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  หนา 

สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

O39 ผลของอาหารตางชนิดและความถี่ในการใหอาหารตอศักยภาพในการเพาะพันธุของปลาตะกรับ 281 

 Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) 

 โดย นายอัตรา  ไชยมงคล 

O40 การเพาะเลี้ยงหอยชักตีน (Strombus canarium Linnaeus, 1758) ดวยอาหารเม็ด 295 

 โดย นางพิชญา  ชัยนาค 

O41 ปริมาณและคุณภาพไขของแมปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) จากการผสมเทียม 312 

 อยางตอเนื่องในรอบป 

 โดย นายจิระยุทธ  รื่นศิริกุล 

O42 ศึกษาการผสมขามระหวางปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลา (Amphiprion percula) กับปลาการตูน 324 

 ดําสโนวเฟลก (A. ocellaris) 

 โดย นายสามารถ  เดชสถิต 

 

สาขาการประมงทะเล 

O43 ทัศนคติของชาวประมงตอการขยายเขตมาตรการปดอาวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 337 

 โดย นายอกนิษฐ  เกื้อเผือก 

O44 ปริมาณโลหะหนักในสัตวน้ํา น้ําทะเล และดินตะกอนบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกจังหวัดสงขลา 339 

 ป 2556 

 โดย นายสมชาย  วิบุญพันธ 

O45 ตนทุน ผลตอบแทน และความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการทําประมงกุงทะเลบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก 341 

 โดย นางทิวารัตน  สินอนันต 

O46 ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจของการใชทรัพยากรสัตวน้ําจากการทําประมงอวนลอมจับ 344 

 บริเวณอาวไทยตอนใน 

 โดย นายฐิติพล  เชื้อม่ันคง 

O47 ชนิดและปริมาณสัตวเกาะติดขนาดใหญบนปะการังเทียมท่ีจัดวางในระดับความลึกน้ําตางกันบริเวณ 346 

 จังหวัดปตตานี 

 โดย นายวิโรจน  คงอาษา 

O48 คุณภาพน้ําและปริมาณคลอโรฟลล เอ กับขอมูล MODIS ในนานน้ําไทย 348 

 โดย นายวิรัตน  สนิทมัจโร 

O49 ชีววิทยาการสืบพันธุของกุงโอคักชนิด Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837) 360 

 และกุงตะกาดกรีจุด (M. ensis (De Haan, 1844)) บริเวณอาวพังงา 

 โดย นางสาวธนภร  เจริญลาภ 
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ศึกษาการผสมขามระหวางปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลา (Amphiprion percula) กับปลาการตูนดําสโนว

เฟลก (A. ocellaris)  

 

สามารถ เดชสถิตย1* อําไพ ลองลอย1 อาคม สิงหบุญ2 อรกัญญา เมงหยู1 และ วรรเพ็ญ คํามี1  
1ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 4 (กระบี่) 
2ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงตรัง 

 

บทคัดยอ 

การทดลองนี้มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะปรากฏของลายสีขาวและสีลําตัวของปลาลูกผสมระหวางปลาการตูน

ปกัสโซเพอรคูลา (แม) กับปลาการตูนดําสโนวเฟลก (พอ) จับคูพอแมพันธุจํานวน 10 คู และเลี้ยงในตูกระจกขนาด 45x90x45 

เซนติเมตร ตูละ 1 คู ใชระบบน้ําหมุนเวียน อนุบาลปลาลูกผสมแรกฟกถึงอายุ 1 เดือนในตูกระจก อายุ 1 - 3 เดือนเลี้ยงในถัง

พลาสติกความจุ 500 ลิตร อายุ 3 - 5 เดือนเลี้ยงในบอคอนกรีตความจุ 4 ลูกบาศกเมตร และอายุ 5 - 7 เดือนเลี้ยงในกระชังใน

บอดิน อาหารท่ีใชคือโรติเฟอร อารทีเมีย และอาหารเม็ดสําเร็จรูป จําแนกและนับจํานวนปลาลูกผสมท่ีแสดงลักษณะปรากฏ

ของลายสีขาว และลักษณะปรากฏของสีลําตัวแบบตาง ๆ หลังจากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพ่ือทดสอบสัดสวนของ

ปลาลูกผสมแบบตาง ๆ 

ผลการทดลองพบวา ปลาลูกผสมแสดงลักษณะปรากฏของลายสีขาวเปน 4 แบบ ไดแก 1) ลักษณะลายปกติรอยละ 

44.44±6.29 2) ลักษณะลายปกัสโซรอยละ 6.43±4.70 3) ลักษณะลายสโนวเฟลกรอยละ 33.41±13.30 และ 4) ลักษณะลาย

เอ็กซตราสโนวเฟลกรอยละ 15.74±12.87 ปลาลูกผสมจากพอแมแตละคูมีสัดสวนของลักษณะ ลายปกติ:ลายปกัสโซ:ลายสโนว

เฟลก:ลายเอ็กซตราสโนวเฟลก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (Asymp.Sig.<0.05) ลักษณะปรากฏของสีลําตัวของปลาลูกผสมมี 

2 แบบ ไดแก ลักษณะลําตัวสีดํารอยละ 84.80±8.90 และลักษณะลําตัวสีน้ําตาลรอยละ 15.20±8.90 จากการวิเคราะหทางสถิติ

พบวาสัดสวนการแสดงออกของลักษณะ ลําตัวสีดํา:ลําตัวสีน้ําตาล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (Asymp.Sig.<0.05) การผสม

ขามในครัง้นี้เกิดลักษณะแสดงออกแบบใหมตั้งชื่อเรียกวาลักษณะลายเอ็กซตราสโนวเฟลก ซ่ึงคาดวาเกิดจากปฏิกิริยารวมระหวาง

ยีนท่ีควบคุมลักษณะลายปกัสโซกับยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนวเฟลก  

 

คําสําคัญ: การปรับปรุงพันธุ การผสมขาม ปลาการตูนเพอรคูลา ปลาการตูนดํา  

   

*ผูรับผิดชอบ: 141 ม.6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000   

E-mail: detsathit@hotmail.com  
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Study on Hybridization between Picasso-percula Clownfish (Amphiprion percula) and 

Black-snowflake Clownfish (A. ocellaris) 

 

Samart Detsathit1*, Amphai Longloy1, Arkom Singhabun2, Ornkanya Mengyu1 and Wanpen Khammee1  
1Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 4 (Krabi) 
2Trang Coastal Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 

The objective of this study was to investigate selected traits of white color pattern and body 

background-color in F1 hybrids of Picasso-percula Clownfish (Female) x Black-snowflake Clownfish (Male). 

Ten pairs of broodstock were reared in 45x90x45 cm glass aquariums, 1 pair/aquarium, using recirculation 

aquaculture system. Progeny were reared in glass aquarium from hatching out to 1 month, 500-liter plastic 

tank from 1 - 3 month, 4-ton concrete tank from 3 - 5 month and net-cage from 5 - 7 month old and fed with 

rotifer, artemia and followed by artificial pellet feed. White color pattern and body background-color 

appearance of hybrids were classified and analyzed. 

Results revealed that hybrids consisted of 4 white color patterns: wild type (44.44±6.29%), picasso 

(6.43±4.70%), snowflake (33.41±13.30%) and extra-snowflake (15.74±12.87%). The phenotypic ratio of wild 

type:picasso:snowflake:extra-snowflake of hybrids from tested broodstocks was significantly different (Asymp. 

Sig.<0.05). The body background-color of hybrids consisted of 2 background-colors: black color (84.80±8.90%) 

and chocolate color (15.20±8.90%). The ratio of body color phenotype of hybrid from tested broodstocks 

was significantly different (Asymp.Sig.<0.05). Extra-snowflake pattern could be considered as a new phenotype 

and explained by the interaction between picasso gene and snowflake gene. 

 

Keywords: genetic improvement, hybridization, clownfish, Amphiprion percula, Amphiprion ocellaris 

   

*Corresponding author: 141 Moo 6 Saithai, Muang, Krabi 81000  

E-mail: detsathit@hotmail.com  
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คํานํา 

ปลาการตูนไดรับความนิยมสาํหรับเลี้ยงเปนปลาทะเลสวยงามอยางแพรหลายท่ัวโลก มีการศึกษาวิจัยดานการเพาะเลี้ยง

อยางตอเนื่องจนสามารถเพาะเลี้ยงไดครบวงจรและผลิตลูกพันธุไดในระดับมหมวล สงผลใหเกิดการแขงขันในตลาดท้ังดานราคา

และคุณภาพ ดังนั้นผูเพาะพันธุจําเปนตองพัฒนาคุณภาพของปลาอยางตอเนื่อง การปรับปรุงพันธุเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนา

คุณภาพของปลาการตูน เพ่ือใหปลามีความสวยงามมากขึ้น หรือมีลักษณะแตกตางจากท่ีมีอยูในปจจุบัน  

ปลาการตูนท่ัวโลกท่ีไดรับการจําแนกแลวมี 30 ชนิด (Allen, 1991; Allen et al., 2008; Allen et al., 2010) ความ

นิยมหรือความตองการของตลาดตอปลาการตูนแตละชนิดแตกตางกันไป แตชนิดท่ีตลาดตองการจํานวนมากและมีราคาสูง ไดแก 

ปลาการตูนในกลุมเพอรคูลา (Percula complex) หรือจีนัสยอย (Subgenus) Actinicola ซ่ึงมี 2 ชนิด (Species) ไดแก 

Amphiprion percula หรือ ปลาการตูนเพอรคลูา และ A. ocellaris ซ่ึงมี 2 สายพันธุ ไดแก ปลาการตูนสมขาว และปลาการตูน

ดํา (Allen, 1991; Fautin and Allen, 1997)  

ปลาการตูน A. percula และ A. ocellaris มีความใกลชิดกันมากในทางวิวัฒนาการ (Santini and Polacco, 2006) 

จากการศึกษาท่ีผานมาพบวา ปลาการตูนท้ังสองชนิดนี้สามารถผสมขามชนิดกันได (Interspecific hybridization) และปลา

ลูกผสมท่ีไดไมเปนหมัน (สามารถ และคณะ, 2556) จึงนําไปใชเปนพอแมพันธุในการปรับปรุงพันธุรุนตอ ๆ ไปได 

การศึกษาการถายทอดลักษณะคุณภาพ (Qualitative traits) มีประโยชนตอการปรับปรุงพันธุปลาสวยงาม ทําให

สามารถวางแผนการผสมพันธุและคัดเลือกลักษณะท่ีตองการไดอยางมีระบบ (อุทัยรัตน, 2543) รวมท้ังทําใหประสิทธิภาพการ

ผลิตดีขึ้น ลักษณะคุณภาพถูกควบคุมดวยยีนนอยคู โดยลักษณะคุณภาพเกือบท้ังหมดถูกควบคุมดวยยีนเพียง 1 - 3 คู (Tave, 1992) 

ปจจุบันปลาการตูนเพอรคูลาไดรับการปรับปรุงพันธุใน 3 ลักษณะหลัก คือ 

1. ปรับปรุงใหมีลําตัวสีดํา โดยการผสมขามกับปลาการตูนดํา  พบวาปลาลูกผสมท่ีไดมีลําตัวและครีบเปนสีดํา ใบหนา

และทองเปนสีสม และมีลายสีขาวครบสมบูรณ ปลาลูกผสมท่ีไดนี้มีชื่อเรียกในปจจุบันวาซูเปอรแบล็คเพอรคูลา (Superblack 

percula) (สามารถ และคณะ, 2558)  

2. ปรับปรุงใหลําตัวเปนสีขาวเงินหรือสีแพลทินัมท้ังตัว มีชื่อเรียกวาปลาการตูนแพลทินัมเพอรคูลา (Platinum percula) 

3. ปรับปรุงลักษณะลายปกัสโซ (Picasso) ซ่ึงเปนลักษณะของลายสีขาวบนลําตัว  

ลักษณะลายปกัสโซของปลาการตูนเพอรคูลาเปนลักษณะปรากฏของลายสีขาวบนลําตัว ซ่ึงมีรูปรางแตกตางไปจาก

ลักษณะลายปกติหรือลายด้ังเดิม (Wild type) โดยลักษณะลายปกติประกอบดวยแถบสีขาวพาดขวางลําตัว 3 แถบ ลายปกัสโซ

ของปลาแตละตัวมีความแตกตางกัน ปลาการตูนเพอรคูลาท่ีแสดงลักษณะลายปกัสโซ มีชื่อเรียกวา ปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลา 

ปลาสายพันธุนี้พบไดนอยมากในธรรมชาติ และพบไดเฉพาะบางพ้ืนท่ีเทานั้น ไดแก หมูเกาะ Solomon และ Papua New 

Guinea ปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลาจากธรรมชาติถูกนํามาปรับปรุงพันธุดวยวิธีคัดเลือกและการผสมเลือดชิด (Selection and 

inbreed) หลาย ๆ รุน จนไดลักษณะลายปกัสโซท่ีวิจิตรสวยงามมากขึ้นเรื่อย ๆ อยางไรก็ตาม ยังไมสามารถอธิบายเกี่ยวกับยีน

ท่ีควบคุมการถายทอดลักษณะลายปกัสโซไดชัดเจน เนื่องจากมีความซับซอนสูง และไมสามารถแบงลักษณะปรากฏของลายปกัสโซ

ออกเปนกลุม ๆ ไดชัดเจน  

ปลาการตูนดําสโนวเฟลกเปนสายพันธุหนึ่งของปลาการตูนดํา โดยมีลักษณะท่ีแตกตางจากปลาการตูนดําปกติ ไดแก ลายสี

ขาวบนลําตัวท่ีมีลักษณะแผกวาง และสวนใหญมีขอบเปนรูปหยักหรือรูปคลื่น นอกจากนั้นอาจมีลักษณะคลายรูพรุนบนลายสีขาว

อีกดวย ปลาการตูนดําสโนวเฟลกเปนสายพันธุท่ีเกิดจากการปรับปรุงพันธุดวยการยายลักษณะลายสโนวเฟลกจากปลาการตูน

สมขาวสโนวเฟลกมาไวในปลาการตูนดําดวยวิธีผสมขาม คัดเลือก และผสมกลับ (Adams, 2011) ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 4 (กระบี่) ไดรวบรวมพันธุปลาการตูนดําสโนวเฟลกจากตลาดปลาสวยงาม และทําการจับคูผสม

พันธุกับปลาการตูนดําสายพันธุด้ังเดิม (Wild type) ท่ีมีอยู พบวาปลาลูกผสมสวนหนึ่งสามารถแสดงลักษณะลายสโนวเฟลกอ

อกมาได ในขณะท่ีปลาลูกผสมสวนท่ีเหลือมีลักษณะลายปกติเหมือนกับสายพันธุดั้งเดิม  
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การผสมขามชนิด (Hybridization)  เปนทางลัดของการปรับปรุงพันธุ การผสมขามในปลาทําไดท้ังในระดับการผสม

ระหวางปลาตางชนิด ตางสกุล หรือแมแตตางวงศ แตโอกาสประสบความสําเร็จในการผสมขามมีมากขึ้นเม่ือใชคูผสมท่ีมีความ

ใกลชิดกันในสายวิวัฒนาการ การปรับปรงุพันธุปลาดวยการผสมขามชนิดมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมลักษณะท่ีตองการจากปลา 2 ชนิด

เขาไวดวยกัน (อุทัยรัตน, 2543; จรัส, 2553) นอกจากนั้น สมชัย (2549) ไดกลาวไววา การผสมขามยังทําใหยีนจากตางตําแหนง

กันมาอยูดวยกัน ซ่ึงเปนอีกวิธีการหนึ่งในการปรับปรุงพันธุ เนื่องจากเม่ือยีนจากตางตําแหนงแตควบคุมลักษณะเดียวกันมาอยู

ดวยกัน อาจมีผลทําใหลักษณะปรากฏเปลี่ยนไปจากผลของยีนเดิม ปรากฏการณนี้เรียกวา ปฏิกิริยารวมของยีนตางตําแหนงกัน 

(Epistasis) 

สมมติฐาน One gene – one enzyme ซ่ึงตั้งโดย G.W. Beadle และ E.T. Tatum มีใจความวา ฟโนไทปอาจเปน

เพียงผลผลิตขั้นสุดทายของกระบวนการทางชีวเคมีท่ีซับซอนซ่ึงมีอยูหลายขั้น แตละขั้นของกระบวนการตองการเอนไซมตางชนิด

กัน และแตละเอนไซมจะมียีนเฉพาะอยางเปนตัวควบคุม (จรัส, 2553) ซ่ึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตท่ีแสดงออกมาหรือฟโนไทปเปน

ผลผลติท่ีเกิดจากการแสดงออกของยีนในสภาพแวดลอมหนึ่ง ยีนผลติเอนไซมซ่ึงเปนสารประกอบจาํพวกโปรตีน (ประดิษฐ, 2559) 

ดังนั้นหากเอนไซมสําหรับกระบวนการใด ๆ มีการเปลี่ยนแปลงหรือขาดหายไป เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของยีน ก็จะสงผล

ใหฟโนไทปไมแสดงผลหรือแสดงผลท่ีแตกตางออกไปได 

ท้ังปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลาและปลาการตูนดําสโนวเฟลกตางมีลักษณะเดนจากลักษณะปรากฏของลายสีขาวบน

ลําตัวท่ีสวยงามแปลกตาและสามารถถายทอดลักษณะไปยังรุนลูกได โดยปลารุนลูกบางสวนแสดงลักษณะลายปกัสโซหรือลายส

โนวเฟลกออกมาไดทันที แตเนื่องจากยีนท่ีควบคุมท้ังสองลักษณะนี้มีผลตอการแสดงออกของลายสีขาวบนลําตัวในตําแหนง

เดียวกัน จึงเปนท่ีนาสนใจวาหากผสมขามระหวางปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลากับปลาการตูนดําสโนวเฟลก ปลาลูกผสมรุนลูก

จะมีลักษณะปรากฏอยางไร  

 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือศึกษาลักษณะปรากฏของลายสีขาวและสีลําตัวของปลาลูกผสมระหวางปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลากับปลา

การตูนดําสโนวเฟลก  

 

วิธีดําเนินการ 

1. สถานท่ีดําเนินการ 

 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 4 (กระบี่) เลขท่ี 141 ม.6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 

2. การจับคูผสม การอนุบาล และการเลี้ยงปลาลูกผสม 

2.1 การจับคูผสม  

จับคูผสมขามชนดิระหวางแมปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลาและพอปลาการตูนดําสโนวเฟลกจํานวน 10 คู เลี้ยงพอ

แมพันธุในตูกระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร ตูละ 1 คู พรอมใสวัสดุใหปลาใชวางไข ใชระบบน้ําหมุนเวียนในการเลี้ยงพอแม

พันธุ ใหอาหารผสมเปยก (เนื้อกุงผสมวิตามิน) เปนอาหารวันละ 2 ครั้ง ใหปลาผสมพันธุวางไขตามธรรมชาติ เม่ือปลาวางไขแลว

ยังคงใหพอแมปลาดูแลไขจนถึงกาํหนดฟกหรือประมาณ 7 วันหลังจากวางไข จึงนาํไขไปฟกในตูอนุบาล 

2.2 การอนุบาลและการเลี้ยงปลาลูกผสม 

อนุบาลและเลี้ยงปลาลูกผสมท่ีไดจากพอแมแตละคูแยกกันตลอดการทดลอง ปลาลูกผสมแรกฟกถึงอายุ 1 เดือน 

อนุบาลในตูกระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร น้ําท่ีใชในชวงอนุบาลเปนน้าํทะเลความเค็ม 30 - 33 สวนในพันสวน ปลาลูกผสม

อายุ 1 - 15 วัน ใหโรติเฟอรเปนอาหาร อายุ 7 - 30 วันใหอารทีเมียแรกฟกเปนอาหาร เม่ืออายุ 25 วันเริ่มฝกใหกินอาหารสําเร็จรูป

ขนาด 300 - 500 ไมครอน  
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อายุ 1 - 3 เดือนเลี้ยงในถังพลาสติกขนาดความจุ 500 ลิตร ถังละ 200 - 400 ตัว ใชระบบน้ําหมุนเวียน ให

อาหารจนอ่ิมวันละ 4 ครัง้ โดยใชอาหารสาํเร็จรูป (ชนิดเกล็ดจมน้าํ) ขนาด 300 - 500 ไมครอน และเปลี่ยนเปนขนาด 500 - 800 

ไมครอน เม่ือปลาอายุ 45 วัน  

อายุ 3 - 5 เดือนเลี้ยงในบอคอนกรีตความจุน้ํา 4 ลูกบาศกเมตร มีระบบกรองชีวภาพสําหรับบําบัดน้ํา เลี้ยง

ปลา 200 - 400 ตัว/บอ ใหอาหารจนอ่ิมวันละ 4 ครั้ง โดยใชอาหารสําเร็จรูปขนาด 500 - 800 ไมครอน และขนาด 800 ไมครอน  

อายุ 5 - 7 เดือน เลี้ยงในกระชังท่ีแขวนบนแพในบอดิน ขนาดกระชัง 2x2x1.5 เมตร เนื้อกระชังเปนอวนไม

มีปมขนาดตาเหยียดประมาณ 8 มิลลิเมตร เลี้ยงปลา 200 - 400 ตัว/กระชัง ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง โดยใชอาหารสําเร็จรูปขนาด 

800 และ 1,200 ไมครอน 

3. การเก็บขอมูลการทดลอง 

 3.1 เม่ือปลาลกูผสมมีอายุ 5 เดือน ทําการตรวจสอบและนับจํานวนปลาลูกผสมจากพอแมแตละคูท่ีแสดงลักษณะปรากฏ

ของลายสีขาวแบบตาง ๆ โดยจําแนกเปน 4 แบบ ไดแก 

 1) ลายปกติ (Wild type) คือมีแถบสีขาวพาดขวางลําตัว 3 แถบ เหมือนกับท่ีพบในปลาการตูนเพอรคูลาหรือ

ปลาการตูนดําสายพันธุปาหรือสายพันธุดั้งเดิม (ภาพท่ี 1A) 

 2) ลายปกัสโซ (Picasso) หมายถึงลายสีขาวท่ีมีลายสีขาวเพ่ิมมากกวาปกติจากลักษณะลายปกติ (ภาพท่ี 1B) 

 3) ลายสโนวเฟลก (Snowflake) หมายถึงลายสีขาวท่ีมีลักษณะแผกวางและขอบเปนรูปคลื่นหรือหยัก (ภาพท่ี 1C) 

4) ลายเอ็กซตราสโนวเฟลก (Extra-snowflake) เปนชื่อเรียกท่ีต้ังขึ้นมาใหมเพ่ือใชเรียกลายสีขาวท่ีมีลักษณะคลาย

กับลายสโนวเฟลก แตมีสวนของแถบสีขาวท่ีย่ืนยาวไปเชื่อมตอกับแถบสีขาวท่ีคอดหาง (ภาพท่ี 1D)  

 3.2 เม่ือปลาลกูผสมมีอายุ 7 เดือน ทําการตรวจสอบและนับจํานวนปลาลูกผสมจากพอแมแตละคูท่ีแสดงลักษณะปรากฏ

ของสีลําตัวแบบตาง ๆ โดยจําแนกเปน 2 แบบ ไดแก  

1) ลําตัวสีดํา (ภาพท่ี 2A) 

2) ลําตัวสีน้ําตาลหรือสีช็อกโกแลต (ภาพท่ี 2B) 

4. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ไดแก 

 4.1 วิเคราะหสัดสวนของปลาลูกผสมท่ีแสดงลักษณะปรากฏแบบตาง ๆ 

 4.2 ทดสอบสัดสวนของประชากรดวยวิธีการทดสอบ Chi-square test  

 4.3 ทดสอบสารูปสนิทดี (Goodness of fit) วาคาความถี่ของคาสังเกตกับคาความคาดหวังแตกตางกันหรือไม 

 4.4 วิเคราะหสหสัมพันธเชิงเสนเพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะปรากฏแตละคู 

 

ผลการศึกษา 

จากการผสมขามชนิดระหวางแมปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลาและพอปลาการตูนดําสโนวเฟลกพบวา พอแมพันธุทุกคู

สามารถผสมพันธุและวางไขไดเองตามธรรมชาติ ไขมีการพัฒนาและฟกเปนตัวไดตามปกติ แตมี 1 คูท่ีวางไขลาชา จึงเก็บขอมูล

และวิเคราะหผลการทดลองจากพอแมพันธุจํานวน 9 คู (ภาพผนวกท่ี 1) 

1. ลักษณะปรากฏของลายสีขาว 

1.1 จากการศึกษาลักษณะปรากฏของลายสีขาวในปลาลูกผสมอายุ 5 เดือน จํานวน 4,444 ตัว (ตารางผนวกท่ี 1) จาก

พอแมพันธุ 9 คู พบวาปลาลูกผสมแสดงลักษณะปรากฏของลายสีขาวเปน 4 แบบ ไดแก 

1) ลายปกติ (ภาพท่ี 1A) รอยละ 44.44±6.29 

2) ลายปกัสโซ (ภาพท่ี 1B) ซ่ึงเปนลักษณะของแม รอยละ 6.43±4.70 
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3) ลายสโนวเฟลกปกติ (ภาพท่ี 1C) ซ่ึงเปนลักษณะของพอ รอยละ 33.41±13.30 

4) ลายเอ็กซตราสโนวเฟลก (ภาพท่ี 1D) รอยละ 15.74±12.87 (ตารางท่ี 1) ซ่ึงคาดวาเปนลักษณะปรากฏแบบใหม

ท่ีเกิดจากปฏิกิริยารวมระหวางยีนท่ีควบคุมลักษณะลายปกัสโซกับยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนวเฟลก 

1.2 จากการวิเคราะหทางสถิติพบวาปลาลูกผสมจากพอแมพันธุท้ัง 9 คู มีสัดสวนของลักษณะปรากฏ ลายปกติ:ลายปกัส

โซ:ลายสโนวเฟลกปกติ:ลายเอ็กซตราสโนวเฟลก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (Asymp. Sig.<0.05)  

1.3 เม่ือพิจารณาครั้งละ 1 ลกัษณะ (จํานวนท่ีแสดงลักษณะท่ีสนใจ:จาํนวนท่ีไมแสดงลกัษณะท่ีสนใจ) พบวาปลาลูกผสม

จากพอแมพันธุท้ัง 9 คู มีสัดสวนการแสดงออกของลักษณะลายปกติ ลายปกัสโซ ลายสโนวเฟลกปกติ และลายเอ็กซตราสโนว

เฟลกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (Asymp.Sig.<0.05) ยกเวนในกรณีท่ีรวมลักษณะลายสโนวเฟลกปกติและลายเอ็กซตราสโนว

เฟลกเขาดวยกัน ซ่ึงพบวาปลาลูกผสมจากพอแมพันธุท้ัง 9 คูมีการแสดงออกของสองลักษณะนี้รวมกันรอยละ 49.15±3.27 ซ่ึง

มีสัดสวนการแสดงออกท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (Asymp.Sig.>0.05) นอกจากนั้น จากการทดสอบสารูปสนิทดีพบวา 

สัดสวนของจํานวนปลาลูกผสมท่ีแสดงลักษณะลายสโนวเฟลกปกติรวมกบัลายเอ็กซตราสโนวเฟลก (2,215 ตัว) ตอจํานวนท่ีไมได

แสดงลักษณะนี้ (2,229 ตัว) มีการแสดงออกในสัดสวน 1:1 (Chi-square = 0.044, Asump.Sig. = 0.834) 

1.4 จากการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงเสนของสัดสวนการแสดงออกของลักษณะปรากฏแบบตาง ๆ พบวา สัดสวนการ

แสดงออกของลักษณะลายปกติและลักษณะลายปกัสโซมีความสัมพันธแบบผกผันกัน (สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน : r = -0.861) 

ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 เชนเดียวกับสัดสวนการแสดงออกของลักษณะลายสโนวเฟลกปกติและลักษณะลายเอ็กซตราสโนวเฟลก

ท่ีมีความสัมพันธแบบผกผันกัน (r = -0.969) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 (ตารางผนวกท่ี 2)  

2. ลักษณะปรากฏของสีลําตัว 

2.1 จากการศึกษาลักษณะปรากฏของสีลําตัวในปลาลูกผสมอายุ 7 เดือน จากพอแมพันธุ 9 คู พบวาปลาลูกผสมจาก

พอแมคูท่ี 1 ถึง 9 มีลักษณะลาํตัวสีดํารอยละ 86.00, 90.06, 71.43, 86.11, 92.42, 84.17, 86.17, 70.00 และ 96.82 ตามลาํดับ 

คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 84.80±8.90 และมีลักษณะลําตัวสีน้ําตาลรอยละ 14.00, 9.94, 28.57, 13.89, 7.58, 15.83, 13.83, 30.00 

และ 3.18 ตามลําดับ คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 15.20±8.90 (ตารางท่ี 2) 

2.2 จากการวิเคราะหทางสถิติพบวาปลาลูกผสมจากพอแมพันธุท้ัง 9 คู มีสัดสวนของลักษณะปรากฏ ลําตัวสีดํา:ลําตัว

สีน้ําตาล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (Asymp.Sig.<0.05)  

 

วิจารณผล 

ยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนวเฟลกจากปลาการตูนดําและลักษณะลายปกัสโซจากปลาการตูนเพอรคูลาสามารถถายทอด

ไปยังปลาลูกผสมรุนลูกได และปลาลูกผสมรุนลูกบางสวนสามารถแสดงลักษณะท่ีไดรับการถายทอดออกมาไดทันทีท้ัง ๆ ท่ีไดรับ

การถายทอดลักษณะนี้จากพอหรือแมเพียงฝายเดียว แสดงใหเห็นวาปฏิกิริยาระหวางอัลลิลของยีนเดียวกันไมไดเปนแบบขม

สมบูรณ (Complete dominance) แตจะเปนแบบใดนั้นยังไมสามารถสรุปได จําเปนตองทดลองเพาะพันธุและติดตามศึกษา

จนไดสายพันธุแทของลักษณะเหลานี้เสียกอน ซ่ึงผลการทดลองนี้สอดคลองกับรายงานเบื้องตนเกี่ยวกับการผสมขามระหวาง

ปลาการตูนสมขาวสโนวเฟลกและปลาการตูนดํา ของฟารม ORA ท่ีพบวาปลารุนลูกบางสวนแสดงลักษณะลายสโนวเฟลกออก

มาได (Adams, 2011; ORA, 2011) 

จากการทดลองพบวา สัดสวนการแสดงออกของลักษณะลายปกัสโซของปลาลูกผสมจากพอแมแตละคูมีคาพิสัยในชวงกวาง 

(รอยละ 0.16 - 13.31) และแสดงออกไดนอยกวาลักษณะลายสโนวเฟลกประมาณ 6 เทา (รอยละ 6.43:33.41) ในขณะท่ีสัดสวน

ของปลาท่ีแสดงลักษณะลายสโนวเฟลกรวมกับลักษณะลายเอ็กซตราสโนวเฟลกจากพอแมท้ัง 9 คู  คอนขางคงท่ี (รอยละ 

49.15±3.27) และมีสัดสวนท่ีไมแตกตางกันในทางสถิติ ทําใหสันนิษฐานไดวาลักษณะลายปกัสโซและลักษณะลายสโนวเฟลกถูก

ควบคุมดวยยีนมากกวา 1 คู และจํานวนคูยีนท่ีควบคุมลักษณะลายปกัสโซมีมากกวาจํานวนคูยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนวเฟลก  
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ตารางที่ 1 ลักษณะปรากฏของลายสีขาวของปลาลูกผสมจากการผสมขามระหวางแมปลาการตนูปกัสโซเพอรคูลากับพอปลา

 การตูนดําสโนวเฟลก 

คูที่ 

ลักษณะปรากฏของลายสีขาว (รอยละ) 

รวมสโนวเฟลก 
ปกติ ปกัสโซ 

สโนวเฟลก 

สโนวเฟลกปกติ เอ็กซตราสโนวเฟลก 

1 38.89 12.22 37.78 11.11 48.89 

2 43.66 7.44 20.61 28.29 48.90 

3 48.88 0.16 38.78 12.18 50.96 

4 43.46 3.46 48.40 4.69 53.09 

5 50.33 4.64 23.18 21.85 45.03 

6 39.54 10.72 48.68 1.05 49.74 

7 54.75 2.30 30.16 12.79 42.95 

8 45.93 3.59 42.95 7.72 50.48 

9 34.56 13.31 10.20 41.49 52.12 

เฉลี่ย±SD 44.44±6.29 6.43±4.70 33.41±13.30 15.74±12.87 49.15±3.27 

Asymp.Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.227 

หมายเหตุ: คา Asymp.Sig. ท่ีนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 แสดงวาปลาลูกผสมจากพอแมพันธุท้ัง 9 คู มีสัดสวนการแสดงออก

 ของลักษณะปรากฏท่ีศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ตารางที่ 2 ลักษณะปรากฏของสีลําตัวของปลาลูกผสมจากการผสมขามระหวางแมปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลากับพอปลาการตูน

ดําสโนวเฟลก 

คูที่ 
ลักษณะปรากฏของสีลําตัว (รอยละ) 

สีดํา สีน้ําตาล 

1 86.00 14.00 

2 90.06 9.94 

3 71.43 28.57 

4 86.11 13.89 

5 92.42 7.58 

6 84.17 15.83 

7 86.17 13.83 

8 70.00 30.00 

9 96.82 3.18 

เฉลี่ย±SD 84.80±8.90 15.20±8.90 

 

 

 

 

 



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562 O1 

331 

O42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะการแสดงออกของลายสีขาวในปลาลูกผสมระหวางปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลากับปลาการตนูดําสโนวเฟลก

 มี 4 แบบ ไดแก ลายปกติ (1A) ลายปกัสโซ (1B) ลายสโนวเฟลก (1C) และลายเอ็กซตราสโนวเฟลก (1D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ลักษณะการแสดงออกของสีลําตัวของปลาลูกผสมระหวางปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลากับปลาการตูนดําสโนวเฟลก

 มี 2 กลุม ไดแก ลําตัวสีดํา (2A) และลําตัวสีช็อกโกแลต (2B) 

 

ลักษณะลายปกัสโซมีสัดสวนการแสดงออกท่ีตํ่าและแปรปรวนสูง (รอยละ 6.43±4.70) นอกจากนั้นรูปแบบของ

ลายปกัสโซท่ีแสดงออกสวนใหญไมวิจิตรสวยงามเหมือนกับแม สันนิษฐานไดวา เม่ือยีนท่ีควบคุมลักษณะลายปกัสโซอยูรวมกับ

ยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนวเฟลกนาจะมีปฏิกิริยารวมใน 2 แบบ คือ 

1) ถูกขมโดยยีนสโนวเฟลก ทําใหแสดงลักษณะลายปกัสโซออกมาไดนอย ในขณะท่ีลักษณะลายสโนวเฟลกแสดงออก

มาไดตามปกติ หรือ  

2) เกิดปฏิกิริยารวมระหวางยีนตางตําแหนง ทําใหลักษณะลายสโนวเฟลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือแสดงเปนลกัษณะ

ปรากฏแบบใหม โดยสันนิษฐานวา จะเกิดปฏิกิริยารวมไดก็ตอเม่ือยีนท่ีควบคุมลักษณะลายปกัสโซมีจํานวนมากพอ หรืออยู

ในรูปแบบ (Genotype) ท่ีเหมาะสมจนทําใหมีอํานาจมากพอ (เกดิจากสามารถสรางเอ็นไซมไดมากพอหรือเอ็นไซมท่ีเหมาะสมทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของปฏิกริิยา) ท่ีทําใหเกิดปฏิกิริยารวมกับยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนวเฟลก และสงผลใหเกิดลักษณะ

1A 

1

 

1

 

1

 

2

 

2B 
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ปรากฏแบบใหมนั่นคือลักษณะลายเอ็กซตราสโนวเฟลก ซ่ึงปลาลูกผสมเหลานี้นาจะแสดงลักษณะปรากฏเปนลายปกัสโซท่ีสวยงาม

หากไมไดรับยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนเฟลคมาดวย 

ลักษณะลายเอ็กซตราสโนวเฟลกเปนลักษณะปรากฏแบบใหมท่ีคาดวาเกิดจากปฏิกิริยารวมระหวางยีนท่ีควบคุมลักษณะ

ลายปกัสโซและยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนวเฟลก เนื่องจากลักษณะการเกิดแถบสีขาวเชื่อมตอระหวางแถบสีขาวกลางตัวกับ

แถบสีขาวท่ีคอดหาง เปนลักษณะท่ีพบเห็นไดท่ัวไปในปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลา ซ่ึงในการทดลองคร้ังนี้ แมพันธุปลาการตูน

ปกัสโซเพอรคูลาท่ีใชในการทดลองสวนใหญก็มีลักษณะดังกลาวนี้ (ภาพผนวกท่ี 1) แตลักษณะดังกลาวนี้พบไดนอยมาก ๆ ใน

ปลาการตูนดําสโนวเฟลกหรือปลาการตูนสมขาวสโนวเฟลก ท้ังนี้ จรัส (2553) กลาววาลักษณะของสิ่งมีชีวิตท่ีแสดงออกมา

หรือฟโนไทปเปนผลผลิตท่ีเกิดจากการแสดงออกของยีนในสภาพแวดลอมหนึ่ง ในขณะท่ี ประดิษฐ (2559) กลาววาปฏิกิริยา

การขมของยีนตางตําแหนง (Interallelic interaction) มีไดหลายแบบ บางแบบทําใหอัตราสวนทางฟโนไทปเปลี่ยนไป ในขณะ

ท่ีบางกรณีอาจเกิดปฏิกิริยารวมของยีนเดน 2 ตําแหนง มีผลทําใหมีลักษณะใหมเกิดข้ึน (Duplicate gene with cumulative 

effect) แตบางครั้งปฏิกิริยารวมกันของยีน ไมจําเปนตองมีการขมของยีนตางตําแหนงเกิดขึ้นก็ได เพราะบางลักษณะถูกควบคุม

ดวยยีน 2 คูท่ีเปนอิสระตอกัน โดยยีนแตละคูควบคุมคนละกระบวนการ แตสารข้ันสุดทายของแตละกระบวนการทําปฏิกิริยา

รวมกัน ทําใหเกิดลักษณะใหมข้ึนมา (Non epistatic interaction) จากการผสมขามในคร้ังนี้ ปลาลูกผสมมีโอกาสไดรับยีนท่ี

ควบคุมลักษณะลายปกัสโซและลักษณะลายสโนวเฟลกจากพอแมในรูปแบบตาง ๆ กันไปตามกฎการรวมตัวกันอยางอิสระของ

ยีนซ่ึงอยูบนโครโมโซมตางคูกัน (Law of independent assortment) ของเมนเดล (สมชัย, 2549) ยีนท่ีไดรับมาก็ผลิตเอนไซม

สําหรับข้ันตอนตาง ๆ ในการสรางลักษณะลายสีขาวบริเวณลําตัว จึงทําใหปลาลูกผสมท่ีไดรับยีนปกัสโซจากพอและยีนสโนว

เฟลก จากแมมีการผลิตเอนไซมท้ังสองชนิดออกมาพรอมกัน โดยเอนไซมท้ังสองชนิดมีผลตอกระบวนการเมทาบอลิสซึมเดียวกัน 

ทําใหกระบวนการทางเคมีเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเอ็นไซม (เกิดปฏิกิริยารวมของยีน) มีผลทําให

ลักษณะปรากฏหรือฟโนไทปท่ีเปนผลผลิตสุดทายมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (ประดิษฐ, 2559) นั่นคือมีลักษณะคลายกับ

ลักษณะลายสโนวเฟลกแตมีสวนท่ีเปนแถบสีขาวย่ืนยาวจนไปเชื่อมตอกับแถบสีขาวท่ีคอดหาง ซ่ึงเปนสวนท่ีคลายกับลักษณะ

ลายปกัสโซ 

สัดสวนของปลาลกูผสมท่ีแสดงลักษณะลายปกัสโซกับลายปกติมีความสัมพันธเปนลบ (-0.861) หรือผกผันกัน เนื่องจาก

สัดสวนของลายสโนวเฟลกรวมของปลาลูกผสมจากพอแมทุกคูมีสัดสวนเทา ๆ กัน และคิดเปนสัดสวนประมาณครึ่งหนึ่งของปลา

ท้ังครอก อีกครึ่งหนึ่งท่ีเหลือจึงเปนผลรวมของปลาลูกผสมท่ีมีลายปกติและลายปกัสโซรวมกัน เม่ือปลาท่ีมีลายปกัสโซมีสัดสวน

เพ่ิมขึ้นก็จะทําใหสัดสวนของปลาท่ีมีลายปกติลดลง แสดงวาหากปลาลูกผสมมียีไนไทปท่ีทําใหสามารถแสดงลักษณะปรากฏเปน

ลายปกัสโซได ลักษณะลายปกัสโซจะขมการแสดงออกของลักษณะลายปกติ 

สัดสวนของปลาลูกผสมท่ีแสดงลักษณะลายสโนวเฟลกปกติกับลายเอ็กซตราสโนวเฟลกมีความสัมพันธเปนลบ (-0.969) 

หรือผกผันกัน ในขณะท่ีสัดสวนของลายสโนวเฟลกรวมของปลาลูกผสมจากพอแมทุกคูมีสัดสวนเทา ๆ กัน แสดงใหเห็นวาปลา

ลูกผสมท่ีแสดงลักษณะลายเอ็กซตราสโนวเฟลกคือสวนหนึ่งของปลาลูกผสมท่ีไดรับการถายทอดยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนว

เฟลกมาจากพอ และสามารถท่ีจะแสดงลักษณะลายสโนวเฟลกปกติออกมาไดในสภาวะปกติ แตเนื่องจากปลาลูกผสมกลุมนี้ไดรับ

การถายทอดยีนท่ีควบคุมลักษณะลายปกัสโซมาจากแมในเวลาเดียวกัน ทําใหเกิดปฏิกิริยารวมของยีน และมีผลทําใหลักษณะ

ปรากฏเปลี่ยนไปเปนลักษณะลายเอ็กซตราสโนวเฟลก 

สามารถ และคณะ (2558) รายงานวา ปลาลูกผสมจากการผสมขามระหวางปลาการตูนเพอรคูลากับปลาการตูนดํา 

มีลําตัวสีดําและทองเปนสีสมคลายกันหมดท้ังครอก แตจากการศึกษาครั้งนี้พบวาปลาลูกผสมจากพอแมทุกคูไมไดมีลําตัวเปนสีดํา

ท้ังครอก โดยปลาลูกผสมบางสวนมีลําตัวเปนสีน้ําตาลและมีสัดสวนท่ีแตกตางกันระหวางพอแมแตละคู  

ปลาการตูนดําสโนวเฟลกเกิดจากการยายยีนท่ีควบคุมลักษณะลายสโนวเฟลกจากปลาการตูนสมขาวสโนวเฟลกใหมา

อยูในปลาการตูนดํา โดยผสมขามระหวางปลาการตูนดําธรรมดากับปลาการตูนสมขาวสโนวเฟลก ซ่ึงพบวาปลารุนลูกบางสวนมี

ลายสโนวเฟลกและมีลําตัวสีน้ําตาล หลังจากนั้นจึงนําปลาลูกผสมท่ีไดไปผสมกลับกับปลาการตูนดําหลาย ๆ ครั้งทําใหปลาลูกผสม
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ท่ีไดมีสีดําเหมือนการตูนดําและมีลายสีขาวเปนลายสโนวเฟลก (Adams, 2011; ORA, 2011) อยางไรก็ตาม สันนิษฐานไดวา

ปลาการตูนดําสโนวเฟลกแตละตัวยังมียีนท่ีควบคุมลักษณะสีสมของปลาการตูนสมขาวแฝงอยูในปริมาณหรือจํานวนท่ีแตกตาง

กันไป ดังนั้นเม่ือนําปลาเหลานี้มาผสมขามกับปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลา ทําใหยีนควบคุมสีสมท่ีแฝงอยูมีโอกาสมาอยูรวมกับ

ยีนท่ีควบคุมสีสมของปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลา หากยีนควบคุมสีสมท่ีแฝงอยูมีจํานวนนอยก็ทําใหปลาลูกผสมมีลักษณะลําตัว 

สีดําแบบซูเปอรแบล็กเพอรคูลา แตหากยีนท่ีควบคุมสีสมมีจํานวนมากก็ทําใหปลาลกูผสมเหลานั้นแสดงลักษณะสีดําไดไมเต็มท่ี 

ทําใหมีลักษณะปรากฏเปนสีน้ําตาลหรือสีช็อกโกแลต ซ่ึงคลายกับสีของปลาลูกผสมท่ีไดจากการผสมระหวางปลาการตูนดํากับ

ปลาการตูนสมขาวสโนวเฟลก ซ่ึงมีลักษณะปรากฏของสีลําตัวเปนสีน้ําตาลหรือสีช็อกโกแลต (Adams, 2011; ORA, 2011) 

จากการทดลองนี้จึงสันนิษฐานไดวา ลักษณะลําตัวสีดําหรือสีสมในปลาการตูนท้ังสองชนิดนี้นาจะถูกควบคุมดวยยีนหลายคู และ

มีการแสดงออกแบบบวกสะสม (Additive effect)  

ดังนั้นหากตองการผลิตปลาลูกผสมใหมีลักษณะลายสโนวเฟลกและลําตัวสีดําแบบปลาการตูนซูเปอรแบล็กท้ังหมด 

แนะนําใหปรับปรุงพันธุปลาการตูนดําสโนวเฟลกดวยการลดหรือกําจัดยีนควบคุมสีสมออกไปใหมากท่ีสุดโดยนําปลาการตูน

ดําสโนวเฟลกไปผสมกลับกับปลาการตูนดําสายพันธุแทหลาย ๆ ครั้ง จากนั้นจึงนําปลาการตูนดําสโนวเฟลกท่ีปรับปรุงพันธุแลว

ผสมกับปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลา หรือปลาการตูนเพอรคูลาธรรมดา แตวิธีการนี้ตองใชเวลานาน ในขั้นตนจึงแนะนําใหใชวิธี

จับคูปลาการตูนดําสโนวเฟลกท่ีมีอยูกับปลาการตูนเพอรคูลาหรือปกัสโซเพอรคูลาหลาย ๆ คู แลวเพาะพันธุเพ่ือทดสอบวาปลา

การตูนดําสโนวเฟลกตัวใดใหลูกท่ีเปนลักษณะซูเปอรแบล็กในสัดสวนท่ีสูง แสดงวาปลาตัวนั้นมียีนควบคุมสีสมแฝงอยูนอย ก็

เลือกใชปลาตัวนั้นเปนพอแมพันธุตอไป  

การแสดงลักษณะลําตัวสีดําของปลานอกจากข้ึนอยูกับยีนแลว การแสดงออกยังข้ึนอยูกับอายุของปลาและสภาพแวดลอม 

จากการทดลองครั้งนี้พบวา ปลาลูกผสมอายุ 3 เดือนท้ังหมดมีลําตัวสีสมเหลือง จนถึงอายุ 5 เดือนปลาบางสวนจึงเริ่มมีการ

พัฒนาของสีน้ําตาลหรือสีดําบนลําตัว (ภาพผนวกท่ี 2 และ 3) และสีดํามีการพัฒนาดีเม่ือมีอายุประมาณ 7 เดือน (ภาพท่ี 1B 

และ 2A) ซ่ึงใกลเคียงกับการพัฒนาสีดําของปลาการตูนซูเปอรแบล็ก แตแตกตางกับปลาการตูนดําสายพันธุแทท่ีสีลําตัวพัฒนา

เปนสีดําสนิทเม่ือมีอายุเพียง 1 เดือน (สามารถ และคณะ, 2558)  

มีความเปนไปไดวาปลาลูกผสมท่ีมีลําตัวสีน้ําตาลอาจมีการพัฒนาของสีดําจนเปนสีดําสนิทไดเชนเดียวกัน แตอาจตอง

ใชเวลา 12 - 16 เดือนหรือมากกวานั้น อยางไรก็ตาม ถึงแมวาปลาเหลานั้นจะสามารถพัฒนาเปนสีดาํไดจริงแตคงไมเปนท่ีตองการ

ของผูเพาะเลี้ยงเพราะใชเวลานานเกินไป การปรับปรุงพันธุเพ่ือใหปลาแสดงลักษณะลําตัวสีดําในระยะเวลาสั้นจึงเปนหัวขอท่ีควร

ไดรับการวิจัยและพัฒนา 

ปลาลูกผสมท่ีไดจากการผสมขามระหวางปลาการตูนท้ังสองชนิดนี้ไมเปนหมัน (สามารถ และคณะ, 2556; สามารถ 

และคณะ, 2558; สามารถ และคณะ, 2559) ดังนั้นปลาลูกผสมท่ีไดในครั้งนีจ้ึงสามารถนาํไปใชเปนพอแมพันธุในการปรับปรงุพันธุ

ไดตอไป โดยเฉพาะอยางย่ิงปลาลูกผสมท่ีแสดงลักษณะลายเอ็กซตราสโนวเฟลก ซ่ึงเปนลักษณะปรากฏแบบใหม สมควรไดรับ

การศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือใหเขาใจปฏิกิริยารวมของยีนท่ีทําใหเกิดลักษณะปรากฏแบบนี้อยางชัดเจน 
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ภาคผนวก 

ตารางผนวกที่ 1  จํานวนปลาลูกผสมท่ีแสดงลักษณะปรากฏของลายสีขาวแบบตาง ๆ จากการผสมขามระหวางปลาการตูน

   ปกัสโซเพอรคูลา (แม) กับปลาการตูนดําสโนวเฟลก (พอ) 

คูที่ 

ลักษณะปรากฏของลายสีขาว 
รวมสโนว

เฟลก 

รวม

ทั้งหมด ปกติ 
ปกัส

โซ 

สโนว

เฟลกปกติ 

เอ็กซตราสโนว

เฟลก 

1 35 11 34 10 44 90 

2 358 61 169 232 401 820 

3 305 1 242 76 318 624 

4 176 14 196 19 215 405 

5 76 7 35 33 68 151 

6 225 61 277 6 283 569 

7 167 7 92 39 131 305 

8 517 39 484 87 571 1127 

9 122 47 36 148 184 353 

ตารางผนวกท่ี 2  เมตริกซผลการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงเสนระหวางลักษณะปรากฏของลายสีขาวแบบตาง ๆ ของปลา

ลูกผสมระหวางปลาการตูนปกัสโซเพอรคูลากับปลาการตูนดําสโนวเฟลก 

 ปกติ ปกัสโซ สโนวเฟลกปกติ เอ็กซตราสโนวเฟลก 

ปกต ิ Pearson Correlation 1 -0.861** 0.103 -0.280 

Sig. (2-tailed)  0.003 0.791 0.465 

ปกัสโซ Pearson Correlation -0.861** 1 -0.313 0.378 

Sig. (2-tailed) 0.003  0.413 0.316 

สโนวเฟลกปกติ Pearson Correlation 0.103 -0.313 1 -0.969** 

Sig. (2-tailed) 0.791 0.413  0.000 

เอ็กซตราสโนวเฟลก Pearson Correlation -0.280 0.378 -0.969** 1 

Sig. (2-tailed) 0.465 0.316 0.000  

หมายเหตุ:** สหสัมพันธเชิงเสนมีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 (2-tailed) 
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ภาพผนวกที่ 1 พอแมพันธุท่ีใชในการทดลองจํานวน 9 คูท่ีมีการวางไขและเก็บขอมูลได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 2 ปลาลูกผสมอายุ 3 เดือนยังไมมีการพัฒนาของสีดําบนลําตัว โดยทุกตัวมีสีสมเหลือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 3 ปลาลูกผสมอายุ 5 เดือน ปลาบางตัวเริ่มมีการพัฒนาของสีดําบนลําตัว 
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