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ปลาเซลฟน ซิวไตหวัน Sail-fin molly มีชื่อวิทยาศาสตรวา Poecilia reticulata เปนปลาในวงศ
Poeciliidae เปน 1 ใน 17 ชนิดพันธุตางถิ่นหรือที่เรียกวา เอเลี่ยนสปชีส (alien species) ซึ่งหมายถึง
สิ่งมีชีวิตใดๆ ที่ไมใชสิ่งมีชีวิตที่มีอยูดั้งเดิมในพื้นที่นั้นๆ หรือมีตนกําเนิดอยูในสิ่งแวดลอมนั้นๆ(native)
แตเปนชนิดพันธุหรือสิ่งมีชีวิตที่ถูกนําเขามาหรือแพรกระจายมาจากที่อื่น ชนิดพันธุที่นําเขามานั้น อาจ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสงผลเสียตอระบบนิเวศดั้งเดิมได
ปลาชนิดนี้เปนปลาขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 6 นิ้ว (15 เซนติเมตร)ในเพศผู และ 6.5 นิ้ว (17
เซนติเมตร)ในเพศเมีย หากินบริเวณกลางน้ํา หรือผิวน้ํา เปนปลาที่ไมมีพฤติกรรมการอพยพ สามารถอยู
ไดทั้งในน้ําจืด และน้ํากรอย พบไดทั่วไป ในแหลงน้ําเขตรอนที่มีอุณหภูมิ 25 - 28°C เพศผูมีขนาดเล็ก
กวาเพศเมีย ครีบหลังและครีบหางมีสีสันสวยงามกวาเพศเมีย แตเดิมเปนปลาพื้นเมืองของประเทศ
บราซิล กียานา เวเนซุเอลา และหมูเกาะแคริเบียน (Linholm et al., 2005; Nico, 2006) แตเนื่องจากเปน
ปลาที่มีสีสันสดใส นิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงามอยางแพรหลาย และมีการใชเปนสัตวทดลองทางพันธุ
ศาสตร นอกจากนี้ ยังมี ก ารนํา ไปใช ใ นการกํ าจัด ลูก น้ํา ในบางประเทศจึ ง เป น สาเหตุใ หป ลาชนิด นี้
แพรกระจายออกไปอยางรวดเร็วจากถิ่นกําเนิด

เนื่องจากปลาชนิดนี้เปนปลาที่คอนขางทนตอสภาพแวดลอม ที่หลากหลายสามารถพบไดตั้งแต
ในแหลงน้ําพุรอน และลําคลองตางๆ สามารถพบไดในหลายลักษณะที่อยูอาศัย ในแหลงที่น้ําไหลแรง
แบบ ลําธาร จนกระทั่งแหลงน้ําที่น้ําคอนขางนิ่ง พบไดทั้งพื้นที่ที่อยูสูงจากระดับน้ําทะเลจนถึงพื้นที่น้ํา
กรอยที่ติดตอกับทะเล และพื้นที่ชายฝง เชนที่ ชายฝงของ Yucatan Peninsula ประเทศเม็กซิโก เปนชนิด
พันธุที่ทนความเค็มในชวงกวาง ประมาณ 0-75 สวนในพัน และสามารถรอดชีวิตไดในน้ําซึ่งมีประมาณ
ออกซิ เ จนละลายต่ํ า มาก จากการที่ ป ลาชนิ ด นี้ ส ามารถเจริ ญ เติ บ โตแพร พั น ธุ ไ ด ใ นระบบนิ เ วศที่
หลากหลาย และทนตอสภาพน้ําเสีย จึงทําใหพบแพรกระจายไดเปนพื้นที่กวาง ปจจุบันพบแพรกระจาย
ในแหลงน้ําของประเทศในแถบเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต (GBIF, 2006).
อาหารของปลาชนิดนี้ที่พบมีรายงานไวเปนจําพวกแพลงกตอนสัตว หนอน ลูกกุง แมลงขนาด
เล็ก และซากพืชที่เนาเปอยเปนอาหาร โดยอาหารกลุมหลักจะเปนพวกแมลง (FishBase, 2006) ซึ่งเปน
อาหารที่พบหาไดงายในระบบนิเวศบานเรา อีกทั้งเมื่อมาพิจารณาที่การแพรพันธุ ปลาชนิดนี้เปนปลา
ออกลูกเปนตัว มีการผสมพันธุภายใน ซึ่งเพศเมียสามารถเก็บสะสมน้ําเชื้อไวได และผสมเพื่อใหไดลูก
ไดทุกๆ 4 สัปดาห หลังจากผสมไดประมาณ 4-6 สัปดาหเพศเมียจะใหกําเนิดตัวออนประมาณ 20-40 ตัว
และไมมีพฤติกรรมการดูแลลูกนอย ในบางครั้งมีการกินตัวออนเกิดขึ้นดวย ปลาชนิดนี้สามารถสืบพันธุ
และออกลูกไดมากกวา 1 ครั้งตอป สามารถเจริญเติบโตจนมีจํานวนเปนสองเทาภายในระยะเวลาไมเกิน
15 เดือน จึงทําใหมีการเพิ่มปริมาณไดอยางรวดเร็ว ลูกปลาสามารถเจริญเติบโตและเขาสูวัยเจริญพันธุ
เมื่อมีอายุเดือนกวาๆเทานั้น ดวยเหตุผลตางตางนานาที่นําเสนอมานี้ เชื่อกันวาปลาชนิดนี้มีผลตอการลด
ปริมาณของชนิดพันธุปลาประจําถิ่นหลายชนิด นอกจากนี้ยังเปนพาหะของปรสิตจากตางประเทศอีก
ดวย ดังมีรายงานผลกระทบในตางประเทศ ซึ่งจะนํามาใหพิจารณากันดังนี้
ปลาชนิดนี้คอนขางเปนอันตรายตอชนิดพันธุพื้นเมืองโดยเฉพาะปลาในกลุม cyprinids และ
killifishes ในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีรายงานพบวาเปนปลาที่เปนตนเหตุใหประชากรปลาพืน้ เมือง
ในรัฐเนวาดา และ ไวโอมิง ลดลง มีผลกระทบตอการลดลงของประชากรตัวออนแมลงปอเข็มในเกาะ
ฮาวาย และเปนพาหะของพยาธิและปรสิตมาสูชนิดพันธุพื้นเมืองอีกดวย (Nico, 2006) นอกจากนี้ยัง
พบวาปลาลูกผสมระหวาง P. reticulata กับ P. mexicana และ P. reticulata กับ Xiphophorus helleri
เปนชนิดพันธุที่คุกคามชนิดพันธุปลาพื้นเมืองในแถบตะวันตกของสหรัฐอเมริกา (Courtenay and
Meffe, 1989) นอกจากนี้ยังกินไขของปลาพื้นเมืองหลายชนิด และเปนเจาบานของปรสิตกลุมพยาธิตัว
กลม ชนิด Camallanus cotti และพยาธิตัวตืด Bothriocephalus acheilognathi ใน Hawaii (Eldredge,
2000) อีกดวย
ในสวนของประเทศไทย มีการสํารวจพบปลาชนิดนี้ในแหลงน้ําธรรมชาติครั้งแรกในลุมน้ํา
เจาพระยา และตอมามีการสํารวจพบการแพรกระจายในทะเลสาบสงขลาแลว ซึ่งเมื่อปลาเหลานี้หลุด
รอดลงสูแหลงน้ําไมวาจะดวยความตั้งใจปลอยเมื่อไมอยากเลี้ยง ดวยพื้นฐานของนิสัยคนไทย ซึ่งไม
ตองการทําบาป หรือปลอยเพื่อทําบุญ หรือการเล็ดรอดลงสูแหลงน้ําโดยไมตั้งใจ แตสิ่งเหลานี้ทําให

เมื่อปลาลงสูแหลงน้ําธรรมชาติแลวสามารถปรับตัวและเจริญเติบโต และแขงขัน หรือแทนที่ชนิดพันธุ
พื้นเมืองที่อยูอาศัยในพื้นที่ไดดี ทําใหสามารถแพรพันธุเพิ่มจํานวนไดรวดเร็ว และแพรกระจายอยาง
แพรหลายดังที่ทราบ ในปจจุบันอาจยังไมเห็นผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ หรือแสดงผล
กระทบในดานอื่นๆ อยางชัดเจนดังที่พบในตางประเทศที่ยกเปนตัวอยาง แตเพื่อเปนการชวยกันเฝาระวัง
การเพิ่มจํานวนของปลาชนิดนี้ในแหลงน้ําธรรมชาติ จึงอยากใหทานผูอานตระหนักถึงปญหาที่อาจจะ
เกิดในอนาคตอันใกลหากปลาชนิดนี้และชนิดพันธุตางถิ่นชนิดอื่นๆ เพิ่มจํานวนขึ้น ในหลาย ๆ ประเทศ
พบวาการปองกันการนําเขาชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานสูญเสียเงินตรานอยกวาการกําจัดเพื่อการควบคุม
เมื่อเกิดการแพรกระจาย จึงอยากขอความรวมมือใหชวยกันปองกันโดยการไมปลอยชนิดพันธุสัตวน้ํา
ตางถิ่นลงในแหลงน้ําธรรมชาติโดยเด็ดขาด
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