
การประเมนิสถานภาพของประชากรปลาหมูงวง

ในแมน้าํวา จังหวดันาน                                                        

โดยใชเครือ่งหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ

วงศปฐม กมลรัตน และ อภิรดี หันพงศกิตติกูล

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด



Yasuhikotakia nigrolineata (Kottelat & Chu, 1987)

ช่ือทองถ่ิน ปลาหมูงวง หมูนาน หรือปลาบง

ในประเทศไทยพบในลุมน้ําเจาพระยา เฉพาะบริเวณแมน้ําวา จังหวัดนาน

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดข้ึน

บัญชีเปนชนิดสัตวน้ําท่ีอยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ (endangered species) 

Thailand red data: Fishes (Vidthayanon, 2005) ตามเงื่อนไขของ IUCN 

Redlist of Threatened Species (2001 Categories & Criteria version 3.1) 



ความแตกตางของปลาหมูอารยี และปลาหมูงวง 

Y. sidthimunki                                                            Y. nigrolineata 



ENDANGERED (EN) 

A taxon is Endangered when the best available evidence indicates that it meets any of the 
following criteria (A to E), and it is therefore considered to be facing a very high risk of extinction in 
the wild: 

A. Reduction in population size based on any of the following: 

1. An observed, estimated, inferred or suspected population size reduction of ≥70% over the last 
10 years or three generations, whichever is the longer, where the causes of the reduction are 
clearly reversible AND understood AND ceased, based on (and specifying) any of the following: 

(a) direct observation
(b) an index of abundance appropriate to the taxon
(c) a decline in area of occupancy, extent of occurrence and/or quality of habitat
(d) actual or potential levels of exploitation
(e) the effects of introduced taxa, hybridization, pathogens, pollutants, competitors or parasites.

2. An observed, estimated, inferred or suspected population size reduction of ≥50% over the last 
10 years or three generations, whichever is the longer, where the reduction or its causes may not 
have ceased OR may not be understood OR may not be reversible, based on (and specifying) any 
of (a) to (e) under A1. 

3. A population size reduction of ≥nbsp;50%, projected or suspected to be met within the next 10 
years or three generations, whichever is the longer (up to a maximum of 100 years), based on (and 
specifying) any of (b) to (e) under A1. 

4. An observed, estimated, inferred, projected or suspected population size reduction of ≥50% 
over any 10 year or three generation period, whichever is longer (up to a maximum of 100 years in 
the future), where the time period must include both the past and the future, and where the 
reduction or its causes may not have ceased OR may not be understood OR may not be 
reversible, based on (and specifying) any of (a) to (e) under A1. 

B. Geographic range in the form of either B1 (extent of occurrence) OR B2 (area of occupancy) OR 
both: 

1. Extent of occurrence estimated to be less than 5000 km², and estimates indicating at least two 
of a-c: 

a. Severely fragmented or known to exist at no more than five locations. 

b. Continuing decline, observed, inferred or projected, in any of the following: 

(i) extent of occurrence
(ii) area of occupancy
(iii) area, extent and/or quality of habitat
i  b  f l ti   b l ti



ความสําคญัและที่มา

ถูกจับข้ึนมาขายเปนปลาสวยงามเปนจํานวนมาก เนื่องจากมี
รูปรางลักษณะคลายคลึงกับปลาหมูอารีย 

การแพรกระจายของปลาหมูงวงในประเทศไทยจํากัดอยูเฉพาะ
ในแมน้ําวาเทานั้น

มีความเสี่ยงตอการสูญพันธุไปจากธรรมชาติไดงาย หากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมไป และ/หรือมีการจับข้ึนมาใช
ประโยชนเกินกวากําลังผลิตของธรรมชาติ 



ไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ

ไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอเปนสวนของดีเอ็นเอท่ีปรากฏอยูบนจีโนม

ในนิวเคลียส (nuclear genome) ของเซลลสัตวและพืชช้ันสูงท่ัวไป 

ประกอบดวยนิวคลีโอไทดเบสซํ้าส้ันๆ (short repeats of nucleotide 

seqences) ตั้งแต 1-4 เบสเรียงตอกัน (tandem array) จํานวน 10-50 ซํ้า

(Litt and Luty, 1989; Tautz, 1989; Weber and May, 1989) 



ไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ

การศึกษาความผันแปรของไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอสามารถกระทํา

ไดดวยวิธีปฏิกริยาลูกโซโพลีเมอรเรส (polymerase chain reaction หรือ 

PCR) โดยการใชไพรเมอร (primer) ท่ีพัฒนาจากลําดับเบสของดีเอ็นเอท่ี

ครอม (flanking sequences) สวนของไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ (Litt 

and Luty, 1989; Weber and May, 1989) 



ไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ

มีประสิทธิภาพสูงในการใชศึกษาวิเคราะหประชากรท่ีเพิ่งจะแยกจากกัน
ไมนานนัก เนือ่งจากมีอัตราการผันแปรทางพันธุกรรม (genetic 
variability) ท่ีสูงกวาเคร่ืองหมายพันธุกรรมระดับโปรตีน (O'Reilly and 
Right, 1995)

ใชศึกษาวิเคราะหกลุมประชากร สามารถบงบอกถึงความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม ความผันแปรทางพันธุกรรม และสามารถประเมิน
สถานภาพของประชากรปลาในธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 



วัตถุประสงค

ศึกษาโครงสรางทางพันธุศาสตรประชากรของปลาหมูงวงในแมน้ําวา 

จังหวัดนาน

ประเมินสถานภาพของประชากรปลาหมูงวง

จัดเก็บตัวอยางปลาหมูงวงในธนาคารดีเอ็นเอสัตวน้ํา กรมประมงเพื่อ

เปนตัวอยางอางอิง และติดตามการเปล่ียนแปลงของประชากรใน

อนาคต



วิธีดําเนินการ

ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนกันยายน 2551 

รวบรวมตัวอยางโดยซื้อจากผูรวบรวมปลาในพ้ืนที่

วิเคราะหตัวอยางปลาหมูงวงในแมน้ําวา จังหวัดนานจํานวน 3 

ประชากรไดแก ประชากรป 2545, 2549 และ 2551 

ใชเทคนิคทางพันธุศาสตรโมเลกุลไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ  

5 ตําแหนง ไดแก BS 7, BS 10, BS 20, BS 23 และ BS 24 



การวิเคราะหตัวอยาง

สกัดดีเอ็นเอจากตัวอยางครีบ และเนื้อเยื่อ โดยวิธีการ “A Single Tube Rapid 

Extraction of DNA from Fish Blood” (ดดัแปลงจาก Sambrook and Russell, 

2001)  และเจือจางใหไดความเขมขน 25 ng/µL  

วิเคราะหความผันแปรของไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอท่ีตําแหนงตางๆ โดย

วิธีการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ แบบโพลีเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR)  

แยกขนาดของดีเอ็นเอที่ไดดวยกระแสไฟฟา (electrophoresis) ผานโพลีอะคริลา

ไมลเจล (polyacrylamide gel) ท่ีระดับกระแสไฟฟา 50 วัตต เปนเวลาประมาณ 2 

ช่ัวโมง และยอมเจลดวยสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต (Cyber Gold®) 

อานขนาดโดยเปรียบเทียบกบัเคร่ืองหมายดีเอ็นเอมาตรฐาน (10bp DNA ladder; 

Invitrogen) ผานเคร่ืองอานเจล (FluorChem 8000, Alpha Innotech Corp.)



นําขอมลูยีโนไทพของปลาแตละตัวในประชากรมาศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรม โครงสรางพันธุศาสตรประชากร 
และขนาดประชากรสืบพันธุ โดยใชโปรแกรม

 GENEPOP version 3.3 (Raymond and Rousset, 1995) 

TFPGA version 1.3 (Miller, 1997) 

FSTAT (Goudet, 1995) 

Ne estimation (Peel et al., 2004)



ความถี่อัลลิล (Allele frequency) ใชโปรแกรม FSTAT

จํานวนอัลลลิเฉลี่ยตอตําแหนง (number of allele per locus, N)

ใชโปรแกรม FSTAT

คาเฮตเทอโรไซโกซติี (Heterozygosity) ใชโปรแกรม TFPGA

การทดสอบ Hardy-Weinberg Equilibrium ใชโปรแกรม 

GENEPOP

การทดสอบความแตกตางระหวางประชากร (differentiation 

between populations) ใชโปรแกรม GENEPOP

คาสัมประสิทธิ์เอฟ (F-coefficient) ใชโปรแกรม FSTAT

จํานวนประชากรสืบพันธุ Ne ใชโปรแกรม Ne estimation



คัดเลือก primer ท่ีเหมาะสมมาใชในการศึกษาความหลากหลายทาง

พันธุกรรมของประชากร ได 5 ไพรเมอร ไดแก DTLBs 7, DTLBs 10 , 

DTLBs 20 , DTLBs 23 และ DTLBs 24 

ปรับ condition ท่ีเหมาะสมสําหรับการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอแบบโพลีเมอ

เรส (Polymerase Chain Reaction, PCR) 



Primer 
name

ลําดับนิวคลีโอไทดของคูไพรเมอร  
(5’-3’)

PCR Conditions

Annealling 
Temp (°C)

Number 
Of

Cycle
(cycles)

Mg
Conc
(mM)

dNTPs
(µM)

DTLBs7 F: TTGCAGATTGTAGTGTCCGATTG 65 40 2.5 100

R: CACTTTGATGAAGAGACCGTTTCAG

DTLBs10 F: AGGGTGTTATTCTGCAACACTGC 65 35 1.5 100

R: TTGAACTGAATTTGAATTGATCTGC

DTLBs20 F: GTGACACTTCATACACCCCATGC 65 35 1.5 100

R: CAGTCTTTTGTGTTTGTGTCTGCTG

DTLBs23 F: TATTGGGATGAAAGCCTGTTGTG 60 35 1.5 100

R: CTCCAGCTGCCACTATCAGAATC

DTLBs24 F: AACGATCATGCCAATAAAGTTCC 60 35 1.5 100

R: CGCGTGTGTTCTGTTTTACTCG



 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาหมูงวง

ผลการศึกษา

ความถี่อัลลลิของประชากรปลาหมงูวง

 พบจํานวนอัลลิลตอตําแหนงมีคาอยูระหวาง 18-39 อัลลิล  

จํานวนอัลลลิเฉลี่ยตอตําแหนงของประชากรปลาเทากับ 28.6

Allelic richness มีคาเฉลี่ยเทากับ 13.82-15.55

ประชากรป 2545 มี 14-30 อัลลิล (ขนาด 80-324 bp)  

ประชากรป 2549 มี 14-29 อัลลิล (ขนาด 84-330 bp) 

ประชากรป 2551 มี 10-27 อัลลิล (ขนาด 92-330 bp) 



คาเฮตเทอโรไซโกซิตี

ทุกประชากรพบคาสังเกตเฮตเทอโรไซโกซิตีสวนใหญมีคาตํ่ากวา

คาคาดหมาย โดยมีคาระหวาง 0.3077-0.8462

Pop 45 Pop 49 Pop 51

He Ho He Ho He Ho

BS 7 0.9194 0.4889 0.9108 0.3500 0.9231 0.4688

BS 10 0.9091 0.8421 0.8945 0.7568 0.8984 0.7778

BS 20 0.9514 0.7500 0.9241 0.6875 0.8884 0.3077

BS 23 0.8740 0.6176 0.9375 0.7188 0.9394 0.8205

BS 24 0.9572 0.7391 0.9597 0.8462 0.9316 0.7955



pop N ± SE
Alleric 

richness

alleles per locus Heterozygosity

Fis per 
pop Ne

ave. no. of 
alleles 

sampled ± SE expect observe

pop 45 39.00±2.83 15.5492 20.20±2.71 0.92222 0.68754 0.257 3,406.9

pop 49 36.00±1.70 15.5894 20.20±2.75 0.92532 0.67186 0.277 114.9

pop 51 31.80±4.61 13.8206 17.40±3.08 0.91618 0.63406 0.312 40.3

• ประชากรปลาหมูงวงท่ีศึกษาคร้ังนี้มีแนวโนมท่ีจะมีโฮโมไซโกตมากกวาคา

คาดหมาย เนื่องจาก Ho ท่ีมีคาต่ํากวา Heในทุกตําแหนง ซ่ึงสอดคลองกับ คา

ความแตกตางของอัลลิลภายในประชากร (Fis) ทุกตําแหนงมีคา เปนบวก 



การทดสอบ Hardy-Weinberg Equilibrium

เมื่อทดสอบสมดุลฮารดี-ไวนเบิรก ดวย Markov chain และ

ปรับระดับความนาจะเปนดวย Bonferroni correction พบวา

ประชากรปลาบูทรายสวนใหญมีความถี่ยีโนไทพเบี่ยงเบนจาก

สมดุลฮารดี-ไวนเบิรก

BS 7 BS 10 BS 20 BS 23 BS 24

pop 45 *** *** *** *** ***

pop 49 *** *** *** *** 0.0168ns

pop 51 *** *** *** 0.1020ns ***



การทดสอบความแตกตางระหวางประชากร

P value BS 7 BS 10 BS 20 BS 23 BS 24

pop 45-49 *** *** 0.7517ns *** ***

pop 45-51 *** 0.0171ns *** *** ***

pop 49-51 *** *** *** *** ***

เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางประชากรทุกตําแหนงดวย 

Fisher’s method พบวามีความแตกตางระหวางประชากรในทุกคู

ประชากร 



คาสัมประสิทธ์ิเอฟ (F-coefficient)

• Fis และ Fit แตกตางกัน แสดงวา ความถีย่นีในแตละประชากรยอยแตกตางกัน

• Fst เฉลี่ยเทากับ 0.0207 แสดงใหเห็นวา พบระดับความแตกตางทางพันธุกรรมนอย   

ในแตละคูประชากร

• คาความแตกตางของอัลลิลภายในประชากร (Fis) ทกุตําแหนงมคีา เปนบวก แสดงถึง

ประชากรที่ศึกษาครั้งน้ีมีแนวโนมที่จะมีโฮโมไซโกตมากกวาคาคาดหมาย 

 Fit  Fst Fis 

BS 7 0.2300 0.0201 0.2142

BS 10 0.3270 0.0172 0.3152

BS 20 0.2744 0.0228 0.2575

BS 23 0.3070 0.0203 0.2926

BS 24 0.3211 0.0233 0.3049

average 0.2919 0.0207 0.3049



ขนาดประชากรสืบพันธุ Effective population sizes (Ne)

แสดงใหเห็นแนวโนมที่ลดลง 85 เทา ภายในระยะเวลา 6 ป

FAO, 1981; Franklin, 1980; Nelson and Soule, 1987; Frankham et al.(2004) กลาวไว

วา ในประชากรธรรมชาติหากตองการคงศักยภาพในเชิงวิวัฒนาการนั้น ขนาดประชากร

สบืพนัธุควรมขีนาดเทากับ 500-5,000 เพ่ือการปรบัตัวและการพัฒนาในระยะยาว



สรปุผลการศกึษา

ปลาหมูงวงมีความหลากหลายทางพันธุกรรมลดลงในระยะเวลาศึกษา

ประชากรปลาหมูงวงในแมน้ําวา แบงแยกออกเปนประชากรยอยๆ ซ่ึง
ประชากรเหลานั้นมีระดับความแตกตางทางพันธุกรรมนอย 

ประชากรเบ่ียงเบนจากสมดลุฮารดี-ไวนเบิรก ซ่ึงเบ่ียงเบนจากสมดุลไป
ในทางท่ีมีโฮโมไซโกตมากกวาท่ีคาดหมาย อาจเกิดจากจํานวนตัวอยาง
มีนอยเกินไป

ขนาดประชากรสืบพันธุมีแนวโนมลดลง และจะเปนขอมูลสนับสนุน
การจัดสถานภาพของปลาชนิดนี้ ซ่ึงปจจบัุนถูกจดัอยูในสถานภาพใกล
สูญพันธุ 

http://www.iucnredlist.org/info/categories_criteria2001#critical

http://www.iucnredlist.org/info/categories_criteria2001�
http://www.iucnredlist.org/info/categories_criteria2001�
http://www.iucnredlist.org/info/categories_criteria2001�


ขอเสนอแนะ

ควรมีการประเมินโครงสรางทางพันธุกรรมและสถานภาพของปลาหมู

งวงอยางตอเนื่อง เพื่อดูแนวโนมของขนาดประชากรสืบพันธุ

ควรรวบรวมตัวอยางเพื่อทําการศึกษาในประชากรท่ีมีขนาดใหญกวานี้

ในคร้ังตอไป

ควรประเมินประชากรปลาหมูงวงในโรงเพาะฟกของสถานีฯ เพื่อการ

จัดการเร่ืองการเพาะเล้ียง กอนปลอยคืนสูแหลงน้ํา 
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