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ปจจุบันประเทศไทยไดมีการนําเขาปลาจากตางประเทศมากมายหลายสายพันธุ ดวยวัตถุประสงคที่
แตกตางกันโดยอาจนํามาเพาะเลี้ยงเปนปลาสวยงามจําหนา ยทั้งในประเทศและส งออกไปจํ าหนายยัง
ตางประเทศดวย หรือนํามาพัฒนาปรับปรุงพันธุเพื่อการบริโภค ซึ่งบางชนิดที่สามารถเพาะเลี้ยงไดจํานวน
มากและไมสามารถจําหนายไดราคาดีเหมือนชวงแรกที่เพิ่งเริ่มทําการเพาะเลี้ยง ผูเลี้ยงบางสวนก็จะปลอย
ปลาเหลานั้นลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ หรืออาจไมไดตั้งใจจะปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติแตเกิดเหตุการณ
ไมคาดคิด ทําใหหลุดรอดลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ เชน น้ําทวม หรือกระชังขาด เปนตน ปลาตางถิ่นที่พบใน
แหล ง น้ํ า ธรรมชาติ ใ นป จ จุ บั น มี อ ยู ห ลายชนิ ด เช น ปลาซั ค เกอร ห รื อ ปลากดเกราะ ปลาหมอสี ซึ่ ง มี
หลากหลายสายพันธุ ปลากินยุง ปลาหางนกยูง และปลาเซลฟน เปนตน
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ภาพที่ 1 ปลาตางถิ่นที่พบในแหลงน้ําธรรมชาติของไทย
ก. ปลาซัคเกอร หรือปลากดเกราะ (Pterygoplichthys sp.)

ข. ปลาหมอสีครอสบรีด
ค. ปลาหางนกยูง (Amphilophus citrinelles)
ง. ปลาเซลฟน (Poecilia velifera)
จ. ปลากินยุง (Gambusia affinis)
หากปลาตางถิ่นนั้นมีขนาดเล็ก เมื่อไปอยูในธรรมชาติคงกลายเปนอาหารของปลาพื้นเมือง ยกเวน
บางชนิดที่มีศักยภาพในการแพรขยายพันธุสูง เชน ปลาหางนกยูง และปลาเซลฟน แตก็ยังไมนากลัวเทากับ
ปลาขนาดใหญและเปนผูลา ที่มีการแพรกระจายลงสูแหลงน้ําธรรมชาติและแพรพันธุได บทเรียนจากอดีต
ที่เดนชัดที่สุดคือกรณีการนําปลากะพงแมน้ําไนลไปปลอยในทะเลสาบวิคตอเรีย
ปลากะพงแมน้ําไนล (Nile perch) เปนปลาน้ําจืดขนาดใหญ มีชื่อวิทยาศาสตรวา Lates niloticus อยู
ในวงศปลากะพงขาว (Latidae) มีรูปรางคลายปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ซึ่งเปนปลาอยูในวงศและ
สกุลเดียวกัน ตางกันที่ปลากะพงแมน้ําไนลมีขนาดตัวใหญกวามากเมือ่ โตเต็มที่ โดยมีความยาวไดถึง 2 เมตร
น้ําหนักถึง 200 กิโลกรัม น้ําหนักมากที่สุดที่เคยมีรายงานไวคือ 230 กิโลกรัม เมื่อโตเต็มที่จัดเปนปลาที่มี
ขนาดใหญที่สุดในวงศนี้ ปลากะพงแมน้ําไนลเปนผูลา (predator) ซึ่งกินสัตวอื่น ๆ ทีเ่ ล็กกวาเปนอาหาร ไม
วาจะเปน ปลา ปู กุง และหอย

ภาพที่ 2 ปลากะพงแมน้ําไนล น้ําหนัก 190 กิโลกรัม
ทะเลสาบวิ ค ตอเรี ย เป น ทะเลสาบซึ่ ง เกิ ด จากแม น้ํ า ไนล ตั้ ง อยู ร ะหว า งประเทศแทนซาเนี ย
(Tanzania) อูกันดา (Uganda) และเคนยา (Kenya) มีพื้นที่กวา 69,480 ตร.กม เปนทะเลสาบนําจืดที่ใหญที่สุด
ในทวีปแอฟริกา และมีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก ปลาพื้นเมืองชนิดพันธุดั้งเดิมของทะเสสาบน้ําจืด
วิคตอเรียเปนปลาหมอสีหลายรอยชนิด จนกระทั่งมีการนําปลากะพงแมน้ําไนลไปปลอยในป ค.ศ. 1950
จากการที่ปลาชนิดนี้เปนผูลาที่มีขนาดใหญ มันจึงเปนภัยที่รายแรงตอปลาพื้นเมืองเดิม โดยทําใหปลา
หมอสีในทะเลสาบแหงนี้สูญพันธุไปกวา 200 ชนิด

ทะเลสาปวิคตอเรีย

ภาพที่ 3 ที่ตั้งและอาณาเขตของทะเลสาบวิคตอเรีย
บทเรียนที่เกิดขึ้นกับทะเลสาบวิคตอเรียคงไมมีผูใดตองการใหเกิดขึ้นกับแหลงน้ําธรรมชาติของ
บานเรา แมประเทศไทยจะยังไมมีการนําเขาปลาชนิดนี้ แตไมมีผูใดทราบวาในจํานวนปลามากมายหลาย
ชนิดที่เรานําเขามาแลวในปจจุบัน จะมีชนิดใดที่เมื่อหลุดรอดลงสูแหลงน้ําธรรมชาติแลวอาจจะกอใหเกิด
ผลกระทบเสียหายในภาพรวม ไดแก การเปนผูลาที่จับปลาพื้นเมืองกินเปนอาหาร เปนตัวแกงแยงถิ่นที่อยู
อาศัย แหลงอาหาร แหลงวางไขของปลาพื้นเมืองเดิม และอาจนําโรคหรือปรสิตมาสูคนตลอดถึงกอใหเกิด
การเสื่อมทางพันธุกรรมเมื่อผสมพันธุกับสัตวพื้นเมืองชนิดใกลเคียง เปนตน ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือไม
ควรปลอยปลาตางถิ่นทุกชนิดลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ และการปองกันการนําเขาชนิดพันธุตางถิ่นที่อาจเปน
ภัยคุกคาม จากบทเรียนในอดีตที่ตองสูญเสียทั้งเวลา กําลังคน และเงินตราจํานวนมากในการแกไขปญหาที่
เกิดจากชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน ซึ่งหลายกรณียังไมสามารถขจัดปญหาไดอยางสิ้นเชิงจนถึงปจจุบัน
บทเรีย นที่ เ กิด ขึ้ น กับ ทะเลสาบวิค ตอเรี ย จึง นา จะเปน อุท าหรณที่ จ ะทํ าให เ ราช ว ยกั น ป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด
เหตุการณเชนนี้ในแหลงน้ําของประเทศไทยอันอุดมสมบูรณของเรา
เอกสารอางอิง
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