สตูล, กระบี่และพังงา (รู ปที่
1) โดยตัวอย่างของแมลงวันขายาวถูกเก็บด้วย 3 วิธี คือ การวางกับดักมุง้ (Malaise trap), การใช้ขวดพลาสติกใส และ
การใช้สวิง (รู ปที่ 2) ซึ่งตัวอย่างแมลงวันขายาวเพศผูท้ ี่ได้ถูกนามาจัดจาแนกภายใต้กล้องสเตอริ โอโดยใช้เอกสารการจัด
จาแนกในระดับสกุลและชนิ ด (Grootaert, Meuffels, 2001) หลังจากนั้นเก็บตัวอย่างแมลงวันขายาวในเอทิลแอลกอฮอล์
95 เปอร์เซ็นต์และแช่ไว้ที่อุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาสภาพดีเอ็นเอ
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รู ปที่ 1 พื้นที่ศึกษาใน 4 จังหวัดของคาบสมุทรไทย ประเทศสิ งคโปร์ และประเทศบรู ไน
(ดัดแปลงจาก สนิท อักษรแก้ว, 2545 )
A

B

รู ปที่ 2 วิธีการเก็บตัวอย่างแมลงวันขายาว (2A) การวางกับดักมุง้
(2B) การใช้ขวดพลาสติกใส และ (2C) การใช้สวิง
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การสกัดดีเอ็นเอและการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอด้ วยเทคนิค Polymerase chain reaction
เนื้ อเยื่อของแมลงวันขายาวเพศผูถ้ ูกนามาสกัดดีเอ็นเอ (Beebe et al., 2005) หลังจากนั้นตัวอย่างดีเอ็นเอที่ได้
ถู ก เ พิ่ 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) โดยการเพิ่ ม ปริ ม าณดี เอ็ น เอใช้อุ ณ หภู มิ Initial denaturation ที่ 95 องศา
เซลเซี ยส นาน 3 นาที ตามด้วย 40 รอบของ denaturation ที่ 94 องศาเซลเซี ยส นาน 60 วิน าที annealing ที่ 48 องศา
เซลเซี ยส นาน 60 วินาที extension 72 องศาเซลเซี ยส นาน 90 วินาที และ final extension ที่ 72 องศาเซลเซี ยส นาน 5
นาที (Folmer et al., 1994) น าผลผลิ ต ของปฏิ กิ ริยา PCR มาท าการตรวจสอบขนาดดี เอ็น เอโดยเทคนิ ค agarose gel
electrophoresis โดยใช้ agarose gel ที่มีความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางพันธุกรรมและการสร้ างสายสัมพันธ์ เชิงวิวฒ
ั นาการ
ผลผลิตของ PCR ถูกส่ งไปวิเคราะห์ ลาดับ นิ วคลี โอไทด์ที่บริ ษทั First BASE ประเทศมาเลเซี ย จากนั้นน า
ล าดับ นิ วคลี โ อไทด์ที่ ได้ไ ปตรวจสอบความถู ก ต้อ งและเปรี ย บเที ยบความสัม พัน ธ์ กับ สิ่ งมี ชี วิต อื่ น ที่ มี บัน ทึ ก ใน
ฐานข้อมูลด้วยการBLAST ใน GenBank หลังจากนั้นลาดับนิ วคลีโอไทด์ถูกนามาจัดเรี ยงด้วยโปรแกรม BioEdit (Hall,
1999) และ การศึ ก ษารู ป แบบของ Haplotype network ถูก วิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม POPART (Leigh, Bryant, 2015)
รวมถึ งการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ท างพัน ธุ ก รรมด้วยการสร้ างแผนภู มิ ต ้น ไม้ (Phylogenetic tree) แบบวิธี Maximum
likelihood (ML) และการวิเคราะห์หาช่วงเวลาของการแยกกันระหว่างชนิด (Divergence time) ด้วยวิธี Neighbor-joining
(NJ) ด้วยโปรแกรม MEGA6 (Tamura et al., 2013) สาหรับการคานวณหาช่วงเวลาของการแยกกันระหว่างชนิ ดใช้ค่า
ฟอสซิ ล ของแมลงวัน ขายาวสกุล Thinophilus ซึ่ งมี ค่ าประมาณ 37.2-33.9 ล้านปี ก่ อ น (Pollet et al., 2004) โดยการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมทั้งหมดใช้แมลงวันขาวยาวชนิ ด Nanothiphilus hoplites และ Thinophilus sp.
ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับแมลงวันขายาวในสกุล Phacaspis เป็ น outgroup
ผลการวิจยั
จากการสร้างสายสัมพันธ์เชิงวิวฒั นาการของแมลงวันขายาวชนิด Phacaspis mitis, P. ornata และ Ornamenta
sp.จานวน 25 ตัวอย่างที่พบในคาบสมุทรไทย, บรู ไนและสิ งคโปร์ พบว่าแมลงวันขายาวทั้ง 3 ชนิ ดมีความสัมพันธ์เชิ ง
วิวฒั นาการแบบมีบรรพบุรุษร่ วมกัน (monophyletic group) โดยถูกแยกออกเป็ น 3 กลุ่มที่ชดั เจน ได้แก่ แมลงวันขายาว
ชนิ ด P. mitis จากจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี , สตูล, กระบี่และพังงา ของคาบสมุทรไทยรวมถึงประเทศบรู ไนและสิ งคโปร์ถูก
จัดอยูร่ วมกันภายใน Clade A ในขณะที่แมลงวันขายาวชนิด Ornamenta sp. จากประเทศบรู ไนถูกจัดอยูภ่ ายใน Clade B
และมีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกับแมลงวันขายาวใน Clade A มากกว่า Clade C ซึ่งประกอบด้วยแมลงวันขายาวชนิ ด
P. ornata จากประเทศสิ งคโปร์ (รู ปที่ 3)
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Clade A

Clade B
Clade C

รู ปที่ 3 สายสัมพันธ์เชิงวิวฒั นาการแบบ Maximum likelihood ของแมลงวันขายาวที่พบในคาบสมุทรไทย,
บรู ไนและสิ งคโปร์
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์หาช่วงเวลาที่เกิดการแยกกันระหว่างชนิด (Divergence time) พบว่า แมลงวัน
ขายาวชนิ ด P. ornata เป็ นกลุ่ม แรกที่ แยกออกจากกลุ่มอื่ น ๆ ในช่ วงเวลาประมาณ 35.55 ล้านปี ก่ อนซึ่ งจัดอยู่ในยุค
Eocene ในขณะที่แมลงวันขายาวชนิ ด P. mitis และ Ornamenta sp. ซึ่ งมีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกันมากกว่า จะถูก
แยกออกจากกันในช่วงเวลาประมาณ 35.44 ล้านปี ก่อนซึ่ งจัดอยูใ่ นยุค Eocene เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์
แสดงให้เห็นว่าแมลงวันขายาวชนิ ด P. mitis จากประเทศบรู ไนถูกแยกออกจากคาบสมุทรไทยและสิ งคโปร์ในช่วงเวลา
ประมาณ 8.01 ล้านปี ก่ อนในยุค Miocene และผลการวิเคราะห์ ย งั แสดงให้ เห็ น ว่าแมลงวัน ขายาวชนิ ด P. mitis ใน
คาบสมุทรไทยและสิ งคโปร์ มีการแพร่ กระจายสู งในช่วงยุค Pliocene/Pleistocene (ประมาณ 2.82 ถึง 0.13 ล้านปี ก่อน)
เช่นเดียวกับแมลงวันขายาวชนิด Ornamenta sp. จากประเทศบรู ไนซึ่งพบว่ามีการแพร่ กระจายสูงประมาณ 0.97 ถึง 0.65
ล้านปี ก่อนและ P. ornata จากสิ งคโปร์พบว่ามีการแพร่ กระจายสูงประมาณ 0.51 ล้านปี ก่อนถึงปั จจุบนั ซึ่งจัดอยูใ่ นช่วง
ยุค Pliocene/Pleistocene และ Holocene (รู ปที่ 4)
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Eocene (55.8-33.9 Mya)
Pliocene/Pleistocene (5.3-0.01 Mya)

Oligocene (33.9-23.03 Mya)

Miocene (23.03- 5.3 Mya)

Holocene (0.01- Present)

รู ปที่ 4 ช่วงเวลาของการเกิดการแยกกันระหว่างชนิดของแมลงวันขายาวที่พบในคาบสมุทรไทย, บรู ไนและสิ งคโปร์
และเมื่ อนาลาดับนิ วคลี โอไทด์ของแมลงวันขายาวเฉพาะชนิ ด P. mitis ที่ พบในคาบสมุทรไทย, บรู ไนและ
สิ งคโปร์ มาสร้าง Haplotype network พบว่าแมลงวันขายาวชนิ ด P. mitis จากสตูล, กระบี่ และสิ งคโปร์ มีความใกล้ชิด
ทางพันธุกรรมกัน ในขณะที่ P. mitis จากกระบี่มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมใกล้ชิดกับ P.mitis จากพังงาเช่นเดียวกัน
สาหรับP. mitis จากสุ ราษฎร์ ธานี พบว่ามีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกับ P. mitis จากบรู ไน แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้
ว่า P. mitis จากประเทศบรู ไนมีอตั ราการเกิดมิวเทชันสูงที่สุดและถูกแยกออกจากกลุ่มอื่นอย่างชัดเจน (รู ปที่ 5)
ซึ่งผลการศึกษาที่ได้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาสายสัมพันธ์เชิงวิวฒั นาการ
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รู ปที่ 5 Haplotype network ของแมลงวันขายาวชนิด Phacaspis mitis ที่พบในคาบสมุทรไทย, บรู ไนและสิ งคโปร์
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากผลการสร้างสายสัมพันธ์เชิ ง วิวฒั นาการแบบ Maximum likelihood แสดงให้เห็ นว่าแมลงวันขายาวสกุล
Phacaspis และสกุล Ornamenta มีความสัมพันธ์เชิ งวิวฒั นาการแบบมีบรรพบุ รุษร่ วมกัน (Monophyletic group) โดย
แมลงวันขายาวทั้ง 3 ชนิ ดจาก 2 สกุลมีการเกิดการแยกกันระหว่างชนิ ดในช่วงยุค Eocene ตอนปลาย (ประมาณ 35.5535.44 ล้านปี ก่อน) ซึ่ งในช่วงเวลาดังกล่าวภูมิอากาศของโลกมีแนวโน้มที่จะแห้งและเย็นลงจึ งส่ งผลต่อการลดลงของ
ระดับ น้ าทะเลในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ (Hoorn et al., 2012) เมื่ อ ระดับ น้ าทะเลลดลงจะส่ ง ผลต่ อ การ
แพร่ กระจายและการเกิดการแยกเป็ นพื้นที่ยอ่ ยๆ ของป่ าชายเลน (fragmentation) ซึ่ งคาดว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้เกิด
การแยกกันของแมลงวันขายาวทั้ง 3 ชนิด โดยแมลงวันขาวยาวชนิด P. ornata จากประเทศสิ งคโปร์เป็ นกลุ่มแรกที่แยก
ออกจากกลุ่มอื่น ๆ (Basal clade) จึงมีความเป็ นไปได้วา่ แมลงวันขายาวชนิด P. ornata จากประเทศสิ งคโปร์ จดั เป็ นกลุ่ม
ที่ มี ความเก่ าแก่ ที่ สุ ด รองลงมาคื อ ชนิ ด P. mitis จากคาบสมุ ท รไทย, บรู ไนและสิ งคโปร์ โดยแมลงวัน ขายาวชนิ ด
Ornamenta sp. จากบรู ไนจัดเป็ นกลุ่มที่ใหม่สุดและมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมใกล้ชิดกับ P. mitis มากกว่า P. ornata
สาหรับ แมลงวันขายาวชนิ ด P. mitis จากคาบสมุท รไทย, บรู ไนและสิ งคโปร์ พบว่ามี บรรพบุ รุษ ร่ วมกัน (common
ancestor) และถูกจัดอยูภ่ ายในกลุ่มเดียวกัน (รู ปที่ 3) แสดงให้เห็ นว่า P. mitis จากคาบสมุทรไทย, บรู ไนและสิ งคโปร์
มีการแลกเปลี่ยนทางพันธุกรรมระหว่างกัน
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โดยผลการศึ กษาการแยกกันระหว่างชนิ ดพบว่าแมลงวันขายาวชนิ ด P. mitis, P. ornata และ Ornamenta sp.
มีการแพร่ กระจายสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ในช่วงยุค Pliocene/Pleistocene (รู ปที่ 4) จากรายงานของ Voris
et al. (2000) ระบุ ว่าความผกผันของระดับน้ าทะเลช่ วงยุค Pliocene/Pleistocene ในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้มี
ส่วนทาให้เกิดการเชื่อมต่อกันระหว่าง mainland และ island ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าทะเลจะมีอิทธิ พลต่อการ
แพร่ กระจายของสังคมพืชและสังคมสัตว์ท้ งั ในน้ าและบนบกในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (Darlington, 1957;
Wallace, 1881; Voris , 2000) ดังนั้นปั จจัยหลักที่ ส่งผลต่อการแพร่ กระจายของแมลงวันขายาวทั้ง 3 ชนิ ดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้คือการขยายและลดขนาดของป่ าชายเลนในช่วงยุค Pliocene/Pleistocene นอกจากนี้ ผลจากการ
เชื่อมต่อกันระหว่างพื้นที่ป่าชายเลนย่อย ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ยงั มีบทบาทสาคัญที่ทาให้เกิดการไหลของ
ยีนระหว่างประชากรของ P. mitis ที่พบในคาบสมุทรไทย, บรู ไนและสิ งคโปร์
จากการศึ กษาในครั้ งนี้ สรุ ปได้ว่าแมลงวันขายาวสกุล Phacaspis และ Ornamenta ที่ พบในคาบสมุทรไทย,
บรู ไนและสิ งคโปร์ มีความสัมพันธ์เชิ งวิวฒั นาการแบบมีบรรพบุรุษร่ วมกัน โดยแมลงวันขายาวชนิ ด Ornamenta sp.
พบว่ามีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมใกล้ชิดกับชนิด P. mitis มากกว่าชนิด P. ornata ซึ่งจัดเป็ นกลุ่มที่มีความเก่าแก่ที่สุด
นอกจากนี้ ผลการศึ กษายังแสดงให้เห็ นว่า P. mitis ที่ พบในคาบสมุทรไทย, บรู ไนและสิ งคโปร์ มี ความสัมพันธ์ทาง
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