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ปลาทองเปนปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงกันแพรหลายตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
เปนปลาสวยงามที่มีมูลคาการสงออกในอันดับตนๆ ในปจจุบันไดมีการพัฒนา
สายพันธุป ลาทองใหสวยงามมีมาตรฐาน และมีความหลากหลายของสายพันธุม ากขึน้
จนไดรับการยอมรับจากผูคาในตางประเทศ
ในการจัดการประกวดปลาทองในประเทศไทย บางครัง้ เกิดปญหาในมาตรฐาน
การตัดสินของคณะกรรมการ ดังนั้น สถาบันวิจัยสัตวนํ้าสวยงามและพรรณไมนํ้า
กรมประมง จึงไดเชิญผูที่เกี่ยวของเขามาประชุม เพื่อทําการปรับปรุงและแกไข
มาตรฐานสายพันธุแ ละหลักเกณฑการตัดสินการประกวดปลาทอง โดยมีจดุ มุง หมาย
เพื่อยกระดับการพัฒนาสายพันธุใหมีความสวยงามตามมาตรฐาน สอดคลองกับ
ความตองการของผูคาและผูซื้อจากตางประเทศ เปนการสงเสริมธุรกิจปลาสวยงาม
ของไทยใหเทียบเทามาตรฐานสากล
หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นโดย สถาบันวิจัยสัตวนํ้าสวยงามและพรรณไมนํ้า
กองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด ซึ่งไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการตัดสิน
การประกวด ชมรมผูนิยมปลาสวยงามแหงประเทศไทย ผูเพาะเลี้ยงปลาทอง
ผูส ง ปลาประกวด ภาคเอกชน ซึง่ ทุกภาคสวนไดรว มแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง
ในการปรั บ ปรุ ง และแก ไ ขเกณฑ ก ารตั ด สิ น การประกวดปลาทองของเดิ ม
ที่กรมประมงไดจัดพิมพขึ้นและใชมาจนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน
เกณฑมาตรฐานในการตัดสินการประกวดปลาทอง และเผยแพรความรูแกผูสนใจ
การประกวดปลาสวยงาม เนื้อหาสวนใหญเนนเรื่องมาตรฐานสายพันธุ ลักษณะเดน
ของแตละสายพันธุ และเกณฑการพิจารณาใหคะแนนปลาทองสายพันธุต า งๆ ทีน่ ยิ ม
ประกวดกันในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังไดรวบรวมขอมูลและภาพประกอบ
จากหนังสือ และตําราตางๆ ทีเ่ กีย่ วของเพิม่ เติม เพือ่ ใหมสี าระถูกตองและสมบูรณยงิ่ ขึน้
ทั้งนี้ กรมประมงหวังวา หนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนและสามารถนําไปใชเปน
เกณฑมาตรฐานในการตัดสินการประกวดปลาทอง ในโอกาสตอไป
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ปลาทองจั ด ว า เป น ปลาสวยงามชนิ ด แรกที่ ม นุ ษ ย นํ า มาเลี้ ย ง
โดยมี ถิ่ น กํ า เนิ ด ดั้ ง เดิ ม อยู  ใ นประเทศจี น จากหลั ก ฐานที่ ป รากฏ
ไมตาํ่ กวา 2,000 ป คือ รูปสลักปลาทองหลากหลายสีวา ยรวมกันอยูใ นบอ
ซึ่งชาวจีนนิยมเรียกวา กิมลี่ ตอมาไดมีการนํามาเผยแพร เลี้ยง และ
เกิดการพัฒนาสายพันธุใ หมคี วามสวยงามและหลากหลายในประเทศญีป่ นุ
ซึง่ ชาวญีป่ นุ นิยมเรียกวา คินกอย สําหรับประเทศไทยไดมกี ารสันนิษฐานวา
ไดนาํ มาเลีย้ งในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง โดยนําเขามาจากประเทศจีน
เพื่อเปนของบรรณาการในราชสํานัก เนื่องจากสมัยนั้นประเทศไทย
ไดมีการคาขายติดตอกันทางเรือสําเภากับประเทศจีน ซึ่งในปจจุบัน
คนไทยนิยมเรียกกันติดปากวา ปลาเงินปลาทอง หรือ ปลาทอง
ปลาทอง (Goldfish) จัดเปนปลานํ้าจืด ที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Carassius auratus Linn. และอยูในครอบครัว (Family) Cyprinidae
ซึ่งเปนครอบครัวเดียวกับปลาไน จากการศึกษาชีวประวัติปลาชนิดนี้
พบวาปลาทองเกิดจากการผาเหลามาจากปลาไน (Crucian carp)
ป จ จุ บั น ผู  เ พาะเลี้ ย งได คั ด พั น ธุ  ป ลาทองที่ มี ลั ก ษณะดี แ ละสี ส วยงาม
ไดมากมายหลายสายพันธุดวยกัน ซึ่งเปนที่นิยมอยางแพรหลายใน
ตลาดปลาสวยงาม สายพันธุที่สําคัญ ไดแก พันธุหัวสิงห (Lion head)
ออรันดา (Oranda) ริวคิน (Ryukin) ตาโปน (Telescope eyes goldfish)
หรื อ เล ห  (Black Moor) ตาลู ก โป ง (Bubble eyes goldfish)
เกล็ดแกว (Pearl scale goldfish) ชูบุนคิน (Shubunkin) และปลาทอง
หางซิวหรือโคเม็ท (Comet) เปนตน
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à¡³±¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´»ÅÒ·Í§
ในป จ จุ บั น ผู  เ ลี้ ย งปลาสวยงามนิ ย มเลี้ ย งปลาทองเป น ปลาตู  กั น
อยางกวางขวาง เนื่องจากปลาทองเปนปลาสวยงามที่มีความหลากหลาย
ในสายพันธุ มีสีสันสดใสและหลากสี ตั้งแตสีแดง สีขาว สีทอง สีสม สีเทา
สี ดํ า และสารพั ด สี ใ นตั ว เดี ย วกั น จึ ง มี ก ารจั ด ประกวดแข ง ขั น ปลาทอง
เรื่อยมาจนมาถึงปจจุบัน โดยมีการรางหลักเกณฑการตัดสินการประกวด
ปลาทองเปนมาตรฐานขึ้นมา กอนที่จะไดศึกษาเกี่ยวกับเกณฑในการตัดสิน
การประกวดปลาทองนั้ น เราควรศึ ก ษาที่ ม าและลั ก ษณะของปลาทอง
สายพันธุตางๆ รวมทั้งสายพันธุที่นิยมจัดประกวดในประเทศไทยกันกอน

·ÕèÁÒ¢Í§»ÅÒ·Í§ÊÒÂ¾Ñ¹¸Øμ‹Ò§æ
ในธรรมชาติ หากพบวาสิ่งมีชีวิตที่เกิดใหม (ลูก) อาจจะมีลักษณะที่
แตกตางไปจากพอแม ซึง่ เรียกลักษณะนีว้ า การกลายพันธุ เชน ลูกปลาทีเ่ กิดใหม
มีสีขาวเผือกซึ่งเปนลักษณะสีที่แตกตางไปจากพอแมปลาที่มีสีดํา ทําใหไดปลา
สายพันธุใ หม โดยเปนผลจากการผสมไขว (Cross-breeding) และการถายทอด
ทางกรรมพันธุ ทั้งนี้ปลาทองยังมีความแตกตางระหวางสายพันธุที่เกิดจาก
การผสมขามชนิด (Hybridization) และผูเพาะพันธุปลาทองก็คัดเลือกพันธุ
ตามความนิยมและความชอบ จึงมีการผลิตปลาทองออกมาหลากหลายสายพันธุ
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จากภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธของปลาทองที่คัดเลือกพันธุในญี่ปุน
โดยบางสายพันธุเปนชื่อไทยและบางสายพันธุเปนชื่อญี่ปุน ซึ่งก็มีความคุนเคย
กับคนไทย เนื่องจากมีการนํามาเลี้ยงและเพาะพันธุในประเทศไทย สวนบาง
สายพันธุที่ไมไดนําเขามาเลี้ยงในประเทศไทยจึงใชเปนชื่อภาษาญี่ปุน อยาง
สายพันธุแรกเริ่มจากปลาฟุนะ (Funa) มีรูปรางคลายปลาไน เมื่อปลาฟุนะ
กลายพั น ธุ  จ ะได ป ลาที่ ลํ า ตั ว มี สี แ ดง เรี ย กว า ปลาฮิ ฟุ น ะ (Hifuna) หรื อ
ปลาคารปสีแดง ซึ่งเมื่อเลี้ยงตอไปก็มีการกลายพันธุอีกเปนปลาฮิฟุนะที่มีหาง
แยกเปนดอก จึงไดทําการแยกชนิดนี้มาเลี้ยงคงสภาพไวจนถึงปจจุบันและ
เรียกปลาชนิดนี้วา วะคิน (Wakin)
หลังจากนั้นปลาวะคินที่มีครีบหางยาวก็ถูกเพาะพันธุขึ้นมาและเรียก
ปลาสายพั น ธุ  นี้ ว  า ปลาริ ว คิ น หรื อ ริ ว กิ้ น (Ryukin) ส ว นปลาที่ มี ต าโปน
ออกมานอกเบา เรียกวา อะคาเดะเมะคิน (Akademekin) หรือปลาตาโปน
สีแดง และปลาที่ไมมีครีบหลังถูกเรียกวา ปลามารุโคะ (Maruko) ซึ่งปลา
สายพันธุตางๆ ดังที่กลาวมาลวนเปนปลาที่กลายพันธุมาจากปลาวะคิน
นอกจากนี้ยังมีปลาที่เพาะพันธุไดจากปลาริวคิน คือ ปลาที่มีหัววุน
ซึง่ เรียกวา ออรันดาชิชกิ ะชิระ (Orandashishigashira) หรือออรันดาหัววุน และ
ปลาที่ มี ค รี บ หางเหมื อ นหางนกยู ง คื อ ปลาโตซาคิ น (Tosakin) ในส ว น
ปลาที่เพาะพันธุไดจากปลาอะคาเดะเมะคิน (Akademekin) (ตาโปนสีแดง)
คือ ปลาคุโรเดะเมะคิน (Kurodemekin) หรือเลห และปลาซันโชคุเดะเมะคิน
(Sanshokudemekin) หรือปลาตาโปนสามสี ในสวนของปลามารุโคะ (Maruko)
สามารถเพาะขยายพันธุไ ดปลานันคิน (Nankin) โอซาการันชู (Oosakaranchu)
และปลารันชู (Ranchu) หรือปลาหัวสิงหญี่ปุน
อีกดานหนึ่งนั้นลูกพันธุที่คงสายพันธุเดิมไว ไดมีการเพาะพันธุลูกผสม
(Hybridization) ซึ่งเรียกวา พันธุลูกผสม (Hybridization) เชน ปลาวะคิน
x ปลาซันโชคุเดะเมะคิน (ตาโปนสามสี) จะไดปลาชูบุนคิน (Shubunkin) และ
การผสมของปลาซันโชคุเดะเมะคิน x ปลาออรันดาชิชกิ ะชิระ (ออรันดาหัววุน )
3

จะไดเปนปลาอะซุมานิชกิ ิ (Azumanishiki)
ปลาอะซุมานิชิกิ x ปลารันชู จะไดเปน
ปลาเอโดะนิชกิ ิ (Edonishiki)
อยางไรก็ตาม ในปจจุบนั นีป้ ลาทอง
มีการผสมขามสายพันธุก นั อยางหลากหลาย
ดังนั้นการที่จะไดปลาทองที่มีรูปรางสวย
สงางาม เหมือนบรรพบุรุษ (ปลาฟุนะ)
ซึ่งเปนสายพันธุที่ดีนั้นคงทําไดยาก โดย
ในภาพที่ 1 ได แ สดงแผนผั ง สายพั น ธุ 
ถื อ ว า เป น ที่ ม าของสายพั น ธุ  ป ลาทอง
ในปจจุบันนี้
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ฟุนะ (Funa)

นันคิน (Nankin)

เตกเกียว (Teggyo)

ฮิฟุนะ (Hifuna)

อะซุมานิชิกิ (Azumanishiki)

คุโรเดะเมะคิน (Kurodemekin)
หรือเลห

รันชู (Ranchu) หรือสิงหญี่ปุน

เทซึโอนะกะ (Tetsuonaka)

คินรันชิ (Kinranshi)

มารุโคะ (Maruko)

โอซาการันชู (Oosakaranchu)

โตซาคิน (Tosakin)

ริวคิน (Ryukin)

เอโดะนิชิกิ (Edonishiki)

ชูคิน (Chukin)

คิยาริโกะ (Kyariko)
หรือริวคินหาสี

ชูบุนคิน (Shubunkin)

ซันโชคุเดะเมะคิน (Sanchokudemekin)
หรือตาโปนสามสี

อะคาเดะเมะคิน (Akademekin) ออรันดาชิชิกะชิระ (ออรันดาหัววุน)
(Orandashishigashira)
ตาโปนสีแดง

วะโตอุนะอิ (Watounai)

โชเตนกัน (Chotengan)
หรือสิงหตากลับ

วะคิน (Wakin)

จิคิน (Jikin)

ภาพที่ 1 แผนผังความสัมพันธของการคัดเลือกปลาทอง

GOLDFISH

ÅÑ¡É³Ð¢Í§»ÅÒ·Í§
ลั ก ษณะของปลาทองที่ จ ะกล า วถึ ง นี้ จั ด เป น ลั ก ษณะของปลาทอง
ที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศญี่ปุน จึงใชชื่อสวนใหญของปลาเปนชื่อภาษาญี่ปุน
มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ÅÑ¡É³ÐÃÙ»Ã‹Ò§
รูปรางของปลาทองมีหลายแบบซึ่งสามารถจัดเปนกลุม 3 กลุมใหญๆ
คือ
1. ลักษณะแบบปลาวะคิน (Wakin) มีลักษณะเหมือนปลาไนหรือ
ฟุนะ (Crucian carp) ซึ่งไดแก ชูบุนคิน โคเม็ท ยามากาเตะ และจิคิน เปนตน
2. ลักษณะแบบปลาริวคิน (Ryukin) มีลักษณะลําตัวทรงกระบอก
กลม และพองตัว สวนครีบทุกครีบยาว โดยเฉพาะครีบหางพลิ้วและสวยงาม
จัดเปนลักษณะเดน ซึ่งไดแก คิยาริโกะ เดะเมะคิน อะซุมานิชิกิ โตซาคิน และ
ออรันดาชิชิกะชิระ เปนตน
3. ลักษณะแบบปลารันชู (Ranchu) มีลักษณะเดนคือ ไมมีครีบหลัง
และมีลักษณะลําตัวอวนปอม ซึ่งไดแก รันชู นันคิน เอโดะนิชิกิ และโชเตนกัน
เปนตน
อยางไรก็ตามลักษณะรูปรางของปลาทองซึ่งดูแตกตางกัน แตโดย
โครงสรางพื้นฐานของปลาทองนั้นไมแตกตางกัน ดังภาพที่ 2
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เสนขางตัว

ครีบหลัง

โคนหาง

วุน
รูจมูก

ครีบหาง
กระพุงแกม
ครีบอก

ครีบกน
ครีบทวาร
ครีบทอง

ภาพที่ 2 ลักษณะรูปรางและโครงสรางพื้นฐานของปลาทอง

ÅÑ¡É³Ð¢Í§Ê‹Ç¹ËÑÇ
บริเวณสวนหัวของปลาทองสวนใหญจะมีผิวที่ลื่น ในบางชนิดอาจจะมี
กอนเนื้อที่มีลักษณะเปนเม็ดกลมเล็กๆ รวมตัวซอนกันอยูดูคลายฟองสบู
โดยเม็ดกลมๆ ดังกลาวนี้ประกอบดวยชั้นไขมันหนาและจะปรากฏใหเห็น
ชัดเจนเมื่อปลาทองอายุมากขึ้น ซึ่งบานเราเรียกชั้นไขมันนี้วา “วุน” สวน
ปลาทองที่มีลักษณะนี้ ไดแก ปลาทองรันชูหรือหัวสิงหญี่ปุน อะซุมานิชิกิ และ
ออรันดาชิชิกะชิระหรือออรันดาหัววุน เปนตน นอกจากนี้ปลาทองพันธุ
หัวสิงหมักจะมีวุนเปนกอนใหญพาดเปนวงรอบปาก เรียกวา “เขี้ยว” ในปลา
กลุมนี้นอกจากจะมีลักษณะของวุนแลว เราจะใหความสําคัญกับลักษณะ
ที่ ส วยงามของลํ า ตั ว ปลาเช น กั น แต ลั ก ษณะวุ  น จะไม พ บในกลุ  ม ลั ก ษณะ
แบบปลาวะคินและริวคิน ซึ่งสามารถแบงลักษณะของสวนหัวปลาทองโดย
พิจารณาจากดานบน (Top view) แบงเปน 3 ลักษณะ ไดแก
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1. ลักษณะคลายเรือ เชน ปลาฟุนะ วะคิน และริวคิน
2. ลักษณะกลมเล็กนอย เชน ปลาอะซุมานิชิกิ และออรันดาชิชิกะชิระ
3. ลักษณะทรงกลมแบบครึ่งเหรียญ เชน ปลารันชู

ภาพที่ 3 ลักษณะสวนหัวและลําตัวของปลาทอง

ÅÑ¡É³Ð¢Í§μÒ
ตาของปลาทองสามารถแบงเปน 4 ลักษณะ ไดแก
1. ลักษณะคลายปลาฟุนะ เชน วะคิน และริวคิน
2. ลักษณะโปนออกมา เชน เดะเมะคิน
3. ลักษณะตาใกลกันติดอยูบริเวณสวนหัวดานบน เชน โชเตนกัน
4. ลักษณะตาที่มีขอบตาใหญอวน มองดูเหมือนมีถุงนํ้าติดอยูดานลาง
เชน ซุอิโฮกัน
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ปลาทองแตละชนิดจะมีลกั ษณะของตาทีพ่ เิ ศษแตกตางกันไป อยางเชน
ปลาโชเตนกัน และปลาซุอิโฮกันนั้น จะดูเหมือนวามองไมคอยเห็นภาพทาง
ดานหนา แตก็สามารถวายนํ้าไดถูกทิศทาง และสามารถกินอาหารไดอยาง
ปกติ

ÅÑ¡É³Ð¢Í§¨ÁÙ¡
จมูกของปลาทองสามารถแบงเปน 2 แบบ ไดแก
1. แบบธรรมดาอยูที่สวนหัวดานหนา ซึ่งใชในการดมกลิ่นหาอาหาร
2. แบบจมูกทบเปนชอ โดยทีข่ อบของจมูกจะเปนผิวหนังทีม่ ลี กั ษณะนุม
ซึ่งแยกออกเปนสวนเล็กๆ ทบไปมาเปนชอจมูกใหญ ปลาชนิดนี้นําเขามาจาก
ประเทศจีน บางทีมีชอจมูกใหญจนยอยลงมาปกคลุมเขาไปในปาก เวลา
ปลาวายนํ้าก็จะงับเคี้ยวจมูกตัวเอง (ดูตลกดี) เชน ปลาฮะนะฟุซะ (Hanafusa)
หรือชาวญี่ปุนนิยมเรียกวา ปอมปอม (Pompom) ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ลักษณะตาและจมูกปลาทองพันธุตางๆ
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ÅÑ¡É³Ð¢Í§¤ÃÕº
ครีบจัดเปนอวัยวะที่สําคัญสําหรับปลา เพราะทําใหปลาวายนํ้าได
สามารถแบงครีบในแตละสวน ดังภาพที่ 5 ไดดังนี้
ครีบหลัง
ปลาทองสามารถแบงประเภทไดตามลักษณะของครีบหลัง ซึ่งแบงเปน
3 ประเภท ไดแก
1. ครีบหลังอยูบริเวณกลางลําตัว และมีลักษณะแบบเสากระโดงเรือ
ยืดออกมา เชน ปลาฟุนะ
2. ไมมีครีบหลัง เชน ปลารันชู โชเตนกัน และซุอิโฮกัน
3. ครีบหลังยาว เชน ปลาริวคิน ออรันดาชิชิกะชิระ และอะซุมานิชิกิ
ครีบหาง
ครีบหางนั้นสามารถกลาวไดวาเปนสวนที่สําคัญที่สุด เพราะสามารถ
สรางความประทับใจอยางมากแกผูที่ไดพบเห็น อยางไรก็ตามเพียงแคสวนหาง
สวนเดียวก็มีการเพาะพันธุปลาที่มีรูปแบบครีบหางที่แตกตางกันถึง 6 แบบ
ไดแก
1. ครีบหางแบบบรรพบุรุษ (ปลาฟุนะ)
2. ครีบหางยาว (หางซาบะ) เชน ปลาโคเม็ท และชูบุนคิน
3. ครีบหางเปน 3 แฉก
4. ครีบหางเปนดอกซากุระ (ครีบหางเปดออก 4 แฉก)
5. ครีบหางเหมือนหางนกยูง (ครีบหางนกยูงมี 4 แฉก แผพลิ้ว เชน
ปลาจิคิน)
6. ครีบหางกลับ คือ ครีบหางทางดานซายและดานขวาที่อยูสวนบน
กลับลงมาอยูดานลาง
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อี ก ทั้ ง ความยาวของหางปลาทองนั้ น ควรจะยาวออกด า นซ า ยและ
ดานขวาเทากัน และดูสมดุล ฉะนั้นการตัดสินจะเลือกปลาทองเฉพาะหาง
ที่มีความสมบูรณเทานั้น
ครีบกน
ปลาทองปกติจะมีครีบกน 1 ครีบ แตบางสายพันธุม คี รีบกน 2 ครีบ และ
เปนรูปตัววี (V) สามารถแบงเปน 4 แบบ ไดแก
1. ครีบกน 1 ครีบ
2. ครีบกนรูปตัววี (V) แฉกปลาย
3. ครีบกนรูปตัววี (V) หางยาว
4. ครีบกน 2 ครีบ ขนานกัน

ภาพที่ 5 ลักษณะของครีบหลัง ครีบหาง และครีบกน
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ทัง้ นีส้ ายพันธุท คี่ รีบกนมี 2 ครีบ และมีลกั ษณะเปนรูปตัววี (V) ซึง่ ขนาน
คูกันจะจัดวาเปนสายพันธุที่มีราคาสูง ราคาดี
ครีบอก และครีบทอง
มี ทั้ ง ด า นซ า ยและด า นขวา ด า นละ 1 ครี บ ทํ า ให ป ลาว า ยนํ้ า ไป
ขางหนาได

ÅÑ¡É³Ð¢Í§à¡Åç´»ÅÒ
เกล็ ด ปลามี ลั ก ษณะคล า ยกระเบื้ อ งมุ ง หลั ง คาซ อ นกั น อยู  ที่ ผิ ว หนั ง
ของตัวปลา อยางปลาที่ไมมีครีบหลัง เชน ปลารันชูหรือปลาหัวสิงห จะมีเกล็ด
เรี ย งเป น ระเบี ย บบริ เวณหลั ง ซึ่ ง ถื อ ว า เป น จุ ด ที่ มี ค วามสวยงาม ส ว นของ
ปลาจิคินนั้น ถาเกล็ดหลุดออก ผิวหนังของตัวปลาจะเตรียม
สรางเกล็ดใหม ซึ่งคอนขางจะไมเปนระเบียบ
ลักษณะเกล็ดทีด่ คี อื สวนตรงกลางของเกล็ด
จะมีลักษณะเปนมันวาว เกล็ดที่ดูดีนั้น
เรียงเปนแนวคลายตาขาย และ
แนวเส น เกล็ ด ปลานั้ น
สามารถตรวจอายุของ
ปลาได

ภาพที่ 6 ลักษณะของเกล็ดปลาทอง
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GOLDFISH

»ÅÒ·Í§
ปลาทองเปนปลาที่มีความหมายลํ้าคาแกผูที่ไดครอบครอง และยังเปน
ปลาที่มีผูนิยมเลี้ยง และเพาะขยายพันธุกันมาชานาน ทั้งสายพันธุที่สามารถ
เพาะไดในประเทศไทยและตางประเทศ อยางเชน ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน
เปนตน ทําใหปลาทองทีพ่ บในปจจุบนั จึงมีหลายสายพันธุ แตในการจัดประกวด
ปลาทองนั้น พบวาปลาทองที่นิยมจัดประกวดในประเทศ มีสายพันธุและ
จัดแบงเปนประเภทตางๆ ดังตอไปนี้

1 ปลาทองหัวสิงหญี่ปุน (Ranchu)
ปลาทองหั ว สิ ง ห ญี่ ปุ  น
จั ด เป น ปลาทองหั ว สิ ง ห ที่ ไ ด รั บ
ความนิ ย มแพร ห ลายมากที่ สุ ด
เนื่ อ งจากมี รู ป ร า งสวยงามและ
มีสีเขมสดใส ซึ่งเปนปลาที่ชาวญี่ปุปุนผสม
คั ด พั น ธุ  ม าจากปลาทองหั ว สิ ง ห จี น โดย
ลักษณะเดนของปลาหัวสิงหญปี่ นุ คือ มีลาํ ตัว
สัน้ และโคงมนมากกวาปลาทองหัวสิงหจนี สวนหัวมีวนุ ทีม่ เี นือ้ ละเอียด สามารถ
แบงออกได 3 สวน ไดแก บนหัว บริเวณกระพุงแกมและบริเวณเหนือริมฝปาก
สวนบริเวณสันหลังใหญหนาตั้งแตโคนหัวจรดถึงปลายหาง มีครีบหางตอกับ
ลําตัวเปนมุมแหลม และขอตอหางโคงตํ่าเล็กนอย ครีบทวารหรือครีบกน
มีทั้งครีบเดี่ยวและครีบคู
13

วสิงหลูกผสม
2 ปลาทองหั
(Hybrid lionhead, Ranchu x Chinese lionhead)
ปลาทองหัวสิงหลกู ผสมนีเ้ ปนลูกผสมทีเ่ พาะพันธุใ นประเทศไทย ซึง่ นําเอา
จุ ด เด น ของปลาทองสายพั น ธุ  หั ว สิ ง ห จี น และญี่ ปุ  น มารวมกั น ไว ใ นปลา
สายพันธุนี้ สําหรับสาเหตุของการผสมขามพันธุนั้น เนื่องมาจากปลาทอง
หัวสิงหญปี่ นุ จะผสมพันธุไ ดคอ นขางยาก จึงมีการนําปลาทองหัวสิงหจนี มาผสม
เพื่ อ ช ว ยให ก ารแพร พั น ธุ  ง  า ยขึ้ น และยั ง ได จํ า นวนลู ก ปลาที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
ซึ่งลักษณะเดนของปลาทองหัวสิงหลูกผสม คือ วุนบนหัวของปลาจะมีขนาด
ปานกลาง ไมใหญและไมหนาเทากับปลาทองหัวสิงหจีน แตใหญกวาปลาทอง
หัวสิงหญี่ปุน หลังโคงมนกวาปลาทองหัวสิงหจีน แตไมโคงและไมสั้นเทา
ปลาทองหัวสิงหญี่ปุน สวนครีบหางสั้นกวาปลาทองหัวสิงหจีน แตจะยาวกวา
ปลาทองหัวสิงหญี่ปุน

»ÅÒ·Í§ËÑÇÊÔ§ËÅÙ¡¼ÊÁ
(Hybrid
brid lionhead, Ranchu x Chinese lionhead)
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»ÅÒ·Í§ËÑ
Ç
ÊÔ
§
Ë
Ê
ÂÒÁ
(Siamese lionhead)

วสิงหสยาม
3 ปลาทองหั
(Siamese lionhead)
ปลาทองหั ว สิ ง ห ส ยามหรื อ ที่ เรี ย กกั น ว า หั ว สิ ง ห ต ามิ ด
ซึง่ เปนปลาทองลูกผสมทีม่ ตี น กําเนิดในประเทศไทย โดยมีลกั ษณะ
หัวแบบสิงหจีนหรือหัวสิงหญี่ปุน อีกทั้งมีวุนปกคลุมบริเวณหัว
หนาแนนจนมองไมเห็นตา และมีลักษณะลําตัวคลายหัวสิงหญี่ปุน
สวนลักษณะเดนของปลาสายพันธุนี้ คือ ลําตัวและครีบตองมี
สีดําสนิท รวมทั้งไมมีสีอื่นแซม
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นดาหัววุน
4 ปลาทองออรั
(Dutch lionhead)
ปลาทองออรั น ดาหั ว วุ  น นี้ สามารถเพาะพั น ธุ  ไ ด ใ นประเทศญี่ ปุ  น
เปนประเทศแรก จึงเรียกวา ออรันดาชิชิกะชิระ (Orandashishigashira)
ซึ่งแปลเปนภาษาอังกฤษไดวา Dutch lionhead มีลักษณะเดน คือ บริเวณ
หัวดานบนมีวุนมากและวุนมีลักษณะละเอียดกวาวุนของปลาทองหัวสิงห
ถามองจากดานบนจะเห็นเปนกอนกลมหรือเหลี่ยมคลายปลาสวมหมวกไว
บนหัว สวนครีบหางมีลักษณะแผกวางและไมสั้นจนเกินไป
สําหรับปลาทองออรันดาสายพันธุที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย ไดแก
ปลาทองออรันดาหัววุน (Dutch lionhead) ปลาทองออรันดาหัวแดง (Redcap
oranda หรือภาษาญี่ปุนเรียกวา ตันโจ) ลักษณะลําตัวมีสีขาวเงิน สวนหัวมีวุน
กอนกลมสีแดงคลายปลาสวมหมวกสีแดง และปลาทองออรันดาหาสีมลี กั ษณะ
เหมือนออรันดาหัววุนทั่วไป แตสีบริเวณลําตัวมี 5 สี คือ ฟา ดํา แดง ขาว
และสม สวนอีกกชนิ
ชนิดหนึ่ง คือ ปลาทอง
ออรั น ดาหางพวง
พวง ซึ่ ง สายพั น ธุ  นี้
มีครีบหางยาวเปปนพวง ครีบหลัง
พลิว้ ยาว อีกทัง้ บริริเวณหัวมีวนุ นอย
หรือไมมีเลย
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(Ryukin)

»ÅÒ·Í§ÃÔÇ¤Ô¹
5 ปลาทองริวคิน (Ryukin)
ปลาทองพันธุริวคินมีชื่อภาษาอังกฤษวา Veiltail
goldfish เปนปลาที่ไดรับความนิยมเลี้ยงกันทั้งในประเทศ
และตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุน เนื่องจากเปน
ปลาที่มีรูปทรงสวยงามและมีสีสันที่สดใส ในขณะวายนํ้า
จะมีทวงทาที่สงางาม ซึ่งลักษณะเดนของปลาชนิดนี้ คือ
ลําตัวดานขางกวางและสั้น สวนทองอวนกลม มองจาก
ดานหนาโหนกหลังสูงเทากับสวนโคงของคอ โดยปลาที่มี
ลักษณะที่ดีนั้นสวนหัวจะตองเล็ก เกล็ดหนา ขึ้นเรียงเปน
ระเบียบ สวนสีที่พบมีทั้งสีแดง ขาว-แดง และสม หรือมี
5 สี คือ แดง สม ดํา ขาว ฟา ซึ่งในประเทศไทยนิยม
เรียกวา ริวคินหาสี
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6 สายพันธุอื่นๆ
6.1 »ÅÒ·Í§μÒâ»¹
(Telescope eyes goldfish)
ปลาทองตาโปนนี้ ชาวญีป่ นุ เรียกวา เดะเมะคิน (Demekin) ซึง่ หมายถึง
ปลาตาโปน มีชื่อภาษาอังกฤษหลายชื่อ ในบางครั้งก็เรียกวา Pop-eyes
goldfish สวนชาวจีนนิยมเรียกวา Dragon eyes ซึ่งหมายถึง ปลาที่มีตา
เหมือนตามังกร โดยลักษณะเดนของปลาทองสายพันธุนี้ คือ สวนตาจะยื่น
โปนออกไปขางหนา จะดูคลายกลองสองทางไกล จึงมีชื่อภาษาอังกฤษวา
Telescope eyes goldfish ซึง่ ลักษณะทีด่ ขี องปลาสายพันธุน ี้ คือ ตาจะตองโต
และมีขนาดเทาๆ กันทั้ง 2 ขาง และปลาทองตาโปนที่นิยมเลี้ยงในบานเรามี
หลายสายพันธุ ดังนี้
6.1.1 ปลาทองตาโปนญี่ปุน (Red telescope eyes goldfish)
ปลาทองตาโปนญี่ปุนนี้ ชาวญี่ปุนบางคนเรียกวา Red metallic
globe-eyes เปนปลาทองสายพันธุตาโปนที่มีลําตัวเปนสีแดงตลอดทั้งลําตัว
ชาวญีป่ นุ เรียกปลาสายพันธุน วี้ า อะคาเดะเมะคิน (Akademekin) แตในปจจุบนั
สีที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย ไดแก ขาวแดง ขาวสม สม หรือขาวดํา เปนตน
6.1.2 ปลาทองตาโปนหาสี (Calico telescope eyes goldfish)
ปลาทองตาโปนหาสีนี้ ชาวญีป่ นุ บางคนเรียกวา ซันโชคุเดะเมะคิน
(Sanshokudemekin) ซึ่งแปลวา ปลาทองตาโปนที่มีสีสามสีอยูในตัวเดียวกัน
สวนในประเทศไทยนิยมเรียกวา ปลาหาสี โดยสีที่ปรากฏ ไดแก สีแดง ดํา ขาว
สม และฟา
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6.1.3 ปลาทองสายพันธุเลห (Black telescope eyes goldfish
หรือ Black Moor)
ปลาทองสายพันธุเลหนี้ มีชื่อที่เรียกกันในประเทศวา ลักเลห
สวนชาวญีป่ นุ เรยกวา
เรียกวา คุโรเดะ
รเดะเมะคิ
(Kurodemekin)
เปนปลาทองตาโปนทีม่ ี
สวนชาวญป
ะเมะคนน (Kurode
emekin) เปนปลาทองตาโปนทม
ลักษณะเดน คคืือ ลําตัวและครีบททุุกครีบเปนสีดําหหรืรือสีนาก ซึ่งสามารถจําแนก
ออกเปนสายพันธุยอยๆ ไดตามลักษษณะลํ
ณะลําตัว ลักษษณะสี
ณะสี และลักษณะหาง
เชน เลหกระโปรง เลหตุกตา เลหควาย แและผี
ละผีเสื้อ (หลังอูฐ) ดังตารางที่ 9

»ÅÒ·Í§μÒâ»¹ËŒÒÊÕ

»ÅÒ·Í§μÒâ»¹
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6.2 »ÅÒ·Í§ËÑÇÊÔ§Ë¨Õ¹
(Chinese lionhead)
ปลาทองหัวสิงหจีนนี้ สามารถเพาะพันธุไดครั้งแรกที่ประเทศจีน ดังนั้น
ประเทศไทยจึงเรียกวา ปลาทองหัวสิงหจีน (Chinese lionhead) สวนชาว
ตะวันตกเรียกปลาทองสายพันธุนี้วา Lionhead ซึ่งมีลักษณะเดนของปลา
สายพันธุนี้ คือ มีสวนหัวใหญกวาลําตัว และสวนหัวมีวุนขึ้นหนาแนนกวา
ปลาทองหัวสิงหสายพันธุอื่นๆ สวนหลังของปลาลาดโคงเล็กนอย แนวสันหลัง
ไมมคี รีบหลังและมีลาํ ตัวยาวกวาปลาทองหัวสิงหสายพันธุอ นื่ ๆ มีครีบหางใหญ
และปลายหางลาดเสมอแนวเดียวกับสันหลัง เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวเฉลี่ย
ตั้งแตปากถึงโคนหางประมาณ 15 เซนติเมตร ในบางตัวก็มีขนาดใหญถึง
25 เซนติเมตร โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 5-7 ป

»ÅÒ·Í§ËÑÇÊÔ§Ë¨Õ¹
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(Celestial goldfish)

»ÅÒ·Í§ËÑÇÊÔ§ËμÒ¡ÅÑº

6.3 »ÅÒ·Í§ËÑÇÊÔ§ËμÒ¡ÅÑº
(Celestial goldfish)
ปลาทองสายพันธุหัวสิงหตากลับนี้เปนปลาที่มีตนกําเนิด
อยูใ นประเทศจีน ดังนัน้ ชาวจีนจึงเรียกวา โชเตนกัน (Chotengan)
ซึ่งมีความหมายวา ปลาตาดูฟาดูดาว หรือตามุงสวรรค ชาวญี่ปุน
เรียกชื่อปลาสายพันธุนี้วา เดะเมะรันชู (Demeranchu) อีกทั้ง
ลักษณะเดนของปลาสายพันธุนี้ คือ ตาหงายกลับขึ้นขางบน
ผิดจากปลาทองสายพันธุอื่นๆ มีตาใหญสดใสทั้งสองขาง สวนหัว
ไมมีวุนหรือจะมีเคลือบเพียงเล็กนอย มีลําตัวยาว หลังตรงหรือ
โคงลาดเล็กนอย สวนครีบหางยาวและไมมีครีบหลัง
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6.4 »ÅÒ·Í§ÊÔ
Ò·Í§ÊÔ§ËËμÒÅÙ¡â»†§
eyes goldfish)
(Bubble ey
ปลาทองสิงหหตาลูกโปงมีถิ่นกําเนิดดั้งเดิมอยูในประเทศจีน
ซึง่ มีลกั ษณะเดนทีส่ งั เกตไดงา ย คือ เบาตาของปลาทองสายพันธุน ี้
มีถุงนํ้าขนาดใหญ
ขนาดใหญดูคลายมีลูกโปงติดอยูที่บริเวณใตตา จึงเปน
ที่มาของชื่อ สิงหตาลูกโปง ชาวญี่ปุนเรียกวา ซุอิโฮกัน
(Suihogan) มีถุงนํ้าใตตา โดยปกติจะโปรงแสงและ
มีขนาดเสมอกั
นาดเสมอกน อีกทั้งปลาทองสายพันธุนี้บริเวณ
สวนหัวจะไมมีวุน หรือมีเคลือบบางเพียงเล็กนอย
ในสวนของครีบหางยาวและไมมีครีบหลัง
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(Pearl scale goldfish)

»ÅÒ·Í§à¡Åç´á¡ŒÇ
6.5 »ÅÒ·Í§à¡Åç´á¡ŒÇ (Pearl scale goldfish)
ปลาทองพันธุเกล็ดแกวเปนปลาทองที่มีลักษณะเดน คือ ลําตัว
มีลกั ษณะปอมสัน้ โดยสวนใหญจะมีลาํ ตัวอวนกลม และมีลกั ษณะทีแ่ ตกตาง
ไปจากปลาทองสายพันธุอื่นๆ คือ มีเกล็ดหนานูนขึ้นมาจนเห็นเปนตุม
โดยปลาที่มีลักษณะที่ดีนั้นเกล็ดควรเรียงเปนระเบียบ ในบริเวณสวนหัว
อาจมีวนุ หรือไมมกี ไ็ ด ซึง่ ประเทศไทยมีชอื่ เสียงในฐานะทีส่ ามารถเพาะพันธุ
ปลาเกล็ดแกวหนาหนูไดเปนครั้งแรก อีกทั้งยังเปนที่รูจักและยอมรับกัน
ทั่วโลกวาปลาทองสายพันธุนี้เปนปลาทองที่แตกตางจากสายพันธุอื่น
และมีสวนหัวเล็กแหลม รวมทั้งลําตัวอวนกลม ประกอบกับเกล็ดที่มี
ลักษณะเฉพาะ ทําใหดูเหมือนลูกกอลฟที่สามารถเคลื่อนไหวอยูใตนํ้า
ปลาทองเกล็ดแกวที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยมี 3 สายพันธุ ไดแก
เกล็ดแกวหนาหนู เกล็ดแกวหัววุน และเกล็ดแกวหัวมงกุฎ
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ปลาทองเปนปลาสวยงามทีม่ ลี กั ษณะ
แปลกไปจากปลาสวยงามชนิดอืน่ ๆ อีกทัง้ มี
สีสันสดใสสวยงามและมีความหลากหลาย
ทางสายพันธุ นิยมเลี้ยงกันอยางกวางขวาง
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งในการจัด
ประกวดแขงขันปลาทองแตละครั้งมักพบ
ปญหาเกณฑการพิจารณาลักษณะปลาและ
เกณฑการตัดสินยังไมเดนชัด กรมประมงจึง
มีนโยบายที่จะหาทางแกไขปญหาในเรื่องนี้
โดยมอบหมายให ส ถาบั น วิ จั ย สั ต ว นํ้ า
สวยงามและพรรณไมนํ้า เชิญผูเชี่ยวชาญ
ผูมีประสบการณเรื่องปลาทอง และคณะ
กรรมการตั ด สิ น ปลาทอง ร ว มพิ จ ารณา
แกไขและปรับปรุงเกณฑการตัดสินปลาทอง
เพือ่ ใหสอดคลองกับการพัฒนาของสายพันธุ
สํ า หรั บ เกณฑ ก ารตั ด สิ น การประกวด
ปลาทอง ที่ไดรับการยอมรับจากมติประชุม
ฉบับปจจุบนั คือ ฉบับปรับปรุงป พ.ศ.2558
มีดังตอไปนี้
24

การพิจารณารับปลาทองเขาประกวด
มีหลักเกณฑพิจารณาดังนี้
1. ลักษณะตรงตามสายพันธุที่กําหนด
2. ขนาดถูกตองตามที่กําหนด
3. ลักษณะสมบูรณ สัดสวนดี ไมพิการ
4. ไมเปนโรค
ลักษณะปลาที่ไมสมบูรณ มีดังนี้
1. หลังไมสวย ลําตัวโคงเปนคลื่น
2. วุนนอย
3. ครีบพับ
4. กานครีบไมสมบูรณ
5. ไมสามารถทรงตัวไดตามปกติ
6. ความไมสมสวนตางๆ
ลักษณะปลาพิการ มีดังนี้
1. หลังคด
2. ครีบคด
3. ตัดแตงครีบหรือวุน
4. วุนแตก

FISH

25

หลังไมสวย ลําตัวโคงเปนคลื่น

ความไมสมสวนตางๆ
ขอหางยาวผิดปกติ

ครีบพับ กานครีบไมสมบูรณ

ขอหางเวา

ครีบหางไมเทากัน ครีบหางแผกวางเกินไป
ขอหางผิดปกติ

ขอหางพับ

ครีบหางไมตรง

ครีบหางไมเทากัน
ครีบหางไมแยก
ครีบหางไมเรียบ
ครีบหางแตก
ครีบหางซอน

ลําตัวดานซายและขวาไมเสมอกัน

ลําตัวไมเทากัน กระพุงแกมอา

ลําตัวบิดงอ

ปากเบี้ยว

ลําตัวไมเทากัน ขอหางเบี้ยว

ภาพที่ 7 ลักษณะปลาที่ไมสมบูรณ (ตัวอยาง)
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GOLDFISH

ตารางที่ 1 ลักษณะเดนของปลาทองสายพันธุ

ËÑÇÊÔ§Ë (Lionhead)
ลักษณะ
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หัวสิงหญี่ปุน

หัวสิงหจีน

หัวสิงหสยาม
(สิงหตามิดดํา)

หัว และ
นัยนตา

• มีวุนครบทั้ง 3 สวน คือ
• หัววุนมีขนาดใหญกวา
• วุนมีทั้งแบบสิงหจีน
สวนบนของหัว กระพุง แกม
ลําตัว ลักษณะวุน
และสิงหญี่ปุน หรือวุน
และบริเวณเหนือริมฝปาก
เปนเม็ดเล็กหรือใหญ
เปนหลืบคลายมันสมอง
• วุนสวนบนของหัวไมแตก
ขนาดสมํ่าเสมอ
• วุนตองปดตาจนมิด
ละเอียดจนเกินไป
• วุน ไมปด ตาจนมิด ตาสดใส
จับเปนกอน ดูสมสวน
• บริเวณกระพุงแกม
วุนเรียงตัวกันแนนไมแตก
ละเอียดจนเกินไป สวนบน
เหนือตาไมมีวุนนูนสูง
• วุนบริเวณเหนือริมฝปาก
มีลักษณะคลายเขี้ยวและ
วุนใตคางไมมากจนเกินไป
• วุนไมปดตาจนมิด
(ยกเวนปลาที่มีขนาด
5 นิ้วขึ้นไป) ตาสดใส

ลําตัว

• ไมมีครีบหลัง หลังตรง
• ไมมีครีบหลัง
หรือลาดโคงเล็กนอย
• สวนหลังโคงมนสมสวน
• ลําตัวหนา ไมคดงอ
• เมือ่ มองจากดานบน
ลําตัวหนาไมคดงอ ดูสมสวน • เกล็ดเปนเงางาม เรียงเปน
• เกล็ดเปนเงางาม เรียงเปน
ระเบียบ
ระเบียบ
(ยกเวนปลาที่มีเกล็ด
(ยกเวนปลาที่มีเกล็ด
ขนาดใหญ/ปลาหนัง
ขนาดใหญ/ปลาหนัง
เกล็ดไมจําเปนตองเรียง
เกล็ดไมจําเปนตองเรียงเปน เปนระเบียบ)
ระเบียบ)

• ไมมีครีบหลัง
• สวนหลังโคงมนสมสวน
• เมื่อมองจากดานบน
ลําตัวหนา ไมคดงอ สมสวน
• เกล็ดเปนเงางาม เรียงเปน
ระเบียบ
(ยกเวนปลาที่มีเกล็ด
ขนาดใหญ/ปลาหนัง
เกล็ดไมจําเปนตองเรียง
เปนระเบียบ)

หัวสิงหลูกผสม

หัวสิงหตากลับ

• ลักษณะวุนใสเปนเม็ดเล็ก • หัวไมมีวุน หรือ
หรือวุนเปนหลืบคลาย
มีเคลือบวุนเล็กนอย
มันสมอง
• ตาใหญสดใส ตาทั้ง
• วุนไมปดตาจนมิด
2 ขางเสมอกัน และหงาย
(ยกเวนปลาที่มีขนาด 5 นิ้ว แหงนมองทองฟาเสมอ
ขึ้นไป) ตาสดใส
• วุนที่ดีควรจะมีลักษณะใส
สะอาด
• บริเวณกระพุงแกม
วุนเรียงตัวกันแนนไมแตก
ละเอียดจนเกินไป สวนบน
เหนือตามีวุนนูนสูง

หัวสิงหตาลูกโปง
• หัวไมมีวุนหรือ
เคลือบวุนเล็กนอย
• มีถุงนํ้าใตตาคลายลูกโปง
และถุงนํ้าโปรงแสง
• ตาและถุงนํ้าใตตา
ทั้ง 2 ขางเสมอกัน

• ไมมีครีบหลัง
• ลําตัวยาว
• ไมมีครีบหลัง
• สวนหลังโคงมนสมสวน
• สวนลําตัวยาวหลังตรงหรือ • สวนหลังตรงหรือโคงลาด
• มองจากดานบนลําตัวหนา โคงลาดเล็กนอย
เล็กนอย
• เกล็ดเปนเงางาม
ไมคดงอ สมสวน
• เกล็ดเปนเงางาม
เรียงเปนระเบียบ
• เกล็ดเปนเงางาม
เรียงเปนระเบียบ
(ยกเวนปลาที่มีเกล็ด
เรียงเปนระเบียบ
(ยกเวนปลาที่มีเกล็ด
ขนาดใหญ/ปลาหนัง
(ยกเวนปลาที่มีเกล็ด
ขนาดใหญ/ปลาหนัง
เกล็ดไมจําเปนตองเรียง
ขนาดใหญ/ปลาหนัง
เกล็ดไมจํจาํ เปนตองเรียง
เปนระเบียบ)
เกล็ดไมจําเปนตองเรียง
เปนระเบีบียบ)
เปนระเบียบ)
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ลักษณะ

หัวสิงหญี่ปุน

หัวสิงหจีน

หัวสิงหสยาม
(สิงหตามิดดํา)

ครีบหาง

• ครีบหางสั้นตั้งตอกับลําตัว
เปนมุมแหลมประมาณ
45 องศา
• ครีบหางหนา
อาจมี 3 หรือ 4 แฉก
• ครีบหางแผกวาง

• ครีบหางสั้นตั้งตอกับ
• ครีบหางใหญ
ลําตัวเปนมุมแหลมประมาณ
• หางลาด ปลายหาง
เสมอแนวเดียวกับสันหลัง 45 องศา
• ครีบหางหนา
อาจมี 3 หรือ 4 แฉก

สี และ
ลวดลาย

• มีทุกสี
• ลวดลายสวยสะดุดตา

• มีทุกสี

• สีดําปลอด เปนเงาสดใส

รูปทรงและ • ซายและขวาเสมอกัน
• ซายและขวาเสมอกัน
• ซายและขวาเสมอกัน
การทรงตัว • การวายนํ้าและการทรงตัวดี • การวายนํา้ และการทรงตัวดี • การวายนํา้ และการทรงตัวดี
• ขณะหยุดนิ่งลําตัวทํามุมกับ
• ขณะหยุดนิ่งลําตัวทํามุมกับ
พื้นตูไมเกิน 45 องศา
พื้นตูไมเกิน 45 องศา
ครีบทวาร • ครีบคูที่เสมอ หรือครีบเดี่ยว • ครีบคูท เี่ สมอ หรือครีบเดีย่ ว • ครีบคูที่เสมอ หรือครีบเดี่ยว
หรือครีบกน ตรงกลางที่ขึ้นตามธรรมชาติ ตรงกลางทีข่ นึ้ ตามธรรมชาติ ตรงกลางที่ขึ้นตามธรรมชาติ
ครีบอืน่ ๆ

• ครีบคูเสมอกัน
ทั้งซายและขวา

• ครีบคูเสมอกันทั้งซาย
และขวา

• ครีบคูเสมอกันทั้งซาย
และขวา
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ภาพรวม
หัวและนัยนตา
เสนหลังและลําตัว
ครีบหาง
สีและเกล็ด
การทรงตัวและการวายนํ้า
ครีบทวาร
ครีบอื่นๆ
คะแนนรวม

สิงหญี่ปุน สิงหลูกผสม
สิงหจีน สิงห
และสิงหสยาม
ตากลับและสิงหตา
ลูกโปง
40 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
100 คะแนน

32 คะแนน
18 คะแนน
18 คะแนน
18 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
100 คะแนน

หัวสิงหลูกผสม

หัวสิงหตากลับ

หัวสิงหตาลูกโปง

• ครีบหางสั้นตั้งตอกับลําตัว • ครีบหางยาว
• หางลาด ปลายหางเสมอ
เปนมุมแหลมประมาณ
แนวเดียวกับสันหลังหรือ
45 องศา
สูงกวา
• ครีบหางหนา
อาจมี 3 หรือ 4 แฉก

• ครีบหางยาว
• หางลาด ปลายหางเสมอ
แนวเดียวกับสันหลังหรือ
สูงกวา

• มีทุกสี
• ลวดลายสวยสะดุดตา

• มีทุกสี
• ลวดลายสวยสะดุดตา

• มีทุกสี
• ลวดลายสวยสะดุดตา

• ซายและขวาเสมอกัน
• ซายและขวาเสมอกัน
• ซายและขวาเสมอกัน
• การวายนํ้าและการทรงตัวดี • การวายนํ้าและการทรงตัวดี • การวายนํ้าและการทรงตัวดี
• ขณะหยุดนิ่งลําตัวทํามุมกับ • ขณะหยุดนิ่งลําตัวทํามุมกับ • ขณะหยุดนิ่งลําตัวทํามุม
พื้นตูไมเกิน 45 องศา
กับพื้นตูไมเกิน 45 องศา
พื้นตูไมเกิน 45 องศา
• ครีบคูท เี่ สมอ หรือครีบเดีย่ ว • ครีบคูท เี่ สมอ หรือครีบเดีย่ ว • ครีบคูท เี่ สมอ หรือครีบเดีย่ ว
ตรงกลางทีข่ นึ้ ตามธรรมชาติ ตรงกลางทีข่ นึ้ ตามธรรมชาติ
ตรงกลางทีข่ นึ้ ตามธรรมชาติ
• ครีบคููเสมอกันทั้งซาย
ขวา
และขวา

• ครีบคููเสมอกันทั้งซาย
และขวา

• ครีบคููเสมอกันทั้งซาย
และขวา

31

ตารางที่ 3 ลักษณะเดนของปลาทองสายพันธุ

ÍÍÃÑ¹´Ò (Oranda)
ลักษณะ
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ออรันดาหัววุน

ออรันดาหัวแดง

หัว

• วุนมาก มองจากดานบนเห็นเปน
กอนกลมหรือเหลี่ยม
• วุนที่ดีควรมีลักษณะใสสะอาด

ลําตัว รูปทรง
และเกล็ด

• มองจากดานขาง ลําตัวกวาง สมสวน • มองจากดานขางลําตัวไมสั้นจนเกินไป
• เกล็ดเรียงเปนระเบียบสมํ่าเสมอ
• เกล็ดเรียงเปนระเบียบสมํ่าเสมอ
มีความเงาสดใส (ยกเวนปลาที่มี
มีความเงาสดใส (ยกเวนปลาที่มี
เกล็ดใหญ/ปลาหนังไมจําเปน
เกล็ดใหญ/ปลาหนังไมจําเปน
ตองเรียงเปนระเบียบ)
ตองเรียงเปนระเบียบ)

ครีบหาง

• ครีบหางมีความยาวไมตํ่ากวา ⅓ เทา • ครีบหางมีความยาวไมตาํ่ กวา ⅓ เทา
ของความยาวลําตัวและทํามุม
ของความยาวลําตัวและทํามุม
ไมมากกวา 100 องศา กับแนวสันหลัง ไมมากกวา 100 องศา กับแนวสันหลัง
(ความยาวลําตัว วัดจากสวนหนาสุด
(ความยาวลําตัว วัดจากสวนหนาสุด
ของหัว ถึงมุมโคนหาง)
ของหัว ถึงมุมโคนหาง)

สี และลวดลาย

• มีทุกสี
• ลวดลายสวยสะดุดตา

• ลําตัวสีขาว วุนบนหัวสีแดงเขม

ครีบหลัง

• ครีบหลังตั้งตรง ไมคดงอ

• ครีบหลังตั้งตรง ไมคดงอ

ครีบทวาร หรือ
ครีบกน

• ครีบคูที่เสมอหรือครีบเดี่ยวตรงกลาง • ครีบคูที่เสมอหรือครีบเดี่ยวตรงกลาง
ที่ขึ้นตามธรรมชาติ
ที่ขึ้นตามธรรมชาติ

การทรงตัว
และการวายนํ้า

• ขณะวายนํ้าสามารถทรงตัวไดดี
• ขณะหยุดนิ่งลําตัวทํามุมกับพื้นตู
ไมเกิน 45 องศา

• ขณะวายนํ้าสามารถทรงตัวไดดี
• ขณะหยุดนิ่งลําตัวทํามุมกับพื้นตู
ไมเกิน 45 องศา

ครีบอื่นๆ

• ครีบคูเสมอกัน ไมพับ

• ครีบคูเสมอกัน ไมพับ

• วุนบนหัวเปนกอนกลมสีแดง
เหมือนหมวก
• วุนบริเวณขางแกมและใตคางไมมี
หรือมีบางเล็กนอย

• วุนมากขนาดสมํ่าเสมอ

ออรันดาหางพวง (ธรรมดา)
• วุนนอยหรือไมมีวุน

• มองจากดานขางลําตัวกวาง สมสวน • ลําตัวคอนขางยาว
• เกล็ดเรียงเปนระเบียบสมํ่าเสมอ
มีความเงาสดใส (ยกเวนปลาที่มี
เกล็ดใหญ/ปลาหนังไมจําเปนตอง
เรียงเปนระเบียบ)
• ครีบหางมีความยาวไมตํ่ากวา ⅓ เทา • หางยาวเปนพวง
ของความยาวลําตัวและทํามุม
ไมมากกวา 100 องศา กับแนวสันหลัง
(ความยาวลําตัว วัดจากสวนหนาสุด
ของหัว ถึงมุมโคนหาง)
• มีครบทั้ง 5 สี (ฟา, ดํา, แดง, ขาว,
สม) สีกระจายสมํ่าเสมอ

• มีทุกสี

• ครีบหลังตั้งตรง ไมคดงอ

• ครีบหลังยาวพลิ
พลิ้ว

มอหรือครีบเดี่ยวตรงกลาง
• ครีบคูที่เสมอหรือครีบเดี่ยวตรงกลาง • ครีบคูที่เสมอหรื
มธรรมชาติ
ที่ขึ้นตามธรรมชาติ
ที่ขึ้นตามธรรมชาติ
• ขณะวายนํ้าสามารถทรงตัวไดดี
• ขณะหยุดนิ่งลําตัวทํามุมกับพื้นตู
ไมเกิน 45 องศา

• ขณะววายนํ้าสามารถทรงตัวไดดี

• ครีบคูเสมอกัน ไมพับ

• ครีบคูเสมอกัน ไมพับ

ÍÍÃÑ¹´Ò (Oranda)

ออรันดาหาสี
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ÍÍÃÑ¹´Ò
ลักษณะ

หัววุน และ
หัวแดง

หาสี

หางพวง
(ธรรมดา)

ภาพรวม

30 คะแนน

30 คะแนน

-

หัว

10 คะแนน

10 คะแนน

5 คะแนน

ลําตัว รูปทรง

10 คะแนน

10 คะแนน

23 คะแนน

ครีบหลัง

10 คะแนน

10 คะแนน

12 คะแนน

ครีบหาง

10 คะแนน

10 คะแนน

26 คะแนน

สี และเกล็ด

10 คะแนน

10 คะแนน

15 คะแนน

การทรงตัวและการวายนํ้า

10 คะแนน

10 คะแนน

10 คะแนน

ครีบทวาร

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

ครีบอื่นๆ

5 คะแนน

5 คะแนน

4 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

คะแนนรวม
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ÃÔÇ¤Ô¹ (Ryukin) ÊÕÊŒÁáÅÐ¢ÒÇ-á´§
ลักษณะ

ริวคินสีสมและขาว-แดง

หัวและตา

หัวสั้น ปากแหลม ไมมีวุน
ตาจะตองไมใหญกวาปกติ และไมปูดโปน

ลําตัว รูปทรง และเกล็ด

มองดานขางลําตัวคอนขางกวาง สวนทองอวนกลม
เกล็ดเรียงเปนระเบียบ เปนเงาสดใส ยกเวนปลาที่มี
เกล็ดขนาดใหญ/ปลาหนัง เกล็ดไมจําเปนตองเรียง
เปนระเบียบ

โหนกหลัง

โหนกหลังสูงเทากับสวนโคงของหลังและทอง

ครีบหลัง

ครีบหลังสูง ตั้งตรงไมคดงอ

ครีบหาง

ครีบหาง 3 แฉก หรือ 4 แฉก กานครีบหางไมพับ
ไมบิดงอ ความยาวของหางไมตํ่ากวา ½ ของ
ความยาวลําตัว และครีบหางตองทํามุมไมมากกวา
90 องศา กับแนวสันหลัง ซาย-ขวาตองสมดุลกัน

สี และลวดลาย

มีทุกสี ลวดลายสวยสะดุดตา

ครีบทวาร หรือครีบกน

ครีบคูท เี่ สมอหรือครีบเดีย่ วตรงกลางทีข่ นึ้ ตามธรรมชาติ

รูปทรง และการทรงตัว

ซายและขวาเสมอกัน วายนํ้าทรงตัวดี

ครีบอื่นๆ

ครีบคูเสมอกัน ไมพับ

หมายเหตุ: 1. ปลาริวคินที่ประกวดแบงปลาออกไดเปน 2 ประเภท
1.1 ริวคินหางกลาง มีความยาวของหาง ½ เทาของความยาวลําตัว
1.2 ริวคินหางยาว มีความยาวของหาง 1 เทาของความยาวลําตัว
2. ปลาริวคินสวนหัวอาจจะมีสวนที่หนาขึ้นตามอายุ ไมถือวาเปนวุน
3. สํ า หรั บ ปลาที่ มี เ กล็ ด ใหญ / ปลาหนั ง สี ข าว-แดงเป น แต ม ต อ งสมดุ ล
ดูสวยงาม/การลอกสีของปลาใชวิธีการตัดคะแนนแตไมคัดปลาออก
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ÃÔÇ¤Ô¹ËŒÒÊÕ (Calico)
ลักษณะ

ริวคินหาสี

หัว

หัวสั้น ปากแหลม ไมมีวุน

ลําตัว รูปทรง และเกล็ด

มองดานขางลําตัวกวางนอยกวาริวคินสีสมและ
ขาว-แดง เล็กนอย สวนทองอวนกลมมองจาก
ดานหนาโหนกสูงนอยกวาริวคินสีสม และขาว-แดง
เกล็ดเรียงไมเปนระเบียบ แตเปนเงาสดใส

โหนกหลัง

โหนกหลังสูงนอยกวาสวนโคงของหลังและทอง

ครีบหลัง

ครีบหลังสูง ตั้งตรง ไมคดงอ

ครีบหาง

ครีบหาง 3 แฉก หรือ 4 แฉก กานครีบหางไมพับ
ไมบิดงอ ความยาวของหางไมตํ่ากวา ½ ของ
ความยาวลําตัว และครีบหางตองทํามุมไมมากกวา
90 องศา กับแนวสันหลัง ซาย-ขวาตองสมดุลกัน

สี

สีเขม มีครบหาสี (ฟา แดง ดํา ขาว และสม)

ครีบทวาร หรือครีบกน

ครีบคูที่เสมอหรือครีบเดี่ยวตรงกลางที่ขึ้นตาม
ธรรมชาติ ครีบเดี่ยวจะตองงอกจากกึ่งกลางของ
ลําตัว

รูปทรง และการทรงตัว

ซายและขวาเสมอกัน
การวายนํ้าและการทรงตัวดี
ขณะหยุดนิ่งลําตัวทํามุมกับพื้นตูไมเกิน 45 องศา

ครีบอื่นๆ

ครีบคูเสมอกัน สมบูรณไมพับและไมบิดงอ

หมายเหตุ: ปลาริวคินสวนหัวอาจจะมีสวนที่หนาขึ้นตามอายุไมถือวาเปนวุน
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ÃÔÇ¤Ô¹ÊÕÊŒÁáÅÐ¢ÒÇ-á´§
ลักษณะ
ภาพรวม
โหนกหลัง
หัว
ลําตัว รูปทรง
ครีบหลัง
ครีบหาง
สี และเกล็ด
การทรงตัว และการวายนํ้า
ครีบทวาร และครีบอื่นๆ
คะแนนรวม

ริวคินสีสมและขาว-แดง
20 คะแนน
15 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
100 คะแนน
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ลักษณะ
ภาพรวม
โหนกหลัง
หัว
ลําตัว รูปทรง
ครีบหลัง
ครีบหาง
สี และเกล็ด
การทรงตัว และการวายนํ้า
ครีบทวาร และครีบอื่นๆ
คะแนนรวม

ÃÔÇ¤Ô¹ËŒÒÊÕ

ริวคินหาสี
20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
15 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
100 คะแนน
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μÒâ»¹ (Telescope eyes goldfish) ËÃ×Í àÅ‹Ë (Black Moor)
ลักษณะ
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เลหกระโปรง

เลหตุกตา

ตาโปนหาสี

นัยนตา

ตามีขนาดใหญเสมอกัน
ตาโปนออกนอกเบาตา
มองไปดานหนาหรือ
ดานขางเสมอกัน

ตามีขนาดใหญเสมอกัน
ตามีขนาดใหญเสมอกัน
ตาโปนออกนอกเบาตามองไป ตาโปนออกนอกเบาตา
ดานหนาหรือดานขางเสมอกัน มองไปดานหนาหรือ
ดานขางเสมอกัน

ลําตัว

กลมสั้น

กลมสั้น

กลมสั้น

ครีบหลัง

ตั้งตรงสูง ไมพับ

ตั้งตรงสูง ไมพับ

ตั้งตรงสูง ไมพับ

ครีบหาง

หางยาวคลายกระโปรงสุม

หาง 3 หรือ 4 แฉก และเวาลึก หาง 3 หรือ 4 แฉก
และเวาลึก
คอนขางหนายาวปานกลาง
หางไมตก

สี

ดําสนิท

ดําสนิท

หาสี (ฟา, แดง, ดํา,
ขาว, สม)

รูปทรง และ
การทรงตัว

เวลาหยุดจะนิ่งสนิท
วายนํ้าทรงตัวไดดี

ไมหยุดนิ่งเปนเวลานาน
วายนํ้าทรงตัวไดดี

การทรงตัวดี

ครีบทวาร
หรือครีบกน

ครีบคูที่เสมอหรือครีบเดี่ยว ครีบคูที่เสมอหรือครีบเดี่ยว
ตรงกลางที่ขึ้นตามธรรมชาติ ตรงกลางที่ขึ้นตามธรรมชาติ

ครีบคูที่เสมอหรือ
ครีบเดี่ยวตรงกลาง
ที่ขึ้นตามธรรมชาติ

ครีบอื่นๆ

ครีบคูยาวเสมอกัน ไมพับ

ครีบคูยาวเสมอกัน
ไมพับ

ครีบคูยาวเสมอกัน ไมพับ

เลหควาย

ผีเสื้อ (หลังอูฐ)

ตามีขนาดใหญเสมอกัน
ตาโปนออกนอกเบาตา
มองไปดานหนาหรือ
ดานขางเสมอกัน

ตามีขนาดใหญเสมอกัน
ตาโปนออกนอกเบาตา
มองไปดานหนาหรือ
ดานขางเสมอกัน

ตามีขนาดใหญเสมอกัน
ตาโปนออกนอกเบาตา
มองไปดานหนาหรือ
ดานขางเสมอกัน

กลมสั้น

ขนาดใหญ คอนขางยาว

กลมสั้น หลังยกสูง
ทองอวนกลม

ตั้งตรงสูง ไมพับ

ตั้งตรงสูง ไมพับ

ตั้งตรงสูง ไมพับ

หาง 3 หรือ 4 แฉก
และเวาลึก

หางยาวเปนพวง

หาง 3 หรือ 4 แฉกสั้น
บานออกคลายผีเสื้อ

ขาวแดง, ขาวสม, สมหรือ
ขาวดํา

ดําหรือนาก

ดําหรือนาก

การทรงตัวดี

การทรงตั
วดี
การทรงตวด

การทรงตัวดี

ครีบคูที่เสมอหรือครีบเดี่ยว ครีบคูที่เสมอหรือ
ตรงกลางที่ขึ้นตามธรรมชาติ
ชาติ ครีบเดี่ยวตรงกลาง
ที่ขึ้นตามธรรมชาติ
ครีบคูยาวเสมอกัน ไมมพับ

ครีบคูที่เสมอหร
สมอหรือ
ครีบเดี่ยวตรงกลาง
ที่ขึ้นตามธรรมชาติ

ครีบคูยาวเสมอกัน ไมพับ ครีบคูยาวเสมอกัน ไมพับ

μÒâ»¹ (Telescope eyes goldfish)
ËÃ×Í àÅ‹Ë (Black Moor)

ตาโปนญี่ปุน
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μÒâ»¹ ËÃ×ÍàÅ‹Ë
ลักษณะ

นัยนตา
ลําตัว
ครีบหลัง
ครีบหาง
สี
รูปทรง และการทรงตัว
ครีบทวาร หรือครีบกน
ครีบอื่นๆ
คะแนนรวม
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ตาโปน หรือเลห
18 คะแนน
18 คะแนน
14 คะแนน
18 คะแนน
18 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
100 คะแนน

ตารางที่ 11 ลักษณะเดนของปลาทองสายพันธุ

à¡Åç´á¡ŒÇ (Pearl scale goldfish)
ลักษณะ
หัว
เกล็ด

ลําตัว

สี
ครีบหลัง

เกล็ดแกวหนาหนู
• ปากแหลม หนาสั้น
ไมมีวุน
• เกล็ดพองโต
ขนาดสมํ่าเสมอ
• เกล็ดเรียงเปนระเบียบ
กระจายทั่วตัว

เกล็ดแกวหัววุน
• มีวุน

• มีวุนเปนกอนกลมเดียว

• เกล็ดพองโต เรียง
• เกล็ดพองโต เรียง
ไลขนาดเปนระเบียบ
ไลขนาดเปนระเบียบ
• เกล็ดบริเวณกลางลําตัว • เกล็ดบริเวณกลางลําตัว
ขนาดใหญกวาสวนหัว
ขนาดใหญกวาสวนหัว
สวนทาย หลังและทอง
สวนทาย หลังและทอง
• หลังตรง ทองอูมเปง
• หลังตรง ทองอูมเปง

• มองจากดานบนลําตัว
กลมสั้น
• หัวทายแหลม ทองอูมเปง
• มีทุกสี
• มีทุกสี
• ตั้งตรง
• ตั้งตรง

• หางยาวปานกลาง
• ครีบหางมี 3 หรือ
4 แฉก ไมพับ
รูปทรง และ • ซายและขวาเสมอกัน
การทรงตัว • การทรงตัวดี

เกล็ดแกวหัวมงกุฎ

• มีทุกสี
• ตั้งตรง
• หางสั้น
• ครีบหางมี 3 หรือ 4 แฉก
ไมพับ
• ซายและขวาเสมอกัน
• การทรงตัวดี

ครีบหาง

• หางสั้น
• ครีบหางมี 3 หรือ 4 แฉก
ไมพับ
• ซายและขวาเสมอกัน
• การทรงตัวดี

ครีบอื่นๆ

• ครีบคูย าวเสมอกัน ไมพบั • ครีบคูย าวเสมอกัน ไมพบั • ครีบคูย าวเสมอกัน ไมพบั
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ลักษณะ

หัว
เกล็ด
ลําตัว
สี
ครีบหลัง
ครีบหาง
รูปทรง และการทรงตัว
ครีบอื่นๆ
คะแนนรวม
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เกล็ดแกว
18 คะแนน
18 คะแนน
18 คะแนน
18 คะแนน
14 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
100 คะแนน
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การประกวดปลาทอง ่เปนงานใหญระดับประเทศ ในปจจุบัน ไดแก
การประกวดปลาทองที
• “งานประมงนอมเกลาฯ” (จัดโดยกรมประมง ชวงเดือนกรกฎาคม ของทุกป)
• “งานประมงนอมใจไทยทั่วหลา” (จัดโดยชมรมผูนิยมปลาสวยงามประเทศไทย
และศูนยการคาเดอะมอลล สาขาบางกะป ชวงเดือนมีนาคม ของทุกป)
• “งานวันปลาสวยงามแหงชาติ” (จัดโดยชมรมผูนิยมปลาสวยงามประเทศไทย
และศูนยการคาเดอะมอลล สาขางามวงศวาน ชวงเดือนตุลาคม ของทุกป)
• “งานมหกรรมสัตวเลี้ยงแหงประเทศไทย” (จัดโดยคณะกรรมการการจัดงานมหกรรม
สัตวเลีย้ งแหงประเทศไทย, ชมรมผูน ยิ มปลาสวยงามประเทศไทย และกรมประมง ชวงเดือน
ธันวาคมของทุกป เดิมจัดที่จังหวัดนครปฐม ปจจุบันกําลังยายไปจัดที่จังหวัดราชบุรี)
การประกวดปลาทองที่เปนงานใหญระดับภูมิภาค ไดแก
• “งานวันปลาสวยงามภาคอีสาน” (จัดโดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดขอนแกน
กรมประมง)
• “งานปลาสวยงามราชบุรี” (จัดโดยสํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี กรมประมง)
การประกวดปลาทองที่เปนงานใหญระดับประเทศในปจจุบัน แบงประเภทการประกวด
ดังนี้
1. สิงหญี่ปุน
ขนาดไมเกิน 3 นิ้ว
2. สิงหญี่ปุน
ขนาด 3 นิ้ว ขึ้นไป
3. สิงหลูกผสม
ขนาด 3 นิ้ว ขึ้นไป
4. สิงหดําตามิด
ขนาดไมเกิน 3 นิ้ว
5. สิงหดําตามิด
ขนาด 3 นิ้ว ขึ้นไป
6. ออรันดาหัววุน
ขนาดไมเกิน 3 นิ้ว
7. ออรันดาหัววุน
ขนาด 3 นิ้ว ขึ้นไป
8. ริวคิน
ขนาดไมเกิน 2.5 นิ้ว
9. ริวคิน
ขนาด 2.5 นิ้ว ขึ้นไป
10. ปลาทองรวมทุกสายพันธุ ไมจํากัดขนาด เชน สิงหตาลูกโปง สิงหตากลับ เลห (ตาโปน)
ออรันดาหมวกแดง (Red Cap) ออรันดา 5 สี เกล็ดแกวหนาหนู เกล็ดแกวหัววุน เปนตน
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ปลาทอง สายพันธุสิงหญี่ปุน

ปลาทอง สายพันธุสิงหญี่ปุน ขนาดเล็กไมเกิน 3 นิ้ว

44

ปลาทอง สายพันธุสิงหลูกผสม
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ปลาทอง สายพันธุสิงหลูกผสม
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ปลาทอง สายพันธุริวคิน ขนาดเล็ก
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ปลาทอง สายพันธุริวคิน
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ปลาทอง สายพันธุออรันดา
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ปลาทอง สายพันธุออรันดา ขนาดเล็ก

ปลาทอง สายพันธุออรันดา
Red cap
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ปลาทอง สายพันธุออรันดา
หางสั้น

ปลาทอง สายพันธุสิงหดําตามิด

51

ปลาทอง สายพันธุสิงหตาลูกโปง
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ปลาทอง สายพันธุสิงหตาลูกโปง

ปลาทอง สายพันธุสิงหตาลูกโปง มีกระโดง (Open)
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ปลาทอง สายพันธุตาโปน
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ปลาทอง สายพันธุตาโปน
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ปลาทอง สายพันธุเกล็ดแกวตาโปน
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ปลาทอง สายพันธุเกล็ดแกวหัววุน
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สุจนิ ต หนูขวัญ และอรุณี รอดลอย. 2553. เกณฑการตัดสินการประกวดปลาทอง (ฉบับปรับปรุง
ป พ.ศ.2553). สถาบันวิจัยสัตวนํ้าสวยงามและพรรณไมนํ้า สํานักวิจัยและพัฒนาประมง
นํ้าจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 45 หนา
วาตานาเบะ โยชิโอะ. 2557. ปลาทอง 100 ชนิด. สํานักพิมพฮาโล. ญี่ปุน.
อิชิกาวา ชูเช. 2539. แคทตาล็อกปลาทองและปลารันชู. สํานักพิมพเชบิโต. ญี่ปุน.
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มาตรฐานสายพันธุและเกณฑการตัดสิน

ปลาทอง
ในประเทศไทย

(ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2558)

Goldfish variety standards and judging criteria in Thailand

กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สถาบันวิจัยสัตวนํ้าสวยงามและพรรณไมนํ้า
กองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

