
ช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา การเพาะเลี้ยงปลาทองเพื่อ

ส่งออกขายตลาดต่างประเทศ ไดท้ าเง ินเขา้ประเทศและสรา้ง

รายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรผูเ้พาะเลี้ยงปลาทองของไทยเป็นจ านวนมาก       

มปีจัจยัหลายอย่างทีเ่อื้อต่อสถานการณ์ ท าใหป้ลาทองที่ผลติจาก

ฟารม์ในประเทศไทย เป็นที่รูจ้กัและเป็นที่ตอ้งการของลูกคา้จาก

ต่างประเทศ ลองมาดูขอ้มูลจากปริมาณและมูลค่าปลาทอง และ

ปลาทีส่่งออก 10 อนัดบั ตน้ ๆ ของไทย ช่วงปี 61 - 62 กนัก่อน

ค่ะ 

ปลาทอง Ep. 1
การพฒันาสสีนัปลาทอง เพิม่มลูคา่การสง่ออกมากกวา่รอ้ยลา้น

อรุณี รอดลอย
กลุ่มวิจัยสัตว์น ้ำสวยงำมและพรรณไมน้ ้ำ กองวิจัยและพัฒนำประมงน ้ำจืด

ชนิดสัตว์น ้ำสวยงำมที่มีกำรส่งออกมำก 10 อันดับ ปี 2561 (เรียงตำมปริมำณ)

ล้ำดับที่ / ชื่อไทย / ชื่อวิทยำศำสตร์ ปริมำณ (ตัว) มูลค่ำ (บำท)

1. กัด Betta splendens 19,248,449 162,313,863

2. หำงนกยูง Poecilia reticulalta 11,098,780 42,614,590

3. น ้ำผึ ง/ลูกผึ ง Gyrinocheilus aymonieri 3,838,217 13,836,471

4. หมอมำลำวี Aulonocara sp. 3,221,553 21,849,631

5. หำงไหม้ Balantiocheilos melanopterus 2,880,813 12,628,994

6. แรด Osphronemus goramy 2,449,229 15,853,903

7. ทอง Carassius auratus 2,312,594 28,557,283

8. สอด Poecilia latipinna 1,839,089 7,188,090

9. ซัคเกอร์ Hypostomus plecostomus 1,644,408 7,222,126

10. ปลำกำแดง Epalzeorhynchus frenatus 1,595,465 6,649,393
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จะเห็นว่ำปลำทองเป็นปลำท่ีมีมูลค่ำกำรส่งออกอยู่ใน
อันดับ Top 10 อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งถ้ำดูจำกมูลค่ำท่ีแท้จริงแล้ว 
น่ำจะเป็นอันดับ 2 รองมำจำกปลำกัด ด้วยซ ้ำ เพรำะอะไรถึง
กล่ำวเช่นนี  ก็เพรำะว่ำจำกกำรพัฒนำสีสันของปลำทอง ท้ำ
ให้รำคำท่ีแท้จริง (ไม่ใช่รำคำท่ีแจ้ง ตอนขออนุญำตส่งออก) 
สูงพุ่งทะยำนอย่ำงท่ีไม่เคยมีมำก่อน หรือเผลอ ๆ อำจจะมี
มูลค่ำเป็นอันดับ 1 ก็ว่ำได้ อ้อ ท่ีชื่อตอนว่ำ “Ep. 1 กำร
พัฒนำสีสันปลำทอง เพิ่มมูลค่ำกำรส่งออกมำกกว่ำร้อย
ล้ำน”  ท่ำนอำจจะสงสัยว่ำ ท้ำไมตัวเลขในตำรำง ไม่ถึง 100 
ล้ำน  โม้หรือปล่ำว ? ... แหม ตัวเลขส่งออกปลำสวยงำม เค้ำ
เอำ 10 คูณ หรือ 100 คูณ ทั งนั นแหละค่ะ ถึงจะเป็นตัว
เลขท่ีแท้จริง อ่ำนไป แล้วลองคิดตัวเลขเอง ว่ำมูลค่ำจริง ๆ 
ของมันควรจะเป็นเท่ำไหร่

จงัหวดัราชบุรี เป็นแหล่งผลติปลาทองแหล่งใหญ่ของ

ประเทศไทย โดยเฉพาะทีอ่  าเภอบา้นโป่ง มฟีารม์ปลาทองจ านวน

มากกว่า 20 ฟารม์ ผลติปลาทองส่งออกไปขายในหลายประเทศ

ช่วง 10 - 20 ปี การผลติปลาทองของไทย ยงัไม่สามารถ

ผลติปลาทองทีม่สีสีนัสวยงาม สะดุดตา เราจะเห็นภาพปลาทองที่

มหีลกั ๆ คือ สีสม้ สขีาว สีขาวและแดง หรือสอีอกเหลืองทอง 

เวลาที่เราจดัประกวดปลาทองช่วงแรก ๆ เรามีเกณฑ์การให ้

คะแนนสขีองปลาทอง คือ ถา้สีสม้หรือสทีอง ตอ้งเป็นสีที่สดใส 

ไม่ยอ้มสเีขม้จนเป็นแดงแจด๊ หรอืแดงจนออกชมพูเขม้ ดูหลอกตา 

ซึง่ปลาทีย่อ้มสเีหล่านี้  เมื่อลูกคา้ซื้อไปแลว้เลี้ยงไปสกัเดือน สจีะ

กลบัมาจดืชดื ไม่สวยงาม แถมผลจากการยอ้มส ีจะไดร้บัเสยีงบ่น

จากลูกคา้ว่า เมื่อซื้อไปแลว้ สีซีดแลว้ป่วยง่าย เพราะการใช ้

ฮอร์โมนผสมอาหารมาก ๆ จะท าใหป้ลาสุขภาพไม่ดี ป่วยง่าย 

นับว่า เ ป็นขอ้ เสียของปลาทองของไทยเมื่อ ส่งออกไปขาย

ต่างประเทศ ส่วนปลาทองที่มีสีขาว หรือสีเงนิน ัน้ ตอ้งเป็นขาว

แบบผ่อง ๆ หรอืในวงการชอบพูดว่า ขาวแบบโอโม่ ไม่ใช่ขาวแบบ

ขุ่น ๆ หรอือมเหลอืง ปลาสขีาวมกัจะไดค้ะแนนสนีอ้ยกว่าปลาสี

สม้ หรอืสทีอง และถา้ปลาที่มสีขีาวโอโม่ และสแีดง เป็นปลาขาว

แดง ที ่แพทเทริน์สสีวยไม่เลอะ ไมเ่ปรอะ จะเป็นปลาที่ไดค้ะแนน

สสูีงกว่าสอีื่น ๆ และในช่วงเวลานัน้ ถา้ปลาทีส่ดี  าและสม้ หรือขาว

ด า มกัจะถูกหกัคะแนน ดว้ยเหตุผล คือ ปลาสีลอกไม่หมด 

เพราะเมือ่เลี้ยงไปสกัพกั สดี าในตวัปลาจะลอกกลายเป็นสสีม้หมด 

ถงึแมใ้นสายตาของกรรมการ (โดยเฉพาะตวัดฉินัเอง จะชอบมาก

สดี าสม้ แดงด า เพราะมนัดูสะดุดตา น่ารกั) จะมองว่าน่ารกั แต่

เมือ่โดนหกัคะแนนส ีท าใหค้ะแนนตกอนัดบัลงมาไดเ้หมอืนกนั 

หลงัจากนัน้ เรามีเสียงเรียกรอ้งใหแ้กไ้ขมาตรฐานการ

ตดัสนิการประกวดปลาทอง ในที่นี้  ขอเนน้การแกไ้ขเรื่องสปีลา  

ดงันัน้ เกณฑก์ารตดัสนิฯ ปลาทอง เราจงึเขยีนค าจ ากดัความของ 

สปีลาทองใหก้วา้งว่า “มีทุกสี ลวดลำยสวยสะดุดตำ” เท่านัน้ ที่

เหลอืเป็นดุลพนิิจของกรรมการ คือ ไม่มกีารหกัคะแนนส ีสอีะไรก็

ได ้แต่ภาพรวมออกมาตอ้งสวย สะดุดตา ในเวลาที่อยู่ในตู ้

ประกวด  เหตผุลทีผู่เ้พาะเลี้ยงปลา และผูส่้งประกวดปลา  อยาก

ใหม้กีารแกไ้ขเกณฑก์ารตดัสนิ ก็เพราะว่า ปลาที่เรามองว่า สไีม่

ลอก นัน้ กลายเป็นปลาที่สวยเป็นที่ตอ้งการของตลาด มีราคาสูง

กว่าปลาทองสสีม้ ๆ ขาว ๆ เงนิ ๆ ทอง ๆ ซะอกี

ชนิดสัตว์น ้ำสวยงำมที่มีกำรส่งออกมำก 10 อันดับ ปี 2562 (เรียงตำมปริมำณ)

ล้ำดับที่ / ชื่อไทย / ชื่อวิทยำศำสตร์ ปริมำณ (ตัว) มูลค่ำ (บำท)

1. กัด Betta splendens 17,752,169 196,889,021

2. หำงนกยูง Poecilia reticulalta 11,739,664 173,635

3. สอด Poecilia latipinna 3,557,391 12,727,008

4. น ้ำผึ ง/ลูกผึ ง Gyrinocheilus aymonieri 3,179,694 14,064,520

5. ทอง Carassius auratus 2,408,076 33,554,906

6. หำงไหม้ Balantiocheilos melanopterus 1,695,178 8,533,607

7. หมอมำลำวี Aulonocara sp. 1,279,278 11,404,194

8. หมอสี Cichlasoma sp. 749,596 11,414,038

9. แรด Osphronemus goramy 716,694 744,343

10. ปลำเสือเยอรมัน Tetragonopterus ternetzi 564,616 142,436
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กำรประกวดปลำสวยงำมในประเทศไทย ท่ีจัดโดย 
กรมประมง หรือภำคเอกชนท่ีร่วมกับกรมประมง นั น เรำมี
วัตถุประสงค์หลัก ๆ คือ รักษำลักษณะมำตรฐำนสำยพันธ์ุ
ดั งเดิม ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมเรื่องธุรกิจกำรตลำด ไป
ด้วยกัน ดังนั น กำรแก้ไขเกณฑ์กำรตัดสิน เพื่อให้ตรงกับกำร
พัฒนำตำมควำมต้องกำรของตลำด นั น เป็นสิ่งท่ีเรำท้ำ ทั งนี  
ลักษณะหลัก ๆ ของปลำทอง จะต้องตรงกับสำยพันธ์ุด้วย 
เช่น ริวกิ นต้องหน้ำหนู โหนกใหญ่ รูปร่ำงกลมได้สัดส่วน  
เป็นต้น เดี๋ยวตอนหน้ำจะมำเล่ำให้ฟังเรื่องริวกิ น แต่ตอนนี  
ขอเน้นเรื่องกำรพัฒนำสีก่อน เพรำะมันกลำยเป็นจุดเด่นของ
ปลำทองท่ีสร้ำงมูลค่ำมหำศำลในปัจจุบัน

กลับมำเรื่องกำรพัฒนำสีปลำทอง จำกท่ีเล่ำเรื่องปลำ 
สีส้มด้ำ หรือแดงด้ำ หรือขำวด้ำ ท่ีเรำเคยบอกว่ำ สีมันยังไม่
ลอกเต็มท่ี ปัจจุบันมันกลับกลำยว่ำ สีท่ีพัฒนำขึ น จนปลำท่ีมี
สีแดงด้ำ หรือขำวด้ำ นั น คงอยู่ได้นำน มีปลำบำงส่วนท่ีสีจะ
ไม่เปลี่ยน หรือเปลี่ ยนบ้ำงก็เล็กน้อย ท้ำให้ กลำยเป็น
ปลำทองท่ีมีสีสันสะดุดตำอย่ำงมำก ลูกค้ำต่ำงชำติเห็นแล้วว่ิง
เข้ำฟำร์มกันเป็นแถว จองกันจนหมดบ่อ แถมรำคำจำกฟำร์ม
ท่ีไม่ผ่ำนคนกลำง นั น มันเป็นอะไรท่ี สุดติ่งกระดิ่งแมวมำก 
จำกกำรสัมภำษณ์ คุณเม้ง แซ่ลี   เ จ้ ำของ Banpong
Goldfish farm ได้ให้ข้อมูลไว้ว่ำ สีสันยังคงต้องพัฒนำกัน
ต่อไป จำกเดิมกำรจะได้ปลำ 3 สี แดง ด้ำ ขำว ใน 1 ครอก 
มีจ้ำนวนน้อยมำก ปัจจุบันพัฒนำมำได้จ้ำนวนมำกกว่ำ 
50 % ใน 1 ครอก ปลำทองของไทยท่ีพัฒนำกันล ้ำหน้ำมำก 
มักจะเป็นออรันดำ 3 สี 5 สี ขำยดีเป็นเทน ้ำเทท่ำ รำคำอยู่
ในช่วง ตัวละ 3,000 บำท ขึ นไป ตัวท็อป เกรด AA รำคำถึง
หลักหมื่นต่อตัว แต่เกรดรองลงมำ ซื อจ้ำนวนเยอะ ก็จะตก
ตัวละ 1,000 บำท (ลองคิดดูนะคะว่ำ ถ้ำปลำชุดหนึ่ง ได้สัก 
1,000 ตัว เป็นเงินเท่ำไหร่กัน จ๊ะ ) ส่วนปลำสิงห์ 5 สี 
ปัจจุบันต้องยกให้พี่จีน เรื่องพัฒนำสี เพรำะด้วยภูมิอำกำศ
ของเขำได้เปรียบ นั่นคือ อำกำศเย็น น ้ำเย็น สีด้ำจะลอกยำก

แต่ถ้ำเรื่องโครงสร้ำง สู้ไทยไม่ได้ ปลำของจีน หำงจะตกไม่
สง่ำ แต่ของไทยพัฒนำเรื่องรูปร่ำง โครงสร้ำง จนกระโดง 
(ครีบหลัง) และครีบหำง ตั ง เวลำว่ำยน ้ำสง่ำงำมมำกกว่ำ 

ปัจจุบันปลำทองของไทย ส่งออกขำยท่ัวโลก ฟำร์ม 
Banpong Goldfish farm ลูกค้ำส่วนใหญ่ เป็นลูกค้ำจำก
ประเทศ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เวียดนำม มำเลเซีย แล้วยังมี
ลูกค้ำจำกอเมริกำ และยุโรป ด้วย แต่ลูกค้ำจำกอเมริกำ และ
ยุโรป มักจะเป็นคนจีนท่ีไปตั งรกรำกอยู่ในประเทศเหล่ำนี  
เพรำะคนจีน หรือคนท่ีมีเชื อสำยจีน จะมีควำมชื่นชอบ    
ปลำทองอยู่แล้ว และจะเห็นควำมสวยงำมของปลำทองท่ีต่ำง
จำกคนในอเมริกำ หรือยุโรป โดยเฉพำะคนยุโรป จะชอบ
ปลำทองแบบพื น ๆ ลักษณะดั งเดิม อีกอย่ำง ด้วยกฎระเบียบ
กำรน้ำเข้ำปลำทอง ปลำคำร์ป ท่ีค่อนข้ำงมีข้อจ้ำกัดในเรื่อง
กำรออกใบรับรองโรค ท้ำให้ปลำทองท่ีจะเข้ำไปขำยในยุโรป
มีน้อย เรำเอง เคยไปดูงำนเกี่ยวกับระบบฟำร์มคอมพำร์ตเมน้ท์
ท่ีมีกำรเฝ้ำระวังไม่ให้เชื อโรคในปลำออกไปสู่แหล่งธรรมชำติ 
เห็นปลำทองในฟำร์มเค้ำ ไม่สวยเลย เรียกว่ำ ปลำถุงบ้ำนเรำ
ยังสวยกว่ำเป็น 10 เท่ำ 

จำกกำรสัมภำษณ์ คุณนก ศักดิ์ชัย เจ้ำของ Sakchai
farm จ.รำชบุรี ได้ให้ข้อมูลไว้ว่ำ ปลำของฟำร์มท่ีมีสีสัน
สวยงำมท่ีเริ่มจ้ำหน่ำย เป็นปลำท่ีมีอำยุประมำณ 6 เดือน
ท่ีฟำร์มนี ได้พัฒนำสีสันอย่ำงเข้มข้นหลำยรุ่น ท้ำให้ปลำท่ีนี่ 
70 - 80 % สีจะไม่ลอก ไม่เปลี่ยน หรือเปลี่ยนไม่มำกใน
ระยะ 8 - 9 เดือน อำจจะมีสีด้ำเพิ่มขึ นถ้ำมีสีด้ำติดแล้ว ส่วน
พ่อแม่อำยุ 1 ปี ขึ นไป บำงตัวสีด้ำเริ่มลอกออกบ้ำง ส่วน
ค้ำถำมท่ีว่ำ ลูกค้ำรู้ไหมเรื่องสีปลำลอก คุณนก กล่ำวว่ำ 
ลูกค้ำส่วนใหญ่จะทรำบว่ำ ปลำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงของสีไม่
มำกก็น้อย  แต่ปลำท่ีฟำร์มพัฒนำมำหลำยรุ่น สีด้ำจะลอก
น้อยมำก  ลูกค้ำประจ้ำจะทรำบดีว่ำยังไงก็มีลอกบา้ง ไม่มากก็
นอ้ย ในส่วนของรำคำ ปลำท่ีจ้ำหน่ำยจำกฟำร์ม รำคำขึ นอยู่
กับจ้ำนวนท่ีซื อ ถ้ำลูกค้ำซื อจ้ำนวนมำก รำคำย่อมลดลงเป็น
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ธรรมดำ ปกติรำคำ เกรด B อยู่ในช่วง 500 - 800 บำท/ตัว 
เกรด A อยู่ในช่วง 1,000 - 1,500 บำท/ตัว เกรด AA อยู่
ในช่วง 3,000 - 4,000 บำท/ตัว ปลำทอง ของ sakchai farm
จะขำยให้ลูกค้ำจำกประเทศ สหรัฐอเมริกำ ตุรกี เปรู ยุโรป 

ฮอลแลนด์ แคนำดำ และเอเชีย ซึ่งจะมี จีน ฮ่องกง เกำหลีใต้ 
มำเลเซีย อินโดนีเซีย สิงค์โปร ไต้หวัน และออสเตรเลีย 
ปัจจุบันมีอีกหลำยประเทศท่ีต้องกำร แต่ปลำผลิตไม่พอ
จ้ำหน่ำย 

นอกจำกปัจจัยในเรื่องกำรพัฒนำสำยพันธ์ุ สีสัน
สวยงำมของปลำทองแล้ว ต้องบอกว่ำ ยุคทองของคนเลี ยง
ปลำสวยงำมช่วง 5 ปีท่ีผ่ ำนมำ คือ กำรขำยปลำทำง 
facebook เมื่อเจ้ำของฟำร์มปลำ โชว์สินค้ำของตัวเองใน 
facebook ลูกค้ำสำมำรถส่งข้อควำมทำงกล่องข้อควำม 
(inbox) ซื อขำย ติดต่อโอนเงินออนไลน์กันโดยไม่ต้องผ่ำน
พ่อค้ำคนกลำง จำกนั น ค่อยนัดส่งโดยติดต่อกับชิปป้ิง 
(shipping) และด้วยกำรเดินทำงท่ีสะดวกสบำย ค่ำใช้จ่ำย

แสนจะถูกของสำยกำรบินท่ีแข่งกันลดรำคำ ท้ำให้ลูกค้ำท่ี
กลัวจะไม่ได้ปลำ บินมำดูปลำด้วยตัวเองถึงฟำร์มกันเลย
ทีเดียว 

ค่ะ เรื่องพัฒนำสีสันของปลำทอง ขอจบเพียงเท่ำนี  
ก่อนนะคะ ติดตำมเรื่องปลำทองต่อ ใน Ep. 2 เกี่ยวกับกำร
พัฒนำสำยพันธ์ุริวกิ น ขอใช้ชื่อตอนว่ำ “Ep. 2 : ริวกิ นท่ี
เปลี่ยนไป” ก็แล้วกัน นะคะ อย่ำลืมติดตำมค่ะ
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