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ปลากัด

คํานํา
ปลากัด Betta splendens Regan เปนปลาพื้นเมืองของไทยที่นิยมเพาะเลี้ยงเปนเวลาหลาย
รอยปมาแลว ทั้งนี้เพื่อไวดูเลนและเพื่อกีฬากัดปลาและเปนที่รูจักกันดีในตางประเทศมานาน
เชนกัน ปจจุบันประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลากัดกันอยางแพรหลาย เนื่องจากเปนปลาที่เลี้ยง
และเพาะพันธุไดงาย ปหนึ่ง ๆ ประเทศไทยไดสงปลากัดไปขายตางประเทศคิดเปนมูลคาไมนอย
กวา 20 ลานบาท
ปลากัดพันธุดั้งเดิมในธรรมชาติ มีสีน้ําตาลขุนหรือสีเทาแกมเขียว ครีบและหางสั้น ปลา
เพศผูมีครีบและหางยาวกวาปลาเพศเมียเล็กนอย จากการเพาะพันธุและการคัดพันธุติดตอกันมา
นาน ทําใหไดปลากัดที่มีสีสวยงามหลายสี อีกทั้งลักษณะครีบก็แผกวางใหญสวยงามกวาพันธุ
ดั้งเดิมมาก และจากสาเหตุนี้ทําใหมีการจําแนกพันธุปลากัดออกไปไดเปนหลายชนิด เชน ปลากัด
หมอ ปลากัดทุง ปลากัดจีน ปลากัดเขมร เปนตน การแพรกระจายของปลากัดพบทั่วไปทุกภาคของ
ประเทศไทยอาศัยอยูในอางเก็บน้ํา ทะเลสาบ หนอง บึง แองน้ํา ลําคลอง ฯลฯ

ในการเลี้ยงปลากัดเพื่อการตอสู มีการคัดเลือกพันธุใหมีคุณสมบัติเฉพาะที่สามารถใชใน
การตอสู โดยเริ่มตนจากการรวบรวมปลาจากแหลงน้ําธรรมชาติเรียกกันวา ปลากัดปาหรือปลากัด
ทุง ที่มีลําตัวคอนขางเล็กบอบบางสีน้ําตาลขุนหรือเทาแกมเขียว นํามาเพาะเลี้ยงและคัดพันธุหลาย
ชั่วอายุ จนไดปลาที่รูปรางแข็งแรง ลําตัวหนาและใหญขึ้น สีสันสวยสด เชน สีแดงเขม สีน้ําเงินเขม
น้ําตาลเขม หรือสีผสมระหวางสีดังกลาว และเรียกปลากัดที่ไดจากการคัดพันธุเพื่อการตอสูนี้วา
ปลากัดหมอ ปลากัดลูกหมอ หรือปลากัดไทย ตอมาไดมีผูพยายามคัดพันธุปลากัดโดยเนนความ
สวยงามเพื่อเลี้ยงไวดูเลน โดยคัดพันธุเพื่อใหไดปลาที่มีครีบยาว สีสวย ซึ่งนิยมเรียกปลากัดลักษณะ
เชนนี้วาปลากัดจีนหรือปลากัดเขมร ตางประเทศรูจักปลากัดในนาม Siamese fighting fish
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ปลากัด

พันธุปลากัด
ปลากัดหมอ (Shotfin Betta Splendens)

ปลากัดหมอ เปนปลาที่ไดรับความนิยมเลน นิยมเลี้ยงไวกัดกันมาแตโบราณกาล มีรูปราง
และลําตัวที่ใหญกวาปลากัดทุงและลูก ผสม มีปากใหญ ตัวใหญ สีเขมเปนปลากัดที่ไดรับ การ
ยอมรับวาเปนปลาที่มีน้ําอดน้ําทนมากและยังกัดไดเกงทนทรหดไดดี กวาปลากัดชนิดอื่น ๆ ดังนั้น
ปลากัดหมอจึงเปนปลากัดที่มีผูเลี้ยงกันมากกวาปลากัดทุงและ ปลาลูกผสม เพราะ ความที่ปลากัด
หมอ เปนปลากัดที่มีเลือดของนักสูเกิน 100 และยังมีประวัติการเปนนักสูเปนที่ประจักษแกนกั เลน
ปลามาแตสมัยโบราณมาจนทุกวัน นี้ ปลากัดหมอที่มอี ยูในมือ นักเลนนักเลี้ยงปลากัดเวลานี้มอี ยู 5
สีดวยกันคือ
สีน้ําเงิน
2. สีแดง
3. สีประดู
4. สีเขียวคราม
5. สีเทาหรือสีเหล็ก
รูปรางลักษณะหมอที่มชี ื่อเสียงดีและมีประวัติการกัดเกงที่ไดพิสูจนกันมาแลววาเปนปลา
กัดที่ดีเลิศ ปากคม และกัด ทน มี 3 รูปลักษณะ คือ
ี นาสั้น ลําตัวหนา ชวงหัวยาว และ
1. ปลากัดหมอรูปปลาชอน สังเกตไดจากลักษณะปลาที่มห
โคนหางใหญ ซึ่งได แสดงถึงความเปนปลาที่มีพละกําลังมาก กัดไดรนุ แรง และมีประวัติการกัดชนะ
เปนอันดับหนึ่ง
ี นาหงอนขึ้น ลําตัวสั้นและแบน
2. ปลากัดหมอรูปปลากราย สังเกตไดจากลักษณะของปลาทีมห
เปนปลาที่วายหรือ เคลื่อนไหวไดคลองแคลวและกัดไดไวซึ่งนับ ไดวาเปน ปลากัดที่มีประวัตศิ าสตร
การกัดไดัเสมอเหมือนกัน
3. ปลากัดหมอรูปปลาหมอสังเกตไดจากลักษณะของตัวปลาที่มร
ี ปู รางคลายๆกับปลากราย แต
มีหนากลมและลําตัว สั้น เปนปลาที่เลาขานกันวาเปนปลาที่ทรหด อดทน และกัดไดไว ถือไดวา
เปนปลาทีมีประวัติการกัดดีมากตัวหนึ่ง
นอกจากจะดูทรี่ ูปรางและสีสันของปลากัดที่ดีเลิศแลว และยังจะตองดูลักษณะของปลาตรงตาม
ตําราแลวก็จะตองมีสี ตรงตามตําราอีก และไมมีเกล็ดสีแดงแซม เลยหรือ ถาเปนปลาออกสีแดงเขม
1.
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ออกดําก็จะตองไมมีเกล็ดเขียวแซมเชนกัน ปลา ที่มีสีสันและรูปรางตรงตามตําราเชนนี้จัดวาเปน
ปลาที่มีลักษณะดีเยี่ยมปลากัดหมอไม เหมือนปลากัด ลูกทุง เพราะไมอาจ จะไปชอนเอาจากริม
คลองหนองบึงหรือแองตีนควายไมได เพราะปลากัดหมอไมไดมาจากการเพาะพันธุและคัดเลือก
พันธุที่ดี มา หลายชั่วอายุคน ซึ่งได แสดงถึงภูมิปญญาคนไทยโบราณจนไดปลากัดที่มีรูปราง
แข็งแรงลําตัวหนา และยังวายน้ําไดปราด เปรียวและมีสีสันสวยงาม ตลอดระยะเวลา ของการคัด
พันธุไดวางเปาหมาย ไวเพื่อที่จะใหไดปลาเพื่อการตอสูโดยเฉพาะ เพราะ ฉะนั้นการหาปลากัดหมอ
มาเลี้ยงและผสมพันธุขึ้นเองโดยจะตองหาปลากัด ทั้งตัวผูและตัวเมียที่มีความทรหดปากคมกัด เกง
และยังตองเลือกปลากัดหมอพันธุแทจริงๆ เพราะถาตัวหนึ่งเปนปลากัดหมอแตอกี ตัวหนึ่งเปนพันธุ
อื่นๆ ลูกที่ไดมา จะเปนปลากัดลูก ผสมไป จะเสียทั้งราคาและศักดิศ์ รี
ปจจุบันไดแบงสีของปลากัดหมอไว 3 ประเภท คือ
1. สีเดียว (Solid Colour)
2. สองสี (Bi-Colour)
3. หลากสี (Multi-Colour) แตโบราณกาลนั้นปลากัดหมอถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกัดในชุมชน และ
ตอมาไดพัฒนาเปนการเพาะพันธุในเชิงพาณิชย โดยแบงปลา กัดหมอออกเปน 2 ประเภท คือปลา
เกงและปลาโหลปลาเกง คือปลาที่เพาะพันธุขึ้นเพื่อการพนันโดยตรง จะตอง เปนปลาที่กัดไดไว
คม กัดถูกเปาหมายสําคัญและทน ทานปลาโหล คือ ปลาที่เพาะเชิงปริมาณ ไมเนนความสามารถ
ในการกัด แตเพื่อเปนงานอดิเรกเปนหลักหรือเรียกวาเลี้ยงเอาไวดูเลนเพลิน ๆ ตาดีเทานั้นปจจุบัน
ไดมีการ เพาะพันธุปลาหมอเพิ่มอีก รูปแบบหนึ่งออกมาก็คือเพาะเพื่อใหไดสีที่ตอ งการ เชน สีเดียว
หรือสีแปลก ๆ ซึ่งกําลังเปนที่นิยมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมาก
เปนที่เขาใจกันวาปลากัดหมอมีจําหนายภายในประเทศเปนสวนใหญ แตสงออกไดไมมากนัก
เนื่องจากโลกนิยม ตะวันตกไมนิยมการกัดปลา เพราะมองวาเปน การทรมานสัตวแตอยางไรก็ตาม
ปจจุบันมีชาวเอเซียไปอยูในโลกตะวันตกกัน มากขึ้น จึงทําใหปลากัดหมอเริ่มเปนที่นิยมของคน
เอเซียในตางประเทศ และขณะเดียว กันนั้นชาวตะวันตกทั้งในยุโรปและทวีป อเมริกาก็เริ่มใหความ
สนใจกับปลากัดหมอกันมากขึ้น นาจะทําใหไทยมีโอกาสจะสงออกไดอีกมากก็ได
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ปลากัดลูกผสม (Hybrid Betta)

ลูกสังกะสี " หรือ " ลูกตะกั่ว " เปนชื่อปลาที่เกิดจากการผสมพันธุระหวางปลากัดทุงกับ
ปลาหมอผสมขามพันธุ ซึ่ง อาจจะใชพอปลากัดทุงกับแมปลากัดหมอ หรือ พอเปนปลากัดหมอกับ
แมปลากัดทุง เมื่อไดลูกผสมออกมานักเลี้ยงปลากัดก็จะ เรียกกันวา ลูกสังกะสีหรือลูกตะกั่ว หรือ
อาจจะมีบางรายใชพอปลากัดทุงหรือพอ ปลากัดหมอ กับแมลูกผสมเมื่อไดลูกก็จะเรียก วาลูก
สังกะสีหรืออาจจะมีบางที่ใชพอเปนลูกผสมกับพอปลากัดทุงหรือพอปลากัดหมอเมื่อไดลูกออกมาก็
เรียกวาเปนลูก ผสม เหมือนกัน เทา กับวาเมื่อใชพอแมปลากัดตางเหลากันมาผสมไดลูกเมื่อไรก็จะ
เรียกวา ลูกสังกะสี หรือ ลูกตะกั่ว ซึ่งก็จะได ปลากัดใหมลูกผสมทีล่ ําตัวมีหลายสี และเปนปลากัดที่
มีความทน ทรหดและกัดไดคมและวองไวมากทีเดียว และเมื่อนําไปกัดกับ ปลากัดทุงหรือปลากัด
ปาชัยชนะมักจะตกเปนของลูกผสมเสียเปนสวน ใหญวา กันวาปลากัดลูกผสมที่มปี ระวัติ การกัดเกง
กวา ปลาอืน่ ในบรรดาพวกปลากัดลูกสังกะสีดวยกันมักจะเปนปลากัดลูกผสมรูปปลาชอน ซึ่ง
สามารถสังเกตไดตรง ที่มคี รีบยาว กระ โดงยาว และหางใหญซึ่งนับ ไดวาเปนปลากัดที่เกงและมี
รูปรางงดงามมากแตอยางไรก็ดี แมวาปลากัดลูกผสมจะกัดไดเกงและ รูปรางสวยงามดีมากก็ จริง
แตนักเลงปลากัดก็นิยมเลีย้ งและเพาะพันธุกันนอย กวาปลากัดหมอ ซึ่งตามตํานานกลาวไววา
อาจจะ เปนเพราะปลากัดลูกผสมมีน้ําอดน้ําทนในการตอสูนอยกวาปลา กัดหมอ และเปนที่รกู ันใน
วงการปลากัดวาถาเอาปลากัดลูก ผสมไปกัดกับปลากัดหมอแลวปลากัดลูกผสมมักจะเปนฝายพาย
แพแตอยางไรก็ตามก็มีบางครั้งเหมือนกันที่ นักเลงปลากัดบาง คนที่มีปลากัดลูกผสมตัวเกงไปกัด
กับปลากัดหมอ สามารถกําชัยชนะไดบาง ซึ่งนานๆจะเปนชัยชนะของปลากัดลูกผสม และ การที่
ปลากัดลูกสังกะสี สามารถเอาชนะปลากัดลูกหมอไดก็อาจะมาจากสาเหตุที่ปลากัดหมอตัวนั้นมี
อายุออนวัยกวาปลากัดลูกผสม หรือมีขนาดลําตัวเล็กกวาหรือปลากัดหมอเจ็บปวย ไมสม บูรณหรือ
มีสาเหตุอื่นๆอีกหลายประการ อันเปนตนเหตุใหปลากัดหมอ ตองพายแพตาม สภาพคามไม
สมบูรณของรางกาย
"
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ปลากัดจีน

ปลากัดจีนเปนปลากัดพื้นเมืองในไทยเรานี่เองเกดขึ้นได เนื่องจากการที่ผูนําปลากัดที่มีรูปราง
สวยงามสีสันสดสวยมา เลี้ยงเพื่อความสวยงาม เลี้ยงเพื่อดูเลนโดย คัดพันธุที่มคี รีบยาว สีสวย
และปจจุบันไดมีการพัฒนาใหหางปลากัดตัวผูสามารถ แผออกไดถงึ 180 องศา หรือครึ่งวงกลม
และยังไดพัฒนากานหางจากสองแฉก ธรรมดา ใหมีจาํ นวน 5 แฉก หรือมากกวานั้น เพื่อเปนตัว
และยังไดพัฒนาลักษณะของหางใหมีสองแฉกแยกจากกัน
ชวยแผความกวางของหางมากขึ้น
เรียกวาหางคู (Double tail) และยังมีอีกชนิด หนึ่งเปนหางที่มีลกั ษณะบานออกเหมือนปากอาว
(Delta tail)
ปจจุบันเมืองไทยไดสามารถผลิตปลากัดที่มีสีสัน เชนสีเขียว สีมวง แดง น้ําเงิน ฯลฯ หรือผสม
ระหวางสีดังกลา ครีบตางๆยกเวนครีบอกยื่นยาวออกเปนพวง โดย เฉพาะครีบทีห่ างใหมีความยาว
พอๆกับความยาวของลําตัวและหัวรวมกัน แตอยางไรก็ดี ปลากัดทีฝ่ รั่งตะวันตกไดนําไปจาก
เมืองไทยไดมกี ารพัฒนาการในดาน รูปราง และสีสันกันมานาน แลวจนไดปลากัดที่มีสีเพิ่มมากขึ้น
และมีความสวยงามมากขึน้ โดยอาศัยเทคโนโลยีเขาชวย ดัวเชนในญี่ปุนไดทํามานานเลว ในการบีบ
สี ของปลาใหได ตามความตองการดวยการใชเทคนิคการบีบสีของปลากัดแตก็ไดใชระยะเวลานาน
พอสมควร ซึ่งกวาจะ ไดปลาสีที่ตองการกก็ตองใชเวลา 4-5 รุนขึ้นไป และยังมีการใชเทคนิคการฉีด
ยีนสสีของปลาที่ตอ งการเขาไปในปลากัดตัวเมีย ซึ่งเทคนิคนี้ตองใชความชํานาญและใชเทคนิคทาง
วิทยาศาสตรเขามาชวย ซึ่งในตาง ประเทศเชนญี่ปุนทําไดแลว แตเมืองไทย ของเรายังไมมีการใชวิธี
นี้เพราะตองลงทุนสูงแตผลผลิตที่ไดมีความแนนอนและรวดเร็ว ซึ่งคาดกันวาในอนาคตอันใกลเมือง
ไทยคงมีการนําเทคนิคดังกลาว เขามาใชหรือไมก็จะตองใชเทคนิคในการปรับปรุงสายพันธุปลากัด
ดวยวิธีอื่นๆมาใช
สีของปลากัดจีนในปจจุบันไดแยกไวเปน 3ประเภทคือ
1. สีเดียว(Solid color)
2. สองสี (Bi-color)
3. หลากสี (Multi-Color)
สีเดียว หมายถึงปลากัดที่มคี รีบและลําตัวเปนสีเดียวกันทั้งหมด โดยไมมีสีอื่นปะปนอยูเลย
ยกเวนปลากัดสีเกียว เขมาดําจากปากจรดครีบหู เสนของครีบและขอบ เกล็ด ของปลาจะเปนสีใดก็
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ได สวนตะเกียบทองอนุโลมใหมีสีอื่นได แตปลา กัดสีเผือกทั้งตัวครีบทองจะมีสีอนื้ ไมได ครีบหู
อนุโลมใหเปนครีบเงากระจกได
สองสี หมายถึงปลาที่มตี ัวและครีบสีตางกันโดยลําตัวและครีบมีสีเดียวที่แตกตางกัน รวมถึงปลา
ที่มีลําตัวเผือกและสี เดียวดวย ยกเวนเขมาจากปากจรดโคน ครีบหูและ เสนของครีบของปลาจะ
เปนสีใดก็ไดตะเกียบ(ครีบทอง)อนุโลมใหมีสีอื่นๆได ครีบหูอนุโลมใหเปนครีบกระจกได
หลากสี หมายถึงปลาทีม่ ีสีขึ้นไปในสวนของลําตัวและหรือมีสองสีขึ้นไปในสวนของครีบที่เปน
กระจกถือเปนสวนหนึ่งสี ยกเวนเขมาดําจากปากจรดโคน ครีบ หูและเสน ครีบปลาจะเปนสีใดก็ได
ตะเกียบ อนุโลมใหมีสีอื่นได ครีบของหูอนุโลมใหเปน ครีบกระจกทัง้ สองครีบได
แตอยางไรก็ดี บางตําราแบงสีออกเปนถึง 6 รูปแบบคือ
1. สีเดียว (Solid Colored Betta) เปนสีเดียวทั้งครีบและตัว
2. สีผสม (Bi-Colored Betta) สวนใหญจะมีสองสีผสมกัน
3. สีผสมเขมร (Cambodia Colored Betta)
4. ลายผีเสื้อ (Buterfly Colored Betta)
5. ลายผีเสื้อเขมร (Cambodain Butterfly Colored Betta)
6. ลายหินออน (Meable Colored Betta)
ปจจุบันการเพาะพันปลากัดจีนมุงเปาหมายเนนเพื่อการสงออกเปนหลัก เพราะชาว
ตางประเทศชืน่ ชอบความสวยงาม ของหางทีแ่ ผกวางไดสวยงาม ตามตํานาน กลาว วาปลากัดจีน
นั้นบรรพบุรุษ ของเราไดพฒ
ั นาขึ้นมาเปนเวลายาวนานกวารอยป มาแลว เพราะฝรั่งไดพูดถึงปลา
กัดหางยาวเปนครั้งแรกเมื่อประมาณรอยปกอน แสดงวาในประ เทศไทยเราไดพัฒนาปลากัดจีน
มานานกวานัน้ ปลาจีนในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยมีรูปรางสีสันทีสวยงามมากขึ้น มี
ครีบหลัง ครีบหาง กนคอนขาง ยาว และพรอม กันก็มีการพัฒนาสายพันธุดวยการนําสายพันธุผม
กันเอง และนําสายพันธุจากตางประเทศเขามาผสมจนไดสาย ปลากัดที่สวยงามกังที่ เห็นกันอยูใ น
ทุกวันนี้
จากการศึกษาปลากัดพันธุใหมที่ไดของพบวาทั้งปลากัดครีบยาวและครีบสั้นตางก็อยูใ น
ประเภทเดียวกันเพราะมีลักษณะ โคโมโซมเดียวกัน นอกจากนั้นยังพบวา ปลากัด ที่มีครีบยาวและ
ครีบสั้นสามารถผสมพันธุกันไดั โดยที่เปอรเซ็นตการฟกเปนตัว และอัตราการอยูร อดของลูกผสมที่
เกิดมากไมมคี วามแตกตางไปจากลูกปลาที่ เกิดจากการผสม พันธุระหวางปลากัดพวกเดียวกันแต
อยางใด
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ระยะ 2-3 ปที่ผานมา จากกระแสความตองการเลี้ยงปลาสวยงามมีมากขึ้นตามลําดับทั้งนี้อาจจะเปน
เพราะสภาพทางเศรษฐกิจหรือสภาพสังคมทําใหเกิด ความ เครียดและหาทางออกโดยกสฃารหัน
มาหาสิ่งที่สวยงามหรือสิ่งจรรโลงใจกันมากขึ้นเพื่อชวยผอน คลายอารมณการทํางานหนัก ดังนัน้
ระยะเวลาทีผ่ า น มาสัตวน้ําในกลุม ปลาสวยงามหลายชนิดมีอนาคตดีขึ้นจนทําใหผูเลี้ยงสามารถ
หันมายึดเปนอาชีพไดและทํารายไดใหผเู ลี้ยงไดดีพอสมควร ซึ่งรวมถึงปลากดซึ่งไม เพียงแตจะกัด
เกงเพียง อยางเดียว แตตกม็ ี ความสวยงามชนิดหนึ่งทีใ่ นขณะนี้สามารถจะกลาวไดวาปลากัดมี
ความโดดเดนเปนพิเศษกวาสัตวน้ําตัวอืน้ ๆหลายตัวก็ได เพราะ ปลากัดไดรับความสนใจ ไปเกือบ
ทุกระดับในประเทศ และยังมีตลาดใหญทวั่ โลกตองการปลากัดคุณภาพดีอีกมากดวย
ปลากัดเขมร (Cambodain Betta)

รูปรางลักษณะสีสันสวยงามเชนเดียวกันกับปลากัดจีน แตจะมีลกั ษณะที่แตกตางไปจาก
ปลากัดจีนตรงที่ปลายครีบ จะมีสีขาวเห็นไดชัดซึ่งเมื่อปลากีดจีนไดัรับความนิยม มากขึ้นใน
ตางประเทศจึงทําใหปลากัดเขมรซึ่งคลายๆกับปลากัดจีนจึง ไดรับความนิยมมากขึ้นในตางประเทศ
ดี ซึ่งเปนผลพลอยไดจากากรที่ปากัดจีนมี ตลาดตางประ เทศดีขนึ้ จึงจูงใหปลากัดเขมร ซึ่งมีความ
สวยงามคลายปลากัดจีนพลอยฟาพลอยฝนไดสงออกไปดวยทุกวันนี้การเพาะเลี้ยงปลากัดมิมุงกัน
แตเพียงการ เพาะปลาเพื่อการพนันเหมือนแตกอน แตไดมีการหันมาเพาะ เลี้ยงเอาไวดูเลน
สวยงามเพลิดเพลินตาดวยและเพาะเลี้ยงไวเพื่อเปนสินคาสงออกตางประเทศกันมาก ขึ้นซึ่งคาดกัน
วาปลากัด ไทยสามารถสงขายตางประ เทศนํารายไดดีเขาประเทศเปนอันดับตนๆของปลาสวยงาม
ไทยทั้วหมดและปลากีดเขมร ซึ่งไดเพาะ เลี้ยงในประ เทศก็เปนสวนหนึ่งของปลาหีดจีนที่สงออก
เพราะวานอกจากจะ เปนปลาที่สวยงาม ครีบยาวพริว้ สวยงามแลว ยัง มีคุณสมบัติพิเศษติดตัวอยู
ตลอดเวลาในเชิงการ ตอสูไดสรางความตื่นเตนใหแกผูเลี้ยงไดอยางดีดวยการซือ้ ขายปลากัดเขมร
ยัง ไมดีเทากันการซื้อขายปลากัดจีน เนื่องจากยังไมเปนที่รูจักกันนักหรือยังไมไดรับความนิยมมา
กดทากับปลากัดจีน จึงทําใหราคาปลากัดเขมรต่าํ หวาราคาปลากัดจีนมากพอสมควร แตอยางไรก็
ดี การที่รูปรางลักษณะ ปลากัดเขมรคลายกับปลากัดจีน จึงทํา ไหหารยอมแมวขายขึ้นในบางแหง
ใหกับคนที่ตาไมถึง ไมทราบความแตกตางระหวาง ปลากัดจีนกับ ปลากัดเขมรไปในราคาเทากับ
ปลากัดจีน เพราะฉะนั้นเพื่อปองกัน มิใหถกู แหกตาอีกก็ขอใหดูปลากัดที่มคี วามสวย งามเหมือนกับ
ปลากัดจีน แตมีปลายครีบสีขาวชัดเจนก็แสดงวา เปนปลากัดเขมร ราคายอมจะตองต่าํ กวาราคา
ปลากัด จีน ซึ่งได รับความนิยมกันมากในตางประเทศ
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ปลากัดทุง (Wild Betta)

แตเดิมจะเรียกกันวาปลากัดลูกทุง แตระยะหลังไดตัดคําวาลูกออก เหลือแตปลากัดทุง ซึ่ง
บางแหงก็เรียกปลากัดปา เปนปลากัดทีม่ ีลําตัวคอนขางบอบบาง มีสีน้ําตาล ขุนหรือแถบเขียวมี
ปากคอนขางแหลม มีฟนซี่เล็กแหลมคม ปลาชนิดนี้บรรดา นักเลงปลากัดหรือมืออาชีพเลนปลากัด
ซึ่งเปนชาวชนบทเปนสวนใหญ นิยมเลี้ยงไวเพื่อกัดแขงขัน กัน เนื่องจากปลากัดทุง จะกัด ไมทน
เหมือนปลากัดหมอ และลูกผสมหรือเรียกกันวาลูกสังกะสีก็ตามแตก็มีการเลี้ยงปลากัดปาไวนอย
เหมือน กันเพื่อเอาไวกัดกับบปลากัดปาดวยกัน เมื่อตัวเกงกัดชนะตัวอื่นๆก็เก็บเอาไวเลี้ยง
เพาะพันธุเอาลูกไวกัดตอไปแตถาตัวไหนกัดแพก็ไมเก็บเอา ไวทาํ พันธุตอไปอีกแลว หันไปหาปลา
ตัวใหมมาเลี้ยงแทน ซึ่งสามารถหา ไดไมยากเลย การจะหาปลากัดทุง ตัวใหมมาทดแทนตัวเกานั้น
ไมยากเย็นเทาไรนัก ถาอยูใ นชวงที่มีฝนตกในทองนา ของชาวชนบท ซึ่งมีน้ําขังอยูต ามบึง คลอง
หนอง บอทั่วไป และในชวงฤดูฝนปลากัดจะกอหวอดเกาะตามพันธุไมน้ําตามแหลงน้ําตาง ๆ ที่ไม
คอยจะลึกนัก ซึ่งมัก จะเปนบริเวณริมบึงริมหนองหรือแองน้ําที่มีนา้ํ ตื้น ๆ ซึ่งจะมองเห็นหวอด ที่
ปลากัดพนน้ําลายขึ้นมาเปนฟอง รวมกันเปนฟองใหญกวาตัวปลากัดประมาณ 2 เทาของ ความยาว
ของลําตัวปลาและลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ําจนเห็นไดชัดและความ เหนียวของ ฟองทีร่ วมกันจะอยูได
นานมาก แมจะถูกน้ําฝนตกลงมามากแตหวอดปลากัดจะ ไมละลาย ดังนั้น เมื่อเราเดินไปตามริม
บอหรือริมหนองริมคลองบึง เมื่อเห็นหวอดปลากัดอยูตรง ไหนก็จงมองใหดี ๆ จะเห็น วามีตัวปลา
กัดวายวนเวียนอยูใตหวอด ของมันเพื่อใชเปนสถานที่ดึงดูดใหตัวเมียไปหาเพื่อจะผสมพันธุกัน จึง
เปนการงายมาก ที่จะจับปลาตัวนั้น โดยใชสวิงหรือเครือ่ งมืออื่น ๆ ชอนจับปลาขึ้นมาไวเลี้ยง ตอไป
แตถาเปนนักเลี้ยงมืออาชีพตามชนบททีม่ ีความ ชํานาญในการจับปลาก็จะใชมือเปลาจับปลาขึน้ มา
ไดอยางงาย ดาย แลวใสภาชนะที่มีไวนาํ กลับบาน หรือสถาน ที่เลีย้ งปลาตอไป ดวยภูมิปญญาของ
คนโบราณไดแสดงออกถึงการคัดเลือกปลากัดทุงที่กดั เกงไวเปนพอแมพันธุเพื่อจะได ปลากัดรุน
ใหมที่กัดไดเกงและชนะ ซึ่งตาม คํากลาวขานเลาตอกันมาวาตามตํานานนั้นระบุวาปลากัดลูกทุงที่
มีประวัติการกัดเกงมากมีอยู 2 รูปลักษณะดวยกัน คือ
1. ปลากัดทุงรูปปลาชอน มีลักษณะของลําตัวปลาที่กลมยาว ครีบใหญ กระโดงใหญ ปลายหาง
รูปใบโพธิ์ ซึ่งเปนที่ ยอมรับกันวาเปนปลาที่ประวัติการกัดเปน เลิศในบรรดาปลากัดทุงดวยกัน
2. ปลากัดทุงรูปปลาชอน มีลักษณะรูปรางเหมือนกัน แตมีความแตกตางกันที่ปลายหางกลม
ปลากัดทุงชนิดนี้กัดได รุนแรงมาก และมีประวัติการกัดเกงพอใชได เหมือนกันเนื่องจากปลากัดทุง
กัดไดไมคอยจะทนนัก นักเลนปลากัดจึงไมคอยจะ นิยมเพาะพันธุระหวางปลากัดทุงดวยกันนัก แต

10

ปลากัด

จะเอาไปผสมกับปลากัดพันธุอื่น ๆ ไดลกู ผสมในชื่อทีเ่ รียกกันวา " ลูกสังกะสี " ซึ่งนักเลนปลากัด
เกาแกมักจะพูดกันวาลูกปลาสังกะสีนั้นเปนปลากัดที่กดั ไดคลองแคลวและมีความอดทนเปนที่สอง
รองจากปลา กัดหมอหรือบางตัวอาจจะดีกวาปลากัดหมอดวยซ้ําไป
ตามตํานานเกาแกไดบันทึกไววาลูกสังกะสีบางครอก หรือบางตัวมีรูปรางและสีสันคลาย
ปลากัดทุงมากจนคนทีต่ าไม ถึงอาจจะมองวาเปนปลากัดทุงได จึงมีนัก เลี้ยงนักเลนปลากัดบางคน
ถูกหลอกใหเอาปลากัดทุงไปกัดกับลูกสังกะสี ก็ยอมแนนอน วาปลากัดทุงตัวจริงจะตองแพพนัน
เพราะปลากัดลูกสังกะสีกัดไดเกงกวา ยอม จะชนะแนนอน ยกเวนแตปลากัดทุงตัวนั้นจะเปน ปลา
กัดที่กดั ไดเกงจริง ๆ เทานัน้ จึงจะกัดชนะลูกสังกะสีไดเหมือนกัน แตปลากัดทุงทีก่ ัดชนะลูกสังกะสี
ไดนั้นมีนอย ตัวเหลือเกิน หรือแทบจะ ไมมีเลยก็วาได แตอยางไรก็ตาม แมในไทยจะไมคอยนิยม
ปลากัดปาหรือปลากัดทุงก็ตาม แตปลากัดปากลับไมไดรับความนิยมอยาง ดีมากจาก คนเอเซีย
ดวยกันที่ไปอาศัยอยูใน ตางประเทศจะแสวงหาปลากัดซึ่งมีลักษณะประจําพันธุทแี่ นนอน และมี
การระบุแหลง ที่มาเพราะปลากัดปามีคณ
ุ ลักษณะจําเพาะเชน เดียวกับปลาอิมแบลิสจากเกาะสมุย
ไม เหมือนกับปลาอิมแบลิสในมาเลเซีย และยัง มีขาววาชาวเยอรมนีตองการพื้นทีป่ ระมาณ 100-200
ไรในประเทศเพื่อเพาะเลี้ยง ปลากัดปาในประเทศไทยและในสิงคโปรดวย ปลากัดปามามากใน
มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร และโดยเฉพาะใน อินโดนีเซีย มีปลากัดปา หลายสายพันธุ ซึ่ง
มีความสามารถมาก และปลากัดไทยไดพัฒนามาจาก ปลากัดปาหรือปลากัดทุงซึง่ มีสายพันธุที่
เรียกวา เบตตา สะเพล็นเดน อิมเบลิส(Betta splendens Imbelis) มีเหงือกเขียว ตะเกียบดิ่งแดง เกล็ด
เขมวาว และปลากัดทุง ที่เพาะเลี้ยงกันในปจจุบันไดมา จากจังหวัดเชียงราย เปนพันธุบริสุทธิ์ ไม
ถูกสายพันธุปลากัดอื่นผสมขามพันธุแตอยางใด

การเลี้ยงพอแมพันธุปลากัด
เนื่องจากปลากัดเปนปลาที่มีนิสัยกาวราว ชอบตอสู
เมื่ออายุประมาณ 1 1/2 -2 เดือน การเลี้ยงปลากัดจึง
จําเปนตองรีบแยกปลากัดเลี้ยงในภาชนะเพียง 1 ตัวกอนที่ปลา
จะมีพฤติกรรมตอสูกัน ภาชนะที่เหมาะสมที่สุดควรนํามาใช
เลี้ยงปลากัดไดแก ขวด(สุรา) ชนิดแบนบรรจุน้ําได 150 ซีซี
เพราะสามารถเรียงกันไดไมสิ้นเปลืองเนื้อที่ การแยกเพศจะ
สังเกตเห็นวาปลาเพศผูจะมีลําตัวสีเขม ครีบยาว ลายบนลําตัว
มองเห็นชัดเจนและขนาดมักจะโตกวาเพศเมีย สวนปลาเพศเมียจะมีสีซีดจาง มีลาดพาดตามยาว
ลําตัว 2-3 แถบ และมักจะมีขนาดเล็กกวาปลาเพศผู
น้ําที่ใชเลี้ยง ปลากัดตองเปนน้ําที่สะอาดปราศจากคลอรีน มีความเปนกรด-ดาง (pH)
ประมาณ 6.5-7.5 มีความกระดาง 75-100 มิลลิกรัมตอลิตร และมีความเปนดาง 150-200 มิลลิกรัมตอ
ลิตร ควรบรรจุน้ําลงในขวดเพียง 1/2 ขวด เพื่อเวนชองวางใหอากาศไดสัมผัสกับผิวน้ํา

11

ปลากัด

อาหารที่ใชเลี้ยงปลา ปลากัดเปนปลาที่ชอบกินสัตวน้ําขนาดเล็กเปนอาหาร อาหารที่
เหมาะสมจะใชเลี้ยงพอแมพันธุปลากัด ไดแก ลูกน้าํ หนอนแดง ไรสีน้ําตาล (Artemia) ที่มีชีวิต การ
ใหอาหารควรใหวันละ 1 ครั้ง ใหปริมาณที่พอดีปลากินอิ่ม อาหารทีใ่ ชเลี้ยงทุกครั้งควรลางดวยน้ํา
สะอาด แลวแชในดางทับทิมเขมขน 500-1,000 สวนในลานสวน (0.5-1.0 กรัม/ลิตร) เปนเวลา 10-20
วินาที เพื่อฆาเชื้อโรคที่ติดมากับอาหารหลังจากนั้นจึงลางดวยน้าํ สะอาดอีกครั้งหนึ่ง การถายเทน้ํา
ควรกระทําสัปดาหละ 1-2 ครั้ง
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุป ลากัด คือ ชวงระหวางเดือนพฤษภาคม กันยายน โดยอุณหภูมิน้ําควรอยูระหวาง 26-28 องศาเซลเซียส
การคัดเลือกพอแมพันธุ ปลาที่นํามาทําการเพาะพันธุ ควรมีอายุตงั้ แต 5-6 เดือนขึ้นไป
โดยปลาจะใหไขครั้งละประมาณ 500-1,000 ฟอง ในฤดูผสมพันธุ จะสังเกตเห็นความสมบูรณเพศ
ของปลาไดชดั เจน ในการคัดเลือกปลาเพื่อผสมพันธุ มีหลักทีค่ วรปฏิบัติดังนี้
ปลาเพศผู คัดปลาทีแ่ ข็งแรง ปราดเปรียว ลักษณะสีสดสวย ชอบสรางรังซึง่ เรียกวา
“หวอด” โดยการพนฟองอากาศที่มีน้ําเมือกจากปากและลําคอผสมดวย ซึ่งแสดงถึงวาปลาเพศผูมี
ความสมบูรณทางเพศเต็มทีพ่ รอมที่จะผสมพันธุ
ปลาเพศเมีย คัดเลือกปลาทีแ่ ข็งแรง สังเกตบริเวณทองมีลักษณะอูมเปงแบริเวณใทอง
จะมีตุมสีขาวใกลกับรูกนเห็นไดชัดเจน ซึ่งตุมสีขาวนี้เรียกกันวา “ไขน้ํา”

ลักษณะที่ดีของปลากัด
การดูลกั ษณะปลากัดจะดูเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ สี รูปทรง (ครีบและลําตัว) และกริยา
อาการ ปลาทีส่ มบูรณมีลักษณะที่ดีจะตองมีอาการกระฉับกระเฉง มีสีสันสวยงาม มีความสมดุล
ระหวางขนาดและลักษณะของครีบและลําตัว และมีครีบที่ไดลักษณะสวยงาม ปลากัดมีครีบเดี่ยว
สามครีบ คือ ครีบหลัง ครีบหาง และครีบกน และมีครีบคูสองคูค ือครีบทองหรือทวนหรือตะเกียบ
และครีบอกซึง่ อยูติดบริเวณเหงือก
ครีบหาง เปนครีบที่มีรูปแบบหลากหลายมากที่สุด รูปแบบโดยทั่วไป สําหรับปลาหางเดีย่ ว
อาจเปนหางกลม หางครึ่งวงกลม หางรูปสามเหลี่ยม หางกลมปลายแหลม หางยวย และหางรูปใบ
โพธิ์ หางทุกแบบควรมีการกระจาย ของกานครีบเทากัน ระหวางสวนบนและสวนลางของเสนที่ลาก
ผาน แนวขนานลําตัว หางควรแผเต็มสมบูรณไดสัดสวน ในกรณีของปลาหางคูลักษณะหางอาจเปน
ลักษณะที่เชื่อมตอกันจนปลายหางเกือบเปนเสนตรง หรือเวาเล็กนอย หรือเวามากเปนรูปหัวใจ
หรือหางแยกที่ซอนทับเกยกัน หรือหางทีแ่ ยกจากกันเต็มที่โดยไมซอ นทับ หรือเปนหางที่เวาลึกใน
ระดับ ตาง ๆ แตยังไมแยกกันเด็ดขาด
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ครีบกน ลักษณะครีบที่ดคี วรจะมีขอบครีบสวนหนาและสวนหลังขนานกันและคอย ๆ โคง
ไปทางดานหลัง ขอบดานหนาและขอบดานหลัง จะตองไมเรียวแหลมเขาหากัน ลักษณะที่ดีจะตอง
แผกวางทํามุม และซอนทับดูเปนเนื้อเดียวกันกับครีบหาง แตไมเชื่อมตอกับครีบหาง
ครีบทอง ลักษณะควรเหมือนใบมีดที่มดี า นคมอยูดานหลัง ขอบดานหนาโคงเขาเล็กนอย
ปลายแหลม ครีบทั้งคูค วรมีความยาวและขนาด เทากัน และไมไขวกัน ครีบจะตองไมสั้นหรือกวาง
เกินไป และไมยาวหรือแคบเกินไป
ครีบอก ควรเปนครีบที่สมบูรณกวางและยาว

ลักษณะที่ไมดีของปลากัด
ลักษณะที่ไมดขี องปลากัด ลําตัวบางยาว ถือเปนปลาที่ไมแข็งแรง ปากเล็ก ปากบาง หัวสั้น
หัวงอนลงลาง เครื่องมาก ที่เรียกวา "เครื่องแจ" เคื่องเพชรหรือหางเพชร ไมทาแพร คือ เปนสีที่
แพรวพราวเกินไป แตถาเปนปลากัดพันธุหมอหรือพันธุทางห็ไมหา ม แกมแทน หมายถึง เกล็ดที่
แกมเปนแผนใหญและมีสีแพรวพราว สวนมากมักเปนสีเขียว กระโดวสีแดง หรือทีเ่ รียกวา "โดง
แดง" สําหรับปลาลูกทุง ลูกปา ถือเปนลักษณะที่ไมดี คือเปนปลาใจนอย ดังคําหามที่วา "วัวลั่นดา"
ปลาโดงแดง อยาแทงมาก " แตถาเปนปลาพันธุลูกหมอหรือพันธุพันทางก็ไมหาม ตาโปนหรือตา
ถลน แววตาเหมือนตาแมวหรือตางูสิง เครื่องหนาหรือทีเรียกวาเครื่องทึบ เปนปลาที่เคลื่อนไหวชา
ไมวองไว ปราดเปรียว โคนหางหรือแปนเล็ก มักเปนปลาที่ไมคอยมีกําลัง สันหลังขาวที่เรียกวา
"หลังเขียว" เปนปลาใจนอย ไมเทาสีขาวมากมักเปนปลาไมเทาออน เปนปลาที่ไมแข็งแรง และไมมี
น้ําอดน้ําทน หางดอก คือ หางที่มีจดุ ประทั่วไปในแพนหาง สีของปลากัด ลูกปาดําเหมือนฐาน
เรียกวา "ดําเกล็ดหาย" หรือ "ดําเกล็ดจม" เขียวอมดํา เรียกวา "เขียวดํา"เขียวคราม คือ เขียวอม
น้ําเงิน เขียวใหญ คือ สีเขียวแกทั้งตัวเขียวลูกหวาย คือ สีเขียวอมแดงเขียวผักตบหรือสีเขียวออน
คือ มีสีเขียวเหมือนสีใบผักตบ บางแหงเรียกวา "เขียวทืบฟอง" เปนปลากัดลูกทุงหรือลูกปาชนิดเลว
ที่สุดคือ มักไมชนะคูตอสูเลยก็วาไดแดงปูนแหง หรือเรียกวา "สีหมวนเชี่ยน"แดงอมดํา หรือที่
เรียกวา "สีลูกขรบ" (ตะขบ) หมายถึง สีที่คลายกับสีผลตะขบสุกแดงก่ํา เปนสีแดงแกแตมีเกล็ดสี
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เขียวเล็กนอยคลายผลระกําสุกแดงหมอตาย สีคลายกับสีปลาหมอตายเปนสีแดงจาง ๆ ซีด ๆขาว
เปนสีขาวใสจนเห็นกระดูก เรียกวา "ขาวเห็นกาง" เปนสีของปลากัดที่หายากที่สดุ

ลักษณะสีของปลากัด
โดยสรุปสีของปลากัดที่เปนมาตรฐาน จะมีรูปแบบพื้นฐาน 5 รูปแบบ คือ สีเดี่ยว สองสี
ลายผีเสื้อ ลายหินออน และหลากสี

ปลากัดสีเดีย่ ว
ปลากัดสีเดี่ยว เปนปลากัดที่มีสีเดียวทัง้ ลําตัวและครีบ และเปนสีโทนเดียวกันทัง้ หมด ปลา
กัดสีเดี่ยวแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ ปลากัดสีเดีย่ ว สีเขม และปลากัดสีเดี่ยวสีออน และอาจ
แบงเปนกลุมยอย ๆ ลงไปไดอีกตามรายละเอียดของสี ปลากัดสีเดี่ยวที่สมบูรณจะตองไมมีสีอื่นใด
ปะปนใน สวนของลําตัวและครีบเลย ยกเวนที่ดวงตา และเหงือก
ปลากัดสองสี
ลักษณะที่สําคัญของปลากัดสองสี คือลําตัวจะตองมีสีเดียว และครีบทั้งหมดจะตองมีสีเดียว
เชนกัน แตสีของครีบ จะตองตางกับสีของลําตัว ปลากัด สองสีอาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ
ๆ คือ
1. ปลากัดสองสีชนิดลําตัวสีเขม ปลากัดสองสีชนิดนี้จะมีลําตัวสีเขมสีใดสีหนึ่ง เชน แดง
ดํา น้ําเงิน เขียว และครีบก็ตองเปนสีเดียวที่เปน สีอื่น ที่ไมเหมือนสีของลําตัวโดยอาจเปนสีเขมอื่น
ๆ หรือเปนสีออนก็ได ลักษณะที่สําคัญของปลากัดสองสีลําตัวสีเขมที่ดคี ือ มีสีลําตัวและสีครีบตัดกัน
ัชัดเจน และสีของลําตัวและสีของครีบแยกกันตรงบริเวณทีค่ รีบตอกับลําตัว
2. ปลากัดสองสีชนิดลําตัวสีออน เปนปลากัดที่มีลําตัวสีออนสีใดสีหนึ่งและมีครีบอีกสีหนึ่ง
ที่แตกตางจากสีของลําตัวอาจเปนสีออนหรือเขม ก็ได ลักษณะที่สําคัญของปลากัดสองสีลําตัวสีออน
ที่ดคี ือสีลําตัวและสีครีบตองตัดกันชัดเจน ครีบที่มีสีเขมจะดีกวาครีบสีออน สีของลําตัวและสีของ
ครีบแยกกันตรงบริเวณสวนตอระหวางครีบและลําตัว

ปลากัด
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ปลากัดสีลวดลาย
ปลากัดที่อยูในประเภทนี้เปนปลากัดที่ไมไดจัดอยูในประเภทสีเดี่ยวและสองสี ประกอบดวย
กลุมยอย ๆ ดังนี้
(1) ปลากัดลายผีเสื้อ
ปลากัดลายผีเสื้อเปนปลากัดที่มีสีเปนลวดลายรูปแบบเฉพาะที่บริเวณครีบ โดยครีบจะมีสี
เปนแถบ ๆ ขนานกับเสน วงรอบลําตัว การพิจารณาลักษณะ ที่ดขี องปลากัดลายผีเสื้อ จะพิจารณา
ที่การตัดกันของแถบสี และความคมของขอบสีเปนหลักไมใชดทู ี่สีของลําตัวและครีบเหมือนทั่ว ๆ
ไป ปลากัดที่ มีสีของครีบซึง่ แถบสีดานในเปนสีเหลืองและแถบดานนอกเปนสีเหลืองออนจึงไมจัด
อยูในประเภทลายผีเสื้อ แนวของแถบสีบนครีบควรลากเปนรูปไข รอบตัวปลา ปลากัดลายผีเสื้อ
สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ
- ลายผีเสื้อ 2 แถบสี ครีบจะประกอบดวยแถบสีที่ตัดกันชัดเจน 2 แถบ ลักษณะที่ดแ
ี ถบสีทั้ง
สองควรจะมีความกวางเทากัน เปนคนละครึ่งของความ กวางของครีบ
ั้ แต 3 แถบขึ้นไป ลักษณะ
- ลายผีเสื้อหลายแถบสี หมายถึงปลากัดลายผีเสื้อที่สีของครีบมีตง
ที่ดคี วามกวางของแถบสีแตละแถบควรจะเทากับความ กวางของครีบหารดวยจํานวนแถบสี สีของ
ลําตัวและสีของครีบแถบแรกที่อยูช ิดลําตัวอาจเปนสีเดียว สองสี ลายหินออน หรือหลากสีก็ได
ปลากัดลายหินออน
ปลากัดลายหินออนเปนปลากัดในชุดของปลาที่มีสีเปนลวดลายรูปแบบเฉพาะ เชนเดียวกัน
โดยครีบจะไมมีแถบสี และบนลําตัวจะมีสีอื่นแตมเปน ลวดลายหินออน ปลากัดลายหินออนแบง
ออกเปนชนิดหลัก ๆ 2 ชนิด
ลายหินออนธรรมดา ปลากัดชนิดนี้จะไมมีสีแดง เขียว น้ําเงิน และเทา ปรากฏในลายหิน
ออน บนครีบก็จะไมปรากฏสีเหลานี้เชนกัน ปลาจะมีสีดําเขม หัวหรือหนาขาว ลวดลายจะ
ประกอบดวยสีดํา สีเนื้อ และสีขาวเทานัน้
(2)

ลายหินออนสี สีบริเวณหนาและคางยังคงลักษณะเปนสีขาว หรือสีเนื้อ แตลําตัวและครีบ
อาจปรากฏสีผสมของสีแดง เขียว น้ําเงิน และเทา ลําตัวของปลากัดลาย หินออนสีอาจประกอบดวย
สีเหลานี้ในลวดลาย แตจะตองมีสีเนื้ออยู
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วิธีการเพาะพันธุ
นําขวดปลาเพศผูและเพศเมียที่มคี วามสมบูรณทางเพศเต็มที่มาวางติดกัน ซึ่งวิธีนี้
เรียกวา “เทียบคู” ซึ่งควรจะเปนบริเวณที่ปราศจากสิ่งรบกวน จะทําใหปลาตกใจ ใชเวลาเทียบคู
ประมาณ 3-10 วัน
2. จากนั้นนําปลาเพศผูและเพศเมีย ใสลงในภาชนะที่เตรียมไวสําหรับผสมพันธุ เชน ขัน
พลาสติก โหลแกว กาละมัง ตูกระจกหรืออางดิน แลวใสพันธุไมน้ําที่แชดา งทับทิมเรียบรอยแลว ซึ่ง
ชนิดพันธุไมน้ําที่นิยมใช ไดแกสาหรายพุงชะโด สาหรายหางกระรอก จอก ใบผักตบชวาเปนตน
3. เมื่อปลาสามารถปรับตัวใหชินกับสภาพในภาชนะ (ประมาณ 1-2 วัน) ปลาเพศผูจะเริ่ม
กอหวอดติดกับพันธุไม
4. หลังจากสรางหวอดเสร็จ ปลาเพศผูจะพองตัวกางครีบ ไลตอนตัวเมียใหไปอยูใตหวอด
่ ัวเมียลอยตัวขึ้นมาบริเวณผิวน้ํา ปลาตัวผูจะรัดตัวเมียบริเวณชองอวัยวะเพศ
5. ขณะทีต
6. จากนั้นไขก็จะหลุดออกมา พรอมกับเพศผูจะฉีดน้ําเชื้อเขาผสม และปลาเพศผูจะตามลง
ไปใชปากดูดไขอมไว วายน้ําขึ้นไปพนไขเขาไปไวในฟองอากาศจนกวาจะหมด
7. เมื่อสิ้นสุดการวางไขปลาเพศผูจะทําหนาที่ดแ
ู ลไขเพียงลําพัง และจะไลตอนปลาเพศเมีย
ไปอยูที่มุมภาชนะ
8. หลังจากนั้นรีบนําปลาเพศเมียออกจากภาชนะเพื่อปองกันไมใหปลาเพศเมียกินไข
9. ปลอยใหปลาเพศผูดูแลไข 2 วัน จึงแยกเพศผูออก
1.

การอนุบาลลูกปลา
ไขปลากัดจะฟกเปนตัวหลังจากไดรับการผสมน้ําเชื้อ
ประมาณ 36 ชั่วโมง โดยในชวงแรก จะมีถุงอาหาร (Yolk sac)
ติดตัวมาดวย ดังนั้นชวง 3-4 วันแรก จึงยังไมตองใหอาหาร
เปนเวลา 3—5 วัน แลวจึงเปลี่ยนเปนตัวออนของไรแดง
(Moina) ตอมาจึงเปลี่ยนเปนไรแดงเต็มวัย เลี้ยงตอไป
จนกระทั่งปลาสามารถกินลูกน้ําได และผูเลี้ยงสามารถแยก
เพศปลากัดไดเมื่อปลามีอายุประมาณ 1 เดือนขึ้นไป
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โรคที่พบในปลากัด และการปองกันรักษา
ปลากัดที่เลี้ยงถูกวิธีมักไมคอยเปนโรค แตถาสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ไมเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของมัน ( อุณหภูมิลดต่าํ ลง น้ําสกปรก ) ปลากัดก็จะเปนโรคได โรคที่
มัก พบในปลากัด มีดังนี้
โรคจุดขาว ( White spot disease )
เกิดจากสัตวเซลลเดียวที่ชอื่ วา Ichthyophthirius multifilis นิยมเรียกทั่วไปวา " อิ๊ค " เปนสัตว
เซลลเดียวที่มขี นาดใหญที่สดุ พบวา ทําใหปลาเกิดโรคในปลา ตัวออนของ " อิ๊ค " จะฝงตัวเขาไป
อยูใตเยือ่ บุผิวบริเวณลําตัวและเหงือก ทําใหเห็นบริเวณนั้นเปนจุดขาว ๆ ขนาดประมาณ 0.5 -1.0
มม. เมื่ออิ๊คเจริญเต็มที่จะหลุดออกจากตัวปลา วายน้าํ เปนอิสระและจะสรางเกราะหุมตัว มีการแบง
เซลลขยายพันธุ รวดเร็วเปนตัวออนที่เรียกวา " โทไมท " ( Tomite ) ในเกราะหนึ่งจะมีโทไมทตงั้ แต
500 -2,000 ตัว เมื่อสภาพแวดลอมเหมาะสมเกราะจะแตกออก โทไมทก็จะวายน้ําไปเกาะที่ตัวปลา
ตอไป มักจะพบโรคจุดขาวระบาด ในชวงที่อุณหภูมิของน้ํามีการเปลี่ยนแปลงจากสูงเปนต่ําหรือต่ํา
เปนสูง การรักษาที่ไดผลดี คือ ใชฟอรมาลินเขมขน 25 - 30 สวนในลานสูง(ppm) ผสมกับมาลาไคท
กรีน 0.1 สวนในลานสวน แชติดตอกัน 3 - 5 วัน แลวจึงเปลี่ยนน้ํา
โรคสนิม ( Velvet disease )
เกิดจากสัตวเซลลเดียวชนิดแส ( Flagellum ) มีรูปกลมรี มีชื่อวา Oodinium sp. อาการของโรค
นี้คือ ตามผิวหนังปลาจะมีลักษณะคลายกํามะหยี่สีเหลืองปนน้ําตาล กระจายเปนหยอม ๆ
เนื่องจากมี Oodinium เกาะอยู พบปรสิตนี้ตามลําตัวและเหงือก การปองกัน และกําจัด ควรใชเกลือ
แกงเขมขน 1 % แชปลาไวนาน 24 ชั่วโมง และควรทําซ้ําทุก 2 วัน หลังจากเปลี่ยนน้าํ ทีใ่ ชเลี้ยงปลา
ออกหมดแลว
โรคที่เกิดจากปลิงใส
ปลิงใสที่พบมีอยู 2 ชนิด คือ Gryodactylus sp. และ Dactylogyrus sp. อาการของโรคทีพ่ บใน
ปลากัด คือ สวนหัวของปลาจะซีด สวนลําตัวของปลามีสีเขม และมีอาการของครีบกรอนรวมดวย
พบปรสิตนี้ตามลําตัวและเหงือก การปองกันและกําจัดควรใชฟอรมาลินเขมขน 30 - 50 สวนในลาน
สวน หรือ Dipterex เขนขน 25 สวนในลานสวน แชตลอดไป
โรคที่เกิดจากเชือ้ รา
โดยปกติแลวเชื้อราไมใชสาเหตุทแี่ ทจริงของโรค มักจะพบหลังจาก ปลาบอบช้ําเนื่องจาก
การจับ เชื้อราที่มักพบเสมอคือ Ssprolegnia sp. อาการของโรคจากเชื้อรา คือ จะเห็นเปนปุยขาว
คลายสําลีบริเวณที่เปนโรค สําหรับการรักษาใชมาลาไคทกรีน เขมขน 0.1 - 0.25 สวนในลานสวน
รวมกับฟอรมาลินเขมขน 25 สวนในลานสวน แชติดตอกัน 3 วัน
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โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย
อาการที่ปรากฏคือ มีอาการทองบวม และมีของเหลวในชองทองมาก การรักษา ใชแชในยา
ปฏิชีวนะ เชน ออกซิเทตราไซคลิน หรือ คลอแรมฟนคิ อลที่มีความเขมขน 10 - 20 สวนในลานสวน
โดยแชตดิ ตอกัน 3 - 5 วัน และตองเปลี่ยนน้ําใหมทุกวัน แลวเติมยาใหมีความเขมขนเทาเดิมทุกครั้ง
หรือใชเกลือแกงเขมขน 0.5 %

วิธีการแปลงเพศปลากัด
ปลากัด" ปจจุบันไดรับความนิยมเลี้ยงกันอยางแพรหลายในตางประเทศ เนื่องจากเพศผู
นั้นจะมีสีสันสดใสสวยงาม รวมทั้งยังมีครีบหูยาวและใหญกวาเพศเมีย จากลักษณะนี้จึงมีการใช
ตอสูกันเพื่อเปนเกมกีฬาและการพนัน จึงทําใหเพศผูเปนที่นิยมในการเลี้ยงมากกวา
"

แตจากการศึกษาพบวาอัตราสวนเพศผูและเพศเมียที่
ไดจากการเพาะพันธุเปน 1 ตอ 1 ดังนั้น ผูเลี้ยงปลาชนิดนี้เพื่อ
การจําหนาย จึงตองศึกษาเทคนิคในการเพาะพันธุที่เหมาะสม
และลดตนทุน เพื่อใหไดเพศที่ตรงกับความตองการของตลาด
การใชฮอรโมนในการแปลงเพศปลาหรือในการผลิต
ปลาเพศใดเพศหนึ่ง กําลังไดรับความสนใจอยางมาก แต
วิธีการนี้ก็ยังมีขอจํากัดการอยูมากทั้งในดานราคาและวิธีใช
เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญมีพื้นความรูทางดานการใช
ฮอรโมนนอยอยู
ดังนั้น อาจได "ปลากัด" ที่ไมตรงกับ
ความตองการ ตองสั่งซื้อฮอรโมนมาจากตางประเทศ ทําใหเกิด
การเสียดุลการคา
คณะวิทยาศาสตรการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตรัง โดย "อุไรวรรณ วัฒนกุล"
จึงทํา "โครงการศึกษาสารสกัดจากใบมังคุดตอการเปลี่ยนลักษณะเพศในปลากัด" ขึ้น และไดผล
ออกมานาสนใจยิ่ง
การวิจยั ในครัง้ นี้ไดมีการนํา "ใบมังคุด" ทั้งสดและแหง มาทําการทดลองในแตละความ
เขมขนวามีผลตอการเปลี่ยนลักษณะเพศหรือสัดสวนเพศมากนอยแคไหน โดยนํามาสกัดเปนน้ําชา
เพื่อเลี้ยง "ปลากัด" ตั้งแตแรกเกิดจนสามารถแยกเพศได เพื่อเปนแนวทางในการนําฮอรโมนจาก
ธรรมชาติมาใชทดแทน หากไดผลก็จะเปนประโยชนในการนํามาเปลี่ยนเพศปลาหรือทําหมันปลา
เพื่อลดกิจกรรมการสืบพันธุและสงผลตอการเพิ่มอัตราเจริญเติบโต
ตลอดจนสามารถนําไปใช
สงเสริมอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามได
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สําหรับวิธีการศึกษานั้นแบงออกเปน 3 ขั้นตอน
ไดแก การเตรียมสารสกัดจาก "ใบมังคุดแหง" ดวยการ
ทดลองเลี้ยงปลาพอแมพันธุที่มีความสมบูรณเพศและ
พรอมที่จะผสมพันธุ ในอัตราสวนน้ําเปลาตอน้ําสกัดจาก
"ใบมังคุด" เทากับ 1 ตอ 1 จนเมื่อลูกปลามีอายุได 3-4 วัน
จึงใหไขแดงตมสุกเปนอาหารวันละ 1 ครั้ง เปนเวลา 3-5
วัน หลังจากนั้นเปลี่ยนเปนใหไรแดงและลูกน้ําจนกระทั่ง
ปลาโต
รวมทั้งการเก็บขอมูลและเปรียบเทียบความ
แตกตางของอัตราสวนเพศ ดวยวิธี "Chi-Square test"
ทั้งนี้ เมื่อเลี้ยง "ปลากัด" ดวยน้ําหมักจาก "ใบมังคุดสด" ที่ระดับความเขมขนตางๆ กัน
เปนเวลา 30 วัน พบวา สารสกัดทีร่ ะดับความเขมขน 25 กรัม มีผลตอการเปลี่ยนลักษณะเพศปลา
มากที่สุด นั่นคือ เพศผู คิดเปน 76.79% ในขณะที่เพศเมีย คิดเปน 23.21% เทานั้น สวนสารสกัดที่
ระดับความเขมขน 70 กรัม จะมีผลตอการเปลี่ยนลักษณะปลาเปนเพศเมีย คิดเปน 76.81% ในขณะ
ที่เพศผู คิดเปน 23.19% เทานั้น สําหรับสารสกัดทีร่ ะดับความเขมขน 50 กรัม ไมมีความแตกตาง
ระหวางสัดสวนเพศ แตถาใชสารสกัดทีร่ ะดับความเขมขน 100 กรัม ก็จะทําให "ปลากัด" ไม
สามารถทนไดและเสียชีวิตไปทั้งหมด
อยางไรก็ตาม เมื่อเลี้ยงปลาดวยน้ําหมักจาก "ใบมังคุดแหง" กลับไมพบวามีผลตออัตรา
การเปลี่ยนเพศและสัดสวนเพศใหเปนเพศผู ไมวาจะมีสารสกัดที่ระดับความเขมขน 0 กรัม 25 กรัม
50 กรัม 70 กรัม หรือ 100 กรัม โดยเฉพาะปลาที่เลี้ยงดวยสารทีร
่ ะดับความเขมขน 25 กรัมนั้น
พบวา การเปลี่ยนเพศมีความแตกตางกันนอยมากคือ เพศผู 42.08% และเพศเมีย 57.92% ดังนั้น
ปลาที่เลี้ยงดวยสารสกัด "ใบมังคุดแหง" ทุกชุดการทดลองจะมีอัตราสวนเพศเมียสูงกวาเพศผู และ
ไมสามารถแปลงใหเปนเพศผูได
โดย "อุไรวรรณ วัฒนกุล" มีขอเสนอแนะอันสืบเนื่องมาจากงานวิจยั วา ควรจะมีการทดลอง
ระดับความเขมขนของสารสกัดไมใหเกิน 25 กรัม เพื่อหาระดับความเขมขนที่เหมาะสมตอการ
เปลี่ยนเพศ รวมทั้งควรทําการศึกษาการใช "ใบมังคุด" ในการแปลงเพศปลาเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ที่
ตองการเพศเมียเปนหลัก และควรจะมีการศึกษาทดลองหมัก "ปลากัด" ตั้งแตยังเปนพอแมพันธุ
เพื่อดูถึงประสิทธิภาพในการทีจ่ ะเปลี่ยนเพศ
ผลของโครงการในครั้งนี้สรุปไดชัดเจนวา สารสกัด "ใบมังคุดสด" ที่ระดับความเขมขน 25
กรัมนั้น มีผลตอการเปลี่ยนลักษณะ "ปลากัด" ใหเปนเพศผูมากทีส่ ุด ถือเปนขาวดีสําหรับทั้งผูขาย
และผูเลี้ยงทีจ่ ะมีการพัฒนาสายพันธุใหสวยงามและตรงกับความตองการ
แมจะเปนการใช
เทคโนโลยีเขามาเพื่อเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ ที่อาจจะดูแปลกๆ กันไปบางก็ตามที
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เทคนิคการฝกหัดปลากัดเพื่อการแขงขันหรือปลาเกง
สําหรับปลากัดที่ดแี ละพรอมลงสนามจะตองไดรับการฝกให
กัดเกง ดวยการฝกตัง้ แตในบอเลี้ยงแลวทําการคัดเลือกปลาที่กัดเกง
ออกมแลวนําไปกัดกัดปลากัดในครอกอืน่ ๆ จนกระทั่งไดปลาที่กดั
เกงตามความตองการ
เดิมทีนั้นกอนที่จะนําปลากัดออกกัดใน
สนามแขงตางๆคนเกาแกมกั จะมีคาถาสําหรับเปาเสกกํากับการกัด
ปลาในแตละครั้งซึ่งคาถาสําหรับการกัดปลาในแตละครั้งก็คือ
นะกัดตัง
กะขะชนะ
ตังขามีกําลังดังพระยาปลาใน
มหาสมุทรสุกโุ ย เกล็ดแกวมณีหุมหอตัวขาดังเกาะเพชรพุตากะเก
เขี้ยวแกวทั้งสีด่ ุจตรีเพชรหนุมาน มะอะอุ ปลาใดมารอนราน วินาศ
สันติ
สําหรับปลาที่จะเลี้ยงเพื่อการแขงขันหรือการกัดนั้นพออายุครบ 6-8 เดือน ใหเอาปลา
ขึ้นมาจากอางมาใสขวด เพื่อดูวาปลาตัวไหนสมบูรณและลักษณะดีกใ็ หคัดไวลงอางหมักที่ใชใบตอง
แหงของกลวยน้ําวาหรือใบหูกวางแชอา งหมักทิง้ ไว 10-15 วัน จึงนําเอาปลาขึ้นมา หากเปนปลาที่
อวนเกินไปในระหวางหมักก็ควรใหอดอาหารบาง โดยใหอาหารวันเวนวัน เมื่อครบกําหนตามที่
หมักไวจะไดปลาที่มรี ูปรางสวยเกล็ดแนน ผิวเปนมันเรียบ ตอจากนั้นใหนาํ ปลามาใสในขวดและ
เริ่มฝกได
ในการฝกปลาจะมีชื่อเรียกวา”ลูกไล” ใหหาขวดหลน้าํ กลั่นมาตัดปากออก เพื่อความ
สะดวกเวลาตักปลาแลวใหเอาปลาตัวเมียเล็กๆขนาดอายุได 3-4 เดือนประมาณ 5-6 ตัว ใสลงใน
โหลพอเชาประมาณ 6-7 โมง ก็เปนปลาทีเ่ ลี้ยงใหพองใสกันประมาณ 1 นาที เมื่อเห็นวาดุดีแลวก็ตัก
ใสโหลลูกใหมปลาก็จะไลกดั ลูกไลไปรอบๆ ใหมันไลอยูประมาณ 30 นาที ก็ใหตักปลาตัวผูขนึ้ การ
ทําเชนนี้จะทําใหปลาวายน้ําแข็งแรงไมตก
โดยเอาปลากัดตัวเมียที่มีขนาดใหญ
นอกจากการฝกลูกไลแลวก็ตอ งฝก”พานตัวเมีย”
หนอยนึงลงหมักประมาณ 4-5 วันเพื่อใหปลาดุแลวนํามาใสโหลจากนั้นใหเอาปลากัดตัวผูท ี่เลี้ยงใส
ลงไปทั้งปลาตัวผูและปลาตัวเมียจะพองเขาหากัน คลายจะกัดกันมีการวิ่งลอไปมา การพานตัวเมีย
นี้จะใชเวลาประมาณ 3-5นาทีก็พอ และเวลาพานตัวเมียนั้นตองคอยดูตลอดเวลา อยาใหปลาตัวผู
กัดปลาตัวเมียได เพราะไมเชนนั้นปลาตัวเมียจะกลัว ไมพองเขาหาตัวผูหรือลูกไลลอกับปลาตัวผู
การพานก็จะไมมีประโยชน การพานนีค้ วรทําในชางบาย พอพานเสร็จแลวก็ใหตกั เอาออกมาใสขวด
โหลพักไวสักครูห นึ่งจึงใหอาหารพอถึง6 โมงเย็นก็เอาลงอางนอนซึ่งเปนอางที่มลี ักษณะเดียวกันกับ
อางรัดตั้งไวในที่สงบ ไมใหสะเทือนทําเชนนี้ติดตอกันประมาณ 10-12 วัน ปลาที่เลี้ยงไวก็จะสมบูรณ
กัดไมแพคตู อสู ซึ่งเซียนปลากัดมักกลาวกันวา”น้ําเลี้ยงดี” เชนเดียวกับไกชน ปลากัดพวกนี้แมวาจะ
มีความดุจริง
แตถาถูกชอนใสขวดใหมหรือถูกแสงสวางอยางกะทันหันมันจะตื่นตกใจไดงายๆ

ปลากัด

20

เหมือนกันดังนั้นก็ตองมีการฝกโดยหมั่นเปลี่ยนขวดบอยๆไมใหซา้ํ ลักษณะแบบเดียวกันเปนการฝก
ใหปลาเคยชินกับสถานที่ใหมๆ ไมจําเจ เมื่อถึงเวลานําไปกัดจริง มันก็จะไมเกิดอาการตื่นเวที การ
ฝกแบบนี้เรียกวา”ปลอบ” เทคนิคการนําปลากัดเขาแขงขัน วากันวาปลากัดที่เหมาะแกการนําเขา
แขงขันหรือเพื่อการกัดนั้นจะตองเปนปลาที่มีอายประมาณ1 ปเต็ม เพราะปลากัดอายุ1เต็มจะเปน
ปลาที่สมบูรณแข็งแรง และแกรงพอทีจ่ ะเปนปลานักสูไดอยางเต็มความสามารถ แตความเปนปลา
กัดเกงใชวา จะอยูที่อายุหรือขนาดของปลาก็หาไม ยอมขึ้นอยูกับการฝกหัดปลาดวย รมถึงการหมัก
ปลากัดใหไความแกรง เกล็ดหนาและปากคมแข็งแรง ซึ่งหลักการเหลานี้บรรดาเซียนปลากัดแตละ
คนจะมีเทคนิคการทําใหปลาเกงแตกตางกันดังจะเห็นไดจาก ปายหนารานตามตลาดซันเดยวา เปน
ปลากัดเกงจากฉะเชิงเทราบาง ราชบุรีบาง เพชรบุรีบาง นครปฐมบางหรือไมก็เปนปลากัดเกงจาก
ภาคใต
สวนการเทียบคูปลาเพื่อการกัดกันนั้น จะอาศัยการวางขวดที่มีปลาพรอมจะลงสูสนามกัด
อยูในขวด โดยการวางขวดใกลๆกัดเพื่อจะไดสังเกตดูขนาดของตัวปลาวามีความเหมาะสมทีจ่ ะกัด
กันหรือไม เมื่อตางฝายตางก็ดูวาปลาของตนมีขนาดใกลเคียงกันหรือไมบางครั้งก็อาศัยความพอใจ
และการตกลงกันของทั้งสองฝายดวย โดยไมจําเปนวาปลาจะมีขนาดเทาหรือใกลเคียงกันเพียงอยาง
เดียวหลังจากที่ตางฝายตางเทียบปลากันแลวตกลงที่จะปลอยปลากัด พวกเขาทั้งสองฝายก็จะเทน้ํา
ออกจากขวดโหลทีต่ นใสปลามาลงนาชนะที่เตรียมไวเหลือน้ําในขวดโหลพียงเล็กนอย จากนั้นจึงเท
ปลารวมกันเพื่อการแขงขันกันตอไป
อนึ่งในการทีบ่ รรดาเซียนปลากัดทั้งหลายจะทําการคัดเลือกปลาของตนเองมาเพื่อการ
แขงขันกันนี้กต็ องอาศัยมือน้ําเลี้ยงดังกลาวโดยการคัดเลือกปลาที่มลี ักษณะเดนในการกัดเปนปลา
กัดแมน กัดรุนแรง กัดเฉพาะที่สาํ คัญเชนบริเวณหู
บริเวณกระเพาะ และบริเวณหางหรือตามครีบตางๆ
ของลําตัวปลา วากันวาปลากัดเกงในแตละครอกจะมี
ความเกงเหมือนกันแทบทุกตัว คือหากเปนประหลาดีก็
จะดีทั้งครอก
ตรงกันขามหากเสียก็จะเสียทั้งครอก
เชนกัน
“ถาขี้แพก็แพเหมือนกันทั้งครอกชนะก็ชนะ
เหมือนกันทั้งครอก”
ขอสําคัญเมื่อปลากัดที่กดั แขงขันกันชนะแลวจะ
ไมสามารถนําปลานั้นมากัดไดอีกเปนครั้งที่สอง
เนื่องจากวาปลาจะบอบช้ําเกินไป ควรนําไปเลี้ยงเปน
พอพันธุเทานั้นและควรดูแลเอาใจใสเปนอยางดีในการ
พักฟนปลา
เมื่อปลาพักฟนดีแลวจึงนําไปผสมพันธุ
ตอไป ฉะนั้นเมื่อปลากัดผานการฝกฝนที่ดแี ลวยอมไดเปรียบใน การกัดกันเพื่อการแขงขันทุกครั้ง
แตทั้งนี้ยอมขึน้ อยูกับสายพันธุของปลาในแตละแหลงดวยวามีความทนทานหนังเหนียวหรือกัดเกง
ดีหรือไม อยางเชนปลากัดที่ขึ้นชื่อคือปลากัดแดริ้ว ปลากัดเพชรบุรี และปลากัดมาเลเซียเปนตน.

