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ตารางการประกวด (Fish Contest Schedules)
ปลากัดสวยงาม 8 รุน่ (8 Classes of Bettas) กาหนดการ (Date)
1. ปลากัดครีบสั้นหางพระจันทร์ครึ่งดวงกลุ่มสีเดียว
(Short-tail half-moon Pla Kad; HMPK opens for
one complete solid colour for all colours.)
2. ปลากัดครีบสั้นหางพระจันทร์ครึ่งดวง กลุ่ม 2 สี, 3 สี
และสีลวดลาย
(Short-tail half-moon Pla Kad; HMPK opens for
Bi-colour and Tri-colour patterns and Tracery
colour patterns.)
3. ปลากัดครีบยาวหางพระจันทร์ครึ่งดวงกลุ่มสีเดียว
(Long-tail half-moon; HM opens for one
complete solid colour for all colours.)
4. ปลากัดครีบยาวหางพระจันทร์ครึ่งดวง กลุ่ม 2 สี. 3 สี
และสีลวดลาย
(Long-tail half-moon; HM opens for Bi-colour
and Tri-colour patterns and Tracery colour
patterns.)
5. ปลากัดหางมงกุฎ
(Long Crown tail; CT opens for all solid colour
Bi-colour and Tri-colour patterns and Tracery
colour patterns.)
6. ปลากัดครีบยาวหางคู่ รวมทุกประเภทสี
(Long Double-tail; DT opens for all solid colour
Bi-colour and Tri-colour patterns and Tracery
colour patterns.)
7. คู่สร้าง-คู่สม ปลากัดหางภู่กันจีน
(Best matching of Veil-tail; VT Bettas breeding
pair for all colour patterns.)
8. คู่สร้าง-คู่สม ทุกประเภทไม่รวมหางภู่กันจีน
(Betta Breeder opens for best matching of
variety fancy Bettas breeding pair of short-tail
and long-tail for all colour patterns.)

2|Page

รางวัล (Award)

23 พ.ค. 61 ส่งปลา
1. รางวัลถ้วยพระราขทาน 3 รางวัล
(Benched in Date)
(3 Grand Champion Trophy)
24 พ.ค. 61 ตัดสิน
• ปลากัดหางสั้น (Short-tail)
(Judging Date)
• ปลากัดหางยาว (Long-tail)
25 พ.ค. 61 พิธีเปิด และ
• คู่สร้าง-คู่สม ปลากัดหาง
รับถ้วยรางวั
ภู่กันจีน (Best Match VT)
(Opening Ceremony and 2. ถ้วยพร้อมเงินรางวัลที่ 1 2 และ 3
presenting awards Date)
ทุกรุ่น เป็นเงิน 3,000 2.000 และ
1.000 บาท ตามลาดับ และสงวน
สิทธิ์งดถ้วยรางวัลที่ 1 กรณีได้รับ
รางวัลถ้วยพระราขทาน
(Awards for all classes of 1st,
2nd and 3rd prizes is Trophy
plus 3,000 2,000 and 1,000
gradually. Noted that 1st
trophy shall be skip in case of
winning for Grand Champion
Trophy.)

ปลากัดป่า 6 รุ่น (6 Classes of Wild Bettas) กาหนดการ (Date)
1. ปลากัดพื้นบ้านภาคกลาง
(Native Siamese Fighting Fish; Betta splendens)
2. ปลากัดพื้นบ้านมหาชัย
(Wild Betta Mahachaiensis; B. mahachaiensis)
3. ปลากัดพื้นบ้านภาคตะวันออก
(Wild Betta Siamorientalis; B. siamorientalis)
4. ปลากัดพื้นบ้านภาคใต้
(Crescent Betta: B. imbellis)
5. ปลากัดพื้นบ้านภาคอีสาน
(Emerald/Blue Betta: B. smaragdina)
6. ปลากัดพื้นบ้านภาคอีสานหางลาย
(Wild Betta Guitar; Betta spp.)

ปลาหางนกยูง 8 รุ่น (8 Classes of Guppy)
1. ทักซิโด้
(Tuxedo Solid and pattern)
2. กลาส
(Grass)
3. สเนคสกิน/เลส
(Snake Skin)
4. โซลิคคัลเลอร์
(Solid colour)
5. อัลบีโน่
(Albino plain for Solid and Pattern)
6. อัลบีโน่ ฟูลเรด
(Albino Full Red)
7. สายพันธุ์อิสระหางใหญ่
(Open Big Tail; AOC, Other strain of big tail that
doesn’t belong to class above.)
8. สายพันธุ์อิสระหางเล็ก
(Open Big Tail; AOC, Other strain of small tail
that doesn’t belong to class above.)
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รางวัล (Award)

23 พ.ค. 61 ส่งปลา
1. รางวัลถ้วยพระราขทาน 1 รางวัล
(Benched in Date)
(1 Grand Champion Trophy)
24 พ.ค. 61 ตัดสิน
2. ถ้วยพร้อมเงินรางวัลที่ 1 2 และ 3
(Judging Date)
ทุกรุ่น เป็นเงิน 3,000 2.000 และ
25 พ.ค. 61 พิธีเปิด และ
1.000 บาท ตามลาดับ และสงวน
รับถ้วยรางวั
สิทธิ์งดถ้วยรางวัลที่ 1 กรณีได้รับ
(Opening Ceremony and
รางวัลถ้วย
presenting awards Date)
พระราขทาน
(Awards for all classes of 1st,
2nd and 3rd prizes is Trophy
plus 3,000 2,000 and 1,000
gradually. Noted that 1st
trophy shall be skip in case of
winning for Grand Champion
Trophy.)

กาหนดการ (Date)

รางวัล (Award)

23 พ.ค. 61 ส่งปลา
1. รางวัลถ้วยพระราขทาน 1 รางวัล
(Benched in Date)
(1 Grand Champion Trophy)
24 พ.ค. 61 ตัดสิน
2. ถ้วยพร้อมเงินรางวัลที่ 1 2 และ 3
(Judging Date)
ทุกรุ่น เป็นเงิน 3,000 2.000 และ
25 พ.ค. 61 พิธีเปิด และ
1.000 บาท ตามลาดับ และสงวน
รับถ้วยรางวั
สิทธิ์งดถ้วยรางวัลที่ 1 กรณีได้รับ
(Opening Ceremony and
รางวัลถ้วย
presenting awards Date)
พระราขทาน
(Awards for all classes of 1st,
2nd and 3rd prizes is Trophy
plus 3,000 2,000 and 1,000
gradually. Noted that 1st
trophy shall be skip in case of
winning for Grand Champion
Trophy.)

ปลาหมอคลอสบรีส 6 รุน่ (6 Classes of

กาหนดการ (Date)

รางวัล (Award)

Flowerhorn)
1. ฟลาวเวอร์ฮอร์น ขนาดไม่เกิน 6 นิ้ว
(Flowerhorn; Class size less than 6 inches in
length.)
2. ฟลาวเวอร์ฮอร์น ขนาด 6-8 นิ้ว
(Flowerhorn: Class size 6-8 inches in length.)
3. ฟลาวเวอร์ฮอร์น ขนาด 8 นิ้ว ขึ้นไป
(Flowerhorn; Class size more than 8 inches in
length.)
4. ปลาหมอครอสบรีส ตัวสั้น ขนาด 3 นิ้ว ขึ้นไป
(Crossbreed Flowerhorn; Class size more than 3
inches in length.)
5. ปลาหมอครอสบรีสรวมทุกสายพันธุ์ ขนาดไม่เกิน 5 นิ้ว
(Crossbreed Flowerhorn class size less than 5
inches in length.)
6. ปลาหมอครอสบรีส รวมทุกสายพันธุ์ ขนาด 5 นิ้ว ขึ้นไป
(Crossbreed Flowerhorn class size more than 5
inches in length.)

จัดตู้พรรณไม้นา 1 รุ่น (Act for Aquascape)
ประชาชนทั่วไป
(Open for all.)
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23 พ.ค. 61 ส่งปลา
1. รางวัลถ้วยพระราขทาน 1 รางวัล
(Benched in Date)
(1 Grand Champion Trophy)
24 พ.ค. 61 ตัดสิน
2. ถ้วยพร้อมเงินรางวัลที่ 1 2 และ 3
(Judging Date)
ทุกรุ่น เป็นเงิน 3,000 2.000 และ
25 พ.ค. 61 พิธีเปิด และ
1.000 บาท ตามลาดับ และสงวน
รับถ้วยรางวั
สิทธิ์งดถ้วยรางวัลที่ 1 กรณีได้รับ
(Opening Ceremony and
รางวัลถ้วย
presenting awards Date)
พระราขทาน
(Awards for all classes of 1st,
2nd and 3rd prizes is Trophy
plus 3,000 2,000 and 1,000
gradually. Noted that 1st
trophy shall be skip in case of
winning for Grand Champion
Trophy.)

กาหนดการ (Date)

รางวัล (Award)

23 พ.ค. 61 ส่งตู้ประกวด 1. รางวัลถ้วยพระราขทาน 1 รางวัล
(Benched in Date)
พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
24 พ.ค. 61 ตัดสิน
(1 Grand Champion Trophy
(Judging Date)
together with 3,000 บาท)
25 พ.ค. 61 พิธีเปิด และ 2. ถ้วยพร้อมเงินรางวัลที่ 2 และ 3
รับถ้วยรางวั
2.000 และ 1.000 บาท
(Opening Ceremony and
ตามลาดับ
presenting awards Date)
(Awards for 2nd and 3rd prizes
are Trophy plus 2,000 and
1,000 gradually.)

ภาพถ่ายปลากัด 1 รุ่น (Fish Photo Contest)
ประชาชนทั่วไป สาหรับภาพถ่ายปลากัดไม่จากัดชนิด และ
ภายใต้ กรอบแนวคิดของงาน “ปลากัดสยาม งดงาม
เริวร่า ในวารี”
(Open for all.)

กาหนดการ (Date)

รางวัล (Award)

1-15 พ.ค.61 ส่งภาพปลา 1. รางวัลถ้วยพระราขทาน 1 รางวัล
(Period for Entry)
พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
19 พ.ค. 61 ตัดสิน
(1 Grand Champion Trophy
(Judging Date)
together with 3,000 บาท)
25 พ.ค. 61 พิธีเปิด และ 2. ถ้วยพร้อมเงินรางวัลที่ 2 และ 3
รับถ้วยรางวัล 2.000 และ 1.000 บาท
(Opening Ceremony and
ตามลาดับ
presenting awards Date)
(Awards for 2nd and 3rd prizes
are Trophy plus 2,000 and
1,000 gradually.)

ตารางการแข่งขัน (Competition Schedule)
จัดตู้พรรณไม้นา 1 รุ่น (Act for Aquascape)
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
(Student in secondary school level)
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กาหนดการ (Date)
26 พ.ค. 61 แข่งขันและ
ตัดสิน
(Complete Acting and
judging in Date)

รางวัล (Award)
รางวัลที่ 1 2 3 และ ชมเชย
• รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000
บาท พร้อมใบประกาศ
• รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000
บาท พร้อมใบประกาศ
• รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000
บาท พร้อมใบประกาศ
• รางวัลชมเชย จานวน 2 รางวัล
เงินรางวัล 200 บาท พร้อมใบ
ประกาศ
(Awards for 1st 2nd 3rd and honor
prizes are 2,000 1,500 1,000
and 500 Baht gradually together
with certificates.)

ตารางการนาเสนอและเสวนา (Presentation and Seminar)
วันที่ (Date) ช่วงเวลา (Time)
24 พ.ค. 61

14.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
17.00 – 18.00 น.

25 พ.ค. 61

13.00 – 16.00 น.

26 พ.ค. 61

14.00 – 15.00 น.
15.30 – 16.30 น.
17.00 – 18.00 น.

27 พ.ค. 61

14.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
17.00 – 18.00 น.
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ผู้นาเสนอ/ผู้เข้าร่วม (Presenter/Participants)
1. คาแนะนาการปฏิบัติง่ายๆ ผู้สนใจเลี้ยงปลาสวยงาม โดย คุณอรุณี รอดลอย
และคณะจากกลุ่มวิจัยสัตว์น้าสวยงามและพรรณไม่น้า กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด กรมประมง
(Tips for Ornamental Fish Rearing by representative from DOF)
2. คาแนะนาการปฏิบัติง่ายๆ ผู้สนใจเลี้ยงปลากัดป่า และเตรียมปลาเข้าประกวด
โดยผู้แทนจากชมรมปลากัดป่า
(Tips for Wild Betta rearing and prepare them for contest)
3. ปลาหางนกยูง งานอดิเรกผู้ชมชอบเลี้ยงปลาทั่วโลก โดยชมรมปลาหางนกยูง
แห่งประเทศไทย และคณะ
(Guppy, one of world class fish hobby by TGFA representative and
partners)
พิธีเปิด และมอบรางวัล
(Opening ceremony and Presenting awards)
1. ถ่ายรูปยังไง ให้เป็นเมืออาชีพ และคาแนะนาง่าย ๆ นักถ่ายภาพมือใหม่ โดย
อาจารย์สืบสกุล ศรัณพฤฒิ มหาวิทยาลยศิลปกร
(Tips on shooting photo)
2. ไม่ยากกับการถ่ายรูปปลา กล้องมือถือก้อใช้ถ่ายรูปปลาได้สวย โดย
คุณเอก นครปฐม จากนครปฐมโมเดล
(Taking Fish Photo by Smart Phone like profession photographer)
3. หลักการง่าย ๆ จัดตู้และดูแลพรรณไม้น้าให้สวย โดย ผู้แทนชมรมพรรณไม่น้า
(Tips for Aquascape and decorate fish tank)
1. มาตรฐานปลาหางนกยูงของยุโรป โดย ผู้แทนจาก IKGH
(Guppy European Standard by representative from IKGH)
2. การพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดยักษ์ และตลาด โดย ลุงแดง
(Giant Bettas, the special improving strain and its international market)
3. ถ่ายภาพปลาเล่น ถ่ายภาพปลาเป็นอาชีพ โดยคุณเอก นครปฐม
จากนครปฐมโมเดล
(How can we take and make business of our Fish Photo?)

วันที่ (Date) ช่วงเวลา (Time)
28 พ.ค. 61

14.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
17.00 – 18.00 น.

ผู้นาเสนอ/ผู้เข้าร่วม (Presenter/Participants)
1. จาเป็นหรือไม่ที่ปลาสวยงามต้องมีมาตรฐาน โดย คุณอรุณี รอดลอย และคณะ
จากกลุ่มวิจัยสัตว์น้าสวยงามและพรรณไม่น้า กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืด กรมประมง
(The need for ornamental Fish standard by representative from DOF)
2. คาแนะนาการปฏิบัติง่ายๆ การจัดการสุขภาพสัตว์น้าสวยงาม โดย ผู้แทนจาก
กองสุขภาพสัตว์น้า กรมประมง
(Ornamental Fish Clinical)
3. การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจปลาสวยงาม โดย สานักงานประมงจังหวัดนครปฐม
(Promoting Ornamental Fish Business and Market linkage)

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการปรับปเลี่ยนตามความเหมาะสม และจะแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและภายในงาน

7|Page

