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สามารถ เดชสถิตย*  ไพบูลย บุญลิปตานนท  พรจันทร ปนสุวรรณ และ สมศักดิ์ จิระวัทโธ 

ศูนยวจิัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ี 
 

บทคัดยอ 
 

การทดลองนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาของแถบสีของปลาการตูน
ลูกผสมระหวาง  ปลาการตูนเพอรคูลา(แม) X ปลาการตูนสมขาว(พอ) และ คูผสมสลับ  ปลาการตูนสมขาว
(แม) X ปลาการตูนเพอรคูลา(พอ) เปรียบเทียบกับพันธุพอแม ปลาการตูนเพอรคูลา และ ปลาการตูนสมขาว จับ
คูผสมปลาชุดการทดลองละ 4 คู พบวา ปลาทุกคูผสมพันธุวางไขไดเองตามธรรมชาติ อนุบาลและเล้ียงลูก
ปลาในระบบน้ําหมุนเวียน จนถึงอายุ 6 เดือน ผลปรากฏวา ปลาการตูนลูกผสมท้ังสองแบบมีการเจริญเติบโต 
พัฒนาการของแถบสี ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยเปนลักษณะรวมจากพอและแม คือมีการเจริญเติบโตเร็ว 
(SGR = 1.31 และ 1.33 %/วัน ตามลําดับ) และเสนสีดําขอบแถบขาวหนา (0.57 และ 0.78 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ) ไมแตกตางทางสถิติกับปลาการตูนเพอรคูลา (1.33 %/วัน และ 0.73 มิลลิเมตร) แตสูงกวาและ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับปลาการตูนสมขาว (1.23 %/วัน และ 0.23 มิลลิเมตร) ระยะเวลาในการ
พัฒนาแถบสีขาวจนครบท้ัง 3 แถบ และ ความสมบูรณของแถบขาวของปลาการตูนลูกผสมท้ัง 2 แบบ มีคา
ระหวางพอและแม โดยมีแถบขาวครบเม่ืออายุ  2 เดือน (ท้ัง 2 แบบ) และมีปลาท่ีแถบขาวครบสมบูรณ 62 
และ 81% ตามลําดับ ดีกวาปลาการตูนเพอรคูลา (6 เดือน 56%) แตตํ่ากวาปลาการตูนสมขาว (15 วัน 100%) 
สรุปไดวา การผสมขามชนิดระหวางปลาการตูนเพอรคูลาและปลาการตูนสมขาว ไมวาใชชนิดใดเปนแม 
ปลาลูกผสมไดรับการถายทอดลักษณะท่ีดีจากพอแม และมีศักยภาพสําหรับการเพาะพันธุเพื่อการคา  

 
คําสําคัญ: ปลาการตูนสมขาว ปลาการตูนเพอรคูลา ปลาการตูนลูกผสม การเจริญเติบโต แถบสี 
_______________________ 
*ผูรับผิดชอบ: ๑๔๑ ม.๖ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบ่ี ๘๑๐๐๐ โทร. ๐ ๗๕๖๖ ๒๐๖๐  
e-mail: detsathit@hotmail.com  
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Growth and White Stripe Development of Hybrid Clownfishes 

(Amphiprion percula (Lacepède, 1802) X A. ocellaris Cuvier, 1830) 
 

Samart Detsathit *   Paiboon Bunlipatanon   Phornjan Pinsuwan  and Somsak Jirawuttho 
Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 
 To study growth and white stripe development of hybrids between Amphiprion percula 

and A. ocellaris, intraspecific and interspecific crosses were carried out through artificial mating. 
Successful, natural spawning was achieved from every mating attempt (16 pairs, 4 for each treatment). 
Growth, white stripe development and some morphological characteristics were detailed and compared 
among hybrids (A. percula♀ X A. ocellaris♂ and A. ocellaris♀ X A. percula♂) and both parental 
species controls (A. percula X A. percula and A. ocellaris X A. ocellaris) under recirculation aquaculture 
system for 6 months. The morphological characteristics of hybrids appeared to be a combination of the 
traits of their parents and non-significant difference was found among the reciprocal hybrids. At the final, 
growth (SGR= 1.31 and 1.33%/day, respectively) and thickness of black-edge line of both the reciprocal 
hybrids (0.57 and 0.78 mm, respectively) were great as well as A. percula (1.33%/day and 0.73 mm; non-
significant) and significantly greater than A. ocellaris (1.23 %/day and 0.23 mm). The white stripe 
developing time (2 months) and perfect white stripe fish (62 and 81%, respectively) of hybrids were about 
intermediate between those of A. percula (6 months, 56%) and A. ocellaris (15 days, 100%). It was 
concluded that hybrids in both directions appear to have considerable potential for use in commercial 
aquaculture.  

 
Key words: clownfish Amphiprion ocellaris, percula clownfish Amphiprion percula, hybrid clownfish, 

growth, white stripe 
_______________________ 
* Corresponding author: 141 Moo 6 Saithai, Muang, Krabi 81000 Tel. 0 7566 2060 
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คํานํา 
  

ปลาการตูนสมขาวและปลาการตูนเพอรคูลาเปนปลาใน Family Pomacentridae (Damselfishes) 
Genus Amphiprion และ Subgenus Actinicola (Allen, 1991) ปลาสายพันธุมาตรฐานของท้ังสองชนิดนี้มี
ลักษณะสีภายนอกท่ีคลายคลึงกัน (ภาพท่ี 1) คือ ลําตัวมีสีสมเหลืองหรือสมแดง มีแถบสีขาวพาดขวางลําตัว 3 
แถบ บริเวณ หัว ลําตัว และโคนหาง มีเสนสีดําค่ันระหวางแถบสีขาวกับสีของลําตัว หากเปนปลาการตูนสม
ขาว เสนสีดําดังกลาวเปนเสนเล็กแคบ แตในปลาการตูนเพอรคูลาเสนหนากวา และอาจขยายกวางจนคลุมผิว
ลําตัวบางสวนหรือเกือบท้ังลําตัว (ไพบูลย และคณะ, 2547)  

ปลาการตูนสมขาวมีช่ือวิทยาศาสตรวา Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 แพรกระจายอยูใน
เขตมหาสมุทรอินเดยีตะวันออก และ มหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก ประกอบดวย ทะเลอนัดามัน หมูเกาะนิโคบา 
ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย ฟลิปปนส ไตหวัน และ หมูเกาะ
ริวกิวประเทศญ่ีปุน ในธรรมชาติอาศัยอยูกับดอกไมทะเลชนิด Stichodactyla gigantean S. mertensii และ 
Heteractis magnifica พบท่ีระดับความลึก 1-15 เมตร พบไดตามแนวชายฝง ลากูน แนวปะการัง หรือแนวหิน 
ครีบหลังมีกานครีบแข็ง 10-11 กาน (ปกติมี 11 กาน) และมีกานครีบออน 13-17 กาน (Allen, 1991; Fautin 
and Allen, 1992; Wilkerson, 1998) 

ปลาการตูนเพอรคูลามีช่ือวิทยาศาสตรวา Amphiprion percula (Lacepède, 1802) แพรกระจาย
อยูในควีนสแลนด และ เมลานีเซีย ประกอบดวย ทิศเหนือของเกรตแบริเออรรีฟ (Great Barrier Reef) ตอน
เหนือของนิวกินี นิวบริเทน หมูเกาะโซโลมอน และ วานูอาตู ในธรรมชาติอาศัยอยูกับดอกไมทะเลชนิด  
S. gigantean S. mertensii และ H. magnifica พบท่ีระดับความลึก 1-15 เมตร พบไดตามแนวชายฝง ลากูน 
แนวปะการังหรือแนวหิน ครีบหลังมีกานครีบแข็ง 9-10 กาน (ปกติมี 10 กาน) และมีกานครีบออน 14-17 
กาน (Allen, 1991; Fautin and Allen, 1992; Wilkerson, 1998) 

รายงานทางวิชาการเกี ่ยวกับการผสมขามชนิดของปลาการตูนมีนอยมาก สวนใหญเปน
ขอมูลจากนักเพาะเลี้ยงปลาทะเลและไมมีการตีพิมพเผยแพร สําหรับในประเทศไทยมีการศึกษาเบื้องตน
ในการผสมขามชนิดระหวางปลาทั้งสองชนิดนี้โดย สหภพ และพรรษา (2550) และประสบความสําเร็จ
ในการผสมขามชนิดระหวางแมปลาการตูนเพอรคูลากับพอปลาการตูนสมขาว โดยมีปลาวางไข 2 คู แตมี
ไขเพียงชุดเดียวที่ฟกเปนตัว มีปลาลูกผสมรอดชีวิต 9 ตัว ที่อายุ 25 วัน พบวาลูกปลามีแถบสีขาวครบ 3 
แถบ เมื่ออายุ 2 เดือน ในการศึกษาดังกลาวไมมีการวางไขของการจับคูระหวางแมปลาการตูนสมขาวกับ
พอปลาการตูนเพอรคูลา 

จากการสืบคนทางอินเตอรเน็ต มีขอมูลวา Joshi (2009a) ทําการผสมขามชนิดระหวาง แม
ปลาการตูนเพอรคูลาและพอปลาการตูนดํา แตปลาการตูนเพอรคูลาที่ใชเปนสายพันธุที่มีลําตัวสีดํา 
(Onyx percula) นักเพาะเลี้ยงในประเทศไทยนิยมเรียกวา แบล็คเพอรคูลา สวนปลาการตูนดํา เปนสาย
พันธุหนึ่งของปลาการตูนสมขาว มีชื่อสามัญวา Darwin black ocellaris ปลาลูกผสมที่ไดถูกตั้งชื่อโดยผู
เพาะพันธุวา Black Photon (Joshi, 2009b)  ซ่ึงมีลักษณะเดนคือ มีแถบสีขาวครบทั้งสามแถบอยางรวดเร็ว
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เชนเดียวกับปลาการตูนดํา (พอ) สวนลําตัวของลูกปลามีความหลากหลายของสี โดยมีสีดําผสมสีสม ซึ่ง
เปนสีผสมระหวางพอกับแม  

ปลาการตูนสมขาวและปลาการตูนเพอรคูลา (ภาพท่ี 2) เปนปลาสวยงามท่ีตลาดตองการสูง ใน
การเพาะพันธุพบวา ปลาท้ังสองชนิดนี้มีขอดีขอเสียตางกัน คือ ปลาการตูนสมขาวเปนปลาท่ีโตชาแตมีการ
พัฒนาของแถบสีขาวท่ีรวดเร็วและสมบูรณ ในทางกลับกัน ปลาการตูนเพอรคูลามีการเจริญเติบโตเร็วแต
แถบสีขาวพัฒนาชาหรือพัฒนาไดไมสมบูรณ การปรับปรุงพันธุปลาดวยการผสมขามชนิด (interspecific 
hybridization) มีวัตถุประสงคเพื่อรวมลักษณะที่ตองการจากปลา 2 ชนิดเขาไวดวยกัน (อุทัยรัตน, 2543) 
ดังนั ้นการผสมขามชนิดระหวางปลาสองชนิดนี ้อาจทําใหปลาลูกผสมที่ไดมีพัฒนาของแถบสีขาวท่ี
รวดเร็วเหมือนปลาการตูนสมขาว และมีการเจริญเติบโตรวดเร็วเหมือนปลาการตูนเพอรคูลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  ลักษณะภายนอกของปลาการตูน 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ปลาการตูนเพอรคูลา (ซาย) และปลาการตูนสมขาว (ขวา)  

 
วัตถุประสงค 

 
ศึกษาการเจริญเติบโต การพัฒนาของแถบสีขาว และลักษณะปรากฏบางประการของปลา

การตูนลูกผสม เปรียบเทียบกับปลาการตูนเพอรคูลาและปลาการตูนสมขาว 
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วิธีดําเนินการ 
 
1. แบบแผนการวิจัย 
 

วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD, completely randomized design) ใชลักษณะการจับคู
พอแมพันธุเปนทรีตเมนต ซ่ึงมี 4 รูปแบบ (แบบละ 4 คู) และ 4 ซํ้า ไดแก  

1) เพอรคูลา X เพอรคูลา เรียกรุนลูกวา ปลาการตูนเพอรคูลา 
2) สมขาว X สมขาว เรียกรุนลูกวา ปลาการตูนสมขาว 
3) เพอรคูลา(แม) X สมขาว(พอ) เรียกรุนลูกวา ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม 
4) สมขาว(แม) X เพอรคูลา(พอ)  เรียกรุนลูกวา ปลาการตูนสมขาวลูกผสม 

 
2. วิธีการทดลอง 
 

2.1. สถานท่ีทําการทดลอง 
การทดลองคร้ังนี้ดําเนินการท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ี อ.เมือง จ.กระบ่ี 
2.2. การจับคูพอแมพันธุ 
ใชพอแมพันธุปลาการตูนเพอรคูลาและปลาการตูนสมขาวท่ีไขแลวชนิดละ 8 คู สุมออกมาชนิด

ละ 4 คู เพื่อไขวพอแมกัน ไดเปนคูผสม เพอรคูลา(แม) X สมขาว(พอ) 4 คู และ สมขาว(แม) X เพอรคูลา(พอ)  
4 คู ท่ีเหลือเปนคูผสมเพอรคูลา และ คูผสมสมขาว ชนิดละ 4 คู 

เล้ียงพอแมพันธุในตูกระจกขนาดตู 45x90x45 เซนติเมตร ใสกระเบ้ืองปูพื้นและกระถางดินเผา 
(กระถางปลูกตนไมท่ัวไป) เปนวัสดุใหปลาวางไข ระบบน้ําแบบน้ําหมุนเวียน ระบบกรองแบบกรองชีวภาพ 
ใชอวนกระชังปลาเปนวัสดุกรอง  รวมกับการใชแสงยูวีฆาเช้ือในน้ํากอนไหลกลับสูตูปลา อาหารพอแมพันธุ
เปนเนื้อกุงสับผสมวิตามินรวม 1% วิตามินซี 1% น้ํามันปลา 1% และ สาหรายสไปรูไลนาแหง 2.5% (ตอ
น้ําหนักเปยกอาหาร) ใหอาหารจนอ่ิมวันละ 2 คร้ัง ในตอนเชาและบาย 

2.2. การอนุบาล การเล้ียง และการจัดการหนวยทดลอง 
ฟกไขและอนุบาลลูกปลาท่ีไดจากพอแมปลาแตละคูในถังไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 500 ลิตร 

เปนถังท่ีไมมีระบบกรอง น้ําท่ีใชในชวงอนุบาลเปนน้ําเค็มท่ีผานการฆาเช้ือดวยคลอรีน ใชการถายน้ําเพื่อ
ขจัดของเสีย อายุ 1-10 วัน ใหโรติเฟอรเปนอาหาร อายุ 5-30 วันใหอารทีเมียแรกฟกเปนอาหาร  

ปลาอายุ 1-6 เดือน เล้ียงในถังพลาสติกขนาดความจุ 500 ลิตร ท่ีตอกันเปนระบบน้ําหมุนเวียน 
ประกอบดวยถังเล้ียงจํานวน 16 ถัง ระบบบําบัดเปนถังขนาด 1,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง  ใชอวนกระชังปลา
เปนวัสดุกรอง สูบน้ําจากถังบําบัดผานแสงยูวี (55 วัตต) กอนไหลลงสูถังเล้ียงแตละถัง น้ําลนจากถังเล้ียงไหล
กลับสูถังบําบัดและถูกสูบหมุนเวียนไปใชตอไป ไมมีการเปล่ียนถายน้ํายกเวนการเติมน้ําเพื่อชดเชยน้ําท่ี
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สูญเสียไป และเติมน้ําจืดเพื่อรักษาความเค็มใหอยูในชวง 33-35 สวนในพัน อัตราการไหลเขาของน้ําแตละ
ถังประมาณ 800 %/วัน ปลอยปลา 25 ตัว/ถัง ใหอาหารสําเร็จรูปขนาด 500-800 ไมครอน วันละ 3 คร้ัง ทุก
คร้ังใหกินจนปลาอ่ิม เก็บตัวอยางน้ําวิเคราะหคุณสมบัติสัปดาหละคร้ัง โดยสงตรวจที่หนวยตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ี 

 
3. การเก็บและวิเคราะหขอมูล 
 

บันทึกการพัฒนาของแถบสีขาวบนตัวปลาทุก 5 วนั ในชวง 30 วนัแรก หลังจากนัน้ บันทึกการ
พัฒนาทุกเดือนจนส้ินสุดการทดลอง 

วัดความยาวเหยียด (total length) ปลาแรกฟกและทุกเดือนตลอดการทดลอง เพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโตในรูปอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของความยาวเหยียด (specific growth rate, SGR)  
 

ln(ความยาวเหยียดสุดทาย) – ln(ความยาวเหยียดเร่ิมตน) x 100 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน)  =   

ระยะเวลา (วัน) 
  

เม่ือส้ินสุดการทดลอง นับจํานวนกานครีบแข็งของครีบหลังปลา วัดความหนาของเสนสีดํา
ขอบแถบขาวกลางตัว นับจํานวนปลาท่ีมีแถบขาวสมบูรณ  

วิเคราะหเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของความยาวเหยียดของปลา  ดวยวิธี
วิเคราะหความแปรปรวน (one way ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียของทรีตเมนต (post hoc test) ดวยวิธี 
Duncan’s new multiple range test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows รุน 11.0 
 

ผลการศึกษา 
 
1. การพัฒนาแถบสี 
 

1.1 ปลาการตูนเพอรคูลา การพัฒนาแถบสีในแตละชวงอายุ สังเกตลักษณะไดดังตอไปนี้ 
(ตารางท่ี 1, ภาพท่ี 3) 

อายุ 10 วัน ยังไมปรากฏแถบขาวบนลําตัว 
อายุ 15 วัน ทุกตัวมีแถบขาวท่ีหัว แตบางตัวยังปรากฏเปนแถบขาวจาง ๆ   
อายุ 20 วัน แถบขาวท่ีหวัปรากฏชัดเจน 
อายุ 1 เดือน แถบขาวท่ีหัวพฒันาดี แถบขาวกลางตัวและแถบขาวคอดหางยงัไมมีการพัฒนา สี

ดําท่ีขอบครีบทอง (pelvic fins) ยังไมพัฒนา 
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อายุ 2 เดือน ปลา 96% มีแถบขาวกลางตัว สวนใหญเพิ่งเร่ิมปรากฏและเปนแถบท่ีไมสมบูรณ 
เสนสีดําของแถบขาวเร่ิมพัฒนา ปลา 25% มีแถบขาวคอดหาง แตยังมีลักษณะเปนแถบจาง ๆ และขนาดเล็ก 
ปลา 80% มีสีดําท่ีขอบครีบทอง สวนใหญพัฒนาดี 

อายุ 3 เดือน ปลาทุกตัว (100%) มีแถบขาวกลางตัว สวนใหญแถบชัดเจน แตยังไมมีลักษณะนูน
ไปดานหนา (forward bulge white stripe) เสนสีดําขอบแถบขาวกลางตัวปรากฏคอนขางชัดเจนเกือบทุกตัว 
ปลา 75% มีแถบขาวคอดหาง แตสวนใหญเพิ่งเร่ิมพัฒนา และยังเปนแถบท่ีไมสมบูรณ ปลาทุกตัวมีสีดําท่ี
ขอบครีบทอง และพัฒนาดีเกือบท้ังหมด ขอบครีบอื่น ๆ ยังไมมีการพัฒนาของสีดําท่ีขอบครีบ  

อายุ 4 เดือน แถบขาวกลางตัวขยายกวางข้ึน แตยังไมมีลักษณะนูนไปดานหนา เสนสีดําขอบ
แถบขาวกลางตัวพัฒนามากข้ึนท้ังความเขมของสีดํา และความหนาของเสน ปลา 90% มีแถบขาวคอดหาง
และแถบมีขนาดกวางข้ึน แตมีเพียง 50% ของปลาท้ังหมด ท่ีแถบขาวคอดหางพัฒนาสมบูรณจนเต็มคอดหาง 
ปลา 10% เร่ิมมีสีดําท่ีขอบครีบหาง (caudal fin) และอยูในระยะเร่ิมพัฒนา สีดําท่ีขอบครีบหู (pectoral fins) 
ครีบกน (anal fin) และ ครีบหลัง (dorsal fin) ยังไมพัฒนา  

อายุ 5 เดือน แถบขาวกลางตัวและแถบขาวคอดหางขยายกวางข้ึน เสนสีดําขอบแถบขาวพัฒนา
มากข้ึนท้ังความเขมของสีดํา และความหนาของเสน ปลา 30% มีสีดําท่ีขอบครีบหาง บางตัวสีดําพัฒนาดี 
ปลา 10% เร่ิมมีสีดําท่ีขอบครีบหู และอยูในระยะเร่ิมพัฒนา มีลักษณะเปนเสนเล็ก ๆ จาง ๆ ปลา 60% เร่ิมมีสี
ดําท่ีขอบครีบกน และอยูในระยะเริ่มพัฒนา มีลักษณะเปนเสนเล็ก ๆ จาง ๆ ปลา 15% เร่ิมมีสีดําท่ีขอบครีบ
หลังตอนหลัง  

อายุ 6 เดือน แถบขาวกลางตัวขยายกวางข้ึน และสวนใหญมีลักษณะนูนไปดานหนา ปลาทุกตัว
มีแถบขาวกลางตัวยาวตลอดความกวางลําตัว ปลาทุกตัวมีแถบขาวคอดหาง แตมีเพียง 59% ท่ีพัฒนาสมบูรณ
และโอบรอบคอดหาง สวนท่ีเหลือ แถบขาวปรากฏเฉพาะสวนบนของคอดหาง ปลาท่ีมีแถบขาวสมบูรณท้ัง 
3 แถบ คิดเปน 56% ของปลาท้ังหมด ปลา 60% มีสีดําท่ีขอบครีบหาง ในจํานวนนี้ มีท้ังท่ีสีดําพัฒนาดี และ
เร่ิมพัฒนา อีก 40 % สีดําท่ีขอบครีบหางยังไมพัฒนา ปลา 56% มีสีดําท่ีขอบครีบหู มีท้ังท่ีอยูในระยะเร่ิม
พัฒนาและพัฒนาดีแลว ปลา 72% มีสีดําท่ีขอบครีบกน บางสวนแถบสีดําหนาข้ึน แตสวนใหญยังเปนแถบ
เล็ก ๆ หรือเพิ่งปรากฏใหเห็น และบางสวนยังไมพัฒนา ครีบหลังตอนหนาไมมีสีดําบริเวณขอบครีบ ปลา 
32% มีสีดําท่ีขอบครีบหลังตอนหลัง แตสวนใหญยังเปนเสนเล็ก ๆ หรือสีจาง ๆ เสนสีดําขอบแถบขาวกลาง
ตัวมีความหนา มากข้ึน และยังไมหยุดการพัฒนา 

1.2 ปลาการตูนสมขาว การพัฒนาแถบสีในแตละชวงอายุ สังเกตลักษณะไดดังตอไปนี้     
(ตารางท่ี 1, ภาพท่ี 3) 

อายุ 5 วัน แถบขาวท่ีหวัเร่ิมปรากฏเปนแถบจาง ๆ แตยังไมปรากฏแถบขาวกลางตัว  และแถบ
ขาวคอดหาง 

อายุ 10 วัน ปลาทุกตัวมีแถบขาวท่ีหวัและแถบขาวกลางตัว แถบขาวท่ีหวักวางข้ึน มองเห็นได
ชัดเจน แตแถบขาวกลางตัวยังพัฒนาไมดี ขอบครีบทองเร่ิมปรากฏสีดําจาง ๆ  
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อายุ 15 วัน แถบขาวกลางตัวพัฒนาดี เต็มความกวางลําตัว มองเห็นไดชัดเจน แตยังไมมีลักษณะ
นูนไปดานหนา ปลาทุกตัวมีแถบขาวคอดหาง และพัฒนาเต็มความกวางของคอดหาง ปลาทุกตัวมีสีดําท่ีขอบ
ครีบทอง และพัฒนาดี เสนสีดําขอบแถบขาวกลางตัวปรากฏชัดเจน มีลักษณะเปนเสนแคบ ๆ 

อายุ 1 เดือน แถบขาวกลางตัวพัฒนามากข้ึนแตยังไมมีลักษณะนูนไปดานหนา ปลา 95% มีสีดํา
ท่ีขอบครีบหาง แตยังพัฒนาไมเต็มท่ี แถบดําขอบครีบหูยังไมพัฒนา แถบดําขอบครีบทองพัฒนาดีแลวเกือบ
ท้ังหมด แถบดําขอบครีบกนเร่ิมปรากฏเปนเสนจาง ๆ ปลา 80% เร่ิมมีแถบดําขอบครีบหลังท้ังตอนหนาและ
ตอนหลัง เสนสีดําขอบแถบขาวปรากฏชัดเจน มีลักษณะเปนเสนแคบ ๆ 

อายุ 2 เดือน แถบขาวกลางตัวเร่ิมเปล่ียนรูปราง มีการนูนไปดานหนา ปลาทุกตัวมีแถบดําขอบ
ครีบหางและพัฒนาดี ปลา 30% เร่ิมมีสีดําจาง ๆ ท่ีขอบครีบหู ขอบครีบทองมีสีดําและพัฒนาดีท้ังหมด แถบ
ดําขอบครีบกนและครีบหลังตอนหนายังพัฒนาไมดี สวนแถบดําขอบครีบหลังตอนหลังมี 50% ท่ีพัฒนาดี 

อายุ 3 เดือน แถบขาวกลางตัวนูนไปขางหนา  ปลา 95% มีแถบดําขอบครีบหู มีท้ังท่ีพัฒนาดี 
และกําลังพัฒนา แถบดําขอบครีบกนพัฒนาดีเกือบท้ังหมด ในขณะท่ีแถบดําขอบครีบหลังท้ังสองตอนพัฒนา
ดีทุกตัว 

อายุ 4 เดือน ปลาทุกตัวมีแถบดําขอบครีบหูและครีบกน สวนใหญพัฒนาดีแลว  
อายุ 5 เดือน ปลาทุกตัวมีแถบดําขอบครีบหูและพัฒนาด ี 
อายุ 6 เดือน แถบขาวทุกแถบพัฒนาสมบูรณ และมีลักษณะนูนไปดานหนา ครีบทุกครีบมีขอบ

เปนสีดํา และพัฒนาดีท้ังหมด มีลักษณะท่ัวไปเหมือนปลาเต็มวัย ปลาทุกตัวมีแถบขาวสมบูรณท้ัง 3 แถบ 
(100%) เสนสีดําขอบแถบขาวกลางตัวไมมีแนวโนมวาจะหนาข้ึน 

1.3 ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม (เพอรคูลา(แม) X สมขาว(พอ)) การพฒันาแถบสีในแตละชวง
อายุ สังเกตลักษณะไดดังตอไปนี้ (ตารางท่ี 1, ภาพท่ี 3) 

อายุ 5 วัน แถบขาวท่ีหวัเร่ิมปรากฏเปนแถบจาง ๆ แตยังไมปรากฏแถบขาวกลางตัว 
อายุ 10 วัน ปลาทุกตัวมีแถบขาวท่ีหัว แถบกวางข้ึน มองเห็นไดชัดเจน แถบขาวกลางตัวเร่ิม

ปรากฏเปนแถบจาง ๆ แถบดําขอบครีบทองยังไมพัฒนา  
อายุ 15 วัน แถบขาวกลางตัวปรากฏชัดข้ึน แตยังมีขนาดเล็กและส้ัน ๆ ไมเต็มความกวางลําตัว 

ปลา 50% เร่ิมมีการพัฒนาของแถบดําขอบครีบทอง แตยังมีลักษณะเปนสีดําจาง ๆ  
อายุ 1 เดือน แถบขาวกลางตัวใหญข้ึน มีปลา 45% ท่ีแถบขาวยาวตลอดความกวางลําตัว แตยัง

เปนแถบแคบ ๆ สวนท่ีเหลือ เปนเพียงแถบขาวส้ัน ๆ และแคบ ๆ เสนสีดําขอบแถบขาวเร่ิมพัฒนา มีลักษณะ
เปนเสนสีดําจาง ๆ ปลา 40% เร่ิมปรากฏแถบขาวคอดหาง แตยังไมสมบูรณ มีลักษณะเปนแถบขาวจาง ๆ 
สวนใหญเร่ิมเกิดแถบขาวทางตอนบนของคอดหาง ปลา 95% มีแถบดําขอบครีบทอง แตสวนใหญยังพัฒนา
ไมดี ปลา 10% เร่ิมมีสีดําจาง ๆ ท่ีขอบครีบหาง ครีบหู ครีบกน และครีบหลังท้ังสองตอน ยังไมมีการพัฒนา
ของสีดําบริเวณขอบครีบ 

อายุ 2 เดือน แถบขาวกลางตัวกวางข้ึน ปลา 70% มีแถบขาวพาดขวางลําตัวสมบูรณ เสนสีดํา
ขอบแถบขาวหนาข้ึน ปลาทุกตัวมีการพัฒนาของแถบขาวคอดหาง แตมีเพียง 30% ท่ีแถบขาวพาดเต็มความ
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กวางของคอดหาง ปลาทุกตัวมีแถบดําขอบครีบทอง ปลา 80% แถบดําขอบครีบหางอยูในระยะกําลังพัฒนา 
ในขณะท่ีครีบหู ครีบกน ครีบหลังตอนหนาและครีบหลังตอนหลัง เร่ิมปรากฏสีดําจาง ๆ ท่ีขอบครีบ (30, 45, 
20 และ 65% ตามลําดับ)  

อายุ 3 เดือน แถบขาวทุกแถบกวางข้ึนเร่ือยๆ แถบขาวกลางตัวเร่ิมมีลักษณะนูนไปดานหนา 
และเสนสีดําขอบแถบขาวหนาข้ึน ปลา 86% มีแถบดําขอบครีบหาง สวนใหญเพิ่งเร่ิมพัฒนา 77% มีแถบดํา
ขอบครีบหู บางตัวสีดําพัฒนาดี แตสวนใหญอยูในระยะเร่ิมพัฒนา 80% มีแถบดําขอบครีบกน บางตัวพัฒนา
ดี แตสวนใหญกําลังพัฒนา 60% มีแถบดําขอบครีบหลังตอนหนาแตยังอยูในระยะเร่ิมพัฒนาเปนสวนใหญ 
และ 80% มีแถบดําขอบครีบหลังตอนหลังซ่ึงบางสวนพัฒนาดีมาก  

อายุ 4 เดือน แถบขาวกลางตัวและแถบขาวคอดหางขยายกวางข้ึน เสนสีดําขอบแถบขาวหนา
ข้ึน แถบดําขอบครีบทองพัฒนามากข้ึน ปลา 95% มีแถบดําขอบครีบหาง บางสวนสีดําพัฒนาดีมาก แต
บางสวนเพิ่งเร่ิมพัฒนา และบางสวนยังไมเร่ิมพัฒนา 95% มีแถบดําขอบครีบหู มีท้ังท่ีสีดําพัฒนาดี กําลัง
พัฒนาและเร่ิมพัฒนา 90% มีแถบดําขอบครีบกน มีท้ังท่ีกําลังพัฒนาและพัฒนาดีแลว 75% มีแถบดําขอบครีบ
หลังตอนหนาแตยังคงเปนสีดําจาง ๆ ในขณะท่ี 90% มีแถบดําขอบครีบหลังตอนหลังและ บางสวนพัฒนาดี
มาก 

อายุ 5 เดือน แถบขาวกลางตัวและแถบขาวคอดหางขยายกวางข้ึน เสนสีดําขอบแถบขาวหนา
ข้ึน ครีบหางและครีบหูของปลาทุกตัวมีขอบสีดํา สวนใหญสีดําพัฒนาดี แตบางสวนเพิ่งเร่ิมพัฒนา ปลา 90% 
มีแถบดําขอบครีบหลังตอนหนา แตสวนใหญยังคงเปนสีดําจาง ๆ ในขณะท่ี ปลา 95% มีแถบดําขอบครีบ
หลังตอนหลัง  

อายุ 6 เดือน แถบขาวกลางตัวกวางข้ึน และมีลักษณะนูนไปดานหนา ปลา 89% แถบขาวกลาง
ตัวพัฒนาสมบูรณ 68% แถบขาวคอดหางพัฒนาสมบูรณ (รอบคอดหาง) สวนท่ีเหลือแถบขาวพัฒนาไม
สมบูรณ ปลาท่ีแถบขาวคอดหางไมสมบูรณมักมีแถบขาวปรากฏอยูเฉพาะสวนบนของคอดหาง ปลาท่ีมีแถบ
ขาวสมบูรณท้ัง 3 แถบ คิดเปน 62% ของปลาท้ังหมด ปลาสวนใหญแถบดําขอบครีบหางและครีบหูมีการ
พัฒนาดี แตบางสวนยังอยูในระยะกําลังพัฒนา 98% มีแถบดําขอบครีบกน สวนใหญพัฒนาดีแตมีบางสวน
กําลังพัฒนา 95% มีแถบดําขอบครีบหลังตอนหนา สีดํามีการพัฒนาดีข้ึนแตยังคงเปนเสนบาง ๆ และไมเต็ม
ขอบครีบ 98% มีสีดําท่ีขอบครีบหลังตอนหลัง สวนใหญพัฒนาดี เสนสีดําขอบแถบขาวกลางตัวมีความหนา
มากข้ึน และยังไมหยุดการพัฒนา 

1.4 ปลาการตูนสมขาวลูกผสม (สมขาว(แม) X เพอรคูลา(พอ)) การพัฒนาแถบสีในแตละชวง
อายุ สังเกตลักษณะไดดังตอไปนี้ (ตารางท่ี 1, ภาพท่ี 3) 

อายุ 5 วัน แถบขาวท่ีหัวเร่ิมปรากฏเปนแถบจาง ๆ 
อายุ 10 วัน ปลาทุกตัวมีแถบขาวท่ีหัว แถบกวางข้ึน มองเห็นชัดเจน แถบขาวกลางตัวเร่ิม

ปรากฏเปนแถบจาง ๆ แถบดําขอบครีบทองยังไมพัฒนา  
อายุ 15 วัน แถบขาวกลางตัวปรากฏชัดข้ึน แตยังมีขนาดเล็กและส้ัน ๆ ไมเต็มความกวางลําตัว 

ปลา 70% เร่ิมมีสีดําท่ีขอบครีบทอง ลักษณะเปนเสนสีดําจาง ๆ  
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อายุ 1 เดือน แถบขาวกลางตัวใหญข้ึน ปลา 60% แถบขาวยาวตลอดความกวางลําตัว แตยังเปน
แถบแคบ ๆ สวนท่ีเหลือเปนเพียงแถบขาวส้ัน ๆ และแคบ เสนสีดําขอบแถบขาวเร่ิมพัฒนา แตยังมีลักษณะ
เปนเสนสีดําจาง ๆ ปลา 50% เร่ิมปรากฏแถบขาวคอดหาง แตยังไมสมบูรณ มีลักษณะเปนแถบขาวจาง ๆ 
ปลา 80% มีแถบดําขอบครีบทอง แตสวนใหญยังพัฒนาไมดี ขอบของครีบหาง ครีบหู ครีบกน ครีบหลังตอน
หนา และครีบหลังตอนหลังยังไมมีการพัฒนาของสีดํา  

อายุ 2 เดือน แถบขาวกลางตัวกวางข้ึน ปลา 85% แถบขาวพาดขวางลําตัวสมบูรณ เสนสีดําขอบ
แถบขาวหนาข้ึน ปลาทุกตัวมีการพัฒนาของแถบขาวคอดหาง แตมีเพียง 40% ท่ีแถบขาวพาดเต็มความกวาง
ของคอดหาง ปลาทุกตัวมีแถบดําขอบครีบทอง สวนใหญพัฒนาดี ปลา 83% มีแถบดําขอบครีบหาง แตยังอยู
ในระยะกําลังพัฒนา 40% เร่ิมมีสีดําจาง ๆ ท่ีขอบครีบหู 70% เร่ิมมีสีดําจาง ๆ ที่ขอบครีบกน 50% เร่ิมมีสีดํา
จาง ๆ ท่ีขอบครีบหลังตอนหนา และ 80% เร่ิมมีสีดําจาง ๆ ท่ีขอบครีบหลังตอนหลัง  

อายุ 3 เดือน แถบขาวกลางตัวและแถบขาวคอดหางขยายกวางข้ึน เสนสีดําขอบแถบขาวหนา
ข้ึน ปลาทุกตัวมีแถบดําขอบครีบหาง แตสวนใหญยังดําไมมากหรือเพิ่งเร่ิมพัฒนา ปลา 50% มีสีดําท่ีขอบ
ครีบหู สวนใหญเพิ่งเร่ิมพัฒนา 85% มีสีดําท่ีขอบครีบกน สวนใหญเพิ่มเร่ิมพัฒนา 65% มีแถบดําขอบครีบ
หลังตอนหนา และ 90% มีแถบดําขอบครีบหลังตอนหลัง  

อายุ 4 เดือน แถบขาวกลางตัวและแถบขาวคอดหางขยายกวางข้ึน เสนสีดําขอบแถบขาวหนา
ข้ึน สีดําท่ีขอบครีบหางและครีบกนพัฒนามากข้ึน (ดําข้ึนและกวางข้ึน) ปลา 85% มีแถบดําขอบครีบหู มีท้ังท่ี
เร่ิมพัฒนาและกําลังพัฒนา 80% มีแถบดําขอบครีบหลังตอนหนา แตยังคงเปนสีดําจาง ๆ และ 95% มีแถบดํา
ขอบครีบหลังตอนหลัง มีบางสวนพัฒนาดีมาก  

อายุ 5 เดือน แถบขาวกลางตัวและแถบขาวคอดหางขยายกวางข้ึน เสนสีดําขอบแถบขาวหนา
ข้ึน แถบดําขอบครีบหางและครีบกนพัฒนาดีมาก ปลา 95% มีแถบดําขอบครีบหู มีท้ังท่ีพัฒนาดี กําลังพัฒนา
และเร่ิมพัฒนา 90% มีแถบดําขอบครีบหลังตอนหนา แตสวนใหญยังคงเปนสีดําจาง ๆ ในขณะท่ี ทุกตัวมี
แถบดําขอบครีบหลังตอนหลังและบางสวนพัฒนาดีมาก  

อายุ 6 เดือน แถบขาวกลางตัวกวางข้ึน และมีลักษณะนูนไปดานหนา ปลา 89% แถบขาวกลาง
ตัวพัฒนาสมบูรณ 87% แถบขาวคอดหางพัฒนารอบคอดหาง สวนท่ีเหลือแถบขาวพัฒนาไมสมบูรณ ปลาท่ี
แถบขาวคอดหางไมสมบูรณมักมีแถบขาวปรากฏอยูเฉพาะสวนบนของคอดหางปลาท่ีมีแถบขาวสมบูรณท้ัง 
3 แถบ คิดเปน 81% ของปลาท้ังหมด ปลาทุกตัวมีแถบดําขอบครีบหู บางสวนสีดําพัฒนาดี แตสวนใหญสีดํา
อยูในระยะกําลังพัฒนา แถบดําขอบครีบกนหนาข้ึน ปลา 95% มีแถบดําขอบครีบหลังตอนหนาแตเปนเสน
บาง ๆ ไมเต็มขอบครีบ แถบดําขอบครีบหลังตอนหลังมีลักษณะดําข้ึนและหนาข้ึน แตบางสวนยังอยูในระยะ
กําลังพัฒนา เสนสีดําขอบแถบขาวกลางตัวมีความหนามากข้ึน และยังไมหยุดการพัฒนา 
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ตารางที่ 1 พัฒนาการของปลาการตูนเพอรคูลา ปลาการตูนสมขาว ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม และปลาการตูนสมขาวลูกผสม 
 

ชนิดของปลาการตูน 
ลักษณะ 

เพอรคูลา สมขาว เพอรคูลาลูกผสม สมขาวลูกผสม 
1. การพัฒนาแถบสีขาว 
    1.1 การพัฒนาแถบขาวที่หัว 15 วัน 100% 10 วัน 100% 10 วัน 100% 10 วัน 100% 
    1.2 การพัฒนาแถบขาวกลางตัว 2 เดือน 96% เริ่มพัฒนา 

3 เดือน 100% พัฒนา แตยังไม
นูนไปดานหนา  
6 เดือน นูนไปดานหนา  

15 วัน 100% พัฒนาดี แตยังไม
นูนไปดานหนา 
3 เดือน นูนไปขางหนา  
 

15 วัน 100% แตพัฒนาไม
สมบูรณ 
6 เดือน 89% พัฒนาสมบูรณและ
นูนไปดานหนา 

15 วัน 100% แตพัฒนาไม
สมบูรณ 
6 เดือน 91% พัฒนาสมบูรณและ
นูนไปดานหนา 

    1.3 การพัฒนาแถบขาวคอดหาง 2 เดือน 25% เริ่มพัฒนา  
6 เดือน 100% พัฒนา แตที่พัฒนา
สมบูรณมี 59%  

15 วัน 100% พัฒนาสมบูรณ 1 เดือน 40% เริ่มพัฒนา 
2 เดือน 100% พัฒนา 
6 เดือน 68% พัฒนาสมบูรณ 

1 เดือน 50% เริ่มพัฒนา 
2 เดอืน 100% พัฒนา  
6 เดือน 87% พัฒนาสมบูรณ 

    1.4 ปลาที่มีแถบขาวสมบูรณ 6 เดือน 56% 6 เดือน 100% 6 เดือน 62% 6 เดือน 81% 
2. การพัฒนาของแถบดําขอบครีบ 
    2.1 แถบดําขอบครีบหาง 4 เดือน 10% เริ่มพัฒนา 

6 เดือน 60% พัฒนา ยังไมสิ้นสุด
การพัฒนา 

1 เดือน 95 % พัฒนา 
2 เดือน 100% พัฒนาดี 

1 เดือน 10% เริ่มพัฒนา 
5 เดือน 100% พัฒนาแตยังไม
สมบูรณ 
6 เดือน ยังไมสิน้สุดการพัฒนา 

2 เดือน 83% เริ่มพัฒนา 
3 เดือน 100% พัฒนา แตยังไม
สมบูรณ 
6 เดือน พัฒนาดี 

    2.2 แถบดําขอบครีบหู 5 เดือน 10% เริ่มพัฒนา 
6 เดือน 56% พัฒนา และยังไม
สิ้นสุดการพัฒนา 

2 เดือน 30% เริ่มพัฒนา 
4 เดือน 100% พัฒนา 
5 เดือน พัฒนาดี 

2 เดือน 30% เริ่มพัฒนา 
5 เดือน 100% พัฒนา 
6 เดือน สวนใหญพัฒนาดี 

2 เดือน 40% เริ่มพัฒนา 
6 เดือน 100% พัฒนา มีทั้งพัฒนา
ดี และกําลังพัฒนา  



 12 

ตารางที่ 1 (ตอ) พัฒนาการของปลาการตูนเพอรคูลา ปลาการตูนสมขาว ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม และปลาการตูนสมขาวลูกผสม 
 

ชนิดของปลาการตูน 
ลักษณะ 

เพอรคูลา สมขาว เพอรคูลาลูกผสม สมขาวลูกผสม 
    2.3 แถบดําขอบครีบทอง 2 เดือน 80% เริ่มพัฒนา 

3 เดือน 100% พัฒนาดี 
10 วัน เริ่มพัฒนา 
15 วัน 100% พัฒนา 
2 เดือน พัฒนาดีทั้งหมด 

15 วัน 50% เริ่มพัฒนา  
2 เดือน 100% สวนใหญพัฒนาดี 

15 วัน 70% เริ่มพัฒนา 
2 เดือน 100% สวนใหญพัฒนาดี 

    2.4 แถบดําขอบครีบกน 5 เดือน 60% เริ่มพัฒนา 
6 เดือน 72% พัฒนา  
  

1 เดือน 100% เริ่มพัฒนาและไม
สมบูรณ 
4 เดือน พัฒนาดี 

2 เดือน 45% เริ่มพัฒนา 
6 เดือน 98% พัฒนา สวนใหญ
พัฒนาดี 
 

2 เดือน 70% เริ่มพัฒนา 
4 เดือน 100% พัฒนาแตไม
สมบูรณ 
6 เดือน แถบดําหนาขึ้น 

 2.5 แถบดําขอบครีบหลังตอน 
       หนา 

6 เดอืน ไมปรากฏสีดําบริเวณ
ขอบครีบ (เหมือนพอแมพันธุ) 

1เดือน 80% เริม่พัฒนา  
2 เดือน 100% พัฒนาแตไม
สมบูรณ 
3 เดือน พัฒนาดี 

2 เดือน 20% เริ่มพัฒนา  
6 เดือน 95% พัฒนาแตไม
สมบูรณ 
 

2 เดือน 50% เริ่มพัฒนา  
6 เดือน 95% พัฒนาแตไม
สมบูรณ 
 

    2.6 แถบดําขอบครีบหลังตอน 
          หลัง 

5 เดือน 15% เริ่มพัฒนา  
6 เดือน 32% พัฒนาแตไม
สมบูรณ 

1เดือน 80% เริม่พัฒนา  
2 เดือน 100% พัฒนา 
3 เดือน พัฒนาดี 

2 เดือน 65% เริ่มพัฒนา  
6 เดือน 98% สวนใหญพัฒนาดี 

2 เดือน 80% เริ่มพัฒนา  
5 เดือน 100% พัฒนา 
6 เดือน สวนใหญพัฒนาดี 

3. การพัฒนาของเสนสีดําขอบ 
    แถบขาวกลางตัว 

2 เดือน เริ่มพัฒนา 
6 เดือน ยังพัฒนาตอเนื่อง  

15 วัน พัฒนาด ี
6 เดือน ไมมีการพัฒนาเพิ่มเติม 

1 เดือน เริ่มพัฒนา 
6 เดือน ยังพัฒนาตอเนื่อง 

1 เดือน เริ่มพัฒนา 
6 เดือน ยังพัฒนาตอเนื่อง 
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ภาพที่ 3 พัฒนาการของปลาการตูนเพอรคูลา ปลาการตูนสมขาว ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม และปลาการตูนสมขาวลูกผสม 
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2. การเจริญเติบโต  
  

ความยาวเหยียดแรกฟกของปลาการตูนเพอรคูลา ปลาการตูนสมขาว ปลาการตูนเพอรคูลา
ลูกผสม  และปลาการตูนสมขาวลูกผสมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคาเปน 
0.40±0.00, 0.41±0.01, 0.40±0.01 และ 0.40±0.00 เซนติเมตร ตามลําดับ  

เม่ือส้ินสุดการทดลอง (อายุ 6 เดือน) ความยาวเหยยีดมีคาเปน 4.32±0.25, 3.72±0.06, 4.22±0.20 
และ4.38±0.05 เซนติเมตร ขณะท่ีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมีคาเปน 1.33±0.03, 1.23±0.02, 1.31±0.02 
และ 1.33±0.01 %/วัน ตามลําดับ (ตารางท่ี 2, ภาพท่ี 4) ความยาวเหยียดและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของ
ปลาการตูนลูกผสมท้ังสองแบบแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญกับปลาการตูนเพอรคูลา (p>0.05) แตสูงกวาและ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับปลาการตูนสมขาว (p<0.05) 

 
3.  ลักษณะปรากฏบางประการ 
 

3.1 เสนสีดําขอบแถบขาวกลางตัว  
เม่ือส้ินสุดการทดลอง เสนสีดําขอบแถบขาวมีความหนา 0.73±0.14, 0.23±0.05, 0.57±0.22 และ 

0.78±0.18 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความหนาของเสนสีดําขอบแถบขาวของปลาการตูนลูกผสมท้ังสองแบบ
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญกับปลาการตูนเพอรคูลา (p>0.05) แตสูงกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับปลา
การตูนสมขาว (p<0.05)  

3.2 ความสมบูรณของแถบขาว 
ความสมบูรณของแถบขาวมีคา 56±12, 100±00, 62±32 และ 81±14 % ตามลําดับ ปลาการตูน

เพอรคูลามีความสมบูรณของแถบขาวแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับปลาการตูนสมขาว (p<0.05) ปลาการตูน
ลูกผสมท้ังสองแบบมีความสมบูรณของแถบขาวแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) ปลาการตูนเพอร
คูลาลูกผสมมีความสมบูรณของแถบขาวแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญกับปลาการตูนเพอรคูลา (p>0.05) แต
แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับปลาการตูนสมขาว (p<0.05) ในขณะท่ีปลาการตูนสมขาวลูกผสมแตกตางอยางไมมี
นัยสําคัญกับปลาการตูนเพอรคูลาและปลาการตูนสมขาว (p>0.05) 

3.3 จํานวนกานครีบแข็งของครีบหลัง  
กานครีบแข็งของครีบหลังของปลาการตูนลูกผสมท้ังสองแบบมี 10 กาน เทากับปลาการตูน

เพอรคูลา สวนปลาการตูนสมขาวมี 11 กาน  
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ตารางท่ี 2   ความยาวเหยยีดและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาการตูนเพอรคูลา ปลาการตูนสมขาว 
ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม และปลาการตูนสมขาวลูกผสม (คาเฉล่ีย±SD) 

ชนิดของปลาการตูน 
คุณสมบัต ิ

เพอรคูลา สมขาว เพอรคูลาลูกผสม สมขาวลูกผสม 
ความยาวเหยียดแรกฟก (ซม.) 0.40±0.00A 0.41±0.01A 0.40±0.01A 0.40±0.00A 
ความยาวเหยียดเม่ืออายุ 6 เดอืน (ซม.) 4.32±0.25A 3.72±0.06B 4.22±0.20A 4.38±0.05A 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) 1.33±0.03A 1.23±0.02B 1.31±0.02A 1.33±0.01A 
ความหนาเสนสีดําขอบแถบขาว (มม.) 0.73±0.14A 0.23±0.05B 0.57±0.22A 0.78±0.18A 
ความสมบูรณของแถบขาว (%) 56±12A 100±00B 62±32A 81±14AB 
จํานวนกานครีบแข็งของครีบหลัง 10 11 10 10 
หมายเหตุ   คาเฉล่ียในแถวเดยีวกันหากมีตัวอักษรกํากับตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญ 

(p<0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4  การเจริญเติบโตของปลาการตูนเพอรคูลา ปลาการตูนสมขาว ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม และ

ปลาการตูนสมขาวลูกผสม 
 

อายุ (เดือน) 

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

0 1 2 3 4 5 6

ความยาวเหยียด (เซนติเมตร)  

เพอรคูลา
สมขาว
เพอรคูลาลูกผสม
สมขาวลูกผสม

เพอรคูลา 
สมขาว 
เพอรคูลาลูกผสม 
สมขาวลูกผสม 
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4. คุณสมบัตนิ้าํ 
 
จากการตรวจวัดคุณสมบัติน้ําพบวา ความเค็มอยูในชวง 33-35 สวนในพัน เฉล่ีย 34±1 สวนในพัน 

ความเปนกรด-ดางอยูในชวง 7.79-8.16 เฉล่ีย 8.01±0.09 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยูในชวง 5.2-5.6 
มิลลิกรัม/ลิตร เฉล่ีย 5.5±0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความเปนดางอยูในชวง 95.0-138.0 มิลลิกรัม/ลิตร เฉล่ีย 
114.2±14.8 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนียรวมอยูในชวง 0.0000-0.5648 มิลลิกรัม/ลิตร เฉล่ีย 0.0867±0.1737 
มิลลิกรัม/ลิตร ไนไตรทอยูในชวง 0.0068-0.0262 มิลลิกรัม/ลิตร เฉล่ีย 0.0154±0.0063 มิลลิกรัม/ลิตร และ 
จํานวนวิบริโอรวมอยูในชวง 0-60 เซลล/มิลลิลิตร เฉล่ีย 12±17 เซลล/มิลลิลิตร (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3 คุณสมบัติน้ําระหวางการทดลอง 

คุณสมบัตนิ้ํา คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย±SD 
ความเค็ม (สวนในพนั) 33 35 34±1 
ความเปนกรด-ดาง 7.79 8.16 8.01±0.09 
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร) 5.2 5.6 5.5±0.1 
ความเปนดาง (มิลลิกรัม/ลิตร)  95.0 138.0 114.2±14.8 
แอมโมเนีย (มิลลิกรัม/ลิตร)  0.0000 0.5648 0.0867±0.1737 
ไนไตรท (มิลลิกรัม/ลิตร)  0.0068 0.0262 0.0154±0.0063 
จํานวนวิบริโอรวม (เซลล/มิลลิลิตร)  0 60 12±17 
 
  

วิจารณผล 
 

การทดลองครั้งนี้ ปลาการตูนท่ีจับคูผสมพันธุขามชนิดสามารถวางไขไดตามปกติทุกคู ไข
ไดรับการผสม พัฒนาจนฟกเปนตัวและอนุบาลไดถึงระยะวัยรุน อุทัยรัตน (2543) กลาววา การผสมขามใน
ปลาทําไดท้ังในระดับการผสมระหวางปลาตางชนิดหรือตางสกุล หรือแมแตตางวงศ แตท้ังนี้ความเปนไปได
มีมากกวาเม่ือใชคูผสมท่ีมีความใกลชิดกันในสายวิวัฒนาการมากกวา ปลาการตูนเพอรคูลาและปลาการตูน
สมขาวเปนปลาท่ีอยูใน Subgenus เดียวกัน คือ Actinicola (Allen, 1991) ดังนั้นการผสมขามระหวางสอง
ชนิดนี้จึงมีโอกาสประสบความสําเร็จสูง  

จากรายงานของ สหภพ และพรรษา (2550) พบปญหาในการทดลองวาปลาท่ีจับคูสวนใหญไม
มีการผสมพันธุวางไข  ในการทดลองคร้ังนี้ ใชวิธีการนําปลาการตูนสมขาวและปลาการตูนเพอรคูลาคูท่ี
วางไขแลว มาสลับไขวกันใหเปนคูผสมขามชนิดและคูผสมสลับ พบวาปลายอมรับคูใหมของมัน และเร่ิม
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ผสมพันธุวางไขไดในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นวิธีการนี้สามารถนําไปใชในการจับคูผสมขามชนิดระหวางปลา
สองชนิดนี้ไดเปนอยางดี 

ปลาการตูนเพอรคูลาและปลาการตูนสมขาวมีความแตกตางกันชัดเจนในดานระยะเวลาการ
พัฒนาแถบสีขาว โดยปลาการตูนสมขาวมีพัฒนาการท่ีเร็วกวามาก (15 วัน) ในขณะท่ีปลาการตูนเพอรคูลา
นอกจากใชเวลานานในการพัฒนาแลว (2-6 เดือน) ปลาบางสวนยังพัฒนาแถบสีขาวไมสมบูรณ ซ่ึงเปน
ลักษณะท่ีไมตองการ ปลาการตูนลูกผสมท้ังสองแบบมีระยะเวลาการพัฒนาของแถบสีขาวใกลเคียงกัน (1-2 
เดือน) ซ่ึงชากวาปลาการตูนสมขาว แตเร็วกวาปลาการตูนเพอรคูลา ตรงกับรายงานอื่นที่กลาววา การ
ผสมขามชนิดระหวางปลาการตูนเพอรคูลา (แม) และปลาการตูนสมขาวหรือปลาการตูนดํา (พอ) ปลา
ลูกผสมท่ีไดมีแถบสีขาวปรากฏครบทั้งสามแถบในเวลาท่ีรวดเร็วกวาปลาการตูนเพอรคูลา (สหภพ และ
พรรษา, 2550; Joshi, 2009b) 

เม่ือพิจารณาลักษณะท่ีมีความสําคัญทางการตลาดของปลา ไดแก การเจริญเติบโต ความ
สมบูรณของแถบขาว และ ความหนาของเสนสีดําขอบแถบขาว พบวาปลาการตูนลูกผสมท้ังสองแบบไดรับ
การถายทอดลักษณะท่ีดีท้ังจากพอและแม เปนไปตามจุดประสงคในการผสมขามชนิด (interspecific 
hybridization) โดยการผสมขามมีจ ุดประสงคเพื ่อผลิตลูกที ่มีสภาพยีนแบบเฮเทอโรไซโกต 
(heterozygote) หรือเรียกวา เกิดสภาพเฮเทอโรไซโกซิตี (heterozygosity) ลูกที่ไดจะรวมลักษณะดีจาก
ฝายพอและแมมาไวในตัว ทําใหมีลักษณะดีเปนพิเศษ หรือลักษณะผาเหลาที่เหนือพอแม (อุทัยรัตน, 
2543; จรัส, 2553) ปลาการตูนลูกผสมที่ไดจากการทดลองนี้มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว และเสนสีดําขอบ
แถบขาวหนา ซ่ึงเปนลักษณะเดนท่ีไดรับการถายทอดจากพอหรือแมปลาการตูนเพอรคูลา  ในขณะท่ี
ระยะเวลาในการพัฒนาแถบสีขาวและความสมบูรณของแถบขาวไดรับการถายทอดลักษณะดีมาจากปลา
การตูนสมขาว แมวายังดอยกวาปลาการตูนสมขาวแตดีกวาปลาการตูนเพอรคูลา (มีคาเฉล่ียอยูระหวางพอกับ
แม)  

ความสมบูรณของแถบขาวของปลาการตูนลูกผสมจากพอแมปลาแตละคูมีความผันแปรสูง  
บางคูใหลูกท่ีมีแถบสมบูรณไดสูงมาก ในขณะท่ีบางคูใหลูกท่ีมีแถบสมบูรณนอย สันนิษฐานวาเกิดจากยีนท่ี
ควบคุมลักษณะแถบสีขาวของปลาการตูนเพอรคูลามีความหลากหลายสูง ลักษณะการปรากฏของแถบสีขาว
ของปลาการตูนเพอรคูลามีต้ังแตไมปรากฏแถบสีขาวเลย (ช่ือทางตลาดเรียกวา naked percula) จนถึงแถบสี
ขาวปกคลุมเกือบเต็มตัว (ช่ือทางตลาดเรียกวา platinum percula) สําหรับการทดลองในคร้ังนี้เลือกใชปลาท่ีมี
ลักษณะปรากฏของแถบสีขาวเปนแบบมาตรฐาน ซ่ึงเปนลักษณะท่ีพบโดยท่ัวไป แตไมสามารถทราบไดวายี
โนไทพ (genotype) เปนแบบใด 

กานครีบแข็งของครีบหลังของปลาการตูนลูกผสมท้ังสองแบบมี 10 กาน เทากับปลาการตูน
เพอรคูลา ตรงกับ สหภพ และพรรษา (2550) ท่ีรายงานไววา ปลาการตูนลูกผสมท่ีมีแมเปนเพอรคูลาครีบหลัง
มีกานครีบแข็ง 10 กาน 

ลักษณะท่ัวไปของปลาการตูนลูกผสมท้ังสองแบบคลายคลึงกัน ดังนั้นการนําไปใชจริงในการ
เพาะพันธุเพื่อการคา ผูเพาะพันธุเลือกใชปลาชนิดใดเปนแมก็ได แตเนื่องจากความสมบูรณของแถบขาวของ
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ปลาการตูนลูกผสมท่ีไดจากพอแมแตละคูมีความแปรปรวนสูง ดังนั้นควรจับคูปลาหลาย ๆ คู และใชลักษณะ
ปรากฏในรุนลูกเปนตัวตัดสิน หากคูไหนใหลูกลักษณะดีก็ใชเพาะพันธุตอไป สวนคูท่ีใหลูกลักษณะไมดีก็
ควรคัดท้ิงหรือเปล่ียนคูใหใหม 

จรัส (2553) กลาววา การผสมขามชนิด ลูก F1 ท่ีไดไมเปนหมัน ตรงกับการศึกษาเบ้ืองตนของ
ผูวิจัยท่ีพบวา ปลาลูกผสมระหวางปลาการตูนเพอรคูลาและปลาการตูนสมขาวสามารถสืบพันธุไดตามปกติ 
ดังนั้นจึงสามารถขยายผลการทดลองไปสูการปรับปรุงพันธุเพื่อใหไดปลาลักษณะใหม ๆ ตอไป ดวยวิธีตาง ๆ 
เชน การผสมขาม 3 สายพันธุ (three-breed crosses) การผสมกลับคืน (back crossing) เปนตน  

การทดลองคร้ังนี้ไมพบความแตกตางภายนอกท่ีเดนชัดระหวางปลาการตูนลูกผสมท้ังสองแบบ 
ดังนั้นหากตองการจําแนกท่ีมาของปลาลูกผสมอาจตองพัฒนาวิธีการทาง molecular techniques ซ่ึง 
Hashimoto et al. (2010) ไดทดลองใชในการจําแนกปลาลูกผสมระหวาง Leporinus macrocephalus และ 
L. elongatus   

การทดลองนี้พบความแตกตางภายนอกระหวางปลาการตูนลูกผสม ปลาการตูนสมขาว และ
ปลาการตูนเพอรคูลา (แบบมาตรฐาน)ไดแก  

1. ความหนาของเสนสีดําขอบแถบขาว ปลาการตูนเพอรคูลาและปลาการตูนลูกผสมมีเสนสีดํา
ขอบแถบขาวท่ีหนา สวนปลาการตูนสมขาวเปนเพียงเสนเล็ก ๆ  

2. แถบดําท่ีขอบครีบหลังตอนหนา มักไมพบในปลาการตูนเพอรคูลา แตเปนแถบดําหนาใน
ปลาการตูนสมขาว สําหรับปลาการตูนลูกผสมเม่ืออายุ 6 เดือน มองเห็นเปนแถบดําแคบ ๆ แตจากปลารุนท่ี
ทําการศึกษาเบ้ืองตนกอนหนานี้พบวา ยิ่งอายุมากข้ึน (มากกวา 1 ป) สีดําขอบครีบหลังจะหนาข้ึนเร่ือย ๆ จน
คลายกับปลาการตูนสมขาวในท่ีสุด 

3. จํานวนกานครีบแข็งของครีบหลัง ปลาการตูนลูกผสมและปลาการตูนเพอรคูลามีจํานวน 10 
กาน ในขณะท่ีปลาการตูนสมขาวมี 11 กาน  

4. แถบดําขอบครีบตาง ๆ (ยกเวนครีบทอง) หากเปนปลาชวงอายุ 1-6 เดือน (ความยาวเหยียด
ประมาณ 1.5-4.5 เซนติเมตร) ปลาการตูนลูกผสมและปลาการตูนสมขาวมีขอบครีบเปนสีดํา สวนปลา
การตูนเพอรคูลายังไมมีขอบสีดําหรือเพิ่งเร่ิมพัฒนา  

จากการท่ีปลาการตูนเพอรคูลาและปลาการตูนสมขาวสามารถจับคูวางไขไดเองตามธรรมชาติ  
ลูกปลาเจริญเติบโตไดตามปกติและไมเปนหมัน ดังนั้นตองพึงระวังวา ตองไมใหปลาการตูนเพอรคูลา (ซ่ึง
ไมใชปลาทองถ่ินของไทย) หลุดรอดลงไปในแหลงน้ําธรรมชาติ เพราะปลาการตูนเพอรคูลาสามารถไปจับคู
สืบพันธุกับปลาการตูนสมขาวในธรรมชาติ ทําใหปลาการตูนสมขาวของไทยเกิดการปนเปอนของยีนจาก
ปลาการตูนเพอรคูลาได 
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สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

1. ปลาการตูนเพอรคูลาและปลาการตูนสมขาวสามารถผสมขามชนิดกันไดไมวาใชชนิดใด
เปนแม 

2. ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสมและปลาการตูนสมขาวลูกผสมมีการเจริญเติบโต และการ
พัฒนาแถบสีท่ีคลายคลึงกัน 

3. ปลาการตูนลูกผสมท้ังสองแบบไดรับการถายทอดลักษณะท่ีดีมาจากพอและแม คือไดรับ
ลักษณะการเจริญเติบโตเร็วและเสนสีดําขอบแถบขาวหนาจากปลาการตูนเพอรคูลา ในขณะท่ีไดรับลักษณะ
ระยะเวลาการพัฒนาแถบสีเร็วและสมบูรณ และแถบสีดําขอบครีบหลังตอนหนาจากปลาการตูนสมขาว 

4. สามารถจําแนกความแตกตางระหวางปลาการตูนลูกผสมและพอแมโดยใชลักษณะเสนสีดํา
ขอบแถบขาว แถบดําขอบครีบหลังตอนหนา จํานวนกานครีบแข็งของครีบหลัง และระยะเวลาในการพัฒนา
แถบสีดําท่ีขอบครีบตาง ๆ  แตไมสามารถใชลักษณะดังกลาวนี้ในการจําแนกความแตกตางระหวางลูกผสม
ท้ังสองแบบ 

5. ในการเพาะพันธุเพื่อการคา สามารถใชปลาชนิดใดเปนแมก็ได แตควรจับคูปลาหลาย ๆ คู 
และใชลักษณะปรากฏในรุนลูกเปนตัวช้ีวัดวา ปลาคูใดควรใชเพาะพันธุตอ และคูใดควรคัดท้ิงหรือเปล่ียนคู
ใหม 
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