ว.วิทย. มข. 46(2) 263-276 (2561)

KKU Sci. J. 46(2) 263-276 (2018)

การประยุกตใชมอรโฟเมทริกสเชิงพหุและเชิงเรขาคณิตเพื่อศึกษาสัณฐานวิทยา
เชิงหนาที่ของปลาสามชนิดในสกุลปลาชอน (Genus Channa Scopoli, 1777
(Channidae: Perciformes))
An Application of Multivariate and Geometric Morphometrics on the Study
of Functional Morphology of three Species in the Genus Channa Scopoli,
1777 (Channidae: Perciformes)
อนันต เคนทาว และ พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม*
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002
*
Corresponding Author, E-mail: porjea@kku.ac.th

บทคัดยอ
การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาเชิงหนาที่และการระบุชนิดของปลาในสกุลปลาชอน (Genus Channa Scopoli, 1777)
3 ชนิด ไดแก Channa striata (Bloach, 1793), Channa gachua (Hamilton, 1822) และ Channa lucius (Cuvier, 1791) ดวย
วิธีการทางมอรโฟเมทริกส โดยใชเทคนิคระบบเครือขายโครงยึด (Truss Network System; TNS) และเทคนิคการวิเคราะหธินเพลทสไปลน (Thin Plate Spline Analysis; TPS) ผลการศึกษาพบวาทั้งสองวิธีสามารถแสดงความแตกตางของลักษณะสัณฐานวิทยาใน
ปลาทั้งสามชนิด ทั้งในสวนหัว ลําตัว และหาง โดยความแตกตางของสวนหัวเกี่ยวของกับหนาผาก ขากรรไกรลาง ความลึกและความ
ยาวหัว ความแปรผันของลักษณะสวนลําตัวเกี่ยวของกับลักษณะความลึกลําตัว ความยาวสวนทองที่ไมมีครีบ และความยาวฐานครีบกน
ความแปรผันของลั ก ษณะสว นหางเกี่ ย วข อ งกั บ ความยาวและความลึ ก ของคอดหาง ความแปรผั น ทางสัณ ฐานวิ ทยาดั งกล า วมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมกรรมกินอาหาร การวายน้ํา และรูปแบบการดํารงชีวิตในแหลงอาศัยของแตละชนิด โดยเทคนิค TPS มี
ประสิทธิภาพในการจําแนกความแตกตางทางสัณฐานวิทยาสูงกวาเทคนิค TNS โดยคาความถูกตองโดยรวมของการระบุชนิด มีคา
เทากับรอยละ 100 และรอยละ 98.24 ตามลําดับ การศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาวิธีการทางมอรโฟเมทริกสสามารถใชศึกษาความ
แตกตางทางสัณฐานวิทยาในระดับชนิด และเปนขอมูลที่ใชในการวิเคราะหสัณฐานวิทยาเชิงหนาที่และการจัดจําแนกทางอนุกรมวิธาน
ของปลาสกุลปลาชอนได

ABSTRACT
The study of functional morphology and the species identification were carried out in three fish species
in the genus Channa Scopoli, 1777 namely Channa striata (Bloach, 1793), Channa gachua (Hamilton, 1822) and
Channa lucius (Cuvier, 1791). Two morphometric methods including truss network system (TNS) and thin-plate
spline analysis (TPS) were employed. The results showed that both techniques could demonstrate the different
characters among those three species appearing in head, body and tail. The variations on head part related in
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snout, maxillary, and the length and depth of head whereas the body part involved with body depth and the
length of fin-lacked abdomen and anal fin base. The tail part showed variations within the length and depth of
caudal peduncle. These inter-specific variations correlated with their feeding behavior, swimming maneuverability,
and habitat preferences. The discrimination of morphological differences by using TPS method was more effective
than that of TNS method which the global accuracy rates of 100% and 98.24%, respectively. This study has been
obviously shown that the morphometric methods can be used for the analysis of morphological differences in
the species levels and for the taxonomic classification of Channid fish.
คําสําคัญ: ความแปรผันทางสัณฐานวิทยา การระบุชนิด มอรโฟเมทริกส ปลาชอน
Keywords: Morphological variation, Species identification, Morphometrics, Snakehead fish

บทนํา
ความแตกตางและความแปรผันทางสัณฐานวิทยาของ
สิ่งมีชีวิต เกิดขึ้นจากอิทธิพลรวมกันของปจจัยสําคัญหลายประการ
ไดแก การถายทอดทางพันธุกรรม (genetic inheritance) ปจจัย
ของสิ่ งแวดลอม (environmental factors) และแรงผลักดันของ
กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection force)
(Cadrin, 2000; Poulet et al., 2005) ซึ่งมีผลตอความสอดคลอง
เหมาะสม (fitness) ในการอยูรอดและการสืบพันธุของประชากร
สิ่งมีชีวิต (Pinder et al., 2005) การปรับเปลี่ยนทางสัณฐานวิทยา
ในระหวางการเจริ ญพัฒนาของสิ่ งมีชี วิต เปนตัวบงชี้ที่สําคัญใน
ดานนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ โดยแสดงถึงความสามารถในการ
อาศัยในแหลงอาศัย (Bourke et al., 1997) การกินอาหาร
(Galarowicz et al., 2006) ชวงกวางในการใชทรัพยากร
(Winemiller and Winemiller, 2003; Nie et al., 2013) และการ
เปลี่ยนแปลงเปนชนิดใหม (Bailey, 1997; Aguilar-Medrano et al.,
2011)
มอร โ ฟเมทริ ก ส (morphometrics) เป น วิ ธี ก ารใน
การศึกษาเกี่ ยวกั บความแปรผั นและการปรับเปลี่ยนรูปร างของ
สิ่งมีชีวิตในรูปของลักษณะเชิงปริมาณแบบตอเนื่อง (continuously
quantitative characteristics) โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร
และสถิติ (Rohlf, 1990; Lestrel, 2000) ผลที่ไดจากการศึกษาจะ
ทํ าให สามารถอธิ บ ายหรื อเปรี ย บเทียบความแปรผั นและความ
แตกตางทางสัณฐานวิทยาได ทั้ งในระดับระหวางตัว (between
individuals) ระหว า งประชากร (between populations)
ระหวางชนิด (between species) และระดับที่สูงกวา (Nunes et
al., 2008; Pérez-Jiménez et al., 2013; Nei et al., 2014)

ปลาสกุลปลาชอน (genus Channa Scopoli, 1777)
เปนปลาน้ําจืด ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 33 ชนิด (species) มี
ต นกํ าเนิ ดในทวี ปเอเชี ย ป จ จุ บั นแพรก ระจายอยู เ กื อบทั่ว โลก
(Courternay and Williams, 2004; Knight, 2016) หลายชนิด
ในสกุลนี้มีความสําคัญ ทางเศรษฐกิจ ทั้งในดา นการคาเพื่อการ
บริโภคและการจําหนา ยเปน ปลาสวยงาม ในทางอนุกรมวิธาน
พบว า สถานะทางอนุ ก รมวิ ธ านของสกุ ล ปลาช อ นมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง และมีความคลาดเคลื่อนหรือสับสนใน
การระบุชนิด หลายชนิดถูกจัดเปนกลุมชนิดเชิงซอน (species
complex) ซึ่งควรตองมีการศึกษาทบทวนทางอนุกรมวิธานอยาง
ละเอียดตอไป (Knight, 2016) ในการจัดจําแนกที่ผานมาใช
ลั ก ษณะของสี แ ละลวดลายของลํ า ตั ว เป น หลั ก แต ลั ก ษณะ
ดังกลาวมีความแปรผันและแตกตางกันในแตละชวงอายุของปลา
ชนิดเดียวกัน (Benziger et al., 2011; Knight, 2016) นอกจากนี้
ปลาในสกุ ล ปลาชอ นแตล ะชนิ ด มี แ หล ง อาศัย ที่ มี ลั ก ษณะทาง
นิ เ วศวิ ท ยาค อ นข า งจํ า เพาะ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ รู ป แบบของ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยากับความจําเพาะของแหลงอาศัย จะทํา
ให ท ราบแนวทางหรื อ กลไกการปรั บ ตั ว ทางสั ณ ฐานวิ ท ยาให
สอดคลองเหมาะสมกับแรงเคนของการคัดเลือกโดยธรรมชาติใน
แหล ง อาศั ย และแนวโน ม ทางวิ วั ฒ นาการของแต ล ะชนิ ด
(Aguilar-Medrano et al., 2011)
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีรายงาน
การพบปลาสกุลปลาชอนในแหลงน้ําธรรมชาติอยางนอย 5 ชนิด
แตในการศึกษานี้เปนการวิเคราะหลักษณะทางมอรโฟเมทริกส
ของปลาสกุลปลาชอนจํานวน 3 ชนิด ไดแก Channa striata
(Bloch, 1797), Channa gachua (Hamilton, 1822) และ
Channa lucius (Cuvier, 1831) เนื่องจากตัวอยางของชนิด

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 2

Channa micropeltes (Cuvier, 1831) และ Channa
marulius (Hamilton, 1822) มีจํ า นวนไม เพี ย งพอตอ การ
วิ เ คราะห ด ว ยวิธี ก ารทางมอโฟเมทริ ก ส ผลจากการศึ ก ษานี้
สามารถใชเปนขอมูลในการกําหนดขอบเขตชนิด (species limit)
เพื่ อช วยในการศึกษาทางอนุกรมวิธาน และเปนขอมูลลักษณะ
สั ณ ฐานวิ ท ยาเชิ งหน า ที่ (functional morphology) และ
ลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาเชิ ง นิ เ วศ (eco morphology) เพื่ อ ทํ า
ความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางลักษณะสัณฐานวิทยา
กั บ รู ป แบบการดํ า รงชี วิ ต และความสั ม พั น ธ กั บ ป จ จั ย ทาง
นิเวศวิทยาของแหลงอาศัยของปลาแตละชนิด (Nunes et al.,
2008; Nie et al., 2013) ซึ่งอาจสามารถใชเปนขอมูลเบื้องตนใน
การติดตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่มีตอ
รูปรางของสิ่งมีชีวิต (Nunes et al., 2008) และเปนขอมูล
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พื้นฐานสําหรับการประยุกตใชในการศึกษาทางดานวิวัฒนาการ
ของปลากลุมนีต้ อไป

วิธีดําเนินการวิจัย
ตัวอยางและพื้นที่เก็บตัวอยาง
เก็บตัวอยา งปลาสกุลปลาชอนที่อาศัยอยูในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ ในพื้ นที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ ของประเทศไทย
จํานวน 3 ชนิด จาก 8 กลุมประชากร ทั้งหมด 455 ตัวอยาง
(ตํ า แหน ง ของสถานที่ เ ก็ บ ตั ว อย า งแสดงในรู ป ที่ 1 และ
รายละเอียดของตัวอย างแสดงในตารางที่ 1) นําตัวอยางมาชั่ง
น้ําหนัก ติดรหัส แชในน้ํ าแข็ง และนํ ามาเก็บรักษาในตูแ ชแข็ง
อุณหภูมิ -20 ºC ที่หองปฏิบัติการ เพื่อทําการศึกษาตอไป

รูปที่ 1 ตําแหนงของสถานที่เก็บตัวอยาง
ตารางที่ 1
ชนิด

รายละเอียดของตัวอยางที่ใชในการศึกษา และลักษณะนิเวศวิทยาโดยทั่วไปของสถานที่เก็บตัวอยาง
ประชากร
CS-BK

C. striata
(n=185)

CS-KK
CS-MK
CG-BK

C. gachua
(n=99)

CG-NB
CG-KS

สถานที่
บึงกุดทิง อ.เมือง จ.บีงกาฬ
แกงละวา อ.บานแฮด
จ.ขอนแกน
บ.โด ต.หวยแอง อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
บ.หวยสะอาด ต.ถ้าํ เจริญ
อ.โซพิสัย จ.บึงกาฬ
ภูหินลาดชอฟา ต.โนนทัน
อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู
บ.หวยอม ต.ทาคันโท
อ.ทาคันโท จ.กาฬสินธุ

ลักษณะของแหลงอาศัย
บึงขนาดใหญ พื้นที่ประมาณ 26.4 km2 ลึกประมาณ 2-5 m
มีพืชน้ําปกคลุมทั่วไป ระบบนิเวศเชื่อมโยงกับแมน้ําโขง
บึงขนาดใหญ พื้นที่ประมาณ 11.2 km2 ลึกประมาณ 2-5 m
มีพืชน้ําปกคลุมทั่วไป ระบบนิเวศเชื่อมโยงกับแมน้ําชี
บอปลาขนาดเล็ก ปดลอมดวยนาขาว ในฤดูแลงมีระบบนิเวศที่ตดั
ขาดจากระบบนิเวศอื่น
ลําหวยขนาดเล็ก กวางประมาณ 3-5 m ลึกนอยกวา 1.0 m
พื้นทองน้ําเปนลานหินและกรวดขนาดเล็ก
ลําธารขนาดเล็กบนภูเชา กวางประมาณ 2 m ลึกนอยกวา 0.5 m
พื้นทองน้ําเปนลานหินขนาดใหญ
พื้นที่น้ําขังที่เกิดจากตาน้ําซับ ลึกประมาณ 0.5 m พื้นทองน้ําเปนดิน
โคลน ฤดูฝนมีระบบนิเวศเชื่อมโยงกับเขือ่ นลําปาว

จํานวนตัว
(N)
58
79
48
31
31
37
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ตารางที่ 1
ชนิด
C. lucius
(n=171)
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รายละเอียดของตัวอยางที่ใชในการศึกษา และลักษณะนิเวศวิทยาโดยทั่วไปของสถานที่เก็บตัวอยาง (ตอ)
ประชากร
CL-BK
CL-KK

สถานที่

จํานวนตัว
(N)
92

ลักษณะของแหลงอาศัย

บึงกุดทิง อ.เมือง จ.บีงกาฬ
สถานที่เดียวกันกับตัวอยาง CS-BK
แกงละวา อ.บานแฮด
สถานที่เดียวกันกับตัวอยาง CS-KK
จ.ขอนแกน
จํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษาทั้งหมด

การเตรียมตัวอยาง
ละลายน้ําแข็งจากตัวอยางที่นําออกจากตูแชแข็ง โดย
ทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง คัดเลือกตัวอยางที่มีสภาพสมบูรณ ลําตัวไม
คดงอ วางตัวอยางบนกระดาษตารางที่มีแผนโฟม (polystyrene
board) รองรับ โดยวางซีกขวาของตัวอยางลงดานลาง จัดลําตัว
ใหเหยียดตรงและครีบแผกางออก บันทึกภาพดวยกลองถายภาพ
ยี่หอ CANON รุน EOS 50D ที่ความละเอียด 15 ลานจุดภาพ
(megapixel)
การศึกษาดวยวิธีมอรโฟเมทริกสเชิงพหุ
คัดเลือกภาพถายตัวอยาง และนําเขาโปรแกรม ImageJ
Version 1.43 (http://rsbweb.nih.gov/ij) ทําการปรับตั้ ง
ระยะทาง (distance calibration) โดยเทียบกับระยะที่ทราบคาใน
ภาพ แลวกํ าหนดจุดอางอิง (landmark) จํานวน 12 จุด บน
ตําแหนงคูเหมือนที่สมนัยกันในทุกตัวอยาง (correspondently
homologous point) สรางเสนสมมติเชื่อมระหวางจุดกําหนด
ดังกลาว โดยเสนที่สรางขึ้นจะสานกันเปนตาขายที่จัดเรียงตัวกัน
อยางเปนระเบียบคลุมทั่วตัวปลา (รูปที่ 2) จากนั้นวัดคาระยะทาง
ของเสนแตละเสน (ตารางที่ 2) และวัดคาความยาวมาตรฐาน
ตารางที่ 2
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(standard length, SL) เพื่อใชเปนตัวแปรในการวิเคราะหทาง
สถิติตอไป

รูปที่ 2 ตําแหนงจุดอางอิง (A-L) และการวัดคาตัวแปรมอร-โฟ
เมทริกสแบบเครือขายโครงยึด (TNS) จากตัวอยาง
กํ า จั ด ความแปรปรวนเนื่ อ งจากอิ ท ธิ พ ลของขนาด
รางกาย (size-dependent variation) ดวยวิธี Burnaby’s size
adjustment (Burnaby,
1966) โดยใช โ ปรแกรม PAST
Version 2.03 (Hammer et al., 2001) เพื่อใหไดขอมูลที่แสดง
ถึงความแปรผันของรูปรางที่แทจริง ไมใชเปนผลเนื่องจากการที่
ตัวอยางมีขนาดรางกายที่ตางกัน (Bookstein, 1982; Parsons
et al., 2003)

รายละเอียดของตัวแปรเครือขายโครงยึด (TNS) ที่ใชในการศึกษา

ตัวแปร
คําอธิบาย
ตัวแปรลักษณะของสวนหัว
AB
ความยาวหนาผาก
AL
ความยาวขากรรไกรลาง
BL
ความลึกหัวตอนหนา
BC
ความยาวหัวดานบน
ตัวแปรลักษณะของสวนลําตัว
CD
ความยาวหลัง
IJ
ความยาวทอง
JK
ความยาวอก
CI
ความยาวลําตัวตอนหนาแนวทแยง 1
CJ
ความยาวลําตัวตอนหนาแนวทแยง 2

ตัวแปร

คําอธิบาย

KL
BK
CL
CK

ความยาวหัวดานลาง
ความยาวหัวแนวทเยง 1
ความยาวหัวแนวทแยง 2
ความลึกหัวดานทาย

DE
HI
DH
EI
DJ

ความยาวฐานครีบหลัง
ความยาวฐานครีบกน
ความยาวลําตัวตอนทายแนวทแยง 1
ความยาวลําตัวตอนทายแนวทแยง 2
ความลึกลําตัวตอนหนา

งานวิจัย
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รายละเอียดของตัวแปรเครือขายโครงยึด (TNS) ที่ใชในการศึกษา (ตอ)

ตัวแปร
คําอธิบาย
DK
ความยาวลําตัวตอนหนาแนวทแยง 3
ตัวแปรลักษณะของสวนหาง
EF
ความยาวคอดหางดานบน
GH
ความยาวคอดหางดานลาง
EG
ความยาวคอดหางแนวทแยง 1

วิเคราะหความแตกตางทางมอรโฟเมทริกสในภาพรวม
ดวยเทคนิคการวิเคราะหความแปรปรวนเชิงพหุ (multivariate
analysis of variance, MANOVA) วิเคราะหลักษณะความ
แตกตางทางสัณฐานวิทยาระหวางชนิด ดวยเทคนิคการวิเคราะห
จําแนกกลุม (discriminant function analysis, DFA) โดยสราง
ฟงกชันจํ าแนกแบบไปขางหนา (forward manner) กําหนด
คาสถิตินําเขาเทากับ 3.84 (F-to-enter = 3.84) คาสถิตินําออก
เทากับ 2.71 (F-to-remove = 2.71) (Poulet et al., 2005;
Pollar et al., 2007) แสดงผลการจําแนกความแตกตางทาง
สั ณฐานวิท ยาในรูป ของแผนภาพการจําแนก (discrimination
plot) และระบุชนิดตัวอยาง ดวยวิธีการทดสอบซ้ําแบบแจคไนฟ
(Jackknife cross-validation) โดยใชคาระยะหางมาฮาลานอบิส
(Mahalanobis distance) ที่คํานวณจากตัวแปร TNS
วิ เ คราะห ท างสถิ ติ ข า งต น ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น
(confident level) รอยละ 95 ( = 0.05) โดยใชโปรแกรม
STATISTICA Version 8.0 (StatSoft®, Inc., U.S.A.)
การศึกษาดวยวิธีมอรโฟเมทริกสเชิงเรขาคณิต
กําหนดจุดอางอิงที่เปนจุดคูเหมือนที่สมนัยกันในแตละ
ตัวอยาง (Bookstein, 1991; Zelditch et al., 2004) โดยใช
จุด อ า งอิ ง เดี ย วกั น กั บ การศึ ก ษาด ว ยวิ ธี เ ชิ งพหุ (รู ป ที่ 2) และ
คํานวณหาค าขนาดเซนทรอยด (centroid size, CS) โดยใช
โปรแกรม tpsDig2 Version 2.14 (Rohlf, 2009a) ตรวจสอบ
ความคลาดเคลื่อนของจุดอางอิงดวยโปรแกรม tpsSmall Version
1.20 (Rohlf, 2003) จากนั้นวิเคราะหผลดวยโปรแกรม tpsRelw
Version 1.46 (Rohlf, 2008) เพื่อคํานวณคาสวนประกอบเอกรูป
(uniform components, UC) และคะแนนการโกงตัวบางสวน
(partial warp scores, PW) เพื่อใชเปนตัวแปรในการวิเคราะห
ทางสถิติ (Rohlf, 1995; Parson et al., 2003)
วิเคราะห ความแตกตางทางมอรโฟเมทริกสในภาพรวม
ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนเชิงพหุของตัวแปร UC และ PW

ตัวแปร
DI

คําอธิบาย
ความลึกลําตัวตอนทาย

FH
EH
FG

ความยาวคอดหางแนวทแยง 2
ความลึกคอดหางตอนหนา
ความลึกคอดหางตอนทาย

วิเคราะหลักษณะความแตกตางทางสัณฐานวิทยาระหวางชนิด ดวย
เทคนิคการวิเคราะหจําแนกกลุม โดยใช UC และ PW เปนตัวแปร
ในการวิเคราะห แสดงผลการจําแนกความแตกตางทางสัณฐาน
วิทยาระหวางชนิดในรูปของแผนภูมิการจําแนก ทําการจําแนกชนิด
ดวยวิธีการทดสอบซ้ําแบบแจคไนฟ และแสดงลักษณะสั ณฐาน
วิทยาเฉลี่ยของแตละชนิดในรูปของตารางการเปลี่ยนแปลงรูปราง
(deformation grid) ดวยการวิเคราะห การถดถอยเชิ งเสนของ
จุดอางอิ งกั บคาคะแนนการจําแนกในแต ละแกนฟงกชันจํ าแนก
(Bookstein, 1991) โดยใชโปรแกรม tpsRegr Version 1.37
(Rohlf, 2009b)
การวิเคราะหสถิติขางตน ทําการวิเคราะหที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 ( = 0.05) (Marcus, 1990; Rohlf, 200;
Pollar et al., 2007) โดยใชโปรแกรม STATISTICA Version
8.0 (StatSoft®, Inc., U.S.A.)

ผลการศึกษา
การศึกษาดวยวิธีมอรโฟเมทริกสเชิงพหุ
การทดสอบความแตกต า งทางมอร โ ฟเมทริ ก ส
ในภาพรวมดวยวิธี MANCOVA โดยใช SL เปนตัวแปรรวมพบวา
ปลาทั้งสามชนิดมีความแตกต างกันทางมอรโ ฟเมทริกสอ ยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิติ (Pili’s trace = 1.591, F = 66.596,
p < 0.0001) (รายละเอียดของคาการวัดแสดงในตารางผนวก 1)
ผลการวิเคราะหความแตกตางทางสัณฐานวิทยาดวยวิธี
DFA พบวา ตัวแปร TNS จํานวน 11 ตัวแปร จากทั้งหมด 26 ตัว
แปร ถู ก นํ า เข า ในกระบวนการวิ เ คราะห ซึ่ ง เป น ตั ว แปรของ
ลักษณะสวนหัว ลําตัว และคอดหาง จํานวน 3, 5 และ 3 ตัว
ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
จากแผนภาพการจําแนกโดยใชขอมูล TNS (รูปที่ 3)
พบวา ตัวอยางกระจายเกาะกลุมกันตามชนิด โดยที่ C. striata
และ C. gachua มี การกระจายตัวอยูใกลกัน สวน C. lucius
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กระจายตัวแยกออกจากชนิดอื่นอยางชัดเจน บงชี้วาตัวอยางทั้ง
สามมีรูปแบบทางสัณฐานวิทยาที่เปน รูปแบบเฉพาะของแตละ
ชนิด โดย C. striata และ C. gachua มีลักษณะทางสัณฐาน
ตารางที่ 3

Research

วิทยาใกลเคียงกัน สวน C. lucius มี ลักษณะทางสัณ ฐานวิทยา
แตกตางจากชนิดอื่นคอนชางชัดเจน

เมทริกสโครงสราง (structure matrix) ของแตละฟงกชันจําแนก (DF) จากการวิเคราะหจําแนกกลุม (DFA) โดยใช
ขอมูลตัวแปร TNS

Truss variables
AB
AL
BL
CD
CI
CL
DE
EF
FG
GH
IJ

DF1
r
-0.1362
0.0848
0.1680
0.2953
0.4815
0.0644
-0.0372
0.3957
-0.2976
0.0193
0.5289

จากเมทริ ก ส โ ครงสร า งของแต ล ะฟ ง ก ชั น จํ า แนก
(ตารางที่ 4) และรู ป แบบการกระจายตั ว ของตั วย า งบนแกน
ฟงกชันจําแนก (รูปที่ 3) สรุปไดวา ลักษณะสัณฐานวิทยาของ C.
striata และ C. gachua มีสวนหัวสั้นและลึก หนาผากสั้น
ขากรรไกรลางยาว ลําตัวดานหลังและดานทองที่ไมมีครีบปกคลุม
ยาว ฐานครีบหลัง สั้น และคอดหางเรีย วยาว เมื่อ เที ยบกั บ C.
lucius ที่สวนหัวมีลักษณะเรียวยาว หนาผากยื่นยาว ขากรรไกร
ลางสั้น สวนลําตัวที่ไมมีครีบปกคลุมสั้น ฐานครีบหลังยาว คอด
หางสั้นแตลกึ
การศึกษาดวยวิธีมอรโฟเมทริกสเชิงเรขาคณิต
การทดสอบความแตกต า งทางมอร โ ฟเมทริ ก ส ใ น
ภาพรวมดวยวิธี MANCOVA ของคาตัวแปร TPS โดยใชตัวแปร
SL เปนตัวแปรรวม พบวา ปลาสกุลปลาชอนทั้งสามชนิดมีความ
แตกตางกันทางมอรโฟเมทริกสอยางมีนัยสําคัญ (Pili’s trace =
1.754, F = 155.221, p < 0.0001)

DF2
z
0.5333
-0.2808
0.8049
0.9767
-0.4298
0.9747
0.3381
0.4896
-0.0838
0.2628
1.1457

r
0.4501
0.4123
0.7151
-0.0587
-0.2887
-0.6151
-0.2287
0.4073
0.2420
-0.1200
0.1409

z
0.1542
-0.5505
1.1531
0.3504
-0.3956
0.0239
0.0236
0.3468
0.3170
0.0765
0.3599

ในการวิเคราะหความแตกตางทางสัณฐานวิทยาดวยวิธี
DFA พบวา รูปแบบการกระจายตัวของตัวอยางทั้งสามชนิด (รูป
ที่ 4) เปนไปในแนวทางเดียวกันกับการวิเคราะหดวยเทคนิคเชิง
พหุ ตัวอยางกระจายตัวเกาะกลุมแยกออกจากกันตามชนิดอยาง
ชัดเจน โดย C. striata และ C. gachua กระจายตัวอยูใกลกัน
ส ว น C. lucius กระจายตั ว แยกออกจากชนิ ด อื่ น ซึ่ ง บ ง ชี้ ถึ ง
รูปแบบที่จําเพาะของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแตละชนิ ด
โดยที่ C. striata และ C. gachua มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ใกลเคียงกัน สวน C. lucius มี ลักษณะทางสัณ ฐานวิทยาที่ตาง
จากชนิดอื่นคอนขางมาก
เมื่อวิเคราะหรูปรางเฉลี่ยของตัวอยางแตละชนิดในรูป
ของตารางการเปลี่ยนแปลงรูปราง (รูปที่ 4) พบวา ตัวอยางทั้ง
สามชนิดมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่เปนลักษณะจําเพาะของ
แตละชนิด โดยมีความแตกตางทั้งในลักษณะสวนหัว ลําตัว และ
คอดหาง ซึ่งสามารถสรุปในเชิงเปรียบเทียบระหวางทั้งสามชนิด
ได ดังแสดงในตารางที่ 4

งานวิจัย
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รูปที่ 3 แผนภาพจําแนกทีไ่ ดจากการวิเคราะหจําแนกกลุม (DFA) โดยใชขอมูลตัวแปร TNS แสดงการกระจายตัวของตัวอยางแตละ
ตัวบนแกนฟงกชันจําแนกที่ 1 และ 2 (DF1-DF2) ภาพวาดแสดงตําแหนงของตัวแปรที่มีความสัมพันธเชิงบวก (เสนทึบหนา)
และมีความสัมพันธเชิงลบ (เสนปรุ) กับแตละแกนฟงกชันจําแนก
ตารางที่ 4

ลักษณะสัณฐานวิทยาเชิงเปรียบเทียบของตัวอยางปลาสกุลปลาชอนทั้งสามชนิด ที่ไดจากการวิเคราะหดวยเทคนิค TPS
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ความยาวจะงอยปาก
ความยาวขากรรไกรลาง
ความลึกหัวสวนหนา
ความยาวหัว
ความลึกหัว
ความยาวของสวนลําตัวที่ไมมีครีบ
ความยาวฐานครีบกน
ความลึกคอดหาง
ความยาวคลอดหาง

การระบุชนิดโดยใชขอมูลมอรโฟเมทริกส
ความถูกตองโดยรวม (global accuracy) ของการระบุ
ชนิด โดยใช ข อมู ล มอร โ ฟเมทริ ก ส จ ากเทคนิ ค TNS เทา กั บ
98.24% โดยที่ C. lucius มีความถูกตองของการระบุชนิดสูงถึง
100% (171 ตัวอยาง จากทั้งหมด 171 ตัวอยาง) ขณะที่ตัวอยาง
C. striata และ C. gachua มีก ารระบุ ชนิด สลับ กั นในบาง
ตัวอยา ง ทํ าให ความถูกตองของการระบุชนิด เทา กับ 98.98%

C. striata
+
++
++
+
++
+++
++
++
++

C. gachua
++
+++
+++
+++
+++
++
++
++
++

C. lucius
+++
++
+
++
+
+
+++
+++
+++

(182 ตัวอยาง จากทั้งหมด 185 ตัวอยาง) และ 94.95% (94
ตัวอยาง จากทั้งหมด 99 ตัวอยาง) ตามลําดับ ขณะทีเ่ มื่อใชขอมูล
ที่ไดจากเทคนิค TPS ในการระบุชนิด พบวา ตัวอยางทั้งหมดถูก
ระบุชนิดไดอยางถูกตอง ทําให คาความถูกตองโดยรวมของการ
ระบุชนิดเทากับ 100% (ตารางที่ 5)
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รูปที่ 4 แผนภาพการจําแนกที่ไดจากการวิเคราะหจําแนกกลุม (DFA) โดยใชขอมูลมอรโฟเมทริกสจากเทคนิค TPS แสดงการกระจาย
ตัวของตัวอยางแตละตัวบนแกนฟงกชันจําแนกที่ 1 และ 2 (DF1-DF2) ภาพแทรกแสดงรูปรางเฉลี่ยของตัวอยางแตละชนิด
ในรูปของตารางการเปลี่ยนแปลงรูปราง
ตารางที่ 5
Method
TNS

TPS

ผลการระบุชนิดดวยวิธี Jackknife’s cross-validation โดยใชคาระยะหางมาฮาลานอบิส โดยคํานวณจากขอมูลมอรโฟเมทริกสที่ไดจากเทคนิค TNS และ TPS (แสดงจํานวนตัวอยางและรอยละของตัวอยาง)
Species
C. striata
C. gachua
C. lucius
C. striata
C. gachua
C. lucius

C. striata
182 (98.98%)
5 (5.05%)
0 (0%)
185 (100%)
0 (0%)
0 (0%)

สรุปและวิจารณผลการศึกษา
ลักษณะสัณฐานวิทยาเชิงหนาทีข่ องปลาแตละชนิด
ความแปรผันและความแตกตางทางสั ณฐานวิทยาใน
ระหวางชนิดมีความสัมพันธกับความเหมาะสมในการดํารงชีวิตใน
แหลงอาศัยของปลาแตละชนิด เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูรอด
และสามารถแก งแย งแข งขั นเพื่อใช ประโยชน จากทรัพยากรใน
แหลงอาศัยใหไดอยางสูงสุด (Smith and Skúlason, 1996;
Albertson and Kocher, 2001; Andresson, 2003) โดยจัดเปน
ลักษณะที่เกี่ยวของกับการหาอาหาร (feeding morphology)
และเกี่ ย วข อ งกั บ การเคลื่ อ นที่ ห รื อ การว า ยน้ํ า (swimming

Predicted Species
C. gachua
3 (1.02%)
94 (94.95%)
0 (0%)
0 (0%)
99 (100%)
0 (0%)

C. lucius
0 (0%)
0 (0%)
171 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
171 (100%)

Global
accuracy
98.24 %

100.00%

morphology) ปจจัยที่เกี่ ยวข องกับการหาอาหารประกอบดวย
รูปแบบการหาอาหาร ชนิด ขนาด และความอุดมสมบู รณของ
อาหาร (Gatz, 1979; Turan et al., 2005; Albertson and
Kocher, 2001, Langerhans et al., 2003) สวนปจจัยที่เกี่ยวของ
กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการเคลื่ อ นที่ ห รื อ การว า ยน้ํ า ประกอบ
ดวยรู ปแบบของการวายน้ํ า (swimming maneuverability)
ความสามารถในการเรง ความเร็วของการว า ยน้ํา (swimming
acceleration) และพลังงานที่ใชในการวายน้ํา (energetic cost)
(Webb, 1984; Boily and Magnan, 2002) ซึ่งมีความสัมพันธ
กับการหาอาหารอีกทอดหนึ่ง (Andersson, 2003)

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 2

การศึกษาครั้งนี้พบวา ปลาสกุลปลาชอนทั้งสามชนิดมี
ส วนหั วตอนหน า โดยเฉพาะขากรรไกรล างขนาดใหญ ลั กษณะ
ดังกลาวเปนลักษณะที่สอดคลองกับพฤติกรรมการเปนปลากินเนื้อ
(carnivorous fish) เนื่องจากการมีหัวสวนหนาขนาดใหญจะทําให
มีชองปาก (buccal cavity) ขนาดใหญและอาปากไดกวาง ทําให
สามารถกินเหยื่อที่มีขนาดใหญได (Gatz, 1979; Herler et al.,
2010) นอกจากนี้ขนาดของขากรรไกรลางยังมีความสัมพันธกั บ
ปริ ม าณและขนาดของมั ด กล า มเนื้ อ ที่ ม ายึ ด เกาะกั บ กระดู ก
ขากรรไกร การมีขากรรไกรลางยาวจะทําใหมีพื้นที่สําหรับการยึด
เกาะของมัดกลามเนื้อมากขึ้น ชวยเพิ่มแรงในการกัดเหยื่อใหสูงขึ้น
การที่ C. lucius มีสวนหัวที่เรียวยาวกวาปลาชนิดอื่น โดยมีความ
ยาวของหัวมาก แตมีความลึกของหัวสวนทายนอย และมีขากรรไกร
ยื่นยาวไปขางหนา นาจะเปนลักษณะที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการ
กินปลาชนิดอื่นเปนอาหาร (piscivorous feeding) (Chininsky et
al., 2010) เนื่องจากลักษณะของหัวที่เรียวยาวจะชวยลดแรงดึงของ
น้ําระหวางการวายน้ําหรือระหวางการพุง และการยื่นยาวของปาก
จะชวยในการพุงโจมตีเหยื่อ (ambush feeder) ไดดี (Skúlason et
al., 1999; Culen et al., 2007) นอกจากนี้ การยื่นยาวของ
ขากรรไกรยังมีความสั มพันธกับความหนาแนนของสิ่งปกคลุมใน
แหลงอาศัย ชวยในการหลบซอนและพุงโจมตีเหยื่อไดดี (CochranBiederman and Winemiller, 2010)
ความแปรผันทางสัณฐานวิทยาของสวนลําตัวและคอด
หาง เป น ลั ก ษณะที่ มี ผ ลต อ ความสามารถในการว า ยน้ํ า หรื อ
เคลื่อนที่ (Webb, 1984; Boily and Magnan, 2002; Chivers
et al., 2008) ความลึกลําตัวมีผลตอแรงดึงของน้ําในระหวางการ
วายน้ํา (Webb, 1984; Blake, 2004) การมีลําตัวที่มีความลึก
นอย (shallow body) จะทําใหแรงดึงของน้ําในขณะวายน้ํานอย
ทําใหสูญเสียพลังงานในการวายน้ํานอย (Bourke et al., 1997)
ขณะที่การมีความลึกลําตัวมาก (deep body) จะทําใหแรงตาน
ของน้ําเพิ่มสูงขึ้น ทําใหสูญเสียพลังงานในการวายน้ํามาก ทําให
วายน้ําไดชากวาพวกที่มีลําตัวตื้น (Pettersson and Brönmark,
1997, 1999; Chivers et al., 2008) อยางไรก็ตาม ความ
แตกตางของความลึกลําตัวระหวางปลาทั้งสามชนิดในการศึกษา
ครั้งนี้ ไมมีผลทําใหแรงดึงของน้ําในระหวางการวายน้ําแตกตาง
กั น มากนั ก เนื่ อ งจากปลาทั้ ง สามชนิ ด มี รู ป แบบโดยรวมของ
รางกายเปนแบบเรีย วยาวเหมือนกัน และความลึก ลํา ตัว ไมไ ด
แตกตางกั นมากนัก แตความแตกตา งของความลึกลําตัวนาจะ
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เกี่ยวของกับรูปแบบการวายน้ําเพื่อการหาอาหารและสภาพของ
แหลงอาศัย โดยการมีความลึกลําตัวมากจะทําใหมีปริมาณของ
มวลกลามเนื้อของรางกายมาก สงผลใหมีแรงผลักในการเคลื่อนที่
มาก (Webb and Gardiner-Fairchild, 2001; Rouleau et al.,
2010) ซึ่งเปนประโยชนตอการเคลื่อ นที่ในมวลของน้ํา (water
column) นอกจากนี้ การมีคอดหางขนาดใหญ โดยเฉพาะการมี
ความลึกของคอดหางมาก แสดงถึงการวายน้ําแบบความเร็วต่ํา
(cruising speed) ซึ่งจะทําใหวายน้ําไดไกลขึ้น (Webb, 1984;
Sambilay, 1990; Fisher et al., 2005) และยังทําใหสามารถวาย
น้ําแบบพุงดวยความเร็วสูงในระยะสั้น (sprint swimming) ไดดี
ซึ่งเปนประโยชนตอการพุงโจมตีเหยื่อและการปองกันอาณาเขต
(Webb, 1984; Blake, 2004) สอดคลองกับการรายงานของ
Blake et al. (2005) ที่พบวา ปลาที่หากินบริเวณผิวน้ําหรือกลาง
น้ํา (pelagic zone) มีความทนทานในการวายน้ํามากกวาพวกที่
หากินบริเวณพื้นทองน้ํา (benthic zone) เพื่อที่จะวายน้ําไดนาน
และการหาอาหารครอบคลุมอาณาเขตกวางขวาง นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับการอาศัยอยูในแหลงอาศัยที่มีพืชใตน้ําขึ้นปกคลุม
หนาแนน (Chinsky et al., 2010) โดยเกี่ยวกับการวายน้ําแบบ
พุงในชวงสั้น ๆ ซึ่งอาศัยความซับซอนของลักษณะแหลงอาศัย
เปนเครื่องกําบังตัวในการพุงจับเหยื่อ
การที่ C. striata และ C. gachua มี ส ว นหลั ง และ
ทองที่ไมมีครีบยาว แตมีครีบหลังและครีบกนสั้น สวน C. lucius
มีสวนหลังและทองที่ไมมีครีบสั้นมาก แตมีครีบกนยาว ลักษณะ
ดังกลาวมีความสอดคลองกับพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของแตละ
ชนิด โดยที่ C. striata และ C. gachua สามารถเคลื่อนที่โ ดย
กา รคื บ คลา นไ ปตา ม พื้ น ท องน้ํ า ได แต C. lucius ไ ม มี
ความสามารถในการเคลื่อนที่แบบดังกลาว (Lee and Ng, 1991;
Courtenay and Williams, 2004) ดังนั้น การที่สวนทองไมมี
ครีบปกคลุมยาวนาจะชวยใหสามารถเคลื่อนที่บนพื้นทองน้ําไดดี
ขณะที่ความแตกตางของความยาวฐานครีบมีผลตอรูปแบบการ
ว า ยน้ํ า ทั้ ง ในแง ข องการทรงตั ว การหมุ น เลี้ ย ว และการลด
ความเร็วแบบกะทันหัน (Walker, 2004; Rouleau et al.,
2010) โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีครีบหลังและครีบกนที่ทําหนาที่
เปนแกนหมุนในแนวแกนนอนซึ่งเกี่ยวของกับแรงทอรก (toque
force) ในการหมุนตัวขณะวายน้ํา (Rouleau et al., 2010)
โดยสรุป ความแตกตางทางสัณฐานวิทยาของปลาสกุล
ปลาชอนทั้งสามชนิด เกิดขึ้นทั้งในสวนหัว ลําตัว และคอดหาง ซึ่ง
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ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึงลักษณะสัณฐานวิทยาเชิงหนาที่ที่
เกี่ยวของกับการหาอาหารและการวายน้ํา ที่สงผลทําใหรูปแบบ
และพฤติกรรมการดํารงชีวิตในแหลงอาศัยของปลาแตละชนิดมี
ความแตกตางกัน กอใหเกิดความสอดคลองเหมาะสมในการใช
ประโยชนจากทรัพยากรใหไดมากที่สุด ขณะเดียวกันก็เปนการ
แบงแยกขอบเขตในการใชประโยชนจากทรัพยากรในแหลงอาศัย
เดี ย วกั น ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด การแบ ง ป น ทรั พ ยากร (resource
partitioning) นําไปสูการลดการแกงแยงแขงกันระหวางปลาแต
ละชนิดที่อาศัยอยูในแหลงอาศัยเดียวกันไดอีกดวย
การจําแนกความแตกตางทางสัณฐานวิทยาและระบุชนิดโดย
ใชขอมูลทางมอรโฟเมทริกส
ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา วิธีการ
มอรโฟเมทริกสแบบ TNS และ TPS สามารถใชในการศึกษาความ
แตกตางทางสัณฐานวิทยา และใชในการจําแนกและระบุชนิดปลา
สกุลปลาชอนทั้งสามชนิดออกจากกันได โดยที่ความสามารถในการ
จําแนกและระบุชนิดและกลุมประชากรขึ้นอยูกับปจจัยหลักสอง
ประการ คือ ปจจัยเนื่องจากความแตกตางของขอมูลที่ไดจากแตละ
เทคนิ ค และวิธี การทางสถิ ติ ที่ ใช ในการวิ เคราะห ผล ดั งนั้ น ใน
การศึกษาต อไปอาจทําการศึกษาเกี่ยวกับผลของการปรับเปลี่ยน
ป จ จั ย ข า งต น เช น การเพิ่ ม หรื อ ลดจํ า นวนตั ว แปรที่ วั ด หรื อ
ปรับเปลี่ยนจํ านวนจุดกําหนด เพื่อดูวามีผลตอการวิเคราะหทาง
มอรโฟเมทริกสหรือไม อยางไร และอาจเลือกใชวิธีการวิเคราะห
ทางสถิติอื่น ๆ เชน nearest neighbors projection, pursuit
regression หรือ neural network analysis เปนตน เนื่องจาก
วิธีการวิเคราะหแตละวิธีมีหลักเกณฑ (criteria) และความสามารถ
ในการจําแนกทางสถิติแตกตางกัน (Rohlf, 2000; Shinn et al.,
2000; Pollar et al., 2007) นอกจากนี้ วิธีการวิเคราะหทางสถิติที่
ใหผลดีกับขอมู ลแบบหนึ่ง อาจใหผลไดไมดีเทาวิธีอื่นเมื่อไปใชกับ
ขอมูลอีกแบบหนึ่ง (Rohlf, 2000; Shinn et al., 2000)
อย างไรก็ตาม ผลการจําแนกความแตกตางทางสัณฐาน
วิทยา และการระบุชนิดโดยใชขอมูลมอรโฟเมทริกสที่ไดในการศึกษา
ครั้งนี้ มีความถูกตองคอนขางสูง โดยเฉพาะในการระบุชนิดโดยใช
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ขอมูลจากเทคนิค TPS ที่ระบุชนิดไดถูกตองทั้งหมด ซึ่งผลการศึกษา
ในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการประยุกตใชในงานดานอนุกรมวิธาน
ไมวาจะเปนการประยุกตใช ในการศึกษาเกี่ ยวกับความแปรผันทาง
สั ณ ฐานวิ ท ยา การจํ า แนกความแตกต า งทางสั ณ ฐานวิ ท ยา
การกําหนดขอบเขตของชนิด และการคัดเลือกลักษณะเพื่อใชใน
การจั ดจํ า แนก หรือ ประยุ ก ต ใช ในงานอนุก รมวิธ านแนวใหม
โดยเฉพาะการระบุหนวยอนุกรมวิธานแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบ
อั ต โนมั ติ โดยใช เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารทางดา นการประมวลผลภาพ
(image processing) ระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร (computer
database system) เทคโนโลยีระบบเครือขายอิ นเทอรเ น็ ต
(internet technology) และเทคโนโลยี ป ญ ญาประดิ ษ ฐ
(intellectual technology) ร วมกัน เพื่อใหการเขาถึ งและใช
ประโยชนจากตัวอยางสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะตัวอยางอางอิง (type
specimens) เป น ไปอย า งทั่ ว ถึ ง สะดวกรวดเร็ ว และถู ก ต อ ง
แม น ยํ า อี ก ทั้ ง ช ว ยลดความเสี ย หายเนื่ อ งจากการกระทํ า ต อ
ตั ว อย า งมากเกิ น ไป ดั ง เช น ในป จ จุ บั น ที่ ไ ด มี ก ารผสมผสาน
เทคโนโลยีเข า ดว ยกัน และได มี ก ารพัฒ นาระบบเกี่ ย วกับ งาน
อนุกรมวิธานแนวใหมขึ้นมามากขึ้น ตัวอยางเชน ชุดโปรแกรม
tps ซึ่งเปนชุดโปรแกรมในการศึกษาดวยเทคนิคการวิเคราะห
ธิ น เพลทสไปลน โ ดยเฉพาะ (http://life.bio.sunysb.edu/
morph/) หรือระบบ SPIDA (species identified automatically) ซึ่งเปนระบบสํา หรับการระบุชนิ ดของสิ่งมีชีวิตอัตโนมัติ
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชวิธีการเครือขายประสาท
เทีย ม (http://research.amnh.org/iz/spida/) หรือโครงการ
ธนาคารสัณ ฐาน (The Morphobank Project) ซึ่งเปนระบบ
ฐานข อ มู ล ที่ เ ก็ บ ข อ มู ล สั ณ ฐานวิ ท ยาของสิ่ ง มี ชี วิ ต ในรู ป ของ
ภาพถายรายละเอียดสูง เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายและงายตอ
การแบงปนเพื่อใชในการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการชาติพันธุและ
คลาดิสทิกส (clasdistics) โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา
(www.morphobank.org) เปนตน
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ตารางผนวก 1 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด ของแตละตัวแปรเครือขายโครงยึด (TNS) จากตัวอยางปลาสกุล
ปลาชอนแตละชนิด พรอมทั้งผลการทดสอบความแตกตางทางสถิติของแตละตัวแปร
Truss variable
SL
AB
AL
BL
BC
KL
BK
CL
CK
CD
IJ
JK
CI
CJ
DK
DE
HI
DH
EI
DJ
DI
EF
GH
EG
FH
EH
FG

mean
284.37
15.28
28.44
26.46
36.66
34.58
55.15
74.55
42.15
47.38
63.30
34.40
118.48
32.83
62.21
49.33
169.76
100.49
167.01
112.77
80.64
160.46
23.32
32.53
36.95
27.73
29.01

C. striata
SD
Min
85.03 147.14
4.99
3.59
7.49
6.68
7.51
6.55
12.10
8.61
12.07
9.52
17.15
14.62
21.31
18.05
12.92
10.95
18.60
12.26
22.32
18.35
9.93
6.78
40.81
32.34
9.71
8.26
18.60
16.02
13.05
12.48
57.28
45.02
32.65
25.98
55.93
44.62
36.51
28.30
26.65
22.32
47.99
42.86
8.36
6.51
10.84
7.84
12.15
9.71
8.70
6.21
9.83
6.86

Max
501.86
28.40
52.33
47.23
83.82
65.62
101.58
126.39
79.83
103.34
127.20
66.75
228.20
54.53
114.32
81.83
319.52
187.70
304.84
210.15
146.35
280.30
48.73
63.97
69.23
52.09
59.57

mean
103.87
9.39
14.01
13.10
17.68
14.13
21.11
26.24
16.42
11.20
21.04
10.84
35.43
14.79
25.64
18.16
60.68
38.44
59.60
43.64
26.55
80.68
8.48
13.20
14.82
11.67
12.26

Species
C. gachua
SD
Min
33.20
53.77
3.44
4.73
8.33
5.86
6.67
5.47
5.31
8.67
3.90
8.49
6.33
11.40
8.52
13.48
5.74
7.15
5.18
4.24
7.26
10.98
4.83
3.52
13.10
18.47
5.51
5.49
7.58
14.30
6.58
6.92
19.26
31.33
12.73
18.90
19.65
30.49
13.90
22.01
9.66
12.61
24.37
40.79
2.67
3.97
4.51
5.56
4.93
6.65
3.86
4.79
4.33
5.28

Max
180.88
19.45
42.60
35.42
30.26
25.40
38.54
46.02
29.99
29.97
42.03
23.07
69.22
28.63
44.72
32.37
104.23
69.56
103.79
78.19
51.22
134.86
15.50
24.07
26.62
21.63
23.75

mean
245.05
18.57
22.69
19.60
44.76
36.63
46.19
63.76
40.15
17.97
33.76
30.99
73.93
32.57
58.38
48.07
151.54
110.50
154.67
118.21
63.42
192.89
19.89
35.15
36.44
28.34
32.29

C. lucius
SD
Min
41.56 129.12
5.22
6.72
4.36
10.48
3.89
9.77
10.17
18.30
6.56
17.83
7.83
23.74
11.08
32.56
7.57
20.63
7.72
3.42
6.37
18.44
7.38
14.57
14.45
39.15
9.04
15.41
9.96
27.64
9.36
24.36
28.00
78.02
21.26
55.24
28.69
80.72
22.50
58.56
11.70
32.44
34.12
98.75
3.98
9.58
6.58
18.09
6.39
17.66
5.31
14.16
6.25
15.82

Max
438.50
40.85
36.13
35.17
71.09
54.98
66.44
105.12
67.57
49.12
54.46
59.74
133.41
66.37
85.81
83.75
256.43
189.47
265.06
199.22
106.15
323.10
36.57
59.97
57.45
45.92
56.54

Probability
of
difference
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
P < 0.0001
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