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ปลาหมอสีคางด าในประเทศไทย  
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            การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาหมอสีคางด้าที่แพร่กระจายในประเทศไทย โดยใช้
เคร่ืองหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ 5 ต้าแหน่ง (UNH008, UNH132 UNH154 UNH159 และ UNH174) พบว่า 
ประชากรปลาหมอสีคางด้าที่แพร่กระจายในประเทศไทยมีการแบ่งเป็น 2 หรือ 3 กลุ่มย่อยที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมสูง 
(θ=0.3437; 95%Cl: 0.2356-0.4517) โดยประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ มีความ
คล้ายคลึงทางพันธุกรรมมากกว่าประชากรจากจังหวัดระยองซึ่งมีความแตกต่างทางพันธุกรรมกับประชากรอื่นๆ อย่างชัดเจน 
และพบว่าความถี่อัลลีลระหว่างประชากรส่วนใหญ่แตกต่างกัน ความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุกประชากรมีค่าต่้า 
(A=2.75-5, Ar=1.29-1.69, Ho=0.1000-0.3813, He=0.1667-0.6926, Ne=1.3-34.2)  ชี ให้เห็นว่าการด้ารงอยู่ของประชากร
อยู่ในภาวะเสี่ยง แต่กลับพบว่าประชากรปลาหมอสีคางด้ากลับประสบความส้าเร็จในการแพร่กระจายพันธุ์และกลายเป็นสัตว์น ้า
ต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศไทย  
            รายงานฉบับนี  น้าเสนอการทดสอบทฤษฎีการเกิดปรากฏการณ์พันธุปฏิทรรศน์ของประชากรปลาหมอสีคางด้าใน
ประเทศไทย และข้อมูลทางชีววิทยา เช่น ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการกินอาหาร พฤติกรรมดูแลตัวอ่อน และความทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมมาใช้อธิบายความส้าเร็จในการแพร่กระจายพันธุ์ปลาหมอสีคางด้าในพื นที่ชายฝั่งของประเทศไทย  
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Genetic Diversity and genetic paradox of invasived Blackchin 
Tilapia (Sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852) in Thailand 
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 Genetic diversity of Blackchin Tilapia population in Thailand was assessed using 5 
microsatellite DNA markers; UNH008, UNH132 UNH154 UNH159 and UNH174. The Wright’s Fst of great 
value indicated strong genetic structuring (θ=0.3437 (95%Cl: 0.2356-0.4517)). Cluster analyses (UPGMA and 
MDS) were separated into two to three sub-population according to their genetic distances. Populations 
from Samut Songkhram, Petchburi, Chumporn and Prajuab Kirikhan were more genetically similarily than 
those from Rayong population. Most pairs of populations were significantly different in allele frequencies. 
Low genetic diversity and small size of effective population size were observed in all populations (A=2.75-
5, Ar=1.29-1.69, Ho=0.1000-0.3813, He=0.1667-0.6926, Ne=1.3-34.2) indicating that the existence of the 
populations was at risk. However, Blackchin tilapia has successfully reproduced and established in natural 
water bodies in many provinces in Thailand. 
 In this report, genetic paradoxes as well as biology of Blackchin tilapia including 
reproductive and feeding strategies, parental care, and environmental tolerance were investigated to 
explain the successful of its invasion of coastal environment in Thailand.  
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            การแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอันเนื่องมาจาก
การน้าเข้าของมนุษย์นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศในปัจจุบัน 
(Copp et al., 2005; Dudgeon et al., 2006; Ricciardi, 
2007) ประเทศไทยได้มีการน้าเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจ้านวนมาก
ตั งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีทั งพืช สัตว์บกและสัตว์น ้า โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อาหาร 
สาธารณสุข และการพักผ่อน อย่างไรก็ตาม ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
หลายๆ ชนิดได้มีการตั งถิ่นฐานและแพร่ขยายพันธุ์จ้านวนมาก
ในธรรมชาติ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ ไม่มีศัตรูตาม
ธรรมชาติ ท้าให้เกิดปัญหากลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 
(invasive alien species) ภาครัฐมีความจ้าเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องมีมาตรการจัดการโดยเร็วทั งในระยะสั นและระยะยาว
เพื่อด้าเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์    
ต่างถิ่นที่รุกรานและเพื่อให้การแก้ไขปัญหาส้าเร็จอย่าง
ทันท่วงทีทั งด้านผลกระทบต่อเกษตรกรชุมชนและระบบนิเวศ
ในธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการควบคุม ป้องกัน และก้าจัด
ออกจากแหล่งธรรมชาติและพื นที่การเกษตร รวมทั งการออก
มาตรการทางกฎหมาย เช่น มาตรการปองกัน ควบคุม และ
ก้าจัดชนิดพันธุตางถิ่น และทะเบียนชนิดพันธุตางถิ่นที่ควร      
ปองกัน ควบคุม และ ก้าจัดของประเทศไทย ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561, 
มาตรา 64 และ 65 ในพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการออกประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เรื่องก้าหนดชนิดสัตว์น ้าที่ห้ามน้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน 
หรือเพาะเลี ยง พ.ศ.2561 โดยกรมประมง เป็นต้น  
            ปลาหมอสีคางด้า หรือ Blackchin Tilapia 
(Sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852) จัดอยู่ใน
กลุ่มปลานิล (Tilapiine cichlids; Family Cichlidae) มีถิ่น
ก้าเนิดในประเทศแถบอัฟรริกาตะวันตก พบแพร่กระจายทั่วไป
ในทะเลสาบน ้าเค็ม (lagoons) และชายฝั่งตั งแต่สาธารณรัฐ
อิสลามมอริเตเนียถึงสาธารณรัฐแคเมอรูน (Wohlfarth and 
Hulata, 1983) มีการน้าเข้าไปหลายประเทศในทวีปยุโรป 
อเมริกา เอเซีย และมีรายงานการเป็นสัตว์น ้าต่างถิ่นที่รุกราน 
เช่น ในรัฐฟรลอริดา สหรัฐอเมริกา (Nico and Neilson, 2014) 

เป็นต้น  ส้าหรับประเทศไทย มีเพียงหลักฐานน้าเข้าเป็น
ทางการเมื่อปี 2553 โดยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจ้านวน 2,000 
ตัวเพื่อทดลองเพาะเลี ยงในฟราร์มทดลองจังหวัดสมุทรสงคราม 
และพบรายงานการแพร่ระบาดครั งแรกบริเวณบ่อเลี ยงสัตว์น ้า
ของเกษตรกรพื นที่ต้าบลแพรกหนามแดง และต้าบลยี่สาร 
อ้าเภออัมพวา และต้าบลคลองโคน อ้าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม เมื่อปี 2555 ปัจจุบันพบการรายงานการแพร่
ระบาดในจังหวัดต่าง ๆ บริเวณพื นที่น ้ากร่อยทางภาคใต้ ได้แก่ 
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ และจังหวัดชุมพร 
รวมถึงภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การอยู่อาศัยของสัตว์น ้าพื นเมืองและระบบนิเวศแหล่งน ้า  
รวมทั งกิจกรรมการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าของเกษตรกรที่เลี ยงแบบ
กึ่งพัฒนาจากรูปแบบการน้าน ้าเข้าสู่บ่อโดยไม่มีการกรองน ้า 
เนื่องจากปลาหมอสีคางด้าสามารถแพร่พันธุ์และขยาย
ประชากรได้อย่างรวดเร็วในพื นที่ดังกล่าว จากการส้ารวจ
ติดตามการรุกรานของปลาหมอสีคางด้าในพื นที่ฟราร์มเลี ยงสัตว์
น ้าของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ  ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของ
กองวิจัยและพัฒนาประมงน ้ าจืด (2561) พบเกษตรกร          
ผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้าในเขตจังหวัดสมุทรสงครามได้รับผลกระทบ
จ้านวน 501 ฟราร์ม คิดเป็นเนื อที่  เลี ยงรวม 48,543 ไร่          
มีปริมาณปลาหมอสีคางด้าที่ประเมินได้ประมาณ 1,417,000 
กิโลกรัม พื นที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับผลกระทบจ้านวน 74 
ฟราร์ม คิดเป็นเนื อที่เลี ยงรวม 4,000 ไร่ มีปริมาณปลาหมอสี
คางด้าที่ประเมินได้ประมาณ 156,000 กิโลกรัม เมื่อประเมิน
ภาพรวมในพื นที่ 2 จังหวัดพบมีเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์น ้าได้รับ
ผลกระทบจ้านวน 575 ฟราร์ม คิดเป็นเนื อที่เลี ยงรวม 56,857 
ไร่มีปริมาณปลาหมอสีคางด้าในบ่อเลี ยงรวม 1,573,000 
กิโลกรัม เหตุการณ์ครั งนี ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงจาก
เดิมที่เคยมีรายได้เฉลี่ย 9,000 บาท/ไร่ เหลือเพียง 4,500 -
6,300 บาท/ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทั งสิ นไม่ต่้ากว่า 
150 - 350 ล้านบาท/ปี นอกจากนี ยังพบว่าจ้านวนประชากร
ปลาหมอสีคางด้าที่แพร่ระบาดในพื นที่เลี ยงกุ้งทะเลของทั งสอง
จังหวัดมีไม่ต่้ากว่า 1,573 ตัน หรือประมาณไม่ต่้ากว่า 30 ล้าน
ตัว (ประมาณน ้าหนักปลาเฉลี่ย 20 ตัว/กิโลกรัม) 

บทน า 
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            โดยทั่วไป ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเมื่อถูกน้าเข้ามาใน
สิ่งแวดล้อมใหม่ (introduced species) หากน้าเข้ามาใน
ปริมาณน้อย และน้าเข้ามาเพียงครั งเดียว มักมีโอกาสจะเผชิญ
กับปัญหาปรากฎการณ์คอขวด (Bottleneck event) หรือการ
ที่ประชากรถูกลดขนาดลง และต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้า
กับสิ่งแวดล้อมใหม่ซึ่งมีแรงกดดัน (selective pressure) 
ในช่วงแรกของการตั งประชากร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอุณหภูมิ 
การแข่งขันกับประชากรพื นเมืองที่มีอยู่ทั งที่เป็นเหยื่อและผู้ล่า 
ล้วนท้าให้ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนั นต้องมีการปรับตัว ซึ่งกว่าจะผ่าน
ขั นตอนนี ไปถึงการขยายจ้านวน อาจประสบปัญหามากมาย 
เช่น ความหลากหลายทางพันธุกรรมลดลงอันเนื่องมาจาก
ประชากรที่น้าเข้ามีจ้านวนน้อย (founder event) หรือการ
สูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมอันเนื่องมากจากถูก
เคลื่อนย้ายไปสร้างประชากรใหม่จากพ่อแม่เพียงไม่กี่คู่ที่น้าเข้า
มา (genetic drift) ตลอดจนการผสมเลือดชิด (inbreeding) 
(Frankham 2005; Roman and Darling, 2007) แต่พบว่า
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจ้านวนมากสามารถแพร่กระจายพันธุ์ใน
สิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างดี แม้ว่าจะมีการน้าเข้ามาจ้านวนไม่
มาก และมีความหลากหลายทางพันธุกรรมค่อนข้างต่้า เรียก
ปรากฏการณ์นี ว่า พันธุปฏิทรรศน์ (Genetic paradox) ซึ่งใช้
อธิบายปรากฎการณ์ที่ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นซึ่งมีความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมต่้า มีโอกาสที่จะสูญหายสูง แต่กลับสามารถ
ประสบความส้าเร็จในการสร้างประชากรได้ในแหล่งน ้าใหม่จน
กลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (invasive alien species) 
(Roman and Darling, 2007) ตัวอย่างสัตว์น ้าและพืชน ้า
หลายชนิดที่พบในปรากฎการณ์นี  เช่น water flea Daphnia 
pulex ในทวีปแอฟรริกา (Mergeay et al., 2006), สาหร่าย
พวงองุ่น Caulerpa taxifolia (Meusnier et al., 2002), 
ผักตบชวา Eichhornia crassipes (Ren et al., 2005) และ 
alligator weed Alternanthera philoxeroides ในประเทศ
จีน (Wang et al., 2005; Geng et al., 2007), ปลา 
Thymallus thymallus (Koskinen et al., 2002) และปลา

หางนกยูง Poecilia reticulata (Brooks and Endler, 
2001; Lindholm et al., 2005) ดังนั น การศึกษาปัจจัยและ
โอกาสในการเพิ่ มปริมาณและการสร้ า งประชากรใน
สภาพแวดล้อมใหม่ วิวัฒนาการ และเส้นทางการรุกรานของ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น เป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนการ
จัดการ การประเมินความเสี่ยง การประเมินผลกระทบและ
ประโยชน์ของการน้าเข้าสิ่งมีชีวิตนั น ๆ รวมถึงนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติที่ใช้ในมาตรการการควบคุม ก้าจัด ชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นที่รุกราน (Blanchet, 2012) ซึ่งต้องใช้ความรู้ในหลาย
สาขา ไม่ว่าจะเป็น การศึกษาประชากร วิวัฒนาการ ลักษณะ
ทางกายภาพ และชีววิทยาการสืบพันธุ์ การกินอาหารของ
สิ่งมีชีวิตเหล่านั น ตั งแต่การปรับตัวในช่วงแรกหลังการน้าเข้า 
จนตั งประชากรได้และเกิดการแพร่กระจาย ไปจนเกิด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในระบบนิเวศเดิม 
(Moyle and Light, 1996)  
            เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ
เป็นเครื่องหมายพันธุกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการศึกษา
พันธุศาสตร์ประชากร เป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอปรากฏ
กระจายทั่ ว ไ ป ในนิ ว เคลี ยร์ จี โนมของสิ่ ง มี ชี วิ ตชั นสู ง 
(eukaryotes) และมีลักษณะเหมาะสมในการเป็นเครื่องหมาย
พันธุกรรมที่ใช้ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ประชากรสัตว์น ้าและสถานภาพของประชากรปลาในธรรมชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความหลากหลายของลักษณะจีโน
ไทป์  (polymorphism)  มีอิทธิพลการข่มแบบข่มร่วมกัน 
(codominance) มีจ้านวนมาก (abundance) (O'Reilly and 
Right, 1995) สามารถตรวจสอบได้ง่ายโดยวิธีพีซีอาร์จึง
ต้องการตัวอย่างดีเอ็นเอเพียงเล็กน้อย (Saiki et al., 1985)
และใช้งบประมาณไม่สูงมากนัก 
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            การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรปลาหมอคางด้า       
ที่แพร่ระบาดในประเทศไทย โดยเฉพาะความหลากหลายและ
โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากร จึงมีความจ้าเป็น        
ในการได้มาซึ่งข้อมูลส้าคัญเบื องต้นในการประเมินลักษณะ
องค์ประกอบทางพันธุกรรม ความผันแปรของยีนในประชากร
ต่าง ๆ ขนาดของประชากร และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
ของประชากรต่าง ๆ โดยเฉพาะกรณีที่ข้อมูลประวัติการน้าเข้า
ปลาหมอคางด้ายังขาดรายละเอียดที่ชัดเจน ข้อมูลทาง
พันธุกรรมดังกล่าวสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์
กลไก เส้นทางและปัจจัยสนับสนุนการแพร่ระบาดของปลา
หมอสีคางด้าที่แพร่กระจายในประเทศ และน้าไปสู่การออก
มาตรการในการควบคุมการระบาดของปลาหมอสีคางด้าและ

สัตว์น ้ าต่ างถิ่นชนิดอื่น  การศึกษาครั งนี รายงานความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาหมอสีคางด้า      
ที่แพร่ระบาดในพื นที่ชายทะเลและฟราร์มเลี ยงสัตว์น ้าจังหวัด
ต่าง ๆ พร้อมประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่อธิบายการรุกรานของ
ปลาหมอสีคางด้าในประเทศไทย โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรม
ไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ เป็นเครื่องมือในการศึกษาเหตุของ
การแพร่กระจายของปลาหมอสีคางด้าในประเทศไทยว่า
สัมพันธ์กับความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาหมอสีคาง
ด้าหรือไม่  และอะไรคือปัจจัยเสริมให้ปลาหมอสีคางด้า
แพร่กระจายได้ดีในประเทศไทยจนกลายเป็นสัตว์น ้าต่างถิ่นที่
รุกรานได้ 

วัตถุประสงค ์

            เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างพันธุกรรมและความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาหมอสีคางด้าใน
ประเทศไทย โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรม Microsatellite 
DNA และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกลุ่ม

ประชากรที่พบแพร่กระจายในเขตพื นที่ชายฝั่ง 5 จังหวัด 
น้าไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการบริหาร
จัดการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมดสีคางด้าและ
สัตว์น ้าต่างถิ่นชนิดอื่น ๆ 

วิธีด าเนินการ 

ตัวอย่างศึกษา 
            รวบรวมตัวอย่างครีบของปลาหมอสีคางด้าที่แพร่
ระบาดใน 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม เพชรบุรี ชุมพร 
ประจวบคีรีขันธ์ และระยอง (ภาพที่  2) สุ่มตัวอย่างด้วย
เครื่องมือประเภทแห ลอบ ข่าย และซื อจากชาวประมงที่เป็นผู้
รวบรวมปลา โดยเลือกใช้ตัวอย่างปลาขนาดใหญ่จากการสุ่ม
หลายพื นในแต่ละแหล่งตัวอย่าง เพื่อหลีกเลี่ยงตัวอย่างที่มี
ความสัมพันธ์กัน ตรวจสอบตัวอย่างที่รวบรวมได้เพื่อยืนยัน

ชนิดพันธุ์ โดยลักษณะสัณฐานอนุกรมวิธาน ตาม Nelson 
(2006) Trewavas (1983) และ Froese and Pauly (2010) 
(ภาพที่  2) จากนั นเก็บรักษาตัวอย่างสารพันธุกรรม โดย
รวบรวมตัวอย่างครีบเก็บรักษาไว้ในเอทานอล 99.99% 
(absolute ethanol) โดยแบ่งแยกออกตามแหล่งตัวอย่าง 
(ตารางที่ 1) แล้วเก็บรักษาไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิต่้าจนกว่าจะ
วิเคราะห์ตัวอย่าง  

ภาพที่ 1 ลักษณะทางอนุกรมวิธานของปลาหมอสีคางด้า (Sarotherodon 
melanotheron Rüppell, 1852) มีก้านครีบหลังแบบแข็งจ้านวน 
15 - 17 ก้านและก้านครีบอ่อนจ้านวน 10 - 12 ก้าน ครีบก้น
ประกอบด้วยก้านครีบแข็งจ้านวน 3 ก้านและก้านครีบอ่อนจ้านวน 
8-10 ก้าน กระดูกสันหลัง 26-28 ข้อ ความยาวคอดหางคิดเป็น 
0.6 - 0.9 เท่าของความลึกล้าตัว พบแถบด้ามีลักษณะและรูปทรง
ไม่แน่นอนบริเวณหัวส่วนล่าง คาง แผ่นปิดเหงือก ล้าตัว และก้าน
ครีบอ่อนของครีบหลัง ซ่ึงจะแตกต่างกันไปในปลาแต่ละตัว 
(Trewavas, 1983; Froese and Pauly, 2010)  
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ภาพที่ 2  พื นที่รวบรวมตัวอย่างปลาหมอสีคางด้าที่แพร่กระจายในประเทศไทย 
 

ตารางที่ 1  จ้านวนตัวอยา่งและแหล่งตัวอยา่งที่พบปลาหมอสคีางด้าแพร่ระบาดที่นา้มาใช้ในการศึกษาด้วยเทคนิคไมโครแซท   
เทลไลท์ดีเอ็นเอ 

ตัวอย่าง แหล่งตัวอย่าง จ านวน 

Yisan คลองขุดยี่สาร หมู่ที่ 5 ต.แพรกหนามแดง อ.อมัพวา จ.สมุทรสงคราม 23 

Yisan1 คลองยี่สารเกา่ ต.คลองโคน อ.เมอืง จ.สมุทรสงคราม 22 

Petch คลองมอญ ต.บางตะบูนออก อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุร ี 25 

FarmSMSK บ่อเพาะเลี ยงสัตว์น ้าของเกษตรกร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 30 

PraS คลองท่าครก เชื่อมกับปากน า้ประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง 32 

Sawee คลองสวี ต.ปากแพรก อ.สวี จ.ชุมพร 35 

PraJ อุทยานสามรอ้ยยอด อ.สามรอ้ยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ ์ 32 
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การวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ 
            ด้าเนินการสกัดดี เอ็นเอจากตัวอย่างครีบ และ
เนื อเยื่อ โดยวิธีการ “A Single Tube Rapid Extraction of 
DNA from Fish Blood” (ดัดแปลงจาก Sambrook and 
Russell, 2001) โดยตัดแบ่งส่วนของเนื อเยื่อจากตัวอย่าง 1 ตัว 
ตามปริมาณที่ต้องการ (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 บ่มไว้ที่
อุณหภูมิ 55 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั นน้าไปหมุน
เหวี่ยงที่ความเร็ว 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 หลังจากนั นน้าไปหมุน
เหวี่ยงที่ความเร็ว 14,000 rpm เป็นเวลา 20 นาที เทส่วนใส
ด้านบนทิ งไปเหลือแต่ก้อนดีเอ็นเอ ล้างตะกอนดีเอ็นเอ โดยเติม 
70 % ethanol 500 ml ตั งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 10 
นาที น้าไปหมุนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 14,000 rpm เป็นเวลา 
5 นาที จ้านวน 2 ครั ง เทส่วนใสด้านบนทิ งและปล่อยให้
ตะกอนดีเอ็นเอแห้งเอง จากนั นละลายดีเอ็นเอด้วย double 
distilled water 50 µl และน้าไปไว้ที่อุณหภูมิห้องจนดีเอ็นเอ
ละลายหมด  
            ดีเอ็นเอที่ได้น้ามาเจือจางให้ได้ความเข้มข้น 25 
ng/µL ก่อนน้าไป วิเคราะห์ความผันแปรของไมโครแซทเทล
ไลท์ดี เอ็นเอที่ต้าแหน่งต่าง ๆ โดยใช้ไมโครแซทเทลไลท์      
ไพรเมอร์ที่คัดเลือกจากการ cross specific amplification 
จากปลาในสกุลใกล้เคียง เช่นปลานิล และปลาหมอเทศ 
จ้านวนทั งหมด 22 ไพรเมอร์ ตาม Bezault et al., (2012) 
ทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมในปฏิกิริยาพีซีอาร์ของแต่ละ  
ไพรเมอร์ และท้าการคัดเลือกไพรเมอร์ที่เหมาะสมที่ให้ผลผลิต   
พีซีอาร์แสดงลักษณะเป็นโพลีมอร์ฟริค (polymorphism) ได้

ทั งหมดจ้านวน 5 ไพรเมอร์ตามตารางที่ 2 
            ท้ าการเพิ่ มปริมาณดี เอ็น เอแบบโพลี เมอเรส 
(Polymerase Chain Reaction, PCR) โดยในปฏิกิริยา      
พีซอีาร์ (5 µl) 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 
หลังจากนั นน้าไปใส่ในเครื่องพีซีอาร์โดยก้าหนดโปรแกรมดังนี  
ขั นตอนที่ 1 denaturation ที่อุณหภูมิ 94 °C เป็นเวลา 3 
นาที แล้วตามด้วยขั นตอนที่ 2 denaturation ที่อุณหภูมิ 94 
°C เป็นเวลา 30 วินาที, อุณหภูมิในการ annealing (ตารางที่ 
1) เป็นเวลา 30 วินาที, extension ที่อุณหภูมิ 72 °C เป็น
เวลา 30 วินาที ท้าซ ้าขั นตอนที่  2 จ้านวน 35 รอบ และ
ขั นตอนที่ 3 final extension ที่อุณหภูมิ 72 °C เป็นเวลา 1 
นาที เมื่อเสร็จสิ นปฏิกิริยาเติม loading dye (99% 
formamide, 10mM NaOH, 0.1% bormophenol blue, 
0.1% Xylene cyanol FF) ปริมาตร 5 µl ลงในผลผลิต     
พีซีอาร์และน้าไปแยกขนาดดีเอ็นเอด้วยเทคนิคอิเล็คโตรโฟรร   
เรซีสบน 8% w/v acrylamide gel ในบัฟรเฟรอร์ 1X TBE (90 
mM Tris, pH 8.3, 90 mM boric acid, 0.1 mM EDTA) โดย
ใช้ sequenceing gel apparatus (Biorad, USA) ขนาด 
30x40 เซนติเมตร ที่ระดับกระแสไฟรฟร้า 50 วัตต์ เป็นเวลา
ประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง ย้อมเจลด้วยสารเรืองแสงฟรลูออเรส
เซนต์ (Cyber Gold®) เป็นเวลา 20 นาที และอ่านขนาดดี
เอ็นเอผ่านเครื่องอ่านเจล (Module Firewire Camera 
Argus®X1 Version 5, Biostep) โดยเปรียบเทียบกับ
เครื่องหมายดีเอ็นเอมาตรฐาน (10 bp DNA ladder; 
Invitrogen) 
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ตารางที่ 2  แสดงรายละเอียดของไพรเมอร์ Genbank accession no. ล้าดับนิวคลีโอไทด์ของคู่ไพรเมอร์ โครงสร้างของ      
ไมโครแซทเทลไลท์ ขนาดของไมโครแซทเทลไลท์ และอุณหภูมิที่ใช้ในการ annealing ในปฏิกิริยาพีซีอาร์ ที่
คัดเลือกมาใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างปลาหมอสีคางด้า 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
            น้าข้อมูลขนาดดีเอ็นเอของไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็น
เอ มาวิเคราะห์เพื่อประเมินโครงสร้างทางพันธุกรรม และ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาหมอคางด้า
ที่แพร่กระจายในประเทศไทย ดังนี  
1. ประเมินโครงสร้างทางพันธุกรรม ได้แก ่
            1.1 ทดสอบโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากร 
และการแบ่งออกเป็นประชากรย่อยจาก ค่าสัมประสิทธิ์เอฟร 
(F-coefficient: Fst, Fis และ Fit) (Wright, 1978) โดยการ
ประมาณค่าตาม Weir and Cockerham (1984) ด้วย
โปรแกรม FSTAT (Goudet, 1995, 2001) โดย  
                 Fst เป็ นค่ า แสดงความแตกต่ า ง ระหว่ า ง
พันธุกรรมระหว่างประชากรย่อย Wright (1978), Hartl and 
Clark (1997) และ Frankham et al. (2002) ระบุว่าค่า Fst 
ระหว่าง 0 ถึง 0.05 แสดงถึงความแตกต่างทางพันธุกรรมที่มี
น้อยมาก ค่า Fst 0.05 ถึง 0.15 แสดงถึงความแตกต่างทาง
พันธุกรรม ในระดับปานกลาง ค่า Fst มากกว่า 0.15 แสดงถึง

ความแตกต่างทางพันธุกรรมสูง และ ค่า Fst มากกว่า 0.25 
แสดงถึงความแตกต่างทางพันธุกรรมสูงมาก 
                 Fis เป็นค่าเฉลี่ยของสมาชิกที่เป็นเฮทเทอโรไซ
โกตที่มีจ้านวนต่้ากว่าที่คาดหวังเมื่อแต่ละประชากรย่อยอยู่ใน
ส ม ดุ ล ข อ ง ส ม ดุ ล ฮ า ร์ ดี -ไ ว น์ เ บิ ร์ ก  ( Hardy-Weinberg 
Equilibrium)  
                 Fit เป็นค่าเฉลี่ยของสมาชิกที่เป็นเฮทเทอโรไซ
โกตที่มีจ้านวนต่้ากว่าที่คาดหวัง เมื่อประชากรทั งหมดอยู่ใน
ส ม ดุ ล ข อ ง ส ม ดุ ล ฮ า ร์ ดี -ไ ว น์ เ บิ ร์ ก  ( Hardy-Weinberg 
Equilibrium)  
            1.2 ค้านวณค่า Genetic distance หรือระยะห่าง
ทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มประชากร ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดยใช้ค่าความแตกต่างของ
ความถี่อัลลิลตามมาตรฐานซึ่งดัดแปลงจากของ Roger’s 
distance โดย Wright (1978) หากมีค่ามากต่้าหมายถึง
ประชากรทั งสองมีความสัมพันธ์กันทางพันธุกรรม ในขณะที่ 
ค่าสูงแสดงถึงความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากร 

Locus ID Genbank 
accession no. 

ล าดับนิวคลีโอไทด์ของคู่ไพรเมอร์ 
Primer sequence(5’-3’) 

Structure Range 
(bp) 

Annealling 
Temperature (°C) 

UNH008 G31346 F: AGCGCCACTCTTTGTCC 
R: GCGGGTGATCTGCTGTC 

Perfect 196-236 50 

UNH132 G12285 F: ATATAAGAAACTGAGTCGGTGAGR: 
TGGAAATAGAGGGTGGGTGAG 

Perfect 100-134 54 

UNH154  G12306 F: ACGGAAACAGAAGTTACTR: 
TTCCTACTTGTCCACCT 

Perfect 98-176 45 

UNH159 G12311 F: TTGTTTTAGGAGCTTCTTTTGTCR: 
ATATTCATCTGGATTTGGCTCTAA 

Perfect 205-267 52 

UNH174  G12326 F: TGAAAAATGGAATTTGGR: 
TTAGATGAGATATGAAACTGC 

Perfect 146-187 47 
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            1.3 แสดงผลความสัมพันธ์ ในรูปแบบแผนภูมิ
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยวิธี unweighted pair-group 
with arithmetic mean (UPGMA) และแสดงค่าความเชื่อมั่น
ของความสัมพันธ์โดยการค้านวณสัดส่วนการท้าซ ้าด้วยวิธี 
bootstrapping จ้ า น วน  1 , 0 0 0  ครั ง ต า ม วิ ธี ก า ร ข อ ง 
Felsenstein (1985) โดยใช้โปรแกรม Tool for Population 
Genetic Analysis หรือ TFPGA (Miller, 1997) และ วิธี 
multidimension scale (MDS) และแสดงค่าระดับความ
ถูกต้องของการจัดกลุ่ม (goodness-of-fit) ด้วยค่า stress ซึ่ง
มีค่าระหว่าง 0.20-0.00 ซึ่งหมายถึงความถูกต้องของการจัด
กลุ่ ม ในระดับต่้ า  (poor)  จนถึ ง ระดับดีที่ สุ ด  (perfect) 
(Kruskal, 1964) ท้าการวิเคราะห์ MDS โดยใช้โปรแกรม
ส้าเร็จรูป Primer 6 และหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่าง
ทางพันธุกรรมดัดแปลงจากของ Roger’s distance โดย 
Wright (1978) กับระยะทางระหว่างพื นที่เก็บตัวอย่างโดย
วิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบแมนเทล (Mantel test) เพื่อ
ประเมินรูปแบบการกระจายของตัวอย่างประชากรที่ศึกษาโดย
ใช้โปรแกรม Tool for Population Genetic Analysis หรือ 
TFPGA (Miller, 1997) 
            1.4 ความถี่อัลลิล (allele frequency) ในแต่ละ
ต้าแหน่งของประชากร หรืออัตราส่วนอัลลิลชนิดหนึ่งต่อ
จ้านวนอัลลิลทั งหมดที่พบในประชากรนั นๆ โดยใช้โปรแกรม 
FSTAT (Goudet, 1995, 2001) และทดสอบความแตกต่าง
ของความถี่อัลลิลระหว่างประชากร (genic differentiations) 
โดยการประมาณค่า exact test ตามวิธีของ Guo and 
Thompson (1992) ในโปรแกรม GENEPOP Version 3.3 
(Raymond and Rousset, 1995) และปรับระดับความน่าจะ
เป็น (p-value) ส้าหรับการใช้ข้อมูลชุดเดิมวิเคราะห์ซ ้าหลาย
ครั ง (multiple test) ด้วยวิธี Bonferroni correction (Rice, 
1989)  
2. ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมประชากร ได้แก่  
            2.1 จ้านวนอัลลิล เฉลี่ ยต่อต้าแหน่ง (average 
number of allele per locus: A) คือ จ้านวนอัลลิลเฉลี่ยที่
พบต่อจ้านวนต้าแหน่งของยีนทั งหมด โดยใช้โปรแกรม FSTAT 
(Goudet, 1995, 2001) 
            2.2 ค่า allelic richness (Ar) หรือจ้านวนอัลลิลต่อ
ต้าแหน่งที่ค้านวณโดยปรับตามจ้านวนตัวอย่างที่เท่ากันในทุก
ประชากร มีการปรับค่าด้วยจ้านวนตัวอย่างที่น้อยที่สุดใน

ประชากร ด้วยโปรแกรม FSTAT (Goudet, 1995, 2001) 
นับเป็นค่าที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบความหลากหลาย
ของอลัลิลในประชากรที่มีตัวอย่างไม่เท่ากัน  
            2.3 ค่าเฮทเทอโรไซโกซิตี (heterozygosity) เป็น
สัดส่วนของสมาชิกซึ่งเป็นเฮทเทอโรไซโกต ต่อยีน 1 ต้าแหน่ง 
ซึ่งวิ เคราะห์เป็น 2 ค่า คือค่าสัดส่วนของตัวอย่างที่ เป็น        
เฮทเทอโรไซโกตเฉลี่ยต่อต้าแหน่ง ที่ค้านวณจากข้อมูลจริงหรือ
ค่ า เ ฉ ลี่ ย ค่ า สั ง เ ก ต เ ฮ ต เ ท อ โ ร ไ ซ โ ก ซิ ตี  ( observed 
heterozygosity: Ho) และค่าคาดหมายซึ่งค้านวณทางอ้อม
จ า ก ส ภ า พ ส ม ดุ ล ฮ า ร์ ดี  - ไ ว น์ เ บิ ร์ ก  ( expected 
heterozygosity: He) โดยใช้โปรแกรม Tool for 
Population Genetic Analysis หรือ TFPGA (Miller, 1997) 
            2.4 ทดสอบความเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ดี -ไวน์
เบิร์ก (Hardy-Weinberg Equilibrium) โดยการประเมินค่า 
exact p - value ด้วยวิธี markov chain ตามวิธีของ Guo 
and Thomson (1992) ด้วยโปรแกรม GENEPOP Version 
3.3 (Raymond and Rousset, 1995) และปรับระดับความ
น่าจะเป็น  (p - value) ส้าหรับการใช้ข้อมูลชุดเดิมวิเคราะห์
ซ ้าหลายครั ง (multiple test) ด้วยวิธี Bonferroni 
correction (Rice, 1989)  
            2.5 ประมาณขนาดประชากรสืบพันธุ์ (effective 
population size, Ne) หรือสมาชิกของประชากรบางส่วนที่
สามารถสืบพันธุ์ได้และส่งต่ออัลลิลไปยังรุ่นถัดไปได้ โดยวิธี 
linkage/gametic disequilibrium (Hill et al., 1981) โดย
ใช้โปรแกรม NeEstimator (Peel et al., 2004).  
            2.6 วิเคราะห์หลักฐานของการเกิดปรากฏการณ์คอ
ขวด (Bottleneck) หรือปรากฏการณ์ ที่ขนาดประชากรลดลง
อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั น เช่น 1 ชั่วรุ่น หรือไม่กี่ชั่วรุ่น โดย
เหตุการณ์นี จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความถี่ อัลลิ
ลในกลุ่มประชากรอย่างรวดเร็ว หรืออาจท้าให้เกิดการขาด
หายไปของอัลลิล ส่งผลให้ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ลดลง โดยใช้ Two Phase Model (T.P.M) โดยใช้ Wilcoxon 
ในโปรแกรม BOTTLENECK version 1.2.02 (Piry et al., 
1999) 
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ผลการศึกษา 

            ผลการวิเคราะห์ความผันแปรไมโครแซทเทลไลท์
จ้านวน 5 ต้าแหน่งได้แก่ UNH008, UNH132, UNH154, 
UNH159 และ UNH174 กับตัวอย่างประชากรปลาหมอสีคาง
ด้าที่แพร่กระจายในประเทศไทยรวม 5 จังหวัด พบว่า 
1. โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลาหมอสีคางด า 
            ผลการวิเคราะห์ค่าประมาณสัมประสิทธิ์เอฟร (F-
coefficient) จากความผันแปรของไมโคร แซทเทลไลท์ดีเอ็น
เอของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างจากทั ง 5 ประชากรมี
ค่าประมาณสัมประสิทธิ์ Fst หรือ theta (θ) มีนัยส้าคัญและมี
ค่าสูง คือ θ=0.3437 (95%Cl: 0.2356-0.4517) ซึ่งระบุถึง
การแบ่งเป็นประชากรย่อยหรือมีความแตกต่างทางพันธุกรรม

ระหว่างประชากรมาก โดยพบว่า ความแตกต่างทางพันธุกรรม 
Modified Roger’s distance (Wright, 1978) มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.3526-0.7301 โดยประชากรจากคลองขุดยี่สาร 
( Yeesan)  แ ล ะ ค ล อ ง ยี่ ส า ร เ ก่ า  ( Yeesan1)  จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม มีความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมมากที่สุด โดยมี
ค่าระยะห่างทางพันธุกรรมเท่ากับ 0.3526 ในขณะที่ปลาหมอ
สีคางด้าที่พบที่จังหวัดระยอง (PraS) และประชากรจากจังหวัด
เพชรบุรี (Petch) มีความแตกต่างทางพันธุกรรมสูงสุด โดยมี
ค่าระยะห่างทางพันธุกรรมเท่ากับ 0.7301 (ตารางที่ 3)  

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ประชากรปลาหมอสีคางด้าที่ได้จากจังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ชุมพร 
ประจวบคีรีขันธ์ และระยอง โดยใช้ค่าระยะห่างทางพันธุกรรม Modified Roger’s distance (Wright, 1978) 

Yeesan Yeesan1 Petch FarmSMSK PraS Sawee PraJ 
Yeesan 0 
Yeesan1 0.3526 0 
Petch 0.4591 0.5513 0 
FarmSMSK 0.5913 0.5661 0.6077 0 
PraS 0.6423 0.6430 0.7301 0.5660 0 
Sawee 0.5499 0.5506 0.6280 0.5550 0.5839 0 
PraJ 0.5147 0.4850 0.5763 0.5455 0.5874 0.4556 0 

            โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลาหมอสี
คางด้าแสดงการจัดกลุ่มความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมของกลุ่ม
ประชากรโดยวิธีสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วย
วิธี unweighted pair-group with arithmetic mean 
(UPGMA) จากค่าระยะห่างทางพันธุกรรมดัดแปลงจากของ 
Roger’s distance โดย Wright (1978) แบ่งกลุ่มประชากร
ปลาหมอสีคางด้าที่แพร่กระจายในประเทศไทยออกเป็น 3 
กลุ่มย่อยดังภาพที่  2 โดยกลุ่มที่  1 คือ Yeesan-Yeesan1-
Petch มีค่าระยะห่างทางพันธุกรรมเฉลี่ย 0.4666 กลุ่มที่ 2 
คือ PraJ-Sawee-FarmSMSK มีค่าระยะห่างทางพันธุกรรม
เฉลี่ย 0.5187 และกลุ่มที่ 3 คือ PraS มีค่าระยะห่างทาง
พันธุกรรมกับประชากรอื่นเฉลี่ย 0.6255 อย่างไรก็ตาม 
ภาพรวมโครงสร้างความสัมพันธ์ของประชากรตัวอย่างบาง
กลุ่มมีความเชื่อมั่นในระดับปานกลางถึงน้อยมาก โดยมีค่า 

bootstrap ระหว่าง 1.5% ถึง 63.2% โดยโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง PraS กับประชากรอื่นๆ ระหว่าง  PraJ 
กับ Sawee และระหว่าง Yeesan กับ Yeesan1 มีค่า 
bootstrap ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง  ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  2-D 
multidimensional scaling (MDS) แสดงผลการแบ่งกลุ่ม
ประชากรออกที่แตกต่างกันน้อยมาก โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
(PraS กับกลุ่มตัวอย่างประชากรอ่ืนๆ) ที่ระดับความแตกต่าง
ทางพันธุกรรมดัดแปลงจากของ Roger’s distance โดย 
Wright (1978) เฉลี่ย 0.57 และแบ่งเป็น 3 กลุ่ม (Yeesan-
Yeesan1-Petch, PraJ-Sawee-FarmSMSK และ PraS) ที่
ระดับความแตกต่างทางพันธุกรรมดัดแปลงจากของ Roger’s 
distance โดย Wright (1978) เฉลี่ย 0.56 โดยการจัดกลุ่มมี
ระดับความถูกต้องของการจัดกลุ่ มอยู่ ในระดับสูงมาก 
(stress=0.01) 
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          a.    b. 
 

ภาพที่ 3  การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมของกลุ่มประชากรปลาหมอคางด้าที่แพร่กระจายในประเทศไทย โดยวิธี 
a. unweighted pair-group with arithmetic mean (UPGMA) และวิธี b. multidimension scale (MDS) 
ค้านวนจากค่าระยะห่างทางพันธุกรรมซึ่งดัดแปลงจากของ Roger’s distance โดย Wright (1978) ตัวเลขที่
ปรากฏเหนือจุดตัดคือ     ค่า bootstrap values  

            ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างทางพันธุกรรม
ดัดแปลงจากของ Roger’s distance โดย Wright (1978) กับ
ระยะทางระหว่างพื นที่เก็บตัวอย่างมีค่าต่้า (r=0.32) และไม่มี

นัยส้าคัญ (z-score=2178.52; p=1.000) และกราฟรไม่ได้
แสดงการกระจายของกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ศึกษาที่เป็น
รูปแบบ (ภาพที่ 4) 

ภาพที่ 4  กราฟรแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างระยะห่างทางพันธุกรรมดัดแปลงจากของ Roger’s distance โดย 
Wright (1978) กับระยะทางระหว่างพื นที่เก็บตัวอย่าง 
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            ความถี่อัลลีลที่ปรากฎของปลาหมอสีคางด้าตัวอย่าง 
7 ประชากรในการศึกษาครั งนี  มี ขนาดอัลลีลที่พบส่วนใหญ่
ของทุกต้าแหน่งอยู่ในช่วงขนาดเดียวกัน ยกเว้น ตัวอย่างปลา
หมอสีคางด้าที่แพร่ระบาดที่แม่น ้าประแสร์ จ .ระยอง (PraS) 
พบความถี่อัลลีลที่แตกต่างไปจากแหล่งอื่น ๆ โดยพบว่า     
ไพร์เมอร์ UNH008 มีความถี่อัลลีลสูงที่ขนาดอัลลีล 200-206 
bp ในขณะที่ตัวอย่างประชากรอื่นๆมีความถี่อัลลีลสูงกว่าที่
ขนาดอัลลีล 212 - 236 ส่วนไพร์เมอร์ UNH132 UNH154 
UNH159 และ UNH174 ปลาหมอคางด้าจากจังหวัดระยองมี
ความถี่อัลลีลที่ขนาดอัลลีล 118 - 122 bp, 136 - 140 bp, 
222 - 224 bp และ 144 bp ตามล้าดับ ในขณะที่ตัวอย่าง
ปลาหมอสีคางด้าจากประชากรอื่น ๆ ไม่พบอัลลิลในช่วง
ดังกล่าว (ภาพที่ 5)  
 

            ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ประชากร
ปลาหมอสีคางด้าที่แพร่กระจายในประเทศไทย โดยการ
ค้านวณ genic differentiation (ตารางที่ 4) แสดงความ
แตกต่างของความถี่อัลลิลอย่างมีนัยส้าคัญในเกือบทุกคู่
ประชากร และส่วนใหญ่สอดคล้องกับค่าระยะห่างทาง
พันธุกรรม (Modified Roger’s distance (Wright, 1978)) 
และการจัดกลุ่มโครงสร้างประชากรแบบ UPGMA และ MDS 
ข้างต้น เช่น ตัวอย่างประชากร PraS มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญกับทุกคู่ประชากรศึกษาในทุกต้าแหน่งไมโครแซทเทล
ไลท์ที่ทดสอบ (100%) กลุ่ม Yeesan - Yeesan1 - Petch มี
ความแตกต่างกัน 7 จาก 13 คู่ทดสอบ (53.85%) เป็นต้น แต่
พบความคล้ า ยคลึ งกั นน้ อยมากในกลุ่ ม  PraJ-Sawee-
FarmSMSK โดยพบความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ 14 จาก 
15 คู่ทดสอบ (93.33%) 

ภาพที่ 5  ความถี่อัลลิลของไมโครแซทเทลไลท์ต้าแหน่ง UNH008, UNH132, UNH154, UNH159 และ UNH174 ของ
ประชากรปลาหมอสีที่แพร่กระจายในพื นที่ต่าง ๆ ของไทย (a.Yisan, b.Yisan1, c.Petch, d.FarmSMSK, 
e.Pras, f.Sawee, และ g.PraJ) 

หมายเหตุ  N/A วิเคราะห์ไม่ได้ 
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ตารางที่ 4 ค่า p - value แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ประชากรปลาหมอสีคางด้าที่แพร่กระจาย ใน      
ประเทศไทย โดยการค้านวณ genic differentiation (Dememorization: 1000, Iterations per batch: 1000)  

UNH008 UNH132 UNH154 UNH159 UHN174 
Yeesan & Yeesan1 0.0245 *** *** 0.5971 1.0000 
Yeesan & Petch 0.7535 *** 0.1326 *** N/A 
Yeesan & FarmSMSK *** *** *** *** *** 
Yeesan & PraS *** *** *** *** *** 
Yeesan & Sawee 0.0479 *** *** *** *** 
Yeesan & PraJ *** *** *** *** *** 

Yeesan1 & Petch 0.0240 *** *** *** N/A 
Yeesan1 & FarmSMSK *** *** 0.0123 *** *** 
Yeesan1 & PraS *** *** *** *** *** 
Yeesan1 & Sawee *** *** *** 0.0163 *** 
Yeesan1 & PraJ *** 0.0894 *** *** *** 

Petch & FarmSMSK *** *** *** *** N/A 
Petch & PraS *** *** *** *** N/A 
Petch & Sawee 0.0117 *** *** *** N/A 
Petch & PraJ *** *** *** *** N/A 

FarmSMSK & PraS *** *** *** *** N/A 
FarmSMSK & Sawee *** *** *** *** *** 
FarmSMSK & PraJ *** *** *** *** *** 

PraS & Sawee *** *** *** *** *** 
PraS & PraJ *** *** *** *** *** 

Sawee & PraJ *** *** *** 0.0312 *** 
หมายเหตุ *** แสดงถงึ ระดับคา่ p - value ที่มีความแตกต่างอย่างมนีัยสา้คัญภายหลังจากการปรับปรบัระดับความน่าจะเป็น 
(p - value) ส้าหรับการใช้ข้อมูลชุดเดิมวิเคราะห์ซ ้าหลายครั ง (multiple test) ด้วยวธิี Bonferroni correction (Rice, 1989),  
N/A วิเคราะห์ไมไ่ด ้

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลา      
หมอสีคางด า  
            ความหลากหลายทางพันธุกรรมของตัวอย่างปลา
หมอสีคางด้าในแต่ละประชากรย่อย ได้แก่ จ้านวนอัลลิลเฉลี่ย
ต่อต้าแหน่ง (average number of allelic per locus: A), 
จ้านวนอัลลิลต่อต้าแหน่งที่ค้านวณโดยปรับตามจ้านวน
ตัวอย่างที่น้อยที่สุดในประชากร (allelic richness: Ar) ค่า
สังเกตเฮตเทอโรไซโกซิตี (observed heterozygosity: Ho) 
และขนาดประชากรสืบพันธุ์ (Effective population size: 
Ne) พบว่ามีค่าต่้าในทุกประชากร (ตารางที่ 5) ซึ่งประชากร
ปลาหมอสีคางด้าที่แพร่กระจายที่อุทยานสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ (PraJ) มีความหลากหลายทาง

พันธุกรรมสูงที่สุด รายละเอียดความหลากหลายทาง
พันธุกรรม พบว่า จ้านวนอัลลิลเฉลี่ยต่อต้าแหน่งมีค่ามีต่้ามาก 
ระหว่าง 2.75-5.2 อัลลิลต่อต้าแหน่ง โดยพบค่าสูงสุดใน
ประชากร PraJ และต่้าสุดในประชากร Petch ค่าสังเกต เฮต
เทอโรไซโกซิตี มีค่าระหว่าง 0.1000 - 0.3813 โดยพบ
ค่าสู งสุดใน PraJ และต่้ าสุดใน FarmSMSK ค่า  allele 
richness มีค่าต่้าเช่นกัน โดยที่ค่าอยู่ระหว่าง 1.29 (Petch) 
และ 1.69 (PraJ) ขนาดประชากรสืบพันธุ์มีขนาดเล็ก โดยมี
ค่ า เฉลี่ ยตั งแต่  1.3 -34.2 และพบว่ าประชากรที่พบ
แพร่กระจายในอุทยานบึงบัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (PraJ) 
มีขนาดประชากรสืบพันธุ์ ใหญ่ที่สุด เท่ากับ 34.2 และ
ประชากรที่พบในแม่น ้าประแสร์ จังหวัดระยอง (PraS)  
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มีขนาดประชากรสืบพันธุ์เล็กที่สุด เท่ากับ 1.3 (ตารางที่ 5) 
การทดสอบการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ดี - ไวน์เบิร์ก พบว่าทุก
ประชากรมีการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร ดี - ไวน เบิร กใน
ลักษณะที่มีค่าเฮทเทอโรไซโกซิตีต่้ากว่าที่คาดหมายอย่างมีนัย

ล้าคัญ และสอดคล้องกับค่า Fis ซึ่งมีค่าเป็นบวกทุกประชากร   
(และไม่พบหลักฐานของการเกิดปรากฏการณ์คอขวด 
(Bottleneck event) ในตัวอย่างทุกประชากรปลาหมอสี   
คางด้าที่ศึกษา (ตารางที่ 6)  

ตารางที่ 5 จ้านวนตัวอย่างเฉลี่ยในแต่ละประชากร (N) จ้านวนอัลลิลเฉลี่ยต่อต้าแหน่ง (A) ค่า Allelic Richness (Ar) ค่าเฉลี่ย
ค่าสังเกตเฮตเทอโรไซโกซิตี (Ho) และค่าคาดหมาย (He) ค่าสัมประสิทธิ์เอฟร (Fis) และขนาดประชากรสืบพันธุ์ 
(Ne) ของปลาหมอสีคางด้าที่แพร่กระจายในประเทศไทย 

หมายเหตุ ∞ คือค่ามีความคลาดเคลื่อนสูง (interpret with caution) 

ตารางที่ 6  ค่า P value แสดงผลการทดสอบสมดุลฮารดี-ไวนเบิรก (Dememorization: 1000, Iterations per batch : 
1000) และผลการทดสอบการเกิดปรากฏการณ์คอขวด (Bottleneck event) ในแต่ละประชากรย่อยของปลา
หมอคางด้าที่แพร่กระจายในประเทศไทย  

หมายเหตุ *** แสดงถึง ระดับค่า p-value ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญภายหลังจากการปรับปรับระดับความน่าจะเป็น 
(p-value) ส้าหรับการใช้ข้อมูลชุดเดิมวิเคราะห์ซ ้าหลายครั ง (multiple test) ด้วยวิธี Bonferroni correction (Rice, 1989),  
N/A วิเคราะห์ไม่ได้ 

Population N A Ar Heterozygosity Fis effective population size 
mean + SD He Ho Ne approx.95% 

Yeesan 23 5 ± 3.08 1.64 0.5289 0.2207 0.589 15.5 8.6-40.6 

Yeesan1 22 4.6 ± 2.19 1.66 0.5309 0.1890 0.652 5.6 3.1-13.0 

Petch 25 2.75 ± 0.96 1.29 0.2887 0.1243 0.580 inf inf 

FarmSMSK 30 4.6 ± 1.82 1.59 0.1667 0.1000 0.556 3.5 2.4-5.2 

PraS 32 4.2 ± 1.30 1.68 0.6529 0.3099 0.535 1.3 1.0-1.8 

Sawee 35 4.4 ± 2.19 1.65 0.6106 0.2318 0.628 inf inf 

PraJ 32 5.2 ± 1.64 1.69 0.6926 0.3813 0.457 34.2 12.3-inf 

AllPopn 12,4 11.83 0.8303 0.2591 0.689 26.5 23-30.8 

Population UNH008 UNH132 UNH154 UNH159 UNH159 BOTTLENECK event 
Yeesan   *** *** 0.085 *** 0.0244 0.1563 
Yeesan1  *** 0.0292 *** *** N/A 0.1875 
Petch  0.0353 N/A N/A *** N/A 0.1250 
FarmSMSK  *** *** *** *** *** 0.8125 
PraS  *** 0.0450 *** *** *** 0.6250 
Sawee  *** *** *** *** *** 0.8125 
PraJ  *** *** *** 0.0771 *** 0.6250 
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากร 
          ความหลากหลายของตัวอย่างประชากรปลาหมอสี 
คางด้าที่รวบรวมจากแหล่งน ้าธรรมชาติ 6 แหล่งและฟราร์มเลี ยง
สัตว์น ้า 1 แห่งในพื นที่ 5 จังหวัด คือ สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และระยอง โดยประเมินจากความผัน
แปรของเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ พบว่ามีค่า
ต่้า (A=2.75 - 5, Ar=1.29 - 1.69, Ho = 0.1000 -0.3813, 
He = 0.1667 - 0.6926, Ne = 1.3 - 34.2) เมื่อเปรียบเทียบ
กับประชากรธรรมชาติที่มีรายงานการศึกษาในทะเลสาบ 5 
แห่ง (Grand - Lahou, Layo, Adiake, Ayame and 
Ketesso) ในแอฟรริกาตะวันตกด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมไมโค
รแซทเทลไลท์ (A = 7 - 15.6, Ho = 0.393 -0.479, He = 
0.533 - 0.618) (Yoboue et al., 2014) อย่างไรก็ตาม หาก
ประเมินในภาพรวม (metapopulation) จะพบว่ามีความ
หลากหลายที่ใกล้เคียงประชากรธรรมชาติแอฟรริกาตะวันตก    
(A = 12.4, Ar = 11.83, Ho = 0.2591, He = 0.8303,      
Ne = 23 - 30.8)   
          ความหลากหลายทางพันธุกรรมของชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่
รุกรานที่ประเมินโดยเครื่องหมายพันธุกรรมที่ไม่เก่ียวข้องกับยีน 
(neutal markers) เช่น ไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ เป็นต้น มี
รายงานผลที่แตกต่างกันตั งแต่ความหลากหลายต่้ามาก (Gaskin 
et al., 2012, Valiente et al., 2010)  จนถึงมีค่าสูง (Kolbe 
et al., 2004)  Roman and Darling (2007) รวบรวมรายงาน
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์น ้าต่างถ่ิน
จ้านวน 44 ประชากร และพบว่ามีเพียง 16 ประชากร (37%) 
เท่านั นที่มีการลดลงของความหลากหลายทางพันธุกรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับประชากรธรรมชาติ ส่วนที่ เหลืออีก 28 
ประชากรมีค่าความหลากหลายทางพันธุกรรม ไม่ต่างจาก
ประชากรธรรมขาติ อย่างไรก็ตาม ค่าความหลากหลายของ
ประชากรสัตว์น ้าต่างถ่ินจะมากหรือน้อยขึ นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ 
ปริมาณสัตว์น ้าต่างถ่ินที่น้าเข้า และจ้านวนครั งของสัตว์น ้าต่าง
ถ่ินที่น้าเข้ามาในประเทศ (Drake et al., 2005) ส้าหรับกรณี
ปลาหมอสีคางด้าในประเทศไทยไม่มีข้อมูลประวัติน้าเข้าที่
ชัดเจน มีเพียงรายงานของส่วนตรวจการค้าสัตว์น ้า ส้านัก
บริหารจัดการด้านการประมง ว่ามีการขออนุญาตน้าเข้าปลา
หมอสีคางด้าจากประเทศกานา เมื่อปี 2549 และในปี 2553 ได้
น้าเข้าจ้านวน 2,000 ตัว อย่างไรก็ตาม กรมประมงได้เริ่มมีการ
ควบคุมการน้าเ ข้าสัตว์น ้ าต่างถ่ินประมาณปี 2539 โดย

ค้ า แ น ะน้ า ข อ งค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร ะ ดั บ ส ถ า บั น ว่ า ด้ ว ย           
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ( Institutional Biosafety 
Committee: IBC) ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการ
ด้านความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพ จึงอาจมี
การน้าเข้าก่อนหน้านี  หรืออาจมีการปะปนกับการน้าเข้าสัตว์น ้า
ชนิดอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันได้เนื่องจากปลาในกลุ่มปลานิล 
(tilapiine cichlids) มีลักษณะภายนอกที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
โดยเฉพาะในวัยอ่อนและลูกปลาขนาดเล็ก ดังนั น ค่าความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของปลาหมอสีคางด้าในประเทศไทย 
(metapopulation) ที่ไม่แตกต่างจากประชากรธรรมชาติใน
แอฟรริกาตะวันตกจึงเป็นไปได้ทั งสองปัจจัย  ส่วนประชากรย่อย
ทั ง 5 จังหวัดที่มีค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมต่้าน่าจะเกิด
จากจ้านวนปลาหมอคางด้าที่ ถูกน้าเข้าไปในแต่ละพื นที่ มี       
ไมม่ากนัก (Ne=1.3-34.2) 
             โครงสร้างประชากรปลาหมอสีคางด้าตัวอย่างจาก 5 
จังหวัด ประเมินจากการวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรม
ดัดแปลงจากของ Roger’s distance โดย Wright (1978) 
แม้ว่าจะมีความชัดเจนในการแบ่งประชากรย่อย (θ=0.3437) 
แต่ผลการวิเคราะห์การจัดล้าดับความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมเชิง
วิวัฒนาการ (hierarchical property of clusters) หรือการ
ระบุแหล่งก้าเนิดของประชากรด้วยวิธี UPGMA ไม่สามารถ
ยืนยันได้อย่างมีนัยส้าคัญ (bootstrap=1.5-63.2%) อย่างไรก็
ตามผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มโดยวิธี MDS ซึ่งนิยมใช้ในกรณี
ที่ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของประชากรย่อยไม่ชัดเจน 
(Silva et al., 2014) สามารถจัดกลุ่มประชากรปลาหมอสีคาง
ด้าออกเป็น 2 หรือ 3 กลุ่ม โดยที่กลุ่มภาคตะวันออก (PraS) 
แยกออกจากกลุ่มอื่น ๆ อย่างชัดเจน ส่วนกลุ่มภาคกลาง 
(Yeesan - Yeesan1 - Petch) และกลุ่มภาคใต้ (PraJ –
Sawee - FarmSMSK) ไม่แตกต่างกันมากนัก และมีความ
แตกต่างทางพันธุกรรมเฉลี่ยระดับปานกลาง (Modified 
Roger’s distance = 0.56) อย่างไรก็ตาม ประชากรที่ถูกจัด
อยู่ ในกลุ่มเดียวกันยังมีความแตกต่างของความถ่ีอัลลิล 
ประกอบกับไม่มีความสัมพันธ์เชิงพื นที่ระหว่างประชากรย่อย 
และมีค่าความหลากหลายทางพันธุกรรมต่้า จึงมีความเป็นไปได้
ว่ากลไกการแพร่กระจายของปลาหมอสีคางด้าที่แพร่ระบาดไป
ยังจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งอยู่ห่างออกไปเช่น ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ 
แ ล ะ  ชุ ม พ ร  น่ า จ ะ เ กิ ด จ า ก ก า ร ก ร ะ ท้ า ข อ ง ม นุ ษ ย์ 
(anthropogenic process) มากกว่าการแพร่กระจาย เอง  

วิจารณ์ผล 
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ตามธรรมชาติ ซึ่งอาจจะโดยตั งใจน้าไปทดลองเพาะเลี ยงแล้ว
หลุดรอดลงแหล่งน ้าธรรมชาติ หรือติดไปกับพันธุ์สัตว์น ้าอื่น
โดยไม่ตั งใจ และความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรแต่
ละจังหวัดน่าจะเป็นจากกลไกของจีเนติกดริฟรท์ (genetic 
drift) หรือความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง (sampling 
error) ซึ่งเกิดปลาที่น้าไปปล่อยในพื นที่ใหม่มีจ้านวนน้อย และ
ขาดการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมระหว่างประชากร (gene flow) 
เรียกปรากฏการณ์นี ว่ า ปรากฏการณ์ผู้ก่อตั ง ( founder 
effect)  และผลการทดสอบไม่พบปรากฏการณ์คอขวด 
(bottleneck event) ในทุกประชากรช่วยยืนยันสมมุติฐาน
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผลความแตกต่างของประชากร
โดยเฉพาะระหว่างประชากรกลุ่มภาคตะวันออก (PraS) ท้าให้
ยังไม่สามารถตัดประเด็นเรื่องการน้าเข้ามาคนละครั งกับ
ประชากรกลุ่มอื่นๆ (multiple introduction) ออกได้ 
            ส้าหรับแหล่งก้าเนิดของการแพร่กระจายปลาหมอ  
สีคางด้าในประเทศไทยนั น ผลการศึกษาครั งนี ยังไม่สามารถ
ระบุได้เนื่องจากการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมไม่มีนัยส้าคัญ ประกอบกับขาดตัวอย่างปลาหมอสี
คางด้าที่น้าเข้ามาจากประเทศกานาซึ่งจะเป็นประชากรอ้างอิง
เนื่องจากในช่วงเวลาที่ศึกษาได้รับแจ้งจากผู้น้าเข้าว่าได้ท้าลาย
ปลาทั งหมดไปแล้วหลังจากการทดลองเพาะเลี ยงไม่ประสบ
ความส้าเร็จ ท้าให้การพิสูจน์แหล่งก้าเนิดเป็นไปได้ยากมากขึ น 
การศึกษาเพื่อทดสอบประวัติการน้าเข้าและแหล่งก้าเนิดของ
ประชากรปลาหมอสีคางด้าในประเทศไทยอาจท้าได้โดยใช้
เครื่องหมายพันธุกรรมที่ใประสิทธิภาพและนิยมใช้ในการศึกษา
ด้านวิวัฒนาการ เช่น ต้าแหน่ง D-loop บนไมโตคอนเดรียล   
ดีเอ็นเอ (Muchadeyi et al., 2008; Lorenzo et al., 2015; 
Jiang et al., 2019) เป็นต้น 
 
พันธุปฏิทรรศน์และการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด าใน
ประเทศไทย 
            รายงานการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด้าใน
ประเทศไทยครั งแรกที่คลองยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อปี 
2555 และต่อมาพบพื นที่แพร่ระบาดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกัน
เช่น คลองยี่สารเก่า ฟราร์มเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม 
และพื นที่ที่ไกลออกไป เช่น แม่น ้าประแสร์ จังหวัดระยอง 
คลอ งส วี  จั ง ห วั ดชุ มพ ร  และอุ ท ยานบึ งบั ว  จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยจ้านวนปลาหมอสีคางด้าที่พบในแต่ละ

พื นที่มีจ้านวนมาก และพบว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอสี
คางด้าในแหล่งน ้าธรรมชาติที่มีเขตติดต่อกับชายฝั่งทะเลมีการ
เพิ่มปริมาณเพิ่มขึ นอย่างรวดเร็วจนจัดว่าเป็นสัตว์น ้าต่างถิ่นที่
รุกรานที่มีล้าดับความส้าคัญสูงอีกชนิดหนึ่ง 
            Estoup et al. (2016) อธิบายไว้ว่า การเกิดพันธุ
ปฏิทรรศน์ส้าหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานต้องมีองค์ประกอบ 
3 ป ระการ  คื อ  (1)  ชนิ ดพัน ธุ์ ต่ า ง ถิ่ นนั นจะต้ อ งผ่ าน
ปรากฏการณ์คอขวดที่ท้าให้ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ลดลง (2) จากนั น ประชากรที่ผ่านปรากฏการณ์คอขวดจะต้อง
รอดชีวิตจากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการมีความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมต่้า และ (3) ประชากรที่รอดชีวิตสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ กรณีปลาหมอสีคางด้าใน
ประเทศไทยไม่พบปรากฏการณ์คอขวดในตัวอย่างทุก
ประชากร ดังนั น การแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด้าจึง     
ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการเกิดพันธุปฏิทรรศน์แม้ว่าทุก
ประชากรที่แพร่ระบาดมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่
ระดับต่้าก็ตาม  และสันนิษฐานว่าความส้าเร็จในการจัดตั ง
ประชากรและการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด้าในประเทศ
ไทยน่าจะเกิดจากความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัว
ของปลาชนิดนี  เช่นเดียวกับ Kolar and Lodge (2001) และ 
Carvalho et al. (2014) กล่าวถึงความสามารถ ในการ
แข่งขันที่ช่วยให้สัตว์น ้าต่างถิ่นประสบความส้าเร็จ ในจัดตั ง
ประชากรและแพร่ระบาดในสิ่งแวดล้อมใหม่ ได้แก่ การแพร่
พันธุ์ที่เกิดขึ นบ่อยและเกือบตลอดปี (intense reproductive 
activity) พฤติกรรมการดูแลไข่และลูกปลา วัยอ่อนของพ่อแม่ 
(biparental care of eggs and larvae) และความสามารถ
ในการปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี (capability 
of adaptation to harsh ecological conditions) รวมถึง
นิสัยการกินอาหารได้หลายชนิดและรูปแบบ (opportunistic 
feeding behavior; Resende et al., 2008) นอกจากนี  
พฤติกรรมการแข่งขันที่ดี และการที่ไม่มีผู้ล่าหรือศัตรูของสัตว์
ชนิดนั นในระบบนิเวศก็เป็นเหตุผลให้สัตว์ต่างถิ่นชนิดนั นๆ 
สามารถ เจริญเติบ โตและเพิ่ มปริมาณได้ดี จนประสบ
ความส้าเร็จในการเพิ่มปริมาณในแหล่งน ้าใหม่ และกลายเป็น
สัตว์น ้าต่างถิ่นที่รุกรานในที่สุด (Allendorf and Lundquist, 
2003) 
 



ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563   
Volume 3 Number 4 October – December 2020 

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์ 26 

            ปลาหมอสีคางด้ามีความได้เปรียบสัตว์น ้าที่มีอยู่เดิม
ในพื นที่นั น ๆ และมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ส่งผลให้ประสบ
ความส้าเร็จในการจัดตั งประชากรและการแพร่ระบาดตามที่
กล่าวข้างต้น เช่น ปลาหมอสีคางด้าสามารถสืบพันธุ์ วางไข่   
ได้เร็ว ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ในเพศผู้มีขนาด 12.8 ซม. และ
เพศเมียขนาด 14.5 ซม. (Faunce, 2000) ในขณะที่รายงาน
การศึกษาในไทยโดยกองวิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืด (2562) 
พบว่า ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ในเพศเมียมีขนาดเพียง 6.2 ซม. 
เท่านั น และเพศเมียมีไข่เฉลี่ยประมาณ 496 ฟรอง รวมถึงการมี
พฤติกรรมการดูแลตัวอ่อน โดยพ่อปลาจะอมไข่ปลาที่ได้รับการ
ผสมแล้วไว้ในปาก (mouth brooding) ประมาณ 4 - 6 วัน 
จึงฟรักเป็นตัว (Eyeson, 1979) ท้าให้อัตราการรอดของลูกปลา
ค่อนข้างสูง และระยะเวลาฟรักไข่เฉลี่ย 14 วัน (6 - 22 วัน) 

สามารถผสมพันธุ์ทุก ๆ 22 วัน และวางไข่ได้ตลอดปี (Eyeson, 
1979; Trewavas, 1983) ความสามารถขยายจ้านวน
ประชากรได้เป็นสองเท่า (resilience) ภายในระยะเวลา 1.4 -
4.4 ปี (Froese et al., 2017) กินอาหารได้ทุกรูปแบบ ใน
ธรรมชาติกินพืช แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ กุ้ง ปู หอย 
ปลาและไข่ปลาเป็นอาหาร มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่
หลากหลายและความเค็มในช่วงกว้างได้ถึงมากกว่า 30 ส่วนใน
พันส่วน (ppt) อาศัยและสืบพันธุ์ได้ทั งในระบบนิเวศน ้าเค็ม น ้า
กร่อยจนถึงน ้าจืด (Trewavas, 1983) เป็นต้น ปัจจัยต่าง ๆ
เหล่านี  จึงเอื อต่อการขยายประชากรของปลาหมอสีคางด้าได้
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีอาหาร
อุดมสมบูรณ์ เช่น ในบ่อเลี ยงสัตว์น ้าของเกษตรกร 

ข้อเสนอแนะ 

            ผลศึกษาการแพร่กระจายของปลาหมอสีคางด้า      
ในประเทศไทย ชี ให้เห็นว่าความหลากหลายทางพันธุกรรม
อาจจะไม่สามารถใช้ท้านายโอกาสของการรุกรานในสิ่งมีชีวิต
ได้ ประชากรปลาหมอสีคางด้าที่แพร่กระจายในประเทศไทย    
มีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่้า และมีขนาดประชากร
สืบพันธุ์มีค่าต่้าในทุกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งชี ให้เห็นว่าการด้ารงอยู่
ของประชากรอยู่ในภาวะเสี่ยง แต่ในทางกลับกันประชากรปลา
หมอสีคางด้ากลับประสบความส้าเร็จในการแพร่กระจายพันธุ์
และกลายเป็นสัตว์น ้ าต่ างถิ่นที่ รุกรานในประเทศไทย         
การพิจารณาควบคุมการน้าเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจึงควรมี      
การพิจารณาด้าเนินการอย่างรอบคอบ ดังนี  
            1. การน้าเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่น แม้จะน้าเข้าเพียง
จ้านวนน้อย ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยจากการรุกราน 
ความสามารถในการปรับตัว ความทนทาน พฤติกรรม 
ชีววิทยาการกินอาหาร และชีววิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์
เหล่านั น มีส่วนส้าคัญต่อการแพร่กระจายอย่างมาก ดังนั นใน
กระบวนการพิจารณาการน้าเข้าสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น จึงควรจะต้อง
พิจารณาข้อมูลชีววิทยาและประวัติการรุกรานในพื นที่อื่น ๆ  

            2. กระบวนการควบคุมภายหลังการน้าเข้าเป็น
กระบวนการส้าคัญที่จะช่วยควบคุมการแพร่กระจายของชนิด
พันธุ์ต่างถิ่น จึงควรมีการเก็บตัวอย่างอ้างอิงของสัตว์น ้า         
ที่น้าเข้าเพื่อเปรียบเทียบประชากรหากเกิดการแพร่ระบาดใน
อนาคต รวมถึงจัดท้าทะเบียน การครอบครองและ/หรือ การ
น้าเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอื่น ความสะดวกในการติดตาม
ตรวจสอบการแพร่กระจาย และน้าไปสู่การบังคับใช้ทาง
กฎหมายในการลงโทษผู้ที่ท้าให้เกิดการหลุดรอดของสัตว์น ้า
ต่างถิ่นที่เป็นอันตรายลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ และปรับปรุงแนว
ทางการพิจารณาการชดใช้ค่าเสียหายในหลักการผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle: PPP) Rio 
Declaration on Environment and Development 1992 
(UNCED, 1992) 
            3. ควรมีการพัฒนาเทคนิคทางพันธุศาสตร์ในการ
ติดตามร่องรอยการแพร่กระจายของสัตว์ต่ า งถิ่นจาก
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถท้าได้โดยเทคนิค Environmental 
DNA หรือ eDNA ซึ่งจะช่วยให้ตรวจพบเพิ่มปริมาณที่ผิดปกติ
แต่เนิ่น ๆ เพื่อการควบคุม และก้าจัดได้ทันท่วงที 
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