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ระริก ระร้ี เหมือนปลากระดี่ไดน้ํา  (ตอน 1) 
 

พรพรรณ  พุมพวง 
กลุมงานวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุสัตวน้ําจืด 

 
เมื่อตอนสมัยยังเปนเด็ก เชื่อวาทุกทานคงเคยไดยินสํานวน “ระริก ระร้ี เหมือนปลากระดี่

ไดน้ํา” กันมาจนคุนหูดีแลว ซ่ึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหคําจํากัดความไววา “กระดี่ไดน้ํา” 
หมายถึงอาการแสดงความดีใจตื่นเตนจนเกินเหตุ และคนสมัยกอนไดใชสํานวนนี้ในความหมายในเชิง
กระทบกระเทียบวากลาวกัน โดยจะใชคอนขอดผูที่แสดงอาการกระโดดโลดเตน ดีใจจนออกนอกหนา วา
ทําตัวระริก ระร้ี เหมือนปลากระดี่ไดน้ํา 

แตทานเคยนึกสงสัยกันบางไหมวา ทําไมตองเปนปลากระดี่ จะเปนปลาชนิดอื่นไมได
หรือ ตรงนี้อาจตั้งเปนขอสังเกตไดวา ในอดีตประเทศไทยยังมีความอุดมสมบูรณมาก แมน้ํา ลําคลอง ใส
สะอาด เต็มไปดวยสัตวน้ํานานาชนิด และปลากระดี่ก็เปนปลาพื้นบานที่พบอยูชุกชุม ชอบอยูรวมกันเปน
ฝูง และสามารถพบเห็นไดในแหลงน้ําทั่วไปในทุกภาคของประเทศ  ดังนั้นที่คนโบราณใชปลากระดี่ใน
การเปรียบ จึงอาจเนื่องจากเมื่อถึงฤดูแลง น้ําในบอแหงขอด ปลานอยใหญพากันตายเกลื่อน แตถึงอยางไรก็
ยังคงมีปลากระดี่เหลืออยูในบอ แมจะตากแดดจนเกล็ดแหงนอนรอแรรอความตาย แตพอฝนตกลงมาจน
น้ําทวมเจิ่งนองไปทั่ว ปลากระดี่เหลานั้นก็สามารถกระโดดโลดเตนวายน้ําเลนไดดวยอาการสดชื่นเบิกบาน
ใจ ก็เปนไปได 

และเหตุที่ทําใหปลากระดี่เหลานั้นสามารถทนอยูในสภาพบอที่มีน้ําแหงขอดได ก็เปน
เพราะวาปลากระดี่มีความพิเศษตางกับปลาชนิดอื่น ตรงที่มีอวัยวะชวยในการหายใจอยูในเหงือก ทําใหมัน
มีชีวิตอยูบนบกไดนานขึ้น หรือมีความทนทานตอการขาดออกซิเจนในน้ําไดดีขึ้น เรียกวา labyrinth organ 
ซ่ึงเปนสวนของเยื่อบุผิวที่เปลี่ยนสภาพมาทําหนาที่ชวยหายใจ มีลักษณะเปนแผนพับซอนทบกันไปมา อยู
บนกระดูกเหงือกอันที่ 1 และอยูภายในถุงที่มีความชื้นในโพรงเหนือหองเหงือก อวัยวะชวยหายใจชนิดนี้
สามารถพบไดในปลาวงศ Anabantidae เชน ปลาหมอไทย และวงศ Osphronemidae เชน ปลากระดี่  
ปลากัด และปลาสลิด เปนตน 

และไหนๆ ก็พูดถึงปลากระดี่มาตั้งแตตน งั้นเราก็มาทําความรูจักกับมันกันใหดีขึ้นอีก
หนอยดีกวา ปลากระดี่ที่จะไดกลาวถึงในตอนแรกนี้ เปนปลาในอันดับ Perciformes  วงศ Osphronemidae  
วงศยอย  Luciocephalinae  สกุล  Trichogaster  

โดยปลากระดี่ที่อยูในสกุล Trichogaster จะมีรูปรางแบนขาง ลําตัวคอนขางยาว หัวมี
ขนาดเล็ก ปากเล็กยืดหดได ปลายปากคอนขางแหลม ฟนบนขากรรไกรมีขนาดเล็ก จุดเริ่มตนของครีบหลัง
อยูหลังฐานของครีบหู  ครีบหลังสั้นกวาครีบกน มีครีบอกคูแรกเปนเสนยาวและใชเปนอวัยวะชวยในการ
สัมผัส  ครีบทองและครีบกนยาวเปนแถวเดียวกัน ไมมีเสนขางลําตัว มีพฤติกรรมชอบอยูรวมกันเปนฝูง 
อุปนิสัยกาวราวพอสมควร การผสมพันธุวางไขจะเกิดขึ้นในชวงฤดูฝน โดยปลาตัวผูจะใชน้ําลายผสมกับ



2 
 
อากาศสราง "หวอด" ใหติดกันเปนกลุมกอนเพื่อใชวางไข และตัวผูจะเปนผูดูแลรักษาไขและตัวออน แต
ในบางครั้งหวอดที่สรางอาจมีเศษหญา พืชน้ําหรือสาหรายผสมรวมดวย  การแพรกระจายของปลาในวงศนี้
พบทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  โดยมากอาศัยอยูในแหลงน้ํานิ่ง หนอง บึง แมน้ํา และแหลง
น้ําอื่นๆ เปนปลาที่มีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมไดมาก มีขนาดเมื่อโตเต็มที่
ประมาณ 15 เซนติเมตร  สวนใหญเปนปลาเศรษฐกิจที่นิยมนํามาบริโภค และนิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงาม 
อีกดวย 

ปลากระดี่ในสกุล Trichogaster พบทั้งสิ้น 4 ชนิด ไดแก ปลากระดี่มุก ปลากระดี่นาง  
ปลากระดี่หมอ และปลาสลิด 

 
1. ปลากระดี่มุก Trichogaster leeri (Bleeker, 1852)  

 
ปลากระดี่มุก (Dimond Gourami, Lourami Mosaic Gourami, Pearl Gourami) เปนปลาที่

มีลําตัวรูปไข และแบนขางมาก หลังยกสูงเล็กนอย ดานทายเรียวเล็ก หัว ตา และปากเล็ก ครีบอกเล็กมี
ลักษณะเปนกานครีบออนยาวเปนเสนร้ิว ครีบหลังมีฐานยาว ครีบหางมีปลายเวา และครีบกนมีขนาดใหญ 
ลําตัวมีสีน้ําตาลปนแดง มีลักษณะเดนคือ มีจุดกลมสีเงินมุกหรือเหลือบฟากระจายอยูทั่วลําตัว รวมทั้งครีบ
หลัง ครีบกน และครีบหางดวย ซ่ึงเปนที่มาของชื่อ "กระดี่มุก" ที่กลางลําตัวมีแถบสีดําพาดยาวจากปากผาน
ตาและยาวไปถึงโคนครีบหาง บริเวณทองและครีบกนมีสีสมสด หรือสีเหลือง มีขนาดเมื่อโตเต็มที่เฉลี่ย 
10-12 เซนติเมตร  

ปลากระดี่มุกมีพฤติกรรมชอบอาศัยอยูเปน
คูหรือกลุมเล็กๆ ในแหลงน้ําที่มีสภาพที่เปนกรด (pH ต่ํากวา 
7.0) เชน ในพื้นที่ลุม และในปาพรุ เปนตน กินแพลงกตอน
พืช และแพลงกตอนสัตวเปนอาหาร ปลากระดี่มุกเปนปลา
จําพวกปลากระดี่ที่พบในธรรมชาติไดนอยที่สุด โดยจะพบ
ในเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคใตตอนลางเทานั้น นิยมเลี้ยง
เปนปลาสวยงาม  

 
 

 
2. ปลากระดี่นาง Trichogaster microlepis (Günther, 1861) 

 
ปลากระดี่นาง กระดี่นางฟา หรือกระดี่ฝาย (Blue Gouramy, Moonlight Gourami, 

Moonbeam Gourami) มีลําตัวรูปไข และแบนขางมาก หลังยกสูงเล็กนอย ดานทายเรียวเล็ก หัว ตา และปาก

อางอิงรูปจาก http://th.wikipedia.org. 
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เล็ก ครีบอกเล็กมีลักษณะเปนรยางคยาวอยูใตทอง 1 คู ครีบหางเวาตื้นปลายมน ลําตัวมีสีเทา หรือสีเงินนวล
เหลือบดวยสีเขียวและสีฟาโดยไมมีลวดลายใดๆ เกล็ดบางเล็กละเอียด ขอบเกล็ดเปนจักรเชนเดียวกับ
เกล็ดปลาหมอ ครีบสีจางใส  บริเวณขอบมีสีเหลืองออน ปลาตัวผูบริเวณทองจะมีสีแสดสม มีขนาดเมื่อโต
เต็มที่ประมาณ 7-14 เซนติเมตร 

ปลากระดี่นางมีพฤติกรรมชอบอยู
รวมกันเปนฝูง  ปกติเปนปลาที่รักสงบ สามารถเลี้ยง
รวมกับปลาอื่นไดดี แตในฤดูผสมพันธุปลาตัวผูจะ
คอนขางกาวราว และจะกอหวอดที่มีเศษหญาหรือ
พืชไมชนิดตางๆ ปนอยูดวย  

การแพรกระจายของปลากระดี่นาง
สามารถพบไดทั่วไปตามแหลงน้ํา หนองบึง ลําหวย 
ซ่ึงมีพืชพรรณไมน้ําหนาแนน ในแหลงน้ําทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกของ
ไทย และยังพบไดในประเทศอื่นในภูมิภาคอินโดจีนอีกดวย กินแมลง แพลงกตอนสัตว และสิ่งมีชีวิตขนาด
เล็กเปนอาหาร เปนปลาที่นิยมนํามาบริโภค โดยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมบริโภคโดยปรุงสด 
หรือทําปลารา ปลาแหง นอกจากนี้ยังนํามาเลี้ยงเปนปลาสวยงามอีกดวย 

 
3. ปลากระดี่หมอ Trichogaster trichopterus (Pallas, 1770) 

 
ปลากระดี่หมอ หรือปลาสะลาริง (Three-spot Gourami) มีช่ือเรียกในภาษาอีสานวา 

กระเดิด ภาคเหนือเรียก สลาก หรือ สลาง  เปนปลาที่มีลําตัวแบนขางเล็กนอย สวนหลังยกสูงเล็กนอย 
สวนทายไมเรียวเล็ก หัว ตา และปากมีขนาดเล็กอยูปลายสุดของจะงอยปาก ครีบอกเล็ก มีลักษณะเปนเสน
ยาว ครีบหางเวาตื้น เกล็ดมีขนาดใหญ จัดเปนปลาที่มีสีและรูปรางสวยงามกวาปลากระดี่ชนิดอื่นโดยลําตัว
มีสีเทาอมฟาหรือสีคลํ้า มีร้ิวสีดําพาดขวางเฉียงเปนทางตลอดลําตัวรวมถึงบริเวณขางแกม ครีบกนมีจุดประ
สีสมหรือเหลือง ขอบครีบสีเหลือง ครีบอื่นสีใส ตัวผูจะมีสี
เขมจัดกวาตัวเมีย ครีบหลังของปลาตัวผูจะยาวจดโคนหาง 
สวนครีบหลังของตัวเมียจะสั้นกวา มีลักษณะพิเศษ คือ มีจุดสี
ดําขนาดใหญที่กลางลําตัว และที่โคนหางที่ละจุด จึงมีช่ือ
เรียกในภาษาอังกฤษวา "กระดี่สามจุด" ซ่ึงหมายถึง จุดดํา
สองจุดใหญที่ลําตัวและรวมนัยนตาดวยอีกหนึ่งจุด 

 
 

อางอิงรูปจาก http://th.wikipedia.org. 

อางอิงรูปจาก http://www.bloggang.com. 
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 ปลากระดี่หมอเปนปลาที่มีสีสันตางกันออกไปตามพันธุกรรมและถิ่นที่อยูอาศัย เชน ปลา
ที่พบในพื้นที่ภาคใตจะมีลําตัวสีฟาเขมกวาปลาที่พบในบริเวณอ่ืน แตปลาที่พบโดยทั่วไปมักมีลําตัวเปน 
สีน้ําตาลใส มีขนาดเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 8-10 เซนติเมตร พบขนาดใหญสุดคือ 15 เซนติเมตร นอกจากนี้
ในปจจุบันยังมีการเพาะผสมพันธุ และพัฒนาสายพันธุปลากระดี่หมอจนไดปลากระดี่ที่มีลําตัวเปนสีฟา
ตลอดทั้งตัว เรียกวาปลากระดี่ฟา (Three-spot Blue Gourami) หรือมีลําตัวเปนสีเหลืองทองตลอดทั้งตัว 
เรียกวา ปลากระดี่ทอง (Three-spot Opaline Gourami) อีกดวย  

 
 
 
 
 
 

 
ปลากระดี่หมอมีพฤติกรรมชอบอาศัยในแหลงน้ํานิ่งทั่วไปที่มีระดับน้ําไมลึกมากนัก ทั้ง

ในลําธาร คลอง หนอง บึง และบอที่มีวัชพืชขึ้นปกคลุม โดยจะใชพืชน้ําเปนแหลงกอหวอดวางไข และ
หลบซอนศัตรู สามารถพบไดทั่วทุกภาคของประเทศไทย และพบการแพรกระจายในประเทศเพื่อนบานใน
ภูมิภาคอินโดจีนดวย  กินตะไครน้ํา แมลง และสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในน้ําเปนอาหาร จัดเปนปลาในสกุล 
Trichogaster ที่พบชุกชุมมากที่สุด และเปนปลาพื้นบานของไทย นิยมบริโภคในทองถ่ิน นอกจากนี้ยังนิยม
เล้ียงเปนปลาสวยงามอีกดวย เนื่องจากมีความงดงามเปนธรรมชาติ และยังเปนปลาที่มีความทนทานมาก 
สามารถเลี้ยงรวมกับปลาอื่นๆ ไดดี 

 
มาถึงปลาในสกุล Trichogaster ตัวสุดทาย ที่อยูในกลุมปลากระดี่ แตเรากลับไมเรียกมัน

วาปลากระดี่ ก็คือ  
 

4 ปลาสลิด Trichogaster pectoralis (Regan, 1910) 
 
ปลาสลิด หรือปลาใบไม (Snake-skinned Gourami) มีลําตัวรูปไข และแบนขางมาก หลัง

ยกสูงเล็กนอย ดานทายเรียวเล็ก หัวโต ในปลาตัวผูจะมีครีบหลังสวนปลายยื่นยาวเชนเดียวกับครีบกน ครีบ
อกใหญ ตาโต ปากเล็กอยูสุดปลายจะงอยปาก ครีบหางเวาตื้นปลายมน ลําตัวมีสีเขียวมะกอกหรือสีน้ําตาล

ปลากระดี่ฟา 
อางอิงรูปจาก http://th.wikipedia.org. 

ปลากระดี่ทอง 
อางอิงรูปจาก http://badmanstropicalfish.com. 
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คลํ้า มีแถบสีดําพาดยาวตามลําตัวตั้งแตขางแกมจนถึงกลางลําตัว และมีแถบเฉียงสีคลํ้าตลอดแนวลําตัว
ดานขางและบริเวณหัว ครีบมีสีคลํ้า มีช่ือเรียกในภาษามาเลยวา "sepat siam" ภาษาอังกฤษเรียกวา "กระดี่
หนังงู" สวนในประเทศไทยคําวาสลิดคาดวานาจะเพี้ยนมาจากคําวา "จริต" และมีช่ือเรียกในราชาศัพทวา 
"ปลาใบไม" เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงเห็นวาปลาชนิดนี้มีรูปราง
เหมือนใบไมจึงไดทรงแนะนําใหหมูราชบริพารเรียกปลาชนิดนี้วา ปลาใบไม  มีขนาดเมื่อโตเต็มที่
ประมาณ 10-16 เซนติเมตร แตเคยพบขนาดใหญสุดถึง 25 เซนติเมตร จัดเปนปลาในสกุล Trichogaster ที่มี
ขนาดใหญมากที่สุด 

 
 
 
ปลาสลิดมีพฤติกรรมชอบอาศัยในแหลงน้ํานิ่งที่มีพืชน้ําและหญาขึ้นรกบริเวณริมตล่ิง พบ

การแพรกระจายในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบ
ในประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอินโดจีนดวย  กินแมลง ตัวออนแมลง แพลงกตอนสัตว และซากพืชที่ 
เนาเปอย เปนอาหาร 

ปลาสลิดจัดเปนปลาน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของไทย เนื่องจากมี
รสอรอย จึงนิยมแปรรูปเปนปลาแหงหรือปลาเค็มซึ่งเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง โดยเกษตรกรจะเลี้ยง
ปลาในบอดิน โดยตัดหญาใหเปนปุย และเกิดแพลงกตอนเพื่อเปนอาหารปลา ปลาสลิดจะผสมพันธุ
ระหวางเดือนเมษายน-สิงหาคม โดยปลาตัวผูจะกอหวอดตามผิวน้ําติดกับพืชน้ําหรือวัสดุตาง ๆ การวางไข
มักจะเกิดในชวงกลางวันที่มีแสงแดดรําไร หลังวางไขเสร็จแลวปลาตัวผูจะดูแลไขจนฟกเปนตัว ในการ
วางไขแตละครั้งจะมีไขประมาณ 4,000-10,000 ฟอง พื้นที่เล้ียงปลาสลิดที่เปนที่รูจัก คือ อําเภอบางบอ 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยคนสวนใหญมักจะรูจักกันในชื่อของ  "ปลาสลิดบางบอ"  

 
จากที่กลาวมาแลวทั้งหมดเปนปลากระดี่เฉพาะที่อยูในสกุล Trichogaster เพียงสกุลเดียว

เทานั้น ซ่ึงสามารถพบการแพรกระจายไดทั่วไปในประเทศไทย อยางไรก็ตามยังคงมีปลากระดี่ที่อยูในสกุล
อ่ืนๆ ที่สามารถพบเห็นไดในบานเราอีกหลายชนิด ทั้งที่มีการแพรกระจายอยูในธรรมชาติ และที่ไดจาก
การเพาะเลี้ยง ซ่ึงจะไดกลาวถึงในตอนตอไป 

อางอิงรูปจาก http:// pets.groups.yahoo.com 
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