ปลาทอง Ep. 1
การพัฒนาสีสนั ปลาทอง เพิม่ มูลค่าการส่งออกมากกว่าร้อยล้าน
อรุณี รอดลอย
กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงำมและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนำประมงน้ำจืด

ช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา การเพาะเลี้ยงปลาทองเพื่ อ
ส่งออกขายตลาดต่ า งประเทศ ได้ทาเงิน เข้าประเทศและสร้า ง
รายได้ให้แก่เกษตรกรผู ้เพาะเลี้ยงปลาทองของไทยเป็ นจานวนมาก
มีปจั จัยหลายอย่างทีเ่ อื้อต่อสถานการณ์ ทาให้ปลาทองที่ผลิตจาก

ฟาร์มในประเทศไทย เป็ นที่รูจ้ กั และเป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้าจาก
ต่างประเทศ ลองมาดู ขอ้ มูลจากปริมาณและมูลค่ าปลาทอง และ
ปลาทีส่ ่งออก 10 อันดับ ต้น ๆ ของไทย ช่วงปี 61 - 62 กันก่อน
ค่ะ

ชนิดสัตว์น้ำสวยงำมที่มีกำรส่งออกมำก 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
3. น้ำผึง/ลูกผึง Gyrinocheilus aymonieri
4. หมอมำลำวี Aulonocara sp.
5. หำงไหม้ Balantiocheilos melanopterus

11,098,780
3,838,217
3,221,553
2,880,813

42,614,590
13,836,471
21,849,631
12,628,994

6. แรด Osphronemus goramy
7. ทอง Carassius auratus
8. สอด Poecilia latipinna
9. ซัคเกอร์ Hypostomus plecostomus

2,449,229
2,312,594
1,839,089
1,644,408

15,853,903
28,557,283
7,188,090
7,222,126

10. ปลำกำแดง Epalzeorhynchus frenatus

1,595,465

6,649,393
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ชนิดสัตว์น้ำสวยงำมที่มีกำรส่งออกมำก 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. น้ำผึง/ลูกผึง 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
จะเห็นว่ำปลำทองเป็นปลำที่มีมูลค่ำกำรส่งออกอยู่ใน
อันดับ Top 10 อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งถ้ำดูจำกมูลค่ำที่แท้จริงแล้ว
น่ำจะเป็นอันดับ 2 รองมำจำกปลำกัด ด้วยซ้ำ เพรำะอะไรถึง
กล่ำวเช่นนี ก็เพรำะว่ำจำกกำรพัฒนำสีสันของปลำทอง ท้ำ
ให้รำคำที่แท้จริง (ไม่ใช่รำคำที่แจ้ง ตอนขออนุญำตส่งออก)
สูงพุ่งทะยำนอย่ำงที่ไม่เคยมีมำก่อน หรือเผลอ ๆ อำจจะมี
มูลค่ ำเป็ น อัน ดับ 1 ก็ว่ำ ได้ อ้อ ที่ชื่ อตอนว่ำ “Ep. 1 กำร
พัฒ นำสีสัน ปลำทอง เพิ่มมูลค่ำ กำรส่งออกมำกกว่ำร้อย
ล้ำน” ท่ำนอำจจะสงสัยว่ำ ท้ำไมตัวเลขในตำรำง ไม่ถึง 100
ล้ำน โม้หรือปล่ำว ? ... แหม ตัวเลขส่งออกปลำสวยงำม เค้ำ
เอำ 10 คูณ หรือ 100 คูณ ทังนันแหละค่ ะ ถึงจะเป็น ตั ว
เลขที่แท้จริง อ่ำนไป แล้วลองคิดตัวเลขเอง ว่ำมูลค่ำจริง ๆ
ของมันควรจะเป็นเท่ำไหร่
จัง หวัด ราชบุรี เป็ น แหล่ง ผลิต ปลาทองแหล่ง ใหญ่ ข อง
ประเทศไทย โดยเฉพาะทีอ่ าเภอบ้านโป่ ง มีฟาร์มปลาทองจานวน
มากกว่า 20 ฟาร์ม ผลิตปลาทองส่งออกไปขายในหลายประเทศ
ช่วง 10 - 20 ปี การผลิตปลาทองของไทย ยังไม่สามารถ
ผลิตปลาทองทีม่ สี สี นั สวยงาม สะดุดตา เราจะเห็นภาพปลาทองที่
มีหลัก ๆ คือ สีสม้ สีขาว สีขาวและแดง หรือ สีออกเหลื องทอง
เวลาที่เราจัด ประกวดปลาทองช่ ว งแรก ๆ เรามีเกณฑ์ก ารให้
คะแนนสีของปลาทอง คือ ถ้าสีสม้ หรือสีทอง ต้องเป็ นสี ท่สี ดใส
ไม่ยอ้ มสีเข้มจนเป็ นแดงแจ๊ด หรือแดงจนออกชมพูเข้ม ดู หลอกตา
ซึง่ ปลาทีย่ อ้ มสีเหล่านี้ เมื่อลูกค้าซื้อไปแลว้ เลี้ยงไปสักเดือน สีจะ
กลับมาจืดชืด ไม่สวยงาม แถมผลจากการย้อมสี จะได้รบั เสียงบ่น
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จากลู ก ค้า ว่ า เมื่อ ซื้อ ไปแล ว้ สีซีด แล ว้ ป่ วยง่า ย เพราะการใช้
ฮอร์โ มนผสมอาหารมาก ๆ จะทาให้ปลาสุขภาพไม่ดี ป่ วยง่ าย
นับ ว่ า เป็ นข้อ เสีย ของปลาทองของไทยเมื่อ ส่ ง ออกไปขาย
ต่างประเทศ ส่วนปลาทองที่ม ีสีขาว หรือ สีเงิน นัน้ ต้อ งเป็ นขาว
แบบผ่อง ๆ หรือในวงการชอบพูดว่า ขาวแบบโอโม่ ไม่ใช่ขาวแบบ
ขุ่น ๆ หรืออมเหลือง ปลาสีขาวมักจะได้คะแนนสีนอ้ ยกว่ าปลาสี
ส้ม หรือสีทอง และถ้าปลาที่มสี ขี าวโอโม่ และสีแดง เป็ นปลาขาว
แดง ที่ แพทเทิรน์ สีสวยไม่เลอะ ไม่เปรอะ จะเป็ นปลาที่ได้คะแนน
สีสูงกว่าสีอ่นื ๆ และในช่วงเวลานัน้ ถ้าปลาทีส่ ดี าและส้ม หรือขาว
ด า มัก จะถู กหัก คะแนน ด้ว ยเหตุผ ล คื อ ปลาสีล อกไม่ห มด
เพราะเมือ่ เลี้ยงไปสักพัก สีดาในตัวปลาจะลอกกลายเป็ นสีสม้ หมด
ถึงแมใ้ นสายตาของกรรมการ (โดยเฉพาะตัวดิฉนั เอง จะชอบมาก
สีดาส้ม แดงดา เพราะมันดู สะดุดตา น่ ารัก ) จะมองว่าน่ ารัก แต่
เมือ่ โดนหักคะแนนสี ทาให้คะแนนตกอันดับลงมาได้เหมือนกัน
หลังจากนัน้ เรามีเสียงเรียกร้อ งให้แก้ไ ขมาตรฐานการ
ตัดสิน การประกวดปลาทอง ในที่น้ ี ขอเน้นการแก้ไขเรื่อ งสีปลา
ดังนัน้ เกณฑ์การตัดสินฯ ปลาทอง เราจึงเขียนคาจากัดความของ
สีปลาทองให้กว้างว่า “มีทุกสี ลวดลำยสวยสะดุดตำ” เท่านัน้ ที่
เหลือเป็ นดุลพินิจของกรรมการ คือ ไม่มกี ารหักคะแนนสี สีอะไรก็
ได้ แต่ ภ าพรวมออกมาต้อ งสวย สะดุ ด ตา ในเวลาที่อ ยู่ ใ นตู ้
ประกวด เหตุผลทีผ่ ูเ้ พาะเลี้ยงปลา และผูส้ ่งประกวดปลา อยาก
ให้มกี ารแก้ไขเกณฑ์การตัดสิน ก็เพราะว่า ปลาที่เรามองว่า สีไม่
ลอก นัน้ กลายเป็ นปลาที่สวยเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด มีราคาสู ง
กว่าปลาทองสีสม้ ๆ ขาว ๆ เงิน ๆ ทอง ๆ ซะอีก
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กำรประกวดปลำสวยงำมในประเทศไทย ที่จั ด โดย
กรมประมง หรือภำคเอกชนที่ร่วมกับกรมประมง นัน เรำมี
วัต ถุประสงค์หลัก ๆ คือ รักษำลักษณะมำตรฐำนสำยพัน ธุ์
ดังเดิ ม ควบคู่ ไ ปกั บกำรส่ง เสริ มเรื่ อ งธุ ร กิ จ กำรตลำด ไป
ด้วยกัน ดังนัน กำรแก้ไขเกณฑ์กำรตัดสิน เพื่อให้ตรงกับกำร
พัฒนำตำมควำมต้องกำรของตลำด นัน เป็นสิ่งที่เรำท้ำ ทังนี
ลักษณะหลัก ๆ ของปลำทอง จะต้องตรงกับสำยพัน ธุ์ด้วย
เช่น ริ วกินต้องหน้ำหนู โหนกใหญ่ รูปร่ ำงกลมได้สั ด ส่ว น
เป็นต้น เดี๋ยวตอนหน้ำจะมำเล่ำให้ฟังเรื่องริ วกิน แต่ตอนนี
ขอเน้นเรื่องกำรพัฒนำสีก่อน เพรำะมันกลำยเป็นจุดเด่นของ
ปลำทองที่สร้ำงมูลค่ำมหำศำลในปัจจุบัน
กลับมำเรื่องกำรพัฒนำสีปลำทอง จำกที่เล่ำเรื่องปลำ
สีส้มด้ำ หรือแดงด้ำ หรือขำวด้ำ ที่เรำเคยบอกว่ำ สีมันยังไม่
ลอกเต็มที่ ปัจจุบันมันกลับกลำยว่ำ สีที่พัฒนำขึน จนปลำที่มี
สีแดงด้ำ หรือขำวด้ำ นัน คงอยู่ได้นำน มีปลำบำงส่วนที่สีจะ
ไม่ เ ปลี่ ย น หรื อ เปลี่ ย นบ้ ำ งก็ เ ล็ ก น้ อ ย ท้ ำ ให้ กลำยเป็ น
ปลำทองที่มีสีสันสะดุดตำอย่ำงมำก ลูกค้ำต่ำงชำติเห็นแล้ววิ่ง
เข้ำฟำร์มกันเป็นแถว จองกันจนหมดบ่อ แถมรำคำจำกฟำร์ม
ที่ไม่ผ่ำนคนกลำง นัน มันเป็นอะไรที่ สุดติ่งกระดิ่งแมวมำก
จำกกำรสั ม ภำษณ์ คุ ณ เม้ ง แซ่ ลี เจ้ ำ ของ Banpong
Goldfish farm ได้ให้ข้อมูลไว้ว่ำ สีสันยังคงต้องพัฒนำกัน
ต่อไป จำกเดิมกำรจะได้ปลำ 3 สี แดง ด้ำ ขำว ใน 1 ครอก
มี จ้ ำ นวนน้ อ ยมำก ปั จ จุ บั น พั ฒ นำมำได้ จ้ ำ นวนมำกกว่ ำ
50 % ใน 1 ครอก ปลำทองของไทยที่พัฒนำกันล้ำหน้ำมำก
มักจะเป็นออรันดำ 3 สี 5 สี ขำยดีเป็นเทน้ำเทท่ำ รำคำอยู่
ในช่วง ตัวละ 3,000 บำท ขึนไป ตัวท็อป เกรด AA รำคำถึง
หลักหมื่นต่อตัว แต่เกรดรองลงมำ ซือจ้ำนวนเยอะ ก็จะตก
ตัวละ 1,000 บำท (ลองคิดดูนะคะว่ำ ถ้ำปลำชุดหนึ่ง ได้สัก
1,000 ตั ว เป็ น เงิ น เท่ ำ ไหร่ กั น จ๊ ะ ) ส่ ว นปลำสิ ง ห์ 5 สี
ปัจจุบันต้องยกให้พี่จีน เรื่องพัฒนำสี เพรำะด้วยภูมิอำกำศ
ของเขำได้เปรียบ นั่นคือ อำกำศเย็น น้ำเย็น สีด้ำจะลอกยำก
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แต่ถ้ำเรื่องโครงสร้ำง สู้ไทยไม่ได้ ปลำของจีน หำงจะตกไม่
สง่ำ แต่ข องไทยพัฒนำเรื่องรูปร่ำง โครงสร้ำง จนกระโดง
(ครีบหลัง) และครีบหำง ตัง เวลำว่ำยน้ำสง่ำงำมมำกกว่ำ
ปัจจุบัน ปลำทองของไทย ส่งออกขำยทั่วโลก ฟำร์ม
Banpong Goldfish farm ลู กค้ ำส่ วนใหญ่ เป็ น ลู กค้ ำจำก
ประเทศ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เวียดนำม มำเลเซีย แล้วยังมี
ลูกค้ำจำกอเมริกำ และยุโรป ด้วย แต่ลูกค้ำจำกอเมริกำ และ
ยุโรป มักจะเป็นคนจีน ที่ไปตังรกรำกอยู่ในประเทศเหล่ำนี
เพรำะคนจี น หรื อ คนที่ มี เ ชื อสำยจี น จะมี ค วำมชื่ น ชอบ
ปลำทองอยู่แล้ว และจะเห็นควำมสวยงำมของปลำทองที่ต่ำง
จำกคนในอเมริกำ หรือยุโรป โดยเฉพำะคนยุโรป จะชอบ
ปลำทองแบบพืน ๆ ลักษณะดังเดิม อีกอย่ำง ด้วยกฎระเบียบ
กำรน้ำเข้ำปลำทอง ปลำคำร์ป ที่ค่อนข้ำงมีข้อจ้ำกัดในเรื่อง
กำรออกใบรับรองโรค ท้ำให้ปลำทองที่จะเข้ำไปขำยในยุโรป
มีน้อย เรำเอง เคยไปดูงำนเกี่ยวกับระบบฟำร์มคอมพำร์ตเม้นท์
ที่มีกำรเฝ้ำระวังไม่ให้เชือโรคในปลำออกไปสู่แหล่งธรรมชำติ
เห็นปลำทองในฟำร์มเค้ำ ไม่สวยเลย เรียกว่ำ ปลำถุงบ้ำนเรำ
ยังสวยกว่ำเป็น 10 เท่ำ
จำกกำรสัมภำษณ์ คุณนก ศักดิ์ชัย เจ้ำของ Sakchai
farm จ.รำชบุ รี ได้ใ ห้ ข้ อ มูล ไว้ ว่ ำ ปลำของฟำร์ม ที่ มี สี สั น
สวยงำมที่เริ่มจ้ำหน่ำย เป็น ปลำที่มีอำยุประมำณ 6 เดือน
ที่ฟำร์มนีได้พัฒนำสีสันอย่ำงเข้มข้นหลำยรุ่น ท้ำให้ปลำที่นี่
70 - 80 % สีจะไม่ลอก ไม่ เปลี่ย น หรื อเปลี่ ยนไม่ มำกใน
ระยะ 8 - 9 เดือน อำจจะมีสีด้ำเพิ่มขึนถ้ำมีสีด้ำติดแล้ว ส่วน
พ่อแม่อ ำยุ 1 ปี ขึนไป บำงตัวสีด้ำ เริ่มลอกออกบ้ ำง ส่ว น
ค้ำ ถำมที่ว่ ำ ลู ก ค้ำ รู้ไ หมเรื่ องสี ปลำลอก คุ ณ นก กล่ ำวว่ ำ
ลูกค้ำส่วนใหญ่จะทรำบว่ำ ปลำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงของสีไม่
มำกก็น้อย แต่ปลำที่ฟำร์มพัฒนำมำหลำยรุ่น สีด้ำจะลอก
น้อยมำก ลูกค้ำประจ้ำจะทรำบดีว่ำยังไงก็มีลอกบ้าง ไม่มากก็
น้อย ในส่วนของรำคำ ปลำที่จ้ำหน่ำยจำกฟำร์ม รำคำขึนอยู่
กับจ้ำนวนที่ซือ ถ้ำลูกค้ำซือจ้ำนวนมำก 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 อิน โดนี เ ซีย สิง ค์ โปร ไต้ หวั น และออสเตรเลี ย
ปัจ จุ บั น มี อี ก หลำยประเทศที่ ต้ องกำร แต่ ปลำผลิต ไม่ พ อ
จ้ำหน่ำย

นอกจำกปั จ จั ย ในเรื่ อ งกำรพั ฒ นำสำยพั น ธุ์ สี สั น
สวยงำมของปลำทองแล้ว ต้องบอกว่ำ ยุค ทองของคนเลียง
ปลำสวยงำมช่ ว ง 5 ปี ที่ ผ่ ำ นมำ คื อ กำรขำยปลำทำง
facebook เมื่อเจ้ำของฟำร์มปลำ โชว์สิน ค้ำของตัวเองใน
facebook ลู ก ค้ ำ สำมำรถส่ ง ข้ อ ควำมทำงกล่ อ งข้ อ ควำม
(inbox) ซือขำย ติดต่อโอนเงินออนไลน์กันโดยไม่ต้องผ่ำน
พ่ อ ค้ ำ คนกลำง จำกนั น ค่ อ ยนั ด ส่ ง โดยติ ด ต่ อ กั บ ชิ ป ปิ้ ง
(shipping) และด้ว ยกำรเดินทำงที่ สะดวกสบำย ค่ ำใช้ จ่ำ ย

แสนจะถูกของสำยกำรบินที่แข่งกัน ลดรำคำ ท้ำให้ลูกค้ำที่
กลัว จะไม่ ได้ ปลำ บิน มำดูป ลำด้ว ยตั วเองถึง ฟำร์ม กัน เลย
ทีเดียว
ค่ะ เรื่องพัฒนำสีสัน ของปลำทอง ขอจบเพียงเท่ำ นี
ก่อนนะคะ ติดตำมเรื่องปลำทองต่อ ใน Ep. 2 เกี่ยวกับกำร
พัฒ นำสำยพัน ธุ์ ริว กิ น ขอใช้ชื่ อตอนว่ ำ “Ep. 2 : ริ วกิ นที่
เปลี่ยนไป” ก็แล้วกัน นะคะ อย่ำลืมติดตำมค่ะ
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