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 ตามท่ีประเทศไทยมีนโยบายประเทศไทย 4.0  
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆออกสู่ตลาด 
 ปลากัดไทยเป็นสินค้าเกษตรมีแนวโน้มการเติบโต
ของตลาดปลากัดไทยท่ีมีการส่งออกไปท่ัวโลก และเป็นท่ีรู้จัก
จากปรากฏการณ์ภาพถ่ายปลากัดสู่การประชาสัมพันธ์ 
ท่ัวโลก แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรปลากัดสู่การเป็นสัตว์น ้า
ประจ้าชาติไทยมีหลากหลายมิติซึ่งเป็นข้อมูลท่ีน้ามาศึกษา
โดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ส่วน 
 การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดต่อยอดเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ปลากัด ด้าเนินการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูล
จากประเทศท่ีมีการน้า โคอาล่า  จิง โจ้แดง ปลาโค่ย  
หมีแพนด้า และนกกวีี เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการสร้าง
ศักยภาพของการเป็นอัตลักษณ์ของประเทศนั นๆ แนวคิดท่ีมี
การน้ามาสคอตหมีคุมะมงเพื่อต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
จากนั นน้ามาวิเคราะห์ศักยภาพของปลากัดกับแนวคิด 
ต่อยอดเพิ่มมูลค่าการศึกษาโดยเฉพาะปรากฏการณ์ภาพถ่าย
ปลากัดสู่การประชาสัมพันธ์ท่ัวโลกผ่าน ภาพปลากัดไทยบน 
 
 

iPhone 6s และ iPhone 6s plus สื่อสิ่งพิมพ์ทั่วโลก 
นิตยสารแฟช่ันออนไลน์ระดับโลกผ่าน Shutterstock และ 
สู่เครื่องส้าอางศรจีันทร ์
 การศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าปลากัดไทยด้วย
วิธีการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (1) จากการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญด้านการสร้างแบรนดแ์ละการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
สินค้า (2) รวมถึงเกษตรกร ได้แนวแนวคิดต่อยอดเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ปลากัด ในการยกระดับสู่การเป็นอัตลักษณ์ของ
ประเทศไทย จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้าง 
แบรนด์ สรุปได้  5 ประเด็นหลักคือ 1) ศิลปะต้องหา 
จิตวิญญาณ 2) การสร้างแบรนด์ต้องเป็นมีความเป็นไทย  
3) การสร้างกลยุทธ์ ต้องท้าให้ถึงทุกหน่วยงานส่วนของ
วัฒนธรรม 4) ต้องกลับไปที่ชุมชน 5) และในเรื่องความคิด
สร้างสรรค์ต้องเป็นภาพจ้าที่ดีต้องง่าย  
 การศึกษาเพื่อน้ามาเป็นแนวทางการด้าเนินงาน 
กลยุทธ์และแผนการด้าเนินงาน ความส้าเร็จของการขับเคลื่อน
การพัฒนาทรัพยากรปลากัดสู่การเป็นสัตว์น ้าประจ้าชาติไทย 
ต้องเป็นระบบ National Campaign คือแนวทางคาดหวังผล
ระดับชาติ ต้องสร้างความเคลื่อนไหวระดับชาติภายใต้
นโยบายสานพลังประชารัฐ ประกอบด้วย รัฐบาล ธุรกิจ
เอกชนรายใหญ่ ธุรกิจเอกชนรายย่อย และบุคคลและชุมชน  
 งานวิจัยครั งนี จึงเป็นการรวบรวม วิเคราะห์ และ
สร้างกลยุทธ์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าไปใช้ ก่อให้เกิด
การบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาทรัพยากรปลากัดสู ่
การเป็นสัตว์น ้าประจ้าชาตไิทย จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศทั งระบบทั งภาคเกษตรกร ภาคธุรกิจขนาดเล็ก และ
ภาคธุรกิจขนาดใหญ ่
 

บทคัดย่อ 
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 Referring to a new economic model called “Thailand 4.0”, the Thai government set up this 
policy as an attempt to create a value-based economy that is driven by innovation.  Siamese fighting 
fish, a famous native ornamental fish, is one of the significant agricultural commodities that have a 
potential for growth in the overseas export market due to its fantastic images which becoming popular 
worldwide.  The concepts of “development of Siamese fighting fish to be honored as the National fish” 
were provided with multiple dimensions.  Methodology of this study can be categorized into 3 items as 
follows; 
 Data collection and value added products approach.  It was conducted by collecting information 
from various sources on how the animals are selected and honored as the national animals, such as, 
Koala, Red Kangaroo, Koi (Japanese fancy carp), Panda, and Kiwi Bird, to create innovative products as 
country’s identity, as well as collecting information on creation of “Kumamong”, the mascot of city using 
for increasing value-added products.  Then, the potential on adding value of Siamese fighting fish was 
analyzed based on collected information, as well as its popular which has been shown to the world 
through the high-resolution screen of the iPhone 6s and iPhone 6s Plus, global social media, 
“Shutterstock”, the online fashion magazine, and cosmetic products of Srichand Co., Ltd, which are 
made from Siamese fighting fish image. 
 Added value products approach by using creative economy method: the information was 
collected by interviewing (1) the experts on brand image and added value products, and (2) the fish 
farmers, resulted in obtaining the constructive concepts for creation of added value products as 
country’s identity.  Based on the experts’ interview, it was concluded that build of brand images should 
consider following key issues: 1) spiritual arts; 2) banding based on identity of Thai cultural; 3) strategies 
driving involvement of relevant agencies; 4) returning to traditional community; and 5) creation of clearly 
and simply image.  
 The results obtained from this study were used for developing strategic implementation 
approach and its work plan. It was recommended that in order to achieve its goals, promotion of 
Siamese fighting fish to honor as the Thai National fish, should be driven through National Campaign 
System.  In addition, it is necessary to implement activities following civil state policy, which involvement 
of the government, large and small-scales private enterprises, personnel, and communities are needed. 
 This research includes collecting and analyzing data and to a continuing build up and 
modification in strategy, as needed.  This dynamic approach also aims at the integration of the relevant 
authorities in order to develop of Siamese fighting fish (Betta splendens) to Thai national aquatic animal 
agenda. This will generate national revenue and increased income for the small and the large scale 
Siamese fighting fish farmers. 

 
 

Abstract 



บทน ำ 
ประเทศไทยมีพื นท่ีเพียงร้อยละ 0.3 ของแผ่นดินบน

โลกแต่กลับมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก การพัฒนา
เศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
โดยการน้าทรัพยากรความหลากหลายในชุมชนมาสร้าง
เศรษฐกิจ ใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินและชุมชน 
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนเป็นอีกแนวคิดท่ีสร้าง
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนได้เป็นอย่างดี  

การจัดการทรัพยากรสัตว์น ้าก็เช่นกัน จ้าเป็นต้องศึกษา
แนวทางการพัฒนาการประมงถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพื่อให้มีผลผลิตยังคงสมบูรณ์และมีก้าลังผลิตอย่างยั่งยืน 
เกษตรกรไทยต้องหลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผัน
ตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิตมาเป็นผู้ประกอบการทาง
การเกษตรสมัยใหม่ มีการบริหารจัดการท่ีดี มีต้นทุนการผลิต
ต้่า สามารถเพิ่มมูลค่าจากสินค้าเกษตร 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีสามารถผลิตปลาสวยงามท่ี
เป็นท่ีต้องการของตลาดโลกอยู่หลายชนิด ปลาสวยงามท่ีมี
มูลค่าส่งออกอยู่ในอันดับต้น ๆ ตลอดมา ได้แก่ ปลากัด  
จากปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัยท่ีสร้างกระแสความต้องการปลากัด
โด่งดังไปท่ัวโลก ประเทศไทยควรท่ีจะใช้ช่วงเวลาและโอกาส
ดังกล่าวรวบรวมข้อมูลและสร้างแนวคิดต่อยอดเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ปลากัดให้เป็นภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งจะน้ามา
สู่ คว ามแตก ต่า งจาก คู่แ ข่ง ขัน  (Differentiation) และ 
การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value creation) มีตราสินค้าท่ีเป็นสื่อ
ให้ลูกค้ายอมรับเรื่องคุณภาพของสินค้าไทย มีการสร้าง 
brand สินค้าให้มีมาตรฐานและยกระดับการค้าปลาสวยงาม
ของไทยให้แตกต่างออกไปได้ ในปัจจุบันทุกสินค้าจะมุ่งเน้น
การสร้างราคาต่อตัวหรือหน่วยสินค้าให้สูงกว่าคู่แข่ง ด้วยการ
สร้างจุดดีหรือความแตกต่างจากคู่แข่งให้ได้ทั งนี เพื่อน้าไปสู่
หลักผลิตน้อย แต่ได้ราคามาก ยิ่งเป็นสินค้าท่ีมีเฉพาะแหล่ง
หรือคู่แข่งไม่สามารถท้าได้ยิ่งเป็นโอกาสของผู้ค่าท่ีจะสามารถ
สร้างราคาได้  เรียกว่าตลาดเป็นของผู้ขายท่ีจะก้าหนด
อนาคตได้ ดังนั นการสร้า งตราสินค้าปลากัดของไทย 
(Thailand brand) โดยเฉพาะผ่านกลยุทธ์ท่ีเรียกว่า Icon 
Marketing ขายทั งตัวปลาและอัตลักษณ์ของปลาผ่าน 
มิติต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นไปตามทิศทางท่ีนโยบาย
ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาซึ่งจะได้น้าเสนอ 
ในงานวิจัยนี  

 
 

วัตถุประสงค์ของกำรศกึษำ 
1.  เพื่อรวบรวมข้อมูลและสร้างแนวคิดต่อยอด 

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลากัด 
2.  เพื่อหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าปลากัดไทยด้วยวิธี 

การเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
3.  เพื่อน้าเสนอกลยุทธ์และแผนการ ด้าเนินงาน 

การสร้างภาพลักษณ์ให้ปลากัดไทยได้รับ 
การยอมรับในฐานะอัตลักษณ์ของประเทศไทยและมุงสู่

การประกาศให้เป็นสัตว์น ้าประจ้าชาติ 
 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาครั งนี  
1.  เกษตรกรผู้เพาะเลี ยงปลากัด นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

นักการตลาด ประชาชนท่ัวไป 
2.  ผู้บริหารจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ส่วนราชการ

ระดับจังหวัด, ส้านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.)  

 
วิธีด ำเนินกำร 

รวบรวมข้อมูลศักยภาพของปลากัดไทยในการเป็น 
อัตลักษณ์ของชาติไทย ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี  

1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพท่ัวไป 
1.1  การรวบรวมข้อมูลประเทศต่างๆท่ีมีการน้า

ชนิดสัตว์มาใช้ในการการสร้างศักยภาพของการ เป็น 
อัตลักษณ์ของประเทศนั น ๆ 

1.2  การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีส่วน
สนับสนุนศักยภาพของปลากัดไทยในการยกระดับ สู่ 
อัตลักษณ์ของชาติไทย โดยด้าเนินการด้วยระเบียบวิธีวิจัย
จาก 2 แหล่ง ดังนี   

1.2.1  แหล่งของข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ
ท่ัวไป หนังสือต้ารา หนังสือ คู่มือการท้างาน รายงาน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการ บทคัดย่องานวิจัย บทวิจารณ์ 
หนังสือ วารสาร 

1.2.1.1  ประวัติศาสตร์ของปลากัดในประเทศไทย 
1.2.1.2  ปลากัดกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
1.2.1.3  นโยบายประเทศ 
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1.2.1.4  หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์
โดยกรมประมง 

1.2.1.5  ปรากฏการณ์จากรูปถ่าย คุณวิศรุต 
อังคทะวานิช 

1.2.1.6  กลุ่มซื อ-ขายในเฟสบุ๊ค 
1.2.1.7  ปลากัดกับการเข้าสู่เชิงพาณิชย์ 
1.2.1.8  การศึกษาแนวโน้มการเติบโตของ

ตลาดปลากัดไทยช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา พ.ศ.2557-2558 
1.2.2  ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งท่ี

เป็นบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูล 2 แหล่ง คือ  
1.2.2.1  การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญจ้านวน 5 ราย  
1.2.2.2  การสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจาก

เกษตรกรจ้านวน 5 ราย แบบ group discussion 
2.  วิ เคราะห์การสร้างอัตลักษณ์ปลากัดไทยเกิด

ประโยชน์สูงสุดเชิงพาณิชย์ 
2.1  ทุนมนุษย์ สัมภาษณ์ผู้ประกอบการท่ีกรมประมง

มีส่วนสนับสนุน 
2.2  วิเคราะห์การหาจุดขายใหม่ให้ประเทศไทย 
2.3  ปัจจัยประกอบท่ีส่งเสริมให้ปลากัดไทยเป็น

สัตว์น ้าประจ้าชาติ 
2.3.1  สัตว์ประจ้าชาติ มักมี “จิตวิญญาณ” 

ผูกพันธ์กับ “ความเป็นชาติ” 
2.3.2  ปลากัดกับส้านวนไทย ค้าไทย 

3.  แนวทางในการเพิ่มมูลค่าปลากัดไทยด้วยวิธีการ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงกับรากฐาน
ทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยี 
นวั ตกรรมสมั ยใหม่  เพื่ อ ให้ เห็ นภาพลั กษณ์ปลา กั ด 
ในอุตสาหกรรมอื่นๆ  4 กลุ่ม ได้แก่ 

3.1  ปลากัดกับมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural 
Heritage)  

3.2  ปลากัดกับศิลปะ (Arts) 

3.3  ปลากัดกับสื่อสมัยใหม่ (Media) 
3.4 ปลากัดกับงานสร้างสรรค์และออกแบบ 

(Functional Creation) 
4.  วิเคราะห์กลยุทธ์และแผนการด้าเนินงานของการ

สร้างภาพลักษณ์ให้ปลากัดไทยได้รับการยอมรับ ในฐานะ 
อัตลักษณ์ของชาติ โดยมีการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยวิธี
สร้างสรรค์  

4.1  จากเร่ืองราวสู่กลยุทธ 
4.2  Branding In Action 
4.3  วิเคราะห์กลยุทธ์และแผนการด้าเนินงานของ

การสร้างภาพลักษณ์ให้ปลากัดไทยได้รับการยอมรับ  
ในฐานะอัตลักษณ์ของชาติ โดยมีการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ด้วยวิธีสร้างสรรค์ 

4.3.1  National Campaign 
4.3.2  สานพลังประชารัฐ 

5. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน 
6. สรุปประเด็นท่ีต้องด้าเนินการ ต่อไป 
 

ผลกำรศึกษำ 
1.  การรวบรวมข้อมูลและสร้า งแนวคิดต่อ ยอด 

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลากัด 
การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพท่ัวไป 

1.1  รวบรวมข้อมูลประเทศต่างๆท่ีมีการน้าชนิด
สัตว์มาใช้ในการการสร้างศักยภาพของการเป็น อัตลักษณ์
ของประเทศนั น ๆ  ได้ท้าการศึกษาข้อมูลแต่ละประเทศ  
บางประ เทศมี  1  ช นิด  บา งประ เทศมี  หล ายชนิด 
วัตถุประสงค์ของแต่ละประเทศท่ีน้าชนิดสัตว์มา เป็น
สัญลักษณ์ของประเทศเพื่อการท้าการค้าในเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ บอกเล่าเรื่องราวการน้าชนิดสัตว์มาใช้ ใน 
การสร้างศักยภาพของการเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศ
เป็นการท้าการตลาดในรูปแบบ icon marketing  ดังภาพท่ี 1 
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โคอาล่า 
สัตว์ประจ้าชาติออสเตรเลีย 

นกกวีี (Kiwi) 
สัตว์ประจ้าชาตินิวซีแลนด ์

หมีแพนด้า (Giant Panda) 
สัตว์ประจ้าชาติจีน 

ปลาโค่ย (Koi) 
สัตว์ประจ้าชาติญี่ปุ่น 

จิงโจ้แดง  
สัตว์ประจ้าชาติออสเตรเลีย 

ภำพที่ 1 การน้าชนิดสัตว์มาใช้ในการการสร้างศักยภาพของการเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศ 

หมีโคอำล่ำ (Koalas)  
โคอาลา (อังกฤษ: Koala) เป็นสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้อง จ้าพวกพอสซัม (ไม่ใช่หมี) ตัวเมียจะมีกระเป๋า 

หน้าท้อง ส้าหรับให้ลูกอ่อนอาศัยอยู่ จากการท่ีมีลักษณะรูปร่าง หน้าตาคล้ายสัตว์ในตระกูลหมี ท้าให้ส่วนใหญ่นิยมว่า  
"หมีโคอาลา" หรือ "หมีต้นไม้" นอนหลับได้ถึง 20 ช่ัวโมง เป็นนักว่ายน ้าท่ียอดเยี่ยม เก็บใบไม้เอาไว้ในกระเป๋าหน้าท้อง 
 เพื่อเก็บไว้กินในภายหลัง กอดต้นไม้เพื่อให้ร่างกายเย็นลงในวันท่ีร้อนอบอ้าว เพศเมีย ถ้าถูกขังรวมกันจะมีพฤติกรรม ของ 
เลสเบี ยน มีลายนิ วมือเหมือนมนุษย์ ลูกหมีกินสิ่งขับถ่ายของแม่ตัวเอง เช่นเดียวกับ ฮิปโป ช้าง และแพนด้า เป็นต้น 

เมื่อพูดถึงประเทศออสเตรเลีย มีคนจ้านวนไม่น้อยท่ีนึกถึง "หมีโคอาล่า” เป็นอันดับแรก ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สัตว์ประจ้าชาติ
ของออสเตรเลียก็ตาม แต่ก็คงจะพูดไม่ได้ว่า หมีโคอาล่าไม่มีอิทธิพลต่อประเทศออสเตรเลียโดยตรง (ภาพท่ี 2) 

ภำพที่ 2 โคอาล่าสัตว์ประจ้าชาติของประเทศออสเตรเลียและผลิตภัณฑ์จากโคอาล่า 
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ในปี ค.ศ. 1996 โคอาล่าสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศได้มากถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์ และยังสร้างอาชีพให้คน 
ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถึง 9,000 คน โคอาล่ามีบทบาทส้าคัญในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศ เพราะกว่า 75% 
ของนักท่องเท่ียวท่ีมาออสเตรเลีย ต่างมีจุดมุ่งหมายท่ีจะได้มาเจอหมีโคอาล่าตัวจริง จนอาจจะเป็นปัจจัยส้าคัญในการตัดสินใจ
ให้เดินทางมายังประเทศออสเตรเลีย ดังตารางที่ 2 

Deborah Tabart ประธานองค์กรพิทักษ์โคอาล่าประจ้าออสเตรเลียกล่าวว่า ถ้าออสเตรเลียสามารถรักษาอัตราการอยู่รอด
ของโคอาล่าได้ ออสเตรเลียก็จะสามารถมีรายได้ท่ีท้าให้อนาคตมั่นคงได้เช่นกัน (ตารางที่ 1) 

ตำรำงที่ 1 รายได้ท่ีเกิดจากนักท่องเท่ียวไปประเทศออสเตรเลียเกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า 

  
ค่ำใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยว

ชำวต่ำงชำติค่ำต่ ำสุด 
ค่ำใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยว

ชำวต่ำงชำติค่ำสูงสุด 
ค่ำเฉลี่ย 

รำยจ่ำย 336 ล้าน $ 1.8 พันล้าน $ 1.1 พันล้าน 

เพิ่ม GDP ของประเทศ 0.03% 0.18%   

เปอร์เซ็นต์กำรจ้ำงงำน 0.03% 0.19%   

กำรจ้ำงงำน (รำย) 2,378 14,700 9,000 

ที่มำ : Hundloe and Halmiton (1997) 

จิงโจ้แดง (Red kangaroo) 
จิงโจ้แดง (อังกฤษ: Red kangaroo; ช่ือวิทยาศาสตร์: Macropus rufus) เป็นสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมในอันดับสัตว์ 

มีกระเป๋าหน้าท้อง (Marsupialia) ชนิดหน่ึง จ้าพวกจิงโจ้ พบกระจายพันธุ์อยู่ท่ัวประเทศออสเตรเลีย สถานท่ีอยู่อาศัยคือ  
ทุ่งหญ้าโล่งและทะเลทราย เพราะอาหารหลัก คือ หญ้า นอกจากนี ยังกินใบไม้และไม้พุ่มขนาดเล็กบางชนิดได้ด้วย จิงโจ้แดง
อยู่รวมกันเป็นฝูง มีตัวผู้เป็นจ่าฝูง นอนพักผ่อนในเวลากลางวันและหากินในเวลากลางคืน ปัจจุบันคาดว่ามีจ้านวนประชากร
จิงโจ้แดงในธรรมชาติของออสเตรเลียประมาณ 10 ล้านตัว (ภาพท่ี 3) 

การท่องเท่ียวของออสเตรเลีย มีการหารายได้จากการสร้างเส้นทางดูจิงโจ้แดง ท่ีเรียกว่า Kangaroo Trail Map ในรัฐ
เหล่านี ได้แก่ QLD, NSW, VIC, SA, NT, WA นักท่องเท่ียวรู้จักในนาม เท่ียวออสเตรเลีย ดินแดนแห่งเมืองจิงโจ้ เป็นกิจกรรมท่ี
เล่นกับสัตว์ประจ้าชาติออสเตรเลียอย่างจิงโจ้หรือหมีโคอาล่าท่ีสวนสัตว์เปิด (Wildlife Park) ท่ีโด่งดังและนักท่องเท่ียวนิยมไป
คือ ฟีทเธอร์เดล ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค (Featherdale Wildlife Park) ท่ีซิดนีย์ ทั งจิงโจ้หรือหมีโคอาล่าเช่ืองมากพอท่ีจะกินอาหาร
จากนักท่องเท่ียว (The Kangaroo Trail, 2016) 

 

ภำพที่ 3 จิงโจ้แดงสัตว์ประจ้าชาติของประเทศออสเตรเลียและผลิตภัณฑ์จากจิงโจ้แดง 
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ปลำโค่ย (Koi)  
ปลาโค่ย หรือแฟนซีคาร์ฟเป็นท่ีนิยมทั งในประเทศญี่ปุ่นและท่ัวโลกกว่า 2500 ปีท่ีผ่านมารู้จักกันในประเทศญี่ปุ่น 

Nishikigoi เป็นปลาประจ้าชาติญี่ปุ่น สีของปลามีสีขาว แดง และเหลือง มีความสวยงามมาก และยังมีความเช่ือท่ีว่าปลา
เหล่านี ยังสามารถน้าความโชคดี 

Koi  Nishikigoi หรือ ปลาคาร์พ แม้จะมีถ่ินก้าเนิดมาจากทางประเทศจีน ในช่ือ ปลาหลีฮื อ หรือปลาไน ปลาคาร์ฟ 
ก็กลายมาเป็น ปลาประจ้าชาติของประเทศญี่ปุ่นท่ีโด่งดังมานานด้วยสีสันท่ีสวยงาม และรูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์  
สร้างรายได้ในการเพาะพันธุ์และออกจ้าหน่ายเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี  

ความเช่ือว่าการเลี ยงปลาโค่ยท้าให้ประสบความโชคดี (Good Fortune) ความเจริญ (Prosperity) ความส้าเร็จ 
(Success) อายุยืน (Longivity) ความทะเยอทะยาน (Ambition) ความกล้าหาญ (Courage) ความขยันหมั่นเพียร 
(Perseverance) 

“Koinobori” ธงปลาคาร์พกระดาษท่ีเราคุ้นตา ถูกติดตั งบนหลังคาของทุกบ้านในช่วงเมษายนจนถึงต้นพฤษภาคม 
เพื่อเฉลิมฉลองในวันเด็กผู้ชายของญี่ปุ่น (5 พฤษภา) เน่ืองจากปลาคาร์พเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและแข็งแรง  
สังเกตจากการว่ายทวนกระแสน ้าตกของมัน ชาวญี่ปุ่นจึงใช้ Koi เป็นตัวแทนเพื่อให้เด็กผู้ชายในบ้านเติบโตขึ นด้วยสุขภาพ 
ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  

ธง koinobori ท่ัวไปประกอบด้วยจากด้านบนของเสาลงคู่ของล้อลูกศรเกวียน (yaguruma) กับลูกท่ีมีรูปทรงปั่นใบพัด
ล้าแสงบน (fukinagashi) ท่ีมีลักษณะเช่นทิศทางการ koinobori สีด้าและสีแดง koinobori ถ้าเด็ก ๆ อยู่ในครัวเรือน, สีฟ้า, 
สีเขียวและสีม่วงแล้วหรือสีส้ม koinobori จะมีการเพิ่ม ชุดปลาโค่ยเหล่านี จะบินเหนือหลังคาของบ้านท่ีมี koinobori สีด้า 
ท่ีใหญ่ท่ีสุดส้าหรับพ่อต่อไปสีแดงท่ีใหญ่ ท่ีสุดส้าหรับแม่และตั งแต่ลงไปท่ีปลาคาร์พเล็กท่ีสุดส้าหรับเด็กท่ีอายุน้อยท่ีสุด 
(Hartanto. 2016) ดังภาพท่ี 4 

ภำพที่ 4 ปลาโค่ยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นและผลิตภัณฑ์รวมทั งชุดธง koinobori 
ที่มำ : http://www.koinobori-japan.jp/koinobori.html 

 
หมีแพนด้ำ (Giant Panda) 

แพนด้า สัตว์ประจ้าชาติของประเทศจีน สัญลักษณ์ของความสงบ กล้าหาญ และ เข้มแข็ง ซึ่งมีต้นก้าเนิดอยู่ท่ีประเทศ
จีน และเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวโลก จนท้าให้กลายเป็นหน่ึงในสมบัติของประเทศจีนท่ีทุกคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดี ด้วยรูปลักษณ์
ท่ีเป็นมิตรและภาพลักษณ์ท่ีสามารถแสดงถึงความเป็นตัวแทนของชาติจีนได้ดีท่ีสุด จึงไม่แปลกเลยท่ีเราจะพบว่า แพนด้า 
ถูกส่งไปเป็นฑูตเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Nicholls, 2016) 

ตามรายงานการอนุรักษ์ทั่วโลกในปี 2007 มีหมีแพนด้าเหลือเพียง 249 ตัวท่ีพบในสถานท่ีเลี ยงและมีเพียง 27 ตัวท่ีพบท่ัวโลก 
ประเทศจีนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรหมีแพนด้านี จึงได้มีการประกาศให้เป็นสัตว์ประจ้าชาติของจีน เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์  
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อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้จะสูญพันธุ์  (The Convention on International 
Trade in Endangered Spcies of Wild Fauna and Flora) CITES ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 1 เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า
และพืชป่าท่ีห้ามค้าโดยเด็ดขาดเน่ืองจากใกล้จะ สูญพันธุ์ ยกเว้นเพื่อการศึกษา วิจัย หรือเพาะพันธุ์ ซึ่งก็ต้อง ได้รับ 
ความยินยอมจากประเทศท่ีจะน้าเข้าเสียก่อน ประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตส่งออกได้ ทั งนี ต้องค้านึงถึงความอยู่รอด  
ของชนิดพันธุ์นั นๆ ด้วย ตัวอย่างของไทย เช่น กระทิง จระเข้น ้าจืด จระเข้น ้าเค็ม ช้างเอเซีย เสือโคร่ง แรด หมีควาย สมเสร็จ 
เต่าหลายชนิด นกหลายชนิดกล้วยไม้หายากบางชนิด ฯลฯ ตัวอย่างท่ัวไป เช่น อุรังอุตัง กอริลล่า หมีแพนด้ายักษ์ วาฬยักษ์ 
เสือชีต้าร ์เสือดาว เสือโคร่ง เต่าทะเล นกกะเรียน ฯลฯ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2015) ดังภาพท่ี 5 

ภำพที่ 5 หมีแพนด้าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนและผลิตภัณฑ์จากหมีแพนด้า                      

นกกีว่ี (Kiwi) 
นกกีวี่ (อังกฤษ: Kiwi) เป็นนกจ้าพวกหน่ึงท่ีบินไม่ได้ มีลักษณะท่ีแปลกไปจากนกอื่น ๆ ด้วยมีวิวัฒนาการเป็นของตัวเอง

อย่างชัดเจน เป็นนกออกหากินเวลากลางคืน มีถ่ินก้าเนิดในธรรมชาติอยู่ในนิวซีแลนด์เท่านั น นกกีวีจัดอยู่ในสกุล Apteryx  
ในวงศ์ Apterygidae ปัจจุบันนี มีเหลือ 68,000 ตัว และสูญหายไปประมาณ 20 ตัวต่อสัปดาห์ อาศัยอยู่ในป่า รังอยู่ในโพรง
หรือใต้พุ่มไม้ทึบ กวีีเป็นนกเท่านั นท่ีจะมีจมูกในตอนท้ายปาก ใช้ดมกลิ่นเพื่อหาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นอาหารและผลไม้ 
ไข่มีขนาดใหญ่มีน ้าหนักเฉลี่ย 15% ของน ้าหนักเพศเมีย เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ (ไม่เกิน 3.3 กก. และ 45 ซม.) กีวีเป็น
สัตว์ท่ีมีอายุยืนยาวมากอยู่ระหว่าง 25 และ 50 ปี  

นกกีวี่ ได้เป็นสัญลักษณ์ประจ้าชาติท่ีส้าคัญ ของประเทศนิวซีแลนด์นอกจากรูปร่างน่าเอ็นดูและการมีอยู่เฉพาะถ่ินแล้ว 
นกกีวีเป็นสัตว์ท่ีสื่อถึงความหลากหลาย และ วิวัฒนาการเฉพาะตัว ของประเทศนิวซีแลนด์ ตั งแต่การก่อก้าเนิดของเกาะ 
จนถึงวัฒนธรรมชนเผ่าได้อย่างโดดเด่นและทัดเทียม และเป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายทางธรรมชาติของ นิวซีแลนด์ 
ได้เป็นอย่างดี (ภาพท่ี 6) 

ภำพที่ 6 นกกีวีเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิซีแลนด์และผลิตภัณฑ์จากนกกีวี 
ที่มำ: http://www.doc.govt.nz/nature/native-animals/birds/birds-a-z/kiwi/facts/ 
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1.2  ปัจจัยท่ีมีส่วนสนับสนุนศักยภาพของปลากัด
ไทยในการยกระดับสู่อัตลักษณ์ของชาติไทย  

1.2.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
1.2 .1.1 ประวั ติศาสตร์ของปลากัดใน

ประเทศไทย  
ปลากัดไทย เป็นปลาท่ีอยู่คู่บ้านคู่เรือนของ

คนไทยมาตั งแต่อดีตกาล ตั งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีบันทึก
ของชาวต่างชาติระบุว่า คนไทยเลี ยงปลากัดอย่างกว้างขวาง 

เกือบจะทุกครัวเรือนท่ีมีผู้ชายอาศัยอยู่ก็ว่าได้ ปลากัดพันธุ์
ดั งเดิมของไทยไม่ได้มีรูปร่างและสีสันสวยงามอย่างท่ี เรา 
คุ้นตากันในปัจจุบัน แต่กลับเป็นเพียงปลาตัวเท่านิ วมือ  
หางสั น ๆ มีสีเขียวหม่น-เทา ต่อมาได้ขยายความนิยมการ
เลี ยงอย่างกว้างขวางไปสู่กลุ่มชาวต่างชาติท่ีเข้ามาติดต่อ
ค้าขายและอาศัยอยู่ ในกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั นสร้าง 
ความต่ืนเต้นและช่ืนชอบแก่ชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก  
(Ellis, 2013) ดังภาพท่ี 7 

ภำพที่ 7 ภาพแสดงการกัดปลาในอดีต 
ที่มำ : ภาพจากหนังสือช่ือ Kingdom of the Yellow Robe by Ernest Young and E.A. Norbury ในปี ค.ศ.1898  

ซึ่งชาวต่างชาติ สร้างฉากแสดงการกัดปลาของคนไทยและวาดภาพไว้ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 

ในอดีต กีฬาการต่อสู้ปลากัดเป็นวัฒนธรรมโดยมี
จุดเริ่มต้นจากการละเล่นของเด็ก ๆ ท่ีจะขุดปลามาจาก 
ท้องนาแล้วน้ามาต่อสู้กันในหลุมหรือตุ่มเพื่อหาผู้ชนะในการ
แข่งขัน จนเร่ิมมีคนเพาะพันธุ์ปลากัดเพื่อการต่อสู้ โดยเฉพาะ
พัฒนาสายพันธุ์ ให้กัดเก่งขึ น ทนทานขึ น ขณะเดียวกัน
สังเวียนการต่อสู้ปลากัดก็ดุเดือดและยาวนานขึ น เช่นกัน  
โดยปลาท่ีเป็นฝ่ายชนะนั น ไม่จ้าเป็นต้องกัดจนให้อีกฝ่ายตาย
เสมอไป ผู้ชนะคือฝ่ายท่ียังมีท่าทีพร้อมจะสู้ต่อ ส่วนฝั่งท่ีแพ้
มักจะลงเอยด้วยการตาย ไม่ก็ล่าถอยจากการต่อสู้ไปเอง  

มีการบันทึกว่าความนิยมในการเลี ยงปลากัดเพื่อความสวยงาม 
เร่ิมขึ นในสมัยรัชกาลท่ี ๔ จากเดิมท่ีชาวบ้านเลี ยงปลากัดไว้
เพื่อการต่อสู้ส้าหรับการพนัน ในเวลาต่อมาปลากัดได้ถูก
พัฒนาสายพันธุ์จนมีรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม ท้าให้บ้างก็เลี ยงไว้
เพื่อช่ืนชมความงามแทนท่ีจะเลี ยงไว้ส้าหรับต่อสู้เท่านั น 

บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย สืบค้นได้จากบทละครเรื่อง อิเหนา 
เล่มท่ี 1 – ห้องสมุดวชิรญาณ อ้างถึงบ่อนปลากัดในบทละครนี  
ความว่า (ภาพท่ี 8) 
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ลูกค้าวาณิชทุกนิเวศน์  มาแต่ต่างประเทศเขตขัณฑ์ 
ส้าเภาจอดทอดท่าเรียงรัน  สลุบแขกก้าปั่นวิลันดา 
จีนจามอะแจแซ่ซ้อง  คับค่ังทั งสิบสองภาษา 
แสนสนุกสุขเกษมเปรมปรา  ถ้วนหน้าประชาชนมนตร ี
บ้างฝึกสอนคนร้าท้าบทบาท พิณพาทย์ระนาดฆ้องอึงมี่ 
พวกขุนนางต่างหัดมโหรี  สาวสาวเสียงดีมีหลายคน 
บ้างลงท่าโกนจุกสนุกสนาน  มีงานการกึกก้องทุกแห่งหน 
บ้างตั งบ่อนปลากัดนัดไก่ชน  ทรหดอดทนเป็นเดิมพัน 
บ้างเล่นวิ่งวัวคนโคระแทะ  ชนแพะแกะกระบือคู่ขัน 
บ้างเล่นว่าวคุลาคว้าพนัน  ปากเป้าสั นโห่ฉาวว่ิงราวมา 
ราตรีมีหนังประชันเชิด  ฉลุฉลักลายเลิศเลขา 
บ้างเล่นเพลงครึ่งท่อนกลอนสักวา ทั งสุดใจไก่ป่าสารพัน ฯ 

ภำพที่ 8 บทละครเรื่อง อิเหนา เล่มท่ี 1 – ห้องสมุดวชิรญาณ 
ที่มำ : https://goo.gl/YduKbE 

พ.ศ. 2383 พระบามสมเด็จพระน่ังกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 3) ได้มอบปลากัดของพระองค์ให้กับชายไทย 
คนหน่ึง และชายคนดังกล่าวได้น้าปลากัดไปให้เพื่อนท่ีเป็นแพทย์ชาวอเมริกันช่ือ นายแพทย์ 

ทีโอดอร์ เอดเวิร์ด แคนเทอร์ (Dr.Theodore Edward Cantor) ซึ่งท้างานอยู่ ท่ีสถาบันบริการทางการแพทย์  
เบงกอล (The Bengal Medical Service) ในประเทศอินเดีย 

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) กล่าวในประกาศฉบับท่ี 30 ประกาศห้ามคฤหัสถ์ไม่ให้สมคบ
ภิกษุสามเณรท่ีประพฤติอนาจาร หน้า 79 กล่าวว่า “อน่ึงห้ามอย่าให้ชายหญิงทั งปวงคบภิกษุสามเณรเล่นโป ถ่ัว ไพ่ โปงแปะ 
แลชนไก่ปลากัด” ความว่า (ภาพท่ี 9)  

ภำพที่ 9 ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4  
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด้ารงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์ ประชุม
พงศาวดาร ภาคท่ี 17 ต้านานเร่ืองเลิกหวยแลบ่อนเบี ยในกรุงสยาม  (ภาพท่ี  10) 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด้ารงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์ ความว่า รัชกาลท่ี 4 
ตั งอากรการพนันเพิ่มเข้าในอากรบ่อนเบี ยอิกอย่าง 1 บัญญัติว่าถ้าใครจะเล่นพนัน
เอาทรัพย์สินกันในการเล่นเหล่านี  คือ ไพ่จีน 1 ไพ่ไทย 1 ไพ่แปดเก้า 1 ไพ่ช้างงา 1 
ต่อแต้ม 1 พุ่งเรือ 1 หมากรุก 1 สะแก 1 สะกา 1 ดวด 1 วิ่งวัวคน 1 วิ่งวัวระแทะ 1 
วิ่งม้าฤๅวิ่งวัวควาย 1 แข่งเรือ 1 ชนไก่ 1 ชนนก 1 กัดปลา 1 

ภำพที่ 10  หนังสือประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 17 ต้านานเร่ืองเลิกหวยแลบ่อนเบี ยในกรุงสยาม 

นอกจากนั น ยังมีข้อมูลท่ีมีการสรุปและล้าดับความเป็นมา จาก World Heritage Encyclopedia, 2016 ดังนี   
พ.ศ. 2392 นายแพทย์ทีโอดอร์ ได้พิมพ์เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับปลากัดไทยชนิดดังกล่าวและตั งช่ือวิทยาศาสตร์ว่า  

แมคโครโพดัส ปักแนกซ์ (Macropodus pugnax) 
นอกจากจะโด่งดังในประเทศไทยและเขตเอเชียแล้ว ปลากัดไทยยังได้รับความสนใจจากต่างชาติมาเป็นเวลานาน  
พ.ศ. 2435 ปลากัดไทยถูกสั่งน้าเข้าไปท่ีพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าในเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดย Pierre Carbonnier  

ผู้คัดเลือกปลาประจ้าพิพิธภัณฑ์ พ.ศ. 2459 นาย Paul Matte ผู้คัดเลือกสายพันธุ์ปลาประจ้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าของเยอรมัน
ได้น้าเข้าตัวอย่างปลากัดจากประเทศมอสโคเป็นครั งแรก และยุคของการพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดก็ได้เริ่มขึ นตั งแต่นั นเป็นต้นมา 

พ.ศ. 2453 ช่ือวิทยาศาสตร์ของปลากัด ได้เปลี่ยนไปเป็น เบตตา สเปลนเดนส์ (Betta splendens) โดยนายชาร์ล เท็ต 
เรแกน หมายถึง นักรบหรือนักสู้ท่ีสวยงามและมีสง่า และมีช่ือสามัญว่า Siamese Fighting Fish ซึ่งพอสรุปความเป็นมาท่ีมี
ความเช่ือมโยงทางประวัติศาสตร์ของปลากัดไทยสู่ช่ือวิทยาศาสตร์ Betta splendens ได้ดังนี   (ภาพท่ี 11) 

ภำพที่ 11 ความเช่ือมโยงของปลากัดไทยสู่ช่ือวิทยาศาสตร์ Betta splendens 
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1.2.1.2  ปลากัดกับภูมิปัญญามรดกทาง
วัฒนธรรม 

เ มื่ อ วั น ท่ี  3  กั น ย า ย น  พ . ศ .  2 5 5 6  
นายสนธยา คุณปลื ม ได้มีประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง 
การขึ นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 
ประจ้าปี  2556 สาขาความรู้และแนวปฏิบั ติ เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล ประเภทการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ส้าหรับปลากัดไทย เช่นเดียวกับข้าวหอมมะลิ หรือล้าตัด 
การประกาศขึ นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
เป็นมาตรการส้าคัญประการหน่ึงท่ีมุ่งส่งเสริมให้ตระหนักถึง
คุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ยกย่องภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษ ส่งเสริมศักด์ิศรีทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์
ของกลุ่มชนท่ีมีอยู่ ท่ัวประเทศ เพื่อให้ เกิดความเข้าใจ  
เกิดการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีอยู่ใน
อาณาเขตประเทศไทย นอกจากนี  ยังเป็นการเตรียมการเพื่อ
รองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก
วัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในอนาคต แต่การ
ประกาศครั งนี ครอบคลุมแค่ความรู้มิใช่ตัวปลากัด การท่ีจะ
ประกาศให้ปลากัดเป็นสัตว์น ้าประจ้าชาติจึงเป็นภารกิจของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1.2.1.3 นโยบายประเทศ 
1) ยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 
เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2559 พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และ นายกรัฐมนตรี กล่าวใน
รายการคืนความสุขให้คนในชาติช่วงหน่ึงว่า จะพัฒนา
ประเทศไทยภายใต้ค้าจ้ากัดความว่า “ประเทศไทย 4.0” 
หรือ “Thailand 4.0”  

ในอดีต Thailand 1.0 ประเทศไทยเป็น
สังคมเกษตรกรรม ใช้แรงงานอย่างเดียว => Thailand  
2.0 เริ่มมีภาคอุตสาหกรรม มีการใช้เครื่องจักรมาช่วย 
งานเกษตรกรหรือแรงงาน => Thailand 3.0 สู่การมี
อุตสาหกรรมหนัก มีการลงทุนจากต่างประเทศ เกือบ 20 ปี 
ท่ีไม่ได้ปรับ ไม่ได้เตรียมมาตรการลดความเสี่ยงจากภายนอก 
ท่ีมีเศรษฐกิจโลกตกต้่า ประเทศไทยยังเข้มแข็งไม่พอ เพราะ
เรายังติดอยู่ตรง 3.0 เมื่อเกิดปัญหาอะไรก็คือว่า เราไปเน้น
การพัฒนามิติเศรษฐกิจ มิติสังคมหายไป เสียสมดุล เสียเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่าถูกบุกรุกอะไรแบบนี   
เอามาคิดใหม่ทั งหมดถึงได้ออกมาเป็น 4.0 คือยุคต่อไป  

ท้าอย่างไรประเทศจะพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางอย่างแท้จริง ค้าว่าปานกลางคือทั งหมดต้องขึ น 
ปานกลางขึ นมาเฉพาะตรงข้างบน ตรงข้างล่างค่อนข้างจะต้่าอยู่ 
ผู้มีรายได้น้อย ติดกับดักความเหลื่อมล ้า ความไม่สมดุลของ
การพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืนต่างเกิดขึ น จ้าเป็นต้องสร้างความ
เข้มแข็งทุกขั นตอน อีกนัยหน่ึงรัฐบาลปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้ไปท่ี 4.0 โดยเน้นการขับเคลื่อน ท่ีเป็นนวัตกรรม 
เปลี่ ยนสินค้า ท่ีผลิต เหมือนกัน ท่ัว โลก ให้ เป็ น สินค้ า 
เชิงนวัตกรรม เปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมธรรมดา ให้ ใ ช้
เทคโนโลยี (ประยุทธ์ จันทร์โอชา, 2559) ดังภาพท่ี 12 

ภำพที่ 12 โมเดลประเทศไทย 4.0  
ที่มำ : สุชาต 2559 



2) Thailand 4.0 : สร้างความเข้มแข็งจาก
ภายใน เช่ือมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก การเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ นในปัจจุบันซึ่ง เป็นเรื่อง ท่ีส่งผลกระทบเราอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ มีอยู่ด้วยกัน 3 กระแสหลัก คือ 

2.1) Globalization ท่ีท่ัวโลกก้าลังเกิด
การเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆ เหล่านี พร้อมกัน อาทิ 

- กระ แส  Digitization ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนและรูปแบบในการท้าธุรกิจ 

- กระแส Urbanization ท่ีมีการกระจาย
ตัวไปโดยรอบทุกคนเริ่มมีชีวิตความเป็นอยู่แบบคนเมือง  
มีการกระจายตัวทางความเจริญไปสู่ภูมิภาคมากขึ น 

- กระแส Commonization ท่ีเป็นเรื่องท่ี
ผู้คนในโลกได้รับผลกระทบร่วมกันอย่างถ้วนหน้า ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การก่อการร้าย 
โรคระบาด ท่ีสามารถแพร่ไปในทุกภูมิภาคของโลกอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

2 . 2 )  Regionalization ก ร ะ แ ส ก า ร
รวมกลุ่มกันในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์
และภูมิเศรษฐศาสตร์ การรวมกลุ่มดังกล่าวท้าให้มีอ้านาจ
ต่อรองของประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี 

2.3) Localization กระแสของการมี
ความเป็นท้องถ่ินและชุมชนอย่างเข้มข้น เชียงใหม่เป็น
ตัวอย่างหน่ึงของการมี Locality ท่ีเข้มแข็ง เน่ืองจากมีความ
เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท่ีชัดเจน รวมถึงมีศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีสืบทอดและเช่ือมโยงคนในท้องถ่ินมายาวนาน 

ทั งหมดนี  จึงเป็นท่ีมาของการเปลี่ยนผ่าน
สู่ "Thailand 4.0" ท่ีคิดว่าถึงเวลาแล้วท่ีประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนตัวเอง และสร้างความสมดุลทาง เศรษฐกิจ 
และสังคมให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนตามแนวทาง
ท่านนายกฯประยุทธ์ได้กล่าวไว้ (ภาพท่ี 13) 
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ภำพที่ 13 Thailand 4.0 : สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เช่ือมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก 
ที่มำ : สุวิทย ์(2559) 
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1.2.1.4 หลักสูตร ท่ีเกี่ยวกับการตลาด
ออนไลน์โดยกรมประมง 

พ.ศ. 2558 หลักสูตร "การสร้างตราสินค้าปลา
สวยงามไทยผ่านเฟซบุ๊ค" (Thai Ornamental Fish Branding 
on Facebook)  จ้านวน 4 รุ่น หลักสูตร การถ่ายรูปสินค้าปลา
สวยงามอย่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ้านวน 6 รุ่น  

พ.ศ. 2559 การจัดหลักสูตร 1)โครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออกปลาสวยงาม 2) โครงการ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากภาพถ่ายปลาสวยงามสร้างรายได้  
3)โครงการสัมมนาถ่ายภาพปลาสวยงามเพื่อการสร้างมูลค่า
สินค้า 4) โครงการสัมมนาอ่านกฎรู้ ดูปลาเป็น สร้างแบรนด์
แสนง่าย และ อีก 4 หลักสูตรเพื่อการจัดงานตลาดคลองผดุง
กรุงเกษม ระหว่างวันท่ี 5-25 กันยายน 2559 สัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ และการสาธิต โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร 
1) Plakad National Creative Economy 2) ตีแตก  
ขายภาพถ่ายออนไลน์  3) Back to Nature…เพื่อคนเมือง   
4) Facebook Marketing 

เกษตรกรมี ความเ ข้า ใจและพร้ อมจะ
เปลี่ยนแปลง มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร สามารถ
บริหารจัดการทั ง การผลิต การตลาด รวมถึงวิเคราะห์
เช่ือมโยงให้ค้านึงถึงคุณภาพ สามารถด้าเนินการได้เองผ่าน
สังคมออนไลน์ 

1.2.1.5 ปรากฏการณ์จากรูปถ่าย คุณวิศรุต 
อังคทะวานิช 

กันยายน 2556  
ผลงานภาพถ่ายปลากัดของคุณวิศรุต ได้เริ่ม

ถูกเป็นท่ีสนใจในสายตาชาวโลก หลังจากภาพชุดแรก ๆ  
ได้ถูกน้าไปโชว์ในเว็บไซด์ thisiscolossal.com ซึ่งเป็น
เว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องศิลปะ งานดีไซด์ ภาพประกอบ 
ภาพถ่าย บทความท่ีสะท้อนศิลปะและวัฒนธรรมยอดนิยม 
และเป็นท่ียอมรับทั งในสหรัฐอเมริกา (Christopher, 2013 
and 2014) 

พฤศจิกายน 2556  
เว็บไซต์ abcnews.com ส้านักข่าวช่ือดัง

ระดับโลก ได้เขียนบทความถึงผลงานภาพถ่ายปลากัดของ
คุณวิศรุต (Longo, 2013) 

 

มกราคม 2557  
เว็บไซต์ wired.com เว็บไซต์ช่ือดังท่ีมีเนื อหา

หลากหลากทั งสังคม ธุรกิจ ศิลปะ ได้ลงบทสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์ของคุณวิศรุต ถึงผลงานภาพถ่ายปลากัด วิธีการ
และแรงบันดาลใจเบื องหลัง ท้าให้การเกิดรับรู้ในวงสังคม
ระหว่างประเทศในวงกว้างและหลากหลายขึ นอีก (Bierend, 
2014) 

กันยายน 2558 
ท่ัวโลกได้ประจักษ์ในผลงานภาพถ่ายปลากัด

ของคุณวิศรุต จากการเป็นภาพพื นหลังหลัก ในการเปิดตัว 
iPhone 6S และ iPhone 6S plus โดยมีทั งแบบภาพน่ิง 
และ Live photo ท่ีเคลื่อนไหวโชว์ความสวยงามของปลากัด
ได้อย่างเต็มท่ี (Leahy and  Kirschner, 2015) 

ปี 2559  
กระแสภาพถ่ายปลากัด..ยังคงมีอยู่ไม่ขาดสาย 

“เซ็นทรัล เอ็มบาสซี” ศูนย์การค้าสถาปัตยกรรมสุดล ้ากลาง
มหานคร จับมือ “ละลานตา ไฟน์อาร์ต” หอศิลป์ร่วมสมัยจัด 
“Symphony Of Betta” (ซิมโฟน่ี ออฟ เบตต้า) “บทเพลง
แห่งมีน” นิทรรศการศิลปะภาพถ่าย“ปลากัด” ผลงานของ 
วิศรุต อังคทะวานิช ช่างภาพไทยช่ือดังระดับโลก คัดสรร
ผลงานมาสเตอร์พีซกว่า 30 ชิ น สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไม่เคย
จัดแสดงท่ีใดมาก่อน มาให้ผู้ ท่ีรักศิลปะและบุคคล ท่ัวไป 
ได้ช่ืนชม ณ บริเวณ ชั น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี  
ระหว่างวันท่ี 23 ก.พ. ถึง 19 มี.ค. 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

ขณะท่ี ช่างภาพไทย ช่ือก้องโลก วิศรุต  
อังคทะวานิช เผยถึงการท้างานครั งนี ว่า “มีความท้าทาย
ตรงท่ีเป็นโจทย์เดิม แต่จะท้าอย่างไรให้ผลงานน่าสนใจมากขึ น 
โดยเฉพาะสิ่งท่ีสื่อผ่านการถ่ายภาพ คือ ปลาซึ่งไม่ค่อยมี
องค์ประกอบ (element) อื่น ๆ มาช่วยเสริม รวมไปถึง 
การท่ีหาปลาสวย ๆ และแปลกเป็นพิเศษมาเป็นแบบ  
เป็น เรื่ อง ท่ียากมาก นอกจากนั น ตอนถ่ายภาพก็ มี 
ความละเอียดในการท้างาน เช่น การจัดแสง การโฟกัสปลา 
ท่ีมีขนาดเล็ก การหาจังหวะที่ดีให้ได้อิริยาบถ พลิ วไหวงดงาม 
งานชุดนี ผมใช้เวลากว่า 1 ปี เพื่อคัดภาพท่ีน่าสนใจท่ีสุด 
จ้านวนทั งหมด 32 ภาพ มาจัดแสดง 



“ภาพชุดนี  มีความเป็นนามธรรม (Abstract) ผมไม่ได้มองว่าปลาเป็นสัตว์ การเคลื่อนไหวของปลา 
ก็เปรียบเหมือนสีสันท่ีโชว์บนแคทวอล์ค วิธีการเลือกปลาท่ีน้ามาถ่ายรูปนั นก็เหมือนเลือกนางแบบ โดยจะเลือกท่ีคาแรกเตอร์ 
ไม่ได้มองเหมือนคนท่ีคัดเลือกปลาไปประกวด แต่มองว่าเคลื่อนไหวสวยงาม มีเอกลักษณ์ พันธุ์ปลาท่ีน้ามาถ่ายเป็นปลาไทย
ทั งหมด ซึ่งสวยงามมาก ท่ีส้าคัญทุกภาพยังไม่เคยจัดแสดงท่ีใดมาก่อน” ดังภาพท่ี 14 
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ภำพที่ 14 ปรากฎการณ์จากรูปถ่าย คุณวิศรุต อังคทะวานิช 

1.2.1.6  กลุ่มซื อ-ขายในเฟสบุ๊ค 
ข้อมูลท่ีรวบรวมมาจากการซื อ-ขายปลากัด ใน Facebook ผ่านการตั งกลุ่มต่าง ๆ เป็นกลุ่มท่ีเกษตรกร

ถ่ายภาพปลากัดและโพสต์ขายในกลุ่มเหล่านี มีลูกค้าจากในประเทศและต่างประเทศท่ัวโลก มีการแสดงจ้านวนสมาชิก และ
วัตถุประสงค์ของการตั งกลุ่ม ซึ่งก็เป็นอีกข้อมูลท่ีมีความน่าสนใจ อันจะเป็นการบ่งบอกถึง จ้านวนผู้ท่ีเลี ยง ผู้รับมาขาย และ
ลูกค้า ในการซื อ-ขายปลากัด ได้เป็นอย่างดี ข้อมูลท่ีรวบรวมเมื่อปี ธันวาคม 2559 รายละเอียดดังนี  (ตารางที่ 2) 
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ตำรำงที่ 2 แสดงข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ ท่ีซื อ-ขายปลากัดผ่านกลุ่มต่าง ๆ ใน Facebook 

ชื่อกลุ่ม 
สมำชิก 
(คน) 

วัตถุประสงค์ 

ในประเทศ (ปลากัดท่ัวไป) 

ประมูลปลากัดไทย [ Thailand betta's Auction] 67,081 ประมูลปลากัดท่ัวโลก 

กลุ่ม ปลากัดสยามสายพันธุ์ใหม่ 46,524 ขายปลากัด 

ตลาดประมูลปลากัดสวยงาม 26,713 ประมูลเฉพาะปลากัด 

ประมูลปลากัด 8 บาท 19,329 ประมูลปลากัด 

ซื อขายปลากัด50บาทค่าส่ง70บาททุกสายพันธ์ 16,179 ขายปลากัด50บาท 

ชุมชนคนรักปลากัด 15,120 พูดคุยของคนท่ีมีใจรักปลากัด 

ประมูลปลากัด10บาท 14,404 ประมูลปลากัด 

พวกบ้าปลากัด 12,631 ขายปลากัดทุกสายพันธ์ 

United Betta International 10,443 
Buy-Sell-Auction และรวบรวม
รายช่ือ Transhipper  

ซื อขายปลากัด ราคา 150 บาทรวมส่ง 10,284 
ผู้ขายกรุณาขายราคากลุ่ม 150รวม
ส่ง 

กลุ่มปลากัดสวยงามจังหวัดเชียงใหม่ CMBC 9,803 ขายปลากัด 

ซื อ-ขาย-โชว์ปลากัดสวยงามนครสวรรค์ 5,192 ขายปลากัด 

ตลาดนัดปลากัดแห่งเมืองสยาม 4,716 ขายปลากัดเก่ง  

Thailand Betta Society (Betta Quality Market) 4,482 ประมูลปลากัด คุณภาพ 

Siamimbellis 3,262 ขายปลากัด 

ประมูลปลากัดสวยงามทุกสายพันธุ์ 2,052 ประมูลปลากัด 

ประมูลปลากัดทุกชนิด 1,337 ขายปลากัด 
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ตำรำงที่ 2 แสดงข้อมูลกลุ่มต่างๆ ท่ีซื อ-ขายปลากัดผ่านกลุ่มต่างๆ ใน Facebook (ต่อ) 

ชื่อกลุ่ม 
สมำชิก 
(คน) 

วัตถุประสงค์ 

คนรักปลากัดKOI (Thailand fans KOI) 967 

ซื อ - ขาย ปลากัดKOI เท่านั นแต่ไม่
จ้ากัดเร่ืองสายพันธื ไม่ว่าจะเป็น 

HM KOI / HMPK KOI / PK KOI 
/DT KOI /CT KOI/ หรือจีน KOI 

BETTA COMPETITION  FOR ALL 895 งานประกวดหรือฝึกอบรม 

ก๊ก DT สมาคม2หางไม่สองหัว ^_^ 869 ขายปลากัดสองหาง 

ในประเทศ (ปลากัดป่า/เก่ง) 

ปลากัดป่าลูกทุ่ง 17,201 

ผู้สนใจปลากัดป่าได้เข้ามาหา
ความรู้และซื อขายแลกเปลี่ยนปลา

กัดป่า 

เรารักปลากัดป่า We Love Wild Betta 11,862 ขายปลากัดป่า 

อนุรักษ์และพัฒนาปลากัดพื นบ้าน 11,348 ขายปลากัดป่า 

กลุ่มประมูลปลากัดป่าคุณภาพเร่ิมต้นท่ี 90 บาท 11,233 ขายปลากัดป่า 

Wild Betta ปลากัดป่า 10,329 ขายปลากัดป่า อุปกรณ์ และอาหาร 

ปลากัดเก่งสาย*เพชรบุรี* *แปดริ ว* *นครปฐม* 5,124 ปลากัดเก่ง 

สมาคม ปลากัดเก่ง แห่งประเทศไทย Thailand Betta Fighter 3,228 ปลากัดเก่ง 

กลุ่มคนรักปลากัดป่าทุกภาคทุกสายพันธ์ 1,624 ขายปลากัดป่า 

ต่างประเทศ 

Betta Marketplace (Singapore) 14,128 ตลาดปลากัดสิงค์โปร ์

★ UNITED BETTAS WORLD ★ 13,871 Betta for sale 

Wild Betta World 5,530 
Discussion and sharing of wild 
betta ONLY. 

cupang indo medan ( lelang & jual sini ) 4,172 Betta for sale (Indonesia) 
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ตำรำงที่ 2 แสดงข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ ท่ีซื อ-ขายปลากัดผ่านกลุ่มต่าง ๆ ใน Facebook (ต่อ) 

ชื่อกลุ่ม 
สมำชิก 
(คน) 

วัตถุประสงค์ 

Betta Center 3,915 Betta for sale 

Betta Splendens México 2,583 Betta for sale 

California Betta Society 2,357 
Sales posts are only allowed 
for members in California 

Hong Kong Betta splendens 2,069 Betta for sale 

Penang Betta Club 1,847 Betta for sale 

Hermanus Haryanto Transhipping Service 1,564 Transhipping, Betta for sale 

Betta sale/search Europe 1,462 EUROPEAN sellers 

Gente Betta's Florida 1,243 Betta for sale 

The Betta Box - UK Forum 1,231 พูด คุย เกี่ยวกับปลากัด 

LJB Betta Transhipping 911 Transhipping 

香港鬥魚總會國際拍賣站  
(Hong Kong Betta Congress International Auction Zone) 

188 Betta for sale 

Austria Bettashop 171  Betta for sale 

ที่มำ : รวบรวมมาจากหลายกลุ่มใน Facebook 

จากข้อมูลของกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม 
ท่ี ใหญ่ ท่ีสุด แสดงให้ เห็นว่ า  มีผู้ซื อ–ขาย และผู้สนใจ 
เป็นจ้านวนมาก ท่ีใ ช้ช่องทางของกลุ่ม  ใน Facebook  
เป็นช่องทางการตลาดเพื่อติดต่อซื อขายสินค้า 

จ า ก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท่ี มี ก า ร ซื อ -ข า ย ผ่ า น 
Facebook ในประเทศไทยจึงเกิดภาพลักษณ์ของการตลาด 
ท่ีชัดเจน เกษตรกร มีความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าได้ทั ง
ในประเทศและต่างประเทศ ก่อให้เกิดรายได้จากการขาย
ออนไลน์ประมาณได้ว่าเกือบ 1,000 ล้านบาทในปี 2559 
จากการสอบถามผ่าน transhipper 

1.2.1.7  ปลากัดกับการเข้าสู่เชิงพาณิชย์ 
ประเภทของปลำกัด มาตรฐานสายพันธุ์

ปล ากั ดสวยงาม ไทย  แบ่ งตามกา ยภาพ ไ ด้  4  กลุ่ ม 
(สารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชน, 2016) 

1.   ปลากัดป่า แบ่งเป็น 2 สายพันธุ์หลัก คือ 
ปลากัดป่า สายดั งเดิม (ธรรมชาติ) และ สายพัฒนา สาย
ดั งเดิมแบ่งได้ 4 สายพันธุ์ คือ ปลากัดป่าภาคกลางและ
ภาคเหนือ (Betta splendens) ปลากัดป่าภาคอีสาน 
(Betta smaragdina) ปลากัดป่าภาคใต้ (Betta imbellis) 
ปลากัดป่ามหาชัย (Betta sp. (Mahachai) 
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2.   ปลากัดครีบสั นแบ่งเป็น 2 สายพันธุ์หลัก
ตามลักษณะหาง คือ หางเด่ียวและหางคู่ ทั ง 2 สายพันธุ์หลัก 
แบ่งตามรูปทรงหางเด่ียวแบ่งได้สายพันธุ์ละ 4 ประเภท  
หางพัด หางใบโพธิ์หางพระจันทร์ครึ่ งดวง  และหาง 
พระอาทิตย์ครึ่งดวง ส้าหรับหางคู่ สายพันธุ์ละ 4 ประเภท 
หางพัด หางใบโพธิ์  หางมงกุฎ หางพระจันทร์ครึ่งดวง   
หางพระอาทิตย์ครึ่งดวง 

3.   ปลากัดครีบยาว แบ่งเป็น 2 สายพันธุ์
หลักตามลักษณะหาง คือ หางเด่ียวและหางคู่ ทั ง 2 สายพันธุ์
หลัก แบ่งตามรูปทรงหางเด่ียวแบ่งได้สายพันธุ์ละ 4 ประเภท 
หางพู่กัน หางมงกุฎ หางพระจันทร์ครึ่งดวง และหาง 
พระอาทิตย์ครึ่งดวง ส้าหรับหางคู่ สายพันธุ์ละ 4 ประเภท 
หางพู่กัน หางมงกุฎ หางพระจันทร์ครึ่งดวง หางพระอาทิตย์
ครึ่งดวง 

4.   ปลากัดยักษ์แบ่งเป็น 3 สายพันธุ์หลัก 
คือ ปลากัดยักษ์ครีบสั น ปลากัดยักษ์ ครีบยาว และ ปลากัด
ยักษ์ป่า 

1.2.1.8  การศึกษาแนวโน้มการเติบโตของ
ตลาดปลากัดไทยช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา พ.ศ.2557-2558 ข้อมูล
การส่งออกสัตว์น ้าสวยงามของไทย  

ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น ้า
สวยงาม ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วง

ระยะเวลา 12 เดือน ตั งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงกันยายน 
2559 (กรมประมง, 2559) พบว่า ปริมาณการส่งออกสัตว์น ้า
สวยงาม มี ปริมาณ 93 ,890 ,632 ตัว  คิดเป็นมูล ค่ า 
529,466,814.92 บาท โดยส่งออกสัตว์น ้าสวยงาม ไปยัง
ประเทศต่าง ๆ รวม 88 ประเทศและสามารถแบ่งประเภท
ของสัตว์น ้าสวยงามท่ีส่งออกไปยังต่างประเทศได้ 8 ประเภท 
ได้แก่ ปลา กุ้ง หอย ปู กบ เต่า ตะพาบน ้า แมงดา ตามล้าดับ 
โดยประเภทสัตว์น ้าสวยงามท่ีมีปริมาณการส่งออกสูงสุด คือ 
ปลา และเมื่อแยกตามรายชนิดพันธุ์สามารถแยกได้ ทั งหมด 
772 สายพันธุ์ โดยจากข้อมูลการส่งออกสัตว์น ้าสวยงาม 
พบว่า ชนิดสัตว์น ้าสวยงามท่ีมีปริมาณการส่งออกมากท่ีสุด 
10 อันดับ ได้แก่ ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาหมอมาลาวี 
ปลาลูกผึ ง ปลาหมอสี ปลาทองปลาหางไหม้ ปลาแรด  
ปลาก้างพระร่วง ปลาซัคเกอร์ โดยพบว่า ปลากัด เป็นปลา 
ท่ีมีปริมาณการส่งออกมากที่สุด  

โดยมีปริมาณการส่งออก 18,517,066 ตัว 
มูลค่า 127,431,404.02 บาท มีการส่งออกสัตว์น ้าสวยงาม
ไปประเทศจีนมากที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ รองลงมา
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์  มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน ตามล้า ดับ  
ดังตารางที่ 3, 4, 5 และ 6 



ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561 
Volume 1 Number 1 January – March 2018 

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ 179  

ตำรำงที่ 3  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น ้าสวยงามทางด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังประเทศต่าง ๆ 
 ในเดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559 

ประเทศ ปริมำณ มูลค่ำ ประเทศ ปริมำณ มูลค่ำ 
   (ตัว) (บำท)    (ตัว) (บำท) 

จีน  22,458,288  44,708,634 สหรัฐอเมริกา 21,460,343 121,801,573 
เกาหลีใต้ 7,670,802  32,784,832 อิหร่าน 4,921,249  33,127,135 
ไต้หวัน  4,180,786  15,891,137 โปแลนด์  2,554,282  18,710,326 
เยอรมนี  2,470,286  13,532,818 รัสเซีย  2,236,633  20,046,386 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2,131,159  14,092,558 ญี่ปุ่น  1,910,514  20,658,654 
ปากีสถาน 1,754,911 5,833,946 สหราชอาณาจักร  1,668,403  19,517,187 
ฝรั่งเศส  1,438,557  18,725,537 แคนาดา  1,351,150  15,554,117 
สาธารณรัฐเช็ก  1,227,718  9,238,090 ออสเตรเลีย  1,093,226  11,419,388 
สเปน  1,073,036  9,283,041 ฟิลิปปินส์  1,031,350  4,924,258 
ฮ่องกง  910,531  4,186,252 ตุรกี  846,475  3,480,460 
อิตาลี  794,666  5,526,844 เนเธอร์แลนด์  776,424  9,735,781 
สิงคโปร์  730,734  3,786,963 เวียดนาม  709,060  735,432 
อิสราเอล  628,509  9,845,460 แอฟริกาใต้  521,128  4,815,945 
อินเดีย  498,314  7,795,930 คูเวต  434,018  3,449,698 
บาห์เรน  398,170  4,608,814 จอร์แดน  331,991  2,604,417 
สาธารณรัฐฮังการี  277,028  1,634,142 อิรัก  256,178  4,306,790 
สวีเดน  242,208  1,516,728 ซาอุดีอาระเบีย  218,573  1,667,604 
โปรตุเกส  202,622  1,523,307 ยูเครน  191,710  2,399,890 
โอมาน  180,100  1,678,110 อียิปต์  167,061  1,624,583 
ศรีลังกา  151,470 1,587,395 เนปาล  148,141  1,140,672 
สมาพันธรัฐสวิส  132,833  2,670,969 โมร็อกโก  104,426  205,711 
เซอร์เบีย  101,015  627,541 แคว้นเรอวู์นียง  90,593  966,833 
เบลเยียม  88,318  809,130 มอลตา  85,892  1,081,803 
อาร์เจนตินา  77,933  2,332,568 แอลจีเรีย  71,145  943,253 
ไซปรัส  67,346  711,029 นอร์เวย์  67,077  739,871 
โรมาเนีย  66,178  869,705 กาตาร์  61,086  1,127,477 
เลบานอน  53,611  591,463 บังคลาเทศ  48,554  374,672 
บราซิล  45,891  782,728 ฟินแลนด์  41,745  378,819 
สโลวีเนีย  38,697  229,976 บัลแกเรีย  37,172  219,852 
โครเอเชีย  27,580  251,375 อาเซอร์ไบจาน  26,638  189,090 
กรีซ  25,265  150,620 ไนจีเรีย  21,898  51,026 
แซมเบีย  21,100  4,147 จอร์เจีย  21,000  76,326 



ตำรำงที่ 3  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น ้าสวยงามทางด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังประเทศต่าง ๆ 
 ในเดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559 (ต่อ) 

ประเทศ ปริมำณ มูลค่ำ ประเทศ ปริมำณ มูลค่ำ 
   (ตัว) (บำท)    (ตัว) (บำท) 
นิวแคลิโดเนีย  20,713 1 18,786 เคนยา  18,498  346,466 
อิยิปต์  17,845  370,705 มัลดีฟส์  17,273  205,549 
เปรู  16,887  286,156 ตูนิเซีย  16,673  319,878 
เซเนกัล  15,308  399,188 อุซเบกิสถาน  12,246  138,638 
อัฟกานิสถาน  10,745  212,960 ตรินิแดดและโตเบโก  10,630 7 3,516 
กวม  9,570  229,203 อาร์เมเนีย  8,195  189,788 
การ์ตา  7,999  202,825 แอฟริกา  7,151  81,638 
นามิเบีย  7,010  43,747 เติร์กเมนิสถาน  6,525  81,829 
ยูกันดา  5,900  17,776 บรูไน  4,633  117,696 
เมก๊ซิโก  3,043  58,219 กานา  2,172  62,869 
มาเลเซีย  693  6,046 นิวซีแลนด์  102  8,310 
อินโดนีเซีย           24           1,709  

รวม จ ำนวนประเทศ 88 ประเทศ 
รวม ปริมำณกำรสง่ออก  93,890,632 ตัว 
 มูลค่ำกำรส่งออก 529,466,815 บำท 
ที่มำ : กรมประมง (2559) 

ตำรำงที่ 4  ประเภทสัตว์น ้าสวยงามท่ีมีการส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเดือนตุลาคม 
  2558 – เดือนกันยายน 2559 

 ปลา                                       89,733,228  502,787,416.87 
 กุ้ง  2,134,206  17,034,425.83 
 หอย  1,607,563  8,378,945.61 
 ปู  401,969  1,044,376.15 
 กบ  520  5,200.00 
 เต่า  1,210  68,882.38 
 ตะพาบน า้  11,596  131,537.75 
 แมงดา  340  16,030.32 
 รวม  93,890,632  529,466,814.92 

ประเภท 
ปริมำณ 
(ตัว) 

มูลค่ำ 
(บำท) 

ที่มำ : กรมประมง (2559) 
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ตำรำงที่ 5 ชนิดสัตว์น ้าสวยงามที่มีปริมาณการส่งออกมากที่สุด 10 อันดับ ทางด่านตรวจสัตว์น ้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 ในเดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559 

ชื่อไทย ชื่อสำมัญ ชื่อวิทยำศำสตร ์ ปริมำณ(ตัว) มูลค่ำ(บำท) 

ปลำกัด Fighting Fish Betta splendens  18,517,066  127,431,404.02 
ปลำหำงนกยูง Guppy Poecilia reticulata 10,998,374 50,111,958.57 
ปลำหมอมำลำวี Peacock Aulonocara spp. 5,533,272  23,343,171.83 
ปลำลูกผึ้ง Algae eater  Gyrinocheilus aymonieri  4,145,929  16,776,505.41 
ปลำหมอสี Cichild  Cichlasoma spp.  3,565,486  14,123,861.38 
ปลำทอง Gold fish  Carassius auratus  3,184,650  32,048,048.68 
ปลำหำงไหม้ Silver Shark  Balantiocheilos melanopterus  3,065,645  11,542,443.67 
ปลำแรด Giant Gourami Osphronemus goramy  2,767,007  6,185,117.27 
ปลำก้ำงพระรว่ง Planet catfish Kryptopterus bicirrhis  2,494,033  10,182,219.74 
ปลำซัคเกอร ์ Sucker Hypostomus plecostomus  1,903,410  8,700,929.74 

ที่มำ : กรมประมง (2559) 

ตำรำงที่ 6 รายช่ือประเทศส่งออกปลาสวยงามที่ขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น ้า ปี 2558  รวม 95 ประเทศ ดังนี  

1. AFGHANISTAN 
2. ALGERIA 
3. ARGENTINA 
4. ARMENIA 
5. AUSTRALIA 
6. AUSTRIA 
7. AZERBAIJAN 
8. BAHRAIN 
9. BANGKADESH 
10. BELGIUM 
11. BRAZIL 
12. BRUNEI 
DARUSSALAM 
13. BULGARIA 
14. CAMBODIA 
15. CANADA 
16. CHINA 
17. CONGO  
18. CROATIA 
19. CYPRUS 
20. CZECH REPUBLIC 
21. DENMARK 
22. EGYPT 
23. FINLAND 
24. FRANCE 

25. GEORGIA 
26. GERMANY 
27. GHANA 
28. GREECE 
29. GUAM 
30. HONG KONG 
31. HUNGRY 
32. INDIA 
33. INDONESIA 
34. IRAN 
35. IRAQ 
36. IRELAN 
37. ISRAEL 
38. ITALY 
39. JAPAN 
40. JORDAN 
41. KENYA 
42. KOREA, SOUTH 
43. KOREA 
44. KUWAIT 
45. LATVIA 
46. LEBANON 
47. LIBYAN ARAB 
JAMABIRIYA 
48. MACAO 

49. MACEDONIA 
50. MALAYSIA 
51. MALDIVES 
52. MALTA 
53. MOROCCO 
54. MYANMAR 
55. NAMIBIA 
56. NEPAL 
57. NETHERLANDS 
58. NEW CALEDONIA 
59. NIGERIA 
60. NORWAY 
61. OMAN 
62. PAKISTAN 
63. PERU 
64. PHILIPPINES 
65. POLAND 
66. PORTUGAL 
67. QATAR 
68. REUNION 
69. ROMANIA 
70. RUSSIA 
71. SAUI ARABIA 
72. SENEGAL 
73. SERBIA 

74. SINGAPORE 
75. SLOVENIA 
76. SOUTH AFRICA 
77. SPAIN 
78.  SRI LANKA 
79. SWAZILAND 
80. SWEDEN 
81. SWITZERLAND 
82. TAIWAN 
83. TOGO 
84. TRINIDAD AND 
TOBAGO 
85. TUNISIA 
86. TURKEY 
87. UGANDA 
88. UKRAINE 
89. UNITED ARAB 
EMIRATES 
90. UNITED KINGDOM 
91. UNITED STATES 
92. UZBEKISTAN 
93. VENEZUELA 
94. VIETNAM 
95 ZIMBABWE 
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เมื่อจัดล้าดับความส้าคัญและคัดเลือกสัตว์
น ้าท่ีมีศักยภาพสูงและมีความเป็นไปได้ท่ีจะขยายการตลาด 
จ้านวน 1 ชนิด เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับระบบโลจสิติกส์และ
โซ่อุปทาน จากข้อมูลตารางท่ี 3 พบว่า ปลากัดเป็นปลาท่ีมี
การส่งออกเป็นอันดับ 1  

ช่วงระยะเวลา 2556-2559 พบว่า ประเทศ
ไทยมีการส่งออกปลากัด ไปยังประเทศต่าง ๆ 10 อันดับต้น ๆ 
ดังนี  สหรัฐอเมริกา, จีน, สิงค์โปร,์ อิหร่าน, ไต้หวัน, ฝรั่งเศส, 
มาเลเซีย, โปแลนด์, รัสเซีย และเยอรมัน ตามล้าดับ โดยมี

ปริมาณการเติบโต ในปี 2557 คิดเป็น 241% เพิ่มจากเมื่อ 
ปี 2557 เป็นจ้านวน 15.6 ล้านตัว และปี 2558 เพิ่มจาก 
ปี 2557 เป็นจ้านวน 23% คิดเป็นจ้านวนตัว 20 ล้านตัว  

โดยมีมูลค่าการส่งออกปี 2556 เป็นเงิน 
29.8 ล้านบาท ปี 2557 เป็นจ้านวนเงิน 108.22 ล้านบาท 
และปี 2558 เป็นจ้านวนเงิน 177.96 ล้านบาท เมื่อคิดมูลค่า
เฉลี่ยต่อตัวระหว่างปี 2556-2559คิดเป็นเงิน 4.54, 4.86 
และ 6.49 บาท รายละเอียดภาพท่ี 15 

ภำพที่ 15  ศักยภาพปลากัดส่งออกต่อผลท่ีเกิดกับเศรษฐกิจระหว่างปี 2556-2558 

1.2.2 แหล่งของข้อมูลปฐมภูมิ 
ข้อมูลท่ีได้จากแหล่งท่ีเป็นบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูล 2 แหล่ง คือ 

1.2.2.1  สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จ้านวน 5 ราย 
1)  ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูตม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2)  คุณณฤดี คริสธานินทร ์ ผู้เช่ียวชาญด้าน Brand Strategy & Humanistic Marketing 
3)  คุณต่อ  สันติศิร ิ  ประธาน บริษัท GREYnJ United  จ้ากัด 
4)  คุณชาย นครชัย  ผู้อ้านวยการส้านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
5)  คุณสุทธิศักด์ิ สุจริตตานนท์  ประธานและประธานกรรมการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์บริษัท  
     บีบีดีโอ กรุงเทพ จ้ากัด 
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1.2.2.2  สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากเกษตรกรจ้านวน 5 ราย ประกอบด้วย 
1) คุณสิรินุช ฉิมพลี  (Sirinut Betta Farm, นครปฐม) 
2) คุณมานนท์  ศุขเหมือน (Thailand Betta Auction. นครปฐม) 
3) คุณธนดล  ฉัตรทอง  (Tanatong Betta, พระนครศรีอยุธยา) 
4) คุณโชติรส  แซ่ลี  (Choti Bettas โชติกาญจน์ ฟาร์ม, นครปฐม) 
5) คุณจีรเรศ  ศรีสุวรรณ (Kanasanan Betta Farm, นครปฐม) 
6) คุณศิราณ ี ฉิมพลี  (Champ Farm, นครปฐม) 
ข้อคิดเห็นของกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ แต่ละท่านได้ให้ความเห็นออกมาในแนวทางในเรื่องของ ART, 

BRANDING, STRATEGY, CULTURE และ CREATIVE  ดังนี  
 

ART 
 

ผศ. สรรเสริญ  มิลินทสูตม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
“ไม่ใช่แค่เอาเอกลักษณ์ รูปลักษณ์มาใช้แต่ต้องหา SPIRIT ต้องหาจิตวิญญาณท่ีคนไทยเท่านั น
ท่ีมีจิตวิญญาณท่ีมันเช่ือมโยงกับปลากัด เพราะสิ่งนี จะท้าให้ Brand นี มีความหมาย อยู่ได้นาน” 

BRANDING 
 คุณณฤดี  คริสธำนินทร์ 

ผู้เช่ียวชาญด้าน Brand Strategy & Humanistic Marketing 
“SPIRIT คนไทย ความเป็นไทย มีทั ง VANITY, FLEXIBILITY, RESILIENCE ให้ความส้าคัญกับ 
ความสวยงามในชีวิต มีความวิจิตร ละเมียดละไม แข็งแต่อ่อน มีความยืดหยุ่นพลิ ว มีลีลา  
ไม่ตามกฎ รักความบันเทิงสนุกสนาน ชีวิตมีสีสันจัดจ้านรวมถึงการ ยิ มสู้ ได้เมื่อภัยมา” 

STRATEGY 

คุณต่อ  สันติศิริ 
ประธาน บริษัท GREYnJ United  จ้ากัด 
“ท้าต้องท้าให้ถึงการจุดกระแสนี ให้เกิด ให้ปลากัดมันอิน ต้องท้าจากหลายหน่วยงาน 
แค่เกษตรกร หรือการท่องเท่ียวไม่พอ ต้องท้าพร้อมๆกัน และท้าในหลาย PLATFORM” 

ภำพที่ 16 บทสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ปลากัดไทย 



CULTURE 

คุณชำย  นครชัย 
ผู้อ้านวยการส้านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
“ต้องกลับไปท่ีชุมชน เราต้องท้าให้ตัวชุมชนมีความภูมิใจกับปลากัดด้วย คนอื่น ๆ คนท่ีมา
เท่ียวจึงจะ ..รู้สึก..ตามและการท่ีปลากัดเป็นหน่ึงในอัตลักษณ์ของชาติ จึงจะยั่งยืน” 

CREATIVITY 
คุณสุทธิศักดิ์ สุจริตตำนนท์ 
ประธานและประธานกรรมการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จ้ากัด 
“ภาพจ้าท่ีดีต้องง่าย เข้าใจได้ในภาพเดียวกัน ต้องท้าให้คนไทยท่ัวไป เข้าใจ ความหมาย
ของปลากัด ให้เข้าใจตรงกัน  ตอบค้าถามคนต่างชาติได้ อย่างช่ือ เรียกปลากัดทับ ศัพท์ 
ไปเลย ไม่ต้อง Siamese Fighting Fish ให้เรียก PLA KAD THAI  เหมือน TOM YUM 
KUNG มันสั น มัน catchy มันเป็นไทยเราจะได้ own มันให้เป็นของไทย” 

ภำพที่ 16 บทสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ปลากัดไทย (ต่อ) 

บทสัมภำษณ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำกัด จ.นครปฐม ข้อคิดเห็นของการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากเกษตรกร 
สรุปว่า 

“หากความนิยมในปลากัดเพิ่มขึ น พวกเราคิดว่ามันจะเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะ แค่คนเพิ่งเริ่ม รู้จัก 
ปลากัดมากขึ นก็ขายดีขึ นมากแล้ว มันเพิ่มทางปริมาณ และราคาต่อตัวด้วย” (ภาพท่ี 17)  

ภำพที่ 17  Value added บทสัมภาษณ์จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงปลากัด จ.นครปฐม 
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2. วิ เคราะห์การสร้างอัตลักษณ์ปลากัดไทยเกิด
ประโยชน์สูงสุดเชิงพาณิชย์ เพื่อหาแนวทางการเพิ่มมูลค่า
ปลากัดไทยด้วยวิธีการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

2.1  ทุนมนุษย์ (Human Capital) 
ทุนมนุษย์ ได้แก่ การจัดการศึกษาและการฝึกอบรม

ท่ีน้ามาสู่ความคิดใหม่ ๆ ให้กับเกษตรกร ต้องปรับเปลี่ยน 
จุดขายท่ีคิดว่าเรามีสินค้าจากภาคการเกษตรท่ีมีราคา ต้่า 
น้าจุดขายนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ท้าให้มีราคา
สูงขึ น เช่น ปลากัดท่ีเคยขายส่งให้ผู้ส่งออกในราคาตัวละ  
3-5 บาท เมื่อน้ามาถ่ายรูป และตั งช่ือให้เห็นภาพของปลากัด  
ราคาก็จะปรับเปลี่ยนไปด้วย เช่น ผู้ ท่ีใช้นามว่า Napat 
Tantanapon (Bettaberry Thailand) ใน Facebook  
สร้างเรื่องราวของปลากัดจนท้าให้สามารถขายปลากัด

ออนไลน์ มีรายได้เฉลี่ย เดือนละ 100,000-200,000 บาท  
สิ่งท่ี Napat ปรับปรุงตัวเองขึ นมาได้จากการเข้ารับการ
อบรมกับกรมประมง และเอาความรู้นักการตลาดของตนเอง
มาสร้างสรรค์ผลงานของสินค้าปลากัด อย่างมากมาย  

Napat Tantanapon ได้เข้ามาสู่วงการปลากัด
ออนไลน์ปี 2558 ไม่ใช่เจ้าของฟาร์มปลากัด แต่มีความคิดต่าง 
ตั งแต่การตั งช่ือ เกาะกระแสช่ือปลากัดตาม trend ท่ีก้าลังมา
ทั งในภาพยนตร์ออนไลน์ การ์ตูน เพตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้าง
จุดต่างของปลา ให้สะดุดใจลูกค้า คือเทคนิคท่ีส้า คัญ  
จนสามารถท่ีสร้างแบรนด์ของตนเองในนาม bb : Betta 
Berry พลิกชีวิตเกษตรกรเลี ยงหมู  เลี ยงไก่นกกระทา  
เขายืนยันว่ า  ดึงแบรนด์ของตัว เองออกมาให้ ชัดเจน 
 ตลาดท่ัวโลกพร้อมท้าให้คนจดจ้าเราได้  

FEATHER GRAY DRAGONS  
Starting Bid:50 US 

Orange Lion Starting 
Starting Bid: $30.00 

FLOWERS OF BLUE 
Starting Bid: $30.00 

BLUE SIBERIA Starting  
Starting Bid: $30.00 

Super White Starting 
Starting Bid: $25.00 

Napat Tantanapon  
และภรรยา 

ภำพที่ 18  ช่ือสินค้าปลากัดท่ีตั งขึ นมาใหม่ท้าให้สร้างมูลค่าเพิ่มขึ น 



2.2  การหาจุดขายใหม่ให้ประเทศไทย 
การหาจุดขายใหม่ให้ประเทศไทย ท่ีไม่ใช่เพียงแค่

เพิ่มคุณค่า “ผ่านเพียงตัวสินค้า” แต่เป็นการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อ เพิ่ ม คุณค่า “ผ่านเรื่อ งราวในสินค้า ”  
เพื่อเปลี่ยนการแข่งขันในตลาดจากการสู้ด้วยราคาเป็นการ
สร้างความได้เปรียบจากสิ่งท่ีเรามีเป็นรากฐาน ในการน้าพา

ปลากัดสามารถเป็นอัตลักษณ์ของชาติไทยเพื่อหาทาง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์มี 2 ประเด็นคือ (ภาพท่ี 19) 

-  จุดขายจากภาคการเกษตรแปลงไปสู่ => จุดขาย
จากนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 

-  การแข่งขันบนราคาแปลงไปสู่ => แข่งขันบน
รากเหง้าและเร่ืองราว 

 
 

 
ภำพที่ 19  การหาจุดขายใหม่ให้ประเทศไทย 

2.3 ปัจจัยประกอบท่ีส่งเสริมให้ปลากัดไทยเป็น 
สัตวน์ ้าประจ้าชาติ 

เป็นตัวอย่างการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตาม
นโยบาย Thailand 4.0 การสร้างอัตลักษณ์ปลากัดไทย 
เกิดประโยชน์สูงสุดเชิงพาณิชย์ ปรากฎการณ์จากรูปถ่าย 
คุณวิ ศรุ ต  อั งคทะวา นิช และผล ท่ี เกิ ดกั บ เศรษฐกิ จ 

(ECONOMICAL EFFECT) จากการค้นหาข้อมูลทุติยภูมิ  
ในเรื่องราวปูมหลังประวัติศาสตร์ชาติไทย กับปลากัดจาก
แหล่งต่าง ๆ สามารถน้ามาเทียบกับช้างท่ีเป็นสัตว์ประจ้า 
ชาติไทย ดังนี  

2.3.1  สัตว์ประจ้าชาติมักมี “จิตวิญญาณ” 
ผูกพันกับ “ความเป็นชาติ” นั นอยู่เสมอ 

ช้ำง คู่บ้ำนคู่เมือง ปลำกัด คู่บ้ำนคู่เรือน 

-  ความยิ่งใหญ่ 
-  ความกตัญญู 
-  ความจงรักภักดี 

ความแตกต่างเมื่อเทียบกับช้าง 

ภำพที่ 20  เปรียบเทียบช้างสัตว์ประจ้าชาติ มี “จิตวิญญาณ” ผูกพันกับ “ความเป็นชาติ”กับปลากัด 
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2.3.2  ปลากัดกับส้านวนไทย ค้าไทย 
“ภาษาถือเป็นวัฒนธรรมประจ้าชาติ เป็น

สื่อกลางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมอื่นๆ ให้ด้ารงอยู่ในสังคม
ต่อไปมิให้สูญหาย” “ภาษาสะท้อนให้เห็นลักษณะและวิถี
ชีวิตของชนในชาตินั น ๆ ทั งท่ีเป็นมุขปาฐะ (เล่าต่อ ๆ กันมา) 
และวรรณคดีลายลักษณ์” ส้านวนไทยท่ีทุกคนคุ้นเคยในมา
จนถึงปัจจุบัน (ยนต์, 2545) 

ลูกหม้อ  ผู้ท่ีมีก้าเนิดผูกพันอย่างแท้จริงเหมือนกับ
ปลาลูกหม้อ ท่ีคัดสายพันธุ์ เลือกสรรลักษณะมาอย่างใกล้ชิด 
ตั งแต่เกิด ตั งแต่เล็ก 

ลูกไล่  ผู้ท่ีไม่สู้คน มักถูกคนอื่นข่มเหง มาจากปลา
กัดท่ีไม่ยอมสู้ปลาตัวอื่น จะถูกใช้เพื่อซ้อมปลาท่ีจะแข่งขันให้
ไล่ออกก้าลัง 

ก่อหวอด   การคิดกระท้ามิดีมิร้ายซึ่งเป็นอาการ
เตรียมการของปลากัดตัวผู้ที่วางแผนจะผสมพันธุ์กับตัวเมีย 

ถอดสี  อาการตกใจยอมแพ้ของปลากัด 
ติดบิด  ภาษามวยท่ีอธิบายอาการท่ีมีการต่อยแล้ว

กอดกันแน่นไม่ยอมปล่อย มาจากการต่อสู้ของปลากัด ท่ีเมื่อ
ใช้ปากกัดกันปากต่อปากแล้วไม่ยอมปล่อย แต่บิดตัวพลิ วไป
มาอยู่ในน ้านานหลายนาที 

ทั งหมดนี จะเห็นได้ว่ามีท่ีมาจากพฤติกรรมของ 
ปลากัด ท่ีคนไทยเราเลี ยงดูอย่างใกล้ชิดมาแต่โบราณ 

3.  แนวทางการเพิ่มมูลค่าปลากัดไทยด้วยวิธีการ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงกับรากฐาน
ทางวัฒนธรรม  

แนวทางในการเพิ่มมูลค่าปลากัดไทยด้วยวิธีการ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงกับรากฐาน
ทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยี 
นวัตกรรมสมัยใหม่  เพื่อให้ เห็นภาพลักษณ์ปลากัดใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ  4 กลุ่ม ได้แก่ 

3.1 ปลากัดกับมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) 
ผ่าน Story ปลากัด = สัตว์ประจ้าชาติ งานนิทรรศการ 
พิพิ ธภัณฑ์  แหล่ ง เ รี ยนรู้  ของขวัญระหว่ า งประ เทศ  
ทูตสันถวไมตรี นโยบายและกฎหมายส่งเสริมการให้ความรู้
และการผลิตสินค้าเกี่ยวกับปลากัด 

3.2 ปลากัดกับศิลปะ (Arts & Design) Master 
Artline ปลากัด, งานศิลป์ดั งเดิมแรงบันดาลใจจากปลากัด, 

งานศิลป์สมัยใหม่แรงบันดาลใจจากปลากัด 
3.3  ปลากัดกับสื่อสมัยใหม่ (Media Creation) 

นักมวยปลากัดน้อย ชุดประจ้าชาติปลากัดประกวด Miss 
World, Billboard ในสนามบินสุวรรณภูมิ, Music video, 
Modern Dance ปลากัด 

3.4  ปลากัดกับงานสร้างสรรค์และออกแบบ 
(Functional Creation) Mascot ปลากัดไทย Stamp  
ปลากัดไทย Souvenirs ปลากัด Merchandises ปลากัด ; 
Fashion – Lifestyle 

4. วิเคราะห์กลยุทธ์และแผนการด้าเนินงานของการ
สร้างภาพลักษณ์ให้ปลากัดไทยได้รับการยอมรับ ในฐานะ 
อัตลักษณ์ของชาติ โดยมีการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยวิธี
สร้างสรรค์ 

การน้าเสนอกลยุทธ์และแผนการด้าเนินงานการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้ปลากัดไทยได้รับ การยอมรับในฐานะ 
อัตลักษณ์ของประเทศไทยและมุงสู่การประกาศให้เป็นสัตว์
น ้าประจ้าชาติกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ปลากัดไทย Siamese 
Fighting Fish  =>  Branding Strategy + In Action  

จากการสัมภาษณ์บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย
วงการถึงความเป็นไปได้ของปลากัดไทย กับเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย ข้อมูลท่ีได้จากแหล่งท่ีเป็นบุคคล 
เก็บรวบรวมข้อมูล 2 แหล่ง คือ การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
จ้านวน 5 ราย และ สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากเกษตรกร
จ้านวน 5 ราย ประกอบด้วย 

4.1  จากเรื่องราวสู่กลยุทธ  FROM STORY TO 
STRATEGY ประกอบด้วย 4 ขั นตอน ดังนี  

4.1.1  แปลงมูลค่าสู่คุณค่า (Creative Economy) 
ท้าให้แบรนด์ปลากัดไทยเข็มแข็ง 

4.1.2   หาคุณค่าภายใน และคุณค่าภายนอก
องค์ประกอบของคุณค่าภายใน     
=> SPIRIT + STORY => จิตวิญญาณ + การเล่าเรื่อง
องค์ประกอบของคุณค่าภายนอก   
=> PRODUCT + SERVICE  => สินค้า + บริการ 

4.1.3  สร้าง Branding Strateg 
4.1.4  จาก ช้างคู่บ้านคู่เมือง สู่ ปลากัดคู่บ้าน 

คู่เรือน 
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ช้ำง คู่บ้ำนคู่เมือง ปลำกัด คู่บ้ำนคู่เรือน 

-  ความยิ่งใหญ่ 
-  ความกตัญญู 
-  ความจงรักภักดี 

•  การต่อสู้ 
•  ความมีจริตจก้าน  
•  พลังท่ีมีพร้อมกับลีลา 

ภำพที่ 21  ขั นตอนท่ี 4 จากช้างคู่บ้านคู่เมือง สู่ ปลากัดคู่บ้านคู่เรือน 

4.2  Branding In Action 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แนวทางการเพิ่มมูลค่าปลากัดไทยด้วยวิธีการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิด 

การเช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่  

ภำพที่ 22  ปลากัดไทย => Branding In Action 
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4.3  วิเคราะห์กลยุทธ์และแผนการด้าเนินงาน 
ของการสร้างภาพลักษณ์ให้ปลากัดไทยได้รับการยอมรับ  
ในฐานะอัตลักษณ์ของชาติ โดยมีการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ด้วยวิธีสร้างสรรค์  

4.3.1  National Campaign รัฐบาลจะต้อง
ประกาศให้เป็น National Campaign การคาดหวังผล
ระดับชาติ ต้องสร้างความเคลื่อนไหวระดับชาติภายใต้
นโยบายสานพลังประชารัฐ 

 

วำทะนำยกรัฐมนตรี 
“...ส้าหรับการปฏิรูปรูปแบบการท้างาน ในการร่วมมือกันสร้างชาติ ตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” นั น ผมเห็นว่าน่าจะเป็นการ “คืนความสุข” 
แก้ปัญหาอย่างย่ังยืน ให้กับคนในชาติ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูป
ประเทศและการวางรากฐานการพัฒนาในอนาคต...”  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”  

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 

ภำพที่ 23  National Campaign 

4.3.2  สานพลังประชารัฐ  
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2560-2579 มั่นคง 

Stability มั่งค่ัง Prosperity ยั่งยืน Sustainability ตามท่ี
รัฐบาลได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อน ประเทศด้วยกลไก
ประชารัฐ ซึ่งเป็นการสานพลัง ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม นับจากนี ไป ทุกภาคส่วน 
ของประเทศจะร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนและเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้เจริญเติบโต อย่างเข้มแข็ง สมดุล และ
ยั่งยืน ผ่านทาง การด้าเนินงานของ 12 คณะท้างาน ทั งนี  
ภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุน และสร้างความ
ร่วมมือกับภาคประชาชน ในรูปแบบ ของการจัด ตั ง 
“วิสาหกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) เพื่อให้ชาวบ้าน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยรัฐบาลยืนยันว่า ผลประโยชน์

ทั งหมดนั น ตกเป็นของพี่น้องประชาชน และไม่มีการเอื อ
ประโยชน์ให้กลุ่มทุนใด ๆ ทั งสิ น  

“สานพลังประชารัฐ” คือพลังอันยิ่งใหญ่ ท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงและปฏิรูปประเทศไทย เป็นแรง ขับเคลื่อนหลัก
ของเศรษฐกิจไทยตั งแต่ระดับ ฐานราก และส่งเสริมให้ชุมชน
ด้าเนินธุรกิจ บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อ
ประชาชน. 2559) 

นโยบายสานพลังประชารัฐ ออกมาในรูปโมเดล 
กลยุทธ์และแผนการด้าเนินงานของการสร้างภาพลักษณ์ให้
ปลากัดไทยได้รับการยอมรับ ในฐานะอัตลักษณ์ของชาติ  
โดยมีการเพิ่มมูล ค่า ทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธีสร้างสรรค์  
UP STREAM & DOWN STREAM TO DRIVE FORWARD ดังนี  
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รัฐบำล 
 

ธุรกิจเอกชนรำยใหญ่ 
 

ธุรกิจเอกชนรำยย่อย 
 

บุคคลและชุมชน 

ภำพที่ 24  โมเดลนโยบายสานพลังประชารัฐ 

1) รัฐบาล 
1.1)  ประกาศให้ “ปลากัดไทย” เป็นสัตว์น ้า

ประจ้าชาติไทย 
1.2)  THAILAND SPIRIT 2019 ประกาศให้  

“ปลากัดไทย” เป็น สัตว์น ้าประจ้าชาติไทยและให้ปีนั นเป็นปี
แห่งการรณรงค์ เรื่องปลากัดไทยเพื่อตอกย ้าความสัมพันธ์
ระหว่างปลากัด และ จิตวิญญาณความเป็นไทย 

1.3)  มีการเฉลิมฉลองในรูปแบบงานแสดง
สะท้อนวัฒนธรรมท่ีฮือฮาระดับโลก 

1.4)  เงินรางวัล ปลาท่ีเป็นแชมป์ ควรได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างท้าหน้าท่ีเป็นทูตให้คน
ท่ัวไปทั งไทยและต่างชาติ รู้จักและรักปลากัดไทยมากขึ น 
ตัวอย่าง เจ้าไตรรงค์ ปลากัดลายธงชาติไทย ผลงานการ
เพาะพันธุ์ของคนไทย ท้าสถิติท้าค่าตัวจากการประมูลได้สูง
ถึง 53,500 บาท เกิดเป็นท่ีฮือฮาในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้
เฟสบุ๊ก “Shutter Prince” ได้มีการเผยแพร่ภาพสุดสวยของ
ปลากัดตัวหน่ึงท่ีมีลายบนตัวเหมือนกับธงชาติไทย และสร้าง
สถิติเป็นปลากัดท่ีถูกประมูลได้ราคาสูงถึง 53,500 บาท 

1.5)  VALUE EDUCATION แบบเรียนและหลักสูตร ระบุเรื่องปลากัดให้เด็กไทยต้องเรียนรู้และสามารถส่งต่อ
เร่ืองราวให้คนอื่นๆต่อได้ นอกจากความสวยงาม เราสามารถสอดแทรกนิทรรศการด้วยการบอกเล่าความเป็นมา และเร่ืองราว
ของ ปลากัดไทยท่ียึดโยงแนบแน่นกับประวิติศาสตร์และ วิถีชีวิตของคนไทยจากอดีต ปัจจุบัน และ อนาคตของปลากัดไทย
และความเป็นไทยในเวทีโลก 

ภำพที่ 25  เจ้าไตรรงค์กับการ creative กับความเป็นอัตลักษณ์ 
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ภำพที่ 26  VALUE EDUCATION แบบเรียน หลักสูตร และนิทรรศการ 

1.6)  VALUE MAXIMIZATION ผ่านการเล่าเรื่อง สารคดีเรื่องปลากัดและบทบาทท่ีมีในวิถีชีวิต วิธีคิด และ 
จิตวิญญาณแบบคนไทย และ ผ่านจุดเช่ือมต่อกับสังคมโลก “มวยไทย” ปลากัดน้อย ศิษย์บัวขาว นักสู้ผู้มีลีลาบนเวทีโลก 

ภำพที่ 27  VALUE MAXIMIZATION ผ่านการเล่าเร่ือง สารคดีเร่ืองปลากัด “มวยไทย” 
และ ชุดปลากัดไทยชุดประจ้าชาติยอดเย่ียมในการประกวด Miss Universe 
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2)  ธุรกิจเอกชนรายใหญ่ UP-STREAM PUSH  
2.1)  VALUE MAXIMIZATION ผ่านสินค้าและบริการ ท่ีเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศ 
2.2)  ผ่านสารพัดแบรนด์แฟช่ันไทย กับ Collection ปลากัดไทย 

VALUE MAXIMIZATION ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และ แบรนด์แฟชั่นไทย กับ Collection ปลากัดไทย 

ภำพที่ 28  VALUE MAXIMIZATION  

3)  ธุรกิจเอกชนรายย่อย  
3.1) Product & Merchandising โดยการจัดหาภาพกลางและแนวการใช้งานเพื่อผู้ผลิตสินค้าเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์จากปลากัดไทย (Central Visual Stock & Brand Identity Guideline) 

ภำพที่ 29  ภาพกลางและแนวการใช้งานเพื่อผู้ผลิตสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากปลากัดไทย  

3.2)  VALUE CREATION ผ่านสินค้าและบริการ ท่ีคนไทยส่วนใหญ่ ได้ซื อ ได้ใช้ ผ่านสินค้าและบริการ เพื่อ
รายได้จากนักท่องเท่ียวของฝากเมื่อมาเมืองไทย คือสินค้าลายปลากัดไทย 

ภำพที่ 30  VALUE CREATION ผ่านสินค้าและบริการ ท่ีคนไทยส่วนใหญ ่ได้ซื อ ได้ใช้ 
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4)  บุคคลและชุมชน Blend in Community & Culture  
4.1)  VALUE CREATION ผ่านสินค้าและบริการ ท่ีเป็นเพื่อรายได้จากการท่องเท่ียวจากแหล่งเพาะปลาขาย  

สู่แหล่งท่องเท่ียวและศูนย์เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ท่ีท่ีคนท้องถ่ิน หรือ เด็ก ๆ ในละแวกคนไหนก็รู้และเล่าเรื่องปลากัดให้
นักท่องเท่ียวฟังได้อย่างภาคภูมิใจ 

ภำพที่ 31  VALUE CREATION ผ่านสินค้าและบริการ เพื่อรายได้จากการท่องเท่ียว  
และVALUE MAXIMIZATION ผ่านงานศิลปะหลายแขนง ผสานการตีความโดยหลากศิลปินไทย 
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5)  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน 
อย่างไรก็ตาม กลไกเหล่านี จะเกิดขึ นได้ต้องมี

นโยบายในการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ และต้องมีการบูรณาการ 

หน่วยงาน ด้านนโยบาย  ไ ด้แก่  ส้ า นัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) หน้าท่ีสนับสนุนเชิงนโยบายและช่วยผลักดันแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงเป็น
เจ้ าภาพหลั ก รั บผิ ดชอบ ด้านการส่ ง เส ริ ม  ให้ มี ก า ร
ประสานงานกันระหว่างองค์กรภาครัฐ เช่น กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นต้น 

หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา  ได้แก่  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  ซึ่ ง เป็น
เลขานุการของคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งชาติท่ีนายก รัฐมนตรีเป็นประธาน 

หน่วยงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา
และสร้างองค์ความรู้ ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ ประเทศ พร้อมทั งปลูกฝังและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณชน ในรูปแบบของกิจกรรมท่ี
หลากหลาย เช่น การสร้างแหล่งค้นคว้าและแหล่ง เรียนรู้ 
ครบวงจร การเผยแพร่ผลงานวิจัย การจัดนิทรรศการ  
การบรรยาย และการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของ
ประเทศ ได้แก่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
ส้านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) อุทยาน
การเรียนรู้ (TK PARK) ส้านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนด้านการเงิน เช่น 
สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ กองทุนร่วมลงทุนเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย ท่ีบริหาร
โดยส้านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) กองทุนร่วมลงทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และส้า นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

หน่วยงาน ด้านการวิจั ยและพัฒนา  เ ช่น 
ส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

หน่วยงานท่ีท้าหน้าท่ีควบคุมมาตรฐานต่าง ๆ 
เช่น ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส้านักงาน
มาตรฐานอาหารและเกษตรแห่ งชา ติ  ส้ า นักพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส้านักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม และส้านักพัฒนาการท่องเท่ียว เป็นต้น 

หน่วยงานด้านการตลาด เช่น กระทรวงการ
ต่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว เป็นต้น 

ผลการด้าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมล่าสุด 
จากการเรียบเรียง ค้นคว้า สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง คณะผู้วิจัยได้น้าข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้น ส่งต่อไปยังผู้บริหารโดยอ้างถึง หมวด 2  
การบริหารจัดการด้านการประมง ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการ 
นโยบายการประมงแห่งชาติ มาตรา 18 การประชุมและการ
ด้าเนินการประชุมให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก้าหนด 
และมาตรา 19 คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าท่ีก้าหนด
นโยบายและก้ากับการบริหารจัดการการประมง (3) ก้าหนด
นโยบายการพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าของประเทศ  

จากการประ ชุมคณะกรรมการนโยบาย 
กา รประ มงแห่ งช า ติ  เ มื่ อ วั น ท่ี  1 2  ตุ ล าคม  2 560  
ณ ตึกบัญชาการ 1 ห้องประชุม 301 ท้าเนียบรัฐบาล 

ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้เช่ียวชาญด้าน
สัตว์น ้ าและพรรณไม้น ้ าสวยงาม ได้น้าเสนอข้อมูล ให้ 
ท่ีประชุมทราบว่า ปลากัดไทย เป็นปลาท่ีอยู่คู่บ้านคู่เรือนของ
คนไทยมาตั งแต่อดีตกาลตั งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีบันทึก
ของชาวต่างชาติระบุว่า คนไทยเลี ยงปลากัดอย่างกว้างขวาง 
เกือบจะทุกครัวเรือนท่ีมีผู้ชายอาศัยอยู่ต้านานประวัติศาสตร์
ของปลากัดไทย ในปี พ.ศ. 2383 พระบาทสมเด็จพระน่ัง
เกล้า เจ้าอยู่หัว  ได้มอบปลาแก่  นายแพทย์  Theodor 
Cantor จาก Bengal Medical Service ผู้ท่ีได้วาดภาพและ
บันทึกรายละเอียดของปลากัด จนกระท่ังปี พ .ศ. 2452  
C. Tate Regan ได้ท้าการตรวจสอบและให้ช่ือวิทยาศาสตร์
ว่า Betta splendens ซึ่งค้าว่า Bettha หมายถึง ชนชาติ
ของผู้ที่เป็นนักรบ ค้าว่า splendens มาจาก splendid  
มีความหมายว่า Beautiful ดังนั น Betta splendens 
หมายถึง นักรบผู้สง่างาม และมี ช่ือสามัญว่า Siamese 
Fighting Fish ต่อมากรมประมงได้มียุทธศาสตร์ปลาสวยงาม  
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2556 - 2559 ซึ่งมีส่วนสนับสนุนในการด้าเนินการภาค 
การผลิตปลาสวยงาม มีการปรับ เปลี่ ยนเกษตรกร สู่ 
การผู้ประกอบการโดยการสร้างความเข็มแข็งในการจ้าหน่าย
สินค้าออนไลน์ไปท่ัวโลก สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องเป็นจ้านวนมาก ประมาณการว่ารายได้ท่ีเกิดขึ น
ประมาณ 1,000 ล้านบาท/ปี 

นอกจากนั น ปลากัดเป็นสินค้าเกษตรท่ีสามารถ
สนับสนุนเป็นอัตลักษณ์ของชาติไทย ท่ีสามารถสร้างมูลค่า 
ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรม 
( Innovation) ที ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื นฐานของ 
การเช่ือมโยงทั งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเท่ียว  
ได้อีกด้วย 

เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2558 พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) โดยก่อนการประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยกรมประมงได้มีการน้าปลากัดแสดงท่ีตึกบัญชาการ 1 
ท่านนายกฯ กล่าวว่า “ทุกอย่างต้องน้าไปสู่การต่อยอด เพื่อ
พัฒนาตัวเอง ทั งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC”  

ประกอบกับในช่วงระยะเวลาดังกล่าว กรม
ประมงมียุทธศาสตร์ปลาสวยงาม โดยมีกลยุทธ์ด้านการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรมประมงได้มีการจัด
หลักสูตรเพื่ออบรมเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 
Branding, Product Photography, Online market และ 
Creative Economy  

จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการปลากัดจาก
เดิมราคาซื อขายประมาณ 3-5 บาท มีการประมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ราคาสูงสุดปี 2559 ตัวละ 23,100 บาท และในปี 
2560 ราคาของเจ้าไตรรงค์ ปลากัดสีสุดสวย 

ด่ังธงชาติไทย เริ่มต้นประมูลจาก 99 บาท ไป
จบท่ีราคา 53,500 บาท ปรากฏการณ์ท่ีภาพถ่ายปลากัด 
เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2558  ปลากัดไทยได้ดังท่ัวโลกโดย
บริษัท Apple ใช้เป็น wallpaper ใน iPhone 6s และ 6s 
Plus ภาพถ่ายฝีมือคนไทยโดยนายวิศรุต อังคทะวานิช 
ก่อให้เกิดการซื อขายปลากัดจากฟาร์มต่าง ๆ ในประเทศไทย
ไปยังลูกค้าท่ัวโลก  

ปลากัดเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เรือน เป็นสัญลักษณ์
ของการต่อสู้ ความมีจริตจะก้าน และพลังท่ีมีพร้อมกับลีลา 
ถ้าเราไม่รักษาสมบัตินี ไว้ ก็จะถูกช่วงชิงไปยังประเทศอื่น ๆ ได้ 
ดังตัวอย่างท่ีปรากฏชัดเจนว่า หมอนอิงท่ีเป็นรูปถ่ายปลากัด
ถูก copy ไปขายในนามของ China Betta Fish แล้ว แต่ถ้า
กรมประมงด้าเนินการประกาศความเป็นเจ้าของ เป็นไปตาม
นโยบายสานพลังประชารัฐที่สามารถเช่ือมโยงทั งภาครัฐบาล
ท่ีเกี่ยวข้องได้แก่  กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจน ธุรกิจเอกชน
รายใหญ่ รายย่อย บุคคลและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม  
จึงเห็นควรเสนอให้ปลากัดเป็นสัตว์น ้าประจ้าชาติไทย  

ข้อคิดเห็นของท่ีประชุม 
 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภา

เกษตรกรแห่งชาติ ให้ความเห็นว่า ปลากัดเป็นทรัพยากร 
ท่ีเด่นมากของไทย และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ
ขอให้กรมประมงจัดท้าแผนพัฒนาให้ครอบคลุมด้านต่าง ๆ 
โดยถ้าไทยท้าก่อนก็จะได้เปรียบ ท่ัวโลกก็จะมาแข่งขันท่ี
ประเทศไทย 

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความเห็นว่า ปลากัดของ
ไทยกับของต่างประเทศมีความแตกต่างท่ีโดดเด่นอย่างไร 
ท้าไมจึงเสนอปลากัดเป็นปลาประจ้าชาติ ปลากัดท่ีน้าเสนอมี
ต้นก้าเนิดในประเทศไทยแล้วขยายไปในประเทศอื่น ๆ  
ใช่หรือไม่ เน่ืองจากการจะเสนอสัตว์ชนิดใดชนิดหน่ึงมาเป็น
สัตว์ประจ้าชาติ หรือเป็นสัญลักษณ์ต้องมีท่ีมาท่ีไป ถ้ามี
ก้าเนิดท่ีประเทศไทยแล้วขยายไปท่ีอื่นก็จะเห็นความชัดเจน 
และควรท้าการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามท่ีประธานสภา
เกษตรกรแห่งชาติเสนอ  

มติท่ีประชุม  
เห็นชอบ โดยให้กรมประมงในฐานะฝ่าย

เลขานุการ ด้าเนินการดังนี  
1.  ปรับข้อมูลให้ชัดเจนตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการ 
2.  น้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และจัดท้า

แผนกิจกรรมต่อเน่ืองท่ีท้าให้เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน 



ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561 
Volume 1 Number 1 January – March 2018 

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ 196  

บทสรุป 
1.  จากการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการน้าชนิดสัตว์ 

มาใช้ในการการสร้างศักยภาพของการเป็น อัตลักษณ์ 
ของประเทศต่าง ๆ รวมทั งผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของปลากัด ความเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม รวมทั งปลากัดเป็นสินค้า เกษตร 
ท่ีสามารถสร้างมูลค่าท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ (Creativity) 
และนวัตกรรม (Innovation) ท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจบน
พื นฐานของการเช่ือมโยงทั งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
และท่องเท่ียว ท้าให้ ปลากัด มีศักยภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะ
น้ามาเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทย คือ “สัตว์น้าประจ้า
ชาติไทย”  

2.  เมื่อ ปลากัด ได้รับการประกาศให้เป็น “สัตว์น้า
ประจ้าชาติไทย” แล้ว รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ต้องมีการบูรณาการในการสร้างภาพลักษณ์กลางในทุกสื่อ
เพื่อเอาไว้สื่อสาร Concept ปลากัดไทยท่ีชัดเจน อันจะ
น้าไปสู่การเ ช่ือมโยง ต่อยอด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั ง 
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเท่ียว ต่อไปในอนาคต 

3.  ส้าหรับการน้างานวิจัยเรื่องนี ไปใช้ประโยชน์  
จะครอบคลุมทั งต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า โดยในส่วน

ของต้นน ้า เกษตรกรผู้ผลิตสัตว์น ้าสวยงามจะพัฒนารูปแบบ
การผลิตทั งพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความแปลกใหม่ มาตรฐาน
ฟาร์มผลิตท่ีได้รับการยอมรับจากตลาดโลก และการมี
จิตส้านึกในการหวงแหนทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าถ่ายทอดสู่รุ่น
ลูกหลาน  ในส่วนของกลางน ้ า ผู้ประกอบการจะช่วย
สนับสนุนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในหลากหลายรูปแบบ 
โดยจะเช่ือมโยงไปถึงการสร้างนวัฒกรรมใหม่ ๆ การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม การขยายการตลาด เป็นต้น ในส่วนของปลายน ้า 
ทุกภาคส่วนสามารถเช่ือมโยง “สัตว์น้าประจ้าชาติไทย”   
ไปต่อยอด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั งภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ
การค้า และการท่องเท่ียว ต่อไปในอนาคต 
 
ขอขอบคุณ  
1.  ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดี กรมประมง ท่ีให้โอกาส
น้าพาปลากัดมาสู่การประกาศให้ปลากัดเป็นสัตว์น ้าประจ้าชาติ 
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