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ปลากัดทุง (สายพันธุนครศรีธรรมราช) 

 
              เพศเมีย                                            เพศผู     
ชื่อไทย : ปลากัดทุง 
ชื่อทองถ่ิน : ปลากัดปา, ปลากัดทุง 
ชื่อสามัญ : Siamese fighting fish  
ชื่อวิทยาศาสตร : Betta  splendens (Regan, 1910) 
ท่ีมา : ปลากัดทุงเปนปลาที่คนไทยรูจักมาแตโบราณ โดยปลากัดสายพันธุด้ังเดิมจากธรรมชาติมักเรียกติดปาก
วา "ปลากัดทุง" หรอื "ปลากัดลูกทุง" หรอื "ปลากัดปา" จากพฤติกรรมที่ชอบกัดกันเอง ทําใหนิยมนํามาเลี้ยง
สําหรับกัดตอสูกัน จนเปนเอกลกัษณ และเปนทีร่ับรูของชาวตางชาติในช่ือ "Siamese fighting fish" สวนคําวา 
"ปลาปา" หมายความรวมถึงปลากัดพื้นเมืองภาคอสีาน และปลากัดพื้นเมอืงภาคใต ปจจุบัน ปลากัดภาคกลาง
ไดถูกพัฒนาสายพันธุใหมีขนาดใหญข้ึน มีสสีันทีส่วยงามและหลากหลาย เรียกวา "ปลากัดหมอ" นิยมเลี้ยงใน
ภาชนะขนาดเลก็และแคบ เชน ขวดโหล, ขวดนํ้าอัดลม เปนตน นอกจากน้ียังมีการพัฒนาสายพันธุเปนปลา
สวยงามอีกหลายสายพันธุ เชน "ปลากัดจีน" มเีครื่องครบียาว "ปลากัดแฟนซ"ี "ปลากัดคราวนเทล" หรอื "ปลา
กัดฮารฟมูน" มีสสีันหลากหลายสวยงาม เปนตน  ปลากัดทีพ่บในประเทศไทยแบงเปน 2 กลุมหลัก คือ  

1. กลุมอมไข (Mout Brooding Betta) อาศัยในแหลงนํ้าไหล เชน นํ้าตก พรุ พบเพียง 4 ชนิด  
2. กลุมกอหวอด (Bubblenesters) อาศัยอยูตามแหลงนํ้าน่ิง พบ 4 ชนิด ไดแก  
 1. ปลากัดปาภาคเหนือ-ภาคกลาง  
 2.ปลากัดปามหาชัย 
 3. ปลากัดปาอีสาน  
 4. ปลากัดปาภาคใต 

 “ปลาปาภาคใต หรือปลากัดทุง” สายพันธุภาคใตจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนปลากัดทุงสายพันธุ
หน่ึงทีห่ายากและใกลสูญพันธุไปจากธรรมชาติ เน่ืองจากปจจบุันสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง แหลงนํ้าซึ่งเปน
แหลงอาศัยถูกรุกเปนชุมชนบานเรอืน หรือสิ่งกอสราง ประกอบกับความตองการของตลาดปลาสวยงามเพิ่ม
มากข้ึน เปนสาเหตุทําใหปลากัดทุงถูกจับมากข้ึน ในขณะที่แหลงเพาะพันธุในธรรมชาติลดนอยลงเชนกัน  

ลักษณะท่ัวไป : ปลากัดปาหรอืปลากัดทุง เปนปลาขนาดเล็ก ความยาวประมาณ 3-7 เซนติเมตร ลักษณะ
สีสันไมเดนมากนักเมือ่เทียบกบัปลากัดที่ไดรบัการพัฒนาสายพันธุ ครีบหลัง และครีบหางกลม ครีบอกยาวปาน
กลาง เพศผูสสีันสวยงาม กวาเพศเมีย ลักษณะเฉดสีในแตละตัวจะแตกตางกันในแตละแหลงนํ้าและที่อยูอาศัย 
ลําตัวมีหลากหลายสี เชน นํ้าตาลเขมปนนํ้าเงิน หรือเขียวปกแมลงทับ เกล็ดขางลําตัวเปนเงาแวววาว  โคนครีบ
ทองสีแดงปนเขียวและปลายครบีหางสีแดง มีสีดําประปลายเล็กนอย อาจมีแตมสเีขียวออน ๆ เรียงตอกันเปน
เสนครบีหลัง เวลาถอดส ีลําตัวและครบีจะเปนสีนํ้าตาลดาน ๆ คลายใบหญาแหง  
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ขนาดความยาวสูงสุด (Maximum size) : ความยาวสูงสดุประมาณ 7 เซนติเมตร 

ท่ีอยูอาศัยและการแพรกระจาย : ปลากัดทุงเปนปลาที่พบในแหลงนํ้าธรรมชาติทั่วไป ที่มลีักษณะเปนพื้นที่ลุม
นํ้าทวมขังตลอดป ปลากัดทุงชอบอาศัยในแหลงนํ้าน่ิง เชน ทองนา หนองนํ้า บึง และหวย พบปลากัดทุง
แพรกระจายทั่วไปในทุกอําเภอของจงัหวัดนครศรีธรรมราช 
อาหารธรรมชาติ : ปลากัดทุงเปนปลาที่กินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ไขและตัวออนของสัตวนํ้า และสัตวนํ้าขนาดเลก็ 
เชน โปรโตซัว, ไรนํ้า, ลูกนํ้า, หนอนแดง สามารถฝกใหกินอาหารเม็ด และเน้ือสัตวที่หั่นเปนช้ินขนาดเล็กได   
ฤดูวางไข : ปลากัดทุงในแหลงนํ้าธรรมชาติ เริ่มกอหวอดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน หรือฝนชวงแรก 
ของทุกป เพศผูทีส่มบูรณจะเริ่มกอหวอด เพื่อแสดงความพรอมทีจ่ะผสมพันธุ และดึงดูดความสนใจของปลาเพศ
เมีย   
อัตราสวนเพศในธรรมชาติ :  ไมมีขอมูล 
ความแตกตางระหวางเพศ : ปลากัดทุงเพศผูมีสสีันสวยงาม เชน สีนํ้าเงิน เขียว แดง ดํา หรือมี 2 สี หรือ
มากกวา 2 สี ในตัวเดียวกัน ครีบหลัง และครีบหางจะยาวกวาเพศเมีย สวนเพศเมียสลีําตัวจาง ทองอูม
เปง บริเวณใตทองมีตุมสีขาวใกลรูกน เรียกวา “ไขนํา” จะเห็นตุมสีขาวไดชัดเจน เมื่อปลาเพศเมียพรอมผสม
พันธุ 
ความดกไข : แมปลาขนาดความยาว 5- 7 เซนติเมตร จํานวนไขประมาณ 300 ฟอง 
การเพาะเลี้ยง : ปลากัดทุงที่นํามาเพาะพันธุมี 2 ประเภท ไดแก  

1. ประเภทสวยงาม ปลากัดทุงเพศผูประเภทน้ี มีสีสันสวยงาม และรูปทรงของลําตัวไดสัดสวน วาย
นํ้าทรงตัวดี โดยสีอาจเปนสเีดียวตลอดลําตัว หรือมหีลายสปีะปนอยูในตัว 

2.  ประเภทกัดทน ปลากัดทุงเพศผูที่ผานสนามปลากัด กดัเกง  กัดทน และทนตอบาดแผลที่โดนคู
ตอสูกัด (แผลหายเร็ว) ไมเนนสสีันสวยงาม ปลากัดทนจะถูกคัดไวเพื่อนํามาเปนพอพันธุ โดยเพศเมียอาจเลือก
ปลากัดทุงทีม่ีขนาดรูปทรงดี และสมบรูณมาเปนแมพันธุ 
การคัดเลือกพอแมพันธุ : ปลากัดเปนปลาทีผ่สมภายนอก โดยเพศผูสรางรงั โดยการกอหวอด ทีป่ระกอบดวย
ฟองอากาศทีเ่กิดจากเมือกในปาก พอแมพันธุควรมีอายุต้ังแต  6  เดือนข้ึนไป  ปลาเพศผูที่สมบรูณพรอมเปน
พอพันธุที่ดีควรมลีักษณะแข็งแรง ปราดเปรียว ชอบกอหวอดสรางรัง ปลาเพศเมียที่เปนแมพันธุควรสมบูรณ
แข็งแรง ปราดเปรียว มีลักษณะทองอมูเปง  มองเห็นตุมสขีาว หรือ “ไขนํา” ไดชัดเจน  นอกจากลักษณะ 
ดังกลาวแลว ผูเพาะพันธุปลากัดอาจเลอืกพอแมพันธุที่มสีีสนั หรือลักษณะรูปทรงของครบีแบบตางๆ เพื่อผสม
ใหไดสีสัน และรปูทรงของลูกปลาตามที่ตองการ 
การเพาะพันธุโดยวิธธีรรมชาติ :   เมื่อคัดปลาพอแมพันธุไดแลว ควรเอามาใสโหล และวางโหลชิดกันใหปลา
พอแมพันธุมองเห็นกันตลอดเวลา  เรียกวา “การเทียบคู” เพื่อกระตุนใหปลาเพศเมียพฒันาไขแกเร็วข้ึน 
บริเวณที่ใชเทียบคู ควรปราศจากสิ่งรบกวน ระยะเวลาเทียบคูอาจประมาณ 3 - 10 วัน  ข้ึนอยูกับวาแมปลาจะ
มีความสมบูรณเพศระดับไหน ซึ่งสังเกตไดจากบรเิวณทองทีอู่มเปง เมื่อแมปลาทองอูมเปงเต็มที่ นําปลาเพศผู 
(พอปลา) และเพศเมีย (แมปลา) มาใสรวมกันในภาชนะที่เตรียมไวสําหรับใชผสมพันธุ ซึ่งอาจเปนภาชนะขนาด
เล็ก เชน  ขันพลาสติก กะละมัง โหลแกว  ตูกระจก อางซีเมนต หรือโองนํ้าซึ่งขนาดพื้นที่ไมควรกวางมาก
นัก  เติมนํ้าใหสงูจากกนภาชนะ 5 - 10 เซนติเมตร ใสพนัธุไมนํ้าที่ลางสะอาดหรือใบไม เพื่อเปนที่สําหรบักอ
หวอด สรางรงัของปลา หากเปนภาชนะขนาดเล็กที่ขอบไมสงูมากอาจตองมีฝาปดดานบน เพื่อปองกันปลา
กระโดด และปองกนัศัตรปูลา 
          หลังจากน้ันประมาณ 1 - 2 วัน ปลาเพศผูจะเริม่กอหวอดกับพันธุไมนํ้าหรือใบไม เมือ่สรางหวอดเสร็จ
แลว จะแผพองตัว พองเหงอืก ไลตอนปลาเพศเมียใหอยูใตหวอด เมื่อปลาเพศเมียลอยตัวมาใตหวอด ปลา
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เพศผูจะเขารัดลําตัวเพศเมีย โดยงอตัวประกบรัดดานลาง เปนวงกลม เพื่อใหปลาเพศเมียปลอยไข
ออกมา ขณะเดียวกันปลาเพศผูจะฉีดนํ้าเช้ือเขาผสม ไขจะคอยๆ จมลงสูกนภาชนะ  และปลาเพศผูจะวายตาม
ลงไป ใชปากดูดอมไขไวทลีะฟองจนเต็มปาก จงึวายนํ้าข้ึนไปพนไขใหติดทีห่วอด แลววายข้ึนมาฮบุ
ฟองอากาศ สลับกับการวายลงไปเก็บไขข้ึนมาพนไวที่หวอดจนหมด การรัดและวางไขจะเกิดข้ึนหลายๆ 
ครั้ง จนเพศเมียวางไขหมด แตละครัง้อาจทิ้งชวงหางกันต้ังแต 1 - 2  นาที  ระยะเวลาในการผสมพันธุวางไข
อาจใชเวลาต้ังแต 1 - 6  ช่ัวโมง เมื่อแมปลาวางไขเสรจ็แลว ปลากัดทุงเพศผูจะไลตอนเพศเมียใหออกไปหาง
จากหวอด และทําหนาที่ดูแลไขเพียงลําพัง โดยเพศผูจะคอยเก็บไขทีห่ลนจากหวอดกลบัไปพนไวทีเ่ดิม ดังน้ัน
เมื่อสังเกตเห็นวาปลาเพศเมียวางไขเสร็จใหชอนออก เพื่อปองกันไมใหปลาเพศเมียกินไขที่ผสมแลว 
จากน้ันปลอยใหปลาเพศผูดูแลไขตอประมาณ  5 วัน จึงแยกปลาเพศผูออก ลูกปลาใชระยะเวลาในการฟกออกเปน
ตัวประมาณ 36  ช่ัวโมง  
การฟกไข : ลูกปลาที่ฟกออกเปนตัวใหมๆ จะเกาะอยูทีห่วอด โดยมีถุงอาหาร (Yolk sac) ติดตัว และจะใช
อาหารจากถุงอาหารน้ีหมดในระยะเวลา 3 - 4 วัน ดังน้ันในชวง 3 - 4 วันแรก จึงไมจําเปนตองใหอาหาร       
การอนุบาล : หลงัจากถุงอาหารยุบหมดแลว ลูกปลาจงึจะเริ่มกินอาหาร ซึ่งในระยะแรกตองใหอาหารที่มีขนาด
เล็ก เชน ไขแดงตมสุกละลายนํ้ากรองผานตะแกรงตาถ่ี  หยดกระจายใหลกูปลาวันละ 1 ครั้ง  หรือใหโรติเฟอร 
เมื่อลูกปลาอายุประมาณ  3 - 5 วัน จึงใหไรแดงขนาดเล็กทีก่รองคัดโดยใชตะแกรงตาถ่ี และใหไรแดงตัวเต็มวัย
หรือลูกนํ้า เมื่อลกูปลาโตข้ึน หรืออาจใชไรสีนํ้าตาล (อารทเีมีย) หรือไขตุนแทนได ในการอนุบาล ถาเพาะปลา
ในภาชนะขนาดเล็ก ใหยายไปอนุบาลในภาชนะขนาดใหญ โดยคอยๆ เททั้งนํ้าและลูกปลาลงไปในภาชนะที่
เตรียมไวอนุบาล  ซึ่งอาจจะเปนตูกระจก อางดิน อางซเีมนต โองนํ้า หรือถังไฟเบอร เพิ่มระดับนํ้าวันละ 3 - 
5  เซนติเมตร ใชสายยางดูดตะกอนเศษอาหารออกเพื่อปองกันนํ้าเนาเสีย จนอายุประมาณ 10 วัน จึงเปลี่ยน
ถายนํ้า โดยเปลี่ยนประมาณ 1 ใน 4 ของนํ้าทั้งหมด เมื่อลกูปลาอายุประมาณ 2 -3 เดือน  ก็สามารถแยกเพศ
ได ใหคัดแยกปลาออกไปเลี้ยงเด่ียว เพื่อปองกันการกัดกัน ลูกปลาอายุ 1 เดือน ขนาดความยาวเฉลี่ยประมาณ 
1 เซนติเมตร และขนาดความยาวประมาณ 3 เซนติเมตร  เมื่อลูกปลาอายุ 2 เดือน  
อาหารและการใหอาหาร : ปลากัดทุงอายุต้ังแต 2 เดือนข้ึนไป ฝกใหกินอาหารเม็ดสําเรจ็รปูได แตอยางไรก็
ตามควรสลบัอาหารสด เชน ไรแดง อารทีเมีย ลูกนํ้า หนอนแดง เพื่อใหปลามีสสีันสวยงาม สุขภาพแข็งแรง 
ปราดเปรียว  
การสงตัวอยางเขาหองเก็บตัวอยางอางอิง : ไมม ี
การเพาะเลี้ยงในบอดินเลียนแบบธรรมชาติ : เปนการเพาะพันธุแบบด้ังเดิมเพื่อเลียนแบบการเพาะพันธุใน
ธรรมชาติ โดยเตรียมบอดินหรือหาแหลงนํ้าขนาดเล็ก หนองนํ้าที่มีนํ้าขังตลอดป ใชถังพลาสติกกนแตก เปดกน
ออก นําไปครอบปลาเพศผูและเมียที่ไดคัดเลอืกแลว เมื่อปลาผสมพันธุและฟกออกเปนตัวออน จากน้ันนําถัง
พลาสติกออก ใหลูกปลาเจริญเติบโต และเลี้ยงตัวเองในบอดินหรือแหลงนํ้าธรรมชาติ ประมาณ 6-7 เดือน จึง
รวบรวม หรือใชสวิงชอนหาลูกปลาตามริมบอหรือตามพรรณไมนํ้า ขอดีของการเพาะพันธุแบบเลียนแบบ
ธรรมชาติ เชน ทําใหไมตองอนุบาลลกูปลาวัยออนเอง สิน้เปลืองเวลา ไดลูกปลากัดทุงที่แข็งแรง และสสีัน
สวยงาม สวนขอเสียคือ ตองใชพื้นทีม่ากข้ึน   
เสนทางการเลี้ยง : ผูเลี้ยงปลากัดทุงรวบรวมสายพันธุกดัทนหรอืสวยงามจากธรรมชาติ หรือซื้อจากกลุมผู
เพาะพันธุ เพาะและเลี้ยงจนอายุ 6 เดือนข้ึนไป จึงเริม่จําหนายโดยกลุมผูเลี้ยงปลากัดมาคัดเลือกปลาที่มี
ลักษณะเดนตามตองการ นําไปเลี้ยงตอและฝกใหกัดเกง จนพอใจจงึจะนําปลากัดทุงไปสนามกัดในทองถ่ิน สวน
ผูเลี้ยงที่นิยมเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลิน จะหาซื้อปลาประเภทสวยงามมาเลี้ยงไวดูเลน หรือฝกเพาะพันธุตอไป 



๔ 
 

การทําการประมงโดยท่ัวไป : กลุมผูเลี้ยงหรือชาวประมงนิยมออกหาปลากัดทุงตามธรรมชาติ โดยใชสวิงตา
หางชอนตามริมหนองนํ้า บรเิวณที่มีพรรณไมนํ้าข้ึน หรือบริเวรที่มีหวอดปลา จากน้ันเลือกปลาตามลักษณะที่
ตองการ หากปลาที่ชอนติดมาไมตรงตามตองการ กจ็ะปลอยสูธรรมชาติเหมือนเดิม 
ราคาปลา :  ปลากัดทุงประเภทสวยงาม อายุประมาณ 6 เดือน ทั้งเพศผูและเพศเมีย ตัวละ 10 บาทข้ึนไป 
  ปลากัดทุงประเภทกัดทน อายุประมาณ 6 เดือน ที่ยังไมผานการกัด ทั้งเพศผูและเพศเมีย ตัว
ละ 50 บาทข้ึนไป สวนปลากัดทุงสายพันธุกัดทน กัดเกง ผานการกัดชนะแลว ตัวละ 500 – 1,000 บาท 
การใชประโยชน : ปลากัดทุง จัดเปนปลาประเภทสวยงาม เน่ืองจากมสีีสันสวยงาม เลี้ยงงาย สะดวกกบัการ
ดูแล และใชพื้นที่นอยมากเมื่อเทียบกับการเลี้ยงสัตวนํ้าประเภทอื่นฯ คนทั่วไปนิยมเลี้ยงเพือ่เปนงานอดิเรก ให
ความเพลิดเพลิน และเสรมิรายไดในครอบครัว แตเน่ืองจากปลากัดทุง เปนปลานักสู มีนิสัยกัดเกง กาวราว 
โดยเฉพาะเมื่อพบปลาเพศผูที่มีขนาดเดียวกัน จงึเปนที่นิยมของกลุมวัยรุนจนถึงผูสงูวัย ที่นิยมกัดปลาตาม
สนามกัดปลาในทองถ่ิน โดยสวนมากแลวนักเลงปลากัด จะเลี้ยงปลากัดและเพาะพันธุปลากัดเอง โดยรวบรวม
พันธุจากทองถ่ิน หรอืหาเพศผูที่กัดเกงจากเพื่อนในกลุม จนบางรายสามารถยึดเปนอาชีพหลกั  สรางรายไดแก
ครอบครัว ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการเลี้ยงปลากัดทั่วไปเกือบทุกอําเภอ เลี้ยงมากไดแก อ. ชะอวด เชียร
ใหญ ปากพนัง และอ.ทุงใหญ  สวนใหญนิยมเพาะเลี้ยงพฒันาสายพันธุและคัดปลากัดเกง เพือ่นําไปแขงขันใน
สนามปลากัด  
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