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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 
สัณฐานวิทยาและกายวิภาค พฤติกรรม การสืบพันธุ์และพัฒนาการ การย่อยและการกิ นอาหาร การสร้างสี 
พันธุกรรม และการเพาะเลี้ยง ซึ่งมีความส าคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพของการผลิต ขณะที่เทคนิคการเพาะเลี้ยงที่
มีความจ าเป็นต่อการท าฟาร์ม ได้แก่ ระบบการเพาะเลี้ยงแบบหนาแน่น อาหารสังเคราะห์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ที่เหมาะสม การแปลงเพศปลาเป็นเพศผู้ และการผสมพันธ์ุเพื่อปรับปรุงสีและรูปร่างของครีบ 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. บทน า 

การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามท ารายได้ให้กับ
ประเทศไทยปีละหลายล้านบาท เนื่องจากประเทศไทย
มีสภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ แหล่งน้ า และ
สาธารณูปโภคที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความ พร้อม
ต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยปลากัดไทย (Betta 
splendens Regan, 1910) เป็นปลาน้ าจืดพื้นเมืองที่มี
การเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย และมีมูลค่าการ
ส่งออกมากที่สุด โดยมีการส่งออกปลากัดประมาณ 
1.3–4.7 ล้านตัวต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 11–45 
ล้านบาท (พลพจน์ และคณะ, 2551) ส าหรับตลาด
ต่างประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญในการน าเข้าปลากัดจาก
ประเทศไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และ
ฝรั่งเศส (พงษ์ธร, 2543) 

ความต้องการของตลาดต่างประเทศ ท าให้มี
การเพาะเลี้ยงปลากัดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
กระบวนการเพาะเลี้ยงและการจัดการฟาร์มยังเป็น
แบบพื้นบ้าน เกษตรกรใช้ความรู้ที่ถ่ายทอดกันมาโดย
ขาดหลักอ้างอิงทางวิชาการ ท าให้ผลผลิตที่ ได้ไม่
สม่ าเสมอ และไม่สามารถควบคุมคุณภาพของการผลิต
ได้ การรวบรวมข้อมูลของปลาชนิดนี้บ่งช้ีว่ามีการศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์น้อยมาก (Monvises et al., 
2009) ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลวิจัยพื้นฐานด้าน
ชีว วิทยาของปลากัดจึงมีความจ า เป็นต่อการ ใ ช้
ประโยชน์ ในด้านการเพาะเลี้ยง การศึกษาวิจัย 

ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาการเพาะเลี้ยงใน
อนาคต 
2. อนุกรมวิธานของปลากัดไทย 

ปลากัดไทยเป็นปลาในสกุล Betta ซึ่งมีการ
จ าแนกชนิดแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 
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) ส าหรับปลากัดที่
นิยมเลี้ยงเพื่อส่งออก คือ B. splendens Regan, 
1910 (การุณ, 2554; Thongprajukaew et al., 
2010a, 2010b) ซึ่งมีการจัดล าดับอนุกรมวิธานตาม 
Nelson (2006) ดังนี ้
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3. นิเวศวิทยาและการแพร่กระจายของปลากัด
ไทย 

ปลากัดไทยมีถิ่นก าเนิดอยู่ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และพบกระจายในทุกภาคของ
ประเทศไทย (Monvises et al., 2009) ปลากัดมีการ
แพร่กระจายมากที่สุดในเขตภาคกลาง (รูปที่ 1) โดยมี
การเพาะเลี้ยงมากที่สุดในจังหวัดนครปฐม (Meejui et 
al., 2005) แหล่งน้ าที่ปลากัดอาศัยมักเป็นระบบนิเวศ
น้ านิ่งหรือน้ าไหลช้า และมีพืชน้ าขึ้นอยู่ เช่น นาข้าว บ่อ
น้ า  บึ ง  และหนอง (Jaroensutasinee and 
Jaroensutasinee, 2001; Monvises et al., 2009) 

ปลากัดมักอาศัยอยู่ในบริเวณน้ าตื้นหรือริมฝั่ง
ของแหล่งน้ า ซึ่งช่วยลดอันตรายจากนักล่าที่อาศัยอยู่ใน
เขตน้ าลึก (Winemiller and Leslie, 1992) รวมทั้ง
ลดการแข่งขันจากปลาชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 
เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล่าวมีปริมาณออกซิเจนต่ า และมีการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในรอบวันอย่างรวดเร็ว แหล่ง
น้ าธรรมชาติที่ปลากัดอาศัยมีพีเอชในช่วง 5.3–5.8 
อุณหภูมิ 27.0–31.5 องศาเซลเซียส และมีความลึก 
2.0–9.4 เซนติเมตร (Jaroensutasinee and 
Jaroensutasinee, 2001) 

 

 
รูปที่ 1 การแพร่กระจายของปลากัดกลุ่มก่อหวอดในประเทศไทย (Monvises et al., 2009) 
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4. สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของปลากัดไทย 
ลักษณะทั่วไปของปลากัดไทยตัวเต็มวัย คือ มี

ล าตัวแบนยาว ปากเล็ก มีฟันที่ขากรรไกรบนและล่าง 
เกล็ดปกคลุมหัวและล าตัว ความยาวจากปลายปากถึง
โคนหางเป็น 2.9–3.3 เท่าของความลึกล าตัว 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 
ส่วนครีบท้องอยู่ในต าแหน่งอก ปกติจะมีก้านครีบแข็ง 
1 ก้าน และก้านครีบอ่อน 5 ก้าน กระดูกที่อยู่ด้านหน้า
ของตามีขอบเรียบ มีอวัยวะช่วยหายใจอยู่ในโพรง
อากาศหลังช่องเหงือก (labyrinth organ) มีลักษณะ
เป็นเนื้อเยื่อที่มีรอยหยักและมีเส้นเลือดฝอยมาเลี้ยง
จ านวนมาก ในปลาวัยอ่อนจะไม่พบอวัยวะดังกล่าว 
และจะพบเมื่อปลาอายุได้ 10 วัน (วันเพ็ญ และคณะ, 
2531) 

ปลากัดไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่จะมีลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาที่แตกต่างกันระหว่างเพศผู้และเพศ
เมีย (รูปที่ 2) โดยปลาเพศผู้จะมีขนาดใหญ่ สีสัน
ส วย ง าม  แล ะครี บที่ ย า วกว่ า เ พศ เ มี ย 
(Jaroensutasinee and Jaroensutasinee, 2001) 
ขณะที่เพศเมียมีลักษณะทั่วไปที่สังเกตได้ คือ มีสีจาง 
ครีบสั้น ขนาดเล็ก นอกจากนี้ เมื่อปลาเพศเมียพร้อมที่
จะผสมพันธุ์จะมีลักษณะที่ปรากฏ คือ ขอบเหงือกมีสี

แดงเข้ม มีลายชะโดเกิดขึ้นในแนวขวางข้างล าตัว 
อวัยวะช่วยวางไข่ (ovipositor) มีสีขาวขุ่น และส่วน
ท้องมีลักษณะบวมเหมือนคนท้อง (ชัยและบุญชัย , 
2548) 
5. พฤติกรรมของปลากัดไทย 

ปลากัดไทยมีพฤติกรรมเป็นสัตว์สั งคม
เนื่องจากสามารถอยู่รวมเป็นกลุ่มตามล าดับช้ัน หรือ
อาจแยกตัวอยู่แบบเดี่ยวก็ได้ (Sneker et al., 2006) 
ในธรรมชาติ ปลากัดสามารถครองพื้นที่ได้ไม่เกิน 5 ตัว
ต่ อต า ร า ง เ มต ร  (Jaroensutasinee and 
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
กัดเพศผู้ยังมีพฤติกรรมในการสร้างหวอด (bubble 
nest) เพื่อใช้เป็นที่ฟักไข่และเลี้ยงดูลูกปลาวัยอ่อน โดย
การพ่นฟองอากาศที่มีของเหลวจากปากผสมกันให้เกาะ
เป็ นกลุ่ ม  โ ด ยแ ต่ ละกลุ่ ม มี ขน าด  (ค่ า เ ฉลี่ ย  ± 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน, กว้าง × ยาว × สูง) 
เท่ากับ 4.68 (± 0.50) × 7.13 (± 0.48) × 0.47 (± 
0.05) ลูกบาศก์เซนติเมตร (ธวัช, 2530) ส าหรับปลา
เพศเมียก็มีพฤติกรรมดังกล่าวเช่นกันเมื่อพร้อมที่จะ
ผสมพันธ์ุ แต่ขนาดของหวอดจะเล็กกว่าเพศผู้ (ชัยและ
บุญชัย, 2548) 

 
รูปที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของปลากัดไทยเพศผู้ (A) และเพศเมีย (B) ที่เจริญเติบเติบโตเต็มที่ (การุณ, 

2554) 

A B 
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6. การผสมพันธุ์ และพัฒนาการของปลากัด
ไทย 

ปลากัดไทยสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี 
โดยปลาเพศเมียสามารถผสมพันธุ์และวางไข่ได้เฉลี่ย 
7–8 ครั้งต่อป ี(ธวัช, 2530) กระบวนการผสมพันธุ์ การ
ปฏิสนธิ และพัฒนาการของปลากัดวัยอ่อนถึงตัวเต็มวัย 
มีรายละเอียด ดังนี ้

6.1 การผสมพันธุ์ 
ก่อนการผสมพันธุ์ ปลากัดเพศผู้จะสร้าง

หวอด โดยสร้างสารสเตอรอยด์กลูโคโรไนด์ (steroid 
glucuronide) เพื่อการดึงดูดทางเพศ และกระตุ้นให้
ปลาเพศเมียไข่สุก ขณะเดียวกันเมื่อปลาเพศเมียพร้อม
ที่ จะผสมพันธุ์ ก็ จะปล่อย โอโดริ เฟอรั สฟี โ ร โมน 
(odoriferous pheromone) ซึ่งเป็นสารที่มีกลิ่นเพื่อ
ส่งสัญญาณให้ปลาเพศผู้ โดยปกติปลาเพศเมียจะสร้าง
ไข่และวางไข่ได้ทุก 2 สัปดาห์ การผสมพันธุ์จะเริ่มเมื่อ
ปลาเพศผู้สร้างหวอดเสร็จ โดยปลาเพศผู้จะพองตัว 
กางครีบ และไล่ต้อนปลาเพศเมียให้ไปอยู่ใต้หวอด เมื่อ
ปลาเพศเมียลอยตัวขึ้นมาบริเวณผิวน้ าใกล้หวอด ปลา
เพศผู้ก็จะงอตัวเป็นรูปตัวยู (U) หรือ ตัวเอส (S) รัดปลา
เพศเมียตรงบริเวณช่องอวัยวะเพศ (genital pore) 
หากปลาเพศเมียมีไข่ท่ีเจริญเต็มที่พร้อมที่จะวางไข่ ไข่ก็
จะหลุดออกมาทางช่องอวัยวะสืบพันธุ์ ขณะเดียวกัน 
ปลาเพศผู้ก็จะปล่อยน้ าเช้ือเข้าผสม เมื่อไข่จมลงสู่ก้น
ภาชนะที่ใช้เพาะพันธุ์ ปลาเพศผู้ก็จะเก็บไข่และอมไว้
จนเต็มปาก และว่ายน้ าขึ้นไปพ่นไข่ไว้ในหวอด พร้อม
กับพ่นฟองอากาศใหม่ติดไว้ใต้หวอด หลังจากนั้นจึงว่าย
น้ าลงไปอมไข่ที่เหลืออยู่ขึ้นมาเก็บไว้ในฟองอากาศจน
หมด ส าหรับปลาเพศเมียหลังจากวางไข่แล้ว ก็จะ
ลอยตัวนิ่งและพลิกตัวว่ายน้ าเป็นระยะ พฤติกรรม
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นหลายครั้งจนกว่าจะวางไข่หมด 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวางไข่ของปลากัดจะแตกต่างกัน

ไปตามขนาดของเพศเมีย ซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่ 1–6 
ช่ัวโมง เมื่อสิ้นสุดการวางไข่ ปลาเพศผู้จะท าหน้าที่ดูแล
ไข ่และจะไล่ต้อนปลาเพศเมียไปอยู่ที่มุมภาชนะ ดังนั้น 
ผู้เพาะเลี้ยงปลากัดจะต้องน าปลาเพศเมียออกจาก
ภาชนะเพาะพันธุ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาเพศเมียกินไข่ที่
ผสมแล้ว และปล่อยให้ปลาเพศผู้ดูแลไข่ต่อไปประมาณ 
2 วัน แล้วจึงแยกปลาเพศผู้ออก (วันเพ็ญและคณะ, 
2531) 

การผสมพันธุ์ของปลากัดในแหล่งอาศัยตาม
ธรรมชาติมีการศึกษากันน้อย อย่างไรก็ตาม รูปแบบ
และขั้นตอนของการผสมพันธ์ุจะคล้ายคลึงกับการศกึษา
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) 
พบว่าปลากัดเพศผู้ที่ท าหน้าที่เฝ้าหวอดจะมีพฤติกรรม
ก้าวร้าวต่อผู้บุกรุกในระดับที่แตกต่างกัน เพื่อป้องกัน
การท าลายไข่และลูกปลาแรกฟัก โดยจะก้าวร้าวต่อ
ปลาเพศเดียวกันมากที่สุด รองลงมาคือปลาเพศเมียที่
ยังไม่วางไข่ และน้อยที่สุดในปลาเพศเมียที่วางไข่แล้ว 
นอกจากน้ี การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการผสมพันธุ์ระหว่างปลากัดในแหล่งธรรมชาติกับ
ปลากัดที่ เพาะเลี้ยง พบว่าปลาที่อาศัยในแหล่งน้ า
ธรรมชาติจะมีจ านวนและขนาดของไข่ 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

เริ่มจากไข่ที่ ได้ รับการปฏิสนธิ เข้าสู่ ระยะคลี เวจ 
(cleavage) ใน 15 นาที หลังจากนั้นจะมีการแบ่งเซลล์
จนมีขนาดเล็กลง และเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ระยะมอรู
ลา (morula) บลาสทูลา (blastula) และแกสทรูลา 
(gastrula) ในเวลา 3, 4 และ 5 ช่ัวโมง ตามล าดับ 
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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 
ช่ัวโมง (วันเพ็ญ และคณะ, 2531) หลังจากนั้น เมื่อ
ครบ 24 ช่ัวโมง จะเห็นส่วนหัวและส่วนหางของตัวอ่อน
ชัดเจน ส่วนของสมอง ตา และหู เจริญดีขึ้น และพบ
รงควัตถุสีด าที่ส่วนหัว เริ่มมีการไหลเวียนของโลหิต 
และหัวใจเริ่มท างาน เมื่อครบ 30 ช่ัวโมง ล าตัวและ
ส่วนหางของตัวอ่อนจะยาวขึ้น มีการเคลื่อนไหวโดยใช้
ส่วนหางกระดิกไปมา มีการพัฒนาของเลนส์ตา เยื่อ
ครีบ (fin fold) มีลักษณะเป็นเยื่อบางล้อมรอบล าตัว 
ซึ่งต่อมาจะเจริญเป็นครีบหาง ครีบก้น และครีบหลัง 
หลังจากนั้นเมื่อครบ 36 ช่ัวโมง ส่วนหางของตัวอ่อนจะ
ยาวขึ้น และมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น สมองแบ่ง
ออกเป็นส่วนต่างๆ ชัดเจน มีการไหลเวียนของโลหิตทุก
ส่วน ส่วนหางเคลื่อนไหวถี่มากขึ้น หลังจากนั้นเมื่อถุง
หุ้มไข่แตก ตัวอ่อนก็จะว่ายน้ าออกมาพักตัวตามหวอด 
โดยทั่วไปไข่ของปลากัดจะใช้เวลาในการฟักเป็นตัว
ประมาณ 35–40 ช่ัวโมง (ธวัช, 2530) 

6.3 พัฒนาการของปลากัดระยะวัยอ่อน 
หลังจากตัวอ่อนถูกฟักออกจากไข่ในช่วงวัน

แรก ส่วนหัวของลูกปลาจะแยกออกจากถุงไข่แดง 
(yolk sac) ล าตัวมีสีขาวขุ่น มีเยื่อครีบเกิดขึ้นรอบล าตัว 
ซึ่งเจริญต่อไปเป็นครีบหลัง ครีบก้น และครีบหาง 
สังเกตเห็นครีบอกชัดเจน เริ่มสังเกตเห็นปากและทวาร 
ตามีสีด าเด่นชัด พบรงควัตถุสีด าบริเวณหัวและถุงไข่
แดง เมื่อตัวอ่อนเข้าสู่วันที่ 3 ถุงไข่แดงจะยุบลงเหลือ
เพียงเล็กน้อย ปากเริ่มเปิดพร้อมที่จะกินอาหาร เริ่ม
สังเกตเห็นทางเดินอาหาร แต่เยื่อครีบยังไม่แยกชัดเจน 
เมื่อเข้าสู่วันที่ 5 ส่วนท้องของลูกปลาจะมีสีทึบ ไม่
สามารถมองเห็นอวัยวะภายในได้ ส่วนของเยื่อครีบที่จะ

เจริญเป็นครีบหางเริ่มมีลักษณะกลมมน เมื่อปลาอายุ
ประมาณ 10 วัน ตัวอ่อนจะเริ่มว่ายน้ าหาอาหารเหมือน
ตัวเต็มวัย เยื่อครีบแบ่งออกเป็นครีบหลัง ครีบหาง และ
ครีบก้นอย่างชัดเจน ครีบหางมีก้านครีบ 8 ก้าน แต่ยัง
ไม่แบ่งเป็นข้อ ส าหรับการแยกเพศในปลากัดระยะนี้ 
พบว่า ไม่สามารถใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาได้ 
เนื่องจากยังไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศ 
 6.4 พัฒนาการของปลากัดหลังระยะวัย
อ่อน 

เมื่อปลากัดมีอายุ 15 วัน จะไม่สามารถ
มองเห็นอวัยวะภายในของปลาได้ ครีบหางจะ
เปลี่ยนเป็นรูปกลมมน มีก้านครีบ 10 ก้าน แต่ยังไม่
แบ่งเป็นข้อ เมื่อปลามีอายุ 1 เดือน จะพบรงควัตถุ
กระจายบริเวณล าตัวและหัว มีแถบสีด า 2 แถบ ขนาน
กันบริเวณกลางล าตัว จากหัวไปถึงโคนหาง ครีบก้นมี
ก้านครีบ 27 ก้าน ครีบหลังมีก้านครีบ 11 ก้าน มี
ลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย หลังจากนั้นเมื่ออายุประมาณ 
1.5 เดือน ปลาจะมีความแตกต่างระหว่างเพศมากข้ึน 
เริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าว ปลาเพศผู้จะมีล าตัวสีเข้ม ครีบ
ยาว ลายบนล าตัวมองเห็นไม่ชัดเจน ส่วนปลาเพศเมีย
จะมีสีจาง มีลายพาดตามความยาวของล าตัว 2–3 แถบ 
และมักมีขนาดเล็กกว่าปลาเพศผู้ เมื่อถึงอายุ 3 เดือน 
ปลาทั้งสองเพศจะมีสัณฐานวิทยาที่แตกต่างกันชัดเจน 
อย่างไรก็ตาม การแยกเพศปลากัดสามารถท าได้ตั้งแต่
ปลามีอายุประมาณ 20 วัน โดยใช้สีของขอบปาก (ปลา
เพศผู้จะมีขอบปากสีแดง) แต่เมื่อปลามีอายุมากขึ้นอาจ
ใช้พฤติกรรมและลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่เด่นชัด
มากขึ้น ได้แก่ พฤติกรรมการสร้างหวอด และอวัยวะ
ช่วยวางไข่ ซึ่งเป็นจุดขาวมีต าแหน่งอยู่เหนือรูทวาร 
(anal pore) (วันเพ็ญ และคณะ, 2531) นอกจากนี้ 
อาจใช้น้ าหนัก ความยาว และความกว้างของล าตัวใน
การแยกเพศ โดยปลาเพศผู้จะมีค่าดังกล่าวสูงกว่าปลา
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เพศ เมี ยอย่ า งมีนั ยส าคัญ  (การุณ , 2554; 
Jaroensutasinee and Jaroensutasinee, 2001) 
7. การย่อยอาหารและอาหารของปลากัดไทย 
 ปลากัดมีความสามารถในการย่อยโปรตีนได้ดี
เนื่องจากเป็นปลากินเนื้อ เอนไซม์หลักที่ย่อยโปรตีนใน
ปลาอายุน้อย คือ เปปซิน แต่เมื่อปลามีอายุมากขึ้น
พบว่า เอนไซม์ที่มีบทบาทหลัก คือ ทริปซินและ 
ไคโมทริปซิน (Thongprajukaew et al., 2010a) 
การศึกษาการแสดงออกของเอนไซม์ย่อยอาหารในปลา
กัด พบว่ากิจกรรมของ อะไมเลส ไลเปส โปรติเอส ทริ
ปซิน และไคโมทริปซิน มีความแปรผันของรูปแบบ
เอนไซม์ที่ท าหน้าที่อย่างเดียวกัน (isoform) เนื่องจาก
อิทธิพลของเพศและอายุ โดยเพศเมียจะมีพัฒนาการ
ของเอนไซม์ย่อยอาหารที่เร็วกว่าเพศผู้ (การุณ, 2554; 
Thongprajukaew et al., 2010a, 2010b) ส าหรับ
อาหารที่ใช้เลี้ยงปลากัดประกอบด้วยอาหารมีชีวิตซึ่งได้
จากการเพาะเลี้ยง หรือเก็บจากแหล่งธรรมชาติและ
อาหารสังเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  
 7.1 อาหารมีชีวิต 

อาหารมีชีวิตท่ีใช้เลี้ยงปลากัดโดยทั่วไป ได้แก่ 
อินฟิวโซเรีย (infusoria) โรติเฟอร์ (rotifer) ไรแดง 
(water fleas) ไรสีน้ าตาล (brine shrimp) หนอนแดง 
(blood worm) และลูกน้ า (mosquito larva) ส าหรับ
อาหารมีชวีิตที่เหมาะสมส าหรับเลี้ยงปลากัดวัยอ่อน คือ 
การให้ไข่แดงในตอนเช้าและให้อินฟิวโซเรียในตอนเย็น 
ท าให้มีอัตราการรอด 83 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าการเลี้ยง
ด้วยไรแดงร่วมกับไข่แดง (68 เปอร์เซ็นต์) หรือการ
เลี้ยงด้วยไรแดงร่วมกับอินฟิวโซเรีย ไรแดง หรือไข่แดง
เพียงอย่างเดียว (66 เปอร์เซ็นต์) (ธวัช, 2530) ส าหรับ
การเลี้ยงปลากัดวัยอ่อนแบบหนาแน่นในตู้กระจก การ
ให้ไรแดงในตอนเช้าร่วมกับไข่แดงในตอนเย็นจะท าให้มี
อัตราการรอดสูงถึง 81.5 เปอร์เซ็นต์ (ธวัช, 2530) 

อย่างไรก็ตาม การให้อาหารมีชีวิตกับปลากัด อาจมี
ปัญหาเกี่ยวกับการปนเปื้อนของเช้ือโรคที่ติดต่อถึงปลา
ได้ ดังนั้น ก่อนการให้อาหารมีชีวิตทุกครั้งควรล้าง
อาหารมีชีวิตด้วยน้ าสะอาด แล้วแช่ในด่างทับทิมเข้มข้น 
500–1,000 ส่วนในล้านส่วน เป็นเวลา 15–20 วินาที 
เพื่อท าลายเช้ือโรคที่ติดมากับอาหาร หลังจากนั้นจึงล้าง
ออกด้วยน้ าสะอาดอีกครั้งหนึ่ง (วันเพ็ญและคณะ, 
2531) 

7.2 อาหารสังเคราะห ์
อาหารสังเคราะห์ท่ีใช้เลี้ยงปลากัดอายุ 2–4 

สัปดาห์ อายุ 1–3 เดือน และปลากัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 
ควรมีปริมาณโปรตีน 40, 37 และ 30 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ (สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าจืด, 2549) 
การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลา
ในช่วงอายุ 1–6  เดือน เมื่อได้รับอาหารที่มีโปรตีนใน
ระดับ 10, 15, 25, 35 และ 45 เปอร์เซ็นต์ พบว่าปลา
ที่ได้รับอาหารที่มีโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ มีการ
เจริญเติบโตและอัตราการเจริญพันธุ์ดีที่สุด โดยโปรตีน
ซึ่งมีแหล่งที่มาจากสัตว์จะช่วยส่งเสริมได้ดีกว่าโปรตีน
จากพืช (James and Sampath, 2003) 

การดัดแปรโครงสร้างของอาหารให้มีความ
เหมาะสมโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ พบว่าช่วยส่งเสริมการ
เจริญ เ ติบ โตและใ ช้ประโยชน์ จ าก โปร ตีนและ
คาร์โบไฮเดรตในปลากัดวัยอ่อนให้ดีขึ้น (การุณ, 2554; 
Thongprajukaew et al., 2011) การศึกษาของการุณ 
(2554) เกี่ยวกับประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบอาหารใน
หลอดทดลอง (in vitro digestibility) ของปลากัด 
พบว่าปลาแต่ละเพศและแต่ละวัยมีความสามารถในการ
ย่อยวัตถุดิบอาหารซึ่ ง เป็นแหล่งของโปรตีนและ
คาร์โบไฮเดรตได้ต่างกัน วัตถุดิบอาหารทั่วไปที่ควรใช้
เพื่อสร้างสูตรอาหารของปลากัด เนื่องจากมีค่ า
ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในหลอดทดลองสูง ได้แก่ 
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โปรตีนข้าวสาลี ปลาป่น กากถ่ัวเหลือง และกากถั่วลิสง 
ขณะที่วัตถุดิบทางเลือกที่อาจใช้ทดแทนวัตถุดิบอาหาร
กลุ่ ม โปรตี น ได้ ดี  คื อ  เนื้ อและกระดู กป่ น  ซึ่ ง มี
ประสิทธิภาพการย่อยที่ใกล้เคียงกับปลาป่น อีกทั้งมี
ราคาที่ถูกกว่า และเนื้อหอยเชอรี่ ซึ่งมีประสิทธิภาพการ
ย่อยสูงเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุดิบชนิดอื่นที่นิยมใช้ใน
การผลิตอาหารปลา รวมทั้งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ขาดการ
น าไปใช้ประโยชน์ (รูปที่ 3) 
8. การสร้างสีของปลากัดไทย 

การสร้างสีในบริเวณตัว ครีบ และเกล็ดของ
ปลากัดถูกควบคุมโดยยีนที่ก าหนดการสร้างสารเมลา-

นิน  ยีนควบคุมการสร้ างรงควัตถุสี เหลือบ 
(iridescence pigment) และยีนก าหนดความ
หนาแน่นของสี (Wallbrunn, 1957) อย่างไรก็ตาม 
Clotfelter et al. (2007) รายงานว่าการสร้างสีแดงใน
ผิวหนังของปลากัดเกิดขึ้นจากแคโรทีนอยด์ ขณะที่
ความสว่างของสีผิวหนังเกิดขึ้นจากโดรโซเทอริน 
(drosopterin) ส าหรับสารสีซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
เกล็ด คือ ควินีนและเพียวรีน (Monvises et al., 
2009) การศึกษาของ Thongprajukaew et al. 
(2012) พบว่าความเข้มข้นและการสะสมแคโรทีนอยด์
ในปลากัด มีอิทธิพลมาจากอายุ ฟีโนไทป์ของสี และ 

 

 
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) 

(A) 

(C) 

(B) 



วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 9บทความบทความ วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีท่ี 41 ฉบับท่ี 1 9 
 

 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอายุและฟีโนไทป์ โดยความเข้มข้น
ของแคโรทีนอยด์ในครีบของปลาฟีโนไทป์สีแดงมีค่าสูง
กว่าฟีโนไทป์สีน้ าเงิน ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการจับคู่
และการเกี้ยวพาราสี โดยปลากัดเพศเมียจะจับคู่กับ
ปลาเพศผู้ที่มีความเข้มของสีมากกว่า (Blakeslee et 
al., 2009) และเลือกจับคู่กับปลาเพศผู้ที่มีฟีโนไทป์ 
สีแดงมากกว่าฟีโนไทป์สีน้ าเงิน (Gautier et al., 2008) 
ส าหรับการสะสมของแคโรทีนอยด์ในปลากัด พบมาก
ในกล้ามเนื้อ (44–51 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือ ผิวหนัง 
ครีบหาง ครีบก้น ครีบหลัง ครีบสะโพก และครีบอก 
ตามล าดับ ปริมาณและความเข้มข้นของแคโรทีนอยด์
ของปลาจะมีค่าใกล้เคียงกันในวัยก่อนเจริญพันธุ์ และ
ต่างกันเมื่อปลาเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ (Thongprajukaew 
et al., 2012) 

ความเข้มสีปลากัดเพศผู้จะเพิ่มขึ้นเมื่อถูก
กระตุ้นโดยปลาเพศเมียหรือเพศผู้ (Monvises et al., 
2009) ทั้งนี้ เนื่องจากแคโรทีนอยด์ซึ่งอยู่ในรงคพาหะ 
(chromatophore) บริเวณส่วนล่างของช้ันหนังแท้ 
(รูปที่ 4) มีการตอบสนองเมื่อได้รับสัญญาณจากระบบ
ประสาท ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเข้มและการ
กระจายตัวของสารสี (Fujii, 2000) การศึกษาของ 
Amiri and Shaheen (2012) พบว่าสารละลายที่มี

โพแทสเซียมและนอร์เอพิเนฟริน (norepinephrine) 
จะชักน าให้สีครีบของปลากัดเปลี่ยนจากสีน้ าเงินเป็น 
สีฟ้าอมเหลือง และกลับมาเป็นสีเดิมอีกครั้งเมื่อก าจัด
สารละลายดังกล่าวออก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสีที่เกิดขึ้น
อาจเกิดจากการกระจายและเรียงตัวใหม่ของเซลล์ 
อิริโดฟอร์ (iridophore) ซึ่งสะสมสารที่มีสีเงิน และ
เซลล์เมลาโนฟอร์ (melanophore) ซึ่งสะสมสารที่มี 
สีด าหรือน้ าตาล (รูปที่ 5) 

การกระตุ้ นการสร้ างสี ในปลากัดพบว่า
สามารถใช้แหล่งของสารสีจากสาหร่ายสไปรูไลนา 
(Spirulina sp.) ได้ (สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าจืด, 
2549) ขณะที่การใช้เบตาแคโรทีนที่ได้จากการ
สังเคราะห์ พบว่าไม่สามารถส่งเสริมการเกิดสี แต่มีผล
ต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น (Clotfetter et 
al., 2007) การศึกษาของ Thongprajukaew et al. 
(2012) เพื่อประเมินการปลดปล่อยสารสีจากวัตถุดิบที่
มีสารสีแตกต่างกันในระดับหลอดทดลอง พบว่าข้าว
แดงที่ผลิตจากเช้ือโมแนสคัส (Monascus sp.) และ
สาหร่ายคลอโรคอคคัม (Chrorococcum sp.) มีสมบัติ
ที่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นแหล่งกระตุ้นการสร้างสีใน
ปลากัดเพศผู้ 

 

 
รูปที่ 4 การจัดเรียงตัวของเมลาโนฟอร์บริเวณด้านบนและด้านล่างของครีบหางปลากัด (BL = ช้ันเนื้อเยื่อฐาน, D = 

ช้ันหนังแท้, E = ช้ันหนังก าพร้า, HD = บริเวณเช่ือมต่อของช้ันใต้หนัง, M = เมลาโนฟอร์, ลูกศร = เส้น
เลือด, หัวลูกศร = เซลล์สร้างเส้นใย, สเกล 100 ไมโครเมตร) (Amiri and Shaheen, 2012) 
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รูปที่ 5 การเปลี่ยนสีของผิวหนังบริเวณครีบหางของปลากัดเนื่องจากนอร์เอพิเนฟริน (A = น้ าเกลือ, B = 60 วินาที 

หลังจากได้รับนอร์เอพิเนฟริน, C = 90 วินาที หลังจากได้รับนอร์เอพิเนฟริน และ D = 180 วินาที 
หลังจากได้รับนอร์เอพิเนฟริน และให้น้ าเกลืออีกครั้ง) (Amiri and Shaheen, 2012) 

 

9. พันธุกรรมของปลากัดไทย 
ปลากัดไทยมีโครโมโซม 2n = 42 และมี 

คาริโอไทป์ (karyotype) (รูปที่ 6) ซึ่งประกอบด้วยแขน
โครโมโซม (arm number) ตั้งแต่ 48–56 แขน ที่มี
ต าแหน่งของเซนโทรเมียร์ (centromere) ต่างกัน 
(Ratanatham and Patinawin, 1979; Magtoon et 
al., 2007; Grazyma et al., 2008) โดยจ านวน
โครโมโซมของปลากัดครีบสั้นและครีบยาวมีจ านวน
เท่ากัน (Magtoon et al., 2007) ส าหรับใน B. 
smaragdina, B. simplex และ Betta sp. พบว่ามี
จ านวนโครโมโซมในสภาพดิพลอยด์ (diploid) เท่ากับ 
42 เช่นเดียวกัน (Donsakul et al., 2009) อย่างไรก็
ตาม ปลากัดในสปีชีส์อื่นอาจมีจ านวนโครโมโซมที่ต่าง
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
ความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลากัดในแหล่งน้ า
ธรรมชาติสามารถตรวจสอบได้โดยใช้ไมโครแซทเทล
ไลท์ (microsatellite) จ านวน 5 คู่ คือ Bsp 1, Bsp 4, 
Bsp 8, Bsp 9 และ Bsp 10 ซึ่งมีจ านวนอัลลิลต่อ
ต าแหน่งอยู่ระหว่าง 3–10 อัลลิล และมีค่าเฮตเทอโร-
ไซโกซิตีในช่วง 0.2– 0.7 (Sriphairoj and Na-
Nakorn, 2003) นอกจากนี้ ความแปรผันทาง
พันธุกรรมอาจศึกษาโดยใช้อัลโลไซม์ (allozyme) ซึ่ง
พบว่าสามารถอธิบายความแตกต่างภายในและระหว่าง
ประชากรของปลากัดในโรงเพาะฟักได้ (Meejui et al., 
2005) ส าหรับปลากัดซึ่งมีฟีโนไทป์ของสีที่ต่างกันอาจ
ตรวจสอบความแตกต่างทางพันธุกรรมโดยใช้ไอโซ -
อิเล็กทริกโฟกัสซิง (isoelectric focusing) ของซาร์โค-
พลาสมิกโปรตีน (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) 

100 µm 
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รูปที่ 6 คาริโอไทป์ของปลากัดไทย (sm = ซับเมตาเซนตริกโครโมโซม, st = ซับเทโลเซนตริกโครโมโซม, a =  

อะโครเซนตริกโครโมโซม, สเกล 10 ไมโครเมตร) (Grazyna et al., 2008) 
 

 
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลาในสกุล Betta (แถบสีด า = ปลากัดกลุ่มก่อหวอด, แถบสีเทา = ปลา

กัดกลุ่มเลี้ยงลูกในปาก) เมื่อเปรียบเทียบกับปลาในกลุ่มอื่น (วงกลมสีด า) (Rüber et al., 2004) 
 

10. การเพาะเลี้ยงปลากัดในประเทศไทย 
ปลากัดไทยมีการเพาะเลี้ยงกันมากในแถบ

ภาคกลางของประเทศ การเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่เน้นปลา
กัดครีบยาว ซึ่งมีสีสัน โครงสร้าง และรูปแบบหางที่
หลากหลาย เพื่อใช้เป็นปลาสวยงาม นอกจากนี้ ยังมี
การพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความแข็งแรง อดทน และมี
พฤติกรรมการต่อสู้ที่เด่นชัดเพื่อใช้ในกีฬากัดปลา (ชัย
และบุญชัย, 2548; Meejui et al., 2005) ส าหรับการ
ส่งออกปลากัดไปยังต่างประเทศมักเน้นปลาเพศผู้ 
(Wiwatchaisaet, 2000) โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจคิด
เป็น 98.53 เปอร์เซ็นต์ (อมรรัตน์และสุดารัตน์, 2544) 

ดังนั้น งานวิจัยส่วนหนึ่งจึงให้ความส าคัญกับการเปลี่ยน
เพศของปลากัดให้เป็นเพศผู้มากขึ้น ซึ่งใช้ฮอร์โมน
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, 
2002) นอร์ เอทินโดรน  (norethindrone) 
(Balasubramani and Pandian, 2008) หรือการใช้
สารสกัดจากธรรมชาติ  เ ช่น น้ าหมัก ใบหูกวาง 
(Terminalia catappa) (ณัฐพงษ์, 2549) หรือใบ
มังคุดสด (Garcinia mangostana) (Monvises et 
al., 2009) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การชักน าให้ปลา
เปลี่ยนเพศโดยใช้ระดับความเข้มข้นที่ไม่เหมาะสมอาจ
มีผลท าให้ปลามีอัตราการรอดต่ า  (Balasubramani 
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and Pandian, 2008; Kipouros et al., 2011) การ
เจริญเติบโตทางด้านน้ าหนักและความยาวช้ากว่าปลา
กลุ่มปกติ (รูปที่ 8) รวมทั้งมีความสามารถในการสร้าง
หวอดและการเจริญพันธุ์ต่ า โดยปลาที่ถูกชักน าให้
เปลี่ยนเป็นเพศผู้แต่มีลักษณะบางอย่างของเพศเมีย
ปรากฏอยู่จะมีการสร้างโอโอไซต์ลดลง ขณะที่ปลาเพศ
ผู้ซึ่งผ่านการแปลงเพศแบบสมบูรณ์จะมีจ านวนสเปอร์
มาโทโกเนียลดลง หลอดสร้างอสุจิมีขนาดเล็ก และ
ความหนาแน่นของสเปอร์มาทิดน้อยกว่าปลากลุ่ม
ควบคุม (Balasubramani and Pandian, 2008) 

การเพาะเลี้ ยงปลากัดในระบบน้ าแบบ
หมุนเวียน (recirculation system) พบว่าท าให้ปลา
กัดมีอัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโตที่สูงเช่นกัน 
(Thongprajukaew et al., 2011) คุณภาพน้ าที่
เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงปลากัด คือ อุณหภูมิช่วง 
26–28 องศาเซลเซียส พีเอช 6.5–7.5 ความกระด้าง 
75–100 มิลลิกรัมต่อลิตร และความเป็นด่าง 150–200 
มิลลิกรัมต่อลิตร (วันเพ็ญและคณะ, 2531) อย่างไรก็
ตาม การเพาะเลี้ยงปลากัดตลอดทั้งปีในเขตภาคกลาง 
อาจท าให้คุณภาพน้ ามีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอุณหภูมิ
น้ าอาจอยู่ระหว่าง 24–30 องศาเซลเซียส และพีเอช 
7.2–7.8 (ธวัช, 2530) ส าหรับช่วงเวลาการให้แสงที่
เหมาะสมของปลากัดพบว่าการเลี้ยงภายใต้สภาวะที่

ได้รับแสง 16 หรือ 12 ช่ัวโมงต่อวัน ท าให้ปลามีความถี่
ในการผสมพันธุ์สูง และมีการสร้างไข่ที่มากกว่าการ
ได้รับแสง 24 และ 20 ช่ัวโมงต่อวัน ตามล าดับ 
(Giannecchini et al., 2012) 

ปลากัดที่โตเต็มวัยเมื่อจ าหน่ายจะบรรจุใน
ถุงพลาสติกขนาดเล็ก มีปริมาตรน้ าประมาณ 60 
มิลลิลิตร (ปลากัดครีบสั้น) หรือ 120–150 มิลลิลิตร 
(ปลากัดครีบยาว) (Cole et al., 1999) โดยมีอัตราส่วน
ของน้ าต่ออากาศ เท่ากับ 1 ต่อ 3 หรือ 3 ต่อ 5 
(Monvises et al., 2009) และมีการใช้สารเคมีเพื่อ
ป้องกันการติดเช้ือในระหว่างการขนส่ง ได้แก่ อะคริ -
ฟลาวิน (acriflavin) เจนเทียนไวโอเลต (gentian 
violet) หรือโซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride) 
(Cole et al., 1999) ร่วมกับสารคลายเครียด เช่น ไตร
เคน มีเทนซัลโฟเนต (tricaine methanesulfonate) 
หรือ ควินาลดีนซัลเฟต (quinaldine sulphate) 
(Monvises et al., 2009) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การ
ขนส่งและการเพาะเลี้ยงที่ขาดการจัดการที่เหมาะสม
อาจท าให้ปลาเป็นโรคได้ โรคที่พบทั่วไปในปลากัด 
ได้แก่ โรคจุดขาว โรคสนิม โรคครีบและหางเป่ือย โรค
ท้องมาน โรคกระเพาะลม โรคตัวสั่น โรคไฟลามทุ่ง โรค
ปากด า โรควัณโรค และโรคที่เกิดจากปลิงใส เป็นต้น 
(วันเพ็ญและคณะ, 2531; ชัยและบุญชัย, 2548) 

 
รูปที่ 8 การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของปลากัดเพศเมียที่ได้รับนอร์เอทินโดรน (D) เมื่อเปรียบเทียบกับปลา

เพศเมียปกติ (B) ปลากัดเพศผู้ปกติ (A) และปลาเพศผู้ที่ได้รับนอร์เอทินโดรน (C) (Balasubramani and 
Pandian, 2008) 

(A) (B) 

(C) (D) 
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11. สรุป 
ปลากัดเป็นปลาสวยงามเศรษฐกิจที่ส าคัญ

ของประเทศไทย เนื่องจากเป็นปลาที่ขยายพันธุ์ได้ง่าย 
วงชีวิตสั้น และใช้พื้นที่เพาะเลี้ยงน้อย จึงมีศักยภาพใน
การผลิตและส่งออกสูง การเพาะเลี้ยงปลากัดพบมากใน
แถบภาคกลางของประเทศ เป็นการเพาะเลี้ยงแบบ
ดั้งเดิม โดยให้อาหารมีชีวิตเป็นหลัก การศึกษาข้อมูล
ด้านอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาและการแพร่กระจาย 
สัณฐานวิทยาและกายวิภาค พฤติกรรม การผสมพันธุ์
และพัฒนาการ อาหาร การสร้างสี และพันธุกรรมของ
ปลากัด พบว่ามีการศึกษากันอยู่ในวงจ ากัด ดังนั้น 
การศึกษาด้านชีววิทยาพื้นฐานของปลาชนิดนี้จึงมี
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการต่อยอดงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของการเพาะเลี้ยงให้มากขึ้น เช่น การพัฒนาระบบ
เพาะเลี้ยงจากแบบดั้งเดิม การพัฒนาอาหารส าเร็จรูปที่
สอดคล้องกับความต้องการทางโภชนาการของปลาแต่
ละช่วงวัยแทนการใช้อาหารมีชีวิต การแปลงเพศปลา
กัดให้เป็นเพศผู้ หรือการปรับปรุงพันธุ์ให้มี สีสันและ
รูปร่างที่สวยงาม เป็นต้น นอกจากนี้ การอนุรักษ์ปลา
กัดสายพันธุ์ดั้งเดิมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญ
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