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ชีววิทยาของปลากัดไทย (Betta splendens Regan, 1910)
Biology of Siamese Fighting Fish (Betta splendens Regan, 1910)

การุณ ทองประจุแก้ว1

บทคัดย่อ
ปลากัดไทย (Betta splendens Regan, 1910) เป็นปลาสวยงามและเป็นปลาที่ใช้เพื่อเกมกีฬาชนิด
พื้นเมืองของไทย การผลิตปลากัดเพื่อการค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ข้อมูลพื้นฐานทางด้านชีววิทยามี
การศึกษากันน้อย การทบทวนเอกสารนี้ให้ความรู้พื้นฐานด้านอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาและการแพร่กระจาย
สัณฐานวิท ยาและกายวิภ าค พฤติก รรม การสืบ พัน ธุ์แ ละพั ฒนาการ การย่ อยและการกิ น อาหาร การสร้ างสี
พันธุกรรม และการเพาะเลี้ยง ซึ่งมีความสาคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพของการผลิต ขณะที่เทคนิคการเพาะเลี้ยงที่
มีความจาเป็นต่อการทาฟาร์ม ได้แก่ ระบบการเพาะเลี้ยงแบบหนาแน่น อาหารสังเคราะห์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ที่เหมาะสม การแปลงเพศปลาเป็นเพศผู้ และการผสมพันธุ์เพื่อปรับปรุงสีและรูปร่างของครีบ นอกจากนี้การศึกษา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งอาศัยในธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ก็เป็นสิ่งที่ควรสนใจ

ABSTRACT
Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910) is a native species of ornamental
and sport fish of Thailand. The commercial production of this species as ornament tends to
increase progressively whereas the basic biology is scarcely known. This literature review
provides elementary knowledge on taxonomy, ecology and distribution, morphology and
anatomy, behavior, reproduction and development, digestion and feeding, pigmentation,
heredity and aquaculture of the fish. These data are important for improving the quality of fish
production. Whereas culture techniques, such as aquaculture system for intensive rearing,
artificial feed with optimized nutrient content, female-to-male sex reversal, and breeding for
improving color and fin shape are mainly required for fish farming. In addition, studies on
biodiversity and natural habitat for conservation of wild type should be of interest.
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1. บทนา
การเพาะเลี้ ยงปลาสวยงามทารายได้ใ ห้กั บ
ประเทศไทยปีละหลายล้านบาท เนื่องจากประเทศไทย
มี ส ภาพภู มิ ป ระเทศ ภู มิ อ ากาศ แหล่ ง น้ า และ
สาธารณูปโภคที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความ พร้อม
ต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยปลากัดไทย (Betta
splendens Regan, 1910) เป็นปลาน้าจืดพื้นเมืองที่มี
การเพาะเลี้ ย งกั น อย่ า งแพร่ ห ลาย และมี มู ล ค่ า การ
ส่ งออกมากที่ สุ ด โดยมี ก ารส่ ง ออกปลากั ด ประมาณ
1.3–4.7 ล้านตัวต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 11–45
ล้านบาท (พลพจน์ และคณะ, 2551) สาหรับตลาด
ต่างประเทศที่มีบทบาทสาคัญในการนาเข้าปลากัดจาก
ประเทศไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และ
ฝรั่งเศส (พงษ์ธร, 2543)
ความต้องการของตลาดต่างประเทศ ทาให้มี
การเพาะเลี้ ย งปลากั ด มากขึ้ น
อย่ า งไรก็ ต าม
กระบวนการเพาะเลี้ ย งและการจั ดการฟาร์ ม ยังเป็ น
แบบพื้นบ้าน เกษตรกรใช้ความรู้ที่ถ่ายทอดกันมาโดย
ขาดหลั ก อ้ า งอิ ง ทางวิ ช าการ ท าให้ ผ ลผลิ ต ที่ ไ ด้ ไ ม่
สม่าเสมอ และไม่สามารถควบคุมคุณภาพของการผลิต
ได้ การรวบรวมข้อมูลของปลาชนิดนี้บ่งชี้ว่ามีการศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์น้อยมาก (Monvises et al.,
2009) ดั งนั้ น การรวบรวมข้อ มู ล วิ จัย พื้ น ฐานด้ า น
ชี ว วิ ท ยาของปลากั ด จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ การใช้
ประโยชน์ ใ นด้ า นการเพาะเลี้ ย ง การศึ ก ษาวิ จั ย

ตลอดจนการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งใน
อนาคต

2. อนุกรมวิธานของปลากัดไทย
ปลากัดไทยเป็นปลาในสกุล Betta ซึ่งมีการ
จาแนกชนิดแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ
55 ชนิด (Schindler and Schmidt, 2006) ใน
ประเทศไทยมี 10 ชนิด (Monvises et al., 2009)
ประกอบด้วย ปลากัดกลุ่มก่อหวอด (bubble-nest
builder) 4 ชนิด ได้แก่ B. splendens Regan, 1910,
B. smaragdina Ladiges, 1972, B. imbellis
Ladiges, 1975 และ Betta Mahachaiensis
Kowasupat, Panijpan, Ruenwogsa &
Sriwattanarrothai, 2012 (Goldstein, 2004;
Kowasupat et al., 2012) และปลากัดกลุ่มเลี้ยงลูกใน
ปาก (mouth brooder) 6 ชนิด ได้แก่ B. prima
Kottelat, 1994, B. simplex Kottelat, 1994, B. pi
Tan, 1998, B. pallida Schindler & Schmidt,
2004, B. apollon Schindler & Schmidt, 2006
และ B. ferox Schindler & Schmidt, 2006
(Schindler and Schmidt, 2006) สาหรับปลากัดที่
นิยมเลี้ยงเพื่อส่งออก คือ B. splendens Regan,
1910 (การุณ, 2554; Thongprajukaew et al.,
2010a, 2010b) ซึ่งมีการจัดลาดับอนุกรมวิธานตาม
Nelson (2006) ดังนี้
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ปลากัดมักอาศัยอยู่ในบริเวณน้าตื้นหรือริมฝั่ง
3. นิเวศวิทยาและการแพร่กระจายของปลากัด
ของแหล่งน้า ซึ่งช่วยลดอันตรายจากนักล่าที่อาศัยอยู่ใน
ไทย
ปลากัด ไทยมีถิ่นกาเนิ ดอยู่ในภูมิ ภาคเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ แ ละพบกระจายในทุ ก ภาคของ
ประเทศไทย (Monvises et al., 2009) ปลากัดมีการ
แพร่กระจายมากที่สุดในเขตภาคกลาง (รูปที่ 1) โดยมี
การเพาะเลี้ยงมากที่สุดในจังหวัดนครปฐม (Meejui et
al., 2005) แหล่งน้าที่ปลากัดอาศัยมักเป็นระบบนิ เวศ
น้านิ่งหรือน้าไหลช้า และมีพืชน้าขึ้นอยู่ เช่น นาข้าว บ่อ
น้ า บึ ง และหนอง (Jaroensutasinee
and
Jaroensutasinee, 2001; Monvises et al., 2009)

เขตน้าลึก (Winemiller and Leslie, 1992) รวมทั้ง
ลดการแข่งขันจากปลาชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกั น
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณออกซิเจนต่า และมีการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในรอบวันอย่างรวดเร็ว แหล่ง
น้ าธรรมชาติ ที่ ป ลากั ด อาศั ย มี พี เ อชในช่ ว ง 5.3–5.8
อุณหภูมิ 27.0–31.5 องศาเซลเซีย ส และมี ความลึ ก
2.0–9.4 เซนติ เ มตร (Jaroensutasinee
and
Jaroensutasinee, 2001)

รูปที่ 1 การแพร่กระจายของปลากัดกลุ่มก่อหวอดในประเทศไทย (Monvises et al., 2009)

4

KKU
KKUScience
ScienceJournal
JournalVolume
Volume41
41Number
Number11

Review
Review

4. สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของปลากัดไทย แดงเข้ ม มี ล ายชะโดเกิ ด ขึ้ น ในแนวขวางข้ า งล าตั ว
ลักษณะทั่วไปของปลากัดไทยตัวเต็มวัย คือ มี
ลาตัวแบนยาว ปากเล็ก มีฟันที่ขากรรไกรบนและล่าง
เกล็ดปกคลุมหัวและลาตัว ความยาวจากปลายปากถึง
โคนหางเป็น 2.9–3.3 เท่าของความลึกลาตัว จุดเริ่มต้น
ของครีบหางอยู่ค่อนไปทางด้านหาง หลังจุดเริ่มต้นของ
ครีบก้น ครีบหลัง มีก้านครีบเดี่ยว 1–2 ก้าน ก้านครีบ
แขนง 7–9 ก้าน ครีบก้นมีฐานครีบยาวเริ่มจากครีบท้อง
ไปสุดครีบหาง มีก้านครีบเดี่ยว 2–4 ก้าน และก้านครีบ
แขนง 21–24 ก้าน ครีบอกมีขนาดเล็กกว่าครีบอื่น ๆ
ส่วนครีบท้องอยู่ในตาแหน่งอก ปกติจะมีก้านครีบแข็ง
1 ก้าน และก้านครีบอ่อน 5 ก้าน กระดูกที่อยู่ด้านหน้า
ของตามี ข อบเรี ย บ มี อ วั ย วะช่ ว ยหายใจอยู่ ใ นโพรง
อากาศหลังช่องเหงือก (labyrinth organ) มีลักษณะ
เป็นเนื้อเยื่ อที่มีร อยหยั กและมีเส้น เลือดฝอยมาเลี้ย ง
จานวนมาก ในปลาวัยอ่อนจะไม่พบอวัยวะดังกล่าว
และจะพบเมื่อปลาอายุได้ 10 วัน (วันเพ็ญ และคณะ,
2531)
ปลากัดไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่จะมีลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาที่แตกต่างกันระหว่างเพศผู้และเพศ
เมีย (รูปที่ 2) โดยปลาเพศผู้จะมีขนาดใหญ่ สีสัน
ส ว ย งา ม
แ ล ะ ค รี บ ที่ ย า วกว่ า เ พศ เ มี ย
(Jaroensutasinee and Jaroensutasinee, 2001)
ขณะที่เพศเมียมีลักษณะทั่วไปที่สังเกตได้ คือ มีสีจาง
ครีบสั้น ขนาดเล็ก นอกจากนี้ เมื่อปลาเพศเมียพร้อมที่
จะผสมพันธุ์จะมีลักษณะที่ปรากฏ คือ ขอบเหงือกมีสี

A

อวัยวะช่วยวางไข่ (ovipositor) มีสีขาวขุ่น และส่วน
ท้ อ งมี ลั ก ษณะบวมเหมื อ นคนท้ อ ง (ชั ย และบุ ญ ชั ย ,
2548)

5. พฤติกรรมของปลากัดไทย
ปลากั ด ไทยมี พ ฤติ ก รรมเป็ น สั ต ว์ สั ง คม
เนื่องจากสามารถอยู่รวมเป็นกลุ่มตามลาดับชั้น หรือ
อาจแยกตัวอยู่แบบเดี่ยวก็ได้ (Sneker et al., 2006)
ในธรรมชาติ ปลากัดสามารถครองพื้นที่ได้ไม่เกิน 5 ตัว
and
ต่ อต า ร า งเ ม ต ร (Jaroensutasinee
Jaroensutasinee, 2001) ปลากัดมีความแตกต่าง
ระหว่างเพศสูง และมีพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่ออายุได้
ประมาณ 1.5–2 เดือน (วันเพ็ญและคณะ, 2531)
พฤติกรรมดังกล่าวแสดงออกโดยการเพิ่มความเข้มของ
สี แผ่ครีบ เปิดกระพุ้งแก้ม (operculum) และกัดหาง
ปลาตัวอื่น (Monvises et al., 2009) นอกจากนี้ ปลา
กั ด เพศผู้ ยั งมี พ ฤติ ก รรมในการสร้ า งหวอด (bubble
nest) เพื่อใช้เป็นที่ฟักไข่และเลี้ยงดูลูกปลาวัยอ่อน โดย
การพ่นฟองอากาศที่มีของเหลวจากปากผสมกันให้เกาะ
เป็ นกลุ่ ม โ ด ย แ ต่ ละ กลุ่ ม มี ขน า ด (ค่ าเ ฉ ลี่ ย ±
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน, กว้าง × ยาว × สูง)
เท่ากับ 4.68 (± 0.50) × 7.13 (± 0.48) × 0.47 (±
0.05) ลูกบาศก์เซนติเมตร (ธวัช, 2530) สาหรับปลา
เพศเมี ยก็ มีพ ฤติก รรมดังกล่ า วเช่น กั นเมื่อ พร้อ มที่ จ ะ
ผสมพันธุ์ แต่ขนาดของหวอดจะเล็กกว่าเพศผู้ (ชัยและ
บุญชัย, 2548)

B

รูปที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของปลากัดไทยเพศผู้ (A) และเพศเมีย (B) ที่เจริญเติบเติบโตเต็มที่ (การุณ,
2554)
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6. การผสมพัน ธุ์ และพัฒนาการของปลากัด ไปตามขนาดของเพศเมีย ซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่ 1–6
ชั่วโมง เมื่อสิ้นสุดการวางไข่ ปลาเพศผู้จะทาหน้าที่ดูแล
ไทย
ปลากั ด ไทยสามารถผสมพัน ธุ์ได้ ตลอดทั้งปี
โดยปลาเพศเมีย สามารถผสมพันธุ์และวางไข่ได้เฉลี่ย
7–8 ครั้งต่อปี (ธวัช, 2530) กระบวนการผสมพันธุ์ การ
ปฏิสนธิ และพัฒนาการของปลากัดวัยอ่อนถึงตัวเต็มวัย
มีรายละเอียด ดังนี้
6.1 การผสมพันธุ์
ก่อนการผสมพันธุ์ ปลากัดเพศผู้จ ะสร้า ง
หวอด โดยสร้างสารสเตอรอยด์กลูโคโรไนด์ (steroid
glucuronide) เพื่อการดึงดูดทางเพศ และกระตุ้นให้
ปลาเพศเมียไข่สุก ขณะเดียวกันเมื่อปลาเพศเมียพร้อม
ที่ จ ะผสมพั น ธุ์ ก็ จ ะปล่ อ ยโอโดริ เ ฟอรั ส ฟี โ รโมน
(odoriferous pheromone) ซึ่งเป็นสารที่มีกลิ่นเพื่อ
ส่งสัญญาณให้ปลาเพศผู้ โดยปกติปลาเพศเมียจะสร้าง
ไข่และวางไข่ได้ทุก 2 สัปดาห์ การผสมพันธุ์จะเริ่มเมื่อ
ปลาเพศผู้สร้างหวอดเสร็จ โดยปลาเพศผู้จะพองตัว
กางครีบ และไล่ต้อนปลาเพศเมียให้ไปอยู่ใต้หวอด เมื่อ
ปลาเพศเมียลอยตัวขึ้นมาบริเวณผิวน้าใกล้หวอด ปลา
เพศผู้ก็จะงอตัวเป็นรูปตัวยู (U) หรือ ตัวเอส (S) รัดปลา
เพศเมียตรงบริเวณช่องอวัยวะเพศ (genital pore)
หากปลาเพศเมียมีไข่ที่เจริญเต็มที่พร้อมที่จะวางไข่ ไข่ก็
จะหลุดออกมาทางช่องอวัยวะสืบพันธุ์ ขณะเดียวกัน
ปลาเพศผู้ก็จะปล่อยน้าเชื้อเข้าผสม เมื่อไข่จมลงสู่ก้น
ภาชนะที่ใช้เพาะพันธุ์ ปลาเพศผู้ก็จะเก็บไข่และอมไว้
จนเต็มปาก และว่ายน้าขึ้นไปพ่นไข่ไว้ในหวอด พร้อม
กับพ่นฟองอากาศใหม่ติดไว้ใต้หวอด หลังจากนั้นจึงว่าย
น้าลงไปอมไข่ที่เหลืออยู่ขึ้นมาเก็บไว้ในฟองอากาศจน
หมด สาหรับปลาเพศเมียหลังจากวางไข่แล้ว ก็จะ
ลอยตัวนิ่งและพลิกตัวว่ายน้าเป็นระยะ พฤติกรรม
ดั ง กล่ า วจะเกิ ด ขึ้ น หลายครั้ ง จนกว่ า จะวางไข่ ห มด
ระยะเวลาที่ใช้ในการวางไข่ของปลากัดจะแตกต่างกัน

ไข่ และจะไล่ต้อนปลาเพศเมียไปอยู่ที่มุมภาชนะ ดังนั้น
ผู้ เ พาะเลี้ ย งปลากั ด จะต้ อ งน าปลาเพศเมี ย ออกจาก
ภาชนะเพาะพันธุ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาเพศเมียกินไข่ที่
ผสมแล้ว และปล่อยให้ปลาเพศผู้ดูแลไข่ต่อไปประมาณ
2 วัน แล้วจึงแยกปลาเพศผู้ออก (วันเพ็ญและคณะ,
2531)
การผสมพันธุ์ของปลากัดในแหล่งอาศัยตาม
ธรรมชาติ มีการศึกษากันน้อย อย่างไรก็ตาม รูปแบบ
และขั้นตอนของการผสมพันธุ์จะคล้ายคลึงกับการศึกษา
ในห้องปฏิบัติการ แต่อาจมีปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการ
ผ ส ม พั น ธุ์ เ พิ่ ม ขึ้ น เ ช่ น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
Jaroensutasinee and Jaroensutasinee (2003)
พบว่าปลากัดเพศผู้ที่ทาหน้าที่เฝ้าหวอดจะมีพฤติกรรม
ก้าวร้าวต่อผู้บุกรุกในระดับที่แตกต่างกัน เพื่อป้องกัน
การท าลายไข่แ ละลูก ปลาแรกฟั ก โดยจะก้าวร้ าวต่ อ
ปลาเพศเดียวกันมากที่สุด รองลงมาคือปลาเพศเมียที่
ยังไม่วางไข่ และน้อยที่สุดในปลาเพศเมียที่วางไข่แล้ว
นอกจากนี้ การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการผสมพันธุ์ระหว่างปลากัดในแหล่งธรรมชาติกับ
ปลากั ด ที่ เ พาะเลี้ ย ง พบว่ า ปลาที่ อ าศั ย ในแหล่ ง น้ า
ธรรมชาติจะมีจานวนและขนาดของไข่ รวมทั้งพื้นที่การ
ส ร้ า ง ห ว อ ด น้ อ ย ก ว่ า ป ล า ที่ เ พ า ะ เ ลี้ ย ง
(Jaroensutasinee and Jaroensutasinee, 2001)
6.2 พัฒนาการของตัวอ่อนปลากัด
การเจริญของตัวอ่อน (embryo) ปลากัดจะ
เริ่ ม จากไข่ ที่ ไ ด้ รั บ การปฏิ ส นธิ เ ข้ า สู่ ร ะยะคลี เ วจ
(cleavage) ใน 15 นาที หลังจากนั้นจะมีการแบ่งเซลล์
จนมีขนาดเล็กลง และเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ระยะมอรู
ลา (morula) บลาสทูลา (blastula) และแกสทรูลา
(gastrula) ในเวลา 3, 4 และ 5 ชั่วโมง ตามลาดับ
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หลังจากนั้นประมาณ 30 นาที ตัวอ่อนก็จะเข้าสู่ระยะ
การสร้างตัวปลา (body formation) เกิดส่วนหัวและ
ส่วนหาง (head and tail buds) ในอีก 45 นาที ต่อมา
และเกิดโซไมท์ (somite stage) เมื่อปฏิสนธิครบ 12
ชั่วโมง (วันเพ็ญ และคณะ, 2531) หลังจากนั้น เมื่อ
ครบ 24 ชั่วโมง จะเห็นส่วนหัวและส่วนหางของตัวอ่อน
ชัดเจน ส่วนของสมอง ตา และหู เจริญดีขึ้น และพบ
รงควัตถุสีดาที่ส่วนหัว เริ่มมีการไหลเวียนของโลหิต
และหัวใจเริ่มทางาน เมื่อครบ 30 ชั่วโมง ลาตัวและ
ส่วนหางของตัวอ่อนจะยาวขึ้น มีการเคลื่อนไหวโดยใช้
ส่วนหางกระดิกไปมา มีการพัฒนาของเลนส์ต า เยื่อ
ครีบ (fin fold) มีลักษณะเป็นเยื่อบางล้อมรอบลาตัว
ซึ่งต่อมาจะเจริญเป็นครีบหาง ครีบก้น และครีบหลัง
หลังจากนั้นเมื่อครบ 36 ชั่วโมง ส่วนหางของตัวอ่อนจะ
ยาวขึ้ น และมี ก ารเคลื่ อ นไหวมากขึ้ น สมองแบ่ ง
ออกเป็นส่วนต่างๆ ชัดเจน มีการไหลเวียนของโลหิตทุก
ส่วน ส่วนหางเคลื่อนไหวถี่มากขึ้น หลังจากนั้นเมื่อถุง
หุ้มไข่แตก ตัวอ่อนก็จะว่ายน้าออกมาพักตัวตามหวอด
โดยทั่ ว ไปไข่ ข องปลากั ด จะใช้ เ วลาในการฟั ก เป็ น ตั ว
ประมาณ 35–40 ชั่วโมง (ธวัช, 2530)
6.3 พัฒนาการของปลากัดระยะวัยอ่อน
หลังจากตัวอ่อนถูกฟักออกจากไข่ในช่วงวัน
แรก ส่วนหัว ของลูกปลาจะแยกออกจากถุง ไข่แดง
(yolk sac) ลาตัวมีสีขาวขุ่น มีเยื่อครีบเกิดขึ้นรอบลาตัว
ซึ่งเจริญต่อไปเป็นครีบหลัง ครีบก้น และครีบหาง
สังเกตเห็นครีบอกชัดเจน เริ่มสังเกตเห็นปากและทวาร
ตามีสีดาเด่นชัด พบรงควัตถุสีดาบริเวณหัวและถุง ไข่
แดง เมื่อตัวอ่อนเข้าสู่วันที่ 3 ถุงไข่แดงจะยุบลงเหลือ
เพียงเล็กน้อย ปากเริ่มเปิดพร้อมที่จะกินอาหาร เริ่ม
สังเกตเห็นทางเดินอาหาร แต่เยื่อครีบยังไม่แยกชัดเจน
เมื่อเข้าสู่วันที่ 5 ส่วนท้องของลูกปลาจะมีสีทึบ ไม่
สามารถมองเห็นอวัยวะภายในได้ ส่วนของเยื่อครีบที่จะ
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เจริญเป็นครีบหางเริ่มมีลักษณะกลมมน เมื่อปลาอายุ
ประมาณ 10 วัน ตัวอ่อนจะเริ่มว่ายน้าหาอาหารเหมือน
ตัวเต็มวัย เยื่อครีบแบ่งออกเป็นครีบหลัง ครีบหาง และ
ครีบก้นอย่างชัดเจน ครีบหางมีก้านครีบ 8 ก้าน แต่ยัง
ไม่แบ่งเป็นข้อ สาหรับการแยกเพศในปลากัดระยะนี้
พบว่ า ไม่ ส ามารถใช้ ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาได้
เนื่องจากยังไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศ
6.4 พัฒนาการของปลากัดหลังระยะวัย
อ่อน
เมื่อปลากัดมีอายุ 15 วัน จะไม่สามารถ
มองเห็ น อวั ย วะภายในของปลาได้ ครี บ หางจะ
เปลี่ยนเป็นรูปกลมมน มีก้านครีบ 10 ก้าน แต่ยังไม่
แบ่งเป็นข้อ เมื่อปลามีอายุ 1 เดือน จะพบรงควัตถุ
กระจายบริเวณลาตัวและหัว มีแถบสีดา 2 แถบ ขนาน
กันบริเวณกลางลาตัว จากหัวไปถึงโคนหาง ครีบก้นมี
ก้านครีบ 27 ก้าน ครีบหลังมีก้านครีบ 11 ก้าน มี
ลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย หลังจากนั้นเมื่ออายุประมาณ
1.5 เดือน ปลาจะมีความแตกต่างระหว่างเพศมากขึ้ น
เริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าว ปลาเพศผู้จะมีลาตัวสีเข้ม ครีบ
ยาว ลายบนลาตัวมองเห็นไม่ชัดเจน ส่วนปลาเพศเมีย
จะมีสีจาง มีลายพาดตามความยาวของลาตัว 2–3 แถบ
และมักมีขนาดเล็กกว่าปลาเพศผู้ เมื่อถึงอายุ 3 เดือน
ปลาทั้งสองเพศจะมีสัณฐานวิทยาที่แตกต่างกันชัดเจน
อย่างไรก็ตาม การแยกเพศปลากัดสามารถทาได้ตั้งแต่
ปลามีอายุประมาณ 20 วัน โดยใช้สีของขอบปาก (ปลา
เพศผู้จะมีขอบปากสีแดง) แต่เมื่อปลามีอายุมากขึ้นอาจ
ใช้พฤติ กรรมและลั กษณะทางสัณ ฐานวิ ทยาที่ เด่นชั ด
มากขึ้น ได้แก่ พฤติกรรมการสร้างหวอด และอวัยวะ
ช่วยวางไข่ ซึ่งเป็นจุดขาวมีตาแหน่งอยู่เหนือรูทวาร
(anal pore) (วันเพ็ญ และคณะ, 2531) นอกจากนี้
อาจใช้น้าหนัก ความยาว และความกว้างของลาตัวใน
การแยกเพศ โดยปลาเพศผู้จะมีค่าดังกล่าวสูงกว่าปลา
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เพศเมี ย อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ (การุ ณ ,
2554;
Jaroensutasinee and Jaroensutasinee, 2001)

7. การย่อยอาหารและอาหารของปลากัดไทย
ปลากัดมีความสามารถในการย่อยโปรตีนได้ดี
เนื่องจากเป็นปลากินเนื้อ เอนไซม์หลักที่ย่อยโปรตีนใน
ปลาอายุ น้ อ ย คื อ เปปซิ น แต่ เ มื่ อ ปลามี อ ายุ ม ากขึ้ น
พบว่ า เอนไซม์ ที่ มี บ ทบาทหลั ก คื อ ทริ ป ซิ น และ
ไคโมทริปซิน (Thongprajukaew et al., 2010a)
การศึกษาการแสดงออกของเอนไซม์ย่อยอาหารในปลา
กัด พบว่ากิจกรรมของ อะไมเลส ไลเปส โปรติเอส ทริ
ปซิ น และไคโมทริ ป ซิ น มี ค วามแปรผั น ของรู ป แบบ
เอนไซม์ที่ทาหน้าที่อย่างเดียวกัน (isoform) เนื่องจาก
อิทธิพลของเพศและอายุ โดยเพศเมียจะมีพัฒนาการ
ของเอนไซม์ย่อยอาหารที่เร็วกว่า เพศผู้ (การุณ, 2554;
Thongprajukaew et al., 2010a, 2010b) สาหรับ
อาหารที่ใช้เลี้ยงปลากัดประกอบด้วยอาหารมีชีวิตซึ่งได้
จากการเพาะเลี้ยง หรือเก็บจากแหล่งธรรมชาติ และ
อาหารสังเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
7.1 อาหารมีชีวิต
อาหารมีชีวิตที่ใช้เลี้ยงปลากัดโดยทั่วไป ได้แก่
อินฟิวโซเรีย (infusoria) โรติเฟอร์ (rotifer) ไรแดง
(water fleas) ไรสีน้าตาล (brine shrimp) หนอนแดง
(blood worm) และลูกน้า (mosquito larva) สาหรับ
อาหารมีชวี ิตที่เหมาะสมสาหรับเลี้ยงปลากัดวัยอ่อน คือ
การให้ไข่แดงในตอนเช้าและให้อินฟิวโซเรียในตอนเย็น
ทาให้มีอัตราการรอด 83 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าการเลี้ยง
ด้วยไรแดงร่วมกับไข่แดง (68 เปอร์เซ็นต์) หรือการ
เลี้ยงด้วยไรแดงร่วมกับอินฟิวโซเรีย ไรแดง หรือไข่แดง
เพียงอย่างเดียว (66 เปอร์เซ็นต์) (ธวัช, 2530) สาหรับ
การเลี้ยงปลากัดวัยอ่อนแบบหนาแน่น ในตู้กระจก การ
ให้ไรแดงในตอนเช้าร่วมกับไข่แดงในตอนเย็นจะทาให้มี
อัตราการรอดสูงถึง 81.5 เปอร์เซ็นต์ (ธวัช, 2530)
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อย่างไรก็ตาม การให้อาหารมีชีวิตกับปลากัด อาจมี
ปัญหาเกี่ยวกับการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่ติดต่อถึงปลา
ได้ ดังนั้น ก่อนการให้ อาหารมีชีวิตทุกครั้งควรล้า ง
อาหารมีชีวิตด้วยน้าสะอาด แล้วแช่ในด่างทับทิมเข้มข้น
500–1,000 ส่วนในล้านส่วน เป็นเวลา 15–20 วินาที
เพื่อทาลายเชื้อโรคที่ติดมากับอาหาร หลังจากนั้นจึงล้าง
ออกด้วยน้าสะอาดอีก ครั้งหนึ่ง (วันเพ็ญ และคณะ,
2531)
7.2 อาหารสังเคราะห์
อาหารสังเคราะห์ที่ใช้เลี้ยงปลากัดอายุ 2–4
สัปดาห์ อายุ 1–3 เดือน และปลากัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
ควรมีปริมาณโปรตีน 40, 37 และ 30 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ (สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้าจืด , 2549)
การศึ กษาเพื่อ เปรีย บเทีย บการเจริญ เติ บโตของปลา
ในช่วงอายุ 1–6 เดือน เมื่อได้รับอาหารที่มีโปรตีนใน
ระดับ 10, 15, 25, 35 และ 45 เปอร์เซ็นต์ พบว่าปลา
ที่ ไ ด้ รั บ อาหารที่ มี โ ปรตี น 35 เปอร์ เ ซ็ น ต์ มี ก าร
เจริญเติบโตและอัตราการเจริญพันธุ์ดีที่สุด โดยโปรตีน
ซึ่งมีแหล่งที่มาจากสัตว์จะช่วยส่งเสริมได้ดีกว่าโปรตีน
จากพืช (James and Sampath, 2003)
การดัดแปรโครงสร้างของอาหารให้มีความ
เหมาะสมโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ พบว่าช่วยส่งเสริมการ
เจริ ญ เติ บ โตและใช้ ป ระโยชน์ จ ากโปรตี น และ
คาร์โบไฮเดรตในปลากัดวัยอ่อนให้ดีขึ้น (การุณ, 2554;
Thongprajukaew et al., 2011) การศึกษาของการุณ
(2554) เกี่ยวกับประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบอาหารใน
หลอดทดลอง (in vitro digestibility) ของปลากัด
พบว่าปลาแต่ละเพศและแต่ละวัยมีความสามารถในการ
ย่ อ ยวั ต ถุ ดิ บ อาหารซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ของโปรตี น และ
คาร์โบไฮเดรตได้ต่างกัน วัตถุดิบอาหารทั่วไปที่ควรใช้
เพื่ อ สร้ า งสู ต รอาหารของปลากั ด เนื่ อ งจากมี ค่ า
ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในหลอดทดลองสูง ได้แก่
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โปรตีนข้าวสาลี ปลาป่น กากถั่วเหลือง และกากถั่วลิสง
ขณะที่วัตถุดิบทางเลือกที่อาจใช้ทดแทนวัตถุดิบอาหาร
กลุ่ ม โปรตี น ได้ ดี คื อ เนื้ อ และกระดู ก ป่ น ซึ่ ง มี
ประสิทธิ ภาพการย่อยที่ใกล้เคียงกั บปลาป่น อีกทั้งมี
ราคาที่ถูกกว่า และเนื้อหอยเชอรี่ ซึ่งมีประสิทธิภาพการ
ย่อยสูงเมื่อเปรียบเทียบกับวัต ถุดิบชนิดอื่นที่นิยมใช้ใน
การผลิตอาหารปลา รวมทั้งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ขาดการ
นาไปใช้ประโยชน์ (รูปที่ 3)

8. การสร้างสีของปลากัดไทย
การสร้างสีในบริเวณตัว ครีบ และเกล็ดของ
ปลากัดถูกควบคุมโดยยีนที่กาหนดการสร้างสารเมลา-

Review
Review

นิ น
ยี น ควบคุ ม การสร้ า งรงควั ต ถุ สี เ หลื อ บ
(iridescence pigment) และยี น ก าหนดความ
หนาแน่นของสี (Wallbrunn, 1957) อย่างไรก็ตาม
Clotfelter et al. (2007) รายงานว่าการสร้างสีแดงใน
ผิ ว หนั ง ของปลากั ด เกิ ด ขึ้ น จากแคโรที น อยด์ ขณะที่
ความสว่ า งของสี ผิ ว หนั ง เกิ ด ขึ้ น จากโดรโซเทอริ น
(drosopterin) สาหรับสารสีซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
เกล็ด คือ ควินีนและเพียวรีน (Monvises et al.,
2009) การศึกษาของ Thongprajukaew et al.
(2012) พบว่าความเข้มข้นและการสะสมแคโรทีนอยด์
ในปลากัด มีอิทธิพลมาจากอายุ ฟีโนไทป์ของสี และ

(A)

(B)

(C)

รูปที่ 3 ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในหลอดทดลอง (µmol DL-alanine g dried feed–1trypsin activity–1)
ของวัตถุดิบอาหารชนิดต่าง ๆ โดยใช้เอนไซม์จากปลากัดอายุ 10 วัน (A) 1.5 เดือน (B) และ 3 เดือน (C)
ความแตกต่างระหว่างเพศ (p < 0.05) แสดงด้วยเครื่องหมาย * (การุณ, 2554)
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอายุและฟีโนไทป์ โดยความเข้มข้น
ของแคโรทีนอยด์ในครีบของปลาฟีโนไทป์สีแดงมีค่าสูง
กว่าฟีโนไทป์สีน้าเงิน ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการจับคู่
และการเกี้ยวพาราสี โดยปลากัดเพศเมียจะจับคู่กับ
ปลาเพศผู้ที่มีความเข้มของสีมากกว่า (Blakeslee et
al., 2009) และเลือกจับคู่กับปลาเพศผู้ที่มีฟีโนไทป์
สีแดงมากกว่าฟีโนไทป์สีน้าเงิน (Gautier et al., 2008)
สาหรับการสะสมของแคโรทีนอยด์ในปลากัด พบมาก
ในกล้ามเนื้อ (44–51 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือ ผิวหนัง
ครีบหาง ครีบก้น ครีบหลัง ครีบสะโพก และครีบอก
ตามลาดับ ปริมาณและความเข้มข้นของแคโรทีนอยด์
ของปลาจะมีค่าใกล้เคียงกันในวัยก่อนเจริญพันธุ์ และ
ต่างกันเมื่อปลาเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ (Thongprajukaew
et al., 2012)
ความเข้ ม สี ป ลากั ด เพศผู้ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ถู ก
กระตุ้นโดยปลาเพศเมียหรือเพศผู้ (Monvises et al.,
2009) ทั้งนี้ เนื่องจากแคโรทีนอยด์ซึ่งอยู่ในรงคพาหะ
(chromatophore) บริเวณส่วนล่างของชั้นหนังแท้
(รูปที่ 4) มีการตอบสนองเมื่อได้รับสัญญาณจากระบบ
ประสาท ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเข้มและการ
กระจายตัวของสารสี (Fujii, 2000) การศึกษาของ
Amiri and Shaheen (2012) พบว่าสารละลายที่มี

99

โพแทสเซียมและนอร์เอพิเนฟริน (norepinephrine)
จะชักนาให้สีครีบของปลากัดเปลี่ยนจากสีน้าเงินเป็น
สีฟ้าอมเหลือง และกลับมาเป็นสีเดิมอีกครั้งเมื่อกาจัด
สารละลายดังกล่าวออก ซึ่งการเปลี่ ยนแปลงสีที่เกิดขึ้น
อาจเกิ ด จากการกระจายและเรี ย งตั ว ใหม่ ข องเซลล์
อิริโดฟอร์ (iridophore) ซึ่งสะสมสารที่มีสีเงิน และ
เซลล์เมลาโนฟอร์ (melanophore) ซึ่งสะสมสารที่มี
สีดาหรือน้าตาล (รูปที่ 5)
การกระตุ้ น การสร้ า งสี ใ นปลากั ด พบว่ า
สามารถใช้ แ หล่ ง ของสารสี จ ากสาหร่ า ยสไปรู ไ ลนา
(Spirulina sp.) ได้ (สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้าจืด ,
2549) ขณะที่ ก ารใช้ เ บตาแคโรที น ที่ ไ ด้ จ ากการ
สังเคราะห์ พบว่าไม่สามารถส่งเสริมการเกิดสี แต่มีผล
ต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น (Clotfetter et
al., 2007) การศึกษาของ Thongprajukaew et al.
(2012) เพื่อประเมินการปลดปล่อยสารสีจากวัตถุดิบที่
มีสารสีแตกต่างกันในระดั บหลอดทดลอง พบว่ าข้า ว
แดงที่ผลิตจากเชื้อโมแนสคัส (Monascus sp.) และ
สาหร่ายคลอโรคอคคัม (Chrorococcum sp.) มีสมบัติ
ที่เหมาะสมสาหรับใช้เป็นแหล่งกระตุ้นการสร้างสีใ น
ปลากัดเพศผู้

รูปที่ 4 การจัดเรียงตัวของเมลาโนฟอร์บริเวณด้านบนและด้านล่างของครีบหางปลากัด (BL = ชั้นเนื้อเยื่อฐาน, D =
ชั้นหนังแท้, E = ชั้นหนังกาพร้า, HD = บริเวณเชื่อมต่อของชั้นใต้หนัง, M = เมลาโนฟอร์, ลูกศร = เส้น
เลือด, หัวลูกศร = เซลล์สร้างเส้นใย, สเกล 100 ไมโครเมตร) (Amiri and Shaheen, 2012)
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รูปที่ 5 การเปลี่ยนสีของผิวหนังบริเวณครีบหางของปลากัดเนื่องจากนอร์เอพิเนฟริน (A = น้าเกลือ, B = 60 วินาที
หลังจากได้รับนอร์เอพิเนฟริน , C = 90 วินาที หลังจากได้รับนอร์เอพิเนฟริน และ D = 180 วินาที
หลังจากได้รับนอร์เอพิเนฟริน และให้น้าเกลืออีกครั้ง) (Amiri and Shaheen, 2012)

9. พันธุกรรมของปลากัดไทย
ปลากัดไทยมีโครโมโซม 2n = 42 และมี
คาริโอไทป์ (karyotype) (รูปที่ 6) ซึ่งประกอบด้วยแขน
โครโมโซม (arm number) ตั้งแต่ 48–56 แขน ที่มี
ตาแหน่ งของเซนโทรเมี ยร์ (centromere) ต่า งกั น
(Ratanatham and Patinawin, 1979; Magtoon et
al., 2007; Grazyma et al., 2008) โดยจานวน
โครโมโซมของปลากัด ครี บสั้ น และครีบ ยาวมีจ านวน
เท่ากัน (Magtoon et al., 2007) สาหรับใน B.
smaragdina, B. simplex และ Betta sp. พบว่ามี
จานวนโครโมโซมในสภาพดิพลอยด์ (diploid) เท่ากับ
42 เช่นเดียวกัน (Donsakul et al., 2009) อย่างไรก็
ตาม ปลากัดในสปีชีส์อื่นอาจมีจานวนโครโมโซมที่ต่าง
จากนี้ เช่น B. prima (2n = 34) (Magtoon et al.,
2007)
การศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการโดยใช้
ดีเอ็นเอจากนิวเครียสและไมโทคอนเดรีย พบว่าปลากัด
ไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ B. imbellis มากที่สุด
(Rüber et al., 2004) (รูปที่ 7) สอดคล้องกับ
การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมโดยใช้เทคนิค
Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) ที่

พบว่าปลากัดทั้ง 2 ชนิด มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
กั น อ ย่ า ง ใ ก ล้ ชิ ด จ น เ กื อ บ เ ป็ น ช นิ ด เ ดี ย ว กั น
(Tanpitayacoop and Na-Nakorn, 2005) ขณะที่
ความแตกต่ างทางพั นธุ กรรมของปลากัด ในแหล่งน้ า
ธรรมชาติสามารถตรวจสอบได้โดยใช้ไมโครแซทเทล
ไลท์ (microsatellite) จานวน 5 คู่ คือ Bsp 1, Bsp 4,
Bsp 8, Bsp 9 และ Bsp 10 ซึ่งมีจานวนอัลลิลต่อ
ตาแหน่งอยู่ระหว่าง 3–10 อัลลิล และมีค่าเฮตเทอโรไซโกซิตีในช่วง 0.2– 0.7 (Sriphairoj and NaNakorn, 2003) นอกจากนี้ ความแปรผั น ทาง
พันธุกรรมอาจศึกษาโดยใช้อัลโลไซม์ (allozyme) ซึ่ง
พบว่าสามารถอธิบายความแตกต่างภายในและระหว่าง
ประชากรของปลากัดในโรงเพาะฟักได้ (Meejui et al.,
2005) สาหรับปลากัดซึ่งมีฟีโนไทป์ของสีที่ต่างกันอาจ
ตรวจสอบความแตกต่ างทางพัน ธุ ก รรมโดยใช้ ไ อโซอิเล็กทริกโฟกัสซิง (isoelectric focusing) ของซาร์โคพลาสมิกโปรตีน (sarcoplasmic protein) ซึ่งพบว่าให้
โพลีมอร์ฟิซึมที่ต่างกัน 6 แบบ โดยมีจุดไอโซอิเล็กทริก
ที่ 4.92–5.00, 5.33– 5.48, 5.90, 6.31– 6.35, 6.58–
6.70 และ 6.90 (Khoo et al., 1997)

บทความ

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 41 ฉบับที่ 1

11
11

รูปที่ 6 คาริโอไทป์ของปลากัดไทย (sm = ซับเมตาเซนตริกโครโมโซม, st = ซับเทโลเซนตริกโครโมโซม, a =
อะโครเซนตริกโครโมโซม, สเกล 10 ไมโครเมตร) (Grazyna et al., 2008)

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลาในสกุล Betta (แถบสีดา = ปลากัดกลุ่มก่อหวอด, แถบสีเทา = ปลา
กัดกลุ่มเลี้ยงลูกในปาก) เมื่อเปรียบเทียบกับปลาในกลุ่มอื่น (วงกลมสีดา) (Rüber et al., 2004)

10. การเพาะเลี้ยงปลากัดในประเทศไทย
ปลากั ด ไทยมีก ารเพาะเลี้ ยงกัน มากในแถบ
ภาคกลางของประเทศ การเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่เน้นปลา
กัด ครี บยาว ซึ่งมี สี สัน โครงสร้ าง และรู ป แบบหางที่
หลากหลาย เพื่อใช้เป็นปลาสวยงาม นอกจากนี้ ยังมี
การพัฒ นาสายพันธุ์ ให้ มีความแข็งแรง อดทน และมี
พฤติกรรมการต่อสู้ที่เด่นชัดเพื่อใช้ในกีฬากัดปลา (ชัย
และบุญชัย, 2548; Meejui et al., 2005) สาหรับการ
ส่ ง ออกปลากั ด ไปยั ง ต่ า งประเทศมั ก เน้ น ปลาเพศผู้
(Wiwatchaisaet, 2000) โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจคิด
เป็น 98.53 เปอร์เซ็นต์ (อมรรัตน์และสุดารัตน์, 2544)

ดังนั้น งานวิจัยส่วนหนึ่งจึงให้ความสาคัญกับการเปลี่ยน
เพศของปลากั ด ให้ เ ป็ น เพศผู้ ม ากขึ้ น ซึ่ ง ใช้ ฮ อร์ โ มน
สั ง เ ค ร า ะ ห์ เ ช่ น เ ม ธิ ล เ ท ส โ ท ส เ ต อ โ ร น
(methyltestosterone) (Kirankumar and Pandian,
(norethindrone)
2002)
นอร์ เ อทิ น โดรน
(Balasubramani and Pandian, 2008) หรือการใช้
สารสกั ด จากธรรมชาติ เช่ น น้ าหมั ก ใบหู ก วาง
(Terminalia catappa) (ณัฐพงษ์, 2549) หรือใบ
มังคุดสด (Garcinia mangostana) (Monvises et
al., 2009) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การชักนาให้ ปลา
เปลี่ยนเพศโดยใช้ระดับความเข้มข้นที่ไม่เหมาะสมอาจ
มี ผ ลท าให้ ป ลามี อั ต ราการรอดต่ า (Balasubramani
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and Pandian, 2008; Kipouros et al., 2011) การ
เจริญเติบโตทางด้านน้าหนักและความยาวช้ากว่าปลา
กลุ่มปกติ (รูปที่ 8) รวมทั้งมีความสามารถในการสร้าง
หวอดและการเจริ ญ พั น ธุ์ ต่ า โดยปลาที่ ถู ก ชั ก น าให้
เปลี่ย นเป็ น เพศผู้แ ต่ มีลั ก ษณะบางอย่ า งของเพศเมี ย
ปรากฏอยู่จะมีการสร้างโอโอไซต์ลดลง ขณะที่ปลาเพศ
ผู้ซึ่งผ่านการแปลงเพศแบบสมบูรณ์จะมีจานวนสเปอร์
มาโทโกเนี ย ลดลง หลอดสร้ า งอสุ จิ มี ข นาดเล็ ก และ
ความหนาแน่ น ของสเปอร์ ม าทิ ด น้ อ ยกว่ า ปลากลุ่ ม
ควบคุม (Balasubramani and Pandian, 2008)
การเพาะเลี้ ย งปลากั ด ในระบบน้ าแบบ
หมุนเวียน (recirculation system) พบว่าทาให้ปลา
กัดมีอัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโตที่สูงเช่นกัน
(Thongprajukaew et al., 2011) คุณภาพน้าที่
เหมาะสมสาหรับการเลี้ยงปลากัด คือ อุณหภูมิช่วง
26–28 องศาเซลเซียส พีเอช 6.5–7.5 ความกระด้าง
75–100 มิลลิกรัมต่อลิตร และความเป็นด่าง 150–200
มิลลิกรัมต่อลิตร (วันเพ็ญและคณะ, 2531) อย่างไรก็
ตาม การเพาะเลี้ยงปลากัดตลอดทั้งปีในเขตภาคกลาง
อาจทาให้คุณภาพน้ามีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอุณหภูมิ
น้าอาจอยู่ระหว่าง 24–30 องศาเซลเซียส และพีเอช
7.2–7.8 (ธวัช, 2530) สาหรับช่วงเวลาการให้แสงที่
เหมาะสมของปลากัดพบว่าการเลี้ยงภายใต้สภาวะที่

Review
Review

ได้รับแสง 16 หรือ 12 ชั่วโมงต่อวัน ทาให้ปลามีความถี่
ในการผสมพั นธุ์ สู ง และมี การสร้ า งไข่ ที่ม ากกว่ าการ
ได้ รั บ แสง 24 และ 20 ชั่ ว โมงต่ อ วั น ตามล าดั บ
(Giannecchini et al., 2012)
ปลากัด ที่โ ตเต็ม วัย เมื่ อจ าหน่า ยจะบรรจุใ น
ถุ ง พลาสติ ก ขนาดเล็ ก มี ป ริ ม าตรน้ าประมาณ 60
มิลลิลิตร (ปลากัดครีบสั้น) หรือ 120–150 มิลลิลิตร
(ปลากัดครีบยาว) (Cole et al., 1999) โดยมีอัตราส่วน
ของน้ าต่ อ อากาศ เท่ า กั บ 1 ต่ อ 3 หรื อ 3 ต่ อ 5
(Monvises et al., 2009) และมีการใช้สารเคมีเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการขนส่ง ได้แก่ อะคริ ฟลาวิ น (acriflavin) เจนเที ย นไวโอเลต (gentian
violet) หรือโซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride)
(Cole et al., 1999) ร่วมกับสารคลายเครียด เช่น ไตร
เคน มีเทนซัลโฟเนต (tricaine methanesulfonate)
หรื อ ควิ น าลดี น ซั ล เฟต (quinaldine sulphate)
(Monvises et al., 2009) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การ
ขนส่งและการเพาะเลี้ยงที่ขาดการจัดการที่เหมาะสม
อาจท าให้ ป ลาเป็ น โรคได้ โรคที่ พ บทั่ ว ไปในปลากั ด
ได้แก่ โรคจุดขาว โรคสนิม โรคครีบและหางเปื่อย โรค
ท้องมาน โรคกระเพาะลม โรคตัวสั่น โรคไฟลามทุ่ง โรค
ปากดา โรควัณโรค และโรคที่เกิดจากปลิงใส เป็นต้น
(วันเพ็ญและคณะ, 2531; ชัยและบุญชัย, 2548)

(A)

(B)

(C)

(D)

รูปที่ 8 การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของปลากัดเพศเมียที่ได้รับนอร์เอทินโดรน (D) เมื่อเปรียบเทียบกับปลา
เพศเมียปกติ (B) ปลากัดเพศผู้ปกติ (A) และปลาเพศผู้ที่ได้รับนอร์เอทินโดรน (C) (Balasubramani and
Pandian, 2008)
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11. สรุป
ปลากั ด เป็ น ปลาสวยงามเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ
ของประเทศไทย เนื่องจากเป็นปลาที่ขยายพันธุ์ได้ง่าย
วงชีวิตสั้น และใช้พื้นที่เพาะเลี้ยงน้อย จึงมีศักยภาพใน
การผลิตและส่งออกสูง การเพาะเลี้ยงปลากัดพบมากใน
แถบภาคกลางของประเทศ เป็ นการเพาะเลี้ย งแบบ
ดั้งเดิม โดยให้อาหารมีชีวิตเป็นหลัก การศึกษาข้อมูล
ด้ า นอนุ ก รมวิ ธ าน นิ เ วศวิ ท ยาและการแพร่ ก ระจาย
สัณฐานวิทยาและกายวิภาค พฤติกรรม การผสมพันธุ์
และพัฒนาการ อาหาร การสร้างสี และพันธุกรรมของ
ปลากั ด พบว่ า มี ก ารศึ ก ษากั น อยู่ ใ นวงจ ากั ด ดั ง นั้ น
การศึ ก ษาด้ า นชี ว วิ ท ยาพื้ น ฐานของปลาชนิ ด นี้ จึ ง มี
จาเป็นอย่างยิ่งต่อการต่อยอดงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของการเพาะเลี้ ย งให้ ม ากขึ้ น เช่ น การพั ฒ นาระบบ
เพาะเลี้ยงจากแบบดั้งเดิม การพัฒนาอาหารสาเร็จรูปที่
สอดคล้องกับความต้องการทางโภชนาการของปลาแต่
ละช่วงวัยแทนการใช้อาหารมีชีวิต การแปลงเพศปลา
กัดให้เป็นเพศผู้ หรือการปรับปรุง พันธุ์ให้มี สีสันและ
รูปร่างที่สวยงาม เป็นต้น นอกจากนี้ การอนุรักษ์ปลา
กั ด สายพั น ธุ์ ดั้ ง เดิ ม ก็ เ ป็ น อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ
เช่นกัน

12. เอกสารอ้างอิง
การุณ ทองประจุแก้ว. (2554). การพัฒนาสูตรอาหารโดยใช้
เทคโนโลยี ข อ งเอนไ ซม์ ย่ อ ยอ าหา รเพื่ อ กา ร
เจริ ญ เติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพของปลากั ด (Betta
splendens Regan, 1910). ดุษฎีนิพนธ์ วิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต , มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ .
กรุงเทพฯ. 139 หน้า.
ชัย เกียรติ์นีรนาท และบุญชัย อัศวกิจวานิช. (2548). การพัฒนา
ปลากัดไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก. วารสารการประมง
58(6): 505–517.
ธวัช ดอนสกุล. (2530). การศึกษากระบวนการผสมพันธุ์และ
การเพาะเลี้ยงปลากัดไทย. กรุงเทพฯ: ภาควิชา

1313

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ. หน้า 1–52.
ณัฐพงษ์ ปานขาว. (2549). ผลของ pH จากน้าหมักใบหูกวาง
ต่อ สัดส่ว นเพศในปลากัดจี น . วิทยานิพ นธ์ วิทยา
ศาสตรมหาบั ณฑิต , มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ .
กรุงเทพฯ. 113 หน้า.
พงษ์ธร ขจิตแขม. (2543). ติดสายพันธุ์ใหม่เพื่อป้อนตลาด.
Fancy Fish 1: 76–80.
พลพจน์ กิตติสุวรรณ์, นนทรี ปานพรหมมินทร์ และ สมเกียรติ
มณีฉาย. (2551). ปลาสวยงามศักยภาพการวิจัยและ
พัฒนาระบบการตลาดและการส่งออกของประเทศ
ไทย. ใน: รายงานประจาปี 2551. สานักวิจัยและ
พัฒนาประมงน้าจืด. กรุงเทพฯ. 1–17.
วันเพ็ญ มีนกาญจน์, นงนุช เลาหะวิสุทธิ์ และสุภาพ พรหมยศ.
(2531). การเพาะพันธุ์ปลากัด.เอกสารเผยแพร่ฉบับที่
14. สถาบันประมงน้าจืดแห่งชาติ, กรุงเทพ. 1–16.
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้าจืด . (2549). อาหารและการผลิต
อาหารสัตว์น้า. กรุงเทพฯ: กรมประมง.
อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล และสุดารัตน์ บวรศุภกิจกุล. (2544).
ศักยภาพการผลิตปลากัดเพื่อการส่งออกในจังหวัด
นครปฐม. วารสารการประมง 54(5): 423–432.
Amiri, M.H. and Shaheen, H.M. (2012). Chromatophores
and color revelation in the blue variant of
the Siamese fighting fish (Betta splendens).
Micron 43(2–3): 159–169.
Balasubramani, A. and Pandian, T.J. (2008).
Norethindrone ensures masculinization,
normal growth and secondary sexual
characteristics in the fighting fish, Betta
splendens. Current Science 95(10): 1446–
1453.
Blakeslee, C., McRobert, S.P., Brown, A.C. and
Clotfelter, E.D. (2009). The effect of body
coloration and group size on social partner
preferences in female fighting fish (Betta
splendens). Behavioural Processess 80(2):
157–161.

14

KKU
KKU Science
Science Journal
Journal Volume
Volume 41
41 Number
Number 11

Clotfelter, E.D., Ardia, D.R. and McGraw, K.G. (2007).
Red fish, blue fish: trade-offs between
pigmentation and immunity in Betta
splendens. Behavioral Ecology 18(6): 1139–
1145.
Cole, B., Tamura, C.S., Bailey, R., Brown, C. and Ako, H.
(1999). Shipping practices in the ornamental
fish industry. Hawaii: Center for tropical and
subtropical aquaculture.
Donsakul, T., Magtoon, W. and Rangsiruji, A. (2009).
Karyotypes of five belontid fishes (Family
Belontiidae): Betta smaragdina, B. simplex,
B. sp., Trichopsis pumila and T. schalleri. In:
Proceedings of the 35th Congress on Science
and Technology, Thailand. 1–4.
Fujii, R. (2000). The regulation of motile activity in fish
chromatophores. Pigment Cell Research
13(5): 300–319.
Gautier, P., Barroca, M., Bertrand, S., Eraud, C., Gaillard,
M., Hamman, M., Motreuil, S., Sorci, G. and
Faivre, B. (2008). The presence of females
modulates the expression of a carotenoid
based sexual signal. Behavioral Ecology and
Sociobiology 62(7): 1159–1166.
Giannecchini, L.G., Massago, H. and Fernandes, J.B. K.
(2012). Effects of photoperiod on
reproduction of Siamese fighting fish Betta
splendens. Revista Brasileira de Zootechnia
41(4): 821–826.
Grazyna, F.S., Bayat, D.F., Jankun, M., Krejszeff, S. and
Mamcarz, A. (2008). Note on the karyotype
and NOR location of Siamese fighting fish
Betta
splendens
(Perciformes,
Osphronemidae). Caryologia 61(4): 349–353.
Goldstein, R.J. (2004). The Betta handbook. New York:
Baron’s Educational Series Inc. pp. 45–82.
James, R. and Sampath, K. (2003). Effect of animal and
plant protein diets on growth and fecundity

Review
Review

in ornamental fish, Betta splendens (Regan).
The Israeli Journal of Aquaculture–Bamidgeh
55(1): 39–52.
Jaroensutasinee, M. and Jaroensutasinee, K. (2001).
Bubble nest habitat characteristics of wild
Siamese fighting fish. Journal of Fish Biology
58(5): 1311–1319.
Jaroensutasinee, M. and Jaroensutasinee, K. (2003).
Type of intruder and reproductive phase
influence male territorial defence in wildcaught Siamese fighting fish. Behavioural
Processess 64: 23–29.
Khoo, G., Loh, E.Y.F., Lim, T.M. and Phang, V.P.E.
(1997). Genetic variation in different varieties
of Siamese fighting fish using isoelectric
focusing of sarcoplasmic proteins.
Aquaculture International 5(6): 537–549.
Kirankumar, S. and Pandian, T.J. (2002). Effect on
growth and reproduction of hormone
immersed and musculinezed fighting fish
Betta splendens. Journal of Experimental
Zoology 293(6): 606–616.
Kowasupat, C., Panijpan, B., Ruenwongsa, P. and
Sriwattanarothai, N. (2012). Betta
mahachaiensis, a new species of bubblenesting
fighting
fish
(Teleostei:
Osphronemidae) from Samut Sakhon
Province, Thailand. Zootaxa 3522: 49-60.
Magtoon, W., Rangsiruji, A. and Donsakul, T. (2007).
Karyotypes of Betta splendens, B. prima,
Trichopsis vittatus and Trichogaster
trichopterus (family Belontiidae) from
Thailand. In: Proceedings of the 33rd
Congress on Science and Technology,
Thailand. 94.
Meejui, O., Sukmanomon, S. and Na-Nakorn, U. (2005).
Allozyme revealed substantial genetic
diversity between hatchery stocks of

บทความ

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 41 ฉบับที่ 1

Siamese fighting fish, Betta splendens, in the
province of Nakornpathom, Thailand.
Aquaculture 250(1–2): 110–119.
Monvises, A. (2008). Betta sp. Mahachai, the green and
elegant fighting fish whose identify is not yet
established. Betta News 4: 21–26.
Monvises, A., Nuangsaeng, B., Sriwattanarothai, N. and
Panijpan, B. (2009). The Siamese fighting fish:
Well-known generally but little-known
scientifically. ScienceAsia 35(1): 8–16.
Nelson, J.S. (2006). Fishes of the world. (4th ed). New
York: John Wily and Sons Inc.
Ratanatham, S. and Patinawin, S. (1979). Cytogenetic
studies of Siamese fighting fish (Betta
splendens Regan). Journal of the Science
Society of Thailand 5(1): 17–26.
Rüber, L., Britzm, R., Tan, H.H., Ng, P.K.L. and Zardoya,
R. (2004). Evolution of mouthbrooding and
life-history correlates in the fighting fish
genus Betta. Evolution 58(4): 799–813.
Schindler, J. and Schmidt, J. (2006). Review of the
mouth breeding Betta (Teleostei,
Osphronemidae) from Thailand, with
descriptions of two new species. Zeitschrift
für Fischkunde 8: 47–69.
Snekser, J.L., McRobert, S.P. and Clotfelter, E.D. (2006).
Social partner preferences of male and
female fighting fish (Betta splendens).
Behavioural Processess 72(1): 38–41.
Sriphairoj, S. and Na-Nakorn, U. (2003). Development
of microsatellite primers in Siamese fighting
fish. In: Proceedings of the 41st Kasetsart
University Annual Conference, 55–60.
Tanpitayacoop, C. and Na-Nakorn, U. (2005). Genetic
variation of Betta spp. in Thailand by
random amplified polymorphic DNA (RAPD)
method. In: Proceedings of the 43rd Kasetsart
University Annual Conference. 185–192.

1515

Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, S., Kovitvadhi, U. and
Rungruangsak-Torrissen, K. (2012). Pigment
deposition and in vitro screening of natural
pigment sources for enhancing pigmentation
in male Siamese fighting fish (Betta
splendens Regan, 1910). Aquaculture
Research. doi. 10.1111/are.12009.
Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, U., Engkagul, A. and
Rungruangsak-Torrissen,
K.
(2010a).
Characterization and expression levels of
protease
enzymes
at
different
developmental stages of Siamese fighting
fish (Betta splendens Regan, 1910). Kasetsart
Journal (Natural Science) 44(3): 411–423.
Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, U., Engkagul, A. and
Rungruangsak-Torrissen,
K.
(2010b).
Temperature and pH characteristics of
amylase and lipase at different
developmental stages of Siamese fighting
fish (Betta splendens Regan, 1910). Kasetsart
Journal (Natural Science) 44 (2): 210–219.
Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, U., Kovitvadhi, S.,
Somsueb, P. and Rungruangsak-Torrissen, K.
(2011). Effects of different modified diets on
growth, digestive enzyme activities and
muscle compositions in juvenile Siamese
fighting fish (Betta splendens Regan, 1910).
Aquaculture 322–323: 1–9.
Wallbrunn, H.M. (1957). Genetics of the Siamese
fighting fish, Betta splendens. Genetics 43(3):
281–289.
Winemiller, K.O. and Leslie, M.A. (1992). Fish
assemblages across a complex tropical
freshwater/marine ecotone. Environmental
Biology of Fishes 34: 29–50.
Wiwatchaisaet, Y. (2000). Improvement of Siamese
fighting fish for export. Thai Fisheries Gazette
53(1): 169–179.

