
แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 5 

 

บทที่ 5 ชนิดปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยง 

 

เนื้อหา  

 1. ปลาสวยงามพ้ืนเมืองของประเทศไทย 

2. ปลาสวยงามท่ีนําเขามาจากตางประเทศ 

3. ชนิดของปลาสวยงามท่ีนิยมเลี้ยงในปจจุบัน 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

เม่ือศึกษาบทท่ี 5 แลวนักศึกษาสามารถ 

1. บอกชนิดปลาสวยงามท่ีเปนปลาพ้ืนเมืองของประเทศไทยได 10 ชนิด 

 2. บอกชนิดปลาสวยงามท่ีเปนปลานําเขามาจากตางประเทศได 10 ชนิด 

 3. บอกชนิดปลาสวยงามท่ีนิยมเลี้ยงในปจจุบันได 10 ชนิด 

จํานวนคาบท่ีเรียน       4  คาบเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ฟงคําบรรยายประกอบการใช PowerPoint เก่ียวกับเนื้อหาท่ีเรียน 

 2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอธิปราย 

 3. ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปประเด็นท่ีสําคัญ 

 4. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

 5. ตอบคําถามทายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

 1. สื่อ PowerPoint ประกอบดวยคอมพิวเตอรแบบพกพา พรอมดวยเครื่องฉายภาพ 

 2. เอกสารประกอบการสอนและหนังสืออานประกอบ 
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การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตการณมีสวนรวมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น 

 2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และบันทึกการทํากิจกรรม การตอบคําถาม    

การใหความสนใจในขณะอภปิรายและซักถาม 

 3. ตรวจการทําแบบฝกหัดทายบทเรียน และเก็บคะแนน 
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บทท่ี 5 

ชนิดปลาสวยงามท่ีนิยมเลี้ยง 

 

 ปจจุบันการเลี้ยงปลาสวยงามไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ทําใหมีการคัดเลือกและผสม

ปลาสายพันธุใหม ๆ รวมถึงการนําเขาชนิดพันธุจากตางประเทศ ท่ีมีความสวยงามมาเลี้ยงเปนจํานวน

มาก การเลี้ยงปลาหลายชนิดรวมกันควรคํานึงถึงอุปนิสัยของปลาแตละชนิด วาชอบอาศัยอยูเปนฝูง

หรือไม จะตองจัดหาท่ีกําบัง เชน หิน ทอนไม หรือพรรณไมน้ํา ปลาชนิดใด ชอบอาศัยบริเวณผิวน้ํา 

หรือสวนลางของตู รวมท้ังลักษณะการหากิน วาชอบหาอาหารระดับผิวน้ําหรือบริเวณพ้ืน สิ่งเหลานี้

จะชวยใหปลาท่ีเลี้ยงสามารถอยูรวมกันไดโดยไมรบกวนกัน โดยสวนใหญปลาท่ีมีนิสัยชอบรวมฝูง   

จะไมกาวราว สามารถเลี้ยงรวมกันหลายชนิดได สําหรับปลาท่ีมีอุปนิสัยดุรายควรแยกเลี้ยงเดี่ยว   

ปลาสวยงามท่ีนิยมเลี้ยงในปจจุบันมีหลากหลายชนิด ข้ึนอยูกับความชอบของผูเลี้ยง ซ่ึงโดยท่ัวไปแบง

ออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก ปลาสวยงามพ้ืนเมืองของไทย และปลาสวยงามท่ีนําเขามาจาก

ตางประเทศ ในบทนี้ขอยกตัวอยางปลาสวยงามท่ีมีการเลี้ยงกันอยางแพรหลาย และสามารถสงไป

จําหนายท่ีตางประเทศได จากการท่ีผูเขียนไดมีโอกาสเขาชมงานวันปลาสวยงามแหงชาติครั้งท่ี 12  

ซ่ึงจัดข้ึนในป พ.ศ. 2559 ท่ีกรุงเทพมหานคร พบวาปจจุบันผูเลี้ยงปลาสวยงามสามารถเพาะเลี้ยง 

และพัฒนาลักษณะรูปรางลําตัวและสีสัน ใหมีความโดดเดน เปนเอกลักษณ และเพ่ิมมูลคาใหกับปลา

ชนิดนั้น ๆ ไดมาก เชน ปลากัดหลากสี ปลาปอมปาดัวร และปลาอะโรวานา เปนตน ซ่ึงผูเขียนได

ถายภาพและนําเสนอไวในเอกสารดังท่ีจะกลาวถึงตอไป 

 

ปลาสวยงามพ้ืนเมืองของประเทศไทย 

ประเทศไทยสงออกปลาสวยงามไปสูประเทศตาง ๆ มากกวา 50 ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงประเทศ

ไทยมีปริมาณการสงออกอยูในอันดับตน ๆ ปลาสวยงามท่ีสงออกไปขายตางประเทศมีท้ังพันธุปลา

พ้ืนเมืองของไทยและพันธุปลาสายพันธุตางประเทศ ท่ีนําเขามาเพ่ือเพาะเลี้ยงแลวสงออกไปจําหนาย

ยังตางประเทศ ชนิดปลาสวยงามของไทยท่ีเปนท่ีรูจักกันมาชานานและสรางชื่อเสียงใหแกประเทศ   

มีหลายชนิด เชน ปลากัด ปลาทรงเครื่อง ปลากาแดง ปลากางพระรวง ปลาซิวขางขวาน ปลาซิวหาง

กรรไกร ปลาน้ําผึ้ง ปลาปลองออย ปลาเสือพนน้ํา ปลาหางไหม ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห     

เปนตน โดยเฉพาะปลากัดเปนท่ีรูจักกันท่ัวโลกในชื่อ “Siamese Fighting Fish” และเกษตรกรไทยมี

ความรูความชํานาญในเรื่องการคัดและปรับปรุงสายพันธุปลากัดจนไดความหลากหลายของสายพันธุ  

(อรุณี รอดลอย, 2559) 
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สุจินต หนูขวัญ และอรุณี รอดลอย (2552) ไดนําเสนอชนิดปลาสวยงามท่ีเปนปลาพ้ืนบาน

ของไทย จํานวน 100 ชนิด โดยจัดเรียง ตามลําดับของวงศ (Family) ซ่ึงเปนเพียงสวนหนึ่งของปลา

สวยงามไทยท่ีไดรับความนิยมเลี้ยงกันในปจจุบันอยางแพรหลาย ตัวอยางปลาสวยงามพ้ืนบานของ

ประเทศไทยแสดงไวในภาพท่ี 5.1 ดังนี้ 

 

 
(ก) ปลาซิวขาวสาร 

 
(ข) ปลาแปนแกว, กระจก 

 
(ค) แปนแกวยักษ 

 
(ง) หัวตะก่ัว 

 
(จ) หมอแคระแมน้ําแคว 

 
(ฉ) กดหมอ, กดดํา, สิงหดํา 

 
(ช) แขยงธง, แขยงธงเผือก 

 
(ซ) แขยงใบขาว 

 
(ฎ) แขยงขางลาย 

 
(ฏ) แขยงนวล 

 
(ฐ) ชะโอน, สยุมพร 

 
(ฑ) แขยงหิน, กดหิน, แคหมู 

 

ภาพท่ี 5.1 รายชื่อปลาสวยงามพ้ืนบานของประเทศไทย 

ท่ีมา :  สุจินต หนูขวัญ และอรุณี รอดลอย (2552) 



85 

 

 
(ฒ) ชอนทอง, ชอนเผือก 

 
(ณ) รากกลวย, ซอนทราย 

 
(ด) ปลองออย 

 
(ต) หมูลายเสือ 

 
(ถ) หมูอารีย 

 
(ท) หมูขาว, หมูเหลือง, หมูมัน 

 
(ธ) หางไหม, หลังหนามหางดํา 

 
(น) ตะเพียนทอง 

 
(บ) กระแห 

 
(ผ) ซิวใบไผเล็กจุดขาว, จุกกี 

 
(ฝ) ซิวใบไผ, ซิวใบไผราชินี 

 
(พ) ทรงเครื่อง 

 

ภาพท่ี 5.1 รายชื่อปลาสวยงามพ้ืนบานของประเทศไทย (ตอ) 

ท่ีมา :  สุจินต หนูขวัญ และอรุณี รอดลอย (2552) 
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(ฟ) กาแดง, กาแดงเผือก 

 
(ภ) ซิวหนวดยาว 

 
(ม) เลียหิน 

 
(ย) ยี่สกไทย 

 
(ร) เสือปาพรุ 

 
(ล) ตะเพียนขางลาย 

 
(ว) เสือสุมาตราไทย 

 
(ศ) ซิวหางแดง 

 
(ษ) ซิวขางขวาน 

 
(ส) เสือตอลายใหญ 

 
(ห) ตะพัด, มังกร 

 
(ฬ) เสือพนน้ํา 

 

ภาพท่ี 5.1 รายชื่อปลาสวยงามพ้ืนบานของประเทศไทย (ตอ) 

ท่ีมา :  สุจินต หนูขวัญ และอรุณี รอดลอย (2552) 
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ปลาสวยงามที่นําเขามาจากตางประเทศ 

อรุณี รอดลอย และคณะ (2552) ไดจัดทํารายงาน ชนิดปลาสวยงามตางประเทศ ท่ีนําเขามา

เลี้ยงในปจจุบัน โดยแสดงตัวอยางปลาท่ีพบเห็นบอย ๆ ไวในภาพท่ี 5.2 ซ่ึงถือไดวาเปนเพียงสวนหนึ่ง

ของปลาสวยงามตางประเทศท่ีไดรับความนิยมเลี้ยงกัน ปลาสวยงามตางประเทศท่ีนําเขามาเลี้ยงใน

ประเทศไทย มีจํานวนมากหลากหลายสายพันธุ ปลาบางชนิดมีสีสันสวยงามและมีรูปรางแปลกตา   

สรางความแปลกใหมตื่นตาตื่นใจแกผูท่ีชื่นชอบการเลี้ยงปลาสวยงาม การนําเขาปลาสวยงามสวนใหญ

นําเขาจากประเทศมาเลเซีย ญี่ปุน อินโดนีเซีย สิงคโปร และสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน สําหรับ

ตลาดสงออกท่ีสําคัญของไทยคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ญี่ปุน เยอรมันนี ฮองกง ไตหวัน มาเลเซีย 

อังกฤษ สิงคโปร รัสเซีย อิหราน เปนตน  

 

 
(ก) โกลดไวท เตตรา 

 
(ข) รัมม่ีโนส 

 
(ค) คารดินัล 

 
(ง) มองนฮอเซีย 

 
(จ) เซอรเป 

 
(ฉ) เพนกวิน 

 
(ช) หมอหอยคูโดพังเตตัส 

 
(ซ) หมอแคระเวียจิตา 

 
(ฎ) ออสการ 

 

ภาพท่ี 5.2 ปลาสวยงามท่ีนําเขามาจากตางประเทศ  

ท่ีมา :  อรุณี รอดลอย และคณะ (2552) 



88 

 

 
(ฏ) หมอมาลาวีเหลือง 

 
(ฐ) หมอมาลาวีหาสี 

 
(ฑ) หมอกลวยหอม 

 
(ฒ) หมอซีบราเผือก 

 
(ณ) เทวดามาลาย 

 
(ด) ปอมปาดัวรจุดแดง 

 
(ต) ทองออรันดา 

 
(ถ) ทองเกล็ดแกว 

 
(ท) ทองริวก้ิน 

 
(ธ) สิงหญี่ปุน 

 
(น) กระดี่โคบอลท 

 
(บ) กระดี่แคระ 

 

ภาพท่ี 5.2 ปลาสวยงามท่ีนําเขามาจากตางประเทศ (ตอ) 

ท่ีมา :  อรุณี รอดลอย และคณะ (2552) 

 

ชนิดของปลาสวยงามที่นยิมเลี้ยงในปจจุบัน 

 ปลาสวยงามท่ีนิยมเลี้ยงในปจจุบันมีมากมายหลายชนิด สามารถแบงออกได ตามลักษณะ

ของการสืบพันธุวางไข ไดแก กลุมปลาท่ีวางไขแลวฟกเปนตัวออน เชน ปลากัด ปลาทอง ปลาเทวดา 

ปลาคารพ ปลาปอมปาดัวร ปลานีออน ปลามาลาย ปลาซิวขางขวาน ปลากระดี่แคระ ปลาออสการ 
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ปลาเสือสุมาตรา ปลาอะโรวานา ปลาหมอมาลาวี ปลาหมอสีฟลาเวอรฮอรน และปลาหมูอินโด และ

กลุมของปลาท่ีออกลูกเปนตัว ไดแก ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลาเซลฟน ปลาแพลทตี้ และปลา

บอลลูน เปนตน 

 1. กลุมปลาท่ีวางไขแลวฟกเปนตัวออน 

  การสืบพันธุและวางไขของปลาสวนมากนั้น จะเปนแบบแยกเพศ คือ มีเพศผูและเพศเมีย 

แยกกัน และเม่ือถึงเวลาสืบพันธุ เพศผูจะปลอยน้ําเชื้อ สวนเพศเมียจะปลอยไขออกมาผสมกันในน้ํา 

จากนั้นไขท่ีไดรับการผสมจะถูกฟกและเจริญไปเปนตัวออน ตัวอยางของปลากลุมนี้ มีลักษณะดังนี้ 

1.1 ปลากัด (Betta splendens Regan, 1910) หรือ ปลากัดไทย มีลักษณะ รูปแบบ 

สีสันตางๆ มากมาย โดยระยะเริ่มแรกจะมีการพัฒนาใหปลากัดมีครีบยาวหรือในตลาดเรียกกันวาปลา

กัดจีน ตอมาไดมีการพัฒนาปลากัดลูกหมอหรือปลากัดครีบสั้นของไทย จนไดปลากัดครีบสั้นท่ีมีสีสัน

สวยงาม จนไดรับความนิยมไปท่ัวโลก (สุจินต หนูขวัญ และอรุณี รอดลอย, 2554)  

 

 
(ก) ปลากัดปา 

 
(ข) ปลากัดหมอ 

 
(ค) ปลากัดจีนลูกผสมหางคราวนเทล 

 
(ง) ปลากัดครีบสั้นลูกผสมชนิดใหม 

 

ภาพท่ี 5.3 ปลากัดชนิดตาง ๆ 

ท่ีมา :  ก.-ค. สุจินต หนูขวัญ และอรุณี รอดลอย (2554); ง. กองบรรณาธิการ (2558) 
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1.2 ปลาทอง (Carassius auratus Linnaeus, 1758) ปลาทองมีชื่อสามัญภาษาอังกฤษ

คือ “Goldfish” จัดเปนปลาสวยงามชนิดหนึ่งท่ีเปนท่ีรูจักและเปนท่ีนิยมของคนไทยมาชานาน โดย

เริ่มแรกมีการนําเขามาเลี้ยงจากประเทศจีน ตอมาไดมีการคัดพันธุจนไดปลาทองสายพันธุตาง ๆ 

มากมายเชน ริวก้ิน ออแรนดาหัววุน เกล็ดแกว ลักเลห ตาโปน หัวสิงห และสิงหดําตามิด เปนตน  ซ่ึง

แตละพันธุจะมีความแตกตางกันท้ังรูปราง ลักษณะ และสีสัน ปลาทองเปนปลาท่ีมีความทนทาน เลี้ยง

งาย จึงเปนท่ีนิยมของผูเลี้ยงปลาสวยงามท่ัวไป (ภวพล ศุภนนัทนานนท, 2557) 

 

 
(ก) ปลาทองพันธุริวก้ิน 

 
(ข) ปลาทองพันธุออแรนดา 

 
(ค) ปลาทองพันธุตาโปน 

 
(ง) ปลาทองพันธุเกล็ดแกว 

 
(จ) ปลาทองพันธุหัวสิงห 

 
(ฉ) ปลาทองพันธุรักเล 

 

ภาพท่ี 5.4 สายพันธุปลาทองท่ีนิยมเลี้ยงในปจจุบัน 
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1.3 ปลาคารพ (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ปลาคารพ มีชื่อสามัญภาษา 

อังกฤษ คือ “Fancy carp หรือ Koi carp”  เปนปลาสวยงามท่ีมีถ่ินกําเนิดในประเทศจีน แตชาว

ญี่ปุนนิยมนํามาเลี้ยงเปนปลาสวยงามและเรียกปลาชนิดนี้วา “โคอิ” อีกท้ังยังมีการปรับปรุงสายพันธุ

ทําใหมีสีมากข้ึน ตอมามีการคัดพันธุเกิดเปนสายพันธุตาง ๆ ข้ึนโดยดูตามรูปแบบของสี จนเปนสาย

พันธุท่ีมีราคาแพง เชน ตันโจ โคฮากุ โอกอน และแพลทตินัม เปนตน ปลาคารพมีขนาดใหญ โตเร็ว มี

ความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไดดี อาจมีอายุยืนถึง 50-70 ป และเปนปลาท่ีเชื่องงาย 

สามารถฝกใหกินอาหารจากมือของผูเลี้ยงได ดังนั้นจึงเปนท่ีนิยมของผูเลี้ยงปลาสวยงาม แตเนื่องจาก

ปลาคารพ ตองการออกซิเจนคอนขางสูง จึงควรเลี้ยงไวในบอหรือสระ (ธวัชชัย แจงอ่ิม, 2558) 

 

 
(ก) โคฮากุ 

 
(ข) มารูเทน 

 
(ค) คินได โชวา 

 
(ง) ตันโจ โชวา 

 
(จ) โอกอน 

 
(ฉ) ซูซุย 

 
(ช) โกโระโมะ 

 
(ซ) ซันเก 

 

ภาพท่ี 5.5 ปลาคารพท่ีนิยมเลี้ยงในปจจุบัน 

ท่ีมา :  ธวัชชัย แจงอ่ิม (2558) 
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1.4 ปลาปอมปาดัวร (Symphysodon aequifasciata Pellegrin, 1904) ปลาปอม

ปาดัวร มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษคือ “Discus” เปนปลาสวยงามอีกชนิดหนึ่งจากลุมแมน้ําอเมชอน 

เปนปลาท่ีตองการการดูแลเอาใจใสมาก มีรูปรางคอนขางกลม ลําตัวแบนขาง ซ่ึงมีความสัมพันธกับท่ี

อยูอาศัยในธรรมชาติท่ีเปนบริเวณรากไมและกลุมพรรณไมน้ํา ในเวลากลางวันปลาปอมปาดัวร จะ

หลบอยูตามตนไมแตจะออกหากินในเวลากลางคืน ปลาปอปาดัวรมีสีสันและลวดลายตามสายพันธุ

ตาง ๆ เชน หาสี เจ็ดสี เยอรมัน และบลูไดมอนด เปนตน (อรุณี รอดลอย และคณะ, 2552) 

  

 
(ก) ปลาปอมปาดัวรเรด มาลโบโร 

 
(ข) ปลาปอมปาดัวรน้ําตาล 

 
(ค) ปลาปอมปาดัวรน้ําเงิน 

 
(ง) ปลาปอมปาดัวรเยลโล มาลโบโร 

 

ภาพท่ี 5.6 ปลาปอมปาดัวรสายพันธุตาง ๆ 

 

1.5 ปลาเทวดา (Pterphyllum scalare Lichenstein, 1823) ปลาเทวดา มีชื่อสามัญ

ภาษาอังกฤษคือ “Angel Fish” มีถ่ินกําเนิดบริเวณลุมน้ําอเมชอนและสาขา ในทวีปอเมริกาใตและ

บราซิล มีการคัดพันธุจนไดปลาเทวดาท่ีมีลวดลายและสีสันงดงามตางไปจากสายพันธุเดิม และสาย

พันธุใหมนี้ไมสามารถหาไดในธรรมชาติ เชน เทวดาเงิน ซ่ึงเปนปลาเทวดาชนิดแรกท่ีทําการเพาะพันธุ

ข้ึนมา ปจจุบันปลาเทวดามีลักษณะครีบหางและลวดลายสีสันบนลําตัวหลายแบบ เชน เทวดาเงินหาง
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ยาว เทวดาทอง เทวดาดํา เทวดาครึ่งชาติ เทวดาหินออน เทวดามาลาย เทวดาแกมแหมม เปนตน  

(อรุณี รอดลอย และคณะ, 2552) 

 

 
(ก) ปลาเทวดาหินออน 

 
(ข) ปลาเทวดาเงิน 

 
(ค) ปลาเทวดาม้าลาย 

 

ภาพท่ี 5.7 ปลาเทวดาชนิดตาง ๆ 

ท่ีมา :  อรุณี รอดลอย และคณะ (2552) 

 

1.6 ปลา เซอรเป หรือปลาเซเป (Hyphessobrycon eques Steindachner, 1882) 

มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษคือ “Serpa Tetra” ถ่ินกําเนิดลุมน้ําอะเมซอนในทวีปอเมริกาใต ลําตัวมี

ลักษณะลึกและแบนขาง พ้ืนลําตัวมีสีน้ําตาลอมแดง ครีบหลัง และครีบทองมีสีดํา ปลายครีบสีขาว 

ลําตัวมีจุดสีดําประแตมอยูขางละ 1 จุด เกล็ดมีขนาดเล็กเปนปลาท่ีมีความปราดเปรียววองไว การ

เลี้ยงในตูปลา นิยมนํามาเลี้ยงเปนฝูงในตูพรรณไมน้ํา เลี้ยงรวมกับปลาชนิดอ่ืนได                   

(อรุณี รอดลอย และคณะ, 2552) 

1.7 ปลามาลาย (Brachydanio rerio Hamilton, 1822) ปลามาลายมีชื่อสามัญ

ภาษาอังกฤษคือ “Zebra Danio” เปนปลาสวยงามตางประเทศ มีถ่ินกําเนิดทางฝงตะวันออกของ

อินเดีย และบังคลาเทศพบท่ัวไปตามแหลงน้ําไหลแรง ๆ ลักษณะท่ีไดชื่อวาปลามาลายคือ ลําตัวสีเงิน 

มีลายแถบสีน้ําเงินอมเขียว 4-5 แถบพาดตามความยาวของลําตัวจรดปลายหาง ตัวผูจะมีหางและครีบ

ยาวกวาตัวเมีย เม่ือโตเต็มท่ีมีความยาวประมาณ 6 เซนติเมตร วายน้ํารวดเร็วปราดเปรียว เปนปลาท่ี

เลี้ยงงาย ชอบอยูรวมกันเปนฝูง รักสงบ จึงสามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอ่ืนไดดี                    

(อรุณี รอดลอย และคณะ, 2552) 

1.8 ปลาซิวขางขวาน (Trigonostigma heteromorpha, Dunker, 1904) ปลาซิวขาง

ขวาน มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษคือ “Lambchop Rasbora” เปนปลาน้ําจืดสวยงามของไทย อีกชนิด

หนึ่งท่ีรวบรวมจากธรรมชาติแลวสงออกไปขายตางประเทศ ปลาซิวขางขวานมีแหลงกําเนิดอยูบริเวณ

ตอนใตของคาบสมุทรมลายู ในธรรมชาติอาศัยอยูบริเวณพรุ และลําธารใกลน้ําตก ลําตัวยาวและแบน
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มีลักษณะเดนเฉพาะตัวคือมีแถบสีดําท่ีมีรูปรางคลายขวานพาดตามความยาวของลําตัวและมีสี

ทองแดงบริเวณกลางลําตัว (สุรเศรษฐ มีศิลป และชวลิต วิทยานนท, 2557) 

 

 
(ก) ปลาเชอรเป 

 
(ข) ปลามาลาย 

 
(ค) ปลาซิวขางขวานลายเล็ก 

 

ภาพท่ี 5.8 ปลาสวยงามขนาดเล็ก 

ท่ีมา :  อรุณี รอดลอย และคณะ (2552) 

 

1.9 ปลาออสการ (Astronotus ocellatus Cuvier, 1831) ปลาออสการ มีชื่อสามัญ

ภาษาอังกฤษคือ “Oscar” เปนปลาสวยงามวงศเดียวกับปลานิล มีรูปรางลักษณะคลายปลาแรด มี

สีสันสวยงามลําตัวสีน้ําตาลดํา และอาจมีจุดขนาดใหญบริเวณโคนครีบหาง มีแถบสีแดงสมกระจาย

ตามขางลําตัว ปลาออสการ มีถ่ินกําเนิดจากลุมน้ําอเมซอน ตั้งแตเวเนซูเอลา กิอานา ถึงปารากวัย ใน

ทวีปอเมริกาใต โดยท่ัวไปเปนปลาท่ีเชื่อง เลี้ยงงาย โตเร็ว แตปลาออสการเปนปลากินเนื้อ จึงมีนิสัย

คอนขางดุราย กาวราว (อรุณี รอดลอย และคณะ, 2552) 

 

 
(ก) ปลาออสการทอง 

 
(ข) ปลาออสการเผือก 

 

ภาพท่ี 5.9 ปลาออสการ 
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 1.10 ปลากระดี่แคระ (Colisa lalia Hamilton, 1822) ปลากระดี่แคระ มีชื่อสามัญ

ภาษาอังกฤษคือ “Dwarf Gourami” มีถ่ินกําเนิดในแควนอัสสัมของอินเดีย และบังคลาเทศ สามารถ

พบไดท่ัวไปในบอนาขาวและแหลงน้ําท่ีมีน้ําทวมถึง ปลากระดี่แคระเปนปลาท่ีมีสีสวยงามโดยเฉพาะ 

ตัวผูจะมีครีบหลังท่ียาวกวาตัวเมีย เปนปลาท่ีรักสงบ มักชอบลอยตัวอยูนิ่ง ๆ บริเวณใกลพรรณไมน้ํา 

ในชวงฤดูผสมพันธุจะมีนิสัยกาวราวและตัวผูจะกอหวอดสําหรับใหตัวเมียวางไข เปนปลาท่ีเลี้ยงงาย

และมีสีสันสวยงาม (อภิชาติ ศรีสะอาด และพัชรี สําโรงเย็น, 2556) 

 

 
(ก) ปลากระดี่แคระสายพันธุ Neon blue 

 
(ข) ปลากระดี่แคระสายพันธุ Flame red 

 

ภาพท่ี 5.10 ปลากระดี่แคระ 

ท่ีมา :  Bailey (2016)  

 

1.11 ปลาเสือสุมาตรา (Systomus tetrazone Bleeker, 1857) มีชื่อสามัญ

ภาษาอังกฤษคือ “Tiger Barb” มีแหลงกําเนิดบริเวณแมน้ําลําธารและอางเก็บน้ําเกือบท่ัวทุกภาค

ของไทย และมาเลเซีย ปลาเสือสุมาตราเปนปลาสวยงามขนาดเล็กท่ีนิยมเลี้ยง เนื่องจากเปนปลาท่ี

เลี้ยงงายวายน้ําตลอดเวลา มีความวองไว ปลาชนิดนี้มีสีพ้ืนลําตัวเปนสีเหลืองมีแถบสีดําพาดขวาง

ลําตัว 4 แถบปลายครีบมีสีสม ปลาตัวผูจะมีสีเขมสดใส ชอบอยูรวมกันเปนฝูงบริเวณผิวน้ํา แตมีนิสัย

กาวราว และไมควรเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอ่ืน (อรุณี รอดลอย และคณะ, 2552) 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivi5Owy7fVAhWJXbwKHe_pC3UQjRwIBw&url=http://aquariumfish.net/catalog_pages/gouramis/dwarf_gourami_for_sale.htm&psig=AFQjCNHRIFkw4ENhRnrytza_3mPUNZqFuw&ust=1501729662802551
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivi5Owy7fVAhWJXbwKHe_pC3UQjRwIBw&url=http://aquariumfish.net/catalog_pages/gouramis/dwarf_gourami_for_sale.htm&psig=AFQjCNHRIFkw4ENhRnrytza_3mPUNZqFuw&ust=1501729662802551
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(ก) ปลาเสือสุมาตราเพศเมีย 

 
(ค) ปลาเสือสุมาตราเผือก 

 

ภาพท่ี 5.11 ปลาเสือสุมาตรา 

ท่ีมา :  อรุณี รอดลอย และคณะ (2552) 

1.12 ปลาอะโรวานา (Scleropages formosus Mueller and Schlegel, 1844) มีชื่อ

สามัญภาษาอังกฤษคือ “Arowana” เปนปลาสวยงามขนาดใหญท่ีมีราคาแพง ลักษณะลําตัวเพรียว

ยาว วายน้ําไปมาชา ๆ ดูสงางาม เกล็ดมีขนาดใหญ มีสีเงินวาวหรือเหลือง แดง ทอง เขียว ซ่ึงจะ

ข้ึนกับสายพันธุ นิสัยคอนขางดุรายและกาวราว จึงมักเลี้ยงเพียงตัวเดียวในตู ปลาอะโรวานา ท่ีไดรับ

ความนิยมมาก ไดแก อะโรวานาทอง มาเลเซีย และ อะโรวานาทองอินโดเซีย เปนตน              

(อรุณี รอดลอย และคณะ, 2552) 

 

 
(ก) ปลาอะโรวานาทองมาเลเซีย 

 
(ข) ปลาอะโรวานาทองอินโดนีเซีย 

 

ภาพท่ี 5.12 ปลาอะโรวานา 

1.13 ปลาหมอสมีาลาวี เปนปลาน้ําจืดจัดอยูในตระกูล Cichlids ตัวอยางสกุลปลาหมอสี

ท่ีมีความสําคัญหรือเปนท่ีรูจักแพรหลาย ปลาหมอมาลาวี มีถ่ินกําเนิดในเขตรอน ทวีปแอฟริกา 

อเมริกากลาง และอเมริกาใต ปจจุบันความนิยมในการเลี้ยงปลาหมอสีมีเพ่ิมมากข้ึน เพราะสีสันท่ี
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ฉูดฉาดสดใส ท้ังสี เหลือง น้ําเงิน แดง สม เผือก และชนิดท่ีมีลวดลายตาง ๆ สายพันธุของปลาหมอสี

ท่ีนิยมและเปนท่ีตองการของตลาด ไดแก มาลาวีเหลือง มาลาวีแดง มาลาวี 5 สี มาลาวีน้ําเงิน       

รีวูเลตัส ซีบราเรด และ ซีบราบลู เปนตน (อรุณี รอดลอย และคณะ, 2552) 

 

 
(ก) มาลาวีเหลือง 

 
(ข) มาลาวีกลวยหอม 

 
(ค) มาลาวีหาสี 

 

ภาพท่ี 5.13 ปลาหมอสีมาลาวีสายพันธุตางๆ  

ท่ีมา :  อรุณี รอดลอย และคณะ (2552) 

1.14 ปลาหมอสีฟลาวเวอรฮอรน หรือท่ีเรียกเปนภาษาอังกฤษวา “Flower Horn 

Cichlid” ปลาหมอสีฟลาวเวอรฮอรนผสมขามสายพันธุครั้งแรก ๆ มีตนกําเนิดจากประเทศมาเลเซีย 

เริ่มเขามาในประเทศไทย ประมาณปลายป พ.ศ. 2543 และไดรับความนิยมสูงสุดในป พ.ศ. 2544 

ปลาหมอสีท่ีนําเขามาจากมาเลยเซียยุคนั้น ไดแก เพิรล ฮอรน (Pearl Horn) และเมอรเมด 

(Mermaid) ซ่ึงเมอรเมดเปนปลาผสมขามสายพันธุท่ีมีตนกําเนิดในประเทศมาเลเซียโดย Aquarium 

Mermaid Farm ซ่ึงมี นายจางเหวย หมิง เปนเจาของฟารม  

1.15 ปลาหมูอินโด (Chromobotia macracanthus Bleeker, 1852) ปลาหมูอินโด มีชื่อ

สามัญภาษาอังกฤษคือ “Clown Loach” เปนปลาน้ําจืดชนิดหนึ่ง ในวงศปลาหมู ลําตัวมีลักษณะ

กลมยาวรี แบนขางเล็กนอย ปกคลุมดวยเกล็ดขนาดเล็กละเอียด มีปากขนาดเล็กแหลม มีหนวดสั้น ๆ 

ท่ีริมฝปาก 2 คู มีตาขนาดเล็ก ใตตาจะมีหนามแหลมสั้นท้ังสองขาง สามารถกางออกมาปองกันตัวได 

ลําตัวมีสีเหลืองอมสม มีแถบสีดําขนาดใหญขอบสีขาวพาดขวางลําตัว 3 แถบ คือ พาดผานลูกตา 1 

แถบ พาดลําตัวชวงตนคอรอบอก 1 แถบ ใกลโคนหาง โดยพาดจากครีบหลังถึงครีบทวาร 1 แถบ 

ครีบอก ครีบกนละครีบหางมีสีแดง (อรุณี รอดลอย และคณะ, 2552) 
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(ก) ปลาหมอสีฟลาวเวอรฮอรนลูกผสม 

 
(ข) ปลาหมูอินโดนีเซีย 

 

ภาพท่ี 5.14 ปลาหมอสีฟลาวเวอรฮอรน และปลาหมูสายพันธุอินโดนีเซีย 

ท่ีมา :  อรุณี รอดลอย และคณะ (2552) 

 2. กลุมปลาท่ีออกลูกเปนตัว  

วันเพ็ญ มีนกาญจน และคณะ (2545) ไดจัดทําเอกสารคําแนะนําเก่ียวกับปลาท่ีออกลูก

เปนตัว ท่ีสามารถนํามาเลี้ยงเปนปลาสวยงาม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

2.1 ปลาหางนกยูง (Poeciloa reticulate Peters, 1860) ปลาหางนกยูง มีชื่อสามัญ

ภาษาอังกฤษคือ “Guppy” มีถ่ินกําเนิดแถบลุมน้ําอเมซอนในทวีปอเมริกาใต ปจจุบันปลาหางนกยูง 

มีการคัดและปรับปรุงพันธุจนเกิดสายพันธุใหม ๆ ข้ึนมากมายนับรอยพันธุ ปลาหางนกยูงจําแนกออก

ไดเปน 2 สายพันธุ ไดแก สายพันธุพ้ืนเมือง และสายพันธุแฟนซี โดยพัฒนามาจากลักษณะดั้งเดิม

ไดแก สายพันธุ กราสเทล โมเซอิค คอบบรา ทักซิโด โอลดแฟชั่น แฟนเทล เมทเทิล แพลททีนัม   

ซอรดเทล โซลิด ริบบอน ซวอลโล พินกุ และสายพันธุเผือก เปนตน  

 

 
(ก) กลุมทักซิโดหางลาย 

 
(ข) กลุมโมเสค 

 
(ค) กลุมอัลบิโน 

 

ภาพท่ี 5.15 กลุมปลาหางนกยูง 

ท่ีมา :  กองบรรณาธิการ (2558) 
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2.2 ปลาเซลฟน (Poecilia Iatipinna Regan, 1914) ปลาเซลฟน มีชื่อสามัญภาษา 

อังกฤษ คือ “Sailfin Molly” เปนปลาสวยงามในสกุลเดียวกับปลาหางนกยูง มีถ่ินกําเนิดบริเวณ

แหลงน้ําสะอาดในทวีปอเมริกาตอนกลางจนถึงอาวเม็กซิโก ปลาเซลฟนเปนปลาสวยงามขนาดเล็ก   

ท่ีออกลูกเปนตัว เปนปลาท่ีนิยมเลี้ยงมากเนื่องจากเลี้ยงงาย และมีลักษณะเดนคือครีบหลังขนาดใหญ

ท่ีแผคลายใบเรือ และครีบกนจะพัฒนาเปลี่ยนเปนอวัยวะคลายหลอดสําหรับชวยในการผสมพันธุ 

ปจจุบันมีหลายสายพันธุ เชน เซลฟนทอง เซลฟนหินออน เซลฟนหางบวง เปนตน  

2.3 ปลามอลลี่ หรือปลาบอลลูน (Poecilia sphenops Valenciennus, 1846) มีชื่อ

สามัญภาษาอังกฤษคือ “Molly” พบแพรกระจายในแถบอเมริกากลาง เม็กซิโก กินตัวออนแมลงและ

แพลงกตอนสัตวเปนอาหาร ขนาดความยาวโดยเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ลักษณะคลายปลาเซลฟนมอลลี่ 

แตครีบหลังมีขนาดเล็กกวามาก ปลาบอลลูน เปนปลามอลลี่ท่ีนํามาผสมแบบเลือดชิด จนเกิดรางกาย

สั้นปอม คัดเลือก และพัฒนามาจากความผิดปกติของปลามอลลี่ ท่ีมีลําตัวสั้นกวาปกติมาผสมพันธุกัน

ทําใหไดลูกหลานท่ีมีลําตัวสั้น เปนปลาท่ีอยูในตระกูลเดียวกับปลาหางนกยูง ปลาสอด และปลา

แพลทตี้ ปลาบอลลูนจัดเปนปลาในกลุมออกลูกเปนตัวชนิดหนึ่งท่ีเลี้ยงและเพาะพันธุงาย 

 

 (ก) ปลาเซลฟนทอง 
 

(ข) ปลาเซลฟนหางบวง 
 

(ค) ปลามอลลี่  

หรือปลาบอลลูน 

 

ภาพท่ี 5.16 ปลาสวยงามกลุมปลาเซลฟนและปลามอลลี่ หรือปลาบอลลูน 

ท่ีมา :  วันเพ็ญ มีนกาญจน และคณะ (2545) 

 

2.4 ปลาสอด (Xiphophorus helleri Heckel, 1848) ปลาสอด มีชื่อสามัญ

ภาษาอังกฤษ คือ “Swordtail” หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาปลาหางดาบ เปนปลาสวยงามตางประเทศ

ท่ีออกลูกเปนตัว มีถ่ินกําเนิดในอเมริกากลางลักษณะรูปรางคลายปลาแพลทตี้ แตลําตัวยาวกวาครีบ

หางของตัวผูสวนลางจะยื่นออกมาเปนปลายแหลมคลายดาบ ปลาชนิดนี้วายน้ํารวดเร็วปราดเปรียว 

เปนปลาท่ีเลี้ยงงาย มีหลากหลายสายพันธุ เชน ปลาสอดแดง ปลาสอดหางไหม ปลาสอดเผือก    
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ปลาสอดเบอรลิน ปลาสอดทักซิโด ปลาสอดแฟรงคเฟรด ปลาสอดแฮมเบอรจ ปลาสอดสีทอง     

ปลาสอดแมรี่โกลด และปลาสอดนีออน เปนตน  

2.5 ปลาแพลทตี้ (Xiphophorus maculatus Gunther, 1866) ปลาแพลทตี้ มีชื่อ

สามัญภาษาอังกฤษคือ “Platy” หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ปลากุหลาบ เปนปลาสวยงามตางประเทศ

ท่ีนําเขาจากเม็กซิโก กัวเตมาลา และฮอนดูรัส ในทวีปอเมริกาใต ปลาแพลทตี้เปนปลาสวยงามขนาด

เล็กออกลูกเปนตัว มีความทนทานตอโรค แพรขยายพันธุไดงาย ตอมามีการผสมคัดพันธุจนได

หลากหลายสายพันธุ เชน ปลาแพลตตี้สีแดง หรือปลากุหลาบ ปลาแพลตตี้มิคก้ีเมาท ปลาแพลตตี้กระ 

ปลาแพลตตี้สีทอง ปลาแพลตตี้สีดํา ปลาแพลตตี้ลีดดิ้งฮารท ปลาแพลตตี้มิลคแอนดอิงค เรดทักซิโด 

และบลูสปอตแพลตตี้  

 

 
(ก) ปลาสอดหางดาบ 

 
(ข) ปลาสอดแดง 

 
(ค) ปลาแพลทตี้ 

 

ภาพท่ี 5.17 ปลาสวยงามกลุมปลาสอด 

ท่ีมา :  วันเพ็ญ มีนกาญจน และคณะ (2545) 

 

บทสรุป 
ปลาสวยงามท่ีนิยมเลี้ยงในปจจุบันมีหลากหลายชนิด โดยท่ัวไปแบงออกไดเปน 2 ประเภท

ไดแก ปลาสวยงามพ้ืนเมืองของไทย และปลาสวยงามท่ีนําเขามาจากตางประเทศ ปลาสวยงามของ

ไทยหลายชนิดท่ีตลาดตางประเทศนิยมเลี้ยง ไดแก ปลากัด นอกจากนั้นจะเปนปลาท่ีรวบรวมจาก

แหลงน้ําธรรมชาติ สวนปลาสวยงามตางประเทศท่ีนําเขามาเลี้ยงในประเทศไทย ก็มีจํานวนมาก

หลากหลายสายพันธุ บางชนิดมีสีสันสวยงามและมีรูปรางแปลกตา สรางความแปลกใหมตื่นตาตื่นใจ

แกผูท่ีชื่นชอบการเลี้ยงปลาสวยงาม การนําเขาปลาสวยงามสวนใหญนําเขาจากประเทศมาเลเซีย 

ณ่ีปุน อินโดนีเซีย สิงคโปร และสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน ปลาสวยงามตางประเทศท่ีสําคัญ

ไดแก ปลาทองสายพันธุตาง ๆ ปลาหมอสี ปลามาลาย ปลาออสการ ปลาเทวดา ปลาสอด และ

ปลาอะโรวานา เปนตน ปลาสวยงามท่ีนิยมเลี้ยงในปจจุบันแบงออกเปน 2 กลุมไดแก กลุมปลาท่ี



101 

 

วางไขแลวฟกเปนตัวออน เชน ปลากัด ปลาทองสายพันธุตาง ๆ ปลาคารพ ปลาเทวดา ปลาออสการ 

ปลานีออน ปลามาลาย ปลากระดี่แคระ ปลาเสือสุมาตรา ปลาอะโรวานา ปลาหมอสี ปลาหมอสีฟลา

เวอรฮอรน และปลาหมูอินโด และปลาอีกกลุมหนึ่ง คือ กลุมปลาท่ีออกลูกเปนตัว ซ่ึงแยกออกไดอีก 2 

กลุมยอย ไดแก ปลาหางนกยูง ปลาเซลฟน ปลามอลลี่ ปลาสอดสายพันธุตาง ๆ และปลาแพลทตี้ 

เปนตน 
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คําถามทายบท 
1. จงเขียนชื่อปลาสวยงามท่ีเปนปลาพ้ืนเมืองของประเทศไทย 10 ชนิด 

2. จงเขียนชื่อปลาสวยงามท่ีเปนปลานําเขามาจากตางประเทศ 10 ชนิด 

3. จงบอกชนิดปลาสวยงามท่ีนิยมเลีย้งในปจจุบัน 10 ชนิด 

4. จงเขียนชื่อปลาสวยงามในกลุมปลาทอง 5 ชนิด 

5. จงเขียนชื่อปลาสวยงามในกลุมปลาหมอสีมาลาวี 3 ชนิด 

6. เราสามารถเลี้ยงปลาทองรวมกับปลาหมอมาลาวี ไดหรือไม เพราะเหตุใด จงอธิบาย 

7. จงเขียนชื่อปลาสวยงามในกลุมปลาหางนกยูง 3 ชนิด และกลุมปลาสอด 3 ชนิด 

8. เพราะเหตุใดปลาสวยงามท่ีนําเขามาเลี้ยงในประเทศไทย สามารถเพาะขยายพันธุตอได 

9. ปจจุบันเกษตรกรในประเทศไทยสามารถเพาะขยายพันธุปลาสวยงามชนิดใด สงออกไป

จําหนายยังตางประเทศ จงยกตัวอยาง 5 ชนิด 

10. เราสามารถผสมขามสายพันธุระหวางปลากัดปากับปลากัดจีนไดหรือไม จงอธิบาย 
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