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การศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมของปลากาด้าเพื่อประเมินสถานภาพประชากรและการอพยพย้าย
ถิ่นในบริเวณแม่น้ามูลตอนล่างและแม่น้าโขง ด้าเนินการโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เครื่องหมายพันธุกรรมไม
โครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอในตัวอย่างปลากาด้าที่รวบรวมจาก 4 พืนที่ในบริเวณพืนที่แม่น้ามูลในเขตอ้า เภอวา
ริน ช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณเหนือเขื่อนปากมูล บริเวณท้ายเขื่อนปากมูล และแม่น้าโขงส่วนที่
ติดต่อกับแม่น้ามูล ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2552 ถึงเดือน ธันวาคม 2553
ผลการศึกษา พบว่า ประชากรปลากาด้าในลุ่มน้ามูลและแม่น้าโขงส่วนใหญ่มีความหลากหลายทาง
พันธุกรรมสูง โดยมีจ้านวนอัลลิลต่อต้าแหน่ง และค่า allelic richness เท่ากับ 12.4±6.80 ถึง 17.0±6.86
และ 10.63 ถึ ง 13.46 ตามล้ า ดั บ ค่ า สั ง เกตเฮทเทอโรไซโกซิ ตี มี ค่ า ระหว่ า ง 0.48 ถึ ง 0.74 แต่ มี ข นาด
ประชากรสืบพันธุ์ต่้ากว่าเกณฑ์เพื่อการคงศักยภาพในเชิงวิวัฒนาการในธรรมชาติ โดยมีค่าระหว่าง 36.3 ถึง
91.1 (95% Cl: 27.3 ถึง 221.1) ประชากรปลากาด้าที่ศึกษามีความแตกต่างทางพันธุกรรมในแต่ละประชากร
ย่อยอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติโดยมีค่า =0.12 (95%CI: 0.0578 ถึง 0.2096) โดยประชากรย่อยในบริเวณ
พืนที่แม่น้ามูลมีความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมกันมากกว่ าประชากรที่รวบรวมจากแม่น้าโขง การศึกษาครังนี
ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างทางภูมิศาสตร์และระยะห่างทางพันธุกรรม อัตราการอพยพสัมฤทธิ์เฉลี่ย
ระหว่างกลุ่มประชากรในพืนที่ศึกษามีค่าเท่ากับ 2.0 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการถ่ายเทยีนเพื่อการคง
ความหลากหลายและเอกลักษณ์ของกลุ่มประชากรย่อย การถ่ายเทยีนระหว่างพืนที่ชีให้เห็นว่าประชากรปลา
ในพืนที่ไม่ใช่ประชากรปิด การเปิ ดเขื่อนในช่วงเวลาที่สอดคล้ องกับการอพยพของปลาจะช่วยให้ เกิดการ
ถ่ายเทยีนระหว่างกลุ่มประชากรย่อยในพืนที่ลุ่มน้ามูลได้ดีขึน
ค้าส้าคัญ: ปลากาด้า ลุ่มน้ามูลตอนล่าง แม่น้าโขง ไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ
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Abstract
Genetic inventory and migration pattern of Labeo chrysophekadion from 4 study
areas: (1) Mun river in Varinchamrab District, Ubon Ratchathani Province (2) the upper area of
Pak Mun Dam (3) the lower area of Pak Mun Dam and (4) Mekong river were conducted from
October 2009 to September 2010 using microsatellite DNA markers.
This genetic study results showed generally high genetic variations with the number of
alleles per locus and allelic richness ranged from 12.4 ±6.80 to 17.0±6.86 and 10.63 to 13.46,
respectively. Observed heterozygosities were relatively high and ranged from 0.48 to 0.74.
Estimates of the number of effective population sizes (Ne) for all samples were smaller than
recommended for natural populations ranged from 36.3 to 91.1 (95% Cl. 27.3 to 221.1).
Labeo chrysophekadion exhibited genetic differentiation between subpopulation (= 0.12,
95%CI: 0.0578 to 0.2096) indicating significant genetic differentiation between populations from
Mun river and Mekong river. Lack of isolation-by-distance among the Labeo chrysophekadion
samples was observed in the study areas. Over all number of migrants per generation was
slightly higher than appropriate level of gene flow for maintaining the desirable distribution of
variation within and among subpopulations for evolution (2.0). Gene flow level in the study
area indicated that subpopulations in Lower Mun river are not closed population. Opening
dam’s sluice gates, based on the spawning season of most migratory species, will support
gene flow among subpopulation in Lower Mun River.
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โครงสร้างทางพันธุกรรมและการอพยพของประชากรปลากาดา
ในแม่นามูลตอนล่างและแม่นาโขง
คานา
แม่น้ามูลเป็นแม่น้าสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นแม่น้าสาขาที่ใหญ่ที่สุดของ
แม่น้าโขง ถือว่าเป็นพืนที่ชุ่มน้าที่ส้าคัญ มีระบบนิเวศที่สลับซับซ้อน ทังแก่ง ขุม วัง เวิน คัน เห่ว ดอนหรือ
เกาะ ป่าบุ่งป่าทาม และล้าห้วยสาขา นอกจากนีระบบนิเวศแบบแก่งที่กินพืนที่ขนาดใหญ่ เป็นระบบนิเวศ
ที่มีลักษณะเฉพาะ และไม่พบที่อื่นในประเทศไทย ความสลับซับซ้อนของระบบนิเวศนีเอง ที่เอือให้ปลาใน
แม่น้ามูลมีความหลากหลาย แม่น้ามูลมีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ปลามากถึง 154 ชนิด 32 ครอบครัว
กุ้งก้ามกราม 1 ชนิด และกุ้งฝอย 1 ชนิด (กรมประมง, 2547)
การสร้างเขื่อนปากมูลบริเวณอ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีการ
ยกระดับน้าในแม่น้ามูลให้สูงขึน ด้าเนินการแล้วเสร็จในปี 2537 มีผลให้ระบบนิเวศโดยรวมเฉพาะพืนที่
ตอนล่างใกล้กับเขื่อนปากมูลมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปแบบ และความเร็วของกระแสน้าไปจากเดิม
ส่งผลต่อการหากินและการวางไข่ของปลา แม้ว่าเขื่อนประกอบด้วยบันไดปลาโจน แต่ก็มีพันธุ์ปลาเพียง
บางชนิดเท่านันที่สามารถเดินทางผ่านบันไดปลาโจนขึนสู่ตอนบนของเขื่อน พันธุ์สัตว์น้าหลายชนิดไม่
สามารถเดินทางผ่านประตูระบายน้าได้ (River Protection Network. 2539) มีผลท้าให้ความชุกชุมและ
ความหลากหลายของประชากรปลาเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ระหว่างปี 2549-2551 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
ให้มีการจัดการประตูน้าโดยก้าหนดให้มี การเปิดบานประตูทังหมดปีละ 4 เดือน ตามข้อเรียกร้องของ
สมัชชาคนจนเพื่อเปิดโอกาสให้ปลา เดินทางขึนมาแพร่พันธุ์วางไข่ในแม่น้ามูล และเป็นการคืนความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติให้ล้าน้า อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่เหมาะสมของการเปิดประตูระบายน้ายังเป็นกรณี
พิพาทระหว่างองค์กรของรัฐและองค์กรเอกชน รวมทังประชาชนในพืนที่ในด้านที่จะเอือประโยชน์ต่อการ
เพิ่มพูนความสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในล้าน้ามูล
การศึกษาครังนีเป็นการด้าเนินการสืบสวนทางพันธุกรรมของประชากรปลากาด้าในแม่น้ามูลและ
แม่น้าโขง ด้วยวิธีการวิเคราะห์เครื่องหมายทางพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อทราบโครงสร้างทางพันธุศาสตร์ประชากรของปลากาด้าที่พบแพร่กระจายในแม่น้ามูลและแม่น้าโขง
และประเมินอัตราการอพยพของปลาพืนที่ ซึ่งผลจากการศึกษาครังนีจะใช้เป็นข้อมูลพืนฐานในด้านการ
บริหารจัดการ การเปิดปิดประตูน้าของเขื่อนปากมูล ซึ่งเป็นกรณีปัญหาต่อเนื่องหลายปีนับจากการสร้าง
เขื่อนฯได้

วัตถุประสงค์
1. ทราบโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลากาด้าในแม่น้ามูลตอนล่างและแม่น้าโขง
2. ประเมิ น ความหลากหลายทางพั น ธุกรรมและขนาดประชากรสื บ พั น ธุ์ของปลากาด้ าในแม่ น้ ามู ล
ตอนล่างและแม่น้าโขง
3. ประเมินอัตราการอพยพของปลากาด้าในแม่น้ามูลตอนล่างและแม่น้าโขง

วิธีการดาเนินการวิจัย
ด้าเนินการรวบรวมตัวอย่าง ปลากาด้า จาก 4 พืนที่ ในบริเวณแม่น้ามูลตอนล่างและแม่น้าโขง
ซึ่งแบ่งเป็น (1) บริเวณแม่น้ามูลส่วนที่ติดต่อกับแม่น้าชีถึงบริเวณแก่งสะพือ ในเขตอ้าเภอวารินช้าราบ
จังหวัดอุบลราชธานี : LCVr (2) บริเวณแม่น้ามูลตอนใต้แก่งสะพือลงมาจนถึงบริเวณเหนือเขื่อนปากมูล:
LCUp (3) พืนที่ท้ายเขื่อนปากมูลไปจนถึงปากแม่น้ามูล : LCLo และ (4) แม่น้าโขงส่วนที่ติดต่อกับแม่น้า
มูล: LCMk (ภาพที่ 1) โดยรวบรวมตัวอย่างจากแต่ละพื นที่ ในเดือน ตุลาคม 2552 ถึงเดือน ธันวาคม
2553โดยใช้เครื่องมือ ข่าย อวน ไฟฟ้า และซือจากผู้รวบรวมปลาในพืนที่ รวบรวมตัวอย่างครีบ และ
เนือเยื่อ เก็บรักษาไว้ใน เอทานอล 99.99% (absolute ethanol) โดยแบ่งแยกออกตามแหล่งตัวอย่าง
และระยะเวลาที่เก็บ แล้วเก็บรักษาไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิต่้า จนกว่าจะวิเคราะห์ตัวอย่าง และบันทึก
ข้อมูลของตัวอย่างในระบบฐานข้อมูล เพื่อควบคุมการเก็บฝากและสืบค้นของธนาคารเชือพันธุ์สัตว์น้า
กรมประมง

ภาพที่ 1 แสดงพืนที่รวบรวมตัวอย่างปลากาด้าจากแม่น้ามูลตอนล่างและแม่น้าโขง
วิเคราะห์ ความผั น แปรของไมโครแซทเทลไลท์จากตัว อย่างโดยเริ่ม จากการสกัด ดีเอ็นเอจาก
ตัวอย่างครีบ และเนือเยื่อ โดยวิธีการ “A Single Tube Rapid Extraction of DNA from Fish Blood”
(ดัดแปลงจาก Sambrook and Russell, 2001) ดีเอ็นเอที่ได้น้ามาเจือจางให้ได้ความเข้มข้น 25 ng/µL
ก่อนน้าไปวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอที่ต้าแหน่งต่างๆ จ้านวน 5 ต้าแหน่งดัง ตารางที่ 1 โดย
วิธีการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอแบบโพลีเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR) และแยกขนาดของดี
เอ็น เอที่ ได้ ด้ ว ยกระแสไฟฟ้ า (electrophoresis) ผ่ านโพลี อ ะคริล าไมล์ เจล (polyacrylamide gel) ที่
ระดับ กระแสไฟฟ้า 50 วัตต์ เป็ น เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง และอ่านขนาดดีเอ็นเอโดยเปรียบเทียบกับ
เครื่องหมายดีเอ็น เอมาตรฐาน (10bp DNA ladder; Invitrogen) หลังจากย้อมเจลด้วยสารเรืองแสง

ฟลู อ อเรสเซนต์ (Cyber Gold®) และอ่ านผ่ านเครื่อ งอ่ านเจล (FluorChem 8000, Alpha Innotech
Corp.)
ตารางที่ 1 ล้าดับนิวคลีโอไทด์ของคู่ไพรเมอร์ ล้าดับเบสแกน อุณหภูมิในการ annealing และขนาดของ
ผลผลิตพีซีอาร์
Locus

Repeat
motif

DTLMc1

(GT)32

Primer sequence (5’-3’)
R: GACTGTCCAGACTCACACTGACG

Annealing temperature
(C)

Product size (bp)

55

164-226

55

250-328

60

186-262

60

206-252

60

282-326

F: GTTGGAACAATAATCAACACATTC
DTLMc3

(GT)31

R: GAATCCCAATACCACAACATTGC
F: CTCTGCTGAAATGTGGAAAAAGC

DTLMc4

(GT)10

R: GTCACGTTCAGAGGAGCGATG
F: GATTCGACAGCTTCTTCGGTAGG

DTLMc5

(GA)13

R: CGTACAGAGGAGCAGGGAAAAAC
F: TCCAACTGCCTCCCTAGTTCAG

DTLMc10

(CA)21

R: GTGCCATTATTCAGGGAAGCTG
F: TACTCAAAGGCAACAATCAAACC

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เคราะห์ โ ครงสร้ า งทางพั น ธุ ศ าสตร์ ข องประชากรที่ ศึ ก ษา โดยการค้ า นวณค่ า ประมาณ
สัม ประสิ ทธิ์ เอฟ (Wright’s F-coefficient) ตามวิธีของ Weir and Cockerham (1984) ในโปรแกรม
GENEPOP version 3.3 (Raymond and Rousset, 1995) ทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากร
(genic differentiation between populations) โด ย ก ารป ระม าณ ค่ า exact p-value ด้ ว ย วิ ธี
Markov chain ตามวิธีการของ Guo and Thompson (1992) (Dememorization: 1000, Iterations
per batch: 1000) ในโปรแกรม GENEPOP Version 3.3 (Raymond and Rousset, 1995) และปรับ
ระดับ ความน่าจะเป็น (p-value) ส้าหรับการใช้ข้อมูลชุดเดิมวิเคราะห์ซ้าหลายครัง (multiple test) ด้วย
Bonferroni correction (Hochberg, 1998; Rice, 1989) และวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งคู่
ประชากร โดยวิธี pairwise test of differentiation โดยโปรแกรม FSTAT (Goudet, 1995)
ค้านวณค่าระยะห่างทางพันธุกรรม (genetic distance) โดยวิธี Roger’s modified unbiased
(Wright, 1978) จั ด กลุ่ ม ความคล้ า ยคลึ ง โดยใช้ โ ปรแกรม TFPGA (Miller, 1997) และค้ า นวณ
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างทางพันธุกรรมกับระยะห่างทางภูมิศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Mantel test
ใน XLSTAT 2011 (Mantel, 1967)
วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากาด้า แต่ละกลุ่มประชากร ได้แก่ความถี่อัลลิล
จ้ า นวนอั ล ลิ ล ต่ อ ต้ า แหน่ ง ค่ า allelic richness และค่ า เฮทเทอโรไซโกซิ ตี (heterozygosity) ด้ ว ย
โปรแกรม FSTAT (Goudet, 2001) และ ทดสอบความเบี่ยงเบนไปจากสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (HardyWeinberg Equilibrium) ค้านวณจ้านวนประชากรสื บพันธุ์ (effective population size, Ne) โดยวิธี

linkage/gametic disequilibrium (Hill, 1981) โดยใช้ โปรแกรม NeEstimator (Peel et al., 2004).
และค่า Effective number of migrants: Nm โดยวิธีศึกษา private alleles ซึ่งเป็นค่าจ้านวนของประชากรที่
มีการอพยพและมีการแลกเปลี่ยนทางพันธุกรรมระหว่างประชากรในแต่ละรุ่น โดยใช้โปรแกรม Genepop
(Version 3.4).

ผลการศึกษา
โครงสร้างประชากรปลากาด้าในลุ่มแม่น้ามูลตอนล่างและแม่น้าโขง
ผลการศึกษาค่าประมาณสัมประสิทธิ์ F พบว่า โครงสร้างของประชากรปลากาด้า ในแม่น้ามูล
ตอนล่างและแม่น้าโขงแบ่งเป็นกลุ่มประชากรย่อยซึ่งมีความแตกต่างทางพันธุกรรมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
เมื่ อ พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ข อง Wright (1978) โดยมี ค่ า =0.12 (95%CI: 0.05 ถึ ง 0.21) สอดคล้ อ งกั บ
การศึ ก ษา Pairwise estimate of genetic differentiation และ Genic differentiation test ซึ่ ง พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญในทุกคู่ประชากร (ตารางที่ 2 และ 3) โดยความผันแปรทางพันธุกรรมไมโครแซท
เทลไลท์ ร ะหว่างกลุ่ ม ประชากรย่ อ ยในพื นที่ ศึ ก ษา (F) และ ความผั น แปรทางพั น ธุ กรรมภายในกลุ่ ม
ประชากรในพืนที่ (f) มีค่าแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยส้ าคัญ โดยมีค่าเท่ากับ 0.39 (95%CI: 0.29 ถึง 0.51)
และ 0.31 (95%CI: 0.21 ถึง 0.39) ตามล้าดับ ประชากรย่อยในแม่น้ามูลและแม่น้าโขงมีความแตกต่างทาง
พันธุกรรมและแบ่งออกเป็นกลุ่มประชากรย่อยดังแสดงในภาพที่ 2 โดยกลุ่มประชากรย่อยในแม่น้ามูลมี
การจับกลุ่มกันและมีความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มประชากรมากกว่าประชากรทีร่ วบรวมจาก
แม่น้าโขง นอกจากนีเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มประชากรย่อยในแม่ น้ามูล พบความแตกต่างของประชากร
ปลาในเขตอ้าเภอวารินช้าราบและประชากรเหนือเขื่อนซึ่งมีแก่งสะพือขวางกันอยู่ อีกทังพบความแตกต่าง
ทางพันธุกรรมของประชากรในพืนที่อ้าเภอวาริน ช้าราบและพืนที่เหนือเขื่อนกับประชากรย่อยท้ายเขื่อน
ปากมูล (ตารางที่ 2 และ 3 และภาพที่ 2) แสดงถึงข้อจ้ากัดในการแลกเปลี่ยนยีน หรือที่เรียกว่าเกิดการ
ถ่ายเทของยีน (gene flow) (อุทัยรัตน์, 2543)
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ประชากรปลากาด้าโดยวิธี Pairwise estimate of
genetic differentiation ผลการทดสอบที่แสดงความแตกต่างทางสถิติระบุด้วยเครื่องหมาย
ดอกจันหลังจากการปรับค่าระดับนัยส้าคัญการทดสอบด้วยวิธี Bonferroni correction
Pair-wise Fst
LCVr
LCUp
LCLo
LCMk

LCVr
0.0000
0.0430 *
0.1544 *
0.1519 *

LCUp
0.0430
0.0000
0.1096 *
0.1538 *

LCLo
0.1544
0.1096
0.0000
0.1370 *

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งคู่ ป ระชากรปลากาด้ า โดยค้ า นวน genic
differentiation (Dememorization: 1000, Iterations per batch: 1000) ผลการทดสอบ
ที่แสดงความแตกต่างทางสถิติระบุด้วยเครื่องหมายดอกจันหลังจากการปรับค่าระดับนัยส้าคัญ
การทดสอบด้วยวิธี Bonferroni correction
คู่ประชากร
LCVr & LCUp
LCVr & LCLo

MC1
***
***

MC3
***
***

MC4
***
***

MC5
***
***

MC10
0.01686
***

LCVr
LCUp
LCUp
LCLo

&
&
&
&

LCMk
LCLo
LCMk
LCMk

***
***
***
***

***
***
***
***

***
***
***
0.0641

***
***
***
***

***
***
***
***

ภาพที่ 2 การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมของกลุ่มประชากรโดยวิธี Cluster analysis ของ
ประชากรปลากาด้าในแม่น้ามูลตอนล่างและแม่น้าโขง ตัวเลขที่ปรากฏเหนือจุดตัดคือค่า
brootstrap values ซึ่งผ่านการค้านวณซ้า 1,000 pseudoreplicates
การอพยพของปลากาด้า
การประเมิ น ทรั พ ยากรประมงบริเวณเขื่ อ นปลากมู ล ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี (2545) พบว่า ปลากาด้าสามารถอพยพไปมาระหว่างพืนที่เหนือและท้ายเขื่อนตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ Mantel test ในการศึกษาครังนีไม่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่าง
ทางภู มิ ศาสตร์ แ ละระยะห่ างทางพั น ธุก รรมหรือที่ เรีย กว่า lack of isolation by distance (r=0.0577, p
value=0.578) แสดงถึงพฤติกรรมของการอพยพของปลากาด้าในบริเวณแม่น้ามูลและแม่น้าโขงน่าจะมี
อยู่ค่อนข้างจ้ากัด และ/หรือไม่ได้มีการการผสมพันธุ์หรือแลกเปลี่ยนยีน ระหว่างประชากรเท่าที่ควรท้าให้
ระดับการถ่ายเทยีนมีจ้ากัด ซึ่งข้อจ้ากัดในการอพยพหรือถ่ายเทยีนนี อาจเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ
ของแม่น้ ามูลบริเวณพืนที่ศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยแก่งหิ นธรรมชาติที่มีระดับความสู งของพื นท้องน้า
แตกต่างกันจ้านวนมาก เป็นเสมือนเขื่อนธรรมชาติกันขวางการเดินทางของปลา
ผลการประเมินอัตราการอพยพสัมฤทธิ์ (effective number of migrant: Nm) ของประชากร
ในแม่น้ามูลและแม่น้าโขง พบว่า จ้านวนประชากรปลาที่มีการอพยพระหว่างพืนที่เหนือเขื่อนขึนไปถึง
อ้าเภอวารินช้าราบมีค่าสูงกว่าประชากรที่อพยพบริเวณท้ายเขื่อนขึนมาพืนที่เหนือเขื่อน (Nm=1.7 และ
1.2 ตามล้าดับ) และมีค่าสูงกว่าจ้านวนประชากรที่อพยพจากแม่น้าโขงเข้ามาในพืนที่แม่น้ามูล (Nm=0.9)
จ้านวนประชากรปลากาด้าที่มีการอพยพระหว่างพืนที่ในแม่น้ามูลโดยรวมมีค่าที่ต่้ามาก (Nm=2.0) เมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ พื นที่ แ ม่ น้ าซึ่ งไม่ มี ก ารปิ ด กั นใดใด เช่ น แม่ น้ า ในพื นที่ Cape race, Newfoundland
ประเทศแคนาดา พบว่า ประชากรปลากลุ่มแซลมอนมีอัตราการอพยพสัมฤทธิ์สูงถึง 28.9 ซึ่งส่งผลให้
ประชากรที่ต้น น้ าและท้ายน้ าไม่มีความแตกต่างทางพั นธุกรรม (Wilson et. al, 2004) อย่างไรก็ตาม
จ้านวนประชากรที่อพยพในพืนที่แม่น้ามูลและแม่น้าโขงยังมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการถ่ายเทยีน
เพื่ อการคงความหลากหลายในกลุ่ มประชากรย่อย ซึ่ง Wright (1931) แนะน้าไว้ว่าจ้านวนสิ่งมีชีวิตที่

อพยพเพียงหนึ่งตัวต่อประชากรในพืนที่ต่อรุ่น (one migrant individual per local population per
generation) ช่วยสนับสนุนให้เกิดการถ่ายเทยีนในระดับที่ป้องการการเกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรม
ซึ่งเกิดจาก genetic drift ในขณะที่ยงั คงเอกลักษณ์ของประชากรย่อยเดิมได้
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลากาด้า
ประชากรปลากาด้าในลุ่มน้ามูลและแม่น้าโขงทุกประชากรย่อยมีความหลากหลายทางพันธุกรรม
สูง โดยมีจ้านวนอัลลิลต่อต้าแหน่ง ในแต่ละกลุ่มประชากรย่อยอยู่ที่ระหว่าง 12.4±6.80 ถึง 17.0±6.86
และค่า allelic richness ระหว่าง 10.63 ถึง 13.46 ค่าสังเกตเฮทเทอโรไซโกซิตีมีค่าระหว่าง 0.48 ถึง
0.74 ประชากรส่วนใหญ่เบี่ยงเบนจากสมดุลสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก อีกทังจ้านวนประชากรสืบพันธุ์มีขนาด
เล็ ก ในทุ ก กลุ่ ม ประชากรย่ อ ย โดยมี ค่ า ระหว่ า ง 36.3 ถึ ง 91.1 (Approx. 95% Cl: 27.3 ถึ ง 221.1)
(ตารางที่ 4 และ 5) ซึ่งในประชากรธรรมชาติ หากต้องการคงศักยภาพในเชิงวิวัฒ นาการนัน ขนาด
ประชากรสื บ พั น ธุ์ค วรมี ขนาดเท่ ากั บ 500-5,000 เพื่ อการปรับ ตัว และการพั ฒ นาในระยะยาว (FAO,
1981; Franklin, 1980; Nelson and Soule, 1987 และ Frankham, 1995) อย่ า งไรก็ ต ามขนาด
ประชากรสืบพันธุ์ของปลากาด้ายังนับว่ามีขนาดใหญ่กว่าขนาดประชากรสืบพันธุ์ของปลาในธรรมชาติบาง
ชนิดบริเวณพืนที่ลุ่มน้าโขงตอนล่าง เช่น ปลาสวายในแม่น้าโขงตอนล่าง (16.7-152.0) ปลานวลจันทร์น้า
จืดในแม่น้าโขงบริเวณจังหวัดมุกดาหาร (23.5) และปลากดแก้วในแม่น้าชี (62) ซึ่งเคยมีการศึกษาไว้โดย
คณะผู้วิจัยในช่วงปี 2005-2009 (Kamonrat et al., 2010)
ตารางที่ 4 แสดงจ้านวนตัวอย่างเฉลี่ยในแต่ละประชากร จ้านวนอัลลิลต่อต้าแหน่ง ค่า Allelic Richness
ค่าเฉลี่ยค่าสังเกตเฮตเทอโรไซโกซิตี และ ค่าคาดหมาย และจ้านวนประชากรสืบพันธุ์ (Ne) ของ
ปลากาด้าในแม่น้ามูลตอนล่างและแม่น้าโขง
St.
LCVr
LCUp
LCLo
LCMk

N
39.2
35.6
20.2
30.6

Alleric
richness
10.6322
13.4646
11.0062
11.0676

no. of allele
sample
13.6
17.0
12.6
12.4

He
0.7677
0.8414
0.8634
0.7879

Ho
0.4856
0.5459
0.7402
0.5579

Ne
76.9
91.1
36.3
40.2

Approx. 95% Cl.
49.3-156.5
55.7-221.1
37.7-69.3
27.3-69.9

ตารางที่ 5 แสดงการทดสอบสมดุลฮาร์ดี-ไวน์เบิร์กในประชากรปลากาด้าในแม่น้ามูลตอนล่างและแม่น้า
โขง (Dememorization: 1000, Iterations per batch: 1000) ผลการทดสอบที่ แ สดงความ
แตกต่ างทางสถิ ติ ร ะบุ ด้ว ยเครื่ องหมายดอกจั น หลั งจากการปรับ ค่ าระดั บ นั ย ส้ าคั ญ การทดสอบด้ วยวิ ธี

Bonferroni correction
HWE
LCVr
LCUp
LCLo
LCMk

MC1
***
***
***
***

MC3
***
***
0.6277
0.3834

MC4
***
***
***
***

สรุปและข้อเสนอแนะ

MC5
***
***
0.0091
***

MC10
***
***
***
***

ผลการศึกษาโครงสร้างทางพันธุกรรมและการอพยพของประชากรปลากาด้าในแม่น้ามูลตอนล่าง
และแม่น้าโขงแสดงให้เห็นว่า ประชากรในพืนที่มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรม
และพบว่า ปลากาด้าในพืนที่ศึกษายังมีการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายเทยีนอยู่ในระดับต่้า โดยมีอัตราการอพยพ
สัมฤทธิ์ที่ได้จากการประมาณจากความผันแปรของเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอมีค่าเท่ากับ 2.0
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่ามาตรฐานของ Wright (1931) อยู่เล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าปลาจากท้ายเขื่อนยัง
สามารถอพยพเข้ามาในพืนที่เหนือเขื่อนได้ซึ่งน่าจะเป็นในช่วงเวลาที่มีการเปิดบานประตูทังหมด อย่างไรก็
ตาม นอกจากตัวเขื่อนปากมูลที่จะเป็นอุปสรรคต่อการอพยพของปลาแล้ว สภาพธรรมชาติของแม่น้ามูล
นั น ยั งมี ส ภาพเกาะแก่ งต่ างๆในล้ าน้ าเองซึ่ งมี ม ากถึ ง 41 แก่ง ซึ่งเป็ น สิ่ งกี ด ขวางทางภู มิ ศาสตร์ต าม
ธรรมชาติเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นแก่งขนาดใหญ่ เช่นแก่งสะพือซึ่งอยู่ระหว่างพืนที่ศึกษาเหนือเขื่อนและพืนที่
ในเขตอ้าเภอวารินช้าราบ และแก่งตะนะซึ่งอยู่ระหว่างเขื่อนปากมูลและแม่น้าโขง ทังนีความแตกต่างของ
ระดั บ น้ าเหนื อ และท้ ายแก่ ง ต่ างๆในช่ว งฤดู น้ าน้อ ย จะส่ งผลกระทบต่ อการเคลื่ อ นที่ ข องปลาทั งการ
เคลื่อนที่ขึนและลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจ้ากัดการอพยพย้ายถิ่นของปลาในล้า
น้ามูล และท้าให้เกิดความแตกต่างของประชากรปลาตอนบนและตอนล่างของแก่ง นอกเหนือจากปัจจัย
ระยะทางในการอพยพ และสิ่งกีดขวางที่มนุษย์สร้างขึน เช่นกัน
การที่ประชากรย่อยของปลากาด้าในแม่น้ามู ลยังคงมีการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายเทยีนอยู่ แม้จะใน
ระดับต่้าก็ตาม ท้าให้ประชากรย่อยดังกล่าวไม่ใช่ประชากรปิด (closed population) ซึ่งจะท้าให้แต่ละ
ประชากรย่อยยังสามารถรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรได้ดี แม้ว่าจะมีขนาด
ประชากรสืบพันธุขนาดเล็กก็ตาม ผลจากการศึกษาครังนียังช่วยยืนยันว่า มาตรการจัดการบริหารการเปิด
ปิดเขื่อนปากมูลที่ผ่านมา ตังแต่ปี 2546 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มี มติให้เปิดปิดประตูระบายน้าทังหมด โดย
เปิ ดเป็น เวลา 4 เดือน และปิ ด 8 เดือนนันมีส่วนช่วยท้าให้ เกิดการถ่ายเทยีนของปลากาด้าในพืนที่ทัง
บริเวณเหนือและท้ายเขื่อน ทังนี หากมีการบริหารจัดการให้มี การเปิดเขื่อนในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับ
ฤดูกาลและการอพยพของปลากาด้าจากแม่น้าโขงที่จะขึนไปบริเวณพืนที่เหนือเขื่อน น่าจะเป็นมาตรการที่
เหมาะสมในการด้ารงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรปลากาด้าในพืนที่ลุ่มน้ามูลต่อไป นอกจากนีการบริหาร
จัดการพืนที่แม่น้ามูลส่วนที่ติดต่อกับแม่น้าโขงโดยเฉพาะบริเวณแก่งธรรมชาติ นัน ควรค้านึงถึงระดับน้า
ตามธรรมชาติ ทังบริเวณเหนือและท้ายแก่ง และปริมาณน้าโขงที่จะขึนมาหนุนในพืนที่ ตลอดจนฤดูกาล
อพยพของประชากรปลาส่วนใหญ่ในพืนที่อีกด้วย
คาขอบคุณ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณฎีกา รัตนช้านอง คุณพิสิฐ ภูมิคง ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ และคุณวชิระ
กว้างขวาง ที่ช่วยเหลือและให้ค้าแนะน้าในการรวบรวมตัวอย่างเพื่อการศึกษาครังนี
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