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อาหารสมอง
ชีวิตจระเข้
วีรกร ตรี เศศ
นําท่วมครังนีนอกจากจะตืนเต้ นกับกระแสไฟฟ้าทีอาจอยู่ในนําแล้ ว
Mamba พิษร้ ายแรงบนต้ นไม้

เชือโรคในนํา

ยังมีงูเขียว

และจระเข้ ให้ ล้ นุ อีกด้ วย

เมือนําท่วมตอนแรก ๆ เราเริ มได้ ยินข่าวเรื องมีจระเข้ หลุดจากฟาร์ มแถวนครสวรรค์
ไล่ล งมาเรื อย ๆ จนถึง แถบนนทบุรี
หรื อลูกหลานถูกคาบไป

ธนบุรี

ผู้คนก็ เ ริ ม หวาดว่าจะถูกมัน กัดน่องยามท่องนํ า

ต่อมาก็มีข่าวประปรายว่าพบจระเข้ แต่ก็มิได้ เป็ นข่าวใหญ่

เนืองจาก

ไม่มีตวั ตนให้ ถ่ายรูปไปสือต่อ

คนนําท่วม

อย่ า งไรก็ ดี จ ากการที ไ ด้ ไ ปสัม ผัส ชี วิ ต ของผู้ ค นที ถู ก นํ าท่ ว ม

และคนที ไ ปช่ ว ย

มัน ใจว่ามีจระเข้ ทีหลุดออกมาจริ งจากคําบอกเล่าทีน่าเชือถือ

ทีได้ ยินก็คือมันมา

นอนอยู่บนที แห้ งจนถูกยิงตาย
ควบคุมมันไว้ อย่างไร

บางตัวก็ ถูกเชื อดคอหลังจากถูกจับได้

เพราะผู้จับไม่ร้ ู จะ

หลายตัวถูกขายในราคางดงามโดยเฉพาะอย่างยิงในตอนหลัง ๆ ของนําท่วม

ทีพอรู้ลทู่ างว่าจะขายให้ ใครได้
สาเหตุทีไม่มีใครถูกจระเข้ กดั ขนานใหญ่ (ทีได้ ยินมีเพียง 1-2 ราย) และไม่ถกู จระเข้
กัดกินก็เพราะกลไกตลาด
ง่ายกว่า

และไม่ใช่กงการอะไรของจระเข้ ทีจะไล่กดั กินคน

เล็กกว่า เป็ นเหยือ

เช่น แมว หนู ไก่ หรื อสัตว์เลียงอืน ๆ ของชาวบ้ าน

เมื อจระเข้ มี ร าคาเรื อนพัน ในขนาดที ไ ม่ โตนัก
ให้ ไ ด้

เพราะมีอย่างอืนที

โดยประชาชนรู้ แหล่ ง ที จ ะขาย

ผู้ ค นจํ า นวนไม่ น้ อ ยก็ เ ปลี ย นอาชี พ ประจํ า มาเป็ นจับ จระเข้ ฟ าร์ ม ที ห ลุ ด ออกมาแทน

เพราะเมื อเที ยบการเสี ยเวลาและแรงงานไปกับ การทํ า งานอย่างอื น แล้ ว

จับ จระเข้ ไ ปขายได้

-2ผลตอบแทนสูงกว่า
ท้ ายนําท่วม

ผมเชือว่ามีการกระทําเช่นนีกันพอควรในบางท้ องทีโดยเฉพาะในช่วงกลางและ

นีคือคําอธิบายว่าเหตุใดกลไกตลาดจึงช่วยน่องเราไว้ ได้
ว่ากันว่าจระเข้ ฟาร์ มนันก้ าวร้ าวกว่าจระเข้ ป่า

อาจเป็ นเพราะจระเข้ ป่าไม่ร้ ู ความจึง

เอาแต่หนีหน้ าผู้คน

ส่วนจระเข้ ฟาร์ มนันรู้ จกั การให้ อาหารดี

เพือนก็จะได้ กินน้ อย

ความดุจงึ เป็ นนิสยั เด่นของจระเข้ ฟาร์ ม

จระเข้ ฟ าร์ ม ในเอเชี ยโดยเฉพาะในบ้ านเรานัน

ถ้ าไม่ก้าวร้ าวแย่งชิงอาหารกับ

ส่วนใหญ่ เ ป็ นลูกผสมระหว่า ง

สายพันธุ์ จ ระเข้ นําเค็ม (Crocodylus Porosus) กับสายพันธุ์ นํ าจื ด ที มี ชื อพันธุ์ ว่ า Crocodylus
Siamensis)

ซึงเมือก่อนมีอยู่ดาษดืนในบ้ านเรา

ลูกผสมเช่นนี โตเร็ ว
นิยมเลียงกัน

และให้ ผลตอบแทนสูง

ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม ฯลฯ
ฟาร์ มทังหลายในภูมิภาคนีโดยเฉพาะบ้ านเราจึง

ทีหลุดออกมานันเชือว่าเป็ นลูกผสมนี
ประเด็น ที น่า สนใจก็ คือพันธุ์ Siamensis (สัง เกตคํ าว่า Siam) ซึ ง เคยมี อยู่ใ นป่ า

มากมายนัน
2 ตัว!

ในปั จจุบนั กํ าลังสูญพันธุ์

ทีอืน ๆ ก็สญ
ู พันธุ์ไปเกือบหมด
ถ้ าไม่ทําอะไรจริ งจัง

มัน คงคงจะสูญพันธุ์เป็ นแน่

อาจมีเหลืออยูบ่ ้ างในกัมพูชา

พันธุ์ Siamensis ในป่ า ซึงรั กษาพันธุกรรมดังเดิมไว้ อย่าง

Siamensis ในฟาร์ มนันยังมีอยู่พอควร

จะมี DNA ดังเดิมของมันทังหมด
ให้ ผลตอบแทนสูงมาก

เชื อกันว่าในบ้ านเรามีจระเข้ ป่าพันธุ์นีเหลืออยู่ไม่เกิ น

เนืองจากหลังสงครามโลกครังทีสองการทําฟาร์ มจระเข้ ในบ้ านเรา

และไม่มีกฎหมายควบคุม

ถูกฆ่า นับเป็ นพันเป็ นหมืนตัว

แต่นกั วิชาการก็ไม่เชือว่า

มันจึงถูกจับมาเลี ยงเป็ นพ่อแม่พันธุ์ และ

ส่วนทีอยู่ในกรงก็ผสมพันธุ์ปนเปกันไปหมด จึงแตกต่างจาก

Siamensis ในป่ า
ในเชิงวิชาการถ้ าไม่ทําให้ จระเข้ Siamensis ป่ ากลับคืนมาอย่างมีจํานวนพอควรแล้ ว
การเลียงจระเข้ ฟาร์ มที ต้องการลูกผสมกับพันธุ์นําเค็มก็จะมี คุณภาพตําลงเนืองจากการชิดใกล้ ของ
พันธุ์กรรม (in-breeding)

การมีจระเข้ ป่าจะทําให้ สต็อกของพันธุกรรมกว้ างขวางขึน

ของพันธุ์ในฟาร์ มก็จะดีขนในที
ึ
สดุ

คุณภาพ
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ต่า งประเทศและหน่ ว ยงานของประเทศไทยกํ า ลัง หาทางที จ ะ

ขยายพันธุ์ Siamensis ตามธรรมชาติเพือมิให้ สญ
ู พันธุ์ไป

จระเข้ นนตลอดระยะเวลา
ั
230 ล้ านปี ที

ผ่านมาแบบไม่มีการเปลียนแปลงลักษณะหน้ าตา และวิถีการดํารงชีวิต
หน้ าจระเข้ ในการดํารงอยู่

นันก็ คือแมลงสาป

มีสตั ว์อีกชนิดเดียวทีแซง

ซึงมี การพบหลักฐานฟอสซิลอายุ 300 ล้ านปี

ของบรรพบุรุษแมลงสาป
จระเข้ นนมี
ั มาก่อนไดโนเสาร์
มนุษย์นนหน้
ั าใหม่กว่ามาก ๆ

ซึงสูญพันธุ์ไปเมือ 65 ล้ านปี ก่อนหน้ า และสําหรับ

เพราะบรรพบุรุษของมนุษย์ คือลิงนันปรากฏตัวเมือ 65 ล้ านปี ก่อน

และมนุษย์เพิงยืนสองขามีหน้ าตาเป็ นมนุษย์แบบปั จจุบนั เมือ 150,000-200,000 ปี ก่อนเท่านัน
จระเข้ จงึ มีความซีเนียร์ เหนือกว่ามนุษย์มากมายนับร้ อย ๆ ล้ านปี
เพราะไอ้ เด็กน้ อยหัวแหลมพันธุ์นี

แต่กําลังสูญพันธุ์

จระเข้ นนเรี
ั ยกได้ ว่าไม่มีศตั รู จึงอยู่รอดมาได้ ยาวนาน จนกระทัง

มาเจอมนุษย์ซงึ ถือได้ วา่ เป็ นศัตรูตวั เดียวของมัน
มันไม่มีต่อมเหงื อจึงต้ องใช้ วิธีอ้าปากแทน
ครึ งบกครึ งนํา

และเนืองจากเป็ นสัตว์ เลื อดเย็นที อยู่

จึงจําเป็ นต้ องขึนมานอนผึงแดดเพือปรับอุณหภูมิของร่ างกายและกลายเป็ นจุดอ่อน

ของมันสําหรับศัตรูคือมนุษย์ไป
วิธีการล่าเหยือก็ คือการนอนนิงอยู่ในนํ าหรื อริ มตลิง

และโผนขึนมากัดเหยือเวลา

เดินผ่านมาหรื อลงมากินนํา ถ้ าเหยือตัวใหญ่เกินไปมันก็จะนําไปสะสมโดยขัดไว้ กับกิงไม้ ใต้ นําจน
เน่าและเล็มกิน

จระเข้ อาจอดอาหารได้ เป็ นเดือน ๆ

ดังนันมันจึงเป็ นยอดแห่งความอดทนและ

ความน่ากลัวในยามหิว
ตราบทีหนังและเนือช่วงปลายหางเป็ นทีพึงประสงค์ของมนุษย์
เป็ นสัตว์ทีเกิดมาเพือถูกฆ่า

จระเข้ ฟาร์ มก็จะ

ไม่มีโอกาสแก่ตายดังเช่นจระเข้ ป่า ซึงมีจํานวนเหลือน้ อยมากลงทุกที

จนสรุปได้ วา่ มีจํานวนจระเข้ น้อยตัวมากทีจะมีโอกาสแก่ตายในชีวิต
อยู่มาได้ 230 ล้ านปี
ชีวิตของจระเข้

ชีวิตก็เกิดมาลําบากเอาตอน 60 ปี หลังนีแหละ ชีวิตหนอ
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เครื" องเคียงอาหารสมอง
ผู้ค นทัว ไปมัก คิ ด ว่ า การประกอบธุ ร กิ จ เป็ นเรื อ งของการทํ า การค้ า ของนัก ธุ ร กิ จ
โดยลืมไปว่าการทํานาหรื อเกษตรกรรมก็คือการทําธุรกิจ

หรื อแม้ แต่การดําเนินนโยบายของภาครัฐก็

คือการประกอบธุรกิจ
ชาวนาต้ อ งตัด สิ น ใจทุก ฤดูก าลว่ า จะปลูก ข้ า วด้ ว ยวิ ธี ใ ด (นาหว่ า น หรื อ นาดํ า )
ไถดินด้ วยวิธีใด (ควาย หรื อรถไถเดินตาม)

ปลูกข้ าวพันธุ์ใดจะใช้ ป๋ ยมากน้
ุ
อยเพียงใด เพือให้

ได้ กําไรหรื อผลต่างระหว่างรายรั บและต้ นทุนมากที สุด
ร้ อยล้ าน

เป้าหมายเช่นนี ไม่ต่างไปจากนักธุรกิ จ

ดังนันชาวนาหรื อเกษตรกรก็คือนักธุรกิจเราดี ๆ นีเอง
สําหรับภาครัฐนัน แท้ จริ งแล้ วก็ประกอบธุรกิจเช่นกันเพียงแต่มิได้ ม่งุ หวังกําไรในรู ป

ของตัวเงิน หากแต่เป็ นในรูปของผลพวงจากการดําเนินนโยบาย
ในการดําเนินนโยบายรัฐต้ องทุม่ เททรัพยากรซึงก็คือต้ นทุน โดยมุ่งหวังว่าเมือลงทุน
ใช้ ทรัพยากรไปแล้ วจะได้ ผลพวงจากนโยบายเป็ นผลตอบแทนกลับมา

แต่ถ้าทุ่มเทไปแล้ วไม่เกิดผล

อย่างน่าพอใจก็ไม่ตา่ งอะไรไปจากการขาดทุน
การทํางานของภาครัฐจึงไม่มีอะไรต่างไปจากการประกอบธุรกิจ
แล้ วการดําเนินธุรกิจจึงอยูร่ อบตัวเรา
⊙.............................................................⊙

นํา% จิม% อาหารสมอง
การศึกษาทําให้ ตระหนักถึงความไม่ร้ ูของตนเอง
--------------------------------------------------

ดังนันโดยแท้ จริ ง

