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เรื่อง/ภาพโดย จอม ปัทมคันธิน

	 ก่อนที่สิ่งใดจะถือกำ�เนิดขึ้นนั้น	เป็นธรรมด�ที่มักเริ่มต้นขึ้น
จ�ก	“ศูนย์”	ก่อนเสมอ	คือเริ่มจ�กก�ร	“ไม่มีอะไรเลย”	เริ่มจ�ก
คว�มไม่มี	ไปสู่คว�มมี	จ�กหย�บเป็นละเอียด	จ�กคว�มเรียบ
ง่�ยบ�งเบ�ไปสู่คว�มเข้มข้นซับซ้อน	จ�กอ�ก�รนิ่งงัน	ไปสู่
คว�มเคลื่อนไหว...	ใจกล�งเลขหนึ่งไทยนี้	มีจุดกล�งเป็นวงกลม
เล็กๆ	อันว่�งเปล่�	“เป็นจุดว่�ง	ที่ไม่เคลื่อนไหว”	ต่อเนื่องอก
ห�งคล�ยและเคลื่อนสร้�งเกลียววนออกม�จ�กวงกลมเล็กๆ	นั้น	
จึงนับว่�เป็นก�รเริ่มต้นขึ้นของ	“ก�รนับ”...	เป็น	“ก�รมีอยู่”...	
จะเริ่มสร้�งชีวิตได้ต้องเริ่มจ�กศูนย์คือต้องเริ่มเคลื่อนออกจ�ก
จุดที่ยังเป็นศูนย์เช่นนี้เอง
		 มนุษย์ค้นพบสิ่งมีชีวิตใน	Phylum Mollusca	(เปลือกหอย)	
แล้วม�กกว่�สองแสนกลุ่มประช�กรที่แตกต่�งกันตั้งชื่อโดยเป็น
ที่ยอมรับแล้วเกือบแสนชนิด	และยังไม่นับรวมกว่�เจ็ดหมื่นชนิด
ของซ�กโบร�ณ (fossils)	ที่เคยค้นพบ	ในแทบทุกชนิดนั้นหอย
จะเริ่มต่อยอดโครงสร้�งจ�กเปลือกน้อยต้นแบบที่ได้ม�จ�กก�ร

กำ�เนิดที่เรียกกันว่�	Protoconch	เล็กขน�ดต�เปล่�มองแทบ
ไม่เห็นและยังไม่มีสรีระโครงสร้�งอันสลับซับซ้อน	แทบไร้สีสัน
และลวดล�ยโดย	“หอยมีเปลือก”	แทบทุกชนิดมีลักษณะพิเศษ
คือมี	“หอยต้นแบบ”	ตัวน้อยที่มีล�ยวนแบบก้นหอยคล้�ยเลข
หนึ่งของไทยคล้�ยๆ	กัน	เมื่อชีวิตที่ประจุอยู่ภ�ยในเปลือกนั้น
เริ่มหมุนวนเจริญขึ้นม�	จึงเริ่มดึงเอ�ส�รอ�ห�รและส�รประกอบ
หินปูนในถิ่นอ�ศัยม�สร้�งสีสันและเปลือกเติบโตต�ม	“รหัสชีวิต”
กำ�กับลักษณะต�มเผ่�พันธุ์ไว้	ต่อสู้ที่จะดำ�รงอยู่สืบลูกหล�น
และวิวัฒน�ก�รต่อไป!
	 จักรว�ลเองก็น่�จะเกิดขึ้นเช่นนี้	และชีวิตใดๆ	ในแต่ละด�ร�
จักร	(galaxy)	ของเร�ก็อ�จเริ่มต้นขึ้นเช่นนี้	ดูจ�กตัวอ่อนในไข่
ซึ่งเป็นเหมือนดังเลขศูนย์	พัฒน�จ�กก�ร	“เหมือนไม่มีอะไรเลย” 
คือมีน้อยที่สุดภ�ยในเลขศูนย์นั้นปฏิสนธิแบ่งและสร้�งเซลล์
ต่�งๆ	สลับซับซ้อนขึ้นม�ภ�ยใน	“ไข่”	นั้น	สัตว์และพืชทั้ง
หล�ย
มีตัวอ่อนระยะเริ่มต้นเป็นขนด	ขดตัวคล้�ยวงก้นหอย	ก่อนจะ
พัฒน�ไปสร้�งอวัยวะ	ประส�ทสัมผัสรับรู้	มีร่�งก�ยมีอวัยวะ	
เจริญขึ้นเป็นตัวตน	หรือในเผ่�พันธุ์พืชจ�กเมล็ดน้อยๆ	งอก
ร�กแตกใบ	ออกกิ่งก้�นส�ข�สืบเผ่�พันธุ์กันต่อไป... 
	 ชีวิตในด�ร�จักรทรงคล้�ย	“ขดก้นหอย”	ของพวกเร�นี้ดัง
จะก่อกำ�เนิดจ�ก	“พลังง�น”	รูปแบบเฉพ�ะอย่�งของ	“ที่นี่”	
อย่�งพ้องต้องกัน	เช่นนี้เอง
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 ชีวิตเริ่มนับหนึ่งจ�กก�ร	“จุติ”	ซึ่งต�มรูปศัพท์แปลว่�	
“ก�รเคลื่อน”	คือเคลื่อนจ�กภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่ง	จ�กโลก
หนึ่งไปสู่อีกโลกหนึ่ง	(จ�กสภ�วะหนึ่งไปสู่อีกสภ�วะหนึ่ง)	ใน
ภ�ษ�ป�กอ�จหม�ยถึงก�รต�ยหรือดับสูญ	เพียงมิใช่ก�รห�ย
สูญ	พลังง�นในเอกภพต�มหลักวิทย�ศ�สตร์นั้นมีสภ�วะอันเป็น
นิรันดร์	คือไม่ห�ยสูญ	อ�จเพียงเปลี่ยนรูปทรง	และสถ�นะไป
ต�มก�ลและเหตุปัจจัย	 แต่จะยังคงหมุนวนเป็นพลังง�น
เคลื่อนไหวสืบไปในเอกภพ...ไม่มี	“ที่ว่�งอันสูญเปล่�”	เลย	ในห้วง
อสงไขยจักรว�ลของเร�...	ไม่ว่�สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นสิ่งแปลก
ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นม�ก่อนหรือจะเป็นสิ่งที่เคยรุ่งเรืองเติบโตถึง
ขีดสุดแล้วกลับถดถอยลงม�เป็นศูนย์เพื่อก�รเริ่มวัฏจักรใหม่
ขึ้นอีกครั้ง	พื้นที่อันส�ม�รถก่อเกิดประโยชน์ได้ในทุกที่นั้นจะ
มีผู้ที่ส�ม�รถเข้�ม�ตั้งหลัก	 เจริญเติบโตและพัฒน�ต่อยอด	
พลังง�นแห่งจักรว�ลนั้นอยู่เสมอ...มีก�รจุดระเบิดสันด�ป
พลังง�นในเครื่องยนต์และมีก�รสันด�ปพลังง�น	(Metabolism)	
ในร่�งก�ยสิ่งมีชีวิตซึ่งล้วนแล้ว	เป็นไปเพื่อก�รขับเคลื่อนไป
	 ก่อนหน้�นี้เพียงไม่น�น	“Aquarist Life”	เคยเป็นเพียงจุด
เล็กๆ	ในหัวใจของคนกลุ่มหนึ่ง	แต่เล็กน้อยเพียงนั้นก็นับว่�
ได้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้ว	เริ่มมีคว�มคิด	มีคว�มฝัน	และจุด
ประก�ยพลังง�นแก่คนกลุ่มเล็กๆ	กลุ่มนี้ให้เริ่มเคลื่อนจ�กศูนย์
ไปยังหนึ่ง	ต�มห�	“ตัวเลขที่เหลือ”	เพื่อนับรวมกันเข้�ร่วม
สร้�งนิตยส�รดีๆ	 	 อีกฉบับเพื่อคนไทย...	 ห�กเพียงคิดแล้วไม่
ทำ�	หรือทำ�แล้วไม่ดีพอ	จะไม่เกิดเล่มที่	“หนึ่ง”	ในมือผู้อ่�นใน
วันนี้เลย...	
	 ผมเชื่อว่�ท�งเดินขึ้นสู่ขุนเข�	 หรือดำ�ดิ่งลงสู่โลกใต้น้ำ�เพื่อ

ผมเองเริ่มง�นเขียนนับหนึ่งขึ้นจ�ก	“ศูนย์”	เช่นนี้เอง...เคลื่อน
จ�ก	“คว�มไม่รู้”	โดยอ�ศัยพลังแห่ง	“คว�มอย�กรู้และอย�กเล่�”	
สันด�ปพลังตัวเองแล้วเขียนขึ้นม�...	พย�ย�มฝึกฝนตัวเอง	
อ่�นหนังสือให้ม�ก	ฟังให้ม�กคิดวิเคร�ะห์ต�มโอก�สที่มีให้ม�ก	
พย�ย�มเป็นคนช่�งถ�ม	และไม่เขินอ�ยที่จะเอ่ยป�กขอคว�มรู้
จ�กคนอื่นๆ	ไม่ว่�อ�ยุม�กหรือน้อยกว่�เร�	...จ�กคนชอบอ่�น
ชอบบันทึก	เลยชอบที่จะเขียนเล่�...	เอ�พลังง�นที่เผ�ผล�ญ
นั้นม�ส่งต่อพลังง�นให้คนอื่นๆ	เล่�เรื่องจ�กประสบก�รณ์ตรง
ของตัวเองที่ไม่น่�จะซ้ำ�ใคร	เคยเขียนเล่�เรื่องก�รเดินท�งโดย
เฉพ�ะก�รออกต�มห�และศึกษ�	“สิ่งมีชีวิตในกลุ่มเปลือกหอย”
(Phylum	Mollusca)	ที่นำ�พ�ครอบครัวและตัวตนเดินท�งไปใน
หล�ยมุมโลก....	หล�ยครั้งตัวเองเพลิดเพลินไหลเคลื่อนไปต�ม
กระแสของสังคมและโลกยวิสัย	ไกลห่�งออกไปจ�กจุดที่เริ่มนับ
หนึ่งม�	จนม�ถึงวันที่อย�กหยุดพักเพร�ะมองเห็นตัวเองเริ่มนิ่ง
และเดินวนอยู่ที่เดิม...	จึงกลับบ้�น	ม�เริ่มต้นนับ	“ศูนย์”	ใหม่	
อบอุ่นใจในที่ที่เร�เคยเกิดและเติบโตขึ้นม�	กลับบ้�นม�อยู่ใกล้ๆ	
“แหล่งกำ�เนิดพลังง�นของตัวตน”	กลับม�ห�คว�มรักและคว�ม
จริงจ�กพ่อแม่ที่บ้�น	ม�นั่งพัก	นอนคิด	กลับม�เป็นเด็กนักเรียน
และคนอ่�นหนังสืออีกครั้ง	ม�บ่มเพ�ะคว�มรับรู้ใหม่ๆ	หมด
ทุกทิศท�งทั้งก�รมองเห็นและทุกสิ่งที่เคยมองเห็น	เป็นไปโดย
ธรรมช�ติที่เมื่อพักม�น�นพอแล้วย่อมต้องตื่นขึ้นและก้�วเดิน
ต่อไป	!	
 
 “นับ๑”		ในครั้งนี้เป็นก�รเริ่มใหม่ทั้งหมดรวมสรรพกำ�ลัง
ม�จ�กผู้คนที่มีคว�มรักเป็นพลังง�น...	ผมเชื่อ...	ห�กมุ่งเดิน
ต�มคว�มฝันกันต่อไปก็มีแต่จะดีขึ้นแน่นอน...
 “Aquarist Life”	เคลื่อนที่วิ่งออกจ�กจุดสต�ร์ทแล้ว	
เร�ม�	“ร่วมนับต่อจ�กหนึ่ง”	ไปพร้อมๆ	กันนะครับ!

ต�มห�สรรพสัตว์น่�รักและสวยง�มไม่เคยง่�ยด�ยสำ�หรับใครๆ	
แต่เมื่อเคลื่อนออกจ�กศูนย์เช่นนี้แล้ว	 ก็มีแต่จะต้องสู้และ
สร้�งสรรค์เพื่อ	 “สิ่งที่ใจรัก”	 และพัฒน�กันต่อไป	 ส่วนที่ย�ก
ที่สุดคือ	 ก�รเริ่ม	 “นับ๑”	 ได้ผ่�นพ้นไป	 แล้ว...	 เชื่อว่�ใคร
หล�ยคนจะมองเห็น...	
	 ก�รเริ่มสร้�งอะไรสักอย่�ง	จุดที่ย�กและท้�ท�ยที่สุดนั้นเป็น
เพียง	“ระยะห่�งระหว่�งศูนย์	และหนึ่ง”	ด้วยทุกสิ่งดีในโลกล้วน
อุบัติขึ้นได้โดยเดินท�งผ่�น	จุดเดียวกันนี้ม�แล้วทั้งสิ้น	คือต้อง
เคลื่อนออกจ�กคว�มไม่มีอะไรในอ�ก�ศไปสู่ก�ร	“เริ่มนับหนึ่ง”!...	
	 เมื่อจีนเริ่มสร้�งรถจี๊ปคันแรกขึ้นม�นั้น	ประธ�นเหม�ฯ	ท่�น
ได้กล่�วต่อมห�สม�คมไว้ว่�	“รถ(จี๊ป)	คันแรกของจีนนั้นสร้�ง	
ได้แล้ว	อ�จยังไม่สวยง�มหรือดูดี	แต่อย่�งน้อยมันก็วิ่งได้แล้ว”	
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Exotic Life 

มังกรทองคำ�
เรื่อง /ภาพ : กิตติพงษ์ จารุธาณินทร์, ROF

 ตัวเหี้ย ( Water	Monitor ;  Varanus salvator) หรือในชื่ออื่นๆ	ที่คนพย�ย�มเลี่ยงคำ�ว่�เหี้ย	เนื่องจ�กรู้สึกว่�เป็นชื่อเรียกที่ไม่สุภ�พ	จึงมี

คำ�เรียกอื่นๆ	เกิดขึ้นม�แทนเป็น	ตัวเงินตัวทองบ้�ง	มังกรทองบ้�ง	แต่ที่จริงแล้วแม้จะเลี่ยงไปเรียกชื่ออื่นๆ	ตัวเหี้ยก็คือตัวเหี้ย	อยู่วันยังค่ำ�

 ตัวเหี้ยเป็นกิ้งก่า (	Lizard)	ในวงศ์ตะกวด	(	Family	 Varanidae) ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก	รองจ�ก	มังกรโคโมโด	(Komodo	dragon;	

Varanus	komodoensis)	โตเต็มที่ได้ถึง	3	เมตร	น้ำ�หนักเกือบร้อยกิโลกรัม	แต่ทุกวันนี้ตัวเหี้ยขน�ดยักษ์แทบไม่มีให้เห็น	เพร�ะส่วนใหญ่มักจะไม่เกิน	

50	กิโลกรัมและคว�มย�วไม่ถึง	3	เมตร	ตัวเหี้ยเป็นสัตว์ที่ปรับตัวเข้�กับสภ�พแวดล้อมใหม่ๆ	ได้ดี	โดยเฉพ�ะในเขตชุมชน	ทั้งในชนบทและในเมือง	จน

กล่�วได้ว่�น่�จะเป็น	“ไดโนเส�ร์ในเมือง”	ได้เลย	ตัวเหี้ยเป็นสัตว์ที่ขย�ยพันธุ์ได้ดี	จนมักก่อปัญห�กับชุมชนที่ร่วมอ�ศัยโดยก�รขโมยกินสัตว์เลี้ยงต่�งๆ	

ในฟ�ร์ม	 เช่น	ฟ�ร์มสัตว์ปีก	บ่อปล�	บ่อกุ้ง	หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงในบ้�นขน�ดเล็กทุกชนิด	ตัวเหี้ยเป็นสัตว์เลื้อยคล�นที่ฉล�ด	ปรับตัวให้คุ้นเคย	และ

เชื่องได้ง่�ย	อันที่จริงสัตว์เลื้อยคล�นในวงศ์ตะกวด	มีระดับสติปัญญ�และมีคว�มส�ม�รถในก�รเรียนรู้	จดจำ�ได้ดีกว่�สัตว์เลื้อยคล�นชนิดอื่นทั่วไป

ประวัติความเป็นมาของตัวเหี้ยเผือก
 ในบรรด�สั ตว์ เ ลื้ อ ยคล�น ในวงศ์ ต ะกวดที่ พบ ใน

ประเทศไทยมี	5	ชนิด	 ได้แก่	 เหี้ย	(Water	monitor:	Varanus sal-

vator)	เหี้ยดำ�	(Black	Water	monitor	:	Varanus komaini)	ตะกวด	

(Bengal	monitor	:	Varanus bengalensis)	ตุ๊ดตู่	(Dumeril’s	moni-

tor,	Orange	head	monitor:	Varanus dumerilii)	เห่�ช้�ง	(Rough-

neck	monitor	:	Varanus rudicollis)	 เคยมีร�ยง�นก�รพบลักษณะ

เผือก	(รวมทั้งเผือกต�แดง	และต�ดำ�)	 เพียงชนิดเดียว	ได้แก่ตัวเหี้ย

ซึ่งเป็นชนิดที่พบได้ทั่วไปมีจำ�นวนม�ก	และในทุกภ�คของไทย	ยังจำ�

ได้ว่�ประม�ณปี	พ.ศ.	2523	ซึ่งเป็นยุคแรกที่ผู้เขียนได้ให้คว�มสนใจ

เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคล�นโดยเฉพ�ะสัตว์ของไทย	 โดยสัตว์เลื้อยคล�น

ที่สนใจม�กในขณะนั้น	ก็คือ	ตะพ�บม่�นล�ย	(Chitra	indica)	 	 เต่�

กระอ�น	 (Batagur baska)	 เต่�ล�ยตีนเป็ด	 (Calagur borneensis)	

เพร�ะหลังจ�กมีโอก�สอ่�นหนังสือ	THE	TURTLES	OF	THAILAND	

(โดย	นอ.วิโรจน์	นุตพันธุ์)	ทำ�ให้ได้มีโอก�สรู้จักสัตว์ห�ย�กม�กเหล่�

นี้และอย�กได้ม�เลี้ยงค้นคว้�ห�คว�มรู้	ในสมัยนั้นก�รเลี้ยงสัตว์เลื้อย

คล�นโดยเฉพ�ะเต่�และตะพ�บน้ำ�ถือเป็นสิ่งที่ขัดกับวัฒนธรรมเป็น

อย่�งม�ก	โดยเฉพ�ะวัฒนธรรมคนจีน	ก�รเอ�สัตว์เหล่�นี้ม�เลี้ยงใน

บ้�นเปรียบเหมือนเอ�ตัวซวยเสนียดจัญไรเข้�บ้�น	

	 แต่ก�รจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดท่ีฝังลึกม�จนเป็นวัฒนธรรม

นั้นคือสิ่งที่ย�กที่สุดในก�รเริ่มเลี้ยงสัตว์เลื้อยคล�นในบ้�นเร�	 เพร�ะ

ก�รจะเปลี่ยนคว�มเชื่อท่ีมีม�น�นให้ไปในท�งตรงข้�มจะต้องมีข้อ

พิสูจน์ที่จับต้องได้อย่�งแน่ชัด	 ก�รจะอ้�งเหตุผลท�งวิทย�ศ�สตร์ม�

หักล้�งไม่ส�ม�รถทำ�ได้และไม่ได้ผลอย่�งสิ้นเชิง	 สิ่งเดียวที่จะเปลี่ยน

แนวคิดนี้ได้อย่�งฉับพลัน	 คือต้องแสดงให้เห็นว่�	 “สัตว์เลื้อยคล�น

ไม่ใช่สัตว์อัปมงคล	แต่แท้จริงคือตัวเงินตัวทอง	ของจริงนั่นเอง”

พ.ศ. 2556 ให้สวนสัตว์ยืมไปจัดแสดง 

'มังกรทองที่เขาดิน'

การวางไข่ในช่วงแรก

“หนึ่งเดียวในโลก”
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	 ในยุคนั้นเต่�	และตะพ�บโดยเฉพ�ะชนิดที่ห�ย�กก็ไม่มีข�ยโดยทั่วไป	จะมีก็เพียงที่เดียวที่มีสัตว์เลื้อยคล�นชนิดห�ย�กข�ย	นั่นก็คือ	“สย�ม

ฟ�ร์ม”	 บริษัทค้�สัตว์ป่�ระดับอินเตอร์	 ซึ่งเป็นที่รู้จักของสวนสัตว์และพ่อค้�สัตว์ทั่วโลก	 เจ้�ของสย�มฟ�ร์มนอกจ�กจะเป็นพ่อค้�สัตว์แล้วยังเป็นนัก

สะสมสัตว์ห�ย�กโดยเฉพ�ะสัตว์เผือกทุกชนิด	และสย�มฟ�ร์มได้เปิดเป็นสวนสัตว์ขน�ดเล็ก	(MINI	ZOO)	ให้คนเข้�ชมได้โดยไม่เสียค่�บัตรผ่�นประตู	

ต่อม�เมื่อสวนสัตว์พ�ต้�เปิดในปี	 พศ.2525	 สัตว์พิเศษจ�กสย�มฟ�ร์มเกือบทั้งหมดได้ย้�ยไปเลี้ยงและจัดแสดงที่นั่น	 สัตว์เลื้อยคล�นเผือกที่โดดเด่น

ที่สุดของสย�มฟ�ร์มและสวนสัตว์พ�ต้�คือ	”งูหล�มทอง”	ซึ่ง	ผอ.วิโรจน์	ได้ตั้งชื่อว่�	“Golden	Thai	Python”	เพร�ะพบครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทย	

และถูกทำ�ให้รู้จักมีชื่อเสียงไปทั่วโลกโดยสวนสัตว์พ�ต้�และสย�มฟ�ร์มได้เพ�ะพันธุ์ได้เป็นครั้งแรกที่สวนสัตว์พ�ต้�	

	 นอกจ�กงูหล�มทองแล้ว	“ตัวเหี้ยเผือก”	ก็ถูกพบครั้งแรกในโลกที่บ้�นเร�	คร�วนั้นจะมีไม่น้อยกว่�	3	ตัว	เนื่องจ�กห้�งพ�ต้�เป็นธุรกิจห้�ง

สรรพสินค้�ดำ�เนินก�รโดยคนไทยเชื้อส�ยจีน	ก�รที่จะนำ�สัตว์	ซึ่งถือว่�เป็นเสนียดจัญไร	ที่สุดในส�ยต�ของคนทั่วไป	ม�ไว้บนห้�ง	แม้จะเป็นสวนสัตว์

ก็ต�มก็เป็นสิ่งที่น่�จะทำ�ให้เกิดคว�มไม่สบ�ยใจไม่ม�กก็น้อย	จึงได้มีก�รบัญญัติศัพท์เรียกตัวเหี้ยเผือกในชื่อใหม่ว่�	“มังกรทอง”	(Golden	Dragon)	ชื่อ

ที่ตั้งใหม่จึงเป็นสิริมงคลอย่�งแท้จริง	และถูกใช้เรียกเหี้ยเผือก	ที่ใช้จัดแสดงในชื่อนี้	มังกรทองของสวนสัตว์พ�ต้�น่�จะมีอ�ยุอยู่ได้น�นกว่�สิบปี	แต่น่�

จะต�ยก่อนปี	พ.ศ.2535	หลังจ�กนั้นก็ไม่มีก�รพบมังกรทองอีกเลยในบ้�นเร�	จึงต้องถือว่�มังกรทองของสวนสัตว์พ�ต้�เป็นเหี้ยเผือกตัวสุดท้�ยที่พบ

ในบ้�นเร�ในยุคนั้น

	 ต่อม�	ในปี	พ.ศ.2551	มีข่�วก�รพบและจับได้ลูกตัวเหี้ยเผือกขน�ดแรกเกิดได้ที่จังหวัดร�ชบุรีขน�ดย�วร่วม	30	เซนติเมตร	และได้ถูกผ่�น

มือม�อีก	3	ทอด	กว่�จะได้ม�ถึงผู้เขียนที่	กทม.	ในร�ค�ม�กกว่�สองแสนบ�ท	เนื่องจ�กขน�ดตัวที่เล็กม�ก	และเกรงว่�จะดูแลได้ไม่ดีในช่วงแรกจึง

ตัดสินใจข�ยต่อให้เพื่อนในวงก�รเลี้ยงสัตว์	 โดยมีข้อตกลงว่�	 ในอน�คตเมื่อไม่ต้องก�รจะเลี้ยงหรือมีคว�มจำ�เป็นที่จะข�ยต้องข�ยต่อไปด้วยส�เหตุใด

ก็ต�ม	ขอให้กลับม�ข�ยคืน		

	 แต่เดิมในบ้�นของผู้เขียนซึ่งเป็นคนจีนหัว
โบร�ณ	 เชื่อเรื่องโชคล�ภต่�งๆ	 น�น�	 ก�รนำ�เต่�และ
ตะพ�บน้ำ�เข้�บ้�นจึงต้องทำ�แบบกึ่งหลบซ่อน	 ไม่เปิด
เผยประเจิดประเจ้อ	 แม้ว่�ม่�นล�ยไทยจะสวยง�มม�ก	
เต่�ด�วอินเดีย	 และเต่�ล�ยตีนเป็ดตัวผู้จะเป็นเต่�ที่
สวยง�มระดับโลก	 ก็ยังไม่ส�ม�รถเอ�ชนะกฎเกณฑ์
ท�งวัฒนธรรมเหล่�นี้ไปได้	 จนอยู่ม�วันหนึ่งเมื่อมี
ลูกค้�ญี่ปุ่นได้ม�ติดต่อขอซื้อตะพ�บม่�นล�ย	 และเต่�
ล�ยตีนเป็ดที่เลี้ยงไว้	 	 โดยม่�นล�ยส�ม�รถข�ยได้ถึง	
10,000	 $	 ดอลล่�ห์สหรัฐ	 ประม�ณ	 210,000	 บ�ท	
ต�มค่�เงินในสมัยนั้น	1	$=	21	 บ�ท	 และเต่�ล�ยตีน
เป็ดข�ยได้	2,000	$	 หรือประม�ณ	520,000	 บ�ทใน
สมัยนั้น		โดยมีต้นทุนของม่�นล�ยที่ตัวละ	2,000	บ�ท	
และเต่�ล�ยตีนเป็ดตัวละ	 1,000	 บ�ทเท่�นั้น	 และเต่�
ไทยอื่นๆ	 อีกหล�ยชนิดก็มีมูลค่�มห�ศ�ลเช่นเดียวกัน	
เมื่อเทียบกับต้นทุน	 ภ�พพจน์ใหม่ที่เปลี่ยนไปในทันที
ของเต่�	และตะพ�บน้ำ�	ก็คือ	สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่ง
โชคล�ภ	และคว�มมีอ�ยุมั่นขวัญยืน	!!!

	 หลังจ�กที่พบเหี้ยเผือกหนึ่งปี	 ได้มีก�รพย�ย�มจะห�คู่ให้เพื่อใช้
ในโครงก�รเพ�ะขย�ยพันธุ์ในอน�คต	 ได้มีข่�วเหี้ยเผือกจ�กอินโดนีเซีย	 จึง
ได้มีก�รติดต่อของซื้อ	 แต่เมื่อติดต่อขอซื้อกันอย่�งจริงจัง	 กลับปร�กฏว่�	
ตัวเหี้ยเผือก	 จ�กอินโดนีเซียที่เสนอม�ไม่ใช่ตัวเหี้ย	 (V. salvator)	 แต่เป็น
ตะกวดป่�ช�ยเลนเผือก	(Albino	Mangrove	Monitor	:	Varanus	indicus)	ทั้ง
ตัวเหี้ยเผือก	 และตะกวดเผือกจ�กอินโดนีเซียถูกเลี้ยงโดยเพื่อนนักเลี้ยงสัตว์
คนเดียวกันและข�ยคืนออกม�พร้อมกันในปี	 พ.ศ.2555	 และทั้งคู่ได้ม�อยู่ที่	
HOME	ZOO	 จนทุกวันนี้	 โดยที่เหี้ยเผือกกลับม�ด้วยขน�ดคว�มย�วกว่�	1	
เมตร	ในสภ�พที่สวยง�มสมบูรณ์แบบไม่มีที่ติ	เหี้ยเผือกตัวนี้ตอนตัวเล็กต�มี
สีแดงชัดเจน	แต่เมื่อโตขึ้นสีของนัยน์ต�เปลี่ยนเป็นต�แดงเข้มขึ้น
	 ตัวเหี้ยเผือกได้รับก�รตั้งชื่อว่�	 “เจ้�มังกรทอง”	 เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงคว�มเป็นมังกรที่ยิ่งใหญ่ล้ำ�ค่�	 หลังจ�กกลับม�ที่	HOME	ZOO	 ได้เพียง
ปีเดียว	 เจ้�มังกรทองก็ยืนยันคว�มเป็นตัวเมียโดยก�รว�งไข่ครั้งแรก	 ใน
ปี	 พ.ศ.2556	 ไข่ในคร�วแรกมีเพียง	 3	 ใบ	 ลักษณะเรียวย�วคล้�ยเมล็ดถั่ว
แดง	 มีขน�ดใหญ่	 เปลือกนิ่มสีข�ว	 แต่เป็นไข่ลมเท่�นั้นเพร�ะเจ้�มังกรทอง
ยังไม่เคยมีก�รผสมพันธุ์กับตัวผู้อื่น	 มีหล�ยท่�นแนะนำ�ให้ใช้ตัวผู้สีธรรมด�
ผสมก่อน	 เพื่อให้ได้ลูกที่มียีนเผือกแฝงอยู่	 (Heterozygote)	 แล้วนำ�ลูกกลับ
ม�ผสมกับเจ้�มังกรทองใหม่	 ก็จะได้ลูกบ�งตัวเป็นตัวเผือก	 ในท�งทฤษฏี
นั่นก็ใช่	แต่ในคว�มเป็นจริงตัวเหี้ยขน�ดใหญ่	ไม่ใช่สัตว์สังคม	ที่จริงเป็นสัตว์
ก้�วร้�วหวงถิ่นด้วยซ้ำ�ไป	ก�รจะนำ�ตัวอื่นม�จับคู่	ซึ่งตัวผู้จะต้องใหญ่กว่�	จึง
มีโอก�สสูงที่เจ้�มังกรทองจะถูกกัดทำ�ร้�ย	 และก�รกัดกันของสัตว์ในกลุ่มนี้
มักจะเกิดบ�ดแผลที่รุนแรงต�มม�

	 ก�รนำ�สีธรรมด�ม�ผสมจะต้องใช้เวล�ย�วน�นถึงห้�ปีกว่�รุ่น
ลูกที่มียีนแฝงจะโตถึงวันเจริญพันธุ์และผสมกันได้อีกครั้งหนึ่ง	 แนวท�งก�ร
ผสมพันธุ์จึงได้คิดขึ้นม�ใหม่	 โดยก�รใช้ตะกวดป่�ช�ยเลนเผือก	 ซึ่งเป็นตัวผู้
ตัวเต็มวัยพร้อมผสมพันธุ์อยู่แล้วม�เป็นพ่อพันธุ์	 เมื่อทั้งสองเพศมีลักษณะ
เผือกที่สมบูรณ์	(True	Albino)	 ทั้งคู่	 ลูกที่อ�จจะเกิดม�จึงน่�จะเป็นลูกเผือก
ด้วย	ในแง่ของก�รรักษ�ส�ยพันธุ์ดั้งเดิม	ก�รผสมข้�มชนิด	(Hybrid)ไม่ใช่สิ่ง
ที่ควรกระทำ�	 แต่ในแง่ของก�รเลี้ยงสะสม	และพัฒน�เป็นสัตว์เลี้ยงสะสม	 ลูก
ไฮบริดที่เกิดขึ้นมักจัดเป็นของมีค่�	 เพร�ะไม่ได้เกิดขึ้นง่�ยๆ	 และถ้�ไฮบริด
แล้วลูกออกม�มีลักษณะเผือก	 ก็ต้องถือว่�เป็นคว�มพิเศษที่เหนือคว�มพิเศษ
ธรรมด�	 ก�รทดลองผสมพันธุ์ทีแรกตั้งใจว่�จะทดลองในปล�ยปีนี้	 ถ้�ไม่ม�
เกิดอุบัติเหตุป�งต�ยเสียก่อน	เมื่อเดือนกรกฎ�คมที่ผ่�นม�

บาดแผลตอนพบครั้งแรก

ขณะทำาการรักษา
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เมื่อเจ้ามังกรทองรอดตายราวปาฏิหารย์
 เมื่อวันที่	7	กรกฎ�คม	พ.ศ.2558	เจ้�มังกรทองได้
ว�งไข่ออกม�	6	 ใบ	 หลังจ�กที่ก่อนหน้�นี้สองวันได้ทยอยไข่
ออกม�ก่อนแล้ว	จำ�นวน	5	ใบ	ไข่ของวันที่	7	กรกฎ�คม	ถูก
เจ้�ตัวกินลงไป	3	 ใบ	 และเก็บไว้ได้	3	 ใบ	 และไข่ยังไม่หมด
ท้อง	ตัวแม่ได้เบ่งไข่ออกม�อีก	คร�วนี้ไข่ได้ออกม�พร้อมกับ
ลำ�ไส้ใหญ่ปลิ้นต�มออกม�ด้วย	 ซึ่งโดยปกติลำ�ไส้ใหญ่ควรจะ
หดกลับเข้�ไปในช่องท้องได้เอง	 แต่ในคร�วนี้	 เจ้�มังกรทอง	
ได้เอี้ยวตัวกลับม�ค�บลำ�ไส้ของตัวเอง	 และงับกัดพย�ย�ม
จะกลืนกิน	 ทำ�ให้ลำ�ไส้หลุดต�มแรงดึงค�บออกม�เป็นพวง
ใหญ่ม�ก	 เลือดออกม�กจนพื้นกรงนองไปด้วยเลือด	 แต่ยัง
โชคดีที่มีคนเห็นแทบจะในทันที	 จึงได้มีก�รโทรปรึกษ�กับ
คุณหมอเบญจพล	 หล่อสัญญ�ลักษณ์	(น�ยสัตวแพทย์ประจำ�
โรงพย�บ�ลสัตว์มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	 กำ�แพงแสน	
นครปฐม)	 ซึ่งคุณหมอแนะนำ�ให้ฉีดน้ำ�เบ�ๆ	 ล้�งทำ�คว�ม
สะอ�ดบ�ดแผลเอ�เศษฝุ่นและสิ่งสกปรกออกให้ม�กที่สุด
แล้วรีบพ�ม�พบแพทย์เพื่อทำ�ก�รรักษ�ทันที	 ซึ่งเมื่อไปถึง
โรงพย�บ�ลสัตว์ที่กำ�แพงแสนแล้ว	 คุณหมอพัชริด�	 ดิษฐ
วงค์	 สัตวแพทย์หญิงที่ประจำ�อยู่ที่คลินิกได้ดูอ�ก�รเบื้องต้น
และส่งเจ้�มังกรทองไปเอกซ์เรย์ทันที	 เพื่อดูว่�ไข่ในท้องออก
ม�หมดหรือยัง	 ซึ่งสำ�คัญม�ก	 เพร�ะถ้�ไข่ยังออกม�ไม่หมด
ก็ไม่ส�ม�รถเย็บปิดรูทว�รให้แคบลงเพ่ือกันลำ�ไส้ไหลหลุด
ออกม�อีก	 แต่ก็นับเป็นก�รโชคดีที่ผลก�รเอกซ์เรย์ไม่ปร�กฏ
ไข่ในท้องอีก	แสดงว่�ได้ไข่ออกม�หมดแล้ว	 รวมทั้งหมด	15	
ใบ	 น้ำ�หนักไข่ประม�ณ	 1	 กิโลกรัม	 เจ้�มังกรทองเคยไข่ม�
ก่อนหน้�นี้แล้ว	2	ครั้ง	โดยไข่ครั้งแรก	ในปี	พ.ศ.2556	และ
ปี	 พ.ศ.2557	 ไข่ในสองคร�วแรกไม่ถึง	 สิบใบ	 และไม่เคยมี
พฤติกรรมกินไข่ตัวเองให้เห็น	 เจ้�มังกรทองถูกเลี้ยงจนเชื่อง
ไม่มีคว�มเครียดใดๆ	 ก�รกินไข่อ�จเริ่มจ�กก�รได้กลิ่นค�ว
ของไข่	ซึ่งกระตุ้นก�รอย�กอ�ห�ร	และเมื่อลองกัดกินใบแรก
ดูก็อ�จชอบในรสช�ติ	 และกินใบต่อๆ	 ม�จนหมด	 ทำ�ให้เกิด
ก�รกัดกินไส้ที่ยังหดกลับไม่หมดของตัวเองโดยบังเอิญ	 ขณะ
กำ�ลังเบ่งไข่ออกม�	

ตะกวดป่าชายเลนเผือก 

( V. indicus) เพศผู้

	 แนวท�งก�รรักษ�ในเบื้องต้น	 คือตรวจดูบ�ดแผล
ของลำ�ไส้อย่�งละเอียด	 ซึ่งพบว่�มีก�รฉีกข�ดจ�กก�รกัดหล�ย
แห่ง	 ส่วนคว�มเสียห�ยถึงรังไข่ในระบบสืบพันธุ์น่�จะไปไม่ถึง
จุดนั้น	 จึงต้องทำ�ก�รเย็บลำ�ไส้ที่ฉีกข�ด	 และยัดพวงลำ�ไส้กลับ
เข้�ไปในช่องท้องใหม่	 ขั้นตอนก�รผ่�ตัดเย็บแผลในคร�วนี้	 ต้อง
ใช้ผู้ช่วยคุณหมอ	 และผู้ช่วยอีกหล�ยท่�นในก�รจับยึดตัวให้แน่น
หน�ไม่ส�ม�รถดิ้นรนได้	 เพร�ะจะใช้เพียงก�รฉีดย�ช�เฉพ�ะที่
เท่�นั้น	 ไม่มีก�รว�งย�สลบซึ่งจะมีคว�มเสี่ยงอันตร�ยจ�กก�รใช้
ย�ช�ม�กกว่�	 ก�รผ่�ตัดทำ�แผลเย็บลำ�ไส้ที่ฉีกข�ดและยัดเข้�ไป
ในช่องท้องใหม่	 แล้วเย็บป�กทว�รให้แคบลง	 แต่ไม่ได้เย็บจนปิด
สนิท	 เพร�ะยังต้องเหลือช่องให้มีก�รขับถ่�ยออกม�ได้	 ใช้เวล�
ในก�รรักษ�ประม�ณหนึ่งชั่วโมง	 โดยหมอให้นำ�กลับม�ดูแลต่อ
ที่	HOME	ZOO	เนื่องจ�กท�งโรงพย�บ�ลไม่มีกรงใส่เฉพ�ะ	ก�ร
ตื่นที่จะยิ่งทำ�ให้สัตว์เครียด	 และเกิดผลเสียกับบ�ดแผลม�กยิ่ง
ขึ้น	 ก�รดูแลต่อจ�กนี้จะต้องฉีดย�รักษ�บ�ดแผลอีกหนึ่งสัปด�ห์
โดยจะต้องฉีดย�ที่ข�หน้�สลับข้�งกันทุกสองวัน	 และต้องใส่ครีม
รักษ�แผลฉีกที่รูทว�รทุกวันเพื่อฆ่�เชื้อ	และทำ�ให้แผลสะอ�ด	ใน
ระหว่�งนี้จะงดอ�ห�รเพื่อไม่ให้เกิดก�รขับถ่�ยของเสียเพร�ะอ�จ
ทำ�ให้ติดเชื้อและระค�ยเคืองต่อลำ�ไส้ที่เพิ่งเย็บติดต่อได้และจะให้
เฉพ�ะน้ำ�กินเท่�นั้น	 โดยใส่ไว้ในช�มขน�ดเล็กม�กเพื่อกันเจ้�
มังกรทองลงไปแช่น้ำ�	 ในระหว่�งนี้อ�ก�รทั่วไปดูดีม�ก	 ซึ่งคน
ทั่วไป	 ม�เห็นจะไม่ทร�บเลยว่�เป็นสัตว์ที่ป่วย	 และเพิ่งจะเฉียด
คว�มต�ยม�สดๆ	ร้อนๆ	เมื่อครบกำ�หนดตัดไหมที่แผลในอีกสัปด�ห์
ต่อม�	ได้มีก�รนำ�ตัวเจ้�มังกรทองไปพบแพทย์ต�มนัดหม�ย 
	 เมื่อคณะหมอและผู้ช่วย	 ช่วยกันจับตัวหง�ยท้องเพื่อ
เตรียมตัดไหม	 ทุกคนก็ต้องประหล�ดใจเป็นอย่�งม�ก	 เพร�ะไม่
เหลือไหมให้ต้องตัดอีกแล้ว	 เจ้�มังกรทองได้จัดก�รตัวเองเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว	 !	 ไหนๆ	 ก็ไหนๆ	 เมื่อม�แล้วจึงได้ตรวจสุขภ�พ
โดยทั่วไป	 ทั้งภ�ยนอก	 และภ�ยใน	 โดยก�รสอดนิ้วต�มดูช่อง
สืบพันธุ์	 ซึ่งปร�กฏว่�น่�จะกลับม�เป็นปกติ	 โอก�สที่จะผสม
พันธุ์ในอน�คตน่�จะทำ�ได้เหมือนปกติ	ซึ่งนับเป็นข่�วน่�ยินดีเป็น
อย่�งยิ่ง	ดังนั้นจึงหวังว่�	ในฤดูก�ลผสมพันธุ์คร�วหน้�	เจ้�มังกร
ทองจะได้มีโอก�สจับคู่ผสมพันธุ์ข้�มชนิดกับตะกวดอินโดนีเซีย
เผือก	ตัวผู้ที่ข�ดคู่อยู่เช่นกัน	ถึงเวล�นั้นเหตุก�รณ์สำ�คัญที่จะเกิด
ขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก	อ�จจะมีท�ย�ทออกม�ให้เห็นก็เป็นได้
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