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ความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรปลาเลียหิน (Garra
cambodgiensis) ในล�ำน�ำ้ ว้า (ล�ำน�ำ้ สาขาของแม่นำ�้ น่านตอนบน)
จังหวัดน่าน
Genetic variation of wild population Stone lapping minnow (Garra
cambodgiensis) in the Wa River (tributary of upper Nan River
watershed), Nan province
เชาวลีย ์ ใจสุข1* และ พัชรา นิธโิ รจน์ภกั ดี2
Chaowalee Jaisuk1* and Patchara Nithirojpakdee2
บทคัดย่อ: การจัดการทรัพยากรปลาท้องถิ่นเพื่อการคงไว้ซง่ึ ความหลากหลายทางชีวภาพที่แท้จริงควรให้ความ
ส�ำคัญต่อความหลากหลายถึงระดับพันธุกรรม การศึกษาครัง้ นีจ้ ึงศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของ
ประชากรปลาเลียหินในพืน้ ที่ลำ� น�ำ้ ว้า (ล�ำน�ำ้ สาขาของแม่นำ้� น่านตอนบน) อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จาก
จ�ำนวน 5 กลุม่ ตัวอย่างๆ ได้แก่ ล�ำน�ำ้ ว้า 2 กลุม่ ตัวอย่าง (WSW และ WPS) และล�ำน�ำ้ มาง (ล�ำน�ำ้ สาขาของล�ำน�ำ้
ว้า) 3 กลุม่ ตัวอย่าง (MPK, MNK และ MHK) เก็บตัวอย่างกลุม่ ละ 48 ตัว โดยเครือ่ งหมาย ไมโครแซทเทลไลท์
5 ต�ำแหน่ง พบว่ามีความหลากหลายภายในประชากรเฉลี่ยดังนี ้ จ�ำนวนอัลลิลต่อต�ำแหน่ง (A) มีคา่ อยูร่ ะหว่าง
5.80 (WSW)-8.40 (MHK), ค่า effective number of allele (Ae) 3.60 (WSW)-4.65(MNK), allelic richness
(Ar) 5.69 (WSW)-8.16 (MHK), ค่าเฮตเทอโรไซโกซิตีจ้ ากการสังเกต (Ho) 0.622 (WSW)-0.720 (WPS) ค่าเฮต
เทอโรไซโกซิตีจ้ ากการคาดหมาย (He) 0.694 (WSW)-0.773 (MPK) ไม่พบการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ดี-ไวน์
เบิรก์ ในทุกกลุม่ ตัวอย่าง จากการพบความหลากหลายภายในพันธุกรรมที่คอ่ นข้างสูงในปลาเลียหินเป็ นผลมา
จากความชุกชุมของปลาและการผสมพันธุว์ างไข่ในช่วงฤดูนำ้� หลากลูกพันธุท์ ่ีเกิดมีโอกาสแพร่กระจายได้กว้าง
ส�ำหรับระดับพันธุกรรมที่คอ่ นข้างต�่ำใน WSW เมื่อเทียบกับกลุม่ อื่นๆ อาจเป็ นผลมาจากระยะทางและระดับ
ความสูงของพืน้ ที่ ส�ำหรับความแตกต่างทางพันธุกรรมไม่มีนยั ส�ำคัญทางสถิตเิ มื่อทดสอบด้วย AMOVA และ
ค่า Fstในขณะที่แผนผังความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (UPGMA) แสดงความต่างกันในบางกลุม่ ตัวอย่าง ผลการ
ศึกษานีแ้ สดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางพันธุกรรมของปลาเลียหินในล�ำน�ำ้ ว้ามีความหลากหลายทางพันธุกรรม
ภายในกลุม่ สูงและไม่พบความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างกลุม่ ตัวอย่าง
ค�ำส�ำคัญ: ปลาเลียหิน, ความแปรปรวนทางพันธุกรรม, ไมโครแซทเทลไลท์
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ABSTRACT: The management for preserving the local fish biodiversity should be concerned for
their genetic diversity. Therefore, the objective of this study was set up for evaluation of the genetic
variation of Garra cambodgiensis in the Wa River (a tributary of the upper Nan River watershed),
Bokluea district, Nan province, Thailand. We examined fin clip of G. cambodgiensis collected from
five locations in Wa River, comprising of 2 locations from Wa River (WSW and WPS) and 3 locations
from Mang River where is a tributary of Wa River (MPK, MNK and MHK) by collecting 48 samples
of each group. Using polymorphic microsatellite 5 loci. Genetic diversity of G. cambodgiensis which
means each allele per locus (A) ranging from 5.80 (WSW)-8.40 (MHK), effective number of allele (Ae)
3.60 (WSW)-4.65(MNK), allelic richness (Ar) 5.69 (WSW)-8.16 (MHK), the observed heterozygosity
(Ho) 0.622 (WSW)-0.720 (WPS) and the expected heterozygosity (He) 0.694 (WSW)-0.773 (MPK).
The observed genotypes were not significantly departed from the Hardy-Weinberg equilibrium in
all samples. We conclusively predicted that there are numerous of G. cambodgiensis and they were
spawned during the rainy season. Therefore, the juvenile were widely distributed causing high genetic
diversity of G. cambodgiensis. In addition, the low genetic diversity of the WSW was affected by the
distance and altitude as well. The genetic differentiation such as Global Fst estimated by the AMOVA
and Fst were not significantly different. Whereas, the UPGMA also showed that some samples were
separated. In conclusion, the G. cambodgiensis in the Wa River was in a high genetic diversity and
genetic differentiation among these samples were not be able to detect.
Keywords: Stone lapping minnow (Garra cambodgiensis), Genetic variation, Microsatellite

บทน�ำ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในปั จจุบนั
มีความมุ่งหมายเพื่อการคงไว้ซ่ึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การด�ำ เนิ น งานเพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายดัง
กล่าวมีความจ�ำเป็ นอย่างยิ่งในการที่จะต้องอาศัย
ข้อ มูล ที่ มี ค วามชัด เจนและเป็ น ประโยชน์ต่ อ การ
ด�ำเนินงานจัดการทรัพยากรจึงจะสามารถด�ำเนิน
การวางแผนงานเพื่ อ จั ด การทรัพ ยากรได้อ ย่ า ง
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ส�ำหรับทรัพยากร
สั ต ว์น ้�ำ โดยเฉพาะปลาท้อ งถิ่ น ในปั จ จุ บั น การ
ด� ำ เนิ น งานทั้ ง โดยภาครั ฐ และชุ ม ชนมี ค วาม
พยายามในการจัดการและอนุรกั ษ์ แต่ยงั คงพบว่า
ทรัพ ยากรปลาท้อ งถิ่ น มี จ ำ� นวนลดลงในแทบทุก
แหล่งน�ำ้ รวมทัง้ แม่นำ้� น่านตอนบน (อมรชัย, 2551)
ทัง้ นีส้ าเหตุการลดลงอาจเกิดได้จากหลายปัจจัยทัง้ ที่
เกิดจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ท่สี ง่ ผลกระ
ทบต่อแหล่งทีอ่ ยู่ แหล่งอาหาร นอกจากนัน้ ปลาท้อง
ถิ่นยังมีชวี วิทยาบางประการที่เป็ นข้อจ�ำกัดในการอยู่
รอด เช่น การแพร่กระจาย การใช้พนื ้ ทีส่ ำ� หรับสืบพันธุ์
การแยกออกจากกันของประชากรด้วยระดับ ความ
สูงของพืน้ ที่ ระยะทางระหว่างแหล่งที่อยู่ ซึ่ง
กระบวนการทางนิเวศวิทยาเหล่านีม้ ีผลต่อพลวัติ
ประชากรของปลา

การศึ ก ษานี ้ใ ห้ ค วามส�ำ คั ญ ต่ อ ข้ อ มู ล
พันธุกรรมของปลาท้องถิ่นในแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติใน
พืน้ ที่ตน้ น�ำ้ ของแม่นำ้� น่านตอนบน โดยพืน้ ที่เป้า
หมายเป็ นบริเวณล�ำน�ำ้ ว้า (ล�ำน�ำ้ สาขาของแม่นำ้�
น่านตอนบน) จังหวัดน่าน ซึ่งจัดได้ว่าเป็ นล�ำน�ำ้
สาขาสายส�ำคัญของแม่นำ้� น่านตอนบน และมีความ
หลากหลายของปลาน�ำ้ จืดอย่างน้อย 43 ชนิด (อมร
ชัย และเอกชัย, 2553) โดยปลาท้องถิ่นทีศ่ กึ ษา คือ
ปลาเลียหิน (Garra cambodgiensis) มีช่อื ท้องถิ่น
ว่า “ปลามัน” (อมรชัย, 2551) เป็ นปลาเขตร้อนขนาด
เล็กทีพ่ บกระจายทั่วไปในแม่นำ้� น่าน ปัจจุบนั ปลาเลีย
หินถูกคุกคามอย่างมากเนื่องจากการลดลงของพืน้ ที่
ป่ า ความเสือ่ มโทรมของสภาพแวดล้อม การใช้สาร
เคมี ท างการเกษตรที่ ส่ง ผลกระทบถึ ง ระบบนิ เ วศ
แหล่งน�ำ้ และด้วยความนิยมรับประทานปลาชนิด
นี ้ใ นฤดู ก าลวางไข่ เ นื่ อ งจากในช่ ว งฤดู นี ้ป ลามี
ความมัน มากกว่า ปกติ ท ำ� ให้ร สชาติ ข องเนื อ้ ปลา
อร่อยซึ่งเป็ นที่มาของชื่อท้องถิ่น ในช่วงฤดูวางไข่
ปลามีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 500-600 บาท ส่งผลให้
ปลาเลียหินในธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว (เชาวลีย ์
และคณะ, 2557)
การลดลงอย่างรวดเร็วของประชากรเป็ น
ปั จ จัย ส�ำ คัญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ระดับ ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของประชากร เนื่องจากเมื่อจ�ำนวน
ป ร ะ ช า ก ร ที่ ส า ม า ร ถ สื บ พั น ธุ์ แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด

KHON KAEN AGR. J. 48 (1) : 55-66 (2020)./doi:10.14456/kaj.2020.6

พันธุกรรมได้ (effective population, Ne) มีจำ� นวน
ลดลงมี ผ ลท�ำ ให้เ กิ ด การขาดช่ ว งทางพัน ธุ ก รรม
(genetic drift) ซึง่ การขาดช่วงทางพันธุกรรมจะพบ
ได้ในกรณีท่ีประชากรมีสภาวะคอขวด (bottleneck)
และการถ่ายเทยีน (gene flow) ระหว่างประชากรมี
น้อย ดังที่พบในปลา Brook charr และปลาหางนก
ยูง (Poecilia reticulate) ประชากรที่อยูห่ า่ งออกไป
จากประชากรอื่นมีความหลากหลายทางพันธุกรรม
ต�่ำ (Castric et al., 2001; Barson et al., 2009)
นอกจากนัน้ Abbas et al. (2010) ศึกษาความ
หลากหลายทางพั น ธุ ก รรมและโครงสร้า งทาง
พันธุกรรมของปลา Yellowcheek carp (Elopichthys
bambusa) จ�ำนวน 5 ประชากร ในแม่นำ้� Yangtze มี
ระดับ ความหลากหลายทางพัน ธุ ก รรมของปลา
Yellowcheek carp อยูใ่ นระดับทีค่ อ่ นข้างต�ำ่ ในทุก
ประชากร และประชากรทีศ่ กึ ษาส่วนมากมีโครงสร้าง
ทางพั น ธุ ก รรมของประชากรและพบการมี
ปรากฏการณ์ Wahlund’s effect และ heterozygote
deficits แสดงถึงมีการผสมเลือดชิด การขาดช่วง
พันธุกรรม เกิดขึน้ ในกลุม่ ประชากรเหล่านีท้ งั้ นีก้ าร
ศึกษาดังกล่าวคาดว่าเป็ นผลมาจากการลดลงของ
จ�ำนวน Yellowcheek carp เนื่องจากการจับทีม่ าก
เกินไป และในบริเวณแม่นำ้� Yangtze ปลายังถูกล่า
แบบผิดวิธี เช่น การระเบิด การใช้ยา การใช้ไฟฟ้า
ซ็อต ปัญหาในเรือ่ งการขาดแคลนพืน้ ทีว่ างไข่ของ
ปลาเนื่องจากการถูกรบกวน ส่งผลกระทบต่อการ
แพร่ พั น ธุ์ ข องปลาและต่ อ เนื่ อ งไปถึ ง จ� ำ นวน
ประชากรที่จะเจริญเติบโตเป็ นวัยเจริญพันธุ์ (Ne)
การศึกษานีจ้ ึงด�ำเนินงานเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
พั น ธุ ก รรมของปลาเลี ย หิ น โดยใช้เ ครื่ อ งหมาย
พันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ ซึง่ เป็ นบริเวณบนสาย
ดีเอ็นเอที่มีลำ� ดับนิวคลีโอไทด์ซำ้� กันเป็ นชุด แต่ละ
ชุดจะประกอบด้วยเบสที่ซำ้� กัน 1-6 เบส มีความ
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หลากหลายสูงสามารถใช้ศกึ ษาประชากรที่มีความ
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยได้ดี (Chistiakov et al.,
2006) ข้อมูลที่ได้มีความส�ำคัญต่อการประเมินถึง
โอกาสการมีภาวะวิกฤติทางพันธุกรรมและความ
สามารถในการปรับตัวในระยะยาวของประชากร
ศักยภาพในการด�ำรงพันธุข์ องกลุ่มประชากรปลา
เลียหินและประโยชน์ในการคัดเลือกแหล่งพันธุเ์ พื่อ
การเพาะพันธุแ์ ล้วปล่อยคืนธรรมชาติ นอกจากนัน้
ข้ อ มู ล พั น ธุ ก รรมที่ ไ ด้ จ ากปลาชนิ ด นี ้ส ามารถ
อนุมานไปถึงระดับความหลากหลายทางพันธุกรรม
ในปลาท้องถิ่นชนิดอื่นที่มีชีววิทยาใกล้เคียงกับปลา
เลียหินได้
วิธีการศึกษา
การเก็บตัวอย่างภาคสนาม
รวบรวมตัวอย่างปลาเลียหิน
(Garra
cambodgiensis) จากล�ำน�ำ้ ว้าในพืน้ ที่ อ�ำเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557 จากจ�ำนวน 5 กลุม่ ตัวอย่างๆ ได้แก่
ล�ำน�ำ้ ว้า 2 กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ WSW (บ้านสว้าใต้)
และ WPS (บ้านผาสุก) และล�ำน�ำ้ มาง 3 กลุม่
ตัวอย่าง (ล�ำน�ำ้ มางเป็ นสาขาของล�ำน�ำ้ ว้า) ได้แก่
MNK (บ้านนาคอก), MPK (บ้านผาคับ) และ MHK
(ห้วยกั๊วะ) อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เก็บตัวอย่าง
กลุม่ ละ 48 ตัว (Table 1, Figure 1) รวบรวมตัวอย่าง
โดย ชาวบ้านในพืน้ ที่จบั ปลาด้วยแหและมองปลา
มัน (เครื่องมือประมงพืน้ บ้าน) ใช้ผา้ ชุบน�ำ้ ช่วยใน
การจับปลาเพื่อให้ปลานิ่ง สลบปลาโดยใช้นำ้� มัน
กานพลูความเข้มข้น 15 ppm จากนัน้ ตัดครีบหาง
ขนาด 0.5 เซนติเมตร เก็บรักษาตัวอย่างครีบหาง
ในแอลกอฮอล์ 95 % ก่อนน�ำมาท�ำการสกัดดีเอ็น
ในห้องปฏิบตั ิการ ส�ำหรับปลาหลังจากตัดครีบ

Table 1 Sampling locations of Garra cambodgiensis in Wa River
Location
Code
Note
1 Wa River, Sawatai
WSW
Wa River
2 Wa River, Phasook
WPS
Wa River
3 Mang River, Phakub
MPK
Mang River
4 Mang River, Nakok
MNK
Mang River
5 Mang River, Huay Kua
MHK
Tributary of Mang River

Elevation (MSL)
718
485
627
610
590
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หางจะทายาโพวิโดนไอโอดีนแล้วใส่ลงในถังน�ำ้ รอ
ปลาฟื ้ นแล้วจึงปล่อยคืนสู่แหล่งน�ำ้ หากในการ
รวบรวมตั ว อย่ า งมี ป ลาตายจะเก็ บ ตั ว อย่ า งใส่
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ขวดโหลแก้ว และรัก ษาสภาพด้ว ยแอลกอฮอล์
95 % แล้วน�ำกลับไปเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการ

Figure 1 Locations of population samples of Garra cambodgiensis in Wa River (WSW and WPS)
and Mang River (MPK, MHK and MNK)
การวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั กิ าร
สกัดดีเอ็นเอด้วยวิธี Salt extraction
ดัดแปลงจากวิธีของ Aljanabi and Martinez (1997)
เพิ่มจ�ำนวนดีเอ็นเอโดยปฏิกิรยิ าลูกโซ่พอลิเมอร์เรส
จากไมโครแซทเทลไลท์ 5 ต�ำแหน่ง ได้แก่ GC203,
GC187 (เชาวลีย ์ และคณะ, 2557), GAR3, GAR6
และ GAR13 (Su et al., 2013) (Table 2) สารละลาย
พีซอี าร์ 10 ไมโครลิตร ประกอบด้วย ดีเอ็นเอต้นแบบ
1 ไมโครลิตร (ความเข้มข้นประมาณ 10 นาโนกรัม
ต่อไมโครลิตร), 1X บัฟเฟอร์, นิวคลีโอไทด์ไตร
ฟอสเฟต (dNTPs) 0.2 มิลลิโมล, แมกนีเซียมคลอ
ไรด์ (MgCl2) 1.5 มิลลิโมล, ไพรเมอร์ Forward และ
Reverse อย่างละ 0.2 ไมโครโมล และ Taq
Polymerase 0.12 ไมโครลิตร (Vivantis; 5 ไมโครกรัม
ต่อไมโครลิตร) วัฏจักรของการเพิ่มลดอุณหภูมิ

ประกอบไปด้วย 5 วัฏจักร คือ 1. อุณหภูมทิ ่ที ำ� ให้
สายดีเอ็นเอแยกออกจากกัน (Denaturation) 94
องศาเซลเซียส นาน 2 นาที จ�ำนวน 1 รอบ 2.
อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส นาน 30 วินาที อุณหภูมิ
ที่ไพร์เมอร์มาเกาะกับสายดีเอ็นเอตัง้ ต้นส�ำหรับทุก
ไพร์เมอร์ (annealing temperature; Ta) 54 องศา
เซลเซียส นาน 30 วินาที และอุณหภูมทิ ่ี Taq
Polymerase สามารถซ่อมสายดีเอ็นเอให้สมบูรณ์
เป็ นดีเอ็นเอเส้นใหม่ (extension Temperature) 72
องศาเซลเซียส นาน 30 วินาที จ�ำนวน 40 รอบ และ
3. อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที จ�ำนวน 1
รอบ หลังจากนัน้ น�ำผลผลิตพีซอี าร์มาแยกดีเอ็นเอที่
มีขนาดต่างกัน ด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซสี ผ่าน 6%
denaturing polyacrylamide gel ด้วยเครือ่ งอิเล็ก
โตรโฟริซสิ แนวตัง้ (SCIE-PLAS SEQ3341, United
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Kingdom) ย้อมดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Silver staining
(Promega, USA) และวัดขนาดของอัลลิล (base
pair, bp) บนแผ่นเจลทีแต่ละต�ำแหน่งโดยเทียบกับ
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ต�ำแหน่งที่แน่ชดั ของล�ำดับเบสของ pGEM-3Zf (+)
Vector (Promega, USA) บันทึกจีโนไทป์ ของ
ตัวอย่าง

Table 2 Descriptions of primer sequences and annealing temperature (Ta) (oC ) of
microsatellite loci analyzed
Ref.
Locus
๐
Primer
sequences
5’---->
3’
Ta
(
C)
name
GC 203 F : GTTCTCCAGGTGTGGATTTCTC
54
R : AACATACACTCACAGTTTGGCCT
(Jaisuk et al.,
GC 187 F : GTGGACTACCTGCTGAGAAACC
2014)
54
R : GCGTGGACTAACTTTGCTTTTAG
GAR 3
F : ATTACTGATGCTCCCG
54
R : GTTGCTGCTCTTGTCC
GAR 6
F : GCTTTACCTCCATCGC
(Su et al., 2013)
54
R : GTCACTCCACCAACCC
GAR 13 F : ACTCACGCAGACTCGC
54
R : GACTACAGAAATAGGGTT
การวิเคราะห์ข้อมูล
ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม
ภายในประชากรจากค่าจ�ำนวนอัลลิลต่อต�ำแหน่ง
ค่าเฮตเทอโรไซโกซิตี ้ (ค่าเฮตเทอโรไซโกซิตีจ้ าก
การคาดหมาย (He) และค่าเฮตเทอโรไซโกซิตีจ้ าก
การสังเกต (Ho) โดยโปรแกรม GenAlEx version
6.1 (Peakall and Smouse, 2006) ค�ำนวณค่า
allelic richness (Ar) โดยใช้โปรแกรม FSTAT
version 2.9.3 (Goudet, 2001) ทดสอบการเบี่ยง
เบนจากสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิรก์ โดยการประเมินค่า
exact p-value ด้วยวิธี markov chain ตามวิธีของ
Guo and Thompson (1992) ในโปรแกรม
GENEPOP version 4 (Rousset, 2008) และปรับ
ระดับความน่าจะเป็ น (P-value) ส�ำหรับการใช้
ข้อมูลวิเคราะห์ซำ้� หลายครัง้ (multiple tests) ด้วย
วิธี Bonferroni correction (Rice, 1989) วิเคราะห์
การมี null allele โดยใช้โปรแกรม Micro Checker
version 2.2.3 (Oosterhout et al., 2004) ทดสอบ
ความแตกต่ า งของระดับ ความหลากหลายทาง

พันธุกรรมโดยการทดสอบ Mann-Whitney U
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางพั น ธุ ก รรมโดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างประชากรเที ยบ
กับความแปรปรวนภายในประชากร ทดสอบสอบ
ค่าสถิติ ΦST ระหว่างคู่ตวั อย่าง โดยใช้โปรแกรม
ARLEQUIN version 3.11 (Excoffier et al.,
2006) Genetic differentiation (pairwise Fst)
ทดสอบความแตกต่ า งของความถี่ อั ล ลี ล ของ
แต่ละประชากรโดย Exact test ตามวิธีของ Guo
and Thompson (1992) (Dememorization =
1000, Batches = 1000, Iterations per batch =
1000) ในโปรแกรม GENEPOP version 4
(Rousset, 2008) และปรับระดับความน่าจะเป็ น
(P-value) ส�ำหรับการใช้ขอ้ มูลวิเคราะห์ซำ้� หลาย
ครัง้ (multiple test) ด้วย Bonferroni correction
(Rice, 1989) สร้างแผนผังความสัมพันธ์จากค่า
Fst และค่า Cavalli-Sforza and Edwards chord
distance (1967) ที่เกิดจากการสุ่มข้อมูล 1,000
ครัง้ ด้วยวิธี UPGMA แสดงแผนผังในรู ปของ
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consensus dendrogram ที่มีขอ้ มูลจากการสุม่ ซ�ำ้
แต่ละประชากร สร้างแผนผังด้วย NEIGHBOR และ
CONSENSE โดยใช้โปรแกรม PHYLIP version
3.67 (Felsenstein, 1993)
ผลการศึกษาและวิจารณ์
ความหลากหลายทางพั น ธุ ก รรมของ
กลุ่มตัวอย่างปลาเลียหิน 5 กลุ่มตัวอย่างที่รวบรวม
จากแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติใน ล�ำน�ำ้ ว้า ได้แก่ WSW
(บ้านสว้าใต้) และ WPS (บ้านผาสุก) และล�ำน�ำ้
มาง ได้แก่ MNK (บ้านนาคอก), MPK (บ้านผาคับ)
และ MHK (ห้วยกั๊วะ) อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
พบผลดังนี ้
ความหลากหลายทางพั น ธุ ก รรมภายใน
ประชากร
ปลาเลียหิน 5 กลุม่ ตัวอย่าง จากจ�ำนวน
ตัวอย่างเฉลีย่ 44.20 (MPK) ถึง 45.80 (MHK)
ตัวอย่างต่อกลุม่ พบความหลากหลายทางพันธุกรรมมี
ค่าเฉลีย่ ดังนี ้ จ�ำนวนอัลลิลต่อต�ำแหน่งมีคา่ อยูร่ ะหว่าง
5.80 (WSW) ถึง 8.40 (MHK), ค่า effective number
of allele (Ae) 3.60 (WSW) ถึง 4.65 (MNK), ค่า
allelic richness (Ar) 5.69 (WSW) ถึง 8.16 (MHK),
ค่าเฮตเทอ โรไซโกซิตจี ้ ากการสังเกต (Ho) 0.622
(WSW) ถึง 0.720 (WPS) ค่าเฮตเทอโรไซโกซิตจี ้ าก
การคาดหมาย (He) 0.694 (WSW) ถึง 0.773 (MPK)
(Table 3) ทีเ่ ครือ่ งหมายทุกต�ำแหน่งในทุกประชากร
ไม่เบีย่ งเบนจากสมดุลฮาร์ด-ี ไวน์เบิรก์ (P>0.002, หลัง
จากปรับ Bonferroni correction = 0.05/ 25) และไม่
พบ null allele จากข้างต้นระดับความหลากหลายที่
พบในปลาเลียหินในล�ำน�ำ้ ว้า อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน มีความหลากหลายทางพันธุกรรมทีค่ อ่ นข้างสูง
และใกล้เคียงกับในปลาเลียหินในล�ำน�ำ้ อืน่ ๆ ในพืน้ ที่
จังหวัดน่าน ดังการศึกษาของเชาวลีย ์ และคณะ
(2558) ศึกษาพันธุกรรมปลาเลียหินจากบริเวณล�ำน�ำ้
กอน (ล�ำน�ำ้ สาขาของแม่นำ้� น่าน) ด้วยเครือ่ งหมาย
ไมโครแซทเทลไลท์ 5 ต�ำแหน่ง พบมีจำ� นวนอัลลิล
ต่อต�ำแหน่ง 6.00-10.40, ค่า allelic richness (Ar)
5.90-8.66, ค่า effective number of allele (Ae) 3.916.66, ค่า Ho 0.56-0.67, มีคา่ He 0.73-0.83 นอกจาก
นัน้ ระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลา

เลียหินจากการศึกษานีม้ ีค่าใกล้เคียงกับปลากลุ่ม
Garra ในแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติจาการศึกษาอื่นๆ ดังที่
พบในปลา Garra orientalis บริเวณ Wanquan River
ประเทศจีน จากเครือ่ งหมายไมโครแซลเทลไลท์ 14
ต�ำแหน่ง พบ G. orientalis มีจำ� นวนอัลลิลต่อต�ำแหน่ง
8-25 อัลลิล, มีคา่ Ho 0.56-1.00, ค่า He 0.72-0.96 (Su
et al., 2013) เมือ่ เปรียบเทียบระดับพันธุกรรมของ
ปลาเลี ย ในการศึก ษานี ก้ ับ ปลาท้อ งถิ่ น ชนิ ด อื่ น ๆ
ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอบ่อเกลือ พบว่าปลาเลียหินมีความ
หลากหลายทางพันธุกรรมสูงกว่าปลาชนิดอื่น ดัง
รายงานของ เชาวลีย ์ และคณะ (2557) ที่
เครือ่ งหมาย ไมโครแซทเทลไลท์ 3 ต�ำแหน่ง ปลาน�ำ้
หมึก (Barilius pulchellus) มีอลั ลิลต่อต�ำแหน่ง 3-5
อัลลิล, ค่า Ho 0.11-0.80 และค่า He 0.11-0.70, ปลา
พลวงหิน (Neolissochilus stracheyi) มีอลั ลิลต่อ
ต�ำแหน่ง 3 อัลลิล, ค่า Ho 0.49-0.60 และค่า He
0.42-0.56 และปลามั่ม (Scaphiodonichthys
acanthopterus) มีอลั ลิลต่อต�ำแหน่ง 3-13 อัลลิล,
มีค่า Ho 0.52 -0.62 และค่า He 0.56-0.89 การพบ
ปลาเลียหินมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงกว่า
ปลาท้องถิ่นชนิดอืน่ ๆ เนื่องจากปลาเลียหินในล�ำน�ำ้
ในเขตพืน้ ที่ อำ� เภอบ่อเกลือมี ความชุกชุมกว่าปลา
ชนิดอืน่ ๆ ประกอบกับชีววิทยาการแพร่กระจายของ
ปลาชนิดนีท้ ผ่ี สมพันธุว์ างไข่ชว่ งฤดูนำ้� หลากพ่อ แม่
พันธุจ์ ะถูกน�ำ้ พัดมารวมกันในบริเวณที่เหมาะสมต่อ
การวางไข่ซง่ึ เป็ นบริเวณนาข้าวหรือล�ำห้วย การทีน่ ำ้�
พัดพ่อแม่พนั ธุจ์ ำ� นวนมากจากหลายๆ บริเวณมาอยู่
รวมกัน ปลามี โ อกาสการถ่ า ยเทยี น ระหว่ า งกลุ่ม
ประชากรซึง่ ส่งผลให้ปลาเลียหินมีความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมสูง (เชาวลีย ์ และคณะ, 2557) ดัง
รายงานของ Braga et al. (2012) ปลา Mimagonigates
microlepis ในช่วงทีม่ นี ำ้� ท่วมไหลหลากไข่และตัวอ่อน
จะถูกพัดพาไปทางตอนล่างท�ำให้มีการกระจายพันธุ์
ไปทั่วล�ำน�ำ้ ส่งผลต่อความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของปลาในแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ
ส�ำ หรับ การพิ จ ารณาระดับ ความหลาก
หลายทางพันธุกรรมในแต่ละกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
พบว่ า ระดับ ความหลากหลายภายในแต่ล ะกลุ่ม
ตัวอย่างไม่ต่างกัน (P>0.05) มีขอ้ สังเกตที่พบว่า
WSW มีความหลากหลายทางพันธุกรรมภายใน
ประชากรค่อ นข้า งต�่ำกว่ากลุ่มตัวอย่างอื่นคาดว่า
เป็ นผลมาจากกลุม่ ตัวอย่าง WSW อยูใ่ นแหล่งน�ำ้ ที่
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ไกลจากปลาเลียหินกลุม่ อื่นเป็ นระยะทาง 38.8547.28 กิโลเมตรและเป็ นพืน้ ทีส่ งู จากระดับน�ำ้ ทะเล
712 เมตร ปลาเลียหินในบริเวณดังกล่าวจึงมีการ
อพยพเข้าหรือออกของต่างประชากรน้อย ขาดโอกาส
แลกเปลีย่ นพันธุกรรมกับต่างประชากร ซึง่ การพบว่า
กลุ่มประชากรที่อยู่ไกลออกไปจากประชากรอื่นมี
ความหลากหลายภายในประชากรต�่ำสามารถพบได้
ในปลา Poecilia reticulata บริเวณ Caroni Drainage
ปลาทางตอนบนของล�ำน�ำ้ มีความหลากหลายทาง
พันธุกรรมต�ำ่ กว่าทางตอนล่าง โดยประชากรทาง
ตอนบนมีจำ� นวนอัลลิลต่อต�ำแหน่ง 1.50-2.53 และ
ค่าเฮตเทอโรไซโกซิตี ้ 0.023-0.252 ในขณะทีป่ ระชากร
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ทางตอนล่างมีจำ� นวนอัลลิลต่อต�ำแหน่ง 8.24-11.26
และค่าเฮตเทอโรไซโกซิตี ้ 0.610-0.719 นอกจากนัน้
ยังพบว่าประชากรทางตอนล่างมีอตั ราการอพยพเข้า
(immigration) สูงกว่าประชากรทางตอนบน โดย
อัตราอพยพเข้าในประชากรทางตอนล่างมี ค่าอยู่
ระหว่าง 2.51-8.78 ในขณะทีป่ ระชากรทางตอนบนมี
ค่า 0.337-2.202

Table 3 Average allelic variability at 5 microsatellite loci of Garra cambodgiensis in the Wa River
Sample
Average at all loci

WSW

WPS

MHK

MPK

MNK

N

45.60

45.00

45.80

44.20

45.20

A

5.80

6.80

8.40

8.00

8.00

Ae

3.60

4.04

4.33

4.61

4.65

Ar

5.69

6.70

8.16

7.91

7.92

Ho

0.622

0.720

0.659

0.704

0.627

He

0.694

0.747

0.761

0.773

0.704

Fis

0.105

0.030

0.136

0.091

0.093

P

0.178

0.235

0.050

0.180

0.152

The indices included the sample size (N), number of alleles per locus (A), effective
number of alleles (Ae), allelic richness (Ar), observed heterozygosity (Ho), expected
heterozygosity (He), fixation index (Fis) (Fis values and probability of significant
deviationfrom Hardy-Weinberg equilibrium (P) are given for each population and locus.)
ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากร
การทดสอบความแตกต่างทางพันธุกรรม
พบปลาเลียหินที่ศกึ ษามีคา่ Global Fst = 0.08228;
AMOVA, P=0.0001 แสดงถึงปลาเลียหินทัง้ 5 กลุม่

ตัวอย่างไม่มีความต่างทางพันธุกรรม การทดสอบ
ความแปรปรวนทางพันธุกรรม AMOVA พบว่า
8.23% ของความแปรปรวนเกิดจากความแตกต่าง
ระหว่างประชากร และ 91.77% ของความ
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แปรปรวนเกิดจากความแตกต่างระหว่างสมาชิกใน
ประชากร ส�ำหรับการพิจารณาความต่างระหว่างคู่
ตัวอย่าง 5 กลุม่ กลุม่ ตัวอย่างแต่ละคูไ่ ม่มีความแตก
ต่างทางพันธุกรรมอย่างมี นัยส�ำคัญทางสถิ ติเมื่ อ
ทดสอบด้วย pairwise Fst (จะพบความต่างอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่ีคา่ P ≤ 0.005 ซึง่ เป็ นค่าความ
น่าจะเป็ นที่มีการปรับส�ำหรับการใช้ขอ้ มูลวิเคราะห์
ซ�ำ้ หลายครัง้ (multiple tests) ด้วย Bonferroni
correction (0.05/10) (Rice, 1989)) โดยพบค่า Fst
มีคา่ น้อยที่สดุ 0.0020 ระหว่างกลุม่ ตัวอย่าง WPS
กับ MHK และมีคา่ มากสุด 0.093 ระหว่างกลุม่
ตัวอย่าง WPS กับ MNK (Table 4) ส�ำหรับการ
ทดสอบโดยแผนผังความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
ตัว อย่ า งที่ ส ร้า งจากค่ า ระยะห่ า งทางพัน ธุ ก รรม
Cavalli-Sforza and Edward’s distance แสดงให้
เห็นว่ากลุม่ ตัวอย่าง WPS กับ MHK มีพนั ธุกรรม
คล้ายคลึงกันมากที่สดุ สอดคล้องกับค่า Fst ในขณะ
ที่กลุม่ ตัวอย่าง WSW ต่างกันจากกลุม่ อื่นๆ มาก
ที่สดุ (Figure 2) ซึง่ ความแตกต่างทางพันธุกรรม
ระหว่างประชากรเป็ นผลมาจากการแยกออกจากกัน
ของประชากร ทัง้ นีก้ ารแยกออกจากกันของประชากร
เป็นผลมาจากปัจจัยทางสิง่ แวดล้อม สภาพภูมศิ าสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสหรือระดับของมีการถ่ายเทยีน
(gene flow) (Frankham et al., 2010) ซึง่ ส่วนมากเกิด
จากระยะทางระหว่างแหล่งทีอ่ ยู่ ดังทีพ่ บในการศึกษา
นีก้ ลุม่ ตัวอย่าง MPK มีความต่างทางพันธุกรรมกับ
MHK น้อย (Fst 0.028) เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างมีระยะ
ทางห่างกัน 1 กิโลเมตร และพบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่อยู่

ไกลออกไปมีคา่ Fst มากขึน้ ดังที่พบในกลุม่ ตัวอย่าง
WSW กับ WNK มีระยะห่าง 42.97 กิโลเมตร มีคา่
Fst 0.090, WSW กับ MPK ระยะห่าง 47.28
กิโลเมตร มีคา่ Fst 0.089 และ WSW กับ MHK ระยะ
ห่าง 46.37 กิโลเมตร มีคา่ Fst 0.091 สอดคล้องกับ
รายงานของ Waits et al. (2008) ปลา Central
stonerollers (Campostoma anomalum) บริเวณ
Mill Creek catchment (Ohio, สหรัฐอเมริกา) จาก
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมร่วมกับ
ความห่างตามระยะทางพบว่าประชากรทางตอนบน
ของอ่างเก็บน�ำ้ มีความแตกต่างทางพันธุกรรมกับ
ประชากรทางตอนล่า งซึ่ง แสดงถึง ความต่า งทาง
พั น ธุ ก รรมเป็ นผลมาจากระยะทางที่ ห่ า งกั น
Lamphere and Blum (2012) ปลา Cottus bairdi
จากบริเวณ Nantahala River (North Carolina,
สหรัฐอเมริกา) ประชากรในแต่ละแหล่งมีความต่าง
ทางพั น ธุ ก รรมมากตามระยะทางที่ เพิ่ มขึ ้ น
Meeuwig et al. (2010) ศึกษาถึงสภาพพืน้ ที่มีผล
ต่อความต่างทางพันธุกรรมของปลา Bull trout
(Salvelinus confluentus) บริเวณ Glacier
National Park (Montana, สหรัฐอเมริกา) โดยวิธี
การจ�ำลองสภาพพืน้ ที่พิจารณาร่วมกับข้อมูลทาง
พันธุกรรมของปลา ผลพบว่าความต่างทางพันธุกรรม
(ค่า Fst) ของปลา Bull trout เพิม่ ขึน้ ตามระยะทาง
โดยทีร่ ะยะทางเพิม่ ขึน้ 1 กิโลเมตร ค่า Fst เพิม่ ขึน้ จาก
0.002 เป็ น 0.003

Table 4 Pairwise FST values (lower diagonal) and geographic distance (km) (upper
diagonal) among Garra cambodgiensis population samples in the Wan River
WSW
WPS
MHK
MPK
MNK
WSW
38.85
46.37
47.28
42.97
WPS
0.056
13.52
14.43
9.97
MHK
MPK

0.051
0.051

0.020
0.034

1.00
0.028

MNK

0.090

0.093

0.091

0.089

3.55
4.46
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Figure 2 Dendrogram of five population samples of Garra cambodgiensis in the Wa River.
จากผลการศึ ก ษาถึ ง ระดับ ความหลาก
หลายทางพันธุกรรมและความต่างทางพันธุกรรม
ของปลาเลียหินช่วยให้ทราบข้อมูลสถานการณ์ทาง
พัน ธุ ก รรมของประชากรปลาเลี ย หิ น ในแหล่ ง น�้ำ
ธรรมชาติโดยพบว่าปลาเลียหินมีความหลากหลาย
ทางพัน ธุก รรมภายในกลุ่ม ค่อ นข้า งสูง และไม่พ บ
ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งจากการศึกษาผลข้างต้นมีขอ้ สังเกตจากการพบ
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของปลาเลียหินใน
พืน้ ที่ศึกษาได้รบั ผลมาจากสภาพพืน้ ที่ของแหล่งที่
อยูข่ องปลาในแต่ละกลุม่ ตัวอย่างแสดงถึงการลดลง
ของจ�ำ นวนประชากรปลาหรื อ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพแหล่ ง ที่ อ ยู่ มี ผ ลต่ อ พัน ธุ ก รรมของปลาใน
ธรรมชาติ ซึง่ หากพบการถดถอยทางพันธุกรรมเกิด
ขึน้ ในปลาธรรมชาติการจัดการทรัพยากรโดยการ
ช่วยเพิ่มจ�ำนวนประชากรในแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติหรือ
การปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพแหล่ ง ที่ อ ยู่ ใ ห้ดี ขึ น้ จะเป็ น
แนวทางที่จะช่วยดูแลทรัพยากรได้ (Frankham et
al., 2010) ข้อมูลที่ได้เป็ นประโยชน์ในการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและการวางแผน
ฟื ้ นฟูประชากรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกแหล่ง
พันธุกรรมเพื่อด�ำเนินงานเพาะพันธุ์แล้วปล่อยลูก
คื น ธรรมชาติ เ พื่ อ การอนุร ัก ษ์ป ลาท้อ งถิ่ น ทั้ง ทาง

ปริ ม าณและการคงไว้ซ่ึ ง ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม เนื่องจากการเพาะพันธุป์ ลาเพือ่ น�ำลูกปลา
ที่ ไ ด้ไ ปปล่ อ ยคื น สู่ธ รรมชาติ ป ลาที่ จ ะปล่ อ ยลงสู่
ธรรมชาติตอ้ งมีพันธุกรรมคล้ายคลึงกับประชากร
ธรรมชาติมากที่สุดเพื่อไม่ให้แหล่งพันธุกรรมตาม
ธรรมชาติ เ ปลี่ ย นแปลงเมื่ อ เกิ ด การผสมพัน ธุ์กับ
ประชากรใหม่ (อุทยั รัตน์, 2543)
สรุ ป
จากผลการศึ ก ษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของกลุ่มตัวอย่างปลาเลียหิน ด้วย
เครือ่ งหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ 5 ต�ำแหน่ง
พบว่า
1. กลุม่ ตัวอย่างปลาเลียหินในพืน้ ที่ลำ� น�ำ้
ว้า (ล�ำน�ำ้ สาขาของแม่นำ้� น่านตอนบน) ทัง้ 5 กลุม่ มี
ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในกลุม่ ไม่ต่าง
กันทางสถิติ โดยความหลากหลายทางพันธุกรรมที่
พบค่อนข้างสูง คาดว่าเป็ นผลมาจากความชุกชุม
ของปลาชนิ ด นี ใ้ นพื น้ ที่ อำ� เภอบ่อ เกลื อ และการมี
โอกาสถ่ า ยเทยี น ระหว่า งประชากรเนื่ อ งจากช่ ว ง
เวลาของการผสมพันธุเ์ กิดขึน้ ในฤดูนำ้� หลากพ่อแม่
พันธุถ์ กู น�ำ้ พัดมาอยูร่ วมกันเพื่อผสมพันธุว์ างไข่
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2. ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่าง
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 5 กลุม่ มีความต่างอย่างไม่มีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ แสดงถึงปลาเลียหินในการศึกษานี ้
ไม่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างกลุม่
3. การพบกลุม่ ตัวอย่าง WSW มีความ
หลากหลายทางพันธุกรรมภายในกลุม่ ที่คอ่ นข้างต�่ำ
และมี ค วามต่ า งทางพัน ธุ ก รรมจากกลุ่ม ตัว อย่ า
งอื่นๆ คาดว่าเป็ นผลมาจากกลุม่ ตัวอย่าง WSW อยู่
ในแหล่ง น�ำ้ ที่ ร ะดับ ความสูง จากระดับ น�ำ้ ทะเลที่
ค่อนข้างสูงและไกลจากปลาเลียหินกลุม่ อื่น
ข้อเสนอแนะ
1. ระดับพันธุกรรมปลาท้องถิ่นในแหล่ง
น�ำ้ ธรรมชาติในการศึกษาเป็ นระดับพันธุกรรมที่มี
ความหลากหลายและไม่มีความต่างทางพันธุกรรม
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามการเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
แวดล้อ มหรือ สภาพพื น้ ที่ อ าจส่ง ผลต่อ พัน ธุ ก รรม
ปลาท้องถิ่นได้ในอนาคตจึงควรมีการติดตามระดับ
พันธุกรรมอย่างต่อเนื่อง
2. การศึกษาในอนาคตควรน�ำข้อมูลทาง
พันธุกรรมวิเคราะห์รว่ มกับข้อมูลเชิงพืน้ ที่เพื่อสร้าง
ความเข้า ใจถึง ผลของสภาพพื น้ ที่ ต่อ ความหลาก
หลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมประชากร
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