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ปลาทองเปนปลาสวยงามท่ีนิยมเลี้ยงกันแพรหลายต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
เปนปลาสวยงามท่ีมีมูลคาการสงออกในอันดับตนๆ ในปจจุบันไดมีการพัฒนา
สายพนัธุปลาทองใหสวยงามมมีาตรฐาน และมคีวามหลากหลายของสายพนัธุมากขึน้ 
จนไดรับการยอมรับจากผูคาในตางประเทศ

ในการจดัการประกวดปลาทองในประเทศไทย บางครัง้เกดิปญหาในมาตรฐาน

การตัดสินของคณะกรรมการ ดังนั้น สถาบันวิจัยสัตวนํ้าสวยงามและพรรณไมนํ้า 
กรมประมง จึงไดเชิญผูที่เกี่ยวของเขามาประชุม เพื่อทําการปรับปรุงและแกไข
มาตรฐานสายพนัธุและหลกัเกณฑการตดัสนิการประกวดปลาทอง โดยมีจดุมุงหมาย
เพ่ือยกระดับการพัฒนาสายพันธุใหมีความสวยงามตามมาตรฐาน สอดคลองกับ
ความตองการของผูคาและผูซื้อจากตางประเทศ เปนการสงเสริมธุรกิจปลาสวยงาม
ของไทยใหเทียบเทามาตรฐานสากล

หนังสือเลมนี้จัดทําข้ึนโดย สถาบันวิจัยสัตวนํ้าสวยงามและพรรณไมนํ้า 
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ซึ่งไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการตัดสิน
การประกวด ชมรมผูนิยมปลาสวยงามแหงประเทศไทย ผูเพาะเลี้ยงปลาทอง 
ผูสงปลาประกวด ภาคเอกชน ซึง่ทกุภาคสวนไดรวมแสดงความคิดเหน็อยางกวางขวาง
ในการปรับปรุงและแก ไขเกณฑการตัดสินการประกวดปลาทองของเดิม 

ที่กรมประมงไดจัดพิมพขึ้นและใชมาจนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน

เกณฑมาตรฐานในการตัดสินการประกวดปลาทอง และเผยแพรความรูแกผูสนใจ
การประกวดปลาสวยงาม เนื้อหาสวนใหญเนนเรื่องมาตรฐานสายพันธุ ลักษณะเดน

ของแตละสายพนัธุ และเกณฑการพจิารณาใหคะแนนปลาทองสายพนัธุตางๆ ทีน่ยิม

ประกวดกันในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังไดรวบรวมขอมูลและภาพประกอบ
จากหนงัสอื และตาํราตางๆ ทีเ่ก่ียวของเพิม่เตมิ เพือ่ใหมสีาระถกูตองและสมบรูณยิง่ขึน้ 
ทั้งนี้ กรมประมงหวังวา หนังสือเลมน้ีจะเปนประโยชนและสามารถนําไปใชเปน
เกณฑมาตรฐานในการตัดสินการประกวดปลาทอง ในโอกาสตอไป

(นายนพดล ภูวพานิช)

ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด กรมประมง
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ปลาทองจัดวาเปนปลาสวยงามชนิดแรกท่ีมนุษยนํามาเล้ียง 
โดยมีถิ่นกําเนิดดั้งเดิมอยู  ในประเทศจีน จากหลักฐานท่ีปรากฏ
ไมตํา่กวา 2,000 ป คอื รปูสลกัปลาทองหลากหลายสีวายรวมกนัอยูในบอ 
ซึ่งชาวจีนนิยมเรียกวา กิมลี่ ตอมาไดมีการนํามาเผยแพร เลี้ยง และ
เกดิการพฒันาสายพนัธุใหมคีวามสวยงามและหลากหลายในประเทศญ่ีปุน 
ซึง่ชาวญ่ีปุนนยิมเรียกวา คนิกอย สาํหรบัประเทศไทยไดมกีารสนันษิฐานวา
ไดนาํมาเล้ียงในสมยักรงุศรอียธุยาตอนกลาง โดยนาํเขามาจากประเทศจีน 
เพื่อเปนของบรรณาการในราชสํานัก เนื่องจากสมัยนั้นประเทศไทย
ไดมีการคาขายติดตอกันทางเรือสําเภากับประเทศจีน ซึ่งในปจจุบัน
คนไทยนิยมเรียกกันติดปากวา ปลาเงินปลาทอง หรือ ปลาทอง

ปลาทอง (Goldfish) จัดเปนปลานํ้าจืด ที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Carassius auratus Linn. และอยูในครอบครัว (Family) Cyprinidae 
ซึ่งเปนครอบครัวเดียวกับปลาไน จากการศึกษาชีวประวัติปลาชนิดนี้ 
พบวาปลาทองเกิดจากการผาเหลามาจากปลาไน (Crucian carp) 
ปจจุบันผู เพาะเลี้ยงไดคัดพันธุ ปลาทองท่ีมีลักษณะดีและสีสวยงาม
ไดมากมายหลายสายพันธุ ดวยกัน ซึ่งเปนท่ีนิยมอยางแพรหลายใน
ตลาดปลาสวยงาม สายพันธุที่สําคัญ ไดแก พันธุหัวสิงห (Lion head) 
ออรันดา (Oranda) รวิคนิ (Ryukin) ตาโปน (Telescope eyes goldfish) 
หรือเลห (Black Moor) ตาลูกโปง (Bubble eyes goldfish) 
เกล็ดแกว (Pearl scale goldfish) ชูบุนคิน (Shubunkin) และปลาทอง
หางซิวหรือโคเม็ท (Comet) เปนตน
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ในปจจุบันผู  เลี้ยงปลาสวยงามนิยมเลี้ยงปลาทองเปนปลาตู กัน
อยางกวางขวาง เนื่องจากปลาทองเปนปลาสวยงามที่มีความหลากหลาย
ในสายพันธุ มีสีสันสดใสและหลากสี ตั้งแตสีแดง สีขาว สีทอง สีสม สีเทา
สีดํา และสารพัดสีในตัวเดียวกัน จึงมีการจัดประกวดแขงขันปลาทอง
เร่ือยมาจนมาถึงปจจุบัน โดยมีการรางหลักเกณฑการตัดสินการประกวด
ปลาทองเปนมาตรฐานข้ึนมา กอนที่จะไดศึกษาเก่ียวกับเกณฑในการตัดสิน
การประกวดปลาทองนั้น เราควรศึกษาที่มาและลักษณะของปลาทอง
สายพันธุตางๆ รวมทั้งสายพันธุที่นิยมจัดประกวดในประเทศไทยกันกอน

·ÕèÁÒ¢Í§»ÅÒ·Í§ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�μ‹Ò§æ

ในธรรมชาติ หากพบวาสิ่งมีชีวิตที่เกิดใหม (ลูก) อาจจะมีลักษณะที่
แตกตางไปจากพอแม ซึง่เรยีกลกัษณะนีว้า การกลายพันธุ เชน ลกูปลาท่ีเกดิใหม
มีสีขาวเผือกซ่ึงเปนลักษณะสีที่แตกตางไปจากพอแมปลาที่มีสีดํา ทําใหไดปลา
สายพนัธุใหม โดยเปนผลจากการผสมไขว (Cross-breeding) และการถายทอด
ทางกรรมพันธุ ทั้งนี้ปลาทองยังมีความแตกตางระหวางสายพันธุที่เกิดจาก
การผสมขามชนิด (Hybridization) และผูเพาะพันธุปลาทองก็คัดเลือกพันธุ
ตามความนิยมและความชอบ จงึมกีารผลิตปลาทองออกมาหลากหลายสายพันธุ
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จากภาพท่ี 1 แสดงความสัมพันธของปลาทองท่ีคัดเลือกพันธุในญ่ีปุน 
โดยบางสายพันธุเปนช่ือไทยและบางสายพันธุเปนช่ือญ่ีปุน ซึ่งก็มีความคุนเคย
กับคนไทย เนื่องจากมีการนํามาเลี้ยงและเพาะพันธุในประเทศไทย สวนบาง
สายพันธุที่ไมไดนําเขามาเล้ียงในประเทศไทยจึงใชเปนช่ือภาษาญ่ีปุน อยาง
สายพันธุแรกเร่ิมจากปลาฟุนะ (Funa) มีรูปรางคลายปลาไน เมื่อปลาฟุนะ
กลายพันธุ จะไดปลาที่ลําตัวมีสีแดง เรียกวา ปลาฮิฟุนะ (Hifuna) หรือ
ปลาคารปสีแดง ซึ่งเม่ือเลี้ยงตอไปก็มีการกลายพันธุอีกเปนปลาฮิฟุนะท่ีมีหาง
แยกเปนดอก จึงไดทําการแยกชนิดนี้มาเล้ียงคงสภาพไวจนถึงปจจุบันและ
เรียกปลาชนิดนี้วา วะคิน (Wakin) 

หลังจากนั้นปลาวะคินที่มีครีบหางยาวก็ถูกเพาะพันธุขึ้นมาและเรียก
ปลาสายพันธุ นี้ว า ปลาริวคิน หรือริวกิ้น (Ryukin) สวนปลาที่มีตาโปน
ออกมานอกเบา เรียกวา อะคาเดะเมะคิน (Akademekin) หรือปลาตาโปน
สีแดง และปลาท่ีไมมีครีบหลังถูกเรียกวา ปลามารุโคะ (Maruko) ซึ่งปลา
สายพันธุตางๆ ดังที่กลาวมาลวนเปนปลาที่กลายพันธุมาจากปลาวะคิน

นอกจากนี้ยังมีปลาที่เพาะพันธุไดจากปลาริวคิน คือ ปลาที่มีหัววุน 
ซึง่เรยีกวา ออรนัดาชชิกิะชริะ (Orandashishigashira) หรอืออรนัดาหวัวุน และ
ปลาที่มีครีบหางเหมือนหางนกยูง คือ ปลาโตซาคิน (Tosakin) ในสวน
ปลาท่ีเพาะพันธุไดจากปลาอะคาเดะเมะคิน (Akademekin) (ตาโปนสีแดง) 
คือ ปลาคุโรเดะเมะคิน (Kurodemekin) หรือเลห และปลาซันโชคุเดะเมะคิน 
(Sanshokudemekin) หรอืปลาตาโปนสามส ีในสวนของปลามารโุคะ (Maruko) 
สามารถเพาะขยายพนัธุไดปลานนัคนิ (Nankin) โอซาการนัช ู(Oosakaranchu) 
และปลารันชู (Ranchu) หรือปลาหัวสิงหญี่ปุน

อีกดานหน่ึงนั้นลูกพันธุที่คงสายพันธุเดิมไว ไดมีการเพาะพันธุลูกผสม 
(Hybridization) ซึ่งเรียกวา พันธุลูกผสม (Hybridization) เชน ปลาวะคิน 
x ปลาซันโชคุเดะเมะคิน (ตาโปนสามสี) จะไดปลาชูบุนคิน (Shubunkin) และ
การผสมของปลาซันโชคุเดะเมะคิน x ปลาออรันดาชิชกิะชิระ (ออรันดาหัววุน) 
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จะไดเปนปลาอะซมุานชิกิ ิ(Azumanishiki) 
ปลาอะซุมานิชิกิ x ปลารันชู จะไดเปน 
ปลาเอโดะนิชกิ ิ(Edonishiki)

อยางไรกต็าม ในปจจุบนัน้ีปลาทอง
มกีารผสมขามสายพนัธุกนัอยางหลากหลาย 
ดังนั้นการที่จะไดปลาทองที่มีรูปรางสวย
สงางาม เหมือนบรรพบุรุษ (ปลาฟุนะ) 
ซึ่งเปนสายพันธุที่ดีนั้นคงทําไดยาก โดย
ในภาพท่ี 1 ไดแสดงแผนผังสายพันธุ 
ถือว าเป นที่มาของสายพันธุ ปลาทอง
ในปจจุบันนี้
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ลักษณะของปลาทองที่จะกลาวถึงนี้ จัดเปนลักษณะของปลาทอง
ที่นิยมเล้ียงกันในประเทศญี่ปุน จึงใชชื่อสวนใหญของปลาเปนช่ือภาษาญี่ปุน 
มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ÅÑ¡É³ÐÃÙ»Ã‹Ò§

รูปรางของปลาทองมีหลายแบบซึ่งสามารถจัดเปนกลุม 3 กลุมใหญๆ 
คือ

1. ลักษณะแบบปลาวะคิน (Wakin) มีลักษณะเหมือนปลาไนหรือ
ฟุนะ (Crucian carp) ซึ่งไดแก ชูบุนคิน โคเม็ท ยามากาเตะ และจิคิน เปนตน

2. ลักษณะแบบปลาริวคิน (Ryukin) มีลักษณะลําตัวทรงกระบอก
กลม และพองตัว สวนครีบทุกครีบยาว โดยเฉพาะครีบหางพล้ิวและสวยงาม
จัดเปนลักษณะเดน ซึ่งไดแก คิยาริโกะ เดะเมะคิน อะซุมานิชิกิ โตซาคิน และ
ออรันดาชิชิกะชิระ เปนตน

3. ลักษณะแบบปลารันชู (Ranchu) มีลักษณะเดนคือ ไมมีครีบหลัง
และมีลักษณะลําตัวอวนปอม ซึ่งไดแก รันชู นันคิน เอโดะนิชิกิ และโชเตนกัน 
เปนตน

อยางไรก็ตามลักษณะรูปรางของปลาทองซึ่งดูแตกตางกัน แตโดย
โครงสรางพื้นฐานของปลาทองนั้นไมแตกตางกัน ดังภาพท่ี 2
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บริเวณสวนหัวของปลาทองสวนใหญจะมีผิวท่ีลื่น ในบางชนิดอาจจะมี
กอนเนื้อที่มีลักษณะเปนเม็ดกลมเล็กๆ รวมตัวซอนกันอยู ดูคลายฟองสบู 
โดยเม็ดกลมๆ ดังกลาวนี้ประกอบดวยชั้นไขมันหนาและจะปรากฏใหเห็น
ชัดเจนเมื่อปลาทองอายุมากขึ้น ซึ่งบานเราเรียกชั้นไขมันนี้วา “วุน” สวน
ปลาทองที่มีลักษณะนี้ ไดแก ปลาทองรันชูหรือหัวสิงหญี่ปุน อะซุมานิชิกิ และ
ออรันดาชิชิกะชิระหรือออรันดาหัววุ น เปนตน นอกจากนี้ปลาทองพันธุ 
หัวสิงหมักจะมีวุนเปนกอนใหญพาดเปนวงรอบปาก เรียกวา “เข้ียว” ในปลา
กลุมนี้นอกจากจะมีลักษณะของวุ นแลว เราจะใหความสําคัญกับลักษณะ
ที่สวยงามของลําตัวปลาเชนกัน แตลักษณะวุ นจะไมพบในกลุ มลักษณะ
แบบปลาวะคินและริวคิน ซึ่งสามารถแบงลักษณะของสวนหัวปลาทองโดย
พิจารณาจากดานบน (Top view) แบงเปน 3 ลักษณะ ไดแก

ภาพที่ 2 ลักษณะรูปรางและโครงสรางพื้นฐานของปลาทอง

เสนขางตัว

วุน
รูจมูก

กระพุงแกม

ครีบอก

ครีบหลัง
โคนหาง

ครีบหาง

ครีบทวาร
ครีบกน

ครีบทอง
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1. ลักษณะคลายเรือ เชน ปลาฟุนะ วะคิน และริวคิน 
2. ลักษณะกลมเล็กนอย เชน ปลาอะซุมานิชิกิ และออรันดาชิชิกะชิระ 
3. ลักษณะทรงกลมแบบครึ่งเหรียญ เชน ปลารันชู

ภาพที่ 3 ลักษณะสวนหัวและลําตัวของปลาทอง

ÅÑ¡É³Ð¢Í§μÒ

ตาของปลาทองสามารถแบงเปน 4 ลักษณะ ไดแก
1. ลักษณะคลายปลาฟุนะ เชน วะคิน และริวคิน
2. ลักษณะโปนออกมา เชน เดะเมะคิน
3. ลักษณะตาใกลกันติดอยูบริเวณสวนหัวดานบน เชน โชเตนกัน 
4. ลักษณะตาที่มีขอบตาใหญอวน มองดูเหมือนมีถุงนํ้าติดอยูดานลาง 

เชน ซุอิโฮกัน
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ปลาทองแตละชนิดจะมลีกัษณะของตาท่ีพเิศษแตกตางกันไป อยางเชน
ปลาโชเตนกัน และปลาซุอิโฮกันนั้น จะดูเหมือนวามองไมคอยเห็นภาพทาง
ดานหนา แตก็สามารถวายนํ้าไดถูกทิศทาง และสามารถกินอาหารไดอยาง
ปกติ

ÅÑ¡É³Ð¢Í§¨ÁÙ¡
 
จมูกของปลาทองสามารถแบงเปน 2 แบบ ไดแก
1. แบบธรรมดาอยูที่สวนหัวดานหนา ซึ่งใชในการดมกลิ่นหาอาหาร
2. แบบจมกูทบเปนชอ โดยทีข่อบของจมูกจะเปนผวิหนงัท่ีมลีกัษณะนุม 

ซึ่งแยกออกเปนสวนเล็กๆ ทบไปมาเปนชอจมูกใหญ ปลาชนิดนี้นําเขามาจาก
ประเทศจีน บางทีมีชอจมูกใหญจนยอยลงมาปกคลุมเขาไปในปาก เวลา
ปลาวายนํ้าก็จะงับเคี้ยวจมูกตัวเอง (ดูตลกดี) เชน ปลาฮะนะฟุซะ (Hanafusa) 
หรือชาวญี่ปุนนิยมเรียกวา ปอมปอม (Pompom) ดังภาพท่ี 4

 

ภาพที่ 4 ลักษณะตาและจมูกปลาทองพันธุตางๆ่่่
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ครีบจัดเปนอวัยวะท่ีสําคัญสําหรับปลา เพราะทําใหปลาวายนํ้าได 
สามารถแบงครีบในแตละสวน ดังภาพที่ 5 ไดดังนี้

ครีบหลัง 
ปลาทองสามารถแบงประเภทไดตามลักษณะของครีบหลัง ซึ่งแบงเปน 

3 ประเภท ไดแก
1. ครีบหลังอยูบริเวณกลางลําตัว และมีลักษณะแบบเสากระโดงเรือ

ยืดออกมา เชน ปลาฟุนะ
2. ไมมีครีบหลัง เชน ปลารันชู โชเตนกัน และซุอิโฮกัน
3. ครีบหลังยาว เชน ปลาริวคิน ออรันดาชิชิกะชิระ และอะซุมานิชิกิ
ครีบหาง 
ครีบหางนั้นสามารถกลาวไดวาเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะสามารถ

สรางความประทับใจอยางมากแกผูที่ไดพบเห็น อยางไรก็ตามเพียงแคสวนหาง
สวนเดียวก็มีการเพาะพันธุปลาที่มีรูปแบบครีบหางที่แตกตางกันถึง 6 แบบ 
ไดแก

1. ครีบหางแบบบรรพบุรุษ (ปลาฟุนะ)
2. ครีบหางยาว (หางซาบะ) เชน ปลาโคเม็ท และชูบุนคิน
3. ครีบหางเปน 3 แฉก
4. ครีบหางเปนดอกซากุระ (ครีบหางเปดออก 4 แฉก)
5. ครีบหางเหมือนหางนกยูง (ครีบหางนกยูงมี 4 แฉก แผพลิ้ว เชน 

ปลาจิคิน)
6. ครีบหางกลับ คือ ครีบหางทางดานซายและดานขวาท่ีอยูสวนบน

กลับลงมาอยูดานลาง
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อีกทั้งความยาวของหางปลาทองนั้นควรจะยาวออกดานซายและ
ดานขวาเทากัน และดูสมดุล ฉะน้ันการตัดสินจะเลือกปลาทองเฉพาะหาง
ที่มีความสมบูรณเทาน้ัน

ครีบกน
ปลาทองปกติจะมคีรบีกน 1 ครบี แตบางสายพันธุมคีรบีกน 2 ครบี และ

เปนรูปตัววี (V) สามารถแบงเปน 4 แบบ ไดแก
1. ครีบกน 1 ครีบ
2. ครีบกนรูปตัววี (V) แฉกปลาย
3. ครีบกนรูปตัววี (V) หางยาว
4. ครีบกน 2 ครีบ ขนานกัน

ภาพที่ 5 ลักษณะของครีบหลัง ครีบหาง และครีบกน
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ทัง้นีส้ายพันธุทีค่รีบกนม ี2 ครีบ และมีลกัษณะเปนรปูตวัวี (V) ซึง่ขนาน
คูกันจะจัดวาเปนสายพันธุที่มีราคาสูง ราคาดี

ครีบอก และครีบทอง 
มีทั้งดานซายและดานขวา ดานละ 1 ครีบ ทําใหปลาวายนํ้าไป

ขางหนาได

ÅÑ¡É³Ð¢Í§à¡Åç´»ÅÒ

เกล็ดปลามีลักษณะคลายกระเบ้ืองมุงหลังคาซอนกันอยู ที่ผิวหนัง
ของตัวปลา อยางปลาที่ไมมีครีบหลัง เชน ปลารันชูหรือปลาหัวสิงห จะมีเกล็ด
เรียงเปนระเบียบบริเวณหลังซึ่งถือวาเปนจุดที่มีความสวยงาม สวนของ

ปลาจิคินนั้น ถาเกล็ดหลุดออก ผิวหนังของตัวปลาจะเตรียม
สรางเกล็ดใหม ซึ่งคอนขางจะไมเปนระเบียบ 

ลกัษณะเกล็ดทีด่คีอื สวนตรงกลางของเกล็ด
จะมีลักษณะเปนมันวาว เกล็ดที่ดูดีนั้น

เรียงเปนแนวคลายตาขาย และ
แนวเส นเกล็ดปลา น้ัน
สามารถตรวจอายุของ
ปลาได 

ภาพที่ 6 ลักษณะของเกล็ดปลาทอง

12



ปลาทองเปนปลาที่มีความหมายลํ้าคาแกผูที่ไดครอบครอง และยังเปน
ปลาที่มีผูนิยมเลี้ยง และเพาะขยายพันธุกันมาชานาน ทั้งสายพันธุที่สามารถ
เพาะไดในประเทศไทยและตางประเทศ อยางเชน ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุน 
เปนตน ทาํใหปลาทองท่ีพบในปจจุบนัจงึมีหลายสายพันธุ แตในการจัดประกวด
ปลาทองน้ัน พบวาปลาทองท่ีนิยมจัดประกวดในประเทศ มีสายพันธุและ
จัดแบงเปนประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 

»ÅÒ·Í§
·Õè¹ÔÂÁ¨Ñ´»ÃÐ¡Ç´ã¹»ÃÐà·Èä·Â GO

LD
FI

SH

 ปลาทองหัวสิงหญี่ปุน (Ranchu)1
ปลาทองหั วสิ งห ญี่ ปุ  น

จัดเปนปลาทองหัวสิงหที่ได รับ
ความนิยมแพรหลายมากท่ีสุด 
เน่ืองจากมีรูปรางสวยงามและ
มีสีเขมสดใส ซึ่งเปนปลาท่ีชาวญ่ีปุนผสม
คัดพันธุ มาจากปลาทองหัวสิงหจีน โดย
ลกัษณะเดนของปลาหัวสิงหญีปุ่น คอื มลีาํตัว
สัน้และโคงมนมากกวาปลาทองหัวสงิหจนี สวนหัวมวีุนทีม่เีนือ้ละเอียด สามารถ
แบงออกได 3 สวน ไดแก บนหัว บริเวณกระพุงแกมและบริเวณเหนือริมฝปาก 
สวนบริเวณสันหลังใหญหนาต้ังแตโคนหัวจรดถึงปลายหาง มีครีบหางตอกับ
ลําตัวเปนมุมแหลม และขอตอหางโคงต่ําเล็กนอย ครีบทวารหรือครีบกน
มีทั้งครีบเดี่ยวและครีบคู

น
บ

ปุนผสม
หจีน โดย
คอื มลีาํตวั
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ปลาทองหัวสิงหลูกผสม 
(Hybrid lionhead, Ranchu x Chinese lionhead)

ปลาทองหัวสงิหลกูผสมนีเ้ปนลกูผสมทีเ่พาะพันธุในประเทศไทย ซึง่นาํเอา
จุดเดนของปลาทองสายพันธุ หัวสิงหจีนและญ่ีปุ นมารวมกันไวในปลา
สายพันธุนี้ สําหรับสาเหตุของการผสมขามพันธุนั้น เนื่องมาจากปลาทอง
หวัสงิหญีปุ่นจะผสมพนัธุไดคอนขางยาก จงึมกีารนาํปลาทองหวัสงิหจนีมาผสม
เพื่อชวยใหการแพรพันธุ ง ายขึ้นและยังไดจํานวนลูกปลาท่ีเพิ่มมากข้ึน 
ซึ่งลักษณะเดนของปลาทองหัวสิงหลูกผสม คือ วุนบนหัวของปลาจะมีขนาด
ปานกลาง ไมใหญและไมหนาเทากับปลาทองหัวสิงหจีน แตใหญกวาปลาทอง
หัวสิงหญี่ปุ น หลังโคงมนกวาปลาทองหัวสิงหจีน แตไมโคงและไมสั้นเทา
ปลาทองหัวสิงหญี่ปุน สวนครีบหางสั้นกวาปลาทองหัวสิงหจีน แตจะยาวกวา
ปลาทองหัวสิงหญี่ปุน

2

»ÅÒ·Í§ËÑÇÊÔ§Ë�ÅÙ¡¼ÊÁ 
(Hybrid lionhead, Ranchu x Chinese lionhead)

ปลาทองหัวสิงหญี่ปุน สวนครีบหางสั้นกวาปลาทองหัวสิงหจีน แตจะยาวกวา
ปลาทองหัวสิงหญี่ปุน

brid lionhead, Ranchu x Chinese lionhead)
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ปลาทองหัวสิงหสยาม 
(Siamese lionhead)

ปลาทองหัวสิงหสยามหรือที่เรียกกันวาหัวสิงหตามิด 
ซึง่เปนปลาทองลกูผสมทีม่ตีนกาํเนดิในประเทศไทย โดยมลีกัษณะ
หัวแบบสิงหจีนหรือหัวสิงหญี่ปุน อีกทั้งมีวุ นปกคลุมบริเวณหัว
หนาแนนจนมองไมเห็นตา และมีลักษณะลําตัวคลายหัวสงิหญี่ปุน 
สวนลักษณะเดนของปลาสายพันธุนี้ คือ ลําตัวและครีบตองมี
สีดําสนิท รวมทั้งไมมีสีอื่นแซม

»Å
Ò·

Í§
ËÑÇ

ÊÔ§
Ë�Ê

ÂÒ
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ปลาทองออรันดาหัววุน 
(Dutch lionhead)

ปลาทองออรันดาหัววุ นน้ี สามารถเพาะพันธุ ไดในประเทศญี่ปุ น
เปนประเทศแรก จึงเรียกวา ออรันดาชิชิกะชิระ (Orandashishigashira) 
ซึ่งแปลเปนภาษาอังกฤษไดวา Dutch lionhead มีลักษณะเดน คือ บริเวณ
หัวดานบนมีวุ นมากและวุนมีลักษณะละเอียดกวาวุ นของปลาทองหัวสิงห 
ถามองจากดานบนจะเห็นเปนกอนกลมหรือเหลี่ยมคลายปลาสวมหมวกไว
บนหัว สวนครีบหางมีลักษณะแผกวางและไมสั้นจนเกินไป 

สําหรับปลาทองออรันดาสายพันธุที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย ไดแก 
ปลาทองออรันดาหัววุน (Dutch lionhead) ปลาทองออรันดาหัวแดง (Redcap 
oranda หรือภาษาญี่ปุนเรียกวา ตันโจ) ลักษณะลําตัวมีสีขาวเงิน สวนหัวมีวุน
กอนกลมสแีดงคลายปลาสวมหมวกสแีดง และปลาทองออรนัดาหาสมีลีกัษณะ
เหมือนออรันดาหัววุนทั่วไป แตสีบริเวณลําตัวมี 5 สี คือ ฟา ดํา แดง ขาว 
และสม สวนอีกชนิดหน่ึง คือ ปลาทอง
ออรันดาหางพวง ซึ่งสายพันธุ นี้
มีครีบหางยาวเปนพวง ครีบหลัง
พลิว้ยาว อกีทัง้บริเวณหัวมวีุนนอย 
หรือไมมีเลย 

กชนิดหน่ึง คือ ปลาทอง
พวง ซึ่งสายพันธุ นี้
ปนพวง ครีบหลัง
รเิวณหัวมวีุนนอย 

4
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ปลาทองริวคิน (Ryukin)

ปลาทองพันธุริวคินมีชื่อภาษาอังกฤษวา Veiltail 
goldfish เปนปลาท่ีไดรับความนิยมเลี้ยงกันท้ังในประเทศ
และตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุน เนื่องจากเปน
ปลาท่ีมีรูปทรงสวยงามและมีสีสันที่สดใส ในขณะวายนํ้า
จะมีทวงทาที่สงางาม ซึ่งลักษณะเดนของปลาชนิดนี้ คือ 
ลําตัวดานขางกวางและส้ัน สวนทองอวนกลม มองจาก
ดานหนาโหนกหลังสูงเทากับสวนโคงของคอ โดยปลาที่มี
ลักษณะท่ีดีนั้นสวนหัวจะตองเล็ก เกล็ดหนา ขึ้นเรียงเปน
ระเบียบ สวนสีที่พบมีทั้งสีแดง ขาว-แดง และสม หรือมี 
5 สี คือ แดง สม ดํา ขาว ฟา ซึ่งในประเทศไทยนิยม
เรียกวา ริวคินหาสี
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     สายพันธุอ่ืนๆ

6.1 »ÅÒ·Í§μÒâ»¹ 
 (Telescope eyes goldfish)

ปลาทองตาโปนนี ้ชาวญีปุ่นเรยีกวา เดะเมะคนิ (Demekin) ซึง่หมายถงึ 
ปลาตาโปน มีชื่อภาษาอังกฤษหลายช่ือ ในบางคร้ังก็เรียกวา Pop-eyes 
goldfish สวนชาวจีนนิยมเรียกวา Dragon eyes ซึ่งหมายถึง ปลาท่ีมีตา
เหมือนตามังกร โดยลักษณะเดนของปลาทองสายพันธุนี้ คือ สวนตาจะยื่น
โปนออกไปขางหนา จะดูคลายกลองสองทางไกล จึงมีชื่อภาษาอังกฤษวา 
Telescope eyes goldfish ซึง่ลกัษณะทีด่ขีองปลาสายพันธุนี ้คอื ตาจะตองโต
และมีขนาดเทาๆ กันทั้ง 2 ขาง และปลาทองตาโปนที่นิยมเลี้ยงในบานเรามี
หลายสายพันธุ ดังนี้ 

6.1.1 ปลาทองตาโปนญ่ีปุน (Red telescope eyes goldfish)
  ปลาทองตาโปนญ่ีปุนนี้ ชาวญี่ปุนบางคนเรียกวา Red metallic 

globe-eyes เปนปลาทองสายพันธุตาโปนที่มีลําตัวเปนสีแดงตลอดทั้งลําตัว 
ชาวญีปุ่นเรยีกปลาสายพันธุนีว้า อะคาเดะเมะคิน (Akademekin) แตในปจจบุนั
สีที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย ไดแก ขาวแดง ขาวสม สม หรือขาวดํา เปนตน

6.1.2 ปลาทองตาโปนหาสี (Calico telescope eyes goldfish)
  ปลาทองตาโปนหาสนีี ้ชาวญีปุ่นบางคนเรียกวา ซนัโชคเุดะเมะคิน 

(Sanshokudemekin) ซึ่งแปลวา ปลาทองตาโปนที่มีสีสามสีอยูในตัวเดียวกัน 
สวนในประเทศไทยนิยมเรียกวา ปลาหาสี โดยสีที่ปรากฏ ไดแก สีแดง ดํา ขาว 
สม และฟา

6
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6.1.3 ปลาทองสายพันธุเลห (Black telescope eyes goldfish 
หรือ Black Moor)

  ปลาทองสายพันธุเลหนี้ มีชื่อที่เรียกกันในประเทศวา ลักเลห 
สวนชาวญีปุ่นเรยีกวา คโุรเดะเมะคนิ (Kurodemekin) เปนปลาทองตาโปนทีม่ี
ลักษณะเดน คือ ลําตัวและครีบทุกครีบเปนสีดําหรือสีนาก ซึ่งสามารถจําแนก
ออกเปนสายพันธุยอยๆ ไดตามลักษณะลําตัว ลักษณะสี และลักษณะหาง 
เชน เลหกระโปรง เลหตุกตา เลหควาย และผีเสื้อ (หลังอูฐ) ดังตารางท่ี 9

สวนชาวญปปุนุเรยกวา คโุรเดะะเมะคน (Kurodeemmekin) เปนปลาทองตาโปนทม
ลักษณะเดน คคืืออ ลําตัวและครีบททุกครีบเปนสีดําหหรรือสีนาก ซึ่งสามารถจําแนก
ออกเปนสายพันธุยยอยๆ ไดตามลักกษษณะลําตัว ลักษษณณะสี และลักษณะหาง 
เชน เลหกระโปรง เลหตตุกตา เลหควาย แแลละผีเสื้อ (หลังอูฐฐ))  ดังตารางที่ 9

»ÅÒ·Í§μÒâ»¹ËŒÒÊÕ

»ÅÒ·Í§μÒâ»¹
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6.2 »ÅÒ·Í§ËÑÇÊÔ§Ë� Ṏ¹ 
 (Chinese lionhead)

ปลาทองหัวสิงหจีนนี้ สามารถเพาะพันธุไดครั้งแรกที่ประเทศจีน ดังนั้น
ประเทศไทยจึงเรียกวา ปลาทองหัวสิงหจีน (Chinese lionhead) สวนชาว
ตะวันตกเรียกปลาทองสายพันธุนี้วา Lionhead ซึ่งมีลักษณะเดนของปลา
สายพันธุนี้ คือ มีสวนหัวใหญกวาลําตัว และสวนหัวมีวุนขึ้นหนาแนนกวา
ปลาทองหัวสิงหสายพันธุอื่นๆ สวนหลังของปลาลาดโคงเล็กนอย แนวสันหลัง
ไมมคีรีบหลงัและมลีาํตวัยาวกวาปลาทองหวัสงิหสายพนัธุอืน่ๆ มคีรบีหางใหญ
และปลายหางลาดเสมอแนวเดียวกับสันหลัง เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวเฉลี่ย
ตั้งแตปากถึงโคนหางประมาณ 15 เซนติเมตร ในบางตัวก็มีขนาดใหญถึง 
25 เซนติเมตร โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 5-7 ป 

»ÅÒ·Í§ËÑÇÊÔ§Ë� Ṏ¹
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6.3 »ÅÒ·Í§ËÑÇÊÔ§Ë�μÒ¡ÅÑº 
 (Celestial goldfish)

ปลาทองสายพันธุหัวสิงหตากลับนี้เปนปลาท่ีมีตนกําเนิด
อยูในประเทศจนี ดงันัน้ชาวจนีจงึเรยีกวา โชเตนกนั (Chotengan) 
ซึ่งมีความหมายวา ปลาตาดูฟาดูดาว หรือตามุงสวรรค ชาวญี่ปุน
เรียกช่ือปลาสายพันธุนี้วา เดะเมะรันชู (Demeranchu) อีกทั้ง
ลักษณะเดนของปลาสายพันธุ นี้ คือ ตาหงายกลับข้ึนขางบน 
ผิดจากปลาทองสายพันธุอื่นๆ มีตาใหญสดใสทั้งสองขาง สวนหัว
ไมมีวุนหรือจะมีเคลือบเพียงเล็กนอย มีลําตัวยาว หลังตรงหรือ
โคงลาดเล็กนอย สวนครีบหางยาวและไมมีครีบหลัง 
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6.4 »ÅÒ·Í§ÊÔ§Ë�μÒÅÙ¡â»†§ 
 (Bubble eyes goldfish)

ปลาทองสิงหตาลูกโปงมีถิ่นกําเนิดดั้งเดิมอยูในประเทศจีน 
ซึง่มลีกัษณะเดนทีส่งัเกตไดงาย คอื เบาตาของปลาทองสายพนัธุนี้

มีถุงนํ้าขนาดใหญดูคลายมีลูกโปงติดอยูที่บริเวณใตตา จึงเปน
ที่มาของชื่อ สิงหตาลูกโปง ชาวญี่ปุ นเรียกวา ซุอิโฮกัน 

(Suihogan) มีถุงน้ําใตตา โดยปกติจะโปรงแสงและ
มีขนาดเสมอกัน อีกทั้งปลาทองสายพันธุนี้บริเวณ
สวนหัวจะไมมีวุน หรือมีเคลือบบางเพียงเล็กนอย 

ในสวนของครีบหางยาวและไมมีครีบหลัง

Ò·Í§ÊÔ§Ë
(Bubble ey

ปลาทองสิงห
ซึง่มลีกัษณะเดนท่ีสงั

มีถุงนํ้าขนาดใหญ
ที่มาของช่ือ สิง

(Suihogan) มี
มีขนาดเสมอก
สวนหัวจะไมมีว

ในสวนของครีบ
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6.5 »ÅÒ·Í§à¡Åç´á¡ŒÇ (Pearl scale goldfish)

ปลาทองพันธุเกล็ดแกวเปนปลาทองที่มีลักษณะเดน คือ ลําตัว
มลีกัษณะปอมส้ัน โดยสวนใหญจะมีลาํตัวอวนกลม และมีลกัษณะท่ีแตกตาง
ไปจากปลาทองสายพันธุอื่นๆ คือ มีเกล็ดหนานูนข้ึนมาจนเห็นเปนตุม 
โดยปลาที่มีลักษณะที่ดีนั้นเกล็ดควรเรียงเปนระเบียบ ในบริเวณสวนหัว
อาจมวีุนหรอืไมมกีไ็ด ซึง่ประเทศไทยมีชือ่เสยีงในฐานะท่ีสามารถเพาะพันธุ
ปลาเกล็ดแกวหนาหนูไดเปนคร้ังแรก อีกทั้งยังเปนท่ีรูจักและยอมรับกัน
ทั่วโลกวาปลาทองสายพันธุนี้เปนปลาทองที่แตกตางจากสายพันธุอื่น 
และมีสวนหัวเล็กแหลม รวมท้ังลําตัวอวนกลม ประกอบกับเกล็ดที่มี
ลักษณะเฉพาะ ทําใหดูเหมือนลูกกอลฟที่สามารถเคลื่อนไหวอยูใตนํ้า 

ปลาทองเกล็ดแกวที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยมี 3 สายพันธุ ไดแก 
เกล็ดแกวหนาหนู เกล็ดแกวหัววุน และเกล็ดแกวหัวมงกุฎ 
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ปลาทองเปนปลาสวยงามท่ีมลีกัษณะ
แปลกไปจากปลาสวยงามชนดิอืน่ๆ อกีทัง้มี
สีสันสดใสสวยงามและมีความหลากหลาย
ทางสายพันธุ นิยมเลี้ยงกันอยางกวางขวาง
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งในการจัด
ประกวดแขงขันปลาทองแตละครั้งมักพบ
ปญหาเกณฑการพจิารณาลกัษณะปลาและ
เกณฑการตดัสนิยงัไมเดนชดั กรมประมงจึง
มีนโยบายท่ีจะหาทางแกไขปญหาในเร่ืองน้ี 
โดยมอบหมายให สถาบันวิจัยสัตว นํ้ า
สวยงามและพรรณไมนํ้า เชิญผูเช่ียวชาญ 
ผูมีประสบการณเรื่องปลาทอง และคณะ
กรรมการตัดสินปลาทอง รวมพิจารณา
แกไขและปรับปรุงเกณฑการตัดสนิปลาทอง 
เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาของสายพันธุ 
สําหรับเกณฑการตัดสินการประกวด
ปลาทอง ที่ไดรับการยอมรับจากมติประชุม 
ฉบบัปจจบุนั คอื ฉบบัปรับปรุงป พ.ศ.2558 
มีดังตอไปน้ี

à¡³±�¡ÒÃμ Ñ´ÊÔ¹
¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´»ÅÒ·Í§ 
ã¹»ÃÐà·Èä·Â
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การพิจารณารับปลาทองเขาประกวด 
มีหลักเกณฑพิจารณาดังนี้

1. ลักษณะตรงตามสายพันธุที่กําหนด
2. ขนาดถูกตองตามที่กําหนด
3. ลักษณะสมบูรณ สัดสวนดี ไมพิการ
4. ไมเปนโรค

ลักษณะปลาที่ไมสมบูรณ มีดังนี้
1. หลังไมสวย ลําตัวโคงเปนคลื่น
2. วุนนอย
3. ครีบพับ
4. กานครีบไมสมบูรณ
5. ไมสามารถทรงตัวไดตามปกติ
6. ความไมสมสวนตางๆ

ลักษณะปลาพิการ มีดังนี้
1. หลงัคด
2. ครีบคด
3. ตัดแตงครีบหรือวุน
4. วุนแตก 

FISH
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ภาพท่ี 7 ลักษณะปลาที่ไมสมบูรณ (ตัวอยาง)

หลังไมสวย ลําตัวโคงเปนคลื่น

ความไมสมสวนตางๆ

ครีบพับ กานครีบไมสมบูรณ

ลําตัวดานซายและขวาไมเสมอกัน

ลําตัวไมเทากัน

ขอหางเวา

ขอหางพับ

ครีบหางไมเรียบ ครีบหางแตก ครีบหางซอน

ครีบหางไมเทากัน ครีบหางไมแยก

ขอหางผิดปกติ
ครีบหางไมเทากัน ครีบหางแผกวางเกินไป

ขอหางยาวผิดปกติ

ครีบหางไมตรง

กระพุงแกมอา ลําตัวบิดงอ ปากเบี้ยว ลําตัวไมเทากัน ขอหางเบี้ยว
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ลักษณะ หัวสิงหญี่ปุน หัวสิงหจีน หัวสิงหสยาม
(สิงหตามิดดํา)

หัว และ
นัยนตา

• มีวุนครบท้ัง 3 สวน คือ 
สวนบนของหัว กระพุงแกม 
และบริเวณเหนือริมฝปาก 

• วุนสวนบนของหัวไมแตก
ละเอียดจนเกินไป 
จับเปนกอน ดูสมสวน

• บริเวณกระพุงแกม 
วุนเรียงตัวกันแนนไมแตก
ละเอียดจนเกินไป สวนบน
เหนือตาไมมีวุนนูนสูง

• วุนบริเวณเหนือริมฝปาก
มีลักษณะคลายเขี้ยวและ
วุนใตคางไมมากจนเกินไป

• วุนไมปดตาจนมิด 
(ยกเวนปลาท่ีมีขนาด 
5 นิ้วขึ้นไป) ตาสดใส

• หัววุนมีขนาดใหญกวา
ลําตัว ลักษณะวุน
เปนเม็ดเล็กหรือใหญ
ขนาดสมํ่าเสมอ

• วุนไมปดตาจนมดิ ตาสดใส

• วุนมีทั้งแบบสิงหจีน
และสิงหญี่ปุน หรือวุน
เปนหลืบคลายมันสมอง

• วุนตองปดตาจนมิด

ลําตัว • ไมมีครีบหลัง 
• สวนหลังโคงมนสมสวน
• เมือ่มองจากดานบน 

ลาํตวัหนาไมคดงอ ดูสมสวน
• เกล็ดเปนเงางาม เรียงเปน

ระเบียบ 
(ยกเวนปลาท่ีมีเกล็ด
ขนาดใหญ/ปลาหนัง 
เกล็ดไมจําเปนตองเรียงเปน
ระเบียบ)

• ไมมีครีบหลัง หลังตรง
หรือลาดโคงเล็กนอย

• ลําตัวหนา ไมคดงอ
• เกล็ดเปนเงางาม เรียงเปน

ระเบียบ
(ยกเวนปลาท่ีมีเกล็ด
ขนาดใหญ/ปลาหนัง 
เกล็ดไมจําเปนตองเรียง
เปนระเบียบ) 

• ไมมีครีบหลัง 
• สวนหลังโคงมนสมสวน
• เมื่อมองจากดานบน 

ลําตัวหนา ไมคดงอ สมสวน
• เกล็ดเปนเงางาม เรียงเปน

ระเบียบ 
(ยกเวนปลาที่มีเกล็ด
ขนาดใหญ/ปลาหนัง 
เกล็ดไมจําเปนตองเรียง
เปนระเบียบ)

ตารางที่ 1 ลักษณะเดนของปลาทองสายพันธุ

ËÑÇÊÔ§Ë� (Lionhead)
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หัวสิงหลูกผสม หัวสิงหตากลับ หัวสิงหตาลูกโปง

• ลักษณะวุนใสเปนเม็ดเล็ก 
หรือวุนเปนหลืบคลาย
มันสมอง

• วุนไมปดตาจนมิด 
(ยกเวนปลาที่มีขนาด 5 นิ้ว
ขึ้นไป) ตาสดใส

• วุนที่ดีควรจะมีลักษณะใส
สะอาด

• บริเวณกระพุงแกม 
วุนเรียงตัวกันแนนไมแตก
ละเอียดจนเกินไป สวนบน
เหนือตามีวุนนูนสูง

• หัวไมมีวุน หรือ
มีเคลือบวุนเล็กนอย

• ตาใหญสดใส ตาท้ัง 
2 ขางเสมอกัน และหงาย
แหงนมองทองฟาเสมอ

• หัวไมมีวุนหรือ
เคลือบวุนเล็กนอย

• มีถุงนํ้าใตตาคลายลูกโปง
และถุงนํ้าโปรงแสง

• ตาและถุงนํ้าใตตา
ทั้ง 2 ขางเสมอกัน

• ไมมีครีบหลัง 
• สวนหลังโคงมนสมสวน
• มองจากดานบนลําตัวหนา

ไมคดงอ สมสวน
• เกล็ดเปนเงางาม

เรียงเปนระเบียบ
(ยกเวนปลาที่มีเกล็ด
ขนาดใหญ/ปลาหนัง 
เกล็ดไมจําเปนตองเรียง
เปนระเบียบ)

• ไมมีครีบหลัง 
• สวนลําตัวยาวหลังตรงหรือ

โคงลาดเล็กนอย
• เกล็ดเปนเงางาม 

เรียงเปนระเบียบ
(ยกเวนปลาท่ีมีเกล็ด
ขนาดใหญ/ปลาหนัง 
เกล็ดไมจําเปนตองเรียง
เปนระเบียบ)

• ลําตัวยาว 
• สวนหลังตรงหรือโคงลาด

เล็กนอย
• เกล็ดเปนเงางาม

เรียงเปนระเบียบ
(ยกเวนปลาที่มีเกล็ด
ขนาดใหญ/ปลาหนัง
เกล็ดไมจําเปนตองเรียง
เปนระเบียบ)

จาํเปนตองเรียงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
บียบ)
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ลักษณะ สิงหญี่ปุน สิงหลูกผสม
และสิงหสยาม

สิงหจีน สิงห
ตากลับและสิงหตา

ลูกโปง
ภาพรวม 40 คะแนน 32 คะแนน

หัวและนัยนตา 10 คะแนน 18 คะแนน

เสนหลังและลําตัว 10 คะแนน -

ครีบหาง 10 คะแนน 18 คะแนน

สีและเกล็ด 10 คะแนน 18 คะแนน

การทรงตัวและการวายนํ้า 10 คะแนน 5 คะแนน

ครีบทวาร 5 คะแนน 5 คะแนน

ครีบอื่นๆ 5 คะแนน 4 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน 100 คะแนน

μÒÃÒ§·Õè 2 ¤Ðá¹¹ÊíÒËÃÑº»ÅÒ·Í§ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�ËÑÇÊÔ§Ë�

ลักษณะ หัวสิงหญี่ปุน หัวสิงหจีน หัวสิงหสยาม
(สิงหตามิดดํา)

ครีบหาง • ครีบหางสั้นตั้งตอกับลําตัว
เปนมุมแหลมประมาณ 
45 องศา

• ครีบหางหนา 
อาจมี 3 หรือ 4 แฉก

• ครีบหางแผกวาง

• ครีบหางใหญ
• หางลาด ปลายหาง

เสมอแนวเดียวกับสันหลัง

• ครีบหางสั้นตั้งตอกับ
ลําตัวเปนมุมแหลมประมาณ 
45 องศา

• ครีบหางหนา 
อาจมี 3 หรือ 4 แฉก

สี และ
ลวดลาย

• มีทุกสี
• ลวดลายสวยสะดุดตา

• มีทุกสี • สีดําปลอด เปนเงาสดใส

รูปทรงและ
การทรงตัว

• ซายและขวาเสมอกัน
• การวายนํ้าและการทรงตัวดี
• ขณะหยุดนิ่งลําตัวทํามุมกับ

พื้นตูไมเกิน 45 องศา

• ซายและขวาเสมอกัน
• การวายนํา้และการทรงตัวดี

• ซายและขวาเสมอกัน
• การวายน้ําและการทรงตัวดี
• ขณะหยุดนิ่งลําตัวทํามุมกับ

พื้นตูไมเกิน 45 องศา

ครีบทวาร 
หรอืครบีกน

• ครีบคูที่เสมอ หรือครีบเด่ียว
ตรงกลางที่ขึ้นตามธรรมชาติ

• ครบีคูทีเ่สมอ หรือครบีเดีย่ว
ตรงกลางท่ีขึน้ตามธรรมชาติ

• ครีบคูที่เสมอ หรือครีบเดี่ยว
ตรงกลางที่ขึ้นตามธรรมชาติ

ครบีอืน่ๆ • ครีบคูเสมอกัน 
ทั้งซายและขวา

• ครีบคูเสมอกันทั้งซาย
และขวา

• ครีบคูเสมอกันทั้งซาย
และขวา
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หัวสิงหลูกผสม หัวสิงหตากลับ หัวสิงหตาลูกโปง

• ครีบหางสั้นตั้งตอกับลําตัว
เปนมุมแหลมประมาณ 
45 องศา

• ครีบหางหนา 
อาจมี 3 หรือ 4 แฉก

• ครีบหางยาว
• หางลาด ปลายหางเสมอ

แนวเดียวกับสันหลังหรือ
สูงกวา

• ครีบหางยาว
• หางลาด ปลายหางเสมอ

แนวเดียวกับสันหลังหรือ
สูงกวา

• มีทุกสี
• ลวดลายสวยสะดุดตา

• มีทุกสี
• ลวดลายสวยสะดุดตา

• มีทุกสี
• ลวดลายสวยสะดุดตา

• ซายและขวาเสมอกัน
• การวายนํ้าและการทรงตัวดี
• ขณะหยุดนิ่งลําตัวทํามุมกับ

พ้ืนตูไมเกิน 45 องศา

• ซายและขวาเสมอกัน
• การวายนํ้าและการทรงตัวดี
• ขณะหยุดนิ่งลําตัวทํามุมกับ

พื้นตูไมเกิน 45 องศา

• ซายและขวาเสมอกัน
• การวายน้ําและการทรงตัวดี
• ขณะหยุดนิ่งลําตัวทํามุม

กับพื้นตูไมเกิน 45 องศา

• ครบีคูทีเ่สมอ หรอืครบีเดีย่ว 
ตรงกลางท่ีขึน้ตามธรรมชาติ

• ครบีคูทีเ่สมอ หรอืครบีเดีย่ว
ตรงกลางท่ีขึน้ตามธรรมชาติ

• ครบีคูทีเ่สมอ หรอืครบีเดีย่ว
ตรงกลางท่ีขึน้ตามธรรมชาติ

• ครีบคูเสมอกันทั้งซาย
และขวา

• ครีบคูเสมอกันทั้งซาย
และขวา

• ครีบคูเสมอกันทั้งซาย
และขวา

ู
ขวา

ู
และขวา

ู
และขวา
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ตารางที่ 3 ลักษณะเดนของปลาทองสายพันธุ

ÍÍÃÑ¹´Ò (Oranda)
ลักษณะ ออรันดาหัววุน ออรันดาหัวแดง

หัว • วุนมาก มองจากดานบนเห็นเปน
กอนกลมหรือเหลี่ยม  

• วุนที่ดีควรมีลักษณะใสสะอาด

• วุนบนหัวเปนกอนกลมสีแดง 
เหมือนหมวก

• วุนบริเวณขางแกมและใตคางไมมี
หรือมีบางเล็กนอย

ลําตัว รูปทรง 
และเกล็ด

• มองจากดานขาง  ลาํตวักวาง สมสวน
• เกล็ดเรียงเปนระเบียบสม่ําเสมอ 

มีความเงาสดใส (ยกเวนปลาท่ีมี
เกล็ดใหญ/ปลาหนังไมจําเปน
ตองเรียงเปนระเบียบ)

• มองจากดานขางลําตัวไมสั้นจนเกินไป
• เกล็ดเรียงเปนระเบียบสมํ่าเสมอ 

มีความเงาสดใส (ยกเวนปลาที่มี
เกล็ดใหญ/ปลาหนังไมจําเปน
ตองเรียงเปนระเบียบ)

ครีบหาง • ครีบหางมีความยาวไมตํ่ากวา ⅓ เทา
ของความยาวลําตัวและทํามุม
ไมมากกวา 100 องศา กบัแนวสันหลงั 
(ความยาวลําตัว วัดจากสวนหนาสุด
ของหัว ถึงมุมโคนหาง)

• ครีบหางมคีวามยาวไมต่ํากวา ⅓ เทา
ของความยาวลําตวัและทาํมมุ
ไมมากกวา 100 องศา กบัแนวสนัหลงั 
(ความยาวลําตวั วดัจากสวนหนาสดุ
ของหวั ถงึมมุโคนหาง)

สี และลวดลาย • มีทุกสี
• ลวดลายสวยสะดุดตา

• ลําตัวสีขาว วุนบนหัวสีแดงเขม

ครีบหลัง • ครีบหลังตั้งตรง ไมคดงอ • ครีบหลังตั้งตรง ไมคดงอ

ครีบทวาร หรือ
ครีบกน

• ครีบคูที่เสมอหรือครีบเดี่ยวตรงกลาง
ที่ขึ้นตามธรรมชาติ

• ครีบคูที่เสมอหรือครีบเดี่ยวตรงกลาง
ที่ขึ้นตามธรรมชาติ

การทรงตัว 
และการวายนํ้า

• ขณะวายนํ้าสามารถทรงตัวไดดี
• ขณะหยุดนิ่งลําตัวทํามุมกับพื้นตู

ไมเกิน 45 องศา

• ขณะวายนํ้าสามารถทรงตัวไดดี
• ขณะหยุดนิ่งลําตัวทํามุมกับพื้นตู

ไมเกิน 45 องศา

ครีบอื่นๆ • ครีบคูเสมอกัน ไมพับ • ครีบคูเสมอกัน ไมพับ
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ออรันดาหาสี ออรันดาหางพวง (ธรรมดา)
• วุนมากขนาดสม่ําเสมอ • วุนนอยหรือไมมีวุน

• มองจากดานขางลําตัวกวาง สมสวน
• เกล็ดเรียงเปนระเบียบสมํ่าเสมอ

มีความเงาสดใส (ยกเวนปลาที่มี
เกล็ดใหญ/ปลาหนังไมจําเปนตอง
เรียงเปนระเบียบ)

• ลําตัวคอนขางยาว

• ครีบหางมีความยาวไมตํ่ากวา ⅓ เทา
ของความยาวลําตัวและทํามุม
ไมมากกวา 100 องศา กบัแนวสันหลัง 
(ความยาวลําตัว วัดจากสวนหนาสุด
ของหวั ถึงมุมโคนหาง)

• หางยาวเปนพวง

• มีครบทั้ง 5 สี (ฟา, ดํา, แดง, ขาว, 
สม)  สีกระจายสมํ่าเสมอ

• มีทุกสี

• ครีบหลังตั้งตรง ไมคดงอ • ครีบหลังยาวพล้ิว

• ครีบคูที่เสมอหรือครีบเดี่ยวตรงกลาง
ที่ขึ้นตามธรรมชาติ

• ครีบคูที่เสมอหรือครีบเดี่ยวตรงกลาง
ที่ขึ้นตามธรรมชาติ

• ขณะวายนํ้าสามารถทรงตัวไดดี
• ขณะหยุดนิ่งลําตัวทํามุมกับพื้นตู

ไมเกิน 45 องศา

• ขณะวายนํ้าสามารถทรงตัวไดดี

• ครีบคูเสมอกัน ไมพับ • ครีบคูเสมอกัน ไมพับ

พลิ้ว

มอหรือครีบเด่ียวตรงกลาง
มธรรมชาติ

วายนํ้าสามารถทรงตัวไดดี

ครีบคูเสมอกัน ไมพับบ

ÍÍ
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μÒÃÒ§·Õè 4 ¤Ðá¹¹ÊíÒËÃÑº»ÅÒ·Í§ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�

ÍÍÃÑ¹´Ò
ลักษณะ หัววุน และ 

หัวแดง
หาสี หางพวง

(ธรรมดา)
ภาพรวม 30 คะแนน 30 คะแนน -

หัว 10 คะแนน 10 คะแนน 5 คะแนน

ลําตัว รูปทรง 10 คะแนน 10 คะแนน 23 คะแนน

ครีบหลัง 10 คะแนน 10 คะแนน 12 คะแนน

ครีบหาง 10 คะแนน 10 คะแนน 26 คะแนน

สี และเกล็ด 10 คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน

การทรงตัวและการวายนํ้า 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน

ครีบทวาร 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

ครีบอื่นๆ 5 คะแนน 5 คะแนน 4 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน
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ลักษณะ ริวคินสีสมและขาว-แดง
หัวและตา หัวสั้น ปากแหลม ไมมีวุน  

ตาจะตองไมใหญกวาปกติ และไมปูดโปน

ลําตัว รูปทรง และเกล็ด มองดานขางลําตัวคอนขางกวาง สวนทองอวนกลม 

เกล็ดเรียงเปนระเบียบ เปนเงาสดใส ยกเวนปลาที่มี

เกล็ดขนาดใหญ/ปลาหนัง เกล็ดไมจําเปนตองเรียง

เปนระเบียบ

โหนกหลัง โหนกหลังสูงเทากับสวนโคงของหลังและทอง

ครีบหลัง ครีบหลังสูง ตั้งตรงไมคดงอ

ครีบหาง ครีบหาง 3 แฉก หรือ 4 แฉก กานครีบหางไมพับ 

ไมบิดงอ ความยาวของหางไมตํ่ากวา ½ ของ

ความยาวลําตัว และครีบหางตองทํามุมไมมากกวา 

90 องศา กับแนวสันหลัง ซาย-ขวาตองสมดุลกัน

สี และลวดลาย มีทุกสี ลวดลายสวยสะดุดตา

ครีบทวาร หรือครีบกน ครบีคูทีเ่สมอหรือครบีเดีย่วตรงกลางท่ีขึน้ตามธรรมชาติ

รูปทรง และการทรงตัว ซายและขวาเสมอกัน วายนํ้าทรงตัวดี

ครบีอ่ืนๆ ครีบคูเสมอกัน ไมพับ

μÒÃÒ§·Õè 5 ÅÑ¡É³Ðà ‹́¹¢Í§»ÅÒ·Í§ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�

หมายเหตุ: 1. ปลาริวคินที่ประกวดแบงปลาออกไดเปน 2 ประเภท
  1.1 ริวคินหางกลาง มีความยาวของหาง ½ เทาของความยาวลําตัว

  1.2 ริวคินหางยาว มีความยาวของหาง 1 เทาของความยาวลําตัว
 2. ปลาริวคินสวนหัวอาจจะมีสวนที่หนาขึ้นตามอายุ ไมถือวาเปนวุน 

 3. สําหรับปลาที่มีเกล็ดใหญ/ปลาหนังสีขาว-แดงเปนแตมตองสมดุล

ดูสวยงาม/การลอกสีของปลาใชวิธีการตัดคะแนนแตไมคัดปลาออก

ÃÔÇ¤Ô¹ (Ryukin) ÊÕÊŒÁáÅÐ¢ÒÇ-á´§
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ลักษณะ ริวคินหาสี
หัว หัวสั้น ปากแหลม ไมมีวุน

ลําตัว รูปทรง และเกล็ด มองดานขางลําตัวกวางนอยกวาริวคินสีสมและ

ขาว-แดง เล็กนอย สวนทองอวนกลมมองจาก

ดานหนาโหนกสูงนอยกวารวิคนิสสีมและขาว-แดง 

เกลด็เรียงไมเปนระเบยีบ แตเปนเงาสดใส

โหนกหลัง โหนกหลังสูงนอยกวาสวนโคงของหลังและทอง

ครีบหลัง ครีบหลังสูง ตั้งตรง ไมคดงอ

ครีบหาง ครีบหาง 3 แฉก หรือ 4 แฉก กานครีบหางไมพับ 

ไมบิดงอ ความยาวของหางไมตํ่ากวา ½ ของ

ความยาวลําตัว และครีบหางตองทํามุมไมมากกวา 

90 องศา กับแนวสันหลัง ซาย-ขวาตองสมดุลกัน

สี สีเขม มีครบหาสี  (ฟา แดง ดํา ขาว และสม) 

ครีบทวาร หรือครีบกน ครีบคูที่เสมอหรือครีบเดี่ยวตรงกลางที่ขึ้นตาม

ธรรมชาติ ครีบเด่ียวจะตองงอกจากก่ึงกลางของ

ลําตัว

รูปทรง และการทรงตัว ซายและขวาเสมอกัน

การวายน้ําและการทรงตัวดี
ขณะหยุดน่ิงลําตัวทํามุมกับพื้นตูไมเกิน 45 องศา

ครีบอื่นๆ ครีบคูเสมอกัน สมบูรณไมพับและไมบิดงอ

μÒÃÒ§·Õè 6 ÅÑ¡É³Ðà ‹́¹¢Í§»ÅÒ·Í§ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�

หมายเหตุ: ปลาริวคินสวนหัวอาจจะมีสวนที่หนาขึ้นตามอายุไมถือวาเปนวุน

ÃÔÇ¤Ô¹ËŒÒÊÕ (Calico)
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ลักษณะ ริวคินสีสมและขาว-แดง
ภาพรวม 20 คะแนน

โหนกหลัง 15 คะแนน

หัว 10 คะแนน

ลําตัว รูปทรง 10 คะแนน

ครีบหลัง 10 คะแนน

ครีบหาง 10 คะแนน

สี และเกล็ด 10 คะแนน

การทรงตัว และการวายนํ้า 10 คะแนน

ครีบทวาร และครีบอื่นๆ 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน

ลักษณะ ริวคินหาสี
ภาพรวม 20 คะแนน

โหนกหลัง 10 คะแนน

หัว 10 คะแนน

ลําตัว รูปทรง 10 คะแนน

ครีบหลัง 10 คะแนน

ครีบหาง 10 คะแนน

สี และเกล็ด 15 คะแนน

การทรงตัว และการวายนํ้า 10 คะแนน

ครีบทวาร และครีบอื่นๆ 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน

μÒÃÒ§·Õè 7 ¤Ðá¹¹ÊíÒËÃÑº»ÅÒ·Í§ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�

μÒÃÒ§·Õè 8 ¤Ðá¹¹ÊíÒËÃÑº»ÅÒ·Í§ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�

ÃÔÇ¤Ô¹ÊÕÊŒÁáÅÐ¢ÒÇ-á´§

ÃÔÇ¤Ô¹ËŒÒÊÕ
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ตารางที่ 9 ลักษณะเดนของปลาทองสายพันธุ
μÒâ»¹ (Telescope eyes goldfish) ËÃ×Í àÅ‹Ë � (Black Moor)

ลักษณะ เลหกระโปรง เลหตุกตา ตาโปนหาสี
นัยนตา ตามีขนาดใหญเสมอกัน 

ตาโปนออกนอกเบาตา
มองไปดานหนาหรือ
ดานขางเสมอกัน

ตามีขนาดใหญเสมอกัน 
ตาโปนออกนอกเบาตามองไป
ดานหนาหรือดานขางเสมอกัน

ตามีขนาดใหญเสมอกัน 
ตาโปนออกนอกเบาตา
มองไปดานหนาหรือ
ดานขางเสมอกัน

ลําตัว กลมสั้น กลมสั้น กลมสั้น

ครีบหลัง ตั้งตรงสูง ไมพับ ตั้งตรงสูง ไมพับ ตั้งตรงสูง ไมพับ

ครีบหาง หางยาวคลายกระโปรงสุม หาง 3 หรือ 4 แฉก และเวาลึก
คอนขางหนายาวปานกลาง 
หางไมตก

หาง 3 หรือ 4 แฉก 
และเวาลึก

สี ดําสนิท ดําสนิท หาสี (ฟา, แดง, ดํา, 
ขาว, สม)

รูปทรง และ
การทรงตัว

เวลาหยุดจะนิ่งสนิท
วายนํ้าทรงตัวไดดี

ไมหยุดนิ่งเปนเวลานาน 
วายนํ้าทรงตัวไดดี

การทรงตัวดี

ครีบทวาร
หรือครีบกน

ครีบคูที่เสมอหรือครีบเด่ียว
ตรงกลางท่ีขึ้นตามธรรมชาติ

ครีบคูที่เสมอหรือครีบเดี่ยว
ตรงกลางท่ีขึ้นตามธรรมชาติ

ครีบคูที่เสมอหรือ
ครีบเดี่ยวตรงกลาง
ที่ขึ้นตามธรรมชาติ

ครีบอื่นๆ ครีบคูยาวเสมอกัน ไมพับ ครีบคูยาวเสมอกัน ไมพับ ครีบคูยาวเสมอกัน
ไมพับ
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ตาโปนญี่ปุน เลหควาย ผีเสื้อ (หลังอูฐ)
ตามีขนาดใหญเสมอกัน 
ตาโปนออกนอกเบาตา
มองไปดานหนาหรือ
ดานขางเสมอกัน

ตามีขนาดใหญเสมอกัน 
ตาโปนออกนอกเบาตา
มองไปดานหนาหรือ
ดานขางเสมอกัน

ตามีขนาดใหญเสมอกัน 
ตาโปนออกนอกเบาตา
มองไปดานหนาหรือ
ดานขางเสมอกัน

กลมสั้น ขนาดใหญ คอนขางยาว กลมส้ัน หลังยกสูง
ทองอวนกลม

ตั้งตรงสูง ไมพับ ตั้งตรงสูง ไมพับ ตั้งตรงสูง ไมพับ

หาง 3 หรือ 4 แฉก 
และเวาลึก

หางยาวเปนพวง หาง 3 หรือ 4 แฉกสั้น
บานออกคลายผีเสื้อ

ขาวแดง, ขาวสม, สมหรือ
ขาวดํา

ดําหรือนาก ดําหรือนาก

การทรงตัวดี การทรงตัวดี การทรงตัวดี

ครีบคูที่เสมอหรือครีบเดี่ยว
ตรงกลางที่ขึ้นตามธรรมชาติ

ครีบคูที่เสมอหรือ
ครีบเดี่ยวตรงกลาง
ที่ขึ้นตามธรรมชาติ

ครีบคูที่เสมอหรือ
ครีบเดี่ยวตรงกลาง
ที่ขึ้นตามธรรมชาติ

ครีบคูยาวเสมอกัน ไมพับ ครีบคูยาวเสมอกัน ไมพับ ครีบคูยาวเสมอกัน ไมพับ ËÃ
×Í

การทรงตวด

ว
ชาติ

ครีบคูที่เสมอหรือ
ครีบเด่ียวตรงกลาง
ที่ขึ้นตามธรรมชาติ

ครีบคูที่เสมอหร
ครีบเด่ียวตรงกลาง
ที่ข้ึนตามธรรมชาติ

มพับ ครีบคูยาวเสมอกัน ไมพับ ครีบคูยาวเสมอกัน ไมพับ
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ลักษณะ ตาโปน หรือเลห
นัยนตา 18 คะแนน
ลําตัว 18 คะแนน
ครีบหลัง 14 คะแนน
ครีบหาง 18 คะแนน
สี 18 คะแนน
รูปทรง และการทรงตัว 5 คะแนน
ครีบทวาร หรือครีบกน 5 คะแนน
ครีบอื่นๆ 4 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน

μÒÃÒ§·Õè 10 ¤Ðá¹¹ÊíÒËÃÑº»ÅÒ·Í§ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�

μÒâ»¹ ËÃ×ÍàÅ‹Ë �
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ตารางที่ 11 ลักษณะเดนของปลาทองสายพันธุ
à¡Åç´á¡ŒÇ (Pearl scale goldfish)
ลักษณะ เกล็ดแกวหนาหนู เกล็ดแกวหัววุน เกล็ดแกวหัวมงกุฎ

หัว • ปากแหลม หนาส้ัน 
ไมมีวุน

• มีวุน • มีวุนเปนกอนกลมเดียว

เกล็ด • เกล็ดพองโต 
ขนาดสม่ําเสมอ 

• เกล็ดเรียงเปนระเบียบ
กระจายท่ัวตัว

• เกล็ดพองโต เรียง
ไลขนาดเปนระเบียบ

• เกล็ดบริเวณกลางลําตัว
ขนาดใหญกวาสวนหัว 
สวนทาย หลังและทอง

• เกล็ดพองโต เรียง
ไลขนาดเปนระเบียบ

• เกล็ดบริเวณกลางลําตัว
ขนาดใหญกวาสวนหัว 
สวนทาย หลังและทอง

ลําตัว • มองจากดานบนลําตัว
กลมสั้น 

• หวัทายแหลม ทองอมูเปง

• หลังตรง ทองอูมเปง • หลังตรง ทองอูมเปง

สี • มีทุกสี • มีทุกสี • มีทุกสี

ครีบหลัง • ตั้งตรง • ตั้งตรง • ตั้งตรง

ครีบหาง • หางยาวปานกลาง
• ครีบหางมี 3 หรือ

 4 แฉก ไมพับ

• หางส้ัน 
• ครบีหางม ี3 หรอื 4 แฉก 

ไมพับ

• หางสั้น 
• ครีบหางม ี3 หรอื 4 แฉก 

ไมพับ

รูปทรง และ

การทรงตัว

• ซายและขวาเสมอกัน
• การทรงตัวดี

• ซายและขวาเสมอกัน
• การทรงตัวดี

• ซายและขวาเสมอกัน
• การทรงตัวดี

ครีบอื่นๆ • ครบีคูยาวเสมอกัน ไมพบั • ครบีคูยาวเสมอกัน ไมพบั • ครีบคูยาวเสมอกัน ไมพบั 
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ลักษณะ เกล็ดแกว
หัว 18 คะแนน
เกล็ด 18 คะแนน
ลําตัว 18 คะแนน
สี 18 คะแนน
ครีบหลัง 14 คะแนน
ครีบหาง 5 คะแนน
รูปทรง และการทรงตัว 5 คะแนน
ครีบอื่นๆ 4 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน

μÒÃÒ§·Õè 12 ¤Ðá¹¹ÊíÒËÃÑº»ÅÒ·Í§ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø� à¡Åç´á¡ŒÇ
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การประกวดปลาทองท่ีเปนงานใหญระดับประเทศ ในปจจุบัน ไดแก
• “งานประมงนอมเกลาฯ” (จัดโดยกรมประมง ชวงเดือนกรกฎาคม ของทุกป)
• “งานประมงนอมใจไทยท่ัวหลา” (จัดโดยชมรมผูนิยมปลาสวยงามประเทศไทย 
   และศูนยการคาเดอะมอลล สาขาบางกะป ชวงเดือนมีนาคม ของทุกป)
• “งานวันปลาสวยงามแหงชาติ” (จัดโดยชมรมผูนิยมปลาสวยงามประเทศไทย 
   และศูนยการคาเดอะมอลล สาขางามวงศวาน ชวงเดือนตุลาคม ของทุกป)
• “งานมหกรรมสัตวเลี้ยงแหงประเทศไทย” (จัดโดยคณะกรรมการการจัดงานมหกรรม

สตัวเลีย้งแหงประเทศไทย, ชมรมผูนยิมปลาสวยงามประเทศไทย และกรมประมง ชวงเดือน
ธันวาคมของทุกป เดิมจัดที่จังหวัดนครปฐม ปจจุบันกําลังยายไปจัดที่จังหวัดราชบุรี) 

การประกวดปลาทองท่ีเปนงานใหญระดับภูมิภาค ไดแก
• “งานวันปลาสวยงามภาคอีสาน” (จัดโดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดขอนแกน 

กรมประมง)
• “งานปลาสวยงามราชบุรี” (จัดโดยสํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี  กรมประมง)

การประกวดปลาทองที่เปนงานใหญระดับประเทศในปจจุบัน แบงประเภทการประกวด 
ดังนี้
1.  สิงหญี่ปุน  ขนาดไมเกิน 3  นิ้ว  
2.  สิงหญี่ปุน  ขนาด 3  นิ้ว ขึ้นไป
3.  สิงหลูกผสม  ขนาด 3  นิ้ว ขึ้นไป
4.  สิงหดําตามิด ขนาดไมเกิน 3  นิ้ว  
5.  สิงหดําตามิด ขนาด 3  นิ้ว ขึ้นไป
6.  ออรันดาหัววุน ขนาดไมเกิน 3  นิ้ว  
7.  ออรันดาหัววุน ขนาด 3  นิ้ว ขึ้นไป
8.  ริวคิน  ขนาดไมเกิน 2.5 นิ้ว  
9.  ริวคิน  ขนาด 2.5  นิ้ว ขึ้นไป
10. ปลาทองรวมทุกสายพันธุ ไมจํากัดขนาด เชน สิงหตาลูกโปง สิงหตากลับ เลห (ตาโปน)       
 ออรันดาหมวกแดง (Red Cap) ออรันดา 5 ส ีเกล็ดแกวหนาหนู เกล็ดแกวหัววุน เปนตน

¡ÒÃ Ñ̈´»ÃÐàÀ·
ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´»ÅÒ·Í§ã¹»̃¨ Ø̈ºÑ¹

การประกวดปลาทอง
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ÃÇÁÀÒ¾»ÅÒ·Í§
ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�μ ‹Ò§æ

ปลาทอง สายพันธุ�สิงห�ญี่ปุ�นปลาทอง สายพันธุ�สิงห�ญี่ปุ�น

ปลาทอง สายพันธุ�สิงห�ญี่ปุ�น ขนาดเล็กไม�เกิน 3 น้ิวปลาทอง สายพันธุ�สิงห�ญี่ปุ�น ขนาดเล็กไม�เกิน 3 น้ิว
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ปลาทอง สายพันธุ�สิงห�ลูกผสมปลาทอง สายพันธุ�สิงห�ลูกผสม
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ปลาทอง สายพันธุ�สิงห�ลูกผสมปลาทอง สายพันธุ�สิงห�ลูกผสม
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ปลาทอง สายพันธุ�ริวคิน ขนาดเล็กปลาทอง สายพันธุ�ริวคิน ขนาดเล็ก
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ปลาทอง สายพันธุ�ริวคินปลาทอง สายพันธุ�ริวคิน
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ปลาทอง สายพันธุ�ออรันดาปลาทอง สายพันธุ�ออรันดา
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ปลาทอง สายพันธุ�ออรันดา ขนาดเล็กปลาทอง สายพันธุ�ออรันดา ขนาดเล็ก

ปลาทอง สายพันธุ�ออรันดา ปลาทอง สายพันธุ�ออรันดา 
Red capRed cap

ปลาทอง สายพันธุ�ออรันดาปลาทอง สายพันธุ�ออรันดา
หางสั้นหางสั้น
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ปลาทอง สายพันธุ�สิงห�ดําตามิดปลาทอง สายพันธุ�สิงห�ดําตามิด
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ปลาทอง สายพันธุ�สิงห�ตาลูกโป�ง ปลาทอง สายพันธุ�สิงห�ตาลูกโป�ง 
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ปลาทอง สายพันธุ�สิงห�ตาลูกโป�ง ปลาทอง สายพันธุ�สิงห�ตาลูกโป�ง 

ปลาทอง สายพันธุ�สิงห�ตาลูกโป�ง มีกระโดง (Open)ปลาทอง สายพันธุ�สิงห�ตาลูกโป�ง มีกระโดง (Open)
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ปลาทอง สายพันธุ�ตาโปนปลาทอง สายพันธุ�ตาโปน
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ปลาทอง สายพันธุ�ตาโปนปลาทอง สายพันธุ�ตาโปน
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ปลาทอง สายพันธุ�เกล็ดแก�วตาโปนปลาทอง สายพันธุ�เกล็ดแก�วตาโปน
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ปลาทอง สายพันธุ�เกล็ดแก�วหัววุ�นปลาทอง สายพันธุ�เกล็ดแก�วหัววุ�น

57



àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§
สจุนิต หนขูวัญ และอรุณ ีรอดลอย. 2553. เกณฑการตดัสนิการประกวดปลาทอง (ฉบบัปรบัปรงุ 

ป พ.ศ.2553). สถาบันวิจัยสัตวนํ้าสวยงามและพรรณไมนํ้า สํานักวิจัยและพัฒนาประมง
นํ้าจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 45 หนา

วาตานาเบะ โยชิโอะ. 2557. ปลาทอง 100 ชนิด. สํานักพิมพฮาโล. ญี่ปุน.
อิชิกาวา ชูเช. 2539. แคทตาล็อกปลาทองและปลารันช.ู สํานักพิมพเชบิโต. ญี่ปุน.

58





สถาบันวิจัยสัตวนํ้าสวยงามและพรรณไมนํ้า
กองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ปลาทองปลาทอง
ในประเทศไทยในประเทศไทย
Goldfish variety standards and judging criteria in Thailand
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