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การเจริญเติบโตและการพัฒนาแถบสีของปลาการตูนลูกผสม
Amphiprion percula (Lacepède, 1802) X A. ocellaris Cuvier, 1830
สามารถ เดชสถิตย* ไพบูลย บุญลิปตานนท พรจันทร ปนสุวรรณ และ สมศักดิ์ จิระวัทโธ
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่
บทคัดยอ
การทดลองนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาของแถบสีของปลาการตูน
ลูกผสมระหวาง ปลาการตูนเพอรคูลา(แม) X ปลาการตูนสมขาว(พอ) และ คูผสมสลับ ปลาการตูนสมขาว
(แม) X ปลาการตูนเพอรคูลา(พอ) เปรียบเทียบกับพันธุพอแม ปลาการตูนเพอรคูลา และ ปลาการตูนสมขาว จับ
คูผสมปลาชุดการทดลองละ 4 คู พบวา ปลาทุกคูผสมพันธุวางไขไดเองตามธรรมชาติ อนุบาลและเลี้ยงลูก
ปลาในระบบน้ําหมุนเวียน จนถึงอายุ 6 เดือน ผลปรากฏวา ปลาการตูนลูกผสมทั้งสองแบบมีการเจริญเติบโต
พัฒนาการของแถบสี ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยเปนลักษณะรวมจากพอและแม คือมีการเจริญเติบโตเร็ว
(SGR = 1.31 และ 1.33 %/วัน ตามลําดับ) และเสนสีดําขอบแถบขาวหนา (0.57 และ 0.78 มิลลิเมตร
ตามลําดับ) ไมแตกตางทางสถิติกับปลาการตูนเพอรคูลา (1.33 %/วัน และ 0.73 มิลลิเมตร) แตสูงกวาและ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับปลาการตูนสมขาว (1.23 %/วัน และ 0.23 มิลลิเมตร) ระยะเวลาในการ
พัฒนาแถบสีขาวจนครบทั้ง 3 แถบ และ ความสมบูรณของแถบขาวของปลาการตูนลูกผสมทั้ง 2 แบบ มีคา
ระหวางพอและแม โดยมีแถบขาวครบเมื่ออายุ 2 เดือน (ทั้ง 2 แบบ) และมีปลาที่แถบขาวครบสมบูรณ 62
และ 81% ตามลําดับ ดีกวาปลาการตูนเพอรคูลา (6 เดือน 56%) แตต่ํากวาปลาการตูนสมขาว (15 วัน 100%)
สรุปไดวา การผสมขามชนิดระหวางปลาการตูนเพอรคูลาและปลาการตูนสมขาว ไมวาใชชนิดใดเปนแม
ปลาลูกผสมไดรับการถายทอดลักษณะที่ดีจากพอแม และมีศักยภาพสําหรับการเพาะพันธุเพื่อการคา
คําสําคัญ: ปลาการตูนสมขาว ปลาการตูนเพอรคูลา ปลาการตูนลูกผสม การเจริญเติบโต แถบสี
_______________________
*ผูรับผิดชอบ: ๑๔๑ ม.๖ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร. ๐ ๗๕๖๖ ๒๐๖๐
e-mail: detsathit@hotmail.com
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Growth and White Stripe Development of Hybrid Clownfishes
(Amphiprion percula (Lacepède, 1802) X A. ocellaris Cuvier, 1830)
Samart Detsathit * Paiboon Bunlipatanon Phornjan Pinsuwan and Somsak Jirawuttho
Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center
Abstract
To study growth and white stripe development of hybrids between Amphiprion percula
and A. ocellaris, intraspecific and interspecific crosses were carried out through artificial mating.
Successful, natural spawning was achieved from every mating attempt (16 pairs, 4 for each treatment).
Growth, white stripe development and some morphological characteristics were detailed and compared
among hybrids (A. percula♀ X A. ocellaris♂ and A. ocellaris♀ X A. percula♂) and both parental
species controls (A. percula X A. percula and A. ocellaris X A. ocellaris) under recirculation aquaculture
system for 6 months. The morphological characteristics of hybrids appeared to be a combination of the
traits of their parents and non-significant difference was found among the reciprocal hybrids. At the final,
growth (SGR= 1.31 and 1.33%/day, respectively) and thickness of black-edge line of both the reciprocal
hybrids (0.57 and 0.78 mm, respectively) were great as well as A. percula (1.33%/day and 0.73 mm; nonsignificant) and significantly greater than A. ocellaris (1.23 %/day and 0.23 mm). The white stripe
developing time (2 months) and perfect white stripe fish (62 and 81%, respectively) of hybrids were about
intermediate between those of A. percula (6 months, 56%) and A. ocellaris (15 days, 100%). It was
concluded that hybrids in both directions appear to have considerable potential for use in commercial
aquaculture.
Key words: clownfish Amphiprion ocellaris, percula clownfish Amphiprion percula, hybrid clownfish,
growth, white stripe
_______________________
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คํานํา
ปลาการตูนสมขาวและปลาการตูนเพอรคูลาเปนปลาใน Family Pomacentridae (Damselfishes)
Genus Amphiprion และ Subgenus Actinicola (Allen, 1991) ปลาสายพันธุมาตรฐานของทั้งสองชนิดนี้มี
ลักษณะสีภายนอกที่คลายคลึงกัน (ภาพที่ 1) คือ ลําตัวมีสีสมเหลืองหรือสมแดง มีแถบสีขาวพาดขวางลําตัว 3
แถบ บริเวณ หัว ลําตัว และโคนหาง มีเสนสีดําคั่นระหวางแถบสีขาวกับสีของลําตัว หากเปนปลาการตูนสม
ขาว เสนสีดําดังกลาวเปนเสนเล็กแคบ แตในปลาการตูนเพอรคูลาเสนหนากวา และอาจขยายกวางจนคลุมผิว
ลําตัวบางสวนหรือเกือบทั้งลําตัว (ไพบูลย และคณะ, 2547)
ปลาการตูนสมขาวมีชื่อวิทยาศาสตรวา Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 แพรกระจายอยูใน
เขตมหาสมุทรอินเดียตะวันออก และ มหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก ประกอบดวย ทะเลอันดามัน หมูเกาะนิโคบา
ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย ฟลิปปนส ไตหวัน และ หมูเกาะ
ริวกิวประเทศญี่ปุน ในธรรมชาติอาศัยอยูก ับดอกไมทะเลชนิด Stichodactyla gigantean S. mertensii และ
Heteractis magnifica พบที่ระดับความลึก 1-15 เมตร พบไดตามแนวชายฝง ลากูน แนวปะการัง หรือแนวหิน
ครีบหลังมีกานครีบแข็ง 10-11 กาน (ปกติมี 11 กาน) และมีกานครีบออน 13-17 กาน (Allen, 1991; Fautin
and Allen, 1992; Wilkerson, 1998)
ปลาการตูนเพอรคูลามีชื่อวิทยาศาสตรวา Amphiprion percula (Lacepède, 1802) แพรกระจาย
อยูในควีนสแลนด และ เมลานีเซีย ประกอบดวย ทิศเหนือของเกรตแบริเออรรีฟ (Great Barrier Reef) ตอน
เหนือของนิวกินี นิวบริเทน หมูเกาะโซโลมอน และ วานูอาตู ในธรรมชาติอาศัยอยูกับดอกไมทะเลชนิด
S. gigantean S. mertensii และ H. magnifica พบที่ระดับความลึก 1-15 เมตร พบไดตามแนวชายฝง ลากูน
แนวปะการังหรือแนวหิน ครีบหลังมีกานครีบแข็ง 9-10 กาน (ปกติมี 10 กาน) และมีกานครีบออน 14-17
กาน (Allen, 1991; Fautin and Allen, 1992; Wilkerson, 1998)
รายงานทางวิช าการเกี่ย วกับ การผสมขา มชนิด ของปลาการตูน มีนอ ยมาก สว นใหญเ ปน
ขอมูลจากนักเพาะเลี้ยงปลาทะเลและไมมีการตีพิมพเผยแพร สําหรับในประเทศไทยมีการศึกษาเบื้องตน
ในการผสมขามชนิดระหวางปลาทั้งสองชนิดนี้โดย สหภพ และพรรษา (2550) และประสบความสําเร็จ
ในการผสมขามชนิดระหวางแมปลาการตูนเพอรคูลากับพอปลาการตูนสมขาว โดยมีปลาวางไข 2 คู แตมี
ไขเพียงชุดเดียวที่ฟกเปนตัว มีปลาลูกผสมรอดชีวิต 9 ตัว ที่อายุ 25 วัน พบวาลูกปลามีแถบสีขาวครบ 3
แถบ เมื่ออายุ 2 เดือน ในการศึกษาดังกลาวไมมีการวางไขของการจับคูระหวางแมปลาการตูนสมขาวกับ
พอปลาการตูนเพอรคูลา
จากการสืบคนทางอินเตอรเน็ต มีขอมูลวา Joshi (2009a) ทําการผสมขามชนิดระหวาง แม
ปลาการตูน เพอรคูล าและพอ ปลาการตูน ดํา แตป ลาการตูน เพอรคูล าที่ใ ชเ ปน สายพัน ธุที่มีลํา ตัว สีดํา
(Onyx percula) นักเพาะเลี้ยงในประเทศไทยนิยมเรียกวา แบล็คเพอรคูลา สวนปลาการตูนดํา เปนสาย
พันธุหนึ่งของปลาการตูนสมขาว มีชื่อสามัญวา Darwin black ocellaris ปลาลูกผสมที่ไดถูกตั้งชื่อโดยผู
เพาะพันธุวา Black Photon (Joshi, 2009b) ซึ่งมีลักษณะเดนคือ มีแถบสีขาวครบทั้งสามแถบอยางรวดเร็ว
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เชนเดียวกับปลาการตูนดํา (พอ) สวนลําตัวของลูกปลามีความหลากหลายของสี โดยมีสีดําผสมสีสม ซึ่ง
เปนสีผสมระหวางพอกับแม
ปลาการตูนสมขาวและปลาการตูนเพอรคูลา (ภาพที่ 2) เปนปลาสวยงามที่ตลาดตองการสูง ใน
การเพาะพันธุพบวา ปลาทั้งสองชนิดนี้มีขอดีขอเสียตางกัน คือ ปลาการตูนสมขาวเปนปลาที่โตชาแตมีการ
พัฒนาของแถบสีขาวที่รวดเร็วและสมบูรณ ในทางกลับกัน ปลาการตูนเพอรคูลามีการเจริญเติบโตเร็วแต
แถบสีขาวพัฒนาชาหรือพัฒนาไดไมสมบูรณ การปรับปรุงพันธุปลาดวยการผสมขามชนิด (interspecific
hybridization) มีวัตถุประสงคเพื่อรวมลักษณะที่ตองการจากปลา 2 ชนิดเขาไวดวยกัน (อุทัยรัตน, 2543)
ดัง นั้น การผสมขา มชนิด ระหวา งปลาสองชนิด นี้อ าจทํา ใหป ลาลูก ผสมที่ไ ดมีพ ัฒ นาของแถบสีข าวที่
รวดเร็วเหมือนปลาการตูนสมขาว และมีการเจริญเติบโตรวดเร็วเหมือนปลาการตูนเพอรคูลา

ภาพที่ 1 ลักษณะภายนอกของปลาการตูน

ภาพที่ 2 ปลาการตูนเพอรคลู า (ซาย) และปลาการตูนสมขาว (ขวา)
วัตถุประสงค
ศึกษาการเจริญเติบโต การพัฒนาของแถบสีขาว และลักษณะปรากฏบางประการของปลา
การตูนลูกผสม เปรียบเทียบกับปลาการตูนเพอรคูลาและปลาการตูนสมขาว
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วิธีดําเนินการ
1. แบบแผนการวิจัย
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD, completely randomized design) ใชลักษณะการจับคู
พอแมพันธุเปนทรีตเมนต ซึง่ มี 4 รูปแบบ (แบบละ 4 คู) และ 4 ซ้ํา ไดแก
1) เพอรคูลา X เพอรคูลา เรียกรุนลูกวา ปลาการตูนเพอรคูลา
2) สมขาว X สมขาว เรียกรุน ลูกวา ปลาการตูนสมขาว
3) เพอรคูลา(แม) X สมขาว(พอ) เรียกรุนลูกวา ปลาการตนู เพอรคูลาลูกผสม
4) สมขาว(แม) X เพอรคูลา(พอ) เรียกรุนลูกวา ปลาการตูนสมขาวลูกผสม
2. วิธีการทดลอง
2.1. สถานที่ทําการทดลอง
การทดลองครั้งนี้ดําเนินการที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
2.2. การจับคูพอแมพันธุ
ใชพอแมพันธุปลาการตูนเพอรคูลาและปลาการตูนสมขาวที่ไขแลวชนิดละ 8 คู สุมออกมาชนิด
ละ 4 คู เพื่อไขวพอแมกัน ไดเปนคูผสม เพอรคูลา(แม) X สมขาว(พอ) 4 คู และ สมขาว(แม) X เพอรคูลา(พอ)
4 คู ที่เหลือเปนคูผสมเพอรคูลา และ คูผสมสมขาว ชนิดละ 4 คู
เลี้ยงพอแมพันธุในตูกระจกขนาดตู 45x90x45 เซนติเมตร ใสกระเบื้องปูพื้นและกระถางดินเผา
(กระถางปลูกตนไมทั่วไป) เปนวัสดุใหปลาวางไข ระบบน้ําแบบน้ําหมุนเวียน ระบบกรองแบบกรองชีวภาพ
ใชอวนกระชังปลาเปนวัสดุกรอง รวมกับการใชแสงยูวีฆาเชื้อในน้ํากอนไหลกลับสูตูปลา อาหารพอแมพันธุ
เปนเนื้อกุงสับผสมวิตามินรวม 1% วิตามินซี 1% น้ํามันปลา 1% และ สาหรายสไปรูไลนาแหง 2.5% (ตอ
น้ําหนักเปยกอาหาร) ใหอาหารจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง ในตอนเชาและบาย
2.2. การอนุบาล การเลี้ยง และการจัดการหนวยทดลอง
ฟกไขและอนุบาลลูกปลาที่ไดจากพอแมปลาแตละคูในถังไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 500 ลิตร
เปนถังที่ไมมีระบบกรอง น้ําที่ใชในชวงอนุบาลเปนน้ําเค็มที่ผานการฆาเชื้อดวยคลอรีน ใชการถายน้ําเพื่อ
ขจัดของเสีย อายุ 1-10 วัน ใหโรติเฟอรเปนอาหาร อายุ 5-30 วันใหอารทีเมียแรกฟกเปนอาหาร
ปลาอายุ 1-6 เดือน เลี้ยงในถังพลาสติกขนาดความจุ 500 ลิตร ที่ตอกันเปนระบบน้ําหมุนเวียน
ประกอบดวยถังเลี้ยงจํานวน 16 ถัง ระบบบําบัดเปนถังขนาด 1,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง ใชอวนกระชังปลา
เปนวัสดุกรอง สูบน้ําจากถังบําบัดผานแสงยูวี (55 วัตต) กอนไหลลงสูถังเลี้ยงแตละถัง น้ําลนจากถังเลี้ยงไหล
กลับสูถังบําบัดและถูกสูบหมุนเวียนไปใชตอไป ไมมีการเปลี่ยนถายน้ํายกเวนการเติมน้ําเพื่อชดเชยน้ําที่
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สูญเสียไป และเติมน้ําจืดเพื่อรักษาความเค็มใหอยูในชวง 33-35 สวนในพัน อัตราการไหลเขาของน้ําแตละ
ถังประมาณ 800 %/วัน ปลอยปลา 25 ตัว/ถัง ใหอาหารสําเร็จรูปขนาด 500-800 ไมครอน วันละ 3 ครั้ง ทุก
ครั้งใหกินจนปลาอิ่ม เก็บตัวอยางน้ําวิเคราะหคุณสมบัติสัปดาหละครั้ง โดยสงตรวจที่หนวยตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่
3. การเก็บและวิเคราะหขอมูล
บันทึกการพัฒนาของแถบสีขาวบนตัวปลาทุก 5 วัน ในชวง 30 วันแรก หลังจากนัน้ บันทึกการ
พัฒนาทุกเดือนจนสิ้นสุดการทดลอง
วัดความยาวเหยียด (total length) ปลาแรกฟกและทุกเดือนตลอดการทดลอง เพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโตในรูปอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของความยาวเหยียด (specific growth rate, SGR)
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) =

ln(ความยาวเหยียดสุดทาย) – ln(ความยาวเหยียดเริ่มตน) x 100
ระยะเวลา (วัน)

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง นับจํานวนกานครีบแข็งของครีบหลังปลา วัดความหนาของเสนสีดํา
ขอบแถบขาวกลางตัว นับจํานวนปลาที่มีแถบขาวสมบูรณ
วิเ คราะห เ ปรี ย บเที ย บอัต ราการเจริญ เติบ โตจํา เพาะของความยาวเหยี ย ดของปลา ด ว ยวิ ธี
วิเคราะหความแปรปรวน (one way ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทรีตเมนต (post hoc test) ดวยวิธี
Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows รุน 11.0
ผลการศึกษา
1. การพัฒนาแถบสี
1.1 ปลาการตูนเพอรคูลา การพัฒนาแถบสีในแตละชวงอายุ สังเกตลักษณะไดดังตอไปนี้
(ตารางที่ 1, ภาพที่ 3)
อายุ 10 วัน ยังไมปรากฏแถบขาวบนลําตัว
อายุ 15 วัน ทุกตัวมีแถบขาวที่หัว แตบางตัวยังปรากฏเปนแถบขาวจาง ๆ
อายุ 20 วัน แถบขาวที่หวั ปรากฏชัดเจน
อายุ 1 เดือน แถบขาวที่หัวพัฒนาดี แถบขาวกลางตัวและแถบขาวคอดหางยังไมมกี ารพัฒนา สี
ดําที่ขอบครีบทอง (pelvic fins) ยังไมพัฒนา
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อายุ 2 เดือน ปลา 96% มีแถบขาวกลางตัว สวนใหญเพิ่งเริ่มปรากฏและเปนแถบที่ไมสมบูรณ
เสนสีดําของแถบขาวเริ่มพัฒนา ปลา 25% มีแถบขาวคอดหาง แตยังมีลักษณะเปนแถบจาง ๆ และขนาดเล็ก
ปลา 80% มีสีดําที่ขอบครีบทอง สวนใหญพัฒนาดี
อายุ 3 เดือน ปลาทุกตัว (100%) มีแถบขาวกลางตัว สวนใหญแถบชัดเจน แตยังไมมีลักษณะนูน
ไปดานหนา (forward bulge white stripe) เสนสีดําขอบแถบขาวกลางตัวปรากฏคอนขางชัดเจนเกือบทุกตัว
ปลา 75% มีแถบขาวคอดหาง แตสวนใหญเพิ่งเริ่มพัฒนา และยังเปนแถบที่ไมสมบูรณ ปลาทุกตัวมีสีดําที่
ขอบครีบทอง และพัฒนาดีเกือบทั้งหมด ขอบครีบอื่น ๆ ยังไมมีการพัฒนาของสีดําที่ขอบครีบ
อายุ 4 เดือน แถบขาวกลางตัวขยายกวางขึ้น แตยังไมมีลักษณะนูนไปดานหนา เสนสีดําขอบ
แถบขาวกลางตัวพัฒนามากขึ้นทั้งความเขมของสีดํา และความหนาของเสน ปลา 90% มีแถบขาวคอดหาง
และแถบมีขนาดกวางขึ้น แตมีเพียง 50% ของปลาทั้งหมด ที่แถบขาวคอดหางพัฒนาสมบูรณจนเต็มคอดหาง
ปลา 10% เริ่มมีสีดําที่ขอบครีบหาง (caudal fin) และอยูในระยะเริ่มพัฒนา สีดําที่ขอบครีบหู (pectoral fins)
ครีบกน (anal fin) และ ครีบหลัง (dorsal fin) ยังไมพัฒนา
อายุ 5 เดือน แถบขาวกลางตัวและแถบขาวคอดหางขยายกวางขึ้น เสนสีดําขอบแถบขาวพัฒนา
มากขึ้นทั้งความเขมของสีดํา และความหนาของเสน ปลา 30% มีสีดําที่ขอบครีบหาง บางตัวสีดําพัฒนาดี
ปลา 10% เริ่มมีสีดําที่ขอบครีบหู และอยูในระยะเริ่มพัฒนา มีลักษณะเปนเสนเล็ก ๆ จาง ๆ ปลา 60% เริ่มมีสี
ดําที่ขอบครีบกน และอยูในระยะเริ่มพัฒนา มีลักษณะเปนเสนเล็ก ๆ จาง ๆ ปลา 15% เริ่มมีสีดําที่ขอบครีบ
หลังตอนหลัง
อายุ 6 เดือน แถบขาวกลางตัวขยายกวางขึ้น และสวนใหญมีลักษณะนูนไปดานหนา ปลาทุกตัว
มีแถบขาวกลางตัวยาวตลอดความกวางลําตัว ปลาทุกตัวมีแถบขาวคอดหาง แตมีเพียง 59% ที่พัฒนาสมบูรณ
และโอบรอบคอดหาง สวนที่เหลือ แถบขาวปรากฏเฉพาะสวนบนของคอดหาง ปลาที่มีแถบขาวสมบูรณทั้ง
3 แถบ คิดเปน 56% ของปลาทั้งหมด ปลา 60% มีสีดําที่ขอบครีบหาง ในจํานวนนี้ มีทั้งที่สีดําพัฒนาดี และ
เริ่มพัฒนา อีก 40 % สีดําที่ขอบครีบหางยังไมพัฒนา ปลา 56% มีสีดําที่ขอบครีบหู มีทั้งที่อยูในระยะเริ่ม
พัฒนาและพัฒนาดีแลว ปลา 72% มีสีดําที่ขอบครีบกน บางสวนแถบสีดําหนาขึ้น แตสวนใหญยังเปนแถบ
เล็ก ๆ หรือเพิ่งปรากฏใหเห็น และบางสวนยังไมพัฒนา ครีบหลังตอนหนาไมมีสีดําบริเวณขอบครีบ ปลา
32% มีสีดําที่ขอบครีบหลังตอนหลัง แตสวนใหญยังเปนเสนเล็ก ๆ หรือสีจาง ๆ เสนสีดําขอบแถบขาวกลาง
ตัวมีความหนา มากขึ้น และยังไมหยุดการพัฒนา
1.2 ปลาการตูนสมขาว การพัฒนาแถบสีในแตละชวงอายุ สังเกตลักษณะไดดังตอไปนี้
(ตารางที่ 1, ภาพที่ 3)
อายุ 5 วัน แถบขาวที่หวั เริ่มปรากฏเปนแถบจาง ๆ แตยังไมปรากฏแถบขาวกลางตัว และแถบ
ขาวคอดหาง
อายุ 10 วัน ปลาทุกตัวมีแถบขาวที่หวั และแถบขาวกลางตัว แถบขาวทีห่ วั กวางขึ้น มองเห็นได
ชัดเจน แตแถบขาวกลางตัวยังพัฒนาไมดี ขอบครีบทองเริ่มปรากฏสีดําจาง ๆ
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อายุ 15 วัน แถบขาวกลางตัวพัฒนาดี เต็มความกวางลําตัว มองเห็นไดชัดเจน แตยังไมมีลักษณะ
นูนไปดานหนา ปลาทุกตัวมีแถบขาวคอดหาง และพัฒนาเต็มความกวางของคอดหาง ปลาทุกตัวมีสีดําที่ขอบ
ครีบทอง และพัฒนาดี เสนสีดําขอบแถบขาวกลางตัวปรากฏชัดเจน มีลกั ษณะเปนเสนแคบ ๆ
อายุ 1 เดือน แถบขาวกลางตัวพัฒนามากขึ้นแตยังไมมีลักษณะนูนไปดานหนา ปลา 95% มีสีดํา
ที่ขอบครีบหาง แตยังพัฒนาไมเต็มที่ แถบดําขอบครีบหูยังไมพัฒนา แถบดําขอบครีบทองพัฒนาดีแลวเกือบ
ทั้งหมด แถบดําขอบครีบกนเริ่มปรากฏเปนเสนจาง ๆ ปลา 80% เริ่มมีแถบดําขอบครีบหลังทั้งตอนหนาและ
ตอนหลัง เสนสีดําขอบแถบขาวปรากฏชัดเจน มีลักษณะเปนเสนแคบ ๆ
อายุ 2 เดือน แถบขาวกลางตัวเริ่มเปลี่ยนรูปราง มีการนูนไปดานหนา ปลาทุกตัวมีแถบดําขอบ
ครีบหางและพัฒนาดี ปลา 30% เริ่มมีสีดําจาง ๆ ที่ขอบครีบหู ขอบครีบทองมีสีดําและพัฒนาดีทั้งหมด แถบ
ดําขอบครีบกนและครีบหลังตอนหนายังพัฒนาไมดี สวนแถบดําขอบครีบหลังตอนหลังมี 50% ที่พัฒนาดี
อายุ 3 เดือน แถบขาวกลางตัวนูนไปขางหนา ปลา 95% มีแถบดําขอบครีบหู มีทั้งที่พัฒนาดี
และกําลังพัฒนา แถบดําขอบครีบกนพัฒนาดีเกือบทั้งหมด ในขณะที่แถบดําขอบครีบหลังทั้งสองตอนพัฒนา
ดีทุกตัว
อายุ 4 เดือน ปลาทุกตัวมีแถบดําขอบครีบหูและครีบกน สวนใหญพัฒนาดีแลว
อายุ 5 เดือน ปลาทุกตัวมีแถบดําขอบครีบหูและพัฒนาดี
อายุ 6 เดือน แถบขาวทุกแถบพัฒนาสมบูรณ และมีลักษณะนูนไปดานหนา ครีบทุกครีบมีขอบ
เปนสีดํา และพัฒนาดีทั้งหมด มีลักษณะทั่วไปเหมือนปลาเต็มวัย ปลาทุกตัวมีแถบขาวสมบูรณทั้ง 3 แถบ
(100%) เสนสีดําขอบแถบขาวกลางตัวไมมีแนวโนมวาจะหนาขึ้น
1.3 ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม (เพอรคูลา(แม) X สมขาว(พอ)) การพัฒนาแถบสีในแตละชวง
อายุ สังเกตลักษณะไดดังตอไปนี้ (ตารางที่ 1, ภาพที่ 3)
อายุ 5 วัน แถบขาวที่หวั เริ่มปรากฏเปนแถบจาง ๆ แตยังไมปรากฏแถบขาวกลางตัว
อายุ 10 วัน ปลาทุกตัวมีแถบขาวที่หัว แถบกวางขึ้น มองเห็นไดชัดเจน แถบขาวกลางตัวเริ่ม
ปรากฏเปนแถบจาง ๆ แถบดําขอบครีบทองยังไมพัฒนา
อายุ 15 วัน แถบขาวกลางตัวปรากฏชัดขึ้น แตยังมีขนาดเล็กและสั้น ๆ ไมเต็มความกวางลําตัว
ปลา 50% เริ่มมีการพัฒนาของแถบดําขอบครีบทอง แตยังมีลักษณะเปนสีดําจาง ๆ
อายุ 1 เดือน แถบขาวกลางตัวใหญขึ้น มีปลา 45% ที่แถบขาวยาวตลอดความกวางลําตัว แตยัง
เปนแถบแคบ ๆ สวนที่เหลือ เปนเพียงแถบขาวสั้น ๆ และแคบ ๆ เสนสีดําขอบแถบขาวเริ่มพัฒนา มีลักษณะ
เปนเสนสีดําจาง ๆ ปลา 40% เริ่มปรากฏแถบขาวคอดหาง แตยังไมสมบูรณ มีลักษณะเปนแถบขาวจาง ๆ
สวนใหญเริ่มเกิดแถบขาวทางตอนบนของคอดหาง ปลา 95% มีแถบดําขอบครีบทอง แตสวนใหญยังพัฒนา
ไมดี ปลา 10% เริ่มมีสีดําจาง ๆ ที่ขอบครีบหาง ครีบหู ครีบกน และครีบหลังทั้งสองตอน ยังไมมีการพัฒนา
ของสีดําบริเวณขอบครีบ
อายุ 2 เดือน แถบขาวกลางตัวกวางขึ้น ปลา 70% มีแถบขาวพาดขวางลําตัวสมบูรณ เสนสีดํา
ขอบแถบขาวหนาขึ้น ปลาทุกตัวมีการพัฒนาของแถบขาวคอดหาง แตมีเพียง 30% ที่แถบขาวพาดเต็มความ
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กวางของคอดหาง ปลาทุกตัวมีแถบดําขอบครีบทอง ปลา 80% แถบดําขอบครีบหางอยูในระยะกําลังพัฒนา
ในขณะที่ครีบหู ครีบกน ครีบหลังตอนหนาและครีบหลังตอนหลัง เริ่มปรากฏสีดําจาง ๆ ที่ขอบครีบ (30, 45,
20 และ 65% ตามลําดับ)
อายุ 3 เดือน แถบขาวทุกแถบกวางขึ้นเรื่อยๆ แถบขาวกลางตัวเริ่มมีลักษณะนูนไปดานหนา
และเสนสีดําขอบแถบขาวหนาขึ้น ปลา 86% มีแถบดําขอบครีบหาง สวนใหญเพิ่งเริ่มพัฒนา 77% มีแถบดํา
ขอบครีบหู บางตัวสีดําพัฒนาดี แตสวนใหญอยูในระยะเริ่มพัฒนา 80% มีแถบดําขอบครีบกน บางตัวพัฒนา
ดี แตสวนใหญกําลังพัฒนา 60% มีแถบดําขอบครีบหลังตอนหนาแตยังอยูในระยะเริ่มพัฒนาเปนสวนใหญ
และ 80% มีแถบดําขอบครีบหลังตอนหลังซึ่งบางสวนพัฒนาดีมาก
อายุ 4 เดือน แถบขาวกลางตัวและแถบขาวคอดหางขยายกวางขึ้น เสนสีดําขอบแถบขาวหนา
ขึ้น แถบดําขอบครีบทองพัฒนามากขึ้น ปลา 95% มีแถบดําขอบครีบหาง บางสวนสีดําพัฒนาดีมาก แต
บางสวนเพิ่งเริ่มพัฒนา และบางสวนยังไมเริ่มพัฒนา 95% มีแถบดําขอบครีบหู มีทั้งที่สีดําพัฒนาดี กําลัง
พัฒนาและเริ่มพัฒนา 90% มีแถบดําขอบครีบกน มีทั้งที่กําลังพัฒนาและพัฒนาดีแลว 75% มีแถบดําขอบครีบ
หลังตอนหนาแตยังคงเปนสีดําจาง ๆ ในขณะที่ 90% มีแถบดําขอบครีบหลังตอนหลังและ บางสวนพัฒนาดี
มาก
อายุ 5 เดือน แถบขาวกลางตัวและแถบขาวคอดหางขยายกวางขึ้น เสนสีดําขอบแถบขาวหนา
ขึ้น ครีบหางและครีบหูของปลาทุกตัวมีขอบสีดํา สวนใหญสีดําพัฒนาดี แตบางสวนเพิ่งเริ่มพัฒนา ปลา 90%
มีแถบดําขอบครีบหลังตอนหนา แตสวนใหญยังคงเปนสีดําจาง ๆ ในขณะที่ ปลา 95% มีแถบดําขอบครีบ
หลังตอนหลัง
อายุ 6 เดือน แถบขาวกลางตัวกวางขึ้น และมีลักษณะนูนไปดานหนา ปลา 89% แถบขาวกลาง
ตัวพัฒนาสมบูรณ 68% แถบขาวคอดหางพัฒนาสมบูรณ (รอบคอดหาง) สวนที่เหลือแถบขาวพัฒนาไม
สมบูรณ ปลาที่แถบขาวคอดหางไมสมบูรณมักมีแถบขาวปรากฏอยูเฉพาะสวนบนของคอดหาง ปลาที่มีแถบ
ขาวสมบูรณทั้ง 3 แถบ คิดเปน 62% ของปลาทั้งหมด ปลาสวนใหญแถบดําขอบครีบหางและครีบหูมีการ
พัฒนาดี แตบางสวนยังอยูในระยะกําลังพัฒนา 98% มีแถบดําขอบครีบกน สวนใหญพัฒนาดีแตมีบางสวน
กําลังพัฒนา 95% มีแถบดําขอบครีบหลังตอนหนา สีดํามีการพัฒนาดีขึ้นแตยังคงเปนเสนบาง ๆ และไมเต็ม
ขอบครีบ 98% มีสีดําที่ขอบครีบหลังตอนหลัง สวนใหญพัฒนาดี เสนสีดําขอบแถบขาวกลางตัวมีความหนา
มากขึ้น และยังไมหยุดการพัฒนา
1.4 ปลาการตูนสมขาวลูกผสม (สมขาว(แม) X เพอรคูลา(พอ)) การพัฒนาแถบสีในแตละชวง
อายุ สังเกตลักษณะไดดังตอไปนี้ (ตารางที่ 1, ภาพที่ 3)
อายุ 5 วัน แถบขาวที่หัวเริ่มปรากฏเปนแถบจาง ๆ
อายุ 10 วัน ปลาทุ ก ตัว มีแถบขาวที่หัว แถบกวางขึ้น มองเห็ นชัดเจน แถบขาวกลางตัวเริ่ม
ปรากฏเปนแถบจาง ๆ แถบดําขอบครีบทองยังไมพัฒนา
อายุ 15 วัน แถบขาวกลางตัวปรากฏชัดขึ้น แตยังมีขนาดเล็กและสั้น ๆ ไมเต็มความกวางลําตัว
ปลา 70% เริ่มมีสีดําที่ขอบครีบทอง ลักษณะเปนเสนสีดําจาง ๆ
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อายุ 1 เดือน แถบขาวกลางตัวใหญขึ้น ปลา 60% แถบขาวยาวตลอดความกวางลําตัว แตยังเปน
แถบแคบ ๆ สวนที่เหลือเปนเพียงแถบขาวสั้น ๆ และแคบ เสนสีดําขอบแถบขาวเริ่มพัฒนา แตยังมีลักษณะ
เปนเสนสีดําจาง ๆ ปลา 50% เริ่มปรากฏแถบขาวคอดหาง แตยังไมสมบูรณ มีลักษณะเปนแถบขาวจาง ๆ
ปลา 80% มีแถบดําขอบครีบทอง แตสวนใหญยังพัฒนาไมดี ขอบของครีบหาง ครีบหู ครีบกน ครีบหลังตอน
หนา และครีบหลังตอนหลังยังไมมีการพัฒนาของสีดํา
อายุ 2 เดือน แถบขาวกลางตัวกวางขึ้น ปลา 85% แถบขาวพาดขวางลําตัวสมบูรณ เสนสีดําขอบ
แถบขาวหนาขึ้น ปลาทุกตัวมีการพัฒนาของแถบขาวคอดหาง แตมีเพียง 40% ที่แถบขาวพาดเต็มความกวาง
ของคอดหาง ปลาทุกตัวมีแถบดําขอบครีบทอง สวนใหญพัฒนาดี ปลา 83% มีแถบดําขอบครีบหาง แตยังอยู
ในระยะกําลังพัฒนา 40% เริ่มมีสีดําจาง ๆ ที่ขอบครีบหู 70% เริ่มมีสีดําจาง ๆ ที่ขอบครีบกน 50% เริ่มมีสีดํา
จาง ๆ ที่ขอบครีบหลังตอนหนา และ 80% เริ่มมีสีดําจาง ๆ ที่ขอบครีบหลังตอนหลัง
อายุ 3 เดือน แถบขาวกลางตัวและแถบขาวคอดหางขยายกวางขึ้น เสนสีดําขอบแถบขาวหนา
ขึ้น ปลาทุกตัวมีแถบดําขอบครีบหาง แตสวนใหญยังดําไมมากหรือเพิ่งเริ่มพัฒนา ปลา 50% มีสีดําที่ขอบ
ครีบหู สวนใหญเพิ่งเริ่มพัฒนา 85% มีสีดําที่ขอบครีบกน สวนใหญเพิ่มเริ่มพัฒนา 65% มีแถบดําขอบครีบ
หลังตอนหนา และ 90% มีแถบดําขอบครีบหลังตอนหลัง
อายุ 4 เดือน แถบขาวกลางตัวและแถบขาวคอดหางขยายกวางขึ้น เสนสีดําขอบแถบขาวหนา
ขึ้น สีดําที่ขอบครีบหางและครีบกนพัฒนามากขึ้น (ดําขึ้นและกวางขึ้น) ปลา 85% มีแถบดําขอบครีบหู มีทั้งที่
เริ่มพัฒนาและกําลังพัฒนา 80% มีแถบดําขอบครีบหลังตอนหนา แตยังคงเปนสีดําจาง ๆ และ 95% มีแถบดํา
ขอบครีบหลังตอนหลัง มีบางสวนพัฒนาดีมาก
อายุ 5 เดือน แถบขาวกลางตัวและแถบขาวคอดหางขยายกวางขึ้น เสนสีดําขอบแถบขาวหนา
ขึ้น แถบดําขอบครีบหางและครีบกนพัฒนาดีมาก ปลา 95% มีแถบดําขอบครีบหู มีทั้งที่พัฒนาดี กําลังพัฒนา
และเริ่มพัฒนา 90% มีแถบดําขอบครีบหลังตอนหนา แตสวนใหญยังคงเปนสีดําจาง ๆ ในขณะที่ ทุกตัวมี
แถบดําขอบครีบหลังตอนหลังและบางสวนพัฒนาดีมาก
อายุ 6 เดือน แถบขาวกลางตัวกวางขึ้น และมีลักษณะนูนไปดานหนา ปลา 89% แถบขาวกลาง
ตัวพัฒนาสมบูรณ 87% แถบขาวคอดหางพัฒนารอบคอดหาง สวนที่เหลือแถบขาวพัฒนาไมสมบูรณ ปลาที่
แถบขาวคอดหางไมสมบูรณมักมีแถบขาวปรากฏอยูเฉพาะสวนบนของคอดหางปลาที่มีแถบขาวสมบูรณทั้ง
3 แถบ คิดเปน 81% ของปลาทั้งหมด ปลาทุกตัวมีแถบดําขอบครีบหู บางสวนสีดําพัฒนาดี แตสวนใหญสีดํา
อยูในระยะกําลังพัฒนา แถบดําขอบครีบกนหนาขึ้น ปลา 95% มีแถบดําขอบครีบหลังตอนหนาแตเปนเสน
บาง ๆ ไมเต็มขอบครีบ แถบดําขอบครีบหลังตอนหลังมีลักษณะดําขึ้นและหนาขึ้น แตบางสวนยังอยูในระยะ
กําลังพัฒนา เสนสีดําขอบแถบขาวกลางตัวมีความหนามากขึ้น และยังไมหยุดการพัฒนา
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ตารางที่ 1 พัฒนาการของปลาการตูนเพอรคูลา ปลาการตูนสมขาว ปลาการตูนเพอรคลู าลูกผสม และปลาการตูนสมขาวลูกผสม
ลักษณะ

เพอรคูลา

1. การพัฒนาแถบสีขาว
1.1 การพัฒนาแถบขาวที่หัว
1.2 การพัฒนาแถบขาวกลางตัว

15 วัน 100%
2 เดือน 96% เริ่มพัฒนา
3 เดือน 100% พัฒนา แตยังไม
นูนไปดานหนา
6 เดือน นูนไปดานหนา
1.3 การพัฒนาแถบขาวคอดหาง 2 เดือน 25% เริ่มพัฒนา
6 เดือน 100% พัฒนา แตที่พัฒนา
สมบูรณมี 59%
1.4 ปลาที่มีแถบขาวสมบูรณ
6 เดือน 56%
2. การพัฒนาของแถบดําขอบครีบ
2.1 แถบดําขอบครีบหาง
4 เดือน 10% เริ่มพัฒนา
6 เดือน 60% พัฒนา ยังไมสิ้นสุด
การพัฒนา
2.2 แถบดําขอบครีบหู

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

สมขาว

ชนิดของปลาการตูน
เพอรคูลาลูกผสม

10 วัน 100%
15 วัน 100% พัฒนาดี แตยังไม
นูนไปดานหนา
3 เดือน นูนไปขางหนา
15 วัน 100% พัฒนาสมบูรณ

6 เดือน 100%
1 เดือน 95 % พัฒนา
2 เดือน 100% พัฒนาดี

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

สมขาวลูกผสม

10 วัน 100%
15 วัน 100% แตพัฒนาไม
สมบูรณ
6 เดือน 89% พัฒนาสมบูรณและ
นูนไปดานหนา
1 เดือน 40% เริ่มพัฒนา
2 เดือน 100% พัฒนา
6 เดือน 68% พัฒนาสมบูรณ
6 เดือน 62%

10 วัน 100%
15 วัน 100% แตพัฒนาไม
สมบูรณ
6 เดือน 91% พัฒนาสมบูรณและ
นูนไปดานหนา
1 เดือน 50% เริ่มพัฒนา
2 เดือน 100% พัฒนา
6 เดือน 87% พัฒนาสมบูรณ
6 เดือน 81%

1 เดือน 10% เริ่มพัฒนา
5 เดือน 100% พัฒนาแตยังไม
สมบูรณ
6 เดือน ยังไมสนิ้ สุดการพัฒนา
2 เดือน 30% เริ่มพัฒนา
5 เดือน 100% พัฒนา
6 เดือน สวนใหญพัฒนาดี

2 เดือน 83% เริ่มพัฒนา
3 เดือน 100% พัฒนา แตยังไม
สมบูรณ
6 เดือน พัฒนาดี
2 เดือน 40% เริ่มพัฒนา
6 เดือน 100% พัฒนา มีทั้งพัฒนา
ดี และกําลังพัฒนา
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ตารางที่ 1 (ตอ) พัฒนาการของปลาการตูนเพอรคูลา ปลาการตูนสมขาว ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม และปลาการตูนสมขาวลูกผสม
ลักษณะ
2.3 แถบดําขอบครีบทอง

เพอรคูลา
2 เดือน 80% เริ่มพัฒนา
3 เดือน 100% พัฒนาดี

2.4 แถบดําขอบครีบกน

5 เดือน 60% เริ่มพัฒนา
6 เดือน 72% พัฒนา

2.5 แถบดําขอบครีบหลังตอน
หนา

6 เดือน ไมปรากฏสีดําบริเวณ
ขอบครีบ (เหมือนพอแมพันธุ)

2.6 แถบดําขอบครีบหลังตอน
หลัง

5 เดือน 15% เริ่มพัฒนา
6 เดือน 32% พัฒนาแตไม
สมบูรณ
2 เดือน เริ่มพัฒนา
6 เดือน ยังพัฒนาตอเนื่อง

3. การพัฒนาของเสนสีดําขอบ
แถบขาวกลางตัว

ชนิดของปลาการตูน
เพอรคูลาลูกผสม
สมขาวลูกผสม
15 วัน 50% เริ่มพัฒนา
15 วัน 70% เริ่มพัฒนา
2 เดือน 100% สวนใหญพัฒนาดี 2 เดือน 100% สวนใหญพัฒนาดี

สมขาว
10 วัน เริ่มพัฒนา
15 วัน 100% พัฒนา
2 เดือน พัฒนาดีทั้งหมด
1 เดือน 100% เริ่มพัฒนาและไม
สมบูรณ
4 เดือน พัฒนาดี
1เดือน 80% เริม่ พัฒนา
2 เดือน 100% พัฒนาแตไม
สมบูรณ
3 เดือน พัฒนาดี
1เดือน 80% เริม่ พัฒนา
2 เดือน 100% พัฒนา
3 เดือน พัฒนาดี
15 วัน พัฒนาดี
6 เดือน ไมมีการพัฒนาเพิ่มเติม

2 เดือน 45% เริ่มพัฒนา
6 เดือน 98% พัฒนา สวนใหญ
พัฒนาดี
2 เดือน 20% เริ่มพัฒนา
6 เดือน 95% พัฒนาแตไม
สมบูรณ
2 เดือน 65% เริ่มพัฒนา
6 เดือน 98% สวนใหญพัฒนาดี
1 เดือน เริ่มพัฒนา
6 เดือน ยังพัฒนาตอเนื่อง

2 เดือน 70% เริ่มพัฒนา
4 เดือน 100% พัฒนาแตไม
สมบูรณ
6 เดือน แถบดําหนาขึ้น
2 เดือน 50% เริ่มพัฒนา
6 เดือน 95% พัฒนาแตไม
สมบูรณ
2 เดือน 80% เริ่มพัฒนา
5 เดือน 100% พัฒนา
6 เดือน สวนใหญพัฒนาดี
1 เดือน เริ่มพัฒนา
6 เดือน ยังพัฒนาตอเนื่อง
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ภาพที่ 3 พัฒนาการของปลาการตูนเพอรคลู า ปลาการตูนสมขาว ปลาการตูนเพอรคลู าลูกผสม และปลาการตูนสมขาวลูกผสม
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2. การเจริญเติบโต
ความยาวเหยียดแรกฟกของปลาการตูนเพอรคูลา ปลาการตูนสมขาว ปลาการตูนเพอรคูลา
ลูกผสม และปลาการตูนสมขาวลูกผสมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคาเปน
0.40±0.00, 0.41±0.01, 0.40±0.01 และ 0.40±0.00 เซนติเมตร ตามลําดับ
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (อายุ 6 เดือน) ความยาวเหยียดมีคาเปน 4.32±0.25, 3.72±0.06, 4.22±0.20
และ4.38±0.05 เซนติเมตร ขณะที่อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมีคาเปน 1.33±0.03, 1.23±0.02, 1.31±0.02
และ 1.33±0.01 %/วัน ตามลําดับ (ตารางที่ 2, ภาพที่ 4) ความยาวเหยียดและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของ
ปลาการตูนลูกผสมทั้งสองแบบแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญกับปลาการตูนเพอรคูลา (p>0.05) แตสูงกวาและ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับปลาการตูนสมขาว (p<0.05)
3. ลักษณะปรากฏบางประการ
3.1 เสนสีดําขอบแถบขาวกลางตัว
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง เสนสีดําขอบแถบขาวมีความหนา 0.73±0.14, 0.23±0.05, 0.57±0.22 และ
0.78±0.18 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความหนาของเสนสีดําขอบแถบขาวของปลาการตูนลูกผสมทั้งสองแบบ
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญกับปลาการตูนเพอรคูลา (p>0.05) แตสูงกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับปลา
การตูนสมขาว (p<0.05)
3.2 ความสมบูรณของแถบขาว
ความสมบูรณของแถบขาวมีคา 56±12, 100±00, 62±32 และ 81±14 % ตามลําดับ ปลาการตูน
เพอรคูลามีความสมบูรณของแถบขาวแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับปลาการตูนสมขาว (p<0.05) ปลาการตูน
ลูกผสมทั้งสองแบบมีความสมบูรณของแถบขาวแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) ปลาการตูนเพอร
คูลาลูกผสมมีความสมบูรณของแถบขาวแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญกับปลาการตูนเพอรคูลา (p>0.05) แต
แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับปลาการตูนสมขาว (p<0.05) ในขณะที่ปลาการตูนสมขาวลูกผสมแตกตางอยางไมมี
นัยสําคัญกับปลาการตูนเพอรคูลาและปลาการตูนสมขาว (p>0.05)
3.3 จํานวนกานครีบแข็งของครีบหลัง
กานครีบแข็งของครีบหลังของปลาการตูนลูกผสมทั้งสองแบบมี 10 กาน เทากับปลาการตูน
เพอรคูลา สวนปลาการตูนสมขาวมี 11 กาน
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ตารางที่ 2 ความยาวเหยียดและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาการตูนเพอรคูลา ปลาการตูนสมขาว
ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม และปลาการตูนสมขาวลูกผสม (คาเฉลี่ย±SD)
ชนิดของปลาการตูน
คุณสมบัติ
เพอรคูลา
สมขาว
เพอรคูลาลูกผสม สมขาวลูกผสม
ความยาวเหยียดแรกฟก (ซม.)
0.40±0.00A 0.41±0.01A
0.40±0.01A
0.40±0.00A
ความยาวเหยียดเมื่ออายุ 6 เดือน (ซม.) 4.32±0.25A 3.72±0.06B
4.22±0.20A
4.38±0.05A
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน)
1.33±0.03A 1.23±0.02B
1.31±0.02A
1.33±0.01A
0.57±0.22A
0.78±0.18A
ความหนาเสนสีดําขอบแถบขาว (มม.) 0.73±0.14A 0.23±0.05B
ความสมบูรณของแถบขาว (%)
56±12A
100±00B
62±32A
81±14AB
จํานวนกานครีบแข็งของครีบหลัง
10
11
10
10
หมายเหตุ คาเฉลี่ยในแถวเดียวกันหากมีตวั อักษรกํากับตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
(p<0.05)

ความยาวเหยียด (เซนติเมตร)
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
0

1

เพอรคคูลูลาา
เพอร
สขาว
มขาว
สม
เพอรคคูลูลาลู
าลูกกผสม
ผสม
เพอร
สขาวลู
มขาวลูกกผสม
ผสม
สม

2

3

4

5

6

อายุ (เดือน)
ภาพที่ 4 การเจริญเติบโตของปลาการตูนเพอรคูลา ปลาการตูนสมขาว ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม และ
ปลาการตูนสมขาวลูกผสม
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4. คุณสมบัตนิ า้ํ
จากการตรวจวัดคุณสมบัติน้ําพบวา ความเค็มอยูในชวง 33-35 สวนในพัน เฉลี่ย 34±1 สวนในพัน
ความเปนกรด-ดางอยูในชวง 7.79-8.16 เฉลี่ย 8.01±0.09 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยูในชวง 5.2-5.6
มิ ล ลิ ก รั ม/ลิ ตร เฉลี่ ย 5.5±0.1 มิ ล ลิก รั ม/ลิ ต ร ความเปน ด า งอยู ใ นช ว ง 95.0-138.0 มิ ล ลิก รั ม/ลิ ตร เฉลี่ ย
114.2±14.8 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนียรวมอยูในชวง 0.0000-0.5648 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 0.0867±0.1737
มิลลิกรัม/ลิตร ไนไตรทอยูในชวง 0.0068-0.0262 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 0.0154±0.0063 มิลลิกรัม/ลิตร และ
จํานวนวิบริโอรวมอยูในชวง 0-60 เซลล/มิลลิลิตร เฉลี่ย 12±17 เซลล/มิลลิลิตร (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 คุณสมบัติน้ําระหวางการทดลอง
คุณสมบัตนิ ้ํา
ความเค็ม (สวนในพัน)
ความเปนกรด-ดาง
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร)
ความเปนดาง (มิลลิกรัม/ลิตร)
แอมโมเนีย (มิลลิกรัม/ลิตร)
ไนไตรท (มิลลิกรัม/ลิตร)
จํานวนวิบริโอรวม (เซลล/มิลลิลิตร)

คาต่ําสุด
33
7.79
5.2
95.0
0.0000
0.0068
0

คาสูงสุด
35
8.16
5.6
138.0
0.5648
0.0262
60

คาเฉลี่ย±SD
34±1
8.01±0.09
5.5±0.1
114.2±14.8
0.0867±0.1737
0.0154±0.0063
12±17

วิจารณผล
การทดลองครั้งนี้ ปลาการตูนที่จับคูผสมพันธุขามชนิดสามารถวางไขไดตามปกติทุกคู ไข
ไดรับการผสม พัฒนาจนฟกเปนตัวและอนุบาลไดถึงระยะวัยรุน อุทัยรัตน (2543) กลาววา การผสมขามใน
ปลาทําไดทั้งในระดับการผสมระหวางปลาตางชนิดหรือตางสกุล หรือแมแตตางวงศ แตทั้งนี้ความเปนไปได
มีมากกวาเมื่อใชคูผสมที่มีความใกลชิดกันในสายวิวัฒนาการมากกวา ปลาการตูนเพอรคูลาและปลาการตูน
สมขาวเปนปลาที่อยูใน Subgenus เดียวกัน คือ Actinicola (Allen, 1991) ดังนั้นการผสมขามระหวางสอง
ชนิดนี้จึงมีโอกาสประสบความสําเร็จสูง
จากรายงานของ สหภพ และพรรษา (2550) พบปญหาในการทดลองวาปลาที่จับคูสวนใหญไม
มีการผสมพันธุวางไข ในการทดลองครั้งนี้ ใชวิธีการนําปลาการตูนสมขาวและปลาการตูนเพอรคูลาคูที่
วางไขแลว มาสลับไขวกันใหเปนคูผสมขามชนิดและคูผสมสลับ พบวาปลายอมรับคูใหมของมัน และเริ่ม
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ผสมพันธุวางไขไดในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นวิธีการนี้สามารถนําไปใชในการจับคูผสมขามชนิดระหวางปลา
สองชนิดนี้ไดเปนอยางดี
ปลาการตูนเพอรคูลาและปลาการตูนสมขาวมีความแตกตางกันชัดเจนในดานระยะเวลาการ
พัฒนาแถบสีขาว โดยปลาการตูนสมขาวมีพัฒนาการที่เร็วกวามาก (15 วัน) ในขณะที่ปลาการตูนเพอรคูลา
นอกจากใชเวลานานในการพัฒนาแลว (2-6 เดือน) ปลาบางสวนยังพัฒนาแถบสีขาวไมสมบูรณ ซึ่งเปน
ลักษณะที่ไมตองการ ปลาการตูนลูกผสมทั้งสองแบบมีระยะเวลาการพัฒนาของแถบสีขาวใกลเคียงกัน (1-2
เดือน) ซึ่งชากวา ปลาการตูน สม ขาว แตเ ร็ว กวา ปลาการตูน เพอรคูล า ตรงกับ รายงานอื่น ที่ก ลา ววา การ
ผสมขา มชนิด ระหวา งปลาการตูน เพอรคูล า (แม) และปลาการตูนสมขาวหรือปลาการตูนดํา (พอ) ปลา
ลูกผสมที่ไดมีแถบสีขาวปรากฏครบทั้งสามแถบในเวลาที่รวดเร็วกวาปลาการตูนเพอรคูลา (สหภพ และ
พรรษา, 2550; Joshi, 2009b)
เมื่ อพิ จ ารณาลั ก ษณะที่มี ค วามสํ า คัญ ทางการตลาดของปลา ไดแ ก การเจริ ญ เติ บ โต ความ
สมบูรณของแถบขาว และ ความหนาของเสนสีดําขอบแถบขาว พบวาปลาการตูนลูกผสมทั้งสองแบบไดรับ
การถ า ยทอดลั ก ษณะที่ ดี ทั้ ง จากพ อ และแม เป น ไปตามจุ ด ประสงค ใ นการผสมข า มชนิ ด (interspecific
hybridization)
โดยการผสมขา มมีจ ุด ประสงคเ พื ่อ ผลิต ลูก ที ่ม ีส ภาพยีน แบบเฮเทอโรไซโกต
(heterozygote) หรือเรีย กวา เกิดสภาพเฮเทอโรไซโกซิตี (heterozygosity) ลูกที่ไ ดจะรวมลัก ษณะดีจ าก
ฝา ยพอ และแมม าไวใ นตัว ทํา ใหมีลัก ษณะดีเ ปน พิเ ศษ หรือ ลัก ษณะผา เหลา ที่เ หนือ พอ แม (อุทัย รัต น,
2543; จรัส, 2553) ปลาการตูนลูกผสมที่ไดจากการทดลองนี้มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว และเสนสีดําขอบ
แถบขาวหนา ซึ่ง เป น ลัก ษณะเด น ที่ไ ด รั บ การถ า ยทอดจากพ อ หรือ แม ป ลาการ ตูน เพอร คู ล า ในขณะที่
ระยะเวลาในการพัฒนาแถบสีขาวและความสมบูรณของแถบขาวไดรับการถายทอดลักษณะดีมาจากปลา
การตูนสมขาว แมวายังดอยกวาปลาการตูนสมขาวแตดีกวาปลาการตูนเพอรคูลา (มีคาเฉลี่ยอยูระหวางพอกับ
แม)
ความสมบูรณของแถบขาวของปลาการตูนลูกผสมจากพอแมปลาแตละคูมีความผันแปรสูง
บางคูใหลูกที่มีแถบสมบูรณไดสูงมาก ในขณะที่บางคูใหลูกที่มีแถบสมบูรณนอย สันนิษฐานวาเกิดจากยีนที่
ควบคุมลักษณะแถบสีขาวของปลาการตูนเพอรคูลามีความหลากหลายสูง ลักษณะการปรากฏของแถบสีขาว
ของปลาการตูนเพอรคูลามีตั้งแตไมปรากฏแถบสีขาวเลย (ชื่อทางตลาดเรียกวา naked percula) จนถึงแถบสี
ขาวปกคลุมเกือบเต็มตัว (ชื่อทางตลาดเรียกวา platinum percula) สําหรับการทดลองในครั้งนี้เลือกใชปลาที่มี
ลักษณะปรากฏของแถบสีขาวเปนแบบมาตรฐาน ซึ่งเปนลักษณะที่พบโดยทั่วไป แตไมสามารถทราบไดวายี
โนไทพ (genotype) เปนแบบใด
กานครีบแข็งของครีบหลังของปลาการตูนลูกผสมทั้งสองแบบมี 10 กาน เทากับปลาการตูน
เพอรคูลา ตรงกับ สหภพ และพรรษา (2550) ที่รายงานไววา ปลาการตูนลูกผสมที่มีแมเปนเพอรคูลาครีบหลัง
มีกานครีบแข็ง 10 กาน
ลักษณะทั่วไปของปลาการตูนลูกผสมทั้งสองแบบคลายคลึงกัน ดังนั้นการนําไปใชจริงในการ
เพาะพันธุเพื่อการคา ผูเพาะพันธุเลือกใชปลาชนิดใดเปนแมก็ได แตเนื่องจากความสมบูรณของแถบขาวของ
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ปลาการตูนลูกผสมที่ไดจากพอแมแตละคูมีความแปรปรวนสูง ดังนั้นควรจับคูปลาหลาย ๆ คู และใชลักษณะ
ปรากฏในรุนลูกเปนตัวตัดสิน หากคูไหนใหลูกลักษณะดีก็ใชเพาะพันธุตอไป สวนคูที่ใหลูกลักษณะไมดีก็
ควรคัดทิ้งหรือเปลี่ยนคูใหใหม
จรัส (2553) กลาววา การผสมขามชนิด ลูก F1 ที่ไดไมเปนหมัน ตรงกับการศึกษาเบื้องตนของ
ผูวิจัยที่พบวา ปลาลูกผสมระหวางปลาการตูนเพอรคูลาและปลาการตูนสมขาวสามารถสืบพันธุไดตามปกติ
ดังนั้นจึงสามารถขยายผลการทดลองไปสูการปรับปรุงพันธุเพื่อใหไดปลาลักษณะใหม ๆ ตอไป ดวยวิธีตาง ๆ
เชน การผสมขาม 3 สายพันธุ (three-breed crosses) การผสมกลับคืน (back crossing) เปนตน
การทดลองครั้งนี้ไมพบความแตกตางภายนอกที่เดนชัดระหวางปลาการตูนลูกผสมทั้งสองแบบ
ดังนั้นหากตองการจําแนกที่มาของปลาลูกผสมอาจตองพัฒนาวิธีการทาง molecular techniques ซึ่ ง
Hashimoto et al. (2010) ไดทดลองใชในการจําแนกปลาลูกผสมระหวาง Leporinus macrocephalus และ
L. elongatus
การทดลองนี้พบความแตกตางภายนอกระหวางปลาการตูนลูกผสม ปลาการตูนสมขาว และ
ปลาการตูนเพอรคูลา (แบบมาตรฐาน)ไดแก
1. ความหนาของเสนสีดําขอบแถบขาว ปลาการตูนเพอรคูลาและปลาการตูนลูกผสมมีเสนสีดํา
ขอบแถบขาวที่หนา สวนปลาการตูนสมขาวเปนเพียงเสนเล็ก ๆ
2. แถบดําที่ขอบครีบหลังตอนหนา มักไมพบในปลาการตูนเพอรคูลา แตเปนแถบดําหนาใน
ปลาการตูนสมขาว สําหรับปลาการตูนลูกผสมเมื่ออายุ 6 เดือน มองเห็นเปนแถบดําแคบ ๆ แตจากปลารุนที่
ทําการศึกษาเบื้องตนกอนหนานี้พบวา ยิ่งอายุมากขึ้น (มากกวา 1 ป) สีดําขอบครีบหลังจะหนาขึ้นเรื่อย ๆ จน
คลายกับปลาการตูนสมขาวในที่สุด
3. จํานวนกานครีบแข็งของครีบหลัง ปลาการตูนลูกผสมและปลาการตูนเพอรคูลามีจํานวน 10
กาน ในขณะที่ปลาการตูนสมขาวมี 11 กาน
4. แถบดําขอบครีบตาง ๆ (ยกเวนครีบทอง) หากเปนปลาชวงอายุ 1-6 เดือน (ความยาวเหยียด
ประมาณ 1.5-4.5 เซนติเมตร) ปลาการตูนลูกผสมและปลาการตูนสมขาวมีขอบครีบเปนสีดํา สวนปลา
การตูนเพอรคูลายังไมมีขอบสีดําหรือเพิ่งเริ่มพัฒนา
จากการที่ปลาการตูนเพอรคูลาและปลาการตูนสมขาวสามารถจับคูวางไขไดเองตามธรรมชาติ
ลูกปลาเจริญเติบโตไดตามปกติและไมเปนหมัน ดังนั้นตองพึงระวังวา ตองไมใหปลาการตูนเพอรคูลา (ซึ่ง
ไมใชปลาทองถิ่นของไทย) หลุดรอดลงไปในแหลงน้ําธรรมชาติ เพราะปลาการตูนเพอรคูลาสามารถไปจับคู
สืบพันธุกับปลาการตูนสมขาวในธรรมชาติ ทําใหปลาการตูนสมขาวของไทยเกิดการปนเปอนของยีนจาก
ปลาการตูนเพอรคูลาได
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สรุปผลและขอเสนอแนะ
1. ปลาการตูนเพอรคูลาและปลาการตูนสมขาวสามารถผสมขามชนิดกันไดไมวาใชชนิดใด
เปนแม
2. ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสมและปลาการตูนสมขาวลูกผสมมีการเจริญเติบโต และการ
พัฒนาแถบสีที่คลายคลึงกัน
3. ปลาการตูนลูกผสมทั้งสองแบบไดรับการถายทอดลักษณะที่ดีมาจากพอและแม คือไดรับ
ลักษณะการเจริญเติบโตเร็วและเสนสีดําขอบแถบขาวหนาจากปลาการตูนเพอรคูลา ในขณะที่ไดรับลักษณะ
ระยะเวลาการพัฒนาแถบสีเร็วและสมบูรณ และแถบสีดําขอบครีบหลังตอนหนาจากปลาการตูนสมขาว
4. สามารถจําแนกความแตกตางระหวางปลาการตูนลูกผสมและพอแมโดยใชลักษณะเสนสีดํา
ขอบแถบขาว แถบดําขอบครีบหลังตอนหนา จํานวนกานครีบแข็งของครีบหลัง และระยะเวลาในการพัฒนา
แถบสีดําที่ขอบครีบตาง ๆ แตไมสามารถใชลักษณะดังกลาวนี้ในการจําแนกความแตกตางระหวางลูกผสม
ทั้งสองแบบ
5. ในการเพาะพันธุเพื่อการคา สามารถใชปลาชนิดใดเปนแมก็ได แตควรจับคูปลาหลาย ๆ คู
และใชลักษณะปรากฏในรุนลูกเปนตัวชี้วัดวา ปลาคูใดควรใชเพาะพันธุตอ และคูใดควรคัดทิ้งหรือเปลี่ยนคู
ใหม
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