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วาดภาพประกอบ

สํ า นั ก พิ ม พ์ ส ป ริ ง บุ๊ ก ส์   ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร

สัตว์มหัศจรรย์
ในสารขัณฑ์ประเทศ



มาดูความเชื่อผิดๆที่คนชอบแชร์กัน

ตะลึงกันทั้งหมู่บ้าน 

ประกาศขาย
ด่วนเจ้าของห่วงความปลอดภัย

ตุ๊กแกยักษ์



ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องสู่ประเทศสารขัณฑ ์

ประเทศเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในแถบอุษาอาคเนย์ของทวีปยูเรเชีย 

ถึงแม้จะเป็นประเทศเล็ก ๆ 

แต่ประเทศแห่งนี้กลับมีสัตว์พิสดาร

และสิ่งมหัศจรรย์อยู่มากมาย

อย่างที่ไม่เคยปรากฏในประเทศใด ๆ ในโลกนี้มาก่อน 

หนังสือเล่มนี้จะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ

สัตว์พิสดารและสิ่งมหัศจรรย์เหล่านั้น...

หมาแลกคุถัง

“โชคดีนะ เจ้าโต...”
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มีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่ง ผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
ในการเสาะแสวงหาสัตว์ประหลาด 

สัตว์พิสดาร และเรื่องพิศวงต่าง ๆ ในสารขัณฑ์แลนด์

อาจารย์เจษฎา หรือจารย์เจษ มีเครื่องมือลึกลับที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
เพื่อใช้ในการหาสัตว์ประหลาดในครั้งนี้ด้วย 
นั่นคือออ!

เขาผู้นั้นคือ 
อาจารย์เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์!

เครื่องตรวจจับ

ปู๊น ปู๊น ปู๊น

อาห ์ ถึงสักท ี
รถไฟความเร็วสูงปริ๊ด

นี่มันดีจริง ๆ 
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อยู่ด ีๆ เครื่อง GT201 ของอาจารย์
ก็ดังขึ้นมา

โอ๊ะ นั่นมัน!

จารย์เจษ! จารย์!

มาดูนี่ส ิ
เกิดเรื่องใหญ่แล้ว!

เครื่องมันจับสัญญาณ
ไอ้สองตัวนี่
ได้ด้วยแฮะ...

ปิ ๊บ

ปิ ๊บ

ปิ ๊บ

ปิ ๊บ

ปิ ๊บ

ปิ ๊บ
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สัตว์มหัศจรรย์!
ตัวแรกของเรา! !!!

จารย์รู้ไหม ตอนนี้มีข่าวตุ๊กแกยักษ์ตัวเท่านี่! 
เจ้าของกำลังประกาศขาย

ตุ๊กแกขนาดมหึมา 
ขายได้ตัวเป็นล้าน 

มาดูตรงนี ้
เร็ว ๆ อาจารย์!

แมวแย้ม 8 บิท 
ผู้ติดตามอาจารย์เจษคนที ่ 1

เห็นแล้วอย่าลืม
สาธุด้วยนะจารย์!

จ่าพิชิต ขจัดพาลชน 
ผู้ติดตามอาจารย์เจษคนที ่ 2

ขนาดนั้นเลยรึ!?

อุบ๊ะ! 
ไหน ๆ อยู่ตรงไหน
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มองครั้งแรกอาจารย์เจษถึงกับตะลึง! 
แต่เมื่อมาเพ่งมองด้วยสายตาอันแหลมคม

และไม่มีคิ้วของอาจารย์อีกครั้ง...

กลับพบว่า...

พวกเราลองสังเกต
ตุ๊กแกตัวนี้ด ีๆ สิ

ผ่าง
ตัวเท่านี่!ตุ๊กแกยักษ ์

ดูยังไง
ไม่แซ่บ?

เจ้าของตุ๊กแก

แถวนี้มีร้านสักคิ้วมั้ย...
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แซดดดด

อาจารย์เจษยิงคำถามใส่เจ้าของตุ๊กแกทันที!

คุณเจ้าของ 
คุณเลี้ยงดูมันยังไง 

มันถึงตัวใหญ่ขนาดนี้

ซื้อมั้ย ๆ ตัวละล้าน ๆ 
รับเงินสด บัตรเครดิต 

บัตรทรูก็รับ

ตุ๊กแกยักษ์ตัวนี้มีมูลค่าสูงยิ่งนัก 
ข้าอยากจะขายให้กับคนที่สนใจ 
ว่าแต่พวกท่านให้ราคาเท่าไหร่กัน

ตุ๊กแกตัวนี้
มีบางอย่างซ่อนอยู่!

ยิ่งถามยิ่งพบพิรุธ อาจารย์เจษเริ่มสังเกต
ตุ๊กแกยักษ์อย่างละเอียด จึงพบว่า...

พ่อค้าตุ๊กแก
ตอบไม่ตรง

คำถามนะมึง...
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อาจารย์เจษใช้ดวงตาวิทยาศาสตร์
โจมตีไปที่ตุ๊กแกยักษ์ทันที!

ร่างมโนของตุ๊กแกยักษ์โดนพลังวิทย์เข้าไป 
กำลังจะเปลี่ยนเป็นร่างที่แท้จริง!

เปิดเผยตัวจริง
	 	 ออกมาเดี๋ยวนี้!

แซดดดด

แว้บบบ

เจ๊ทโด้ววว 
ยังกะหนังไซ-ไฟ!

กูรู้แล้วว่ามึง
เป็นเจ้าของ อิห้า...

เจ้าของตุ๊กแก

หยุดนะ! 
ตูอยากเป็นตุ๊กแก
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จำหน้ามึงได้แล้ววว!

ตัวทองของบ่าว

แผล็บ...

แผล็บ...

หน้าตา
มันแปลก ๆ...

ผ่างโอ้ว...ดูสิ! 
นี่ไงร่างที่แท้จริงของมัน!

ความจริงแล้ว
ไอ้ตัวนี้คือ!?

แถมหน้าตาของมัน...

ตุ๊กแกยักษ์

ตุ๊กแกสามัญชน...

ถ้าเทียบขนาด
ตุ๊กแกปกต ิ
ไอ้ตัวนี้ถือว่า

ใหญ่กว่ามากนะ



 จ่าพิชิต  ขจัดพาลชน 11

มันคือตัวเหี้ย
ปลอมตัวมา!จะไปเป็นดาว

โดดเด่นบนฟากฟ้า...

สัส...แย่งงานกรู

ตุ๊กแกปลอม (ตัวเหี้ย)

ตัวเหี้ย

ตุ๊กแก

เจ้าของตุ๊กแก

ไอ้ไข่ห่านเอ๊ย! 
มึงทำไปเพื่ออะไรเนี่ย 

ไหนบอกมาดิ๊!

ใจ yes ๆ 
อิห่า...

หึ ห ึ หึ 
เรื่องมันเป็น
แบบนี้นี่เอง...

ใบหน้าจริงจัง
เชิงวิชาการ



ไอ้ตัวที่เห็นนี้ไม่ใช่ตุ๊กแกยักษ์นะ 
ถ้าเป็นตุ๊กแกเนี่ย สังเกตง่าย ๆ 

ให้ดูขาของมันนะครับ 
ถ้าเป็นตุ๊กแกของแท้ขาจะมีลักษณะแบบนี ้

คือขาหน้าก็ชี้ไปข้างหน้า 
ขาหลังก็ชี้ไปข้างหลัง 

กายวิภาคของตุ๊กแกมันเป็นแบบนี้ แต่ไอ้ที่เห็นในภาพนั่น 
ไม่ว่าจะขาหน้าหรือขาหลัง
ก็ชี้ไปข้างหน้าเหมือนกันหมด 

ไม่เหมือนตุ๊กแกทั่วไป ทำไมน่ะเหรอ 
เพราะมันไม่ใช่ตุ๊กแกไง 
แต่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า 

ตัวเงินตัวทอง หรือ ตัวเหี้ย ครับ

ควรทราบว่า ตุ๊กแกเนี่ย 
คนจีนเอาไปกินนะครับ คนจีนเรียกตุ๊กแกพวกนี้ว่า กาบก่าย 

และเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคสารพัด เช่น โรคเอดส์ หรือมะเร็ง 
บ้างก็เชื่อว่ากินเป็นยาอายุวัฒนะช่วยให้อายุยืน อะไรทำนองนั้น 

จึงมีคนรับซื้อตุ๊กแกไปขายให้คนจีนในราคาแพง 
ยิ่งตุ๊กแกตัวใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งราคาดีเท่านั้น ก็เลยมีพวกกุเรื่อง 

เอาตัวเหี้ยมาลงสีเป็นตุ๊กแก แล้วเอาหัวตุ๊กแกปลอมครอบหัวมันลงไปให้ดูคล้าย
ตุ๊กแกขนาดยักษ ์ ซึ่งถ้าตุ๊กแกขนาดนั้นมีอยู่จริง ราคาคงแพงเป็นล้านเลยว่ะครับ 

พูดง่าย ๆ คือ มันคือเหี้ยสวมหัวตุ๊กแกปลอมที่พวกแก๊งสิบแปดมงกุฎ
ทำมาหลอกชาวบ้านนั่นเอง ข่าวตุ๊กแกยักษ์มักจะมาพร้อมกับข่าวลือที่ว่า 

มีเศรษฐีพร้อมรับซื้อตุ๊กแกตัวใหญ่ในราคาแพงอยู่บ่อย ๆ
ชาวบ้านก็จะวิ่งรี่เข้าไปในป่าจับตุ๊กแกกันใหญ ่ เผื่อฟลุคเจอตุ๊กแก

ตัวใหญ่หนักกว่า 4 ขีดที่มีคนปล่อยข่าวว่าขายได้
ราคาหลักสิบล้าน 



น่าเสียดายที่จนถึงบัดนี้ยังไม่เคยมีใครพบตุ๊กแก
ตัวใหญ่ขนาดนั้นเลย อย่างมากก็หนัก 4 ขีดเต็มที ่

แถมข่าวที่ว่าให้ราคาตุ๊กแกหนักเกิน 4 ขีดก็เป็นแค่ข่าวลือ
ที่ไม่มีมูลความจริง สันนิษฐานว่ามีคนปล่อยข่าว
เพื่อให้ชาวบ้านกวาดจับตุ๊กแกมาขายเยอะ ๆ
แต่พอถึงเวลาจริงก็ให้ราคาปกติที่ไม่ได้สูงอะไร 

เพราะไม่มีตัวไหนหนักเกิน 4 ขีดซักตัว

โดยปกติแล้วตุ๊กแกจะเป็นสัตว์ที่คนกลัวหรือรังเกียจมัน 
เพราะหน้าตามันไม่ได้น่าดูมุ้งมิ้งซักเท่าไหร ่ แต่มันมีประโยชน์ต่อมนุษย์มาก 
ช่วยจับพวกแมลงต่าง ๆ เช่น แมลงเม่า แมลงสาบ มอด มด ตะขาบ 

และแมลงศัตรูพืชอีกสารพัดเป็นอาหาร ในขณะที่พวกสรรพคุณทางยาของมัน
ที่คนจีนเชื่อว่าเป็นยารักษาโรคมั่งละ เป็นยาอายุวัฒนะมั่งละ 

พวกนี้เป็นแค่เสียงลือเสียงเล่าอ้างที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ 
มายืนยันว่าตุ๊กแกมีสรรพคุณที่ว่ามานั้นจริง ดังนั้น แทนที่จะจับมันไปขาย 
ก็มาเลี้ยงตุ๊กแกไว้กินมด กินแมลงสาบ และกินสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ 

กันจะดีกว่านะครับ



ตามมันไปเร็ว!

พวกแกจะต้องอึ้ง
ในสิ่งที่เห็น

พ่อค้าตุ๊กแก

หึ หึ หึ ห ึ
เก่งมากที่ดูกันออกว่ามันคือ
เหี้ยปลอมตัวมา แต่เดี๋ยวก่อน! 
ข้ายังมีสัตว์มหัศจรรย์อีกตัว

ให้พวกเจ้าดู!

แน่จริงตามมา! 
คราวนี้ของจริง 
ไม่มีย้อมแมว!

เมื่อโดนจับได้คาหนังคาเขาแบบนี ้
พ่อค้าตุ๊กแกถึงกับตกตะลึง

แบ่งค่าตัว
แล้วแยกย้าย
ตัวใครตัวมัน...

บัดซบ! อุตส่าห์
ไปหลอกคนมาได้

ตั้งแปดตำบลเจ็ดหมู่บ้าน 
ดันมาโดนจับได้ซะแล้ว
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และแล้วทั้งสามคนก็เดินทาง
มาถึงบ้านพ่อค้าตุ๊กแก

จงมองขึ้นไปบนเพดานบ้าน! 
แล้วเจ้าจะได้เห็น

สัตว์มหัศจรรย์ของข้า!

พ่อค้าตุ๊กแกเปลี่ยนชุดคอสเพลย์
ออกมารอต้อนรับอยู่อย่างมาดมั่น

หึ หึ 
เข้ามาเลย...

สัตว์ตัวนี้
จะทำให้พวกแก
ต้องร้องว่าสาธุ

มันจะเปลี่ยนชุด
ทำไมฟะเนี่ย...

หน้าก็ฝรั่ง  
แต่บ้านมึงไท้ไทย 

!!??
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มันอยู่ตรงนี้ต่างหาก! 
จงมองขึ้นไปบนเพดานบ้าน

ด้านนี้อีกครั้ง!

เฮ้ย! ไม่ใช่ตัวนี้!

กระต่ายใครวะนี ่
มานั่งบนคาน
บ้านคนอื่นได้ไง 

ไป๊!

เริ่มไม่ตื่นเต้นและ 
แสรดดด

WTF

ผ่าง

โครม
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ผ่าง

นี่คือสุดยอดสัตว์มหัศจรรย ์

จิ้งจกห้อยหัว!

เลี้ยงไว้ให้โชคลาภ 
ให้หวยแม่น 

หาแดกเองได้ด้วย 
ไม่เปลืองตังค์!

และตัวล่าสุด
อัพเกรดไปอีกขั้น 

นั่นก็คือ!

แล้วแต่ปุ ๊ ระเบิดขวด

จุ๊ จุ ๊

เจ๊ทลู่!

      เจ๊ทโด้
โอริโอห้าบาท!

จุ๊จุ ๊

สาธ ุ 99

จิ้งจกห้อยหัว พนมมือไห
ว้!

โครม
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เป็นไงล่ะจารย ์
เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของจิ้งจก
ห้อยหัวพนมมือไหว้หรือยัง

แต่มันคือจิ้งจก
ที่เพิ่งลอกคราบมาต่างหาก

บูลชิท ขี้วัวกระทิง 
นี่มันสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ซะที่ไหนกันเล่า!

จารย์จะแฉให้โลกรู้เองว่า 
การที่จิ้งจกห้อยหัวพนมมือไหว้

ไม่ใช่เรื่องลี้ลับเหลือเชื่อ!

เอาละส ิ เรื่องราวจะลงเอยอย่างไร 
ติดตามต่อได้ในหน้าถัดไป

ไอ้นี่ก็ไหว้จังงง



จิ้งจกห้อยหัวนี่ไม่ใช่อะไรที่มหัศจรรย์พันลึกหรอกครับ 
ก็แค่จิ้งจกตัวนั้นมันเพิ่งลอกคราบมาแค่นั้นเอง 

แล้วยังมีคราบของหนังเก่าติดอยู่ตรงปุ่มฝ่าเท้าด้านหน้า 
ทำให้ตีนมันยังไม่สามารถเกาะติดหนึบกับเพดานหรือกำแพงได ้

เวลามันไต่ขึ้นไป มือก็เลยห้อยลงมาแบบนั้น 
เพราะมือมันยังไม่สามารถเกาะเพดานไว้ได้นั่นเอง 
ไม่ได้แปลว่ามันพนมมือสวดมนต์อะไรหรอกนะ

และการที่ตีนจิ้งจกสามารถเกาะติดฝาผนังหรือเพดานได้เนี่ย 
ก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ล้วน ๆ 

ตีนจิ้งจกจะมีขนเส้นเล็ก ๆ นับล้านเส้น



แล้วเวลาตีนมันไปสัมผัสพื้นผิวใด ๆ ก็ตาม 
ขนเส้นเล็ก ๆ ที่ว่านี้จะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง

โมเลกุลของขนกับพื้นผิว เรียกแรงนี้ว่า แรงแวนเดอร์วาลส ์
(Vander Waals Force) ซึ่งเป็นแรงดึงดูดแบบอ่อน ๆ

ที่ช่วยยึดโมเลกุลเข้าด้วยกัน แรงแวนเดอร์วาลส์ที่เกิดจากตีนจ้ิงจกมีสูงมาก 
ประมาณว่าหนึ่งขาสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณสองร้อยเท่าของจิ้งจกหนึ่งตัว
เลยทีเดียว และช่วยให้จิ้งจกสามารถเกาะได้ทุกพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นหิน โลหะ 
กระทั่งกระจกก็สามารถเกาะได ้ มีนักวิจัยที่ศึกษากลไกการทำงานของตีนจิ้งจก
ไปใช้พัฒนาหุ่นยนต์และผลิตสินค้าบางอย่าง เช่น เทปตุ๊กแก (Gecko Tape) 

ที่พัฒนาขึ้นด้วยหลักการเดียวกับตีนจิ้งจก และเอาไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านการกีฬาและ
การทหาร ในอนาคตมันอาจถูกเอาไปประยุกต์สร้างชุดอวกาศหรือกระสวยอวกาศ 

โดยใช้คุณสมบัติในการเกาะติดของมันกับรองเท้าของนักบินอวกาศ
หรือขาของกระสวยอวกาศ เพื่อใช้ยึดติดพื้นในสภาพสุญญากาศในแบบที่กาว
หรือจุกสุญญากาศไม่สามารถทำได ้ สิ่งสำคัญที่ทำให้จากตีนจิ้งจกตุ๊กแก 
มันกำลังจะพัฒนาไปเป็นรองเท้านักบินอวกาศได้นั้น สาเหตุหลักก็ง่าย ๆ คือ 

ความช่างสงสัยของคน ว่าทำไมจิ้งจกมันถึงเอาตีนเกาะผนังได้หนอ 
จากนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ไปวิจัยจนรู้กลไกการทำงานของมัน 
แต่ถ้าเราเห็นเหตุการณ์ที่น่าสงสัย เช่น จิ้งจกห้อยหัว 

แล้วเอาแต่มโนเป็นตุเป็นตะว่าสงสัยมันจะพนมมือไหว้พระอยู่มั้ง 
มันก็ได้อยู่แค่นั้นละครับ 

ไม่พัฒนาไปไหนไกลกว่านั้นหรอก
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เมื่อโดนแฉว่าจริง ๆ แล้วจิ้งจกและตุ๊กแกนี้
เป็นเพียงแค่สัตว์ธรรมดา ๆ ตัวหนึ่ง 

พ่อค้าเห็นทีจะอยู่ไม่ได ้ จึงต้องรีบเผ่นทันใด

แมวผสมตุ๊กแก
ตัวละล้านมาแร้วว! 
สนใจซื้อกันมั้ยจ๊ะ

แต่เดี๋ยวก่อน

หางปลอม

ลาก่อน...
คราวหน้าอย่าให้เห็นว่า

มาหลอกชาวบ้าน
อีกนะ!

				เราไปตามหา
สัตว์มหัศจรรย์กันต่อดีกว่า

แค่เอาสีมาทา
ก็รวยได้

...

โคร
ม



ฉบับตรวจลอตเตอรี่

คุณต้องไม่เชื่อแน ่ๆ กับสิ่งที่
เธอเคยทำ แล้วมันทำให้ชีวิต

เธอเปลี่ยนไปตลอดกาล

จ้อนางคำ
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อาจารย์เจษ จ่าพิชิต และแมวแย้ม 
ทั้งสามคนเดินทางกันต่อ 

เพื่อออกเสาะหาสัตว์มหัศจรรย์ให้พบให้จงได้...

ทั้งสามตามร่องรอยจากเครื่อง GT201 
และจากข่าวต่าง ๆ จนมาพบสถานที่แห่งหนึ่ง

นั่นไง 
บ้านหลังนั้น!

ปู๊น ปู๊น ปู๊น

เครื่องมันสั่น
สู้มือมาก ๆ 

ใกล้จะถึงแล้วสินะ

โอ้ววว

เซลฟี่แป๊บ

จารย์
อย่าเก๊กบ่อย

ได้มั้ย

ปิ๊บ

ปิ๊บ
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เฮ้ย! เจษ...
ไหนลองบอกมาซิว่า 
ข้างในบ้านหลังนี้
มีตัวอะไรอยู่

ใบหน้าจริงจัง

เรียกจารย์
นำหน้า
ด้วยสิวะ!

...
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จากข่าวลือ
ที่เล่าขานกันมา 
เรื่องมันคือ...

ผัวะ

หึ ห ึ หึ 
ทรพีเรียกแม่...
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แต่เราจะเชื่อข่าวลือ
พวกนี้ไม่ได้เด็ดขาด!

ทั้งสามคนเตรียมความพร้อมเพื่อเจอกับ
จ้อนางคำอย่างเต็มที่

เพื่อความไม่ประมาท 
เราควรเปลี่ยนเป็นชุดสงคราม
ที่เตรียมมา เผื่อต้องรับมือ

กับเจ้าสัตว์มหัศจรรย์กันดีกว่า

ต้องบุกไปดู
ให้เห็นกับตาว่ามัน
เป็นเรื่องจริงมั้ย

เกิดมันเป็นจริง
จะโดนจับแดกมั้ยเนี่ย!

ชุดเกราะพร้อมรบ
ของพวกเรา!

พร้อมจะลุยกันมานานแล้ว 
ฮ่า ฮ่า โย่ววว...
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เฮ้ย เดี๋ยว ๆ 
หยิบชุดมาผิด

จริง ๆ มันชุดนี้
ต่างหาก...

ไป พวกเราลุย!

เอาละ 
ไปลุยกันได้!

ผ่าง

... ...
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โผล่ออกมาแร้ววว

ทำไมมันมืดแบบนี้ มันไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟ
หรือไงฟะ!

จ้อนางคำ
ผู้ทำร้ายแม่!

นั่นไง 
อยู่ตรงนั้น!

ทั้งสามคน
บุกเข้ามายังบ้าน
ของจ้อนางคำ

แล้วทั้งสามก็ต้องตกตะลึง!
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ไปจับมันให้ได้!
เปิดก่อนเลย 
เดี๋ยวตามเอง

อาจารย์เจษต้องการ
หยุดการเคลื่อนไหว

ของแม่นางจ้อ 
เพื่อจับมาพิสูจน์

ว่าเป็นสัตว์มหัศจรรย์
จริงหรือไม ่

จึงลงมือก่อนทันที

โฮว 

ริว 

เค็ม

โคร
ม
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จ่าพิชิตไม่รอช้า 
บุกจู่โจมต่อทันที

ตามด้วยแมวแย้ม

ตูคือกัปตันอเมริกาฬสินธุ์!  
เจอโล่สังกะสีหน่อยเป็นไง!

1350
คอมโ

บ 

ต่อเน
ื่อง!ผัวะ

ผัวะ

ซูมมม

ผัวะ ผัวะ
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ป๊อง

...

โจมตีไปเท่าไหร ่
แต่ทำไมนางจ้อนางคำกลับ
ไม่รู้สึกรู้สา แถมไม่ตอบโต ้
อาจารย์เจษเลยนึกสงสัย

ทำไมดูเธอเป็น
คนแข็งแกร่งทนทานขนาดนี ้ หรือว่า...
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หมับ ...

เปลี่ยนชุดคืนแบบเดิม



มันเป็นรูปปั้น
นี่หว่า!

เวร WTF

ผ่าง

ดีออกกก ลุ้นอยู่ตั้งนาน 
ที่แท้เจ๊จ้อนางคำนี ่

เป็นโมเดลตั้งโชว์เองเหรอ!

เมื่อเป็นเช่นนี ้ ทั้งสามคน
จึงได้เริ่มค้นหาข้อมูลอย่างละเอียด 

จึงพบว่า...

แล้วข่าวลือที่ทำร้ายแม่
มันมาจากไหน!

เจอแล้ว 
นี่ไง



จริง ๆ แล้วนี่ไม่ใช่ครึ่งคนครึ่งหมานะครับ 
แต่เป็นรูปปั้นจากผลงานของศิลปินชื่อ 

Patricia Piccinini 
ซึ่งเป็นศิลปินชาวออสเตรเลีย 
ที่จัดแสดงโชว์ที่ประเทศเขาเอง 

แต่ดันโดนชาวสารขัณฑ์เอามาโมเมว่า
เป็นครึ่งคนครึ่งหมาซะงั้น

แถมยังมีการแต่งเรื่องประกอบ
เป็นเรื่องเป็นราวว่า ครึ่งคนครึ่งหมานี่
ชื่อจ้อนางคำ และกลายเป็นหมา

เพราะเป็นลูกทรพีทำร้ายพ่อแม ่ ไอ้เรื่องที่มนุษย์
จะเปลี่ยนแปลงร่างกายไปเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่ง

มันมีจริงซะที่ไหนล่ะคู้นนน

นอกจากในไทยแล้ว 
ที่ต่างประเทศก็มีเรื่องร่ำลือประมาณนี้เช่นกัน 

ยกตัวอย่างเช่น แถวตะวันออกกลาง 
ก็เอาไปเล่าเป็นตุเป็นตะว่า

เจ้ารูปปั้นอันนี้เป็นเด็กผู้หญิงที่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนา
จนถูกสาปให้กลายเป็นลิงซะด้วย เอากับเขาสิ



สภาพร่างกายของสิ่งมีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปตามหลักการคัดสรรของธรรมชาต ิ
โดยการค่อย ๆ ปรับสภาพทางกายภาพให้เหมาะสมแก่การดำรงชีวิต

ในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ เมื่อทำได ้ ก็จะมีโอกาสสูงที่จะแพร่พันธุ์ออกลูกออกหลาน 
แล้วส่งต่อพันธุกรรมไปเรื่อย ๆ ในขณะที่สิ่งมีชีวิตที่เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้น้อยกว่า

ก็พ่ายแพ้แล้วสูญพันธุ์ไปโดยปริยาย อย่างมนุษย์ทุกวันนี้ก็ยังคงมีการวิวัฒนาการอยู่
แต่เป็นไปอย่างช้า ๆ เช่น การที่คนยุโรปมีผิวสีขาว อันนี้ก็เกิดจากยีน SLC 24A5

โดยมีสมมติฐานว่า เมื่อหมื่นกว่าปีก่อน บรรพบุรุษของมนุษย์ที่มีต้นกำเนิด
จากทวีปแอฟริกา ซึ่งแดดแรง มนุษย์ยุคนั้นส่วนใหญ่มีผิวสีเข้ม 

ต่อมาเมื่อมีการแพร่พันธุ์เพิ่มจำนวน และมีการอพยพไปอยู่แถวยุโรป 
ซึ่งมีแสงแดดน้อยกว่าแถบแอฟริกา กลุ่มที่มียีน SLC 24A5 

ซึ่งมีสีผิวจางกว่าจึงรับแสงแดดได้มากกว่า 
ร่างกายสังเคราะห์วิตามินดีได้มากกว่า จึงมีโอกาสอยู่รอดสูงกว่า 

ทำให้คนยุโรปมีผิวขาวนั่นเอง

จริง ๆ แล้วถ้าเราเข้าใจเรื่องวิวัฒนาการจะรู้ทันทีว่า 
ไอ้เรื่องที่มันแชร์กันเป็นคุ้งเป็นแควแบบนี้มันไม่มีทาง
เป็นไปได้เลยที่มนุษย์จะเปลี่ยนรูปร่างไปจนกลายเป็น

สัตว์ต่างสายพันธุ์แบบนั้น อย่างมนุษย์นี ่
กว่าจะวิวัฒนาการจากลิงมาเป็นคน
ยังใช้เวลาตั้งห้าสิบกว่าล้านปีเลยครับ

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้กว่าจะเกิดขึ้นได้
ใช้เวลาเป็นหมื่นหรือเป็นแสนป ี ไม่ใช่ว่าแป๊บ ๆ 
ร่างกายจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลย 
แบบนั้นมีแต่ในหนังหรือในนิทานเท่านั้นละคุณ
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เมื่อความจริงปรากฏ 
ทั้งสามคนจึงต้องออกเดินทางตามหา

สัตว์มหัศจรรย์ต่อไป...
ลาก่อนนะ

เจ๊จ้อไปพวกเรา 
เดินทางกันต่อ

ตามข่าวลือกัน
ต่อไป

ว้ากกก! 
เมื่อกี้ใครเอาไม้มาตีก!ู






