“Short body” อีกหนึ่งสีสันของปลาน้ําจืดไทย
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ปัจจุบันในตลาดซือ้ ขายปลาสวยงามบ้านเรา กําลังเกิดกระแสความนิยมเลี้ยงปลาสวยงามชนิดที่
เรียกว่า “ Short body” ซึ่งได้สร้างสีสัน ความแปลกใหม่ให้กับวงการปลาสวยงามของไทยได้ในระดับหนึ่ง
“Short body ” หรือปลาสัน้ เป็นปลาที่เกิดจากภาวะความผิดปกติของกระดูกสันหลัง ที่เกิดการคดงอผิด
รูปร่างไปจากปกติ หรือที่เรียกว่าปลาพิการนั่นเอง โดยปลาจะมีรูปร่างที่สั้นกว่าปกติ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเกิดจาก
การผสมกันเองในสายเลือดชิด (Inbreeding) หรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การกลายพันธุ์ (mutation) แต่ทั้งนี้
ยังไม่มีรายงานการวิจัยมายืนยันสาเหตุดังกล่าว สําหรับปลา “Short body” ที่มีการซื้อขายในตลาดปลา
สวยงาม ส่วนใหญ่เป็นปลาที่เกิดจากการเพาะพันธุ์ มีเพียงบางส่วนที่เป็นปลาที่รวบรวมจับจากธรรมชาติ
ในช่วงแรก “Short body” ถือว่าเป็นปลาที่ไม่มีมลู ค่าทางการตลาด เกษตรกรผู้เพาะพันธุ์ จึงมักทําลายหรือ
คัดปลาดังกล่าวทิ้ง เพราะถือว่าไม่ได้สร้างประโยชน์แก่ผู้เลีย้ ง
สําหรับความเป็นมาของความนิยมปลาสั้นในประเทศไทย คาดว่าเริ่มเมื่อราวปี พ.ศ. 2546 - 2547
โดยปลาสั้นชนิดแรกที่เริ่มเข้าสู่ตลาดปลาสวยงาม ก็คือปลาเทพา โดยในช่วงแรกราคาซื้อขายยังคงเท่ากับปลา
ปกติ คือขนาด 2 นิ้ว ตัวละ 35 บาท (ราคาต้นฤดู เริ่มช่วงเดือนพฤษภาคม) แต่เมื่อเริ่มได้รับความนิยม ราคาซื้อ
ขายจึงค่อยเพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการได้รับการตอบรับจากตลาดปลาสวยงามต่างประเทศ ซึ่งเป็น
ตลาดที่มีความต้องการสินค้าแปลกใหม่อยู่เสมอ และเมื่อสินค้ามีน้อย ความต้องการสูง ราคาซื้อขายจึงเพิ่มสูงขึ้น
หลายเท่าตัว ในปัจจุบันราคาปลาเทพาทั้ง 2 ชนิด มีความแตกต่างกันอย่างมาก คือ ปลาเทพาปกติ ขนาด 2 นิ้ว
มีราคาซื้อขายที่ตัวละ 35 บาท ส่วนปลาเทพาสั้นจะขายที่ตัวละ 500 - 600 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าปลาเทพาสั้นมี
มูลค่าการตลาดที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับปลาปกติ และหลังจากนั้นไม่นานในตลาดปลาสวยงาม ก็เริ่มมีปลา
“Short body” ชนิดอื่นเข้ามาซื้อขายเพิ่มมากขึ้น โดยปลา “Short body” หลายชนิดเกษตรสามารถ
เพาะพันธุ์จนมีจํานวนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เลี้ยงได้มากขึ้น แต่แน่นอนว่ามูลค่าอาจจะลดลง
บ้าง แต่ถึงอย่างไรราคายังคงสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับปลาปกติชนิดเดียวกัน และยิ่งถ้าเป็นปลาสั้นชนิดที่
รวบรวมจับจากธรรมชาติ เป็นชนิดที่หายาก และยังไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้ก็จะมีราคาก็จะสูงมากจนน่าตกใจ
สําหรับบทความนี้จะกล่าวถึง “Short body”สายพันธุ์พื้นเมืองของไทย ชนิดต่างๆที่กําลังได้รับความนิยมใน
ตลาดปลาสวยงาม
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จากกระแสคววามนิยม ปลาา Short body นอกจากจจะสร้างสีสัน เพิ่มความแปลลกใหม่ให้กบั ตลาดปลา
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จนมีจํานววนที่มากเกินความต้
ค องการ และแม้ว่าเมือความนิ
อ่
ยมจะลดลง จนมีการเลิ
ก กเลีย้ ง แแล้วปล่อยลงสสู่แหล่ง
น้ําตามธรรมชาติ ปลาเเหล่านี้ก็คือปลลาไทยทีไ่ ม่ได้ส่สงผลกระทบตต่อระบบนิเวศศของแหล่งน้ําาตามธรรมชาติติ และ
เนื่องจากรูรูปร่างที่สั้นหรืรือมีความพิการ
า ความสามมารถในการหาาอาหาร หรือดํารงชีวิตตามมธรรมชาติ จึงด้
ง อยกว่า
ปลาปกติ ปลาหลายชนินิดจึงมักตกเป็นเหยื่อของปลลาตามธรรมชชาติ
อ้างอิง
ท
. 25447. คูม่ ือปลานน้ําจืด. สํานักพิมพ์สารคดี. 232 หน้า
ชวลิต วิทยานนท์
สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์น, กาญจนรี พงษ์ฉวี. 2543. อนุกรมวิธานของปลาสว
า
วยงามเพื่อการส่งออกของไไทย.
ก
กรมประมง.
กระทรวงเกษตตรและสหกรณ
ณ์. 214 หน้า
อาสาสมัครวิ
ค กพิ ีเดีย. 20010. ปลาแปลก. http://th.wikipedia..org/w/index.php. 2 สิงหหาคม 2011.

