
 

 

 

 

 

นิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสัตว์น ้า 

เรื่อง 

“ปลากัดไทย” เป็นสัตว์น ้าประจ้าชาติ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การพัฒนาสายพันธุ์ปลากัด 
 

 
ปลากัด 
ชื่อสามัญ Siamese fighting fish 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Betta splendens Regan, 1910 

 
ปลากัดจัดเป็นปลาขนาดเล็ก มีล าตัวเป็นรูปทรงกระบอก หัวสั้น ปากเล็ก ครีบหางใหญ่  

ครีบท้องเป็นเส้นยาว ปลากัดพบได้ทุกภาคของประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทั่วไป
มีขนาดความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร กินไรน้ า ลูกน้ า และตัวอ่อนแมลงเป็นอาหาร นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม 
และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในนามของปลาสวยงามของประเทศไทย ปลากัดจะผสมพันธุ์โดยตัวผู้จะรัดตัวเมียให้ปล่อย
ไข่ออกมา และเก็บรวบรวมไข่ไปพ่นติดไว้ที่ “หวอด” ซึ่งเป็นกลุ่มของฟองอากาศที่ปลาตัวผู้สร้างขึ้น จากนั้นปลา
กัดตัวผู้จะคอยดูแลจนกว่าไข่จะฟักออกมาเป็นลูกปลา 

ปลากดัเป็นปลาพ้ืนบ้านของไทยที่นิยมเลี้ยงส าหรับน ามาใช้กัดต่อสู้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ  โดยปลา
กัดสายพันธุ์ดั้งเดิมจากธรรมชาติมักเรียกติดปากว่า "ปลากัดทุ่ง" หรือ "ปลากัดลูกทุ่ง" หรือ "ปลากัดป่า" และเป็นที่
รู้จักของชาวต่างชาติในชื่อ Siamese fighting fish ต่อมาฮิวจ์ แมคคอร์มิค สมิธ ได้เขียนบทความชื่อ "The 
Fighting Fish of Siam" ออกเผยแพร่ ท าให้ปลากัดเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในระดับโลก ต่อมามีรายงานการ
น าปลากัดไปเลี้ยงในยุโรปใน พ.ศ. 2414 (Hoedeman, 1975) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง และสามารถ
เพาะพันธุ์ได้ส าเร็จครั้งแรกที่ประเทศฝรั่งเศส  

ในส่วนของประเทศไทยนั้นได้มีการเพาะขยายพันธุ์ปลากัดได้เป็นจ านวนมากและมีการปรับปรุง
พัฒนาสายพันธุ์จนได้ปลากัดที่มีลักษณะรูปทรง และสีสันสวยงามขึ้น ปัจจุบันปลากัดมีสีของล าตัวมากมายหลาย
แบบ โดยมีทั้งที่เป็นสีเดียว สองสี หรือหลายสี นอกจากนี้ยังมีการพัฒนารูปแบบของครีบหางจนมีหลายแบบ
เช่นกัน ซึ่งจากข้อมูลมาตรฐานสายพันธุ์ปลากัดสวยงามไทย ของกรมประมง สามารถแบ่งสายพันธุ์ 
ปลากัดได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ปลากัดครีบสั้น  
เป็นปลากัดที่นักเพาะพันธุ์ปลาได้น ามาคัดสายพันธุ์ โดยมุ่งหวังจะได้ปลาที่กัดเก่ง จาก

บันทึกค าบอกเล่าของหลวงอัมรินทร์สมบัติ (ครอบ สุวรรณนคร) ระบุว่าปลาสังกะสีและปลาลูกหม้อน่าจะได้รับการ
พัฒนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2430 โดยได้มีการน าคัดเลือกปลาป่ามาผสมพันธุ์กัน ลูกปลาที่ได้จากการผสมในชุดแรก
เรียกว่า ปลาสังกะสีสีแดง หรือ ปลากัดสังกะสี และเมื่อน าปลาสั งกะสีมาผสมพันธุ์กันอีกครั้งจะได้ปลาที่เรียกว่า 
ปลาลูกหม้อ หรือ ปลากัดหม้อ ซึ่งมีรูปร่างหนาใหญ่กว่า และมีสีหลากหลายกว่า เช่น สีน้ าเงิน สีแดง สีเทา สีเขียว 
สีคราม หรือสีแดงปนน้ าเงิน ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาให้มีความหลากหลายทั้งสีของล าตัว และรูปทรงของหาง 
ปัจจุบันสามารถแยกปลากัดครีบสั้นตามลักษณะหางได้เป็น 2 สายพันธุ์หลัก คือ 1) ปลากัดครีบสั้นหางเดี่ยว และ 
2) ปลากัดครีบสั้นหางคู่ โดยทั้ง 2 สายพันธุ์จะมีลักษณะรูปทรงของครีบหาง 4 ประเภท คือ หางพัด หางใบโพธิ์ 
หางมงกุฎ หางพระจันทร์ครึ่งดวง และหางพระอาทิตย์ครึ่งดวง 

 
 



   
 
 
 

 
2. ปลากัดครีบยาว  
เป็นปลาที่พัฒนาสายพันธุ์มาจากปลาลูกหม้อ โดยผสมคัดพันธุ์ให้ได้ลักษณะที่มีครีบและหาง

ยาวขึ้น ความยาวของครีบหางส่วนใหญ่จะยาวเท่ากับ หรือมากกว่าความยาวของล าตัวและหัวรวมกัน  ต่อมาได้มี
การพัฒนาสายพันธุ์โดยนักเพาะเลี้ยงปลากัดชาวไทยจนได้ปลากัดที่มีรูปร่างและสีสันมากมายหลายแบบ จนเป็นที่
นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามแพร่หลายไปทั่วโลก อย่างไรก็ตามไม่มีการบันทึกไว้ว่า การพัฒนาปลากัดสายพันธุ์นี้
เกิดข้ึนตั้งแต่เมื่อใด ปัจจุบันยังคงมีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง จนได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
ซึ่งสามารถแยกปลากัดครีบยาวตามลักษณะหางได้เป็น 2 สายพันธุ์หลัก คือ 1) ปลากัดครีบยาวหางเดี่ยว และ 2) 
ปลากัดครีบยาวหางคู่ โดยทั้ง 2 สายพันธุ์จะมีลักษณะรูปทรงของครีบหาง 4 ประเภท คือ หางพู่กัน หางมงกุฎ หาง
พระจันทร์ครึ่งดวง และหางพระอาทิตย์ครึ่งดวง 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

ปลากัดครีบสั้นหางเดี่ยว  ปลากัดครีบสั้นหางคู่  

ปลากัดหางมงกุฎ (Crowntail) 
              เป็นปลากัดที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นใน พ.ศ. 2543 โดยนักเพาะเลี้ยงปลากัดชาวอินโดนีเซีย 
มีลักษณะที่ส าคัญ คือ ครีบหางจักเป็นหนามเหมือนมงกุฎ ก้านครีบจะโผล่ยาวออกไปจากปลายหาง ลักษณะดู
เหมือนหนาม ซึ่งอาจยาวหรือสั้นแตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับลักษณะการแยกของปลายหนาม และการ
แยกการเว้าโคนหนามก็มีหลายรูปแบบ ปลากัดหางมงกุฎที่สมบูรณ์จะมีครีบหางแผ่เต็มซ้อนทับได้แนวกับ 
ครีบอ่ืน ๆ และส่วนของหนามมีการจัดเรียงในรูปแบบที่สวยงามสม่ าเสมอ 



 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ปลากัดป่า  
แบ่งเป็น 2 สายพันธุ์หลัก คือ 1) ปลากัดป่าสายดั้งเดิม [ภาคกลางและภาคเหนือ,  

ภาคอีสาน, ภาคใต้, ปลากัดป่ามหาชัย] เป็นปลากัดท่ีพบในแหล่งน้ าธรรมชาติ ตามท้องนา และหนองบึง  
เป็นปลาขนาดเล็กที่ไม่มีลักษณะเด่นมากนัก โดยสีของล าตัวและครีบจะแตกต่างกันออกไปตามแหล่งที่พบ และ 2) 
ปลากัดป่าสายพัฒนา  

 

   
 
 
 
 

ปลากัดหางพระจันทร์ครึ่งดวง (Halfmoon) 
              ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นใน พ.ศ. 2530 โดยนักเพาะเลี้ยงปลากัดชาวฝรั่งเศสและชาว
เยอรมัน มีลักษณะที่ส าคัญ คือ ครีบหางแผ่เป็นรูปครึ่งวงกลม โดยขอบครีบด้านหน้าจะแผ่เป็นแนว
เส้นตรงเดียวกันเป็นมุม 180 องศา ครีบด้านนอกเป็นขอบเส้นโค้งของครึ่งวงกลม ก้านครีบหางแตกแขนง 
2 ครั้ง เป็น 4 แขนง หรือมากกว่า มีล าตัวและครีบสมส่วนกัน ครีบหางแผ่ต่อเนื่องหรือซ้อนทับกับครีบ
หลังและครีบก้น จนเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน 

ปลากัดป่าสายดั้งเดิม  



4. ปลากัดยักษ์  
เป็นปลากัดที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์โดยชาวไทย มีลักษณะเด่น คือ ล าตัวมีขนาดใหญ่กว่า

ธรรมดาถึง 2 เท่า สามารถแบ่งได้เป็น 3 สายพันธุ์หลัก คือ 1) ปลากัดยักษ์ครีบสั้น 2) ปลากัดยักษ์ 
ครีบยาว และ 3) ปลากัดยักษ์ป่า 

นอกจากนี้ในปลากัดแต่ละสายพันธุ์ยังสามารถจ าแนกกลุ่มของปลากัดจากสีของล าตัว ซึ่งจากข้อมูล
มาตรฐานสายพันธุ์ปลากัดสวยงามไทย ของกรมประมง ได้แบ่งมาตรฐานประเภทสีปลากัดสวยงามไทยได้เป็น 4 
กลุ่ม ได้แก ่

1. ปลากัดสีเดี่ยว  
หมายถึง ปลากัดท่ีมีสีเดียวกันตลอดล าตัว และครีบต่างๆ ยกเว้น ดวงตา ซึ่งอาจมีหลายสี โดย

ปลากัดสีเดี่ยวสามารถแบ่งออกได้เป็น สีสว่าง สีเข้ม และตาข่าย 
2. ปลากัดสองสี  
หมายถึง ปลากัดท่ีมีสีโดดเด่น 2 สีภายในล าตัว และครีบ ซึ่งมีด้วยกันหลายสี โดย 

ปลากัดสองสีสามารถแบ่งออกได้เป็น สีตัดกัน สีผสม และผีเสื้อ 
3. ปลากัดสามสี  
หมายถึง ปลากัดที่มีสีโดดเด่น 3 สีบริเวณส่วนล าตัว และครีบ ซึ่งมีด้วยกันหลายโทนสี โดย

ปลากัดสามสีสามารถแบ่งออกได้เป็น สีตัดกัน สีผสม และผีเสื้อ 
4. ปลากัดลวดลาย  
หมายถึง ปลากัดที่มีรูปแบบ แถบสีและลวดลาย ที่หลากหลายซึ่งต้องมีตั้งแต่ 2 สีขึ้นไป โดย

ปลากัดลวดลายสามารถแบ่งออกได้เป็น หินอ่อน ลายจุด และลายหัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหลากหลายของสายพันธุ์ปลากัด (Betta splendens Regan, 1910) 



                 สายพันธุ์ปลากัดไทยที่มีการพัฒนาสายพันธุ์จากสายพันธุ์ดั้งเดิม และได้รับความนิยมในปัจจุบัน เน้น
ไปที่ความสวยงามของปลากัดไทย ปลากัดไทยครีบสั้น ปลากัดไทยครีบยาว จนมีผู้ให้นิยามความงามของปลากัด
ไทยดุจ “อัญมณีใตน้้้า” 

และจากที่ปลากัดเป็นปลาที่ผูกพันกับคนไทยมาตั้งแต่โบราณ ดังนั้นใน พ.ศ. 2556 กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม จึงได้ท าการขึ้นทะเบียนปลากัดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  และต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ าประจ าชาติ ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ 
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