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บทคดัยอ 
 

การทดลองนี้มีจุดประสงคเพ่ือปรับปรุงพันธุปลาการตูนเพอรคูลาดวยวิธีผสมขาม 3 สายพันธุ ซ่ึง
ไดจากการผสมระหวางแมปลาการตูนซุปเปอรแบล็คเพอรคูลา (ลกูผสม 2 สายพันธุระหวางปลาการตูนเพอรคูลา
กับปลาการตูนดํา) กับพอปลาการตูนแพลทินัมเพอรคูลา จับคูพอแมพันธุจํานวน 10 คู และเลี้ยงในตูกระจก
ขนาด 45x90x45 เซนติเมตร ดวยระบบน้ําหมุนเวียนที่มีระบบกรองแบบชีวภาพ  อนุบาลลูกปลาดวยโรติเฟอร 
อารทีเมีย และอาหารเม็ดสําเร็จรูปตามลําดับ ผลการทดลองพบวามีพอแมพันธุ 8 คู (80%) ท่ีผสมพันธุวางไข
ไดตามธรรมชาติและวางไขไดอยางตอเนื่อง โดยมีคาฐานนิยมของรอบการวางไขเปน 12 วัน/ครั้ง จํานวนไข (กอน
ฟก) เฉลี่ย 113±125 ฟอง/ชุด อัตรารอดตายเมือ่อายุ 1 เดือนเฉลีย่ 55.9±13.2% แถบสีขาวของปลาพัฒนา
สมบูรณทั้ง 3 แถบเมื่ออายุประมาณ 2 เดือน และเมื่ออายุ 7 เดือนมีความยาวเฉลี่ย 3.82±0.65 เซนติเมตร 
ลกัษณะลายขาวและสีปรากฏบนลําตัวของปลาการตูนลูกผสม 3 สายพันธุ (อายุ 7 เดือน) จากพอแมคูเดียวกัน
มีความแตกตางกัน ในขณะที่ลูกปลาจากพอแมตางคูกันมีลักษณะปรากฏเปนไปในทํานองเดียวกัน เม่ือ
พิจารณาลักษณะปรากฏครั้งละหนึง่ลักษณะพบวาลูกปลามีลายขาวปกัสโซเฉลีย่ 64.0±11.0% และลูกปลาท่ีมี
ลําตัวสีดําเฉลี่ย 72.8±16.8% เม่ือพิจารณา 2 ลักษณะพรอมกันพบวาลูกปลาทีมี่ลักษณะ 1) ลายขาวปกัสโซ-ลําตัว
สีดํามี 46.5±14.8% 2) ลายขาวปกัสโซ-ลําตัวสีสมมี 17.5±12.7% 3) ลายขาวปกติ-ลําตัวสีดํามี 26.3±13.0% และ 
4) ลายขาวปกติ-ลําตัวสีสมมี 9.7±8.1% จากการวิเคราะหไค-สแควรพบวาพอแมปลาแตละคูใหลูกที่มีลักษณะ
ปรากฏแบบตาง ๆ ในสัดสวนที่แตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) เปนทีน่าสังเกตวาไมมีลูกปลาทีมี่ลักษณะเปน
แพลทินัมเลย สรุปไดวาวิธีผสมขาม 3 สายพันธุมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุปลาการตูนเพอรคูลา ปลา
ลูกผสม 46.5±14.8% แสดงลักษณะปรากฏท่ีดีซ่ึงไดรับการถายทอดจากพอแมทั้ง 3 สายพันธุไดแก ลักษณะ
ลายขาวปกัสโซจากปลาการตูนแพลทินัมเพอรคูลา ลักษณะลําตัวสีดําจากปลาการตูนดํา และลักษณะสีสม
บริเวณหนา ทอง และครีบจากปลาการตูนเพอรคูลาธรรมดา  

 
 

คําสําคัญ: การปรับปรุงพันธุ ปลาการตูนเพอรคูลา การผสมขาม 3 สายพันธุ  
_______________________ 
*ผูรับผิดชอบ : ๑๔๑ ม.๖ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร. ๐ ๗๕๖๖ ๒๐๖๐  
e-mail : detsathit@hotmail.com  
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Abstract 
 

The aim of this trial was to improve genetic of percula clownfish using three-breed 
crossed method. It was three-breed crossed between superblack percula hybrid (two-breed 
hybrids of standard percula A. percula and darwin ocellaris A. ocellaris) and platinum-percula 
(A. percula). The 10 pairs of broodstocks were reared in 45x90x45 cm glass aquariums using 
recirculation aquaculture system and biofilter. Offspring were fed with rotifer, artemia and 
followed by artificial pellet feed. The results showed that 8 pairs (80%) of bloodstocks can 
spawn naturally and continuously. The interval of the spawning was 12 days and the number 
of eggs (before hatching) was 113±125 egg/crop. The survival rate at 1 month was 55.9±13.2%. 
The white bars developed completely within 2 months and the total length was 3.82±0.65 cm 
at 7-months old. The three-breed hybrids within the same parent showed different on color 
appearance, while in a similar way between parents. For single phenotype consideration, 
percentage of three-breed hybrids with picasso-bar was 64.0±11.0% and with black-body was 
72.8±16.8%. For two phenotypes consideration (white-bar&body-color), the percentage of 
picassso-bar&black-body, Picasso-bar&orange-body, common-bar&black-body and common-
bar&orange-body were 46.5±14.8, 17.5±12.7, 26.3±13.0 and 9.7±8.1%, respectively. With Chi-
square, the results showed that the ratios of each phenotype from each broodstock pairs were 
significant difference. It should be note that there was no any platinum-character appeared in 
the offspring. In conclusion, three-breed crosses method was effectively method to improve 
percula clownfish genetic. The 46.5±14.8% of three-breed hybrids represented the combination 
of valuable phenotypes; picasso-character from platinum percula, black-trunk-character from 
darwin ocellaris and orange-character (face, fin and belly) from standard percula.  

 

Key words: genetic improvement, percula clownfish, Amphiprion percula, three-breed 

crosses 
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คํานํา 
 

ปลาการตูนเปนปลาทะเลสวยงามกลุมหนึ่งท่ีมีการเพาะพันธุเพ่ือการคาอยางแพรหลาย ศูนยวิจัย
และพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ศึกษาเกี่ยวกับการเพาะพันธุปลาการตูนมาตั้งแตป พ.ศ. 2544 (ไพบูลย และ
คณะ, 2547) จนถึงปจจุบันสามารถเพาะพันธุไดหลากหลายชนิด ครอบคลุมชนิดที่ตลาดตองการเกือบทัง้หมด 
เมื่อปลาการตูนสายพันธุดัง้เดิมถูกเพาะพันธุไดแลว การพัฒนาดานการเพาะพันธุจึงมาถึงยุคของการปรับปรุง
พันธุเพื่อใหเกิดลักษณะหรือสายพันธุใหมที่สวยงามแปลกตา มีลักษณะตรงกับความตองการของตลาด เพื่อ
กระตุนความตองการซือ้ของผูบริโภคและเพิม่ศักยภาพการแขงขัน ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ทํา
การปรับปรุงพันธุปลาการตูนตามหลักพันธุศาสตรโดยใชวิธีปรับปรุงพันธุหลายวิธีรวมกันไดแก การคัดเลือก 
(Selection) การผสมเลือดชิด (Inbreeding) การผสมขาม (Hybridization) และการผสมกลับ (Backcross) มี
ความกาวหนาขึ้นตามลําดับ ปลาการตูนเพอรคูลาเปนปลาชนิดหนึ่งท่ีตลาดมีความตองการสูงและไดรับการ
ปรับปรุงพันธุในลักษณะตาง ๆ ใหมีลักษณะสวยงามและแปลกตามากข้ึนเรื่อยๆ  

ปลาการตูนเพอรคูลามีชือ่สามัญวา Percula anemonefish และมีชือ่วิทยาศาสตรวา Amphiprion 
percula (Lacepède, 1802) แพรกระจายอยูในควีนสแลนด และ เมลานีเซีย ประกอบดวย ทิศเหนือของเกรตแบ
ริเออรรีฟ  ตอนเหนือของนิวกินี นิวบริเทน หมูเกาะโซโลมอน และวานูอาตู ลําตัวสีสมเหลือง มีแถบขาว 3 แถบ 
แถบขาวกลางตัวมักมีลักษณะนูนชี้ไปดานหนา แถบขาวมีขอบสีดําชัดเจน (Allen, 1991; Fautin and Allen, 
1997; Wilkerson, 1998) นิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงามอยางแพรหลาย ปลาการตูนชนิดนี้มีความหลากหลายของ
ลกัษณะปรากฏ (Phenotype) หรอืสายพันธุ (Strain) คอนขางสูง สายพันธุหลักไดแก  

1) ปลาการตูนเพอรคูลา หรือปลาการตูนเพอรคูลาธรรมดา (Standard percula, ภาพท่ี 1) ซ่ึง
เปนสายพันธุมาตรฐานหรือสายพันธุดั้งเดิม (Wild type) ท่ีพบไดทั่วไปในธรรมชาติ และเปนสายพันธุแรกท่ีถูก
นํามาเพาะพันธุ มีราคาถูกคือตัวละ 100-400 บาท   

2) ปลาการตูนแบล็คเพอรคูลา (Black percula, ภาพท่ี 2) หรือปลาการตูนโอนิกซเพอรคูลา 
(Onyx percula) เปนสายพันธุที่มีลําตัวสีดํา ในแหลงน้ําธรรมชาติพบปลาสายพันธุนี้ท่ีหมูเกาะโซโลมอน มี
ราคาคอนขางแพง แตสายพันธุนี้ยังมีปญหาในการผลิต เพราะถึงแมวาจะเพาะพันธุโดยใชพอแมที่เปนแบล็ค
เพอรคูลา แตลูกปลาท่ีไดมีสัดสวนท่ีเปนแบล็คเพอรคูลานอยมาก โดยลูกปลาสวนใหญมีลักษณะปรากฏเหมือน
ปลาการตูนเพอรคูลาธรรมดา มีพอแมพันธุบางคูเทานั้นท่ีใหลูกเปนแบล็คเพอรคูลาในสัดสวนท่ีสูง  

3) ปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลา (Picasso percula, ภาพท่ี 3) เปนสายพันธุทีมี่ลายสีขาวปรากฏ
มากกวาเพอรคูลาธรรมดาเรียกวา ลายขาวปกัสโซ ซึ่งปรากฏมากนอยแตกตางกันหรือมีลวดลายหรือลักษณะ
ตางๆ กัน ราคาข้ึนอยูกับลักษณะลายขาวปกัสโซทีป่รากฏ ตัวทีล่ายสวยมีราคาสูงถึงตัวละหลายหมืน่บาท เปน
ปลาที่พบไดนอยมากในธรรมชาติ เปนปลาทีกํ่าลังอยูในความสนใจของนักเลี้ยงปลา และเปนสายพันธุหนึ่งที่
ควรไดรับการปรับปรุงพันธุใหมีความสวยงามมากข้ึน 

4) ปลาการตูนแพลทินัมเพอรคูลา (Platinum percula, ภาพท่ี 4) เปนสายพันธุที่มีลําตัวเปนสี
ขาวเงิน ปลาสายพันธุนีป้รากฏขึน้ครัง้แรกที่ฟารม ORA ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อป 2551 (Adams, 2008) 
เกิดจากการผสมแบบคัดเลือกของปลาการตูนปกัสโซ (ORA, 2015) แตพบวามีปลาสวนหนึง่มีสีขาวเงินทัง้ตัว 
จึงไดเพาะขยายปลาสายพันธุนี้จนไดจํานวนมากข้ึนและตั้งชื่อวา แพลทินัมเพอรคูลา และเริ่มจําหนายปลาสาย
พันธุนี้เม่ือป พ.ศ. 2552 ราคาเริ่มตนในเวลานั้นตัวละ 750 ดอลลารสหรัฐ (Adams, 2009; Klaus, 2009) 

การปรับปรุงพันธุปลาดวยการผสมขาม (Hybridization) เปนทางลัดของการปรับปรุงพันธุ มี
วัตถุประสงคเพื่อรวมลักษณะที่ตองการจากปลา 2 ชนิดเขาไวดวยกัน หรือนํามาใชในกรณีที่ตองการยาย
ลักษณะบางลักษณะจากสายพันธุอื่นมาไวในสายพันธุใดสายพันธุหนึ่ง สวนการผสมขาม 3 สายพันธุ (Three-
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breed crosses) เปนการผสมเพ่ือผลิตลูกผสมท่ีรวมลักษณะท่ีดีจาก 3 สายพันธุเขาดวยกันเพ่ือการคา เริ่มจาก
การผสมขาม 2 สายพันธุ (Two-breed crosses) ผลิตลูกผสมชั่วอายุที่หนึง่ และนําไปผสมกับอีกสายพันธุหนึง่ 
เพ่ือผลิตลูกชั่วอายุท่ีสอง (จรัส, 2553) การผสมขามในปลาทําไดทั้งในระดับการผสมระหวางปลาตางชนิดหรือ
ตางสกุล หรือแมแตตางวงศ แตความเปนไปไดจะมีมากกวาเมื่อใชคูผสมที่มีความใกลชิดกันในสายวิวัฒนาการ
มากกวา (อุทัยรัตน, 2543) จากการศึกษาดานวิวัฒนาการ (Molecular phylogeny and evolution) ของปลา
การตูนโดย Santini and Palacco (2006) พบวา ปลาการตูนชนิด A. ocellaris และ A. percula มีความใกลชิด
กันมากในสายวิวัฒนาการ 

มีการวิจัยดานการปรับปรุงพันธุเพ่ือทําใหปลาการตูนเพอรคูลามีลําตัวสีดําโดย สามารถ และคณะ 
(2558) โดยทดลองผสมขามชนิดระหวางปลาการตูนเพอรคูลากับปลาการตูนดํา (ภาพท่ี 5) พบวาสามารถผสม
ขามชนิดกันไดไมวาใชชนิดใดเปนแมหรือพอ เม่ืออายุ 7 เดือนปลาการตูนลูกผสมท่ีไดมีลักษณะลําตัวสีดํา ใบหนา
และครีบสวนใหญเปนสีสมใกลเคียงกับปลาการตูนแบล็คเพอรคูลา แตเม่ืออายุมากข้ึนสีดําบริเวณครีบหลังและ
ครีบหางจะมากข้ึนทําใหภาพรวมของสีดํามีมากกวาปลาการตูนแบล็คเพอรคูลา ปจจุบันปลาลูกผสมลักษณะนี้มี
ชือ่เรียกวาซุปเปอรแบล็คเพอรคูลา (ภาพท่ี 6) นอกจากนั้นยังพบวาปลาลูกผสมมีการพัฒนาแถบสีขาวจน
สมบูรณไดเร็วกวาปลาการตูนเพอรคูลา การพัฒนาแถบสีขาวทีเ่ร็วขึ้นนี้สอดคลองกับผลการผสมขามระหวาง
ปลาการตูนเพอรคูลากับปลาการตูนสมขาวที่ปลาลูกผสมมีการพัฒนาแถบสีขาวเร็วกวาปลาการตูนเพอรคูลา 
(สามารถ และคณะ, 2556) ทัง้นีเ้นื่องจากปลาการตูนสมขาวและปลาการตูนดําเปนปลาชนิดเดียวกันแตตาง
สายพันธุกัน (Fautin and Allen, 1997) 

ลักษณะของปลาการตูนเพอรคูลาท่ีกําลังเปนท่ีนิยมและมีราคาสูงมี 2 กลุมไดแก 1) ปลาท่ีมีลําตัว
สีดําครีบสีสม ซ่ึงไดแกปลาการตูนแบล็คเพอรคูลาและปลาการตูนซุปเปอรแบล็คเพอรคูลา และ 2) ปลาการตูน
เพอรคูลาทีมี่ลายสีขาวที่แปลกตาหรือเรียกกันวาลายปกัสโซ จากการวิเคราะหตลาดมีแนวโนมสูงวาหาก
สามารถพัฒนาปลาการตูนเพอรคูลาใหมีลําตัวสีดํา (ลักษณะของปลาการตูนดํา) ครีบสีสม (ลักษณะของปลา
การตูนเพอรคูลา) และมีลายแบบปกัสโซ (ลักษณะแฝงในปลาการตูนแพลทินัมเพอรคูลา) จะเปนลักษณะที่
ตองการของผูบริโภค ซ่ึงนาจะทําไดดวยเทคนิคการผสมขาม 3 สายพันธุ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  เพอรคูลาธรรมดา ภาพท่ี 2  แบล็คเพอรคูลา ภาพท่ี 3  ปกัสโซเพอรคูลา 

ภาพท่ี 4  แพลทินัมเพอรคูลา ภาพท่ี 5  ปลาการตูนดํา ภาพท่ี 6  ซุปเปอรแบล็คเพอรคูลา 
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วัตถุประสงค 
 

ศึกษาการปรับปรุงพันธุปลาการตูนเพอรคูลาดวยวิธีผสมขาม 3 สายพันธุ และศึกษาลักษณะปรากฏ
ของสีของปลาลูกผสม 3 สายพันธุท่ีไดจากการผสมระหวาง ปลาการตูนเพอรคูลา ปลาการตูนดํา และปลาการตูน
แพลทินัมเพอรคูลา  

 
 

วิธีดําเนินการ 
 

1. สถานท่ีดําเนินการ 
ดําเนินการทดลองท่ี ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ 141 ม.6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 

 

2. การเตรียมพอแมพันธุ 
2.1 การผลิตแมปลาการตูนลูกผสม 2 สายพันธุ (ปลาการตูนซุปเปอรแบล็คเพอรคูลา) 
แมปลาการตูนลูกผสม 2 สายพันธุเปนปลาท่ีไดจากการทดลองผสมขามชนิดระหวาง ปลาการตูน

เพอรคูลา (A. percula) กับปลาการตูนดํา (A. ocellaris) โดย สามารถ และคณะ (2558) เลีย้งปลาลูกผสมท่ี
ไดจนมีอายุ 18 เดือนจึงใชเปนแมพันธุ ปลาลูกผสม 2 สายพันธุนี้เรียกวา ปลาการตูนซุปเปอรแบล็คเพอรคูลา  

2.2 การผลิตปลาการตูนแพลทินัมเพอรคูลา  
ขั้นตอนที่ 1 จับคูเพาะพันธุปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลาซ่ึงเปนคูผสมระหวางเพศผูปลาปกัสโซ

เพอรคูลาจากฟารม ORA สหรัฐอเมริกา กับเพศเมียปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลาซึง่เปนปลาธรรมชาติจากหมู
เกาะโซโลมอน 

ข้ันตอนท่ี 2 เมื่อลูกปลารุน F1 จากขั้นตอนที่ 1 มีอายุประมาณ 18 เดือน จับคูผสมกันเองใน
ครอบครัว (Inbreeding) ลูกปลารุน F2 สวนหนึ่งจะเปนปลาการตูนแพลทินัมเพอรคูลา (ภาพท่ี 7) ปลาเริ่ม
เจริญพันธุเปนเพศผูเม่ืออายุประมาณ 6 เดือน  

 

3. การจับคูเพ่ือผลิตปลาการตูนลูกผสม 3 สายพันธุ 
จับคูผสมพันธุปลาระหวางเพศเมียปลาการตูนซุปเปอรแบล็คเพอรคูลา (ปลาการตูนเพอรคูลาX

ปลาการตูนดํา) ที่มีอายุประมาณ 18 เดือนกับเพศผูปลาการตูนแพลทินัมเพอรคูลาที่มีอายุประมาณ 6 เดือน 
จํานวน 10 คู เพ่ือผลิตปลาลูกผสม 3 สายพันธุ (ภาพท่ี 7) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 7 แผนภาพแสดงข้ันตอนการทดลองผลิตปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม 3 สายพันธุ 

3 Blood hybrids 

2 Blood hybrids 
(superblack percula) 

Standard 
percula 

Darwin ocellaris 

Platinum percula Inbreeding of F1 

Picasso percula 
(Solomon) 

Picasso percula 
(ORA Farm) 
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4. การจัดการพอแมพันธุ การอนุบาล และการเล้ียงลูกปลาจนถึงอายุ 7 เดอืน 
เลี้ยงพอแมพันธุในตูกระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร ระบบน้ําแบบน้ําหมุนเวียน บําบัดน้ํา

ดวยระบบชีวภาพรวมกับการใชแสงยูวีฆาเชื้อ เลี้ยงพอแมพันธุตูละ 1 คู จํานวน 10 คู ใหอาหารผสมเปยกเปน
อาหารซ่ึงประกอบดวย เนื้อกุงสับละเอียด 100 กรมั วิตามินรวม 1 กรัม วิตามินซี 1 กรมั สาหรายสไปรูลินา
แหง 2 กรัม และน้ํามันปลา 1 มิลลิลิตร ใหอาหารจนอ่ิมวันละ 2 ครั้ง เม่ือปลาวางไข ใหพอแมปลาดูแลไขจนถึง
กําหนดฟก (ประมาณ 7 วัน) จึงนําไขไปฟกในตูอนุบาล 

อนุบาลลูกปลาในตูกระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร ปลาอายุแรกฟกถึง 1 เดือนอนุบาลในตู
กระจกท่ีไมมีระบบกรอง ควบคุมคุณภาพน้ําและกําจัดของเสียดวยการเปลี่ยนถายน้ํา น้ําทีใ่ชในชวงอนุบาลเปน
น้ําทะเลความเค็ม 30-33 สวนในพัน ท่ีผานการฆาเชื้อดวยคลอรีน ปลาอายุ 1-10 วันใหโรติเฟอรเปนอาหารดวย
ความหนาแนน 10-15 ตัว/มิลลิลิตร พรอมกับใสคลอเรลลาใหมีความหนาแนนประมาณ 5x105 เซลล/มิลลิลิตร 
อาย ุ7-30 วันใหอารทีเมียแรกฟกเปนอาหารวันละ 3 ครัง้ โดยใสใหเพียงพอตอความตองการของปลา อายุ 25 
วันเริ่มฝกใหกินอาหารสําเร็จรูปขนาด 300-500 ไมครอน 

ปลาอาย ุ1-3 เดือนเลี้ยงในถังพลาสติกขนาดความจุ 500 ลิตร ถังละ 100 ตัว ใชระบบน้ําหมุนเวียน 
บําบัดน้ําดวยระบบชีวภาพ รวมกับการใชแสงยูวีในการฆาเชื้อ ควบคุมความเค็มใหอยูในชวง 30-35 สวนในพัน 
และใชน้ําจืดในการลดความเค็มของน้ําในระบบ อาหารท่ีใชเปนอาหารสําเร็จรูปขนาด 300-500 ไมครอนและ
เปลี่ยนเปนขนาด 500-800 ไมครอนเม่ือปลาอายุ 45 วัน ใหอาหารจนอ่ิมวนัละ 4 ครั้ง  

อายุ 3-7 เดือนเลี้ยงปลาในกระชังในบอดิน ขนาดกระชัง 2x2x1.5 เมตร เนื้อกระชังเปนอวนไมมี
ปมขนาดตาเหยียดประมาณ 8 มิลลิเมตร ปลอยปลากระชังละไมเกิน 100 ตัว เปลี่ยนกระชังเดือนละครั้ง ให
อาหารสาํเรจ็รปูขนาด 800 ไมครอนเปนอาหารวนัละ 2 ครั้ง 
 
5. การเก็บขอมูลการทดลอง 

บันทึกความถ่ีการวางไข ปริมาณไขแตละชุด อัตรารอด ความยาว (Total length, TL) ระยะเวลา
การพัฒนาของแถบสขีาว และลกัษณะปรากฏของสขีองลกูปลาจากพอแมแตละคูเม่ืออาย ุ7 เดือน 
 
6. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

ใชสถิติเชิงพรรณนาในการสรุปหรือบรรยายคุณลักษณะของลักษณะปรากฏของปลาลูกผสม
คาสถิติสําหรับการวัดคากลางของขอมูลใชคาเฉลีย่ (Mean) สําหรับปริมาณไขแตละชุด อัตรารอด ความยาว 
ความสมบรูณของแถบขาว และรอยละของลกัษณะปรากฏท่ีสนใจ ยกเวนรอบการวางไข (ความถี่การวางไข) ใช
คาฐานนิยม (Mode) ในการวัดคากลาง  

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพือ่ทดสอบวาปลาการตูนลูกผสม 3 สายพันธุจากพอแมแตละคูมี
ลักษณะปรากฏแบบตางๆ ในสัดสวนเทากันหรือไมดวยวิธีไค-สแควร (Chi-square) ทีร่ะดับความเชื่อมั่น 95% 
และใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทรีตเมนต 
(Post Hoc Test) ดวยวิธี Duncan’s new multiple range test เพื่อวิเคราะหคาเฉลี่ยของอัตราการเกิด
ลกัษณะปรากฏแตละลกัษณะ   
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ผลการศึกษา 
 
1. ผลการเพาะพันธุ รอบการวางไข จํานวนไข อัตรารอด และการเติบโต 

จากการจับคูผสมพันธุ ระหวางแมปลาการตูนซุปเปอรแบล็คเพอรคูลา (ลูกผสมระหวางปลา
การตูนเพอรคูลากับปลาการตูนดํา) กับปลาการตูนแพลทินัมเพอรคูลาจํานวน 10 คู พบวาปลาสามารถผสม
พันธุและวางไขไดเองตามธรรมชาติ มีปลาวางไขจํานวน 8 คู (80%) โดยวางไขไดอยางตอเนือ่ง คาฐานนิยม 
(Mode) ของรอบการวางไขเปน 12 วัน/ครั้ง จํานวนไข (กอนฟก) มีจํานวน 12-513 ฟอง/ชุด เฉลี่ย 113±125 
ฟอง/ชุด (n=32) อัตรารอดตายเมื่ออายุ 1 เดือนเฉลีย่ 55.9±13.2% แถบขาวทั้ง 3 แถบพัฒนาสมบูรณเมื่อ
อายุประมาณ 2 เดือนและ 99.9±0.4% มีแถบขาวสมบูรณ อายุ 7 เดือนมีความยาว (TL) เฉลีย่ 3.82±0.65 
เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 จํานวนไข อัตรารอด และรอบการวางไขจากการจับคูผสมพันธุระหวางปลาการตูนซุปเปอรแบล็ค

เพอรคูลากับปลาการตูนแพลทินัมเพอรคูลา การเติบโตและความสมบูรณของแถบขาวของปลา
การตูนเพอรคูลาลูกผสม 3 สายพันธุ 

 

คูผสม 
จํานวนไขตอชุด 

(ฟอง) 
อัตรารอด 

(%) 
รอบวางไข* 

(วัน) 

ความยาวของปลา
ลูกผสมเม่ืออายุ 7 

เดือน (ซม.) 

ความสมบูรณของ
แถบขาวของปลา

ลูกผสม (%) 
A 273±132 65.0±6.0 12 4.39±0.57 100 
B 91±77 63.9±5.8 12 3.72±0.57 99 
C 54±26 58.7±10.7 10 3.97±0.63 100 
D 53±67 51.3±13.5 10 3.77±0.47 100 
E 157±237 66.6±7.4 11 4.32±0.57 100 
F 46±35 34.3±6.3 14 4.21±0.63 100 
G 104±72 61.6±5.9 14 3.62±0.56 100 
H 127±133 45.6±10.6 12 3.46±0.64 100 

เฉลี่ย 113±125 55.9±13.2 12* 3.82±0.65 99.9±0.4 
หมายเหตุ *คาฐานนิยม (Mode) 

 
2. ลักษณะปรากฏของสี 

จากการทดลองพบวาลูกปลาจากพอแมคูเดียวกันมีลักษณะปรากฏของลายขาวและสีบนลําตัว
ของปลาความแตกตางกันเปนอยางมาก (ภาพท่ี 8) และมีลักษณะเปนชวงกวางคือในสวนของลายขาว มีทั้งลาย
ขาวปกติและลายขาวปกัสโซ โดยในสวนของลายขาวปกัสโซก็มีระดับการเกิดมากนอยตางกันมาก สําหรับ
ลักษณะสีดําบนลําตัวพบวามีท้ังปลาท่ีมีลําตัวสีสมเหมือนกับปลาการตูนเพอรคูลาธรรมดา ปลาท่ีมีพ้ืนท่ีสีดําบน
ลําตัวเล็กนอย และปลาท่ีมีสีดํามากข้ึนไปเรื่อยๆ จนถึงปลาท่ีมีลําตัวสีดําท้ังลําตัวเหมือนกับซุปเปอรแบล็คเพอรคูลา  

สําหรับลักษณะปรากฏของปลาจากพอแมตางคูกันมีลักษณะคลายๆ กัน แตสัดสวนของลูกปลาท่ี
มีลักษณะปรากฏแตละแบบมีความแตกตางกันดังนี้  
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2.1 ลักษณะลายขาวปกัสโซ  
เมื่อพิจารณาลักษณะลายขาวปกัสโซอยางเดียวพบวา ปลาการตูนลูกผสม 3 สายพันธุจากพอแม

พันธุคู A ถึง H มีลายขาวปกัสโซ 58.3, 73.7, 50.0, 50.0, 61.5, 66.7, 79.6 และ 72.1% ตามลําดับ เฉลี่ย 
64.0±11.0% จากการวิเคราะหไค-สแควรพบวาปลาการตูนลูกผสม 3 สายพันธุทีมี่ลายขาวปกัสโซจากพอแม
แตละคูมีสัดสวนไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  

2.2 ลักษณะลําตัวสีดํา 
เม่ือพิจารณาลักษณะลําตัวสีดําอยางเดียวพบวา ปลาการตูนลูกผสม 3 สายพันธุจากพอแมพันธุคู 

A ถึง H มีลําตัวสีดํา 66.7, 50.9, 87.5, 66.7, 94.9, 50.0, 83.7 และ 82.0% ตามลําดับ เฉลีย่ 72.8±16.8% 
จากการวิเคราะหไค-สแควรพบวาปลาการตูนลูกผสม 3 สายพันธุที่มีลําตัวสีดําจากพอแมแตละคูมีสัดสวน
แตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)  

2.3 ลกัษณะลายขาวปกัสโซ-ลําตัวสีดํา  
เมื่อพิจารณาการเกิดลักษณะลายขาวปกัสโซและลักษณะสีบนลําตัวพรอมกันพบวา ปลาการตูน

ลูกผสม 3 สายพันธุจากพอแมพันธุคู A ถึง H ท่ีมีท้ังลักษณะลายขาวปกัสโซ-ลําตัวสีดํา (ภาพท่ี 9) มี 47.2, 42.1, 
37.5, 33.3, 59.0, 25.0, 67.3 และ 60.7% ตามลําดับ เฉลี่ย 46.5±14.8% จากการวิเคราะหไค-สแควรพบวาปลา
การตูนลูกผสม 3 สายพันธุที่มีลักษณะลายขาวปกัสโซ-ลําตัวสีดําจากพอแมแตละคูมีสัดสวนแตกตางกันทาง
สถิติ (p<0.05) 

2.4 ลักษณะลายขาวปกัสโซ-ลําตัวสีสม  
ปลาการตูนลูกผสม 3 สายพันธุจากพอแมพันธุคู A ถึง H ท่ีมีท้ังลักษณะลายขาวปกัสโซ-ลําตัวสีสมมี 

11.1, 31.6, 12.5, 16.7, 2.6, 41.7, 12.2 และ 11.5 % ตามลําดับ เฉลี่ย 17.5±12.7% จากการวิเคราะหไค-สแควร
พบวาปลาการตูนลูกผสม 3 สายพันธุท่ีมีลักษณะลายขาวปกัสโซ-ลําตัวสีดําจากพอแมแตละคูมีสัดสวนแตกตาง
กันทางสถิติ (p<0.05) 

2.5 ลกัษณะลายขาวปกติ-ลําตัวสีดํา  
ปลาการตูนลูกผสม 3 สายพันธุจากพอแมพันธุคู  A ถึง H ท่ีมีท้ังลักษณะลายขาวปกติ-ลําตัวสีดํามี 

19.4, 8.8, 50.0, 33.3, 35.9, 25.0, 16.3 และ 21.3 % ตามลําดับ เฉลี่ย 26.3±13.0% จากการวิเคราะหไค-สแควร
พบวาปลาการตูนลูกผสม 3 สายพันธุท่ีมีลักษณะลายขาวปกติ-ลําตัวสีดําจากพอแมแตละคูมีสัดสวนแตกตางกันทาง
สถิติ (p<0.05) 

2.6 ลกัษณะลายขาวปกติ-ลําตัวสีสม  
ปลาการตูนลูกผสม 3 สายพันธุจากพอแมพันธุคู A ถึง H ท่ีมีลักษณะลายขาวปกติ-ลําตัวสีสมมี 

22.2, 17.5, 0.0, 16.7, 2.6, 8.3, 4.1 และ 6.6% ตามลําดับ เฉลี่ย 9.7±8.1% จากการวิเคราะหไค-สแควรพบวา
ปลาการตูนลูกผสม 3 สายพันธุท่ีมีลายขาวปกติ-ลําตัวสีสมจากพอแมแตละคูมีสัดสวนแตกตางกันทางสถิติ 
(p<0.05)  

2.7 อัตราการปรากฏของลักษณะรวมของลักษณะลายขาวและสีลําตัว 
จากการวิเคราะหอัตราการปรากฏ (%) ของลักษณะรวมของลักษณะลายขาว (ลายขาวปกติ กับ 

ลายขาวปกัสโซ) และลักษณะสีลําตัว (ลําตัวสีสม กับ ลําตัวสีดํา) ของปลาการตูนลูกผสม 3 สายพันธุจากพอแม
พันธุท้ัง 8 คู พบวามีอัตราการปรากฏลักษณะ 1) ลายขาวปกติ-ลําตัวสีสม 2) ลายขาวปกติ-ลําตัวสีดํา 3) ลาย
ขาวปกัสโซ-ลําตัวสีสม และ 4) ลายขาวปกัสโซ-ลําตัวสีดํา ในอัตราเฉลี่ย 9.7±8.1,  26.3±13.0, 17.5±12.7 และ 
46.5±14.8% ตามลําดับ จากการวิเคราะหทางสถิติพบวาอัตราการปรากฏของลักษณะลายขาวปกัสโซ-ลําตัวสี
ดํามีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดและแตกตางทางสถิติ (p<0.05) กับลกัษณะอ่ืน  
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2.8 การพัฒนาแถบสีขาว 
ปลาการตูนลูกผสม 3 สายพันธุมีการพัฒนาแถบสีขาวอยางรวดเร็ว โดยลายสีขาวพัฒนาสมบูรณ

ท้ัง 3 แถบเม่ืออายุประมาณ 2 เดือน และปลาท่ีมีลายขาวครบสมบูรณจากปลาท้ัง 8 คูมีคาเฉลี่ย 99.9±0.4% 
 

ตารางที่ 2 สัดสวน (%) ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม 3 สายพันธุอายุ 7 เดือนท่ีมีลกัษณะปรากฏแบบตางๆ  
 

 
หมายเหตุ  1. คาเฉลี่ยในแถวเดียวกันหากมีตัวอักษรกํากับตางกันแสดงวาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)  

2. ลักษณะท่ีมีเครื่องหมาย * กํากับแสดงวาพอแมปลาแตละคูใหลูกท่ีมีลักษณะนั้นในสัดสวนท่ี 
    แตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คูผสม 
ลายขาวปกัสโซ ลายขาวปกติ รวมลายขาว 

ปกัสโซ 
รวมลําตัว 

สีดํา* ลําตัวสีดํา* ลําตัวสีสม* ลําตัวสีดํา* ลําตัวสีสม* 
A 47.2 11.1 19.4 22.2 58.3 66.7 
B 42.1 31.6 8.8 17.5 73.7 50.9 
C 37.5 12.5 50.0 0.0 50.0 87.5 
D 33.3 16.7 33.3 16.7 50.0 66.7 
E 59.0 2.6 35.9 2.6 61.5 94.9 
F 25.0 41.7 25.0 8.3 66.7 50.0 
G 67.3 12.2 16.3 4.1 79.6 83.7 
H 60.7 11.5 21.3 6.6 72.1 82.0 

เฉลี่ย 46.5±14.8A 17.5±12.7BC 26.3±13.0B 9.7±8.1C 64.0±11.0 72.8±16.8 

1 ซ.ม. 

ภาพท่ี 8  ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม 3 สายพันธุ 
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3. ลักษณะลายปกัสโซ 
เมื่อพิจารณาลักษณะลายขาวปกัสโซของปลาพบวา ปลาแตละตัวมีลักษณะการเกิดลายขาวปกัส

โซแตกตางกันมากท้ังในสวนของตําแหนงการเกิดและรูปรางของลายขาวปกัสโซ จากการทดลองนี้มีการปรากฏ
ของลักษณะลายขาวปกัสโซทีแ่ปลกใหมคือ การเกิดลายขาวปกัสโซบริเวณหัวหรือใบหนาหรือแกมของปลาซึ่ง
เปนตําแหนงท่ีอยูเลยลายขาวท่ีหัวไปทางดานหนา (ภาพท่ี 10) พบมากในปลาพอแมพันธุคู A สวนปลาคูอืน่พบ
ไดนอยหรือไมพบเลย 

 
4. ลักษณะแพลตินัม 

จากการทดลองครั้งนี้พบวา ปลาการตูนลูกผสม 3 สายพันธุท่ีไดจากพอแมพันธุท้ัง 8 คูไมมีปลาท่ี
มีลักษณะแพลทินัมเลย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพท่ี 9  ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม 3 สายพันธุท่ีมีลักษณะลายปกัสโซ-ลําตัวสีดํา 

ภาพท่ี 10  ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม 3 สายพันธุท่ีมีลักษณะลายปกัสโซท่ีหัวหรือแกมหรือใบหนา  
              (ลูกศรสีน้ําเงินชี้) 
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วิจารณผล 
 
ปลาการตูนซุปเปอรแบล็คซ่ึงเปนลูกผสมระหวางปลาการตูนเพอรคูลา (A. percula) กับปลาการตูนดํา 

(A. ocellaris) สามารถผสมพันธุวางไขไดเองตามธรรมชาติกับปลาการตูนแพลทินัมเพอรคูลา ไขฟกออกเปนตัวและ
เติบโตจนถึงระยะวัยรุนไดตามปกติ แสดงวาปลาลูกผสมดังกลาวไมเปนหมัน ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกับปลาการตูน
ลกูผสมระหวางปลาการตูนเพอรคูลากับปลาการตูนสมขาว (และคูผสมสลบั) ที่ปลาลูกผสมทีไ่ดไมเปนหมัน (สามารถ 
และคณะ, 2556) โดยปลาการตูนดําและปลาการตูนสมขาวเปนปลาตางสายพันธุแตถูกจัดใหเปนชนิดเดียวกันคือ 
A. ocellaris (Allen, 1991; Fautin and Allen, 1997) ปลาการตูนแพลทินัมเพอรคูลาเปนชนิดเดียวกันกับปลา
การตูนเพอรคูลา (A. percula) จากการศึกษาดานวิวัฒนาการของปลาการตูนโดย Santini and Palacco (2006) 
พบวา ปลาการตูนชนิด A. ocellaris และ A. percula มีความใกลชิดกันมากในทางวิวัฒนาการ ดังนั้นคาดวา
ปลาการตูนลูกผสม 3 สายพันธุทีไ่ดจากการทดลองครั้งนีจ้ะไมเปนหมันและสามารถใชในการปรับปรุงพันธุได
ตอไป  

จากการจบัคูปลาจาํนวน 10 คู พบวาปลาจับคูกันไดงาย เปนไปไดวาพฤตกิรรมพ้ืนฐานของปลาอาจคิด
วาเปนชนิดเดียวกันจึงยอมจับคูและผสมพันธุวางไขกันเองตามธรรมชาติ มีเพียง 2 คูท่ีไมวางไขซ่ึงคาดวาอาจเกิดจาก
พอแมพันธุยังไมพรอม ซ่ึงจากประสบการณในการเพาะพันธุปลาการตูนพบวาพอแมพันธุบางคูใชเวลาหลายปจึงเริ่ม
วางไขครั้งแรก ปลา 8 คูท่ีวางไขสามารถวางไขไดอยางสมํ่าเสมอเหมือนกับการเพาะพันธุปลาการตูนทั่วไป แมวา
จํานวนไขคอนขางนอย (113±125 ฟอง/ครั้ง) แตเปนลักษณะปกติของปลาท่ีเริ่มวางไขชวงแรกๆ  

ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม 3 สายพันธุที่ไดจากพอแมแตละคูมีความหลากหลายของลักษณะ
ปรากฏ และมีความแตกตางกันคอนขางมากทัง้พืน้ทีก่ารเกิดสีดําและลักษณะลายขาวปกัสโซ ไมเหมือนกับการ
ผสม 2 สายพันธุระหวางปลาการตูนเพอรคูลากับปลาการตูนดําทีใ่หลูกออกมาเหมือนๆ กันทั้งครอก (สามารถ 
และคณะ, 2558) เนื่องจากการทดลองครัง้นีศ้กึษาลกัษณะปรากฏ 3 ลักษณะจากปลา 3 สายพันธุพรอม ๆ กัน 
และในการผสม 2 สายพันธุในขัน้ตอนแรกทําใหปลาลูกผสมที่ได (ซึง่ใชเปนแมพันธุในการผลิตลูกผสม 3 สาย
พันธุ) ไมเปนพันธุแท นอกจากนั้นแตละลักษณะยังมีระดับการแสดงออกทีแ่ตกตางกันออกไป ทัง้หมดนี้จึงเปน
สาเหตุท่ีทําใหลูกปลาแตละตัวมีลักษณะปรากฏแตกตางกันตามโอกาสหรือความนาจะเปนในการรับยีนท่ี
ควบคุมลักษณะตางๆ จากพอและแม   และเปนเหตุผลทีทํ่าใหลูกปลาจากพอแมแตละคูมีสัดสวนของลักษณะ
ปรากฏแตกตางกัน  

การผลิตปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม 3 สายพันธุ ในครั ้งนี ้พบวาลูกปลาประมาณครึ ่งหนึ ่ง 
(46.5±14.8%)  มีลักษณะปรากฏตามท่ีคาดหวังไวคือ มีลําตัวสีดําและลายขาวปกัสโซ ซ่ึงแตกตางจากปลาปกัส
โซเพอรคูลาแบบเดิมที่ลําตัวเปนสีสม โดยลักษณะลําตัวสีดําเปนลักษณะที่ไดมาจากปลาการตูนดํา ลักษณะ
ปกัสโซไดมาจากลักษณะแฝงของปลาการตูนแพลทินัมเพอรคูลา ในขณะที่ลักษณะครีบสีสมและใบหนาสีสม
เปนลักษณะท่ีไดมาจากปลาการตูนเพอรคูลา ซึ่งเปนไปตามหลักการผสมขามท่ีตองการรวมลักษณะท่ีตองการ
จากพอแมมาไวดวยกันในรุนลูก (อุทัยรัตน, 2543; จรัส, 2553; Bartley et al., 2001) หากตองการผลิตลูก
ปลาใหมีลักษณะลําตัวสีดํา ครีบสีสม และมีลายขาวปกัสโซในอัตราสวนที่มากขึน้อาจทําไดดวยเทคนิคการผสม
เลือดชิดโดยคัดเลือกปลาที่มีลักษณะปรากฏครบท้ัง 3 ลักษณะท่ีตองการผสมกันเองในครอบครัว (Inbreed) 
หรือผสมกลับ (Backcross) กับปลาการตูนแพลทินัมเพอรคูลา การผสมเลือดชิดเปนการเพิ่มอํานาจในการ
ถายทอดลักษณะไปยังชั่วอายุตอไป ลูกที่ไดจะมีลักษณะปรากฏคลายคลึงหรือเหมือนกับพอแมมากข้ึน เพราะ
เปนการตรึง (Fix) ลักษณะใหแกประชากร เมื่อทําการผสมเลือดชิดหลายๆ ครั้งจะทําใหมีความสม่ําเสมอ 
(Uniformity) ในการแสดงออกของลกัษณะมากข้ึนและเปนปจจัยสําคัญในการแบงประชากรใหเปนกลุมยอยๆ 
หรือสายพันธุ (Line หรือ Strain) ใหมได (จรัส, 2553) ในปลาสวยงามน้ําจืด วิธีการผสมแบบคัดพันธุ (Selective 
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breeding) และการผสมขามเปนวิธีทีทํ่าใหเกิดการพัฒนาเปนสายพันธุตางๆ ในปลาแฟนซีคารพและปลาทอง 
(Hulata, 1995) 

จากการแสดงออกลักษณะลายขาวปกัสโซพบวาลายขาวปกัสโซของปลาแตละตัวมีความ
หลากหลายมาก หรืออาจกลาวไดวาไมมีปลาคูใหนทีมี่ลายปกัสโซเหมือนกันเลย จึงสัญนิษฐานไดวา ยีนท่ี
ควบคุมลักษณะลายขาวปกัสโซนาจะมีหลายตัว นอกจากนั ้นยีนแตละตัวก็นาจะควบคุมหรือมีผลตอการ
แสดงออกในตําแหนงบนรางกายตางที่กัน เชน ยีนทีค่วบคุมสีขาวที่แถบหัว แถบกลางตัว แถบหาง หรือ
ตําแหนงอื่นๆ เปนตน จากการทดลองครั้งนี้ปลาลูกผสม 3 สายพันธุบางตัวจากพอแมบางคูแสดงลักษณะลาย
ขาวปกัสโซบริเวณหัวของปลาหรือเลยแถบขาวท่ีหัวไปทางดานหนา ซ่ึงเปนลักษณะใหมท่ีไมเคยพบมากอนหนา
นี้ในปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลา เปนลกัษณะท่ีนาสนใจและควรคัดเลือกปลาดังกลาวนําไปเพาะพันธุเพือ่ทําให
ลกัษณะนีป้รากฏถ่ีข้ึน 

 จากการทดลองนี้พบวาปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม 3 สายพันธุทีไ่ดไมมีลูกปลาทีแ่สดงลักษณะ
สีแบบแพลทินัมเพอรคูลาเลย ลักษณะสีในปลาสวยงามเปนลักษณะคุณภาพ (Qualitative traits) มักถูก
ควบคุมดวยยีนนอยคู สามารถแยกหมวดหมูของลักษณะปรากฏไดชัดเจนและมีอัตราสวนแนนอน (อุทัยรัตน, 
2543) จึงสันนิษฐานไดวายีนทีค่วบคุมลักษณะแพลทินัมเปนยีนดอย และยีนนี้จะถายทอดไปอยูในปลาการตูน
เพอรคูลาลูกผสม 3 สายพันธุ (F1) ดังนั้นจึงเปนประเด็นที่นาทดสอบตอไปวาหากนําปลารุนลูกเหลานี้มาผสม
กันเอง ปลารุนตอไป (F2) จะแสดงลกัษณะสแีบบแพลทินมัออกมาหรอืไม  

ลักษณะดีเดนอีกอยางหนึง่ของปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม 3 สายพันธุคือมีการพัฒนาแถบขาว
ที่เร็วขึ้น จากการทดลองของ สามารถ และคณะ (2558) พบวา ปลาการตูนซุปเปอรแบล็ค  (ปลาการตูน
ลูกผสมระหวางปลาการตูนเพอรคูลากับปลาการตูนดํา ซึ่งใชเปนเพศเมียในการทดลองนี้) พัฒนาแถบขาวได
สมบูรณเมื่ออายุประมาณ 4-5 เดือน แตเมื่อผสมปลานี้กับปลาการตูนแพลทินัมเพอรคูลาพบวา ปลาการตูน
เพอรคูลาลูกผสม 3 สายพันธุพัฒนาแถบขาวครบทั้ง 3 แถบในเวลาเพียง 2 เดือน และปลาเกือบทั้งหมด 
(99.9%) มีแถบขาวท่ีหางสมบูรณและเต็มคอดหาง ซึง่ลักษณะทีก่ลาวนี้เปนศักยภาพทีด่ีสําหรับการเพาะพันธุ
เพ่ือการคา 

เนื่องจากพอแมปลาแตละคูใหลูกปลาที่มีลักษณะลําตัวสีดําและมีลายขาวปกัสโซในสัดสวนที่
แตกตางกัน ดังนั้นหากตองการผลิตปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม 3 สายพันธุเพื่อการคาดวยวิธีนี้ แนะนําให
จับคูพอแมพันธุหลาย ๆ คู แลวพิจารณาเลือกเพาะพันธุตอเฉพาะคูทีใ่หปลาลูกผสมในลักษณะทีเ่ราตองการใน
อัตราสวนท่ีสูง  
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