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คำนำ 
 

รายงานการประชุมวิชาการประมง (Proceeding) ประจำป 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพรผลงาน
วิชาการที ่ไดนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง ป 2563 ระหวางวันที ่ 18 – 19 สิงหาคม 2563 ณ กรมประมง  
ซึ่งประกอบดวยผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร ทั้งหมด 9 สาขา ไดแก สาขาการประมงทะเล สาขาการจัดการ
ทรัพยากรและสิ ่งแวดลอมประมง สาขาพันธุกรรมสัตวน้ำ สาขาการเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำจืด สาขาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ  
สาขาเศรษฐกิจ สังคม และตางประเทศ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝง สาขาโรคสัตวน้ำ และสาขาอาหารสัตวน้ำ รวมทั้งสิ้น 
101 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและสามารถนำผลงานวิชาการเหลานี้ไปใชประโยชนไดอยางหลากหลาย 

ทั้งนี้ กรมประมงหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการประชุมวิชาการประมง (Proceeding) ประจำป 2563  
จะเปนประโยชนตอนักวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คณาจารย นิสิต นักศึกษา เกษตรกร ผูประกอบการทางการประมง 
และผูที่สนใจ โดยสามารถนำไปใชเปนขอมูลประกอบการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยดานการประมง รวมทั้งนำผลงาน
วิชาการเหลานี้ไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิผลตอไป  

 
(นายมีศักดิ์  ภักดคีง) 
อธิบดีกรมประมง 
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การถ่ายทอดลักษณะสีแพลทินัมในปลาการ์ตูนเพอร์คูลา Amphiprion percula (Lacepède, 1802) 
 
สามารถ เดชสถิตย์* อำไพ ล่องลอย และ อรกัญญา เม่งหยู 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) 

 
บทคัดย่อ 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะสีแพลทินัมในปลาการ์ตูนเพอร์คูลา จากการผสมระหว่างแม่ปลา
การ์ตูนเพอร์คูลาซูเปอร์แบล็กกับพ่อปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัมในปี พ.ศ. 2558 จำนวน 8 คู่ พบว่าปลารุ่น F1 มีลักษณะ
แสดงออกเป็นสีปกติทั้งหมด ทำการเลี้ยงปลารุ่น F1 จนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์และนำมาใช้ในการทดลองครั้งนี้ โดยจับคู่ปลา 
เพื่อผสมทดสอบใน 3 ลักษณะได้แก่ 1) จับคู่ผสมระหว่างพ่อแม่ที่มีสีแพลทินัมจำนวน 5 คู่ 2) จับคู่ผสมกันเองของปลารุ่น F1 
จำนวน 10 คู่ และ 3) จับคู่ผสมระหว่างปลารุ่น F1 กับปลาที่มีสีแพลทินัม (backcross) จำนวน 6 คู่ เพื่อศึกษาสัดส่วน 
การแสดงออกของสีแพลทินัมในปลารุ่น F2 หรือรุ่นลูก 

ผลการศึกษาพบว่า การผสมระหว่างพ่อแม่สีแพลทินัมให้ลูกเป็นสีแพลทินัมทั้งหมด จากการจำแนกลักษณะแสดงออก
ของปลารุ่น F2 หรือรุ่นลูกและทดสอบด้วยไค-สแควร์ (chi-square test goodness of fit) พบว่า การผสมกันเองของปลารุ่น F1 
ได้ปลารุ่น F2 ที่มีสัดส่วนระหว่างลักษณะสีปกติต่อสีแพลทินัมไม่แตกต่างจากสัดส่วน 3:1 (p>0.05) ในขณะที่การผสมระหว่างปลา
รุ่น F1 กับปลาที่มีสีแพลทินัม ปลารุ่นลูกมีสัดส่วนระหว่างลักษณะสีปกติต่อสีแพลทินัมไม่แตกต่างจากสัดส่วน 1:1 (p>0.05)  
จากการทดสอบไค-สแควร์ยอมรับสมมติฐานว่าลักษณะปรากฏมีสัดส่วนตามทฤษฎี จึงสรุปได้ว่าลักษณะสีแพลทินัมในปลาการ์ตูน
เพอร์คูลามีการถ่ายทอดลักษณะแบบเมนเดล โดยถูกควบคุมด้วยยีนเพียง 1 คู่ เป็นยีนท่ีมีตำแหน่งบนออโตโซม และปฏิกิริยา
การข่มของยีนเป็นแบบข่มสมบูรณ์ ปลาที่มียีโนไทพ์ AA และ Aa แสดงลักษณะสีปกติ ในขณะที่ยีโนไทพ์ aa แสดงลักษณะ 
สีแพลทินัม ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาที่มีสีแพลทินัมทุกตัวเป็นโฮโมไซกัส aa และเป็นสายพันธุ์แท ้

 
คำสำคัญ: ลักษณะคณุภาพ การถา่ยทอดลักษณะ ปลาการ์ตูนเพอรค์ูลา สีแพลทินัม 
   
*ผู้รับผดิชอบ: 141 ม.6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 E-mail: detsathit@hotmail.com  
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Inheritance of Platinum Color in Percula Clownfish Amphiprion percula (Lacepède, 1802) 
 
Samart Detsathit*, Amphai Longloy and Ornkanya Mengyu  
Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 4 (Krabi) 

 

Abstract 
The objective of this experiment was to study on inheritance of platinum color in percula clownfish.  

In 2015, the super black percula (wild type phenotype, breed true) and platinum percula (platinum phenotype) 
were crossed in the 8 pairs and all of F1 showed wild type phenotype. The F1 were reared to adult and 
used for this study. In the study, 3 types of testcross were done to study the proportion of Platinum 
inheritance of Gen F2. The testcross consisted of 5 crosses of platinum x platinum, 10 crosses of F1xF1, 
and 6 crosses of F1 x platinum.  

Results revealed that platinum x platinum offspring displayed 100% platinum phenotype. The F2 
progeny derived from F1xF1 displayed that the proportion between wild type and platinum phenotypic 
were not different in satis factory fit to 3:1 ratio (p>0.05). While F1 x platinum progeny displayed in a fit  
to 1:1 ratio (p>0.05). Segregation colors observed from the F2 or offspring and tested by chi-square test 
goodness of fit support the hypothesis that the inheritance of platinum color in percula clownfish is controlled 
by a single autosomal gene with complete dominance, the A gene. The Genotypes AA and Aa showed 
normal color or wild type phenotype, while the genotype aa showed platinum-colored phenotype.  
All platinum-colored percula clownfish were homozygous, aa, and they breed true.  

 

Keywords: qualitative traits, inheritance, percula clownfish, Amphiprion percula, platinum color 

   

*Corresponding author: 141 Moo 6 Saithai Muang Krabi 81000 E-mail: detsathit@hotmail.com 
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คำนำ 
ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาเป็นปลาใน  family pomacentridae, genus Amphiprion และ subgenus Actinicola  

มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Amphiprion percula (Lacepède, 1802) (Allen, 1991; Fautin and Allen, 1997) ลักษณะสีปกติ 
ของปลาการ์ตูนเพอร์คูลามีลำตัวสีส้มหรือสีส้มผสมสีดำ และมีแถบขาวพาดขวางลำตัว 3 แถบหรือแถบสีขาวเป็นลายปิกัสโซ  
ในขณะที่ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัมมีลำตัวเป็นสีแพลทินัมหรือสีขาวเงินทั้งตัว ปลาสายพันธุ์นี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกที่ฟาร์ม ORA 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2551 (Adams, 2008) เกิดขึ้นระหว่างการผสมแบบคัดเลือกของปลาการ์ตูนเพอร์คูลาปิกัสโซ 
(ORA, 2015) โดยพบว่ามีปลาส่วนหนึ่งมีสีขาวเงินทั้งตัว จึงได้เพาะเลี้ยงปลาสายพันธุ์นี้จนได้จำนวนมากขึ้นและตั้งช่ือว่า  
เพอร์คูลาแพลทินัม ฟาร์ม ORA เริ่มจำหน่ายปลาสายพันธุ์นี้เมื่อปี พ.ศ. 2552 ราคาเริ่มต้นในเวลานั้นตัวละ 750 ดอลลาร์สหรัฐ 
(Adams, 2009; Klaus, 2009) 

สำหรับการเพาะพันธุ์ปลาการ์ตนูแพลทินัมในประเทศไทยนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) 
ทำการรวบรวมพันธุ์และจับคู่ผสมพันธุ์กันระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลาปิกัสโซสายพันธุ์ป่า (wild type) ซึ่งมีต้นกำเนิดจากหมู่เกาะ
โซโลมอนกับปลาการ์ตูนเพอร์คูลาปิกัสโซจากการเพาะพันธุ์ของฟาร์ม ORA ในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2556 ซึ่งลูกปลารุ่น F1 (first filial) 
ที่ได้ไม่มีลักษณะสีแพลทินัมเลย แต่เมื่อผสมระหว่าง F1 ด้วยกันเองอีกครั้งพบว่า ปลาบางคู่ให้ลูกบางส่วนท่ีมีลักษณะปรากฏ 
สีแพลทินัม 

ในการเพาะพันธุ์หรือการบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์ปลาการ์ตูนให้มีประสิทธิภาพ สิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็น คือ การทราบ
ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะปรากฏที่เราสนใจ แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีรายงานทางวิชาการเกี่ยวกับการถ่ายทอด
ลักษณะสีแพลทินัมหรือลักษณะใด ๆ ในปลาการ์ตูน ดังนั้นการทราบถึงรูปแบบการถ่ายทอดลักษณะสีแพลทินัมจะมีประโยชน์
อย่างยิ่ง ทำให้สามารถวางแผนการผสมพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และคัดเลือกลักษณะที่ต้องการได้อย่างมีระบบ นอกจากนั้นยังสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการทดสอบทางพันธุกรรมในลักษณะต่าง ๆ เช่น การใช้เป็นเครื่องหมายพันธุกรรม (genetic marker) เป็นต้น  

ลักษณะสีในปลาสวยงามเป็นลักษณะคุณภาพ (qualitative traits) มักถูกควบคุมด้วยยีนน้อยคู่ สามารถแยกหมวดหมู่
ของลักษณะปรากฏได้ชัดเจนและมีสัดส่วนแน่นอน สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของลักษณะคุณภาพน้อยมาก การถ่ายทอด
แบบนี้นิยมเรียกช่ือตามผู้ค้นพบว่า การถ่ายทอดลักษณะแบบเมนเดล หรือพันธุศาสตร์แบบเมนเดล (mendelian genetics หรือ 
mendelism) อย่างไรก็ตาม มีการถ่ายทอดลักษณะที่มีความยุ่งยากมากขึ้นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นข้อยกเว้นของพันธุศาสตร์เมนเดล 
เช่น การถ่ายทอดลักษณะเมื่อมีปฏิกิริยาร่วมของยีนต่างตำแหน่งกัน การถ่ายทอดลักษณะเมื่อยีนอยู่บนโครโมโซมเดียวกัน เป็นต้น 
(อุทัยรัตน์, 2543; สมชัย, 2549; สุทัศน์, 2553) 

ลักษณะปรากฏ หรือฟีโนไทพ์ (phenotype) คือลักษณะที่สิ่งมีชีวิตแสดงออกให้เห็น เป็นผลมาจากองค์ประกอบ 
ทางพันธุกรรมหรือยีนในตัวของมัน องค์ประกอบทางพันธุกรรมนี้เรียกว่า ยีโนไทพ์ (genotype) ยีนมีตำแหน่งอยู่บนโครโมโซม  
โดยอาจอยู่บนโครโมโซมเพศ (sex linked genes) หรือออโตโซม (autosomal genes) ยีนที่อยู่บนโครโมโซมในตำแหน่ง 
(locus) เดียวกันมีสภาพต่าง ๆ ได้หลายสภาพ แต่ละสภาพของยีนเรียกว่า อัลลีล (allele) ปรากฏการณ์ที่ยีโนไทพ์ในตำแหน่ง
หนึ่งประกอบด้วยอัลลีล 2 ตัวที่เหมือนกันเรียกว่า โฮโมไซโกท (homozygote) และปรากฏการณ์ที่ยีโนไทพ์ประกอบด้วย 
อัลลีล 2 ตัว ที่แตกต่างกันเรียก เฮเทอโรไซโกท (heterozygote)  

หลักการถ่ายทอดแบบเมนเดล สามารถสรุปจำแนกตามพฤติกรรมของโครโมโซมออกเป็นกฎได้ 2 ข้อ (สมชัย, 2549) คือ  
1. กฎการแยกตัวของยีน (law of segregation) ซึ่งเกี่ยวกับการแยกคู่ของยีนไปอยู่คนละเซลล์สืบพันธุ์ 
2. กฎการรวมตัวของยีนโดยอิสระ (law of independent assortment) ซึ่งเกี่ยวกับความเป็นอิสระของ 

การรวมตัวของยีนในตำแหน่งหน่ึงบนโครโมโซมตัวหนึ่ง กับการรวมตัวของยีนในอีกตำแหน่งหนึ่งของโครโมโซมอีกตัวหนึ่ง 
การถ่ายทอดลักษณะคุณภาพศึกษาได้จากสัดส่วนการเกิดลูกลักษณะต่าง ๆ (phenotypic ratio) ในแต่ละแบบของ

การผสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกในรุ่น F2 (second filial) ซึ่งหมายถึงลูกจากการผสมระหว่างพ่อแม่ที่มียีโนไทพ์เป็นเฮตเทอโรไซโกต 
ของยีนที่ต้องการศึกษา อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติมักพบเสมอว่าข้อมูลที่ทำการสังเกตหรือได้จากการทดลองมีความแตกต่างหรือ
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เบี่ยงเบนไปจากค่าคาดคะเนตามสัดส่วนทางพันธุกรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการทดสอบทางสถิติ เพื่อวัดความสอดคล้อง
ของสัดส่วนที่ได้จากการทดลองว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างไปจากสัดส่วนทางทฤษฎีหรือไม่ ทั้งนี้มีการกำหนดในทางสถิติว่า 
ขนาดของความคลาดเคลื่อนท่ีน้อยที่สุด ที่จะชี้ว่าผลการทดลองที่ได้แตกต่างจากสัดส่วนทางทฤษฎีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินั้น  
จะตกอยู่ในช่วง 5% (5 percent level of significant) การทดสอบสัดส่วนทางพันธุกรรมที่นิยมใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจ คือ 
การทดสอบไค-สแควร์ (chi-square test goodness of fit) ถ้าค่าไค-สแควร์ที่คำนวณได้มีค่าน้อยกว่าค่าไค-สแควร์ในตาราง 
ที่ความน่าจะเป็น 0.05 ก็สรุปผลได้ว่า สัดส่วนที่ได้จากการทดลองสอดคล้องกับสัดส่วนทางทฤษฎีหรือสมมติฐานที่ตั้งไว้ (ประดิษฐ์, 
2559; สมชัย, 2549)  

ลักษณะคุณภาพที่มีการศึกษากันมากได้แก่ ยีนที่ควบคุมลักษณะเผือก (albino) เช่น การศึกษาลักษณะเผือกในปลาดุกอุย 
โดย อุทัยรัตน์ (2531) ซึ่งพบว่าปลาปกติมียีโนไทพ์เป็น AA หรือ Aa ส่วนปลาเผือกมียีโนไทพ์เป็น aa ในทำนองเดียวกัน 
ลักษณะเผือกในปลาเรนโบว์เทร้าท์ (Salmo gairdneri) ก็มียีนควบคุมลักษณะเผือกในทำนองเดียวกันกับปลาดุกอุย (ฺBridges 
and Limbach, 1972) สำหรับการถ่ายทอดลักษณะสีของลำตัวมีการศึกษาในปลานิลแดงของฟิลิปปินส์พบว่าสีแดงถูกควบคุม
ด้วยยีนเด่น R ส่วนสีดำถูกควบคุมด้วยยีนด้อย r (Reich et al., 1990) ในทางกลับกัน การศึกษาลักษณะลำตัวสีชมพู (light-
colored, pink) ของปลานิลซึ่งมีถิ่นกำเนิดจาก Uganda และ Ghana พบว่าสีปกติถูกควบคุมด้วยยีนเด่น B ในขณะที่สีชมพู
ถูกควบคุมด้วยยีนด้อย b (Tave, 1991, 1992) 

สามารถ และคณะ (2559) ทำการผสมระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลาซูเปอร์แบล็กกับปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัม พบว่า 
ปลารุ่นลูกไม่แสดงลักษณะสีแพลทินัมเลย จึงตั้งสมมติฐานว่า ลักษณะสีแพลทินัมน่าจะเป็นลักษณะด้อยและถูกควบคุมด้วยยีน
เพียงคู่เดียว การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาที่ต่อเนื่องกัน โดยทำการผสมทดสอบระหว่างปลารุ่น F1 ด้วยกันเอง (inbreed) และ 
การผสมกลับ (backcross) กับปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัมเพื่อทดสอบสัดส่วนในรุ่น F2 หรือรุ่นลูกว่าการถ่ายทอดลักษณะ 
สีแพลทินัมเป็นรูปแบบใด  

 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะสีแพลทินัมในปลาการ์ตูนเพอร์คูลา 
 

วิธีดำเนินการ 
1. สถานท่ีดำเนินการ 
 การศึกษาครั้งน้ีดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์นำ้ชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) เลขท่ี 141 ม.6 ต.ไสไทย 
อ.เมือง จ.กระบี ่
2. การจับคู่ผสมทดสอบ 
 ทำการจับคู่ปลาเพื่อผสมทดสอบใน 3 ลักษณะได้แก ่

2.1 จับคู่ผสมระหว่างพ่อแม่ที่มีสีแพลทินัมจำนวน 5 คู่ เป็นปลาที่คัดเลือกมาโดยสุ่มจากประชากรที่มีอยู่ใน  
โรงเพาะฟัก โดยไม่ทราบว่าปลาแต่ละตัวมาจากพ่อแม่พันธุ์คู่ใด เพื่อทดสอบยืนยันว่าปลาที่แสดงลักษณะสีแพลทินัมเป็นพันธุ์แท ้

2.2 จับคู่ผสมกันเองของปลารุ่น F1 จำนวนทัง้หมด 10 คู่ ปลารุ่น F1 เป็นปลาจากการทดลองในปีงบประมาณ 
2558 ซึ่งได้จากการผสมระหว่างปลาการต์ูนเพอร์คลูาซูเปอร์แบล็ก (แม่, พันธุ์แท้สีปกติ) กับปลาการ์ตูนเพอรค์ูลาแพลทินัม 
(พ่อ, สีแพลทินัม) จำนวน 8 คู่ โดยพบว่าในรุ่น F1 ไม่มีปลาที่แสดงลักษณะสีแพลทินัมเลย จากนั้นทำการเลีย้งปลารุ่น F1 
รวมกัน เมื่อปลาเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์จึงทำการจับคู่ปลาโดยสุ่ม ระหว่างแม่ปลาที่มีขนาดใหญ่ (ความยาวมากกว่า 7 ซม.) กับพ่อปลา 
ที่มีขนาดเล็ก (ความยาวน้อยกว่า 5 ซม.) เพื่อศึกษาสัดส่วนการแสดงออกของสีแพลทินัมในปลารุ่น F2 

2.3 จับคู่ผสมระหว่างปลารุ่น F1 กับปลาที่มีสีแพลทินัม (backcross) จำนวน 6 คู่ โดยใช้ปลารุ่น F1 เป็นแม่
จำนวน 3 คู่ และ ปลาที่มสีีแพลทนิัมเป็นแม่จำนวน 3 คู่ เพื่อศึกษาสัดส่วนการแสดงออกของสีแพลทินัมในปลารุ่นลูก 
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3. การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ การผสมพันธ์ุ และการอนุบาลลูกปลา 
 เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในตู้กระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร ตู้ละ 1 คู่ ในแต่ละตู้ใส่กระเบื้องปูพื้น 1 แผ่น และกระถางดินเผา 
1 ใบ เพื่อให้ปลาใช้เป็นที่วางไข่ ใช้ระบบน้ำหมุนเวียนในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ บำบัดน้ำด้วยระบบชีวภาพร่วมกับการใช้แสงยูวี
ฆ่าเช้ือในน้ำ ให้อาหารผสมเปียกเป็นอาหารซึ่งประกอบด้วย เนื้อกุ้งสับละเอียด 100 กรัม วิตามินรวม 1 กรัม วิตามินซี 1 กรัม 
สาหร่ายสไปรูลิน่าแห้ง 2 กรัม และน้ำมันปลา 1 มิลลิลิตร ให้อาหารจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง ปล่อยให้ปลาผสมพันธุ์วางไข่กันเอง
ตามธรรมชาติ ให้พ่อแม่ปลาดูแลไข่จนถึงกำหนดฟักหรือประมาณ 7 วันหลังจากวางไข่ จึงนำไข่ไปฟักในตู้อนุบาล 
 อนุบาลลูกปลาจากพ่อแม่แต่ละคู่แยกกัน โดยอนุบาลในตู้กระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร เป็นตู้ที่ไม่มีระบบกรอง 
ควบคุมคุณภาพน้ำและกำจัดของเสียด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำ น้ำท่ีใช้ในการอนุบาลเป็นน้ำทะเลความเค็ม 30 - 33 ส่วนในพันส่วน
ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน (แคลเซียมไฮโปคลอไรด์) ปลาอายุ 1 - 15 วัน ให้โรติเฟอร์เป็นอาหารด้วยความหนาแน่น 10 - 15 
ตัว/มิลลิลิตร พร้อมกับใส่คลอเรลลาให้มีความหนาแน่นประมาณ 5x105 เซลล์/มิลลิลิตร อายุ 7 - 30 วัน ให้อาร์ทีเมียแรกฟัก
เป็นอาหารวันละ 3 - 4 ครั้ง  
4. การเก็บข้อมูล 
 เมื่อลูกปลามีอายุ 1 เดือน จำแนกและนับจำนวนลูกปลาที่แสดงลักษณะสีปกติ (หรือลูกปลาที่ไม่ได้แสดงลักษณะ  
สีแพลทินัม) และลูกปลาที่แสดงลักษณะสีแพลทินัมจากพ่อแม่แต่ละคู่  
5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ
 ทดสอบสัดส่วนทางพันธุกรรมด้วยการทดสอบภาวะสารูปสนิทดี (goodness of fit test) โดยใช้สถิติทดสอบไค-สแควร์ 
(chi-square test) ว่าสัดส่วนของลูกปลาที่แสดงลักษณะปรากฏแบบต่าง ๆ ที่ได้จากการทดลอง (observed value) มีความสอดคล้อง
กับค่าคาดคะเนทางทฤษฎี (expected value) หรือไม่ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยใช้โปรแกรม RStudio แพกเกจ stats 
(คณาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558; วินัย, 2562) คำสั่งภาษาอาร์ (R) ที่ใช้คือ  

library (stats) 
color<-c (N, P) 
chisq.test (color, p=c(A, B)) 
 
โดยที ่ library (stats) คือ การเรียกใช้แพกเกจ stats 
 color คือ ตัวแปรที่เก็บข้อมูล 
 N คือ จำนวนหรือค่าสังเกตของปลาที่แสดงลักษณะสีปกติ (ไม่แสดงลักษณะสีแพลทินัม) 
 P คือ จำนวนหรือค่าสังเกตปลาทีแ่สดงลักษณะสีแพลทินัม 
 A คือ สัดส่วนทางทฤษฎีของลักษณะสีปกติ (สดัส่วนเต็ม 1 เช่น 75% = 0.75) 
 B คือ สัดส่วนทางทฤษฎีของลักษณะสีแพลทินัม (สดัส่วนเต็ม 1 เช่น 25% = 0.25) 

 (หมายเหตุ ค่า A+B = 1.00)  
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าในทุกรูปแบบของการผสม มีลักษณะแสดงออก 2 ลักษณะคือ ลักษณะสีปกติหรือไม่แสดง

ลักษณะสีแพลทินัม (wild type) และลักษณะสีแพลทินัม (platinum color) ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาที่พบเห็นได้ทั่วไปในธรรมชาติ
หรือในโรงเพาะฟักมีลำตัวสีส้มหรือสีส้มผสมดำและมีแถบสีขาวพาดขวางลำตัว 3 แถบ หรือแถบสีขาวเป็นลายปิกัสโซ ในขณะที่
ลักษณะสีแพลทินัมพบได้เฉพาะปลาที่เกิดจากการเพาะพันธุ์ในโรงเพาะฟักเท่านั้นและพบได้ในสัดส่วนที่น้อย ไพศาล (2535) กล่าวว่า 
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นมากหรือพบเห็นได้ทั่วไปกว่าลักษณะอื่น เรียกลักษณะนั้นว่าเป็นลักษณะปกติหรือ wild type  
ซึ่งมักจะเป็นลักษณะข่ม ส่วนลักษณะที่ไม่ค่อยพบเห็นเรียกว่าลักษณะ mutant ซึ่งมักจะเป็นลักษณะด้อย 
 จากการผสมระหว่างพ่อแม่ที่มีสีแพลทินัมจำนวน 5 คู่ ได้ลูกปลารวม 701 ตัว (ตารางที่ 1, คู่ที่ 1 - 5) พบว่าลูกปลา
ทั้งหมดมีลักษณะแสดงออกเป็นสีแพลทินัม แสดงว่าปลาที่มีลักษณะแสดงออกเป็นสีแพลทินัมเป็นสายพันธุ์แท้ หรือ breed true 
โดยมียีโนไทพ์เป็นแบบ homozygous recessive หรือเขียนเป็นสัญลักษณ์ของยีนเป็น aa ดังนั้นการผสมระหว่างพ่อแม่ที่มีสี
แพลทินัมจะให้ลูกที่มีลักษณะปรากฏและยีโนไทพ์เหมือนกับพ่อแม่โดยตลอด เนื่องจากทั้งพ่อและแม่ต่างก็ผลิตเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็น 
ยีน a ได้เพียงแบบเดียว ซึ่งผลการทดลองครั้งนี้ เป็นไปตามสมมติฐานของ สามารถ และคณะ (2559) ที่กล่าวว่ายีนที่ควบคุม
ลักษณะสีแพลทินัมเป็นยีนด้อย ดังนั้น เมื่อทำการผสมระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัมกับปลาการ์ตูนเพอร์คูลาซูเปอร์แบล็ก
ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของยีนเด่น หรือ มียีโนไทพ์เป็นแบบ homozygous dominance (AA) ทำให้ปลารุ่น F1 ทั้งหมดมียีโนไทพ์
เป็น Aa หรือ heterozygote จากการที่ปลารุ่น F1 แสดงลักษณะปรากฏเป็นสีปกติทั้งหมด ไม่มีปลาที่แสดงลักษณะสีแพลทินัมเลย 
แสดงว่าลักษณะสีปกติเป็นลักษณะเด่น ในขณะที่สีแพลทินัมเป็นลักษณะด้อย ทั้งนี้ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาซูเปอร์แบล็กเป็นปลาที่
ทราบประวัติทางพันธุกรรมว่ามาจากบรรพบุรุษที่ไม่เคยแสดงลักษณะสีแพลทินัม จึงมั่นใจว่าเป็นสายพันธุ์แท้ของลักษณะสีปกติ 

จากการผสมกันเองของปลารุ่น F1 พบว่าปลาทั้ง 10 คู่ (ตารางที่  1, คู่ที่ 6 - 15) ให้ลูก F2 ที่แสดงลักษณะ 
สีแพลทินัมร้อยละ 20.00, 26.47, 22.58, 21.68, 21.96, 27.07, 21.49, 26.95, 24.40 และ 26.92 ตามลำดับ จากการทดสอบ
ด้วยไค-สแควร์พบว่า ปลารุ่น F2 จากพ่อแม่ทุกคู่มีสัดส่วนการแสดงออกของลักษณะสี ปกติ:แพลทินัม เป็น 3:1 (ทุกคู่มีค่า 
p>0.05) หากพิจารณาจากประชากรทั้งหมดพบว่า ปลารุ่น F2 จากพ่อแม่ทั้ง 10 คู่มีจำนวนรวม 4,992 ตัว แสดงลักษณะ 
สีปกติ 3,746 ตัว (ร้อยละ 75.04) และแสดงลักษณะสีแพลทินัม 1,246 ตัว (ร้อยละ 24.96) จากการทดสอบไค-สแควร์ พบว่า 
มีสัดส่วนการแสดงออกของลักษณะสี ปกติ:แพลทินัม เป็นไปตามทฤษฎีคือ 3:1 (p=0.9479) ซึ่งเป็นสัดส่วนตามทฤษฎีของ
ลักษณะที่ควบคุมโดยยีน 1 คู่ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บนออโตโซม และปฏิกิริยาการข่มของยีนเป็นแบบข่มสมบูรณ์ (complete dominance) 
เป็นไปตามหลักการถ่ายทอดลักษณะแบบเมนเดล เหตุผลที่ปลารุ่น F2 มีสัดส่วนเป็น 3:1 สามารถอธิบายได้ด้วยกฎการแยกตัว
ของยีน (law of segregation) และกฎการรวมตัวของยีนโดยอิสระ (law of independent assortment) ตามภาพที่ 1  
โดยปลารุ่น F1 ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลาซูเปอร์แบล็ก (AA) กับปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัม (aa) ทำให้
ปลารุ่น F1 ทุกตัวมียีโนไทป์เป็น Aa ดังนั้น เมื่อทำการผสม F1xF1 จึงได้ปลารุ่น F2 ที่มียีโนไทพ์เป็น 3 ลักษณะคือ 1) ยีโนไทพ์ 
AA จำนวน 1 ใน 4 ส่วน แสดงลักษณะสีปกติ 2) ยีโนไทพ์ Aa จำนวน 2 ใน 4 ส่วน แสดงลักษณะสีปกติเช่นเดียวกับยีโนไทพ์ 
AA และ 3) ยีโนไทพ์ aa จำนวน 1 ใน 4 ส่วนซึ่งแสดงลักษณะสีแพลทินัม หากเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างลักษณะแสดงออก 
สีปกติ:แพลทินัม จึงได้สัดส่วนเป็น 3:1 

จากการผสมกลับ (backcrossed) ระหว่างปลารุ่น F1 (Aa) กับปลาที่มีสีแพลทินัม (aa) จำนวน 6 คู่ (ตารางที่ 1,  
คู่ที่ 16 - 21) โดยมีปลาที่แสดงลักษณะสีแพลทินัมเป็นแม่จำนวน 3 คู่ และ ปลารุ่น F1 เป็นแม่จำนวน 3 คู่ พบว่าปลารุ่นลูก
แสดงลักษณะสีแพลทินัมร้อยละ 50.19, 47.02, 54.62, 48.10, 48.17 และ 47.96 ตามลำดับ จากการทดสอบด้วยไค-สแควร์
พบว่า ปลารุ่นลูกจากพ่อแม่ทั้ง 6 คู่มีสัดส่วนการแสดงออกของลักษณะสี  ปกติ :แพลทินัม เป็น 1:1 (ทุกคู่มีค่า p>0.05) เมื่อ
พิจารณาจากประชากรทั้งหมดพบว่า ปลารุ่นลูกจากการผสมกลับของพ่อแม่ทั้ง 6 คู่มีจำนวนรวม 2,080 ตัว แสดงลักษณะสีปกติ 
1,067 ตัว (ร้อยละ 51.30) และแสดงลักษณะสีแพลทินัม 1,013 ตัว (ร้อยละ 48.70) จากการทดสอบไค-สแควร์ พบว่า มีสัดส่วนการ 
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ตารางที่ 1 จำนวนลูกปลาที่แสดงลักษณะสีปกติและสีแพลทินัมที่ได้จากการผสมระหว่างพ่อแม่พันธุ์ปลาการ์ตูนเพอร์คูลา 
Amphiprion percula แต่ละคู่ที่มียีโนไทพ์ที่คาดหวังแบบต่าง ๆ พร้อมด้วยค่าร้อยละของปลาที่แสดงลักษณะสีแพลทินัม สัดส่วน
ทางทฤษฎี ค่าไค-สแควร์ และค่า p-value 

คู่ที ่ แม่(pg)xพ่อ(pg) 
จำนวนลูกปลา สีแพลทินัม 

(%) 
สัดส่วนทาง

ทฤษฎี ไค-สแควร ์ p-value 
สีปกต ิ สีแพลทินัม 

1 
2 
3 
4 
5 
 

P(aa)xP(aa) 
P(aa)xP(aa) 
P(aa)xP(aa) 
P(aa)xP(aa) 
P(aa)xP(aa) 

รวม (คู่ท่ี 1 - 5) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

357 
87 
128 
94 
35 
701 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

0:1 
0:1 
0:1 
0:1 
0:1 
0:1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

 
H(Aa)xH(Aa) 
H(Aa)xH(Aa) 
H(Aa)xH(Aa) 
H(Aa)xH(Aa) 
H(Aa)xH(Aa) 
H(Aa)xH(Aa) 
H(Aa)xH(Aa) 
H(Aa)xH(Aa) 
H(Aa)xH(Aa) 
H(Aa)xH(Aa) 

รวม (คู่ท่ี 6 - 15) 

 
116 

1,122 
168 
271 
430 
644 
95 
103 
626 
171 

3,746 

 
29 
404 
49 
75 
121 
239 
26 
38 
202 
63 

1,246 

 
20.00 
26.47 
22.58 
21.68 
21.96 
27.07 
21.49 
26.95 
24.40 
26.92 
24.96 

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

 
1.9333 
1.7693 
0.6674 
2.0385 
2.7157 
2.0117 
0.7961 
0.2861 
0.1610 
0.4615 
0.0043 

 
0.1644 
0.1835 
0.4105 
0.1534 
0.0994 
0.1561 
0.3722 
0.5928 
0.6882 
0.4969 
0.9479 

 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
 

 
P(aa)xH(Aa) 
P(aa)xH(Aa) 
P(aa)xH(Aa) 
H(Aa)xP(aa) 
H(Aa)xP(aa) 
H(Aa)xP(aa) 

รวม (คู่ท่ี 16 - 21) 

 
266 
320 
54 
164 
212 
51 

1,067 

 
268 
284 
65 
152 
197 
47 

1,013 

 
50.19 
47.02 
54.62 
48.10 
48.17 
47.96 
48.70 

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

 
0.0075 
2.1457 
1.0168 
0.4557 
0.5501 
0.1633 
1.4019 

 
0.9310 
0.1430 
0.3133 
0.4996 
0.4583 
0.6862 
0.2368 

หมายเหตุ 1) pg = probable genotype หรือยีโนไทพ์ท่ีคาดหวัง 
2) ค่า p-value จากการทดสอบไค-สแควร์ของปลาทุกคู่มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าสังเกตที่ได้จากการทดลอง 
มีสัดส่วนไม่แตกต่างจากค่าคาดหวังทางทฤษฎีหรือเป็นไปตามหลักการถ่ายทอดลักษณะแบบเมนเดล 
3) P = ปลาที่แสดงลักษณะสีแพลทินัม 
4) H = ปลาที่แสดงลักษณะสีปกต ิ
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 แสดงออกของลักษณะสี ปกติ:แพลทินัม เป็นไปตามทฤษฎีคือ 1:1 (p=0.2368, ตารางที่ 1) สอดคล้องกับสัดส่วนตามทฤษฎี
ของลักษณะที่ควบคุมโดยยีน 1 คู่ และปฏิกิริยาการข่มของยีนเป็นแบบข่มสมบูรณ์ เป็นไปตามหลักการถ่ายทอดลักษณะแบบเมนเดล 
การเกิดยีโนไทพ์และฟีโนไทพ์แบบต่าง ๆ จากการผสมกลับเป็นไปตามกฎการแยกตัวของยีนและกฎการรวมตัวของยีนโดยอิสระ 
ซึ่งแสดงตามภาพท่ี 2 
 จากการสังเกตพัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อนพบว่า เมื่ออายุ 12 - 15 วัน ลูกปลามีลายสีขาวที่หัวเพียงแถบเดียว
เหมือนกับการทดลองของ สามารถ และคณะ (2556) หลังจากนั้น ลูกปลาที่แสดงสีแพลทินัมจะเริ่มปรากฏสีขาวจาง ๆ ทั่วลำตัว 
และพัฒนาเป็นสีแพลทินัมชัดขึ้นเรื่อย ๆ จนอายุ 20 วันปลาส่วนใหญ่แสดงลักษณะสีแพลทินัมได้ชัดเจน และแสดงลักษณะ  
สีแพลทินัมได้สมบูรณ์ทุกตัวภายในเวลา 1 เดือนหลังการฟัก 

ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาที่แสดงลักษณะสีปกติ หากมาจากประชากรที่ไม่ทราบประวัติทางพันธุกรรม จะแยกไม่ได้เลยว่า
มียีโนไทพ์ AA หรือ Aa หากต้องการพิสูจน์ว่าปลาตัวนั้นมียีโนไทพ์แบบใดสามารถทำได้ด้วยการผสมทดสอบ (test cross) กับปลา
ที่มียีโนไทพ์ Aa หากได้ลูกปลาเป็นสีปกติทั้งหมดแสดงว่าปลาตัวท่ีเราทดสอบมียีโนไทพ์เป็น AA แต่ถ้าได้ลูก สีปกติ:สีแพลทินัม 
ในสัดส่วน 3:1 แสดงว่าปลาตัวนั้นมียีโนไทพ์เป็น Aa การผสมทดสอบอีกวิธีหนึ่งคือ ผสมทดสอบกับปลาที่แสดงลักษณะแพลทินัม 
(aa) หากได้ลูกสีปกติทั้งหมดแสดงว่าปลาที่เราทดสอบมียีโนไทพ์เป็น AA แต่ถ้าใด้ลูก สีปกติ:สีแพลทินัม ในสัดส่วน 1:1 แสดงว่า
ปลาที่เราทดสอบมียีโนไทพ์เป็น Aa (ไพศาล, 2535; สมชัย, 2549)  
 การศึกษาครั้งนี้ การทดสอบหลักเป็นการผสมกันเองของปลารุ่น F1 ที่มียีโนไทพ์เป็นเฮตเทอโรไซโกตของยีนที่ต้องการศึกษา 
ซึ่งพบว่าสัดส่วนการเกิดลูกลักษณะต่าง ๆ ในรุ่น F2 สามารถแยกหมวดหมู่ได้ชัดเจนและมีสัดส่วนแน่นอน ตรงกับที่ อุทัยรัตน์ (2543) 
ได้กล่าวไว้ว่า การถ่ายทอดลักษณะคุณภาพศึกษาได้จากสัดส่วนการเกิดลูกลักษณะต่าง ๆ ในแต่ละแบบของการผสม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในลูกรุ่น F2 ซึ่งหมายถึง ลูกจากการผสมระหว่างพ่อแม่ที่มียีโนไทพ์เป็นเฮตเทอโรไซโกตของยีนที่ต้องการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะสีแพลทินัมในปลาการ์ตูนเพอร์คลูา 
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ภาพที่ 2 แผนภาพการผสมพันธุ์ระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลาลักษณะสีปกติพันธุ์ทาง (heterozygote) กับลักษณะสีแพลทินัม

พันธุ์แท้ (homozygote) 

 มีการสันนิษฐานในเวปไซต์ซื้อขายปลาทะเลว่าลักษณะแพลทินัมถูกควบคุมด้วย  picasso gene (สมมติเป็นยีน P) 
และมีลักษณะเป็น co-dominant โดยปลาที่มียีโนไทพ์ P/P มีลักษณะสีแพลทินัม ปลาที่มียีโนไทพ์ P/+ มีลักษณะเป็นปิกัสโซ 
ในขณะที่ปลาสีปกติมียีโนไทพ์เป็น +/+ (Miniwater, 2017) ซึ่งข้อสันนิษฐานนี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ หากข้อสันนิษฐานนี้
เป็นจริง การผสมระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัมกับปลาการ์ตูนเพอร์คูลาซูเปอร์แบล็กของ สามารถ และคณะ (2559) 
ลูกปลาทั้งหมดต้องมีลักษณะแสดงออกเป็นปิกัสโซ แต่พบว่าปลารุ่น F1 ดังกล่าวแสดงลักษณะปิกัสโซเพียงร้อยละ 64±11 สำหรับ
การทดลองนี้ไม่ได้ศึกษาสัดส่วนของปลาที่มีลายสีขาวแบบปิกัสโซ (ถูกจัดว่าเป็นลักษณะสีปกติ) อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตพบว่า
การผสมระหว่างปลารุ่น F1 กับปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัม ปลารุ่นลูก (มียีโนไทพ์ Aa) ส่วนใหญ่เป็นสีปกติคือมีลายสีขาว
พาดขวางลำตัว 3 แถบ และมีปลาบางส่วนที่นอกจากมีลายสีขาว 3 แถบแล้ว ยังมีมีลายสีขาวปิกัสโซปรากฏเพิ่มขึ้นมา ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่า ลักษณะลายปิกัสโซและลักษณะสีแพลทินัมถูกควบคุมด้วยยีนคนละตัว โดยลักษณะลายปิกัสโซน่าจะถูก
ควบคุมด้วยยีนหลายคู่และบางคู่มีตำแหน่งบนโครโมโซมเดียวกันกับยีนที่ควบคุมลักษณะสีแพลทินัม ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรศึกษาต่อไป 
 จากประสบการณ์ในการปรับปรุงพันธุ์ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาของผู้วิจัยพอจะสรุปได้ว่า ลักษณะสีปรากฏของปลาการ์ตูน
เพอร์คูลาแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ 1) ลักษณะสีแบคกราวด ์ หรือสีพื้นผิวลำตัว และ 2) ลักษณะสีฟอร์กราวดห์รือลาย 
สีขาวบนลำตัว โดยสีแบคกราวดข์องปลาการ์ตูนเพอร์คูลาอาจเป็นสีส้ม สีส้มผสมดำ หรือสีดำ ในขณะที่สีฟอร์กราวดเ์ป็นลาย 
สีขาวที่ปรากฏอยู่บนสีแบคกราวด ์ จากข้อมูลการศึกษาท่ีผา่นมาสันนิษฐานได้ว่า ลักษณะสปีรากฏทั้ง 2 ส่วนน้ีถูกควบคุมด้วย
ยีนต่าง ๆ กันไป และบางลักษณะน่าจะถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่และมีความซับซ้อนสูง (สามารถ และคณะ, 2556, 2558, 2559, 
2562) สำหรับปฏิกริิยาระหว่างยนีท่ีควบคุมสีบนลำตัว พอจะกล่าวได้ว่า ยีโนไทพ์ aa ซึ่งควบคุมการแสดงออกของลักษณะ 
สีแพลทินัมมีปฏิกิริยาการข่มของยีนต่างตำแหน่ง (interallelic interaction) กับยีนที่ควบคุมลักษณะสีแบคกราวด์ นอกจากนั้น 
ยังข่มลักษณะลายปิกัสโซซึ่งเป็นลกัษณะสีฟอร์กราวดด์้วยเช่นกัน  
  
  

- 90 -



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2020 O1 O26 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษานี้สรุปได้ว่า ลักษณะสีแพลทินัมในปลาการ์ตูนเพอร์คูลาถูกควบคุมโดยยีนด้อย 1 คู่ และเป็นยีนที่มี
ตำแหน่งอยู่บนออโตโซม มีการถ่ายทอดลักษณะแบบเมนเดล ปฏิกิริยาการข่มของยีนเป็นแบบข่มสมบูรณ์ ปลาที่มียีโนไทพ์ AA 
และ Aa แสดงลักษณะสีปกติ ในขณะที่ยีโนไทพ์ aa แสดงลักษณะสีแพลทินัม การผสมพ่อแม่สีปกติที่มียีโนไทพ์แบบ AA  
หรือการผสมระหว่างพ่อแม่ที่มีสีแพลทินัม (aa) จะให้ลูกท่ีมีลักษณะปรากฏและยีโนไทพ์เหมือนกับพ่อแม่โดยตลอด ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาจากคุณสมบัติการแยกตัวของยีนในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาสีปกติที่มียีโนไทพ์ AA และปลาการ์ตูน
เพอร์คูลาที่มีสีแพลทินัม (aa) ถือเป็นพันธุ์แท้ หรือ breed true 

ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ การวางแผนการผสมพันธุ์ และการคัดเลือกลักษณะที่
ต้องการ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ลักษณะแพลทินัมหรือยีนที่ควบคุมลักษณะแพลทินัมเป็นยีนฉลาก (genetic marker) ในการ
ตรวจสอบผลการศึกษาในทางพันธุศาสตร์ได ้
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