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¤Ó¹Ó
ปลากัดไทยหรือปลากัดลูกทุง ของไทย (Betta splendens) ไดมกี ารเพาะเลีย้ ง
กันมานับรอยปและถูกนำไปเลี้ยงในทวีปยุโรป ตั้งแตป พ.ศ. 2417 ตอมามี
การเพาะเลี้ยงกันอยางแพรหลายในประเทศตางๆ ทั่วโลก การผสมคัดเลือกพันธุ
สามารถพัฒนาปลากัดใหมลี กั ษณะ รูปแบบ สีสนั ตางๆ มากมาย โดยระยะเริม่ แรก
จะมีการพัฒนาใหมปี ลากัดครีบยาวหรือในตลาดเรียกกันวาปลากัดจีน พัฒนาจนได
ลักษณะปลากัดที่มีสีสันสวยงาม และมีรูปแบบของหางหลากหลาย ตอมาไดมี
การพัฒนาปลากัดลูกหมอหรือปลากัดครีบสั้นของไทย จนไดปลากัดครีบสั้นที่มี
สีสนั สวยงาม มีทง้ั สีเดียว สีผสม และสีลวดลายตางๆ และพัฒนารูปรางใหสมบูรณ
และลักษณะหางหลากหลายรูปแบบ เชนเดียวกับปลากัดครีบยาว จนไดรบั ความนิยม
ไปทั่วโลก
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงามของไทย มีความรูและความชำนาญ
ในการพัฒนาสายพันธุป ลากัดจนเปนทีย่ อมรับของนักเลีย้ งปลาทัว่ โลก มีการซือ้ ขายกัน
ทั้งในเว็บไซต และการซื้อขายผานผูสงออกเปนจำนวนมาก จากมูลคาการสงออก
ปลาสวยงามในแต ล ะป พบว า ปลากั ด เป น ปลาสวยงามที่ มี มู ล ค า การส ง ออก
สูงเปนอันดับ 1 ของปลาสวยงามที่สงออกของประเทศไทย โดยมีมูลคาสูงสุด
ตอเนื่องกันมาหลายป จนถึงปจจุบัน
สำหรับการประกวดปลาสวยงามในประเทศไทย ปลากัดเปนปลาอีกชนิดหนึง่
ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มในการจั ด การประกวด โดยผู ส ง ประกวดมี ทั้ ง ผู เ พาะเลี้ ย ง
ปลาสวยงาม ผูที่เลี้ยงปลาเปนงานอดิเรก รวมทั้งเยาวชนที่ชื่นชอบในการเลี้ยง
ปลาสวยงาม ซึ่ ง การประกวดปลาสวยงามเป น อี ก กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ ช ว ยพั ฒ นา
ดานการตลาดใหมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และสงเสริมการเพาะเลี้ยงแกผูสนใจ
ประกอบเปนอาชีพ รวมทั้งเสริมสรางใหเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามนอกจากเกิดความเพลิดเพลินแลวยังสามารถพัฒนา
เปนอาชีพที่มั่นคงไดในอนาคต

การตัดสินการประกวดปลากัดสวยงามนั้น เพื่อใหเปนไปตามหลักสากล
จะตองมีเกณฑการตัดสินที่มีมาตรฐานการประกวดที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรม และเปนแนวทางในการพัฒนาสายพันธุปลากัดสวยงามอยางถูกตอง
ซึ่งมาตรฐานปลากัดสวยงามในประเทศไทยที่ไดจัดทำขึ้นมานี้ เปนการประชุม
ระดมความคิดเห็นรวมกัน ระหวางนักวิชาการจากกรมประมง คณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดปลากัดสวยงาม และตัวแทนภาคเอกชนที่มาจากผูเพาะเลี้ยง
และผู ส ง ปลาเข า ประกวด โดยมี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ ให ไ ด ม าตรฐานการประกวด
ที่ไดรับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลตอไป

นายสมหวัง พิมลบุตร
รองอธิบดีกรมประมง
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ปลากัดสวยงามของไทย (Betta splendens) ไดรับความนิยมเลี้ยงกัน
อยางแพรหลายในประเทศตางๆ ทั่วโลก เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
ของไทย มี ค วามรู แ ละความชำนาญในการพั ฒ นาสายพั น ธุ ป ลากั ด จนเป น
ที่ยอมรับของนักเลี้ยงปลาทั่วโลก จากมูลคาการสงออกปลาสวยงามในแตละป
พบว า ปลากั ด เป น ปลาสวยงามที่ มี มู ล ค า การส ง ออกสู ง เป น อั น ดั บ 1 ของ
ปลาสวยงามที่สงออกของประเทศไทย โดยมีมูลคาสูงสุดตอเนื่องกันมาหลายป
จนถึงปจจุบัน การผสมคัดเลือกพันธุสามารถพัฒนาปลากัดใหมีลักษณะ รูปแบบ
สีสันตางๆ มากมาย เชน การพัฒนาใหมีลักษณะของหางหลากหลายรูปแบบ
เชน ปลากัดเดลตา หรือหางสามเหลี่ยม (Delta-tailed) ปลากัดคราวดเทล หรือ
หางมงกุฎ (Crown-tailed) ปลากัดฮาลฟมูน หรือหางพระจันทรครึ่งซีก (Half
moon-tailed) ปลากัดสองหาง (Double-tailed) เปนตน หรือในปจจุบันมีการ
พัฒนาใหไดปลากัดสวยงามที่มีครีบหูที่มีขนาดใหญ เรียกวาปลากัดหูชาง (Big
Ear) ในสวนของสีสันก็ไดมีการพัฒนาใหมีความหลากหลาย ทั้งสีและลวดลาย
เชน มีทั้งสีเดียว เชน สีขาว แดง น้ำเงิน เขียว มวง เหลือง สม และ สีทอง หรือ
พัฒนาใหเปนสีผสม และ สีลวดลายตางๆ เชน ปลากัดสองสี Red Dragon,
Butterfly หรือหลากสี เชน multicolor เปนตน
ด า นการตลาดปลากั ด สวยงามในป จ จุ บั น นอกจากการซื้ อ ขายผ า น
ผูสงออก ซึ่งมักจะซื้อขายปลากัดสวยงามที่มีราคาระดับตนๆ ถึงระดับกลาง
หรือขายในลักษณะปริมาณมาก แลวยังมีการซื้อขายทางเว็บไซต โดยเจาของปลา
หรือเจาของฟารมจะนำภาพปลากัดสวยงามทีม่ คี วามโดดเดน ลงโฆษณาและติดตอ
ซือ้ ขายกันในเว็บไซตตา งๆ เชน www.bettanetwork.com, www.plakadthai.com,
www.bettabook.com, www.moomoobetta.com, www.goldenbetta.com หรือ
มีหองขายปลาในเว็บไซต เชน Betta Mart, Betta Shop, Thai Betta Market
เปนตน

สำหรับการจัดงานประกวดปลากัดสวยงามนัน้ ในแตละปจะมีการจัดประกวด
กันหลายๆ งาน ที่เปนงานใหญระดับประเทศมีผูสงปลาเขาประกวดจำนวนมาก
เชน งานประมงนอมเกลาฯ งานวันประมงนอมใจไทยทัว่ หลาฯ งานวันปลาสวยงาม
แหงชาติ และ งานเกษตรแฟร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน) สวนงาน
ประกวดปลากัดสวยงามที่จัดโดยหนวยราชการและกลุมหรือชมรมปลากัดตางๆ
ในแตละปมหี ลายงาน เชน งานวันปลาสวยงามอีสาน (จังหวัดขอนแกน) งานประกวด
ปลาสวยงามจังหวัดราชบุรี งานนครปฐม ฟช แฟร งานวันปลาสวยงามจังหวัด
ชายแดนภาคใต (จั ง หวั ด ยะลา) งานประกวดปลากั ด สวยงามเกษตรแม โจ
งานประกวดปลากัดสวยงามจังหวัดพิษณุโลก (เกษตรนเรศวร) งานประกวดปลากัด
สวยงามอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร งานประกวดปลากัดสวยงามจังหวัด
ระยอง และ งานประกวดปลากัดสวยงาม ทุง ครุเกษตรแฟร เปนตน ซึง่ การประกวด
ปลากัดสวยงาม นอกจากจะทำใหปลากัดสวยงามเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย
มีผูสนใจเลี้ยงและสนใจธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามมากขึ้นแลว ยังเปน
การสงเสริมใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม ไดพัฒนาสายพันธุปลากัด
สวยงามใหอยูใ นเกณฑมาตรฐาน มีความแปลกใหม เพิม่ ความหลากหลายของสินคา
และเพิ่มมูลคาในตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ ในงานประกวดปลาสวยงาม จะมีผูคา
จากตางประเทศเขามาดู เพื่อติดตอซื้อขายปลากัดสวยงาม รวมทั้งมีการซื้อขาย
เพื่อนำไปสงประกวดในงานประกวดระดับนานาชาติ เชน งาน Aquarama (จัดขึ้น
ที่ประเทศสิงคโปร) งาน Aqua Fair Malaysia (จัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย) เปนตน
การจัดประกวดปลาสวยงามทีไ่ ดรบั การยอมรับทัง้ ในประเทศ และตางประเทศ
จะตองมีเกณฑการประกวดทีเ่ ปนมาตรฐาน เพือ่ เปนแนวทางในการพัฒนาสายพันธุ
ใหตรงกับความตองการของตลาด และเพิม่ ความหลากหลายของสินคา ซึง่ จะสงผล
ตอมูลคาการผลิตภายในประเทศและมูลคาการสงออกจำหนายในตางประเทศ
ตอไป
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โดย...รองศาสตราจารย ดร.ยนต มุสิก

นั บ แต ก ารสร า งชาติ ไ ทยตั้ ง แต ยุ ค สุ โขทั ย การชนไก กั ด ปลา เป น เกม
การพนันที่ไดรับการจารึกวาเปนที่นิยมในหมูชาวไทยมาแตโบราณ อันที่จริงแลว
เกมกีฬาการกัดปลาของชาวไทยนั้น นอกจากปลากัดแลวยังมีปลาอีกสองชนิด
ทีน่ ำมากัดแขงขันกันคือ ปลาหัวตะกัว่ และปลาเข็ม แตกไ็ มแพรหลาย ติดใจคนทัว่ ไป
เหมือนปลากัด ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากสัตวนำ้ ชนิดนีน้ อกจากจะมีนำ้ อดน้ำทนในการตอสู
เป น ระยะเวลานานๆ แล ว ลี ล าการต อ สู ก็ เ ต็ ม ไปด ว ยชั้ น เชิ ง และศิ ล ปะ และ
เหนือสิง่ อืน่ ใดนักรบจิว๋ เหลานีจ้ ะสงางามยิง่ ในระยะเวลาทีเ่ ขาตอสู ความสวยงาม
ตามธรรมชาติของปลากัดจึงเปนปจจัยหนึ่งที่ทำใหคนนิยม ปลาชนิดนี้จึงเปน
ทั้งสัตวเลี้ยงสวยงามและนักกีฬาตัวโปรดของคนไทย
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ปลากัดปา หรือ ปลาลูกทุง ที่พบในธรรมชาติ ตามทองนา หนองบึง
สวนใหญจะเปนปลาขนาดเล็กที่ไมเดนมากนัก ในสภาพปกติสีอาจเปนสีน้ำตาล
เทาหมน หรือสีเขียว และอาจมีแถบดำจางๆ พาดตามความยาวของลำตัว อาศัย
หลบซ อ นตั ว อยู ร ะหว า งพรรณไม น้ ำ ในที่ ตื้ น ความพิ เ ศษของปลากั ด อยู ที่
ความเปนนักสูโดยธรรมชาติเมื่อพบปลาตัวอื่นจะเขาตอสูกันทันที และที่พิเศษ
ยิ่งกวานั้นคือการที่ปลาตัวผูสามารถเปลี่ยนสีใหงดงามเมื่อถูกกระตุน ในสภาวะ
ตื่นตัวครีบทุกครีบจะแผกางออกเต็มที่ แผนเยื่อหุมเหงือกขยายพองตัวออก
พรอมกับสีนำ้ เงินหรือแดงทีป่ รากฏขึน้ มาชัดเจนในโทนตางๆ ทำใหดสู งาอาจหาญ
และสวยงาม
ปลากัดปาแทนนั้ สวนมากครีบ หางและกระโดงทีภ่ าษานักเลงปลาเรียกรวมวา
“เครื่อง” จะมีสีแดงเกือบตลอดมีประดำบางเล็กนอย บางทีอาจมีเสนเขียวๆ
แซมบาง อยางทีเ่ รียกวาเขียวก็มเี พียงแตมเขียวออนๆ ทีก่ ระโดงเทานัน้ เวลาถอดสี
ปกติ ทั้ ง ตั ว และเครื่ อ งเป น สี น้ ำ ตาลจื ด ๆ คล า ยใบหญ า แห ง ที่ ห อ ยแช น้ ำ อยู
ลักษณะพิเศษอีกอยางหนึ่งของปลากัดก็คือเปนปลาที่มีอวัยวะชวยหายใจพิเศษ
ที่อยูบริเวณเหงือกทำใหปลาสามารถใชออกซิเจน จากการฮุบอากาศไดโดยตรง
ปลากัดจึงสามารถทนทานดำรงชีวิตอยูไดในที่ที่มีออกซิเจนต่ำ ตำนานเลาขาน
ของปลากัดจึงคอนขางแปลกประหลาดไปกวาสัตวนำ้ ชนิดอืน่ ๆ บทความ “ธรรมชาติ
ของปลากัดไทย” โดย ม.ล.ยิง่ ศักดิ์ อิศรเสนา ทีเ่ ขียนไวเมือ่ ป พ.ศ. 2496 ไดพดู ถึง
การขุดหาปลากัดในรูปูนา ตามขอบหนอง ชายบึง ริมคู และรางน้ำ ซึ่งปลากัด
เขาไปอยูอ าศัยปนอยูก บั ปูในรูตงั้ แตตน ฤดูหนาว เมือ่ น้ำเริม่ ลดไปจนตลอดหนาแลง
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ปูก็จะขุดรูลึก ตามระดับน้ำลงไปเรื่อยๆ ปลากัดจะออกมาแพรพันธุใหมในตนฝน
ในเดือนพฤษภาคม กระจายออกไปหากินตามที่มีหญารกๆ ในเขตน้ำตื้น ปลากัด
เปนปลาที่ชอบน้ำตื้น จึงไมพบตามแมน้ำลำคลอง หนองบึง ที่มีน้ำลึก
อันที่จริงในธรรมชาติการตอสูกันของปลากัดไมจริงจังเทาไรนัก สวนมาก
มักแผพองครีบหางขูกันเพื่อแยงถิ่น บางตัวเห็นทาไมดีก็อาจเลี่ยงไปโดยไมตอสู
กันเลยก็มี แตบางคูก็ตอสูกันอยางถึงพริกถึงขิง ปลาตัวผูตัวไหนที่ยึดชัยภูมิเหมาะ
ไดที่ ก็จะกอหวอดไวแลวพองตัวเบงสี เกี้ยวตัวเมียที่ผานไปมา เพื่อผสมพันธุ
วางไข

»ÅÒÅÙ¡ËÁŒÍ
ปลาลูกหมอหรือปลาหมอนั้น
เป น ปลากั ด ที่ ถู ก นำมาคั ด สายพั น ธุ
โดยนักพันธุศาสตรสมัครเลนชาวไทย
ที่มุงหวังจะไดปลาที่กัดเกง จากบันทึก
คำบอกเล า ของนั ก เลงปลาเก า อย า ง
หลวงอัมรินทรสมบัติ (ครอบ สุวรรณนคร)
คาดว า ปลาลู ก หม อ น า จะถู ก พั ฒ นา
ขึน้ มาในชวงประมาณป พ.ศ. 2430 ซึง่ ทานจำไดวา กอนหนานัน้ ยังตองจับปลาปา
มากัดพนันกันอยู ตอมานักเลงปลาบางคนก็เริม่ ใชวธิ ไี ปขุดลวงเอาปลาปาทีอ่ าศัยอยู
ตามรูปูในหนาแลงมาขังไวในโอง มาเลี้ยงดูใหอาหาร พอถึงฤดูฝนก็นำมากัดพนัน
กับปลาปา ซึง่ สวนใหญจะสูป ลาขุดทีเ่ ลีย้ งมาไมได การเลนปลาขุดนีย้ งั นิยมเลนกัน
มาถึงประมาณป พ.ศ. 2496 หลังจากนั้นก็มีการเก็บปลาที่กัดเกงเลี้ยงไวขามป
และหาปลาปาตัวเมียมาผสม ลูกปลาที่ไดจากการผสมในชุดแรกจะเรียกวา “ปลา
สังกะสี” ซึ่งสันนิษฐานวานาจะไดชื่อมาจากผิวหนังที่หนาแกรง ไมถูกกัดขาดงาย
เหมือนปลาปาและปลาขุด ปลาสังกะสีมกั จะตัวใหญ สีสนั ลักษณะตางจากปลาปา
และปลาขุด นักเลงปลาปาจึงมักไมยอมกัดพนันดวย จึงตองกัดแขงขันระหวาง
ปลาสังกะสีดว ยกันเอง ปลาสังกะสีทเี่ กง อดทน สวยงามก็จะถูกคัดไวเปนพอแมพนั ธุ
เมื่ อ ผสมออกมาก็ จ ะได ป ลาลั ก ษณะรู ป พรรณสี สั น ที่ ส วยงามแปลกออกไป
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ตามอั ธ ยาศั ย ของผู ผ สม พร อ มความเก ง และอดทนในการกั ด จะว า ไปแล ว
พันธุศาสตรสัตวน้ำของเมืองไทยนับไดวาเริ่มมาตั้งแตยุคนั้น
คำวา “ลูกหมอ” นัน้ มาจากการใชหมอดินในการเพาะและอนุบาลปลากัด
ในระยะแรกๆ ปลาลู ก หม อ จึ ง เป น ปลาสายพั น ธุ ที่ ส ร า งมาแท ๆ กั บ มื อ ของ
นักเลงปลาทั้งหลาย เพื่อใหไดลักษณะที่ดีสำหรับการตอสูและใหมีสีสันที่สวยงาม
ตามความพอใจของเจาของ ปลากัดลูกหมอจึงมีรปู รางหนาใหญกวาปลากัดชนิดอืน่
สีสันสวยงามดูแลวนาเกรงขามกวาพันธุอื่นๆ สีสวนมากจะเปนสีน้ำเงิน แดง เทา
เขียว คราม หรือแดงปนน้ำเงิน ในการเลนปลากัดในยุคกอนนั้นปลาลูกหมอจะมี
สองประเภทคือ “ลูกแท” และ “ลูกสับ” ลูกแท หมายถึง ลูกปลาทีเ่ กิดจากพอแม
ที่มาจากครอกเดียวกัน และลูกสับ หมายถึง ลูกปลาที่เกิดจากพอแมที่มาจาก
คนละครอก ปลากัดลูกหมอนี้ถาเอาไปผสมกลับกับปลาปา ลูกปลาก็จะเรียกวา
“สังกะสี” เชนเดียวกัน ซึ่งปลาสังกะสีซึ่งเกิดจากการผสมกลับแบบนี้สวนมากก็จะ
มีชั้ น เชิ ง และน้ ำ อดน้ ำ ทนในการกั ด สู ลู ก หม อ ไม ไ ด “ลู ก หม อ ” จึ ง เป น สุ ด ยอด
ของปลากัดสำหรับนักเลงปลาทั้งหลาย ในระยะหลังๆ ก็อาจมีการพูดถึงสายพันธุ
“มาเลย” หรือ “สิงคโปร” ซึ่งวากันวากัดเกงหนังเหนียวแตโดยแทจริงก็คือ
ปลาลูกหมอนั่นเอง เพียงแตวาในระยะตอมามีการประยุกตใชกลวิธีการหมักปลา
ดวยสมุนไพร ใบไม วาน ดินจอมปลวก และอื่นๆ เพื่อชวยเคลือบเกล็ดปลา
ที่ เชื่ อ กั น ว า จะทำให เ กล็ ด แข็ ง กั ด เข า ได ย าก ควบคู ไ ปกั บ การคั ด เลื อ กพั น ธุ
ถึงอยางไร ลูกหมอก็คือลูกหมอที่เราชาวไทยพัฒนามาแตโบราณแมจะถูกนำไป
พัฒนาสายพันธุในที่อื่นก็ยังคงเปนลูกหมอไทยตัวเดิมนั่นเอง

ÅÕÅÒ¡ÒÃμ‹ÍÊÙŒ¢Í§»ÅÒ¡Ñ´
ปลากัดปานัน้ เมือ่ นำมากัดกัน จะมีนำ้ อดน้ำทนไมมากนัก ระยะเวลาการตอสู
ของปลาพวกนี้ ส ว นใหญ ไ ม เ กิ น 15-20 นาที แต ลู ก หม อ ที่ มี ก ารคั ด สายพั น ธุ
มาอยางตอเนื่องสามารถตอสูไดนานนับชั่วโมง บางคูอาจกัดกันขามวันขามคืน
แตโดยเฉลี่ยแลวใชเวลาอยางต่ำประมาณ 3 ชั่วโมง ปลากัดสามารถตอสูอยาง
ตอเนื่องไดนานๆ โดยไมตองพักยก มีคั่นเพียงการโผลขึ้นมาฮุบอากาศที่ผิวน้ำ

¡ÃÁ»ÃÐÁ§ ¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉμÃáÅÐÊË¡Ã³

5

ในระยะเวลาสัน้ ๆ เมือ่ อยูใ นสภาพเตรียมตอสู ปลาจะมีการแผครีบของเหงือกและ
เปลงสีเต็มที่ หันหัวไปในทางเดียวกันโดยตัวใดตัวหนึ่งอยูเยื้องไปทางดานหลัง
เล็กนอย ปลาจะอยูใ นทานีใ้ นระยะเวลาสัน้ ๆ เปนวินาทีหรือหลายนาที แลวจะเริม่
เขาโจมตีกัดอยางรวดเร็ว อาวุธหลักที่ใชทำรายศัตรูคือฟน การโจมตีจะตอเนื่อง
รุนแรง โดยมีระยะเวลาพักทีป่ ลาแยกตัวออกมาอยูใ นทาเตรียมพรอมในระยะเวลา
สั้นๆ แลวเขาตอสูกันอีก จุดหลักสำหรับการโจมตีคือครีบกน ครีบหาง และ
ครีบหลัง สวนครีบอกและตะเกียบนัน้ มักไมไดรบั ความสนใจมากนัก เมือ่ การตอสู
ผานไปเรื่อยๆ ครีบเดี่ยวเหลานี้จะถูกกัดขาดวิ่นไปเรื่อยๆ จนบางครั้งเหลือแต
โคนของกานครีบ ซึ่งจะทำใหประสิทธิภาพในการวายน้ำและควบคุมทิศทางลดลง
จุดอื่นที่เปนเปาโจมตีของปลาคือดานขางลำตัว การกัดบริเวณนี้อยางรวดเร็ว
อาจทำใหเกล็ดรวงหลุด แตสวนใหญไมคอยทำใหถึงกับเปนแผลบาดเจ็บ ยกเวน
บริ เ วณเหงื อ กที่ บ างครั้ ง อาจถู ก กั ด ขาดเป น แผล ในการพั ฒ นาสายพั น ธุ
ในระยะหลังๆ ทำใหไดปลากัดที่ฉลาดรูจักที่กัดเพื่อเอาชนะคูตอสู สามารถกัด
เฉพาะที่ที่เปนจุดสำคัญๆ และกัดไดแมนยำและหนักหนวง
เมื่อปลาถูกโจมตีซึ่งๆ หนาไมสามารถหลบหลีกไดทัน ปลากัดจะประสาน
ปากเขากัดรับ หันสวนหัวเขากัดกันล็อกขากรรไกรแนน ทานี้นักเลงปลาเรียกวา
“ติดบิด” ปลาจะปลอยตัวตามยาวทำใหสวนที่เหลือของลำตัวหมุนบิดเปนเกลียว
จนจมลงพื้นและคงอยูทานี้ประมาณ 10-20 วินาที จึงแยกจากกันเพื่อขึ้นสูผิวน้ำ
เพือ่ ฮุบอากาศแลวกลับมาตอสูก นั ใหมในทาเดิม จริยธรรมของนักเลงแสดงใหเห็น
ในชวงนี้ที่ไมเคยมีปลาตัวไหนถูกลอบกัดขณะขึ้นฮุบอากาศ ในการตอสูบางครั้ง
อาจจะติดบิดถึง 20 ครั้งจึงจะมีการแพการชนะ
การแพชนะของปลากัดสวนใหญเกิดจากการยอมแพเพราะเหนื่อยและ
สูญเสียความอดทนมากกวาถูกพายแพจากการบาดเจ็บ เมื่อปลากัดยอมแพ
ไมตองการตอสูจะวายน้ำหนี หรือหันดานหางเขาหาเมื่อคูตอสูเขาโจมตีก็ถึงเวลา
ที่จะตองจายเงินและหิ้วปลากลับบาน
จากบันทึกของ เอช เอ็ม สมิต ที่ปรึกษาทางดานสัตวน้ำของประเทศไทย
ในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่ไดชมการกัดปลามากกวา 100 ครั้ง ยืนยันวาการกัดปลา
ไมโหดรายปาเถือ่ นสยดสยองเหมือนทีเ่ ขาใจกัน แตเปนการตอสูท เี่ ราใจเต็มไปดวย
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ศิลปะและความงาม ในลีลาการเคลื่อนไหว ความสงา คลองแคลว เฉียบแหลม
และอดทน เมื่อสิ้นสุดการตอสูอันยืดเยื้อปลาทั้งคูอาจอยูในสภาพไมนามอง
เนือ่ งจากครีบถูกกัดขาดวิน่ หรือเกล็ดหลุด แตในระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห
ก็สามารถงอกกลับมาเปนปกติใหมจนไมพบรองรอยของการบาดเจ็บ
โดยปกตินกั เลงปลาทัง้ หลายจะมีวธิ กี ารซอมปลาเพือ่ ใหพรอมในการตอสู
โดยอาจใชวิธีไลน้ำโดยใชมือกวนน้ำในอางใหน้ำวนอยางแรง แลวปลอยปลา
ใหวายทวนน้ำหรือฝกออกกำลังโดยปลอยปลากัด “ลูกไล” ที่เปนปลาไมสูลงไป
ในโหลใหซอมไลกัด

¹Ñ¡ÊÙŒ¼ÙŒà»‚›ÂÁ´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
นอกจากการรักษากฎกติกา มารยาทในสังเวียนการตอสูแลว ความนารัก
อีกอยางหนึ่งของปลากัดก็คือปลาตัวผูจะเปนผูสรางรัง ดูแลไขและตัวออน รังจะ
เปนหวอดที่กอขึ้นจากฟองอากาศที่ฮุบเขาไปผสมกับเมือกเหงือกในปาก แลวนำ
มาพนเปนหวอดบริเวณผิวน้ำ เพื่อเปนที่สำหรับฟองไขและตัวออน เกาะติด
หลั ง จากเกี้ ย วพาราสี ตั ว เมี ย
จนเปนทีย่ นิ ยอมพรอมใจแลวก็จะ
ทำการรัดโดยตัวเมียจะปลอยไข
และตัวผูจะปลอยน้ำเชื้อออกมา
ผสมกันภายนอก ไขจะพรั่งพรู
ออกมาเปนชุดๆ และจมลงสูพ น้ื
อยางชาๆ พอแมปลาจะใชปาก
ฮุบฟองไขแลวนำไปพนไวที่ฟองหวอดจนกวาไขจะหมด ซึ่งอาจใชเวลานับชั่วโมง
หลังจากนั้นพอปลาจะเปนผูทำหนาที่เฝาระวังไขและลูกออน ลูกปลาที่เพิ่งฟก
ออกเปนตัวจะฟกอยูภายใตหวอดจนไขแดงถูกใชหมดและครีบพัฒนาสมบูรณ
หากลูกปลาพลัดตกจากหวอด พอปลาจะทำหนาที่พาลูกกลับมาพนไวที่หวอด
ดังเดิม และคอยเสริมหวอดดวยฟองอากาศทีพ่ น ใหมอยูเ รือ่ ยๆ ในระยะนีพ้ อ ปลา
จะยุงทั้งวันโดยไมมีการพักผอน นอกจากจะตองซอมแซมหวอดและคอยดูแล
ลูกปลาที่พลัดตกจากหวอดแลว ก็จะตองเฝาระวังศัตรูที่จะเขามากินลูกออน
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โดยเฉพาะอยางยิ่งแมปลาที่จะตองถูกขับไลใหไปอยูหางๆ เนื่องจากชอบกินลูก
ของตัวเอง

ÈÑ¾·¢Í§¹Ñ¡àÅ§»ÅÒ¡Ñ´
ถาพิจารณาดูใหดีจะเห็นวาปลากัดมีอิทธิพลตอสังคมไทยไมนอย คำศัพท
ตางๆ ทีใ่ ชในวงนักเลงปลาไดกลายเปนคำทีถ่ กู นำมาใชในสังคมไทยอยางแพรหลาย
ตัง้ แต “ลูกหมอ” ซึง่ หมายถึงผูท ม่ี กี ำเนิดผูกพันอยางแทจริงเหมือนกับปลาลูกหมอ
ทีค่ ดั สายพันธุ เลือกสรรลักษณะมาอยางตอเนือ่ ง “ลูกไล” ซึง่ หมายถึงคนทีถ่ กู ขม
อยูตลอดเวลา ดั่งปลาลูกไลที่ไมยอมสูปลาตัวอื่น “กอหวอด” หมายถึงการคิด
กระทำมิดีมิราย ซึ่งเปนอาการเตรียมการของปลากัดตัวผูที่วางแผนจะผสมพันธุ
กับตัวเมีย “ถอดสี” อาการตกใจยอมแพของปลากัด และ “ติดบิด” ซึง่ ถูกนำมาใช
ในภาษามวยทีต่ อ ยแลวกอดกันแนน คำเหลานีป้ จ จุบนั ถูกนำมาใชในชีวติ ประจำวัน
จนเปนคำธรรมดา ซึ่งคนสวนใหญจะไมทราบวาแทจริงแลวเปนคำศัพทในวง
นักเลงปลากัด

»ÅÒ¡Ñ´ä·Â »ÅÒ¡Ñ´¨Õ¹ »ÅÒ¡Ñ´à¢ÁÃ
ตามปกติเมื่อพูดถึงปลาลูกหมอหรือปลาหมอ ก็จะมีคำวาปลาจีนคูกัน
อยูเ สมอ จนคนหลายคนเขาใจผิดวาปลาจีนเปนปลากัดอีกสายพันธุห นึง่ ซึง่ มาจาก
ประเทศจี น ซึ่ ง โดยแท จ ริ ง แล ว ปลาทั้ ง สองชนิ ด นี้ ก็ เ ป น ปลากั ด ไทยที่ มี พื้ น เพ
มาจากปลากัดปาของเราทัง้ คู เพียงแตเมือ่ มีการผสมคัดพันธุเ พือ่ ใหไดปลาลูกหมอ
ที่กัดเกงมีลักษณะที่ดีสวยงาม ก็เผอิญไดปลาชนิดใหมที่ครีบและหางยาวออกมา
มากกวาปกติ หลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงพันธุใหไดครีบและหางที่แผกวางขึ้น
มีลักษณะสวยงามขึ้น มีสีสันใหมๆ ที่สวยงาม โดยวัตถุประสงคหลักที่จะเลี้ยง
เปนปลาสวยงาม โดยเฉพาะลักษณะครีบที่ยาว รุมรามและสีสันฉูดฉาด เหมือน
ตัวงิว้ จึงเรียกกันวา ปลาจีน เลยทำใหคนเขาใจผิดกันไปมากมาย สวนปลาเขมรนัน้
เปนปลากัดเผือก หรือ ปลากัดสีออ น เริม่ พัฒนาและเลีย้ งกันมาตัง้ แตป พ.ศ. 2443
แรกๆ มีมากในประเทศเขมร โดยสรุปทั้งหมดก็เปนปลาที่เกิดจากปลากัดปา
สายพันธุเดียวกัน เพียงแตเมื่อมีการผสมคัดพันธุที่ถูกตองไดจังหวะ ลักษณะ
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ที่ ส วยงามมากมายของปลากั ด ที่ เ ป น ลั ก ษณะพั น ธุ ก รรมที่ ซ อ นอยู ใ นปลาป า
เมือ่ มีการผสมคัดพันธุใ หถกู ตองไดจงั หวะความสวยงามเหลานีก้ จ็ ะปรากฏออกมา
ให ไ ด ชื่ น ชม ในป จ จุ บั น จึ ง มี ป ลากั ด รู ป แบบและสี สั น ใหม ๆ ปรากฏออกมา
อยูเสมอๆ

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÅÒ¡Ñ´ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø¤ÃÕºÂÒÇÇ

โดยความดึงดูดใจของความสวยงาม ปราดเปรียว ราเริง ความสามารถ
แสดงออกซึ่งอารมณเมื่อถูกกระตุนและความที่เปนปลาที่เลี้ยงงาย ปลากัดไทย
ไดถกู ฝรัง่ นำไปเลีย้ งในยุโรป ตัง้ แตป พ.ศ. 2417 และตอมาก็แพรไปทีส่ หรัฐอเมริกา
และประเทศตางๆ ทั่วโลก และไดมีการผสมคัดพันธุเพื่อใหได ปลากัดที่มีลักษณะ
รูปแบบ สีสันตางๆ มากมาย ปลากัดไทยที่นำไปเลี้ยงในประเทศตางๆ ในชวงนั้น
เปนปลากัดครีบยาวที่เรียกวาปลาจีนเปนหลัก ในระยะแรกการปรับปรุงพันธุ
จะมุงที่จะปรับปรุงสีที่มีอยูแลวใหสมบูรณ สวยงาม และสรางสีใหมๆ เปนหลัก
ในระยะประมาณ 70-80 ปที่ผานมา ปลาที่มีลำตัวสีออน ที่เรียกปลากัดเขมร
เปนที่นิยมมาก และมีการพัฒนาสีสันตางๆ กันอยางหลากหลาย เชนเดียวกับ
ปลากัดสายพันธุลิบบี้ ที่มีครีบยาว สวยงามมากกวาปกติ ถัดมาในชวง 50-60 ป
ที่แลว นักคัดพันธุปลากัดทุมเทไปกับการพัฒนาปลากัดสีดำ ซึ่งเปนที่ฮือฮามาก
ในชวงนั้น จนมาถึงระยะ 20-30 ปที่ผานมาจึงมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบ
และรู ป ทรงของครี บ ปลากั ด กั น อย า งจริ ง จั ง ปลากั ด ที่ นิ ย มมากในยุ ค นั้ น คื อ
ปลาหางสามเหลี่ยม หรือ “เดลตา” ซึ่งหางกางทำมุม 45-60 องศา กับโคนหาง
และที่เปนที่นิยมสูงสุดคือ “ซุปเปอร เดลตา” สีเดียวที่หางแผกางใหญกวาปกติ

¡ÃÁ»ÃÐÁ§ ¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉμÃáÅÐÊË¡Ã³

9

เมือ่ สิบปทแี่ ลวมานี้ วงการปลากัดก็ตอ งตืน่ เตนกับ “ฮาลฟมูนเดลตา” ปลากัด
หางพระจันทรครึ่งซีก ซึ่งเปนสายพันธุที่พัฒนาในประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส
ปลากัดชนิดนี้มีครีบหางแผกวางเปนครึ่งวงกลม ทำมุม 180 องศากับโคนหาง
หลั ง จากนี้ ก็ มี พ ระจั น ทร ค รึ่ ง ซี ก ประเภทสองหางตามออกมา และในช ว งนี้
นักเพาะพันธุปลากัดก็หลงใหลอยูกับปลากัดหางพระจันทรครึ่งซีกหรือฮาลฟมูลเดลตาอยูหลายป จนเมื่อประมาณสองปที่แลว นักเพาะพันธุชาวสิงคโปรก็ผลิต
ปลากัด “คราวดเทล” หรือ “หางมงกุฎ” ออกมาใหวงการตืน่ เตนกันอีกครัง้ ซึง่ นาจะ
ไดจากการผสมปลากัด “หางจัก” หรือ “หนามเตย” ทีพ่ บอยูเ สมอๆ กับ “เดลตา”
หรือ “ฮาลฟมูนเดลตา” จึงทำใหไดปลาที่หางแผรูปสามเหลี่ยมจนถึงครึ่งวงกลม
และมีขอบเปนจักรหรือเปนซี่ ในระยะปสองปที่ผานมานักคัดพันธุทั้งในไทยและ
ตางประเทศไดปรับปรุงปลากัดหางมงกุฎ จนไดรูปแบบใหมๆ ออกมามากมาย
และเริ่ ม มี ก ารผสมกลั บ มายั ง ปลาลู ก หม อ เพื่ อ ความสมดุ ล ระหว า งครี บ และ
ลำตัวใน “เดลตา” และ “ฮาลฟมูนเดลตา” เปนที่นายินดีวาในปจจุบันผูเพาะเลี้ยง
ปลากัดในประเทศไทยหลายรายสามารถผลิตสายพันธุปลากัดเหลานี้ไดในระดับดี
ทำใหการปรับปรุงพันธุปลากัดครีรีบยาวในบานเรากาวขึ้นไปทัดเทียมไมนอยหนา
กับตางประเทศ

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÅÒ¡Ñ´ÅÙ¡ËÁŒÍà¾×èÍà»š»¹»ÅÒÊÇÂ§ÒÁ
¹»ÅÒÊÇÂ§ÒÁ
ในขณะที่การพัฒนาปลากัดครีบยาวเปนไปอยางตอเนื่องเพื่อใหไดปลากัด
สวยงามในรูปแบบสีสันตางๆ ตลอดระยะเวลาเกือบศตวรรษที่ผานมา สำหรับ
ปลากัดลูกหมอนักเพาะพันธุไทยก็ยังเนนการพัฒนาสายพันธุ เพื่อการกัดแขงขัน
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เปนหลัก ปลากัดครีบยาว หรือทีเ่ รียกวาปลาจีน ในประเทศก็ขาดการพัฒนาสายพันธุ
จนเปนปลาทีถ่ กู จัดอยูใ นระดับคุณภาพคอนขางต่ำ ดวยความหวงใยในปลาสวยงาม
ซึ่งเปรียบเสมือนเปนเพชรน้ำหนึ่งของประเทศไทย ที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงของ
ประเทศไทยไปทั่วโลกในนาม “ปลานักสูแหงสยาม” (Siamese Fighting Fish)
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงไดเริ่มดำเนินการที่จะฟนฟู
สายพันธุป ลากัดในเมืองไทย โดยไดเริม่ การจัดสัมมนาใหความรูเ กีย่ วกับการปรับปรุง
สายพันธุแ ละมาตรฐานปลากัดในระดับสากล และไดเริม่ การจัดงานประกวดปลากัด
ขึ้นเปนครั้งแรกในงานวันเกษตรแหงชาติ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป
พ.ศ. 2538 ซึ่งไดจัดประกวดตอเนื่องกันมาทุกป จากนั้นมาทางกระทรวงเกษตร
และสหกรณ โดยกรมประมงก็ไดเพิ่มรายการประกวดปลากัดในงานวันประมง
นอมเกลาฯ ทีจ่ ดั ทุกป และมีการจัดประกวดกันอยางตอเนือ่ งโดยชมรมและองคกร
ตางๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ในชวงนี้เองที่ไดมีการพัฒนาสายพันธุ
ปลาลูกหมอเพื่อเปนปลาสวยงามกันอยางเต็มที่ ทำใหไดปลากัดลูกหมอที่มีสีสัน
สวยงาม ทั้งสีเดี่ยว สีผสม และลวดลายตางๆ จนถึงปจจุบันรูปแบบสีสันของ
ปลากัดลูกหมอไดพฒ
ั นาไปอยางมากมายในทุกโทนสี และกลายเปนปลาสวยงาม
อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเปนที่นิยมเลี้ยงกันแพรหลายขึ้น และก็นับเปนความภูมิใจของ
คนไทยทีบ่ กุ เบิกการพัฒนาปลาสายพันธุน อ้ี ยางตอเนือ่ งกอนชาติอน่ื ๆ ไมเหมือน
ปลาครีบยาวหรือปลาจีนที่เราพัฒนาไปไดเพียงระดับหนึ่งแลวก็หยุดอยูกับที่
จนชาติอื่นๆ นำไปพัฒนาจนไปคอนขางไกล กวาคนไทยจะไดเริ่มใหความสนใจ
กลับมาพัฒนาสายพันธุปลากัดครีบยาวอีกครั้ง
รูปทรงของครีบนอกจากจะถูกพัฒนาใหไดรูปแบบสวยงามตามปกติแลว
ก็ ยั ง มี ก ารพั ฒ นาปลาที่ ค รี บ หางแบ ง เป น พู 2 ข า ง เป น ปลากั ด หางคู ซึ่ ง ก็ จ ะ
มีรปู ลักษณะในหลายๆ รูปแบบทัง้ เวาลึก เวาตืน้ ปลายโคงมนรับกัน หรือปลายแหลม
แยกเปนสองสวน หรือเปนลักษณะอืน่ ๆ ซึง่ มีทง้ั ในปลาครีบยาว และในปลาลูกหมอ
ปลากัดหางคูจ ะมีโคนหางใหญกวาปกติเพือ่ รองรับหางทีแ่ ยกเปนสองสวน มีลำตัว
อวนสั้นกวาปลาหางเดี่ยวเล็กนอย และครีบหลังจะมีขนาดใหญเกือบเทากับ
ครีบหาง
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ÅÑ¡É³Ð·Õè´Õ¢Í§»ÅÒ¡Ñ´
การดูลกั ษณะปลากัดจะดูเปน 3 สวน
ใหญๆ คือ สี รูปทรง (ครีบและลำตัว) และ
กิริยาอาการ ปลาที่สมบูรณมีลักษณะที
ณะที่ดี
จะต อ งมี อ าการกระฉั บ กระเฉง มี สี สั น
สวยงาม มี ค วามสมดุ ล ระหว า งขนาดและ
นาดและ
ลักษณะของครีบและลำตัว และมีครีบที่ไดลักษณะ
สวยงาม ปลากัดมีครีบเดี่ยวสามครีบ คือ ครีบหลัง ครีบหาง และครีบกน และ
มีครีบคูส องคูค อื ครีบทองหรือทวนหรือตะเกียบและครีบอกซึง่ อยูต ดิ บริเวณเหงือก
ครีบหาง เปนครีบที่มีรูปแบบหลากหลายมากที่สุด รูปแบบโดยทั่วไป
สำหรับปลาหางเดีย่ วอาจเปนหางกลม หางครึง่ วงกลม หางรูปสามเหลีย่ ม หางกลม
ปลายแหลม หางยวย และหางรูปใบโพธิ์ หางทุกแบบควรมีการกระจายของกานครีบ
เทากัน ระหวางสวนบนและสวนลางของเสนที่ลากผานแนวขนานลำตัว หางควร
แผเต็มสมบูรณไดสัดสวน ในกรณีของปลาหางคูลักษณะหางอาจเปนลักษณะ
ที่ เชื่ อ มต อ กั น จนปลายหางเกื อ บเป น เส น ตรง หรื อ เว า เล็ ก น อ ย หรื อ เว า มาก
เป น รู ป หั ว ใจ หรื อ หางแยกที่ ซ อ นทั บ เกยกั น หรื อ หางที่ แ ยกจากกั น เต็ ม ที่
โดยไมซอนทับ หรือเปนหางที่เวาลึกในระดับตางๆ แตยังไมแยกกันเด็ดขาด
ครีบกน ลักษณะครีบที่ดีควรจะมีขอบครีบสวนหนาและสวนหลังขนานกัน
และคอยๆ โคงไปทางดานหลัง ขอบดานหนาและขอบดานหลัง จะตองไมเรียวแหลม
เข า หากั น ลั ก ษณะที่ ดี จ ะต อ งแผ ก ว า งทำมุ ม และซ อ นทั บ ดู เ ป น เนื้ อ เดี ย วกั น
กับครีบหาง แตไมเชื่อมตอกับครีบหาง
ครีบทอง ลักษณะควรเหมือนใบมีดที่มีดานคมอยูดานหลัง ขอบดานหนา
โคงเขาเล็กนอย ปลายแหลม ครีบทั้งคูควรมีความยาวและขนาดเทากัน และ
ไมไขวกัน ครีบจะตองไมสั้นหรือกวางเกินไปและไมยาวหรือแคบเกินไป
ครีบอก ควรเปนครีบที่สมบูรณกวางและยาว
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ÅÑ¡É³ÐÊÕ¢Í§»ÅÒ¡Ñ´
โดยสรุปสีของปลากัดที่เปนมาตรฐานจะมีรูปแบบพื้นฐาน 5 รูปแบบ คือ
สีเดี่ยว สองสี ลายผีเสื้อ ลายหินออน และหลากสี

»ÅÒ¡Ñ´ÊÕà´ÕèÂÇ
ปลากั ด สี เ ดี่ ย ว เป น ปลากั ด ที่ มี
สีเดียวทั้งลำตัวและครีบ และเปนสีโทน
เดียวกันทั้งหมด ปลากัดสีเดี่ยวแบงออก
เปน 2 กลุมใหญๆ คือ ปลากัดสีเดี่ยวสีเขม
และปลากั ด สี เ ดี่ ย วสี อ อ น และอาจแบ ง เป น
กลุมยอยๆ ลงไปไดอีกตามรายละเอียดของสี ปลากัดสีเดี่ยว
ที่สมบูรณจะตองไมมีสีอื่นใดปะปนในสวนของลำตัวและครีบเลย ยกเวนที่ดวงตา
และเหงือก

»ÅÒ¡Ñ´ÊÍ§ÊÕ
ลั ก ษณะที่ ส ำคั ญ ของปลากั ด สองสี
คือลำตัวจะตองมีสีเดียว และครีบทั้งหมด
จะตองมีสีเดียวเชนกัน แตสีของครีบจะตอง
ตางกับสีของลำตัว ปลากัดสองสีอาจแบงออก
ไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
1. ปลากัดสองสีชนิดลำตัวสีเขม ปลากัดสองสีชนิดนี้จะมีลำตัวสีเขม
สีใดสีหนึ่ง เชน แดง ดำ น้ำเงิน เขียว และครีบก็ตองเปนสีเดียวที่เปนสีอื่น
ทีไ่ มเหมือนสีของลำตัว โดยอาจเปนสีเขมอืน่ ๆ หรือเปนสีออ นก็ได ลักษณะทีส่ ำคัญ
ของปลากัดสองสีลำตัวสีเขมที่ดีคือ มีสีลำตัวและสีครีบตัดกันชัดเจน และสีของ
ลำตัวและสีของครีบแยกกันตรงบริเวณที่ครีบตอกับลำตัว
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2. ปลากัดสองสีชนิดลำตัวสีออน เปนปลากัดที่มีลำตัวสีออนสีใดสีหนึ่ง
และมีครีบอีกสีหนึง่ ทีแ่ ตกตางจากสีของลำตัว อาจเปนสีออ นหรือเขมก็ได ลักษณะ
ที่สำคัญของปลากัดสองสีลำตัวสีออนที่ดีคือ สีลำตัวและสีครีบตองตัดกันชัดเจน
ครีบที่มีสีเขมจะดีกวาครีบสีออน สีของลำตัวและสีของครีบแยกกันตรงบริเวณ
สวนตอระหวางครีบและลำตัว

»ÅÒ¡Ñ´ÊÕÅÇ´ÅÒÂ
ปลากัดที่อยูในประเภทนี้เปนปลากัดที่ไมไดจัดอยูในประเภทสีเดี่ยวและ
สองสี ประกอบดวยกลุมยอยๆ ดังนี้
(1) ปลากัดลายผีเสื้อ ปลากัด
ลายผีเสื้อเปนปลากัดที่มีสีเปนลวดลาย
รูปแบบเฉพาะทีบ่ ริเวณครีบ โดยครีบจะมี
สีเปนแถบๆ ขนานกับเสนวงรอบลำตัว
การพิ จ ารณาลั ก ษณะที่ ดี ข องปลากั ด
ลายผี เ สื้ อ จะพิ จ ารณาที่ ก ารตั ด กั น
ของแถบสี และความคมของขอบสี
เป น หลั ก ไม ใช ดู ที่ สี ข องลำตั ว และครี บ เหมื อ นทั่ ว ๆ ไป ปลากั ด ที่ มี สี ข องครี บ
ซึ่ ง แถบสี ด า นในเป น สี เ หลื อ งและแถบด า นนอกเป น สี เ หลื อ งอ อ นจึ ง ไม จั ด อยู
ในประเภทลายผีเสือ้ แนวของแถบสีบนครีบควรลากเปนรูปไขรอบตัวปลา ปลากัด
ลายผีเสื้อสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ
• ลายผีเสือ้ 2 แถบสี ครีบจะประกอบดวยแถบสีทตี่ ดั กันชัดเจน 2 แถบ
ลักษณะที่ดีแถบสีทั้งสองควรจะมีความกวางเทากัน เปนคนละครึ่งของความกวาง
ของครีบ
• ลายผีเสือ้ หลายแถบสี หมายถึง ปลากัดลายผีเสือ้ ทีส่ ขี องครีบมีตงั้ แต
3 แถบขึ้นไป ลักษณะที่ดีความกวางของแถบสีแตละแถบควรจะเทากับความกวาง
ของครีบหารดวยจำนวนแถบสี สีของลำตัวและสีของครีบแถบแรกที่อยูชิดลำตัว
อาจเปนสีเดี่ยว สองสี ลายหินออน หรือหลากสีก็ได
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(2) ปลากัดลายหินออน ปลากัด
ลายหินออนเปนปลากัดในชุดของปลาทีม่ ี
สีเปนลวดลายรูปแบบเฉพาะเชนเดียวกัน
โดยครีบจะไมมีแถบสี และบนลำตัวจะมี
สีอื่นแตมเปนลวดลายหินออน ปลากัด
ลายหิ น อ อ นแบ ง ออกเป น ชนิ ด หลั ก ๆ
2 ชนิด
• ลายหินออนธรรมดา ปลากัดชนิดนี้จะไมมีสีแดง เขียว น้ำเงิน
และเทา ปรากฏในลายหินออน บนครีบก็จะไมปรากฏสีเหลานี้เชนกัน ปลาจะมี
สีดำเขม หัวหรือหนาขาว ลวดลายจะประกอบดวยสีดำ สีเนื้อ และสีขาวเทานั้น
• ลายหินออนสี สีบริเวณหนาและคางยังคงลักษณะเปนสีขาวหรือสีเนือ้
แตลำตัวและครีบอาจปรากฏสีผสมของสีแดง เขียว น้ำเงิน และเทา ลำตัวของปลากัด
ลายหินออนสี อาจประกอบดวยสีเหลานี้ในลวดลายแตจะตองมีสีเนื้ออยู

ÁÒμÃ°Ò¹»ÅÒ¡Ñ´ÊÇÂ§ÒÁã¹»ÃÐà·Èä·Â
ดังนี้

โครงสรางมาตรฐานปลากัดสวยงามในประเทศไทยประกอบดวย 4 กลุม
•
•
•
•

มาตรฐานทั่วไปปลากัดสวยงามในประเทศไทย
มาตรฐานสายพันธุปลากัดสวยงามในประเทศไทย
มาตรฐานสีปลากัดสวยงามในประเทศไทย
มาตรฐานการประกวดปลากัดสวยงามในประเทศไทย

ÁÒμÃ°Ò¹·ÑèÇä»»ÅÒ¡Ñ´ÊÇÂ§ÒÁ
ã¹»ÃÐà·Èä·Â
1. ขนาด
2. ลักษณะของรูปราง
3. ลักษณะทาทาง
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ถึงโคนหาง
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1. ขนาด
• ปลากัดเพศผู มีความยาวลำตัว 1.5-2.0 นิว้ โดยวัดจากปลายปาก

• ปลากัดเพศเมีย มีความยาวลำตัว 1.25-1.75 นิ้ว โดยวัดจาก
ปลายปากถึงโคนหาง
2. ลักษณะของรูปราง
1.

ปาก

2.

ตา

3.

เหงือก
(แผนปดเหงือก)

4.

หู, ครีบวายน้ำ
(ครีบหูหรือครีบอกPectoral Fin)

5.

ตะเกียบ
(ครีบทอง-Pelvic Fin)

มีลักษณะไมปูดโปน บิดเบี้ยว ริมฝปากบนและ
ลางตองมีขอบสมบูรณ (มีลวดปาก)
มี 1 คู
ใสแวววาว ไมขุนมัว ไมปูดโปน
แผนเหงือกตองปดสนิท และ
มี 1 คู
กางไดสมบูรณทั้ง 2 ขาง
เมื่อปลาพองสู
มี 1 คู

ตองสมบูรณทั้ง 2 ขางและมีขนาด
สมสวนเมื่อเทียบกับลำตัว

มี 1 คู

ตองสมบูรณ ทั้ง 2 ขาง
มีความยาวเทากัน มีปลายแหลม
ทั้ง 2 ขาง

กระโดง
ตองสมบูรณ กางตั้งได
มี 1 ครีบ
ไมบิดงอหรือลม
(ครีบหลัง-Dorsal Fin)
ชายน้ำ
ตองสมบูรณ ไดรูปทรง
7.
มี 1 ครีบ
ตามสายพันธุ
(ครีบกน-Anal Fin)
หาง
มี 1 หรือ 2 ครีบ ตองสมบูรณ ไดรูปทรง
8.
(ครีบหาง-Caudal Fin) ตามสายพันธุ
ตองสมบูรณ ไดรูปทรง
9. ลำตัว
ตามสายพันธุ
ตองสมบูรณ มีอยูเต็มลำตัว
10. เกล็ด
เปนระเบียบ
6.
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3. ลักษณะทาทาง
ปลากัดที่สมบูรณควรมีมี
ลั ก ษณะท า ทางที่ แ สดงถึ ง ความม
ปราดเปรียวและกลาหาญ เมื่อเห็ห็็น
คูต อ สูห รือเพศตรงขาม จะมีพฤติกรรม
ที่เรียกวา “พองสู” ซึ่งจะทำใหเห็น
ความสมบูรณความสวยงามของสีสัสัน
และรูปทรงอยางชัดเจน ลักษณะการวายน้
ยนำ้
ควรจะสงางาม

ÁÒμÃ°Ò¹ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø»ÅÒ¡Ñ´ÊÇÂ§ÒÁã¹»ÃÐà·Èä·Â
แบงตามกายภาพได 4 กลุม
1. ปลากัดครีบสั้น
2. ปลากัดครีบยาว
3. ปลากัดปา
4. ปลากัดยักษ
1. ปลากัดครีบสั้น
แบงเปน 2 สายพันธุหลัก ตามลักษณะหาง คือ
1.1 ปลากัดครีบสั้นหางเดี่ยว
1.2 ปลากัดครีบสั้นหางคู
ทั้ง 2 สายพันธุหลัก แบงตามรูปทรงหางไดสายพันธุละ 4 ประเภท
1.1.1 ปลากัดครีบสั้นหางเดี่ยว หางพัด
1.1.2 ปลากัดครีบสั้นหางเดี่ยว หางใบโพธิ์
1.1.3 ปลากัดครีบสั้นหางเดี่ยว หางมงกุฎ
1.1.4 ปลากัดครีบสั้นหางเดี่ยว หางพระจันทรครึ่งดวง
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และ
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

ปลากัดครีบสั้นหางคู หางพัด
ปลากัดครีบสั้นหางคู หางใบโพธิ์
ปลากัดครีบสั้นหางคู หางมงกุฎ
ปลากัดครีบสั้นหางคู หางพระจันทรครึ่งดวง

2. ปลากัดครีบยาว
แบงเปน 2 สายพันธุหลัก ตามลักษณะหาง คือ
2.1 ปลากัดครีบยาวหางเดี่ยว
2.2 ปลากัดครีบยาวหางคู
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ทั้ง 2 สายพันธุหลัก แบงตามรูปทรงหางไดสายพันธุละ 4 ประเภท
2.1.1 ปลากัดครีบยาวหางเดี่ยว หางพูกัน
2.1.2 ปลากัดครีบยาวหางเดี่ยว หางมงกุฎ
2.1.3 ปลากัดครีบยาวหางเดี่ยว หางพระจันทรครึ่งดวง
2.1.4 ปลากัดครีบยาวหางเดี่ยว หางพระอาทิตยครึ่งดวง
และ
2.2.1 ปลากัดครีบยาวหางคู หางพูกัน
2.2.2 ปลากัดครีบยาวหางคู หางมงกุฎ
2.2.3 ปลากัดครีบยาวหางคู หางพระจันทรครึ่งดวง
2.2.4 ปลากัดครีบยาวหางคู หางพระอาทิตยครึ่งดวง

3. ปลากัดปา
แบงเปน 2 สายพันธุหลัก คือ
1. ปลากัดปา สายดั้งเดิม (ธรรมชาติ)
2. ปลากัดปา สายพัฒนา
สายดั้งเดิม แบงได 2 กลุม
กลุมกอหวอด หรือลูกฟกตัวในหวอด (Bubble nester) เชน
1. ปลากัดปาภาคกลาง/ภาคเหนือ Betta splendens Regan, 1910
2. ปลากัดปาภาคอีสาน Betta smaragdina Ladiges, 1972
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3. ปลากัดปาภาคใต Betta imbellis Ladiges, 1975
4. ปลากัดปามหาชัย Betta sp. Mahachai
กลุมอมไข หรือลูกฟกตัวในปาก (Mouth Brooder) เชน
1. ปลากัดอมไขภาคตะวันออก Betta prima Kottelat, 1994
2. ปลากัดอมไขกระบี่ Betta simplex Kottelat, 1994
3. ปลากัดน้ำแดง ปลากัดชาง Betta pi Tan, 1998
4. ปลากัดอมไขภาคใต Betta ferox Schindler & Schmidt 2006
5. ปลากัดอมไขภาคใต Betta apollon Schindler & Schmidt 2006
6. ปลากัดอมไขภาคใต Betta pallida Schindler & Schmidt 2004
สายพัฒนา แบงได 2 ประเภท ไดแก ปลากัดปารูปทรงเดิม พัฒนาสี
4. ปลากัดยักษ Betta sp. (Giant)
สามารถแบงไดเหมือนทั้ง 2 กลุมแรกรวมกัน และกลุมปลากัดปา
สายพัฒนา เพื่อความเหมาะสมจึงแบงเปน 3 สายพันธุหลัก คือ
ปลากัดยักษ ครีบสั้น
ปลากัดยักษ ครีบยาว
ปลากัดยักษปา สายพัฒนา
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ÅÑ¡É³ÐÃÙ»·Ã§»ÅÒ¡Ñ´·Õè´ÕμÒÁÊÒÂ¾Ñ¹¸ØËÅÑ¡
ปลากัดไทยสามารถจำแนกสายพันธุไดจากขนาด รูปทรง สัดสวนและครีบ
ตางๆ ดังนี้

»ÅÒ¡Ñ´¤ÃÕºÊÑé¹ ËÒ§à´ÕèÂÇ
ลำตัว

รูปรางทรงกระบอก
แบนขาง สวนหัวสัน้
ลาดเอียงเล็กนอย ปากเล็ก
หาง (ครีบหาง)
มีความยาวประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวลำตัว เปนหางเดีย่ ว
มีรูปทรงตรงตามสายพันธุ
กระโดง (ครีบหลัง) มีความยาวและกวางไมนอยกวาความกวางของลำตัวปลา
โดยฐานกระโดงสวนหนาควรอยูตำแหนงกึ่งกลางลำตัวปลา
หรือคอนไปทางหางเล็กนอย และเมื่อปลาพองควรกางออก
ซอนทับกับสวนหางได
ชายน้ำ (ครีบกน) ฐานของชายน้ ำ เริ่ ม จากรู ก น จรดโคนหางและความกว า ง
ประมาณความกวางของลำตัว
ตะเกียบ (ครีบทอง) มี 1 คู ควรมีความยาวเทากัน ไมคดงอ มีความยาวไมนอ ยกวา
ความกวางของลำตัว
หู (ครีบหูหรือ
มี 1 คู ควรมีขนาดเทากัน
ครีบอก)

»ÅÒ¡Ñ´¤ÃÕºÊÑé¹ ËÒ§¤Ù‹
ลำตัว

รูปรางทรงกระบอกสัน้ แบนขาง สวนหัวสัน้ ลาดเอียงเล็กนอย
ปากเล็ก
หาง (ครีบหาง)
หางแบงชัดเจนเปน 2 หาง รอยแยกระหวางหางควรลึกจรด
โคนหาง และอยูกึ่งกลาง หางทั้ง 2 ควรมีขนาดเทากัน และ
มีรูปทรงตรงตามสายพันธุ มีความยาวประมาณ 1 ใน 3
ของความยาวลำตัว
กระโดง (ครีบหลัง) ฐานกระโดง (ครี บ หลั ง ) ปลากั ด หางคู จ ะยาวกว า ปลากั ด
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หางเดี่ยว โดยฐานกระโดงควรอยูคอนไปทางสวนหัว และ
มีความกวางไมเกินความกวางลำตัว
ชายน้ำ (ครีบกน) ฐานของชายน้ำ เริ่มจากรูกนจรดโคนหางและมีความกวาง
ไมเกินความกวางลำตัว
ตะเกียบ (ครีบทอง) มี 1 คู ควรมีความยาวเทากัน ไมคดงอ มีความยาวไมนอ ยกวา
ความกวางของลำตัว
หู (ครีบหูหรือ
มี 1 คู ควรมีขนาดเทากัน
ครีบอก)

»ÅÒ¡Ñ´¤ÃÕºÂÒÇ ËÒ§à´ÕèÂÇ
ลำตัว

รูปรางทรงกระบอกแบนขาง สวนหัวสั้นลาดเอียงเล็กนอย
ปากเล็ก
หาง (ครีบหาง)
ควรมีความยาวประมาณ 2 ใน 3 ของความยาวลำตัวและ
มีรูปทรงตามสายพันธุ
กระโดง (ครีบหลัง) ควรมี ค วามยาวมากกว า โคนหางและกว า งไม น อ ยกว า
ความกวางของลำตัวปลา โดยฐานกระโดงสวนหนาควรอยู
ตำแหนงกึง่ กลางของลำตัวปลา หรือคอนไปทางหางเล็กนอย
และเมื่อปลาพองสูควรกางออกซอนทับกับสวนของหางได
รูปทรงตรงตามสายพันธุ
ชายน้ำ (ครีบกน) ฐานของชายน้ำควรเริ่มจากรูกนจรดโคนหางและมีความยาว
ประมาณโคนหาง รูปทรงตรงตามสายพันธุ
ตะเกียบ (ครีบทอง) มี 1 คู ควรมีความยาวเทากันไมคดงอ มีความยาวไมนอ ยกวา
ความกวางของลำตัว
หู (ครีบหูหรือ
มี 1 คู ควรมีขนาดเทากัน
ครีบอก)

»ÅÒ¡Ñ´¤ÃÕºÂÒÇ ËÒ§¤Ù‹
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ลำตัว

รูปรางทรงกระบอกสัน้ แบนขาง สวนหัวสัน้ ลาดเอียงเล็กนอย
ปากเล็ก
หาง (ครีบหาง)
หางแบงชัดเจนเปน 2 หาง รอยแยกระหวางหางควรลึกจรด
โคนหาง และอยูกึ่งกลาง หางทั้ง 2 ควรมีขนาดเทากัน และ
มีรูปทรงตรงตามสายพันธุ มีความยาวประมาณ 2 ใน 3
ของความยาวลำตัว
กระโดง (ครีบหลัง) ฐานกระโดง (ครี บ หลั ง ) ปลากั ด หางคู จ ะยาวกว า ปลากั ด
หางเดี่ ย ว โดยฐานกระโดงควรอยู ค อ นไปทางส ว นหั ว
ควรกางทับซอนกับสวนของหางได รูปทรงตรงตามสายพันธุ
ชายน้ำ (ครีบกน) ฐานของชายน้ ำ เริ่ ม จากรู ก น จรดโคนหางและมี ค วามยาว
เสมอโคนหาง รูปทรงตรงตามสายพันธุ
ตะเกียบ (ครีบทอง) มี 1 คู ควรมีความยาวเทากัน ไมคดงอ มีความยาวไมนอ ยกวา
ความกวางของลำตัว
หู (ครีบหูหรือ
มี 1 คู ควรมีขนาดเทากัน
ครีบอก)

»ÅÒ¡Ñ´»†Ò ÊÒÂ´Ñé§à´ÔÁ
ลำตัว

รูปรางทรงกระบอกยาว แบนขาง สวนหัวสัน้ ลาดเอียงเล็กนอย
ปากเล็ก
หาง (ครีบหาง)
รูปทรงคลายพัด ตาลปตร หรือใบโพธิ์
กระโดง (ครีบหลัง) มีขนาดกะทัดรัด ไดสัดสวนตามสายพันธุ ตามธรรมชาติ
ชายน้ำ (ครีบกน) มีขนาดกะทัดรัด ไดสัดสวนตามสายพันธุ ตามธรรมชาติ
ตะเกียบ (ครีบอก) มี 1 คู ควรมีความยาวเทากัน และมีความยาวไดสัดสวน
ตามสายพันธุ ตามธรรมชาติ
หู (ครีบหูหรือ
มี 1 คู ควรมีขนาดเทากัน
ครีบอก)
และมีสัดสวนตามสายพันธุ
ตามธรรมชาติ

»ÅÒ¡Ñ´»†Ò ÊÒÂ¾Ñ²¹Ò
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รูปทรง ลำตัว หาง กระโดง ชายน้ำ ตะเกียบ หู
เหมือนปลากัดปา
สายดัง้ เดิม แตมีการพัฒนา
สีสันที่ตางไปจากสีดั้งเดิม
ตามธรรมชาติ

»ÅÒ¡Ñ´ÂÑ¡É ¤ÃÕºÊÑé¹
ลำตัว

มีขนาดใหญกวาปลากัด
ครีบสั้นโดยวัดจาก
ปลายปากถึงโคนหาง
ตองมีความยาวมากกวา
2.5 นิ้ว หาง กระโดง
ชายน้ำ ตะเกียบ หู
มีลักษณะเหมือนปลากัด
ครีบสั้นตามสายพันธุ
แตมีขนาดใหญตามสัดสวนลำตัว

»ÅÒ¡Ñ´ÂÑ¡É ¤ÃÕºÂÒÇ
ลำตัว

มีขนาดใหญกวาปลากัด
ครีบยาวโดยวัดจาก
ปลายปากถึงโคนหาง
ตองมีความยาวมากกวา
2.5 นิ้ว หาง กระโดง
ชายน้ำ ตะเกียบ หู
มีลักษณะเหมือนปลากัด
ครีบยาว ตามสายพันธุ
แตมีขนาดใหญตามสัดสวนลำตัว
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»ÅÒ¡Ñ´ÂÑ¡É»†Ò ÊÒÂ¾Ñ²¹Ò
ลำตัว

มีขนาดใหญกวาปลากัดปา โดยวัดจากปลายปากถึงโคนหาง
ตองมีความยาวมากกวา 2 นิว้ หาง กระโดง ชายน้ำ ตะเกียบ
หู มีลักษณะเหมือนปลากัดปา ตามสายพันธุ แตมีขนาดใหญ
ตามสัดสวนลำตัว

ÅÑ¡É³Ðà´‹¹»ÅÒ¡Ñ´ÊÇÂ§ÒÁã¹»ÃÐà·Èä·Â μÒÁ»ÃÐàÀ·ËÒ§
1. ปลากัดครีบสั้นมีอยู 8 ประเภทหาง ไดแก
1.1 ปลากัดครีบสั้น หางพัด
รูปทรงหางกลมมนคลายพัด ขอบหางเรียบ
กานหางตองแตก 2 กานเทานั้น เพื่อคง
สายพันธุดั้งเดิมไว
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1.2 ปลากั ด ครี บ สั้ น หาง
ใบโพธิ์ รู ป ทรงหางคล า ยใบโพธิ์ คื อ
มี ป ลายแหลม ขอบหางเรี ย บหรื อ หยั ก
กานหางจะแตกกี่กานก็ได
1.3 ปลากั ด ครี บ สั้ น หาง
เดี่ยว หางมงกุฎ รูปทรงหางเปนชอคลาย
มงกุฎ โดยรอบหางตองมีหนาม กานหาง
จะแตกกีก่ า นก็ได แตจะตองไดสดั สวนและ
สมดุลของกานและชอหาง ขอบกระโดง
ขอบชายน้ำ ตองมีหนามรอบสม่ำเสมอ
ไดสัดสวนกับหาง
1.4 ปลากั ด ครี บ สั้ น หาง
พระจั น ทร ค รึ่ ง ดวง รู ป ทรงหางคล า ย
พระจันทรครึง่ ดวง ขอบหางเรียบ กานหาง
ตองแตกได 4 กานเปนอยางนอย เมือ่ กาง
หางสุดตองกางไดไมนอยกวา 180 องศา
1.5 ปลากั ด ครี บ สั้ น หางคู
หางพัด รูปทรงหางคู ทรงขอบกลมมน
แบงหางออกเปน 2 สวนชัดเจน บนลาง
เทากัน กานหางตองแตก 2 กานเทานั้น
เพื่อคงสายพันธุดั้งเดิมไว
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1.6 ปลากั ด ครี บ สั้ น หางคู
หางใบโพธิ์ รูปทรงหางคู ขอบมน แบงหาง
ออกเปน 2 สวนชัดเจน บนลางเทากัน
ทีส่ ว นปลายของแตละหาง จะมีปลายแหลม
กานหางจะแตกกี่กานก็ได
1.7 ปลากั ด ครี บ สั้ น หางคู
หางพระจันทรครึ่งดวง รูปทรงหางคลาย
รูปพระจันทรครึ่งดวง โดยแบงหางออก
เปน 2 สวนชัดเจน บนลางเทากัน กานหาง
ตองแตก 4 กานเปนอยางนอย (เมือ่ กางสุด
ตองไดไมนอยกวา 180 องศา)
1.8 ปลากั ด ครี บ สั้ น หางคู
หางมงกุฎ รูปทรงหางคลายรูปพระอาทิตย
ครึ่ ง ดวง โดยหางแบ ง ออกเป น 2 ส ว น
ชัดเจน บนลางเทากัน แตสว นของขอบหาง
ทั้ ง คู จ ะมี ห นามรอบสม่ ำ เสมอ ก า นหาง
จะแตกกี่กานก็ได เมื่อกางสุด ตองไมนอย
กวา 180 องศา ขอบกระโดง ขอบชายน้ำ
ตองมีหนามรอบไดสัดสวนกับหาง

¡ÃÁ»ÃÐÁ§ ¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉμÃáÅÐÊË¡Ã³

2. ปลากัดครีบยาวมีอยู 8 ประเภทหาง ไดแก
2.1 ปลากั ด ครี บ ยาว หาง
เดี่ยว หางพูกัน รูปทรงหางยาวเรียวคลาย
พู กั น ปลายหางมน แหลมหรื อ ตั ด ก็ ไ ด
ขอบหางเรียบ กานหางตองแตก 2 กาน
เทานัน้ เพือ่ คงเปนสายพันธุด งั้ เดิมเอาไว
2.2 ปลากั ด ครี บ ยาว หาง
เดี่ยว หางมงกุฎ รูปทรงหางเปนชอคลาย
มงกุฎ มีความลึกของชอหนามไมนอยกวา
ครึ่งหนึ่ง ของความยาวหาง กานหางจะ
แตกกี่ ก า นก็ ไ ด แ ต จ ะต อ งได สั ด ส ว นและ
สมดุลของกานและชอหาง ขอบกระโดง
ขอบชายน้ำ ตองมีหนามรอบสม่ำเสมอ
ไดสัดสวนกับหาง
2.3 ปลากั ด ครี บ ยาว หาง
เดี่ยว หางพระจันทรครึ่งดวง รูปทรงของ
หางคลายพระจันทรครึ่งดวง ขอบหางเรียบ
กานหางตองแตกได 8 กานเปนอยางนอย
เมื่ อ กางหางสุ ด ต อ งกางได ไ ม น อ ยกว า
180 องศา
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2.4 ปลากั ด ครี บ ยาว หาง
เดีย่ ว หางพระอาทิตยครึง่ ดวง รูปทรงหาง
คลายพระจันทรครึ่งดวง ขอบหางมีหนาม
โดยรอบ จึงดูคลายพระอาทิตยครึ่งดวง
กานหางตองแตกได 8 กานเปนอยางนอย
เมื่ อ กางหางสุ ด ต อ งกางได ไ ม น อ ยกว า
180 องศา ขอบกระโดง ขอบชายน้ำตองมี
หนามรอบได สั ด ส ว นกั บ หาง หนามมี
ความลึกไมเกิน 1 ใน 4 ของความยาวหาง
2.5 ปลากัดครีบยาว หางคู
หางพูกัน รูปทรงหางคลายพูกันคู หรือ
หูกระตาย ซึ่งมีปลายแหลม มน หรือตัด
ก็ ไ ด ก า นหางต อ งแตก 2 ก า น เท า นั้ น
เพื่อคงเปนสายพันธุดั้งเดิมเอาไว
2.6 ปลากัดครีบยาว หางคู
หางมงกุฎ รูปทรงหางเปน 2 หาง สวนปลาย
เป น ช อ คล า ยมงกุ ฎ จะต อ งมี ค วามลึ ก
ของช อ หนามไม น อ ยกว า ครึ่ ง หนึ่ ง ของ
ความยาวหาง กานหางจะแตกกี่กานก็ได
แต จ ะต อ งได สั ด ส ว นและสมดุ ล ของก า น
และช อ หาง ขอบกระโดง ขอบชายน้ ำ
ต อ งมี ห นามรอบสม่ ำ เสมอได สั ด ส ว น
กับหาง
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2.7 ปลากัดครีบยาว หางคู
หางพระจันทรครึ่งดวง รูปทรงหางเปน
2 หาง กางได ก ว า งเหมื อ นพระจั น ทร
ครึ่งดวง ขอบหางเรียบ เมื่อมองภาพรวม
ทัง้ หาง กระโดง ชายน้ำ จะคลายพระจันทร
เต็มดวง กานหางจะตองแตก ไมนอยกวา
4 กาน ตองกางไดไมนอ ยกวา 180 องศา
2.8 ปลากัดครีบยาว หางคู
หางพระอาทิตยครึ่งดวง รูปทรงหางเปน
2 หาง กางได ก ว า งเหมื อ นพระจั น ทร
ครึ่งดวง ขอบหางมีหนามรอบสม่ำเสมอ
ซึ่ ง คล า ยพระอาทิ ต ย ค รึ่ ง ดวง เมื่ อ มอง
ภาพรวมทั้งหาง กระโดง ชายน้ำ จะคลาย
พระอาทิตยเต็มดวง กานหางจะตองแตก
ไมนอยกวา 4 กาน เมื่อกางสุดตองกางได
ไมนอ ยกวา 180 องศา ความลึกของหนาม
ตองไมเกิน 1 ใน 4 ของความยาวหาง
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ประเภทสีปลากัดสวยงามในประเทศไทย
ปลากัดสวยงามในประเทศไทยมีอยูด ว ยกันมากมายหลายสีสนั ซึง่ สามารถ
แบงเปนกลุมหลักได 4 กลุม คือ
• ปลากัดสีเดียว
• ปลากัดสองสี
• ปลากัดสามสี
• ปลากัดหลากสี
*** ซึ่งทั้ง 4 กลุมหลัก แบงไดอีกกลุมละ 3 กลุมยอย ดังนี้
1. ปลากัดสีเดียว
1.1 ปลากัดสีเดียว สีออน
1.2 ปลากัดสีเดียว สีเขม
1.3 ปลากัดสีเดียว ตาขาย
2. ปลากัดสองสี
2.1 ปลากัดสองสี ตัดกัน
2.2 ปลากัดสองสี สีผสม
2.3 ปลากัดสองสี ผีเสื้อ
3. ปลากัดสามสี
3.1 ปลากัดสามสี ตัดกัน
3.2 ปลากัดสามสี สีผสม
3.3 ปลากัดสามสี ผีเสื้อ
4. ปลากัดหลากสี
4.1 ปลากัดหลากสี ลายหินออน
4.2 ปลากัดหลากสี ลายจุด
4.3 ปลากัดหลากสี ลายหัว
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อธิบายไดดังนี้
1. ปลากัดสีเดียว
หมายถึง ปลากัดทีม่ สี เี ดียวกันตลอดลำตัวและครีบตางๆ ยกเวนดวงตา
ซึ่งอาจมีหลายสี โดยแยกเปน 3 กลุมยอย คือ
1.1 ปลากั ด สี เ ดี ย ว สี อ อ น
หมายถึง ปลากัดที่มีสีโทนออน มีดวยกัน
หลายสี เชน ขาว เหลือง สม ทอง ใส ฯลฯ
1.2 ปลากั ด สี เ ดี ย ว สี เข ม
หมายถึง ปลากัดที่มีโทนสีเขม มีดวยกัน
หลายสี เชน แดง ดำ น้ำเงิน เขียว เทา
นาค ฯลฯ
1.3 ปลากัดสีเดียว ตาขาย
หมายถึง ปลากัดสีเดียวที่มีลำตัวและครีบ
สีเดียวกันแตขอบเกล็ดจะมีลายเสนสีดำ
ตั ด เหมื อ นตาข า ย และจะมี ล ายเส น ดำ
ตัดขอบครีบสวนตางๆ โดยรอบ เชน แดง
ตาข า ยดำ เหลื อ ง-สั บ ปะรด ส ม ตาข า ย
ฯลฯ
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2. ปลากัดสองสี
หมายถึง ปลากัดที่มีสีโดดเดน 2 สี ภายในลำตัวและครีบ โดยแยกเปน
3 กลุมยอย คือ
2.1 ปลากัดสองสี สีตัด
หมายถึง ปลากัดทีม่ ลี ำตัว
สีหนึ่งและครีบอีกสีหนึ่ง โดยไมมีสีอื่นปปนน
แมแตกา นครีบ เชน เรดดรากอน ช็อคโกแล็ล็ต
ฯลฯ
2.2 ปลากัดสองสี สีผสม
หมายถึง ปลากัดทีม่ ลี ำตัวั
และครีบเปน 2 สี ผสมกัน โดยไมมีลายย
ตัดขอบสีดกู ลมกลืน เชน มัสตารด แบล็กออเรนท คอปเปอรเรด คอปเปอรแบล็ก
ฯลฯ
2.3 ปลากัดสองสี ผีเสื้อ
หมายถึ ง ปลากั ด โทนสีสี
คลายปลากัดสีเดียว แตบริเวณรอบนอกก
ของครีบสวนตางๆ จะเปนขอบขาวโดยรอบบ
ของความยาวครีบทัง้ หมด โดยพิจารณาดูถงึ
ความคมชัด รอยตัดของสีทม่ี คี วามสม่ำเสมออ
จะตองไมนอ ยกวา 1 ใน 4 ของหาง กระโดง
ดง
ชายน้ำ หู ตะเกียบ เชน กรีนบัตเตอรฟลาย
คอปเปอรบัตเตอรฟลาย ฯลฯ
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3. ปลากัดสามสี
หมายถึง ปลากัดที่มีสีโดดเดน 3 สี บริเวณสวนลำตัวและครีบ ซึ่งมี
ดวยกันหลายโทนสี โดยแยกเปน 3 กลุมยอย คือ
3.1 ปลากัดสามสี สีตัด
หมายถึง ปลากัดทีม่ ลี ำตัว
สีหนึ่ง แตครีบจะมีสองสีตัดกัน เชน เรดดรากอนขอบสีตางๆ ยกเวนสีขาว
3.2 ปลากัดสามสี สีผสม
หมายถึง ปลากัดทีม่ ลี ำตัว
และครีบมี 3 สีผสมกัน โดยไมมีรอยตัด
ของสีดกู ลมกลืน เชน มัสตารด เรดคอปเปอร
ฯลฯ
3.3 ปลากัดสามสี ผีเสื้อ
หมายถึง ปลากัดที่คลาย
ปลากัดสองสีตดั แตปลายครีบทัง้ หมด จะมี
ขอบขาวโดยรอบ เชน เรดดรากอนขอบขาว
กรีนเรดดรากอนขอบขาว ฯลฯ

4. ปลากัดหลากสี
หมายถึง ปลากัดทีม่ รี ปู แบบ แถบสี และลวดลายทีห่ ลากหลาย ซึง่ ตองมี
ตั้งแต 2 สีขึ้นไป โดยแยกเปน 3 กลุมยอย คือ
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4.1 ปลากั ด หลากสี ลาย
หิ น อ อ น หมายถึ ง ปลากั ด ที่ มี สี ตั้ ง แต
2 แถบสีขึ้นไป ทั้งที่ลำตัวและ/หรือครีบ
เชน แฟนซี ฯลฯ
4.2 ปลากัดหลากสี ลายจุด
หมายถึ ง ปลากั ด ที่ มี ตั้ ง แต 2 สี ขึ้ น ไปป
เปนจุดสีเดนชัด ขึ้นบริเวณลำตัวและ/หรือ
ครีบ เชน สมจุดดำ ขาว-จุดแดง ฯลฯ
4.3 ปลากัดหลากสี ลายหััว
หมายถึ ง ปลากั ด ที่ มี ตั้ ง แต 2 สี ขึ้ น ไปป
แตจะมีสโี ดดเดนสวนทอนหัว หรือยาวไปถึง
ส วนกลางลำตั ว หรื อสีบ ริเวณบนหัวมีสีสี
ตัดกันอยางชัดเจน เชน ปลากัดมอนสเตอรร
ทักซิโด ตันโจ ฯลฯ
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ในการประกวดปลากัดสวยงาม คณะกรรมการจะทำการตัดสินความสวยงาม
และความสมบูรณของปลากัดสวยงามตามเกณฑมาตรฐานที่ตรงตามสายพันธุ
และประเภทของการประกวด ซึง่ ไดมาจากการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวด นักวิชาการ และผูเ กีย่ วของ เชน ผูเ พาะเลีย้ งและพัฒนาสายพันธุ
ปลากัดสวยงาม และ ผูสงปลาเขาประกวด ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1-3

• เกล็ดเล็กมีอยูทั้งตัว
เรียงเปนระเบียบ

เกล็ดและ • เกล็ดเล็กมีอยูทั้งตัว
รูปทรง
เรียงเปนระเบียบ

• มีความกวางยาว
• มีความกวางและยาว • มีความกวางและยาว
ไม
น
อ

ยกว
ไมนอยกวาความกวาง
ไม
น
อ

ยกว
า
ความกว
า
ง
า
ความกว
า
ง
ครีบหลัง
ของลำตัว ปลามีหนาม
ของลำตัวปลา
ของลำตัวปลา
(Dorsal
โดยรอบ ไดสัดสวน
ขอบเรียบ เมื่อกางครีบ ขอบเรียบ เมื่อกางครีบ
Fin)
กับครีบหางและครีบกน
ควรทับซอนกับครีบหาง ควรทับซอนกับครีบหาง

• เกล็ดเล็กมีอยูทั้งตัว
เรียงเปนระเบียบ

• หัวสั้น ปากเล็ก
มีขอบปากสมบูรณ
(มีลวดปาก) ตาตองใส
ไมใหญเกินไป ลำตัว
ไดรูปทรงตามสายพันธุ

• หัวสั้น ปากเล็ก
• หัวสั้น ปากเล็ก
มีขอบปากสมบูรณ
มีขอบปากสมบูรณ
หัวและ
(มีลวดปาก) ตาตองใส
(มีลวดปาก) ตาตองใส
ลำตัว
ไมใหญเกินไป ลำตัว
ไมใหญเกินไป ลำตัว
ไดรูปทรงตามสายพันธุ ไดรูปทรงตามสายพันธุ

ครีบสั้น หางเดี่ยว

ครีบสั้น หางมงกุฎ

ลักษณะ

ครีบสั้น
หางพระจันทรครึ่งดวง

ตารางที่ 1 ลักษณะเฉพาะของปลากัดสายพันธุตางๆ

• ฐานกระโดงควรเริม่ ตรงกับ
ฐานของครีบกนไปจรดโคนหาง
ความกวางไมนอยกวา
ความกวางของลำตัวปลา
เมื่อมองครีบหลังตองมี
ลักษณะเดียวกับครีบกน

• เกล็ดเล็กมีอยูทั้งตัว
เรียงเปนระเบียบ

• หัวสั้น ปากเล็ก
มีขอบปากสมบูรณ
(มีลวดปาก) ตาตองใส
ไมใหญเกินไป ลำตัว
ไดรูปทรงตามสายพันธุ

ครีบสั้น สองหาง (หางคู)
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• หางแบงเปน 2 แปนหาง
ชัดเจน ทั้งสองหางควรมี
ขนาดเทากัน ความกวางยาว
ของหางตองไมนอยกวา
ความกวางของลำตัวปลา

• ฐานครีบควรเริ่มจากรูกนจรด
โคนหาง ความกวางประมาณ
ความกวางของลำตัวปลา
• ครีบควรจะมีลักษณะ
เหมือนกับครีบหลัง

• โดยรอบหางตองมีหนาม
มีความยาวของหนาม
ไมเกิน 1 ใน 3
ของความยาวของหาง

• ฐานครีบควรเริ่มจาก
รูกนจรดโคนหาง
ความกวางประมาณ
ความกวางของ
ลำตัวปลา
• ขอบครีบมีหนาม
โดยรอบ สอดรับกับ
ครีบหลังและครีบหาง

• ความกวางยาว
ไมนอยกวาความกวาง
ลำตัวกานแรกและกาน
สุดทายตองตรง
ขอบหางเรียบ เมื่อกาง
ควรกางไดไมต่ำกวา
180 องศา กานหางแตก
อยางนอย 4 กานขึน้ ไป
ชองไฟตองแบงเสมอ
• ฐานครีบควรเริ่มจาก
รูกนจรดโคนหาง
ความกวางประมาณ
ความกวางของ
ลำตัวปลา
• ขอบครีบเรียบ
ปลายแหลมหรือมน
เล็กนอย

• ฐานครีบควรเริ่มจาก
รูกนจรดโคนหาง
ความกวางประมาณ
ครีบกน
ความกวางของ
(Anal Fin) ลำตัวปลา
• ขอบครีบเรียบ
ปลายแหลม

ครีบสั้น สองหาง (หางคู)

• กวางยาวไมนอยกวา
ความกวางลำตัวปลา
กานแรกและกาน
ครีบหาง
สุดทายตรงหรือโคง
(Caudal
เล็กนอย ขอบเรียบ
กานหางแตก 2 กาน
Fin)
เทานั้น เมื่อกางครีบ
หางตองทับซอนกับ
กระโดงและชายน้ำ

ครีบสั้น หางมงกุฎ

ครีบสั้น
หางพระจันทรครึ่งดวง

ครีบสั้น หางเดี่ยว

ลักษณะ
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ครีบสั้น หางเดี่ยว

ครีบสั้น
หางพระจันทรครึ่งดวง
ครีบสั้น หางมงกุฎ

การ
พองสู
และการ
วายน้ำ

• การวายน้ำตอง
สงางาม ปราดเปรียว
ไมตื่นตกใจงาย
ปลาควรพองสู
เมื่อเห็นปลาตัวอื่นๆ

• การวายน้ำตองสงางาม
ปราดเปรียว
ไมตื่นตกใจงาย
ปลาควรพองสู
เมื่อเห็นปลาตัวอื่นๆ

• การวายน้ำตองสงางาม
ปราดเปรียว
ไมตื่นตกใจงาย
ปลาควรพองสู
เมื่อเห็นปลาตัวอื่นๆ

• ตะเกียบตองเหยียดตรง • ตะเกียบตองเหยียดตรง • ตะเกียบตองเหยียดตรง
มีความยาวเหมาะสม
มีความยาวเหมาะสม
มีความยาวเหมาะสม
กับตัวปลา เหงือกตอง
กับตัวปลา เหงือกตอง
กับตัวปลา เหงือกตอง
ครีบอื่นๆ
ปดสนิททั้งสองขาง
ปดสนิททั้งสองขาง
ปดสนิททั้งสองขาง
เมื่อกางออกตองกางได เมื่อกางออกตองกางได
เมื่อกางออกตองกางได
ทั้งสองขาง
ทั้งสองขาง
ทั้งสองขาง

ลักษณะ

• การวายน้ำตองสงางาม
ปราดเปรียว
ไมตื่นตกใจงาย
ปลาควรพองสู
เมื่อเห็นปลาตัวอื่นๆ

• ตะเกียบตองเหยียดตรง
มีความยาวเหมาะสมกับตัวปลา
เหงือกตองปดสนิท ทัง้ สองขาง
เมื่อกางออกตองกางได
ทั้งสองขาง

ครีบสั้น สองหาง (หางคู)
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ครีบสั้น หางเดี่ยว

• สีเดี่ยวควรจะ
สม่ำเสมอทั้งตัวและ
ครีบ ปลา 2 สีตัดกัน
และ 3 สีตัดกัน
ควรแบงชัดเจน
สีลวดลายตองชัดเจน
สีและ
และสมดุลทัง้ 2 ขาง
ลวดลาย
ประเภทบัตเตอรฟลาย
ตองมีความกวางของ
แถบสีไมนอยกวา 1
ใน 4 ของความกวาง
หาง กระโดง ชายน้ำ

ลักษณะ
• สีเดีย่ วควรจะสม่ำเสมอ
ทัง้ ตัวและครีบ ปลา 2 สี
ตัดกัน และ 3 สีตัดกัน
ควรแบงชัดเจน
สีลวดลายตองชัดเจน
และสมดุลทั้ง 2 ขาง
ประเภทบัตเตอรฟลาย
ตองมีความกวางของ
แถบสีไมนอยกวา 1
ใน 4 ของความกวาง
หาง กระโดง ชายน้ำ

ครีบสั้น
หางพระจันทรครึ่งดวง
• สีเดี่ยวควรจะสม่ำเสมอ
ทัง้ ตัวและครีบ ปลา 2 สี
ตัดกัน และ 3 สีตัดกัน
ควรแบงชัดเจน
สีลวดลายตองชัดเจน
และสมดุลทั้ง 2 ขาง
ประเภทบัตเตอรฟลาย
ตองมีความกวางของ
แถบสีไมนอยกวา 1
ใน 4 ของความกวาง
หาง กระโดง ชายน้ำ

ครีบสั้น หางมงกุฎ
• สีเดี่ยวควรจะสม่ำเสมอทั้งตัว
และครีบ ปลา 2 สีตัดกัน และ
3 สีตัดกัน ควรแบงชัดเจน
สีลวดลายตองชัดเจนและ
สมดุลทั้ง 2 ขางประเภท
บัตเตอรฟลาย ตองมี
ความกวางของแถบสี
ไมนอยกวา 1 ใน 4
ของความกวาง หาง กระโดง
ชายน้ำ

ครีบสั้น สองหาง (หางคู)
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• ครีบหลังควร
• มีความกวางหัว
เริ่มตนจุดเดียว
ไมต่ำกวา
กับครีบกนจรด
ความกวางลำตัว
ปลาและความยาว โคนหางความกวาง
ประมาณ
เสมอโคนหาง
ความกวางลำตัว
• ขอบครีบมีหนาม
และตองเหมือน
โดยรอบสอดรับ
ครีบกน
กับครีบหาง
• มีความกวางยาว
ไมต่ำกวา
ความกวางของ
ลำตัวและ
ความยาวเสมอ
โคนหาง
• ขอบครีบควรมี
หนามโดยรอบ
รับกับครีบหาง

• มีความกวางหัว
ไมต่ำกวา
ความกวางลำตัว
ปลาและความยาว
เสมอโคนหาง
• ขอบครีบเรียบ

• มีความกวางยาว
ไมตำ่ กวาความกวาง
ของลำตัวและ
ครีบหลัง
ความยาวเสมอ
(Dorsal
โคนหาง
•
ขอบครีบเรียบ
Fin)

• เกล็ด มีทั่วลำตัว
เรียงเปนระเบียบ

• เกล็ด มีทั่วลำตัว
เรียงเปนระเบียบ

ครีบยาว สองหาง
(หางคู)

• เกล็ด มีทั่วลำตัว
เรียงเปนระเบียบ

ครีบยาว
หางพระอาทิตย

• เกล็ด มีทั่วลำตัว
เรียงเปนระเบียบ

ครีบยาว หางมงกุฎ

เกล็ดและ • เกล็ด มีทั่วลำตัว
รูปทรง
เรียงเปนระเบียบ

ครีบยาว หาง
พระจันทรครึ่งดวง
• หัวสั้น ปากเล็ก
• หัวสั้น ปากเล็ก
• หัวสั้น ปากเล็ก
มีขอบปากสมบูรณ
มีขอบปากสมบูรณ
มีขอบปากสมบูรณ
(มีลวดปาก) ตาใส
(มีลวดปาก) ตาใส
(มีลวดปาก) ตาใส
ไมใหญเกินไป
ไมใหญเกินไป
ไมใหญเกินไป
ลำตัวตองได
ลำตัวตองได
ลำตัวตองได
รูปทรงตาม
รูปทรงตาม
รูปทรงตาม
สายพันธุ
สายพันธุ
สายพันธุ

ครีบยาว หางเดี่ยว

• หัวสั้น ปากเล็ก
• หัวสั้น ปากเล็ก
มีขอบปากสมบูรณ
มีขอบปากสมบูรณ
(มีลวดปาก) ตาใส
(มีลวดปาก) ตาใส
หัวและ
ไมใหญเกินไป
ไมใหญเกินไป
ลำตัว
ลำตัวตองไดรูปทรง
ลำตัวตองไดรูปทรง
ตามสายพันธุ
ตามสายพันธุ

ลักษณะ
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ครีบยาว หางเดี่ยว

ครีบยาว หาง
พระจันทรครึ่งดวง
ครีบยาว หางมงกุฎ

ครีบยาว
หางพระอาทิตย

ครีบยาว สองหาง
(หางคู)

• หางยาวไมนอ ยกวา • กวางยาวไมนอ ยกวา • หางกวางยาว
• กวางยาว
• ครีบหางแบงเปน
ไมนอ ยกวาครึง่ หนึง่
ความยาวลำตัว
ไมนอยกวา 1 ใน
1 ใน 2 ของความยาว
2 แปนหางชัดเจน
ของความยาวลำตัว
และกวางไมนอยกวา ลำตัว เมื่อกางควร
2 ของความยาว
โดยแยกลึกถึง
ตองมีหนาม
ความกวางของ
ลำตัว เมื่อกางควร
กางไดไมนอยกวา
โคนหาง มีขนาด
โดยรอบ ความลึก
ลำตัว ขอบหางเรียบ
กางไดไมนอยกวา
180 องศา
เทากันทัง้ สองหาง
ครีบหาง
กานหางแตก 2 กาน • กานหางแตก
180 องศา
มีความกวางยาว
ของหนามตอง
(Caudal
เทานั้น
อยางนอย 4 กาน
ไมนอ ยกวา 1 ใน 2
ไมนอยกวา 1 ใน • กานหางแตกเทาไร
ก็ได ขอบหาง
ขอบหางเรียบ เมื่อ
ของความยาว
2 ของความยาว
Fin)
ตองมีหนาม
กางตองทับซอนกับ
ลำตัว
หาง ชอหนาม
โดยรอบ ความลึก
ครีบหลังและครีบกน
คลายมงกุฎ
ของหางตองไมเกิน
ชองไฟของหางควร
ชองไฟแบงเสมอ
แบงเทากัน
ทุกชอง
1 ใน 3 ของ
ความยาวหาง

ลักษณะ
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ครีบยาว หางเดี่ยว

ครีบยาว หาง
พระจันทรครึ่งดวง
ครีบยาว หางมงกุฎ

ครีบยาว สองหาง
(หางคู)

• กวางยาว
• ควรมีลักษณะ
ไมนอยกวา
เดียวกับครีบหลัง
ความกวางของ
ลำตัวปลา เมื่อ
ปลากางครีบ
ควรสอดรับกับ
ครีบหางเปนวงกลม
ครีบกนไมควรยาว
เกินครีบหางถือวาดี

ครีบยาว
หางพระอาทิตย

• ตะเกียบตอง
• ตะเกียบตอง
• ตะเกียบตอง
• ตะเกียบตอง
• ตะเกียบตอง
เหยียดตรง
เหยียดตรง
เหยียดตรง
เหยียดตรง
เหยียดตรง
มีความยาว
มีความยาว
มีความยาวเหมาะสม มีความยาวเหมาะสม
มีความยาว
เหมาะสมกับ
กับตัวปลา
เหมาะสมกับ
กับตัวปลา
เหมาะสมกับ
ตัวปลา เหงือก
เหงือกตองปดสนิท
ตัวปลา เหงือก
ตัวปลา เหงือก
ครีบอื่นๆ เหงือกตองปดสนิท
ตองปดสนิท
ตองปดสนิท
ทั้งสองขาง
ตองปดสนิท
ทั้งสองขาง
ทั้งสองขาง เมื่อ
ทั้งสองขาง เมื่อ
เมือ่ กางออกตองกาง
ทั้งสองขาง เมื่อ
เมือ่ กางออกตองกาง
กางออกตองกางได กางออกตองกางได กางออกตองกางได
ไดทั้งสองขาง
ไดทั้งสองขาง
ทั้งสองขาง
ทั้งสองขาง
ทั้งสองขาง

• กวางยาวไมนอ ยกวา • ควรเริ่มจากรูกน
• ฐานครีบเริ่มจาก
ความกวางของ
รูกนจรดโคนหาง
ความกวาง
ลำตัวปลา เมื่อปลา
ครีบกวางไมนอ ยกวา
ไมนอยกวา
กางครีบควรสอดรับ
ความกวางลำตัว
ความกวาง
ครีบกน
ขอบเรียบ
ลำตัวปลา ขอบ
กับครีบหางเปน
(Anal Fin)
มีหนามโดยรอบ
วงกลม ครีบกน
รับกับครีบหาง
ไมควรยาวเกิน
ครีบหางถือวาดี

ลักษณะ
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ครีบยาว หาง
พระจันทรครึ่งดวง
ครีบยาว หางมงกุฎ

ครีบยาว
หางพระอาทิตย

ครีบยาว สองหาง
(หางคู)

• การวายน้ำตอง
• การวายน้ำ
• การวายน้ำตอง
• การวายน้ำ
• การวายน้ำ
สงางาม ปราดเปรียว
ตองสงางาม
สงางาม ปราดเปรียว
ตองสงางาม
ตองสงางาม
ไมตื่นตกใจงาย
ปราดเปรียว
ไมตื่นตกใจงาย
ปราดเปรียว
ปราดเปรียว
ไมตื่นตกใจงาย
ปลาควรพองสู
ไมตื่นตกใจงาย
ไมตื่นตกใจงาย
ปลาควรพองสู
เมือ่ เห็นปลาตัวอืน่ ๆ เมื่อเห็นปลาตัวอื่นๆ ปลาควรพองสู
ปลาควรพองสู
ปลาควรพองสูเ มือ่
เมือ่ เห็นปลาตัวอืน่ ๆ เมือ่ เห็นปลาตัวอืน่ ๆ เห็นปลาตัวอื่นๆ

ครีบยาว หางเดี่ยว

• สีเดี่ยวควรจะ
• สีเดี่ยวควรจะ
• สีเดี่ยวควรจะ
• สีเดี่ยวควรจะ
• สีเดี่ยวควรจะ
สม่ำเสมอทั้งตัวและ
สม่ำเสมอทัง้ ตัวและ สม่ำเสมอทัง้ ตัวและ สม่ำเสมอทั้งตัว
สม่ำเสมอทั้งตัวและ
ครีบ ปลา 2 สีตัดกัน ครีบ ปลา 2 สีตัดกัน ครีบ ปลา 2 สีตดั กัน ครีบ ปลา 2 สีตดั กัน และครีบ ปลา 2 สี
และ 3 สีตดั กัน ควร
และ 3 สี ตัดกัน
และ 3 สีตัดกัน ควร
และ 3 สีตดั กัน
ตัดกัน และ 3 สี
ควรแบงชัดเจน
แบงชัดเจน สีลวดลาย แบงชัดเจน สีลวดลาย ควรแบงชัดเจน
ตัดกัน ควรแบง
ตองชัดเจนและ
สีลวดลายตอง
ตองชัดเจนและ
สีลวดลายตอง
ชัดเจน สีลวดลาย
สมดุลทั้ง 2 ขาง
ชัดเจนและสมดุล
สมดุลทั้ง 2 ขาง
ชัดเจนและสมดุล
ตองชัดเจนและ
สีและ
ประเภทบัตเตอรทั้ง 2 ขางประเภท
ประเภทบัตเตอรทั้ง 2 ขางประเภท
สมดุลทั้ง 2 ขาง
ลวดลาย
ฟลาย ตองมี
บัตเตอรฟลาย
บัตเตอรฟลาย
ฟลาย ตองมี
ประเภทบัตเตอรความกวางของแถบสี ความกวางของแถบสี ตองมีความกวาง
ตองมีความกวาง
ฟลาย ตองมี
ไมนอยกวา 1 ใน 4
ของแถบสีไมนอย
ไมนอยกวา 1 ใน 4
ของแถบสีไมนอย
ความกวางของ
ของความกวาง หาง
กวา 1 ใน 4 ของ
กวา 1 ใน 4 ของ
แถบสีไมนอยกวา
ของความกวาง หาง
กระโดง ชายน้ำ
ความกวาง หาง
ความกวาง หาง
1 ใน 4 ของ
กระโดง ชายน้ำ
กระโดง ชายน้ำ
กระโดง ชายน้ำ
ความกวาง หาง
กระโดง ชายน้ำ

การ
พองสู
และการ
วายน้ำ

ลักษณะ
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ตารางที่ 2 คะแนนสำหรับปลากัดครีบสั้น
ลักษณะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หัวและตา
ลำตัวและเกล็ด
ครีบหลัง (กระโดง)
ครีบหาง (หาง)
ครีบกน (ชายน้ำ)
ครีบอืน่ ๆ ครีบหู (หู) ครีบทอง (ตะเกียบ)
แผนปดเหงือก (เหงือก)
7. สี และลวดลาย
8. การทรงตัว และการวายน้ำ
9. การพองสู
10. ภาพรวม
คะแนนรวม

ครีบสั้น
หางเดี่ยว/
หางพระจันทร
ครึ่งดวง
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
20 คะแนน
5 คะแนน

ครีบสั้น
หางมงกุฎ/
สองหาง
5 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
15 คะแนน
10 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

20 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
25 คะแนน
100 คะแนน

20 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน
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ตารางที่ 3 คะแนนสำหรับปลากัดครีบยาว
ลักษณะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หัวและตา
ลำตัวและเกล็ด
ครีบหลัง (กระโดง)
ครีบหาง (หาง)
ครีบกน (ชายน้ำ)
ครีบอื่นๆ ครีบหู (หู) ครีบทอง
(ตะเกียบ) แผนปดเหงือก (เหงือก)
7. สี และลวดลาย
8. การทรงตัว และการวายน้ำ
9. การพองสู
10. ภาพรวม
คะแนนรวม

ครีบยาว
หางเดี่ยว/หางมงกุฎ/
หางพระจันทรครึ่งดวง/
หางพระอาทิตยครึ่งดวง/สองหาง
5 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
15 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
20 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

ÃÇÁÀÒ¾»ÅÒ¡Ñ´ÊÇÂ§ÒÁ
ã¹»ÃÐà·Èä·Â

1 »ÅÒ¡Ñ´¤ÃÕºÊÑé¹

ËÒ§à´ÕèÂÇ-ÊÕà´ÕÂÇ

ËÒ§¤Ù‹-ÊÕà´ÕÂÇ

ËÒ§¤Ù‹-ÊÍ§ÊÕ
(Bicolor)
ËÒ§à´ÕèÂÇ-ÊÍ§ÊÕ
§ÊÕ
(Bicolor)

ËÒ§¤Ù‹-ËÅÒ¡ÊÕ
(Multicolor)
ËÒ§à´ÕèÂÇ-ËÅÒ¡ÊÕ
ËÒ§à´ÕèÂÇ
ËÒ§¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã¤ÃÖè§´Ç§-ÊÍ§ÊÕ
(Bicolor)

ËÒ§à´ÕèÂÇ-ÊÍ§ÊÕ
(Red-Dragon)

ËÒ§à´ÕèÂÇ
ËÒ§¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã¤ÃÖè§´Ç§-ÊÕà´ÕÂÇ

ËÒ§à´ÕèÂÇ
ËÒ§¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã¤ÃÖè§´Ç§-ËÅÒ¡ÊÕ
(Multicolor)
ËÒ§à´ÕèÂÇ-ÊÍ§ÊÕ
(Butterfly)

2 »ÅÒ¡Ñ´¤ÃÕºÂÒÇ

ËÒ§¤Ù‹-ËÅÒ¡ÊÕ
(Multicolor)

ËÒ§à´ÕèÂÇ-ÊÕà´ÕÂÇ

ËÒ§¤Ù‹-ÊÕà´ÕÂÇ

ËÒ§¤Ù‹-ÊÍ§ÊÕ
(Bicolor)
Ç ÊÍ§§ÊÕ
§Ê
ËÒ§à´ÕèÂÇ-ÊÍ§ÊÕ
(Butterfly)

ËÒ§à´ÕèÂÇ-ËÅÒ¡ÊÕ
(Multicolor)

ËÒ§¤Ù‹-ÊÍ§ÊÕ
(Butterfly)
ËÒ§¤Ù‹-ÊÍ§ÊÕ
(Red-dragon)

ËÒ§Á§¡Ø¡Ø®-ÊÕÊà´ÂÇ
à´ÕÂÇ

ËÒ§Á§¡Ø®-ÊÍ§ÊÕ
(Bicolor)
lor)

ËÒ§Á§¡Ø®-ËÅÒ¡ÊÕ
(Multicolor)

ËÒ§¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã¤ÃÖè§´Ç§-ËÅÒÂÊÕ
(Multicolor)

ËÒ§¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã¤ÃÖè§´Ç§-ÊÍ§ÊÕ
(Bicolor)

ËÒ§¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã¤ÃÖè§´Ç§-ÊÕà´ÕÂÇ

»ÅÒ¡Ñ´ËÒ§ÅÒÂ¼ÕàÊ×éÍ
(Butterfly)

3 »ÅÒ¡Ñ´»†Ò
»ÅÒ¡Ñ´»†Ò¢Í§ä·Â
¡ÅØ
¡ ‹ÁØ ¡‹ÍËÇÍ´ (Bubble nester)
»ÅÒ¡Ñ´»†ÒÀÒ¤¡ÅÒ§/ÀÒ¤àË¹×Í
Betta splendens Regan, 1910

»ÅÒ¡Ñ´»†ÒÀÒ¤ãμŒ
Betta imbellis Ladiges, 1975

»ÅÒ¡Ñ´ÀÒ¤ÍÕÊÒ¹
Betta smaragdina Ladiges, 1972

»ÅÒ¡Ñ
ÅÒ¡Ñ´»†ÒÁËÒªÑÂ
Betta sp. Mahachai
ahacha

»ÅÒ¡Ñ´»†Ò¢Í§ä·Â
¡ÅØ‹ÁÍÁä¢‹ (Mouth Brooder)
»ÅÒ¡Ñ´ÍÁä¢‹ÀÒ¤ãμŒ
Betta ferox Schindler & Schmidt 2006

»ÅÒ¡Ñ´¹éÓá´§ »ÅÒ¡Ñ´ªŒÒ§
Betta pi Tan, 1998

»ÅÒ¡Ñ´ÍÁä¢‹ÀÒ¤μÐÇÑ¹ÍÍ¡
Betta prima Kottelat, 1994
»ÅÒ¡Ñ´ÍÁä¢‹ÀÒ¤ãμŒ
Betta pallida Schindler & Schmidt 20044
»ÅÒ¡Ñ´ÍÁä¢‹¡ÃÐºÕè
Betta simplex Kottelat, 1994

»ÅÒ¡Ñ´ÍÁä¢‹ÀÒ¤ãμŒ
Betta apollon Schindler & Schmidt 2006
ÀÒ¾¨Ò¡
¹¹· ¼Ò¹ÔμÇ§È
aqua44.actifforum.com
site.clearwateraquatics.biz
siamensis.org
betta.ketviet.com

