


ประวัตคิร่าวๆ

ปลาคาร์ฟ จดัอยูใ่นประเภทปลาน ้าจืดกลุ่มปลาตะเพียน (Carp) ชาวญ่ีปุ่นเรียกกนัวา่ โค่ย (Koi) นิชิกิกอย (Nichikigoi) มีตน้ก าเนิดมาจากปลาไน
ธรรมดา ซ่ึงพบในแหล่งน ้าจืดต่างๆ ทัว่โลก ส าหรับถ่ินก าเนิดท่ีแทจ้ริงกคื็อ ประเทศอิหร่านในปัจจุบนั แต่ชาวจีนเป็นกลุ่มแรกท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปลาไนมานาน
กวา่ 2,000 ปีแลว้

ส่วนประเทศญ่ีปุ่นไดศึ้กษาเก่ียวกบัปลาคาร์พ เม่ือประมาณ 200 ปี หลงัคริสตศ์ตวรรษ โดยกล่าวถึงปลาชนิดน้ีวา่มีสีแดง สีขาว และสีน ้าเงิน ซ่ึงชาว
ญ่ีปุ่นนิยมเล้ียงไวดู้เล่น และไดพ้ฒันาสายพนัธุ์ดั้งเดิมของปลาไน ใหเ้ป็นปลาสวยงาม มีสีสันและรูปร่างท่ีสวยงามข้ึนมาเป็นระยะเวลานาน โดยเรียกวา่ ปลา
คาร์ฟ หรือ แฟนซีคาร์ฟ โดยมีแหล่งหรือศูนยก์ลางการเพาะเล้ียงปลาแฟนซีคาร์ฟ บริเวณเขาแถบเมืองโอจิยะ จงัหวดันิอิกาตะ และเมืองฮิโรชิมา

ส าหรับประเทศไทยไดเ้ร่ิมน าเขา้ปลาคาร์ฟเม่ือปี พ.ศ.2493 โดยการน ามาจากประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีการซ้ือขายในราคาท่ีค่อนขา้งสูง ในปี พ.ศ.2498 พระ
เจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ภาณุพนัธุ์ยคุล ทรง สั่งปลาชนิดน้ีมาจากประเทศญ่ีปุ่น เพื่อน ามาเล้ียงเป็นพ่อแม่พนัธ์ุและตั้งช่ือปลาแฟนซีคาร์ฟน้ีวา่ ปลาอมรินทร์ 
หรือบางทีกเ็รียกวา่ ปลาไนทรงเคร่ือง ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเรียกกนัวา่ นิชิกิกอย (Nichikigoi)



1. โคฮากุ (Kohoku) เป็นปลาท่ีมีลายขาวและแดง เป็นสายพนัธุ์ท่ีนิยมเลีย้งกนัมากท่ีสดุ 
ลกัษณะท่ีดีสีแดงจะต้องคมชดัสม ่าเสมอ และสีขาวไม่ควรมีต าหนิใดๆ

ที่มา : https://th-th.facebook.com/Koi Zanmai



2.ไทโช ซันเก้ (Taisho Sanke) ประกอบ ด้วย 3 สีด้วยกัน คือ ขาว แดง และด า
สีด าบนตัวปลานัน้ควรด าสนิท และดวงใหญ่ ไม่ควรมีสีด าบนส่วนหวั รวมทัง้ไม่มีสี
แดงบนครีบและหาง

ที่มา : www.thaicarp.comที่มา : Beautysmile-Koi - blogger



3. โชวา ซันโชกุ (Showa Sanshoku) เป็น แฟนซี คาร์พสามสี เช่นเดียวกับ
ไทโช ซันเก้ ที่แตกต่างกันกคื็อ สีขาวและแดงจะรวมตัวอยู่บนพืน้สีด าขนาดใหญ่ และ
มีสีด าบริเวณเช่ือมต่อครีบ และล าตัวในลักษณะของตัว Y

ที่มา : https://th-th.facebook.com/Koi Zanmaiที่มา : en.isakoifarm.com ที่มา : narita-koi.com



4.อุจริิ โมโน (Utsuri Mono) เป็นแฟนซีคาร์พ ที่มีสีด าพาดผ่านบนพืน้สีอ่ืน โดย
สีด าที่ปรากฏจะเป็นรอยป้ืนยาวพาดบนตัวปลา

ที่มา : http://www.zna.jp/ที่มา : http://www.koi108.com



5. เบคโกะ (Bekko) เป็นแฟนซี คาร์พ ที่มีสองสี โดยมีลวดลายเป็นจุดด าแต้มอยู่
บนพืน้สีต่างๆ ในขนาดที่ไม่เล็ก หรือใหญ่เกนิไป

ที่มา : https://th-th.facebook.com/Niigata-Koi-Farm ที่มา : mrkoii.blogspot.comที่มา : mrkoii.blogspot.com



6. อาซาก ิ (Asagi ) เป็นสายพันธ์ุที่ถ่ายทอดมาจากปลาไนโดยตรง จะมีเกล็ดสีฟ้า
สวยเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ

ที่มา : https://th-th.facebook.com/ Koi Zanmaiที่มา : Koi Ireland



7.ซูซุย (Shusui) คือ ปลาแฟนซีคาร์ที่เป็นดอยท์ซุ (Doitsu) สีฟ้ามีเกล็ด ที่แนว
สันหลังใหญ่เรียงยาวตลอดแนว ส่วนครีบอกหาง และข้างล าตัวมีสีแดง

ที่มา : http://gosocio.co.id/ ที่มา : http://thaikoi.blogspot.com/2015/09/blog-post_21.html



8. โกโรโมะ (Koromo) เกดิจากการผสมข้ามสายพันธ์ุระหว่างอาซากกิับสายพันธ์ุ
อ่ืนๆ โดยจะมีเกล็ดสีน า้เงนิกระจายเด่นอยู่บนลวดลาย

ที่มา : https://th-th.facebook.com/Koi Zanmai



9.โอกอน (Ogon) เป็นปลาที่ไม่มีลวดลาย โดยจะมีสีล าตัวสว่างไสว ปราศจากจุด
ด่างใดๆ

ท่ีมา : http://koi-mio.blogspot.com/2010/02/blog-post_28.html ท่ีมา : http://koi-mio.blogspot.com/2010/02/blog-post_28.html



10. ตันโจ (Tancho)  เป็นปลาที่มีสีแดงเพียงที่เดียวอยู่บนหวั โดยอาจมีรูปทรง
กลมขนาดใหญ่ หรือรูปอ่ืนๆกไ็ด้

ที่มา : https://th-th.facebook.com/Koi Zanmaiที่มา : http://www.koi108.com ที่มา : http://www.koi108.com



11. คาวาริ โมโน (Kawari Mono) เป็นปลาที่ไม่มีลักษณะลวดลายที่ตายตัว ต่าง
จากพันธ์ุอื่นๆ โดยจะมีลวดลายเกิดขึน้ใหม่ทุกปี

ที่มา : https://th-th.facebook.com/koikichi fish farm



12.ชากอย ( Chagoi ) คือปลาแฟนซีคาร์พสีส้มแกมน า้ตาล หรือ มีลักษณะสี
คล้ายๆ สีน า้ชา เกร็ดเรียงเป็นตาข่าย

ที่มา : www.thaicarp.com



13. ฮกิาริ โมโย (Hikari Moyo) เป็นปลาที่มี 2 สี หรือมากกว่า โดยจะมีอย่าง
น้อยหน่ึงสีที่แวววาวดุจโลหะ (Metallic)

ที่มา : https://th-th.facebook.com/Koi Zanmai





"ฮวงจุ้ย“ จ านวนของปลาที่นิยมเลีย้ง คือ 1 ,4 หรือ 9 ตัว

1. ตวั เลข 1 สีด าดาวทมัลัง้ เป็นดาวมงคลน าโชค
2. ตวั เลข 2 สีด าดาวกือมิง้ เป็นดาวอปัมงคล ท าลายโชคลาภ
3. ตวั เลข 3 สีเขียวเข้มดาวหลกชุ้ง เป็นดาวอปัมงคล ท าลายโชคลาภ
4. ตวั เลข 4 สีเขียวมรกตดาวบุง่เค๊ียก เป็นดาวมงคล
5. ตวั เลข 5 สีเหลื่องดาวเหน่ียมเจ็ง เป็นดาวป่วยอปัมงคล ท าลายโชคลาภ
6. ตวั เลข 6 สขีาว,ทองดาวบูเ่คี๊ยก เป็นดาวขนุนาง ดาวมงคลน าโชค
7. ตวั เลข 7 สีขาวขุ่นดาวพัว๊คงุ เป็นดาวอปัมงคล ท าลายโชคลาภ
8. ตวั เลข 8 สีครีมดาวจ้อห ูเป็นดาวมงคล ช่วยน าโชคลาภ
9. ตวั เลข 9 สีแดงดาวอิว้เพียก เป็นดาวมงคล ช่วยน าโชคลาภ
10. สว่น 10 ตวั นัน้นบัเป็นห้า... 11 ตวั นบัเป็นหนึ่ง... 12 ตวั นบัเป็นสอง

ท่ีมา : https://www.thaihometown.com/



ความหมายของการปลามงคลแต่ละชนิด

- ปลาคาร์ฟ ช่วยให้ธรุกิจการค้าดี
- ปลาเงิน ปลาทอง เงินทองมากตามช่ือ
- ปลาหมอสีหวัโหนก มีโชค
- ปลาอโรวาน่า มีอ านาจ

ท่ีมา : https://www.thaihometown.com/



ขอขอบคุณ: http://www.koithai.com/

http://pet.kapook.com/

http://anyt-koi.blogspot.com/

http://www.koi108.com/


