
แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 2 

 

บทที่ 2 หลักการเลี้ยงปลาสวยงาม 

 

เนื้อหา  

 1. การเลือกชนิดปลาท่ีจะเลี้ยง 

 2. วิธีการเลือกซ้ือปลาสวยงาม 

 3. หลักการเบื้องตนของการเลี้ยงปลาสวยงาม 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

เม่ือศึกษาบทท่ี 2 แลวนักศึกษาสามารถ 

1. เลือกชนิดปลาสวยงามท่ีจะเลี้ยงตามความตองการของตนเองไดอยางถูกตอง 

2. จําแนกชนิดของปลาสวยงามตามลักษณะการกินอาหารไดอยางถูกตอง 

 3. บอกขอสังเกตการเลือกซ้ือปลาสวยงามได อยางนอย 5 ขอ 

4. อธิบายหลักการเบื้องตนของเลี้ยงปลาสวยงามได 

จํานวนคาบท่ีเรียน       4  คาบเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ฟงคําบรรยายประกอบการใช PowerPoint เก่ียวกับเนื้อหาท่ีเรียน 

 2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  

 3. จัดใหมีการสังเกตปลาสวยงามในตูกระจก 

 4. ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปประเด็นท่ีสําคัญ 

 5. ตอบคําถามทายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

 1. สื่อ PowerPoint ประกอบดวยคอมพิวเตอรแบบพกพา พรอมดวยเครื่องฉายภาพ 

 2. เอกสารประกอบการสอนและหนังสืออานประกอบ 

 3. ตูเลี้ยงปลาสวยงาม และปลาสวยงาม 
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การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น 

 2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และบันทึกการทํากิจกรรม การตอบคําถาม การ

ใหความสนใจในขณะอภปิรายและซักถาม 

 3. ตรวจการทําแบบฝกหัดทายบทเรียน และเก็บคะแนน 
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บทท่ี 2 

หลักการเลี้ยงปลาสวยงาม 
 

การเลี้ยงปลาสวยงามมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว มีการปรับปรุงอุปกรณตาง ๆ ใหทันสมัย 

และดูสวยงามมากข้ึน ทําใหมีผูสนใจเลี้ยงปลาสวยงามกันมากข้ึน ซ่ึงมีท้ังท่ีเลี้ยงเปนงานอดิเรก เลี้ยง

เพ่ือความเพลิดเพลิน เลี้ยงเปนอาชีพเสริมและเลี้ยงเปนอาชีพหลัก ถึงแมการเลี้ยงปลาสวยงามจะดู

เปนเรื่องงาย แตก็มีผูเลี้ยงหลายราย ท่ีประสบปญหาปลาเกิดโรค และปลาตาย ทําใหถึงกับเลิกเลี้ยง

ไปบางก็มี ท้ังนี้เนื่องจาก มีปจจัยหลายประการท่ีเก่ียวของ ผูเลี้ยงควรจะตองทราบหรือเขาใจเพ่ือ

ปองกันความผิดพลาดตั้งแตเริ่มตนหรือผูท่ีตองการเลี้ยงปลาสวยงามเปนอาชีพ ก็ยิ่งจําเปนท่ีจะตองทํา

ความเขาใจ ศึกษาความรู และประสบการณในการเลี้ยงปลา โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมีความสนใจ 

และหม่ันสังเกตลักษณะอาการของปลาอยูเสมอ ก็จะชวยใหประสบผลสําเร็จได หลักการเลี้ยงปลา

สวยงามประกอบดวย ชนิดของปลาสวยงาม ซ่ึงมีขอท่ีตองพิจารณา ไดแก ความหลากหลายดานชนิด 

ความสวยงามกับปจจัยในการเลี้ยง หากผูเลี้ยงตองการเลี้ยงปลาสวยงามเพ่ือการคาจะตองศึกษาความ

ตองการของตลาดและแนวโนมในอนาคต รวมท้ังจําเปนตองรูถึงนิสัยของปลา การอยูรวมกัน และ

ความอดทนของปลาแตละชนิด ซ่ึงถาเปนผูเริ่มตนศึกษาหรือเริ่มเลี้ยง ตองจําแนกชนิดของปลาตาม

ลักษณะการกินอาหารใหได เพราะถาเลี้ยงปลาท่ีมีการกินอาหารตางกัน ปลาบางตัวอาจจะถูกกิน 

หรือถูกแยงอาหารได วิธีการเลือกซ้ือปลาสวยงามก็เปนสิ่งท่ีจําเปนเชนเดียวกัน เนื่องจากเปนขอมูล

พ้ืนฐานท่ีควรทราบกอนท่ีจะตัดสินใจซ้ือปลาชนิดนั้น ๆ มาเลี้ยง เชน ความสมบูรณของอวัยวะตาง ๆ 

การสังเกตการวายน้ํา การกางของครีบ การทรงตัว รวมท้ังการสังเกตสีสันของปลา เปนตน 

นอกจากนั้น การทําความเขาใจกับหลักการเบื้องตนในการเลี้ยงปลาสวยงาม เชน การเลือกภาชนะ

หรือสถานท่ีท่ีเหมาะกับปลา การเตรียมน้ําเพ่ือเลี้ยงปลา ชนิดและความหนาแนนของปลา การรักษา

ความสะอาดและการถายเทน้ํา การใหอาหาร การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําโดยเฉพาะอุณหภูมิของน้ํา 

การใหแสงสวาง ตัวอยางของการเลี้ยงปลาสวยงามประเภทตาง ๆ แสดงไวในภาพท่ี 2.1 
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(ก) การเลี้ยงปลาทะเล 

 
(ข) การใชตูปลาเปนโตะรับแขก 

 
(ค) ตูจําลองระบบนิเวศทางทะเล 

 
(ง) การเลี้ยงปลาสวยงามเพ่ือจําหนาย 

 

ภาพท่ี 2.1 รูปแบบการเลี้ยงปลาสวยงาม 

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเลือกชนิดปลาที่จะเลี้ยง  

 การเลือกชนิดปลาท่ีจะเลี้ยงภายในตูใดตูหนึ่ง ผูเลี้ยงจะตองเลือกปลาใหถูกตอง จึงจะทําให

ไดปลาสวยงามไวดูตามท่ีตองการ โดยท่ีไมมีภาระยุงยากจนเกินไป อรุณี รอดลอย และคณะ (2552) 

และ ประภาส โฉลกพันธรัตน (2540) ไดสรุปหลักการสําคัญสําหรับการเลือกชนิดปลาสวยงามท่ีจะ

นําไปเลี้ยงไวดังนี้ 

 1. ชนิดของปลาสวยงาม  

การเลือกชนิดปลานั้นยอมตองข้ึนกับความชอบของแตละบุคคล เนื่องจากปลาสวยงามท่ี

เลี้ยงกันอยูในปจจุบันมีมากมายถึง 100 กวาชนิด แตไมใชวาทุกคนจะเห็นวาสวยงาม ดังนั้นการเลือก

ชนิดปลาก็จะข้ึนกับความชอบของแตละคนเปนหลัก โดยอาจใชหลักตอไปนี้ชวยพิจารณาดวย คือ 

1.1 ความสวยงามของปลามีหลายรูปแบบแตกตางกันไปบางคนอาจชอบปลาขนาดเล็ก ๆ 

ท่ีมีสีสันฉูดฉาด วายน้ําไปมาตลอดเวลา เชนพวกปลาหางนกยูง ปลาสอด และปลาซิวชนิดตาง ๆ  
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บางคนอาจชอบปลาท่ีวายน้ําชาๆ ดูสงางาม เชนปลาปอมปาดัวร ปลาเทวดา หรือบางคนอาจชอบ

ปลาขนาดใหญ เชน ปลาออสการ ปลามังกร ปลากราย และปลาแรด ปลาท่ียกตัวอยางมาขางตนนี้

บางชนิดมีความตองการจําเพาะในระหวางการเลี้ยง เชนปลานีออนและปลาปอมปาดัวร ตองการ

อุณหภูมิน้ําคอนขางสูง ทําใหตองมีการใชเครื่องใหความรอนชวยในชวงฤดูหนาว มิฉะนั้นปลาจะตาย

ไดงาย ปลาบางชนิดท่ีเปนปลาขนาดใหญ เชนปลามังกร ผูเลี้ยงตองเขาใจการเตรียมอาหารไวใหปลา 

ขนาดของตู ราคาปลา และการดูแลรักษา ปลาบางชนิดสามารถเลี้ยงรวมกันได ปลาบางชนิดตองแยก

เลี้ยงเดี่ยว หรือเลี้ยงเพียงชนิดเดียว เชน ปลาออสการ ปลากราย และปลาแรด ดังนั้นการเลือกปลา

สวยงามเพ่ือนํามาเลี้ยง ผูเลี้ยงจึงควรท่ีจะ ตองศึกษาขอมูลของปลาท่ีตองการเลี้ยงโดยละเอียด โดย

อาจศึกษาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร ตํารา ซ่ึงมีผูเขียนออกมาจําหนายกันมากข้ึน นอกจากนั้นการหา

ขอมูลจากอินเทอรเน็ตก็เปนแหลงรวามความรูมากมาย หรือสามารถสอบถามจากผูขายปลาท่ีราน

ขายปลาสวยงามก็จะชวยใหเลือกปลาไดอยางเหมาะสม 

1.2 ความหลากหลายของปลาสวยงาม สุจินต หนูขวัญและอรุณี รอดลอย (2552)  

รายงานวาปจจุบันมีปลาสวยงามท่ีผลิตและเลี้ยงในประเทศไทยประมาณ 100 ชนิด และปลาสวยงาม

ตางประเทศอีก 100 ชนิด ท่ีสามารถนํามาเลี้ยงได ผูเลี้ยงควรจะตองรูวาปลาท่ีตองการเลี้ยงนั้นมี

ความหลากหลายสายพันธุ หรือขามพันธุไดโดยการดําเนินการของมนุษย ทําใหปลาบางกลุมหรือบาง

ชนิดคอนขางมีความหลากหลายทางสายพันธุ ดังนั้นลักษณะของปลาท่ีเห็นนั้นอาจไมใชลักษณะแท

ของสายพันธุก็ได ตัวอยาง เชน ปลาทอง ปลาเทวดา ปลาหางนกยูง และปลาสอดชนิดตาง ๆ จะมี

การคัดลักษณะเดนของลูกปลาท่ีไดนํามาใชเปนพอแมพันธุ หรือผสมขามสายพันธุกับปลาจากแหลง 

อ่ืน ๆ ทําใหไดปลาท่ีมีรูปทรง สีสัน และลักษณะครีบแตกตางกันออกไป ผูเลี้ยงปลาหลายรายท่ี

หลงเชื่อซ้ือปลาลักษณะเดน ๆ ตามท่ีตองการ เพ่ือนํามาใชเปนพอแมพันธุ แตเม่ือดําเนินการ

เพาะพันธุแลว พบวาลูกปลาท่ีออกมาจะมีรูปรางหลายลักษณะเชนกัน ดังนั้นควรจะไดศึกษาวาปลา

ชนิดใดหรือกลุมใดมีความหลากหลายทางสายพันธุอยางไรบาง หากนํามาเลี้ยงปะปนกันแลวจะทําให

เกิดปญหาการผสมขามสายพันธุไดหรือไม 

1.3 ความตองการของตลาด หากจะดําเนินการเลี้ยงปลาสวยงามเพ่ือเปนการคา 

จําเปนตองศึกษาการตลาดของปลาชนิดตาง ๆ โดยเฉพาะตลาดในพ้ืนท่ี วามีความตองการปลา

สวยงามชนิดใด ก็จะชวยใหประสบผลสําเร็จไดงาย เชน ปลากัด ซ่ึง สิรินุช ฉิมพลี (2559) กลาววา 

ปลากัดเปนปลาท่ีตลาดมีความตองการสูงมากท้ังตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ 



26 
 

โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศ รานขายปลาสวยงามท่ีเปดขายในจังหวัดตาง ๆ นั้น จะไมดําเนินการ

เพาะเลี้ยงปลากัด แตจะเขาไปหาซ้ือมาจากกรุงเทพมหานคร หรือการสั่งซ้ือทางอินเทอรเน็ต ปจจุบัน

มีการจําหนายปลากัดท้ังภายในและตางประเทศ ประมาณปละ 1 ลานตัว  

 

 
(ก) ปลาออสการ 

 
(ข) ปลามังกร หรือ ปลาอะโรวานา 

 
(ค) ปลากระแห 

 
(ง) ปลาการเผือก 

 

ภาพท่ี 2.2 ปลาสวยงามท่ีมีขนาดใหญ 

 

1.4 นิสัยของปลาสวยงาม จากจํานวนปลาสวยงามท่ีมีอยูมากมาย การเลือกเลี้ยงปลา

สวยงามนอกจากจะเลือกท่ีความสวยงามแลว ยังตองศึกษานิสัยของปลาใหรอบคอบดวย เนื่องจาก

ปลาบางชนิดจะมีนิสัยดุราย เกเร หากนําไปเลี้ยงปะปนกัน อาจมีปลาบางชนิดท่ีถูกทํารายหรือถูกจับ

กินเปนอาหารได  

1.5 การอยูรวมกัน ผูเลี้ยงปลาสวยงามสวนใหญมักนิยมเลี้ยงปลาหลายชนิดภายในตู

เดียวกัน เพ่ือจะไดเห็นปลาหลายลักษณะและหลายสีสัน ถึงแมปลาท่ีเลือกเลี้ยงจะไมถูกระบุวาเปน

ปลาท่ีลาเหยื่อหรือทําอันตรายปลาอ่ืน แตหากพิจารณาใหดีจะพบวามีปลาบางชนิดมีการทําอันตราย
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กันเสมอ ทําใหปลากลุมหนึ่งถูกทําลายหรือเกิดการติดเชื้อจนตายได ตัวอยางเชนการเลี้ยงปลาทอง

รวมกับปลาหางนกยูงและปลานีออน ถาปลาทองมีขนาดเล็กก็จะไมทําอันตรายปลาท้ังสองชนิด แต

เม่ือปลาทองมีขนาดใหญข้ึน จากนิสัยท่ีกินอาหารเกงและมักวายน้ําหาอาหารตลอดเวลา ก็มักจะทํา

อันตรายปลาหางนกยูงและปลานีออนจนตาย โดยเฉพาะเวลากลางคืนเม่ือปดไฟปลาท้ังสองชนิดจะ

เชื่องชา ทําใหถูกทําอันตรายไดงาย ยิ่งถาเปนลูกปลาก็มักจะถูกปลาทองไลจับกินอยางงายดาย แตถา

นําปลาทองไปเลี้ยงรวมกับปลาสอดชนิดตาง ๆ ไมวาจะเปนปลาหางดาบ ปลาสอดแดง ปลาสอดดํา 

หรือปลาเซลฟน ซ่ึงปลาเหลานี้มีขนาดใหญกวาปลาหางนกยูงและคอนขางมีความวองไว พวกปลา

สอดจะกลายเปนตัวอันตรายสําหรับปลาทอง ถึงแมวาปลาสอดจะมีขนาดเล็กกวาปลาทองมาก แต

จากการท่ีมีความวองไวและมักเขาไปกัดแทะหรือตอดตามตัวและครีบของปลาทอง จะคอย ๆ ทําให

ปลาเกิดบาดแผล หรือปลาท่ีมีบาดแผลอยูแลวก็ยิ่งชอบเขาไปกัดแทะบริเวณแผลเพ่ือกินเนื้อเยื่อ ทํา

ใหปลาบอบช้ําเนื่องจากแผลไมหายและมักขยายลุกลามติดเชื้ออ่ืน ๆ มากข้ึน ดังนั้นการเลี้ยงปลาทอง

รวมกับปลาสอด ผูเลี้ยงจึงมักพบวาปลาทองเกิดแผลเปนโรครักษายากและมักตายไป หรือการเลี้ยง

ปลาเสือสุมาตรารวมกับปลานีออน ปลาเสือสุมาตราจะมีนิสัยคอนขางมีความดุรายในฤดูกาลผสมพันธุ      

ก็มักจะทําอันตรายปลานีออนจนตายได จากตัวอยางดังกลาวจะเห็นไดวาการเลือกชนิดปลาท่ีจะเลี้ยง

รวมกัน จําเปนท่ีจะตองมีการศึกษาพิจารณาใหรอบคอบ 

1.6 ความอดทนของปลา ปลาแตละชนิดจะมีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดลอมไดตางกัน จากการท่ีปลาสวยงามถูกนํามาเลี้ยงไวในพ้ืนท่ีแคบ ๆ การเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดลอมอยางกะทันหันยอมเกิดไดตลอดเวลา เชน การใหอาหารมากเกินไปจนเศษอาหารไป

สะสมบูดเนาอยูในวัสดุกรอง หรือการเปลี่ยนน้ําใหมโดยขาดประสบการณ เติมน้ําท่ีมีคลอรีนสูงมาก

เกินไป หรือปญหากระแส ไฟฟาขัดของทําใหเครื่องใหอากาศและระบบกรองน้ําไมทํางาน ซ่ึงหากเกิด

เปนเวลานาน เชน เกินกวา 1 ชั่วโมงข้ึนไปปริมาณออกซิเจนจะลดต่ําลง ปลาจะไดรับอันตรายมาก

นอยเพียงใดยอมข้ึนกับขนาดและจํานวนปลาท่ีเลี้ยง ดังนั้นการเลือกชนิดปลาก็ยังอาจตองพิจารณาถึง

ความอดทนของปลาประกอบดวย เชน ปลาหางไหม และ ปลานีออน ถูกกระทบจากปริมาณคลอรีน

จนมีผลทําใหปลาตายไดอยางงายดาย ปลาปอมปาดัวร และปลานีออน ไมอดทนตอสภาพอุณหภูมิต่ํา 

กลุมปลาตะเพียน ปลากาแดง ปลาทอง ปลาทรงเครื่อง ปลาคารพ และปลาสรอยชนิดตาง ๆ ไม

อดทนตอสภาพการขาดออกซิเจน  
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2. นิสัยการกินอาหารของปลา 

การเลือกเลี้ยงปลาสวยงามควรจะตองรูวาปลาท่ีจะเลี้ยงนั้น ปกติกินอาหารประเภทใดเปน

หลัก ซ่ึงจากจํานวนชนิดปลาสวยงามท่ีมีอยูมากมายนั้น จะเห็นความแตกตางของลักษณะอาหารท่ี

ปลาชอบกินไดอยางเดนชัด  

วิมล เหมะจันทร (2540) ไดจัดแบงกลุมการกินอาหารของปลาตามนิสัยการกินอาหาร ไว

ดังนี้  

 2.1 ปลาลาเหยื่อ (Predator Fishes) เปนปลาท่ีชอบไลลาเหยื่อท่ีมีชีวิต จัดวาเปนปลาท่ีมี

นิสัยดุราย อาหารในธรรมชาติจะเปนลูกปลา ปลาขนาดเล็ก กุง ลูกกบ และลูกเขียด ตัวอยางปลากลุม

นี้ เชน ปลามังกร ปลากราย ปลาตองลาย ปลากระทิง ปลาชะโด ปลาเสือพนน้ํา และปลาการ   

 2.2 ปลาท่ีชอบแทะเล็ม (Grazer Fishes) เปนปลาท่ีกัดกินอาหารประเภทแทะเล็มหรือ

ตอด สามารถกินไดทีละเล็กละนอยเหมือนการเล็มหญาของวัวและแพะ ชอบกินสาหราย ตะไครน้ํา 

ตัวอยางปลากลุมนี้ เชน ปลานกแกว ปลาผีเสื้อ ปลาแพะ และปลาเลียหิน เปนตน 

 2.3 ปลาท่ีกรองอาหารกิน (Strainer) คือปลาท่ีกินอาหารโดยการกรองคัดเลือกขนาดของ

เหยื่อ ปลาเหลานี้จะมีซ่ีกรองยาวมาก เชน ปลาฉลามบางชนิด 

 2.4 ปลาท่ีชอบดูด (Sucker) ปลาท่ีใชปากดูดหากินตามพ้ืนตู ปากของปลาเหลานี้มี

พัฒนาการสําหรับการดูดปากอยูทางดานลาง สวนมากหากินตามลําธารหรือแมน้ํา เชน ปลาลูกผึ้ง 

ปลาเลียหิน หรือ ปลาซัคเกอรชนิดตาง ๆ  

นอกจากนั้น ยังสามารถแบงกลุมปลาออกตามลักษณะการกินอาหาร ดังนี้ 

ปลากินพืช (Forage หรือ Herbivorous Fishes) หมายถึงปลาท่ีปกติจะหากินพวกพืชเปน

อาหารหลัก เชน กินรากหรือใบพืช รวมท้ังตะไครน้ํา ตัวอยางปลาพวกนี้ ไดแก ปลาตะเพียนทอง และ

ปลากระแห  

ปลากินเนื้อ (Carnivorous Fishes) หมายถึงปลาท่ีปกติจะหากินพวกเนื้อสัตวเปนอาหาร

หลัก ซ่ึงมีท้ังท่ีชอบไลลาเหยื่อท่ีมีชีวิตหรือกัดแทะซากของสิ่งมีชีวิต เชน ปลามังกร ปลาเสือตอ     

ปลาชะโด และ ปลากราย เปนตน 
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(ก) ปลาตะเพียนทอง กลุมปลากินพืช 

 
(ข) ปลาเทวดา กลุมปลากินแมลง 

 
(ค) ปลามังกร กลุมปลาลาเหยื่อ 

 
(ง) ปลาปอมปาดัวร กลุมปลากินตัวออนแมลง 

 
(จ) ปลาเรดเทล กลุมปลาแทะซาก 

 
(ฉ) ปลาทอง กลุมปลากินท้ังเนื้อและพืช 

 

ภาพท่ี 2.3 ชนิดปลาสวยงามแบงตามนิสัยการกินอาหาร 

 ปลากินท้ังเนื้อและพืช (Omnivorous Fishes) หมายถึงปลาท่ีไมเจาะจงชนิดของอาหาร

สามารถกินอาหารไดทุกชนิด ไมวาจะเปนพรรณไมน้ํา ตัวออนแมลง ลูกกุง และลูกปลาขนาดเล็ก 

ตัวอยางปลาพวกนี้ไดแก ปลาทอง ปลาคารพ และปลาหมอชนิดตาง ๆ 

 ปลากินแมลงและตัวออนของแมลง (Insectivorous Fishes) เปนปลาท่ีชอบกินอาหารท่ีมี

ชีวิตเชนกัน แตเปนพวกตัวออนของแมลงหรือแมลงขนาดเล็กตาง ๆ เชน ลูกน้ํา หนอนแดง ไรแดง 

ตัวอยางปลากลุมนี้ไดแก ปลาเทวดา ปลาปอมปาดัวร ปลาเสือพนน้ํา และปลากัด  
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 ปลากินแพลงตอนสัตว (Zooplankton Feeder) เปนปลาท่ีชอบกินพวกสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ 

ไดแก ไรน้ําชนิดตาง ๆ ตัวอยางปลากลุมนี้ไดแก พวกปลาสวยงามท่ีมีขนาดเล็ก เชนปลาหางนกยูง 

ปลาสอด ปลามาลาย ปลานีออน และปลาซิวอ่ืน ๆ  

วิธีการเลือกซื้อปลาสวยงาม 

 เม่ือตัดสินใจวาจะเลี้ยงปลาสวยงามและไดตัดสินใจเลือกชนิดปลาท่ีจะเลี้ยงแลว ข้ันตอน

สําคัญอันดับตอไปคือการไปรานขายปลาสวยงาม เพ่ือเลือกซ้ือปลาท่ีตองการมาเลี้ยง ซ่ึงการเลือกปลา

ท่ีดีและสมบูรณ ผูเลี้ยงควรทําความเขาใจสวนประกอบของปลาสวยงาม ดังภาพท่ี 2.4 เม่ือทําความ

เขาใจเก่ียวกับสวนประกอบของปลาสวยงามแลว ก็สามารถตัดสินใจเลือกซ้ือปลาไดอยางมีหลักการ 

ซ่ึงวิธีการเลือกซ้ือปลาควรจะพิจารณาสิ่งตอไปนี้ 

1. ควรเลือกซ้ือปลาในเวลากลางวัน เนื่องจากจะสังเกตสีสันท่ีแทจริงของปลาไดดี แตใน

ปจจุบันการจัดตูปลามีความทันสมัยมากข้ึน โดยรานขายปลาสวยงามมักจะติดหลอดไฟพวกแสง

สะทอน แลวเปดไวตลอดเวลาเพ่ือทําใหเห็นปลามีสีสดใสมากกวาท่ีเปนจริง 

 2. สังเกตสภาพของตัวปลา การสังเกตสภาพตัวปลาคือ ผูซ้ือตองสังเกตสวนประกอบตาง ๆ 

ของปลาตามลักษณะและสวนประกอบภายนอกท่ีสังเกตได ไดแก ลําตัว สวนหัว ตา ครีบตาง ๆ เชน 

ครีบหลัง ครีบอก ครีบหาง ครีบทอง เปนตน ซ่ึงสวนประกอบภายนอกของปลาแสดงไวในภาพท่ี 2.4 

นอกจากนั้น ควรเลือกปลาท่ีไมมีรองรอยความบอบช้ํา เชนเกล็ดหลุด ครีบแหวงหรือมีแผลตามลําตัว 

เพราะอาจเปนปลาท่ีไดรับการกระทบกระเทือนจากการลําเลียง หรือมีการระบาดของโรคพยาธิ

เกิดข้ึน ถาเลือกซ้ือปลาท่ีบอบช้ํามาเลี้ยงอาจเกิดการติดเชื้อตาง ๆ ได ถามีการระบาดของโรคพยาธิ

อยูแลว ปลาท่ีเลือกซ้ือมาก็มักจะตายหมดและอาจติดตอไปยังปลาตัวอ่ืน ๆ ท่ีเลี้ยงไวกอนแลวได 

 3. สังเกตลักษณะการวายน้ําหรือการทรงตัวของปลา ควรสังเกตวา ชนิดปลาท่ีจะซ้ือมาเลี้ยง 

มีลักษณะการวายน้ําอยางไร เชน พวกปลานีออน ปลาเสือสุมาตรา ปลาสอด และปลาซิวชนิดอ่ืน ๆ 

มักชอบวายน้ําวนเวียนไปมาตลอดเวลาบริเวณกลางน้ําถึงผิวน้ํา ตองไมเซ่ืองซึมลงไปพักอยูกนตูหรือ

ลอยตัวอยูแตผิวน้ํา พวกปลาเทวดา และปลาปอมปาดัวร ชอบวายน้ําชา ๆ ลักษณะเปนสงา ตองไมไป

ซุกตามหินหรือมุมตู 
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(ก) สวนประกอบภายนอกของปลาทองออรันดา 

 
(ข) สวนประกอบภายนอกของปลาทองริวก้ิน 

 

ภาพท่ี 2.4 อวัยวะสวนตาง ๆ ภายนอกของปลาทอง 

ท่ีมา :  กองบรรณาธิการ (2557) 

 4. สังเกตลักษณะการกางของครีบตาง ๆ ปลาปกติท่ีไมมีปญหาเรื่องการติดเชื้อหรือการเกิด

โรคจะกางครีบออกเกือบตลอดเวลา แตปลาท่ีมีอาการผิดปกติมักจะหุบครีบลูติดตัวไมคอยกางออก 

ตําแหนงของครีบดูไดจากภาพท่ี 2.4 

 5. สังเกตสีสันของปลา ใหสังเกตและเปรียบเทียบปลาในกลุมเดียวกัน ปลาท่ีมีสีสันสดเขม

กวาลวดลายเดนชัด ยอมมีสุขภาพสมบูรณแข็งแกรงกวา สีสันของปลาตองตรงตามสายพันธุ 

 6. สังเกตความสมบูรณของอวัยวะตาง ๆ ควรเปนปลาท่ีมีอวัยวะครบถวนตรงตามชนิด ลําตัว

ไดสัดสวน โดยเฉพาะคอดหางตองไมคดงอ ครีบไมโคงพับหรือขาดหายไป ในปลาทองครีบกนควรมี

ครบท้ัง 2 ครีบ 

 7. สังเกตวามีปลาตายปะปนอยูในตูปลาท่ีจะเลือกซ้ือหรือไม หากพบวามีปลาท่ีแสดงอาการ

ติดเชื้อปะปนอยูในตู และมีความจําเปนตองซ้ือปลามาเลี้ยงและตองนําปลามาปลอยเลี้ยงในตูท่ีเตรียม

ไวแลว หากพบวาปลาตัวใดมีอาการผิดปกติ ควรรีบแยกปลาดังกลาวออกไปเลี้ยงตางหาก จนแนใจวา

อาการดีเปนปกติจึงคอยนํากลับมาปลอยเลี้ยงในตูตอไป 
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หลักเบื้องตนในการเลีย้งปลาสวยงาม 

 ปลาสวยงามแตละชนิดมีความตองการปจจัยในการเลี้ยงตางกัน ดังนั้นหากตองการใหปลาท่ี

เลี้ยงมีความสวยงาม แข็งแรง และเจริญเติบโตดีตามตองการ โดยท่ัวไปแลว การเลี้ยงปลาสวยงาม

ควรพิจารณาถึงหลักตาง ๆ ดังนี้ (สุรศักดิ์ วงศกิตติเวช, 2542)  

1. ภาชนะสําหรับเลี้ยงปลา ปลาสวยงามแตละชนิดจะมีความสวยงามมากข้ึน หากเลือก

ภาชนะในการเลี้ยงไดถูกตองเหมาะสม เชน ปลาคารพ เหมาะท่ีจะเลี้ยงในบอซีเมนตภายนอกอาคาร 

ปลาแรด และปลามังกร เหมาะท่ีจะเลี้ยงในตูกระจกขนาดใหญและเลี้ยงเพียงตัวเดียวโดด ๆ ปลา

นีออน ปลาเสือสุมาตรา ปลามาลาย ปลาซิวขางขวาน ปลาหางนกยูงและปลาสอด เหมาะท่ีจะเลี้ยงใน

ตูกระจกขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สวนปลากัด เหมาะสําหรับเลี้ยงในภาชนะขนาดเล็ก เชน ขวดเหลี่ยม 

หรือขวดโหลรูปทรงตาง ๆ การเลือกตูปลาสวยงาม โดยท่ัวไปท่ีใช ก็คือ ขนาดปลา 1 นิ้วตอน้ํา 5 

แกลลอน แตถาขนาดตูยิ่งใหญยิ่งดี ท่ีสําคัญสถานท่ีตั้งของตูปลา ไมควรใกลประตูหรือหนาตาง เพราะ

อาจจะโดนแสงแดด ซ่ึงอาจทําใหเกิดตะไครไดงาย ภาชนะชนิดตาง ๆ สําหรับเลี้ยงปลาสวยงามแสดง

ไวในภาพท่ี 2.5 

 2. สถานท่ี การเลือกท่ีสรางบอหรือท่ีจัดวางตูปลา พรอมอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ ใหเหมาะสม

สอดคลองกับอาคาร หรือลักษณะของหอง ไมวาจะเปนบริเวณใด มุมใด หรือหองใด เพราะเม่ือสราง

บอหรือจัดวางตูเรียบรอยแลว หากเกิดเปลี่ยนใจอยากเปลี่ยนสถานท่ีใหม จะมีความยุงยากในการ

เคลื่อนยายเพราะตองมีการถายน้ําออกและเคลื่อนยายปลา มักมีผลทําใหปลาบอบช้ําหรือตูเลี้ยงปลา

ชํารุดแตกราวไดงายโดยเฉพาะหากทําใหตูปลาเกิดการรั่วซึม ก็จะทําใหเกิดปญหากับบริเวณขางเคียง 

หรือการซอมแซมตูอาจทําใหความสวยงามลดลงได (วันเพ็ญ มีนกาญจน และคณะ, 2545) 

 3. ความหนาแนนของปลา จํานวนปลาท่ีจะเลี้ยงในแตละตูไมควรใหมีจํานวนมากเกินไป

สําหรับปลาบางชนิดอาจตองเลี้ยงเพียงตัวเดียว เชนปลามังกร ปลาแรด ปลาเคา ปลากราย ปลาตอง

ลาย ปลาบู ปลาชะโด และปลากัด ไมเชนนั้นปลาจะไลกัดทําอันตรายกันเอง ปลาบางชนิดอาจเลี้ยง

เปนคูหรือจํานวนไมมากมายนัก เชน ปลาออสการ ปลาปอมปาดัวร ปลาเทวดา และปลาหมอชนิด

ตาง ๆ หรือปลาบางชนิดควรเลี้ยงหลายตัวใหเปนฝูงหรือเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอ่ืน ๆ แตก็ไมควรใหมี

จํานวนมากมายจนเกินไป เพราะหากมีจํานวนมากเกินไป ปลาจะไมคอยเจริญเติบโต แตกลับออนแอ

ปวยเปนโรคไดงาย สําหรับจํานวนปลาท่ีเหมาะสมนั้นจะข้ึนกับชนิดและขนาดของปลาดวย ซ่ึงผูเลี้ยง

ควรจะไดศึกษาใหละเอียดรอบคอบ (วันเพ็ญ มีนกาญจน และคณะ, 2545) 
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(ก) ตูกระจกเลี้ยงปลาท่ัวไป 

 
(ข) โหลใสปลากัด 

 
(ค) ขันพลาสติก 

 
(ง) ถังพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม 

 
(จ) ถังพลาสติกทรงกลม 

 
(ฉ) บอซีเมนต 

 

ภาพท่ี 2.5 ตัวอยางภาชนะสําหรับเลี้ยงปลาสวยงาม 

 4. การรักษาความสะอาดในภาชนะเลี้ยงปลาหรือตูปลา ผูเลี้ยงควรจะทําความเขาใจวิธีการ

ทําความสะอาดเพ่ือกําจัดเศษอาหาร ข้ีปลา และตะกอนท่ีตกคางอยูในระบบกรองน้ําอยางสมํ่าเสมอ 

ซ่ึงเทากับเปนการกําจัดเศษอาหารและมูลท่ีปลาขับถายออกมาออกจากตูปลา โดยทําความสะอาด

อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง จะทําใหปลาท่ีเลี้ยงมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว และยังเปนการชวยปองกัน

การเกิดโรคระบาดปลา ท่ีอาจเกิดจากเศษอาหารท่ีบูดเนาได (เกย เจเรมี, 2550) 
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 5. การถายน้ําในภาชนะเลี้ยงปลาหรือตูปลา  

  ควรมีการเปลี่ยนถายน้ําเปนประจํา โดยไมจําเปนตองเปลี่ยนหมดท้ังตู แตถายออกเพียง  

1 ใน 4 ของน้ําท่ีมีอยูดวยวิธีการลักน้ํา โดยดูจากระดับน้ําลึกของน้ําเปนหลัก เชน ตูเลี้ยงปลาท่ีใสน้ํา

สูงประมาณ 40 เซนติเมตรจะถายน้ําออกใหระดับน้ําลดลง 10 เซนติเมตรก็พอ แลวเติมน้ําใหมใหได

ระดับเดิม กระทําเชนนี้สัปดาหละ 2 – 3 ครัง้ จะทําใหน้ํามีคุณสมบัติเหมาะสมตอการดํารงชีพของ

ปลาอยูเสมอ (เกย เจเรมี, 2550) 

 6. การใหอาหารปลาสวยงาม การเลี้ยงปลาสวยงามก็เหมือนกันกับการเลี้ยงสัตวบกโดยท่ัวไป 

คือตองใหอาหารทุกวัน เพราะปลาสวยงามท่ีเลี้ยงในตูไมสามารถหาอาหารธรรมชาติกินได และยังมี

ความเคยชินกับการไดรับอาหารทุกวัน ดังนั้นหากปลาถูกปลอยใหอดอาหารเปนเวลา 2 – 3 วัน ก็จะ

ทําใหปลามีสุขภาพเสื่อมโทรมและมักทําอันตรายกันเอง นอกจากนั้นการใหอาหารปลาสวยงามยังมี

ขอปลีกยอยท่ีควรพิจารณาดังนี้ (อมรรัตน เสริมวัฒนากุล และบุษกร บํารุงธรรม, 2543) 

  6.1 ใหอาหารเปนเวลา เพ่ือใหปลาเกิดความเคยชิน การใหอาหารปลาสวยงามในแตละ

วันควรใหเพียง 2 ครั้ง ในตอนเชาและเย็นก็เปนการเพียงพอสําหรับปลา 

  6.2 พิจารณาถึงชนิดของปลา แลวเลือกชนิดของอาหารใหเหมาะสม โดยเฉพาะของเม็ด

อาหารควรใหเหมาะสมท่ีปลาจะฮุบกินไดงาย 

  6.3 พิจารณาถึงวัยของปลา ถาเปนวัยออนก็จะตองใหบอยครั้งมากข้ึน อาจเปนวันละ   

2– 4 ครั้ง 

 7. อุณหภูมิของน้ําในตูปลา ผูเลี้ยงปลาสวยงามจะตองรําลึกอยูเสมอวาปลาเปนสัตวเลือดเย็น

กิจกรรมตาง ๆ ของรางกายจะปรับไปตามอุณหภูมิ ดังนั้นในฤดูหนาวการเผาผลาญอาหารภายใน

รางกายก็จะลดลงตามอุณหภูมิน้ํา นั่นหมายถึงปลามีความตองการอาหารลดลง ผูเลี้ยงจะตองลด

ปริมาณอาหารท่ีใหลง และควรใหอาหารเพียงวันละครั้งในตอนบายหรือเย็น แตถาหากตองการให

ปลากินอาหารตามปกติ ก็อาจกระทําโดยใชเครื่องใหความรอนท่ีควบคุมอุณหภูมิได จะทําใหปลา 

แข็งแรงและกินอาหารไดตามปกติ ในตูปลาทองควรควบคุมอุณหภูมิของน้ําใหอยูในระดับ 20-25 

องศาเซลเซียส เพราะชวงดังกลาว จะทําใหปลาทองมีสีเขมท่ีสุด (สรุศักดิ์ วงศกิตติเวช, 2542) 

 8. แสงสวาง การเลี้ยงปลาสวยงามในตูกระจกมักตั้งตูปลาอยูภายในหองหรือในอาคาร และ

มักตั้งในบริเวณท่ีไมไดรับแสงแดด เพ่ือปองกันไมใหเกิดตะไครน้ําหรือเกิดน้ําเขียวในตูเลี้ยงปลา ดังนั้น



35 
 

การเพ่ิมแสงสวางในตูเลี้ยงปลาจึงมีความจําเปน เพ่ือเพ่ิมความสวยงามและเปนการชวยใหปลา

แข็งแรง อีกท้ังยังชวยใหพรรณไมน้ํามีการสังเคราะหแสงเจริญเติบโตได (เกย เจเรมี, 2550) 

 9. การจับปลาหรือการเคลื่อนยายปลา การจบัปลามีวิธีการท่ีเหมาะสม คือ ควรใชภาชนะ   

ท่ีใหญกวาตัวปลา เชน ขัน หรือถังพลาสติก ใสลงในตูปลาแลวคอยๆ ไลปลาโดยอาจใชกระชอนชวย 

คอยๆ ไลปลาเขาภาชนะ แลวยกข้ึนท้ังปลาและน้ํา อาจใชกระชอนชวยปดปากภาชนะกันปลา

กระโดดสําหรับปลาบางชนิดดวย แลวยายปลาไปลงภาชนะท่ีเตรียมไว (เกย เจเรมี, 2550) 

 10. น้ําท่ีจะใชเลี้ยงปลาสวยงาม จะตองเปนน้ําท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตอการดํารงชีพของ

ปลา และสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือจะตองใส เพราะสิ่งสําคัญสําหรับการเลี้ยงปลาสวยงามคือตองการ

มองเห็นปลาสวยงามอยางชัดเจน มองดูน้ําใสสะอาด (เกย เจเรมี, 2550) 

บทสรุป 

 การเลี้ยงปลาสวยงามใหประสบความสําเร็จนั้น ผูเลี้ยงจะตองทําการศึกษาขอมูลเก่ียวกับปลา

สวยงามชนิดนั้นใหมากท่ีสุดเทาท่ีทําได โดยเฉพาะวัตถุประสงคหลักของการเลี้ยง วาจะเลี้ยงเพ่ือเปน

งานอดิเรก หรือเพ่ือจําหนาย โดยขอมูลเบื้องตนท่ีควรศึกษาไดแก การเลือกชนิดปลาท่ีจะเลี้ยง โดย

ควรทําความเขาใจเก่ียวกับชีววิทยาของปลาสวยงามชนิดท่ีเลือกเลี้ยง ความหลากหลายทางพันธุกรรม 

การอยูรวมกัน นิสัยของปลาชนิดนั้น ๆ ความนิยมหรือความตองการของตลาด ความยากงายของการ

เลี้ยงและการเพาะพันธุ สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือ นิสัยการกินอาหารของปลาสวยงามแตละประเภท 

โดยท่ัวไปมีอยู 3 ลักษณะไดแก ปลากินพืช ปลากินเนื้อ และปลาท่ีกินท้ังเนื้อและพืช นอกจากนั้น    

ผูเลี้ยงควรศึกษาหลักการเบื้องตนในการเลี้ยงปลาสวยงามแตละชนิด เพ่ือทราบขอมูลและเปนการ

เตรียมความพรอมในการเลี้ยงดู สามารถจัดสภาพแวดลอมของการเลี้ยงไดอยางเหมาะสม ตลอดจนมี

การดูแลเอาใจใสปลาสวยงามอยางถูกวิธี จะชวยทําใหปลาสวยงามท่ีเลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรง อัตราการ

เจริญเติบโตดี และมีสีสันท่ีสวยงามได 
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คําถามทายบท 

 1. การเลือกชนิดปลาสวยงามท่ีจะเลี้ยง จะตองพิจารณาถึงอะไรบาง 

 2. จงยกตัวอยางปลาสวยงามท่ีกินพืชเปนอาหาร 2 ชนิด 

 3. จงยกตัวอยางปลาสวยงามท่ีกินเนื้อเปนอาหาร 2 ชนิด 

 4. จงยกตัวอยางปลาสวยงามท่ีกินพืชและเนื้อเปนอาหาร 2 ชนิด 

 5. จงยกตัวอยางปลาสวยงามท่ีกินแพลงกตอนเปนอาหาร 2 ชนิด 

 6. เราสามารถเลี้ยงปลาอะโรวานา รวมกับปลาทองไดหรือไม เพราะเหตุใด 

 7. จงอธิบายถึงลักษณะท่ีดีของปลาทองสายพันธุออรันดา 

 8. หากตองการเลี้ยงปลาแฟนซีคารพเปนปลาสวยงาม จะมีวิธีการเตรียมภาชนะเลี้ยงอยางไร 

 9. จงอธิบายถึงการจับปลาหรือการเคลื่อนยายปลาขนาดใหญจากตูปลาสวยงาม 

 10. วิธีการเลือกซ้ือปลาสวยงามท่ีดี มีขอสังเกตอยางไรบาง จงอธิบาย 
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