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ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแมลงสกุล Hemerodromia (Diptera: Empididae)
ในจังหวัดเลย
สัน นามตะคุ*
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
บทคัดย่อ
แมลงสกุล Hemerodromia เป็นดัชนีบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของแมลงสกุล Hemerodromia (Diptera: Empididae) ในจังหวัดเลย และประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื ่ อ งหมายพั น ธุ ก รรมดี เ อ็ น เอบาร์ โ ค้ ด สำหรั บ ระบุ ส ปี ช ี ส ์ ข อง Hemerodromia ตั ว เต็ ม วั ย ของ
Hemerodromia จำนวน 90 ตัวอย่าง ถูกเก็บจาก 7 พื้นที่ในจังหวัดเลย โดยการใช้สวิงจับแมลงแกว่งขึ้นลงใกล้กับพุ่มไม้ใน
บริเวณรอบๆ น้ำตกหรือลำน้ำที่สะอาดปราศจากการรบกวนของมนุษย์ นำมาทำการสกัดดีเอ็นเอ เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดย
ปฏิกิริยาลูกโซ่ ทำให้บริสุทธิ์ ส่งหาลำดับนิวคลีโอไทด์ และวิเคราะห์สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ผลการวิจัยพบว่า แมลงสกุล
Hemerodromia ในจังหวัดเลย มีทั้งหมด 7 สปีชีส์ ความถูกต้องในการระบุสปีชีส์โดยเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค้ด
มีประสิทธิภาพสูงมาก (ร้อยละ 100) ทั้ง 7 สปีชีส์ของ Hemerodromia มีสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษ
ร่วมกันและแยกเป็นกลุ่มเดีย่ วตามแต่ละสปีชีส์ และสามารถนำเอาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาต่อ
ยอดในการระบุสปีชีส์ในสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในอนาคตได้
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Genetic Diversity of Hemerodromia (Diptera: Empididae) in Loei Province
San Namtaku *
Program of Science and Mathematics, Faculty of Science and Health Technology,
Kalasin University, Kalasin Province, 46230, Thailand
Abstract
Genus Hemerodromia is an index indicating the abundance of environments. This study aimed to
study the genetic diversity of the Hemerodromia (Diptera: Empididae) in Loei province and assess the
effectiveness of the DNA barcode genetic markers for identifying the species of Hemerodromia. Ninety
adults of specimens were sampled from seven areas in Loei province by sweep net swung plane, up and
down near bush areas around the waterfall or stream bank which have a clean environment and without
human disturbance. Specimens were used for steps of DNA extraction, polymerase chain reaction,
purification sent for sequencing and analyzing the genetic variation. The results showed that
Hemerodromia in Loei province has seven species. DNA barcoding identification analysis based on the best
close match method revealed good performance, with 100% of specimens correctly identified. A
phylogenetic tree based on the mitochondrial barcode sequences revealed that all of Hemerodromia
species were monophyletic form clades. This basic research data will be useful for applying in further
study in other organisms.
Keywords: Genetic diversity, DNA Barcode, Empididae, Hemerodromia and Loei Province
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บทนำ
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
และสัตว์สูง แมลงเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนและ
ความหลากหลายมากที่สุดในอาณาจักรสัตว์ แมลงสกุล
Hemerodromia เป็นสกุลที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดใน
วงศ์ ย ่ อ ย Hemerodromiinae ของวงศ์ Empididae
ทั่วโลกมีรายงานการพบ 150 สปีชีส์ (Plant, 2015) ระยะ
ตัวอ่อนและระยะดักแด้พบในแหล่งน้ำไหลเป็นส่วนใหญ่
และเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบนิเวศน้ำจืด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในแหล่งต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสภาพ
นิเวศวิทยา แมลงสกุล Hemerodromia ระยะตัวอ่อนและ
ระยะดักแด้มักจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีปริมาณออกชิเจน
สู ง (Plant, 2011) บางสปี ชี ส ์ ของ Hemerodromia เป็ น
ผู้ล่าตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงหลายๆ ชนิด ตัวอ่อน
ของ Hemerodromia บางสปี ช ี ส ์ ก ิ นตั วอ่ อนของแมลง
ริ้นดำที่เป็นพาหะของโรค Onchocerciasis ในมนุษย์และ
ปศุสัตว์ (Knutson and Steyskal, 1981) ดังนั้นแมลงสกุล
Hemerodromia จึงมีความสำคัญในหลากหลายด้าน ได้แก่
การช่วยหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศแหล่งน้ ำไหล
การเป็ นศั ตรู ตามธรรมชาติ ของแมลงพาหะนำโรค เช่ น
แมลงริ้นดำ เป็นต้น นอกจากนี้แมลงสกุล Hemerodromia
ยั งเป็ นดั ชนี บ ่ งชี ้ ความอุ ดมสมบู รณ์ ของสภาพแวดล้ อม
เนื่องจากหลายสปีชีส์มีความจำเพาะกับสภาพนิเวศวิทยา
(Plant, 2015)
ในประเทศไทยมีรายงานการศึกษาความหลากชนิด
และอนุกรมวิธานของแมลงสกุล Hemerodromia พบ
ทั ้ ง หมด 25 สปี ช ี ส ์ หลายสปี ช ี ส์ ม ี ก ารกระจายทาง
ภูมิศาสตร์ที่จำเพาะกับสภาพนิเวศวิทยาของแหล่งอาศัย
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ขณะที่บางสปีชีส์มีการกระจายทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขวาง
พบได้ทั่วประเทศ จากความแตกต่างของสภาพนิเวศวิทยา
ของแหล่งอาศัยรวมถึงการกระจายทางภูมิศาสตร์ จึงมี
ความน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมในแมลงสกุล Hemerodromia โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการศึกษาโดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอ
บาร์โค้ด (DNA Barcode) ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ
ในการประยุกต์ใช้เพื่อระบุสปีชีส์ รวมถึงการตรวจสอบ
ความหลากหลายซ่ อ นเร้ น (cryptic diversity) ซึ ่ ง ไม่
สามารถตรวจสอบได้ ด ้ ว ยเทคนิ ค ด้ า นสั ณ ฐานวิ ท ยา
( Pramual et al., 2011; Pramual and Adler, 2014)
เทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ดที่ศึกษาในสัตว์ใ ช้ข้ อมูลลำดั บ
นิวคลีโอไทด์ของยี น cytochrome c oxidase subunit I
(COI) ในไมโทคอนเดรีย ความยาวประมาณ 500-600 bp
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เครื่องหมายพันธุกรรมดี
เอ็นเอบาร์โค้ด ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและ
การใช้ เป็ นเครื ่ องหมายโมเลกุ ล (molecular marker)
สำหรับการระบุสปีชีส์ของแมลงสกุล Hemerodromia
ในประเทศไทย ข้อมูลที่ได้จะทำให้ทราบประสิทธิภาพ
ของเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค้ดสำหรับการ
ระบุ ส ปี ช ี ส ์ ข องแมลงสกุ ล Hemerodromia ซึ ่ ง ยั ง มี
การศึ ก ษาในด้ า นนี ้ น ้ อ ยมาก นอกจากนี ้ ผ ลการศึกษา
ค วา ม ห ล า กห ล า ย ทา งพั นธุ กร ร ม ในแ ม ล งสกุ ล
Hemerodromia ในประเทศไทยจะทำให้ทราบถึงแบบ
แผนของความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตที่พบในแหล่ง
อาศั ย ที ่ ม ี ร ะบบนิ เ วศสมบู ร ณ์ เช่ น ป่ า ต้ น น้ ำ เป็ น ต้น
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวางแผน
บริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ
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การเก็บตัวอย่างและการระบุสปีชีส์
เก็บตัวอย่าง Hemerodromia ตัวเต็มวัยโดยการใช้
สวิงจับแมลงบริเวณน้ำตกหรือลำน้ำที่สะอาดปราศจากการ
รบกวนของมนุ ษ ย์ ตั ว อย่ า งที ่ เ ก็ บ ได้ จ ะดองใน 80%
เอทานอล และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 °C ระบุปีชีสโ์ ดยใช้
ลักษณะทางสันฐานวิทยาตามคำอธิบายลักษณะของแต่
ละสปี ช ี ส ์ แ ละเกณฑ์ ท ี ่ ส ำคั ญ สำหรั บ ระบุ ส ปี ช ี ส ์ ข อง
Hemerodromia ในประเทศไทย (Plant, 2015)
การสกัดดีเอ็นเอ การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยา
ลูกโซ่และการหาลำดับนิวคลีโอไทด์
สกัดดีเอ็นเอจากตัวเต็มวัยโดยใช้ชุดสกัดสำเร็จรูป
GF-1 Tissue DNA Extraction Kit (Vivantis) เ พิ่ ม
ปริมาณสารพันธุกรรมด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่ (Polymerase
chain reaction; PCR) โดยใช้ไพรเมอร์ LCO1490 (5′GGTCAACAAAT CAT AAAGATATTGG-3′) และ HCO
2198 (5′-TAAACTTCAGG GTGACCAAAAAATCA-3′)
(Hebert et al., 2003) ดีเอ็นเอที่เพิ่มจำนวนโดย PCR
แ ล ้ ว น ำ ม า ต ร ว จ ส อ บ ด ้ ว ย 1 % agarose gel
electrophoresis ทำผลผลิตจาก PCR ให้บริสุทธิ์ดีเอ็นเอ
โ ด ย ใ ช ้ HiYield Gel/PCR DNA Extraction Kit (RBC
Bioscience, Taiwan) วิ เ คราะห์ หาลำดั บนิ วคลีโอไทด์
โดยใช้ บ ริ ก าร DNA sequencing service ของบริ ษั ท
Macrogen ประเทศเกาหลีใต้
การวิเคราะห์ข้อมูลความแปรผันทางพันธุกรรม
นำข้ อ มู ล ลำดั บ นิ ว คลี ไ ทด์ ม าทำตั ด แต่ ง ให้ เ ป็ น
เส้นตรงโดยใช้ CLUSTAL X (Thompson et al., 1997)
วิ เ คราะห์ ห าแฮโพลไทป์ (h) โดยการใช้ โ ปรแกรม
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Arlequin version 3. 5. 1. 2 ( Excoffier and Lischer,
2010) หาค่าความหลากหลายทั้งภายในและระหว่างสาย
ลำดับนิวคลีโอไทด์เฉพาะของยีน cytochrome c oxidase
subunit 1 (COI) ด้ ว ยวิ ธ ี Kimura-2 parameter ของ
โปรแกรม MEGA X (Tamura et al., 2016) ใช้ โ มเดล
Kimura’s 2-parameter (K2P) คำนวณหาค่า neighborjoining (NJ) tree

ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่การเก็บตัวอย่างของ Hemerodromia
7 สปีชีส์ในจังหวัดเลย รายละเอียดพื้นที่ในการ
เก็บตัวอย่างแสดงใน Table 1
(คำย่อ LEI = จังหวัดเลย)
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Table 1 แสดงรายละเอียดพื้นที่ในการเก็บตัวอย่าง Hemerodromia ในจังหวัดเลย
สปีชีส์

พื้นที่เก็บตัวอย่าง

รหัส

ละติจูด /ลองจิจูด

H. anomala Plant, 2015

น้ำตกสวนห้อม อำเภอหนองหิน

LEI1

H. conspecta Plant, 2015

น้ำตกสวนห้อม อำเภอหนองหิน

LEI1

H. furcata Grootaert,
Yang & Saigusa, 2000
H. fusca Yang & Yang,
1986

น้ำตกสองคอน อำเภอภูเรือ

LEI2

น้ำตกสวนห้อม อำเภอหนองหิน

LEI1

น้ำตกสวนสวรรค์ อำเภอหนอง
หิน
ลำห้วยข้างสวนยางพาราบ้านน้ำ
ทกทางขึ้นไปน้ำตกสองคอน
น้ำตกสองคอน อำเภอภูเรือ

LEI3

น้ำตกสวนห้อม อำเภอหนองหิน

LEI1

น้ำตกปลาบ่า อำเภอภูเรือ

LEI5

17°02'49"N
101°45'42"E
17°02'49"N
101°45'42"E
17°21'31"N
101°24'23"E
17°02'49""N
101°45'42"E
17°03'58"N
101°44'53"E
17°22'03"N
101°23'07"E
17°21'31"N
101°24'23"E
17°02'49"N
101°45'42"E
17°23'51"N
101°22'02"E
17°30'55"N
100°56'19"E
17°22'03"N
101°23'07"E
17°29'53"N
101°20'07"E
17°02'49"N
101°45'42"E
17°21'31"N
101°24'23"E

H. namtokhinpoon
Plant, 2015
H. yunnanensis
Yang & Yang, 1988

LEI4
LEI2

ห้วยทับกอสอด อุทยานแห่งชาติ LEI6
ภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว
ลำห้วยข้างสวนยางพาราบ้านน้ำ LEI4
ทกทางขึ้นไปน้ำตกสองคอน
น้ำตกเลิศพบ อำเภอภูเรือ
LEI7

H. anisoserrata Plant,
2015

น้ำตกสวนห้อม อำเภอหนองหิน

LEI1

น้ำตกสองคอน อำเภอภูเรือ

LEI2
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ระดับความ
สูง (เมตร)
579
579

วันเวลาที่ทำการเก็บ
ตัวอย่าง
16/09/2016,
23/03/2017
23/03/2017

733

22/03/2017

579

29/11/2013

627

26/11/2013

667

17/09/2016,
22/03/2017
22/03/2017

733
579

915

23/03/2017,
27/05/2017
20/09/2015,
18/09/2016
19/09/2015

667

22/03/2017

1,122

12/01/2018

579

23/03/2017

733

22/03/2017

279
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ผลการวิจัย
1. การระบุสปีชีส์ของ Hemerodromia ตามลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา
1.1 Hemerodromia anisoserrata Plant, 2015
ตัวเต็มวัยเพศผู้ของ H. anisoserrata จะสังเกต
จากลักษณะของ terminalia โดยจะมี cerci ยาว มองดู
รูปร่างของ epandrium จะเห็นเป็นลักษณะเกือบเป็น
สี ่ เ หลี ่ ย ม hypandrium มี ล ั ก ษณะคล้ า ยท้ อ งเรื อ
surstylus มี ลั ก ษณะเรีย วแคบส่ว นปลายเกื อบจะกลม
และมีเดือยหรือเส้นขนเล็กๆ กระจุ กรวมอยู่ย่างหนาแน่น
ต่อจากส่วนปลายของ epandrium แสดงดัง Fig. 2

1.2 Hemerodromia anomala Plant, 2015
ตั ว เต็ ม วั ย เพศผู ้ ข อง H. anomala จะสั งเกต
จากลั ก ษณะของ terminalia โดยจะมี cerci ยาวและ
กว้าง epandrium จะมีสีดำและมีเดือยลักษณะคล้ายขน
เล็กๆ สีเข้ม hypandrium มีสีขาว ลักษณะแคบและยาว
surstylus ยาว ซีดและโค้งขึ้น สปีชีส์นี้มี ลักษณะที่เห็น
เด่นชัด คือ ที่ปีกจะมีลักษณะสีดำเข้มมองเห็นเป็นก้อนอยู่
ตรงตำแหน่ง R 4 แสดงดัง Fig. 3

(ก)
(ก)
Cerci

Cerc

Hypandrium

Epandrium

Surstylus

Phallus

(ข)

(
Fig. 2 (ก) ตัวเต็มวัยเพศผู้ของ H. anisoserrata Plant, 2015
(ข) ส่วนประกอบต่างๆ ของ Terminalia
252

วารสารเกษตรพระวรุณ

Hypandrium

Surstylus

Epandrium

(ข)
Fig. 3 (ก) ตัวเต็มวัยเพศผู้ของH. anomala Plant, 2015
(ข) ส่วนประกอบต่างๆ ของ Terminalia
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1.3 Hemerodromia conspecta Plant,
2015
ตัวเต็มวัยเพศผู้ของ H. conspecta จะสังเกต
จากลักษณะของ terminalia โดยจะมี cerci ลักษณะอัด
แน่น ขนาดเล็ก สั้นและกว้าง epandrium กว้างและมอง
จากด้านบนจะมีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม แสดงดัง Fig. 4

1.4 Hemerodromia namtokhinpoon
Plant, 2015
ตัวเต็มวัยเพศผู้ของ H. namtokhinpoon จะ
สังเกตจากลักษณะของ terminalia โดยจะมี cerci สีดำ
และขนาดเล็กมองดูซับซ้อน epandrium มีลักษณะยาว
และแคบมาก hypandrium มีลักษณะมองดูคล้ายวงรี
surstylus ยาว ซีดและโค้งขึ้น สปีชีส์ นี้มีลักษณะที่เห็น
เด่นชัด คือ ที่ปีกจะมีลักษณะสีดำเข้มมองเห็นเป็นก้อนอยู่
ตรงตำแหน่ง R4 แสดงดัง Fig. 5

(ก)

(ก)

Terminalia

Hypandrium

Cercus

Epandrium

(ข)
Fig 4 (ก) ตัวเต็มวัยเพศผู้ของ H. conspecta Plant, 2015
(ข) ส่วนประกอบต่างๆ ของ Terminalia
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Fig 5 (ก) ตัวเต็มวัยเพศผู้ของ H. namtokhinpoon Plant,
2015 (ข) ส่วนประกอบต่างๆ ของ Terminalia
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1.5 Hemerodromia furcata Grootaert,
Yang & Saigusa, 2000
ตั ว เต็ ม วั ยเพศผู ้ข อง H. furcata จะสั งเกตจาก
ลั ก ษณะของ terminalia โดยจะมี cerci สี ด ำและยาว
ส่วนปลายจะแยกเป็นสองแฉก (bifurcate) epandrium
ยาวและรูปร่างเกือบเป็นวงรี จะมีสีดำและมีเดือยลักษณะ
คล้ายขนเล็กๆ สีเข้ม hypandrium ลักษณะคล้ายท้อง
เรือsurstylus ประกอบด้วยส่วนพูด้านบนและด้านล่าง
พูด้านบนมองดูเกือบจะเป็นรูปถุงเท้า แสดงดัง Fig. 6

1.6 Hemerodromia fusca Yang & Yang,
1986
ตั ว เต็ ม วั ย เพศผู ้ ข อง H. fusca จะสั ง เกตจาก
ลักษณะของ terminalia โดยจะมี cerci สีดำและยาว ที่
ประกอบด้ วยเดื อยหรื อ ขนเล็ กๆ epandrium มี ปลาย
แหลมตรงรู ป ร่ า งเป็ น แบบวงรี hypandrium ลั ก ษณะ
คล้ายท้องเรือ surstylus สังเกตได้ง่ายโดยมีรูปร่างแบบตัว
ที (T-shape) ส่วนปลายแบนและกว้าง แสดงดัง Fig. 7

(ก)

(ก)

Surstylus
Upper lobe
of surstylus

Cerci

Epandriu

Cerci

Epandrium

Lower lobe
of surstylus
Hypandrium

Phallus

Hypandriu

(ข)
Fig. 6 (ก) ตัวเต็มวัยเพศผูข้ อง H. furcata Grootaert, Yang
& Saigusa, 2000 (ข) ส่วนประกอบต่างๆ ของ
Terminalia
254

วารสารเกษตรพระวรุณ

(ข)
Fig. 7 (ก) ตัวเต็มวัยเพศผู้ของ H. fusca Yang & Yang,
1986 (ข) ส่วนประกอบต่างๆ ของ Terminalia
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1.7 Hemerodromia yunnanensis Yang &
Yang, 1988
ตัวเต็มวัยเพศผู้ของ H. yunnanensis จะสังเกต
จากลักษณะของ terminalia โดยจะมี cerci สีดำและยาว ที่
ประกอบด้วยเดือยหรือขนเล็กๆ epandrium มีปลายแหลม
ตรงรูปร่างเป็นแบบวงรี hypandrium ลักษณะคล้ายท้อง
เรื อ surstylus สั งเกตได้ ง ่ ายโดยมี ร ู ปร่ างแบบตั ว แอล
(L-shape) ส่วนปลายแบนและกว้าง แสดงดังFig 8

(ก)

(ก)
Surstylus

Cerci

Epandrium

Apex of lower
narrow process

(ข)
(ข)

Hypandriu
m

วิจารณ์ผลการวิจัย
จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และข้อมูล
การวิ เคราะห์ สายส ั มพั นธ์ ทางวิ วั ฒนาการ ของ
Hemerodromia ทั ้ ง 7 สปี ช ี ส์ ได้ แก่ H. anisoserrata,
H. anomala, H. conspecta, H. namtokhinpoon,
H. fusca, H. furcata และ H. yunnanensis โดยว ิ ธี
Neighbor-Joining (NJ) พบว่า สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ
(Fig 9, Table 2) แยกออกเป็นclade ย่อยๆ 7 clade โดย
มีค่า ร้อยละของค่า bootstrap สนับสนุนมากกว่า ร้อย
ละ 98 โดย สปีชีส์ที่มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกันมาก
ได้ แ ก่ H. fusca และ H. yunnanensis ทั ้ งนี ้ เ นื ่ อ งจาก
ทั้งสองสปีชีส์นี้มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาใกล้เคียงกัน
มาก และอาจเป็น กลุ ่ มสปีชี ส์พ ี ่น ้อ งกัน (sister group
species)
จากการศึก ษานี้ สามารถระบุ สปี ชีส์ ด้ ว ยดี เอ็นเอ
บาร์ โ ค้ ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั ้ น การศึ ก ษาใน
อนาคตจะสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดในปัจจุบันได้ ทั้ ง นี้ มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ดี เ อ็ น เอ
บาร์โค้ดในการระบุสปีชีส์ของตัวอ่อนแมลงที่มีลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาทีค่ ล้ายคลึงกันในแต่ละช่วงของวงจรชีวิต
สำเร็จโดย Thaijarern et al. (2017) จึงคาดว่าในอนาคต
จะสามารถนำเทคนิคนี้มาใช้ในการศึกษาระยะตัวอ่อน
ของ Hemerodromia ได้เช่นเดียวกัน

Phullus

Fig 8. (ก) ตัวเต็มวัยเพศผูข้ อง H. yunnanensis Yang &
Yang, 1988 (ข) ส่วนประกอบต่างๆ ของ Terminalia
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Fig. 9 สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการโดยวิธี Neighbor-Joining สำหรับ 63 แฮพโพล์ไทป์ จากตัวอย่างทั้งหมด 90 ตัวอย่าง
ของ Hemerodromia 7 สปีชีส์ ในจังหวัดเลย โดยมีค่าสถิติ bootstrap จำนวน 1,000 ซ้ำ แสดงเป็นค่าร้อยละ
และสเกลบาร์ต่อตำแหน่งนิวคลีโอไทด์มีค่าเท่ากับ 0.05
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Fig. 9 สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการโดยวิธี Neighbor-Joining สำหรับ 63 แฮพโพล์ไทป์ จากตัวอย่างทั้งหมด 90 ตัวอย่าง
ของ Hemerodromia 7 สปีชีส์ ในจังหวัดเลย โดยมีค่า สถิติ bootstrap จำนวน 1,000 ซ้ำ แสดงเป็นค่าร้อยละ
และสเกลบาร์ต่อตำแหน่งนิวคลีโอไทด์มีค่าเท่ากับ 0.05 (ต่อ)
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Table 2 ค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการระบุสปีชีส์ของ Hemerodromia 7 สปีชีส์ในจังหวัดเลย โดยวิธี best close
match ในโปรแกรม TaxonDNA (Meier et al., 2006)
สปีชสี ์
จำนวน
จำนวน
เปอร์เซ็นต์ความ
เปอร์เซ็นต์ความ
ตัวอย่าง
แฮฟโพลไทป์
ถูกต้องของการระบุ ผิดพลาดของการระบุ
สปีชสี ์
สปีชสี ์
H. anomala
8
3
100
0
H. conspecta
11
3
100
0
H. furcata
11
8
100
0
H. fusca
18
17
100
0
H. namtokhinpoon
23
18
100
0
H. yunnanensis
13
9
100
0
H. anisoserrata
5
5
100
0
Total
90
63
สรุปผลการวิจัย

ข้อเสนอแนะ

1. พบแมลงสกุล Hemerodromia ในจังหวัดเลยที่
มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่แตกต่างกันทั้งหมด 7 สปีชสี ์
2. ประสิทธิภาพของเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็น
เอบาร์โค้ด จากการวิเคราะห์โดยโปรแกรม TaxonDNA
พบว่าดีเอ็นเอบาร์โค้ดของสายลำดับนิวคลีโอไทด์ของ
แมลงสกุล Hemerodromia ทั้ง 7 สปีชีส์ มีความสามารถ
ในการระบุ สปีชีส์ได้ร้อยละ 100
3. ส า ย ส ั ม พ ั น ธ ์ ท า ง ว ิ ว ั ฒ น า ก า ร ข อ ง
Hemerodromia ในจั ง หวั ด เลยจะมี ล ั ก ษณะเป็ น
monophyletic clade โดยจะแยกออกเป็ น clade
ย่อยๆ 7 clade และสปีชีส์ที่มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรม
กันมาก ก็จะแสดงลักษณะของกลุ่มสปีชีส์พี่น้องกัน

เทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ดสามารถใช้ในการระบุสปีชีส์
ของ Hemerodromia ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สายลำดับ
นิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอบาร์โค้ดที่รายงานในผลการวิจัย
ในครั้งนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการระบุสปีชีส์
สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ที่ยังไม่ทราบระยะตัวอ่อนได้ อีกทั้งยัง
เป็นข้อมูลพื้นฐานที่นำไปสู่การศึกษาเชื่อมโยงในอนาคต
เกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่มีความสัมพัน ธ์กับ
แหล่งที่อยู่อาศัยในระบบนิเวศของแต่ละสปีชีส์ได้
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