Aquarist Knowledge

พื้นฐานการเรียกชื่อ
ปลาหางนกยูง
เรื่อง นันทวัฒน์ โชติสุวรรณ
ภาพ นันทวัฒน์ โชติสุวรรณ ,Big Blue Guppy

เชื่อว่าร้อยละ 90 ของคนเลี้ยงปลาหางนกยูงซึ่งส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มที่เลี้ยง
หางนกยูงในบ่อบัวหน้าบ้านแทบจะไม่รู้จักชื่อของปลาหางนกยูงที่ตัวเองเลี้ยงเอาไว้
มาเป็นเวลานานเลยด้วยซ้ำ� ส่วนอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของนักเลี้ยงกลุ่มที่เลี้ยงจริงจัง
(Serious Hobby) ส่วนใหญ่ก็รู้จักและคุ้นหูกันเฉพาะสายพันธุ์ดังๆ ที่นิยมกันไม่กี่
สายพันธุ์เช่น ฟูลเรด, บลูกราส, ทักซิโด้, คอบบร้า, โมเสค เท่านั้น ซึ่งในความ
เป็นจริงมีผู้เลี้ยงน้อยคนมากๆ ที่จะรู้จักชื่อปลาหางนกยูงแทบทุกชนิดอย่างแท้จริง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปรกติ เพราะเจ้าปลาหางนกยูงตัวเล็กๆ พวกนี้ เป็นปลาที่มี
ความหลากหลายทางสายพันธุ์มากมายเหลือเกิน จุดเริ่มต้นจากปลาตัวเล็กๆ ชนิด
เดียวในธรรมชาติที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Poecilia reticulate เริ่มต้นจากปลาที่ไม่มี
สีสันไม่ได้มีความสวยงามอะไรมากมาย ประโยชน์สำ�หรับมนุษย์ของปลาหางนกยูง
เริ่มแรกมีฐานะเป็นเพียงแค่ปลากินยุงมาตั้งแต่โบราณ แต่ยามเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป
นับสิบ นับร้อยปี ปลาในที่เลี้ยงย่อมเกิดการกลายพันธุ์ และเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
หน้าตาทั้งอย่างที่ตั้งใจ (การพัฒนาสายพันธุ์) และไม่ตั้งใจ จนก่อให้เกิดความหลาก
หลายของสายพันธุ์เพิ่มขึ้นอีกมากมาย นับร้อยนับพันรูปแบบดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุด
และนิยมที่สุดในการระบุชื่อปลาหางนกยูงชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งไม่ได้มีลักษณะเฉพาะ
ตัวชัดเจนตลอดตัว คือการตั้งชื่อตามลักษณะที่ปรากฏบนตัวปลาโดยไล่เรียงตั้งแต่
หัวจรดหางไปเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพคร่าวๆ จะขอยกตัวอย่างต่อไปนี้ให้เห็นก่อน
เป็นอันดับแรก
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ลักษณะของลำ�ตัว

Tail Color : Red

ลักษณะของลำ�ตัวปลาหางนกยูงมีค่อน
ข้างหลากหลายซึ่งจะขอยกตัวอย่างที่พบ
ได้บ่อยๆ และเป็นที่นิยมดังนี้

Head : Platinum

แบบปกติ ไม่มีลักษณะพิเศษอะไร

หากส่วนลำ�ตัวปลาเป็นเช่นนี้ ก็ให้ข้าม
ไปเลย

Pattern : Mosaic

Body :Tuxedo

Tuxedo

Half Tuxedo

ชื่อปลาตัวนี้คือ Platinum Tuxedo Red Mosic
จากตัวอย่างแรกเป็นการแสดงให้เห็นคร่าวๆ ถึงลักษณะการเรียกชื่อตามลำ�ดับไปตั้งแต่หัวจรดหาง เมื่อเห็นภาพกันแล้วก็ขอ
อธิบายลักษณะต่างๆ ของปลาหางนกยูงไล่ไปที่ละส่วนดังนี้
ลักษณะของส่วนหัว โดยทั่วไปลักษณะส่วนหัวของปลาหางนกยูง มีไม่หลากหลายรูปแบบนัก ที่พบบ่อยที่สุดและเป็นที่รู้จัก
กันเป็นอย่างดีมีดังนี้ แบบปรกติไม่ปรากฏลักษณะพิเศษอะไร หากส่วนหัวปลาเป็นเช่นนี้ก็ให้ข้ามไปเรียกลักษณะของลำ�ตัวเลย
Platinum คือส่วนหัวมีลักษณะเป็น
เคลือบเงาสีเงินแวววาวคล้ายแพลทตินั่ม
มักจะเคลือบตั้งแต่บริเวณหัวไปถึงประมาณกึ่งกลางลำ�ตัว มักพบลักษณะนี้ใน
ปลาหางนกยูงจำ�นวนเสียเป็นส่วนใหญ่
เนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงในบ่อ มองจาก
Top View ผู้เพาะพันธุ์จึงเน้นพัฒนาปลา
ให้มีลักษณะเคลือบบนส่วนหัวเพื่อให้ปลา
Platinum
Platinum ในปลาตาแดง
ดูสวยงามเมื่อมองจากด้านบน

Metal คือลักษณะของส่วนหัวเคลือบ
เป็นสีน้ำ�เงินเข้มแวววาวมาจนถึงกึ่งกลาง
ลำ�ตัวโดยลักษณะนี้มักจะปรากฎให้เห็น
ในกลุ่มปลาลายเป็นหลัก
Lazuli คือลักษณะของการเคลือบ
สีฟ้าตั้งแต่บริเวณแก้มของปลา ซึ่งการ
เคลืออาจจะเคลือบไปข้างหลังตัวส่วนหัว
ด้วยแต่จะไม่เคลือบเกินครึ่งลำ�ตัว
Red Head ลักษณะของส่วนหัว
ปลา
มีสีแดงเคลือบไม่เกินแก้มปลา แยกส่วน
กับสีพื้นของลำ�ตัวชัดเจน เป็นลักษณะ
ส่วนหัวที่เพิ่งมีการพัฒนาออกมาได้ไม่
นาน ปรากฏชัดเจนครั้งแรกใน Koi Guppy
และเชื่อว่าในอนาคตน่าจะมีการพัฒนา
ลักษณะหัวแดงนี้ไปอยู่ในปลาชนิดอื่นๆ
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Snakeskin (Cobra)

Japan Blue

Metal

Red Head

ดำ�หรือสีอื่นๆ ตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของลำ�ตัว
ไปจนถึงโคนหาง ถือเป็นลักษณะหลัก
อย่างหนึ่งของสายพันธุ์ปลาหางนกยูง
Half Tuxedo คือลักษณะที่ลำ�ตัวมี
สีดำ�หรือสีอื่นๆ แต่พาดเป็นแนวขนานกับ
ลำ�ตัว
Snakeskin คือลักษณะลำ�ตัวเป็น
ลาย
คล้ายลายงู ปัจจุบันมีการแยกย่อยปลาที่
ลำ�ตัวมีลายออกมาเป็น 2 ประเภท เนื่อง
จากมีการพัฒนาปลาที่มีลายละเอียด
มากๆ ขึ้นมา โดยปลาที่มีลายละเอียด
ตลอดลำ�ตัวรวมไปถึงใบหางจะเรียกว่า
Lace ส่วนปลาที่ลายหางไม่ละเอียดจะ
เรียกว่า cobra
Japan blue หรือ Aquamarine
คือ ลักษณะสีฟ้าที่เคลือบ อยู่บนตัวปลา
ตั้งแต่ช่วงกลางลำ�ตัว ไปถึงโคนหาง

Santa Maria คือลักษณะของปลาที่

Japan blue ในปลาตาแดง ส่วนลำ�ตัวปลาตลอดลำ�ตัว ยกเว้นส่วน

Metal ในปลาตาแดง

Galaxy/Medusa
Lazuli

Snakeskin (Lace)

Tuxedo คือลักษณะของลำ�ตัวที่มีสี

Santamaria

ท้องจะเป็นสีดำ�,น้ำ�เงินเข้มหรือสีแดง
ทอดยาวไป
Galaxy/Medusa เป็นลักษณะเฉพาะ
ที่ลายบนลำ�ตัวมีลักษณะคล้ายๆ กับ Metal
ผสมกับ Snakeskin ไม่มีรูปแบบลวดลาย
ชัดเจน ในอดีตสำ�หรับปลาที่มีหางไม่
เต็ม เช่นหางกรรไกร หางเว้า จะ
เรียกว่า
Medusa แต่ปลาที่มีใบหางเต็มจะเรียก
ว่า Medusa แต่ปัจจุบันมีการเรียกรวม
กัน
โดยใช้คำ�ว่า Galaxy Medusa ต่อกัน
อย่างแพร่หลายโดยไม่แยกลักษณะหาง
เหมือนเช่นเดิม
AQUARIST LIFE
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ลักษณะของส่วนหาง
ขึ้นชื่อว่าปลาหางนกยูงต้องบอกว่าส่วน
หางคือลักษณะที่หลากหลายมากที่สุด
ของปลากลุ่มนี้ เพราะนอกจากสีและลาย
ของหางแล้ว ลักษณะของหางก็ยังแตก
ต่างยิบย่อยออกไปอีกมากมายหลายสิบ
ลักษณะ ดังนั้นจะขออธิบายแยกออก
เป็น 2 ส่วน คือ รูปทรงของหาง จะ
ขอพูด
ถึงเฉพาะลักษณะที่นิยมในประเทศไทย
ในปัจจุบัน มีดังนี้

Delta Tail คือลักษณะของปลาหาง

Delta Tail

Fan Tail

ลักษณะของสี และ
ลวดลายที่หาง
1. ปลาหางสีพื้น คือปลาที่ใบหางไม่
มีลาย การเรียกให้เรียกชื่อหางตามสี
ของใบหางได้เลย

Solid Color
Half-Moon

2. American คือลักษณะปลาหาง
สีพื้นที่มีการเคลือบสีที่ข้อหางเป็นมุม 45
องศา แทยงลงมาจากด้านล่างลำ�ตัว

American

Spear Tail

3. โมเสค ลักษณะลวดลายบนหาง
เป็นแต้มใหญ่ติดต่อกันคล้ายลายกระเบื้อง
โมเสค

ใหญ่ทรงหางทำ�มุมเป็นสามเหลี่ยม เป็น
ลักษณะของหางที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน
สำ � หรั บ ผู้ เ ลี้ ย งทางเอเชี ย รวมไปถึ ง ใน
ประเทศไทย

4. กราส ใบหางมีจุดเล็กๆ กระจายทั่ว
ใบหางคล้ายดอกหญ้า

Fan Tail คือลักษณะของปลาหาง

ใหญ่คล้ายพัด ขอบหางโค้งมน ไม่มีมุม
แบบหางเดลตา

Mosaic

Half-Moon คือลักษณะของปลาหาง

5. คอบบร้า ลายหางละเอียดต่อกัน
การเรียกต้องระบุสีของใบหางไปพร้อม
กันด้วย ปลาที่หางเป็นลักษณะนี้ลำ�ตัว
มักมีลาย Cobra เช่นกัน

Mosaic

ใหญ่ เป็นทรงพระจันทร์ครึ่งดวง

Spear Tail คือลักษณะปลาหางเล็ก Scissor Tail/Double Sword

6. Lace ลายหางเป็นจุดละเอียด
กระจายทั่วทั้งหางต่อกันคล้ายลายฉลุ
การ
เรียกต้องระบุสีของใบหางไปพร้อมกัน
ด้วย ปลาที่มีหางลักษณะนี้มักมีลวดลาย
บนลำ�ตัวที่ละเอียดตลอดลำ�ตัวเช่นกัน

Round Tail

ปลายหางตรงกลางแหลมคล้ายปลายหอก

Scissor Tail / Double
Sword ลักษณะปลาที่มีปลายหางบน

ล่างยาว ตรงกลางเว้า

Round Tail ลักษณะของปลาหาง

เล็ก ทรงหางกลมมน

Umbrella/Merah ลักษณปลาที่หาง Umbrella/Merah

Mosaic

Grass

Cobra

Lace

Wild Tail

มีแต่ก้าน ไม่มีเนื้อแผ่นหาง

Wild Tail ลักษณะของปลาหางเล็ก

ใส่ไม่มีสี ไม่มีลาย
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ลักษณะพิเศษอื่นๆ
1. Albino คือลักษณะของปลาเผือก
แท้ตาสีแดง หลายที่นิยมใช้คำ�ว่า RREA
(Real Red Eye) เมื่อเรียกชื่อจะใช้ขึ้น
ก่อนเสมอ
2. Ruby Eye คือลักษณะของปลา
ที่เป็น Lutino (เผือกไม้แท้) สีของตา
ปลาบางมุมจะมองเป็นสีแดงบางมุมจะ
มองเป็นตาสีดำ� เมื่อเรียกชื่อจะใช้ขึ้น
ก่อนเสมอ

Albino

Ruby Eye

3. Big Ears ลักษณะของครีบหูที่
ใหญ่ลักษณะคล้ายหูช้าง
4. Ribbon Fin คือลักษณะของปลา
ที่มีครีบ ยาวกว่าปลาปกติ ในปลาตัวผู้ Big Ears
อวัยวะสืบพันธุ์ (Gonopodium) ก็จะยื่น
ยาวด้วยเช่นกัน เมื่อนำ�มาใช้ในการเรียก
ชื่อจะใช้ลงท้ายเสมอ

Ribbon Fin Male

5. Swallow คือปลาที่หางและครีบ
มีลักษณะแตกเป็นเส้น หรือขยายออก
เป็นแพ เมื่อนำ�มาใช้ในการเรียกชื่อจะใช้
ลงท้ายเสมอ
6. See Through คือปลาที่ตลอด
ทั้งลำ�ตัวใสไม่มีเม็ดสี มองทะลุจะเห็น See Through
อวัยวะภายในได้อย่างชัดเจน เมื่อนำ�มาใช้
จะเรียกก่อนเสมอ ยกเว้นในกรณีที่เป็น
ปลาตาแดงจะต้องเรียกต่อท้ายจากคำ�ว่า

Ribbon Fin Female

Albino

เมื่อทำ�ความรู้จักกับลักษณะต่างๆ ของ
ปลาหางนกยูงแบบแยกเป็นส่วนๆ กันไป
เรียบร้อยแล้วต่อไปคือการนำ�ลักษณะแต่
ละส่วนมาประติดประต่อ เป็นชื่อของปลา
แต่ละตัว สำ�หรับตัวอย่างการเรียกชื่อด้วย
วิธีการนี้ โปรดติดตามต่อในฉบับต่อไป
นะครับ......
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Guppy
Thailand, Big Blue Guppy, Pin Guppy
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