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   นํ �าท่วมครั �งนี �นอกจากจะตื�นเต้นกบักระแสไฟฟ้าที�อาจอยู่ในนํ �าแล้ว        ยงัมีงูเขียว  

Mamba พิษร้ายแรงบนต้นไม้        เชื �อโรคในนํ �า       และจระเข้     ให้ลุ้นอีกด้วย 

  เมื�อนํ �าท่วมตอนแรก ๆ    เราเริ�มได้ยินข่าวเรื�องมีจระเข้หลดุจากฟาร์มแถวนครสวรรค์      

ไล่ลงมาเรื�อย ๆ จนถึงแถบนนทบุรี       ธนบุรี       ผู้ คนก็เริ�มหวาดว่าจะถูกมันกัดน่องยามท่องนํ �า    

หรือลูกหลานถกูคาบไป         ตอ่มาก็มีข่าวประปรายว่าพบจระเข้แตก็่มิได้เป็นข่าวใหญ่      เนื�องจาก

ไมมี่ตวัตนให้ถ่ายรูปไปสื�อตอ่ 

  อย่างไรก็ดีจากการที�ได้ไปสัมผัสชีวิตของผู้ คนที�ถูกนํ �าท่วม     และคนที�ไปช่วย                   

คนนํ �าท่วม         มั�นใจว่ามีจระเข้ที�หลดุออกมาจริงจากคําบอกเล่าที�น่าเชื�อถือ      ที�ได้ยินก็คือมนัมา

นอนอยู่บนที�แห้งจนถูกยิงตาย          บางตวัก็ถูกเชือดคอหลังจากถูกจับได้       เพราะผู้ จับไม่รู้จะ

ควบคมุมนัไว้อย่างไร      หลายตวัถกูขายในราคางดงามโดยเฉพาะอย่างยิ�งในตอนหลงั ๆ ของนํ �าท่วม   

ที�พอรู้ลูท่างวา่จะขายให้ใครได้ 

  สาเหตทีุ�ไมมี่ใครถกูจระเข้กดัขนานใหญ่ (ที�ได้ยินมีเพียง 1-2 ราย)     และไม่ถกูจระเข้

กดักินก็เพราะกลไกตลาด       และไม่ใช่กงการอะไรของจระเข้ที�จะไล่กดักินคน      เพราะมีอย่างอื�นที�

ง่ายกวา่       เล็กกวา่    เป็นเหยื�อ      เชน่     แมว     หน ู    ไก่     หรือสตัว์เลี �ยงอื�น ๆ ของชาวบ้าน 

  เมื�อจระเข้มีราคาเรือนพันในขนาดที�ไม่โตนัก       โดยประชาชนรู้แหล่งที�จะขาย           

ให้ได้        ผู้ คนจํานวนไม่น้อยก็เปลี�ยนอาชีพประจํามาเป็นจับจระเข้ฟาร์มที�หลุดออกมาแทน       

เพราะเมื�อเทียบการเสียเวลาและแรงงานไปกับการทํางานอย่างอื�นแล้ว       จับจระเข้ไปขายได้



 - 2 - 

ผลตอบแทนสงูกวา่        ผมเชื�อวา่มีการกระทําเชน่นี �กนัพอควรในบางท้องที�โดยเฉพาะในช่วงกลางและ

ท้ายนํ �าทว่ม       นี�คือคําอธิบายวา่เหตใุดกลไกตลาดจงึชว่ยน่องเราไว้ได้ 

  วา่กนัวา่จระเข้ฟาร์มนั �นก้าวร้าวกวา่จระเข้ป่า       อาจเป็นเพราะจระเข้ป่าไม่รู้ความจึง

เอาแต่หนีหน้าผู้คน         ส่วนจระเข้ฟาร์มนั �นรู้จกัการให้อาหารดี       ถ้าไม่ก้าวร้าวแย่งชิงอาหารกับ

เพื�อนก็จะได้กินน้อย         ความดจุงึเป็นนิสยัเดน่ของจระเข้ฟาร์ม 

  จระเข้ฟาร์มในเอเชียโดยเฉพาะในบ้านเรานั �น       ส่วนใหญ่เป็นลูกผสมระหว่าง              

สายพันธุ์จระเข้นํ �าเค็ม (Crocodylus Porosus)    กับสายพันธุ์ นํ �าจืดที�มีชื�อพันธุ์ว่า Crocodylus 

Siamensis)    ซึ�งเมื�อก่อนมีอยู่ดาษดื�นในบ้านเรา      ลาว     กัมพชูา     พม่า     เวียดนาม     ฯลฯ     

ลูกผสมเช่นนี �โตเร็ว      และให้ผลตอบแทนสูง       ฟาร์มทั �งหลายในภูมิภาคนี �โดยเฉพาะบ้านเราจึง

นิยมเลี �ยงกนั       ที�หลดุออกมานั �นเชื�อวา่เป็นลกูผสมนี � 

  ประเด็นที�น่าสนใจก็คือพันธุ์  Siamensis (สังเกตคําว่า Siam) ซึ�งเคยมีอยู่ในป่า

มากมายนั �น      ในปัจจุบนักําลังสูญพันธุ์      เชื�อกันว่าในบ้านเรามีจระเข้ป่าพันธุ์ นี �เหลืออยู่ไม่เกิน                 

2 ตวั!          ที�อื�น ๆ ก็สญูพนัธุ์ไปเกือบหมด      อาจมีเหลืออยูบ้่างในกมัพชูา 

  ถ้าไม่ทําอะไรจริงจงั     พันธุ์ Siamensis ในป่า  ซึ�งรักษาพนัธุกรรมดั �งเดิมไว้อย่าง

มั�นคงคงจะสญูพนัธุ์เป็นแน่        Siamensis  ในฟาร์มนั �นยงัมีอยู่พอควร       แตน่กัวิชาการก็ไม่เชื�อว่า

จะมี DNA ดั �งเดมิของมนัทั �งหมด      เนื�องจากหลงัสงครามโลกครั �งที�สองการทําฟาร์มจระเข้ในบ้านเรา

ให้ผลตอบแทนสูงมาก     และไม่มีกฎหมายควบคุม       มันจึงถูกจับมาเลี �ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์   และ           

ถกูฆ่า     นบัเป็นพนัเป็นหมื�นตวั       ส่วนที�อยู่ในกรงก็ผสมพนัธุ์ปนเปกันไปหมด     จึงแตกต่างจาก 

Siamensis  ในป่า 

  ในเชิงวิชาการถ้าไม่ทําให้จระเข้ Siamensis ป่ากลบัคืนมาอย่างมีจํานวนพอควรแล้ว   

การเลี �ยงจระเข้ฟาร์มที�ต้องการลูกผสมกับพันธุ์ นํ �าเค็มก็จะมีคุณภาพตํ�าลงเนื�องจากการชิดใกล้ของ

พนัธุ์กรรม (in-breeding)      การมีจระเข้ป่าจะทําให้สต็อกของพนัธุกรรมกว้างขวางขึ �น       คณุภาพ

ของพนัธุ์ในฟาร์มก็จะดีขึ �นในที�สดุ 
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  ขณะนี � NGO’s ต่างประเทศและหน่วยงานของประเทศไทยกําลังหาทางที�จะ

ขยายพนัธุ์ Siamensis ตามธรรมชาติเพื�อมิให้สญูพนัธุ์ไป      จระเข้นั �นตลอดระยะเวลา 230 ล้านปีที�

ผา่นมาแบบไมมี่การเปลี�ยนแปลงลกัษณะหน้าตา  และวิถีการดํารงชีวิต        มีสตัว์อีกชนิดเดียวที�แซง

หน้าจระเข้ในการดํารงอยู่      นั�นก็คือแมลงสาป       ซึ�งมีการพบหลักฐานฟอสซิลอายุ 300 ล้านปี              

ของบรรพบรุุษแมลงสาป 

  จระเข้นั �นมีมาก่อนไดโนเสาร์      ซึ�งสญูพนัธุ์ไปเมื�อ 65 ล้านปีก่อนหน้า     และสําหรับ

มนุษย์นั �นหน้าใหม่กว่ามาก ๆ      เพราะบรรพบุรุษของมนุษย์คือลิงนั �นปรากฏตวัเมื�อ 65 ล้านปีก่อน     

และมนษุย์เพิ�งยืนสองขามีหน้าตาเป็นมนษุย์แบบปัจจบุนัเมื�อ 150,000-200,000 ปีก่อนเทา่นั �น 

  จระเข้จงึมีความซีเนียร์เหนือกว่ามนษุย์มากมายนบัร้อย ๆ ล้านปี     แตกํ่าลงัสญูพนัธุ์

เพราะไอ้เดก็น้อยหวัแหลมพนัธุ์นี �       จระเข้นั �นเรียกได้ว่าไม่มีศตัรูจึงอยู่รอดมาได้ยาวนาน   จนกระทั�ง

มาเจอมนษุย์ซึ�งถือได้วา่เป็นศตัรูตวัเดียวของมนั 

  มนัไม่มีต่อมเหงื�อจึงต้องใช้วิธีอ้าปากแทน      และเนื�องจากเป็นสตัว์เลือดเย็นที�อยู ่   

ครึ�งบกครึ�งนํ �า      จึงจําเป็นต้องขึ �นมานอนผึ�งแดดเพื�อปรับอณุหภูมิของร่างกายและกลายเป็นจดุอ่อน

ของมนัสําหรับศตัรูคือมนษุย์ไป 

  วิธีการล่าเหยื�อก็คือการนอนนิ�งอยู่ในนํ �าหรือริมตลิ�ง     และโผนขึ �นมากัดเหยื�อเวลา

เดินผ่านมาหรือลงมากินนํ �า     ถ้าเหยื�อตวัใหญ่เกินไปมนัก็จะนําไปสะสมโดยขดัไว้กับกิ�งไม้ใต้นํ �าจน

เน่าและเล็มกิน       จระเข้อาจอดอาหารได้เป็นเดือน ๆ       ดงันั �นมนัจึงเป็นยอดแห่งความอดทนและ

ความนา่กลวัในยามหิว 

  ตราบที�หนงัและเนื �อช่วงปลายหางเป็นที�พึงประสงค์ของมนุษย์      จระเข้ฟาร์มก็จะ

เป็นสตัว์ที�เกิดมาเพื�อถกูฆา่      ไมมี่โอกาสแก่ตายดงัเชน่จระเข้ป่า     ซึ�งมีจํานวนเหลือน้อยมากลงทกุที               

จนสรุปได้วา่มีจํานวนจระเข้น้อยตวัมากที�จะมีโอกาสแก่ตายในชีวิต 

  อยู่มาได้ 230 ล้านปี      ชีวิตก็เกิดมาลําบากเอาตอน 60 ปีหลงันี�แหละ     ชีวิตหนอ

ชีวิตของจระเข้    
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เครื"องเคียงอาหารสมอง 

     ผู้ คนทั�วไปมักคิดว่าการประกอบธุรกิจเป็นเรื� องของการทําการค้าของนักธุรกิจ       

โดยลืมไปวา่การทํานาหรือเกษตรกรรมก็คือการทําธุรกิจ      หรือแม้แตก่ารดําเนินนโยบายของภาครัฐก็

คือการประกอบธุรกิจ    

   ชาวนาต้องตัดสินใจทุกฤดูกาลว่าจะปลูกข้าวด้วยวิธีใด (นาหว่าน   หรือนาดํา)                   

ไถดินด้วยวิธีใด  (ควาย หรือรถไถเดินตาม)         ปลกูข้าวพนัธุ์ใดจะใช้ปุ๋ ยมากน้อยเพียงใด     เพื�อให้

ได้กําไรหรือผลต่างระหว่างรายรับและต้นทุนมากที�สุด        เป้าหมายเช่นนี �ไม่ต่างไปจากนักธุรกิจ           

ร้อยล้าน       ดงันั �นชาวนาหรือเกษตรกรก็คือนกัธุรกิจเราดี ๆ นี�เอง 

   สําหรับภาครัฐนั �น     แท้จริงแล้วก็ประกอบธุรกิจเช่นกนัเพียงแตม่ิได้มุ่งหวงักําไรในรูป

ของตวัเงิน     หากแตเ่ป็นในรูปของผลพวงจากการดําเนินนโยบาย 

   ในการดําเนินนโยบายรัฐต้องทุม่เททรัพยากรซึ�งก็คือต้นทนุ     โดยมุ่งหวงัว่าเมื�อลงทนุ

ใช้ทรัพยากรไปแล้วจะได้ผลพวงจากนโยบายเป็นผลตอบแทนกลบัมา       แตถ้่าทุ่มเทไปแล้วไม่เกิดผล

อยา่งนา่พอใจก็ไมต่า่งอะไรไปจากการขาดทนุ 

   การทํางานของภาครัฐจงึไมมี่อะไรตา่งไปจากการประกอบธุรกิจ       ดงันั �นโดยแท้จริง

แล้วการดําเนินธุรกิจจงึอยูร่อบตวัเรา 

⊙.............................................................⊙ 

 

นํ %าจิ %มอาหารสมอง        

       การศกึษาทําให้ตระหนกัถึงความไมรู้่ของตนเอง 

-------------------------------------------------- 


