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การถายทอดลักษณะตัวสีทองในปลาการตูนทอง (Premnas biaculeatus) 
 

สามารถ เดชสถิตย1*, วรรเพ็ญ  คำมี1 และ คมสัน ทองแถม2 
1ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงกระบ่ี 

2กลมุวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงและพัฒนาธุรกิจ 

 

บทคัดยอ 

 

การทดลองนี ้ม ีว ัตถุประสงคเพื ่อศึกษาการถายทอดลักษณะตัวสีทองในปลาการต ูนทอง 

(Premnas biaculeatus) โดยศึกษาจากอัตราสวนการเกิดลูกลักษณะตาง ๆ ในแตละแบบของการผสมจำนวน

รวม 32 คู และทำการทดสอบทางสถิติวาอัตราสวนที่ไดจากการทดลองมีความสอดคลองกับอัตราสวนทาง

ทฤษฎีหรือไม ดวยการทดสอบภาวะสารูปสนิทดี (chi-square test goodness of fit) 

ผลการศึกษาพบวา การผสมรนุพอแมระหวาง สีปกติพันธุแท x ตัวสีทอง จำนวน 2 ค ู(ครอบครัว) 

ปลารุน F1 มีลักษณะปรากฏเปนสีปกติทั้งหมด การผสมระหวาง F1 x F1 ภายในครอบครัวเดียวกันจำนวน

รวม 12 คู ไดปลารุน F2 ที่มีอัตราสวน สีปกต:ิตัวสีทอง เปน 3:1 (X2 < 3.841) เปนไปตามทฤษฎีการถายทอด

ลักษณะแบบเมนเดล การผสมทดสอบ (test cross) และการผสมกลับ (back cross) ระหวาง สีปกติพันธุทาง 

x ตัวสีทอง จำนวนรวม 13 ค ูไดปลารุนลูกที่มีอัตราสวน สีปกติ:ตัวสีทอง เปน 1:1 (X2 < 3.841) และเปนไป

ตามทฤษฎีการถายทอดลักษณะแบบเมนเดล  ในขณะที่การผสมระหวาง ตัวสีทอง x ตัวสีทอง จำนวน 5 คู 

ปลารุนลูกเปนตัวสีทองทั้งหมด 

สรุปไดวา ลักษณะตัวสีทองในปลาการตูนทองถูกควบคุมโดยยีนดอย 1 คู มีตำแหนงอยูบน

ออโตโซม ปฏิกิริยาการขมของยีนเปนแบบขมสมบูรณ โดยลักษณะสปีกติเปนลักษณะเดน  

 

คำสำคัญ: ลักษณะคุณภาพ, การถายทอดลักษณะ, ลักษณะตัวสีทอง, ปลาการตูนทอง 
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Inheritance of Gold Body in Gold Stripe Maroon Clownfish  

(Premnas biaculeatus) 
 

Samart Detsathit1*, Wanpen  Khammee1 and Komsun Thongtaem2   
1Krabi Coastal Aquaculture Research and Development Center 

2Coastal Aquaculture Research and Business Development Group 

Abstract 
 

The objective of this experiment was to study on inheritance of gold body color in 

gold stripe maroon clownfish, Premnas biaculeatus. Segregation patterns observed from the 

progenies of 32 different crosses were done. Phenotypic data of all progeny were recorded and 

subjected to chi-square test goodness of fit. 

Results show that all of F1 progeny from crosses between wild type (breed true) and 

gold body parental fishes (2 crosses) were wild type phenotype. Crosses among F1 fishes always 

resulted in a satisfactory fit to a 3:1 phenotypic ratio of F2 progeny (12 crosses, X2 < 3.841) and 

support the Mendelian inheritance. Both of test cross and back cross between heterozygotes and 

homozygous recessives (13 crosses) conformed to the expected 1:1 phenotypic ratio based on chi-

square test (X2 < 3.841). In addition, 5 crosses between gold body and gold body parental fishes 

always resulted in 100% gold body progeny.  

This results clearly demonstrated that gold body phenotype in gold stripe maroon 

clownfish is controlled by the action of a single autosomal recessive gene, with complete 

dominant of the allele controlling the wild type phenotype.  

 

Keywords: qualitative trait, inheritance, gold body phenotype, gold strip maroon clownfish, 

Premnas biaculeatus  
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คำนำ 

 

ปลาการตูนทองเปนปลาในวงศ pomacentridae มีชื่อวิทยาศาสตรวา Premnas biaculeatus 

(Bloch, 1790) และมีช ื ่อสามัญว า maroon clownfish หร ือ spine-cheeked anemonefish ปลาจาก

ธรรมชาติหรือปลาสายพันธุปาของปลาชนิดนี ้มี 2 สายพันธุคือ ปลาการตูนทอง (gold stripe maroon 

clownfish) และปลาการตูนแดง (white stripe maroon clownfish) โดยปลาการตูนทองมีแถบขวางลำตัว

เปนสีทองท้ัง 3 แถบ ในขณะที่ปลาการตูนแดงเปนแถบสีขาว (Allen, 1991) 

ปลาการตูนทองท่ีลำตัวเปนสีทองมีชื่อเรียกในตลาดปลาทะเลสวยงามวา gold nugget maroon 

clownfish ปลาสายพันธุนี้เกิดขึ้นในโรงเพาะฟกของฟารม Oceans, Reefs & Aquariums (ORA) ประเทศ

สหรัฐอเมริกา คาดกันวาเปนลักษณะที่เกิดจากการกลายพันธุ (mutation) ถูกนำมาเปดตัวในงาน aquarama 

2013 ที ่ประเทศสิงคโปร และไดรับความสนใจจากวงการปลาทะเลสวยงามเปนอยางมาก (ORA, 2013) 

ปจจุบันยังไมมีรายงานเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะตัวสีทองในปลาชนิดนี้   

ลักษณะสีในปลาสวยงามเปนลักษณะคุณภาพ (qualitative traits) มักถูกควบคุมดวยยีนนอยคู 

สามารถแยกหมวดหมูของลักษณะปรากฏไดชัดเจนและมีอัตราสวนแนนอน สภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการ

แสดงออกของลักษณะคุณภาพนอยมาก การถายทอดแบบนี้นิยมเรียกชื่อตามผูคนพบวา การถายทอดลักษณะ

แบบเมนเดล หรือพันธุศาสตรแบบเมนเดล (mendelian genetics หรือ mendelism) (อุทัยรัตน, 2543; 

สมชัย, 2549; สทุัศน, 2553; Tave, 1992) 

ลักษณะปรากฏหรือฟโนไทพ (phenotype) คือลักษณะที่ปรากฏออกมาใหเห็นภายนอก ซึ่งเปน

ผลมาจากองคประกอบทางพันธุกรรมหรือยีนในสิ่งมีชีวิต องคประกอบของยีนสำหรับลักษณะหน่ึง ๆ นี้เรียกวา 

ยีโนไทพ (genotype) (จรัส, 2553) ยีนมีตำแหนงอยูบนโครโมโซม โดยอาจอยูบนโครโมโซมเพศ (sex linked 

genes) หรือออโตโซม (autosomal genes) ยีนที่อยูบนโครโมโซมในตำแหนง (locus) เดียวกันมีสภาพตาง ๆ 

ไดหลายสภาพ แตละสภาพของยีนเรียกวา อัลลีล (allele) ปรากฏการณที่ยีโนไทพในตำแหนงหนึ่งของสัตว

ประกอบดวยอัลลีล 2 ตัวที่เหมือนกันเรียก homozygous genotype และปรากฏการณที่ยีโนไทพของสัตว

ประกอบดวยอัลลีล 2 ตัวที่แตกตางกันเรียก heterozygous genotype 

การถายทอดลักษณะคุณภาพศึกษาไดจากอัตราสวนการเกิดลูกลักษณะตาง ๆ (phenotypic 

ratio)  ในแตละแบบของการผสม โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกในรุนที่ 2 (F2) ซึ่งหมายถึงลูกจากการผสมระหวางพอ

แมที่มียีโนไทพเปนเฮตเทอโรไซโกตของยีนที่ตองการศึกษา (อุทัยรัตน, 2543) อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ

มักพบเสมอวาขอมูลท่ีทำการสังเกตหรือไดจากการทดลองมีความแตกตางหรือเบี่ยงเบนไปจากคาคาดคะเนตาม

อัตราสวนทางพันธุกรรม ดังนั ้นจึงมีความจำเปนตองมีการทดสอบทางสถิติ เพื ่อวัดความสอดคลองของ

อัตราสวนที่ไดจากการทดลองวามีความสอดคลองหรือแตกตางไปจากอัตราสวนทางทฤษฎีหรือไม ทั้งนี้มีการ

กำหนดในทางสถิติวา ขนาดของความคลาดเคลื ่อนที่นอยที่สุด ที ่จะชี้วาผลการทดลองที่ไดแตกตางจาก

อัตราสวนทางทฤษฎีอยางมีนัยสำคัญทางสถิตินั้น จะตกอยูในชวง 5% (5 percent level of significant) 

การทดสอบอัตราสวนทางพันธุกรรมที่นิยมใชเปนเกณฑตัดสินใจ คือการทดสอบไค-สแควร (chi-square test 
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goodness of fit) ถาคาไค-สแควรที่คำนวณไดมีคานอยกวาคาไค-สแควรในตารางที่ความนาจะเปน 0.05 ก็

สรุปผลไดวา อัตราสวนที่ไดจากการทดลองสอดคลองกับอัตราสวนทางทฤษฎีหรือสมมติฐานที่ตั้งไว (สมชัย, 

2549; ประดิษฐ, 2559)  

ในการทดสอบยีโนไทพ นอกจากใชการผสมตัวเอง หรือการผสมกันเองของลูกรุน F1 แลว 

ยังสามารถใชวิธีการผสมทดสอบ (test cross) โดยนำพืชหรือสัตวที่ตองการทดสอบยีโนไทพนำไปผสมกับพืช

หรือสัตวที่มียีโนไทพเปนยีนดอยทั้งหมด (homozygous recessive) (สมชัย, 2549; ประดิษฐ, 2559) 

และศึกษาอัตราสวนของรนุลูกวาเปนแบบใด  

การผสมกลับ (back cross) มีลักษณะใกลเคียงกับการผสมทดสอบ การผสมกลับหมายถึงการ

ผสมระหวางลูกกับพอหรือแมพันธุใดพันธุหนึ่ง จุดประสงคของการผสมกลับอาจเปนการปรับปรุงพันธุก็ได 

แตถาเปนการผสมกลับกับพอแมที่มีลักษณะดอย ก็อาจใชเปนผลการผสมทดสอบ นั่นคือมีจุดประสงคเพื่อ

บอกยีโนไทพ (ไพศาล, 2535) 

ลักษณะคุณภาพที่ควบคุมดวยยีนดอยที่มีการศึกษากันมากไดแกยีนที ่ควบคุมลักษณะเผือก 

(albino) เชน การศึกษาลักษณะเผือกในปลาดุกอุยโดย อุทัยรัตน (2531) ซึ่งพบวาปลาปกติมียีโนไทพเปน AA 

หรือ Aa สวนปลาเผือกมียีโนไทพเปน aa ในทำนองเดียวกัน ลักษณะเผือกในปลาเรนโบวเทราท (Salmo 

gairdneri) ก็มียีนควบคุมลักษณะเผือกในทำนองเดียวกันกับปลาดุกอุย (Bridges and Limbach, 1972)   

สำหรับการถายทอดลักษณะสีของลำตัวมีการศึกษาในปลานิลแดงของฟลิปปนสพบวาสีแดงถูกควบคุมดวย

ยีนเดน R สวนสีดำถูกควบคุมดวยยีนดอย r (Reich et al., 1990) ในทางกลับกัน Tave (1991) กลาววาสีชมพูออน

ในปลานิล (Tilapia nilotica) จากแหลงกำเนิดประเทศยูกันดาและกานาถูกควบคุมดวยยีนดอย b โดยมียนี

เดน B ควบคุมสีปกติและเปนการขมแบบสมบูรณ 

ปลาการตูนทองที่มีแถบขวางลำตัวเปนสีทองทั้ง 3 แถบ เปนสายพันธุดั้งเดิมที่ถูกเพาะขยายพันธุ

ตอ ๆ กันมาเปนเวลาไมนอยกวา 15 ป (ประมาณ 4-5 เจเนอรเรชั่น) โดยไมเคยแสดงลักษณะปรากฏแบบอ่ืน 

จึงมั่นใจไดวาเปนสายพันธุแท ในขณะที่ลักษณะตัวสีทองยังไมทราบแนชัด แตสันนิษฐานวาเปนลักษณะดอย

และถูกควบคุมดวยยีนเพียงคูเดียว  

การทราบลักษณะการถายทอดลักษณะตัวสีทองในปลาการตูนทองจะมีประโยชนอยางยิ่งสำหรับ

การบริหารจัดการพอแมพันธุ ทำใหสามารถวางแผนการผสมพันธุ ปรับปรุงพันธุ และคัดเลือกลักษณะที่

ตองการไดอยางมีระบบ นอกจากนั้นยังสามารถนำไปประยุกตใชเพ่ือการทดสอบทางพันธุกรรม เชน การใชเปน

เครื่องหมายพันธุกรรม (genetic marker) เปนตน 

 

วัตถุประสงค 

 

เพ่ือศึกษาการถายทอดลักษณะตัวสทีองในปลาการตูนทอง 
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วิธีดำเนินการ 

 

1. การวางแผนการศึกษา 

 

การศึกษาการถายทอดลักษณะตัวสีทองในปลาการตูนทองครั้งนี้ศึกษาจากอัตราสวนการเกิดลูก

ลักษณะตาง ๆ (phenotypic ratio)  ในแตละแบบของการผสม ตามหลักการถายทอดลักษณะแบบเมนเดล  

ดำเนินการศึกษาท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงกระบี่ เลขท่ี 141 ม.6 ต.ไสไทย อ.เมือง 

จ.กระบี ่ 

 

2. วิธีการทดลอง 

2.1 การจับคูผสมเพ่ือทดสอบยีโนไทพ 

2.1.1 การจับคผูสมรนุพอแม (P1) 

จับคผูสมรนุพอแมจำนวน 2 ค ู(กำหนดเปนครอบครวั A และครอบครัว B) ระหวาง

แมปลาสีปกติพันธุแท (breed true) กับพอปลาตัวสีทอง เพื่อผลิตปลารุน F1 ทำการศึกษาอัตราสวนการเกิด

ลูกลักษณะตาง ๆ ในลูกรนุ F1 และเลี้ยงปลารนุ F1 ตอไปจนถึงวัยเจริญพันธุ 

แมปลาสีปกติพันธุแทที่ใชในการทดลองครั้งนี้ เปนสายพันธุที่เพาะพันธุในโรงเพาะฟก

ตอเนื่องกันมาหลายชั่วอายุ รวมระยะเวลาประมาณ 15 ป โดยไมเคยมีประวัติใหลูกที่มีลักษณะปรากฏแบบอื่น 

จึงม่ันใจไดวาเปนสีปกตสิายพันธุแท 

2.1.2 จับคผูสมกันเองของลูกรุน F1 

จับคผูสมกันเองของปลารุน F1 และเปนปลาในครอบครัวเดยีวกัน (inbreeding) 

จำนวน 10 ค/ูครอบครัว ศึกษาอัตราสวนการเกิดลูกลักษณะตาง ๆ ในลูกรุน F2 และเลี้ยงลูกรุน F2 ตอไปจนถึง

วัยเจริญพันธุ 

2.1.3 การผสมทดสอบ (test cross) ระหวางลูกรนุ F1 กับปลาตัวสีทองรนุ F2 

จับครูะหวางแมปลารุน F1 (จากขอ 2.1.1) กับพอปลาตัวสีทองซึ่งคัดเลือกแบบสุม

จากประชากรปลาท่ีมีลักษณะตัวสีทองในรุน F2 และศึกษาอัตราสวนการเกิดลูกลักษณะตาง ๆ  

2.1.4 การผสมกลับ (back cross) ระหวางพอแมกับลูกรนุ F1 

ทำการเลี้ยงพอปลาตัวสีทองในขอ 2.1.1 ของทั้ง 2 ครอบครัว ใหเปลี่ยนเพศเปน

เพศเมีย (ตัวสีทอง) จากนั้นจึงผสมทดสอบกับตัวผูซึ่งเปนลูกรุน F1 (ลูกของตัวเอง, สุมมา 1 ตัว) และศึกษา

อัตราสวนการเกิดลูกลักษณะตาง ๆ  

2.1.5 การทดสอบยีโนไทพของปลาตัวสีทอง 

2.1.5.1 การผสมกลับระหวาง P1 ตัวสีทอง กับ F2 ตัวสีทอง 

เมื่อทดลองขอ 2.1.4 เสร็จแลว นำแมปลาตัวสีทองของทั้งสองครอบครัวจับ

คผูสมกับปลารุน F2 ท่ีมีลักษณะตวัสีทอง (ไดจากการสมุ) และศึกษาอัตราสวนการเกิดลูกลักษณะตาง ๆ  
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2.1.5.2 การจับคูผสมกันเองของปลารุน F2 ตัวสีทอง 

จับคูผสมกันเองของปลารนุ F2 ท่ีมีลักษณะตัวสีทองจำนวน 3 ค ู(ไดจากการสุม) 

และศึกษาอัตราสวนการเกิดลูกลักษณะตาง ๆ   

2.2 การเลี้ยงพอแมพันธุ การผสมพันธุ การอนุบาล และการเลี้ยงลูกปลา 

เลี้ยงพอแมพันธุในตูกระจกขนาด 45 x 90 x 45 เซนติเมตร ตูละ 1 คู ในแตละตูใสกระเบื้อง

ปูพื้น 1 แผน และกระถางดินเผา 1 ใบ เพ่ือใหปลาใชเปนที่วางไข ใชระบบน้ำหมุนเวียนในการเลี้ยงพอแมพันธุ 

บำบัดน้ำดวยระบบชีวภาพรวมกับการใชแสงยูวีสำหรับฆาเชื ้อในน้ำ ใหอาหารผสมเปยกเปนอาหารซึ่ง

ประกอบดวย เน้ือกุงสับละเอียด 100 กรัม วิตามินรวม 1 กรัม วิตามินซี 1 กรัม สาหรายสไปรูลนิาแหง 2 กรัม 

และน้ำมันปลา 1 มิลลิลิตร ใหอาหารจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง ปลอยใหปลาผสมพันธุวางไขกันเองตามธรรมชาติ 

ใหพอแมปลาดูแลไขจนถึงกำหนดฟกหรือประมาณ 7 วันหลังจากวางไข จึงนำไขไปฟกในตูอนุบาล 

อนุบาลลูกปลาจากพอแมแตละคแูยกกัน โดยอนุบาลในตูกระจกขนาด 45 x 90 x 45 เซนติเมตร 

เปนตูที่ไมมีระบบกรอง ควบคุมคุณภาพน้ำและกำจัดของเสียดวยการเปลี่ยนถายน้ำ น้ำที่ใชในชวงอนุบาลเปน

น้ำทะเลความเค็ม 30-33 สวนในพันสวนที่ผานการฆาเชื้อดวยคลอรีน (แคลเซียมไฮโปคลอไรด) ปลาอายุ 1-15 วัน 

ใหโรติเฟอรเปนอาหารดวยความหนาแนน 10-15 ตัว/มิลลิลิตร พรอมกับใสคลอเรลลาใหมีความหนาแนน

ประมาณ 5x105 เซลล/มิลลิลิตร อายุ 7-30 วัน ใหอารทีเมียแรกฟกเปนอาหารวันละ 3-4 ครั้ง  

ปลาอายุ 1 เดือน ยายไปเลี้ยงในถังพลาสติกขนาดความจุ 500 ลิตร ระบบน้ำแบบน้ำหมุนเวียน 

ใหอาหารเม็ดสำเร็จรูปเปนอาหารวันละ 2 ครั้ง เปลี่ยนขนาดอาหารตามความเหมาะสมกับขนาดปลา เลี้ยงจน

ปลาเขาสวูัยเจริญพันธุจึงจับคเูพื่อผสมทดสอบในรูปแบบตาง ๆ ตามวิธีการทดลอง 

2.3 การศึกษาอัตราสวนของลูกปลาที่แสดงลักษณะตาง ๆ  

เมื่อลูกปลามีอายุ 1 เดือน จำแนกและนับจำนวนลูกปลาที่แสดงลักษณะสีปกติ และลูกปลาที่

แสดงลักษณะตัวสีทองจากพอแมแตละคูที่ศึกษา 

 

3. การวิเคราะหขอมูล 
 

ทดสอบอัตราสวนทางพันธุกรรมดวยการทดสอบภาวะสารูปสนิทดี (goodness of fit test) 

โดยใชสถิติทดสอบไค-สแควร (chi-square test) วาอัตราสวนของลูกปลาที่แสดงลักษณะปรากฏแบบตาง ๆ 

ที ่ไดจากการทดลอง (observed value) มีความสอดคลองกับคาคาดคะเนทางทฤษฎี (expected value) 

หรือไมที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ในการศกึษานี้ลักษณะปรากฏมี 2 แบบ (df=1) จึงคำนวณคาไค-สแควรจากสูตร

ที่มีการปรับคา (คณาจารยภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2558) คือ 

𝜒 = ∑
[|O − E| − 1 2⁄ ]

E
 

เม่ือ  O     =  คาที่ไดจากการทดลอง (observed value) 

   E      =  คาทางทฤษฎี (expected value) 

   1/2   =  คาที่ใชปรับใหคาไค-สแควรถูกตองยิ่งขึ้น (correction factor) 
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ผลการศึกษา 

 

1 การจับคูผสมรุนพอแม (P1) 

 

จากการจับคผูสมรนุพอแมจำนวน 2 คู (ครอบครัว A และครอบครัว B) ระหวางแมปลาสีปกต ิx 

พอปลาตัวสีทอง พบวา ลูกปลารุน F1 ของครอบครัว A 250 ตัว และครอบครัว B 365 ตัว แสดงลกัษณะสีปกติ

ทั้งหมด (ตารางที่ 1 คูท่ี 1 และ 2) แสดงวาลักษณะสีปกติเปนลักษณะเดน สวนลักษณะตัวสีทองเปนลักษณะดอย 

 

2 การทดสอบยีโนไทพโดยจับคผูสมกันเองของลูกรุน F1 

 

จากการจับคูผสมปลาสีปกติ x สีปกติ ของปลารุน F1 ในครอบครัวเดียวกัน ครอบครัว A มีปลา

วางไขและเก็บขอมูลได 4 ค ู(ตารางที่ 1 คูที่ 3-6) สวนครอบครัว B มีปลาวางไขและเก็บขอมูลได 8 คู (ตารางที่ 1 

คทูี่ 7-14)  

ลูกปลารุน F2 ของทั้ง 2 ครอบครัวแสดงลักษณะปรากฏเพียง 2 ลักษณะคือ สีปกติ และตัวสีทอง 

คาไค-สแควรของทุกคูมีคานอยกวา 3.841 จึงยอมรบัวาอัตราสวนระหวาง สีปกติ:ตัวสีทอง เปน 3:1 ที่ระดับ

นัยสำคญั 0.05  

แสดงวาลักษณะตัวสีทองถูกควบคุมโดยยีนเพียง 1 คู ปฏิกิริยาระหวางอัลลีลเปนลักษณะขมสมบูรณ 

(complete dominance) ซึ่งยีน g (gold body) เปนยีนดอย ในขณะที่ยีน G เปนยีนเดน ปลาสีปกติพันธุแท

มียีโนไทพ GG ปลาตัวสีทองมียีโนไทพ gg ดังนั้นการผสมระหวาง สีปกติพันธแุท x ตัวสีทอง ปลารนุ F1 ทั้งหมดจึง

มียีโนไทพ Gg และมีลักษณะปรากฏเปนสีปกติ เมื่อทำการผสมระหวาง F1(Gg) x F1(Gg) จึงไดลูกปลารนุ F2 ที่มี

อัตราสวนยีโนไทพ GG:Gg:gg เปน 1:2:1 หรอื อัตราสวนลักษณะปรากฏ สีปกติ:ตวัสีทอง เปน 3:1 (ภาพที่ 1) 

 

3 การทดสอบยีโนไทพโดยการผสมทดสอบ (test cross) ระหวางลูกรุน F1 กับปลาตัวสีทองรนุ F2 

 

จากการผสมระหวาง ปลารุน F1 สีปกติ x รุน F2 ตัวสีทอง จำนวน 11 คู โดยเปนปลารุน F1 

สีปกติจากครอบครัว A 3 คู (ตารางที่ 1 คูที่ 15-17) และครอบครัว B 8 คู (ตารางที่ 1 คูท่ี 18-25) พบวา 

ลูกปลาที่ไดมีลักษณะปรากฏ 2 แบบคือ สีปกติ และตัวสีทอง คาไค-สแควรของทุกคูมีคานอยกวา 3.841 

จึงยอมรับวาอัตราสวนระหวาง สีปกต:ิตัวสีทอง เปน 1:1 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

ผลที่ไดยืนยันวาปลารุน F1 มียีโนไทพ Gg เม่ือผสมกับปลาตัวสีทองรุน F2 ซึ่งปลาตัวสีทองทุกตัว

เปนพันธุแทและมียีโนไทพ gg ทำใหลูกปลาที่ไดมียีโนไทพ 2 แบบ คือ Gg และ gg โดยอัตราสวนระหวาง Gg:gg 

เปน 1:1 หรือ อัตราสวนของลักษณะปรากฏ สีปกติ:ตัวสีทอง เปน 1:1 (ภาพที่ 2)  
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4 การทดสอบยีโนไทพโดยการผสมกลับ (backcross) ระหวางพอแมกับลูกรุน F1 

 

จากการผสมระหวาง ปลา P1 ตัวสีทอง x F1 สีปกติ (ตารางที่ 1 คูที่ 26-27) พบวา ลูกปลาที่ได

มีลักษณะปรากฏ 2 แบบคือ สีปกติ และตัวสีทอง คาไค-สแควรของทั้ง 2 คมีูคานอยกวา 3.841 จึงยอมรับวา

อัตราสวนระหวาง สีปกต:ิตัวสีทอง เปน 1:1 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05  

การทดสอบนี้แสดงผลยืนยันวาปลารุน P1 ตัวสีทองมียีโนไทพ gg เมื่อผสมกับปลาสีปกติรุน F1 

ซึ่งเปนลูกของตัวเองและมียีโนไทพ Gg ทำใหลูกปลาที่ไดมียีโนไทพ 2 แบบ คือ Gg และ gg โดยอัตราสวน

ระหวาง Gg:gg เปน 1:1 หรือ อัตราสวนระหวางลักษณะปรากฏ สีปกติ:ตัวสีทอง เปน 1:1 (ภาพที่ 2)  

 

5 การทดสอบยีโนไทพของปลาตัวสีทอง 

 

จากการผสมระหวางปลารุน P1 ตัวสีทอง x F2 ตัวสีทอง (ตารางที่ 1 คูที่ 28-29) และ ปลารนุ F2 

ตัวสีทอง x ตัวสีทอง (ตารางที่ 1 คูที่ 30-32) จำนวนรวม 5 คู พบวา ลูกปลาที่ไดมีลักษณะปรากฏเปนตัวสีทอง

ทั้งหมด แสดงวาปลาตัวสีทองเปนพันธแุท และมียีโนไทพ gg 

 

วิจารณผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาการถายทอดลักษณะตัวสีทองในปลาการตูนทองครั้งนี้พบวามีลักษณะแสดงออก

เพียง 2 ลักษณะคือ ลักษณะสีปกติ และลักษณะตัวสีทอง เปนไปตามทฤษฎีของลักษณะคุณภาพที่ควบคุมโดย

ยีน 1 คู และมีลักษณะขมสมบูรณ (Tave, 1992) ลักษณะตัวสีทองไมพบในแหลงน้ำธรรมชาติ แตพบเฉพาะ

ปลาที่เกิดจากการเพาะพันธุในโรงเพาะฟกเทานั้น และพบไดในอัตราสวนที่นอย ไพศาล (2535) กลาววา

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นมากหรือพบเห็นไดทั่วไปกวาลักษณะอื่น เรียกลักษณะนั้นวาเปนลักษณะปกติ

หรือ wild type ซึ่งมักจะเปนลักษณะขม สวนลักษณะที่ไมคอยพบเห็นเรียกวาลักษณะ mutant ซึ่งมักจะเปน

ลักษณะดอย สอดคลองกับผลการศึกษานี้ที ่พบวา ลักษณะสีปกติเปนลักษณะเดน สวนลักษณะตัวสีทองเปน

ลักษณะดอย 

ลักษณะปรากฏตัวสีทองสามารถจำแนกออกจากปลาสีปกติไดอยางชัดเจนเมื่อลูกปลามีอายุ

ประมาณ 1 เดือน อยางไรก็ตาม ในชวงอายุ 1-6 เดือน สีทองของปลาการตูนทองท้ังปลาที่แสดงลักษณะสีปกติ

และตัวสีทองยังคงไมมีการพัฒนาของสีทอง แตแสดงลักษณะเปนสีขาว (ภาพที่ 3) โดยทั่วไปสีทองเริ่มพัฒนา

เมื่ออายุ 6 เดือนขึ้นไป สีเขมขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น และพัฒนาเปนสีทองอยางสมบูรณเมื่ออายุ 12-18 เดือน  
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ตารางที่ 1   จำนวนลูกปลาที่แสดงลักษณะสีปกติและตัวสีทอง เปอรเซ็นตตัวสีทอง อัตราสวนทางทฤษฎี และ

คาไค-สแควร จากการผสมระหวางปลาการตูนทองแตละคท่ีูมยีีโนไทพท่ีคาดหวังแบบตาง ๆ  

คทูี่ แม(pg) x พอ(pg) 
จำนวนลูกปลา ตัวสีทอง 

(%) 

อัตราสวน

ทางทฤษฎี 
ไค-สแควร 

สีปกติ ตัวสีทอง 
1 
2 

P1-A-01(GG) x P1-A-02(gg) 
P1-B-01(GG) x P1-B-02(gg) 

250 
365 

0 
0 

0 
0 

1:0 
1:0 

- 
- 

3 
4 
5 
6 

F1-A-03(Gg) x F1-A-04(Gg) 
F1-A-05(Gg) x F1-A-06(Gg) 
F1-A-07(Gg) x F1-A-08(Gg) 
F1-A-09(Gg) x F1-A-10(Gg) 

23 
140 
273 
201 

5 
35 
87 
72 

17.9 
20.0 
24.2 
26.4 

3:1 
3:1 
3:1 
3:1 

0.429 
2.074 
0.093 
0.206 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

F1-B-01(Gg) x F1-B-02(Gg) 
F1-B-03(Gg) x F1-B-04(Gg) 
F1-B-05(Gg) x F1-B-06(Gg) 
F1-B-07(Gg) x F1-B-08(Gg) 
F1-B-09(Gg) x F1-B-10(Gg) 
F1-B-11(Gg) x F1-B-12(Gg) 
F1-B-13(Gg) x F1-B-14(Gg) 
F1-B-15(Gg) x F1-B-16(Gg) 

524 
646 
167 
517 
134 
80 
79 

171 

194 
247 
62 

180 
48 
25 
34 
58 

27.0 
27.7 
27.1 
25.8 
26.4 
23.8 
30.1 
25.3 

3:1 
3:1 
3:1 
3:1 
3:1 
3:1 
3:1 
3:1 

1.456 
3.228 
0.421 
0.211 
0.117 
0.029 
1.301 
0.002 

15 
16 
17 

F1-A-03(Gg) x F2-R-02(gg) 
F1-A-05(Gg) x F2-R-03(gg) 
F1-A-07(Gg) x F2-R-04(gg) 

139 
77 

263 

168 
95 

289 

54.7 
55.2 
52.4 

1:1 
1:1 
1:1 

2.554 
1.680 
1.132 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

F1-B-01(Gg) x F2-R-06(gg) 
F1-B-03(Gg) x F2-R-07(gg) 
F1-B-05(Gg) x F2-R-08(gg) 
F1-B-07(Gg) x F2-R-09(gg) 
F1-B-09(Gg) x F2-R-10(gg) 
F1-B-11(Gg) x F2-R-11(gg) 
F1-B-13(Gg) x F2-R-12(gg) 
F1-B-15(Gg) x F2-R-13(gg) 

249 
116 
39 
43 

166 
71 

173 
71 

270 
109 
31 
42 

187 
70 

193 
58 

52.0 
48.4 
44.3 
49.4 
53.0 
49.6 
52.7 
45.0 

1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 

0.771 
0.160 
0.700 
0.000 
1.133 
0.000 
0.986 
1.116 

26 
27 

P1-A-02(gg) x F1-A-11(Gg) 
P1-B-02(gg) x F1-B-17(Gg) 

100 
761 

101 
767 

50.2 
50.2 

1:1 
1:1 

0.000 
0.016 

28 
29 

P1-A-02(gg) x F2-R-14(gg) 
P1-B-02(gg) x F2-R-15(gg) 

0 
0 

160 
65 

100 
100 

0:1 
0:1 

- 
- 

30 
31 
32 

F2-R-16(gg) x F2-R-17(gg) 
F2-R-18(gg) x F2-R-19(gg) 
F2-R-20(gg) x F2-R-21(gg) 

0 
0 
0 

136 
87 

152 

100 
100 
100 

0:1 
0:1 
0:1 

- 
- 
- 

หมายเหตุ   1) pg = probable genotype หรือยีโนไทพที่คาดหวัง 

2) คา X2 (1, 0.05) = 3.841 ดังนั้น ถาคาไค-สแควรที่คำนวณไดมีคานอยกวา 3.841 จะยอมรับวา

อัตราสวนที่ไดจากการทดลองไมแตกตางจากอัตราสวนทางทฤษฎี 

3) ความหมายของรหัสปลาทดลอง ( XX-X-XX ); รหัส 2 ตัวแรก: P1=พอแมพันธุเริ่มตน, F1=ลูก

รนุ F1 และ F2=ลูกรุน F2; รหัสตัวที่ 3: A=ครอบครัว A, B=ครอบครัว B และ R=ปลาจากการสุม

จากประชากรรุน F2; รหัสตัวท่ี 4-5: ลำดับเลขประจำตัว 

4) รหัส 5 ตัวที่เหมือนกันแสดงวาเปนปลาตัวเดียวกัน 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  แผนภาพแสดงการถายทอดลักษณะตัวสทีองในปลาการตูนทอง  

 

ปลาตัวสีทองทุกตัวเปนสายพันธุแท หรือ breed true โดยมียีโนไทพเปนแบบ homozygous 

recessive หรือ gg ดังนั ้นการผสมระหวาง ตัวสีทอง x ตัวสีทอง จะใหลูกที่มีลักษณะปรากฏและยีโนไทพ

เหมือนกับพอแมโดยตลอด เนื่องจากทั้งพอและแมตางก็ผลิตเซลลสืบพันธุที่มียีน g ไดเพียงแบบเดียว แตปลาที่

แสดงลักษณะสีปกต ิหากไมเปนปลาที่ไมทราบประวัติทางพันธุกรรมจะบอกไมไดวาเปนสายพันธุแท (GG) หรือ

พันธุทาง (Gg) จำเปนตองผสมทดสอบกับปลาตัวสีทอง หากปลารุนลูกเปนสีปกติทั้งหมด แสดงวาปลาสีปกติตัวนั้น

เปนสายพันธุแท (GG) แตถาลูกปลาท่ีไดมีอัตราสวนระหวาง สีปกติ:ตัวสีทอง เปน 1:1 แสดงวาปลาสีปกติตัวนั้นเปน

พันธุทาง (Gg)  
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ภาพท่ี 2  แผนภาพการผสมพันธุระหวางปลาการตูนทองสีปกตพิันธุทาง (Gg) กับลักษณะตัวสีทองพันธุแท (gg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  ปลาการตูนทองอายุ 1 เดือน มีลักษณะปรากฏที่สามารถจำแนกเปน 2 แบบไดอยางชัดเจน 
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ปลาการตูนทองสีปกติที่ใชเปนรุน P1 ในครั้งนี้ เปนปลาพันธุแทที่ทราบประวัติแนนอนวามาจาก

บรรพบุรุษที่ไมมีลูกหลานเปนตัวสีทอง เมื่อผสมกับปลาตัวสีทองซึ่งเปน homozygous recessive ทำใหปลา

รุน F1 ทุกตัวเปน heterozygous และสามารถใชการผสมกันเองของปลารุน F1 ในการทดสอบยีโนไทพ 

โดยศึกษาจากอัตราสวนการเกิดลูกลักษณะตาง ๆ ในรุน F2 

จากการผสมปลารุน F1 สีปกติ x สีปกติ พบวาปลารุน F2 จากทุกคูทดสอบมีลักษณะปรากฏ

เพียง 2 ลักษณะ โดยมีอัตราสวน สีปกติ:ตัวสีทอง เปน 3:1 ซึ่งเปนอัตราสวนตามทฤษฎีของลักษณะที่ควบคุม

โดยยีน 1 คู  ซึ ่งมีที ่ต ั ้งอยูบนออโตโซม และปฏิกิร ิยาการขมของยีนเปนแบบขมสมบูรณ (complete 

dominance) เปนไปตามหลักการถายทอดลักษณะแบบเมนเดล ปลารุน F1 ทุกตัวมียีโนไทพ Gg เนื่องจาก

เปนลูกที่ไดจากการผสมระหวาง สีปกติพันธุแท (GG) x ตัวสีทอง (gg) เมื่อทำการผสม F1 x F1 จึงไดปลารุน 

F2 ที่มียีโนไทพ 3 แบบ คือ GG, Gg และ gg ในอัตราสวน 1:2:1 แตเนื่องจากยีน G เปนยีนเดน มีอำนาจ

เหนือกวาและสามารถขมยีน g  ซึ่งเปนยีนดอยไดอยางสมบูรณ ทำใหปลาที่มียีโนไทพ GG และ Gg แสดง

ลักษณะปรากฏเปนสีปกติเหมือนกัน ดังนั้นอัตราสวนของลักษณะปรากฏ สีปกต:ิตัวสีทอง จึงมีอัตราสวนเปน 3:1 

การศึกษาครั้งนี้ทำการทดสอบผสมกลับ (back cross) และผสมทดสอบ (test cross) เพื่อใหมี

ความมั่นใจมากขึ้น โดยผลการผสมกลับระหวางลูกรุน F1(Gg) x พอแมตัวสีทอง (gg) ปลารุนลูกแสดงลักษณะ 

สีปกติ:ตัวสีทอง เปน 1:1 ในขณะที่การผสมระหวาง F1(Gg) x F2 ตัวสีทอง (gg) ก็ใหลูกในอัตราสวน 1:1 

เชนเดียวกัน เปนไปตามหลักการถายทอดลักษณะแบบเมนเดล  

การศึกษาครั้งนี้  การทดสอบหลักเปนการผสมกันเองของปลารุน F1 ที่มียี โนไทพเปน

เฮตเทอโรไซโกตของยีนที่ตองการศึกษา ซึ่งพบวาอัตราสวนการเกิดลูกลักษณะตาง ๆ ในรุน F2 สามารถแยก

หมวดหมูไดชัดเจนและมีอัตราสวนแนนอน เปนไปตามที่อุทัยรัตน (2543) ไดกลาวไววา การถายทอดลักษณะ

คุณภาพศึกษาไดจากอัตราสวนการเกิดลูกลักษณะตาง ๆ ในแตละแบบของการผสม โดยเฉพาะอยางยิ่งในลกูรนุ 

F2 ซึ่งหมายถึง ลูกจากการผสมระหวางพอแมท่ีมียีโนไทพเปนเฮตเทอโรไซโกตของยีนที่ตองการศึกษา 

ยีนท่ีควบคุมลักษณะตัวสีทองเปนยีนท่ีมีที่ต้ังอยูบนออโตโซม เน่ืองจากปลาการตูนเปนปลากะเทย

ประเภท protandrous hermaphrodite (สุภาพร, 2550) ไมมีโครโมโซมเพศ การกำหนดเพศถูกควบคุมโดย

สังคมที ่มีปฏิสัมพันธ หรือ social interactions (จรัส, 2553; Casas et al., 2016) ลักษณะตัวสีทองจึงเปน

ลักษณะที่ไมเกี่ยวของกับเพศ ดังนั้นการผสมระหวางปลาตัวสีทอง (gg) กับปลาสีปกติพันธุทาง (Gg) ไมวาจะใช

ลักษณะใดเปนพอหรือแมจึงไมมีผลตอยีโนไทพและลักษณะปรากฏในรุนลูก  

การถายทอดลักษณะตัวสีทองในปลาการตูนทอง มีรูปแบบเหมือนกับการถายทอดลักษณะสี

แพลทินัมในปลาการตูนเพอรคูลา (สามารถ และคณะ, 2563) ลักษณะเผือกในปลาดุกอุย (อุทัยรัตน, 2531) 

ลักษณะเผือกในปลาเรนโบวเทราท (Bridges and Limbach, 1972) และลักษณะตัวสีชมพูออนในปลานิล 

(Tave, 1991) โดยลักษณะเหลานี ้เปนลักษณะดอย ถูกควบคุมโดยยีนเพียง 1 คู ปฏิกิริยาระหวางอัลลีลเปน

ลักษณะขมสมบูรณ  

จากผลการศึกษานี้ สามารถนำความรูไปใชในการบริหารจัดการพอแมพันธุ และนำไปใชในการ

ทดสอบปลาการตูนทองที่มีลักษณะปรากฏสีปกติแตไมทราบประวัติพันธุกรรมมากอนวามียีโนไทพแบบใด 
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โดยใชการผสมทดสอบกับปลาตัวสีทอง หากลูกปลาที่ไดมี สีปกติ:ตัวสีทอง เปน 1:1 แสดงวาปลาสีปกติตัว

นั้นมียีโนไทพเปน Gg แตหากลูกปลาที่ไดเปนสีปกติทั้งหมด แสดงวาปลาตัวนั้นมียีโนไทพเปน GG (ไพศาล, 

2535; สมชัย, 2549) 

ในกลุมผูเพาะเลี้ยงปลาทะเลสวยงามมีการกลาวอางวา การผสมระหวาง ตัวสีทอง x ตัวสีทอง 

จะไดลูกท่ีมีลักษณะตัวสีทองท้ังหมด (Pedersen, 2016; Miniwaters, 2020) ซึ่งตรงกับผลการศึกษานี้ แตมีการ

สันนิษฐานวา ปฏิกิริยาระหวางอัลลีลเปนลักษณะขมไมสมบูรณ หรือลักษณะปรากฏมี 3 ลักษณะ โดยปลาที่มี

ยีโนไทพ Gg จะแสดงลกัษณะปรากฏท่ีเรียกกันวาโกลดเฟลก (gold flake) โดยปลาการตูนทองโกลดเฟลกเปน

ปลาที่มีลักษณะคลายกับสีปกติ แตมีลายสีทองเพ่ิมข้ึนมาบนลำตัว คลายกับลักษณะปกัสโซในปลาการตูนเพอรคูลา 

ดังนั้น หากผสมระหวาง ปลาสีปกติ x ตัวสีทอง จะไดปลารุนลูกเปนโกลดเฟลกทั้งหมด แตจากการศึกษาครั้งนี้

พบวา การผสมระหวาง สีปกติ x ตัวสีทอง ลูกรุน F1 ที่ไดมีสวนนอยเทานั้นที่มีลายสีทองเพ่ิมเติมข้ึนมา (จาก 3 

แถบปกติ) แสดงวาขอสันนิษฐานดังกลาวไมเปนความจริง สำหรับการศึกษาน้ีจัดปลาเหลานี้เปนลักษณะปกติ 

โดยผูวิจัยสันนิษฐานวาลักษณะโกลดเฟลกและลักษณะตัวสีทอง ถูกควบคุมดวยยีนตางคูกัน แตอาจมียีนบาง

ตำแหนงมีที่ตั ้งอยูบนโครโมโซมเดียวกัน หากพิจารณาระหวางลักษณะตัวสีทองและลักษณะโกลดเฟลก 

ลักษณะตัวสีทองนาจะมีอิทธิพลการแสดงออกเหนือลักษณะโกลดเฟลก ซึ่งเปนไปในทำนองเดียวกับลักษณะ

แพลทินัมในปลาการตูนเพอรคูลาที่มีอิทธิพลเหนือลักษณะปกัสโซ หมายความวาหากปลามียีโนไทพ gg 

จะแสดงลักษณะตัวสีทอง และขมลักษณะโกลดเฟลกไมใหแสดงออก  

จากการศกึษาครั้งนี้มีขอสังเกตวา คผูสมระหวาง แมปลาสีปกติ x สีปกติ และแมปลาสีปกติ x ตัวสีทอง 

แมปลาวางไขไดงายและวางไขจำนวนมากในแตละครั้ง ในทางกลับกันคูผสมระหวาง แมปลาตัวสีทอง x สีปกติ 

และ แมปลาตัวสีทอง x ตัวสีทอง แมปลาวางไขยาก ใชเวลานานกวาจะเริ่มวางไข หรือวางไขไมตอเนื่องเหมือน

ปลาสีปกติ นอกจากน้ันยังพบวา แมปลาตัวสีทองมักวางไขจำนวนนอย อัตราการผสมและอัตราการฟกเปนตัวต่ำ 

ซึ่งเปนไปไดวายีโนไทพ gg อาจมีผลทางลบตอระบบสืบพันธุของปลาเมื่อปลาเปนเพศเมีย แตไมมีผลเม่ือปลาเปน

เพศผ ูซึ่งเปนเรื่องท่ีนาศึกษาตอไป  

 

สรุปผลการศึกษา 

 

ลักษณะตัวสีทองในปลาการตูนทองถูกควบคุมโดยยีนดอย 1 คู มีตำแหนงอยูบนออโตโซม มีการ

ถายทอดลักษณะแบบเมนเดล ปฏิกิริยาการขมของยีนเปนแบบขมสมบูรณ มีลักษณะปรากฏ 2 ลักษณะ ปลาที่

มียีโนไทพ GG และ Gg แสดงลักษณะปรากฏเปนสีปกติ ในขณะที่ยีโนไทพ gg แสดงลักษณะปรากฏเปนตัวสีทอง 

ปลาสปีกติที่มียีโนไทพ GG และปลาตัวสีทองซึ่งมียีโนไทพ gg ถือเปนพันธแุท หรอื breed true 
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ขอเสนอแนะ 

 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุ การวางแผนการผสมพันธุ 

การทดสอบพันธุ และการคดัเลือกลักษณะที่ตองการ นอกจากนั้นยังสามารถประยุกตใชเปนยีนฉลาก (genetic 

marker) ในการตรวจสอบผลการศึกษาในทางพันธุศาสตรได 

ปลาการตูนทองตัวสีทองใชระยะเวลานานในการพัฒนาสีใหเปนสีทอง และความเขมของสีทองใน

ปลาแตละตัวมีความแตกตางกัน จึงควรทำการศกึษาปรับปรุงพันธุหรือศึกษาดานโภชนาการเพ่ือใหสีทองพัฒนา

ไดเร็วขึ้น และมีสีทองเขม  

นอกจากนั้น ระหวางการศึกษานี้มีขอสังเกตวา ยีโนไทพ gg นาจะเปนปจจัยทางพันธุกรรมท่ีทำให 

ประสิทธิภาพการสืบพันธุของปลาเพศเมียลดลง เชน ระยะเวลาเริ่มสืบพันธุ ประสิทธิภาพการผลิตเซลลสืบพันธุ 

อัตราการผสม และอัตราการฟกไข เปนตน ซึ่งเปนหัวขอวิจัยท่ีนาศกึษาตอไป 

 

คำขอบคุณ 

 

คณะผวูิจัยขอขอบคุณ นายไพบูลย บุญลิปตานนท และนายชัยวัฒน วิชัยวัฒนะ อดีตผูอำนวยการ

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะสัตวน้ำชายฝงกระบี่ นายวิวรรธน สิงหทวีศักดิ์ ผูอำนวยการศูนยฯ คนปจจุบัน 

ที่ใหการสนับสนุนงานวิจัยดานการเพาะเลี้ยงปลาการตูนมาโดยตลอด  ขอบคุณนายกฤษฎา สุวรรณชัยรบ 

ที่ใหความชวยเหลือในการรวบรวมพันธุปลาการตูนทองตัวสีทอง ขอบคุณนางสาวอารีรัตน หนูเอียด และ

นางสาวชาลินี ชางเรือ ผูชวยปฏิบัติงานวิจัย ที่ทำงานอยางขยันขันแข็ง ตลอดเวลาอันยาวนานของการเก็บ

ขอมูลสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้  
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