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การประเมินโครงสร้างและความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาก้างพระร่วง
ในจังหวัดภาคใต้ของไทยโดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ
อภิรดี หันพงศ์กิตติกูล1* วงศ์ปฐม กมลรัตน์2 ยงยศ หรี่คะนอง3
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กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้าจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
2
ราชการบริหารส่วนกลาง 3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์น้าจืดตราด
บทคัดย่อ

การศึกษาโครงสร้ า งทางพัน ธุก รรมของประชากรปลาก้ างพระร่ว งในจั งหวั ด ตรัง พัท ลุ ง และ
นราธิวาส โดยใช้เครื่ องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ 6 ไพรเมอร์ (DTLKb8, DTLKb9,
DTLKb10, DTLKb12, DTLKb15 และ DTLKb19) พบว่าประชากรปลาก้างพระร่วงแบ่งเป็นกลุ่มประชากรย่อย
ซึ่งมีความแตกต่างทางพันธุกรรมค่อนข้างต่้า (Fst=0.039; 95% CI: 0.0184-0.0664) โดยตัวอย่าง
ปลาก้างพระร่วงที่รวบรวมจากจังหวัดภาคใต้ มีจ้านวนอัลลิลต่อต้าแหน่งและค่า allelic richness เท่ากับ
15.8 ± 2.54 ถึง 26.7 ± 8.20 และ 11.9 ถึง 15.0 ตามล้าดับ ค่าสังเกตเฮทเทอโรไซโกซิตีมีค่าระหว่าง 0.48 ถึง 0.74
ตั ว อย่ า งจากพั ท ลุ ง มี ค วามหลากหลายทางพั น ธุ ก รรมและขนาดประชากรสื บ พั น ธุ์ ที่ มี ข นาดใหญ่
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างจากตรังและนราธิวาส ทุกประชากรย่อยมีความถี่ยีโนไทพ์เบี่ยงเบนจาก
สมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์กและพบการสูญหายของอัลลิลบางอัลลิลในกลุ่มตัวอย่างของจังหวัดตรังและนราธิวาส
โครงสร้ า งประชากรย่ อ ยของปลาก้ างพระร่ ว งจากจั งหวัด ในภาคใต้แ บ่ง ออกเป็น กลุ่ มย่ อยอย่ างชัด เจน
คือฝั่งตะวันออก (พัทลุง นราธิวาส) และฝั่งตะวันตก (ตรัง) ตามแนวการแบ่งทางภูมิศาสตร์ ประชากรปลาก้างพระร่วง
ในภาคใต้มีความแตกต่างทางองค์ป ระกอบและโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรอย่างมีนัยส้ าคัญ
ประกอบกั บ ขนาดประชากรสื บ พั น ธุ์ ยั ง ต่้ า กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานเพื่ อ การปรั บ ตั ว และการคงศั ก ยภาพ
ในเชิ ง วิวั ฒ นาการ จึ งยั ง มีค วามเสี่ ย งต่ อการคงอยู่ ของประชากร และต้ องการมาตรการจั ดการประมง
อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มตัวอย่างจากจังหวัดตรังที่มีขนาดประชากรสืบพันธุ์เหลืออยู่ไม่ถึง 10%
ของจ้านวนที่แนะน้า ทังนี เนื่องจากประชากรทังสามแยกกันอย่างอิสระ แต่ละประชากรมีความแตกต่าง
ทางพันธุกรรมอย่างมีนัยส้าคัญ ประกอบกับมี แหล่งอาศัยไม่ต่อเนื่องกัน จึงควรบริหารจัดการการท้าประมง
ปลาก้างพระร่วงแต่ละประชากรแยกจากกัน
คาสาคัญ: ปลาก้างพระร่วง ความหลากหลายทางพันธุกรรม ไมโครแซทเทลไลท์ เครื่องหมายดีเอ็นเอ
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Abstract

Genetic inventory of Glass Catfish (Kryptopterus vitreolus Ng & Kottelat, 2013) in
Southern Thailand were assessed in three provinces, Trang Phattalung and Narathiwat, using
6 microsatellite DNA markers (DTLKb8, DTLKb9, DTLKb10, DTLKb12, DTLKb15 and DTLKb19).
Small Fst indicated weak genetic structuring (Fst=0.039; 95% CI: 0.0184-0.0664). The number of
alleles per locus and allelic richness ranged from 15.8±2.54 to 26.7±8.20 and 11.9 to 15.0,
respectively. Observed heterozygosities were moderate and ranged from 0.41 to 0.53. Fish from
Phattalung province exhibited a highest genetic variation and the highest effective population
size. The loss of some rare alleles was found in fish from Trang and Narathiwat. The exact
tests suggested that most of genotype frequencies distorted from Hardy-Weinberg equilibrium.
Loss of some rare alleles were found in Trang and Narathiwat subpopulation. Genetic
composition of fish in Southern Thailand was separated into two groups according to the
geographical area, East side (Phattalung and Narathiwat) and West side (Trang). Moreover, the
significant in genetic composition and small effective population indicated that Ghost catfish
population in Southern Thailand are in risk and need to be urgently managed, especially Trang
Province which their effective population is more than 10 percent smaller than recommended
level for conservation of natural population. All three populations were genetically distinct as
well as their habitats were separated, therefore, the management of these populations should
be done separately.
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คานา
ปลาก้างพระร่วง Kryptopterus vitreolus Ng & Kottelat, 2013 มีชื่อสามัญว่า Glass
catfish หรือ Ghost catfish เป็นปลาสวยงามพืนเมืองที่มีความส้าคัญชนิดหนึ่งของไทย พลพจน์ และคณะ
(2551) รายงานข้อมูลการส่งออกปลาก้างพระร่วงในประเทศไทยในช่วงปี 2544-2546 ว่ามีปริมาณการ
ส่งออก 195,023 - 627,793 ตัวคิดเป็นมูลค่า 1.03 -3.00 ล้านบาท ต่อมาข้อมูลจากกองควบคุมการค้า
สัตว์น้าและปัจจัยการผลิตแสดงว่าจ้านวนปลาที่ส่งออกมีปริมาณเพิ่มขึน โดยมีค่าสูงสุดในปี 2559 จ้านวน
3,065,020 ตัว คิด เป็น มูล ค่า 13 ล้า นบาท แต่ป ริม าณการส่ง ออกลดลงในปี 2560 ส่ง ออกจ้า นวน
2,846,050 ตัว คิดเป็นมูลค่า 15.1 ล้านบาท และปี 2561 ส่งออกจ้านวน 1,563,569 ตัว คิดเป็นมูลค่ า
10.8 ล้า นบาท (เดชาธร, ติด ต่อ ส่ว นตัว ) แต่เ นื่ อ งจากการวิ จั ย เพื่ อ เพาะพั น ธุ์ ป ลาชนิ ด นี ในที่ กั ก ขั ง
ยังไม่ประสบความส้าเร็จ ท้าให้ปริมาณปลาที่ส่งออกต้องอาศัยการรวบรวมปลาจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์
เพี ย งอย่ างเดีย ว อี ก ทั งแหล่ ง น้ าธรรมชาติที่ เ ป็น แหล่ ง อาศั ยของปลาก้า งพระร่ว งในประเทศไทยมั ก จะ
มีลั กษณะเฉพาะและส่ ว นใหญ่จะเป็ นล้าคลองขนาดเล็กบริเวณเชิงเขา ไปจนถึงแหล่ งน้าในพืนที่ราบลุ่ ม
ที่น้าไหลเอื่อยๆ สภาพน้าใสไหลมาจากล้าธารต้นน้า และมีความสะอาดมาก มีร่มเงาและรากไม้ให้หลบซ่อน
(Kottelat and Widjanarti, 2005; Bik, 2015) ซึ่งพบแหล่งน้าสภาพนีได้ยากในปัจจุบัน นอกจากนี
การศึกษาของอังสุนีย์ (2538) พบว่าปลาก้างพระร่วงในแหล่งน้าธรรมชาติมีจ้านวนลดน้อยลง เนื่องจากถูกท้า
การประมงไปจ้านวนมาก โดยจังหวัดที่เป็นแหล่งจับปลาก้างพระร่ว งจากธรรมชาติที่ส้าคัญของไทยมีอยู่
หลายแหล่งในพืนที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครนายก จันทบุรี และตราด ส่วนในพืนที่ภาคใต้ ได้แก่
จัง หวัด สุร าษฎร์ธ านี นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และระนอง เป็นต้น โดยแหล่ง
รวบรวมหลักในปัจจุบันอยู่ในพืนที่ อ้าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (Bik, 2015) ธีรภัทร์ และคณะ (2553) ท้า
การส้ารวจประชากรปลาก้างพระร่วงในล้า คลองในเขตอ้าเภอตะโหมด เขาชัยสน ป่าบอน และบางแก้ว
รวมทังล้าห้วยบริเวณท้ายน้าในส่วนที่ติดต่อกับทะเลสาบสงขลาในพืนที่อ้าเภอบางแก้วและปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง พบกลุ่มปลาขนาดเล็กและปลาขนาดใหญ่จ้า นวนน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นประชากรปลาขนาดกลาง ซึ่ง
ผู้วิจัยสรุปว่าปลาที่เกิดขึนใหม่มีจ้านวนลดน้อยลง และถ้าหากไม่มีการจัดการประมงที่เหมาะสมอาจจะท้าให้
เกิด ผลกระทบต่อก้าลังผลิตตามธรรมชาติของประชากรและไม่อาจเกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรได้
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงจนเกินก้าลังผลิตของแหล่งน้า เป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งที่
ท้าให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (วงศ์ปฐม, 2551) ทังนี การที่จะบริหารทรัพยากรประมงให้มี
ประสิทธิภาพ จ้าเป็นจะต้องทราบถึงชีววิทยาและสถานภาพของประชากร ได้แก่ การแพร่กระจาย ลักษณะและ
ขนาดของประชากร ตลอดจนความผันแปรของประชากรระหว่างปี อย่างไรก็ตาม การศึกษาด้านประชากรศาสตร์
ในทางปฏิบัติด้าเนินการค่อนข้างยาก และจ้าเป็นต้องใช้แรงงาน งบประมาณค่อนข้างสูง และข้อมูลที่ได้ยังไม่ได้
บอกถึงรายละเอีย ดเพียงพอในการประเมินสถานภาพที่แท้จริงของประชากร เช่น การที่พบปลาชนิดใด
ชนิ ดหนึ่ งเป็ น จ้ านวนมากไม่ได้ชี ให้ เห็ นถึงความหลากหลายในประชากรปลาชนิดนั นๆ ในขณะที่ข้อมู ล
ทางพันธุกรรมจะช่วยชีให้เห็นถึงสถานภาพและสภาวะอันตรายของประชากร เนื่องจากสามารถบ่งบอกถึง
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรนันๆได้ (วงศ์ปฐม, 2551) เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซท
เทลไลท์ดีเอ็นเอเป็นเครื่องหมายพันธุกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการศึกษาพันธุศาสตร์ประชากร (O'Reilly
and Right, 1995) สามารถน้ามาใช้ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรสัตว์น้าและ
สถานภาพของประชากรปลาในธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งบประมาณไม่สูงมากนัก
ปัจจุบันผลผลิตปลาก้างพระร่วงได้มาจากการรวบรวมจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ท้าให้
อาจส่งผลกระทบต่อจ้านวนปลาในแหล่งน้าธรรมชาติหากมีการท้าการประมงมากเกินก้าลังผลิต ประกอบกับ
แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมเมือง อาจส่งผลให้จ้านวนปลาก้างพระร่วง
ในธรรมชาติลดน้อยลง โครงสร้างทางพันธุศาสตร์ประชากร ความหลากหลายทางพันธุกรรม และขนาดประชากร
สืบพันธุ์ และสถานภาพของปลาก้างพระร่วงในจังหวัดตรัง พัทลุง และนราธิวาส ที่ได้ จากการศึกษาครังนี
สามารถน้ าใช้เป็น ข้อมูลประกอบค้าแนะน้าในการบริห ารจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมในแต่ล ะแหล่งน้า
และเพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปลาก้างพระร่วงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
ประเมินโครงสร้างทางพันธุศาสตร์ประชากรและสถานภาพความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของปลาก้างพระร่วงในจังหวัดตรัง พัทลุง และนราธิวาส
วิธีดาเนินการ
ตัวอย่างศึกษา
ด้าเนินการรวบรวมตัวอย่างปลาก้างพระร่วง ในพืนที่ 3 จังหวัด (ภาพที่ 1) ได้แก่
1. จังหวัดตรัง รวบรวมจากบริเวณคลองวังยาว ต้าบลสุโสะ อ้าเภอปะเหลียน
2. จังหวัดพัทลุง รวบรวมจากล้าคลองบริเวณต้นน้าในเขตอ้าเภอตะโหมด ล้าห้วยบริเวณตอนกลาง
ในพืนที่อ้าเภอเขาชัยสน ป่าบอน และอ้าเภอบางแก้ว, และล้าห้วยบริเวณท้ายน้าในส่วนที่ติดต่อกับทะเลสาบสงขลา
ในพืนที่อ้าเภอบางแก้ว และอ้าเภอปากพะยูน
3. จังหวัดนราธิวาส รวบรวมจากบริเวณล้าคลองและพืนที่พรุในพรุโต๊ะแดง
รวบรวมตัวอย่างระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนกันยายน 2558 รวม 3 ครัง โดยการสุ่มตัวอย่าง
ด้วยเครื่องมือประเภทสวิงขนาดใหญ่ และซือจากชาวประมงที่เป็นผู้รวบรวมปลา ท้าการตรวจสอบตัวอย่าง
ที่รวบรวมได้เพื่อยืนยันชนิดพันธุ์โดยลักษณะสัณฐานอนุกรมวิธาน ตาม Ng and Kottelat (2013) จากนัน
เก็บตัวอย่างครีบและเนือเยื่อเพื่อใช้ส้าหรับการวิเคราะห์ความผันแปรพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ
รักษาสภาพด้วยเอทานอล 99.99% (absolute ethanol) โดยแบ่งแยกออกตามแหล่งตัวอย่าง และเวลาที่เก็บ
แล้วเก็บรักษาไว้ในที่อุณหภูมิ 5ºC จนกว่าจะวิเคราะห์ตัวอย่าง และบันทึกข้อมูลของตัวอย่างในระบบฐานข้อมูลเพื่อ
ควบคุมการเก็บฝากและสืบค้นของธนาคารดีเอ็นเอสัตว์น้า กรมประมง
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ภาพที่ 1 จุดรวบรวมตัวอย่างปลาก้างพระร่วงในจังหวัดภาคใต้ของไทย (ตรัง พัทลุง และนราธิวาส)
การวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ
ด้าเนินการสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างครีบ และเนือเยื่อ โดยวิธีการ “A Single Tube Rapid
Extraction of DNA from Fish Blood” (ดัดแปลงจาก Sambrook and Russell, 2001) โดยตัดแบ่งส่วน
ของเนือเยื่อจากตัวอย่าง 1 ตัวตามปริมาณที่ต้องการ (ประมาณ 50 mg) น้าไปใส่ใน 10 ml extraction buffer
(100 mM Tris-Cl, pH 8; 250 mM NaCl; 1 % SDS) และ 100 µg/ml Proteinase K บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 55 °C
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนันน้าไปหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว 14,000 rpm เป็นเวลา 10 นาที ดูดส่วนใส
ด้านบนใส่หลอดใหม่ ตกตะกอนดีเอ็นเอด้วย TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8.0), 1M NaCL
และ 95 % ethanol alcohol ที่เย็นจัด 20 ml หลังจากนันน้าไปหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว 14,000 rpm เป็นเวลา 20
นาที เทส่วนใสด้านบนทิงไปเหลือแต่ก้อนดีเอ็นเอ ล้างตะกอนดีเอ็นเอ โดยเติม 70 % ethanol 500 ml ตัง
ไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 10 นาที น้าไปหมุนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 14,000 rpm เป็นเวลา 5 นาที จ้านวน 2 ครัง
เทส่วนใสด้านบนทิงและปล่อยให้ตะกอนดีเอ็นเอแห้งเอง จากนันละลายดีเอ็นเอด้วย double distilled water
50 µl และน้าไปไว้ที่อุณหภูมิห้องจนดีเอ็นเอละลายหมด
ดีเอ็นเอที่ได้น้ามาเจือจางให้ได้ความเข้มข้น 25 ng/µL ก่อนน้าไปวิเคราะห์ความผันแปรของ
ไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอที่ต้าแหน่งต่างๆ โดยใช้ไพรเมอร์ที่ พัฒนาจากดีเอ็นเอของปลาก้างพระร่วงจ้า นวน
6 ต้าแหน่ง ได้แก่ DTLKb 8, DTLKb 10, DTLKb 12, DTLKb 15 และ DTLKb 19 (ตารางที่ 1) โดยวิธีการ
เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอแบบโพลีเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR) โดยในปฏิกิริยาพีซีอาร์ (5 µl)
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ประกอบด้วย ดีเอ็นเอเริ่มต้น 20 ng, ไพรเมอร์ (Forward and Reverse) สายละ 0.25 pmol, 100 mMTris-HCl
(pH 9.0), 500 mMKCl, 1.5 mM MgCl2, 100 µM dNTPs และเอ็นไซม์ Taq DNA polymerase 0.2 unit
หลังจากนันน้าไปใส่ในเครื่องพีซีอาร์โดยก้าหนดโปรแกรมดังนี ขันตอนที่ 1 denaturation ที่อุณหภูมิ 94 °C
เป็นเวลา 3 นาที แล้วตามด้วยขันตอนที่ 2 denaturation ที่อุณหภูมิ 94 °C เป็นเวลา 30 วินาที, อุณหภูมิใน
การ annealing (ตารางที่ 1) เป็นเวลา 30 วินาที, extension ที่อุณหภูมิ 72 °C เป็นเวลา 30 วินาที ท้าซ้า
ขันตอนที่ 2 จ้านวน 35 รอบ และขันตอนที่ 3 final extension ที่อุณหภูมิ 72 °C เป็นเวลา 1 นาที เมื่อเสร็จสิน
ปฏิกิริยาเติม loading dye (99% formamide, 10mM NaOH, 0.1% bormophenol blue, 0.1% Xylene
cyanol FF) ปริมาตร 5 µl ลงในผลผลิตพีซีอาร์และน้าไปแยกขนาดดีเอ็นเอด้วยเทคนิคอิเล็คโตรโฟรเรซีส
บน 8% w/v acrylamide gel ในบัฟเฟอร์ 1X TBE (90 mM Tris, pH 8.3, 90 mM boric acid, 0.1 mM
EDTA) โดยใช้ sequenceing gel apparatus (Biorad, USA) ขนาด 30x40 เซนติเมตร ที่ระดับ
กระแสไฟฟ้า 50 วัตต์ เป็นเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ย้อมเจลด้วยสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ (Cyber
Gold®) เป็นเวลา 20 นาที และอ่านขนาดดีเอ็นเอผ่านเครื่องอ่านเจล (Module Firewire Camera
Argus®X1 Version 5, Biostep) โดยเปรียบเทียบกับเครื่องหมายดีเอ็นเอมาตรฐาน (10 bp DNA ladder;
Invitrogen)
ตารางที่ 1 ล้าดับนิวคลีโอไทด์ของคู่ไพรเมอร์ ล้าดับเบสแกน ขนาดของผลผลิตพีซีอาร์ อุณหภูมิในการ annealing
ไพรเมอร์
DTLKb8
DTLKb9
DTLKb10
DTLKb12
DTLKb15
DTLKb19

ลาดับนิวคลีโอไทด์ของคู่ไพรเมอร์
(5’-3’)
F:GTGGACCAGGCAAATGAAACTC
R: GGRGCTGGTGCTACAAAGAGC
F: CTCTAGGTATGCCAAGGGACTGG
R: CTCGTTTTACCTTGCGTGCTTC
F: ATCATGAGTTCGGTGTGGAAGAG
R: GACAGGAGGAGCACAATGTGAAC
F: TGCTTTCCCAGTTCAAACATCTG
R: CGTGCCAAAATCATGCAGAG
F:GACAGTGCGCACATACCACATAG
R: GCACAAACAGTCCAAAGTTGAGC
F: ACAGTGGGATCTTCGTGACAGG
R: GATGACTTCTCCTTCACCCCATC

ลาดับเบสแกน
(AC)9GC(AC)6

ขนาดของผลผลิต
พีซีอาร์ (bp)
190-242 bp

อุณหภูมิในการ
annealing (oC)
60

(TC)22

244-284 bp

60

(GA)4GT(GA)14

226-290 bp

60

(CA)9

232-324 bp

60

(CA)8GA(CA)7

196-268 bp

60

(CA)20

202-340 bp

60
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การวิเคราะห์ข้อมูล
น้าข้อมูลขนาดความผันแปรของไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ มาวิเคราะห์เพื่อประเมิน โครงสร้าง
ทางพันธุกรรม และความหลากหลายทางพันธุกรรมของของปลาก้างพระร่วงที่รวบรวมจากพืนที่ 3 จังหวัด
ดังนี
1. ประเมินโครงสร้างทางพันธุกรรม ได้แก่
1.1 ทดสอบโครงสร้ างทางพันธุกรรมของประชากร และการแบ่งออกเป็นประชากรย่อยจาก
ค่าสัมประสิทธิ์เอฟ (F-coefficient: Fst, Fis และ Fit) (Wright, 1978) โดยการประมาณค่าตาม Weir and
Cockerham (1984) ด้วยโปรแกรม FSTAT (Goudet, 1995, 2001) โดย
Fst เป็นค่าแสดงความแตกต่างระหว่างพันธุกรรมระหว่างประชากรย่อย Wright (1978),
Hartl and Clark (1997) และ Frankham et al. (2002) ระบุว่าค่า Fst ระหว่าง 0 ถึง 0.05 แสดงถึง
ความแตกต่างทางพันธุกรรมที่มีน้อยมาก ค่า Fst 0.05 ถึง 0.15 แสดงถึงความแตกต่างทางพันธุกรรม
ในระดับปานกลาง ค่า Fst มากกว่า 0.15 แสดงถึงความแตกต่างทางพันธุกรรมสูง และ ค่า Fst มากกว่า
0.25 แสดงถึงความแตกต่างทางพันธุกรรมสูงมาก
Fis เป็ น ค่ า เฉลี่ ย ของสมาชิ ก ที่ เ ป็ น เฮทเทอโรไซโกตที่ มี จ้ า นวนต่้ า กว่ า ที่ ค าดหวั ง
เมื่อแต่ละประชากรย่อยอยู่ในสมดุลของสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (Hardy-Weinberg Equilibrium)
Fit เป็ น ค่ า เฉลี่ ย ของสมาชิ ก ที่ เ ป็ น เฮทเทอโรไซโกตที่ มี จ้ า นวนต่้ า กว่ า ที่ ค าดหวั ง
เมื่อประชากรทังหมดอยู่ในสมดุลของสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (Hardy-Weinberg Equilibrium)
1.2 ท้าการทดสอบความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากร (Pairwise test of
differentiation) โดยค้านวณค่า population pairwise Fst ด้วยโปรแกรม FSTAT (Goudet, 1995,
2001) และปรับระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบ (p-value) ส้าหรับการใช้ข้อมูลชุดเดิมวิเคราะห์ซ้าหลาย
ครัง (multiple test) ด้วยวิธี Bonferroni correction (Rice, 1989)
1.3 ค้านวณค่า Genetic distance หรือระยะห่างทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มประชากร ซึ่งเป็น
ค่าที่แสดงถึง ความสั มพัน ธ์ ทางพั น ธุกรรม หากมีค่า มากต่้ าหมายถึงประชากรทังสองมีความสั ม พันธ์กั น
ทางพันธุกรรม ในขณะที่ค่าสูงแสดงถึงความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากร เป็นค่าที่มีประโยชน์
ในการจัดกลุ่มประชากร โดยน้ามาสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยวิธี unweighted pairgroup with arithmetic mean (UPGMA) โดยใช้ค่าความแตกต่างของความถี่อัลลิลตามมาตรฐานของ
Nei's unbiased-1978 distance และแสดงค่าสัดส่วนการท้าซ้าด้วยวิธี bootstrapping จากการจัดเรียง
ข้อมูลใหม่จ้านวน 1,000 ครังตามวิธีการของ Felsenstein (1985) โดยใช้โปรแกรม Tool for Population
Genetic Analysis หรือ TFPGA (Miller, 1997)
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1.4 ความถี่อัลลิล (allele frequency) ในแต่ละต้าแหน่งของประชากร หรืออัตราส่วนอัลลิล
ชนิดหนึ่งต่อจ้านวนอัลลิลทังหมดที่พบในประชากรนันๆ โดยใช้ โปรแกรม FSTAT (Goudet, 1995, 2001)
และทดสอบความแตกต่างของความถี่อัลลิลระหว่างประชากร (genic differentiations) โดยการประมาณ
ค่า exact test ตามวิธีของ Guo and Thompson (1992) ในโปรแกรม GENEPOP Version 3.3
(Raymond and Rousset, 1995) และปรับระดับความน่าจะเป็น (p-value) ส้าหรับการใช้ข้อมูลชุดเดิม
วิเคราะห์ซ้าหลายครัง (multiple test) ด้วยวิธี Bonferroni correction (Rice, 1989)
2. ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม ได้แก่
2.1 จ้านวนอัลลิลเฉลี่ยต่อต้าแหน่ง (average number of allele per locus: A) คือ จ้านวนอัลลิล
ทังหมดทุกต้าแหน่งที่พบต่อจ้านวนต้าแหน่งของยีนทังหมด โดยใช้โปรแกรม FSTAT (Goudet, 1995, 2001)
2.2 ค่า allelic richness (Ar) หรือจ้านวนอัลลิลต่อต้าแหน่งที่ค้านวณโดยปรับตามจ้านวน
ตัวอย่างที่เท่ากันในทุกประชากร มีการปรับค่าด้วยจ้านวนตัวอย่างที่น้อยที่สุดในประชากร ด้วยโปรแกรม
FSTAT (Goudet, 1995, 2001) นับเป็นค่าที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบความหลากหลายของอัลลิล
ในประชากรที่มีตัวอย่างไม่เท่ากัน
2.3 ค่าเฮทเทอโรไซโกซิตี (heterozygosity) เป็นสัดส่วนของสมาชิกซึ่งเป็นเฮทเทอโรไซโกต
ต่อยีน 1 ต้าแหน่ง ซึ่งวิเคราะห์เป็น 2 ค่า คือค่าสัดส่วนของตัวอย่างที่เป็นเฮทเทอโรไซโกตเฉลี่ยต่อต้าแหน่ง
ที่ค้านวณจากข้อมูลจริงหรือค่าเฉลี่ยค่าสังเกตเฮตเทอโรไซโกซิตี (observed heterozygosity: Ho) และ
ค่าคาดหมายซึ่งค้านวณทางอ้อมจากสภาพสมดุล ฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (expected heterozygosity: He) โดยใช้
โปรแกรม Tool for Population Genetic Analysis หรือ TFPGA (Miller, 1997)
2.4 ทดสอบความเบี่ ยงเบนจากสมดุ ล ฮาร์ ดี -ไวน์ เบิ ร์ ก (Hardy-Weinberg
Equilibrium)
โดยการประเมินค่า exact p-value ด้วยวิธี markov chain ตามวิธีของ Guo and Thomson (1992)
ด้วยโปรแกรม GENEPOP Version 3.3 (Raymond and Rousset, 1995) และปรับระดับความน่าจะเป็น
(p-value) ส้าหรับการใช้ข้อมูลชุดเดิมวิเคราะห์ซ้าหลายครัง (multiple test) ด้วยวิธี Bonferroni correction
(Rice, 1989)
2.5 ประมาณขนาดประชากรสืบพันธุ์ (effective population size, Ne) หรือสมาชิกของประชากร
บางส่วนที่สามารถสืบพันธุ์ได้และส่งต่ออัลลิลไปยังรุ่นถัดไปได้ โดยวิธี linkage/gametic disequilibrium
(Hill et al., 1981) โดยใช้โปรแกรม NeEstimator (Peel et al., 2004).
2.6 วิเคราะห์ ห ลักฐานของการเกิดปรากฏการณ์คอขวด (Bottleneck) หรือปรากฏการณ์
ที่ขนาดประชากรลดลงอย่างรวดเร็วในเวลาอันสัน เช่น 1 ชั่วรุ่น หรือไม่กี่ชั่วรุ่น โดยเหตุการณ์นีจะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ย นแปลงของความถี่อัลลิ ลในกลุ่ มประชากรอย่างรวดเร็ว หรืออาจท้าให้เกิดการขาดหายไป
ของอัลลิล ส่งผลให้ความหลากหลายทางพันธุ กรรมลดลง โดยใช้ Two Phase Model (T.P.M) ในโปรแกรม
BOTTLENECK version 1.2.02 (Piry et al., 1999)
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ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ความผันแปรไมโครแซทเทลไลท์จ้านวน 6 ต้าแหน่งได้แก่ DTLKb8, DTLKb9,
DTLKb10, DTLKb12, DTLKb15 และ DTLKb19 กับตัวอย่างประชากรปลาก้างพระร่วงที่รวบรวมจาก
จังหวัดภาคใต้ 3 จังหวัดได้แก่ ตรัง พัทลุง และนราธิวาส ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 ถึงกันยายน 2558 พบว่า
1. โครงสร้างทางพันธุกรรมของปลาก้างพระร่วงในจังหวัดภาคใต้ของไทย
ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ Fst โดยรวมของประชากรมีค่าเท่ากับ 0.039 และมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (95% CI: 0.0184-0.0664) แสดงว่า โครงสร้างประชากรปลาก้างพระร่วงที่ท้าการศึกษาในภาคใต้
ครังนีแบ่งออกเป็นกลุ่มประชากรย่อย สอดคล้องกับผลการทดสอบ Pairwise estimate of genetic
differentiation ที่แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญในทุกคู่ประชากรโดยตัวอย่างปลาจากจังหวัดตรังและ
นราธิวาสมีความแตกต่างทางพันธุกรรมมากที่สุด (Nei’s unbiased estimate = 1.258) และตัวอย่างปลา
จากจังหวัดตรังและพัทลุงมีความแตกต่างรองลงมา (Nei’s unbiased estimate = 0.813) ในขณะที่
ตัวอย่างปลาจังหวัดพัทลุงและนราธิวาสมีความแตกต่างกันน้อยที่สุด (Nei’s unbiased estimate = 0.424)
(ตารางที่ 2) และเมื่อน้าค่าความแตกต่างทางพันธุกรรม (Nei’s unbiased distance) ไปวิเคราะห์การจัดกลุ่ม
(cluster analysis) ผลแสดงถึงการจัดกลุ่มโครงสร้างประชากรของตัวอย่าง 3 จังหวัดภาคใต้อย่างมีนัยส้าคัญ
(bootstrap values= 0.8040 และ 1.0000 ตามล้าดับ) โดยพบว่า พันธุกรรมประชากรปลาก้างพระร่วงในภาคใต้ที่
ศึกษาครังนี ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือประชากรฝั่งตะวันออก (พัทลุง นราธิวาส) และ ฝั่งตะวันตก (ตรัง)
(ภาพที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ประชากรปลาก้างพระร่วงที่ได้จากการรวบรวมจาก
จังหวัดตรัง พัทลุง และนราธิวาสโดยวิธี Pairwise estimate of genetic differentiation
โดยใช้ค่าระยะห่างทางพันธุกรรม (Nei's unbiased-1978 distance)
พัทลุง
ตรัง
นราธิวาส

พัทลุง
0
0.8130*
0.4238*

ตรัง

นราธิวาส

0
1.2583*

0

หมายเหตุ * แสดงผลการทดสอบที่มีความแตกตางทางสถิติหลังจากการปรับคาระดับนัยส้าคัญการทดสอบ
ด้วยวิธี Bonferroni correction
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พัทลุง
0.8040

นราธิวาส
1.0000

ตรัง

ภาพที่ 2 การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมของกลุ่มประชากรปลาก้างพระร่วงที่ได้จากการรวบรวม
จากจังหวัดตรัง พัทลุง และนราธิวาสโดยวิธี Cluster analysis ตัวเลขที่ปรากฏเหนือจุดตัดคือ
ค่า bootstrap values ซึ่งผ่านการค้านวณซ้า 1,000 pseudoreplicates
ผลการทดสอบความแตกต่ างระหว่ างคู่ ประชากรปลาก้ างพระร่ ว งโดยการค้ านวณ genic
differentiation พบว่าคู่ประชากรพัทลุงและตรัง มีความแตกต่างทางพันธุกรรมเท่ากับ 3 ใน 6 โลกัส (50%)
ในขณะที่คู่ประชากรพัทลุงและนราธิวาส และคู่ประชากรตรังและนราธิวาสมีความแตกต่างทางพันธุกรร ม
เท่ากับ 2 ใน 6 โลกัส (33.3%) ที่ต้าแหน่ง DTLKb9 พบความแตกต่างของความถี่จีโนไทป์ในทุกคู่ประชากร
และความถี่อัลลิล ของประชากรปลาก้างพระร่วงในจังหวัดพัทลุงมีความหลากหลายสูงสุดในทุกต้าแหน่ง
ในขณะที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากจั ง หวั ด ตรั ง และจั ง หวั ด นราธิ ว าสพบการสู ญ หายไปของอั ล ลิ ล บางอั ล ลิ ล
ในทุกต้าแหน่ง อย่างไรก็ตาม การกระจายของอัลลิลของไมโครแซทเทลไลท์ DTLKb 19 ของประชากร
จังหวัดตรังมีจ้านวนมากในช่วงอัลลิลที่มีขนาดเล็ก (202-238 bp) ซึ่งไม่พบในประชากรจังหวัดพัทลุงและ
นราธิวาส (ตารางที่ 3 และภาพที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่า p-value แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ประชากรปลาก้างพระร่วงในภาคใต้
โดยการค้านวณ genic differentiation (Dememorization: 1000, Iterations per batch: 1000)
คู่ประชากร
พัทลุง และ ตรัง
พัทลุง และ นราธิวาส
ตรัง และ นราธิวาส

DTLKb8 DTLKb9 DTLKb10 DTLKb12 DTLKb15 DTLKb19
0.059
***
0.051
0.024
***
***
***
***
***
***
0.033
0.021
0.034
***
0.017
***
***
***

หมายเหตุ *** แสดงผลการทดสอบที่มีความแตกตางทางสถิติหลังจากการปรับคาระดับนัยส้าคัญการทดสอบด้วย
วิธี Bonferroni correction
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DTLKb8
พัทลุง

DTLKb12
ตรัง

DTLKb9
พัทลุง

พัทลุง

DTLKb15
ตรัง

นราธิวาส

DTLKb12
พัทลุง

ตรัง

นราธิวาส

DTLKb10

DTLKb19
ตรั ง

นราธิวาส

DTLKb15
พัทลุง

นราธิวาส

DTLKb19
พัทลุง

ตรัง

นราธิวาส

ตรัง

นราธิวาส

ภาพที่ 3 ความถี่อัลลิลของไมโครแซทเทลไลท์ ต้าแหน่ง DTLKb8, DTLKb9, DTLKb10, DTLKb12,
DTLKb15 และ DTLKb19 ของตัวอย่างประชากรปลาก้างพระร่วงในจังหวัดภาคใต้ของไทย
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2. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาก้างพระร่วงในจังหวัดภาคใต้ของไทย
ประชากรปลาก้ า งพระร่ ว งที่ ร วบรวมจากแต่ ล ะจั ง หวั ด ภาคใต้ ข องไทยมี ค วามผั น แปร
ทางพันธุกรรมค่อนข้างสูง ซึ่งพิจารณาได้จากค่าจ้านวนอัลลิลเฉลี่ยต่อต้าแหน่ง ค่า allelic richness และ
ค่าสังเกตเฮตเทอโรไซโกซิตีของประชากรปลา และการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮารดี-ไวนเบิร ก โดยประชากร
จังหวัดพัทลุงมีความผันแปรสูงที่สุด รองลงไปคือประชากรจังหวัดนราธิวาสและตรัง ตามล้าดับ จ้านวนอัลลิล
เฉลี่ยต่อต้าแหน่งในแต่ละกลุ่มตัวอย่างมีค าเฉลี่ยอยูระหวาง 15.8-26.7 อัลลิล ค่า allelic richness ของ
ประชากรมีคา่ ระหวาง 11.9-15.0 ค่าสังเกตเฮตเทอโรไซโกซิตีของประชากรปลาก้างพระร่วงมีค่าอยู่ ระหว่าง
0.4101-0.5098 และพบว่ า ทุ ก ประชากรมี ก ารเบี่ ย งเบนจากสมดุ ล ฮาร ดี -ไวน เบิ ร กในลั ก ษณะที่ มี
ค่าเฮทเทอโรไซโกซิตีต่้ากว่าที่คาดหมายอย่ างมีนัยล้าคัญ และสอดคล้องกับค่า Fis ซึ่งมีค่าเป็นบวกทุก
ประชากร ขนาดประชากรสื บพันธุ์ของปลาก้างพระร่วงในจั งหวัดตรังมีขนาดประชากรสืบพันธุ์ค่อนข้างเล็ ก
(Ne=42.3) เมื่อเทียบกับพัทลุงและนราธิวาสซึ่งมีค่าเท่ากับ 344.7 และ 317.4 ตามล้าดับ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลไม่พบว่ามีหลักฐานของการเกิดปรากฏการณ์คอขวด (Bottleneck) ในกลุ่มประชากรปลาก้างพระร่วง
จากทัง 3 จังหวัด (ตารางที่ 4-5)
ตารางที่ 4 จ้านวนตัวอย่างเฉลี่ยในแต่ละประชากร (N) จ้านวนอัลลิลเฉลี่ยต่อต้าแหน่ง (A) ค่า Allelic Richness
(Ar) ค่าเฉลี่ยค่าสังเกตเฮตเทอโรไซโกซิตี (Ho) และค่าคาดหมาย (He) ค่าสัมประสิทธิ์เอฟ (Fis)
และขนาดประชากรสืบพันธุ์ (Ne) ของปลาก้างพระร่วงในจังหวัดภาคใต้ของไทย
Population

N

พัทลุง
ตรัง
นราธิวาส

150
48
50

A
mean + SD
26.7 SD 8.20
16.0 7.48
15.8 2.54

Ar
15.0
12.1
11.9

Heterozygosity
He
Ho
0.93
0.51
0.87
0.41
0.90
0.48

Fis
0.45
0.53
0.47

effective population size
Ne
approx.95%
344.7
236.1-617.4
42.3
32.7-58.0
317.4
112.8-inf

ตารางที่ 5 ค่า P value แสดงผลการทดสอบสมดุลฮารดี-ไวนเบิรกในประชากรปลาก้างพระร่วงในพืนที่
ภาคใต้ (Dememorization: 1000, Iterations per batch: 1000) และผลการทดสอบ
การเกิดปรากฎการณ์คอขวด (Bottleneck event) ในแต่ละประชากรย่อย
Population

KB8

KB9

KB10

KB12

KB15

KB19

พัทลุง
ตรัง
นราธิวาส

***
***
***

0.0437
0.0285
***

***
***
***

***
***
***

***
***
***

***
***
***

BOTTLENECK
event
0.16490
0.23859
0.20120

หมายเหตุ *** แสดงผลการทดสอบที่มีความแตกตางทางสถิติหลังจากการปรับคาระดับนัยส้าคัญการทดสอบด้วย
วิธี Bonferroni correction
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วิจารณ์ผลการศึกษา
ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
จ้าเป็นต้องทราบข้อมูลส้าคัญ ได้แก่ โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากร ขนาดของประชากรสืบพันธุ์ และ
การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร (Primmer, 2005) โดยโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรเป็น
สิ่ ง บ่ ง บอกถึ ง ความส้ า คั ญ และความจ้ า เป็ น ในการแยกการบริ ห ารจั ด การออกเป็ น รายประชากร
(evolutionary significant unit: ESU) หรือสามารถบริหารประชากรโดยรวมได้ ส่วนขนาดของประชากร
สื บ พัน ธุ์บ่ ง บอกถึ งความแข็ งแรง และความสามารถในการปรับตัว ต่อการเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งแวดล้ อ ม
ของประชากร ซึ่งประชากรที่มีขนาดของประชากรสืบพันธุ์เล็กมากจะมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเช่นกัน
ในขณะที่ความสามารถในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของประชากรจะท้าให้สามารถปรับเปลี่ยนมาตรการ
บริหารจัดการการท้าประมงให้มีประสิทธิภาพมากขึน
ในการศึกษาครังนีพบว่า โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลาก้างพระร่วงใน 3 จังหวัด
ภาคใต้ ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส และตรัง มีองค์ประกอบทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
โดยทุกคู่ประชากรมีความแตกต่างกันและประมาณค่าสัมประสิทธิ์ Fst เท่ากับ 0.039 (95% CI: 0.01840.0664) ชีให้เห็นว่ามีโครงสร้างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรค่อนข้างต่้า (Wright, 1978) ผลการ
วิเคราะห์จัดกลุ่มประชากรพบว่า พันธุกรรมประชากรปลาก้างพระร่วงในภาคใต้ที่ศึกษา 3 จังหวัดถูกแบ่งเป็น
2 กลุ่มได้แก่ประชากรฝั่ง ตะวันออก (พัทลุง นราธิวาส) และฝั่งตะวันตก (ตรัง) สอดคล้องกับการแบ่งทาง
ภูมิศาสตร์โดยมีเทือกเขาบรรทัดหรือเทือกเขานครศรีธรรมราชเป็นสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2562) ประกอบกับแหล่งอาศัยของปลาก้างพระร่วงทัง 3 ประชากรไม่ได้ต่อเนื่องกัน ท้าให้
ประชากรทัง 3 แยกกันอย่างอิสระและมีความแตกต่างทางองค์ประกอบและโครงสร้างทางพันธุกรรม ของ
ประชากรอย่างมีนัยส้าคัญ ดังนัน การวางแผนจัดการประมงปลาก้างพระร่วง 3 ประชากร ที่ศึกษาครังนี
จ้าเป็นจะต้องก้าหนดแยกเฉพาะแต่ละแหล่งน้า และแม้ว่าผลการศึกษาจะพบว่าประชากรทังสามมีความผัน
แปรทางพันธุกรรมในระดับค่อนข้างสูง แต่พบว่าทุกประชากรที่ศึกษามีการเบี่ยงเบนจากสมดุล ฮารดี-ไวน
เบิรกในลักษณะที่มีค่าเฮทเทอโรไซโกซิตีต่้ากว่าที่คาดหมายอย่างมีนัย ส้าคัญ ในธรรมชาติลักษณะเช่นนีอาจ
เกิดในประชากรที่มีขนาดเล็ก (Na-Nakorn et al., 2004) หรือเป็นประชากรผสมของประชากรย่อยที่
เรียกว่า Wahlund effect (Garnier-Gere and Chikhi, 2013) อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาสนั บสนุน
สมมุติฐานแรกมากกว่า โดยเฉพาะผลการประมาณขนาดประชากรสืบพันธุ์ของปลาก้างพระร่วงในจังหวัดตรัง
มีขนาดประชากรสืบพันธุ์ค่อนข้างเล็ก (Ne=42.3) เมื่อเทียบกับพัทลุงและนราธิวาสซึ่งมีค่าเท่ากับ 344.7
และ 317.4 ตามล้าดับ Franklin (1980) Nelson and Soule (1987) และ Frankham (1995) เสนอแนะ
ว่าประชากรธรรมชาติควรมีขนาดประชากรสืบพันธุ์ระหว่าง 500-5,000 ตัว การลดลงหรือเปลี่ยนแปลง
ขนาดประชากรสืบพันธุ์เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ปรากฏการณ์คอขวด (bottleneck event) การเสื่อมโทรม
ของแหล่งอาศัย การประมงเกินศักยภาพการผลิต (over fishing) เป็นต้น เหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากจะท้าให้
ประชากรสืบพันธุ์ลดขนาดลงแล้วยังส่งผลต่อการสูญเสียองค์ประกอบทางพันธุกรรม เช่น จ้านวนอัลลิลของยีน
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เป็ น ต้น อย่ างไรก็ตาม ในการศึกษาครังนีไม่พบหลั กฐานในการวิเคราะห์ ความผั นแปรของเครื่ องหมาย
พันธุกรรมที่บ่งบอกถึงปรากฏการณ์คอขวด ดังนัน การที่ประชากรสืบพันธุ์ของปลาก้างพระร่วงในการศึกษา
ครังนีมีขนาดเล็กน่าจะเกิดจากการเสื่อมโทรมของแหล่งอาศัยและการสูญเสียประชากรจากการท้าการประมง
มากกว่ า ซึ่ ง จากข้ อ มู ล เบื องต้ น พบว่ า การจั บ ปลาก้ า งพระร่ ว งในจั ง หวั ดตรั ง และนราธิ ว าสยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ
การควบคุมหรือดูแลจากหน่ว ยงานและชุมชน ในขณะที่การจั บในจังหวัดพัทลุ งมีการควบคุมโดยชุมชน
ในพืนทีม่ ีการจัดการท้าการประมงโดยผู้รวบรวมปลา และชาวประมงมีส่วนร่วมในวางแผนการท้าการประมง
โดยการงดจับปลาในฤดูวางไข่ (ธีรภัทร์ และคณะ, 2553)
สรุปและข้อเสนอแนะ
โครงสร้างประชากรปลาก้างพระร่วงในภาคใต้แบ่งเป็นกลุ่มประชากรย่อยซึ่งมีความแตกต่าง
ทางพันธุกรรมค่อนข้างต่้า ปลาก้างพระร่วงที่รวบรวมจากจังหวัดพัทลุงมีความหลากหลายทางพันธุกรรม
สูงกว่าตัวอย่างปลาจากจังหวัดตรังและนราธิวาสอย่างเห็นได้ชัด อีกทังยังมีขนาดประชากรสืบพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างจากตรังและนราธิวาส การศึกษาครังนีพบการสูญหายของอัลลิลบางอัลลิล
ในกลุ่มตัวอย่างของจังหวัดตรังและนราธิวาส ซึ่งสะท้อนให้เห็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในปริมาณมาก
นอกจากนี โครงสร้ างประชากรย่ อยของปลาก้ างพระร่ วงจากจั งหวั ดในภาคใต้ ยั งแบ่ งออกเป็ น กลุ่ ม ย่ อ ย
อย่างชัดเจน คือประชากรฝั่งตะวันออก (พัทลุง นราธิวาส) และฝั่งตะวันตก (ตรัง) สอดคล้องกับลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ซึ่งถูกแบ่งโดยเทือกเขาบรรทัด อย่างไรก็ตาม ประชากรปลาก้างพระร่วงในภาคใต้มีความแตกต่าง
ทางองค์ประกอบและโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรอย่างมีนัยส้าคัญ ดังนันแนวทางในการอนุรักษ์
และฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรปลาก้ า งพระร่ ว งในพื นที่ จั ง หวั ด ภาคใต้ ควรจะบริ ห ารจั ด การ การท้ า ประมง
ปลาก้างพระร่วงแต่ละประชากรแยกจากกัน ประกอบกับขนาดประชากรสืบพันธุ์ยังต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่ อ การปรั บ ตั ว และการพั ฒ นาในระยะยาว รวมถึ ง การคงศั ก ยภาพในเชิ ง วิ วั ฒ นาการ จึ ง ควรจะต้ อ ง
มีมาตรการจัดการประมงอย่างเร่งด่วน เช่น การจัดท้าประกาศจังหวัดเรื่องก้าหนดพืนที่ ระยะเวลา และ
ก้าหนดเครื่องมือหรือวิธีการที่ห้ามท้าการประมง ตลอดจนเงื่อนไขในการท้าการประมงปลาก้างพระร่วง
ในจังหวัดดังกล่าว หรือการออกประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้า โดยใช้พืนฐานข้อมูล ชีววิทยาการสืบพันธุ์
แหล่งวางไข่ และฤดูวางไข่ รวมถึงสถิติการท้าการประมงของปลาก้างพระร่วงของแต่ละแหล่ง น้ามาประกอบ
รวมถึ ง การสนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการท้ า การประมง เช่ น การก้ า หนดโควต้ า
ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มตัวอย่างจากจังหวัดตรังที่มีขนาดประชากรสืบพันธุ์
เหลือเพียงไม่ถึง 10% ของจ้านวนที่ควรจะมี โดยออกประกาศจัง หวัดให้งดท้าการประมงปลาก้างพระร่วง
ในแหล่งน้าดังกล่าวเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ประชากรปลาฟื้นตัว เพื่อคงความสามารถในการปรับตัว และ
การคงอยู่อย่างยั่งยืนของประชากร
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