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บทนำ 

 ปลาสวยงามที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย เป็นสินค้าเกษตรที่เกิดจากฐานทรัพยากรชีวภาพสัตว์น้ำ
ของประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ของปลาพ้ืนเมืองในประเทศและสายพันธุ์ของต่างประเทศ โดย
อาศัยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ผ่านระบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ ความรัก ความใส่ใจ ความอดทน 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ด้วยความสามารถและ       
ความเชี่ยวชาญของเกษตรกรไทย ทำให้การปรับปรุงพันธุ์ และพัฒนาสายพันธุ์ปลาสวยงามมีทั้งความโดดเด่น
และความสวยงามจนเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก ทำรายได้ให้กับประเทศชาติอย่างต่อเนื่องกว่าครึ่งศตวรรษ 
รวมทั้งสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการของไทยอย่างมั่นคง  
 การประกวดประกวดปลาสวยงาม นอกจากจะทำให้ปลาสวยงามเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย    
มีผู้สนใจเพาะเลี้ยงเพ่ิมขึ้น เกิดการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปลาสวยงามเพ่ิมมากขึ้นแล้ว ยังเป็น
การส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามได้พัฒนาสายพันธุ์ปลาสวยงามให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
หรือเกิดสายพันธุ์ใหม่ที่มีความสวยงามโดดเด่น เพ่ิมความหลากหลายของสินค้า และเพ่ิมมูลค่าในตลาด
มากขึ้น  นอกจากนี้ ในงานประกวดประกวดปลาสวยงาม จะมีผู้ค้าจากต่างประเทศเข้ามาดูเพ่ือติดต่อ    
ซื้อขายปลาสวยงาม รวมทั้งมีการซื้อขายเพ่ือนำไปส่งประกวดในงานประกวดระดับนานาชาติ เช่น        
งาน Aquarama (ประเทศสิงคโปร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน) งาน China International Pet Show 
(สาธารณรัฐประชาชนจีน) หรือการประกวดที่จัดโดยกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยงามในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย 
และอินโดนีเซีย เป็นต้น   

การจัดงานประกวดปลาสวยงามในประเทศไทยนั้น ในแต่ละปีจะมีการจัดประกวดกันหลายครั้ง   
ที่ เป็นงานใหญ่ระดับประเทศ มีผู้ส่งปลาเข้าประกวดจำนวนมาก เช่น งาน วันประมงน้อมเกล้าฯ            
งานวันปลาสวยงามแห่งชาติ งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ส่วนงานประกวดปลากัดสวยงามที่
จัดโดยหน่วยงานราชการ และกลุ่มหรือชมรมตามภูมิภาคต่าง ๆ มีหลายงาน เช่น งานวันปลาสวยงาม
อีสาน (จังหวัดขอนแก่น) งานประกวดปลาสวยงามจังหวัดราชบุรี งานนครปฐม ฟิช แฟร์ งานปลาสวยงาม
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) งานประมงไทยใต้ร่มพระบารมีฯ (จังหวัดอุดรธานี) งานประกวดปลากัด
สวยงาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (จังหวัดเชียงใหม่) งานวันปลาสวยงามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา)    
งานประกวดปลากัดสวยงามจังหวัดพิษณุ โลก  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) งาน Fish Show (จังหวัด
กาญจนบุรี) และงานเกษตรแฟร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน / วิทยาเขตกำแพงแสน) 
เป็นต้น 

การจัดประกวดปลาสวยงามที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะต้องมีเกณฑ์   
การประกวดที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสายพันธุ์ให้ตรงกับมาตรฐานการประกวด และ
ได้รับการยอมรับทั้งจากผู้ที่ส่งเข้าประกวด และผู้เข้าชมการประกวด คู่มือการประกวดปลาสวยงามใน
ประเทศไทยเล่มนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดปลาสวยงามในประเทศไทย ซึ่งประกอบ   
ไปด้วย การเตรียมงานประกวด การจัดประกวด การตัดสินการประกวด มาตรฐานสายพันธุ์ปลาสวยงามที่
นิยมจัดประกวด เกณฑ์การตัดสินการประกวดปลาสวยงาม 5 ชนิด (ปลากัดสวยงาม ปลากัดป่า ปลาหางนกยูง 
ปลาทอง และปลาปอมปาดัวร์) เพ่ือเป็นคู่มือ และแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการจัดประกวดปลา
สวยงาม การส่งปลาประกวด และ แนวทางการการพัฒนาสายพันธุ์สำหรับส่งประกวดดปลาสวยงาม 
ต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือการประกวดปลาสวยงามในประเทศไทย 

1. เพ่ือให้ผู้จัดการประกวดปลาสวยงามในประเทศไทย ใช้เป็นแนวทางในการจัดงานให้มี
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากผู้ร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วน   

2. เพ่ือให้ผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ใช้เป็นแนวทางในพัฒนาสายพันธุ์ปลาสวยงาม ให้ตรงตาม
มาตรฐานการประกวด และเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งปลาสวยงามเข้าประกวด  

3. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านสายพันธุ์ที่นิยมจัดประกวดในประเทศไทย และเกณฑ์การ
ตัดสินการประกวด ปลาสวยงาม 5 ชนิด ชนิด (ปลาหางนกยูง ปลาทอง ปลาปอมปาดัวร์   
ปลากัดสวยงาม และปลากัดป่า) 

4. เพ่ือให้ผู้จัดประกวด ผู้ส่งปลาเข้าประกวด และผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจในกฎเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกวดปลาสวยงามในประเทศไทย  

ประโยชน์ของการจัดประกวดปลาสวยงามในประเทศไทย 

1. เพ่ือให้เกษตรกรผู้ เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม มีแนวทางในการพัฒนาสายพันธุ์ให้ตรงตาม
มาตรฐานการประกวดปลาสวยงามในประเทศไทย 

2. เพ่ือให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ เพ่ิมความหลากหลาย
ของสินค้าปลาสวยงาม (มีการประกวดประเภท Open ในปลาชนิดต่าง ๆ เพ่ือรองรับ      
สายพันธุ์ที่พัฒนาใหม่ ที่มีความสวย โดดเด่น แปลกใหม่ สร้างมูลค่าเพ่ิม)  

3. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม คือ มีคนสนใจเลี้ยง
ปลาสวยงามเพ่ิมมากขึ้น มีการซื้อขายปลาสวยงามเพ่ือส่งประกวด และมีการซื้อขาย       
ปลาสวยงามที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเพ่ือนำไปส่งประกวดในงานอื่น ๆ หรือ นำไปเป็น
พ่อแม่พันธุ์ เป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้าปลาสวยงาม เพราะปลาสวยงามที่ได้รับรางวัล จะมีการ
ซื้อขายกันในราคาที่สูงกว่าราคาปกติ 

4. เพ่ือเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าปลาสวยงามของฟาร์มและผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
เพราะหลังการตัดสินการประกวด ผู้จัดจะอนุญาตให้ติดชื่อและเบอร์โทรศัพท์เจ้าของ       
ปลาสวยงามในตู้ประกวด ทำให้ลูกค้าหรือผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อขายได้ 

5. เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าปลาสวยงามของไทยแก่ลูกค้าต่างประเทศทั่วโลก เพราะมีผู้ค้าท่ี
เข้ามาชมงานและร่วมส่งปลาสวยงามเข้าประกวด แล้วประชาสัมพันธ์งานประกวดไปใน
ต่างประเทศ 

6. เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและผู้สนใจ เกี่ยวกับปลาสวยงาม  
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คู่มือการประกวดปลาสวยงามในประเทศไทย 

การจัดประกวดปลาสวยงามในประเทศไทย ได้รับความนิยมอย่างสูง ในช่วง 5 - 10 ปีที่ผ่านมา 
ซึ่งก่อนหน้านี้ จะมีงานประกวดใหญ่ๆ อยู่จำนวน 4 งาน ที่ผู้เกี่ยวข้องในวงการปลาสวยงาม ให้การ
ยอมรับ และมีประเภทปลาสวยงามที่ทำการประกวด หลากหลาย มีรางวัลถ้วยพระราชทานที่ถือว่าเป็น
รางวัลเกียรติยศ และมีเงินรางวัลสูง ในบางงานที่จัดโดยเอกชน เป็นต้น เช่น งานวันประมงน้อมเกล้าฯ           
งานประมงน้อมใจไทยทั่วหล้า งานวันปลาสวยงามแห่งชาติ และ งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย 
แต่ปัจจุบันภาคเอกชนให้ความสนใจในกิจกรรมการประกวดมากขึ้น ทั้งสมาคมฯ ชมรมปลาสวยงามใน   
แต่ละจังหวัด แต่ละภูมิภาค ได้มาจัดกิจกรรมกันมากมาย จนมีการประกวดปลาสวยงามบางชนิดทุกเดือน 
เช่น การประกวดปลากัดสวยงามและปลากัดป่า ในจังหวัดระยอง สงขลา ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช 
พิษณุโลก ลพบุรี สระบุรี และเชียงราย เป็นต้น  

ทั้งนี้ ในหนังสือคู่มือการประกวดปลาสวยงามเล่มนี้จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประกวด
ปลาสวยงามในประเทศไทยทั้งหมด ทั้งเรื่องการจัดงาน การตัดสินการประกวด มาตรฐานสายพันธุ์และ
เกณฑ์การตัดสินการประกวด เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับการจัดงานประกวดปลาสวยงาม ต่อไป               
ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

1. การเตรียมการประกวดปลาสวยงาม หลักการในการเตรียมการประกวดปลาสวยงาม ต้องพิจารณา
องค์ประกอบที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้  

1.1 สถานที่ในการจัดงาน ซึ่งสามารถแบ่งคร่าว ๆ ดังนี้ 
1.1.1 สถานที่ที่เป็นอาคารที่มีหลังคา (Indoor) มีพ้ืนที่จัดวางตู้ประกวด 

เรียบและแข็งแรง เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการจัดประกวด 
เนื่องจากมีโครงสร้างเหมาะสม ทั้งพ้ืนที่ วางตู้ประกวด เรียบ 
แข็งแรง (ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนปูนซีเมนต์) ทำให้สามารถจัดวางตู้ได้
เป็นระเบียบเรียบร้อย ตู้ไม่แตกง่ายเพราะระดับพ้ืนไม่เอียงหรือ
ขรุขระ ปลาประกวดไม่ร้อน จากการโดนแดด นอกจากนี้ผู้ที่เข้ามา
ชมงาน มีความสะดวกในการเข้าชมงาน สถานที่ดังกล่าว เช่น 
ศูนย์การค้า อาคารให้เช่าจัดงาน หรืออาคารส่วนราชการต่าง ๆ 
เป็นต้น  

1.1.2 สถานที่ที่เป็นที่โล่ง (Outdoor)  ซึ่งสถานที่เปิดโล่ง อาจจะเป็น
สวน หรือสนามโล่ง ๆ เมื่อมีการจัดการประกวด จะทำหลังคา
ชั่วคราวจากผ้าเต้นท์ หรือ การมุงด้วยตาข่ายพรางแสงง่าย ๆ หรือ 
บริเวณใต้ต้นไม้ที่มีร่มเงา สถานที่ดังกล่าวมานี้ พ้ืนที่จัดวางตู้
ประกวด มักจะไม่เรียบ ทำให้เกิดความเสี่ยงในการจัดวางตู้ปลาซึ่ง
อาจจะเกิดแตกขึ้นมาระหว่างการประกวด เนื่องจากตู้เอียงแล้ว
แตกจากการทรุดของดิน เป็นต้น นอกจากนี้  หากอากาศไม่
เหมาะสมช่วงประกวด เช่น แดดร้อน ตู้ปลาโดนแดด ทำให้น้ำในตู้
ปลาร้อน หรือ เกิดฝนตก น้ำฝนลงไปในตู้ หรือ มีใบไม้หล่นลงไป
ในตู้ประกวด เหล่านี้  ทำให้เกิดความเสี่ยงทำให้ปลาที่อยู่ในตู้
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ประกวด ป่วย หรือ ตายได้ นอกจากนี้ผู้ที่เข้ามาชมงาน ไม่มีความ
สะดวกในการเข้าชมงานเพราะพ้ืนอาจจะขรุขระ เกิดการลื่นล้มได้ 

1.2 งบประมาณในการจัดงานประกวด หากมีงบประมาณในการจัดที่เหมาะสม ผู้จัด
สามารถเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดงาน ส่วนใหญ่งบประมาณในการจัดจะ
ประกอบด้วย 

1.2.1 ค่าสถานที่ ค่าน้ำ ค่าไฟ 
1.2.2 ค่าเช่า หรือซื้อตู้ และโครงประกวด 
1.2.3 ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล หรือรางวัลประเภทอ่ืน ๆ  
1.2.4 ค่าขนย้ายอุปกรณ์ 
1.2.5 ค่าแรงเจ้าหน้าที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

ระหว่างประกวด 
1.2.6 ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ อาจจะเป็นโบว์ชัวร์ ป้ายโฆษณา สื่อทางด้าน

วิทยุและโทรทัศน์ (ปัจจุบันนิยมใช้สื่อโซเชียลเพื่อการประหยัดและ
การเข้าถึงของคนเฉพาะกลุ่มได้ง่าย เช่น Facebook/Line เป็นต้น) 

1.2.7 ค่าพิธีการ เช่น พิธีเปิด - ปิด พิธีรับถ้วยรางวัล หรือ กิจกรรมเสริม อ่ืน ๆ   
2. ขั้นตอนในการจัดประกวดปลาสวยงาม   

เมื่อมีสถานที่และงบประมาณในการดำเนินงานแล้ว ผู้จัดประกวดจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ
จัดการประกวดทั้งก่อนงาน ระหว่างงาน และหลังจากงานจบแล้ว ดังนี้  

2.1 ก่อนการประกวด 
      2.1.1 วางแผนการจัดงาน การเข้าพ้ืนที่ดูสถานที่ในการจัดงาน เพ่ือวางแผนในการทำงาน 

และการจัดการงบประมาณ ให้สอดคล้องกับกิจกรรม 
2.1.2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง

รายละเอียดของงาน ได้แก่ สถานที่ และวันเวลาที่จัดประกวด ประเภทปลาสวยงามที่จัดประกวด           
(มีรายละเอียดอย่างชัดเจน) รวมทั้งสถานที่รับสมัคร ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ได้แก่ ผู้ส่งปลาประกวด ผู้รวบรวมปลาส่งประกวด ผู้สนใจเข้าชมงานประกวด และบุคคลทั่วไป (ปัจจุบัน    
ผู้รวบรวมปลาประกวด ถือว่ามีความสำคัญในการรับปลาในแต่ละที่มาบริเวณงานประกวด ซึ่งเป็นการ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งปลาประกวด) 

2.1.3 จัดเตรียมถ้วยรางวัล ใบประกาศ เงินรางวัล  
      2.1.4 ก่อนวันรับสมัคร หรือวันลงปลาประกวด 1 - 2 วัน ผู้จัดจะต้องเตรียมสถานที่

ประกวดปลาให้พร้อมสำหรับการนำปลามาประกวด ส่วนใหญ่จะเตรียมตู้ ใส่น้ำสะอาด ใส่ระบบลม         
ให้พร้อมก่อนลงปลาประกวด 1 - 2 วัน (ยกเว้นการประกวดปลากัด และ ปลากัดป่า ที่เตรียมเฉพาะน้ำ
สะอาด และเหลี่ยมใส่ปลาไว้ ไม่ต้องใส่น้ำ และลม)  

2.2 ระหว่างการประกวด ผู้จัดประกวด จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครปลา พร้อมเจ้าหน้าที่นำ
ปลาประกวดลงตู้ ในวันรับปลาประกวด จากนั้น ระหว่างการประกวด จนถึงเสร็จงานประกวด จะต้องมี
เจ้าหน้าที่ดูแลปลาประกวด เช่น ให้อาหารปลา (ขึ้นอยู่กับชนิดปลา และ ความต้องการของผู้ส่งปลา
ประกวด หรือ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการประกวด) การเปลี่ยนถ่ายน้ำในกรณีที่ปลาออกไข่ในตู้ (มักเกิดขึ้น
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ในการประกวดปลาทอง) หรือกรณีที่ปลาขับถ่ายของเสียจำนวนมาก นอกจากนี้ หากปลาป่วยผู้จัด
ประกวดจะต้องมีการใส่ยารักษาโรคเบื้องต้นด้วย 

2.3 หลังจากการประกวด จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ในการคืนปลา ประสานงานกับผู้รวบรวมปลา
ประกวด ในการมอบรางวัล ส่งรางวัล ให้แก่ผู้ส่งปลาประกวด รวมทั้งประเมินผลการดำเนินการประกวด
จากผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  

3. การตัดสินการประกวด เป็นส่วนสำคัญในการจัดงานให้ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่  

3.1  กรรมการตัดสิน ผู้จัดการประกวดปลาสวยงาม ควรเลือกกรรมการตัดสินที่มีความรู้
เกี่ยวกับสายพันธุ์ปลาชนิดนั้น ๆ และได้รับการยอมรับจากผู้ส่งปลาประกวด ซึ่งกรรมการ
ตัดสิน อาจจะเป็นผู้แทนจากหน่วยงานราชการ เพ่ือให้การตัดสินมีความโปร่งใส เป็น
กลาง หรือ   เป็นกรรมการจากภาคเอกชน ที่เป็นผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามนั้น ๆ หรือ ผู้ที่
เคยเพาะเลี้ยงปลานั้น ๆ ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นกรรมการตัดสิน ไม่ว่าจะมาจาก
หน่วยงานราชการ หรือ เป็นผู้ที่เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ควรมีความเข้าใจในมาตรฐาน
สายพันธุ์และเกณฑ์การตัดสินการประกวดนั้น ๆ เพ่ือให้การตัดสินมีมาตรฐาน ได้รับการ
ยอมรับ  

3.2  เกณฑ์การตัดสิน ปัจจุบันกรมประมงได้จัดทำมาตรฐานสายพันธุ์และเกณฑ์การตัดสินการ
ประกวดปลาสวยงาม เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินการประกวดและการพัฒนาสายพันธุ์
ให้ตรงกับมาตรฐานสายพันธุ์ และได้รับการยอมรับทั้งจากผู้ที่ส่งเข้าประกวดและผู้เข้าชม      
การประกวด ดังนั้น หากนำมาใช้ในการประกวดปลาสวยงาม ผู้ส่งปลาประกวด สามารถ
หาความรู้เรื่องมาตรฐานสายพันธุ์การประกวด และนำมาเป็นแนวทางในการจัดหาปลา          
ส่งประกวดได้  

3.3  ผู้จัดประกวดปลาสวยงาม ปัจจุบันนอกจากการจัดประกวดปลาสวยงามโดยภาคส่วน
ราชการ เช่น กรมประมง หรือหน่วยงานราชการในภูมิภาค แล้ว  ยังจัดโดยสมาคมฯ 
ชมรมฯ ต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัด ซึ่งพบว่า หากจัดการประกวดที่ไม่มีมาตรฐานแล้ว มักจะ
เกิดการทะเลาะ แตกแยกของกลุ่มคนที่ประกวดปลาขึ้น ทั้งเรื่องความไม่โปร่งใสของการ
ทำงาน การเลือกกรรมการตัดสิน หรือผลการตัดสินที่ไม่โปร่งใส เป็นต้น ดังนั้น ผู้จัด
ประกวดควรศึกษารายละเอียดที่แนะนำในคู่มือนี้ แล้วนำไปปรับใช้ในแต่ละสถานที่    
แต่ละงานให้เหมาะสม ต่อไป 

สำหรับการจัดประกวดปลาสวยงามในประเทศไทย กรมประมงได้จัดทำมาตรฐานสายพันธุ์และ
เกณฑ์การตัดสินการประกวดปลาสวยงาม เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินการประกวดและการพัฒนา    
สายพันธุ์ให้ตรงกับมาตรฐานสายพันธุ์ และได้รับการยอมรับทั้งจากผู้ที่ส่งเข้าประกวดและผู้เข้าชม        
การประกวด ในคู่มือการประกวดปลาสวยงามในประเทศไทยเล่มนี้ จะจัดทำข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกวดปลาสวยงาม ข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรฐานสายพันธุ์ปลาสวยงามและเกณฑ์การตัดสินการ
ประกวดปลาสวยงาม 5 ชนิด ได้แก่ ปลาหางนกยูง ปลาทอง ปลาปอมปาดัวร์ ปลากัดสวยงาม และ     
ปลากัดป่า เพ่ือเป็นคู่มือและแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการส่งปลาประกวด และเป็นแนวทางการ
จัดประกวดปลาสวยงาม โดยในคู่มือฯ ดังกล่าวจะประกอบด้วยรายละเอียดของการจัดประกวด          
ปลาสวยงาม ดังต่อไปนี้  
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ข้อกำหนดหลักในการจัดการประกวดปลาสวยงามในประเทศไทย 

ในการส่งปลาเข้าประกวดนั้น ผู้จัดการประกวดปลาสวยงาม จะต้องจัดทำแผ่นพับ หรือเอกสารที่
ใช้ในการประชาสัมพันธ์ โดยมีเนื้อหารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประกวด เช่น ชื่องาน และสถานที่จัดงาน 
ประเภท และขนาดปลาสวยงาม รางวัลการประกวด สถานที่รับสมัคร - รับปลา และคืนปลาประกวด และ
กฏกติกาต่าง ๆ ในการประกวด โดยผู้ส่งปลาเข้าประกวดจะต้องศึกษารายละเอียดของการประกวดตามที่
ผู้จัดการประกวดได้ประกาศไว้ในการประกวดนั้น ๆ เพ่ือให้ผู้ส่งปลาสวยงามเข้าประกวด จะได้ทำให้
ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ผู้จัดการประกวดได้กำหนดไว้ ส่วนใหญ่ผู้จัดประกวดจะรวบรวมรายละเอียดกฎเกณฑ์
แจกเป็นโบว์ชัวร์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ดังตัวอย่างการประกวดปลาสวยงามในงานวัน
ประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ มิถุนายน - กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์
พาร์ค รังสิต จงัหวัดปทุมธานี ดังนี้  

การประกวดปลาสวยงาม  7  ชนิด  67  ประเภท  ดังนี้  

1.  ปลากัด  จำนวน  20  ประเภท   

2.  ปลาหางนกยูง  จำนวน  11  ประเภท   

3.  ปลาเงินปลาทอง  จำนวน  14  ประเภท   

4.  ปลาหมอครอสบรีด  จำนวน  7  ประเภท   

5.  ปลาปอมปาดัวร์  จำนวน  7  ประเภท  

6.  ปลาหมอแคระ  จำนวน  3  ประเภท 

7.  สัตว์น้ำสวยงามอ่ืน ๆ  และปลากัดป่าพ้ืนบ้าน  จำนวน  5  ประเภท 

สายพันธุ์ และขนาดของปลาสวยงามแต่ละประเภท ทีน่ิยมจัดประกวด    

1.  ปลากัด  แบ่งเป็น  3  กลุ่ม  20  ประเภท  ดังนี้:-    
 1.1  ปลากัด  ครีบสั้น  แบ่งเป็น  11  ประเภท   

1.1.1  ปลากัดครีบสั้น  หางเดี่ยว  สีเดียว  กลุ่มสีสว่าง รวมทั้งหางพัดและหางใบโพธิ์ 
1.1.2  ปลากัดครีบสั้น  หางเดี่ยว  สีเดียว  กลุ่มสีเข้ม รวมทั้งหางพัดและหางใบโพธิ์ 
1.1.3  ปลากัดครีบสั้น  หางเดี่ยว  กลุ่มหลากสี  (แฟนซี)  
1.1.4  ปลากัดครีบสั้น  หางพระจันทร์ครึ่งดวง  สีเดียว  กลุ่มสีสว่าง 
1.1.5  ปลากัดครีบสั้น  หางพระจันทร์ครึ่งดวง  สีเดียว  กลุ่มสีเข้ม 
1.1.6  ปลากัดครีบสั้น  หางพระจันทร์ครึ่งดวง  สีแฟนซี กลุ่มลวดลายแพทเทิร์น ลำตัว

ไม่มีลวดลาย มีสีตัดกันชัดเจนระหว่างลำตัวและครีบ เช่น กลุ่มปลาดราก้อน และลายผีเสื้อ  
1.1.7  ปลากัดครีบสั้น  หางพระจันทร์ครึ่งดวง  สีแฟนซี กลุ่มลวดลายทั่วไป มีลวดลาย

ที่ลำตัว และ/หรือ ครีบ เช่น ลายจุด ลายมอนสเตอร์ 
1.1.8  ปลากัดครีบสั้น  หางคู่  รวมทุกประเภทสี 
1.1.9  ปลากัดครีบสั้น  หางมงกุฎ รวมทุกประเภทสี 
1.1.10 ปลากัดยักษ์ครีบสั้น  รวมทุกประเภทหางและสี 
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1.2  ปลากัด  ครีบยาว  แบ่งเป็น  4  ประเภท   
                   1.2.1  ปลากัดครีบยาว  หางเดี่ยว  รวมทุกประเภทสี  
  1.2.2  ปลากัดครีบยาว  หางคู่  รวมทุกประเภทสี  
  1.2.3  ปลากัดครีบยาว  หางมงกุฏ  รวมทุกประเภทสี 

 1.2.4  ปลากัดครีบยาว  หางพระจันทร์ครึ่งดวง  รวมทุกประเภทสี 
1.3 ปลากัดชนิดพิเศษ 6 ประเภท 
  1.3.1 ปลากัด หูช้าง  รวมทุกประเภทหางและสี 
  1.3.2 ปลากัดโรสเทล รวมทุกประเภทสี คือ ปลากัดฮาฟมูนที่หางมีลักษณะคล้ายการ
ทับซ้อนของกลีบดอกกุหลาบ 
  1.3.3 ปลากัดหางขนนก รวมทุกประเภทสี คือ ปลากัดฮาฟมูนที่หางมีลักษณะคล้ายกับ
ขนนก 
  1.3.4 ปลากัดลวดลายปลาคาร์พ รวมทุกประเภทครีบและหาง  
  1.3.5 ปลากัดป่าสายพัฒนา  
  1.3.6 ปลากัดเพศเมีย  
หมายเหตุ  

- ขนาดของปลากัดวัดจากปากถึงโคนหาง 
- ปลากัดครีบสั้นต้องมีขนาด 1.5 นิ้วขึ้นไป ปลากัดครีบยาวต้องมีขนาด 3 เซนติเมตรขึ้นไป และ    

ปลากัดยักษต์้องมีขนาด 2.5 นิ้วข้ึนไป 
  - กลุ่มปลาสีสว่าง เช่น  สีขาว สีเหลือง สีส้ม สีทอง สีใส 

- กลุ่มปลาสีเข้ม  เช่น  สีแดง สีดำ สีน้ำเงิน สีเขียว สีเทา สีนาก 
- ปลากัดโรสเทล และหางขนนก กรรมการจะทำการคัดเลือกปลาที่เข้ารอบมาจำนวน 6 ตัว แล้ว    

เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานทำการโหวตรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2  โดยใช้      
หางบัตรเข้าชมงานมาใช้ในการโหวต เปิดโหวตวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. และปิดโหวต
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. และคณะทำงานฝ่ายประกวดจะทำการจับรางวัลให้แก่       
ผู้ร่วมโหวต โดยมีรางวัลคือ ปลากัดโรสเทล จำนวน 5 รางวัล และปลากัดหางขนนก จำนวน 5 รางวัล 

- ภาชนะที่ใช้ใส่ปลากัด คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ยืมใช้ไม่ต้องนำมาเอง สำหรับปลากัดครีบสั้น    
ใช้เหลี่ยมขนาด 4x4x8 นิ้ว ปลากัดครีบยาว และปลากัดยักษ์ ใช้เหลี่ยมขนาด 4x6x8 นิ้ว คณะกรรมการ
อนุญาตให้เจ้าของปลาที่ส่งปลาเข้าประกวดจัดเตรียมน้ำมาเองได้ (น้ำสำหรับปลาที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นน้ำ
ใส ไม่มีสีเท่านั้น) 
 - ถ้าจำนวนปลาแต่ละประเภทต่ำกว่า 20 ตัว  สามารถนำไปตัดสินรวมกับปลากัดประเภทใกล้เคียง 
หรือไม่ตัดสินปลากัดในประเภทน้ัน  
 - ดำเนินการตัดสินโดยกรรมการตัดสินจากคณะประมงและภาคเอกชน ใช้เกณฑ์มาตรฐานปลากัด
สวยงามในประเทศไทย (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.  2559) ที่ร่วมจัดทำกับกรมประมง 
 

2. ปลาหางนกยูง แบ่งเป็น 11 ประเภท ดังนี้:- 
2.1 โมเสค (Mosaic) ลักษณะเฉพาะลำตัวต้องไม่มีลายลักษณะคอบบร้า อาจจะมีความเงาแวววาว
(แพลททินั่ม) ได้ ส่วนหางมีลวดลายแบบ โมเสค โดยลวดลายจะมีลักษณะเป็นแต้มใหญ่และ/หรือ
ลายต่อกัน 
2.2 ทักซิโด้ (Tuxedo/Half black) ลักษณะเฉพาะลำตัวจากบริเวณกึ่งกลางลำตัวไปสุดโคน
หางมีสีดำ หรือสีน้ำเงินเข้ม ลำตัวอาจจะมี ความแวววาว (แพลททินั่ม) ได้ แต่ส่วนของแพลททินั่ม
ไม่ควรปนเปื้อนอยู่ในช่วงสีดำ 
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2.3 กราซ (Grass) ลักษณะเฉพาะลำตัวมีสีใดก็ได้ บนลำตัวมีมาร์กดำคล้ายสัญลักษณ์ NIKE 
ส่วนหางต้องมีสีสว่าง มีจุดขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วหาง และมีจุดสม่ำเสมอกันคล้ายลักษณะดอกหญ้า 
2.4 คอบบร้า/สเนคสกิน (Cobra or Snake skin) ลักษณะเฉพาะลำตัวมีลายคล้ายหนังงู 
ลวดลายสม่ำเสมอ ชัดเจนตลอดลำตัว ครีบหางต้องมีลายเท่านั้น 
2.5 โซลิดคัลเลอร์ (Solid) ลักษณะเฉพาะลำตัวและครีบทุกครีบมีโทนสีเดียว สีใดก็ได้ ครีบหาง
และครีบหลังต้องไม่มีจุดหรือลวดลาย 
2.6 อัลบิโน่ (Albino) ลักษณะเฉพาะมีตาสีแดงเท่านั้น (ปลาเผือก) ลำตัวและ/หรือหางมีลาย
หรือไม่มีก็ได้ 
2.7 ริบบอน (Ribbon) รวมทุกสี ทุกสายพันธุ์ ลักษณะเฉพาะครีบทุกครีบยาวและควรมีขนาด
ยาวใกล้เคียงกัน ครีบใต้ท้องมีลักษณะยาวกว่าปกติ(ต้องมีลักษณะ Ribbon ทั้งเพศผู้และเมีย ) 
2.8 สวอลโล (Swallow) รวมทุกสี ทุกสายพันธุ์ ลักษณะเฉพาะครีบหางมีลักษณะแตกแขนงได้
สัดส่วนยื่นยาวออกจากครีบหางปกติ เป็นเส้นหรือแผ่นก็ได้ ครีบทุกครีบควรจะมีลักษณะแตก
แขนงได้สัดส่วนยื่นยาวออกจากครีบปกติเป็นเส้นหรือแผ่นก็ได้  (ต้องมีลักษณะ Swallow ทั้ง   
เพศผู้และเมีย ) 
2.9 ฟูลเรด (Full red) ลักษณะเฉพาะ มีสีลำตัวและหางเป็นสีแดง สีเดียวและมีตาสีแดง 
2.10 รวมสายพันธุ์หางเล็ก ลักษณะที่ไม่จัดอยู่ใน 9 สายพันธุ์ข้างต้น รวมทุกประเภทครีบหางที่
เป็นลักษณะอ่ืน เช่น ก้านร่ม (Merah), ดับเบิ้ลซอร์ด (Double Sword), สเปียเทล (Spear Tail), 
พินเทล (Pin Tail), สมอลราวด์เทล (Small Round Tail) ฯลฯ 
2.11 รวมสายพันธุ์หางใหญ่ ลักษณะที่ไม่จัดอยู่ใน 10 สายพันธุ์ข้างต้น ที่มีลักษณะหางเป็น 
Delta Tail, Fan Tail, Round Tail เช่น Medusa, Japan blue, Galaxy, Metal 
 
หมายเหตุ   

- ปลาหางนกยูงที่ส่งเข้าประกวดต้องมีปลาเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว ชนิดสายพันธุ์เดียวกัน    
อยู่ในตู้เดียวกัน 

- ปลาเพศเมียที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีขนาดไม่เล็กจนเกินไป และต้องมีขนาดและสายพันธ์ุที่เหมาะสม
กับปลาเพศผู้ 

- ปลาหางนกยูงที่มีลักษณะหูช้างให้ส่งในประเภท 2.10 - 2.11 ได้ตามลักษณะเฉพาะแต่ละประเภท 
- ประเภทท่ี 2.1 - 2.6 และ 2.9 – 2.11 การตัดสินพิจารณาเฉพาะเพศผู้เท่าน้ัน 
- ประเภทท่ี 2.7 - 2.8 การตัดสินพิจารณาทั้งเพศผู้และเพศเมีย 

    ประเภทท่ี 2.7 – 2.11 ไม่อนุญาตให้นำปลา 5 ประเภทน้ีส่งประกวดในประเภทอื่น 
- คณะกรรมการได้จัดเตรียมตู้ขนาด 4x7x8 นิ้ว พร้อมฝาปิดและชุดกรองฟองน้ำทุกตู้  
- คณะกรรมการอนุญาตให้เจ้าของปลาที่ส่งปลาเข้าประกวดเตรียมน้ำมาเองได้ 
- จำนวนปลาที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ต่ำกว่า 15 ตู้ จึงมีการตัดสิน 
- ดำเนินการตัดสินโดยใช้มาตรฐานสายพันธุ์ และเกณฑ์การตัดสินปลาหางนกยูง ในประเทศไทย 

(ฉบับปรับปรุง ปี 2558) 
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3.  ปลาเงินปลาทอง  แบ่งเป็น  5  สายพันธุ์  3  รุ่น  14  ประเภท  ดังนี้   
      3.1 สิงห์ญี่ปุ่น  รุ่นเล็ก ขนาดไม่เกิน  3.5  นิ้ว 
 3.2 สิงห์ลูกผสม   รุ่นเล็ก ขนาดไม่เกิน  3.5  นิ้ว 
      3.3 สิงห์ดำตามิด รุ่นเล็ก ขนาดไม่เกิน  3.5  นิ้ว 
      3.4 ออรันดาหัววุ้น รุ่นเล็ก ขนาดไม่เกิน  3  นิ้ว 
      3.5 ริวกิ้น    รุ่นเล็ก ขนาดไม่เกิน  2.5  นิ้ว 
 3.6 สิงห์ญี่ปุ่น  รุ่นกลาง ขนาด 3.5 – 4.5 นิ้ว 
 3.7 สิงห์ลูกผสม  รุ่นกลาง ขนาด 3.5 – 4.5 นิ้ว 

3.8 สิงห์ดำตามิด   รุ่นกลาง ขนาด 3.5 นิ้วขึ้นไป 
 3.9 ออรันดาหัววุ้น  รุ่นกลาง ขนาด 3 - 4 นิ้ว 
      3.10 สิงห์ญี่ปุ่น  รุ่นใหญ่ ขนาด  4.5  นิ้วขึ้นไป 
      3.11 สิงห์ลูกผสม   รุ่นใหญ่ ขนาด  4.5  นิ้วขึ้นไป 
      3.12 ออรันดาหัววุ้น   รุ่นใหญ่ ขนาด  4  นิ้วขึ้นไป   
      3.13 ริวกิ้น  รุ่นใหญ่ ขนาด  2.5  นิ้วขึ้นไป 
 3.14  ปลาเงินปลาทอง  รวมทุกสายพันธุ์  เฉพาะที่ไม่จัดอยู่ในประเภทที่ 3.1 – 3.13 ไม่จำกัดขนาด 

หมายเหตุ 
 -  ขนาดของปลาเงินปลาทอง วัดขนาดจากปลายสุดด้านหัวถึงโคนหาง 

  -  ปลาเงินปลาทองริวกิ้นรวมทุกประเภทความยาวหาง 
  -  ปลาเงินปลาทองรุ่นเล็ก ใช้ตู้ขนาด 16"x9"x11" นิ้ว 
    -  ปลาเงินปลาทองรุ่นกลาง ใช้ตู้ขนาด 20"x11"x14" นิ้ว 
  -  ปลาเงินปลาทองรุ่นใหญ่ ใช้ตู้ขนาด 24"x12"x14" นิ้ว และ 48"x20"x20" นิ้วก้ันครึ่ง 

-  ถ้าจำนวนปลาแต่ละประเภทมปีลาส่งประกวดตำ่กว่า 15 ตัว คณะกรรมการจัดงานสงวนสิทธ์ิที่จะ
นำไปตัดสินรวมกับปลาประเภทใกล้เคียง หรือลดจำนวนรางวัลกไ็ด ้

 -  ดำเนินการตัดสินโดย คุณวันเพ็ญ  มีนกาญจน์ เป็นประธานกรรมการตัดสิน โดยมีกรรมการจาก
กรมประมงทำการตัดสินโดยใช้มาตรฐานสายพันธุ์และเกณฑ์การตัดสินปลาทองในประเทศไทย(ฉบับปรับปรุง 
ปี 2558) 

 
4.  ปลาหมอครอสบรีด แบ่งเป็น  7 ประเภทดังนี้:-    

4.1  ฟลาวเวอร์ฮอร์น  (Flower horn)  หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาดไม่เกิน  6  นิ้ว 
4.2  ฟลาวเวอร์ฮอร์น  (Flower horn)  หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาด  6 - 8  นิว้ 
4.3  ฟลาวเวอร์ฮอร์น  (Flower horn)  หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาด  8  นิว้ขึ้นไป   
4.4  ปลาหมอครอสบรีดตัวสั้น  (Short  Body)  รวมทุกสายพนัธุ์  ขนาด  3  นิ้วขึ้นไป 
4.5  ปลาหมอครอสบรีด  รวมทุกสายพนัธุ์ (Open) ขนาดไม่เกิน 5  นิ้ว 

 4.6  ปลาหมอครอสบรีด   รวมทุกสายพนัธุ์ (Open) ขนาด  5  นิ้วขึ้นไป 
 4.7 ปลาหมอครอสบรีดเพศเมีย  รวมทุกสายพนัธุ์ (Open) ขนาด  4  นิว้ขึ้นไป 

หมายเหต ุ
 -  ขนาดของปลาหมอครอสบรีด วัดจากปากถึงปลายหาง 

  -  ประเภทท่ี 4.1 ,4.5 และ/หรือ 4.7 ใช้ตู้ขนาด 20x11x14 นิ้ว  
  -  ประเภทท่ี 4.2  และ/หรือ 4.6  ใช้ตู้ขนาด 24x12x14 นิ้ว  
  -  ประเภทท่ี 4.3, 4.4  และ 4.6  ใช้ตู้ขนาด 48x20x20 นิ้วก้ันครึ่ง   
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-  ประเภทที่ 4.5, 4.6 ทั้งนี้ให้รวมหมายถึงปลาที่มีลักษณะเป็นกัมฟาหัวมีมาร์คและ/หรือขอบตา
แดงด้วย 

-  ประเภทท่ี 4.4 ปลาหมอครอสบรีดตัวสั้น (Short Body) ทุกสายพันธ์ุต้องส่งในประเภทน้ีเท่านั้น   
-  ปลาหมอครอสบรีด คณะกรรมการกำหนดตู้ลงปลาแต่ละประเภท ใช้วิธีจับสลาก เพื่อความเป็นธรรม

ของผู้ส่งประกวด  
-  คณะกรรมการจัดงานได้เตรียมปลั๊ก  แบบปลั๊กแบน  สำหรับเสียบฮีทเตอร์  ให้ทุกตู้  ผู้ส่งปลา

ประกวด ประสงค์จะใส่ฮีทเตอร์พร้อมตัวแปลงปลั๊กเสียบให้เป็นปลั๊กแบนจะต้องนำมาเอง  
-  คณะกรรมการจะทำการให้อาหารวันเว้นวัน โดยใช้อาหารส่วนกลางที่ทางคณะกรรมการจัดไว้     

ถ้าหากเจ้าของปลาต้องการใช้อาหารเฉพาะให้นำอาหารมาให้เจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมระบุหมายเลขตู้ 
-  ดำเนินการตัดสินโดย  ดร.อมรรัตน์  เสริมวัฒนากุล เป็นประธานกรรมการตัดสินและตัดสินร่วมกับ

คณะกรรมการตัดสินกลางท่ีเคยมีการเสนอช่ือไว้ในการประชุมที่กรมประมงอีก 4 ท่าน 
 

5.  ปลาปอมปาดัวร์ แบ่งเป็น  7  ประเภท  ดังนี้    
      5.1  Brown  Discus เช่น  5  สีแดง,  5  สีเขียว,  5  สีเหลือง, และโทเมโต้  ฯลฯ 
      5.2  Red  Turquoise เช่น  7  สีแดง,  7  สีเขียว,  7  สีเหลือง,  ไทเกอร์  ฯลฯ        
      5.3  Striped  Pigeon  Blood เช่น  ฝุ่นลาย  ฯลฯ 
      5.4  Solid  Blue  เช่น บลูไดมอนด์,  บลูเยอรมัน  ฯลฯ 
      5.5  Solid  Red เช่น  สยามรูบี้,  กำมะหยี่,  ซันเมล่า,  มาโบโล  ฯลฯ 
      5.6 Snake Skin เช่น  ฝุ่นลายงู, ลายงู 
     5.7 Open  ทุกสายพันธุ์  (เฉพาะปลาที่ไม่จัดอยู่ในประเภทที่  5.1 - 5.6  เท่านั้น)  

หมายเหตุ    

-  ขนาดของปลาปอมปาดัวร์ วัดจากปากถึงโคนหาง   
-  ปลาปอมปาดัวร์ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาด 4.5 นิ้วข้ึนไป  
-  ถ้าจำนวนปลาปอมปาดัวร์แต่ละประเภทต่ำกว่า 12 ตัว คณะกรรมการสามารถนำไปตัดสินรวมกับ

ปลาปอมปาดัวร์ประเภทใกล้เคียง หรือไม่ตัดสินปลาปอมปาดัวร์ประเภทน้ัน 

-  ผู้ส่งปลาปอมปาดัวร์เข้าประกวดสามารถนำกระชอนส่วนตัวมาสำหรับปล่อย และจับปลาของ     
ท่านเองลงประกวดและจับกลับได้ โดยมีคณะทำงานคอยอำนวยความสะดวกให้ 

-  ดำเนินการตัดสินโดย คุณสมโภชน์  อัคคะทวีวัฒน์ เป็นประธานกรรมการตัดสิน และทำการตัดสิน
โดยใช้มาตรฐานสายพันธ์ุ และเกณฑ์การตัดสินการประกวดปลาปอมปาดัวร์ ในประเทศไทย พ.ศ. 2556  

-  คณะกรรมการได้จัดเตรียมฮีทเตอร์ขนาด 25 วัตต์ไว้สำหรับทุกตู้  โดยทำการเปิด-ปิด ตามเวลา
ห้างสรรพสินค้า 

 
    6.  ปลาหมอแคระ   แบ่งเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  

6.1  ปลาหมอแคระ  คาคาทอยเดส  (ชื่อวิทยาศาสตร์  Apistogramma  cacatuoides) 
6.2  ปลาหมอแคระ  แรม (ชื่อวิทยาศาสตร์  Mikrogeophagus  ramirezi) เช่น  แรมเจ็ดสี,  

แรมทอง  และแรมฟ้า 
 6.3  ปลาหมอแคระ  อกาซิสสิอาย (ชื่อวิทยาศาสตร์  Apistogramma  agassizii) 

หมายเหตุ    
-  ปลาหมอแคระทีส่่งเข้าประกวดไม่จำกดัขนาด 

   -  ถ้าจำนวนปลาหมอแคระแตล่ะประเภทต่ำกว่า 15 คู่ คณะกรรมการจัดงานสงวนสิทธ์ิที่จะลด
จำนวนรางวัล  
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-  คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับปลาลักษณะพิการ  เช่น  ปลาบอลลูน  และปลาช๊อตบอดี้    
(ปลาที่มีลำตัวสั้นผิดปกติ) ฯลฯ 

-  ต้องมีปลาหมอแคระ ตู้ละ 2 ตัว ประกอบด้วยเพศผู้ 1 ตัว  และเพศเมีย 1 ตัว   
-  การตัดสินพิจารณาทั้งเพศผู้และเพศเมีย 
-  ปลาหมอแคระแรม หมายถึง สปีชีส์  Mikrogeophagus  ramirezi  ซึง่รวมถึง แรมเจ็ดสี, แรมบลู  

นีออน, แรมทอง แต่ไม่รวมถึงปลาหมอแคระต่างสปีชีส์ เช่น แรมโบลิเวีย, แรมเหลือง และ แรมแดง 
-  ดำเนินการตัดสินโดย  นายทวี  วิพุทธานุมาศ  ประธานกรรมการตัดสิน 

7.  สัตว์น้ำสวยงามไทย 1 ชนิด ปลากัดป่าพื้นบ้าน แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้:- 
 7.1  ปลากัดป่าภาคกลางและภาคเหนือ (Betta splendens Regans,1910) 
 7.2  ปลากัดป่าภาคอีสาน (Betta smaragdina Ladiges, 1972) 
 7.3  ปลากัดป่าภาคใต้ (Betta imbellis Ladiges, 1975) 
 7.4  ปลากัดป่ามหาชัย (Betta mahachaiensis Kowasupat et al., 2012)  
 7.5  ปลากัดป่าภาคตะวันออก (Betta siamorientalis Kowasupat et al., 2012) 
    หมายเหตุ   
 - ดำเนินการตดัสินโดยใช้มาตรฐานสายพันธุ์และเกณฑ์การตัดสิน ปลากัดป่าในประเทศไทย ปี 2559 
 

รางวัลพระราชทานการประกวดปลาสวยงาม  
รางวัล BEST IN GROUP (ยอดเยี่ยมประจำสายพันธุ์) ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ   

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี รวม  11 รางวัล ได้แก่ 
1. ปลากัด    2 รางวัล 
2. ปลาหางนกยูง   1 รางวัล 
3. ปลาเงินปลาทอง   3 รางวัล 
4. ปลาหมอครอสบรีด   2 รางวัล 
5. ปลาปอมปาดัวร์   1 รางวัล 
6. ปลาหมอแคระ   1 รางวัล 
7. สัตว์น้ำสวยงาม – ปลากัดป่าพ้ืนบ้าน 1 รางวัล 

 รางวัลชนะเลิศ การประกวดปลาสวยงามทุกประเภท จำนวน 67 รางวัล  ได้รับถ้วยรางวัล 
ประธาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดปลาสวยงามทุกประเภท จำนวน 67 รางวัล ได้รับถ้วย
รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดปลาสวยงามทุกประเภท จำนวน   67 รางวัล ได้รับ
ถ้วยรางวัลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รางวัลชมเชย การประกวดปลาสวยงามทุกประเภทๆ ละ 3 รางวัล จำนวน 201 รางวัล ได้รับ
ประกาศนียบัตรของอธิบดีกรมประมง 
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 อัตราค่าสมัครของปลาแต่ละประเภท  
 1.  ปลากัด ค่าสมัครตัวละ  120 บาท 

2.  ปลาหางนกยูง ค่าสมัครตู้ละ 150 บาท 
3.  ปลาเงินปลาทอง  รุ่นเล็ก ค่าสมัครตัวละ 200 บาท   

รุ่นกลาง/รุ่นใหญ่ ค่าสมัครตัวละ 300 บาท   
4.  ปลาหมอครอสบรีด ค่าสมัครตัวละ 300 บาท 
5.  ปลาปอมปาดัวร์ ค่าสมัครตัวละ 300 บาท 
6.  ปลาหมอแคระ ค่าสมัครตู้ละ 200 บาท 

  7.  สัตว์น้ำสวยงาม (ปลากัดป่าพ้ืนบ้าน) ค่าสมัครตัวละ 120 บาท 

วันและสถานที่รับสมัคร  กำหนดการรับลงทะเบียนปลา  การตัดสินการประกวดปลา  และส่งคืนปลา
ที่เข้าประกวด  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยมีสถานที่รับสมัคร ดังนี้  

ปลากัด   
-  ศูนย์ส่งออกปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ  บางขันธ์  โทร.0-2516-1165,  0-2516-9124     
   (วัน - เวลาราชการ) 
-  ร้าน BETTE ZONE ตลาดศรีสมรักษ์ ติดต่อ  คุณเตือน โทร.08-9994-9911  
-  ร้าน นงค์ปลากัด ตลาดศรีสมรักษ์ ห้อง A408 ติดต่อ คุณนงค์ โทร.08-9103-7432    
-  ร้าน หน่องปลากัด  ตลาดศรีสมรักษ์  ติดต่อ  คุณหน่อง โทร.08-1346-4039 
-  ร้าน ปลากัดยักษ์ลุงแดง ตลาดศรีสมรักษ์ ติดต่อคุณแดง โทร.08-6157-7132    
-  ร้าน จิ๋วปลากัด ตลาดธนบรุี (สนามหลวง 2) ติดต่อคุณจิ๋ว โทร.08-6052-3542   
-  ร้าน  ต้นกล้าปลากัด  จรัญสนิทวงศ์ 12  ติดต่อคุณใหม ่โทร.08-1818-0320 
-  ร้าน  สามพ่ีน้องปลากัดไทย ประชาอุทิศ 53  ติดต่อคุณจุ๊บ โทร.08-1300-3319   
-  ร้าน อินเตอร์ฟิช ตลาดศรีสมรัตน์ ห้อง I04 ติดต่อคุณวรวรรณ โทร 08-4533-9499 
-  ร้าน เจ๊แอนปลากัด  พระประแดง ติดต่อคุณแอน  โทร.08-3750-8308 

ปลาหางนกยูง   
-  กลุ่ม Quality Guppy Thailand ติดต่อคุณเน็ท โทร.08-6408-9868  

 -  ชมรมผู้เพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงไทย  ติดต่อคุณวีระศักดิ์(คุณตั้ม) โทร.08-1402-3716 
 -  จินตนาฟาร์ม  ตลาดธนบุรี, (สนามหลวง 2)  ติดต่อคุณแฟรงค์ โทร.08-9442-1736 

-  A.T.  FARM  ติดต่อคุณปอ โทร.08-6977-8726 
-  ร้าน ต้น - ปังปอนด์ ตลาดศรีสมรักษ์ จตุจักร  ติดต่อคุณปังปอนด์ โทร.08-9747-2040 
-  ร้าน  GUPPY  Thailand  ติดต่อคุณเก๊ก โทร.08-9490-8756  
-  สหกรณ์ปลาสวยงามแห่งสยาม จำกัด ติดต่อคุณเสือ โทร.0-2272-6041-5   
-  ร้านไว้ท์เครน ซันเดย์  โทรสาร.0-2272-6046           

ปลาเงินปลาทอง  
-  บ้านโป่งโกลด์ฟิช  ติดต่อคุณเม้ง โทร.08-9661-1333 

 -  สหกรณ์ปลาสวยงามแห่งสยาม จำกัด ติดต่อคุณเสือ โทร.0-2272-6041-5      
    -  ร้านไว้ท์เครน ซันเดย์ โทรสาร.0-2272-6046 
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ปลาหมอครอสบรีด   
-  ชมรมผู้พัฒนาสายพันธุ์ปลาหมอครอสบรีด ประเทศไทย ติดต่อคุณชวลิต  
   โทร.08-1827-0872 Facebook Crossbreed Club Thailand   

 -  สหกรณ์ปลาสวยงามแห่งสยาม จำกัด ติดต่อคุณเสือ โทร.0-2272-6041-5 
-  ร้านไว้ท์เครน ซันเดย์ โทรสาร.0-2272-6046 

ปลาปอมปาดัวร์    
 -  ชมรมผู้เพาะเลี้ยงปลาปอมปาดัวร์แห่งประเทศไทย มังกรฟาร์ม โทร. 08-9141-1100 
   -  P&Y Discus Farm  ติดต่อคุณอนุชิต  สนธิสถาพร โทร.08-1911-3930   
 -  สหกรณ์ปลาสวยงามแห่งสยาม จำกัด ติดต่อคุณเสือ โทร.0-2272-6041-5 

-  ร้านไว้ท์เครน ซันเดย์ โทรสาร.0-2272-6046   
-  JJ Discus ติดต่อคุณจิ๋ว โทร.09-2857-7554 

ปลาหมอแคระ 
-  ร้าน  Cichilds  Crazy  ตดิต่อ คุณโบ๊ท โทร.08-6345-6914  
-  ร้าน  Atlantis เจเจมอลล์ ชั้น 2  ติดต่อคุณต้น โทร.08-9129-7438 
-  ร้าน  ลุงกาจ ลานเจเจมอลล์ ติดต่อคุณกาจ โทร.08-1927-9429 
-  ร้าน  ฮวา  เทียน  หลี   ติดต่อคุณสุชาติ  โทร.08-6547-2952 
-  ร้าน  Apisto  Life ติดต่อคุณแชมป์ โทร.09-5516-2626 
-  ร้าน  บ้านลูกอ๊อด ติดต่อคุณจะ โทร.08-3921-7605 
-  ร้าน  Fish Studio ติดต่อคุณแพน โทร.08-1813-8851 

สัตว์น้ำสวยงาม  (ปลากัดป่าพื้นบ้าน)   
-  กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ (วัน - เวลาราชการ) โทร.  0-2579-1862 
-  ร้าน ช.เฮง เฮง จตุจักร โทร.06-1973-2905 
-  คุณแบล็ค Facebook: Warunpong Tunlagit โทร.09-5501-6789 

 -  สหกรณ์ปลาสวยงามแห่งสยาม จำกัด ติดต่อ คุณเสือ โทร.0-2272-6041-5 
 -  ร้าน ไว้ท์เครน ซันเดย์  โทรสาร. 0-2272-6046   

กำหนดการรับลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่  29  มิถุนายน  2560  เวลา  13.00 – 16.00 น. 

กำหนดการตัดสินการประกวด วันศุกร์ที่  30 มิถุนายน  2560  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

กำหนดการส่งคืนปลา วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม  2560  เวลา  18.00 - 20.00 น.   

**หลังจากนั้นถือว่าสละสิทธิ์** 

***ปลาที่ได้ลงตู้ทุกตัวต้องโชว์ในงานจนถึงวันปิดงาน*** 

สถานที่รับลงทะเบียนปลาที่เข้าประกวด/ตัดสินการประกวดปลา/ส่งคืนปลาที่เข้าประกวด 
-  ณ  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ณ บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางแนวทางเดิน ZPELL ชั้น G รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 
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กฎ กติกา ที่ควรรู้ ในการส่งปลาเข้าประกวด 

เป็นกติกาที่ผู้จัดประกวดอาจจะประกาศ หรือ ไม่ประกาศ แต่โดยทั่วไป ผู้จัด  และกรรมการ
ตัดสิน จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือความเหมาะสมและเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการตัดสินการ
ประกวด มีดังนี้  

1. ลักษณะปลาที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ได้รับการตัดสิน  มีดังนี้  
1.1. ส่งผิดประเภท 
1.2. ส่งผิดขนาดตามที่กำหนด 
1.3. ปลาป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
1.4. ลำตัวคดงอ รูปร่างไม่สมส่วน (ปลาพิการ) 
1.5. ครีบพับ หักหรืองอ ก้านครีบไม่สมบูรณ์ หรือมีการตัดแต่งครีบ 
1.6. ไม่สามารถทรงตัวได้ตามปกติ ไม่ว่ายโชว์ตัว  

2. ลักษณะปลาที่ได้รับการตัดสิน  แต่ถูกตัดคะแนน มีดังนี้ 
2.1. ใช้ฮอร์โมนเร่งสี ทำให้สีเข้มกว่าปกติ  
2.2. ปลามีอาการบาดเจ็บในระหว่างการลำเลียง 
2.3. มีการตกแต่งครีบ ครีบขาด เปื่อย  
2.4. ขี้ขาว เป็นเส้นยาว แสดงว่าสุขภาพไม่ดี หรือป่วย 
2.5. ปลาซุก ไม่โชว์ตัว  

3. การตัดสินของกรรมการ  
3.1. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
3.2. ผู้จัดการประกวด สามารถประกาศรายชื่อกรรมการตัดสิน หรือประธานฯกรรมการตัดสิน 

เพ่ือให้ผู้ส่งปลาประกวดได้ทราบและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการส่งปลาเข้าประกวด 
3.3. กรรมการตัดสิน ควรเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถ หรือมีความเป็นกลาง    

ไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ กับการประกวด และ กรรมการตัดสินบางท่านได้รับการฝึกอบรมและ
ได้รับใบประกาศนีบัตร จากกรมประมง  

 
การเตรียมความพร้อมในการส่งปลาเข้าประกวด 

การส่งปลาเข้าประกวด ผู้ส่งปลาเตรียมความพร้อมในการส่งปลาสวยงามเข้าประกวด และศึกษา
กฏกติการในการประกวด ดังนี้  

1. ปลาสวยงามมีลักษณะตรงตามประเภทและขนาด ตามที่ผู้จัดประกวดกำหนด 
2. คัดเลือกปลาที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง สัดส่วนดี ไม่พิการ 
3. ปลาสวยงามไม่เป็นโรคร้ายแรง หรือแสดงอาการของปลาที่เป็นโรค 
4. การตัดสินของกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ถือมาเป็นข้อโต้แย้ง 
นอกจากนี้ ผู้ส่งปลาเข้าประกวด ควรจะเตรียมความพร้อมของปลาปลาสวยงามเข้าประกวด ดังนี้  
1. นำปลาที่จะส่งประกวดมาใส่ในตู้ หรือภาชนะที่เหมาะสม ที่คล้ายกับภาชนะที่ใช้ในการ

ประกวด เพ่ือให้ปลาที่ส่งเข้าประกวดมีความเคยชิน  



17 
 

2. จัดสภาพแวดล้อมของตู้เลี้ยงปลาก่อนส่งประกวดให้เหมือน หรือ ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมใน
การประกวดจริง (เช่น น้ำในตู้ใส มีแสงไฟจากหลอดไฟสว่าง หรือ อยู่ใกล้บริเวณที่มีคนเดิน
ไปมา เป็นต้น) เพ่ือให้ปลาเกิดความเคยชิน ไม่ตื่นตกใจ ถอดสี หรือ เครียดจนป่วย 

3. ก่อนที่จะมีการส่งประกวด ควรงดอาหารอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือให้การขนย้ายปลาไปใน
สถานที่จัดประกวดปลาไม่ถ่ายของเสีย และไม่เครียด เมื่อปลาปรับสภาพเข้ากับตู้หรือ
ภาชนะท่ีจัดประกวดแล้ว ค่อยมีการให้อาหาร  

4. ระหว่างที่เตรียมปลาจะส่งประกวด ควรสังเกตอาการของปลา ว่าไม่มีการเซื่องซึม ป่วย 
หรือไม่กินอาหาร หรือมีความผิดปกติ อ่ืน ๆ เป็นต้น เพ่ือให้ปลาที่ส่งเข้าประกวดมีความ
สมบูรณ์และมีความพร้อมที่สุด 
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การประกวดปลาหางนกยูงในประเทศไทย 

ปลาหางนกยูง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Poecilia reticulata (Peters, 1959) มีถิ่นกำเนิดในทวีป
อเมริกาใต้ เป็นปลาออกลูกเป็นตัว ในธรรมชาติชอบอาศัยในแหล่งน้ำนิ่งที่เป็นน้ำจืดและน้ำกร่อย ปลาที่
นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม (Fancy guppies) เป็นปลาที่ได้รับการคัดพันธุ์และปรับปรุงมาจากพันธุ์
พ้ืนเมือง (Wild guppies) ปัจจุบันนิยมเลี้ยงกันทั่วโลก เนื่องจากเป็นปลาที่มีความหลากหลายของสีสัน
และลวดลาย เลี้ยงและเพาะพันธุ์ได้ง่าย กินอาหารได้หลายชนิดทั้งอาหารสด และอาหารเม็ด มีอุปนิสัย   
รักสงบไม่ก้าวร้าว ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้ดี เป็นปลาที่มีการเพาะเลี้ยงเพ่ือการค้า     
มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกอยู่ในอันดับต้น ๆ และมีศักยภาพในการขยายตลาด ปัจจุบันประเทศไทยมี
การผลิตปลาหางนกยูงเพ่ือการส่งออกและมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากประเทศ
ไทยมีภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูง การกำหนดลักษณะมาตรฐานสายพันธุ์ของ       
ปลาหางนกยูง จะทำให้ผู้เพาะเลี้ยงปลาได้พัฒนาสายพันธุ์ให้ตรงตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับ    
ความต้องการของตลาด และยกระดับมาตรฐานสินค้าปลาสวยงามของไทยให้เทียบเท่าสากล 

 จุดเด่นของปลาหางนกยูง คือ ลำตัวและครีบมีลวดลายและสีสันสวยงาม สะดุดตา และมี
หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในปลาเพศผู้ ซึ่งจะมีลักษณะครีบหางและครีบหลังที่มีขนาดใหญ่กว่า     
เพศเมีย ลำตัวมีลวดลายสีสันสวยงาม เป็นปลาสวยงามขนาดเล็ก เลี้ยงง่าย โตเร็ว สามารถผสมพันธุ์เพ่ือให้
ได้ลักษณะสีสันและลวดลายที่แปลกตา  จึงทำให้ได้รับความนิยมในตลาดอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานสายพันธุ์ และเกณฑ์การตัดสินปลาหางนกยูงในประเทศไทย 

1. สายพันธุ์โมเสค (Mosaic) 
1.1  ลำตัวจะมีสีใดก็ได้ แต่ต้องไม่มีลวดลาย อาจจะมีความเงาแวววาว (แพลททินั่ม) ได้ 
1.2  ครีบหางมีลวดลายแบบโมเสคโดยทีล่วดลายจะมีลักษณะเป็นแต้มใหญ่ และ/หรือลายต่อกัน 
1.3  ครีบหลังควรมีลวดลายและสีที่สอดคล้องกับครีบหาง 

 

      
 
 

 
 
 

2. สายพันธุ์ทักซิโด้  (Tuxedo/half black) แยกเป็น 2 ประเภ 
2.1  ทักซิโด้สีพื้น 
       2.1.1  ลำตัวจากบริเวณกึ่งกลางลำตัวไปสุดโคนหางมีสีดำหรือสีน้ำเงินเข้มลำตัวอาจจะมี
ความแวววาว(แพลทินั่ม) ได้ แต่ส่วนของแพลททีนั่มไม่ควรปนเปื้อนอยู่ในช่วงสีดำ 
       2.1.2  ครีบหางสีพื้นสีใดก็ได้ 
       2.1.3  ครีบหลังควรมีสีที่สอดคล้องกับครีบหาง 

 
      

 



19 
 

 2.2  ทักซิโด้ลาย 
                    2.2.1  ลำตัวจากบริเวณกึ่งกลางลำตัวไปสุดโคนหางมีสีดำหรือสีน้ำเงินเข้มลำตัว
อาจจะมีความแวววาว (แพลทินั่ม) ได้ แต่ส่วนของแพลททีนั่มไม่ควรปนเปื้อนอยู่ในช่วงสีดำ 
                   2.2.2  ครีบหางมีลายลักษณะใดก็ได้ 
                   2.2.3  ครีบหลังควรมีลวดลายที่สอดคล้องกับครีบหาง 

 

   
 

 3. สายพันธุ์กราซ (Grass) 
    3.1  ลำตัวมีสีใดก็ได้ บนลำตัวมีมาร์คดำคล้ายสัญลักษณ์ NIKE 
    3.2  พ้ืนครีบหางมีสีสว่าง มีจุดขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วหางและมีจุดสม่ำเสมอกันคล้าย

ลักษณะดอกหญ้า ในสายพันธุ์กราซ ไม่ควรมีสีอื่นแทรกที่ครีบหาง 
    3.3  ครีบหลังควรมีสี และลวดลายที่สอดคล้องกับครีบหางไม่มีสีอื่นแซม 
 
   
  

 
 
 
 
4.  สายพันธุ์คอบร้าหรือสเน็คสกิน (Cobra or Snakeskin) 

4.1  ลำตัวมีลายคล้ายลายหนังงู ลวดลายสม่ำเสมอ ชัดเจนตลอดลำตัว 
4.2  ครีบหางต้องมีลายเท่านั้น 
4.3  ครีบหลังควรมีสีและลวดลายที่สอดคล้องกับครีบหาง 
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5.  สายพันธุ์ โซลิด (Solid) 
     5.1  ลำตัว และครีบทุกครีบมีโทนสีเดียว สีใดก็ได้ 
     5.2  ครีบหางและครีบหลังต้องไม่มีจุดหรือลวดลาย 
     5.3  ครีบหลังควรมีสีสอดคล้องกับครีบหาง 
 

 
 
 
 
 
 

6.  สายพันธุ์อัลบิโน่ (Albino) แบ่งเป็น 2 ประเภท 
6.1  อัลบิโน่สีพ้ืน 

            6.2.1 ตาสีแดงเท่านั้น 
            6.2.2 ลำตัวและหางต้องไม่มีลาย สีอะไรก็ได้ 
 

   
                                                

6.2  อัลบิโน่ลาย 
             6.2.1  ตาสีแดงเท่านั้น 
             6.2.2  ลำตัวและหรือหางต้องมีลาย 
 
 

   
                                                  

 
 
 
 
7.  สายพันธุ์ริบบอน (Ribbon) 

7.1  ครีบทุกครีบยาวและควรมีขนาดยาวใกล้เคียงกัน 
7.2  ครีบใต้ท้องมีลักษณะยาวกว่าปกติ 
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8.  สายพันธุ์สวอลโล่  (Swallow) 
8.1  ครีบหางมีลักษณะแตกแขนงได้สัดส่วนยื่นยาวออกจากครีบหางปกติเป็นเส้นหรือ
แผ่นก็ได้ 
8.2  ครีบทุกครีบควรจะมีลักษณะแตกแขนงได้สัดส่วนยื่นยาวออกจากครีบปกติ เป็น
เส้นหรือแผ่นก็ได้ 
 

   
                                                

9.  สายพันธุ์อิสระ (Open) แบ่งเป็น 2 ประเภท 
9.1  สายพันธุ์โอเพ่นหางเล็ก เป็นปลาที่ไม่จัดอยู่ใน 8 สายพันธุ์ข้างต้น รวมทุกครีบหาง

ที่เป็นลักษณะอ่ืน เช่น ก้านร่ม (Merah), ดับเบิลซอร์จ (Double Sword), สเปียเทล (Spear Tail) , 
พินเทล (Pin Tail), สมอลราวด์เทล (Small Round tail) ฯ รวมถึงปลาหางนกยูงที่มีลักษณะ
หูช้างด้วย 

   
                    Albino Full Pink                 Aquamarine Red Scissor Tail  

   
                        Japan Blue Wild                          Koi Guppy 

   
                       RREA Koi Guppy                            Japan Blue  
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            Half Tuxedo Yellow Spear Tail         Red Grass Merah 

   
                Yellow Grass Merah                   Tuxedo White Tail Merah 

   
                 Crobra Yellow  Merah                            Pinku  

9.2  สายพันธุ์โอเพ่นหางใหญ่ เป็นปลาที่ไม่จัดอยู่ใน 8 สายพันธุ์ข้างต้น ที่มีลักษณะ
หางเป็ น  delta tail, fantail, round tail, เช่น  medusa, Japan blue, Galaxy, metal 
รวมถึงปลาหางนกยูงท่ีมีลักษณะหูช้างด้วย 
 

     
                                  
 
 
 

 
     Galaxy                                      Blue Tail                                           

   
          
 
 
 
 

         Galaxy Blue Mosaic               Half Tuxedo Yellow Red Mosaic 
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            Metal Blue Grass            King Cobra Red Tail 

 
                        
 
 
 
   
       Platinum Red Mosaic Big Ears         Platinum Red Tail           
 
 ตารางที่ 1 เกณฑ์การตัดสินปลาหางนกยูง (ทุกประเภท ยกเว้นประเภท Ribbon และ Swallow) 
 

ลักษณะ คะแนน 
Body  (25) ลำตัว/หุ่น 5 

ลาย/สี/มาร์ค 20 
Dorsal fin (20) ทรง 10 

สี 10 
Caudal fin (30) องศา 10 

ทรง 10 
สี/ลาย 10 

Overall  (25) ความสมส่วน 15 
ความ Active/การยืน

น้ำ 
10 

รวม 100 
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ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์การให้คะแนน เพศเมีย Ribbon 

ลักษณะ คะแนน 

Dorsal fin (20) ทรง 10 
สี 10 

Caudal fin (25) 
องศา 10 
ทรง 10 

สี/ลาย 5 

Overall (25) ความสมส่วน 10 
ความ Active/การยืน

น้ำ 
15 

Ribbon (30)  30 
รวม 100 

 

ตารางที่ 3 หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพศผู้ Ribbon 

ลักษณะ คะแนน 

Body (10) ลำตัว/หุ่น 5 
ลาย/สี/มาร์ค 5 

Dorsal fin (15) ทรง 10 
สี 5 

Caudal fin (25) 
องศา 10 
ทรง 10 

สี/ลาย 5 

Overall   (20) ความสมส่วน 10 
ความ Active/การยืน

น้ำ 
10 

Ribbon   (30) ความสมบูรณ์ของ 
Ribbon 

 

 Ribbon 

30 

รวม 100 
 
หมายเหตุ ในการส่งปลาเข้าประกวดปลาทุกสายพันธุ์ที่มีลักษณะริบบอนต้องลงประเภทริบบอน

เท่านั้น และควรมีตัวผู้และตัวเมียริบบอนอย่างละ 1 ตัว (การให้คะแนนตัวผู้ 60 และตัวเมีย 40 คะแนน) 
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ตารางที่ 4 หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพศผู้ /เมีย Swallow 

ลักษณะ คะแนน 

Body   (10) ลำตัว/หุ่น 5 
ลาย/สี/มาร์ค 5 

Dorsal fin (15) ทรง 10 
สี 5 

Caudal fin 
+swallow (45) 

องศา 10 
ความสมส่วนของการ

แตกของเส้นหาง 
30 

สี/ลาย 5 

Overall   (20) ความสมส่วน 10 
ความ Active/การยืน

น้ำ 
10 

Ribbon   (10) ความสมบูรณ์ของ 
Ribbon 

 

10 

รวม 100 
หมายเหตุ ในการส่งปลาเข้าประกวดปลาทุกสายพันธุ์ที่มีลักษณะสวอลโล่ต้องลงประเภทสวอลโล่

เท่านั้นและควรมีตัวผู้และตัวเมียสวอลโล่อย่างละ 1 ตัว (การให้คะแนนตัวผู้ 60 และตัวเมีย 40 คะแนน)    
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การประกวดปลาทองในประเทศไทย 

ปลาทองเป็นปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงกันแพร่หลาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นปลาสวยงามที่มี
มูลค่าการส่งออกอยู่ในอันดับต้น ๆ  ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ปลาทองให้สวยงามมีมาตรฐาน 
และมีความหลายหลายของสายพันธุ์มากขึ้น จนได้รับการยอมรับจากผู้ค้าในต่างประเทศ ในการจัด
ประกวดปลาทองในประเทศไทย ปลาทอง (Goldfish) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Carassius auratus Linn. 
จัดอยู่ในครอบครัว Cyprinidae ซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกับปลาไน และจากการศึกษาชีวประวัติ พบว่า 
ปลาทองเกิดจากการผ่าเหล่ามาจาก ปลาไน (Crucian carp) ปัจจุบันผู้เพาะเลี้ยงได้คัดพันธุ์ปลาทองที่มี
ลักษณะดีและสีสวยงามได้มากมายหลายสายพันธุ์ด้วยกัน ซึ่งเป็นที่นิยมในตลาดปลาสวยงาม  สายพันธุ์ที่
สำคัญได้แก่ พันธุ์หัวสิงห์ (Lion head)  ออรันดา (Oranda)  ริวกิ้น (Ryukin)  ตาโปน (Telescope 
eyes goldfish) หรือเล่ห์ (Black moor)  ตาลูกโป่ง (Bubble eyes goldfish) เกล็ดแก้ว (Pearl scale 
goldfish)  ชูบุนคิน (Shubunkin)  และปลาทองหางซิวหรือโคเม็ท (Comet) เป็นต้น 

สายพันธุ์ปลาทองท่ีนิยมประกวดในประเทศไทย 

ปลาทองหัวสิงห์จีน (Chinese lionhead) 

 จีนเป็นประเทศแรกที่เพาะพันธุ์ปลาทองสายพันธุ์นี้  ชาวตะวันตกเรียกปลาทอง สายพันธุ์นี้ว่า 
Lionhead ในประเทศไทยเรียกว่า ปลาทองหัวสิงห์จีน (Chinese lionhead)  ลักษณะเด่นของปลาทอง
สายพันธุ์นี้คือ มีส่วนหัวใหญ่กว่าลำตัว ส่วนหัวมีวุ้นขึ้นหนาแน่นกว่าปลาทองหัวสิงห์สาย พันธุ์ อ่ืนๆ        
ส่วนหลังของปลาลาดโค้งเล็กน้อย แนวสันหลังไม่มีครีบหลัง จะมีลำตัวยาวกว่าปลาทองหัวสิงห์ไม่มี       
ครีบหลัง จะมีลำตัวยาวกว่าปลาทองหัวสิงห์สายพันธุ์อ่ืนๆ ครีบหางใหญ่และปลายหางลาดเสมอแนว
เดียวกับสันหลัง เมื่อโตเต็มที่มีขนาดเฉลี่ยประมาณ 15 เซนติเมตร แต่ก็เคยพบบางตัวมีขนาดใหญ่ถึง 25 
เซนติเมตร อายุเฉลี่ยประมาณ 5-7 ปี  

 

ปลาทองหัวสิงห์ญ่ีปุ่น (Ranchu) 

 ปลาทองหัวสิงห์ญี่ปุ่นเป็นปลาทองหัวสิงห์ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากมีรูปร่าง
สวยงามและมีสีเข้มสดใส เป็นปลาที่ชาวญี่ปุ่นผสมคัดพันธุ์มาจากปลาทองหัวสิงห์จีน  ลักษณะเด่นของ   
ปลาหัวสิงห์ญี่ปุ่น คือ มีลำตัวสั้นและโค้งมนมากกว่าปลาทองหัวสิงห์จีน ส่วนหัวมีวุ้นที่มีเนื้อละเอียด 
สามารถแบ่งออกได้เป็น  3 ส่วน คือ ส่วนบนหัว บริเวณกระพุ้งแก้ม และบริเวณเหนือริมฝีปาก              
สันหลังใหญ่หนาตั้งแต่โคนหัวจรดถึงปลายทาง ครีบหางต่อกับลำตัวเป็นมุมแหลมและข้อต่อหางโค้งต่ำ
เล็กน้อย ครีบทวารมีทั้งครีบเดี่ยวและครีบคู่ 
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ปลาทองหัวสิงห์ลูกผสม (Hybrid lionhead, Ranchu x Chinese lionhead) 

 ปลาทองสายพันธุ์นี้เป็นลูกผสมที่เพาะพันธุ์ในประเทศไทยซึ่งนำเอาจุดเด่นของปลาทองหัวสิงห์จีน
และสิงห์ญี่ปุ่นมารวมกันไว้ในปลาตัวเดียวกัน สาเหตุของการผสมข้ามพันธุ์เนื่องจากปลาทองหัวสิงห์ญี่ปุ่น
จะผสมพันธุ์ได้ค่อนข้างยาก ดังนั้นการนำปลาทองหัวสิงห์จีนมาผสมด้วยจะช่วยให้ปลาแพร่พันธุ์ได้ง่ายและ
ได้จำนวนลูกปลาเพ่ิมมากขึ้น ลักษณะเด่นของปลาทองหัวสิงห์ลูกผสม คือ วุ้นบนหัวของปลาจะมีขนาด
ปานกลาง ไม่ใหญ่ และหนาเท่าปลาทองหัวสิงห์จีนแต่ไม่โค้งและสั้นเท่าปลาทองหัวสิงห์ญี่ปุ่น ครีบหางสั้น
กว่าปลาทองหัวสิงห์จีนแต่จะยาวกว่าปลาทองหัวสิงห์ญี่ปุ่น 

  

ปลาทองหัวสิงห์สยาม (Siamese lionhead) 

 ปลาทองหัวสิงห์สยาม หรือที่เรียก หัวสิงห์ตามิดดำ เป็นปลาทองลูกผสมที่มีต้นกำเนิดในประเทศ
ไทย ที่มีลักษณะแบบหัวสิงห์จีนหรือหัวสิงห์ญี่ปุ่น ปกคลุมบริเวณหัวหนาแน่นจนมองไม่เห็นตา ลักษณะ
ลำตัวคล้ายหัวสิงห์ญี่ปุ่น ลักษณะเด่น ของปลาทองสายพันธุ์นี้ คือลำตัวและครีบต้องมีสีดำสนิท ไม่มีสีอื่นแซม 

 

 

 

 

 

ปลาทองหัวสิงห์ตากลับ (Celestial goldfish) 

 ปลาทองพันธุ์หัวสิงห์ตากลับ เป็นปลาทองที่มีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศจีน ชาวจีนเรียกว่า โชเตนกัน 
(Chotengan) ซึ่งมีความหมายว่า ปลาตาดูฟ้าดูดาว หรือตามุ่งสวรรค์ ญี่ปุ่นเรียกชื่อปลาชนิดนี้ว่า เดเมรันชู 
(Demeranchu) ลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้คือมีตาหงายกลับขึ้นข้างบน  ผิดจากปลาทองชนิดอ่ืน ๆ       
ตาใหญ่สดใสทั้งสองข้าง ส่วนหัวไม่มีวุ้น  หรือมีเคลือบเพียงเล็กน้อย ไม่มีครีบหลัง ลำตัวยาว หลังตรงหรือ
โค้งลาดเล็กน้อย ครีบหางยาว 
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ปลาทองสิงห์ตาลูกโป่ง (Bubble eyes goldfish) 

 ปลาทองพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในประเทศจีน ลักษณะเด่นคือ ที่เบ้าตาของปลาทองชนิดนี้มี
ถุงน้ำขนาดใหญ่ดูคล้ายมีลูกโป่งติดอยู่ที่บริเวณใต้ตาซึ่งเป็นที่มาของชื่อ "สิงห์ตาลูกโป่ง"  ญี่ปุ่นเรียกว่า       
ซุอีโฮกัน (Suihogan) ถุงน้ำใต้ตา ปกติจะโปร่งแสงและมีขนาดเสมอกัน ปลาทองพันธุ์นี้ที่ส่วนหัวจะไม่มีวุ้น 
หรือมีเคลือบบ้างเพียงเล็กน้อย ไม่มีครีบหลัง ครีบหางยาว 

   

ปลาทองออรันดาหัววุ้น (Dutch lionhead) 

 ปลาทองสายพันธุ์นี้ญี่ปุ่นเป็นผู้ เพาะพันธุ์ขึ้นสำเร็จ  และเรียกชื่อว่า "ออรันดาชิชิกาชิระ" 
(Orandashishigashira) ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Dutch lionhead  ลักษณะเด่นคือ บริเวณหัว
ด้านบนมีวุ้นมาก มองจากด้านบนเห็นเป็นก้อนกลมหรือเหลี่ยมคล้ายปลาสวมหมวกไว้บนหัว โดยปกติวุ้นมี
ลักษณะละเอียดกว่าวุ้นของปลาทองหัวสิงห์ ครีบและครีบหางมีลักษณะแผ่กว้างและไม่สั้ นจนเกินไป 
สำหรับปลาทองออรันดาสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในบ้านเรานอกจากออรันดาหัววุ้นแล้ว ยังมีออรันดาหัวแดง  
ซึ่งภาษาอังกฤษเรียก Redcap oranda  ภาษาญี่ปุ่นเรียก ตันโจ มีลักษณะลำตัวมีสีขาวเงิน วุ้นบนหัวเป็น
ก้อนกลมสีแดง คล้ายปลาสวมหมวกสีแดง ออรันดาห้าสี ลักษณะเหมือนออรันดาหัววุ้นทั่วไป แต่สีที่ลำตัว
มี 5 สี คือ ฟ้า ดำ แดง ขาว ส้ม และ อีกชนิดหนึ่งคือ ออรันดาหางพวง ซึ่งชนิดนี้ครีบหางจะยาวเป็นพวง 
ครีบหลังพริ้วยาว ที่หัวมีวุ้นน้อยหรือไม่มีเลย 

 

 

    

ปลาทองริวกิ้น (Ryukin) 

 ปลาทองพันธุ์ริวกิ้น (Ryukin) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Veiltail goldfish เป็นปลาที่นิยมเลี้ยงกัน
แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากเป็นปลาที่มีรูปร่างและสีสัน
สวยงามมีท่วงท่าการว่ายน้ำที่สง่างาม ลักษณะเด่นของปลาทองริวกิ้น คือ ลำตัวด้านข้างกว้างและสั้น   
ส่วนท้องอ้วนกลม มองจากด้านหน้าโหนกหลังสูงเท่ากับส่วนโค้งของคอ ลักษณะปลาที่ดีส่วนหัวจะต้องเล็ก 
เกล็ดหนา ขึ้นเรียงเป็นระเบียบ สีที่พบมีทั้งสีแดง ขาว-แดง และส้ม หรือมีห้าสีคือ แดง ส้ม ดำ ขาว ฟ้า ซึ่ง
ในบ้านเรานิยมเรียกกันว่า  ริวกิ้นห้าสี 
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ปลาทองตาโปน (Telescope eyes goldfish) 

ปลาทองตาโปนนี้ญี่ปุ่นเรียกว่า เดเมคิน (Demekin)  ซึ่งหมายถึง ปลาตาโปน มีชื่อเรียกเป็น
ภาษาอังกฤษด้วยกันอยู่หลายชื่อ บางครั้งก็เรียก Pop - eyes goldfish ส่วนชาวจีนนิยมเรียกว่า Dragon 
eyes  ซึ่งหมายถึง ปลาที่มีตาเหมือนตามังกร ลักษณะเด่นของปลาทองพันธุ์นี้คือ ตาของปลาจะยื่นโปน
ออกไปข้างหน้า จนดูคล้ายกับกล้องส่องทางไกลจึงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Telescope eyes goldfish 
ลักษณะที่ดีของปลาทองชนิดนี้คือ ตาจะต้องโตและตาสองข้างมีขนาดเท่าๆ กัน ปลาทองตาโปนที่นิยม
เลี้ยงในบ้านเรามีหลายสายพันธุ์ ได้แก่ 

  

ปลาทองตาโปนห้าสี (Calico telescope-eyes goldfish) ญี่ปุ่นเรียกว่า ซันโชกุเดเมะคิน 
(Sanshokudemekin) ซึ่งแปลว่า ปลาทองตาโปนที่มีสีสามสีอยู่ในตัวเดียวกันในบ้านเรานิยมเรียกว่า   
ปลาห้าสี ได้แก่ ปลาที่มีสีแดง ดำ ขาว ส้มและฟ้า 

 

 

 

ปลาทองพันธุ์เล่ห์ (Black telescope eyes goldfish หรือ Black moor) คนไทยบางครั้ง
เรียกปลาสายพันธุ์นี้ว่า ลักเล่ห์ ส่วนชาวญี่ปุ่นเรียกว่า คุโรเดเมะคิน (Kurodemekin)  เป็นปลาทองตาโปน
ที่มีสีดำหรือสีนาก ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็นสายพันธุ์ย่อยๆ ได้อีกตามลักษณะลำตัว  ลักษณะสีและ
ลักษณะหาง เช่น เล่ห์กระโปรง เล่ห์ตุ๊กตา เล่ห์ควาย และผีเสื้อ (หลังอูฐ)  

   

ปลาทองเกล็ดแก้ว (Pearl scale goldfish) เป็นปลาทองที่มีลักษณะแตกต่างจากปลาทอง  
สายพันธุ์อ่ืนๆ คือ มีเกล็ดนูนขึ้นมาจนเห็นเป็นตุ่มและมีลำตัวอ้วนกลมประเทศไทยมีชื่อเสียงในฐานะที่
สามารถเพาะพันธุ์ปลาเกล็ดแก้วหน้าหนูได้เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็นปลาทอง
ที่แตกต่างจากสายพันธุ์อ่ืน โดยมีส่วนหัวเล็กแหลม และลำตัวอ้วนกลม ประกอบกับเกล็ดที่มีลักษณะเป็น
ตุ่มในลำตัวทำให้มองดู เหมือนลูกกอล์ฟที่สามารถเคลื่อนไหวได้ใต้น้ำ ปลาทองเกล็ดแก้วที่นิยมเลี้ยงใน
ประเทศไทยม ี3 สายพันธุ์ ได้แก่ เกล็ดแก้วหน้าหนู เกล็ดแก้วหัววุ้น และเกล็ดแก้วหัวมงกุฎ 
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ตารางท่ี 5 ลักษณะเด่นของปลาทองสายพันธุ์ หัวสิงห์ (Lionhead) 

ลักษณะ หัวสิงห์ญี่ปุ่น หัวสิงห์จีน 

หัวสิงห์
สยาม 

(สิงห์ตามิด
ดำ) 

หัวสิงห์
ลูกผสม 

หัวสิงห์ตา
กลับ 

หัวสิงห์ตา
ลูกโป่ง 

หัวและ
นัยน์ตา 

• มีวุ้นครบทั้ง 3 ส่วน คือ 
ส่วนบนของหัว กระพุ้งแก้ม 
และบริเวณเหนือริมฝีปาก    
• วุ้นส่วนบนของหัวไม่แตก
ละเอียดจนเกินไป จับเป็น
ก้อน ดูสมส่วน 
• บริเวณกระพุ้งแก้ม วุ้น
เรียงตัวกันแน่นไม่แตก
ละเอียดจนเกินไป ส่วนบน
เหนือตาไม่มีวุ้นนูนสูง 
• วุ้นบริเวณเหนือริมฝีปาก
มีลักษณะคล้ายเขี้ยวและวุ้น
ใต้คางไม่มากจนเกินไป 
• วุ้นไม่ปิดตาจนมิด  
(ยกเว้นปลาที่มีขนาด 5 นิ้ว
ข้ึนไป)  ตาสดใส 

•หัววุ้นมีขนาดใหญ่
กว่าลำตัวลักษณะวุ้น
เป็นเม็ดเล็กหรือใหญ่
ขนาดสม่ำเสมอ 
• วุ้นไม่ปิดตาจนมิด 
ตาสดใส 

• วุ้นมีทั้งแบบ
สิงห์จีนและสิงห์
ญี่ปุ่น หรือวุ้น
เป็นหลืบคล้าย
มันสมอง 
•วุ้นต้องปิดตาจน
มิด 

• ลักษณะวุ้นใส
เป็นเม็ดเล็ก หรือ
วุ้นเป็นหลืบคล้าย
มันสมอง 
• วุ้นไม่ปิดตาจน
มิด (ยกเว้นปลาที่มี
ขนาด 5 นิ้วข้ึนไป)  
ตาสดใส 
• วุ้นที่ดีควรจะมี
ลักษณะใสสะอาด 
• บริเวณกระพุ้ง
แก้ม วุ้นเรียงตัวกัน
แน่นไม่แตก
ละเอียดจนเกินไป 
ส่วนบนเหนือตามี
วุ้นนูนสูง 

• หัวไม่มีวุ้น  หรือ
มีเคลือบวุ้น
เล็กน้อย 
•ตาใหญ่สดใส ตา
ทั้ง 2 ข้างเสมอกัน 
และหงายแหงน
มองท้องฟ้าเสมอ 

• หัวไม่มีวุ้นหรือ
เคลือบวุ้นเล็กน้อย 
•มีถุงน้ำใต้ตา
คล้ายลูกโป่งและ
ถุงน้ำโปร่งแสง 
• ตาและถุงน้ำใต้
ตาทั้ง 2 ข้างเสมอ
กัน 

ลำตัว 

• ไม่มีครีบหลัง  
• ส่วนหลังโค้งมนสมส่วน 
•  เมื่อมองจากด้านบน ลำ
ตัวหนาไม่คดงอ ดูสมส่วน 
• เกล็ดเป็นเงางาม เรียง
เป็นระเบียบ 
 (ยกเว้นปลาที่มีเกล็ดขนาด
ใหญ่/ปลาหนัง เกล็ดไม่
จำเป็นต้องเรียงเป็น
ระเบียบ) 

• ไม่มีครีบหลัง หลัง
ตรงหรือลาดโค้ง
เล็กน้อย 
• ลำตัวหนา ไม่คดงอ 
• เกล็ดเป็นเงางาม 
เรียงเป็นระเบียบ 
(ยกเว้นปลาที่มีเกล็ด
ขนาดใหญ่/ปลาหนัง 
เกล็ดไม่จำเป็นต้อง
เรียงเป็นระเบียบ)  

• ไม่มีครีบหลัง  
• ส่วนหลังโค้งมน
สมส่วน 
• เมื่อมองจาก
ด้านบน ลำตัวหนา 
ไม่คดงอ สมส่วน 
• เกล็ดเป็นเงา
งาม เรียงเป็น
ระเบียบ 
(ยกเว้นปลาที่มี
เกล็ดขนาดใหญ่/
ปลาหนัง เกล็ดไม่
จำเป็นต้องเรียง
เป็นระเบียบ) 

• ไม่มีครีบหลัง  
• ส่วนหลังโค้งมน
สมส่วน 
• มองจากด้านบน
ลำตัวหนาไม่คดงอ 
สมส่วน 
• เกล็ดเป็นเงางาม
เรียงเป็นระเบียบ 
(ยกเว้นปลาที่มี
เกล็ดขนาดใหญ่/
ปลาหนัง เกล็ดไม่
จำเป็นต้องเรียงเป็น
ระเบียบ) 

• ไม่มีครีบหลัง  
• ส่วนลำตัวยาว
หลังตรงหรือโค้ง
ลาดเล็กน้อย 
• เกล็ดเป็นเงา
งาม เรียงเป็น
ระเบียบ 
(ยกเว้นปลาที่มี
เกล็ดขนาดใหญ่/
ปลาหนัง เกล็ดไม่
จำเป็นต้องเรียง
เป็นระเบียบ) 

• ลำตัวยาว  
• ส่วนหลังตรง
หรือโค้งลาด
เล็กน้อย 
• เกล็ดเป็นเงา
งามเรียงเป็น
ระเบียบ 
(ยกเว้นปลาที่มี
เกล็ดขนาดใหญ่/
ปลาหนัง เกล็ดไม่
จำเป็นต้องเรียง
เป็นระเบียบ) 

ครีบหาง 

• ครีบหางสั้นต้ังต่อกับ
ลำตัวเป็นมุมแหลม
ประมาณ 45 องศา 
• ครีบหางหนา อาจมี 3 
หรือ 4 แฉก 
• ครีบหางแผ่กว้าง 

• ครีบหางใหญ่ 
• หางลาด ปลายหาง
เสมอแนวเดียวกับสัน
หลัง 

• ครีบหางสั้นต้ัง
ต่อกับลำตัวเป็น
มุมแหลมประมาณ 
45 องศา 
• ครีบหางหนา 
อาจมี 3 หรือ 4 
แฉก 

• ครีบหางสั้นต้ัง
ต่อกับลำตัวเป็นมุม
แหลมประมาณ 45 
องศา 
• ครีบหางหนา 
อาจมี 3 หรือ 4 
แฉก 

• ครีบหางยาว 
• หางลาด ปลาย
หางเสมอแนว
เดียวกับสันหลัง
หรือสูงกว่า 

• ครีบหางยาว 
• หางลาด ปลาย
หางเสมอแนว
เดียวกับสันหลัง
หรือสูงกว่า 

ลักษณะ หัวสิงห์ญี่ปุ่น หัวสิงห์จีน หัวสิงห์
สยาม 

(สิงห์ตามิด
ดำ) 

หัวสิงห์
ลูกผสม 

หัวสิงห์ตา
กลับ 

หัวสิงห์ตา
ลูกโป่ง 

สี และ /
ลวดลาย 

• สีเข้มสดใส 
• ลวดลายสวยสะดุดตา 
• มีทุกสี 

• สีเข้มสดใส 
• มีทุกสี 

• สีดำปลอด เป็น
เงาสดใส 

• สีเข้มสดใส 
• ลวดลายสวย
สะดุดตา 
• มีทุกสี 

• สีเข้มสดใส 
• ลวดลายสวย
สะดุดตา 
• มีทุกสี 

• สีเข้มสดใส 
• ลวดลายสวย
สะดุดตา 
• มีทุกสี 
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ลักษณะ หัวสิงห์ญี่ปุ่น หัวสิงห์จีน หัวสิงห์
สยาม 

(สิงห์ตามิด
ดำ) 

หัวสิงห์
ลูกผสม 

หัวสิงห์ตา
กลับ 

หัวสิงห์ตา
ลูกโป่ง 

รูปทรง
และ 

การทรง
ตัว 

• ซ้ายและขวาเสมอกัน 
• การว่ายน้ำและการทรง
ตัวดี 
• ขณะหยุดนิ่งลำตัวทำมุม
กับพื้นตู้ไม่เกิน 45 องศา 

• ซ้ายและขวาเสมอ
กัน 
• การว่ายน้ำและการ
ทรงตัวดี 
 

• ซ้ายและขวา
เสมอกัน 
• การว่ายน้ำและ
การทรงตัวดี 
• ขณะหยุดนิ่ง
ลำตัวทำมุมกับพื้น
ตู้ไม่เกิน 45 องศา 

• ซ้ายและขวา
เสมอกัน 
• การว่ายน้ำและ
การทรงตัวดี 
• ขณะหยุดนิ่ง
ลำตัวทำมุมกับพื้นตู้
ไม่เกิน 45 องศา 

• ซ้ายและขวา
เสมอกัน 
• การว่ายน้ำและ
การทรงตัวดี 
• ขณะหยุดนิ่ง
ลำตัวทำมุมกับพื้น
ตู้ไม่เกิน 45 องศา 

• ซ้ายและขวา
เสมอกัน 
• การว่ายน้ำและ
การทรงตัวดี 
• ขณะหยุดนิ่ง
ลำตัวทำมุมกับพื้น
ตู้ไม่เกนิ 45 องศา 

ครีบทวาร 
หรือ ครีบ

ก้น 

• ครีบคู่ที่เสมอ หรือครีบ
เด่ียวตรงกลางที่ข้ึนตาม
ธรรมชาติ 

• ครีบคู่ที่เสมอ หรือ
ครีบเด่ียวตรงกลาง ที่
ข้ึนตามธรรมชาติ 

• ครีบคู่ที่เสมอ 
หรือครีบเด่ียวตรง
กลาง ที่ข้ึนตาม
ธรรมชาติ 

• ครีบคู่ที่เสมอ 
หรือครีบเด่ียวตรง
กลาง ที่ข้ึนตาม
ธรรมชาติ 

• ครีบคู่ที่เสมอ 
หรือครีบเด่ียวตรง
กลาง ที่ข้ึนตาม
ธรรมชาติ 

• ครีบคู่ที่เสมอ 
หรือครีบเด่ียวตรง
กลาง ที่ข้ึนตาม
ธรรมชาติ 

ครีบอ่ืน ๆ • ครีบคู่เสมอกันทั้งซ้าย
และขวา 

• ครีบคู่เสมอกันทั้ง
ซ้ายและขวา 

• ครีบคู่เสมอกัน
ทั้งซ้ายและขวา 

• ครีบคู่เสมอกัน
ทั้งซ้ายและขวา 

• ครีบคู่เสมอกัน
ทั้งซ้ายและขวา 

• ครีบคู่เสมอกัน
ทั้งซ้ายและขวา 

 

ตารางท่ี 6 คะแนนสำหรับปลาทองพันธุ์หัวสิงห์ 

ลักษณะ 
สิงห์ญี่ปุ่น สิงห์ลูกผสม 

และสิงห์สยาม 
สิงห์จีน สิงห์ตากลับ 
และ สิงห์ตาลูกโป่ง 

1. ภาพรวม 40  คะแนน 32  คะแนน 
2. หัวและนัยน์ตา 10  คะแนน 18  คะแนน 
3. เส้นหลังและลำตัว 10  คะแนน - 
4. ครีบหาง 10  คะแนน 18  คะแนน 
5. สีและเกล็ด 10  คะแนน 18  คะแนน 
6. การทรงตัวและการว่าย
น้ำ 

10  คะแนน 5  คะแนน 

7. ครีบทวาร 5  คะแนน 5  คะแนน 
8. ครีบอื่นๆ 5  คะแนน 4  คะแนน 

คะแนนรวม 100  คะแนน 100  คะแนน 
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ตารางท่ี 7  ลักษณะเด่นของปลาทองสายพันธุ์ออรันดา (Oranda) 

ลักษณะ ออรันดาหัววุ้น ออรันดาหัวแดง ออรันดาห้าสี ออรันดาหางพวง (ธรรมดา) 
หัว • วุ้นมาก  มองจากด้านบนเห็นเป็นก้อนกลมหรือ

เหลี่ยม   
• วุ้นที่ดีควรมีลักษณะใสสะอาด 

• วุ้นบนหัวเป็นก้อนกลมสีแดง เหมือนหมวก 
• วุ้นบริเวณข้างแก้มและใต้คางไม่มีหรือมีบ้างเล็กน้อย 

• วุ้นมากขนาดสม่ำเสมอ • วุ้นน้อยหรือไม่มีวุ้น 

ลำตัว  รูปทรง 
และเกล็ด 

• มองจากด้านข้าง  ลำตัวกว้าง สมส่วน 
• เกล็ดเรียงเป็นระเบียบสม่ำเสมอ มีความเงาสดใส 
(ยกเว้นปลาที่มีเกล็ดใหญ่/ปลาหนังไม่จำเป็นต้องเรียง
เป็นระเบียบ) 

• มองจากด้านข้างลำตัวไม่สั้นจนเกินไป 
• เกล็ดเรียงเป็นระเบียบสม่ำเสมอ มีความเงาสดใส (ยกเว้น
ปลาที่มีเกล็ดใหญ่/ปลาหนังไม่จำเป็นต้องเรียงเป็นระเบียบ) 

• มองจากด้านข้างลำตัวกว้าง สมส่วน 
• เกล็ดเรียงเป็นระเบียบสม่ำเสมอมีความเงาสดใส  
(ยกเว้นปลาที่มีเกล็ดใหญ่/ปลาหนังไม่จำเป็นต้องเรียงเป็น
ระเบียบ) 

• ลำตัวค่อนข้างยาว 

ครีบหาง • ครีบหางมีความยาวไม่ต่ำกว่า 1/3 เท่าของความยาว
ลำตัวและทำมุมไม่มากกว่า 100 องศา กับแนวสันหลัง
(ความยาวลำตัว วัดจากส่วนหน้าสุดของหัว ถึงมุมโคน
หาง) 

• ครีบหางมีความยาวไม่ต่ำกว่า 1/3เท่าของความยาวลำตัว
และทำมุมไม่มากกว่า 100 องศา กับแนวสันหลัง 
(ความยาวลำตัว วัดจากส่วนหน้าสุดของหัว ถึงมุมโคนหาง) 

• ครีบหางมีความยาวไม่ต่ำกว่า 1/3เท่าของความยาวลำตัว
และทำมุมไม่มากกว่า 100 องศา กับแนวสันหลัง 
(ความยาวลำตัว วัดจากส่วนหน้าสุดของหัว ถึงมุมโคนหาง) 

• หางยาวเป็นพวง 

สีและ/ลวดลาย • สีเข้มสดใส  มีทุกสี 
•  ลวดลายสวยสะดุดตา 

• ลำตัวสีขาว  วุ้นบนหัวสีแดงเข้ม • มีครบทั้ง 5 สี (ฟ้า, ดำ, แดง, ขาว, ส้ม)  สีกระจาย
สม่ำเสมอ 

• มีทุกสี 

ครีบหลัง • ครีบหลังต้ังตรง ไม่คดงอ • ครีบหลังต้ังตรง ไม่คดงอ • ครีบหลังต้ังตรง ไม่คดงอ • ครีบหลังยาวพลิ้ว 

ครีบทวารหรือ
ครีบก้น 

• ครีบคู่ที่เสมอหรือครีบเด่ียวตรงกลางที่ข้ึนตาม
ธรรมชาติ 

• ครีบคู่ที่เสมอหรือครีบเด่ียวตรงกลางที่ข้ึนตามธรรมชาติ • ครีบคู่ที่เสมอหรือครีบเด่ียวตรงกลางที่ข้ึนตามธรรมชาติ • ครีบคู่ที่เสมอหรือครีบเด่ียวตรงกลางที่ข้ึนตาม
ธรรมชาติ 

การทรงตัว และ
การว่ายน้ำ 

• ขณะว่ายน้ำสามารถทรงตัวได้ดี 
• ขณะหยุดนิ่งลำตัวทำมุมกับพื้นตู้ไม่เกิน 45 องศา 

• ขณะว่ายน้ำสามารถทรงตัวได้ดี 
• ขณะหยุดนิ่งลำตัวทำมุมกับพื้นตู้ไม่เกิน 45 องศา 

• ขณะว่ายน้ำสามารถทรงตัวได้ดี 
• ขณะหยุดนิ่งลำตัวทำมุมกับพื้นตู้ไม่เกิน 45 องศา 

• ขณะว่ายน้ำสามารถทรงตัวได้ดี 

ครีบอ่ืนๆ • ครีบคู่เสมอกัน ไม่พับ • ครีบคู่เสมอกัน ไม่พับ • ครีบคู่เสมอกัน ไม่พับ • ครีบคู่เสมอกัน ไม่พับ 
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ตารางท่ี 8 คะแนนสำหรับปลาทองสายพันธุ์ออรันดา (Oranda) 

ลักษณะ หัววุ้น และ หัวแดง ห้าส ี 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 
การทรงตัวและการว่ายน้ำ 10  คะแนน 10  คะแนน 10  คะแนน 
ครีบทวาร 5  คะแนน 5  คะแนน 5  คะแนน 
ครีบอ่ืนๆ 5 คะแนน 5  คะแนน 4  คะแนน 

คะแนนรวม 100  คะแนน 100  คะแนน 100  คะแนน 
 

ตารางท่ี 9 ลักษณะเด่นของปลาทองสายพันธุ์ริวกิ้น (Ryukin) สีส้มและขาว-แดง 

ลักษณะ รวิกิ้นสีส้มและขาว-แดง 
หัวและตา หัวสั้น ปากแหลม ไม่มีวุ้น   

ตาจะต้องไม่ใหญ่กว่าปกติ และไม่ปูนโปน 
ลำตัว รูปทรง และเกล็ด มองด้านข้างลำตัวค่อนข้างกว้าง  ส่วนท้องอ้วนกลม เกล็ดเรียงเป็นระเบียบ  

เป็นเงาสดใส  ยกเว้นปลาที่มีเกล็ดขนาดใหญ่/ปลาหนัง เกล็ดไม่จำเป็นต้อง
เรียงเป็นระเบียบ 

โหนกหลัง โหนกหลังสูงเท่ากับส่วนโค้งของหลังและท้อง 
ครีบหลัง ครีบหลังสูง ตั้งตรงไม่คดงอ 
ครีบหาง ครีบหาง 3 แฉก หรือ 4 แฉก  ก้านครีบหางไม่พับ ไม่บิดงอ  ความยาวของ

หางไม่ต่ำกว่า ½ ของความยาวลำตัว และครีบหางต้องทำมุมไม่น้อยกว่า 90 
องศา กับแนวสันหลัง ซ้าย - ขวาต้องสมดุลกัน 

สีและลวดลาย สีเข้มสดใส  มีทุกสี   ลวดลายสวยสะดุดตา 
ครีบทวาร หรือ ครีบก้น ครีบคู่ท่ีเสมอหรือครีบเดี่ยวตรงกลางที่ขึ้นตามธรรมชาติ 
รูปทรงและการทรงตัว ซ้ายและขวาเสมอกัน ว่ายน้ำทรงตัวดี 
ครีบอ่ืนๆ ครีบคู่เสมอกัน ไม่พับ 

หมายเหตุ 

1. ปลาริวกิ้นที่ประกวดแบ่งปลาออกได้เป็น 2 ประเภท 
1.1  ริวกิ้นหางกลาง มีความยาวของหาง ½ เท่าของความยาวลำตัว 
1.2  ริวกิ้นหางยาว มีความยาวของหาง 1 เท่าของความยาวลำตัว 

2. ปลาริวกิ้น ส่วนหัวอาจจะมีส่วนที่หนาขึ้นตามอายุ ไม่ถือว่าเป็นวุ้น 
3. สำหรับปลาที่มีเกล็ดใหญ่/ปลาหนังสีขาว - แดง เป็นแต้มต้องสมดุล ดูสวยงาม/การลอกสีของปลาใช้

วิธีการตัดคะแนนแต่ไม่คัดปลาออก 
 



34 
 

ตารางท่ี 10  ลักษณะเด่นของปลาทองสายพันธุ์ริวกิ้นห้าสี  

ลักษณะ ริวกิ้นห้าสี 
หัว หัวสั้น ปากแหลม ไม่มีวุ้น 
ลำตัว รูปทรง และเกล็ด มองด้านข้างลำตัวกว้างน้อยกว่าริวกิ้นสีส้ม ขาว-แดง เล็กน้อย ส่วนท้องอ้วน

กลมมองจากด้านหน้าโหนกสูงน้อยกว่าริวกิ้นสีส้ม ขาว-แดง เกล็ดเรียงไม่เป็น
ระเบียบ แต่เป็นเงาสดใส 

โหนกหลัง โหนกหลังสูงน้อยกว่าส่วนโค้งของหลังและท้อง 
ครีบหลัง ครีบหลังสูง ตั้งตรง ไม่คดงอ 
ครีบหาง ครีบหาง 3 แฉก หรือ 4 แฉก ก้านครีบหางไม่พับ ไม่บิดงอ ความยาวของหาง

ไม่ต่ำกว่า ½ ของความยาวลำตัว และครีบหางต้องทำมุมไม่มากกว่า 90 องศา 
กับแนวสันหลัง ซ้าย-ขวา ต้องสมดุลกัน 

สี สีเข้ม มีครบห้าสี  (ฟ้า แดง ดำ ขาว และส้ม)  
ครีบทวารหรือครีบก้น ครีบคู่ท่ีเสมอ หรือ ครีบเดี่ยวตรงกลางที่ขึ้นตามธรรมชาติ ครีบเดี่ยวจะต้องงอก

จากก่ึงกลางของลำตัว 
รูปทรงและการทรงตัว ซ้ายและขวาเสมอกัน 

การว่ายน้ำและการทรงตัวดี 
ขณะหยุดนิ่งลำตัวทำมุมกับพ้ืนตู้ไม่เกิน 45 องศา 

ครีบอ่ืนๆ ครีบคู่เสมอกัน สมบูรณ์ไม่พับและไม่บิดงอ 

หมายเหตุ : ปลาริวกิ้นส่วนหัวอาจจะมีส่วนที่หนาขึ้นตามอายุไม่ถือว่าเป็นวุ้น 

ตารางท่ี 11 คะแนนสำหรับปลาทองสายพันธุ์ริวกิ้นส้ม และ ขาว-แดง 

ลักษณะ ริวกิ้นสีส้ม และขาว-แดง 
ภาพรวม 20  คะแนน 
โหนกหลัง 15  คะแนน 
หัว 10  คะแนน 
ลำตัว รูปทรง 10  คะแนน 
ครีบหลัง 10  คะแนน 
ครีบหาง 10  คะแนน 
สี และเกล็ด 10  คะแนน 
การทรงตัวและการว่ายน้ำ 10  คะแนน 
ครีบทวารและครีบอ่ืนๆ 5  คะแนน 

คะแนนรวม 100  คะแนน 
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ตารางท่ี 12 คะแนนสำหรับปลาทองสายพันธุ์ริวกิ้นห้าสี 

ลักษณะ ริวกิ้นห้าสี 
ภาพรวม 20  คะแนน 
โหนกหลัง 10  คะแนน 
หัว 10  คะแนน 
ลำตัว รูปทรง 10  คะแนน 
ครีบหลัง 10  คะแนน 
ครีบหาง 10  คะแนน 
สี  และเกล็ด 15  คะแนน 
การทรงตัวและการว่ายน้ำ 10  คะแนน 
ครีบทวารและครีบอ่ืนๆ 5  คะแนน 

คะแนนรวม 100  คะแนน 
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การประกวดปลาปอมปาดัวร์ .ในประเทศไทย 

ประเภทของปลาปอมปาดัวร์ที่จัดประกวดในประเทศไทย มีดังนี้ 

1. Brown Class เช่น 5 สี (5 สีเหลือง 5 สีแดง 5 สีเขียว)  
2. Turquoise Pattern/Stripes เช่น  Red Turquoise, Blue Turquoise, Tiger Stripes, 7 สี  (7  สี

แดง, 7 สีเขียว, 7 สีเหลือง, 7 สีฟ้า)  
3. Red Class เช่น สยามรูบี้  (Siamese Ruby), มาร์ลโบโร (Marlboro), เมลอน (Melon), กำมะหยี่  

(Red  Rose), ซันเมระ (San Merah) และ โทเมโต้ (Tomato) ฯลฯ 
4. Blue Class  เช่น  บลูไดมอนด์ (Blue Diamond), บลูเยอรมัน (Cobalt Blue) และ โอเชี่ยนบลู  

(Ocean Blue)   
5. Pigeon Pattern/Stripes เช่น ฝุ่นลาย,  ฝุ่นลายงู และ เชคเกอร์บอร์ด  (Checkerboard)  ฯลฯ 
6. Snakeskin เช่น ลายงู  (Snakeskin),ไทเกอร์ สเนคสกิน (Tiger Snakeskin) และ เลพเพิร์ด สเนคสกิน 

(Leopard Snakeskin) ฯลฯ 
7. Albino  (ประเภทตาแดง) เช่น Green Albino,  Blue diamond Albino, Melon Albino, Snow 

White Albino Albino Leopard Snakeskin, Albino Snakeskin และ Albino Turquoise 
8. Open รวมทุกสายพันธุ์ (เฉพาะปลาที่ไม่มีการประกวดในประเภทที่ 1-7) 

หมายเหตุ ชื่อบางอย่างใช้เป็นชื่อทางการค้า อาจมีความเข้าใจเพียงผู้เพาะเลี้ยงบางกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
ด้านการทำธุรกิจของปลาสวยงาม 
 

ลักษณะเด่นของปลาปอมปาดัวร์แต่ละประเภท 

1. Brown Class เป็นปลาปอมปาดัวร์ ที่มี 5 สี (5 สีเหลือง, 5 สีแดง, 5 สีเขียว)   

 

ปลาปอมปาดัวร์สีน้ำตาล มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Symphysodon aequifaciatus axelrodi  Schultz,1960  
มีลักษณะเด่น คือ พ้ืนลำตัวจะมีความหลากหลายตั้งแต่เหลืองจางๆ เหลือง ถึงน้ำตาลปนดำ และเกือบแดง และมี
ลายเทอร์คอยส์เล็กน้อยเฉพาะที่หัว หน้าผาก และครีบก้น (ปลาในกลุ่มนี้มีลายไม่ควรเกินครึ่งลำตัว) มีแถบสีดำเข้ม
ขวางลำตัวจำนวน 9 แถบ แถบสีดำแถบแรกท่ีพาดผ่านนัยน์ตาจะเป็นสีดำเข้ม และแถบที่เก้าที่อยู่โคนหางสีจะดำเข้ม
มากกว่าแถบแรก   
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2. Red Class ปลาปอมปาดัวร์ที่มีสีแดง เช่น สยามรูบี้ (Siam Ruby), มาร์ลโบโร (Marlboro), เมลอน (Melon), 
กำมะหยี่ (Red Rose) และ ซันเมระ (San Merah) ฯลฯ 

 

 

 

 

ปลาปอมปาดัวร์สีแดง ในต่างประเทศนักเลี้ยงปลาบางคนเชื่อว่าเป็นลูกผสมที่เกิดจากพ่อแม่ปลาที่เป็น Red 
Turquoise เมื่อนำมาผสมกันแล้วได้ลูกปลากลุ่มที่มีสีแดง หรือเชื่อว่ามาจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพ่อแม่พันธุ์
ที่มาจากแหล่งอาเล็งเกอ ผสมพันธุ์กับแหล่งอีช่ะ เกิดเป็นลูกผสมสีแดงหลายสายพันธุ์ เช่น โทเมโท เรด (Tomato 
Red), อาเล็งเกอ เรด (Alenqure Red), แทนเจอะรีน เรด (Tangerine Red) และ ซันเมระ (San merah) 

 ปลาปอมปาดัวร์ฝุ่นมาร์ลโบโรเรดที่ ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ทำให้ได้ลูกที่มีลำตัวสีแดงเข้มขึ้น และขอบตาสี
แดง ผู้เพาะพันธุ์ตั้งชื่อทางการค้าว่า ทับทิมสยาม (Siamese Ruby Discus) อย่างไรก็ตามที่บริเวณแนวสันหลังและ
ท้องบางส่วนยังมีลายเทอร์คอยส์อยู่บ้าง ปลายครีบหลังมีจุดขาวอยู่ทั่วไป โคนครีบอกมีลายเทอร์คอยส์ ปลายครีบสี
แดงเข้ม 

 ปลาปอมปาดัวร์กำมะหยี่ (Red Rose) มีลักษณะเด่น คือลำตัวสีแดงเข้ม ปลายครีบหางและครีบก้นขาวใส
ขอบตาสีแดง และมีแถบดำจาง ๆ พาดผ่าน ครีบอกมีสีแดงเข้ม 

ปลาปอมปาดัวร์สีแดงลูกผสมมีชื่อทางการค้าว่า ซันเมระ (San merah) ลักษณะเด่นคือ ลำตัวสีแดงเข้ม   
หัวสีขาวเกลี้ยง หนามเตยบนและล่างมีสีขาวนวล ปลาปอมฯ สายพันธุ์นี้ได้รับความนิยมกันมากในทวีปเอเชีย 

ปลาปอมปาดัวร์เรดเมล่อน (Red Melon) ลำตัวสีแดง หัวมีสีเหลืองปนแดง ที่ผสมกลมกลืนกับลำตัว     
ขอบตาสีแดง ครีบอกสีแดงคล้ำ แต่ครีบหลัง ครีบหาง และครีบก้นสีดำ เป็นปลาปอมฯ ลูกผสมที่เกิดจากมาร์ลโบ
โรเรด (Marlboro Red) กับกำมะหยี่ (Red Rose) 

3. Blue class  เป็นปลาปอมฯ ที่มีสี เช่น บลูไดมอนด์ (Blue Daimond)  บลูเยอรมัน ((Cobalt Blue) และโอเชี่ยนบลู 
(Ocean Blue)  

 

 ปลาปอมปาดัวร์สีฟ้า มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Symphysodon aequifaciatus haraldi Schultz, 1960     
มีสีพ้ืนลำตัวมีทั้งสีน้ำตาลแกมแดง สีน้ำตาลอมเหลืองหรือสีน้ำตาล ลายสีฟ้าอมม่วงที่หัว ฐานครีบหลัง และฐานครีบก้น 
แถบสีที่ขวางลำตัวจะเป็นสีน้ำตาลแก่ แถบแรกและแถบสุดท้ายมีสีน้ำตาลเข้มกว่าแถบอ่ืนๆ เช่น บลูไดมอนด์ มีสี
พ้ืนผิวเป็นสีฟ้าทั้งตัว โอเชี่ยนบลู มีสีพ้ืนผิวเป็นสีเขียวเข้ม ครีบหลังและครีบก้นยังมีลายสีแดงอยู่บ้าง บลูเยอรมัน     
มีลายขวางลำตัวที่มีลักษณะของปลาป่าหลงเหลืออยู่ มีแถบสีดำที่โคนหาง แก้มมีลายน้ำตาลเล็กน้อย 
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4. Class Turquoise Pattern/Stripes เช่น Red Turquoise, Tiger Stripes, 7 สีแดง, 7 สีเขียว  และ 7 สี
เหลือง ฯลฯ 

  

ปลาปอมปาดัวร์เรดเทอร์คอยส์ ที่เพาะพันธุ์กันในยุคแรกๆ ลักษณะเทอร์คอยส์จะเป็นริ้วบางๆ สีฟ้าคราม
กระจายทั่วลำตัว  ส่วนสีพ้ืนเป็นสีแดง ขอบครีบหลังและครีบก้นมีสีแดงสด  ปอมฯเรดเทอร์คอยส์ ที่ได้รับการพัฒนา
สายพันธุ์จนกระทั่งมีรูปร่างค่อนข้างสมบูรณ์ มีลายเทอร์คอยส์ที่ลำตัว ครีบหลัง แต่ที่โคนหางลายไม่ชัดเจน ลำตัวมีสี
พ้ืนแดง  ขอบตาสีแดง   เนื้อสีแดงอมน้ำตาล  มีชื่อทางการค้าว่า เรดอีเกิล (Red Eagle) ปอมฯเทอร์คอยส์แดง (Red 
Turquoise) เป็นปอมฯที่มีสีพ้ืนแดง หรือแดงอมน้ำตาล ลายสีฟ้าจะมีขนาดใหญ่ ทำให้พ้ืนที่ของสีแดงหรือแดงอม
น้ำตาลน้อยลงเกิดเป็นลายเล็กๆ ปลาปอมปาดัวร์ลูกผสมแดง ลำตัวสีแดง และมีจุดสีมุกจางๆ เป็นลายข้าวตอก      
มีลายดำพาดผ่านนัยน์ตา ลำตัวและโคนหางมีลายขวางสีดำจางๆ ครีบหลังและครีบก้นสีแดงเข้ม  

5. Class Pigeon Pattern/Stripes  เช่น ฝุ่นลาย ฝุ่นลายงู และเชคเกอร์บอร์ด (Checkerboard) ฯลฯ 

  

ปลาปอมปาดัวร์กลุ่มนี้มีชื่อที่รู้จักกันในหมู่นักเลี้ยงปลา คือ ปอมฯฝุ่น เป็นปลาลูกผสมที่ได้จากการคัดพันธุ์
ของนักเพาะเลี้ยงชาวไทย เกิดจากพ่อแม่ปลาเจ็ดสี หรือสไทร์เทอร์คอยส์ มีลักษณะที่แตกต่างจากปลาปอมปาดัวร์
เจ็ดสี คือลำตัวมีสีพ้ืนเหลืองปนแดงปนน้ำตาล ลายเป็นสีขาวเกือบขาวเงินผสมเทอร์คอยส์ ลักษณะเด่นคือ มีจุดดำ 
หรอืเขม่ากระจายอยู่มากบ้างน้อยบ้างเกือบทั้งตัว และไม่มีแถบดำขวางลำตัว ปลาปอมฯฝุ่นที่มีสายเลือดที่ดี สามารถ
นำมาผสมข้ามพันธุ์กับปลาปอมฯสายพันธุ์อ่ืนได้ดี ทำให้เกิดปลาปอมฯสายพันธุ์ใหม่ โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ     
กลุ่มแรก สีเดี่ยว ที่เด่นๆ คือมีสีแดงล้วน คือ มาร์ลโบโรเรด (Marlboro Red) เป็นลูกผสมที่เกิดจากปลาปอมฯฝุ่น
ผสมกับปลาปอมฯ ที่มีห้าสีแดง ปลาปอมฯฝุ่นสีขาวล้วน เป็นลูกผสมระหว่างปลาปอมฯฝุ่นที่มีสีขาวด้วยกันเป็นฝุ่นมุก 
และปลาปอมฯ ฝุ่นเหลืองล้วน เป็นลูกผสมระหว่างปลาปอมฯฝุ่นกับปลาปอมฯห้าสีที่มีสีเหลือง จะได้ลูกผสมที่เป็น
สยามโกลด์ (Siamese Gold) กลุ่มที่สอง เป็นฝุ่นลาย (Striped Pigeon) เป็นลูกผสมที่เกิดจากปลาปอมฯฝุ่น ผสม
ข้ามพันธุ์กับปลาปอมฯเจ็ดสี ลูกผสมที่ได้จะมีสีพื้นเป็นลายเส้นสีเหลืองและสีแดง ลายใหญ่บ้างเล็กบ้าง  
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6. Snakeskin เช่น ลายงู ไทเกอร์สเนคสกิน (Tiger Snakeskin) และ Leopard Snakeskin ฯลฯ 

  

ปลาปอมปาดัวร์สายพันธุ์นี้ กลายพันธุ์มาจากพวกสไทร์พเทอร์คอยส์ เมื่อปลาอายุ 1 ½ เดือนจะมีแถบดำที่
ขวางลำตัว 14 แถบ และจะค่อยๆจางไป เมื่อปลาเติบโตขึ้นจะปรากฏลวดลายเส้นเล็กๆ ยาวตามลำตัว หรือเป็นจุดสี
เทาปนเขียวหรือบางตัวเป็นสีขาวเงิน บางตัวจุดสีเล็กละเอียดแบบลายข้าวตอกดูคล้ายหนังงู สีพ้ืนที่หัวและแก้มเป็น
ลวดลายเล็กๆ เป็นสีส้มปนน้ำตาล บางตัวมีสีแดงหรือเทอร์คอยส์ ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์  โดยนำมาผสมข้าม
พันธุ์กับปลาปอมฯลูกผสมของปลาปอมฯเขียว ให้ลูกผสมมีลวดลายและจุดสีแดงเพ่ิมมากขึ้น และผสมข้ามพันธุ์กับ
ปลาปอมฯฝุ่น 

ปลาปอมฯจุดแดง เป็นปลาลูกผสมที่เกิดจากปลาปอมฯเขียว โดยธรรมชาติจะมีจุดสีแดงเป็นลักษณะเด่น 
เมื่อมีการนำมาผสมพันธุ์และคัดพันธุ์ จะได้ลูกผสมที่มีจุดแดงเพ่ิมมากขึ้น โดยเริ่มจาก Red Spotted Green มีจุด
แดงเต็มตัว มีชื่อทางการค้าว่า เลพเพิร์ด (Leopard) 

ปลาปอมปาดัวร์เสือดาว Leopard Discus เป็นปลาปอมฯที่มีต้นกำเนิดจากพ่อแม่ที่เป็นปลาปอมฯเขียว 
เพราะปลาปอมฯพวกนี้จะมีจุดแดงบนลำตัว แต่แถบดำที่เป็นเอกลักษณ์ของปลาป่ายังปรากฏให้เห็นที่พาดผ่าน
นัยน์ตา ลำตัว และโคนหาง 

 Leopard Snakeskin เป็นปลาปอมฯลูกผสม เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างปลาปอมฯงูกับปลา
ปอมฯเสือดาว ลักษณะปลาปอมฯงูปรากฏให้เห็นที่แผ่นปิดเหงือก จะมีลายเทอร์คอยส์เป็นเส้นประเล็กๆ  

 Golden Leopard เป็นปลาปอมฯที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแต่ยังคงมีลักษณะของปลาปอมฯฝุ่น
ปรากฏให้เห็น หัวและลำตัวเป็นเป็นสีเหลือง ขอบตาแดง จุดแดงบนลำตัวกระจายอยู่ทั่วไป ลายเทอร์คอยส์ที่ครีบ
หลังและครีบก้นเป็นเส้นเล็กๆ สีแดงสด 

 White Leopard เป็นปลาปอมฯที่เกิดจากปลาปอมฯสโนไวท์ผสมข้ามพันธุ์กับปลาปอมฯเสือดาว จุดสีแดง
ไม่สม่ำเสมอ 
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หลักเกณฑ์การประกวดปลาปอมปาดัวร์ในประเทศไทย 

 เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากท่ีสุด เพราะการส่งปลาเข้าร่วมประกวดควรเป็นปลาที่มีคุณลักษณะและ
รูปร่างตรงตามมาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปลาที่ส่งเข้าประกวดดังนี้ 

 1. รูปร่างและสัดส่วนของลำตัว  ลักษณะปลาปอมฯที่ดี ลำตัวจะต้องกลมมากที่สุด นักเลี้ยงปลาชาวเยอรมัน
ให้คำจำกัดความในลักษณะรูปร่างของปลา โดยพิจารณาความกลมจากส่วนโค้งขอบเส้นหลังและส่วนท้อง ไม่นับรวม
ครีบหลังและครีบก้น  ส่วนนักเลี้ยงปลาชาวสิงคโปร์ พิจารณาจากโครงสร้างทั้งหมดของตัวปลา ซึ่งรวมเอาครีบหลัง
และครับก้นเข้าไปด้วย  นอกจากนี้ สัดส่วนระหว่างขนาดและความหนาของลำตัวต้องสัมพันธ์กัน ปลาที่สมบูรณ์
ลำตัวซีกซ้ายและขวาจะต้องมีขนาดเท่ากัน ความหนาของลำตัวยิ่งหนายิ่งดี บ่งบอกถึงสุขภาพที่ดี ปลาปอมฯที่เกิด
จากการเพาะเลี้ยงมีรูปร่างที่แตกต่างออกไปจากลักษณะปกติ ซึ่งเรียกว่า ไฮบอดี (High body) และซุปเปอร์ ไฮบอดี 
(Super high body) ส่วนประกอบที่สำคัญของรูปร่างปลา คือหน้าผาก หมายถึง ส่วนที่เริ่มจากริมฝีปากบนถึง
จุดเริ่มต้นของครีบหลัง ลักษณะหน้าผากท่ีดีควรมีส่วนโค้งของหน้าผากจะต้องสัมพันธ์กับครีบหลัง และรับกับลำตัว 

2. สีสัน ลวดลาย และแถบดำข้างตัว เป็นจุดเด่นดึงดูดความสนใจของนักเลี้ยงปลา ความเข้ม และความ
สม่ำเสมอของสี และลวดลายควรเด่นชัด มีลักษณะตรงตามชนิดและสายพันธุ์นั้นๆ ปลาป่า จะมีแถบดำขวางลำตัว   
9 แถบ ถ้าเป็นปลาที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ ควรมีแถบสีดำน้อยที่สุด 

3. ครีบและสัดส่วนของครีบ ลักษณะการกางของครีบโดยเฉพาะครีบหลัง และครีบก้น จะต้องแผ่ขยาย
ออกเต็มที่ สัดส่วนของครีบทั้งสองจะต้องสัมพันธ์กันทั้งขนาดและรูปร่าง ปลาบางตัวอาจจะมีปลายของครีบหลังยื่น
ยาวออกมามีลักษณะเป็นเปีย ซึ่งนักวิชาการต่างประเทศตั้งข้อสังเกตว่า เป็นผลข้างเคียงมาจากฮอร์โมนที่ผสมใน
อาหารเลี้ยงปลา บางท่านไม่ชอบเปียดังกล่าว แต่โดยทั่วไปแล้วนักเลี้ยงปลาไม่ถือว่าผิดปกติ ครีบอกหรือครีบว่ายทั้ง
สองข้างจะต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบหางโดยธรรมชาติแล้วจะตัดตรง ขอบบนและล่างมนเล็กน้อย และครีบท้อง
หรือตะเกียบจะต้องยาวเท่ากันไม่บิดงอ 

4. ดวงตา ปลาปอมฯ ที่มีลักษณะที่ดีดวงตาจะต้องกลม และมีขนาดสัมพันธ์กับขนาดของลำตัว ปลาที่มี
ดวงตาใหญ่ผิดปกติ ถ้าเป็นลูกปลาแสดงว่าเป็นปลาที่แคระแกรนเลี้ยงไม่โต ถ้าเป็นปลาใหญ่มีดวงตาขนาดใหญ่เกิน
ปกติ แสดงว่าเป็นปลาอายุมาก สีของขอบตาที่อยู่รอบตาดำ เรียกว่า อายริง (Eye-ring) ปลาปอมฯ ที่มีขอบตาสีแดง 
ถือว่าเป็นปลาที่มีลักษณะดี สีอ่ืนๆ รองลงมา ได้แก่ สีชมพู เหลือง ขาว และสีดำ ปลาที่มีสุขภาพดีนัยน์ตาจะเป็น
ประกายสดใส 

5. แผ่นปิดเหงือก ควรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ขอบกระดูกแก้มจะต้องเรียบสม่ำเสมอทั้งสองข้าง และไม่มีรอย
แหว่ง มีจังหวะการหายใจสม่ำเสมอทั้งสองข้าง  

6. สุขภาพปลา ปลาที่ส่งเข้าประกวดควรมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เคลื่อนไหวปราดเปรียว มีการหายใจ
ปกติ ครีบต่างๆมีลักษณะสมบูรณ์ครบถ้วน และมีขนาดเหมาะสม  
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ตารางที่ 13 การให้คะแนนปลาปอมปาดัวร์ 

ลักษณะ คะแนน 

จุดประทับใจ 20 

สี จุด และลาย 20 

ความสมบูรณ์ 20 

ขนาด 10 

รูปร่าง 10 

ครีบต่างๆ 5 

ผิวหนังและเกล็ด 5 

หัวและแก้ม 5 

ดวงตา 5 

รวม 100 

 

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน 

1. จุดประทับใจ เป็นความรู้สึกประทับใจในตัวปลาที่มีความสมบูรณ์ สวย มีสีสัน หรือลวดลายที่แปลกตา การ
เคลื่อนไหวที่สง่างาม ไม่เซื่องซึม ชอบว่ายน้ำโชว์ตัว ไม่ตื่นตกใจง่าย เป็นการมองภาพรวมของปลาที่เด่น สง่า และ 
สวยงาม มองดูแล้วเกิดความรู้สึกประทับใจ 

2. สี จุด และ ลาย ซึ่งเป็นไปตามประเภทของการประกวด เช่น พวกสีเดี่ยว จะต้องมีความเข้ม หรือโทนสีสม่ำเสมอ 
ไม่มีลายดำที่หัว ลำตัว และครีบต่างๆ จุดสีจะต้องมีขนาดไล่เลี่ยกันทั้งที่ลำตัวและครีบ ส่วนลายนั้นคือแถบของสีฟ้า
อมเขียว หรือสีเทอร์คอยส์ จะต้องชัดเจน และเด่นชัด เมื่อตัดกับสี พ้ืนลำตัว ซึ่งจะเป็นสีแดง น้ำตาล หรือเหลือง   
ปลาที่มีลายเทอร์คอยส์ขวางลำตัว จะได้เปรียบพวกที่มีลายยาวตามลำตัว ทั้งนี้ทั้งนั้นปลาทุกตัวจะต้องไม่มีลายดำ
หรือแถบดำ ซึ่งเป็นลักษณะของปลาป่า แต่มีข้อยกเว้นในกรณีที่ปลาตื่นตกใจบางตัว จะมีแถบสีดำออกมาชั่ว
ขณะหนึ่ง และกลับคืนสู่สภาพปกติได้เมื่อหายตกใจ 

3. ความสมบูรณ์  คือปลาที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพดี เช่น ปลาที่สมบูรณ์ลำตัวซีกซ้ายและขวาจะต้องมี
ขนาดเท่ากนั ความหนาของลำตัวยิ่งหนายิ่งดีบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดี ปลาที่ผอมแนวสันหลังเป็นสันแบบใบมีด แสดงว่า
ปลาป่วยและแคระแกรน เลี้ยงไม่โต 

4. ขนาด  ตามมาตรฐานของการประกวดทั่วไป แบ่งขนาดปลาออกตามความยาวของปลาโดยวัดจากปลายปากถึง
ปลายครีบหาง หรือในทางวิชาการใช้คำว่า ความยาวเหยียด (Total length)  มี 4 ขนาด คือ ขนาดเล็ก มีความยาว 
5 นิ้ว ลงมา ขนาดกลาง 5 - 6 นิ้ว ขนาดใหญ่ 6 - 7 นิ้ว และขนาดจัมโบ้ 7 นิ้ว ขึ้นไป 

5. รูปร่าง  ปลาที่มีลำตัวทรงสูง หรือที่เรียกว่าไฮบอดี (High body) จะได้เปรียบกว่าปลาที่มีลำตัวธรรมดา ลำตัว
จะต้องกลม พวกท่ีมีลำตัวยาวจะเป็นลำดับรองลงมา   
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6. ครีบต่างๆ  ครีบที่เป็นครีบคู่ เช่น ครีบอก และครีบท้อง จะต้องมีขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ไม่บิดงอ ส่วนครีบ
เดี่ยวที่เป็นจุดเด่น คือ ครีบหลังและครีบก้น จะต้องไม่มีการตัดแต่ง และเมื่อกางออกเต็มที่จะต้องมีส่วนโค้งที่สัมพันธ์กัน 
ทำให้รูปร่างกลมดูเด่นยิ่งขึ้น 

7. ผิวหนังและเกล็ด  ผิวหนังจะต้องเรียบ ไม่มีแผลเป็น หรือจุดด่างดำอันเนื่องมาจากเกิดบาดแผล ไม่ใช่สีที่เกิด
ธรรมชาติ ส่วนเกล็ดจะต้องมีขนาดสม่ำเสมอ เป็นเงางามซึ่งบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของปลา 

8. หัวและแก้ม  ส่วนของหัวจะต้องโค้งสัมพันธ์กับแนวสันหลัง หัวจะต้องเรียบไม่มีรอยบุบ ปากบนและล่างจะต้อง
ยื่นออกมาได้สัดส่วน ปกติปากบนจะยื่นเลยปากล่างเล็กน้อย และจะต้องไม่เบี้ยว หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดเว้าแหว่ง 
แก้มเป็นส่วนหนึ่งของหัวที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ เพราะปลาส่วนใหญ่จะมีตำหนิที่แก้มเป็นรอยบุ๋ม แก้มปลาทั้งสอง
ข้างจะต้องพองออกเท่ากัน ขอบสันกระดูกแก้มจะมีเยื่อยื่นออกมาทั้งสองข้าง เยื่อจะปิดช่องเหงือกได้สนิท เมื่อปลา
หุบกระดูกแก้มหรือบางท่านเรียกว่า ฝาครอบเหงือก จะปิดสนิท การหายใจของปลาต้องเป็นปกติ คือจังหวะปิดและ
เปิดของฝาครอบเหงือกพร้อมกัน เยื่อขอบกระดูกแก้มจะต้องเรียบไม่มีรอยเว้าแหว่ง 

9. ดวงตา เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของปลาตัวนั้นๆ ปลาปอมฯ ที่ดีควรมีดวงตากลม ไม่โตผิดปกติ ปลาที่มี
ดวงตาผิดปกติแสดงถึงปลาที่มีอายุมาก ตาจะต้องเป็นประกาย ปลาที่มีขอบตาสีแดง ถือว่าได้คะแนนเป็นลำดับหนึ่ง 
สีชมพู เหลือง หรือขาวเป็นลำดับรองลงมา ปลาที่มีขอบตาสีดำ จะมีคะแนนต่ำของในข้อนี้  
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การประกวดปลากัดสวยงามในประเทศไทย 

ปลากัดสวยงามของไทย ได้รับความนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เกษตรกร         
ผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามของไทย มีความรู้และความชำนาญในการพัฒนาสายพันธุ์ปลากัด จนเป็นที่ยอมรับของ     
นักเลี้ยงปลาทั่วโลก จากมูลค่าการส่งออกปลาสวยงามในแต่ละปี พบว่าปลากัดเป็นปลาสวยงามที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงเป็นอันดับ 1 ของปลาสวยงามที่ส่งออกของประเทศไทย โดยมีมูลค่าสูงสุดต่อเนื่องกันมาหลายปี จนถึงปัจจุบัน  
การผสมคัดเลือกพันธุ์สามารถพัฒนาปลากัดให้มีลักษณะ รูปแบบ สีสันต่าง ๆ มากมาย เช่น การพัฒนาให้มีลักษณะ
ของหางหลากหลายรูปแบบ เช่น ปลากัดเดลต้า หรือหางสามเหลี่ยม (Delta-tailed)  ปลากัดคราวด์เทล หรือ     
หางมงกุฎ (Crown-tailed) ปลากัดฮาล์ฟมูน หรือหางพระจันทร์ครึ่งซีก (Halfmoon-tailed) ปลากัดสองหาง 
(Double-tailed) เป็นต้น หรือในปัจจุบันมีการพัฒนาให้ได้ปลากัดสวยงามที่มีครีบหูที่มีขนาดใหญ่ เรียกว่าปลากัด   
หูช้าง (Big Ear)  ในส่วนของสีสันก็ได้มีการพัฒนาให้มีความหลากหลาย ทั้งสีและลวดลาย เช่น มีทั้งสี เดียว (เช่น      
สีขาว แดง น้ำเงิน เขียว ม่วง เหลือง ส้ม และสีทอง  หรือพัฒนาให้เป็นสีผสม และสีลวดลายต่าง ๆ เช่น ปลากัดสองสี 
Dragon , Butterfly หรือหลากสี เช่น multicolor เป็นต้น   

ด้านการตลาดปลากัดสวยงามในปัจจุบัน นอกจากการการซื้อขายผ่านผู้ส่งออก ซึ่งมักจะซื้อขายปลากัด
สวยงามที่มีราคาระดับต้น ๆ ถึงระดับกลาง หรือขายในลักษณะปริมาณมากแล้ว ยังมีการซื้อขายทางเว็บไซด์       
เช่น http://www.aquabid.com/ โดยเจ้าของปลาหรือเจ้าของฟาร์มจะนำภาพปลากัดสวยงามที่มีความโดดเด่น   
ลงโฆษณา และมีการประมูล/ติดต่อซื้อขายกันในเว็บไซด์ หรือ ติดต่อซื้อขายผ่านทาง Facebook หรือ Line เป็นต้น 

 
มาตรฐานปลากัดสวยงามในประเทศไทย 

โครงสร้างมาตรฐานปลากัดสวยงามในประเทศไทยประกอบด้วย 4 กลุ่ม ดังนี้ 

 1.  มาตรฐานทั่วไปปลากัดสวยงามไทย 

 2.  มาตรฐานสายพันธุ์ปลากัดสวยงามไทย 

 3.  มาตรฐานสีปลากัดสวยงามไทย 

4.  มาตรฐานการประกวดปลากัดสวยงามไทย 

1. มาตรฐานทั่วไป ปลากัดสวยงามในประเทศไทย 

1.1  ขนาด 
1.2  ลักษณะของรูปร่าง 
1.3  ลักษณะท่าทาง 
 

ขนาด  ปลากัดครีบสั้นต้องมีความยาวลำตัว 1.5 นิ้วขึ้นไป โดยวัดจากปลายปากถึงโคนหาง ปลากัดครีบยาว
ต้องมีความยาวลำตัว 1.5 นิ้วขึ้นไป และปลากัดยักษ์ต้องมีขนาด 2.5 นิ้วขึ้นไป  

ลักษณะของรูปร่าง 
ปาก มีลักษณะไม่ปูดโปน บิดเบี้ยว ริมฝีปากบนและล่างต้องมีขอบสมบูรณ์ (มีลวดปาก) 
ตา มี 1 คู่ ไม่ขุ่นมัว ไม่ปูดโปน 
เหงือก (แผ่นปิดเหงือก) มี 1 คู่ ต้องปิดสนิท และ กางได้สมบูรณ์ทั้ง 2 ข้างเมื่อปลาพองสู้  
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ครีบห ูหรือครีบอก (Pectoral fin) มี 1 คู่ ต้องสมบูรณ์ทั้ง 2 ข้าง และสมส่วนเมื่อเทียบกับลำตัว 
ตะเกียบ หรือครีบท้อง (Pelvic fin) มี 1 คู่ ต้องสมบูรณ์ ทั้ง 2 ข้างมีความยาวเท่ากัน มีปลาย

แหลมทั้ง 2 ข้าง 
กระโดง หรือ ครีบหลัง (Dorsal fin) มี 1 ครบี ต้องสมบูรณ์ กางตั้งได้ ไม่บิดงอหรือล้ม 
ชายน้ำ หรือ ครีบก้น (Anal fin) มี 1 ครีบ ต้องสมบูรณ์ ได้รูปทรงตามสายพันธุ์ 
หาง หรือ ครีบหาง (Caudal fin) มี 1 หรือ 2 ครีบ ต้องสมบูรณ์ได้รูปทรงตามสายพันธุ์ 
ลำตัว ต้องสมบูรณ์ได้รูปทรงตามสายพันธุ์ 
เกล็ด ต้องสมบูรณ์มีอยู่เต็มลำตัว เป็นระเบียบ 

ลักษณะท่าทาง ปลากัดที่สมบูรณ์ควรมีลักษณะท่าทางที่แสดงถึงความปราดเปรียวและกล้าหาญ เมื่อเห็น     
คู่ต่อสู้หรือเพศตรงข้าม จะมีพฤติกรรมที่เรียกว่า “พองสู้” ซึ่งจะทำให้เห็นความสมบูรณ์ความสวยงามของสีสันและ
รูปทรงอย่างชัดเจน ลักษณะการว่ายน้ำควรจะสง่างาม 

2. มาตรฐานสายพันธุ์ปลากัดสวยงามในประเทศไทย แบ่งตามกายภาพได้ 4 กลุ่ม ได้แก่  

2.1  ปลากัดครีบสั้น แบ่งเป็น 2 สายพันธุ์หลักตามลักษณะหาง คือ 
2.1.1 ปลากัดครีบสั้นหางเดี่ยว แบ่งตามรูปทรงหางได้ 4 ประเภท ได้แก่ หางพัด หางใบโพธิ์   

หางมงกุฎ และหางพระจันทร์ครึ่งดวง 
2.1.2 ปลากัดครีบสั้นหางคู่ แบ่งตามรูปทรงหางได้ 4 ประเภท ได้แก่ หางพัด หางใบโพธิ์ หางมงกุฎ 

และหางพระจันทร์ครึ่งดวง 
2.2  ปลากัดครีบยาว  แบ่งเป็น 2 สายพันธุ์หลักตามลักษณะหาง คือ  

2.2.1 ปลากัดครีบยาวหางเดี่ยว แบ่งตามรูปทรงหางได้ 4 ประเภท ได้แก่ หางพู่กัน หางมงกุฎ 
หางพระจันทร์ครึ่งดวง และ หางพระอาทิตย์ครึ่งดวง 

2.2.2 ปลากัดครีบยาวหางคู่  แบ่งตามรูปทรงหางได้ 4 ประเภท ได้แก่ หางพู่กัน หางมงกุฎ     
หางพระจันทร์ครึ่งดวง และ หางพระอาทิตย์ครึ่งดวง 

2.3 ปลากัดยักษ์ Betta sp. (Giant) สามารถแบ่งได้เหมือนปลากัดครีบสั้นและครีบยาว เพ่ือความ
เหมาะสมจึงแบ่งเป็น 2 สายพันธุ์หลัก คือ ปลากัดยักษ์ ครีบสั้น และ ปลากัดยักษ์ ครีบยาว 

2.4 ปลากัดหูช้าง ปลากัดที่มีครีบหูใหญ่กว่าปกติมากกว่า 2 เท่าของขนาดหูปกติ และครีบหูมีรูปทรงที่
สอดคล้องกับครีบหาง 
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ลักษณะรูปทรงปลากัดที่ดีตามสายพันธุ์หลัก 

สามารถจำแนกสายพันธุ์ได้จาก ขนาด รูปทรง สัดส่วนและครีบต่าง ๆ ดังนี้ 

ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว 

      

ลำตัว      รูปร่างทรงกระบอกแบนข้าง ส่วนหัวสั้นลาดเอียงเล็กน้อย ปากเล็ก 

หาง(ครีบหาง)     มีความยาวประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวลำตัว เป็นหางเดี่ยวมีรูปทรงตรงตามสายพันธุ์ 

กระโดง(ครีบหลัง) มีความสูงประมาณความกว้างของลำตัวปลา โดยฐานกระโดงส่วนหน้าควรอยู่ตำแหน่งกึ่งกลาง
ลำตัวปลา หรือค่อนไปทางหางเล็กน้อย และเม่ือปลาพองควรกางออกซ้อนทับกับส่วนหางได้ 

ชายน้ำ(ครีบก้น)   ฐานของชายน้ำเริ่มจากรูก้นจรดโคนหางและความกว้างประมาณความกว้างของลำตัว 

ตะเกียบ(ครีบท้อง)  มี 1 คู่ ควรมีความยาวเท่ากัน ไม่คดงอ มีความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของลำตัว 

หู (ครีบหูหรือครีบอก)  มี 1 คู่ ควรมีขนาดเท่ากัน 
 

ปลากัดครีบสั้น หางคู่ 

  

ลำตัว  รูปร่างทรงกระบอกสั้น แบนข้าง ส่วนหัวสั้นลาดเอียงเล็กน้อย ปากเล็ก 

หาง (ครีบหาง)  หางแบ่งชัดเจนเป็น 2 หาง รอยแยกระหว่างหางควรลึกจรดโคนหาง และอยู่กึ่งกลาง หางทั้ง 2 
ควรมีขนาดเท่ากัน และมีรูปทรงตรงตามสายพันธุ์ มีความยาวประมาณ 1 ใน 3 ของความยาว
ลำตัว 

กระโดง(ครีบหลัง)  ฐานกระโดง(ครีบหลัง) ปลากัดหางคู่จะยาวกว่าปลากัดหางเดี่ยว โดยฐานกระโดงควรอยู่ค่อนไป     
ทางส่วนหัว และมีความกว้างไม่เกินความกว้างลำตัว 

ชายน้ำ(ครีบก้น)    ฐานของชายน้ำ เริ่มจากรูก้นจรดโคนหางและมีความกว้างไม่เกินความกว้างลำตัว 

ตะเกียบ(ครีบท้อง)  มี 1 คู่ ควรมีความยาวเท่ากันไม่คดงอ มีความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของลำตัว 

หู(ครีบหูหรือครีบอก)   มี 1 คู่ ควรมีขนาดเท่ากัน 
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ปลากัดครีบยาว หางเดี่ยว 

    

ลำตัว รูปร่างทรงกระบอกแบนข้าง ส่วนหัวสั้นลาดเอียงเล็กน้อย ปากเล็ก 

หาง(ครีบหาง) ควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของความยาวลำตัวและมีรูปทรงตามสายพันธุ์ 

กระโดง(ครีบหาง) ควรมีความยาวมากกว่าโคนหางและความสูงไม่น้อยกว่าความกว้างของลำตัวปลา โดยฐาน
กระโดงส่วนหน้าควรอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของลำตัวปลา หรือค่อนไปทางหางเล็กน้อย และเมื่อ
ปลาพองสู้ควรกางออกซ้อนทับกับส่วนของหางได้ รูปทรงตรงตามสายพันธุ์ 

ชายน้ำ(ครีบก้น) ฐานของชายน้ำควรเริ่มจากรูก้นจรดโคนหางและมีความยาวประมาณโคนหาง รูปทรงตรงตามสายพันธุ์ 

ตะเกียบ(ครีบท้อง) มี 1 คู่ ควรมีความยาวเท่ากันไม่คดงอ มีความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของลำตัว 

หู (ครีบหูหรือครีบอก)  มี 1 คู่ ควรมีขนาดเท่ากัน 
 

ปลากัดครีบยาว หางคู่ 

    

ลำตัว รูปร่างทรงกระบอกสั้น แบนข้าง ส่วนหัวสั้นลาดเอียงเล็กน้อย ปากเล็ก 

หาง (ครีบหาง)  หางแบ่งชัดเจนเป็น 2 หาง รอยแยกระหว่างหางควรลึกจรดโคนหาง และอยู่กึ่งกลาง หางทั้ง 2 
ควรมีขนาดเท่ากัน และมีรูปทรงตรงตามสายพันธุ์ มีความยาวประมาณ 2 ใน 3 ของความยาวลำตัว 

กระโดง(ครีบหลัง)  ฐานกระโดง(ครีบหลัง) ปลากัดหางคู่จะยาวกว่าปลากัดหางเดี่ยว โดยฐานกระโดงควรอยู่ค่อนไป
ทางส่วนหัว ควรกางทับซ้อนกับส่วนของหางได้ ความสูงของกระโดงต้องมากกว่าความกว้างของ
ลำตัว รูปทรงตรงตามสายพันธุ์ 

ชายน้ำ(ครีบก้น)  ฐานของชายน้ำเริ่มจากรูก้นจรดโคนหางและมีความยาวเสมอโคนหาง รูปทรงตรงตามสายพันธุ์ 

ตะเกียบ(ครีบท้อง)  มี 1 คู่ ควรมีความยาวเท่ากันไม่คดงอ มีความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของลำตัว 

หู (ครีบหูหรือครีบอก)  มี 1 คู่ ควรมีขนาดเท่ากัน 
 

ปลากัดยักษ์ ครีบสั้น 

ลำตัว มีขนาดใหญ่กว่าปลากัดครีบสั้นโดยวัดจากปลายปากถึงโคนหาง ต้องมีความยาวมากกว่า 2.5 นิ้ว หางกระโดง 
ชายน้ำ ตะเกียบ หู มีลักษณะเหมือนปลากัดครีบสั้นตามสายพันธุ์แต่มีขนาดใหญ่ตามสัดส่วนลำตัว 
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ปลากัดยักษ์ ครีบยาว  

ลำตัว มีขนาดใหญ่กว่าปลากัดครีบยาวโดยวัดจากปลายปากถึงโคนหาง ต้องมีความยาวมากกว่า 2.5 นิ้ว หางกระโดง 
ชายน้ำ ตะเกียบ หู มีลักษณะเหมือนปลากัดครีบยาว ตามสายพันธุ์แต่มีขนาดใหญ่ตามสัดส่วนลำตัว 

 

ลักษณะเด่น ปลากัดสวยงามในประเทศไทย ตามประเภทหาง 

1. ปลากัดครีบสั้นมีอยู่ 8 ประเภทหาง ได้แก่  

1.1 ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว หางพัด 
รูปทรงหางกลมมนคล้ายพัด ขอบหางเรียบหรือมีหยักเล็กน้อย ก้านหางต้องแตก 2 ก้าน
เท่านั้น เพื่อคงสายพันธุ์ดั้งเดิมไว้  
1.2 ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว หางใบโพธิ์ 
รูปทรงหาง คล้ายใบโพธิ์ คือมีปลายแหลม ขอบหางเรียบ หรือหยัก ก้านหางจะแตกกี่ก้าน
ก็ได้  
1.3 ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว หางมงกุฎ 
รูปทรงหางเป็นช่อคล้ายมงกุฎ โดยรอบหางต้องมีหนาม  ก้านหางจะแตกกี่ก้านก็ได้ แต่
จะต้องได้สัดส่วนและสมดุลของก้านและช่อหาง ขอบกระโดง ขอบชายน้ำ ต้องมีหนาม
รอบสม่ำเสมอ ได้สัดส่วนกับหาง  

 

1.4 ปลากัดครีบสั้น หางพระจันทร์ครึ่งดวง 
รูปทรงหางคล้ายพระจันทร์ครึ่งดวง ขอบหางเรียบหรือมีหยักเล็กน้อย ก้านหางต้องแตกได้   
4 ก้านเป็นอย่างน้อย เมื่อกางหางสุดต้องกางได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา  
1.5 ปลากัดครีบสั้น หางคู่ หางพัด  
รูปทรงหางคู่ ทรงขอบกลมมน แบ่งหางออกเป็น 2 ส่วนชัดเจน บนล่างเท่ากัน  

 
1.6 ปลากัดครีบสั้น หางคู่ หางใบโพธิ์ 
รูปทรงหางคู่ ขอบมน แบ่งหางออกเป็น 2 ส่วนชัดเจน บนล่างเท่ากัน ที่ส่วนปลายของ
แต่ละหาง จะมีปลายแหลม ก้านหางจะแตกกี่ก้านก็ได้  
1.7 ปลากัดครีบสั้น หางคู่ หางพระจันทร์ครึ่งดวง 
รูปทรงหางคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งดวง โดยแบ่งหางออกเป็น 2 ส่วนชัดเจน บนล่าง
เท่ากัน เมื่อกางสุดต้องได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา  

1.8 ปลากัดครีบสั้น หางคู่ หางมงกุฎ 
รูปทรงหางคล้ายรูปพระอาทิตย์ครึ่งดวง โดยหางแบ่งออกเป็น 2 ส่วนชัดเจน บนล่าง
เท่ากัน แต่ส่วนของขอบหางทั้งคู่จะมีหนามรอบสม่ำเสมอ ก้านหางจะแตกกี่ก้านก็ได้ 
ขอบกระโดง ขอบชายน้ำ ต้องมีหนามรอบได้สัดส่วนกับหาง  
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2. ปลากัดครีบยาวมีอยู่ 8 ประเภทหาง ได้แก่ 

 2.1 ปลากัดครีบยาว หางเดี่ยว หางพู่กัน 
รูปทรงหางยาวเรียวคล้ายพู่กัน ปลายหาง มน แหลมหรือตัดก็ได้ ขอบหางเรียบ ก้านหางต้อง
แตก 2 ก้าน เท่านั้น เพื่อคงเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมเอาไว้  
2.2 ปลากัดครีบยาว หางเดี่ยว หางมงกุฎ 
รูปทรงหางเป็นช่อคล้ายมงกุฎ มีความลึกของช่อหนามไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของความยาวหาง 
ก้านหางจะแตกกี่ก้านก็ได้แต่จะต้องได้สัดส่วนและสมดุลของก้านและช่อหาง ขอบกระโดง 
ขอบชายน้ำ ต้องมีหนามรอบสม่ำเสมอ ได้สัดส่วนกับหาง 

 

2.3 ปลากัดครีบยาว หางเดี่ยว หางพระจันทร์ครึ่งดวง 
รูปทรงของหางคล้ายพระจันทร์ครึ่งดวง ขอบหางเรียบ ก้านหางต้องแตกได้ 8 ก้านเป็นอย่างน้อย 
เมื่อกางหางสุดต้องกางได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา  
2.4 ปลากัดครีบยาว หางเดี่ยว หางพระอาทิตย์ครึ่งดวง 
รูปทรงหางคล้ายพระจันทร์ครึ่งดวง ขอบหางมีหนามโดยรอบ จึงดูคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวง 
ก้านหางต้องแตกได้ 8 ก้านเป็นอย่างน้อย เมื่อกางหางสุดต้องกางได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา 
ขอบกระโดง ขอบชายน้ำต้องมีหนามรอบได้สัดส่วนกับหาง หนามมีความลึกไม่เกิน 1 ใน 4 
ของความยาวหาง 

 

2.5 ปลากัดครีบยาว หางคู่ หางพู่กัน 
รูปทรงหางคล้ายพู่กันคู่ หรือหูกระต่าย ซึ่งมีปลายแหลม มน หรือตัด ก็ได้  

 
2.6 ปลากัดครีบยาว หางคู่ หางมงกุฎ 
รูปทรงหางเป็น 2 หาง ส่วนปลายเป็นช่อคล้ายมงกุฎจะต้องมีความลึกของช่อหนามไม่น้อยกว่า 
ครึ่งหนึ่ง ของความยาวหาง ก้านหางจะแตกกี่ก้านก็ได้ แต่จะต้องได้สัดส่วนและสมดุลของ
ก้านและช่อหาง ขอบกระโดง ขอบชายน้ำ ต้องมีหนามรอบสม่ำเสมอได้สัดส่วนกับหาง  

2.7 ปลากัดครีบยาว หางคู่ หางพระจันทร์ครึ่งดวง 
รูปทรงหาง เป็น 2 หาง กางได้กว้างเหมือนพระจันทร์ครึ่งดวง ขอบหางเรียบ เมื่อมองภาพรวม
ทั้ง หาง กระโดง ชายน้ำ จะคล้ายพระจันทร์เต็มดวง ก้านหางจะต้องแตก ไม่น้อยกว่า 4 ก้าน ต้อง
กางได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา  
2.8 ปลากัดครีบยาว หางคู่ หางพระอาทิตย์ครึ่งดวง 
รูปทรงหาง เป็น 2 หาง กางได้กว้างเหมือนพระจันทร์ครึ่งดวง ขอบหางมีหนามรอบสม่ำเสมอ 
ซึ่งคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวง เมื่อมองภาพรวมทั้ง หาง กระโดง ชายน้ำ จะคล้ายพระอาทิตย์
เต็มดวง ก้านหางจะต้องแตก ไม่น้อยกว่า 4 ก้าน เมื่อกางสุดต้องกางได้ไม่น้อยกว่า 180 
องศา ความลึกของหนามต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของความยาวหาง 
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3. มาตรฐานประเภทสี ปลากัดสวยงามในประเทศไทย  แบ่งเป็นกลุ่มหลักได้ 5 กลุ่ม คือ 
3.1  ปลากัดสีเดียว  

3.1.1 ปลากัดสีเดียว สีสว่าง 
3.1.2 ปลากัดสีเดียว สีเข้ม 

3.2  ปลากัดสีผสม 
3.2.1 ปลากัดสีผสม เกล็ดตาข่าย 
3.2.2 ปลากัดสีผสม ดั้งเดิม 

3.3  ปลากัดขอบสี ลำตัวไม่มีลวดลาย 
3.3.1 ปลากัดขอบสีขาว 
3.3.2 ปลากัดขอบสีอื่น 

3.4  ปลากัดหลากสี (แฟนซี) ไม่มีขอบสี 
3.4.1 ปลากัดหลากสี ลวดลาย 
3.4.2 ปลากัดหลากสี ลายจุด 

3.5  ปลากัดลำตัวมีลวดลาย มีขอบสีและอ่ืนๆ 
 

1. ปลากัดสีเดียว หมายถึง ปลากัดที่มีสีเดียวกันตลอดลำตัวและครีบต่าง ๆ ยกเว้น ดวงตา ซึ่งอาจมีหลายสี     
โดยแยกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 
 

1.1 ปลากัดสีเดียว สีสว่าง หมายถึง ปลากัดที่มีสีโทนอ่อน มีด้วยกันหลายสี 
เช่น ขาว เหลือง ส้ม ทอง ใส ฯลฯ 

 

1.2 ปลากัดสีเดียว สีเข้ม หมายถึง ปลากัดที่มีโทนสีเข้ม มีด้วยกันหลายสี    
เช่น แดง ดำ น้ำเงิน เขียว เทา  นาค ฯลฯ 

 

 
2. ปลากัดสีผสม หมายถึง ปลากัดท่ีมีสีโดดเด่น 2 สี ภายในลำตัวและครีบ แยกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 

 

2.1 ปลากัดสีผสม เกล็ดตาข่าย หมายถึง ปลากัดที่มีโทนสีต่างๆ มีขอบเกล็ด
เป็นลายเส้นสีดำเหมือนตาข่าย และจะมีลายเส้นดำตัดขอบครีบส่วนต่างๆ      
เช่น แดงตาข่ายดำ เหลืองตาข่ายดำ ส้มตาข่าย ฯลฯ 

 

2.2 ปลากัดสีผสม ดั้งเดิม 
หมายถึง ปลากัดที่มีลำตัวและครีบเป็น 2 สี ผสมกัน โดยไม่มีลายตัดขอบสี        
ดูกลมกลืน เช่น มัสตาด แบล็กออเร้นท์ คอปเปอร์เรด คอปเปอร์แบล็ก ฯลฯ 
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3. ปลากัดขอบสี ลำตัวไม่มีลวดลาย แยกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 

3.1 ปลากัดขอบสีขาว หมายถึง ปลากัดที่ลำตัวไม่มีลวดลาย แต่บริเวณรอบนอก
ของครีบต่างๆ จะเป็นขอบขาวโดยรอบของความยาวครีบทั้งหมด โดยพิจารณาดูถึง
ความคมชัด รอยตัดของสีมีความสม่ำเสมอจะต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของหาง 
กระโดง ชายน้ำ หู ตะเกียบ เช่น บลูบัตเตอร์ฟลาย, เรดดราก้อนบัตเตอร์ฟลาย , 
มัสตาดบัตเตอร์ฟลาย ฯลฯ 
หมายเหตุ สีลำตัวอาจจะมีสีเดียวหรือมากกว่าหนึ่งสี แต่ต้องไม่มีลวดลาย 

 

 

 

3.2 ปลากัดขอบสีอ่ืน หมายถึง ปลากัดที่ลำตัวไม่มีลวดลาย แต่บริเวณรอบนอก
ของครีบต่างๆ จะเป็นสีอ่ืนๆ ยกเว้นสีขาว โดยรอบของความยาวครีบทั้งหมด 
โดยพิจารณาดูถึงความคมชัด รอยตัดของสีมีความสม่ำเสมอจะต้องไม่น้อยกว่า 1 
ใน 4 ของหาง กระโดง ชายน้ำ หู ตะเกียบ เช่น ไตรแบรนด์ , มัสตาดขอบสี, 
เรดดราก้อนขอบสีฯลฯ 
หมายเหตุ สีลำตัวอาจจะมีสีเดียวหรือมากกว่าหนึ่งสี แต่ต้องไม่มีลวดลาย 

 

 

 

 
4. ปลากัดหลากสี (แฟนซี) ไม่มีขอบสี แยกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 

 

4.1  ปลากัดหลากสี ลวดลาย หมายถึง ปลากัดที่มีรูปแบบ แถบสี และลวดลาย ที่
หลากหลาย ซึ่งต้องมีตั้งแต่ 2 สีขึ้นไป ขอบจะต้องไม่มีสีขาว หรือสีอ่ืนๆ เช่น มาร์เบิล, 
โค่ย, มอนสเตอร์, ทักซิโด้ ,ตันโจ ,ซามูไร ฯลฯ 

 

4.2  ปลากัดหลากสี ลายจุด หมายถึง ปลากัดที่มีตั้งแต่ 2 สีขึ้นไป เป็นจุดสี
เด่นชัด ขึ้นบริเวณลำตัวและ/หรือครีบ และขอบจะต้องไม่มีสีขาว หรือสีอ่ืนๆ     
เช่น แวนด้า อมาเกด้อน ดัมเมเชี่ยนฯลฯ 

 

 
5. ปลากัดลำตัวมีลวดลาย มีขอบสี และประเภทสีอ่ืนๆ ได้แก่ ปลากัดทุกรูปแบบสี ที่ไม่เข้าปลากัดในเกณฑ์ ข้อ  1 - 4 
เช่น มาร์เบิลขอบขาว, มาร์เบิลขอบสี, แฟนซีมีขอบ ฯลฯ 
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ตารางท่ี 14 ลักษณะเฉพาะของปลากัดสายพันธุ์ต่าง ๆ  

ลักษณะ ครีบสั้น หางเดี่ยว ครีบสั้น หางพระจันทร์ครึ่งดวง ครีบสั้น หางมงกุฎ ครีบสั้น สองหาง 

หัวและลำตัว 
•  หัวสั้น ปากเล็ก มีขอบปากสมบูรณ์ 
(มีลวดปาก) ตาต้องใส ไม่ใหญ่เกินไป 
ลำตัวได้รูปทรงตามสายพันธุ์     

•  หัวสั้น ปากเล็ก มีขอบปากสมบูรณ์ (มี
ลวดปาก)  ตาต้องใส ไม่ใหญ่เกินไป ลำตวัได้
รูปทรงตามสายพนัธุ์   

•  หัวสั้น ปากเล็ก มีขอบปากสมบูรณ์ 
(มีลวดปาก)  ตาต้องใส ไม่ใหญ่เกินไป 
ลำตัวได้รูปทรงตามสายพันธุ์   

•  หัวสั้น ปากเล็ก มีขอบปากสมบูรณ์ 
(มีลวดปาก)  ตาต้องใส ไม่ใหญ่เกินไป 
ลำตัวได้รูปทรงตามสายพันธุ์   

เกล็ดและรูปทรง • เกล็ดเล็กมีอยู่ทั้งตัวเรียงเป็นระเบียบ • เกล็ดเล็กมีอยู่ทั้งตัวเรียงเป็นระเบียบ • เกล็ดเล็กมีอยู่ทั้งตัวเรียงเป็นระเบียบ • เกล็ดเล็กมีอยู่ทั้งตัวเรียงเป็นระเบียบ 

ครีบหลัง (Dorsal 
fin) 

• มีความกว้างและยาวไมน่้อยกว่าความ
กว้างของลำตัวปลา  ขอบเรียบหรือมี
หยักเล็กน้อย  เมื่อกางครีบ ควรทับซ้อน
หรือสัมผัสกับครีบหาง 

• มีความกว้างและยาวไมน่้อยกว่าความ
กว้างของลำตัวปลา  ขอบเรียบ  เม่ือกาง
ครีบ ควรทับซ้อนกับครีบหาง 

• มีความกว้างยาวไม่น้อยกว่าความ
กว้างของลำตัวปลามีหนามโดยรอบ ได้
สัดส่วนกบัครีบหางและครีบก้น 

• ฐานกระโดงควรเริ่มตรงกับฐานของครีบ
ก้นไปจรดโคนหาง ความกว้างไม่นอ้ยกว่า
ความกว้างของลำตัวปลา เมื่อมองครีบหลัง
ต้องมีลักษณะเดยีวกับครีบก้น 

ครีบหาง 
(Caudal fin) 

• กว้างยาวไมน่้อยกว่าความกวา้งลำตัว
ปลา กา้นแรกและก้านสุดท้ายตรงหรือ
โค้งเล็กน้อย ขอบหางเรียบ หรือมีหยัก
เล็กน้อย ก้านหางต้องแตก 2 ก้าน
เท่านั้น เม่ือกางครีบ ควรทบัซ้อนหรือ
สัมผัสกับครีบหลงัและชายน้ำ 

• กว้างยาวไมน่้อยกว่าความกวา้งลำตัวปลา 
ก้านครีบหางก้านแรกและก้านสดุท้าย ต้อง
ตรงขอบหางเรียบ เม่ือกางควรกางไดไ้ม่ต่ำ
กว่า 180 องศาก้านหางแตกอย่างน้อย 4 
ก้านขึ้นไป ช่องไฟต้องแบง่เสมอ กรณีครีบ
หางเป็นรูปตัว D ช่วงกา้นครีบแรกและก้าน
ครีบสุดท้ายปลายตัดตรง จะไดค้ะแนน
มากกว่ารูปตัว D ทีป่ลายมน 

• โดยรอบหางต้องมีหนาม มีความยาว
ของหนามไม่เกิน 1 ใน 3 ของความ
ยาวของหาง   

• หางแบ่งเป็น 2 แปน้หางชัดเจน ทั้ง
สองหางควรมีขนาดเทา่กัน ความ
กว้างยาวของหางต้องไม่น้อยกวา่ ความ
กว้างของลำตัวปลา 

ครีบก้น 

• ฐานครีบควรเริ่มจากรูก้นจรดโคนหาง 
ความกว้างประมาณความกว้างของ
ลำตัวปลา 
• ขอบครีบเรียบปลายแหลม 
 

• ฐานครีบควรเริ่มจากรูก้นจรดโคนหาง 
ความกว้างประมาณความกว้างของลำตัว
ปลา 
•  ขอบครีบเรียบ ปลายแหลมหรือมน
เล็กน้อย 

• ฐานครีบควรเริ่มจากรูก้นจรดโคน
หาง ความกว้างประมาณความกว้าง
ของลำตัวปลา 
• ขอบครีบมีหนามโดยรอบ สอบรับ
กับครีบหลังและครีบหาง 

• ฐานครีบควรเริ่มจากรูก้นจรดโคน
หาง ความกว้างประมาณความกว้าง
ของลำตัวปลา 
• ครีบควรจะมีลักษณะเหมือนกับครีบ
หลัง 
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ลักษณะ ครีบสั้น หางเดี่ยว ครีบสั้น หางพระจันทร์ครึ่งดวง ครีบสั้น หางมงกุฎ ครีบสั้น สองหาง 

ครีบอื่น ๆ  

• ตะเกียบต้องเหยียดตรง มีความยาว
เหมาะสมกับตัวปลา  เหงือกต้องปิด
สนิท ทัง้สองข้าง  เมื่อกางออกต้องกาง
ได้ทั้งสองขา้ง 

• ตะเกียบต้องเหยียดตรง  มีความยาว
เหมาะสมกับตัวปลา  เหงือกต้องปิดสนิท 
ทั้งสองข้าง  เมื่อกางออกต้องกางได้ทั้งสอง
ข้าง 

• ตะเกียบต้องเหยียดตรง  มีความยาว
เหมาะสมกับตัวปลา  เหงือกต้องปิด
สนิท ทัง้สองข้าง  เมื่อกางออกต้องกาง
ได้ทั้งสองขา้ง 

• ตะเกียบต้องเหยียดตรง  มีความยาว
เหมาะสมกับตัวปลา  เหงือกต้องปิด
สนิท ทัง้สองข้าง  เมื่อกางออกต้องกาง
ได้ทั้งสองขา้ง 

การพองสู้ และ
การว่ายน้ำ 

• การว่ายน้ำต้องสง่างาม  ปราดเปรี้ยว 
ไม่ตกตื่นใจงา่ย   ปลาควรพองสูเ้มื่อเห็น
ปลาตวัอื่นๆ 

• การว่ายน้ำต้องสง่างาม ปราดเปรียว ไม่
ตกตื่นใจง่าย ปลาควรพองสู้เมื่อเห็นปลาตัว
อ่ืนๆ 

• การว่ายน้ำต้องสง่างาม  ปราด
เปรี้ยว ไม่ตกตื่นใจงา่ย   ปลาควรพองสู้
เมื่อเห็นปลาตวัอื่นๆ 

• การว่ายน้ำต้องสง่างาม  ปราดเปรี้ยว 
ไม่ตกตื่นใจงา่ย   ปลาควรพองสูเ้มื่อ
เห็นปลาตัวอื่นๆ 

สีและลวดลาย 

• สีเดี่ยวควรจะสมำ่เสมอทั้งตัวและครีบ  
ปลา 2 สีตัดกัน และ 3 สีตัดกัน  ควร
แบ่งชัดเจน  สีลวดลายต้องชัดเจนและ
สมดุลย์ทั้ง 2 ข้างประเภทบัตเตอร์ฟ
ลาย  ต้องมีความกวา้งของแถบสีไม่น้อย
กว่า 1 ใน 4 ของความกว้าง หาง 
กระโดง ชายนำ้ 
 

• สีเดี่ยวควรจะสมำ่เสมอทั้งตัวและครีบ  
ปลา 2 สีตัดกัน และ 3 สีตัดกัน  ควรแบ่ง
ชัดเจน  สลีวดลายต้องชัดเจนและสมดลุย์
ทั้ง 2 ข้างประเภทบัตเตอร์ฟลาย  ต้องมี
ความกว้างของแถบสไีม่น้อยกวา่ 1 ใน 4 
ของความกว้าง หาง กระโดง ชายนำ้ 
 

• สีเดี่ยวควรจะสมำ่เสมอทั้งตัวและ
ครีบ  ปลา 2 สีตัดกัน และ 3 สตีัดกัน  
ควรแบ่งชัดเจน  สีลวดลายต้องชัดเจน
และสมดุลย์ทั้ง 2 ข้างประเภทบัต
เตอร์ฟลาย  ต้องมีความกว้างของแถบ
สีไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของความกว้าง 
หาง กระโดง ชายน้ำ 

• สีเดี่ยวควรจะสมำ่เสมอทั้งตัวและ
ครีบ  ปลา 2 สีตัดกัน และ 3 สตีัดกัน  
ควรแบ่งชัดเจน  สีลวดลายต้องชัดเจน
และสมดุลย์ทั้ง 2 ข้างประเภทบัต
เตอร์ฟลาย  ต้องมีความกว้างของแถบสี
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของความกว้าง 
หาง กระโดง ชายน้ำ 
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ตารางท่ี 14 ลักษณะเฉพาะของปลากัดสายพันธุ์ต่าง ๆ (ต่อ) 

ลักษณะ ครีบยาว หางเดี่ยว 
ครีบยาว หางพระจันทร์ครึ่ง

ดวง 
ครีบยาว หางมงกุฎ ครีบยาว หางพระอาทิตย์ ครีบยาว สองหาง 

หัวและลำตัว 

•  หัวสั้น ปากเล็ก มี
ขอบปากสมบูรณ์ (มีลวด
ปาก)  ตาใสไม่ใหญ่
เกินไป  ลำตัวต้องได้
รูปทรงตามสายพนัธุ์    

•  หัวสั้น ปากเล็ก มีขอบปาก
สมบูรณ์ (มีลวดปาก)  ตาใสไม่
ใหญ่เกินไป  ลำตัวต้องได้รูปทรง
ตามสายพันธุ์   

•  หัวสั้น ปากเล็ก มีขอบปาก
สมบูรณ์ (มีลวดปาก)  ตาใสไม่
ใหญ่เกินไป  ลำตัวต้องได้รูปทรง
ตามสายพันธุ์   

•  หัวสั้น ปากเล็ก มีขอบปาก
สมบูรณ์ (มีลวดปาก)  ตาใสไม่
ใหญ่เกินไป  ลำตัวต้องได้รูปทรง
ตามสายพันธุ์   

•  หัวสั้น ปากเล็ก มีขอบปาก
สมบูรณ์ (มีลวดปาก)  ตาใสไม่ใหญ่
เกินไป  ลำตัวต้องได้รูปทรงตามสาย
พันธุ์   

เกล็ดและ
รูปทรง 

• เกล็ด มีทั่วลำตัว เรียง
เป็นระเบียบ 

• เกล็ด มีทั่วลำตัว เรียงเป็น
ระเบียบ 

• เกล็ด มีทั่วลำตัว เรียงเป็น
ระเบียบ 

• เกล็ด มีทั่วลำตัว เรียงเป็น
ระเบียบ 

• เกล็ด มีทั่วลำตัว เรียงเป็นระเบียบ 
 

ครีบหลัง 

• มีความกว้างยาวไม่ต่ำ
กว่าความกว้างของลำตัว 
และความยาวเสมอ 
• โคนหาง ขอบครีบ
เรียบ 

• มีความกว้างหัวไม่ต่ำกวา่
ความกว้างลำตัวปลาและยาว
เสมอโคนหาง 
• ขอบครีบเรียบ 

• มีความกว้างยาวไม่ต่ำกวา่
ความกว้างของลำตัว และความ
ยาวเสมอ 
• ขอบครีบ ควรมีหนาม 
โดยรอบรับกับครีบหาง 

• มีความกว้างหัวไม่ต่ำกวา่
ความกว้างลำตัวปลาและยาว
เสมอโคนหาง 
• ขอบครีบมีหนามโดยรอบสอด
รับกับครีบหาง 

• ครีบหลังควรเริ่มต้นจุดเดียวกบั
ครีบก้นจรดโคนหาง ความกว้าง
ประมาณความกว้างลำตัวและตอ้ง
เหมือนครีบก้น 

ครีบหาง 

• หางยาวไมน่้อยกว่า
ความยาวลำตัวและกว้าง
ไม่น้อยกว่าความกว้าง
ของลำตัว ขอบหางเรียบ 
ก้านหางแตก 2 ก้าน
เท่านั้น 

• กว้างยาวไมน่้อยกว่า 1 ใน 2 
ของความยาวลำตัว  เมื่อกาง
ควรกางได้ไมน่้อยกว่า 180 
องศา 
•  ก้านหางแตกอย่างน้อย 4 
ก้านขอบหางเรียบ เม่ือกางต้อง
ทับซ้อนกับครีบหลังและครีบก้น
ช่องไฟของหางควรแบ่งเทา่กัน 

• หางกว้างยาวไม่น้อยกว่า
คร่ึงหนึ่งของความยาวลำตัว 
ต้องมีหนามโดยรอบ ความลึก
ของหนามต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 
2 ของความยาวหาง ช่อหนาม
คล้ายมงกุฎ ช่องไฟแบ่งเสมอทกุ
ช่อง 

• กว้างยาวไมน่้อยกว่า 1 ใน 2 
ของความยาวลำตัว  เมื่อกาง
ควรกางได้ไมน่้อยกว่า 180 
องศา 
•  ก้านหางแตกเท่าไรก็ได้ ขอบ
หางต้องมีหนามโดยรอบ ความ
ลึกของหางต้องไม่เกิน 1 ใน 3 
ของความยาวหาง 

• ครีบหางแบง่เป็น 2 แปน้หาง
ชัดเจน โดยแยกลึกถึงโคนหาง มี
ขนาดเท่ากันทั้งสองหาง มีความ
กว้างยาวไม่น้อยกว่า 1 ใน 2ของ
ความยาวลำตัว 
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ลักษณะ ครีบยาว หางเดี่ยว 
ครีบยาว หางพระจันทร์ครึ่ง
ดวง 

ครีบยาว หางมงกุฎ ครีบยาว หางพระอาทิตย์ ครีบยาว สองหาง 

ครีบก้น 

• ฐานครีบเร่ิมจากรูก้น
จรดโคนหาง  ครีบกวา้ง
ไม่น้อยกว่าความกว้าง
ลำตัว ขอบเรียบ 

• กว้างยาวไม่น้อยกว่าความกว้าง
ของลำตัวปลา เมื่อปลากางครีบควร
สอดรับกับครีบหางเปน็วงกลม 
ครีบก้นไม่ควรยาวเกิดครีบหางถือวา่ดี 

• ควรเริ่มจากรูก้น ความกว้าง
ไม่น้อยกว่าความกว้างลำตัวปลา
ขอบมีหนามโดยรอบรับกับครีบ
หาง 

• กว้างยาวไม่น้อยกว่าความกว้าง
ของลำตัวปลา เมื่อปลากางครีบควร
สอดรับกับครีบหางเปน็วงกลม 
ครีบก้นไม่ควรยาวเกิดครีบหางถือวา่ดี 

• ควรมีลักษณะเดียวกับครีบหลัง 

ครีบอื่น ๆ  

• ตะเกียบต้องเหยียด
ตรงมีความยาวเหมาะสม
กับตัวปลา เหงือกต้องปิด
สนิท ทั้งสองข้าง เมื่อกาง
ออกต้องกางได้ทั้งสองข้าง 

• ตะเกียบต้องเหยียดตรง  มี
ความยาวเหมาะสมกับตัวปลา  
เหงือกต้องปิดสนิท ทั้งสองข้าง  
เมื่อกางออกต้องกางได้ทั้งสอง
ข้าง 

• ตะเกียบต้องเหยียดตรง  มี
ความยาวเหมาะสมกับตัวปลา  
เหงือกต้องปิดสนิท ทั้งสองข้าง  
เมื่อกางออกต้องกางได้ทั้งสอง
ข้าง 

• ตะเกียบต้องเหยียดตรง  มี
ความยาวเหมาะสมกับตัวปลา  
เหงือกต้องปิดสนิท ทั้งสองข้าง  
เมื่อกางออกต้องกางได้ทั้งสอง
ข้าง 

• ตะเกียบต้องเหยียดตรง  มีความ
ยาวเหมาะสมกับตัวปลา  เหงือกต้อง
ปิดสนิท ทั้งสองข้าง  เมื่อกางออก
ต้องกางได้ทั้งสองข้าง 

ก า ร พ อ ง สู้  
และการว่าย
น้ำ 
 

• การว่ายน้ ำต้องสง่า
งาม  ปราดเปรี้ยว ไม่ตก
ตื่นใจง่าย ปลาควรพองสู้
เมื่อเห็นปลาตัวอื่นๆ 

• การว่ายน้ำต้องสง่างาม  
ปราดเปรี้ยว ไมต่กตื่นใจงา่ย   
ปลาควรพองสู้เมื่อเห็นปลาตวัอ่ืนๆ 

• การว่ายน้ำต้องสง่างาม  
ปราดเปรี้ยว ไมต่กตื่นใจงา่ย   
ปลาควรพองสู้เมื่อเห็นปลาตวัอ่ืนๆ 

• การว่ายน้ำต้องสง่างาม  
ปราดเปรี้ยว ไมต่กตื่นใจงา่ย   
ปลาควรพองสู้เมื่อเห็นปลาตวัอ่ืนๆ 

• การว่ายน้ำต้องสง่างาม  ปราด
เปรี้ยว ไม่ตกตื่นใจงา่ย   ปลาควร
พองสู้เมื่อเห็นปลาตัวอื่นๆ 

สีและลวดลาย 

• สี เ ดี่ ย ว ค ว ร จ ะ
สม่ำเสมอทั้งตัวและครีบ  
ปลา 2 สีตัดกัน และ 3 
สีตัดกัน  ควรแบ่งชัดเจน  
สี ลวดลายต้ องชัด เจน
และสมดุลย์ทั้ ง 2 ข้าง
ประเภทบัตเตอร์ฟลาย  
ต้ องมี ค วามกว้า งของ
แถบสีไม่น้อยกว่า 1 ใน 
4 ของความกว้าง หาง 
กระโดง ชายน้ำ 

• สีเดี่ยวควรจะสม่ำเสมอทั้งตัว
และครีบ  ปลา 2 สีตัดกัน และ 
3 สีตัดกัน  ควรแบ่งชัดเจน  สี
ลวดลายต้องชัดเจนและสมดุลย์
ทั้ ง 2 ข้างประเภทบัตเตอร์ฟ
ลาย  ต้องมีความกว้างของแถบ
สีไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของความ
กว้าง หาง กระโดง ชายน้ำ 
 
 

• สีเดี่ยวควรจะสม่ำเสมอทั้งตัว
และครีบ  ปลา 2 สีตัดกัน และ 
3 สีตัดกัน  ควรแบ่งชัดเจน  สี
ลวดลายต้องชัดเจนและสมดุลย์
ทั้ ง 2 ข้างประเภทบัตเตอร์ฟ
ลาย  ต้องมีความกว้างของแถบ
สีไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของความ
กว้าง หาง กระโดง ชายน้ำ 
 
 

• สีเดี่ยวควรจะสม่ำเสมอทั้งตัว
และครีบ  ปลา 2 สีตัดกัน และ 
3 สีตัดกัน  ควรแบ่งชัดเจน  สี
ลวดลายต้องชัดเจนและสมดุลย์
ทั้ ง 2 ข้างประเภทบัตเตอร์ฟ
ลาย  ต้องมีความกว้างของแถบ
สีไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของความ
กว้าง หาง กระโดง ชายน้ำ 
 
 

• สีเดี่ยวควรจะสม่ำเสมอทั้งตัวและ
ครีบ  ปลา 2 สีตัดกัน และ 3 สีตัด
กัน  ควรแบ่งชัดเจน  สีลวดลายต้อง
ชั ด เจ น แ ล ะส ม ดุ ล ย์ ทั้ ง  2  ข้ า ง
ประเภทบัตเตอร์ฟลาย  ต้องมีความ
กว้างของแถบสีไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 
ของความกว้าง หาง กระโดง ชายน้ำ 
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ตารางท่ี 15 คะแนนสำหรับปลากัดครีบสั้น 
 

ลักษณะ 
ครีบสั้น 

หางเดี่ยว/หางพระจันทร์ครึ่งดวง 

ครีบสั้น 

หางมงกุฏ/สองหาง 

1. หัวและตา 5   5   

2. ลำตัวและเกล็ด 5   5   

3. ครีบหลัง (กระโดง) 5   10  

4. ครีบหาง (หาง) 20  15  

5. ครีบก้น (ชายน้ำ) 5   10  

6. ครีบอื่น ๆ ครีบหู(หู) ครีบอก
(ตะเกียบ) แผ่นปิดเหงือก(เหงือก) 

5   5   

7. สี และลวดลาย 20  20  

8. การทรงตัว และการว่ายน้ำ 5   5   

9. การพองสู้ 5   5   

10. ภาพรวม 25  20  

คะแนนรวม 100 100 
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ตารางที่ 16 คะแนนสำหรับปลากัดครีบยาว 

ลักษณะ 
ครีบยาว 

หางเดี่ยว/หางมงกุฏ/หางพระจันทร์ครึ่งดวง/                          
หางพระอาทิตย์ ครึ่งดวง / สองหาง 

1. หัวและตา 5   

2. ลำตัวและเกล็ด 5   

3. ครีบหลัง (กระโดง) 10  

4. ครีบหาง (หาง) 15  

5. ครีบก้น (ชายน้ำ) 10  

6. ครีบอื่น ๆ ครีบหู (หู) ครีบอก(ตะเกียบ) แผ่น
ปิดเหงือก(เหงือก) 

5   

7. สี และลวดลาย 20  

8. การทรงตัว และการว่ายน้ำ 5   

9. การพองสู้ 5   

10. ภาพรวม 20  

คะแนนรวม 100 
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การประกวดปลากัดป่าในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมากท้ัง ห้วย หนอง คลอง บึง ป่าพรุ ทำให้มีความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำ ปัจจุบันตลาดปลาสวยงามยังต้องการพันธุ์ปลาที่แปลกใหม่ มีความหลากหลายของชนิด
ปลามากขึ้น เพ่ือเป็นทางเลือกสำหรับผู้นิยมเลี้ยงปลาสวยงาม ดังนั้นการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงปลากัดพ้ืนเมือง
ของไทย การจัดประกวดปลากัดป่า จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะเพ่ิมมูลค่าการส่งออกนำรายได้เข้าประเทศ ทั้งยัง
เป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ปลาของไทย และทดแทนการเก็บรวบรวมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 

ปลากัดไทยเป็นปลาในสกุล Betta ซึ่งมีการจำแนกชนิดแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 55 ชนิด 
(Schindler and Schmidt, 2006) ประเทศไทยเคยมี รายงานว่ามี  10 ชนิด  (Monviser et al., 2009) 
ประกอบด้วย ปลากัดกลุ่มก่อหวอด (Bubble-nest builder) 4 ชนิด ได้แก่ Betta splendens Regans, 1910, 
B. smaragdina Ladiges, 1972, B. imbellis Ladiges, 1975, แ ล ะ  B. mahachaiensis Kowasupat, 
Panijpan, Ruenwogsa & Sriwattanarrothai, 2012 และปลากัดกลุ่มอมไข่หรือเลี้ยงลูกในปาก (Mouth 
brooder) 6 ช นิ ด  ได้ แ ก่  B. prima Kottelat, 1994, B. simplex Kottelat, 1994, B. pi Tan, 1998,       
B. pallida Schiindler & Schmidt, 2004, B. apollon Schiindler & Schmidt 2006, และ  B. ferox  
Schiindler & Schmidt 2006  
 ปัจจุบัน จากการสำรวจชีววิทยาและสายพันธุ์ของปลากัดในประเทศไทย พบปลากัดกลุ่มก่อหวอด 
(Bubble-nest builder) 5 ชนิด ได้แก่ ปลากัดป่าภาคกลางและภาคเหนือ Betta splendens Regans, 1910, 
ปลากัดอีสาน B. smaragdina Ladiges, 1972, ปลากัดลูกทุ่งภาคใต้ B. imbellis Ladiges, 1975,  ปลากัด
มหาชัย B. mahachaiensis Kowasupat et al., 2012 และ ปลากัดป่าตะวันออก  Betta siamorientalis 
Kowasupat et al., 2012  
 

ลักษณะภายนอกของปลากัด 

 
ครีบหลัง หรือครีบกระโดงหลัง (Dorsal fin) คือ ครีบเดี่ยวที่อยู่บนสันหลังของปลา 

ครีบอก หรือครีบหู (Pectoral fins) คือ ครีบคู่ท่ีอยู่บริเวณด้านข้างของอก 

ครีบท้อง หรือตะเกียบ (Pelvic fins) คือ ครีบคู่ที่อยู่บริเวณแนวสันท้อง 

ครีบหาง (Caudal fin) คือ ครีบเดี่ยวที่ต่อกับส่วนปลายของกระดูกหาง 

ครีบก้น หรือครีบทวาร หรือชายน้ำ (Anal fin) คือ ครีบเดี่ยวที่อยู่หลังรูทวาร 
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มาตรฐานสายพันธุ์ปลากัดป่า (กลุ่มก่อหวอด) ในประเทศไทย มีดังนี้ 

1. ปลากัดป่าภาคกลางและภาคเหนือ Betta splendens Regans, 1910 

   
ส่วนหัว  ควรจะมีสีเทาถึงสีดำ  

แก้ม มีขีดสีแดง หรือสีส้ม หรือสีเงิน 1-2 ขีด (ลักษณะเด่น) 

 

เกล็ด สีของเกล็ดส่วนบนลำตัวมีสีเขียวหรือฟ้าหรือเกล็ดไม่มีสี หรือมีจุดสีเขียวหรือสีฟ้าขึ้นประปรายบริเวณหลัง
จำนวนน้อยถือว่าเป็นลักษณะเด่น 

                    

ครีบหลังหรือกระโดงมีก้านครีบเดี่ยว พ้ืนเนื้อ (เยื่อครีบ) มีพ้ืนสีเขียวหรือฟ้า และมีลาย อาจพบปลายครีบมีสีแดง    
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ครีบก้น หรือชายน้ำ มีเส้นก้านครีบเดียว (ไม่แตกสอง) พ้ืนเนื้อเป็นโทนสีแดง มีสีเขียว หรือฟ้าขึ้นแซมปลายขอบ
ของครีบ ส่วนปลายชายน้ำ(ชายธง)ควรมีสีแดงตลอดเส้  น 

 

ครีบท้องหรือตะเกียบ  ก้านครีบเดี่ยว (ไม่แตกสอง) ก้านหน้าตะเกียบสีดำ ตะเกียบมีสีแดง ปลายก้านสีขาว  

 

 

 

 
 

ครีบหาง  ก้านครีบแตกสองเท่านั้น พื้นและก้านมีสีแดง ขอบหางมีสีดำ ระหว่างก้านครีบมีเส้นสีเขียวหรือฟ้าแซม 
ลากจากโคนหางไม่ถึงสุดปลายหางถือเป็นลักษณะเด่น 

        เส้นฟ้าวิ่งไม่ถึงขอบหาง            เส้นเขียววิ่งไม่ถึงขอบหาง                   เส้นเขียววิ่งถึงขอบหาง    
              (ลักษณะเด่น)                           (ลักษณะเด่น)                                 (ลักษณะด้อย)       
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2. ปลากัดป่าภาคอีสาน Betta  smaragdina Ladiges, 1972 

  
ส่วนหัว  สันหัวเป็นเขม่าดำ  สีของเกล็ดมีสีเขียววาวขึ้นบริเวณแผ่นปิดเหงือก (แก้ม) 

เกล็ด  เกล็ดเรียงแน่นเป็นระเบียบตลอดทั้งลำตัว สีของเกล็ดมีโทนสีเขียวถือว่าเป็นลักษณะเด่น 

ครีบหลังหรือกระโดง มีก้านครีบเดี่ยว ก้านครีบมีโทนสีน้ำตาลถึงดำ เยื่อครีบมีพ้ืนสีเขียวหรือฟ้า มีลายสีดำ 

 

ครีบก้นหรือชายน้ำ  ก้านครีบเดี่ยว พ้ืนเนื้อและก้านครีบมีโทนสีแดง มีแถบสีเขียวหรือฟ้าแซมระหว่างก้านครีบ
จากโคนถึงปลายของแต่ละเส้น 
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ครีบท้องหรือตะเกียบ เป็นครีบคู่ต้องยาวเรียว  มีโทนสีแดง ก้านครีบเส้นแรกมีสีดำ หรือสีน้ำตาลแดง หรือสีขาว
สะท้อนสีฟ้า  ปลายตะเกียบต้องมีสีขาว และไม่แตก 

 

ครีบหาง  ก้านครีบแตกสองเท่านั้น พ้ืนเนื้อและก้านครีบเป็นสีแดง มีแถบสีเขียวหรือฟ้าแซมระหว่างก้านครีบลาก
จากโคนก้านไปจนสุดปลายก้านหางของแต่ละเส้น และในระหว่างปลายก้านครีบหางที่แตกสองจะมีสีเขียวถึงฟ้า
แซมทุกช่อง 

                          หางใบโพธิ์ไม่ลาย          หางใบโพธิ์ลาย     หางกลมลาย 

3. ปลากัดป่าภาคใต้ Betta  imbellis Ladiges, 1975  

 
ส่วนหัว  สันหัวเป็นเขม่าดำ ที่แก้มมีขีดสีเขียวถึงฟ้าสองขีด ซึ่งบางตัวอาจมีสีเขียวเคลือบเต็มแก้ม 

                                   แก้มเคลือบสีเขียว    แถบสีเขียวสองขีด 
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เกล็ด  เกล็ดมีสีเขียวถึงฟ้าเข้มขึ้นเรียงเต็มตัวหรือขึ้นประปรายก็ได้ แล้วแต่ลักษณะเฉพาะแหล่งนั้นๆ แต่ถ้าสีของ
เกลด็ขึ้นเรียงกันเป็นแถวชัดเจนถือเป็นลักษณะเด่น 

 

ครีบหลังหรือกระโดง  มีก้านครีบเดี่ยว พื้นเนื้อ (เยื่อครีบ) มีสีเขียว หรือฟ้า มีลายสีดำ ก้านครีบโทนสีน้ำตาลแดง
ถึงดำ อาจพบปลายกระโดงมีสีแดงซึ่งถือว่าไม่ใช่ลักษณะเด่น 

 

ครีบก้นหรือชายน้ำ  พ้ืนเนื้อและก้านครีบเป็นสีแดง ระหว่างทุกก้านมีสีเขียวหรือฟ้าขึ้นแซม (เส้นสีเขียวหรือฟ้านี้จะขึ้น
ระหว่างปลายก้านจนถึงโคนก้านหรือไม่ถึงก็ได้ แต่ถ้าถึงโคนถือว่าเป็นลักษณะเด่น) จุดเด่นที่สำคัญคือ ปลายชายน้ำ
ของครีบก้น (ชายธง) ต้องมีสีแดงคล้ายรูปหยดน้ำ หรือรูปปลายหอก    

                 คล้ายรูปหยดนำ้               คล้ายรูปปลายหอก                    สีแดงขึ้นถึงโคนครีบก้น                                              

ครีบท้องหรือตะเกียบ  ก้านครีบเดี่ยวเป็นครีบคู่ ก้านครีบเส้นแรกมีสีดำ พ้ืนตะเกียบมีสีแดง ปลายตะเกียบสีขาวและไม่แตก 
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ครีบหาง  รูปทรงของครีบเป็นทรงพัด สีพื้นหางและก้านครีบเป็นสีแดงเข้ม ปลายก้านครีบแตกสองเท่านั้น ระหว่างก้านครีบ
มีเส้นสีเขียวหรือฟ้าแซม ลากจากโคนหางไม่ถึงสุดปลายหางถือเป็นลักษณะเด่น ปลายหางมีสีแดง รูปทรงคล้ายพระจันทร์เสี้ยว 
หรือมักเรียกกันว่า “วงพระจันทร์” ถ้าวงพระจันทร์มีขนาด 1 ใน 3 ส่วน ของครีบหางถือว่าเป็นลักษณะเด่น   

 

4. ปลากัดป่ามหาชัย Betta mahachiensis Kowasupat et al., 2012   

  
 ส่วนหัว   สันหัวเป็นเขม่าดำ แก้มมีขีดสีเขียวหรือฟ้าแวววาว 2 ขีด บางตัวพบมีสีแก้มเคลือบเขียวไปถึงคาง 

                      แก้มเคลือบสีเขียวถึงคาง            แถบสีเขียวสองขีดบนแก้ม 

เกล็ด  พ้ืนผิวที่ลำตัวมีสีน้ำตาลแดงถึงดำ สีของเกล็ดมีสีเขียวถึงฟ้าแวววาวเรียงเป็นระเบียบ เป็นแนวคล้ายแถว
เมล็ดข้าวโพดบนฝัก 
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ครีบหลังหรือกระโดง  ก้านครีบแตก 1 ถึง 2 (ถ้าแตก 1 ถือว่าเป็นลักษณะเด่น) ก้านครีบสีน้ำตาลถึงดำ เยื่อครีบ
มีพ้ืนสีเขียวหรือฟ้า ลายสีดำ 

                ก้านครีบหลังแตก 1          ก้านครีบหลังแตก 2 

ครีบก้นหรือชายน้ำ  ก้านครีบเดี่ยว พ้ืนเนื้อและก้านครีบมีโทนสีน้ำตาลแดงถึงดำ มีแถบสีเขียวหรือฟ้าแซมจาก
โคนถึงปลายระหว่างก้านครีบของแต่ละเส้น 

 

ครีบท้องหรือตะเกียบ เป็นครีบคู่ พ้ืนตะเกียบเป็นโทนสีน้ำตาลแดงถึงดำ ก้านครีบเส้นแรกมีสีเขียวถึงฟ้า ปลายตะเกียบ
สีขาวและไม่แตก 

 

ครีบหาง  รูปทรงของครีบเป็นทรงพัด หรือทรงใบโพธิ์ ก้านครีบมีทั้งแตก 2 ถึง 4 (ถ้าแตก 2 ถือเป็นลักษณะเด่น) 
พ้ืนเนื้อและก้านครีบโทนสีน้ำตาลแดงถึงดำ มีแถบสีเขียวหรือฟ้าแซมระหว่างก้านครีบลากจากโคนก้านไปจนสุด
ปลายก้านหางของแต่ละเส้น และในระหว่างปลายก้านครีบหางที่แตกสองจะมีสีเขียวถึงฟ้าแซมทุกช่อง  
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เหงือก เวลาที่กระพุ้งแก้มเปิดจะเห็นแผ่นปิดเหงือกชั้นใน (branchiostegal membrane) มีสีน้ำตาลแดงถึงดำ ซึ่งใน
ปลากัดชนิดอื่นจะมีแผ่นปิดเหงือกชั้นในสีแดงสดถึงแดงเข้มเลือดหมู 

                            
 

5. ปลากัดป่าภาคตะวันออก Betta  siamorientalis  Kowasupat et al., 2012  

 
 

ส่วนหัว เป็นเขม่าดำ ที่แก้มมีจุดหรือขีดสีแดง 1 - 2 ขีด หรือไม่มีก็ได้ 

               มีแถบสีแดง 1 ขีด          ไม่มีขีดสีแดง 

 

เกล็ด เกล็ดมีสีเขียวถึงฟ้าเข้ม ขึ้นเรียงเต็มตัวหรือขึ้นประปรายก็ได้ แล้วแต่ลักษณะเฉพาะแหล่งนั้น ๆ แต่ถ้าสีของ
เกล็ดขึ้นเรียงกันเป็นแถวชัดเจนถือเป็นลักษณะเด่น 

                 เกล็ดสีเขียวเรียงตัวชัดเจน         เกล็ดสีเขียวเรียงตัวประปราย  
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ครีบหลังหรือกระโดง มีก้านครีบเดี่ยว ก้านครีบมีโทนสีน้ำตาลถึงดำ เยื่อครีบมีพ้ืนสีเขียวหรือฟ้า ลายสีดำอาจพบ
ปลายครีบมีสีแดง  

                                  

ครีบก้นหรือชายน้ำ  พ้ืนเนื้อและก้านครีบเป็นสีแดง  ระหว่างทุกก้านมีสีเขียวหรือฟ้าขึ้นแซม (เส้นสีเขียวหรือฟ้านี้
จะขึ้นระหว่างปลายก้านจนถึงโคนก้านหรือไม่ถึงก็ได้ แต่ถ้าถึงโคนถือว่าเป็นลักษณะเด่น) จุดเด่นที่สำคัญคือ    
ปลายชายน้ำของครีบก้น (ชายธง) ต้องมีสีแดงคล้ายรูปหยดน้ำ หรือรูปปลายหอก 

                 แถบสีเขียวลากถึงโคนครีบ หยดน้ำสีแดง           แถบสีเขียวลากไม่ถึงโคนครีบ หยดน้ำสีแดง 

                                   

                           

 

             ชายธงแดงคล้ายรูปปลายหอก  

ครีบท้องหรือตะเกียบ  ก้านครีบเดี่ยวเป็นครีบคู่ ก้านครีบเส้นแรกมีสีดำ พ้ืนตะเกียบมีสีแดง ปลายตะเกียบสีขาวและไม่แตก 

                                            ก้านหน้าตะเกียบสีดำ       พ้ืนตะเกียบมีสีแดง ปลายก้านสีขาว     
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ครีบหาง  รูปทรงของครีบเป็นทรงพัด สีพื้นหางและก้านครีบเป็นสีแดงเข้ม ปลายก้านครีบแตกสองเท่านั้น ระหว่างก้านครีบ
มีเส้นสีเขียวหรือฟ้าแซม ลากจากโคนหางไม่ถึงสุดปลายหางถือเป็นลักษณะเด่น ปลายหางมีสีแดง รูปทรงคล้ายพระจันทร์เสี้ยว 
หรือมักเรียกกันว่า “วงพระจันทร์” ถ้าวงพระจันทร์มีขนาด 1 ใน 3 ส่วน ของครีบหางถือว่าเป็นลักษณะเด่น   

                         ลักษณะวงพระจันทร์ที่ด้อย                  ลักษณะวงพระจันทร์ที่สวยงาม 

 

เกณฑ์การตัดสินการประกวดปลากัดป่าในประเทศไทย 
 

เกณฑ์การตัดสินการประกวดปลากัดป่าในประเทศไทย คณะกรรมการจะตัดสินความสวยงามและ
ความสมบูรณ์ของปลากัดป่าตามเกณฑ์มาตรฐานตรงตามสายพันธุ์และประเภทของการประกวด ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้  
 

ตารางท่ี 17 ลักษณะเฉพาะของปลากัดป่าภาคกลางและภาคเหนือและเกณฑ์การให้คะแนนในการประกวด  
 

ลักษณะ ลักษณะเด่นตามมาตรฐาน คะแนน 
ส่วนหัวและลำตัว ควรจะมีสีเทาถึงสีดำ (ลักษณะเด่น) 

ลำตัวทรงกระบอก หรือแบนข้างเล็กน้อย  
10 

แก้มและเกล็ด แก้มควรจะมีขีดสีแดง หรือสีส้ม หรือสีเงิน 1-2 ขีด (ลักษณะ
เด่น) เกล็ด สีของเกล็ดส่วนบนลำตัวมีสีเขียวหรือฟ้าหรือเกล็ด
ไม่มีสี หรือมีจุดสีเขียวหรือสีฟ้าขึ้นประปรายบริเวณหลัง
จำนวนน้อยถือว่าเป็นลักษณะเด่น 

15 

ครีบหลังหรือกระโดง 
(Dorsal Fin) 

มีก้านครีบเดี่ยว พื้นเนื้อ (เยื่อครีบ) มีพ้ืนสีเขียวหรือฟ้า และมี
ลาย อาจพบปลายครีบมีสีแดง 

10 

ครีบก้นหรือชายน้ำ  
(Anal Fin) 

มีเส้นก้านครีบเดียว (ไม่แตกสอง) พ้ืนเนื้อเป็นโทนสีแดง มีสี
เขียว หรือฟ้าขึ้นแซมปลายขอบของครีบ ส่วนปลายชายน้ำ 
(ชายธง) ควรมีสีแดงตลอดเส้น 

15 

ครีบท้องหรือตะเกียบ 
(Pelvic fin) 

ก้านครีบเดี่ยว (ไม่แตกสอง) ก้านหน้าตะเกียบสีดำ ตะเกียบมี
สีแดง ปลายก้านสีขาว  

5 

 

 



68 
 

ลักษณะ ลักษณะเด่นตามมาตรฐาน คะแนน 
ครีบหาง  (Caudal Fin) ก้านครีบแตกสองเท่านั้น พื้นและก้านมีสีแดง ขอบหางมีสีดำ 

ระหว่างก้านครีบมีเส้นสีเขียวหรือฟ้าแซม ลากจากโคนหางไม่
ถึงสุดปลายหางถือเป็นลักษณะเด่น 

15 

การพองสู้และการว่ายน้ำ การว่ายน้ำสง่างาม ปราดเปรียว ปลาควรพองสู้ 10 
ภาพรวม ความสง่างาม ความสมบูรณ์ ความมีเสน่ห์  20 

คะแนนรวม 100 
 
ตารางท่ี 18 ลักษณะเฉพาะของปลากัดป่าภาคอีสานและเกณฑ์การให้คะแนนในการประกวด 
 

ลักษณะ ลักษณะเด่นตามมาตรฐาน คะแนน 
ส่วนหัวและลำตัว สันหัวเป็นเขม่าดำ สีของเกล็ดมีสีเขียววาวขึ้นบริเวณแผ่นปิดเหงือก 

(แก้ม) ลำตัวทรงกระบอกเรียวยาวกว่าชนิดอื่น (ในกลุ่มก่อหวอด) 
10 

แก้มและเกล็ด เกล็ดเรียงแน่นเป็นระเบียบตลอดทั้งลำตัว สีของเกล็ดมีโทนสีเขียว
ถือว่าเป็นลักษณะเด่น   

15 

ครีบหลังหรือกระโดง 
(Dorsal Fin) 

มีก้านครีบเดี่ยว ก้านครีบมีโทนสีน้ำตาลถึงดำ เยื่อครีบมีพ้ืนสีเขียว
หรือฟ้า มีลายสีดำ   

10 

ครีบก้นหรือชายน้ำ  
(Anal Fin) 

ก้านครีบเดี่ยว พื้นเนื้อและก้านครีบมีโทนสีแดง มีแถบสีเขียวหรือ
ฟ้าแซมระหว่างก้านครีบจากโคนถึงปลายของแต่ละเส้น 

10 

ครีบท้องหรือตะเกียบ 
(Pelvic fin) 

เป็นครีบคู่ต้องยาวเรียว มีโทนสีแดง ก้านครีบเส้นแรกมีสีดำ หรือสี
น้ำตาลแดง หรือสีขาวสะท้อนสีฟ้า ปลายตะเกียบต้องมีสีขาว และ
ไม่แตก 

10 

ครีบหาง   
(Caudal Fin) 

ก้านครีบแตกสองเท่านั้น พื้นเนื้อและก้านครีบเป็นสีแดง มีแถบสี
เขียวหรือฟ้าแซมระหว่างก้านครีบลากจากโคนก้านไปจนสุดปลาย
ก้านหางของแต่ละเส้น และในระหว่างปลายก้านครีบหางที่แตก
สองจะมีสีเขียวถึงฟ้าแซมทุกช่อง  

15 

การพองสู้และการว่ายน้ำ การว่ายน้ำสง่างาม ปราดเปรียว ปลาควรพองสู้ 10 
ภาพรวม ความสง่างาม ความสมบูรณ์ ความมีเสน่ห์  20 

คะแนนรวม 100 
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ตารางท่ี 19 ลักษณะเฉพาะของปลากัดป่าภาคใต้และเกณฑ์การให้คะแนนในการประกวด 
 

ลักษณะ ลักษณะเด่นตามมาตรฐาน คะแนน 
ส่วนหัวและลำตัว สันหัวเป็นเขม่าดำ ที่แก้มมีขีดสีเขียวถึงฟ้าสองขีด ซึ่งบางตัวอาจมีสี

เขียวเคลือบเต็มแก้ม  ลำตัวทรงกระบอก  
10 

แก้มและเกล็ด เกล็ดมีสีเขียวถึงฟ้าเข้ม ขึ้นเรียงเต็มตัวหรือข้ึนประปรายก็ได้ 
แล้วแต่ลักษณะเฉพาะแหล่งนั้นๆ แต่ถ้าสีของเกล็ดขึ้นเรียงกันเป็น
แถวชัดเจนถือเป็นลักษณะเด่น     

15 

ครีบหลังหรือกระโดง 
(Dorsal Fin) 

มีก้านครีบเดี่ยว พื้นเนื้อ (เยื่อครีบ) มีสีเขียว หรือฟ้า มีลายสีดำ 
ก้านครีบโทนสีน้ำตาลแดงถึงดำ อาจพบปลายกระโดงมีสีแดงซึ่งถือ
ว่าไม่ใช่ลักษณะเด่น 

10 

ครีบก้นหรือชายน้ำ  
(Anal Fin) 

พ้ืนเนื้อและก้านครีบเป็นสีแดง ระหว่างทุกก้านมีสีเขียวหรือฟ้าขึ้น
แซม (เส้นสีเขียวหรือฟ้านี้จะขึ้นระหว่างปลายก้านจนถึงโคนก้าน
หรือไม่ถึงก็ได้ แต่ถ้าถึงโคนถือว่าเป็นลักษณะเด่น) จุดเด่นที่สำคัญ
คือ ปลายชายน้ำของครีบก้น (ชายธง) ต้องมีสีแดงคล้ายรูปหยดน้ำ 
หรือรูปปลายหอก 

15 

ครีบท้องหรือตะเกียบ  ก้านครีบเดี่ยวเป็นครีบคู่ ก้านครีบเส้นแรกมีสีดำ พ้ืนตะเกียบมีสี
แดง ปลายตะเกียบสีขาวและไม่แตก 

5 

ครีบหาง   
(Caudal Fin) 

รูปทรงของครีบเป็นทรงพัด สีพ้ืนหางและก้านครีบเป็นสีแดงเข้ม 
ปลายก้านครีบแตกสองเท่านั้น ระหว่างก้านครีบมีเส้นสีเขียวหรือ
ฟ้าแซม ลากจากโคนหางไม่ถึงสุดปลายหางถือเป็นลักษณะเด่น 
ปลายหางมีสีแดง รูปทรงคล้ายพระจันทร์เสี้ยว หรือมักเรียกกันว่า 
“วงพระจันทร์” ถ้าวงพระจันทร์มีขนาด 1 ใน 3 ส่วน ของครีบ
หางถือว่าเป็นลักษณะเด่น  

15 

การพองสู้และการว่ายน้ำ การว่ายน้ำสง่างาม ปราดเปรียว ปลาควรพองสู้ 10 
ภาพรวม ความสง่างาม ความสมบูรณ์ ความมีเสน่ห์  20 

คะแนนรวม 100 
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ตารางท่ี 20 ลักษณะเฉพาะของปลากัดป่ามหาชัยและเกณฑ์การให้คะแนนในการประกวด 
 

ลักษณะ ลักษณะเด่นตามมาตรฐาน คะแนน 
ส่วนหัวและลำตัว สันหัวเป็นเขม่าดำ แก้มมีขีดสีเขียวหรือฟ้าแวววาว 2 ขีด บางตัว

พบมีสีแก้มเคลือบเขียวไปถึงคาง ลำตัวทรงกระบอกยาว และ
แบนข้างเล็กน้อย 

10 

แก้ม เกล็ด และเหงือก พ้ืนผิวที่ลำตัวมีสีน้ำตาลแดงถึงดำ สีของเกล็ดมีสีเขียวถึงฟ้าแวว
วาวเรียงเป็นระเบียบ เป็นแนวคล้ายแถวเมล็ดข้าวโพดบนฝัก 
เว ล าที่ ก ร ะ พุ้ งแ ก้ ม เปิ ด จ ะ เห็ น แ ผ่ น ปิ ด เห งื อ ก ชั้ น ใน 
(branchiostegal membrane) มีสีน้ำตาลแดงถึงดำ  ซึ่งในปลา
กัดชนิดอื่นจะมีแผ่นปิดเหงือกชั้นในสีแดงสดถึงแดงเข้มเลือดหมู 

15 

ครีบหลังหรือกระโดง 
(Dorsal Fin) 

ก้านครีบแตก 1 ถึง 2 (ถ้าแตก 1 ถือว่าเป็นลักษณะเด่น) ก้าน
ครีบสีน้ำตาลถึงดำ เยื่อครีบมีพ้ืนสีเขียวหรือฟ้า ลายสีดำ 

10 

ครีบก้นหรือชายน้ำ  
(Anal Fin) 

ก้านครีบเดี่ยว พื้นเนื้อและก้านครีบมีโทนสีน้ำตาลแดงถึงดำ มี
แถบสีเขียวหรือฟ้าแซมจากโคนถึงปลายระหว่างก้านครีบของแต่
ละเส้น 

10 

ครีบท้องหรือตะเกียบ  เป็นครีบคู่ พื้นตะเกียบเป็นโทนสีน้ำตาลแดงถึงดำ ก้านครีบเส้น
แรกมีสีเขียวถึงฟ้า ปลายตะเกียบสีขาวและไม่แตก 

10 

ครีบหาง   
(Caudal Fin) 

รูปทรงของครีบเป็นทรงพัด หรือทรงใบโพธิ์ ก้านครีบมีทั้งแตก 2 
ถึง 4 (ถ้าแตก 2 ถือเป็นลักษณะเด่น) พ้ืนเนื้อและก้านครีบโทนสี
น้ำตาลแดงถึงดำ มีแถบสีเขียวหรือฟ้าแซมระหว่างก้านครีบลาก
จากโคนก้านไปจนสุดปลายก้านหางของแต่ละเส้น และใน
ระหว่างปลายก้านครีบหางที่แตกสองจะมีสีเขียวถึงฟ้าแซมทุก
ช่อง   

15 

การพองสู้และการว่ายน้ำ การว่ายน้ำสง่างาม ปราดเปรียว ปลาควรพองสู้ 10 
ภาพรวม ความสง่างาม ความสมบูรณ์ ความมีเสน่ห์  20 

คะแนนรวม 100 
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ตารางท่ี 21 ลักษณะเฉพาะของปลากัดป่าภาคตะวันออกและเกณฑ์การให้คะแนนในการประกวด 
 

ลักษณะ ลักษณะเด่นตามมาตรฐาน คะแนน 
ส่วนหัวและลำตัว ส่วนหัวเป็นเขม่าดำ ที่แก้มมีจุดหรือขีดสีแดง 1 - 2 ขีด หรือไม่

มีก็ได้ ลำตัวทรงกระบอก 
10 

แก้มและเกล็ด เกล็ดมีสีเขียวถึงฟ้าเข้ม ขึ้นเรียงเต็มตัวหรือข้ึนประปรายก็ได้ 
แล้วแต่ลักษณะเฉพาะแหล่งนั้น ๆ แต่ถ้าสีของเกล็ดขึ้นเรียงกัน
เป็นแถวชัดเจนถือเป็นลักษณะเด่น 

15 

ครีบหลังหรือกระโดง 
(Dorsal Fin) 

มีก้านครีบเดี่ยว ก้านครีบมีโทนสีน้ำตาลถึงดำ เยื่อครีบมีพ้ืนสี
เขียวหรือฟ้า ลายสีดำ อาจพบปลายครีบมีสีแดง 

10 

ครีบก้นหรือชายน้ำ  
(Anal Fin) 

พ้ืนเนื้อและก้านครีบเป็นสีแดง  ระหว่างทุกก้านมีสีเขียวหรือฟ้า
ขึ้นแซม (เส้นสีเขียวหรือฟ้านี้จะข้ึนระหว่างปลายก้านจนถึงโคน
ก้านหรือไม่ถึงก็ได้ แต่ถ้าถึงโคนถือว่าเป็นลักษณะเด่น) จุดเด่น
ที่สำคัญคือ ปลายชายน้ำของครีบก้น (ชายธง) ต้องมีสีแดง
คล้ายรูปหยดน้ำ หรือรูปปลายหอก 

15 

ครีบท้องหรือตะเกียบ  ก้านครีบเดี่ยวเป็นครีบคู่ ก้านครีบเส้นแรกมีสีดำ พ้ืนตะเกียบมี
สีแดง ปลายตะเกียบสีขาวและไม่แตก 

5 

ครีบหาง   
(Caudal Fin) 

รูปทรงของครีบเป็นทรงพัด สีพ้ืนหางและก้านครีบเป็นสีแดง
เข้ม ปลายก้านครีบแตกสองเท่านั้น ระหว่างก้านครีบมีเส้นสี
เขียวหรือฟ้าแซม ลากจากโคนหางไม่ถึงสุดปลายหางถือเป็น
ลักษณะเด่น ปลายหางมีสีแดง รูปทรงคล้ายพระจันทร์เสี้ยว 
หรือมักเรียกกันว่า “วงพระจันทร์” ถ้าวงพระจันทร์มีขนาด 1 
ใน 3 ส่วน ของครีบหางถือว่าเป็นลักษณะเด่น 

15 

การพองสู้และการว่ายน้ำ การว่ายน้ำสง่างาม ปราดเปรียว ปลาควรพองสู้ 10 
ภาพรวม ความสง่างาม ความสมบูรณ์ ความมีเสน่ห์  20 

คะแนนรวม 100 
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ตารางท่ี 22 ลักษณะเฉพาะของปลากัดป่าสายพัฒนาและเกณฑ์การให้คะแนนในการประกวด 
 

ลักษณะ ลักษณะเด่นตามมาตรฐาน คะแนน 
รูปทรง ลำตัวทรงกระบอก (รูปทรงเป็นลักษณะปลาป่ามากท่ีสุด) 20 
สีและลวดลาย สี และลวดลายต้องชัดเจน ทั้ง 2 ข้าง 20 
ครีบหลังหรือกระโดง 
(Dorsal Fin) 

ก้านครีบเดี่ยวถือเป็นลักษณะเด่น  10 

ครีบก้นหรือชายน้ำ  
(Anal Fin) 

ก้านครีบเดี่ยว  5 

ครีบท้องหรือตะเกียบ  ก้านครีบเดี่ยว  ครีบเหยียดตรง เสมอกันทั้ง 2 ข้าง 5 
ครีบหาง   
(Caudal Fin) 

รูปทรงของครีบเป็นทรงใบโพธิ์ หรือพัด ก้านครีบแตกสอง ถือว่า
เป็นลักษณะเด่น 

10 

การพองสู้และการว่ายน้ำ การว่ายน้ำสง่างาม ปราดเปรียว ปลาควรพองสู้ 10 
ภาพรวม ความสง่างาม ความสมบูรณ์ ความมีเสน่ห์  20 

คะแนนรวม 100 
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ภาพที่ 1 ภาพบรรยากาศในการเตรียมงานประกวดปลาสวยงาม ในงานประมงน้อมเกล้าฯ  
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ภาพที่ 2 ภาพบรรยากาศในการรับสมัครปลาสวยงาม ในงานประมงน้อมเกล้าฯ 
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ภาพที่ 3 ภาพบรรยากาศในการตัดสินการประกวดปลาสวยงาม  
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ภาพที่ 4 ภาพบรรยากาศในการเข้าชมงานประกวดปลาสวยงาม ในงานประมงน้อมเกล้าฯ 
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ภาพที่ 5 เยาวชน เข้ามาศึกษาหาความรู้เรื่องปลาสวยงาม และ สื่อมวลชนทำข่าวประชาสัมพันธ์ และการ 
           ประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อทีวี  


