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คำนำ
 

 

 สังคมไทยมีวิถีชีวิตในความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ อำนาจ 
เล้นลับ หรือกระทั่งเรื่องออกแนวไปทางไสยศาสตร์มาช้านานซึ่งก็คงไม่ต่างจาก 
ชนชาติอื่นๆ ที่ต่างก็มีเรื่องราวทำนองนี้ในท้องถิ่นของตน ส่วนการตอบสนองต่อเรื่อง 
เหล่านี้ ในแต่ละชนชาติอาจมีวิธีการที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไปตามบริบทของ 
สังคมแต่ละแห่ง

 สำหรับประเทศไทยเรา สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องการกราบไหว้บูชา 
และบ่อยครั้งตามมาด้วยการ “ขอหวย” เพื่อหาเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคตามที่ปรากฏ 
เป็นข่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 

 ข่าวประเภทนี้อาจแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ พวกพืชแปลก เช่น ต้น 
กล้วยออกลูกที่กลางลำต้น พวกสัตว์แปลก เช่น ลูกวัวประหลาด มี 2 หัว 8 ขา 
พวกวัตถุประหลาด เช่น หินประหลาดคล้ายมือคน หรือปรากฏการณ์อันน่าพิศวง 
ทั้งหลาย เช่น พบรอยพญานาค เป็นต้น 

 ข่าวการพบสิ่งแปลกหรือปรากฏการณ์แปลกๆ ดังกล่าวนี้ มักมีโอกาส 
พบเห็นได้ตามที่ต่างๆ ของประเทศไทย และกลับมาปรากฏเป็นข่าวได้อีกอยู่เนืองๆ 
และเชื่อว่าในอนาคตก็ยังมีโอกาสพบเห็นได้อีก ขณะที่เนื้อข่าวส่วนใหญ่ยังไม่ม ี
คำอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ให้ประชาชนเข้าใจ พฤติกรรมการกราบไหว้ขอหวย 
ของชาวบ้านก็ยังคงดำเนินต่อไป สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ 
ของสังคมไทยได้ดีพอสมควรว่าเป็นเช่นไร

 อย่างไรก็ตามลำพังการกราบไหว้บูชา เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล ถ้า 
ทำแล้วสบายใจโดยตัวเองและครอบครัวไม่เดือดร้อน เช่นนี้ก็ยังพอทำเนา แต่ถ้าเกิด
มีกลุ่มคนที่ฉวยโอกาสจากความไม่รู้ของชาวบ้าน โดยมีการเรียกร้องเงินทองเข้ามา 
เกี่ยวข้อง เช่นนี้ก็เป็นเรื่องไม่สมควร เข้าข่ายการหลอกลวงชาวบ้าน     



 หนังสือ “ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์” เล่มนี้ จัดทำโดย ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รวบรวมข่าว  
แปลกดังกล่าวในรอบสี่ปีที่ผ่านมาเป็นหลัก คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2555 แล้ว 
สัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้
ข้อมูลในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ต่อข่าวดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจข้อมูลทาง 
วิชาการที่ถูกต้อง แม้บางเรื่องอาจจะยังมีคำตอบที่ไม่ชัดเจน เพราะต้องอาศัยเวลา 
และการทดลองเพื่อหาคำตอบ ซึ่งเราไม่มีโอกาสได้ทำ แต่อย่างน้อยนักวิทยาศาสตร์
ก็ได้ให้แนวทางและวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ในเรื่องดังกล่าวได้ 

 ผมหวังให้หนังสือ “ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์” เล่มนี้เป็นเสมือนคู่มือ      
เพื่อทำความเข้าใจกับเรื่องการพบสิ่งแปลกต่างๆ ที่มักปรากฏเป็นข่าว ประชาชนจะ 
ได้ไม่ตื่นกลัว หรือพึ่งพิงอำนาจเล้นลับในการประทานโชคลาภ แล้วหันมาพึ่งพาตัว 
เองตามหลักทางพุทธศาสนา มีวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ และยังเป็นการส่งเสริม  
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งมากขึ้นด้วย
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คำนิยม

 สังคมไทยไม่ต่างกับสังคมเก่าแก่อื่นๆ ที่มีความเชื่อเรื่องสิ่งแปลกและสิ่ง 
เหนือธรรมชาติอยู่มากที่เดียว  ความชื่อถือเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากการที่สังคมต้อง
การความอยู่รอด และจะต้องประสบกับเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูเหมือนจะเป็น 
เรื่องเหนือธรรมชาติ  บางเรื่องอาจมาจากความเชื่อถือทางศาสนาแต่บางเรื่องก็เป็น
ไสยศาสตร์  

 ความเชื่อเหล่านี้มีประโยชน์ในช่วงที่สังคมยังไม่เข้าใจหลายเรื่องเหล่านั้น 
และแม้ในสมัยปัจจุบันที่มีความเข้าใจมากขึ้น และหลายเรื่องมีคำอธิบายจาก 
วิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ที่อาศัยเหตุผลเป็นที่ตั้งแล้ว ความเชื่อถือเหล่านั้นก็ 
ไม่ลบเลือนไปได้ง่ายๆ  หลายคนถึงกับบอกว่า “ถึงไม่เชื่อ ก็อย่าลบหลู่” เป็นแนวทาง 
ให้ปลอดภัยไว้ก่อน  และว่ากันไปแล้ว ความเชื่อถือและประเพณีเก่าแก่ที่ไม่มีเหตุผล 
หรือการรับรองจากวิทยาศาสตร์นั้น ก็ยังอาจมีคุณค่าในการรักษาขนบธรรมเนียม 
เก่าๆ ที่นับวันจะหมดไปก็ได้

ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

      และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2527



 แต่เมื่อเข้าใจในความเป็นมา และคุณค่าที่อาจมีของความเชื่อเก่าๆ เหล่านี้ 
ก็ต้องเข้าใจถึงการที่มันอาจเป็นอุปสรรคขวางกั้นการพัฒนาสังคมในทางที่เหมาะสม 
ด้วย และยังต้องคอยเฝ้าระวังไม่ให้ความเชื่อเรื่องแปลกและเหนือธรรมชาติใหม่ๆ 
มากัดเซาะบั่นทอนสังคม หรือแม้แต่ตัวบุคคลเองด้วย ตัวอย่างเช่น ความเชื่อ 
เรื่องผีสางเทวดา ที่ทำให้เราไหว้ศาลพระภูมิ ไม่ทำให้ใครเสียหาย แต่หากเชื่อจนถึง 
ระดับทรงเจ้าเข้าผี ยอมทำตามที่คนทรงว่า หรือที่บอกไบ้หวย ฯลฯ อาจเสียทรัพย์ 
หรือแม้เป็นอันตรายด้วย เรื่องเช่นนี้คงเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันต่อ ไป ระหว่างผู้เชื่อ 
และผู้ไม่เชื่อ

 หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานที่ คุณจุมพล เหมะคีรินทร์ เขียนขึ้น โดยได้สำรวจ 
และวิเคราะห์ข่าวที่ผ่านมาในรอบสี่ปี แล้วนำมาจัดกลุ่มได้ 5 กลุ่ม ได้แก่ พืชแปลก 
สัตว์ประหลาด เห็ดราน่าทึ่ง วัตถุปริศนา และปรากฏการณ์พิศวง จากนั้นสัมภาษณ์
นักวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ มิได้ต้อง 
การลบลา้งความเชือ่ของชาวบ้านแบบหักดา้มพร้าดว้ยเขา่ แต่ตอ้งการใหข้อ้มลูในเชิง 
ความรู้และวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ แล้วให้ประชาชนตัดสินใจเองว่าจะกราบไหว้ 
สิ่งแปลกนั้นเพื่อขอหวยหรือทำสิ่งต่างๆ ที่มาจากความเชื่อเช่นนั้นต่อไปหรือไม่  

 นอกจากนี้ ยังมีบทความซึ่งเขียนโดย รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณจุมพลยังได้เขียนบทวิเคราะห์เพิ่ม 
เติมเพื่อชวนให้คิดจากข่าวขอหวยอีกด้วย คุณจุมพลยังกล่าวต่อไปว่า “ผมเชื่อว่าข่าว 
ทำนองนี้ในอนาคตก็ยังสามารถพบเห็นได้อีก และสื่อมวลชนก็ยังวนเวียนมานำเสนอ 
อยู่ร่ำไป เรื่องพวกนี้อาจไม่ทำให้ประชาชนเลิกเชื่อได้โดยทันที แต่ถ้าเบาบางลง 
ได้บ้างก็ยังดี และถ้าสื่อช่วยกันขยายแนวคิดออกไป ผมว่าสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้น”

 ผมเชื่อว่า เมื่อสังคมของเราพัฒนาต่อไป ความเชื่อเชิงไสยศาสตร์หรือ 
ไร้เหตุผลในเรื่องต่างๆ ที่น่าพิศวงจะค่อยๆ ลดลง เนื่องจากคนมีการศึกษาและมี 
วิจารณญาณดีขึ้น แต่ถึงอย่างไรคงไม่หมดไปเสียทีเดียว แต่ก็หวังว่าคงไม่ทำให้ 
ประชาชนเสียทรัพย์หรือก่ออันตรายต่อบุคคลและสังคมโดยรวมอย่างมากดังเช่นใน
ปัจุบันนี้อีกต่อไป



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 “คนไทยส่วนใหญ่ ไม่ได้นับถือพุทธ แต่นับถือผี” 

 ผมพูดประโยคนี้ไว้หลายครั้งเวลาผมไปเดินสายบรรยายให้เด็กนักเรียน 
ตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาสังคมเรื่อง วิทยาศาสตร์ 
ลวงโลก (pseudo-science) ที่เป็นการเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาบิดเบือน 
แอบอ้างเกินจริงเพื่อหลอกขายสินค้าจอมปลอม และเรื่องไสยศาสตร์ลวงโลก 
(pseudo-saiya) ที่เอาความเชื่อเกี่ยวกับภูติผีวิญญาณ อิทธิปาฏิหาริย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
มาหลอกให้คนหลงเชื่อศรัทธา ยกย่องสรรเสริญ หรือแม้แต่เสียเงินเสียทองไปมาก 
มายตามปาฏิหาริย์จอมปลอมที่เอามาหลอกลวงนั้น

 ขณะท่ีคำสอนทางศาสนาท่ีสอนให้เรามีปัญญา ดังเช่น “หลักกาลามสูตร 10” 
ที่สอนให้คิดวิเคราะห์แยกแยะไตร่ตรองกันด้วยเหตุด้วยผลก่อนที่จะเชื่อสิ่งใดๆ 
นั้นมักจะถูกละเลย ไม่ค่อยมีการนำมาเน้นย้ำหรือปฏิบัติกันสักเท่าไร สื่อสารมวลชน 
ไทยก็ยิ่งนำเสนอแต่ข่าวสารที่ทำให้คนไทยจมอยู่กับการกราบไหว้บูชา จุดธูปขอหวย 
กับซากสัตว์ตาย ซากต้นไม้ประหลาด หรือแม้แต่เจลลดไข้ (ดังที่เคยเป็นข่าวใหญ่ 
ในปี 2549 - กอง บ.ก.) โดยไม่ให้คำอธิบายที่มีเหตุมีผลกับสิ่งประหลาดที่ได้พบเห็น 
กันนั้น พร้อมตบท้ายด้วยคำเตือนติดปากอย่างคำโบราณที่ว่า “ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่” 
ที่ไปกดสมองของเราเอาไว้ ไม่ให้กล้าคิดต่าง คิดแย้ง หรือถกเถียงกันด้วยเหตุผล

คำนิยม



 ในฐานะที่เป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่ได้ออกมาพูดให้ความรู้และคำอธิบาย 
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสังคมอยู่บ่อยครั้ง ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่องค์กร 
ซึ่งเป็นเสาหลักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย อย่างสำนักงาน     
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ออกมาเป็นอีกแรงหนึ่งที่ 
จะช่วยกันกระตุกสังคมไทยให้กลับมาพิจารณาทบทวนข่าวสารต่างๆ ในแต่ละวันที่ 
เกิดจากความเชื่อความศรัทธาของคนไทยว่ามีคำอธิบายใดๆ ทางวิทยาศาสตร์รองรับ 
อยู่บ้าง  

 “ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์” ผลงานหนังสือเล่มใหม่ของ คุณจุมพล 
เหมะคีรินทร์ และฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช. นี้ ไม่ใช่ตำราวิชาการที่น่าเบื่อหน่าย 
ตามขนบธรรมเนียมทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นหนังสือที่อ่านได้ทั่วไป สนุกสนาน 
ด้วยเนื้อหาแหวกแนว นอกกระแส และท้าทายให้ผู้อ่านได้คิดนอกกรอบ มองโลก 
ภายนอกด้วยคำพูดสมัยใหม่ที่ว่า “ไม่เชื่อ ต้องพิสูจน์” ครับ
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การคัดเลือกข่าว
 

 กระบวนการสืบค้นหาข่าวการพบสิ่งแปลกย้อนหลังของหนังสือ 
“ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์” เล่มนี้ อาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นหลักในการค้นหา 
โดยคัดเลือกข่าวที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ แล้วจึงนำมา
จัดกลุ่มดังรายละเอียดขั้นตอนดังนี้

1. สำรวจหาข่าวทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ http://news.thaiquest.com/ 
ซ่ึงเป็นเว็บท่ีรวบรวมข่าวย้อนหลังของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ โดยใช้คำสำคัญ 
ในการค้นหาว่า “ขอหวย” 

2. คัดเลือกข่าวที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายในรอบสี่ปีที่ผ่านมาเป็นหลัก คือ ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2552-2555 จำนวน 100 ข่าว

3. จัดกลุ่มข่าวดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
 • พืชแปลก จำนวน 34 ข่าว
 • สัตว์ประหลาด จำนวน 29 ข่าว
 • เห็ดราน่าทึ่ง จำนวน 10 ข่าว
 • วัตถุปริศนาน่าฉงน จำนวน 6 ข่าว
 • ปรากฏการณ์พิศวง จำนวน 21 ข่าว

4. ข่าวที่ได้คัดเลือกมา นำมาจากแหล่งข่าวดังนี้
 • ASTV ผู้จัดการอออนไลน์ จำนวน 36 ข่าว
 • ข่าวสดรายวัน จำนวน 31 ข่าว
 • ไทยรัฐออนไลน์ จำนวน 12 ข่าว
 • สยามรัฐ จำนวน 6 ข่าว
 • คมชัดลึก จำนวน 4 ข่าว
 • สำนักข่าว INN จำนวน 3 ข่าว 
 • เดลินิวส์ จำนวน 3 ข่าว
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 • แนวหน้า จำนวน 2 ข่าว 
 • ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ จำนวน 1 ข่าว
 • เนชั่นแชนแนล จำนวน 1 ข่าว 
 • โพสต์ทูเดย์ จำนวน 1 ข่าว 

5. มีข่าวจำนวนหนึ่ง (19 ข่าว) ที่ในเนื้อข่าวมีการกล่าวถึงเลขหวยที่ได้มา 
จากการกราบไหว้สิ่งแปลกต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเลขหวย
ที่ได้มาจะถูกรางวัลจริงหรือไม่ เราจึงได้นำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ในงวดที่เป็นข่าวนั้น เฉพาะเลขรางวัลที่หนึ่ง รางวัลเลขท้าย 3 ตัว และ 
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ซึ่งชาวบ้านนิยมแทงหวยในประเภทรางวัลดังกล่าวนี้ 
มาลงในหมายเหตุตอนท้ายข่าวนั้นๆ ด้วย
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สิ่งแปลก !!
ที่ชาวบ้านพากันกราบไหว้ขอหวย

100 ข่าว
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กลุ่มพืชแปลก
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 แห่ขอหวยต้นกล้วยตั้งท้องออกลูก
	 เหมือนคน
	 คม	ชัด	ลึก	วันที่	15	กรกฎาคม	2552

 
 คมชัดลึก : ยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ด 
ชาวบ้านคอหวยทั่วสารทิศแห่หวัง 
พึ่งขอโชคลาภต้นกล้วยเขียวตานี 
ออกลูกแปลกตั้งท้องเหมือนคน นายก 
เทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ผู้นำชุมชนสั่ง 
ล้อมคอกเร่งรณรงค์แจกผ้าปิดหน้า 
ช่วยสกัดการแพร่ระบาดหวัด 2009  
จากคอหวยต่างถ่ินอาจนำเช้ือเข้าสู่ 
พ้ืนท่ี จำนวนมากกว่าวันละ 200 ราย 

ขณะที่ ผวจ. ชัยภูมิ เผยสถานการณ์การระบาด ยังไม่น่าห่วง 

 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 ก.ค. เป็นวันใกล้วันหวยออกในวันพรุ่งนี้ ได้มี 
ประชาชน คอหวย จำนวนมากกว่า 200 คน ทั้งจากต่างจังหวัดทั่วประเทศและในพื้นที่ 
พากันเดินทางเหมารถยนต์โดยสารมาที่บ้านของนางบ้วน เกษมเมือง อายุ 73 ปี เลขที่ 
78/2 ชุมชนเมืองน้อยเหนือ หมู่ 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อมาขอหวยจากต้นกล้วย 
เขียวตานี หลังทราบข่าวแพร่ระพัดไปทั่วเมืองว่ามีต้นกล้วยตั้งท้องออกลูกแบบคน ซึ่งไม่ 
เคยพบเห็นได้ที่ไหนมาก่อน และต่างมีความเชื่อว่าเป็นที่ตั้งของธรณีศาลเจ้าแม่ตานี เมื่อ  
นำแป้งมาลูบที่ท้องต้นกล้วยก็จะให้เห็นเลขเด็ด

 นางบ้วน เจ้าของบ้าน เปิดเผยว่า ได้ปลูกต้นกล้วยเขียวตานีไว้ข้างบ้านมานาน 
แต่ไม่เคยลูกให้เป็นเครือซักที และอยู่ดีๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้เข้าไปดูต้นกล้วย 
ที่ปลูกไว้ทั้งหมดหลายสิบต้น มีอยู่ต้นหนึ่งระหว่างกลางลำต้นมีท้องบวมออกมาเหมือนคน
สาวตั้งท้อง จึงได้ไปลูบดูต้นกล้วยจึงปริแตกออกมาพบว่ามีเครือลูกกล้วยอยู่ภายในจำนวน 
มาก จึงเรียกชาวบ้านข้างเคียงมาดู และแนะนำว่าการที่ต้นกล้วยตานีตั้งท้องออกลูกเหมือน 
คนแบบนี้ ถือว่าที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ดินธรณีศาลเจ้าแม่ตานีมาเกิด ให้ไปนำพระมาสวดทำ
พิธีตั้งธรณีศาลเจ้าแม่ตานีแห่งนี้ขึ้น 

1
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 เมื่อชาวบ้านที่ทราบข่าวส่วนใหญ่แพร่ข่าวสะพัดออกไป ทำให้คนหอหวยจาก 
ทั่วสารทิศจำนวนมาก ทั้งจากต่างจังหวัดทั่วประเทศ ต่างอำเภอ แห่พากันเหมารถยนต์ 
โดยสารมากราบไหว้ ขอหวยกันจำนวนมากในแต่ละวันไม่น้อยกว่าวันละ 200 คน ซึ่งต้อง 
นำป้ายไปติดประกาศไว้หน้าซอยเข้าบ้านว่าห้ามนำรถยนต์เข้ามาในซอย เพราะแต่ละวัน 
ถ้านำรถยนต์เข้ามาจอดจำนวนมาก ก็จะไม่มีทางเข้าออกซอยได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องความเชื่อ 
ส่วนแต่ละบุคคลควรไปพิจารณาเอง เพราะแต่ละคนที่เข้ามาขอหวยต้นกล้วยที่บ้านต่างมี
ทั้งซื้อผ้าสใบ นำธูปเทียน มากราบไหว้กันเอง รวมทั้งนำแป้งมาลูบที่ท้องต้นกล้วยตานีก็ 
ต่างพากันเห็นเลขเด็ดไปต่างๆ นา นา แล้วก็รีบกลับบ้านไปจำนวนมากในแต่ละวัน

 ขณะที่นายเสริม ฉิ่งสำโรง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ชุมชนเมืองน้อย 
เหนือ กล่าวว่า ขณะเดียวกันในช่วงนี้ที่ทางนายบรรยง เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรี 
เมืองชัยภูมิ มีนโยบายต้องการให้ทุกคนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ช่วยกันรณรงค์ 
ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัด 2009 ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ได้ อีกทางในกรณีของ 
การที่มีคนเดินทางมา จากต่างจังหวัดจำนวนมาก เข้ามาในชุมชนเมืองน้อยเหนือ หมู่ 1 
เพื่อขอหวยต้นกล้วยตานี ส่วนหนึ่งทางเทศบาลเมืองชัยภูมิ ยังมีจุดบริการคอยแจกจ่าย 
ผ้าปิดหน้า เพื่อสกัดการแพร่ระบาดในพื้นที่อีกทางด้วย เพราะประชาชนส่วนใหญ่ที่เดิน 
ทางมามีจำนวนมาก และหลากหลายพื้นที่ ซึ่งอาจจะมีการนำเชื้อเข้ามาสู่ชุมชนได้ จึงต้อง
มีการช่วยกันรณรงค์กระตุ้นป้องกันไว้ก่อนด้วย

http://www.komchadluek.net/detail/20090715/20592/แห่ขอหวยต้นกล้วยตั้งท้องออก 
ลูกเหมือนคน.html
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	 กล้วยประหลาด	ปลีกลางต้น	คนตื่น		 	
 แห่ขอเลข 
 ไทยรัฐออนไลน์  โดย ทีมข่าวภูมิภาค   27 กันยายน 2552, 21:10 น

 
 
 วัดหนองบัวรองโคราช วัดที่ “หลวงพ่อคูณ” ใช้จำพรรษาปี 48 เกิดมีต้น 
กล้วยประหลาดออกปลีกลางลำต้น ชาวบ้านทราบข่าวแห่เอาผ้าแพรไปผูก จุดธูปกราบ 
ไหว้ขอเลขเด็ด …

 เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่  27 ก.ย. ที่วัดหนองบัวรอง เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
ได้มีชาวบ้านแห่กันไปดูต้นกล้วยประหลาด ออกปลีกลางลำต้น ซึ่งอยู่ในสวนกล้วยด้านข้าง  
กุฏิสงฆ์ภายในวัด สร้างความแตกตื่นแปลกประหลาดให้กับประชาชนในละแวกนั้นเป็น 
อยา่งมาก แมก้ระทัง่ พระครปูทมุธรรมวมิล หรอืพระอาจารยจ์อย เจา้อาวาสวดัหนองบวัรอง 
ยังบอกว่าตั้งแต่เกิดมาและบวชจนปัจจุบันนี้เพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยออกปลีกลางลำต้น 
โดยมีชาวบ้านนำพวงมาลัย ผ้าแพร 3 สีไปผูกไว้กับปลีกล้วย

 ผู้สื่อข่าวได้ไปตรวจสอบ พบว่าเป็นต้นกล้วยน้ำว้า สูงประมาณ 3 เมตร ลำต้น 
ขนาดเท่าต้นเสาศาลา ส่วนโคนต้นมีการนำกระถางธูปมาจุดกราบไหว้ขอหวย และกลาง 
ลำต้นมีชาวบ้านนำแป้งดินสอพองมาลูบหาเลขเด็ดจนเปลือกต้นกล้วย หลุดลอกเป็นแผ่นๆ 
ส่วนปลีกล้วยออกเป็นหวี จำนวน 4 หวี มีกล้วย 36 ลูก
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 จากการสอบถามทราบว่า คนที่พบเจอต้นกล้วยดังกล่าวคือ นายประพัทธ 
น้อยกลาง อายุ 57 ปี เป็นชาวบ้าน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ลูกศิษย์วัด ได้มาอาศัย 
วัดหนองบัวรองฯอยู่ตั้งแต่เมื่อ 5 ปีแล้ว เล่าให้ฟังว่า เมื่อช่วง 2-3 วันมานี้ ขณะกำลัง 
กวาดบริเวณกุฏิสงฆ์ ได้แหงนมองไปที่ต้นกล้วยดังกล่าวก็พบความผิดปกติ เพราะต้นกล้วย 
ส่วนใหญ่ทุกต้นจะออกปลีอยู่บนยอดต้น แต่มีอยู่ต้นเดียวที่ออกกลางลำต้น และส่วนก้าน
ที่ต่อออกไปเป็นปลีก็โค้งงอคล้ายเลข 9 ไทย หรือเลข 4

 นายประพัทธ กล่าวต่อว่า ส่วนต้นกล้วยคนเฒ่าคนแก่บอกว่า กล้วยก็ 9 กลาง 
ก็ 8 ก็ว่ากันไป และมีแม่เฒ่า พ่อเฒ่านำธูปมาจุดและใช้แป้งดินสอพองผสมน้ำเหนียว 
ประลูบลงบนลำต้นหาเลข ซึ่งบางคนก็บอกว่าเห็นเลข บางคนก็มองไม่เห็นเลข แล้วแต่ 
ความเชื่อของแต่ละคน แต่ละมุมมอง ตนไม่สันทัดหรือถนัดมองไปอย่างนั้น เพราะถ้า 
คนมีโชคมีลาภก็จะถูกเอง คนไม่มีโชคมองหรือซื้ออะไรมันก็ไม่ถูก และเห็นทางเจ้าอาวาส 
บอกว่า จะทำบุญวัด คงจะทำทีเดียวในวันที่ 5 ก.ย. ซึ่งเป็นวันตักบาตรเทโวออกพรรษา

 สำหรับวัดหนองบัวรองแห่งนี้  เมื่อปี 2548 หรือเมื่อ 4 ปีที่แล้ว พระเทพวิทยาคม 
หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด ได้มาจำพรรษา 
1 พรรษา และในวันที่ 4 ต.ค.นี้ หลวงพ่อคูณ ก็จะมีอายุครบ 86 ปี โดยเกิดวันที่ 4 ต.ค. 
2466

http://www.thairath.co.th/content/region/35876
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ชาวบ้าน ต.ฉลุง แห่ดูต้นกล้วยออกลูก   
 กลางลำต้น
	 โดย	ASTV	ผู้จัดการออนไลน์	18	พฤศจิกายน	2552	12:13	น.

 ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ประชาชนในพื้นที่ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พากัน 
ไปดูต้นกล้วยแปลกประหลาดที่ออกเครือกลางลำต้น ผิดจากต้นกล้วยทั่วไป และมีบาง
คนเริ่มมาดูและนำผ้ามาพันรอบต้นเพื่อขอหวย   

 วันนี้ (18 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 7 บ้านฉลุง ต.ฉลุง 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พากันไปดูต้นกล้วยแปลกประหลาดที่ออกเครือกลางลำต้นแตกต่าง 
จากกล้วยทั่วๆ ไปที่ออกเครือทางยอด โดยต้นกล้วยต้นนี้ปลูกอยู่บริเวณตลาดนัดหน้าสุสาน 
มุสลิมบ้านฉลุง เป็นกล้วยพันธุ์หักมุก อายุประมาณ 1 ปี ที่กำลังให้ผลผลิต เจ้าของคือ 
นายยาโก๊ป จิสวัสดิ์ ซึ่งเป็นเจ้าของตลาดนัด

 ลักษณะของกล้วยต้นนี้ คือ แทนที่จะออกเครือทางยอด แต่กลับแทงเครือออก 
มาบริเวณกลางลำต้นความยาวเกือบ 1 เมตร และติดผล 1 หวี จำนวน 3 ลูก และมีผล 
ที่อวบใหญ่กว่าปกติ ซึ่งต่างจากต้นกล้วยที่อยู่รวมในกอเดียวกันอีก 6 ต้นซึ่งทุกต้นต่างออก 
เครือทางยอดตามปกติ มีเพียงต้นนี้ต้นเดียวที่ผ่าเหล่าผ่ากอแทงเครือออกมากลางลำต้น     

 ทั้งนี้ เจ้าของและชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่มองว่า การที่กล้วยต้นนี้แทงเครือ 
กล้วยออกทางลำต้นเป็นแค่สิ่งที่ผิดปกติตามธรรมชาติและจะปล่อยไว้จนกว่าจะสุกและ 
ล้มไปเองเพราะหาดูยาก อย่างไรก็ตามเริ่มมีชาวบ้านต่างหมู่บ้านซึ่งเชื่อเรื่องโชคลาง และ 
ทราบข่าวต้นกล้วยประหลาดต้นนี้เริ่มมาดูและนำผ้ามาพันรอบต้นเพื่อขอหวย ซึ่งเจ้าของ
ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9520000139401
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4 ชาวโคราชฮือ!	กล้วยประหลาด	เครือออก		
 กลางลำต้น แห่ตีเลขตามระเบียบ 
	 สยามรัฐ	30/11/2012	-	18:02

 ชาวบ้านการเคหะ ฮือฮากล้วยประหลาดออกผลกลางลำต้น ต่างพากันซื้อ 
พวงมาลัย ธูปเทียนมายกมือไหว้ขอเลขเด็ดตามระเบียบ

 ปรากฏการณ์ประหลาดรายนี้ได้รับแจ้งจาก นางภัทรวดี ตาลพันธ์ อายุ 38 ปี 
อยู่บ้านเลขที่ 666/12 หมู่ 2 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา พนักงานสำนักงาน 
การเคหะแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ระบุพบต้นกล้วยประหลาด มีเครือพร้อมหวีกล้วย 
ประมาณ 9 หวี งอกกลางลำต้น ภายในบริเวณอาคารหอพักการเคหะแห่งชาติ แฟลตที่ 3 
ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 ผู้สื่อข่าวจึงไปตรวจสอบเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (30 พ.ย. 55) พบชาวบ้านจำนวน 
หลายสิบคน ต่างพากันซื้อดอกไม้ธูปเทียน นำมาถวายขอหวยจากต้นกล้วยตามความเชื่อ 
พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ไปกันต่างๆ นานา บางคนก็บอกว่าปลีมีลักษณะคล้ายดอกบัวตูม 
มีความสวยงาม และจะเป็นนิมิตหมายที่ดีแก่คนในชุมชน ชาวบ้านจึงพากันมากราบไหว้ 
เพื่อเป็นสิริมงคลและขอโชคลาภ เนื่องจากใกล้ถึงวันหวยออก ส่วนลักษณะเบื้องต้นของต้น 
กล้วยดังกล่าว มีความสูงประมาณ 3 เมตร บริเวณกลางลำต้นกล้วยมีเครือกล้วยแทงดอก 
ออกผล 1 เครือและในเครือกล้วยนับได้ประมาณ 9 หวี

4
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 นางภัทรวดี เล่าว่า พบต้นกล้วยน้ำว้ามีลักษณะแปลกกว่าต้นอื่น มีเครือกล้วย 
ออกกลางลำต้น ซึ่งตนเองไม่เคยพบเห็นมาก่อน จึงชวนชาวบ้านเดินทางมาดูถึงความ 
ประหลาดในครั้งนี้ เมื่อชาวบ้านพบเห็นถึงกับตกใจ และได้ยกมือไหว้ พร้อมกับนำดอกไม้ 
ธูปเทียนมากราบไหว้เพื่อขอเลขเด็ด ซึ่งบางคนบอกว่าหลังจากมากราบไหว้ขอหวยกลาง 
คืนฝันได้เลข 36 ขณะที่หลายคนจะซื้อตามความเชื่อคือ กล้วย และหัวปลี หวยจึงน่า 
จะมีเลข 98

http://www.siamrath.co.th/web/?q=ชาวโคราชฮือ-กล้วยประหลาดเครือออกกลางต้น-แห่ตี 
เลขตามระเบียบ

หมายเหตุ สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2555 
รางวัลที่ 1 คือ             110443
เลขท้าย 3 ตัว คือ        434 553 489 303
เลขท้าย 2 ตัว คือ        43

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 จากข่าว 1-4 เกี่ยวกับต้นกล้วยออกลูกกลาง 
ลำต้น ร.ศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ จากภาควิชาพฤกษ 
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้ให้ข้อคิด เห็นในเรื่องนี้ว่า

 ปกติแล้ว ลำต้นกล้วยมีลักษณะเป็นกาบหุ้มเป็น 
ชั้นๆ และเจริญขึ้นข้างบน เครือกล้วยก็จะแทงยอดออกที่ 
ด้านบนของต้นเช่นกัน แต่การที่เครือกล้วยแทงยอดออกตรงกลาง 
ลำต้นเช่นนี้ก็อาจเกิดขึ้นได้หากบริเวณลำต้นนั้นเกิดบาดแผล ซึ่งอาจเกิดจากถูกมีด 
ฟันหรือกรีดเป็นแผลโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม หรืออาจถูกรอยเล็บสัตว์ขีดข่วน 
จนเป็นแผล เมื่อเวลาผ่านไปปลีกล้วยจะแทงยอดออกตรงรอยแผลหรือรอยปริกลาง 
ลำต้นนี้แทน เพราะง่ายกว่าที่จะไปออกทางด้านบน ทำให้เกิดเหตุการณ์ต้นกล้วย 
ออกลูกที่กลางลำต้นนี้นั่นเอง ซึ่งเราสามารถลองทดสอบเองได้ โดยใช้มีดกรีดหรือ 
เจาะให้เป็นช่องที่กลางลำต้น แต่อย่าตัดลำต้น แล้วดูผลที่เกิดขึ้น  
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5	 กล้วยประหลาด	ปลีคล้ายพญานาค
	 วันที่	24	ตุลาคม	พ.ศ.	2552	ปีที่	19	ฉบับที่	6904	ข่าวสดรายวัน

 

 วันก่อนชาวบ้านหลายสิบคนเดินทางเข้าไปทำพิธีขอหวยกับต้นกล้วยที่ 
บ้านเลขที่ 33 ถนนเสน่หา เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ออกหัวปลีเป็นรูปคล้ายกับ 
พญานาค

 ตรวจสอบพบว่าบ้านดังกล่าวมี นางเพิ่มพูน กาญกันหา อายุ 85 ปี อาศัย 
อยู่เพียงลำพัง โดยปลีกล้วยออกลูกกลางลำต้น 1 เครือ มีทั้งหมด 8 หวี ก้านของปลี 
นั้นคล้ายพญานาคเป็นอย่างมาก นางเพิ่มพูนเล่าให้ฟังว่า ช่วงก่อนออกพรรษาเข้าไปทำ      
ความสะอาดบริเวณหลังบ้านที่ปลูกกล้วยไว้หลายต้น ขณะที่กำลังทำความสะอาดอยู่นั้น 
สังเกตเห็นต้นกล้วยที่ปลูกไว้ต้นหนึ่งมีลูกโผล่ออกมากลางลำต้น มีลักษณะคล้ายกับหัว 
พญานาค

 ตั้งแต่เกิดมาจนถึง 85 ปี ยังไม่เคยเห็นปลีออกกลางลำต้นมาก่อน จึงนิมนต์ 
พระสงฆ์ 4 รูปมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เสริมความเป็นสิริมงคล

5
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 แม่เฒ่าบอกอีกว่า อยู่เพียงลำพังมานานหลายปีแล้ว เนื่องจากสามีและลูก 
เสียชีวิตไปหมด ที่ผ่านมาเคยอธิษฐานให้เทพเทวดาฟ้าดินเห็นใจที่อยู่เพียงลำพัง บันดาล 
ให้เกิดโชคลาภสักครั้งเพื่อที่จะอยู่อย่างสบาย กระทั่งมาพบต้นกล้วยออกปลีเป็นพญานาค 
จึงเชื่อว่าพญานาคจะให้โชคลาภ

 ด้านนางมณีพรรณ ใจทา อายุ 30 ปี หลานสะใภ้มีบ้านอยู่ติดกัน กล่าวว่า ก่อน 
ที่ยายเพิ่มพูนจะเห็นต้นกล้วย ตนฝันเห็นผู้หญิงขาวสวยไว้ผมยาวมายืนยิ้มให้ มั่นใจว่า 
ภาพในความฝันเป็นนางตานี ที่จะมาดลบันดาลให้เกิดโชคดี 

 ทั้งนี้ เดิมที่บริเวณที่ปลูกต้นกล้วยเป็นทางน้ำไหล อาจจะเป็นทางไปมาของ 
พญานาค และช่วงออกพรรษาพญานาคก็จะเดินทางมาให้โชคลาภกับชาวบ้าน

 จึงเชื่อว่าจะนำความโชคดีมาให้แน่นอน

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHhOekkwTVRBMU

1nPT0=&sectionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBd09TMHhNQzB5TkE9PQ==

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ จากภาควิชา 
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา- 
วิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 กรณีนี้ก็ทำนองเดียวกับที่เกิดปลีกล้วย 
กลางลำต้นซึ่งเกิดจากการที่มีแผลกลางลำต้นแล้ว 
แทนที่ปลีกล้วยจะแทงยอดออกด้านบนตามปกติ ก็มา 
ออกกลางลำต้นที่มีรอยปริแทน ส่วนการหงิกงอก็คล้ายกับ 
กรณีของมะพร้าวที่แตกใบออกมาคล้ายพญานาค ซึ่งเกิดจากมีอะไรไปกดทับ ทำให้ 
ปลีกล้วยแทงยอดออกมาผิดปกติ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่เรื่องแปลก
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6  แห่ขอหวย “กล้วย” ตายออกลูก
	 วันที่	31	มกราคม	พ.ศ.	2553	ปีที่	19	ฉบับที่	7003	ข่าวสดรายวัน

 

   เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรับ 
แจ้งจากชาวบ้าน ต.สนามชัย อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี ว่าพบต้นกล้วยประหลาด 
ขึ้นอยู่กลางสวนผลไม้ จึงเดินทาง 
เข้าตรวจสอบยังบ้านเลขที่ 150 
หมู่ที่ 6 ต.สนามชัย อ.เมือง โดย 
เป็นบ้านกลางสวนของนางสาลี่  
เล็กน้อย อายุ 59 ปี เจ้าของสวน 
มะม่วงกินเนื้อที่กว่า 90 ไร่ บริเวณ 
หน้าบ้านพักกลางสวนมีต้นกล้วย 

ประหลาดออกลูกกลางต้นที่ตายแล้ว ขนาดสูง ประมาณ 1 เมตร นอกจากนั้น 
ยังออกดอกออกผลขนาดเล็กจำนวน 3 หวี หวีละ 8-9 ลูก และดอกกล้วยตรงปลาย 
เครือมีความสวยงาม ชี้ไปทางทิศตะวันออก

 นางสาลี่ เปิดเผยว่า กล้วยต้นนี้เป็นกล้วยเล็บมือนางที่ขอมาจากเพื่อนบ้านและ
ปลูกมานานกว่า 5 ปี กระทั่งต้นเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ต้นกล้วยเกิดหักกลางโค่นลงมาตาย 
ทำให้คนในครอบครัวเตรียมหาหน่อกล้วยมาปลูกใหม่แทนที่ อย่างไรก็ตาม เกิดเหตุการณ์ 
แปลกประหลาดขึ้น เมื่อจู่ๆ มีหัวปลีงอกทะลุออกมากลางต้นและออกลูกด้วย คนในบ้าน  
จึงเกิดความเชื่อว่ากล้วยดังกล่าวน่าจะให้โชคลาภแก่ครอบครัว และถ้าได้รับประทานผล  
สุกจะยิ่งเสริมสร้างสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากชาวบ้านทั่วทุกสารทิศทราบข่าวกล้วยประหลาด 
ต่างก็แห่พากันเดินทางมากราบไหว้ ขูด และขอเลขเด็ดเป็นจำนวนมาก พร้อมกับตีตัวเลข 
ไปต่างๆ นานา เช่น 48 ตามจำนวนผลกล้วย กับ 19 เพราะตีต้นกล้วยเป็นเลข 9 ส่วนเลข 
1 มาจากกล้วย 1 ต้น และเลขเบิ้ล 22 มาจากต้นกล้วยแบ่งเป็นสองส่วนและเกิดใหม่สอง
ครั้ง ด้านนายไพรัช หวังดี เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี อธิบายว่า กล้วยประหลาดที่พบถือว่า 
เป็นธรรมชาติของกล้วยที่แม้ลำต้นจะล้มลงไปแล้ว แต่โคนเหง้ากล้วยยังอยู่ทำให้สามารถ 
ออกผลได้ตามปกติ แต่อาจไม่สมบูรณ์
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หน้า 11

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXlNRE14TURFMU1
3PT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1DMHdNUzB6TVE9PQ==

หมายเหตุ สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 

รางวัลที่ 1 คือ          186312

เลขท้าย 3 ตัว คือ      403   577   694   936

เลขท้าย 2 ตัว คือ      14

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ร.ศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ จากภาควิชา 
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหา 
วิทยาลัย ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า 

 ปกติต้นกล้วยส่วนที่คนทั่วไปเรียกว่า  
ลำต้นนั้น แท้จริงคือส่วนของใบ คือ กาบใบ เป็น       
ส่วนที่สร้างอาหารแล้วไปเก็บไว้ที่เหง้าซึ่งเป็นส่วนของ 
ลำต้นที่อยู่ใต้ดิน ส่วนปลีกล้วยเจริญออกมาจากช่อดอก โดย 
ได้อาหารจากกาบใบ 

 แต่พอต้น(กาบใบ) ถูกโค่นหรือทำลายไปจะไม่สามารถสร้างอาหารได้อีก 
ทำให้เราเห็นเหมือนว่าต้นกล้วยยืนต้นตายแล้ว แต่ส่วนท่ีเป็นเครือหรือปลีกล้วยที่ดูว่า 
ยังไม่เหี่ยวตายไปนั้น ทั้งนี้เพราะมันยังได้รับอาหารหล่อเลี้ยงจากเหง้าใต้ดินที่ยังไม่
ตาย เหง้าเป็นที่ที่เก็บสะสมอาหาร ซึ่งจะส่งอาหารไปหล่อเลี้ยงให้ปลีกล้วยเจริญต่อ
ไปได้อีกระยะหนึ่ง จนเมื่ออาหารที่เก็บสะสมไว้หมดลง กล้วยก็จะตายไปในที่สุด

 แต่หากกล้วยต้นนี้มีส่วนของตาที่ยังไม่ถูกทำลาย  ก็มีสิทธิ์ที่จะเจริญเป็นต้น 
ใหม่ได้เช่นกัน
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7  ชาวกาฬสินธุ์แห่ขอหวยต้นกล้วยพิสดาร	 	
 ร้อยหวี
 โดย	ASTV	ผู้จัดการออนไลน์		31	มีนาคม	2553	14:09	น.

    กาฬสินธุ์ - ชาวบ้านอำเภอเมือง 
กาฬสินธุ์ แตกตื่ นแห่ดู ต้นกล้ วย 
พิสดารที่ออกปลีกลางลำต้นลักษณะ 
เหมือนพญานาคเลื้อย จำนวนกว่า 
ร้อยหวี จัดดอกไม้ ธูปเทียนกราบไหว้ 
และทำพิธีขอเลขเด็ดตามความเชื่อ

  วันนี้ (31 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวได้ 
เดินทางไปที่บ้านวังยูง หมู่ 5 ต.ลำพาน 
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กรณีชาวบ้าน 
เล่ าลือว่ าพบต้นกล้วยพิสดารที่มี  

ความแปลกประหลาด โดยถอดเครือ 
ออกกลางลำต้น โดยพบที่หลังบ้านนายเบา เสนาธง อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 79 ราษฎร 
บ้านวังยูง ที่มีลักษณะโค้งงอ จำนวนกว่าร้อยหวี

 นายเบา เสนาธง เจ้าของต้นกล้วยกล่าวว่า ต้นกล้วยดังกล่าว เป็นกล้วยน้ำว้า 
อายุประมาณ 2 ปี แต่เพิ่งจะออกปลีและถอดหวีออกมาเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมีลักษณะที่ 
แปลกประหลาด คือ ถอดหวีและเครือออกกลางลำต้น สูงจากพื้นดินประมาณ 3 เมตร     
ชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างแตกตื่นมาดูวันละกว่าร้อยคน ทุกคนมาพบเห็นต่างทึ่งในความแปลก 
ประหลาด และมีการทำพิธีขอเลขเด็ดโชคลาภตามความเชื่อ

 โดยเฉพาะในวันนี้ ที่เป็นวันใกล้วันหวยออก มีการนำผ้าสีขาวและแพรวา มา 
ประดับตกแต่ง ก่อนประกอบพิธีจุดธูปเทียน อธิษฐานความเป็นสิริมงคล และบางคนใช้ 
แป้งลูบตามลำต้น เพื่อขอเลขเด็ดโชคลาภด้วย

 นายเบา กล่าวอีกว่า ตั้งแต่นำหน่อกล้วยต้นนี้มาปลูก ทุกคืนตนจะฝันดีมาก 
และทุกคนในครอบครัวก็อยู่ดีมีสุข ไม่เจ็บไข้ การดำเนินชีวิตก็ราบรื่น ทำอะไรก็ประสบ 
ความสำเร็จ จึงเชื่อว่าสิ่งดีๆ ที่เกิดกับชีวิตและครอบครัวเป็นเพราะต้นกล้วยต้นนี้ดลบันดาล 
ยิ่งมาออกหวีกลางลำต้นดังกล่าว ก็ยิ่งเชื่อว่าจะเป็นต้นกล้วยแห่งโชคลาภ โดยตนเคยถูก 
ติดต่อกันแล้ว 2 งวด จึงตั้งใจจะดูแลอย่างดีและจะเอาหน่อไปขยายพันธุ์ต่อไป
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 ขณะที่ นางบัว ญานศรี  
อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 8 ราษฎร 
บ้านวังยูง กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดมา 
เพิ่งจะพบต้นกล้วยที่มีลักษณะแปลก 
พิสดารเป็นครั้ งแรกโดยเฉพาะ     
ลักษณะเด่นที่โค้งงอมีหวีสีเขียว 
เล็กๆ เรียงรายกันอย่างละเอียดดู 
เผินๆ เหมือนลำตัวและเกล็ดของ 
พญานาค ชาวบ้านที่มาดูจึงตั้งชื่อ
ให้ว่ากล้วยร้อยหวี และมีความเชื่อ 
ว่าเป็นต้นกล้วย แห่งโชคลาภ

 สำหรับเลขเด็ดที่ชาวบ้านได้ จากการกราบขอจากต้นกล้วยพิสดาร คือ 36 00 
97 และ 67

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000044695

หมายเหตุ สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2553 
รางวัลที่ 1 คือ          959517
เลขท้าย 3 ตัว คือ      040   174   447   663
เลขท้าย 2 ตัว คือ      22

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ จากภาควิชาพฤกษ-
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้ให้ ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก กล้วยร้อยหวีเป็น 
พันธุ์กล้วยชนิดหนึ่งที่ออกผลจำนวนมากได้อยู่ 
แล้ว ส่วนการที่ออกกลางลำต้น ก็ทำนองเดียวกับ 
ข้างต้นที่กล่าวไปแล้ว
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8 ศรีสะเกษตื่นขอหวย	“กล้วยประหลาด”		 	
 ไร้ใบไม่มีลำต้น โผล่จากดินออกลูก 2 หวี
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์   15 กันยายน 2553 16:49 น.

   ศรีสะเกษ - ชาวบ้านแตกตื่น 
พบกล้วยประหลาดไร้ใบ-ไม่มี 
ลำต้น โผล่ขึ้นจากดิน 1 คืบ 
ออกผล 2 หวี 11 ลูก ในวัดป่า  
บ้านพงสิม อ.ห้วยทับทัน 
จ.ศรีสะเกษ เช่ือเป็นกล้วยศักด์ิ 
สิทธ์ิพากันแห่ขอหวย

 วันนี้ (15 ก.ย.) เมื่อเวลา 
14.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ 
บริเวณวัดป่าบ้านพงสิม ต.จาน 

แสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ชาวบ้านต่างพากันแตกตื่นมาดูกล้วยประหลาดที่เกิด 
ขึ้นมาไม่มีใบ ไม่มีลำต้น แต่สามารถออกผลได้ถึง 11 ลูก ซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าเป็น 
กล้วยศักดิ์สิทธิ์และพากันแห่มาขอหวย หลังงวดที่แล้วมีผู้โชคดีถูกไปแล้วหลายราย

 นายสร้อย สุทธสิ อายุ 44 ปี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ม.8 
บ้านพงสิม ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ต้นกล้วยประหลาดที่ว่านี้ 
เป็นต้นกล้วยที่ไม่มีใบ ไม่มีลำต้นโผล่ขึ้นมาจากพื้นที่ดินประมาณ 1 คืบ แล้วออกลูก 
จำนวน 2 หวี โดยหวีที่ 1 มี 3 ลูก และหวีที่ 2 มี 8 ลูก รวม 11 ลูก โดยต้นกล้วย                      
ประหลาดนี้ถูกพบหลังจากที่มีการนำศพของคนในหมู่บ้านมาเผาบริเวณวัดป่าแห่งนี้ ซึ่ง    
เป็นเรื่องที่น่าแปลกตรงที่คนมาร่วมงานฌาปนกิจศพเป็นจำนวนมากแต่ไม่มีใครมองเห็น 
กล้วยต้นนี้เลย แต่พอวันที่มาเก็บกระดูกจึงมีคนมองเห็นต้นกล้วยประหลาดนี้

 นายสร้อยกล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้บริเวณดังกล่าวมีคนนำเอากล้วยจากพิธีฝังเสา 
เอกเมรุที่ก่อสร้างใหม่ของวัดป่าพงสิม เมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมามาฝังไว้ ต่อมาได้มีการปรับพื้นที่  
ใหม่ และไถต้นกล้วยดังกล่าวทิ้งไป ทุกคนเห็นว่ากล้วยต้นนั้นตายไปแล้ว กระทั่งเมื่อ 
ต้นเดือน ก.ย. ที่แล้วได้เกิดกล้วยประหลาดนี้ขึ้นมาแทน

 “คนเฒ่าคนแก่ต่างประหลาดใจเพราะเกิดมาไม่เคยเห็นต้นกล้วยที่ไม่มีลำต้น 
ไม่มีใบ แต่มีผลออกมาอย่างนี้ ทำให้ชาวบ้านพากันแห่กันมาดูและขอหวยกันเป็นจำนวน 
มาก” นายสร้อยกล่าว
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000129805
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 สัตหีบตื่นกล้วยประหลาดออกปลีไร้ยอดไร้ใบ
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์  1 พฤศจิกายน 2553 10:04 น.

 ศูนย์ข่าวศรีราชา-สัตหีบเจอกล้วย 
ประหลาดแทงหน่อพร้อมกัน 5 หน่อ 
ล้อมต้นแม่ ออกปลีไร้ยอด ไร้ใบ 1 ต้น 
ควาญช้างถ่ายรูปเจอก้อนแสงสีแดง 
ลอยรอบกอกล้วย ก่อนหน่อกล้วย 
โผล่

 นายสุชาติ ภูทองพันธุ์ หรือชาติ 
 อายุ 42 ปี ควาญช้าง ประจำบ้าน 

ช้างซีวิว ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้พบกอกล้วยประหลาด เกิดหน่อล้อมรอบต้นแม่ 
พร้อมกัน 5 หน่อ ในจำนวนนี้มี 1 หน่อที่โผล่มาแล้วออกปลี โดยที่ไม่มียอด ไม่มีใบแต่อย่างใด 
จึงได้ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายภาพเอาไว้ ปรากฏว่าได้มีก้อนลำแสงสีแดงติดมาในภาพด้วย ทำ
ให้เชื่อกันว่าหน่อกล้วยที่ออกปลีที่โผล่ออกมาถือว่า เป็นนิมิตอันดีในเรื่องของโชคลาภอย่าง 
แน่นอน

 ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านพักมีเลขที่ ซอยสำนักสงฆ์ใหม่ หมู่ที่ 8 
ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านช้างของช้างซีวิว ซึ่งอยู่ห่างไกลชุมชน 
ได้พบกับ นายสุชาติ และเพื่อนบ้านอีกหลายคน พร้อมกับได้พาไปดูกล้วยที่อยู่หลังที่
พัก พบมีต้นกล้วยต้นแม่ออกเครืออยู่ใจกลาง 1 ต้น รอบต้นมีหน่อยกล้วยที่มองดูแล้ว 
น่าจะเกิดหรือแทงหน่อขึ้นมาในเวลาไล่เลี่ยกัน มีขนาดเท่ากัน จำนวน 5 หน่อ มี 1 หน่อ 
ยอดโผล่ออกมาเป็นปลี

 นายสุชาติ เล่าว่า เมื่อคืนนี้ได้ออกไปหากบ หาเขียดข้างบ้าน จึงได้เอาไฟฉาย 
ส่องแหวก และถอนต้นหญ้าที่ขึ้นปกคลุมหน่อกล้วยออก พบว่ามีหน่อยกล้วยโผล่ออก 
มาเป็นปลี จึงได้ให้ลูกสาวนำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพเอาไว้ เมื่อกลับเข้าไปบ้านจึงได้มา 
ดูภาพทบทวนในโทรศัพท์ถึงกับขนหัวลุกเพราะพบว่ามีลำแสงสีแดงก้อนใหญ่ โผล่ขึ้นมา 
ข้างกอกล้วย

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปลูกที่พักอาศัยเพื่อดูแลช้างอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ ก็พบว่ามีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น 
บ่อยครั้ง ก่อนหน้านี้ก็มีหญิงแก่ผมขาวมาบอกว่าอยากถูกหวยไหม ก็ปรากฏว่าไปซื้อ 

9



ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ 35

ตัวเลขถูกประมาณ 4,000 บาท และเมื่อไม่นานไปรับลูกชายมาจากโรงเรียนเพื่อมานอน
ที่บ้าน ปรากฏว่ากลางคืนมีเสียงคนเล่นของเล่นภายในบ้าน รุ่งเช้าก็มาดูปรากฏว่าของเล่น  
ถูกย้ายจากที่เดิมไปอยู่ที่อื่นอย่างไม่น่าเชื่อ จึงเชื่อกันว่าปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นที่
บ้านนี้เป็นเรื่องดีๆ ทั้งสิ้น จนกระทั่งเจอต้นกล้วยประหลาดดังกล่าว

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000153455

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์

 จากข่าวที่ 8-9 รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์  
จากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา- 
ลงกรณ์ มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 กรณีนี้ก็เป็นแบบเดียวกับที่ต้นตายแล้วออก 
ออกลูกได้ เพราะยังมีเหง้าที่เก็บสะสมอาหารไว้อยู่แต่
คราวนี้ต้น(กาบใบ) อาจถูกฟันทิ้งไปจนหมด เพื่อต้องการ 
ให้หน่อใหม่โตขึ้นมา แต่เหง้าใต้ดินยังอยู่ ไม่ได้ขุดทิ้งไปด้วย ซึ่งอาจมีตากล้วย 
ที่พร้อมจะเจริญเป็นช่อดอก เป็นปลีกล้วยค้างอยู่ คือมันโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
ดังนั้นพอมันเจริญโผล่พ้นจากดินก็เลยแตกออกลูกเป็นผลกล้วยเลย
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	 ตะเคียน	150	ปี	กู้จากลำน้ำวัง		 	 	
 แห่ไหว้ขอหวย ตั้งหน้ากรมป่าไม้
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7029 ข่าวสดรายวัน
 

    ตะลึงพบ “ไม้ตะเคียนยักษ์” 
อายุเก่าแก่กว่า 150 ปี มีเส้น 
รอบวงใหญ่เกือบ 4 เมตร แค่ท่อน 
เดียวหนักถึง 28 ตัน กรมป่าไม้ 
เก็บกู้ขึ้นมาจากลำน้ำวัง รวม 26 
ท่อน ที่เอามาไว้ที่กรมป่าไม้เป็น 
ท่อนที่ยาวที่สุด ยาวกว่า 17 เมตร 
ทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
ตั้งไว้หน้ากรมป่าไม้ ชาวบ้านแห่ดู 

ขอหวยกันตามสูตร อธิบดีกรมป่าไม้เตือนอย่างมงาย อยากให้ดูเป็นกรณีศึกษาถึงความ 
อุดมสมบูรณ์ของผืนป่าไทย

 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปยัง 
กรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. พร้อมนำดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องสักการบูชา 
ไปกราบไหว้บูชาท่อนไม้ตะเคียนยักษ์ ซึ่งตั้งอยู่หน้ากรมป่าไม้ เพราะเชื่อว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ 
เนื่องจากขนาดใหญ่มากและอายุเก่าแก่หลายร้อยปี นอกจากจะมากราบไหว้ขอพรเป็น 
สิริมงคลแล้ว ส่วนใหญ่ยังมีจุดประสงค์มาเพื่อขอเลขเด็ดอีกด้วย

 นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ผู้เชี่ยวชาญกรมป่าไม้ตรวจ 
สอบไม้ต้นตะเคียนยักษ์ คาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 150 ปี ถือว่าอายุยาวนานมาก โดยเป็น 
ท่อนไม้ที่กรมป่าไม้ได้เก็บกู้ขึ้นมาจากลำน้ำวัง ภายหลังบริษัทดูดทรายแห่งหนึ่งไปพบเข้า 
เชื่อว่าเป็นไม้ตะเคียนที่ถูกตัดโค่นตั้งแต่มีการทำสัมปทานป่าไม้ในพื้นที่ จ.ลำปาง เมื่อ 
ประมาณ 30 ปีมาแล้ว จากนั้นจึงนำไม้ที่ถูกตัดทั้งหมดล่องมาตามลำน้ำวัง แต่เกิดแพแตก 
ทำให้ท่อนไม้ขนาดใหญ่จมลงสู่ก้นแม่น้ำ และกู้กลับคืนมาไม่ได้ทำให้ต้องปล่อยทิ้งไว้ในจุด
ดังกล่าว กระทั่งเมื่อปี 2551 บริษัทดูดทรายไปพบเข้าจึงแจ้งมาที่กรมป่าไม้เพื่อดำเนินการ
ไปเก็บกู้ท่อนไม้ทั้งหมดขึ้นมา พบว่ามีจำนวนมากถึง 26 ท่อน มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกัน แต่
สำหรับท่อนที่นำมาวางไว้ที่กรมป่าไม้นี้นับว่าเป็นท่อนที่มีความสวยงามใหญ่ และยาวที่สุด 
เพราะยาวถึง 17.24 เมตร เส้นรอบวง 3.70 เมตร น้ำหนักรวม 28 ตัน

10



ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ 37

 นายสมชัย กล่าวต่อว่า หลังจากได้ไม้ตะเคียนมา ได้ทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และต้นตะเคียนมาตั้งไว้ที่สวนด้านหน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ 
ถ.พหลโยธิน เมื่อ 22 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยจัดวางอยู่บนฐานซีเมนต์รองรับอย่างดี เนื้อไม้ 
ตะเคียนมีสีดำ สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ เปลือกด้านนอกยังไม่ผุกร่อนเข้าถึงเนื้อไม้ ตาม 
ความเชื่อของคนไทยแต่โบราณ เชื่อว่าไม้ที่มีอายุมาก สวยงามสมบูรณ์มักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
สถิตอยู่ ซึ่งกรมป่าไม้ก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะทำพิธีตามความเชื่อดังกล่าว หลังจากนำไม้    
ตะเคียน มาตั้งไว้แล้วปรากฏว่ามีประชาชนและข้าราชการทั้งของกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ 
ที่ทราบข่าวพากันมากราบไหว้จำนวนมาก ซึ่งตนคิดว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวและมีสิทธิ์จะ 
ทำได้ แต่ไม่อยากให้งมงายจนเกินไป อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์หลักของการนำไม้มาไว้ที่
กรมป่าไม้ก็เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและชื่นชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในประเทศ 
ไทยในอดีต เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่เช่นนี้ปัจจุบันหาดูยากมาก

 “เรื่องมีคนมากราบไหว้ ก็เป็นเรื่องปกติ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล เราไม่ได้หวง 
ห้ามอะไร ส่วนใครจะขออะไรก็แล้วแต่ เพราะจุดประสงค์แท้จริงเราเพียงอยากให้เด็กๆ 
เห็นว่าในอดีตประเทศไทยเรามีความสมบูรณ์มากทำให้มีต้นไม้ขนาดใหญ่อย่างนี้ ซึ่งคงจะ 
หาดูได้ยากแล้ว” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว

 ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ตลอดทั้งวันมีประชาชนผู้ทราบข่าวต่างพากันเดินทาง
มาสักการะต้นตะเคียนยักษ์ไม่ขาดสาย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องทำงาน 
หนัก เพื่อจัดการจราจรบริเวณด้านหน้ากรมป่าไม้ ส่วนใหญ่นอกจากจะมากราบไหว้เพื่อ 
เป็นสิริมงคลแล้ว ยังมีความหวังที่จะได้เลขเด็ดจากไม้ตะเคียน ซึ่งบริเวณส่วนหัวและปลาย
ท่อนไม้มีการตอกหมายเลขลงบนเนื้อไม้หลายตัวเลข อาทิ 258, 33, 632, และ 24 เป็นต้น 
ทำให้คอหวยไม่ต้องเสียเวลาขูดหาเลขให้ยุ่งยาก ด้านชาวบ้านบางส่วนระบุว่า การมาบูชา 
ไม้ตะเคียนยักษ์ครั้งนี้นับเป็นช่วงเวลาพอเหมาะพอเจาะ เพราะใกล้วันออกรางวัลสลาก 
กินแบ่งรัฐบาล และหากโชคดีถูกหวยจะนำเครื่องไหว้สักการะมาไหว้ไม้ตะเคียนอีกครั้ง 
อย่างแน่นอน

หน้า 1
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdOVEkyTURJMU1
3PT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1DMHdNaTB5Tmc9PQ==

หมายเหตุ สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2553 
รางวัลที่ 1 คือ           215227
เลขท้าย 3 ตัว คือ      374   457   470   627
เลขท้าย 2 ตัว คือ      97
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11	 ปชช.แห่ทำบุญเจ้าแม่ตะเคียนทองอายุ				
	 กว่า	3	พันปี
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์   21 มิถุนายน 2553 10:05 น.

 สระแก้ว - ประชาชนจากทั่วสารทิศ แห่ร่วมทำบุญเจ้าแม่ตะเคียนอายุกว่า 3 
พันปี หลังให้โชคลาภนักเล่นหวยสระแก้วถูกกันทั้งจังหวัด

 วันนี้ (21 มิ.ย.) มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศต่างทยอยเดินทางมาที่วัดใหม่ 
ไพรวัลย์ ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว ทำให้การจราจรติดขัดกันยาวเหยียด โดยเฉพาะ 
บริเวณทางเข้าวัดและในบริเวณวัด คาดว่าน่าจะมีประชาชนมาร่วมงานหลายหมื่นคน ซึ่ง 
บางกลุ่มนำผ้าป่ามากันเป็นคณะ แต่ส่วนมากจะมากันเป็นครอบครัว และมีการนำเงินมา 
ร่วมถวายสร้างอุโบสถนับสิบล้านบาท

 ส่วนประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดส่วนใหญ่ ดูรายการทีวี วิทยุ หนังสือ- 
พิมพ์และซื้อเลขอายุเจ้าแม่ตะเคียนทองถูกกันถ้วนหน้า ด้านคนเดินโพยในจังหวัดสระแก้ว 
ต่างหลบหนีออกนอกพื้นที่ หลังเจ้ามือหวยเถื่อนเลื่อนการจ่ายเงิน เนื่องจากเจ้ามือไม่มี 
เงินพอจ่าย เนื่องจากมีคนถูกนับร้อยล้านบาท จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชาวบ้าน และ 
คณะกรรมการวัด จึงได้จัดเวรยามเฝ้าอารักขาคนทรงของเจ้าแม่ตะเคียนทอง หลังมีข่าว 
ว่าคนทรงจะถูกอุ้มหาย
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 ด้าน พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ 
ตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าดูแลภายในวัด เนื่องจากมีผู้ที่ถูกหวยนำเงินมาถวายวัดจำนวน 
มาก กลัวกลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามา

 นางนวลจันทร์ เทียมพัด ชาวบ้านและกรรมการวัดใหม่ไพรวัลย์ กล่าวว่า จาก 
ที่ชาวบ้าน ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ช่วยกันนำต้นตะเคียนยักษ์ขึ้นจาก 
คลองพระสะทึง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา หลังจากมีผู้หญิงมาเข้าฝัน ให้ช่วย 
นำขึ้นจากคลองหลังจากที่จมอยู่ใต้น้ำมานานกว่า 3,000 ปี พร้อมทั้งให้นำน้องสาว ซึ่ง 
เป็นต้นตะเคียนอีกต้นที่ถูกทับถมซ้อนกันอยู่ที่ใต้คลองพระสะทึงขึ้นด้วย โดยพร้อมที่จะมา 
อยู่ที่วัดใหม่ไพรวัลย์ริมถนนสายสระแก้ว - เขาหินซ้อน ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว 
จ.สระแก้ว เพื่อมาช่วยวัดที่กำลังจะสร้างโบสถ์

       หลังจากนั้นก็เริ่มมีประชาชนที่ทราบข่าวทยอยกันเดินทางมายังวัดใหม่ไพรวัลย์       
เพื่อมาขอหวยหลังจากมีผู้ถูกหวยบอกต่อๆ กัน ทำให้ในงวดนี้เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้น มี 
ประชาชนทั่วสารทิศทั้งจากจังหวัดสระแก้วและต่างจังหวัดเดินทางมาที่วัดนับหมื่นคนต่อ 
วัน จนต้องจอดรถริมถนนสายสระแก้ว - เขาหินซ้อน แล้วเดินเข้าวัดระยะทาง 500 เมตร 
ทำให้เงินสะพัดอย่างมหาศาล

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000085091
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12		 ชาวสตูลพบซากเรือไม้ตะเคียนโบราณอายุ
	 กว่า	200	ปี
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 21 ตุลาคม 2553 13:09 น.

 สตูล - ชาวบ้านเมืองสตูลฮือฮา พบซากเรือโบราณขณะขุดขยายลอก 
คลอง  สันนิษฐานเป็นเรือขุดทำมาจากไม้ตะเคียนทองอายุกว่า 200 ปี โดยจุดที่พบเป็น   
ลำคลองตายายซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรในสมัยก่อน ชาวบ้านแห่เข้าขัดถูเพื่อขอเลขเด็ด

 วันนี้ (21 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนในพื้นที่ ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง 
จ.สตูล ต่างพากันล้อมดูซากเรือโบราณ และเข้าไปจับถูเพื่อขอหวย ซึ่งเรือลำนี้ทาง              
เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบขณะกำลังขุดขยายลอกคลอง เพื่อทำเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายใน 
พื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้รถแบ็คโฮในการจนขุดพบหัวเรือโผล่มาจากดินโคลน และได้ใช้รถ 
แบ็กโฮขุดต่อไป จึงพบว่าเป็นซากเรือที่อยู่ในลำคลองตายายมีขนาดความยาวกว่า 8 เมตร 
กว้างประมาณ 1 เมตร

 จากนั้นได้ให้ผู้คนในพื้นที่ทำการสำรวจดู พบว่าซากเรือที่พบคือเรือขุดในสมัยก่อน 
ทำมาจากไม้ตะเคียนอายุมากกว่า 200 ปี นายประธาน จตุรักษ์สมัย อายุ 33 ปี อาศัยอยู่ 
บ้านเลขที่ 2/30 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล (ผู้พบเรือ) กล่าวว่า ตอนกำลังขุดเพื่อทำการ     
ขยายคลองอยู่นั้นตนเองได้ใช้รถแบ็กโฮกำลังขุดดินอยู่ จู่ๆ เครื่องยนต์เกิดขัดข้องขุดไม่ได้ 
ตนเองจึงลงไปดูใกล้ๆ เห็นเป็นหัวเรือจึงได้เรียกชาวบ้านมาช่วยกันขุดต่อ
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 เบื้องต้นพบเป็นเรือไม้ขนาดใหญ่จมอยู่ในลำคลองจึงได้นำขึ้นมา สภาพซากไม้ 
เรือยังเป็นรูปร่าง และได้ให้ชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่มาดู ซึ่งได้สันนิษฐานว่า นี่คือ 
เรือขุด เป็นเรือโบราณ ทำมาจากไม้ตะเคียนอายุกว่า 200 ปี ซึ่งเป็นไม้ที่ทนทาน โดย 
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าที่ตรงนี้เมื่อสมัยก่อนเป็นท่าเรือที่เรียกว่าปลักขุนหลวงที่ใช้เป็น 
เส้นทางการเดินทาง เป็นเรือที่ใช้สำหรับการเดินทาง

 สำหรับการพบซากเรือโบราณนี้ ทางชาวบ้านได้ติดต่อเจ้าหน้าที่วัฒนธรรม 
จังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่โบราณคดี ให้เข้าตรวจมาสอบหากพบว่าเป็นเรือจริงอย่างชาว-
บ้านในพื้นที่สันนิษฐานก็จะทำการสร้างศาลาเอาซากเรือโบราณไว้ในพื้นที่เพื่อให้ลูกหลาน
ดูและศึกษาต่อไป

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID =9530000148430



ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์42

  คอหวยเมืองน้ำดำแห่ขอเลขเด็ดต้นยางยักษ์
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 1 เมษายน 2553 10:48 น.

 กาฬสินธุ์ - คอหวยจากทั่วสารทิศนับหมื่นคน แห่ทำพิธีขอหวยต้นยางยักษ์ 
อายุพันปีตลอดวัน ขณะที่ธุรกิจจำหน่ายลอตเตอรี่เป็นไปด้วยความคึกคัก คาดหวย 
ใต้ดิน เงินสะพัดนับ 20 ล้านบาท

 ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ได้มีคล่ืนมหาชนท้ังจากจังหวัดกาฬสินธ์ุและจังหวัดใกล้เคียง 
กว่า 1 หมื่นคน ทยอยนำดอกไม้ ธูปเทียน มาทำพิธีขูดเลขขอหวยกับท่อนไม้ยางยักษ์ 
หรือต้นยางนา ซึ่งมีขนาดยาวกว่า 30 เมตร กว้าง 1.5 เมตร มีอายุประมาณ 1,000 ปี 
หลังจากถูกขุดพบภายในหนองบุ่ง ท้ายวัดโพธิ์โนนสว่าง บ้านโนนสว่าง หมู่ 5 ต.หลักเมือง 
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

 โดยชาวบ้านระบุว่าต้นยางยักษ์ดังกล่าวให้หวยแม่น และมีชาวบ้านถูกมาแล้ว 
2 งวด ติดต่อกัน โดยเฉพาะงวดประจำวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมามีชาวบ้านโชคดีถูกหวย 
หลายรายรวมแล้วประมาณ 2 ล้านบาท จากกิตติศัพท์ให้หวยแม่นดังกล่าว จึงมาทำพิธี 
ขอเลขเด็ดโดยนำผ้าสี ดอกไม้ธูปเทียนมาทำพิธีพร้อมทั้งนำแป้งมาทาแล้วลูบถูไปมา ซึ่ง 
สามารถมองเห็นเลขไปต่างๆ นานา
 พระประยุทธ ถานะจาโร รองเจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง กล่าวว่า หลังจากได้ขุด
ท่อนไม้ยางยักษ์ขึ้นมาได้จากหนองน้ำสาธารณะ ได้มีชาวบ้านทั้งในจังหวัดกาฬสินธุ์และ 
จังหวัดใกล้เคียงแห่กันมาทำพิธีขูดเลขขอหวยกันอย่างเนืองแน่นตลอดวัน ซึ่งทางวัดจึงได้ 
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มากราบไหว้ท่อนไม้ยักษ์ด้วยการตั้งโต๊ะบูชา 
ตู้บริจาค ดอกไม้ ธูป เทียน และจัดเจ้าหน้าที่การรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อย 
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ป้องกันมิจฉาชีพฉวยโอกาส และแสวงหาผลประโยชน์ นอกจากนี้ คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ยังมีมติร่วมกันที่จะอนุรักษ์ไว้เป็นอนุสรณ์ และเพื่อเป็นที่สักการะของประชาชนต่อไป

 นายคำปลิว กมลละคร อายุ 59 ปี กรรมการวัด ที่ทำหน้าที่ดูแลท่อนไม้ยางยักษ์ 
กล่าวว่าหลังจากใช้รถแบ็คโฮยกท่อนไม้ยักษ์หรือต้นยางนาขึ้นมาได้สำเร็จ สันนิษฐานว่ามี 
อายุประมาณ 1,000 ปี โดยมีขนาดความยาวประมาณ 30 เมตร กว้าง 1.5 เมตร 
ประมาณ 5 คนโอบ พอมีข่าวออกไปทำให้มีประชาชนทั้งใกล้ไกลที่รู้ข่าวแตกตื่นมาดูและ
ขอโชคลาภตามความเชื่อเป็นจำนวนมาก ทั้งนำหัวหมู ผ้าสี มาประดับประดาเพื่อแก้บน 
ขณะที่บางคนมากราบไหว้และประแป้ง ลูบตามท่อนไม้ โดยเฉพาะในวันใกล้หวยออก 
ชาวบ้านได้ทยอยมาตลอดทั้งวันทั้งคืน เพราะชาวบ้านเชื่อว่าไม้ยางยักษ์ได้ให้หวยแม่น 
โดยเฉพาะ 2 งวด ที่ผ่านมา คนที่มาทำพิธีต่างถูกหวยกันไปหลายรายรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 2 
ล้านบาท

 นายบุญทัน อ้วนมี อายุ 35 ปี ราษฎรบ้านค้อ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด 
จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า นับตั้งแต่พบต้นยางนายักษ์ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. เป็นต้นมา มีประชาชน 
แตกตื่นมาดูในความแปลกประหลาดและขอเลขเด็ดโชคลาภเป็นจำนวนมาก ยิ่งงวดที่ผ่าน
มามีคนถูกหวยกันมาก จึงทำให้มีคลื่นมหาชนหลั่งไหลมาดูกันเป็นจำนวนมาก

 นอกจากนี้ จากการที่ขุดพบซากต้นตะเคียนในจุดเดียวกับที่พบต้นยางนายักษ์ 
อีก 2 ต้น ทำให้ผู้คนฮือฮายิ่งขึ้น โดยแตกตื่นกันมาตั้งแต่หัวค่ำคืนที่ผ่านมา ต่อเนื่อง 
ถึงวันนี้ทั้งวัน เพราะต่างก็หวังรวยทางลัด จึงนำเครื่องเซ่นสรวง ผ้าสี ดอกไม้ธูปเทียน 
มากราบไหว้บูชา อธิษฐานขอเลขเด็ดโชคลาภ ซึ่งได้กันหลายตัวส่วนเลขเด็ดที่หลายๆ คน 
ได้ตรงกันคือ 772, 527, 936, 200, 48 ทำให้เลขดังกล่าวเป็นเลขดังและหาซื้อได้ยากทันที 
โดยเฉพาะพ่อค้าขายลอตเตอรี่ขายจนหมดแผง และเชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศการขาย 
หวยใต้ดินที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000045103

หมายเหตุ สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2553 
รางวัลที่ 1 คือ       959517
เลขท้าย 3 ตัว คือ   040   174   447   663
เลขท้าย 2 ตัว คือ   22
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 จากข่าวที่ 10-13 รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ จาก  
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 เรื่องเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดในเชิง 
ชีววิทยา แต่อาจเป็นเพราะต้นตะเคียนมีอายุเก่าแก่ 
เป็นสัญลักษณ์ของความขลังความศรัทธา หรือ จะเชื่อ 
เรื่องของเทพ-นางไม้ เรื่องเล่าขานในด้านความศักดิ์สิทธิ์ 
ก็ตาม ผู้คนจึงพากันกราบไหว้และบางกลุ่มก็ถึงขั้นขอหวย มัน  
เป็นเรือ่งของความเชือ่ความศรทัธามากกวา่ ที่เกีย่วพันกบัวฒันธรรมของทอ้งถิน่ดว้ย 
แต่สำหรับในทางชีววิทยา ต้นตะเคียน หรือต้นยาง เป็นไม้อายุยืน โตช้า ต้นที่ 
มีอายุมาก จะมีขนาดใหญ่ ผุกร่อนช้า แม้กาลเวลาผ่านไปนับร้อยปีก็ยังคงสภาพ 
ค่อนข้างดี จึงอาจเป็นเหตุหนึ่งที่ดูเป็นไม้ที่ทรงคุณค่า ควรแก่การกราบไหว้ตามความ 
ศรัทธาของชาวบ้านก็เป็นได้ 
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	 มะพร้าวประหลาด	คล้ายพญานาค			 	
	 คนแห่ขอหวย
 ไทยรัฐออนไลน์ 27 มิถุนายน 2552

 

 ฮือฮา! ต้นมะพร้าวประหลาด ผุดกิ่งเป็นลำคล้ายงู ใบเป็นรูปคล้ายพญานาค  
ไม่พ้นคนแห่ขอเลขเด็ดแน่น ส่วนเกษตรจังหวัดแพร่ เผยเป็นธรรมชาติของพันธุ์พืชที่ 
ออกมาผิดลักษณะ ...

 เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (27 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 
270 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ที่บ้านดังกล่าวมีรั้วล้อมรอบ และทาง 
ประตูเข้าบ้าน จะมีต้นมะพร้าวขนาดสูงประมาณ 1.5 เมตร มีกิ่งก้านออกมาสามกิ่ง 
เป็นรูปลักษณะคดคล้ายกับงู และใบหงิกงอม้วน จึงดูคล้ายเป็นรูปพญานาค ซึ่งมีชาวบ้าน 
จำนวนหนึ่งที่ไปรอดู ที่บริเวณโคนต้นมะพร้าวจะมีถาดใส่ธูปเทียน ดอกไม้ และเงินบูชา 
25 บาท และรอบๆ โคนต้นมีธูปปัก มีขวดนม เครื่องดื่ม ที่ชาวบ้านเอามาถวาย ในส่วน 
ของกิ่งที่ออกมาคล้ายกับตัวงู มีลักษณะลายบ้างสีบ้างสวยงาม

 นายยิ่งยง อินทร์ติ๊บ อายุ 54 ปี เจ้าของบ้าน เปิดเผยว่า มะพร้าวที่ออกมา 
ได้เอามะพร้าวไปทิ้งไว้หลายเดือนแล้ว และมะพร้าวก็งอกออกมาแต่แปลกกว่าในตอนกลาง 
คืนวันพระ ตื่นมาจะพบมีแสงพุ่งออกมาจากต้นมะพร้าว และเคยไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟัง 
แต่ไม่ได้คิดว่าจะเชื่ออะไร จนกระทั่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว มีพนักงานของเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ 
มาวางท่อประปา มาพบและแปลกใจ ได้ถ่ายรูปไป จากนั้นชาวบ้านที่ทราบข่าวและอยาก 
เห็นก็พากันมาดู ส่วนใหญ่มาจุดธูปเทียนขอหวย มีคนเอาร่มมากางไว้ให้ 
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 ชาวบ้านคนหนึ่ง 
จากต่างอำเภอท่ีมาดู กล่าวว่า 
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งลี้ลับ ใคร 
เชื่อไม่เชื่อก็เป็นเรื่องส่วนตัว 
แต่ตนก็เป็นคนหนึ่งที่ยาก 
จนแต่ก็มีความหวังว่าจะ 
โชคดีกับสิ่งเหล่านี้ มีหลาย 
ครั้งที่ทราบข่าวประหลาด 
แบบนี้จะไปดูและพยายาม 
สอบถามว่าน่าจะเป็นเลขอะไร ซึ่งคราวนี้มีหลายคนที่เอาแป้งมาขูดถูกบอกว่ามีเลข 52 
บ้าง  01-03 บ้าง ที่แน่ๆ เป็นความสุขของคนจนที่หวังรวยทางลัด

 นายเสกสรร สุวรรณมาโจ เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า เรื่องนี้มีทั่วไป เป็น 
การออกมาผิดธรรมชาติ หากจะพูดในเชิงวิชาการหรือข้อเท็จจริง ก็เป็นมะพร้าวพันธุ์เตี้ย 
ที่ออกมาผิดลักษณะ เพราะเป็นไปได้ ทั้งมีโรคเจาะ หนอน หรือ แม้แต่ความไม่สมบูรณ์ 
ของน้ำ ดินฟ้าอากาศ แคระแกน เมื่อทั้งกิ่งทั้งใบออกมา ก็จะมีอาการแปลกไป เช่น ไม่ 
มีความสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ห้ามชาวบ้านให้เชื่อ เพราะเป็นสิทธิ์ของชาวบ้าน จะไปชี้แนะไม่ได้ 

http://www.thairath.co.th/content/region/15831

หมายเหตุ สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 
รางวัลที่ 1 คือ   207542
เลขท้าย 3 ตัว คือ 107   233   385   799
เลขท้าย 2 ตัว คือ       66
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15	 ชาวบ้านตื่น!	พบต้นมะพร้าวพญานาค		 	
	 กลางป่ากล้วยพัทยาใต้
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 13 พฤศจิกายน 2552 12:29 น.

 ศูนย์ข่าวศรีราชา-ชาวบ้านตื่น! พบต้นมะพร้าวแปลก งอกคล้ายพญานาค 
ย่านพัทยาใต้ เตรียมแห่ขอหวยยกใหญ่

 วันนี้ (13 พ.ย. 52) ผู้สื่อข่าวเดินทางไปบริเวณตรงข้ามสถานีบริการน้ำมันเชลล์ 
ถนนสายวัดชัยมงคล ย่านพัทยาใต้ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังได้รับรายงานว่ามีชาวบ้าน 
พบต้นมะพร้าวมีลักษณะประหลาดคล้ายกับพญานาค ทำให้ชาวบ้านละแวกดังกล่าวต่าง 
วิพากษ์วิจารณ์ต่อปรากฏการณ์ดังกล่าวกันอย่างหลากหลายทรรศนะ

 เมื่อไปถึงพบว่าเป็นป่ากล้วยกินเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ บริเวณกลางป่าพบต้น 
มะพร้าวขนาดเล็กประมาณ 2 ฟุต มีลักษณะแตกหน่อออกใบจนเป็นหงอนคล้ายกับ 
พญานาค บริเวณใบแตกใบคล้ายหางและมีเกล็ดตามลำตัวสวยงามตามจินตนาการของ 
ชาวบ้าน จนมีการเตรียมจุดธูปเทียนขอหวยกันในเร็วๆ นี้

 สอบถามชาวบ้านละแวกดังกล่าว เล่าว่า ได้มาถากหญ้าในป่าจนพบ  เมื่อสอบถาม 
เจ้าของที่ทราบว่าต้นมะพร้าวดังกล่าวปลูกป่านานกว่า 5 ปีแล้ว แต่ลักษณะลำต้นไม่ได้ 
มาตรฐานตามที่จะเป็นก่อนจะแตกหน่อจนคล้ายพญานาค และมีชาวบ้านแห่กันมาดูเป็น 
จำนวนมาก จึงรายงานให้ผู้สื่อข่าวมาบันทึกภาพความแปลกไปนำเสนอในที่สุด

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9520000137046
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	 มะพร้าวประหลาด	คล้ายพญานาค
 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7023 ข่าวสดรายวัน

  วันก่อนพาใจระทึกเดินทาง 
ไปบริเวณตรงข้ามสถานีบริการ 
น้ำมันเชลล์ถนนสายวัดชัยมงคล 
ย่านพัทยาใต้ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
หลังรับแจ้งว่ามีชาวบ้านพบต้น    
มะพร้าวมีลักษณะประหลาดคล้าย
กับพญานาค

       เมื่อไปถึงพบว่าบริเวณดังกล่าว 
เป็นท่ีดินว่างเปล่าเน้ือท่ีประมาณ 9 ไร่  

ส่วนกลางป่า พบต้นมะพร้าวขนาดเล็ก สูงประมาณ 60 ซม. บริเวณใบที่แตกออก 
มาจากลำต้น มีลักษณะเป็นลำตัว มีเกล็ดสวยงาม คล้ายกับพญานาคเป็นอย่างมาก

 นางอำพร เทียมพูล อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 237 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี เป็นผู้ที่คอยดูแลที่ดินดังกล่าวมากว่า 40 ปี เล่าให้ฟังว่า ที่ดินดังกล่าวสมัยเมื่อ  
20 ปีก่อน เคยเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ และมักจะพบงูหลากหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่จะ 
เป็นงูเหลือมกับงูเห่า อาศัยอยู่เฉพาะตรงจุดที่พบต้นมะพร้าวประหลาด

 ส่วนบริเวณอื่นในเนื้อที่ 9 ไร่ ปรากฏว่าไม่ค่อยพบ จึงมีความเชื่อส่วนตัวว่า  
บริเวณนี้ น่าจะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพญานาคมาก่อน เพราะห่างจากชายฝั่งทะเลอ่าว 
พัทยาแค่ประมาณ 1 กม.

 กระทั่งปัจจุบันที่ดินผืนดังกล่าวมีการถมที่โดยมีเจ้าของเป็นชาว กทม. คนหนึ่ง 
และเมื่อช่วงค่ำวันก่อน ขณะที่กำลังดายหญ้าในป่าเพื่อไม่ให้พื้นที่รกร้างจนเกินไป จู่ๆ กลับ 
ต้องประหลาดใจเมื่อพบต้นมะพร้าวต้นเล็กๆ ที่มีใบงอกออกมาคล้ายพญานาค และใน    
ระหว่างที่ดายหญ้าคมมีดไปเฉือนถูกลำต้นเล็กน้อย ด้วยความตกใจจึงรีบนำผ้าสีและพวง
มาลัยมาถวายเพื่อเป็นการขอขมา และไม่ต้องการให้ชาวบ้านที่ทราบข่าวมาจุดธูปขอหวย   
เพราะเกรงเจ้าของที่ดินจะด่าว่าไม่ดูแล

 แต่เรื่องแบบนี้เมื่อข่าวกระจายออกไปทำให้มีชาวบ้านกับนักเสี่ยงโชคบางกลุ่ม  
เดินทางมาชมและถือโอกาสขอหวยไปด้วย จึงต้องปล่อยเลยตามเลย

หน้า 26
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdPVEl3TURJMU1
3PT0=&sectionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE1DMHdNaTB5TUE9PQ==
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17		 ชาวเมืองช้างตื่นต้นมะพร้าวคล้ายพญานาค	
–		 แห่กราบไหว้ขอโชคลาภ
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์  11 ตุลาคม 2553 21:28 น.

 สุรินทร์ - ชาวบ้าน อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ตื่นต้นมะพร้าวแตกยอด 
ประหลาดคล้ายพญานาคขดรอบโคนต้น เชื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แสดงปาฏิหาริย์ แห่กราบ 
ไหว้ขอโชคลาภ เลขเด็ดกันจำนวนมาก

 วันนี้ (11 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านกันเตรียง ต.บ้านแร่ อ.เขวา- 
สินรินทร์ จ.สุรินทร์ ว่าชาวบ้านที่หมู่บ้านกำลังแตกตื่นและแห่ไปดูต้นมะพร้าวที่แตกยอด 
ออกมาผิดปกติ คล้ายพญานาคนอนขดตัวอยู่รอบโคนต้นมะพร้าว

 ผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบ พบชาวบ้านจำนวนมากกำลังมุงดูต้นมะพร้าว 
ที่แตกยอดผิดปกติมีลักษณะประหลาดคล้ายงูใหญ่มีหงอนขดรอบโคนต้น และได้พากันนำ 
เครื่องเซ่นไหว้ เครื่องบายศรีสู่ขวัญ พร้อมธูปเทียน มากราบไหว้และนำร่างทรงมาทำพิธี 
เข้าทรงด้วย เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่ภายในต้นมะพร้าวประหลาดดังกล่าว 

 นางกานต์ นภาคเวช อายุ 71 ปี เจ้าของที่ดินที่พบต้นมะพร้าว ดังกล่าว 
เล่าว่า เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่ผ่านมา ในช่วงเช้ามีชาวบ้านในหมู่บ้านได้ออกมาหาเก็บเห็ด 
เพื่อนำไปประกอบอาหารรับประทาน ได้พบกับต้นมะพร้าว ที่แตกยอดออกมาผิดปกติและ 
คล้ายพญานาค จึงได้มาบอกตนไปดู พบว่ามีลักษณะคล้ายพญานาคจริงจึงได้บอกชาวบ้าน 
ให้ทราบ
 หลังจากข่าวแพร่ออกไป มีชาวบ้านภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงพากัน 
มาดูและเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แสดงปาฏิหาริย์ให้เห็น จึงได้นำเครื่องเซ่นไหว้ ธูปเทียน 
พร้อมเครื่องบายศรีมากราบไหว้ และนำร่างทรงมาเข้าทรง ขอโชคลาภกันเป็นจำนวนมาก 
โดยเฉพาะการขอหวย เลขเด็ด ในงวดที่จะถึงนี้

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000143162
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18	 ฮือฮา!แห่ขอหวย	คล้าย	“เศียรพญานาค”	
	 โผล่โคนต้นหมาก
 สยามรัฐ 1 ก.ค. 55

 ชาวบ้านแตกตื่นแห่จุดธูปสักการะขอเลขเด็ด “เศียรพญานาค” โผล่ที่โคน 
ต้นหมาก ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากฯ จ.ตาก คอหวยเชื่อองค์พญานาคปรากฏเพื่อให้ 
โชค พากันตีเลขเด็ดได้ 15 - 38 - 55 -16 - 65   

 วันที่ 1 ก.ค. 55 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในจังหวัดตากและใก้ลเคียง 
ทยอยเดินทางไปบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 
เพื่อมาขอเลขเด็ดที่จะออกในวันนี้ โดยมีชาวบ้านต่างแตกตื่น กับ “เศียรพญานาค” ที่ 
โผล่ออกมาบริเวณโคนต้นหมากซึ่งมีแขนงก้านใบหมากงอกขึ้นมาโดยมีลักษณะผิดจาก 
ปกติ ซึ่งจะต้องตั้งตรง แต่ปรากฏว่า มีลักษณะขดงอ เหมือนอาการเลื้อยของงู, ที่ส่วนปลาย 
มีลักษณะคล้ายหัวพญานาค มีหงอน มีใบหู ครบ 2 ข้าง, มีตา  ทั้ง 2 ด้าน, และอ้าปาก 
(คาบโชค) ตามลักษณะทุกประการ ครบถ้วน สวยงาม หันหน้าไปทาง “สระไอยรา” ซึ่ง 
เป็นสระน้ำที่ประดับตกแต่งด้วยเศียรช้าง     

 ทางด้านชาวบ้านเชื่อว่า เป็นเจ้าพ่อองค์พญานาคที่ต้องการปรากฏ เพื่อให้โชค 
ให้ลาภ และที่หันหน้าไปทางสระน้ำนั้น ก็ต้องการที่จะลงไปในน้ำและเตือนให้ชาวบ้าน 
ระวังภัยที่อาจเกิดจากน้ำ เพราะช่วงนี้นับเป็นปีที่ 2 ที่ประเทศไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดตาก 
มีฝนตกชุกตั้งแต่ต้นฤดูมรสุม กลัวว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่อีกครั้ง ซึ่งต่างก็มาจุด ธูป ขอพร 
ให้ได้เลขเด็ด และขออำนาจบารมีของเจ้าพ่อองค์พญานาค ช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยไม่ให้เกิด
น้ำท่วมเหมือนที่ผ่านมา บ้างก็จุดธูปขอโชคขอลาภ บางคนก็นำโทรศัพท์มือถือ, ไอแพด, 
กล้องถ่ายรูปมาถ่ายภาพ เพื่อตีเลขเด็ดตามความเชื่อของนักเสี่ยงโชค ได้แก่  เลข 15 - 38 
- 55 -16 - 65 ซึ่งตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้มีประชาชนมาขอหวยและได้เลข 
เด็ดไปแล้วจำนวนมาก ก่อนที่จะไปซื้อในช่วงเช้าและเลขจะออกในช่วงเย็นวันนี้

18



ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ 51

http://www.siamrath.co.th/web/?q=ฮือฮาแห่ขอหวย-คล้าย-เศียรพญานาค-
โผล่โคนต้นหมาก 

หมายเหตุ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 
รางวัลที่ 1            915900
เลขท้าย 3 ตัว       715  656  530  611
เลขท้าย 2 ตัว       60

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 จากข่าวที่ 14-18 รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์  
จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา- 
ลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 กรณีนี้เป็นเรื่องของตัวโครงสร้างในส่วน 
ของใบประกอบของมะพร้าว คือถ้ามันยื่นไปไม่สุด 
หรือมีอะไรไปกดทับไปขัดขวางการเจริญของใบมะพร้าว 
ซึ่งมีลักษณะเป็นพับๆ อยู่แล้ว เมื่อเกิดการบิดงอไปเพียง 
เล็กน้อย ก็จะเอื้อให้เกิดเป็นรูปร่างที่ดูคล้ายกับพญานาคได้ ที่จริงพืชอื่นก็มีโอกาส 
เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน แต่รูปทรงอาจไม่เอื้ออำนวยเท่ากับมะพร้าว ส่วนพญานาค 
ก็ถือเป็นของสูง เมื่อมะพร้าวออกกิ่งก้านหรือใบที่ดูคล้ายกับพญานาคเช่นนี้ ก็เลย 
ตื่นเต้นกันเป็นธรรมดา

 โดยสรุปแล้ว กรณีต้นมะพร้าวคล้ายพญานาคนี้ เกิดจากความผิดปกติ 
ช่วงการพัฒนาของใบ ช่วงที่กำลังจะแตกยอดใบใหม่ พืชอื่นก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่น 
เดียวกัน ขึ้นอยู่กับว่าจะมีรูปร่างหรือรูปทรงเป็นอย่างไร แต่โอกาสจะเกิดเป็นรูป 
พญานาคนั้นอาจจะยากสักหน่อยเมื่อเทียบกับมะพร้าวที่มีโอกาสเอื้อให้เกิดได้มาก
กว่า 
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 คอหวยลุกฮือ!	แห่ขอเลขเด็ดต้นมะพร้าว	3	ยอด	
 สยามรัฐ 14 พ.ย. 2555

 ชาวบ้านลุกฮือ!!! แห่ขอหวยต้นกล้ามะพร้าวแตกออกมา 3 ยอด เจ้าของเผย
ตั้งแต่พบมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในบ้าน เซียนหวยตีเลขเด็ดได้ 251

      วันที่ 14 พ.ย. 2555 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 465 ม. 20 ต.โสน อ.ขุขันธ์ 
จ.ศรีสะเกษ มีต้นมะพร้าวที่งอกขึ้นมา 3 ยอด เมื่อไปถึงได้พบนายจอม จันเทศ อายุ 46 ปี 
เจ้าของบ้าน และมีเพื่อนบ้านซึ่งได้พากันมาจุดเทียนธูป บูชา พร้อมกับนำแป้งฝุ่นมาลูบ     
เพื่อขอโชคลาภจากต้นมะพร้าวซึ่งยังอยู่ในกระถางที่เจ้าของได้เพาะไว้ 2 ถัง โดยถังหนึ่งมี 
ต้นมะพร้าวแตกยอดขึ้นมา 2 ยอด อีกกระถางหนึ่งมีต้นมะพร้าวแตกขึ้นมา 3 ยอด  

      ทางด้าน นายจอม จันเทศ กล่าวว่า ตนพบลูกมะพร้าว 2 ลูกนี้หล่นลงมาจากต้น 
แล้วก็งอกขึ้นมา โดยพบเมื่อประมาณ 3 เดือนที่แล้ว แต่แปลกที่ลูกหนึ่งแตกขึ้นมา 2 ยอด  
อีกลูกหนึ่งมี 3 ยอด ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน จึงนำมาปลูกไว้ในกระถาง มะพร้าวทั้ง 2 ต้น 
ที่เพาะไว้ก็เจริญงอกงาม ตั้งแต่พบมะพร้าว 2 ยอดและ 3 ยอดนี้ รู้สึกว่าจะมีแต่สิ่งที่ดีๆ 
เข้ามาในชีวิตและในบ้าน อย่างลูกไปสอบเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยก็ได้ตามที่ต้องการ 
ตอนที่พบใหม่ๆ เห็นว่ามี 3 ยอด งวดนั้นหวยก็ออก 33 ซึ่งตนไม่ได้ซื้อแต่มีเพื่อบ้านถูก 
กันหลายราย จึงเชื่อว่าเป็นต้นมะพร้าวที่มาให้โชคลาภ ซึ่งในวันข้างหน้าเมื่อต้นมะพร้าว 
โตขึ้นและสูงขึ้นมากว่านี้ จะต้องนำลงดิน หรืออาจจะต้องนำไปถวายไว้ที่วัด เพื่อให้พี่น้อง         
ประชาชนที่สนใจได้เข้ามาดูหรือขอโชคลาภ

 ผู้สื่อข่าวพบว่า ชาวบ้านที่มาจุดธูปขอโชคลาภแล้วใช้แป้งลูบหาเลข ได้พบเห็น 
เลข 251 ติดอยู่ที่กะลามะพร้าวที่ขึ้นมา 3 ยอด ชาวบ้านจึงเชื่อว่างวดหน้านี้น่าจะมีเลข 
251 ตามที่ชาวบ้านเห็นกัน 
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http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/247020
หมายเหตุ สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 
รางวัลที่ 1  คือ         639500
เลขท้าย 3 ตัว คือ      576  560  804  627
เลขท้าย 2 ตัว คือ      15

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
  รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ จากภาควิชาพฤกษ- 
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ 
ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 โดยธรรมชาติการเกิดต้นใหม่ในพืชเกิดจาก 
การเติบโตของเอ็มบริโอ ซึ่งเอ็มบริโอก็เกิดจากการปฏิสนธิ 
ระหว่างไข่กับสเปิร์มในรังไข่ (ovary) ของพืช รังไข่ของพืชอยู่ 
ท่ีดอก ซ่ึงก็คือใบท่ีมีการดัดแปรรูปร่างและหน้าท่ีไปเป็นโครงสร้าง 
เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ หากเป็นโครงสร้างการสืบพันธุ์เพศเมีย การสร้างรังไข่นั้นจะ 
เรียกว่า คาร์เปล (carpel) 
 ดอกของพืชแต่ละชนิดจะมีจำนวนรังไข่ที่แตกต่างกันไป โดยแต่ละคาร์เปลจะมี
การสร้างไข่ซึ่งหลังจากการปฏิสนธิแล้วจะเกิดเป็นเอ็มบริโอและต้นอ่อนตามลำดับ 

 สำหรับมะพร้าว รังไข่ของมะพร้าวท่ีอยู่ในดอกหน่ึงดอกน้ัน มาจากสามคาร์เปล 
แต่โดยทั่วไปจะมีเพียงหนึ่งคาร์เปลเท่านั้นที่มีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ จนสามารถเกิด 
การปฏิสนธิและมีการสร้างเอ็มบริโอที่สามารถเจริญขึ้นเป็นต้นใหม่ได้ แต่เรายังเห็น 
ร่องรอยของอีกสองคาร์เปลที่ไม่พัฒนารวมอยู่ด้วย เป็นจุดสามจุด ตรงหัวของลูก 
มะพร้าว ซึ่งคือร่องรอยของสามคาร์เปล นั่นเอง 

 ในกรณีที่ต้นมะพร้าวมีการแทงยอดมากกว่าหนึ่งยอด เช่น สองยอดหรือ 
สามยอด แสดงว่าดอกมะพร้าวที่ก่อนจะเกิดเป็นลูกมะพร้าวนั้น มคีาร์เปลมากกว่าหนึ่ง 
คาร์เปล เช่น สองหรือสามคาร์เปล ทำให้สามารถเกิดการปฏิสนธแิละได้เอ็มบริโอมากกว่า 
หนึ่ง และเมื่อเกิดการงอกของต้นใหม่ จึงมีจำนวนต้นอ่อนตามจำนวนเอ็มบริโอที่มีอยู่ 
ในลูกมะพร้าวนั้น แม้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีน้อยแต่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ได้



ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์54

	 ตื่น!	มะพร้าวหน้าลิง
 เดลินิวส์ วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2553 เวลา 17:01 น

 ชาวแปดริ้วแตกตื่นผล 
มะพร้าวลักษณะคล้ายหน้าลิง 
แห่ขอหวยหวังรวย ตามระเบียบ

 วันนี้ (31 ม.ค.) ผู้สื่อข่าว 
ได้รับแจ้งว่ามีการพบผลมะพร้าว 
ประหลาดลักษณะคล้ายหน้าลิง 
จึงเดินทางไปตรวจสอบ ที่บ้าน 
เลขที่ 67 หมู่ 1 ต.บ้านซ่อง 
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

พบเป็นบ้านของนางอุษณี คนารักษ์ อายุ 44 ปี ซึ่งพอทร าบวัตถุประสงค์ของผู้สื่อข่าว จึง 
พาไปดูต้นมะพร้าวที่ปลูกอยู่ในบริเวณบ้าน พบมีชาวบ้านกำลังจุดธูป กราบไหว้ผลมะพร้าว 
5 ลูก ที่มีลักษณะคล้ายศีรษะของลิงขนาดเล็ก โดยนางอุษณี กล่าวว่า ปลูกมะพร้าว 
มาประมาณ 5-6 ปีแล้ว แต่เพิ่งนำมาปอกทำข้าวหลาม ถึงพบว่ามีลักษณะคล้ายหัวลิง 
ดังกล่าว ซึ่งบรรดาคอหวยต่างมาตีเป็นเลขต่างๆ แล้วแต่ใครจะจินตนาการ

http://www.dailynews.co.th/article/23831/73034 

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ จากภาควิชา 
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 กรณีนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับมะพร้าวที่มี 
ตำแหน่งตาอยู่สามจุดบนลูกมะพร้าว แต่เผอิญสัดส่วน 
อาจจะเหมาะเจาะพอดีทำให้ดูคล้ายกับหน้าลิง ไม่ใช่เร่ืองแปลกค่ะ
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21	 	ชาวเมืองน้ำดำตื่นต้น	“คูนสีทอง”	แห่ขอหวย!
   โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 31 สิงหาคม 2552 15:09 น.

 กาฬสินธุ์ - ชาวกาฬสินธุ์ตื่น 
ต้นคูนประหลาดออกใบเป็นสีทองอร่าม 
เจ้าของบ้านเผยก่อนพบ ฝันเห็นชีปะขาว 
มาขอพักหลบฝน ตื่นขึ้นมาเห็นต้นคูนหน้า 
บ้านออกใบสีเหลืองอร่ามทั้งต้น ทำเอา
ผู้คนฮือฮามากราบไหว้ขอโชคลาภตาม
ความเชื่อ

 วันนี้ (31 ส.ค.) ผู้สื่อข่าว 
รายงานว่า มีประชาชนจำนวนมากเดิน 
ทางไปดูต้นคูน  หรือต้นราชพฤกษ์ ซึ่งมี 
ใบสีทองอร่ามที่บ้านเลขที่ 3 หมู่ 1 บ้าน 
ศรีสำราญ ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
ซึ่งเป็นบ้านของนางสินทอน อ่อนภูธร 
อายุ 56 ปี โดยชาวบ้าน ได้จัดหาผ้า 7 สี
และดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้ขอโชคลาภ
และขอความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อ

 ทั้งนี้ ในแต่ละวันจะมีชาวบ้านมาดูความแปลกประหลาดเป็นจำนวนมาก นาง 
สินทอน อ่อนภูธร อายุ 56 ปี เจ้าของบ้านกล่าวว่า ต้นไม้ประหลาดที่ออกใบเป็นสีทอง 
ดังกล่าวเป็นต้นคูน หรือต้นราชพฤกษ์ มีอายุประมาณ 6 เดือนแล้ว ซึ่งเป็นกิ่งใหม่ที่งอกจาก 
ตอที่ตัดไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ตนเห็นว่า ต้นเดิมที่มีอายุ 5 ปี มีความสูงและไปเกี่ยวกับสาย 
ไฟฟ้าที่ต่อเข้าบ้าน เกรงว่าจะเกิดอันตรายจึงตัดออกเหลือแต่ตอ

 ต่อมาเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา ตนฝันเห็นพ่อชีปะขาวสูงวัย ร่างสูงใหญ่ ท่าทางใจดี 
เดินฝ่าสายฝนมาหยุดที่หน้าบ้าน พร้อมกับบอกว่าขอพักอาศัยหลบฝนด้วย ก่อนที่ตอนเช้า 
วันต่อมา จะสังเกตเห็นตอต้นคูนที่หน้าบ้าน แตกกิ่งใบออกมามีสีเหลืองทองน่าอัศจรรย์

 นางสนิทอน กล่าวต่อวา่ หลังจากนัน้จึงได้นำความฝนัและเลา่เรือ่งการเกดิต้นคนู 
ใบสีทองให้เพื่อนบ้านฟัง จึงพากันมาดูความแปลกประหลาด และทุกคนต่างมีความเชื่อว่า 
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ชีปะขาวที่เข้าฝัน เป็นเจ้าที่เจ้าทาง หรือเทพารักษ์ประจำต้นคูนที่มาสถิตให้โชคลาภ เพราะ 
แทนที่จะออกใบสีเขียวเหมือนพืชทั่วไป กลับมีสีเหลืองอร่ามเหมือนสีทอง จึงต่างนำดอกไม้ 
ธูปเทียนมากราบไหว้ขอโชคลาภ และขอความสิริมงคลตามความเชื่อ ซึ่งตนก็ปล่อยให้ 
เจริญเติบโตตามธรรมชาติ โดยขณะนี้มี 1 กิ่ง 4 แขนง สูงประมาณ 2 เมตร

 นางสินทอน กล่าวอีกว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าแปลกเหลือเชื่ออีกคือ ใน 
ตอนกลางคืน หากมองมาจากที่ไกลๆ จะมองเห็นประกายสีเหลืองเรื่อเรืองออกมาจาก 
ต้นคูนใบทอง หรือในคืนวันพระ จะได้กลิ่นเหมือนควันธูปควันเทียน หรือกลิ่นหอมอ่อนๆ 
ของดอกไม้บางชนิด ลอยอบอวลออกมาจากบริเวณหน้าบ้านด้านที่ต้นคูนเกิด เชื่อว่า น่าจะ 
เกิดจากอิทธิปาฏิหาริย์ของต้นคูนใบสีทอง และจากวันที่ต้นคูนต้นนี้เกิดขึ้น ทราบว่า 
มีผู้ได้รับโชคลาภหลายคน จึงนำผ้าสีมาถวายและแก้บน สำหรับตนถูกหวยมาแล้ว 4 งวด

 นายศักดิ์สิทธิ์ เดชอุดม อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 60 บ้านห้วยเตย ม.1 ต.เว่อ 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทีแรกได้ยินชาวบ้านเล่าว่ามีต้นคูนออกใบเป็นสีทองจึง 
เดินทางมาดูด้วยตาของตนเอง ซึ่งพอเห็นแล้วรู้สึกแปลกใจมาก เพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคย 
เห็นต้นคูนที่มีใบสีทองเลย ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ และเชื่อว่าต้นไม้ 
ดังกล่าว มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเทวาดาสถิตอยู่เพื่อคอยให้โชคลาภชาวบ้านอย่างแน่นอน

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9520000099249
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	 แห่ไหว้บูชาต้นไม้ขอเลขเด็ด
 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7107 ข่าวสดรายวัน

 ขอหวย - ชาวบ้านหมู่ 1 
ต.หนอง สรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 
แห่ขอเลขเด็ดจากต้นคูนทอง ต้นไม้ 
ประหลาดมีกิ่งและใบสีทองตั้งอยู่ 
ริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน ซึ่งร่ำลือกัน 
ว่าเคยให้เลขเด็ด จนชาวบ้านถูก 
หวยมาแล้วถึง 2 งวดติดต่อกัน

 

 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังหมู่ 1 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง 
จ.สระบุรี หลังได้รับแจ้งมีชาวบ้าน ต.หนองสรวงและใกล้เคียงจำนวนมาก แห่กันมากราบไหว้ 
ต้นคูนทองเพื่อขอโชค พบว่าต้นคูนทองอยู่ริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน มีรอยถูกตัดเหลือแต่ตอ ขนาด 
ลำต้นเส้นผ่าศูนย์กลางราว 1 ฟุต มีกิ่งอ่อนงอกออกมา 2 กิ่ง กิ่งแรกเป็นพุ่ม ก้านและใบมีสีเขียว 
ส่วนกิ่งที่ 2 ก้านและใบเป็นสีทองทั้งหมด นางมาลี แป้นไฝ่ อายุ 44 ปี กล่าวว่า ตนปลูกต้นคูน
ติดกับศาลพระภูมิได้ประมาณ 6 ปี เห็นรากต้นคูนเบียดศาลพระภูมิจนเสียหาย จึงใช้เลื่อยตัด 
กระทั่งเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา เห็นต้นคูนแตกกิ่งอ่อนออกมาจากโคนต้น 2 กิ่ง โดยมีกิ่งหนึ่งเป็น 
สีทองทั้งกิ่งและใบ ตนจุดธูปไหว้และนำพวงมาลัยมาวางตกกลางคืนฝันว่ามีร่างหญิงสาวแต่งชุด  
ไทยสีทองสิงอยู่ที่ต้นคูนดังกล่าว จึงไปปรึกษาพี่เขย และทำน้ำมนต์ขอโชคลาภ ปรากฏว่าได้เลข 
เด็ดจากการหยดเทียนในขันน้ำมนต์ ถูกหวยติดต่อกัน 2 งวดรวมทั้งชาวบ้าน จนเป็นที่ฮือฮา

 วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากชาวบ้าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ว่ามีคน 
แห่ไปขอโชคจากต้นกระบองเพชร ที่บ้านของ ส.ท.สุเทพ อุ่มสุข อายุ 59 ปี เลขที่ 100/15 
ม.10 ต.บางไทร ภายในนิคมทหารผ่านศึก ซอย 2 จึงไปตรวจสอบ พบชาวบ้านกำลังจุดธูป
กราบไหว้ต้นตะบองเพชรเพื่อขอเลขเด็ด ส.ท.สุเทพ เผยว่า ตนเพาะต้นไม้ขายมา 10 ปีแล้ว 
โดยเฉพาะต้นตะบองเพชร เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ปลูกต้นตะบองเพชรไว้หน้าบ้าน จนถึงปัจจุบันสูงกว่า 
4 เมตร พร้อมทั้งออกดอกบ่อยครั้งและส่งกลิ่นหอม ระยะหลังมีชาวบ้านมามุงดูเป็นประจำ 
บางคนมาจุดธูปขอโชคลาภ แล้วก็ได้ คนที่ถูกหวยก็นำพวงมาลัย ผ้าสามสีมาผูก

(กรอบบ่าย) หน้า 15

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdOekUxTURVMU
13PT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1DMHdOUzB4TlE9PQ==
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 จากข่าวที่ 21-22 รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 นี่คือกรณีของต้นไม้เผือกของพืชพวกใบด่างทั้งหลาย เช่นพวกพลูด่าง 
อาจเกิดจากการผ่าเหล่า (mutation) โดยเซลล์เกิดความผิดปกติภายในแบบสุ่ม ซึ่ง 
ไปตรงกับส่วนที่สร้างสีเขียวไม่ทำงาน เลยเกิดเป็นสีขาว หากเป็นพวกไม้ประดับเรา  
สามารถกระตุ้นโดยใช้รังสีให้ใบออกเป็นใบไม้สีเผือกจำนวนมากๆ ได้ แต่ในธรรมชาติ 
ซึ่งมีรังสีเช่นกัน เช่น รังสียูวี ก็มีโอกาสทำให้ต้นไม้เกิดการกลายพันธุ์ แตกใบ 
เป็นสีเผือกหรือเรียกว่าเป็นสีทองได้เช่นกัน แต่ในธรรมชาติโอกาสเกิดจะน้อยมาก  
ต่อให้มีต้นคูนสองต้นในบริเวณที่ได้รับรังสีในธรรมชาติเช่นเดียวกัน แต่โอกาสจะเกิด 
ใบเผือกทั้งสองต้นก็ยิ่งยากมากๆ เพราะดังที่กล่าวแล้วว่าเป็นการเกิดแบบสุ่มภายใน
เซลล์ ซึ่งเผอิญไปตรงกับบริเวณสารพันธุกรรมที่สร้างสีเขียวของใบไม้พอดี ทำให้เกิด
การกลายพันธุ์ไปนั่นเอง 

 ต้นคูนสีทองลักษณะนี้ หากเกิดเป็นต้นสีทองทั้งต้นเลย โอกาสรอดคงยาก 
เพราะไม่มีส่วนสีเขียวในการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารให้กับตัวเอง สังเกตใน 
ข่าวบอกว่า มีการแตกกิ่งก้านเป็นสีทอง ซึ่งแสดงว่ามีต้นตอเก่าเป็นปกติ มีสีเขียว ที่
สามารถสร้างพลังงานหรืออาหารเลี้ยงในส่วนกิ่งก้านที่ออกใบเผือกให้เจริญได้ ซึ่งถ้า
เราตัดกิ่งก้านส่วนที่สร้างสีเขียวออกให้หมด ในส่วนกิ่งสีทองก็ไม่น่าอยู่รอด จากข่าว
จะเห็นว่ามีอยู่หลายกิ่งก็จริง แต่ล้วนเจริญงอกออกมาจากจุด(ตา)เดียวกัน 

 เคยมีการเรียนการสอนในห้องเรียนในกรณีเช่นต้นคูนสีทองนี้เช่นกัน โดย
ใช้ข้าวโพดที่มีการกลายพันธุ์มีใบเป็นสีขาวหรือสีเผือก แต่โตขึ้นมาได้ไม่นานก็ตาย 
เพราะมันสร้างอาหารเองไม่ได้ โอกาสเกิดต้นไม้เผือกนี้  
สามารถเกิดขึ้นได้กับพืชอื่นทุกชนิดเช่นกัน ส่วนการ 
จงใจให้เกิดการกลายพันธุ์ทำนองนี้ก็ทำได้ คือ นำ 
เมล็ดมา ชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ เช่น การอาบ 
รังสีแล้ว จึงนำไปปลูก ซึ่งโอกาสเกิดเป็นต้นไม้ 
เผือกก็มี   
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23	 สับปะรดแปลกออกลูกแฝดมีหน่อนับ	100	หน่อ	
 ภูมิภาค 29 มีนาคม 2553   13:02:19   INN NEWS

  
  
 
  

        สับปะรดแปลก! ออกผลแฝด มีหน่องอกออกมาอัดแน่นกันนับร้อยหน่อ 
ชาวสงขลาแห่ดู

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบสับปะรดแปลกของชาวบ้านบ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ 1 
ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งปลูกแซมในสวนยางพารา เนื่องจากต้นเดียวออกผล 
เป็นลูกแฝดติดกันถึงสองลูก และรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ที่สำคัญมีหน่องอกออกมาอัดแน่น 
กันนับร้อยหน่อ และลักษณะของผลแบนเหมือนกับรูปพัดจีน ซึ่งแตกต่างจากสับปะรด 
ปกติทั่วๆ ไป ที่ต้นเดียวมีผลแค่หนึ่งลูก หนึ่งหน่อ และทรงกลมรี ซึ่งจากการตรวจสอบ 
สับปะรดทั้งหมดที่อยู่ภายในสวน ซึ่งปลูกในเนื้อที่กว่า 4 ไร่ พบว่ามีต้นนี้ต้นเดียวออกลูก 
แปลกประหลาด และแตกต่างจากต้นอื่นๆ ทำให้กลายเป็นที่สนใจของชาวบ้านที่แวะเวียน 
มาดูสับปะรดต้นนี้อย่างไม่ขาดสาย เนื่องจากไม่เคยพบเห็นมาก่อน แต่ไม่ได้มีการบนบาน 
สานกล่าว หรือขอหวยแต่อย่างใด เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม 
จึงมองว่าเป็นแค่ความผิดปกติตามธรรมชาติ เท่านั้น

http://hilight.kapook.com/view/47426
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	 ชาวบ้านแห่ดูสับปะรดแปลกคล้ายรูปพัดจีน
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์  28 มิถุนายน 2553 10:03 น.

 ยะลา – ชาวบ้านอำเภอรามัน 
แห่ดูสับประรดประหลาด ออกผลเป็นลูก 
แฝดติดกัน มีหน่องอกออกมาอัดแน่นกัน
นับร้อยหน่อ ผลแบนคล้ายรูปพัดจีน

 วันนี้ (28 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงาน 
ว่า นางรอสือนะ สามะ อายุ 47 ปี อยู่ 
บ้านเลขที่ 104/2 หมู่ที่ 1 บ้านกือเม็ง 
ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา พบสับปะรด 
แปลกในสวนสับปะรดของตน ต้นเดียวออก 
ผลเป็นลูกแฝดติดกันถึงสองลูก และรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ที่สำคัญมีหน่องอกออกมาอัดแน่น 
กันนับร้อยหน่อ และลักษณะของผลแบนเหมือนกับรูปพัดจีน แตกต่างจากสับปะรดปกติ 
ทั่วๆ ไป ที่ต้นเดียวมีผลแค่หนึ่งลูก หนึ่งหน่อ และทรงกลมรี นางรอสือนะจึงได้นำมาให้   
ผู้สื่อข่าวพิสูจน์ว่าเป็นสับปะรดแปลกจริงเหมือนพัดจีน

 จากการสอบถามนางรอสือนะทราบว่า สับปะรดทั้งหมดที่อยู่ภายในสวน ซึ่ง 
ปลูกในเนื้อที่ 5 ไร่ พบว่ามีต้นนี้ต้นเดียวออกลูกแปลกประหลาด และแตกต่างจากต้นอื่นๆ 
ทำให้กลายเป็นที่สนใจของชาวบ้านที่แวะเวียนมาดูสับปะรดต้นนี้อย่างไม่ขาดสาย ตนเอง 
เห็นว่าแปลกดีจึงนำมาให้ผู้สื่อข่าวดูเนื่องจากไม่เคยพบเห็นมาก่อน แต่ไม่ได้มีการบนบาน
สานกล่าวหรือขอหวยแต่อย่างใด เพราะในศาสนาอิสลามไม่สามารถกระทำได้ ตนเองจึง 
มองว่าเป็นแค่ความผิดปกติตามธรรมชาติเท่านั้น

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000088551
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25  แห่ขอหวยสับปะรดประหลาด 
 วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 20:00 น เดลินิวส์

 ชาวชัยภูมิตื่นสับปะรดประหลาด ต้นเดียวมีลูกแตกออกเป็นวงกลมครึ่งซีก  
7 ลูก มี  37 หัว แห่พิสูจน์ขอเลขเด็ดเหมือนเคย

 เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 30 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ร้านเหมียวโฟโต้ 
เอกซ์เพรส เลขที่ 679 บ้านหนองบัวระเหว ม.6 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว 
จ.ชัยภูมิ มีต้นสับปะรดต้นเดียวมีลูกแตกออกเป็นวงกลมครึ่งซีก 7 ลูก มีหัว 37 หัว 
ลักษณะเหมือนพัด จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบประชาชนจำนวนมากกำลังทยอยกันกราบ 
ไหว้สับปะรดอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาภายในร้าน นางสาคร ตัดสุนทร อายุ 44 ปี เจ้าของร้าน 
กล่าวว่า ตนมีเพื่อนเป็นเจ้าของสวนแห่งหนึ่งได้นำสับปะรดนี้มาฝากไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ 
แล้ว  จากนั้นตนจึงนำสับปะรดดังกล่าวมาตั้งบูชาไว้ที่หน้าร้าน  ใครที่เดินผ่านหน้าร้านต่าง 
ก็ยกมือไหว้และขอเลขเด็ด และตั้งแต่ที่ตนนำสับปะรดนี้มาบูชาทำให้มีลูกค้ามาอัดรูปที่ 
ร้านของตนมากขึ้นกว่าเดิม จึงคิดว่าสับปะรดที่ตนนำมาบูชาน่าจะให้โชคลาภกับตน

http://dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=
419&contentID=129991
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 จากข่าวที่ 23-25 รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 
จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา- 
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 กรณีนี้ เกิดจากความผิดปกติในขั้นตอน 
สร้างเนื้อเยื่อสร้างผล ซึ่งก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่ก็ไม่ 
ได้เกิดขึ้นง่ายนัก ดังนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจึงเป็นเรื่องแปลก 
ฮือฮา เป็นที่สนใจของผู้คน การเกิดสับปะรดแฝดเช่นนี้ก็ทำนอง 
เดียวกับการเกิดเด็กแฝดในคน ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน
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26		 ฮือฮาต้นไม้ประหลาด
 วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6978 ข่าวสดรายวัน

 เมื่อวันที่ 5 ม.ค.  
ด.ต.อภัย ขุนศรี ผบ.หมู่ กก.5 
บก.ป. เจ้าของร้านอาหาร บน 
ถนนเทิดพระเกียรติ ม.2 
ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นคร- 
ศรีธรรมราช พาผู้สื่อข่าวไปดู 
ต้นไม้ประหลาดจำนวนนับสิบ 
ต้นงอกขึ้นในกระถางดอกไม้  

    
  ลักษณะต้นไม้ที่พบเป็นต้นไมยราบ โดยยอดใบขึ้นมาเป็นใบต้นกระถินณรงค์ 
สูง 3-5 นิ้ว บางต้นมีทั้งใบไมยราบและใบกระถินณรงค์อยู่ในใบเดียวกันซึ่งไม่เคยพบเห็น 
มาก่อน เชื่อว่าเป็นต้นไม้มงคลที่หาดูได้ยาก จึงนำมาเก็บไว้เป็นสิริมงคลของครอบครัว  
โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางมาดูต้นไม้ดังกล่าว ต่าง 
มึนงง เพราะไม่เคยเห็นต้นไม้ประหลาดมาก่อน เชื่อว่าอาจเป็นการผสมพันธุ์กันระหว่าง    
สายพันธุ์ต้นไมยราบกับต้นกระถินณรงค์โดยบังเอิญ ด.ต.อภัยเชื่อว่าต้นไม้แปลกประหลาด 
อาจจะนำโชคลาภมาให้ โดยมีพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ทราบข่าวจำนวนมากต่างแห่มาดู 
ต้นไม้ประหลาดกันเป็นจำนวนมาก

หน้า 15  (กรอบบ่าย)

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXhOREEyTURFMU

13PT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1DMHdNUzB3Tmc9PQ==
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ จากภาควิชาพฤกษ- 
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 เรื่องนี้ที่จริงไม่ใช่เรื่องแปลกเลย คือเป็น 
เรื่องปกติธรรมชาติของต้นกระถินณรงค์ ซึ่งเป็นไม้ใน 
วงศ์กระถิน พืชชนิดนี้เมื่อตอนที่ต้นเริ่มเจริญเติบโตงอก 
ออกมาจากเมล็ด จะมีใบประกอบคือเป็นใบขนาดเล็กหลาย 
ใบอยู่บนก้านเดียวกันคล้ายใบมะขาม แต่อาจมองว่าเหมือนกับไมยราบแต่ไม่ใช่ 
จนเมื่อต้นอ่อนพัฒนามากขึ้น ลักษณะใบประกอบที่คล้ายใบมะขามจะหายไป ใบที่ 
เกิดขึ้นในช่วงต่อมา ส่วนของก้านใบจะแผ่ออกเป็นแผ่น มองเหมือนเป็นแผ่นใบ และ
ส่วนที่เคยเป็นใบย่อยจะไม่พัฒนา โดยจะลดรูปหายไป จึงเห็นโดยรวมคล้ายกับเป็น 
ใบที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 

 ดังนั้นที่เราเข้าใจว่า ต้นไม้มีใบหรือก้านใบที่แตกต่างกัน คือต้นไม้สองชนิด 
ที่เจริญในต้นเดียวกัน แท้ที่จริงคือต้นกระถินณรงค์ต้นเดียวปกติ เป็นเพียงแต่มันมี
การเจริญเติบโตแบ่งเป็นสองระยะ ที่ให้รูปลักษณ์ของใบประกอบที่แตกต่างกันนั่น 
เอง
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	 ฮือฮาคอหวยแห่ขอเข้าค่ายประตูผาลำปาง	-		
	 ขอเลขเด็ดต้นสะตอป่า
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 13 พฤษภาคม 2553 12:18 น.

    ลำปาง – ฮือฮามีคนถูกเลขเด็ดเพราะ 
เลขมงคลจากต้นไม้ประหลาด คอหวยแห่ 
นำพวงมาลัยถวายต้นไม้มีเนื้องอกออกจาก 
ลำต้นคล้ายศิวลึงค์ในค่ายประตูผาลำปาง

 หลังจากมีเสียงเล่าลือว่า มีชาวบ้าน  
กลุ่มหนึ่งถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 
ที่ผ่านมา และสอบถามกันจนทราบว่า เลข 
เด็ดที่ชาวบ้านได้รับมาและมาบอกต่อนั้น 
ได้จากบริเวณภายในค่ายฝึกรบพิเศษประตู 
ผา อ.งาว จ.ลำปาง ใกล้ๆ กับโรงเลี้ยงอาหาร 
ด้านซ้ายมือ ห่างจากคลังน้ำมัน 15 เมตร 

มีต้นไม้แปลกประหลาดอยู่ 1 ต้น โดยชาวบ้านได้เข้าไปกราบไหว้แล้วขอเลขเด็ด ปรากฏ 
ว่าถูกรางวัลจำนวนหลายคน

        เมื่อสอบถามชาวบ้านที่ถูกรางวัลทราบว่า ตนได้เข้าไปกราบไหว้ต้นไม้แปลก ซึ่ง 
มีลักษณะพิเศษ คือจะมีเนื้อไม้งอกออกมาจากลำต้นคล้ายกับอวัยวะเพศชายชัดเจน จึงได้ 
กราบไหว้และขอเลขเด็ด ปรากฏว่าถูกรางวัล ตนจึงได้นำพวงมาลัยมาสักการะรวมถึง ชาว 
บ้านที่ถูกรางวัลด้วย

        ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบต้นไม้ดังกล่าว พบว่า บริเวณลำต้นมีการนำ    
พวงมาลัยและผ้าสีต่างๆ มาผูกติดไว้ และเลยขึ้นไปก็พบว่ามีเนื้อไม้ที่งอกออกมาจากลำต้น 
มีลักษณะเหมือนศิวลึงค์ หรืออวัยวะของเพศชายอย่างเห็นได้ชัด โดยต้นไม้ดังกล่าว 
เป็นต้นสะตอป่า (ตัวผู้) มีอายุเก่าแก่มาก ลำต้นสูงใหญ่

        ทหารที่อยู่ภายในค่ายเล่าว่า ที่ผ่านมามีชาวบ้านที่ทราบข่าวแวะเวียนมาไหว้ขอ
เลขเด็ดกันเป็นประจำ บางคนก็แวะมาดูเน่ืองจากอยากเห็นความแปลกประหลาดของต้นไม้

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000065864
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ จากภาควิชา 
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 กรณีนี้ไม่แน่ใจ ดูจากรูปไม่ชัดเจน ต้องดู 
ต้นจริง ไม่แน่ใจว่ามีคนแกล้งทำขึ้นมาหรือเปล่า  

 แต่ถ้าเป็นของจริง ก็สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการที่เนื้อเยื่อมีการแบ่งตัว
ผิดปกติ และต้องลองสังเกตต้นสะตอป่าต้นอื่นๆ รอบข้างด้วยว่ามีลักษณะเช่นนี้อีก
หรือไม่ ถ้ามีเช่นนี้อีก ก็อาจถือได้ว่า เป็นเรื่องปกติ คือเป็นธรรมชาติของต้นไม้ชนิด
นี้นั่นเอง
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	 แห่กราบไหว้ต้นไม้	ยอดคล้ายพญานาค
 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7142 ข่าวสดรายวัน
 คอลัมน์ เป็นไปได้

 ชาวบ้านตื่นเต้นเมื่อมี 
ต้นไม้ประหลาดออกยอดเป็น 
รูปร่างคล้ายกับพญานาคในบ้าน 
เลขที่ 119/207 หมู่บ้านนฤมล 
วิลล่า 3 ม.1 ต.บึงสนั่น 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

 เมื่อไปดูพบว่าเป็นบ้าน 
2 ชั้น ปลูกอยู่ในเนื้อที่ประมาณ 
100 ตารางวา ข้างบ้านพบกลุ่ม 

ชาวบ้านกว่า 20 คน กำลังมุงดู และบางส่วนจุดธูปเทียนบูชา นำผ้าสามสีมาผูกโรยแป้ง

 ตรวจสอบทราบว่าเป็นต้นศรนารายณ์ หรือต้นอากาเว่ มีลักษณะเป็นพุ่มสีเขียว 
ใบแตกออกเป็นแฉกๆ ริมใบเป็นหนามเล็ก ตรงกลางต้นมีหน่อออกสูงประมาณ 3 เมตร 
พุ่งขึ้นด้านบน ลำหน่อคดเคี้ยว มีรูปร่างคล้าย กับตัวพญานาค

 นางจันทร์แดง มาเร อายุ 50 ปี ผู้ดูแลบ้าน กล่าวว่า เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2543 
ตนและพี่สาวมาซื้อบ้านที่หมู่บ้านแห่งนี้คนละหลัง โดยนำต้นศรนารายณ์มาปลูกไว้ใน 
กระถางต้นไม้วางไว้หน้าบ้าน ปลูกไว้เพียง 2 ปี ต้นไม้ก็ใหญ่ขึ้น จึงย้ายเอาต้นไม้ต้น  
นี้มาปลูกไว้ที่ข้างบ้านของพี่สาวนาน 10 ปี และเมื่อประมาณ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา เริ่ม 
มีการแตกยอดสูงขึ้นมา แต่ไม่นาน ส่วนของยอดก็เริ่มคดเคี้ยวขึ้นจนมีรูปร่างลักษณะ 
คล้ายกับลำตัวของพญานาค เพื่อนบ้านมาเห็นก็นำไปพูดต่อๆ กันจนมีคนมาขอเข้าดูและ 
มากราบไว้ขอโชคลาภกันแทบทุกวัน

 ด้าน นางสาหร่าย ชมพูศรี อายุ 42 ปี ชาวบ้าน กล่าวว่า ได้ยินเพื่อนบ้าน 
เขาพูดคุยกันมา 2-3 วันแล้ว วันนี้จึงมาขอดูบ้าง เห็นว่าแปลกมาก เพราะส่วนของยอดที่
ชูขึ้นไปบนฟ้านั้นมองแล้วเหมือนพญานาค ก็จุดธูปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล และก็ขอ 
โชคลาภไปด้วย  โชคดีหรือไม่มีโชค ลุ้นกันเอาเอง

หน้า 26
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHhNakU1TURZMU
13PT0=&sectionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE1DMHdOaTB4T1E9PQ==
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ จากภาควิชา 
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 ต้นนี้คือต้นป่านศรนารายณ์ เป็นพืชใน 
กลุ่มอากาเว่ หน้าตาของมัน จะเป็นต้นดูแข็งๆ ส่วน 
ที่ชูเด่นขึ้นไปบนอากาศคือช่อดอก ไม่ใช่ใบ พืชพวกนี้ 
นานๆ จึงจะออกดอกครั้งหนึ่ง พอออกดอกแล้วก็จะตาย 
ดอกมีช่อใหญ่ โดยปกติแล้วช่อดอกนี้จะยื่นขึ้นไปตรงๆ แต่การที่มันเกิดการหงิก     
งอจนอาจดูคล้ายกับว่าเหมือนพญานาคนี้ ก็เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติที่เกิดขึ้น 
ได้ คือมันอาจถูกอะไรกดทับหรือยืดไม่สุด ก็เลยทำให้เกิดเป็นรูปลักษณ์ดังที่เห็นนี้ได้ 
ไม่ใช่เรื่องแปลก
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	 พบผลขนุนพิลึก	คล้าย	“เจ้าโลก”
 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7163 ข่าวสดรายวัน
 คอลัมน์ เป็นไปได้

 วันก่อนชาวบ้าน หมู่ที่ 2 
ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นคร - 
สวรรค์ พากันฮือฮา เมื่อพบต้น 
ขนุนประหลาดออกผลขนุนเป็น 
รปูอวยัวะเพศชายอยูก่ลาง ลำตน้ 
ภายในบ้านไม่มี เลขที่บริ เวณ 
ริมแม่น้ำปิง  

 จึงบุกไปพิสูจน์พบเป็น       
 บ้านไม้ชั้นเดียวมีพื้นที่รอบบริเวณ 

บ้านประมาณครึ่งไร่ โดยมี นายวิเชียร ทองสัมฤทธิ์ อายุ 55 ปี เจ้าของบ้านพาไปดู 
ต้นขนุนดังกล่าว พบว่ามีชาวบ้านจำนวนหนึ่งกำลังจุดธูปทำพิธีไหว้ต้นขนุนที่มีความสูง 
ประมาณ 10 เมตร

 เมื่อตรวจสอบพบที่กลางลำต้น มีผลขนุน 1 ลูก ลักษณะประหลาดมีรูปร่าง 
เป็นแท่งทรงกลมยื่นออกมาจากต้น โดยที่โคนผลมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมๆ 2 ลูก เหมือน 
ศิวลึงค์ หรืออวัยวะของเพศชาย อย่างเห็นได้ชัด

 หลังจากนำตลับเมตรมาวัดขนาด พบว่ามีขนาดรอบผล 9 ซม. ยาว 7 ซม. 
นอกจากนี้ ที่บริเวณรอบผลขนุนดังกล่าว ยังพบผลขนุนเล็กๆ ลักษณะคล้ายกันอีกหลาย 
ลูกด้วย
 นายวิเชียร เล่าว่า ต้นขนุนต้นนี้ ปลูกมานานกว่า 20 ปีแล้ว เมื่อประมาณต้น 
เดือน พ.ค. ในขณะที่กำลังดูแลรดน้ำต้นไม้อยู่นั้น ก็ต้องตกตะลึงเมื่อสังเกตเห็นผลขนุนมี 
ลักษณะเหมือนอวัยวะเพศชาย จึงไปเล่าให้เพื่อนฟังจนมีชาวบ้านในละแวกดังกล่าว ต่าง 
พากันนำแป้งนำธูปเทียนมากราบไหว้ต้นขนุน เพื่อขอเลขตามความเชื่อกันอย่างคึกคัก

 ที่ผ่านมามีชาวบ้านที่นำแป้งนำธูปเทียนมากราบไหว้ขอหวย ต่างก็ถูกรางวัล 
เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว กันหลายรายแล้วเรียกว่าสิ่งนำโชคกันเลยทีเดียว

หน้า 26
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dNekV3TURjMU1
3PT0=&sectionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1DMHdOeTB4TUE9PQ==
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ จากภาควิชา 
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 กรณีนี้ทำนองเดียวกับต้นสะตอป่าเช่น 
กัน คือไม่แน่ใจว่ามีคนแกล้งทำขึ้นหรือไม่ หรือ 
อาจเป็นเรื่องปกติของของขนุนพันธุ์นี้ หรืออาจเป็น
ความผดิปกตจิากการแบง่เซลลเ์นือ้เยือ่ ถา้จะใหท้ราบสาเหตแุนช่ดัตอ้งทำการพสิจูน์ 
กันต่อไป
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	 ตื่น!	มะยมออกผลทางปลายก้าน		 	 	
	 ชาวบ้านเชื่อให้โชคเลขเด็ด
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 1 กันยายน 2553 10:43 น.     

 มุกดาหาร - ชาวบ้านในมุกดาหารตื่นดูผลมะยมที่ออกผลที่ปลายก้านมะยม 
ทำให้คอหวย แห่มาขอหวยจำนวนนมาก หวังได้ลาภลอยงวดนี้

 วันนี้ (1 ก.ย.) จากการเปิดเผยของนายไหล่ วงศ์ตาหล้า อยู่บ้านเลขที่ 17 ถนน 
เมืองใหม่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ว่า นางประสงค+์ วงศ์ตาหล้า ผู้เป็นภรรยา เห็นต้นมะยมซึ่ง     
ปลูกอยู่หน้าบ้านออกผลอยู่ปลายก้านมะยม ซึ่งเป็นเรื่องแปลก และคงจะนำมาแห่งโชคลาภ 
จึงได้นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชารับโชค คิดว่าคงจะเป็นสิริมงคลสำหรับบ้านและครอบครัว
ของตนเอง

 จากการสัมภาษณ์ นายไหล่ วงศ์ตาหล้า ว่าตนเองอายุ 77 ปี นางประสงค์ 
อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17 ญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมและมาดูแล้วได้เอาแป้งไปทาโคนต้น 
มะยม แล้วขูดดู ต่างก็ตีเป็นเลขหวังได้โชคลาภหลายคนต่างจินตนาการและตีเป็นตัวเลข 
โดยเอาอายุของเจ้าของบ้าน และบ้านเลขที่ ไปเสี่ยงทาย แล้วออกไปหาซื้อเลขสลากโดยมี
ความหวังในงวดนี้แหละ

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000122091
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	 ชาวบ้านตื่นต้นมะยมออกลูกที่ก้านใบ			 	
	 ให้โชคชาวบ้านถูกหวยตรงๆ 
 สยามรัฐ  08/01/2013 - 14:33
     
 วันที่ 8 ม.ค. 2556 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับแจ้งว่า 
มีต้นมะยมประหลาดออกลูก 
ที่ก้านใบ และให้โชคชาวบ้านที่ 
มากราบไหว้หาตัวเลข ถูกหวย 
ตรงๆ เมื่องวดวันที่ 30 ธ.ค. 2555 
ที่ผ่านมา โดยมะยมต้นดังกล่าว 
อยู่ตรงหน้าร้ านจำหน่ายปุ๋ ย  
(ร้านเพชรพาณิชย์) เลขที่ 199/1 หมู่ 5 ปากทางเข้าหมู่บ้าน ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ 
จ.สุโขทัย จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบมีชาวบ้าน จำนวนหนึ่งกำลังยืนดู และวิพากษ์วิจารณ ์
ถึงความแปลกของลูกมะยมที่โผล่ตรงก้านใบ แถมยังให้โชคลาภชาวบ้านอีกด้วย

     นายธนพงษ์ เพชรรี่ อายุ 34 ปี เจ้าของร้านปุ๋ย บอกว่า ต้นมะยมนี้ ปลูก 
มาได้ประมาณ 1 ปี 8 เดือน และเพิ่งจะออกลูกเป็นครั้งแรก ซึ่งปกติทั่วไปมะยมจะออกลู
กเฉพาะตรงบริเวณกิ่งกับลำต้นเท่านั้น แต่ต้นนี้กลับมีลูกออกตรงก้านใบด้วย หลังชาวบ้าน 
ทราบข่าวก็พากันมาดู กราบไหว้ และถูลำต้นหาตัวเลขตามความเชื่อ

      โดยครั้งที่แล้ว มีคนมานับก้านมะยมที่ออกลูกได้ 5 ก้าน และมองเห็นเลข 
กลางลำต้นเป็นเลข 8 จึงพากันไปซื้อหวย มีหลายคนถูกตรงๆ พอมาครั้งนี้ชาวบ้านนับได้ 
8 ก้าน โดย 4 ก้านแรกออกลูกแล้วรวม 9 ลูก แต่อีก 4 ก้านที่เหลือกำลังออกดอก ส่วน
ที่กลางลำต้นเห็นตรงกันเป็นเลข 4 จึงตีเป็นหวยงวด 16 ม.ค. 2556 นี้ ล่างเด่น 48-98 
บนระวังเลขเบิ้ล 448-449-444

      รายงานข่าวระบุว่า นายธนพงษ์ เพชรรี่ เคยเป็นข่าวดังเมื่อปี 2552 กรณี 
ปลูกต้นมะละกอแขกดำประหลาด ออกลูกที่ปลายก้านใบ และต้นกล้วยน้ำว้าที่ปลูกไว้กลาง 
ทุ่งนา มีลักษณะแปลกลำต้นใหญ่เท่าถังแก๊ส ตรงกลางลำต้นนูนคล้ายคนตั้งท้อง จน         
ชาวบ้านทราบแห่ขอหวยถูกกันถ้วนหน้า ล่าสุดปลูกต้นมะยมหน้าร้านปุ๋ยตัวเองก็แปลกอีก 
เพราะออกลูกที่ก้านใบ
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      “ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ทั้งมะละกอ กล้วย และมะยม ที่ปลูกก็เป็นพันธุ์ 
ธรรมดา และปล่อยให้โตเองตามธรรมชาติ แต่กลับออกลูกผิดที่ผิดทาง ถ้าจะให้เชื่อก็อาจ 
เป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ผมกราบไหว้ มาให้โชคลาภในการทำนา และค้าขายรุ่งเรือง” นายธนพงษ์ 
กล่าว

http://www.siamrath.co.th/web/?q=ตื่นมะยมออกลูกที่ก้านใบชาวบ้านได้เลขเด็ดถูกตรงๆ 
งวดที่แล้ว

หมายเหตุ สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มกราคม 2556 
รางวัลที่ 1 คือ             820981
เลขท้าย 3 ตัว คือ        555 196 374 334
เลขท้าย 2 ตัว คือ        08

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 จากข่าวที่ 30-31 รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 
จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา- 
ลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 ต้นมะยมปกติจะออกผลตามกิ่ง ซอกใบ 
ลำต้น ข้อ และมีจำนวนมาก แต่ที่เกิดตรงปลาย 
ก้าน และมีผลเดียวนี้ ก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้เช่นกัน 
คือมันอาจจะออกตรงส่วนของซอกใบที่อยู่ปลายก้าน
พอดี และเผอิญติดลูกแค่ลูกเดียวก็มีโอกาสเป็นไปได้
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	 พบต้นโพธิ์ประหลาดใบสีขาวโพลนทั้งต้น	 	
	 -	ชมรมคนชอบหวยแห่ดูตรึม
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์  4 เมษายน 2555 

       พิษณุโลก - พบต้นโพธิ์ประหลาด แตกกิ่ง 
ก้านใบสีขาว ชาวบ้านแห่กราบไหว้ดูเลขเด็ดเพียบ 
ระบุชาวบ้านบางคนได้โชคติดกัน 3 งวด แล้ว

 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกว่า 
ขณะนี้มีชาวบ้านแห่ไปดูต้นโพธิ์ประหลาด แตก 
กิ่งก้านใบเป็นสีขาวเกือบตลอดทั้งต้นที่วัดสุพรรณ 
พนมทอง มีชาวบ้านบางส่วนได้นำธูปเทียน ดอกไม้

ไปกราบไหว้ตามความเชื่อของคนในพื้นที่

 สำหรับต้นโพธิ์ต้นนี้ลักษณะเหมือนต้นโพธิ์ทั่วๆ ไป แต่มีความพิเศษตรงที่ปลาย 
ลำต้นโพธิ์มีการแตกสาขาจากโคนต้นโพธิ์ โผล่ขึ้นมามีระดับความสูงประมาณ 1.5 เมตร 
กลับแตกกิ่งใบโพธิ์เป็นสีขาว ถือว่าแปลกกว่าต้นโพธิ์ทั่วไป อีกทั้งกิ่งต้นโพธิ์ยังแตกออกไป
นอกรั้ววัดเป็นสีขาวชัดเจน ที่ผ่านมาชาวบ้านใช้สแลนมาคลุมกันแดดเอาไว้ เกรงว่าใบจะ  
เหี่ยวทำให้มองเห็นสีขาวปนเขียวเล็กน้อย

 อย่างไรก็ตาม มีชาวบ้านนำสิ่งของหลายอย่าง เช่น บายศรี ดอกไม้ธูปเทียน 
พวงมาลัย เครื่องดื่มหลายชนิด ตลอดทั้งเครื่องแต่งกายหญิงและชุดเครื่องสำอางมาเซ่นไหว้ 
นางปราจิน สุวรรณพยัคฆ์ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 269/5 ม.17 บ้านสุพรรณพนมทอง 
ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก กล่าวว่า เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ยายพิศ      
ชาวบ้านในละแวกเดียวกันมาเห็นต้นโพธิ์ต้นนี้คนแรกบอกเล่ากับชาวบ้าน หลังทราบข่าว
ต่างแห่กันมาดูเป็นจำนวนมาก พร้อมขอหวยเลขเด็ดจากต้นโพธิ์ถูกหวยติดต่อกันมาถึง 3 
งวดแล้ว

 ที่ผ่านมาเจ้าอาวาสวัดสุพรรณพนมทองสงสัยว่า ใบโพธิ์ที่ขาวอาจไม่โดนแดดจึง
ได้ให้ชาวบ้านตัดกิ่งต้นโพธิ์สีเขียวขนาดใหญ่ออก แต่ก็พบว่าต้นโพธิ์ยังเป็นสีขาวเหมือนเดิม 
โดยเฉพาะใบที่โผล่ออกนอกรั้ววัด

 นางวารี มาเต อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 13/1 ม.17 บ้านสุพรรณพนมทอง 
กล่าวว่า หลังจากที่มากราบไหว้ตนถูกหวยมาแล้ว 3 งวดติดต่อกัน และทุกครั้งจะมี 
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ด.ช.ธนชาติ ทิมทองมาตร อายุ 3 ขวบ เป็นคนมาดูเลขที่ใบโพธิ์ และบอกกับชาวบ้านทุกครั้ง 
ว่าเป็นเลขอะไร จากนั้นจะนำไปซื้อหวยกันและถูกมาตลอด ชาวบ้านที่มารุมล้อมระบุว่า 
การกราบไหว้บูชาจะต้องใช้ธูป 16 ดอก ส่วนการเซ่นไหว้ ห้ามนำเนื้อสัตว์มาถวาย บาง 
รายก็ถวายด้วยเครื่องแต่งกายแบบหญิง นอกจากนั้นยังติดป้ายห้ามผู้หญิงที่มีรอบเดือน 
เข้าไปกราบไหว้ในบริเวณที่ล้อมเอาไว้ และห้ามเด็ดใบโพธิ์

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000042789

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รอง ผอ.ฝ่ายสื่อ 
วิทยาศาสตร์ สวทช.ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 ใบไม้ โดยทั่ วไปมีสี เขียวก็ เพราะมีสาร 
คลอโรฟิลล์ การที่ต้นโพธิ์มีใบสีขาว ก็แสดงว่าไม่ผลิต 

คลอโรฟิลล์ หรือผลิตได้น้อยมากจนตาเรามองไม่เห็น 
เป็นสีเขียว ซึ่งเรื่องนี้ ตรวจสอบได้ง่ายๆ โดยนำใบโพธิ์ 

สีขาวนี้มาสกัดสารคลอโรฟิลล์แล้วเปรียบเทียบกับต้นโพธิ์ต้นอื่นที่ปกติ เราก็จะ 
ทราบคำตอบ ส่วนสาเหตุที่ต้นโพธิ์ผลิตคลอโรฟิลล์น้อยมากนี้ ก็อาจเกิดการติดโรค 
เป็นต้น ต้นโพธิ์พวกนี้คงอายุไม่ยืน
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 รับวันหวยออก ชาวบ้านแห่ดูต้นไม้ประหลาด  
	 โคนต้นคล้าย	“หัวช้าง”
 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 16 ก.ค. 2555 เวลา 09:11:52 น.

 วานนี้ (15 ก.ค.) ผู้สื่อข่าว “ข่าวสด” ได้รับแจ้งว่ามีคนพบต้นไม้ประหลาด 
ลักษณะคล้ายหัวช้าง หมอบอยู่โคนต้นไม้ ที่บริเวณกลางป่าสาธารณะดอนปู่ตา ติดกับ 
วัดบ้านหนองหิน หมู่ 11 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด จึงเดินทางไปตรวจสอบพบ  
ชาวบ้านจำนวนมากคนพากันมุงดูต้นประดู่อายุหลายร้อยปี มีลักษณะประหลาดคล้ายหัว 
ช้าง มีงวง มีงา มีตา และหูโผล่ออกมาจากโคนต้นอย่างเห็นได้ชัด ชาวบ้านบางคนจึงพา 
กันนำผ้าเจ็ดสีมามัดโดยรอบ พร้อมกับนำพวงมาลัยมาคล้องและนำเครื่องเซ่นโดยเฉพาะ
กล้วย มาวางกองจนเต็มบริเวณโคนต้นและบางคนก็ได้นำธูปเทียนมาจุดบูชาเพื่อขอโชค 
ลาภด้วย
 จากการสอบถาม นางจำนอง จันทึก อายุ 39 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองหิน 
กล่าวว่า ก่อนหน้านี้หลายวันนางต่าย สังฆะดี อายุ 41 ปี ชาวบ้านหนองหิน ออก 
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จากบ้านเข้ามาในดอนปู่ตา เพื่อหาหน่อไม้และเก็บเห็ดไปเป็นอาหาร ถึงบริเวณต้นประดู่
ดังกล่าวได้ยินเสียงช้างร้องหลายครั้ง จึงเดินเข้าไปดู แต่เนื่องจากเป็นที่รกต้นไม้ขึ้นมาก
จึงแหวกเข้าไปดูและต้องตกใจเมื่อเห็นโคนต้นไม้ประดู่มีลักษณะคล้ายหัวช้างโผล่ออกมา 
จึงรีบวิ่งไปบอกนายไพวรรณ สังฆะดี อายุ 41 ปี สามี และเล่าให้ญาติๆ ฟัง

 โดยวันแรกยังไม่มีใครเชื่อ แต่ต่อมาชวนกันไปพิสูจน์ จึงพบว่าคล้ายหัวช้างโผล่ 
ออกมาจากโคนต้นในลักษณะหมอบคลาน จึงเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงจะมาให้โชคลาภ 
หลังจากข่าวแพร่สะพัดไปก็มีร่างทรงมาประทับและบอกว่าเป็นพระพิฆเนตรมาจุตินำโชค 
ลาภมาให้ ทำให้ชาวบ้านทั่วทั้งตำบล ในตัวเมืองร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงมากราบไหว้ 
ขอเลขขอหวยกันอย่างคึกคัก พากันนำแป้งมาทาและลูบคลำหาเลขเด็ดกันไม่ขาดสาย     
และที่เห็นกันชัดเจนตรงหัวช้างมีเลขเด็ดอยู่ตรงกลางคือเลข 6 ฮือฮาไปตามๆ กัน

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1342404623&grpid=03&catid
=00&subcatid=0000

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รอง ผอ.ฝ่ายสื่อ 
วิทยาศาสตร์ สวทช. ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 เรื่องนี้เป็นเรื่องของการมองและการ 
ตีความ คือคนเรามีรูปช้างอยู่ในหัว หรือความคิด 
อยู่แล้ว เมื่อพบเห็นต้นไม้ที่มีส่วนคล้ายเพียงน้อย 
นิด ก็พร้อมจะตีความว่าเป็นรูปช้างทันที ทั้งๆ ที่ 
ต้นไม้นี้ อาจไม่ได้เป็นรูปอะไรเลยก็ได้ ในทางจิตวิทยา 
เคยมีการทดสอบให้ดูรูปหยดหมึกบนกระดาษแล้วให้ผู้ดูบอกว่าเป็นรูปอะไร 
เพื่ออ่านความคิดว่าผู้ทดสอบกำลังคิดอะไรอยู่ ซึ่งจริงๆ แล้ว หยดหมึกดังกล่าว 
นั้น อาจเป็นรูปที่ไม่ได้มีความหมายใดๆ เลยทั้งสิ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะสมองคนเรา 
ชอบลากเส้นเป็นรูปร่าง และเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว 
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 ชาวบ้านแห่ขอหวย “มะละกอ” ประหลาด  
	 มี	6	แฉกคล้ายหนวดปลาหมึก
 สยามรัฐ วันอาทิตย์ที่ 15/07/2012 - 16:34

 
   
      

 พบ “มะละกอ” ประหลาดมี 6 แฉก คล้ายหนวดปลาหมึก ที่ ต.นาอ้อ จ.เลย 
ชาวบ้านแห่กราบไหว้ขอหวย ก่อนหน้านี้อีกต้นที่อยู่ติดกันเคย “ออกลูกกลางต้น” ตี 
เป็นเลขเด็ดถูกมาแล้ว คาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้โชคลาภ

 เมื่อวันที่ 15 ก.ค.55 ผู้สื่อข่าว จ.เลย รายงานว่า มีชาวบ้านจำนวนมากรวมตัว 
กันเดินทางไปยังบ้านเลขที่ 267 หมู่ 3 ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย เพื่อกราบไหว้ขอเลขเด็ด 
จากต้นมะละกอ ที่อยู่หลังบ้านหลังดังกล่าวและออกลูกแปลกประหลาดต่างจากมะละกอ 
ทั่วไป โดยมีก้านแยกออกเป็น 6 แฉก คล้ายหนวดปลาหมึก ทำให้ชาวบ้านพากันตีเป็นเลข 
เด็ด เพื่อนำไปเสี่ยงดวงซื้อหวยงวดวันที่ 16 ก.ค.นี้

 นายเกน อธิสุมงคล เจ้าของบ้าน เล่าว่า ได้ปลูกต้นมะละกอนี้ตั้งแต่ 5 ปี 
ที่แล้วพร้อมกัน 2 ต้น โดยต้นที่อยู่ข้างกัน เคยออกลูกกลางลำต้นและนำไปตีเป็นเลขเด็ด 
ถูกหวยมาแล้วเมื่อปี 54 พอมาปีนี้ อีกต้นหนึ่งได้ออกลูกมาลักษณะแปลกประหลาดอีก 
และก่อนหน้านี้เพียง 2 วัน มีงูพิษเลื้อยเข้ามาในบ้านด้วย จึงเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้โชค 
ลาภอีกเป็นแน่แท้

http://www.siamrath.co.th/web/?q=ชาวบ้านแห่ขอหวยมะละกอประหลาดมี 6 แฉก       

คล้ายหนวดปลาหมึก
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ ภาควิชาพฤกษ- 
ศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า
 มะละกอจะมีตาอยู่ตามลำต้นอยู่แล้ว 
โดยมีไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงยอด ดังนั้น การเกิดดอก 
คือการที่ตาเหล่านี้พัฒนาขึ้นเป็นตาดอกและสามารถ
ติดผลได้ แต่หากตาเหล่านี้ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อเจริญ
มีความผิดปกติ ก็จะได้ผลมะละกอในลักษณะที่ผิดปกติ คือพัฒนาเป็นรูปร่างอื่นๆ ได้  
เนื่องจากการควบคุมการพัฒนาของเนื้อเยื่อเจริญที่ตานั้นผิดปกติไป  เช่น การพัฒนา 
ที่เห็นลักษณะคล้ายหนวดปลาหมึกดังภาพ ส่วนการเกิดดอกที่กลางลำต้นก็เกิดจาก 
ตาบริเวณกลางลำต้นพัฒนาขึ้นเป็นตาดอกนั่นเอง  
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35		 ชาวอยุธยาแตกตื่น!!	แห่ขอหวย		 	 	
 ‘ปลาไหลสีทอง’
 ไทยรัฐออนไลน์  โดย ทีมข่าวภูมิภาค 15 สิงหาคม 2552, 22:05 น.
 

      ชาวอยุธยาแห่ดู “ปลาไหลสีทอง” 
ต่างตีเป็นเลขเด็ดเพื่อนำไปเสี่ยงโชค    
เจ้าของปลาเผยจับได้แถวคลองบาง-
บาล เชื่อว่าจะนำสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต 
และครอบครัว 

   วันนี้ (15 ส.ค.) ที่บ้านเลขที่ 44        
หมู่ 1 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล 
จ.พระนครศรีอยุธยา ชาวบ้านแตกตื่น 

แห่ไปดูปลา ไหลสีทอง ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปดู พบเป็นบ้าน 2 ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้ ที่บริเวณ 
ชั้นล่างพบชาวบ้านกำลังมุงดูตู้ปลาอยู่จำนวนมาก พบว่ามีปลาไหล ลำตัวสีทองอร่ามขนาด 
ใหญ่ มีความยาวประมาณ 75 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 6 ขีด และในตู้มีหินสีแดงอยู่ 
ด้านล่างใส่ออกซิเจนตลอดเวลา สภาพปลาสมบูรณ์ว่ายไปมาอย่างคล่องแคล่ว
 นายบุญเลิศ เพียรดี อายุ 43 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจ้าของปลา บอกว่าวานนี้   
(14 ส.ค.) ประมาณ 14.00 น. ได้พายเรือออกไปหาปลาแถวคลองบางบาลพบเจ้าปลาไหล 
สีทองว่ายอยู่ชายคลอง นึกในใจต้องเป็นเจ้าของให้ได้จึงพายเรือกลับ และจับนำกลับมา 
ใส่ตู้ไว้ที่บ้าน เพราะเคยได้ยินว่ามีปลาไหลสีทองอยู่ในคลองดังกล่าว เมื่อเห็นเข้าจริง ครั้ง  
แรกก็มีความรู้สึกดีใจบอกไม่ถูก และเชื่อว่าจะนำสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตและครอบครัวแน่นอน 
ทั้งนี้ พอชาวบ้านทราบข่าว ต่างก็เดินทางดูตั้งแต่เช้า บางคนดูแล้วตีเป็นตัวเลข 81 72 
เพื่อนำไปเสี่ยงโชค

http://www.thairath.co.th/content/region/26626

หมายเหตุ สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2552 
รางวัลที่ 1 คือ          462933
เลขท้าย 3 ตัว คือ      292   577   658   843

เลขท้าย 2 ตัว คือ      96
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36	 ฮือฮา!	ปลาไหลทองคำ	ชาวสุรินทร์แห่ขอหวย
 แนวหน้า วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555, 14.48 น.

   
 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ 
ไดรับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบ 
ปลาไหลประหลาดมีสี เหลือง 
ทอง จึงเดินทางไปยังบ้านเลขที่ 
210/1 ม.8 บ.ตาพราม ต.เทพ- 
รักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็น  
ของ นางบัวเนียม กิ่งแก้ว 
อายุ 64 ปี เจ้าของบ้าน พบ 
ชาวบ้านพากันมามุงดูถึงความ 
แปลกประหลาดของปลาไหล 
ดังกล่าวจำนวนมาก ขณะที่ 

ปลาไหลดังกล่าวถูกขังไว้ในกะละมัง และพบว่ามีสีเหลืองออกส้ม ดูไปคล้ายสีทองสวยงาม 
มาก มีจุดน้ำตาลกระจายอยู่ตามลำตัวบางส่วน ตัวมีขนาดใหญ่อวบ ความยาวประมาณ 
60 ซม. ชาวบ้านสามารถลูบคลำและจับต้องได้ แถมยังเชื่องไม่มีอาการตื่นคนอีกด้วย ขณะ 
ที่ชาวบ้านบางรายเชื่อว่าเป็นปลาไหลทองคำ เป็นปลาไหลศักดิ์สิทธิ์และจะเป็นสิริมงคล 
แก่ครอบครัวของผู้ที่ได้ครอบครอง และบางคนถึงกับต่างพากันยกมือไหว้ เพื่อขอพรและ 
เพื่อความเป็นสิริมงคล บางคนพากันตีเป็นเลขเด็ดกันไปต่างๆ นานาก่อนวันใกล้วันหวย 
ออก 16 ก.ย. 2555 ที่จะถึงนี้อีกด้วย โดยบางคนตีเป็นเลขจากการขดตัว ของปลาไหล และ 
ลวดลายตามลำตัวของปลาไหล อาทิ 722, 723, 522, 73, 72, 63, 86 ขณะที่ชาวบ้านที่   
ทราบข่าวต่างทยอยเดินทางไปดูปลาไหลทองคำทุกวันอย่างไม่ขาดสาย

 นางจิดาภา ผุดผ่อง อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 132/1 ม.8 บ.ตาพราม ต.เทพรักษา 
อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เจ้าของปลาไหลดังกล่าว กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ที่ผ่านมา ตนได้ว่า    
จ้างให้รถแบ็คโฮมาขุดสระเก่าในสวนกลางหมู่บ้านตาพราม เพื่อลอกสระให้ลึกลง ระหว่าง
ที่ขุดลอกอยู่นั้นก็พบปลาไหลทองคำเลื้อยอยู่ ทีแรกก็คิดว่างู พอดูไปดูมากลับเป็นปลาไหล  
และต่างรู้สึกแปลกประหลาด เนื่องจากเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นปลาไหลที่มีสีเหลืองทอง 
อร่ามสวยงามขนาดนี้ เพราะปกติแล้วปลาไหลจะมีสีน้ำตาลดำ จึงพากันจับมาไว้ที่บ้าน  
จนมีชาวบ้านพากันมามุงดูดังกล่าวอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งตนเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ครอบ
ครัวและจะไม่ขายปลาไหล จะเก็บไว้เลี้ยงหรือหาแนวทางปล่อยในที่ๆ ปลอดภัยจากคนที่ 
อาจจะจับไปรับประทานได้ต่อไป นอกจากนี้ ในวันที่จับปลาไหลได้ นายสมานรัฐ  กิ่งแก้ว 
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อายุ 66 ปี พ่อของตนเองได้ฝันว่า นายนำ พิมพ์เสน ซึ่งเป็นคุณตาของตนและได้เสียชีวิต 
มา 10 กว่าปีแล้ว ได้มาเข้าฝันบอกพ่อตนว่า ปลาไหลทองคำตัวดังกล่าวเป็นปลาไหลที่    
นายนำ พิมพ์เสน เลี้ยงไว้เอง อีกด้วย

http://www.naewna.com/local/22056

หมายเหตุ สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2555 
รางวัลที่ 1 คือ          540143
เลขท้าย 3 ตัว คือ     123 242 752 770

เลขท้าย 2 ตัว คือ      79
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 จากข่าวที่ 35-36 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 ปลาไหลสีทอง ที่จริงสีทองก็คือสีเผือก 
สัตว์เผือกที่เรารู้จักกันดี เช่น ช้าง กวาง หรือเก้งเผือก   
สัตว์ที่มีสี เผือกเหล่านี้ เกิดความผิดปกติของยีนที่  
สร้างเม็ดสีหรือเมลานินที่ผิวหนัง คนเผือกก็มี นอกจากนี้ ก็มี 
ข่าวพวก กบเผือก ปลาไหลเผือก ทำให้ดูเป็นเรื่องแปลก ซึ่งสัตว์เผือกเหล่านี้ 
ล้วนเกิดจากยีนสร้างสีผิวที่ผิดปกติจนเกิดการผ่าเหล่า โอกาสเกิดนั้นมีไม่มาก แต่ 
เมื่อเกิดมาแล้ว ส่วนใหญ่มักอยู่ไม่รอด 

 ตัวอย่างเช่น ช้างเผือก จะมีอยู่ไม่กี่ตัวจากในจำนวนช้างทั้งหมด แต่ก็มีกลุ่ม 
คนบางกลุ่มที่ชอบและสะสมพวกสัตว์เผือก เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งหายาก แต่สัตว์
พวกนี้ก็ต้องได้รับการดูแลเลี้ยงดู เอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะพวกมันมักจะอ่อนแอ 
อยู่ไม่ค่อยรอด เช่น ไม่สามารถโดนแสงสว่างจ้าได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สัตว์เผือก
หายาก มีคุณค่า มีราคาแพง บางที่ก็ไปผูกเชื่อมโยงกับความขลัง ความเชื่อต่างๆ 
ว่าจะให้โชคลาภ จนมีการบูชาขอหวยกันก็มี วัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องนี้กับสังคม
ไทยเรามีมานานแล้ว ซึ่งก็มีปรากฏเป็นข่าวให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ

 การสังเกตสัตว์เผือกเหล่านี้ ก็คือสีลำตัวมักจะออกไปทางสีทองหรือชมพู 
ส่วนที่ตา ก็จะออกเป็นสีชมพู

 มีคำถามว่า ถ้าเช่นนั้น โอกาสที่จะเพาะพันธุ์เพื่อตั้งใจให้ได้สัตว์เผือกเป็น 
ไปได้หรือไม่ ก็ต้องบอกว่า สีเผือกนั้นเป็นยีนด้อย โอกาสที่จะให้เกิดลูกสัตว์เผือก 
ทั้งตัวพ่อและตัวแม่ ก็ต้องมียีนเผือกอยู่ด้วยกันทั้งคู่ ซึ่งหายาก เพราะหากมียีนเผือก 
เพียงตัวใดตัวหนึ่ง เมื่อไปผสมกับเพศตรงข้ามที่มียีนปกติ ซึ่งเป็นยีนเด่นก็จะข่มยีน 
ด้อยสีเผือก ทำให้ลูกที่เกิดไม่เป็นสีเผือก อีกทั้งสัตว์เผือกหลายชนิดก็สืบพันธุ์ยาก 
 โดยสรุปก็คือ โอกาสเกิดสัตว์เผือกนั้นมี แต่ยากหน่อย อย่างไรก็ตาม ใน 
ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมมีมากขึ้น เช่น ปัจจัยจากสารเคมีบาง 
อย่าง หรือรังสี  ก็อาจทำให้ยีนเกิดกลายพันธุ์ได้ โอกาสเกิดสัตว์เผือกก็มีมากขึ้น 
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37	 ปลาไหลลำปาง	เหมือนงูเหลือม	คนแห่ขอหวย
 สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น  08 พฤศจิกายน 2553   

 ชาวลำปาง แห่ดูปลา 
ไหลประหลาด บริเวณลำตัวมี 
ลายคล้ายงูเหลือม ยาว 45 ซม.

 ชาวบ้านในชุมชนบ้าน 
กาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง 
จ.ลำปาง ต่างพากันไปดูปลาไหล 
ประหลาดมีลำตัวมีลายคล้าย 
กับงูเหลือม และส่วนที่บริเวณใต้ 
ท้องของปลาไหลยังพบลายจุด 
จุดกลมสีทองคำ ส่วนปลาไหล 

ตัวดังกล่าวนั้น อยู่บริเวณบ้านเลขที่ 166 หมู่ 5 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็น 
บ้านของ นายบุญสิงห์ กุลใจเต็น อายุ 34 ปี โดยปลาไหลนั้นมีความยาวประมาณ 
45 เซนติเมตร นายบุญสิงห์ ได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา ตนเอง 
ได้ไปหาจับปลา บริเวณคันคลองชลประทานท้ายหมู่บ้าน และได้พบปลาไหลตัวดังกล่าว 
กำลังเลื้อยอยู่ในโคลนพื้นคลองชลประทาน ตนจึงจับปลาไหลมาเลี้ยงไว้ อย่างไรก็ตาม 
ตนเชื่อว่า ปลาไหลตัวดังกล่าวนั้น เป็นเจ้าแม่ปลาไหลและเป็นปลาไหลที่มีลักษณะแปลก 

 ทั้งนี้หลังจากข่าวแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้าน มีชาวบ้านจำนวนมากต่างกันพามา 
ดูความประหลาดของปลาไหล ส่วนตนก็จะเลี้ยงปลาไหลตัวนี้ไปก่อน เชื่อว่าจะนำโชค 
ลาภมาให้ตนอย่างแน่นอน ส่วนชาวบ้านใกล้หมู่บ้านบางรายที่เข้ามาดูต่างก็พากันตีเป็น 
เลขเด็ดในงวดต่อๆ ไปแล้ว

http://www.innnews.co.th/local.php?nid=253603

http://hilight.kapook.com/view/53409
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิชา 
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ 
ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 สีของปลาไหลตัวนี้ เกิดจากเมลานิน             
หรือสารสร้างเม็ดสี มีการสร้างสารสีดำที่มีความ 
แตกต่างกัน หรืออาจเป็นการแปรผันของยีนที่ 
สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ คือปกติ ยีนที่ถูก 
กำหนดแล้วว่า จะต้องแสดงออกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น  
สีดำของลำตัวงู แต่สุดท้ายเกิดการแปรผันของยีน ทำให้แสดงออกมา เปลี่ยนไปจาก 
ปกติ เช่น กรณีนี้ออกเป็นลายจุดด่างๆ 

 ยกตัวอย่าง หากเราลองเอาปลาไหลจำนวนมากมาวางเรียงกัน บางทีอาจ 
เห็นสีตัวปลาที่มีความแตกต่างกัน ตั้งแต่สีดำสุด และค่อยๆ จางลงไป ซึ่งก็เป็นไปได้
จากสาเหตุที่เกิดจากความผันแปรของยีน

 ส่วนที่เห็นเป็นสีดำสนิท ก็เพราะสารเม็ดสีรวมอยู่ชิดกันมากในบริเวณนั้น 
ส่วนที่สีจางหน่อยก็เพราะเม็ดสีอยู่ห่างกันในบริเวณนั้น

 โดยสรุป ลักษณะที่ดูเหมือนผิดปกติ แต่ความจริงเป็นแค่ความแตกต่าง 
ธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้ในเรื่องของสีของปลาไหล
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38	 อึ่งอ่างสีทอง!	แปลกๆ
 ข่าวสด 21 มิ.ย. 2552

 ช่วงนี้ลือกันหนักว่าชาวบ้านหมู่บ้าน 
ป่าเหียง หมู่ 1 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร 
จ.ลำปาง พบอึ่งอ่างแปลกมีลักษณะเป็น 
สีทองท้ังตัว ชาวบ้านจับได้ในคูน้ำสาธารณะ 
และนำมาใส่ถังเลี้ยงไว้ที่บ้าน

 เมื่อไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่ 58/3 
หมู่ 1 ต.แม่สัน พบ นายบุญ เลิศล้ำ 
อายุ 52 ปี และ นางช้อย เลิศล้ำ 
อายุ 41 ปี เจ้าของบ้าน นำอึ่งอ่าง 
สีทองออกมาให้ดู โดยตัวของอึ่งอ่างมี 

สีเหลืองทองสวยงามแตกต่างไปจากอึ่งอ่างทั่วไป ยิ่งเมื่อโดนน้ำจะทำให้สีเข้มและสวยยิ่ง 
ขึ้น ขนาดลำตัววัดจากหัวลงมายาวประมาณ 2 นิ้วครึ่ง ตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ เนื่องจาก 
อึ่งอ่างตัวนี้กำลังไข่ เมื่อจับหงายท้องดูจะเห็นไข่ในท้องได้อย่างชัดเจน

 นางช้อย เจ้าของบ้านเล่าว่า ผู้ที่จับอึ่งอ่างสีทองตัวนี้ได้คือลูกเขยชื่อ นายพิษณุ 
ใจเย็น อายุ 23 ปี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยค่ำวันก่อนลูกเขยออกไปหาอึ่ง เพื่อจะ 
นำมาขาย บริเวณคูน้ำสาธารณะด้านหน้าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 และจับอึ่ง 
กลับมาที่บ้านประมาณ 4-5 ตัว

 ในตอนแรก ลูกเขยไม่รู้ว่าเป็นอึ่งสีทอง เมื่อกลับมาบ้านก็นำมาเทใส่ไว้ในถังสี จน 
กระทั่งในช่วงเช้าจึงตื่นมาดูอีกครั้งก็พบว่ามีอึ่งสีทองติดมาด้วย จึงเล่าให้เพื่อนบ้านฟัง  หลาย 
คนก็มาดูอึ่งสีทองอย่างไม่ขาดสาย

 นางช้อยบอกอีกว่า ไม่เคยเห็นอึ่งอ่างสีทองแบบนี้มาก่อนเลย ตอนนี้อึ่งอ่างตัวนี้
ก็กำลังไข่อยู่ คงจะทำสถานที่ให้อยู่และให้ออกไข่ตามธรรมชาติ ก็ยังไม่รู้ว่าหากลูกอึ่งอ่าง 
ออกมาจะเป็นสีทองเหมือนแม่หรือไม่ และจะเลี้ยงไว้ตลอด เพราะเชื่อว่าอึ่งอ่างสีทองจะ 
เป็นสิริมงคลให้กับครอบครัว

http://webboard.yenta4.com/topic/320196
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39	 ชาวสุโขทัย	ฮือฮา!	อ่ึงอ่างสีเผือกให้หวยถูก	2		
 งวดซ้อน	ขาเส่ียงโชคแตกต่ืนแห่ขอหวยกันเพียบ
 สยามรัฐ วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555

 วันที่ 28 ก.พ. 55 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 
ที่บ้านพักเลขที่ 2/14 หมู่ 7 ต.บ้านกล้วย 
อ.เมือง จ.สุโขทัย ได้มีประชาชนจำนวน 
มาก พากันแห่มาขอดูอึ่งอ่างเผือกที่ร่ำลือ 
กันว่าให้หวยแม่น มีคนถูกติดต่อกัน 2 
งวดซ้อน รวมทั้งที่ผ่านมาอึ่งอ่างเผือก 
ดังกล่าว ได้หายออกจากตู้เลี้ยงไป แต่ 

หลัง 3 วัน ก็กลับมาเหมือนเดิม จึงเชื่อว่าเป็นวิญญาณของแม่มาให้โชค

 ด้าน นายภาคภูมิ  เอนกพงษ์ เจ้าของอึ่งอ่างเผือก เปิดเผยว่า เขาพบอึ่งอ่าง 
ตัวนี้เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 55 ที่ผ่านมา ขณะกำลังล้างจานอยู่หลังบ้าน มันคลานมาหา 
อย่างเชื่องช้า เห็นว่าเป็นสีแปลกตาหายาก จึงเก็บเลี้ยงไว้ในตู้ปลา มีผ้าตาข่ายคลุมมิดชิด 
เพื่อกันหนี
      เขาบอกว่า ตั้งแต่มีอึ่งอ่างเผือกมาอยู่ด้วย สังเกตว่าร้านอาหารที่บ้านขายดีกว่า 
เดิม และเมื่อวันที่ 1 กับ 16 ก.พ. ที่ผ่านมา ก็ถูกหวยติดต่อกัน 2 งวด โดยเขาและอีกหลาย 
คนเห็นตัวเลขบนหลังอึ่งอ่างเผือกอย่างชัดเจน จึงตั้งชื่อให้มันว่า “นำโชค”

      “เมื่อ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันที่แม่ผมเสียชีวิต อึ่งเผือกตัวนี้ได้หาย 
ไปจากตู้เลี้ยง ผมรู้สึกเศร้าใจและเสียดายมาก เพราะรู้สึกผูกพันและเหมือนแม่อยู่ใกล้ด้วย 
จึงอธิษฐานว่าหากเป็นวิญญาณแม่จริง ก็ขอให้อึ่งอ่างเผือกกลับมาอีกครั้ง จากนั้น 3 วัน 
คือวันที่ 26 มันก็กลับมาจริงๆ ผมเจอตรงที่ล้างจานเหมือนเดิม”

 ทั้งนี้ หลังข่าวได้เผยแพร่ ก็มีประชาชนจำนวนมาก แวะเวียนมาขอดูอึ่งอ่างเผือก 
บ้างก็ขอซื้อไปเลี้ยงต่อในราคาสูง แต่เจ้าของไม่ยอมขาย เพราะเชื่อว่ามีวิญญาณแม่สิงอยู่ 
และมาให้โชคลาภคนในครอบครัว

http://www.siamrath.co.th/web/?q=%E0%B8%AE%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AE
%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%
9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B
8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81-2-%E0%B8%87%
E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 จากข่าวที่ 38-39 รศ.ดร.สมโภชน์ 

ศรีโกสามาตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 กรณีของอึ่งอ่างสีทองหรือสีเผือกนี้  

ก็เกิดขึ้นในทำนองเดียวกับกรณีปลาไหลสีทอง 

เช่นกัน และสัตว์พวกนี้มักอ่อนแอ และเอาตัวรอด 

ยาก เพราะสีเป็นจุดเด่นทำให้ผู้ล่าเห็นได้ง่าย
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40	 ฮือฮาทั่วเมืองสกลฯ	ชาวบ้านแห่ดู		 	 	
 “กบประหลาด” มี 7 ขา
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 16 กันยายน 2553

   สกลนคร - ชาวสกลฯ ฮือฮา 
แห่ดูกบประหลาดมี 7 ขา โดยขา 
งอกเพิ่มมีสีขาวเผือกแต่ขยับไม่ได้

   วันนี้ (16 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวได้ 
รับแจ้งจากพระปลัดประภัตร ปภัสสโร 
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีบ้านดอนเชียง 
บานใหญ่ หมู่ 13 ตำบลเชียงเครือ 
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ว่าพบ 
กบประหลาด มี 7 ขา จึงได้ออกไป 
ตรวจสอบพบว่า มีชาวบ้านจำนวน 

หนึ่งแห่ไปดูกบประหลาดที่บ่อเลี้ยงในกระชังบ่อน้ำหลังกุฏิเจ้าอาวาส ซึ่งพบว่าเป็นกบ 
ขนาดใหญ่ เพศเมีย น้ำหนักประมาณ 300 กรัม ที่มีความแปลกไปจากกบตัวอื่น คือ มีขาข้าง          
ที่ 5, 6, 7 งอกออกมาตรงระหว่างขาหน้าด้านขวา

 ทั้งนี้ขาข้างที่ 5, 6, 7 ที่งอกออกมานั้น พบว่า มีลักษณะเป็นสีขาวเผือก 
รูปร่างคล้ายกับขาอื่นๆ มีความยาวประมาณ 5 ซม. แต่มีกล้ามเนื้อน้อยกว่าขาอื่น อย่างไรก็ 
ตาม ขาข้างที่ 5, 6, 7 ที่งอกมานั้นพบว่าไม่สามารถขยับหรือพับได้แต่ประการใด

 พระปลัดประภัตร ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี กล่าวว่า ได้เลี้ยงกบที่บ่อน้ำ 
หลังกุฏิจำนวน 3 กระชัง ซึ่งมีประมาณ 300-500 ตัว โดยเลี้ยงไว้ดูเล่น ไม่ได้หวังเลี้ยง 
เพื่อขายแต่อย่างใด โดยจะโยนเศษข้าวก้นบาตรให้กบได้กิน ซึ่งเลี้ยงมาแล้วประมาณ 
2 เดือนกว่าๆ เพิ่งมาพบความผิดปกติของกบตัวดังกล่าว มีอายุได้ประมาณ 1 เดือน แต่ 
ตนก็ไม่ได้แจ้งให้ กับชาวบ้านทราบแต่อย่างได

 ทั้งนี้ เพราะกลัวชาวบ้านแตกตื่นมาขอหวยกัน จนหวยงวดที่ผ่านมา คือ งวด 
วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีลูกศิษย์วัดที่ทราบเรื่องนี้แล้วนำไปซื้อหวยและถูกหวย จึง  
ทำให้ชาวบ้านเริ่มพากันแตกตื่นและตีเป็นเลขต่างๆ

 อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้ที่ลูกวัดคนนั้นถูกหวยการที่ 
กบมีรูปร่างผิดแปลกนั้น อาจจะเป็นเพราะว่าความผิดปกติของร่างกายเท่านั้น คงไม่เกี่ยวกับ 
เรื่องโชคลาภแต่อย่างใด

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000130412
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิชา 
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 เรื่องนี้ถ้าคนไม่รู้อาจคิดว่าเป็นขากบซึ่ง 
งอกออกมาใหม่ภายหลัง ซึ่งเป็นไปได้ยาก แต่ที่มี 
โอกาสเป็นไปได้มากกว่าคือ เกิดขึ้นในช่วงแบ่งเซลล์
ช่วงแรกที่เรียกว่า ช่วงสเต็มเซลล์ หรือเซลล์ต้นกำเนิด คือ 
เป็นช่วงที่เซลล์จะเจริญไปเป็นอวัยวะส่วนต่างๆ แล้วเกิดความผิดปกติ 

 โดยมากเรื่องของความผิดปกติเกือบทั้งหมด เกิดในช่วงของการพัฒนา 
ตัวอ่อน และเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยของเราเข้าใจกันน้อยมาก เพราะว่ามันเป็น
เรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน นักวิชาการสายนี้ก็มีน้อย แม้แต่ผมเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ผม
เพียงแต่รู้ว่ามันน่าจะเกิดจากตรงนี้ แต่รายละเอียดต้องไปศึกษาเพิ่มเติม

 อีกวิธีหน่ึงก็คือ การเอกซเรย์ขากบท่ีงอกเกินมาน้ี เพ่ือดูรายละเอียดโครงสร้าง 
ภายใน ว่าขาของมันงอกออกมาจากส่วนไหน ปกตินักวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยได้สนใจ 
ในเรื่องพวกนี้ เพราะมันเป็นปลายทางแล้ว ถ้าจะสนใจ เขาจะศึกษาที่ต้นเหตุเลย 
มากกว่า ถ้าทำก็จะจับกบนั้นมาทดลองเลย เช่น สนใจว่าอาจมีสาเหตุมาจาก 
ช่วงการพัฒนาของเซลล์มาเป็นแขนขา ก็อาจเอาอะไรไปผูกมันเลย แล้วดูว่าต่อไป 
จะเป็นอย่างไร ซึ่งยุ่งยากพอสมควรเพื่อจะมาอธิบายในกรณีนี้

 ดังนั้น ถ้าให้สันนิษฐานในกรณีที่เป็นข่าวนี้ ก็น่าจะมีสาเหตุมาจากความ 
ผิดปกติในตอนแบ่งเซลล์มากกว่าที่เกิดไม่สมบูรณ์ จะเห็นว่าแม้แต่ขาที่งอกเพิ่มขึ้น 
มา ก็ไม่ได้เป็นขาที่สมบูรณ์ แต่เป็นเหมือนแค่ติ่งขาเท่านั้น คือเหมือนเซลล์ที่จะพัฒนา 

ไปเป็นขา ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งเป็นเซลล์ใหญ่ที่สมบูรณ์ อีกส่วนเป็น 

เซลล์ขนาดเล็กที่ไม่สมบูรณ์ ส่วนที่สมบูรณ์ก็เจริญไปเป็นขากบตามปกติ ส่วนที่ไม่ 

สมบูรณ์ก็เลยเป็นแค่ติ่งขาเล็กๆ จำนวนมากเท่านั้น  
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41		 ทึ่งจิ้งจก	3	หาง	แจกบ้านใหม่
 ข่าวสด 9 ธันวาคม 2550

          
  แปลก ประหลาด พิสดาร   
ข่าวแปลกเหลือเชื่อ เรื่องแปลก จิ้งจก 
3 หาง สร้างความแปลกประหลาด 
ให้กับชาวบ้านเมืองล้านนา ให้โชคให้
ลาภเจ้าของถึงขั้นสร้างบ้านใหม่ 

   สร้างความแปลกประหลาดถึงสอง 
ต่อเลยทีเดียวสำหรับ “จิ้งจก” เมือง 
ล้านนา... ลำพังสองหางก็ประหลาดแล้ว 

นี่มีถึงสามหาง แถมทำให้เจ้าของมีโชคถึงขั้นสร้างบ้านใหม่... เป็นมาอย่างไร ลองติดตาม

 นางจรรยา พิสูจน์ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 หมู่ 11 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี 
จ.เชียงใหม่ เจ้าของจิ้งจก 3 หาง เล่าให้ฟังว่า ได้จิ้งจก 3 หาง มาช่วงเดือน พ.ย. ปีที่แล้ว   
ก็นำมาเลี้ยงดูอย่างดีอยู่ในกรงที่ทำขึ้นมาเอง จากนั้นก็นำสัตว์แมลงขนาดเล็กที่จิ้งจกชอบ
กินมาให้เป็นอาหารทุกวัน

 จิ้งจกตัวนี้เรียกว่า “ชายสาม” เพราะมี 3 หาง จึงเรียกชื่อนี้มาตลอด สำหรับ 
หางที่งอกออกมาของเจ้าชายสามนี้จะงอกออกจากโคนหางเหมือนกลีบดอกบัว ทุกวันนี้ 
ประกอบธุรกิจการงานดีขึ้นเรียกว่ามีงานมีเงินไม่ขาดมือ

           เจ้าชายสามมักจะให้โชคลาภกับเพื่อนและผู้ที่มาชม เพราะผู้ที่มา จะเรียกชื่อ 
หากเจ้าชายสามโผล่ออกมาให้เห็น นั่นก็หมายถึงการนำโชคลาภมาให้ ก่อนหวยจะออก 
หรือใครจะประกอบกิจการอะไรก็จะมาหาชายสามเพื่อขอทุกครั้ง ก็สำเร็จทุกครั้ง แม้กระทั่ง
คนในหมู่บ้านก็พากันถูกหวย ส่วนตนก็ถูกหวยติดต่อกันมาเกือบทุกงวด จนมีเงินสร้างบ้าน 
ใหม่

           ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็จะเดินทางมาหาอยู่เป็นประจำ เรียกว่าไม่ขาดสายเลย  
จึงเตรียมซื้อตู้กระจกเพื่อนำมาใส่ตั้งไว้ให้ผู้ที่เชื่อถือหรือต้องการชมจิ้งจกสามหาง แต่ไม่คิด 
ค่าดูแต่อย่างไร หากใครจะไปดูหรือไปไหว้ ก็ไม่ว่ากัน

http://hilight.kapook.com/view/18190
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิชา 
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ 
ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 ข้อสงสัยในกรณีน้ีก็คือ โอกาสท่ีหางจ้ิงจก 
จะหลุดและงอกใหม่มีความเป็นไปได้สูง เพราะการ 
งอกหางใหม่เป็นเรื่องปกติของสัตว์ประเภทจิ้งจกนี้อยู่ 
แล้ว สัตว์เลื้อยคลานพวกนี้ ทั้งจิ้งจก จิ้งเหลน มักมีหางเป็น 
จุดเด่นเพื่อล่อผู้ล่าและเพื่อเอาตัวรอด โดยเมื่อถูกผู้ล่ากัดหาง มันจะสละหางทันที 
แถมหางที่หลุดยังดิ้นได้ด้วย บางทีก็เหมือนตัวหนอน เพื่อล่อใจให้ผู้ล่าไปกินหาง 
ขณะที่ตัวมันวิ่งหนีไปแล้ว 

 ด้วยวิวัฒนาการของมัน สัตว์พวกนี้จะงอกหางใหม่ได้ และหากจับไป 
เอกซเรย์หางดู จะพบว่า ลักษณะหางที่งอกใหม่เหมือนจะใหญ่กว่าเดิม คือลักษณะ 
เป็นป้อมๆ ไม่เหมือนหางปกติ  แต่เป็นเหมือนกระดูกอ่อน ไม่เหมือนพัฒนาการครั้ง 
แรกที่เซลล์ที่ถูกกำหนดให้เจริญไปเป็นหางนี้ จะกลายเป็นส่วนของกระดูกสันหลัง  
ส่วนที่หลุดออกไปเป็นส่วนของกระดูกที่มีลักษณะเป็นท่อน หลังจากนั้น จะมีระบบ
เลือดมารักษาแผลอย่างรวดเร็ว 

 พอเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ส่วนหางที่งอกจะดูเหมือนเป็นกระดูกอ่อน ถ้า 
นำไปเอกซเรย์ดู จะเห็นโครงสร้างกระดูกที่อยู่ภายในชัดเจนขึ้น

 กรณีที่เป็นข่าว สันนิษฐานว่า ส่วนที่งอกอาจผิดปกติ อีกกรณีหนึ่งเป็นไป 
ได้หรือไม่ ที่ตั้งแต่เกิดมา จิ้งจกตัวนี้ก็มีสามหางเลย ถ้าเป็นเช่นนั้น แสดงว่าเซลล์ 
ที่เป็นหางมีการแบ่งเซลล์แยกออกเป็นสามส่วน พัฒนาโครงสร้างกระดูกไปเป็นหาง 
เหมือนกัน ซึ่งถ้าจะให้ชัดเจน ต้องดูภาพเอกซเรย์ว่า ส่วนที่งอกมาใหม่นี้ เป็นส่วน 
ของกระดูกสันหลัง หรือกระดูกอ่อน 
 ถ้าเป็นกระดูกอ่อนภาพเอกซเรย์จะดูเป็นสีจาง แต่ถ้าเป็นกระดูกสันหลัง 
ภาพเอกซเรย์จะดูเป็นสีเข้มกว่า ส่วนการที่งอกเป็นสามหาง อาจเกิดจากเซลล์ตรง 
ต้นตอที่หางหลุด มีการแบ่งเซลล์หลายเซลล์ ซึ่งเกิดผิดปกติ ทำให้เกิดหางมากกว่า 
หนึ่งหาง และถ้าลองสังเกตดู หางด้านข้างอีกสองข้าง ก็เป็นหางที่ไม่สมบูรณ์ เพราะ
เป็นเหมือนแค่ติ่งหางเท่านั้น 
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42  ชาวบ้านแห่ขอหวยจิ้งจก 5 หาง
 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7019 ข่าวสดรายวัน

 
   เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 15 
ก.พ. ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากชาวบ้านใน 
จ.นครศรีธรรมราช ว่ามีผู้พบจิ้งจก 
ประหลาดมีถึง 5 หาง จึงไปพิสูจน์ 
ยังบ้านเลขที่ 18/5 ม.8 ต.ท่าซัก 
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พบจิ้งจก   
ตัวดังกล่าวลักษณะแปลกไปจากจิ้งจก 
ทั่วไป คือ ที่หางยาวประมาณ 4 ซม. 

ตรงกลางของหางมีหางงอกออกมาเพิ่มเป็นหางเล็กๆ อีก 4 หาง หรือ 4 แฉก งอก 
ออกมาจากด้านบน 2 หาง และด้านล่างอีก 2 หาง ทำให้จิ้งจกตัวดังกล่าวมีหางมาก 
ถึง 5 หาง นายปัญญา หมัดนะฮู อายุ 25 ปี น้องชายเจ้าของบ้าน และเป็นผู้พบ 
จิ้งจกประหลาดตัวนี้เผยว่า เมื่อคืนวันที่ 14 ก.พ. ที่ผ่านมา พบจิ้งจกดังกล่าวกำลังไล่ 
จับแมลงกินอยู่ที่ผนังปูนในบ้าน จึงจับขังไว้ เพราะเห็นแปลกดี 

 ด้าน นายประสบ หมัดนะฮู อายุ 39 ปี เจ้าของบ้านกล่าวว่า เดิมเป็นคนกรุงเทพฯ 
มาซื้อที่ดินในบริเวณนี้ทำนากุ้งเมื่อประมาณ 10 ปีก่อน หลังจากปลูกที่อยู่อาศัย คนใน 
บ้านมักจะฝันประหลาด บางคนฝันเห็นคนแก่ และเมื่อก่อนในบริเวณนากุ้ง ปรากฏว่า 
มีการขุดพบของโบราณประเภทถ้วยชามและภาชนะโบราณอื่นๆ เป็นประจำ และตน 
ยังพบตะกรุดโบราณยาวประมาณ 5 นิ้ว ครึ่งดอกฝังอยู่ใต้ดินโคลนข้างบ้าน เป็นตะกรุด 
ทำด้วยแผ่นทองแดงม้วนกลมขนาดดินสอไม้พันทับด้วยเชือกไนลอนขนาดเล็ก จึงพกพา 
ติดตัวไปไหนมาไหนตลอด รู้สึกว่าตนแคล้วคลาดปลอดภัย

 นายประสบกล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ยังขุดพบแกนไม้ตะเคียน 2 ต้น ยาว ต้นละ 
ประมาณ 2 เมตร โดยเก็บไว้ในโรงเครื่องตีน้ำนากุ้ง และเมื่อช่วงเดือน เม.ย. 52 
พบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ทางราชการนำเอาไปตรวจพิสูจน์ นอกจากนี้ในบริเวณข้าง
เคียงยังขุดพบอิฐแดงโบราณที่ขนาดใหญ่กว่าอิฐธรรมดาทั่วไปกระจายอยู่ในพื้นที่จำนวน
มาก เชื่อว่าในบริเวณนี้อาจจะเป็นชุมชนในสมัยโบราณ และตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่ ครอบครัว 
ก็ประกอบอาชีพอย่างราบรื่นและยังมีโชคลาภหลายครั้ง โดยส่วนตัวเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ 
นอกจากจะเป็นท่าเรือ หรือชุมชนโบราณแล้วยังมีสิ่งเร้นลับอยู่ด้วย
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 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากข่าวการพบจิ้งจก 5 หาง เผยแพร่ออกไปทำให้เพื่อน 
บ้านเดินทางมาขอดูจิ้งจกอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะตีเป็นเลขเด็ดต่างๆ นานา ตามความ 
เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบันดาลให้โชคลาภ มีการจุดธูปเทียนกราบไหว้ขอหวยกันเป็น 
จำนวนมาก

(กรอบบ่าย)
หน้า 16
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXhOekUyTURJMU

13PT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1DMHdNaTB4Tmc9PQ==

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิชา 
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 เรื่องนี้ก็ทำนองเดียวกันกับจิ้งจกสามหาง 
ที่สันนิษฐานว่าเกิดจากการที่หางหลุดขาดไป แล้ว 
เกิดการงอกขึ้นมาใหม่ เพราะหากสังเกตหรือถ้ามีการ 
ถ่ายภาพในระยะใกล้ ก็จะเห็นว่าหางที่งอกมาใหม่มีลักษณะบวมหรืออ้วนกว่าปกติ 
ไม่ยาวเรียวเหมือนทีแรก ส่วนการที่มีหลายหาง สันนิษฐานว่า น่าจะเกิดจากเซลล์  
บริเวณหางที่หลุดไปนั้นมีการแบ่งตัวผิดปกติ จนได้เป็นหางหลายหางดังกล่าว แต่  
หางด้านข้างที่เป็นติ่งงอกออกมาก็เป็นหางที่ไม่สมบูรณ์  

 สำหรับเรื่องการขอหวย แทงหวย หรือเรื่องการพนันขันต่อต่างๆ ถือว่า 
เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนไทย สังคมไทยมาช้านาน เพียงแต่ในปัจจุบัน อาจจะมีความ 
รุนแรงมากขึ้น เพราะมีการพนันเอาเงินทอง ทรัพย์สินกันอย่างเข้มข้น จนกลาย 
เป็นเรื่องการพนันที่ทำลายคนและชีวิตครอบครัวได้ เรื่องนี้ต้องระวัง 
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 จิ้งจกลำปางประหลาดมี 2 หัว 6 ขา
 22 สิงหาคม 2553   สนข.ไอเอ็นเอ็น

     ชาวบ้าน จ.ลำปาง แห่ขอหวย 
จิ้งจกประหลาด มี 2 หัว 6 ขา หลัง 
2 ผัวเมีย เจอแล้วเก็บมาเลี้ยง

 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ที่ 
บ้านเลขที่ 294 หมู่ 8 บ้านสบตุ๋ย 
ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 
โดยบ้านดังกล่าวนั้น เป็นบ้านของ 
นายบุญญฤทธิ์ สุนันต๊ะ อายุ 54 ปี 
อดีตผู้ใหญ่บ้านสบตุ๋ย ที่บ้านดังกล่าว 

เป็นบ้านปูนชั้นครึ่ง มีคนและชาวบ้านละแวกใกล้เคียงทยอยเดินทางมาดูลูกจิ้งจกประหลาด 
อย่างไม่ขาดสาย ส่วนจิ้งจกดังกล่าวนั้น อยู่ในถ้วยใบเล็ก ตัวจิ้งจกที่พบเห็นนั้น มีขนาด 
ลำตัวยาว 2-3 เซนติเมตร โดยที่หัวของจิ้งจกมีถึง 2 หัว และมีขารวม 6 ขา โดย มีขาหน้า 
4 ขา และขาหลัง 2 ขา

 ส่วนชาวบ้านบางรายที่มาดูความประหลาดของจิ้งจกนั้น ยังได้จดเลขที่บ้าน 
และนำไปซื้อหวยกันเป็นจำนวนมาก บางรายก็ตีเลขเด็ดจากหัว 2 หัว และขา 6 ขา 
ด้านนายบุญญฤทธิ์ เปิดเผยว่า ช่วงเย็นวานนี้ 21 ส.ค. ตนนอนเล่นอยู่ห้องพักหลังบ้าน
ไม่นานนักเหลือบไปเห็นบนกำแพงแพงบ้าน มีลักษณะคล้ายผิวปูนแตก ตอนแรกไม่ได้ 
สนใจอะไร แต่พอมองอีกทีพบว่า เป็นลูกจิ้งจกที่เดินไปเดินมาบนกำแพง จึงเรียกภรรยา 
มาดูความแปลกประหลาด เพราะตนและภรรยา เกิดมายังไม่เคยพบเคยเห็นจิ้งจกลักษณะ 
แปลกประหลาดแบบนี้ จึงปรึกษากับภรรยา แล้วตัดสินใจจับลูกจิ้งจกตัวดังกล่าวไว้ใน 
ถ้วย แล้วนำผ้าขาวบางมาคลุมปิดไว้ เพราะตนเชื่อว่าจิ้งจกประหลาดตัวนี้จะนำโชคมา 
ให้ตนอย่างแน่นอน

 ส่วนชาวบ้านที่ทราบข่าว ก็เดินทางมาชมต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสาย ทั้งนี้ ตนจะ 
เลี้ยงจิ้งจกตัวนี้ไว้ให้นานที่สุด ส่วนเรื่องการเลี้ยงจิ้งจกนั้น ตนได้ไปหาแมลงหวี่และยุงมา 
ใส่ในถ้วย และนำน้ำมาให้จิ้งจกได้กินอีกด้วย

http://news.sanook.com/960770/จิ้งจกลำปางประหลาดมี2หัว6ขา1/ 
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
    รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิชา 

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 กรณีนี้น่าจะเกิดจากความผิดปกติในช่วง 

พัฒนาการของตัวอ่อน (embryo development) 

โดยเซลล์ที่จะพัฒนาไปเป็นส่วนหัวนั้น มีการพัฒนาที่ผิด 

ปกติ คือโดยปกติการพัฒนาเป็นตัวอ่อนจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนหน้า หรือ 

ส่วนหัว และส่วนท้ายหรือส่วนหาง ซึ่งเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์ในส่วนที่จะ 

พัฒนาไปเป็นหัวเกิดเจริญผิดปกติ ทำให้เกิดการแบ่งเซลล์แล้วได้ออกมาเป็นสองหัว 

 ยกตัวอย่าง ถ้าเราทดลองนำเซลล์ส่วนหัวไปแปะติดที่ส่วนท้าย ผลก็คือ 

เซลล์ส่วนท้ายเจริญไปเป็นส่วนหัวได้ มันก็เลยพัฒนาออกมาเป็นจิ้งจกสองหัวได้ 

เหมือนกัน 

 ทั้งนี้ โดยทั่วไปในส่วนของหัวนี้ จะรวมถึงลำตัวและแขน ขาด้วย กรณีของ

จิ้งจกก็เลยมีพัฒนาการที่ผิดปกติ คือหัวเกินมาหนึ่งหัว และขาอีกสองขา 

 กรณีนี้ไม่ใช่ฝาแฝด โดยเกิดจากไข่หนึ่งใบ และสเปิร์มหนึ่งตัว แต่เกิดจาก 

การพัฒนาที่ผิดปกติดังกล่าว 
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44		 พิลึก!	คนโคราชแห่กราบไหว้จิ้งจก	9	หาง	
 โพสต์ทูเดย์ 06 พฤษภาคม 2554 เวลา 15:31 น. 

   ชาวเมืองย่าโมแห่กราบจิ้งจก 
9 หาง เชื่อเป็นสัตว์นำโชคและ 
ให้โชคลาภ
 ชาวบ้านจำนวนมากต่างนำ   
ดอกไม้ ธูปเทียน และบายศรี มา 
กราบไหว้ ขอโชคลาภจิ้งจก 2 ตัว 
ที่บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ 1 ซ.ยายสี 
ต.หนองกระทุม่ อ.เมอืง นครราชสมีา 
ซึ่งจิ้งจกดังกล่าวมีลักษณะพิเศษ 

คือ จะมีหางที่งอกออกมาจากลำตัว ตัวละ 9 หาง รวม 18 หาง 

 นางลำดวล  ด่านกลาง อายุ 58 ปี เจ้าของบ้านหลังดังกล่าว เล่าว่า ได้นำจิ้งจก 
ทั้ง 2 ตัว ตัวละ 9 หาง ที่แห้งตายพร้อมไข่จิ้งจกที่ยังไม่ฟักจำนวน 2 ฟอง มาวางไว้บนผ้า
แพรสีทองที่มีพานรองไว้ เพื่อให้ชาวบ้านที่ทราบข่าวเข้ามากราบไหว้  พร้อมทั้งขอโชคลาภ 
หลังจากเมื่อคืนวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา นายเสาวนิต ชุ่มชื่น ลูกเขยได้ฝันเห็นคนแก่แต่งตัว 
ชุดโบราณมาบอกว่า มีจิ้งจกวิเศษมาขออาศัยอยู่ในบ้าน 

 นางลำดวลเล่าต่อว่า หลังจากลูกเขยเล่าให้ฟังก็ได้ช่วยกันค้นหา แต่หาไม่เจอ 
จนกระทั่งได้จุดธูปบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้หาจิ้งจกเจอ ขณะนำธูปไปปักในกระถางธูปบน 
หิ้งพระ  จึงพบจิ้งจกดังกล่าวแห้งตายอยู่บนหิ้งพระ 2 ตัว เมื่อนำไฟฉายมาส่องที่จิ้งจก 
พบว่าจิ้งจกที่แห้งตายบนหิ้งพระทั้ง 2 ตัว เป็นจิ้งจกวิเศษ เนื่องจากมีหางที่งอกออกมา 
จากลำตัวมากถึง 9 หาง รวม 18 หาง พร้อมทั้งพบไข่จิ้งจกอีก 2 ฟอง  ที่ยังไม่ฟักตัว 
และเปลือกไข่ที่ฟักตัวแล้วอีก 2 ฟอง จึงนำลงเก็บไว้กราบไหว้บูชา  อีกทั้งเพื่อให้ชาวบ้านที่
ทราบข่าวได้ชมและกราบไหว้

 “ยอมรับว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเจอจิ้งจกที่มี 9 หาง อย่างนี้มาก่อน เชื่อว่า 
จิ้งจกทั้ง 2 ตัว จะต้องนำโชคลาภมาให้ครอบครัวอย่างแน่นอน โดยตั้งใจจะเลี้ยงจิ้งจก     
ทั้ง 2 ตัว นี้เป็นอย่างดี ถึงจิ้งจกทั้ง 2 ตัว จะแห้งตายไปนานแล้ว แต่ยืนยันว่าหากมี            
ประชาชนหรือผู้ที่ต้องการจิ้งจกทั้ง 2 ตัวนี้ไปครอบครอง จะไม่ขายอย่างแน่นอน เพราะ 
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ต้องการจะเก็บรักษาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและประชาชนที่เข้ามากราบไหว้” 
นางลำดวลกล่าว

 ด้าน นายสัตวแพทย์วิชิต กองคำ หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยสวนสัตว์นครราชสีมา 
บอกว่า กรณีที่ชาวบ้านพบจิ้งจก 9 หาง ในพื้นที่บ้านหนองหญ้าขาว ต.หนองกระทุ่ม 
อ.เมือง นครราชสีมา ยอมรับว่าไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งเคยพบแต่จิ้งจกที่มีหางงอกออกมา 
เพียงแค่ 2 หาง 

 อย่างไรก็ตาม การที่จิ้งจกจะมี 9 หาง นั้นสามารถทำด้วยมือมนุษย์ได้ เนื่องจาก 
จิ้งจกเป็นสัตว์ที่สามารถสลัดหางและงอกขึ้นมาใหม่ได้ ในช่วงที่จิ้งจกกำลังจะงอกหางใหม่
นั้น หากมีอะไรมาขัดขวางการงอกใหม่ของหางจะทำให้ตำแหน่งที่ถูกขวางนั้นไม่งอก แต่  
จะไปงอกในบริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวางแทน เช่น หากมีการเย็บตรงกลางของหางที่กำลังงอก
ใหม่ตรงที่เย็บจะไม่มีการงอก

 “แต่จะไปงอกบริเวณด้านข้าง 2 ข้างของรอยเย็บ ทำให้กลายเป็นจิ้งจก 2 หาง 
อีกทั้งอาจจะเกิดจากความผิดปกติของสัตว์ตั้งแต่เริ่มสร้างเซลล์ blastocyst ที่จะทำให้ 
หางมีจำนวนมากขึ้น เช่น ลูกวัวที่มีหู 4 หู หรือ ลูกหมูที่มีหาง 2 หาง” นายสัตวแพทย์วิชิต 
กล่าว
 
http://www.posttoday.com/กทม.-ภูมิภาค/ทั่วไทยทูเดย์/เบิ่งอิสาน/87466/พิลึก-

คนโคราชแห่กราบไหว้จิ้งจก9หาง
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิชา 

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 กรณีนี้ สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดในช่วง   

แบ่งเซลล์มาตั้งแต่เกิดมากกว่าจะเกิดจากหางหลุด 

แล้วงอกหางมาใหม่ภายหลัง เพราะดูแล้วไม่เหมือน 

ส่วนหางงอกมาใหม่ดังกรณีจิ้งจก 3 หาง หรือ 5 หาง ก่อนหน้านี้ ที่ส่วนหาง 

ดูเป็นลักษณะป้อมๆ หรือบวม แต่จิ้งจก 9 หางนี้ เป็นการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์   

ในส่วนหางที่มีการแบ่งตัวและแยกออกเป็นหางหลายกิ่ง จิ้งจกพวกนี้โอกาสหากิน 

ตามธรรมชาติคงยากลำบากหน่อย เพราะต้องคอยหลบซ่อนผู้ล่า 

 น่าเสียดายว่า เราไม่มีการเก็บข้อมูลจิ้งจกประหลาดพวกนี้ไว้ อย่างที่ 

ชาวบ้านพบ หากนำไปถามสัตวแพทย์ แล้วสัตวแพทย์มีการเอกซเรย์เก็บภาพ 

ไว้ก่อน ซึ่งทำให้เห็นโครงสร้างภายในชัดเจนมากขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของ 

การศึกษาต่อไป คือทีแรกอาจยังไม่มีคำอธิบาย แต่เอกซเรย์เก็บไว้ก่อน หรือจะ 

ถ่ายภาพโคลสอัพโดยถ่ายบนโต๊ะกระจกฝ้าที่มีหลอดไฟฟ้าอยู่ด้านล่าง ทำให้เห็น 

เป็นลักษณะภาพโปร่งแสง แล้วอาจนำภาพขึ้นอินเทอร์เน็ตให้สังคมวงกว้างช่วยกัน

หาคำตอบ ก็อาจมีผู้รู้มาช่วยอธิบายก็ได้ 
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45	 ฮือฮาพบจิ้งเหลน	2	หัว	-	แห่ขอหวย
 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6989 ข่าวสดรายวัน

    วันที่ 16 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรับ 
แจ้งว่า มีชาวบ้านโพนแพง ต.ลุมพุก 
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร จับสัตว์ 
ประหลาดอ้างว่าคล้ายพญานาคได้ 
โดยจับขังไว้ใต้ถุนบ้านนางมะลิ 
มนต์ปลัง อายุ 51 ปี เลขที่ 127 
บ้านโพงแพง หมู่ 3 ต.ลุมพุก 
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร จึงรุดไป 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อไปถึง 
พบชาวบ้านทั้งผู้ใหญ่และเด็กกว่า 

ร้อยคนกำลังมุงดูสัตว์ดังกล่าวด้วยความสนใจ โดยสัตว์ตัวนี้ถูกจับขังไว้ในกะละมังใส่น้ำ 
หล่อไว้เล็กน้อย ในกะละมังยังมีเทียนไขสีเหลืองและดอกไม้ใช้บูชาอธิษฐานขอเลขเด็ด 
ตามสูตร ส่วนสัตว์ประหลาดที่ชาวบ้านระบุว่าเป็นลูกพญานาคนั้น เมื่อสังเกตดูแล้วมีลักษณะ 
เหมือนจิ้งเหลนชนิดหนึ่ง พบอาศัยอยู่ตามป่าเขตชุมชนและป่าไม้ใกล้แหล่งน้ำ มีลักษณะ 
ส่วนหัวกับส่วนหางแหลมเรียวคล้ายกัน ขนาดลำตัวยาวประมาณ 3 นิ้ว และกลมคล้าย 
หลอดดูดน้ำ มีหัวทั้ง 2 ด้าน และมีขาด้านละ 2 ข้าง

 นางมะลิผู้พบสัตว์ตัวนี้ เปิดเผยว่า ช่วงออกพรรษา ตนพบรอยคล้ายรอยพญานาค 
ที่รอบๆ ใต้ถุนบ้านติดต่อกัน 3 วัน และห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์ ตนก็มาพบ 
สัตว์ประหลาดตัวนี้ จึงเชื่อว่าสัตว์ที่พบเป็นลูกพญานาค นางมะลิยังระบุด้วยว่าเจ้าสัตว์ 
ประหลาดตัวนี้ ไม่ยอมหนีไปไหน โดยจะคลานไปมาที่ใต้ถุนบ้าน ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 
ที่ผ่านมา ตนพบเจ้าสัตว์ประหลาดตัวน้อยปีนขึ้นไปอยู่ในห้องนอน ตนจึงจับใส่กะละมัง 
นำไปให้พระที่วัดประจำหมู่บ้านและชาวบ้านดู ทำให้ชาวบ้านคอหวยทั้งหลายแห่มาดู 
และตีเป็นเลขเด็ดแทงหวยกัน ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า จากการสอบถามชาวบ้านที่มาดู 
เจ้าจิ้งเหลนสองหัว ทราบว่าชาวบ้านต่างตีเป็นเลขเด็ดดังนี้ 14, 24, 214, 51 และ 127 
ซึ่งจะเป็นเลขที่บ้าน อายุนางมะลิ และวันที่ 14 ซึ่งเป็นวันที่นางมะลิพบจิ้งเหลนปีนขึ้นไป
นอนบนที่นอนของนางมะลิ

45
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 ด้านนายพงศ์ศักดิ์ นาคประดา ผวจ.ยโสธร กล่าวเตือนชาวบ้านอย่าลุ่มหลงสิ่ง
อบายมุข โดยเฉพาะการพนันใบ้หวย ส่วนสัตว์ประหลาดที่ชาวบ้านระบุเป็นลูกพญานาค 
ไม่จริง พญานาคเป็นเพียงตำนานเล่าขาน ส่วนจิ้งเหลนที่พบมีมากและพบบ่อยในเขตป่า 
ชุมชนทุกแห่ง

หน้า 15
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXhPVEUzTURFMU

13PT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1DMHdNUzB4Tnc9PQ==

หมายเหตุ สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มกราคม 2553 
รางวัลที่ 1 คือ          073577
เลขท้าย 3 ตัว คือ      413   459   646   781
เลขท้าย 2 ตัว คือ      67

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิชา 

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 กรณีนี้อาจเป็นพวกแฝดที่มีลำตัวติดกัน 

มากกว่าที่จะเป็นจิ้งเหลนสองตัว คือมาจากไข่สอง 

ใบ เป็นไปได้ว่าเป็นแฝดเหมือน แล้วในช่วงพัฒนาการ 

ตัวอ่อนมีการเชื่อมลำตัวติดกัน เรียกว่าเป็นจิ้งเหลนแฝดที่มีลำตัว 

ติดกัน อาจมีระบบขับถ่ายร่วมกัน แต่ถ้าลองจับไปเอกซเรย์ดูก็จะเห็นโครงสร้าง 

ภายในชัดเจนยิ่งขึ้น 
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	 แห่ดูสัตว์แปลก	คล้าย	“จิ้งเหลน-งู”
 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7016 ข่าวสดรายวัน

 
 ชาวบ้าน อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์    
ตื่นสัตว์ประหลาดรูปร่างเป็นจิ้งเหลนแต่ 
ตัวยาวเหมือนงู พร้อมส่งมอบให้สวน 
สะออน สวนสัตว์เปิดแห่งเดียวของ 
จังหวัดเป็นผู้ดูแล 

 วันก่อน นายกุหลาบ นาแถมนาค 
นำสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งมาโชว์ให้เพื่อน
บ้านดู หลังจับได้ระหว่างออกไปหาของ
ป่าบริเวณทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน และสร้าง 
ความแตกตื่นให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก

 โดยสัตว์ประหลาดที่พบมีรูปร่าง  
หน้าตาเป็นจิ้งเหลนแต่มีลำตัวและหาง 

ยาวเหมือนงู วัดขนาดลำตัวมีความยาวประมาณ 4 นิ้ว ส่วนหางมีความยาวประมาณ 12 นิ้ว 
หรือประมาณ 1 ฟุต มีขา 4 ขา ซึ่งสัตว์ตัวนี้เวลาอยู่นิ่งๆ ไม่เคลื่อนไหวหางจะพันรอบตัว

 นายกุหลาบกล่าวต่อว่า พบสัตว์ตัวนี้อยู่ภายในทุ่งท้ายบ้าน การพบครั้งแรกมี 
ความตื่นตะลึงมาก เพราะจะดูยังไงก็ไม่เหมือนสัตว์ปกติโดยทั่วไป จึงตั้งใจเอาตัวประหลาด 
นี้มาให้เพื่อนบ้านดู และถ้าเป็นสัตว์ที่หายากก็จะนำไปให้ทางสวนสัตว์ได้ดูแลเลี้ยงดูต่อไป 
เพราะตนเองก็ไม่อยากจะเก็บไว้ที่บ้าน เนื่องจากเกรงว่าจะเลี้ยงดูไม่ถูกจะทำให้สัตว์ 
ประหลาดตัวนี้ตายได้

 ทั้งนี้ ชาวบ้านได้นำสัตว์ประหลาดไปให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สำนักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ดูแล้วได้รับคำตอบว่า

 สัตว์ประหลาดตัวนี้ไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีความบกพร่องทางพันธุกรรม แต่เป็นสัตว์ที่ 
หายาก และจะพบตามพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆ เท่านั้น

 นอกจากนี้ นักชีววิทยาชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นที่ 
จ.กาฬสินธุ์ ที่เริ่มจะกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ซึ่งสัตว์ตัวนี้มีชื่อว่า กระห่าง หรือ 

จิ้งเหลนเล็กหางยาว หาพบไม่ได้แล้วในพื้นที่ทั่วไป

46
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 อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านนำสัตว์ประหลาดตัวนี้ไปมอบให้กับสวนสะออน   สวนสัตว์ 
เปิดแห่งเดียวของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ดูแลรักษาต่อไป

 ประชาชนที่อยากดูความแปลกประหลาดสามารถไปดูได้ที่สวนสัตว์สวน 

สะออน ภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวที่เปิดให้เที่ยวชมภายในสวนสัตว์ทุก

วัน

หน้า 26

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHhNekV6TURJMU
13PT0=&sectionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE1DMHdNaTB4TXc9PQ==

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิชา 

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 สัตว์ประเภทนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อด้วย 

กัน ได้แก่ กิ้งก่าน้อยหางยาว จิ้งเหลนน้อยหางยาว 

งูคา หรือ สางห่า (Asian grass lizard; 

six-striped long-tailed lizard, long-tailed grass 

lizard) โดยหางอาจจะยาว 3-5 เท่า มักจะเจอตามทุ่งหญ้าหรือพื้นที่โล่งบริเวณ 

ขอบปา่  ดว้ยลำตวัและหางทีย่าว จงึชว่ยพยงุตวัทำใหม้นัเคลือ่นตวัไดด้ใีนพงหญา้และ 

ขอบป่า ทำให้เคลื่อนที่หาอาหารได้คล่องว่องไว ลักษณะหางยาวเป็นลักษณะ 

ที่มักจะเจอในบรรพบุรุษของจิ้งเหลน ส่วนชื่อเรียก จิ้งเหลนงู คาดว่าเป็นการเรียก 

แบบชาวบ้านเพราะหางมันยาวคล้ายงู และลำตัวมีลักษณะคล้ายจิ้งเหลน 
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	 เซียนไก่ชนตะลึง	หลังพบไก่ประหลาดมีสอง		
 ทวารออกไข่ได้
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 30 มิถุนายน 2552 14:20 น.

  ฉะเชิงเทรา-เซียนเพาะพันธุ์ 
ไก่ชนขาย ต้องตกตะลึง หลังนำ 
แม่พันธุ์ไก่สาวสายพันธุ์ดีมาเตรียม 
เพาะฟักลูกไก่ขาย แต่หลังเปิดท้าย 
ดูทวารถึงผงะหลังพบแม่ไก่มีรูทวาร 
คู่ มากกว่าไก่ทั่วไปถึงสองรู แต่เมื่อ 
ทดลองให้ผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์ไก่ 
ตัวผู้แล้วกลับมีไข่ออกมาได้เป็น 
ปกติ ขณะที่ชาวบ้านทราบข่าว 
เตรียมแห่พากันพิสูจน์ขอเลขเด็ด

 ที่บ้านของนายจำปา บุญชู อายุ 57 ปี เจ้าของเล้าเพาะพันธุ์ไก่ชนขาย ตั้ง 
อยู่เลขที่ 330 ม.18 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีชาวบ้านให้ความ 
สนใจแห่ทยอยพากันมาขอดูแม่พันธุ์ไก่ชนสาว ซึ่งมีลักษณะประหลาดผิดแปลกไปจาก 
บรรดาไก่ทุกสายพันธุ์โดยทั่วไป เนื่องจากเป็นไก่ที่มีรูทวารคู่มากถึง 2 รู โดยเจ้าของระบุ 
เกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเห็นมาก่อน คาดว่าน่าจะมีเพียงตัวเดียวในโลก จึงตั้งชื่อให้ว่า “นาง 
แปลก” แต่มีรูปร่างลักษณะเป็นปกติ น้ำหนักตัว 2 กก. 1 ขีด สีขนออกเทา ใบหน้าสีแดง 
และหน้าแข้งดำ ปากดำ สามารถผสมพันธุ์ฟักออกไข่มาให้เจ้าของได้

 นายจำปา เจ้าของไก่ชนตัวดังกล่าวเล่าว่า ไก่ชนตัวนี้เป็นไก่ที่เพาะเลี้ยงอยู่ภายใน 
ฟาร์ม ซึ่งตนเป็นคนเพาะเลี้ยงขึ้นมาเองตั้งแต่เกิด โดยมีพี่น้องร่วมในคอกเดียวกันจำนวน 
7 ตัว ตัวผู้ 3 ตัว ตัวเมีย 4 ตัว แต่ได้ขายออกไปจนหมดแล้ว เพราะเป็นไก่เก่ง จำนวน 
6 ตัว เนื่องจากเป็นไก่สายพันธุ์ผสมพันธุ์ดีที่ผสมออกมาจากสายพันธุ์ไก่ชนขึ้นชื่อรวมสาม 
สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ประดู่หลังดำ ไก่ชนที่เก่งกาจของไทย ผสมกับสายพันธุ์ไซง่อนของ 
เวียดนาม และสายพันธุ์ของพม่า เมื่อผสมออกมาแล้ว ได้เป็นสายพันธุ์ที่ปล้ำตีเก่ง จึงได้ 
เก็บเอาไว้ทำแม่พันธุ์เพื่อเพาะเลี้ยงขายในรุ่นต่อไป

 เมื่อประมาณเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ได้นำพ่อพันธุ์ไก่ชนเก่งปล้ำชนชนะเลิศ 
ในย่านนี้ เตรียมเข้ามาทำการผสม และได้เปิดขนหางไก่ออกดู ต้องถึงกับตกตะลึง  
ประหลาดใจอย่างมากเมื่อพบว่าแม่พันธุ์ไก่ชนสาวของตน มีรูทวารมากถึง 2 รู เรียงอยู่ 
คู่กันในแนวนอน และทั้งสองรูมีลักษณะขนาดเท่ากัน เหมือนกันทุกประการ จึงไม่รู้ว่า 
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จะผสมพันธุ์ให้ทางรูทวารด้านไหน และไม่แน่ใจว่าจะสามารถผสมพันธุ์ออกไข่มาให้ได้หรือ 

ไม่ แต่ก็ยังเสียดายสายพันธุ์ไก่ เนื่องจากได้ขายพี่น้องร่วมคอกเดียวกันไปหมดแล้ว จึง 
ได้ทำการผสมพันธุ์ให้ทั้งสองรู

        หลังจากนั้น แม่ไก่ชนสาวตัวนี้ก็ได้ออกไข่มาให้ได้ เท่าที่สังเกตเห็นไข่จะออกมา 
ทางรูทวารด้านซ้าย แต่ถ่ายของเสียได้ทั้งสองข้าง จนถึงขณะนี้มีไข่ออกมาแล้วรวม 11 ฟอง

 สำหรับไก่ตัวดังกล่าวนี้ ถือเป็นไก่ที่นำโชคลาภมาให้ โดยเมื่อตนจะออกจาก 
บ้านเพื่อนำไก่ไปปล้ำตี ได้ใช้มือลูบหลัง และบอกกล่าว ก็จะได้โชคลาภปล้ำไก่ได้ชัยชนะ 
กลับมาทุกครั้ง จึงได้คิดที่จะเลี้ยงไว้ต่อไป และจะไม่ขายต่อให้ใครหากยังมีกินมีใช้ เพราะ  
เชื่อว่าเป็นไก่ที่มีบุญโดยฟักออกมาเป็นตัวเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ปีที่แล้ว รวมอายุได้กว่า 6 เดือน 
เศษ หลังจากฟักออกมาได้ ในวันที่ 6 ธ.ค. 51 บุตรชายซึ่งทำงานอยู่ต่างจังหวัดไม่เคยกลับ
มา บ้านได้เริ่มโอนเงินมาให้ใช้
        ขณะเดียวกัน หลังชาวบ้านทราบข่าวว่าที่เล้าไก่แห่งนี้มีไก่ชนลักษณะประหลาด 
จึงได้แห่พากันทยอยเข้ามาดูตลอดทั้งวัน โดยบ้างก็มามองหาตัวเลข เพื่อตีเป็นเลขเด็ด บ้าง
ก็ต้องการมาดูแค่ความแปลกประหลาด แต่คนส่วนใหญ่ที่มา ก็จ้องที่จะมาขอหวยมากกว่า 
ซึ่งเจ้าของไม่อนุญาตให้ใช้แป้งทา หรือถูไถลูบคลำ แต่ให้สัมผัสตัวได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

        สำหรับเลขเด็ดที่คอหวยส่วนใหญ่ตีความได้ และว่ากันไปตามความคิด คือ 952 
หรือ 92, 95, 11, 19, 12, 52, 51

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9520000073631

หมายเหตุ สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 
รางวัลที่ 1 คือ          207542
เลขท้าย 3 ตัว คือ      107    233    385    799
เลขท้าย 2 ตัว คือ      66

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิชา 

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ 

ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 กรณีน้ีก็เป็นเร่ืองของการพัฒนาการตัวอ่อน 

คือในช่วงของสเต็มเซลล์ที่เซลล์จะพัฒนาไปเป็นอวัยวะ 

ต่างๆ เกิดผิดปกติโดยพัฒนาไปเป็นสองช่องทวาร
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	 ลูกแมวประหลาด	มีตาเดียว	-	จมูกงวงช้าง
 ไทยรัฐออนไลน์  15 กรกฎาคม 2552, 17:35 น.

      ตายมา 2 วัน แต่ไม่เน่า ชาวบ้าน 
แห่ขอเลขเด็ด เจ้าของเผยเป็นแมว 
ให้โชคและทำให้พบแต่สิ่งดีๆ ด้าน 
สัตวแพทย์ ระบุเป็นความผิดปกติ
ของสัตวอาจเกิดจากการแบ่งเซลล์ 
หรือแม่แมวได้รับยาขณะท้อง...

 เมื่อเวลา 14.20 น. วันนี้ (15 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า ที่บ้านเลขที่ 18/1 ม.5 
ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา มีลูกแมวประหลาดและชาวบ้านแตกตื่นเข้าไป
ขอหวยตลอดทั้งวัน จึงเดินทางไปตรวจสอบเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวพบ นายวิเชียร สังข์ฉาย 
อายุ 60 ปี และนางน้ำฝน สังข์ฉาย อายุ 52 ปี สองสามีภรรยาและชาวบ้านจำนวนมาก   
กำลังจุดธูปไหว้ลูกแมวและขอหวยตามความเชื่อ

 นายวิเชียร สังข์ฉาย กล่าวว่า ที่บ้านเลี้ยงหมาและแมวหลายตัว โดยแม่แมว 
ตัวหนึ่งชื่อเป๊ปซี่ อายุ 2 ปี ได้ออกลูกเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา จำนวน 3 ตัว โดย 
2 ตัวแรกปกติ ส่วนตัวสุดท้ายมีรูปร่างประหลาดเป็นเพศผู้สีขาวนวลทั้งตัวยาวประมาณ  
5 นิ้ว หนักประมาณ 100 กรัม มีดวงตา 1 ดวง อยู่ตรงกลางใบหน้า จมูกยื่นออกมา 
ลักษณะคล้ายงวงช้างและม้วนเป็นวงเข้าด้านใน ซึ่งคลอดออกมาได้เพียง 1-2 นาทีก็ตาย  
อย่างไรตามจากความเชื่อของชาวบ้านและตนเองว่าแมวดังกล่าวจะให้โชคลาภถือเป็นแมว
นำโชค เพราะไม่เคยเห็นกันมาก่อน ทั้งนี้ แมวดังกล่าวตายมา 2 วันแล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่เน่า 
ไม่มีกลิ่น เนื้อตัวของแมวยังนิ่ม เหมือนแมวมีชีวิตอยู่ ซึ่งตนได้นำแป้งโรยใส่พานเอาไว้บูชา 
เท่านั้น
 ด้านนางน้ำฝนกล่าวว่า ตนและชาวบ้านใกล้เคียงต่างมีความเชื่อว่า ลูกแมวนี้ 
เกิดมาให้โชคและพบแต่สิ่งดีๆ ส่วนใหญ่มีชาวบ้านมาดูและจุดธูปขอหวย โดยมีเลขใบ้คือ 
13 21 091 และ 309

 ส่วนสัตวแพทย์ บัญชา เอี่ยมเส็ง แพทย์รักษาสัตว์ประจำ รพ.สัตว์กรุงศรี 
จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ลูกแมวที่พบก็คือความผิดปกติอย่างหนึ่งของสัตว์ โดยช่วงที่ 
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อยู่ในท้องของแม่แมวก่อนคลอด อาจมีปัจจัยเสี่ยงขณะตั้งท้องทำให้เกิดความพิการ เช่น 
ความผิดปกติของการแบ่งเซลล์ หรือได้รับยาต่างๆ ก็สามารถส่งผลกระทบต่อลูกแมวใน 
ท้องได้ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องประหลาด แต่โอกาสที่จะเกิดก็ไม่มากนักเช่นกัน สำหรับ 
ลูกแมวตัวอื่นที่ปกตินั้น สามารถอธิบายได้ว่า แมวตั้งท้องลูกหลายตัวเกิดจากไข่ผสมกับ 
น้ำเชื้อของแต่ละใบ โดยไข่ที่ปฏิสนธิกับน้ำเชื้อ 1 ใบ ก็ได้ลูกแมว 1 ตัว ดังนั้นไม่จำเป็น 
ว่าตัวอื่นต้องพิการไปด้วย เพราะเกิดจากไข่คนละใบ

 แพทย์รักษาสัตว์ประจำ รพ.สัตว์กรุงศรี กล่าวต่อว่า เรื่องลูกแมวที่ไม่เน่านั้น 
ตนไม่สามารถอธิบายได้ แต่อาจจะเป็นอย่างที่ชาวบ้านเข้าใจก็ได้ เพราะตามหลักแพทย์         
แมวแรกเกิดที่เสียชีวิตต้องเน่าภายใน 12 ชั่วโมง แต่นี่ผ่านมา 2 วันแล้วไม่เน่าจึงยาก 
จะอธิบาย

http://www.thairath.co.th/content/region/19739

หมายเหตุ สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2552

รางวัลที่ 1 คือ          000816

เลขท้าย 3 ตัว คือ      005   177   356   836

เลขท้าย 2 ตัว คือ      94
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 ชาวบ้านแห่ขอหวยลูกแมวตาเดียว      
 วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6912 ข่าวสดรายวนั

 เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 31 ต.ค. ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดสวน ม.3 
ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ภายหลังรับแจ้งว่า มีชาวบ้านจำนวนมากแห่มาขอเลขเด็ด 
จากซากลูกแมวตาเดียวที่เก็บรักษาอยู่ภายในวัด เมื่อไปถึงพบชาวบ้านกว่า 100 คน กำลัง 
มุงดูตู้กระจกที่มีผ้ายันต์รองตัวของลูกแมวเอาไว้ ซึ่งลูกแมวดังกล่าวตายตั้งแต่แรกเกิดเป็น 
ซากลูกแมวเพศผู้ ลายพรางน้ำตาล-ดำ ลำตัวยาวประมาณ 6 นิ้ว น้ำหนักประมาณ 400 
กรัม ใบหน้าแปลกกว่าแมวตัวอื่นเพราะมีดวงตาเพียง 1 ดวง อยู่บริเวณกลางหน้าผาก  
ส่วนจมูกมีลักษณะยื่นออกมาคล้ายงวงช้าง นายก้าน แซ่เล้า อายุ 41 ปี กรรมการวัดสวน 
ทราบว่า ลูกแมวตัวนี้เกิดเมื่อวันที่ 13 ต.ค. ที่ผ่านมา ออกมาได้เพียง 2 นาทีก็ตาย  
ส่วนแม่แมวหลังออกลูกเสร็จก็หนีไป แต่มีชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดสังเกตเห็นว่าลูกแมวมี 
ลักษณะที่แปลกประหลาดกว่าลูกแมวตัวอื่น จึงนำไปถวายให้พระปลัดชาคร ชาคโร 
เจ้าอาวาส ท่านเห็นแปลกประหลาดจึงนำร่างลูกแมวไปอาบน้ำยากันเน่า โรยแป้งแล้วนำ 
ไปใส่ไว้ในตู้กระจกที่มีผ้ายันต์ปลุกเสกปูรอง ซึ่งงวดวันที่ 16 ต.ค. มีคนถูกรางวัลเลขท้าย 
2 ตัว หลายรายและนำเงินมาถวายทำบุญที่วัดเป็นจำนวนมาก และยิ่งช่วงใกล้วันหวย 
ออก ทำให้บรรยากาศที่วัดสวนคึกคักจนที่จอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ภายในไม่  
เพียงพอ เนื่องจากมีชาวบ้านในพื้นที่อ.ห้วยยอดและต่างอำเภอแห่กันมาขอเลขเด็ดกัน 
มากกว่าวันปกติหลายเท่าตัว

หน้า 16
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01EVXhNekF4TVRFMU1
nPT0=&sectionid=TURNek5RPT0=&day=TWpBd09TMHhNUzB3TVE9PQ==

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 จากข่าวที่ 48-49 รศ.ดร.สมโภชน์    

ศรีโกสามาตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 กรณีนี้เหมือนเป็นการแบ่งเซลล์ไม่สมดุล

ระหว่างตาข้างซ้ายและขวา คือเหมือนมีการพัฒนาตา 

ฝั่งเดียวขณะที่ตาอีกข้างหนึ่งไม่พัฒนา เรื่องแบบนี้สัตวแพทย์จะเข้าใจดีเพราะเกี่ยว 
กับเรื่องพัฒนาการของตัวอ่อนและการตั้งครรภ์ จมูกที่ผิดปกติก็เกิดขึ้นในช่วง 
การพัฒนาเช่นกัน 
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	 ลูกหมามีงวง	ยาวคล้ายช้าง
 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7086 ข่าวสดรายวัน
 คอลัมน์ เป็นไปได้

 นายสุทธิพันธ์ สุวรรณ 
บัณฑิต สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 
ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
แจ้งมาวันก่อนว่า เกิดเหตุการณ์ 
ประหลาดที่บ้านของตัวเอง เป็น 
บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะพลา 
ในสวนผลไม้ขนาดใหญ่หลายสิบไร่ 
พบ นางจิตรา สุวรรณบัณฑิต 
อายุ 46 ปี เจ้าของบ้านกำลัง 

ยืนอุ้มลูกสุนัขอายุ 2 วัน เพิ่งตาย โดยลูกสุนัขอยู่ในผ้าห่อสีขาว มีชาวบ้านหลายสิบคน 
กำลังมุงดู
 เมื่อเปิดผ้าออกก็ต้องตกตะลึง พบว่าลูกสุนัขตัวดังกล่าวมีลักษณะแปลกไปจาก 
ลูกสุนัขตัวอื่นๆ คือที่จมูกมีงวงยื่นออกมายาวประมาณ 3 ซม. และเป็นปล้องๆ คล้าย 
งวงช้าง
 นางจิตรา บอกว่า ก่อนนี้ได้ยินเสียง “นังหมี” สุนัขเพศเมียที่กำลังท้องแก่         
ส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด ตามไปดูพบว่า นังหมีกำลังออกลูกภายในโพรง 
ไม้ไผ่ขนาดใหญ่ ลูกหมาออกมา 6 ตัว มีตัวหนึ่งกำลังดิ้นพยายามจะกินนมแม่ แต่เหมือน 
ไม่มีปาก จึงไปอุ้มขึ้นมาดู จึงพบกับความแปลกประหลาด เมื่อลูกสุนัขตัวนั้นมีจมูกยื่นยาว
ออกมาคล้ายช้าง อีกทั้งงวงดังกล่าวยังกระดิกได้ พยายามให้มันกินนมแม่แต่ไม่สามารถกิน
ได้ จากนั้นอีก 1 ชม. มันก็ตาย
 หมอดูทางไสยศาสตร์บอกว่า เป็นรุกขเทวดามาเกิด แต่อาจจะผิดพลาดจึงมาลง
ที่ท้องแม่สุนัข จึงนำลูกสุนัขที่คล้ายกับช้าง มาเก็บไว้ภายในบ้านโดยห่อผ้าขาว เมื่อชาวบ้าน 
ทราบข่าวพากันมาขอหวยกันหลายสิบราย งานนี้ก็เหมือนเดิม  แล้วแต่ดวง

หน้า 26
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHhNVEkwTURRMU
13PT0=&sectionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE1DMHdOQzB5TkE9PQ==
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิชา 

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ 

ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 นี่ก็เป็นความผิดปกติเรื่องการพัฒนาเช่นกัน 

คือสัตว์พวกนี้ ถ้าพูดให้แคบหน่อยก็อย่างกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูก 

ด้วยนม ไม่ว่าจะเป็น หมา แมว หมู ช้าง หรือคน ในช่วงเริ่มต้นของตัวอ่อนก็มี 

ลักษณะเหมือนกันหมด ยังแยกไม่ออก จนเมื่อเลยช่วงนื้ไปแล้ว จึงจะพัฒนาไปตาม 

เส้นทางของตัวเอง เช่น หมูก็จะมีจมูกใหญ่ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของตัวเองหมาก็จะ 

มีปากยื่นยาวออกมา ช้างก็จะมีงวง คนก็จะมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง เช่นนี้ 

เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าก็แตกต่างกันไปตามสายวิวัฒนาการของ 

สัตว์ชนิดนั้นๆ 

 กรณีของลูกหมามีงวงตามที่เป็นข่าวนี้ เป็นความผิดปกติซึ่งก็อาจเกิดขึ้น

ในช่วงพัฒนาช่วงหลังนี่เอง โดยแสดงออกมาให้เราเห็นในรูปแบบของความพิการ 

ความผิดปกติ สัตว์พวกนี้โดยมากมักอยู่ไม่รอด คือพอคลอดออกมาได้ไม่นานก็ตาย
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 ชาวลำปางตื่นวัวประหลาด	มี	2	หัว	8	ขา
 คมชัดลึก 24 ม.ค. 2553

  ชาวลำปางตื่นวัวประหลาด มี    
2 หัว 8 ขา แต่พอคลอดออกมาก็ตาย 
ทันที เผยไม่เคยเห็นมาก่อน ต่างพากัน 
แห่ดู ความแปลก และตีเป็นเลขเด็ด

 ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากชาวบ้าน 
บ้านสวนป่าแม่จาง  ตำบลสบป้าด   
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ว่าพบ 
ลูกวัวประหลาด ที่บ้านเลขที่ 69/1 
ม.3 บ้านสวนป่าแม่จาง ตำบลสบป้าด 
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หลัง  
จากนั้นจึงเดินทางไปพิสูจน์ที่บ้านหลัง 

ดังกล่าว เมื่อไปถึงทราบว่าเป็นบ้านของนายจำนงค์ วันหลอ พอทราบว่าเป็นผู้สื่อข่าว 
นายจำนงค์ จึงออกมาพูดคุยและบอกว่ามีลูกวัวประหลาดตามคำเล่าลือของชาวบ้านจริง 
จากนั้นจึงพาผู้สื่อข่าวไปดูวัว ซึ่งนายจำนงค์ได้นำวัวเพศผู้ซึ่งเสียชีวิตแล้ววางไว้บนถุงปุ๋ย 
ซึ่งพอผู้สื่อข่าวเห็นต่างพากันตกตะลึง เมื่อพบวัวตัวผู้สีขาว มีหัว 2 หัว มีขา 8 ขา มี 
เพียงลำตัวเดียว

 นายจำนงค์เล่าว่า เมื่อกลางดึกวันที่ 24 ม.ค. 2553 ที่ผ่านมา แม่วัวตัวหนึ่ง 
ที่ตนเลี้ยงไว้ซึ่งตั้งท้อง 6 เดือน ได้ร้องโอดโอย ตนจึงออกมาดู ปรากฏว่ามีน้ำคร่ำไหล 
ที่ช่องคลอด จึงเตรียมตัวกันเฝ้าและคิดว่าแม่วัวต้องตกลูกแน่นอน จึงตัดสินใจไปตาม
สัตวแพทย์ประจำหมู่บ้านมาช่วยทำคลอด จากนั้นวัวก็เบ่งท้อง แต่ก่อนที่คลอดออกมา 
เมื่อหัวลูกวัวโผล่ออกมา ตนกับสัตวแพทย์ประจำหมู่บ้านก็ตกใจ เมื่อพบว่าวัวมีสองหัว 
และคิดว่าวัวน่าจะเป็นฝาแฝด แต่เมื่อล้วงมือเข้าไปเพื่อคลำ ก็พบว่ามีเพียงตัวเดียว จึง 
พยายามช่วยดึงออกมา พอออกมา นอกจากมีหัว 2 หัวและลำตัวเพียงตัวเดียวแล้ว ยัง 
มีขาถึง 8 ขาอีก แต่ลูกวัวดังกล่าวก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา

 นายจำนงค์กล่าวอีกว่า ตนก็ไม่เคยเห็นวัวเช่นนี้มาก่อน ส่วนทางด้านแม่วัว 
มีอาการที่ดุมาก มักจะกระโดดพุ่งเข้าใส่คนทุกคนที่เข้าใกล้ยกเว้นตนเท่านั้น พอชาวบ้าน 
ทราบข่าว ก็พากันแห่มาดูจำนวนมาก และบางคนพยายามตีเป็นเลขเพื่อที่จะซื้อหวยใน 
งวดหน้านี้ต่อไป
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http://www.komchadluek.net/detail/20100124/45770/%E0%B8%8A%E0%B8%B2
%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E
0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%
B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8
%B2%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B52%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%
A78%E0%B8%82%E0%B8%B2.html#.UanAOUA3AZU

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิชา 

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 กรณีนี้ น่าจะเป็นเรื่องของวัวแฝด  (เพราะ 

มี 8 ขา) ที่เกิดผิดปกติ ทำให้ลำตัวไม่แยกออกจากกัน 

ซึ่งก็เป็นเรื่องของความพิการอย่างหนึ่ง น่าสังเกตว่าก็อยู่ 

ไม่รอดเช่นกัน
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ฃ	 ชาวโคราชตื่นแห่ขอหวยเด็ดซากลูกวัวประหลาด 
 5 ขา
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 8 มีนาคม 2553 16:25 น.

     ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – ชาวโคราช 
ตื่นแห่ขอหวยเลขเด็ดจากซากลูกวัว 
แปลกประหลาด มี 5 ขา เสียชีวิต 
หลังเกิดได้ 30 นาที เผยเจ้าของ 
นำซากลูกวัวประหลาดมาวางไว้บน 
แคร่ พร้อมตั้งชื่อ “เจ้าร่ำรวย” 
ชาวบ้านพากันนำพวงมาลัย ธูป 
เทียนมากราบไหว้ขอโชคลาภตาม 
ความเชื่อ
 

 วันนี้ (8 มี.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านหนองตาคง 
หมู่ที่ 8 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ว่า ได้มีวัวตกลูกรูปร่างประหลาดมี 
5 ขา จึงเดินทางไปตรวจสอบ ที่บ้านเลขที่ 56 บ้านหนองตาคง หมู่ 8 ต.หนองบัวศาลา 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นบ้านของ นายเสริม เสือทะเล อายุ 65 ปี พบว่า 
ที่คอกวัวบริวณหลังบ้านดังกล่าว ได้มีประชาชนจำนวนมากพากันมามุงดูซากลูกวัวเพศ 
ผู้สีขาวทั้งตัวที่เสียชีวิตหลังกำเนิดได้เพียง 30 นาที โดยลูกวัวมีร่างกายผิดปกติไปจาก 
ลูกวัวตัวอื่นทั่วไป คือ มีขาจำนวน 5 ขา ซึ่งขาที่ 5 ได้งอกออกมาจากบริเวณใต้ลำคอด้าน 
ขวาอยู่เหนือขาขวาหน้าของลูกวัวขึ้นไปเล็กน้อย

 ทั้งนี้ นายเสริม เสือทะเล อายุ 65 ปี เจ้าของแม่วัว ได้นำซากลูกวัว 
ดังกล่าวมาวางไว้บนแคร่ไม้ไผ่ ปูด้วยผ้าขาว พร้อมกับนำร่มขนาดใหญ่มาบังแดดให้กับ 
ลูกวัวที่นอนเสียชีวิตอยู่ และมีกลุ่มประชาชนชาวบ้านใกล้เคียงทราบข่าวลูกวัวประหลาด 
5 ขา ได้พากันนำพวงมาลัย ธูปเทียนมากราบไหว้ขอโชคลาภและขอหวยเลขเด็ดกัน ตาม 
ความเชื่อ
 นายเสริม เสือทะเล อายุ 65 ปี เจ้าของวัวที่ตกลูกเป็นวัวประหลาด 5 ขา 
เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (7 มี.ค.) เจ้ากำไรวัวเพศเมียอายุ 5 ปี ที่ตั้งท้องและผูก 
ไว้อยู่ในคอกหลังได้ส่งเสียงร้อง ก่อนตกลูกออกมาเป็นลูกวัวเพศผู้ ขนสีขาวโพนทั้งตัว 
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สวยงามมาก เมื่อสังเกตดู พบว่าลูกวัวตัวดังกล่าวมีความผิดปกติ คือ มีขางอกเพิ่มขึ้นมาอีก 
1 ขา บริเวณใต้ลำคอฝั่งขวา และไม่พยายามลุกขึ้นยืนเหมือนกับลูกวัวตัวอื่นๆ เพียงแต่ขยับ 
ร่างกายเล็กน้อยและหายใจแผ่วเบาอยู่ประมาณ 30 นาที ก่อนที่จะแน่นิ่งและสิ้นใจเสีย 
ชีวิตในที่สุด
 ถึงแม้ตนพยายามช่วยชีวิตทุกวิถีทาง แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตมันเอาไว้ได้ สร้าง 
ความเสียใจให้กับตนและครอบครัวมากจึงได้ตั้งชื่อให้มันว่า “เจ้าร่ำรวย” หวังว่าจะให้ 
โชคลาภและสิริมงคลแก่ครอบครัวของตนเหมือนกับชื่อที่ตั้งให้มัน และนำซากลูกวัว        
ประหลาดมานอนไว้บนแคร่ข้างคอกวัวที่มันเกิด ซึ่งที่เป็นน่าสังเกตแม้ว่ามันเสียชีวิตไป   
แล้ว แต่ดวงตาของเจ้าร่ำรวยยังลืมตาค้างอยู่ และจ้องมองทุกคนที่ไปยืนดู 

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000032628

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิชา 

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 กรณีนี้ น่าจะเกิดตั้งแต่ในช่วงของเซลล์ 

ต้นกำเนิด ซึ่งต่อมาจะพัฒนาไปเป็น แขน ขา และ 

อวัยวะต่างๆ ช่วงพัฒนาการนี้อาจเกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติ 

ทำให้ส่วนที่จะพัฒนาไปเป็นขาเกิดไม่สมบูรณ์ทำให้มีความผิดปกติเกิดขึ้น
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	 ชาวธาตุพนมตื่น!	ลูกวัวประหลาดมี	2	หัว	 	
 ลำตัวเดียวกัน เจ้าของเตรียมดองบูชา
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์  6 มกราคม 2554 11:35 น.

     นครพนม - ชาวบ้านธาตุพนมตื่น! 
แม่วัวตกลูกออกมา 2 หัวในตัวเดียวกัน 
แต่เชื่อเป็นสิริมงคล แห่ขอโชคลาภ 
ส่วนเจ้าของเตรียมหาตู้แก้วมาดอง 
เก็บไว้เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว และ 
ให้คนไม่เคยเห็นมาดู

 หลังจากได้มีชาวบ้านร่ำลือว่า 
แม่วัวของ นางพิศมัย หมแพง อายุ 23 ปี 
อยู่บ้านเลขที่ 143 หมู่ 7 บ้านโพนแพง 

ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ตกลูกออกมามีลักษณะประหลาดผิดธรรมชาติมี        
2 หัวในลำตัวเดียวกัน ทำให้ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างพากันแห่ไปกราบไหว้บูชาขอโชคลาภ 
ผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง

        พบว่าบริเวณบ้านดังกล่าวมีชาวบ้านจำนวนมากกำลังมุงดูลูกวัวพันธุ์พื้นบ้าน
แรกเกิดที่ตายแล้ว มีลักษณะขนสีแดงน้ำตาล สภาพลำตัวสมบูรณ์ ความยาวประมาณ 
50 เซนติเมตร สูงประมาณ 40 เซนติเมตร แต่มีลักษณะประหลาดคือมีสองหัว ในลำตัว 
เดียวกัน

        โดยชาวบ้านที่พากันมามุงดูต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานา แต่ส่วนใหญ่ 
ตามความเชื่อของชาวอีสานเชื่อว่าเป็นโชคลาภ โดยเจ้าของจะได้นำตู้แก้วมาดองไว้ให้คน 
กราบไหว้บูชา พร้อมจัดเครื่องสักการบูชากราบไหว้ตามความเชื่อ

        จากการสอบถาม นางพิศมัย หมแพง อายุ 23 ปี เจ้าของวัวเล่าว่า สำหรับ 
แม่วัวตัวนี้ชื่อทองคำ อายุประมาณ 4 ปี เป็นวัวพันธุ์ไทยพื้นบ้านสีขาว ตกลูกมาครั้งนี้ 
เป็นครั้งที่ 2 ตัวเมียทั้งหมด แต่มาครั้งนี้กลับตกลูกออกมามีลักษณะแปลกผิดธรรมชาติ 
คือ มี 2 หัวในลำตัวเดียวกัน ซึ่งหลังจากตกลูกออกมาก็มีชีวิตอยู่ประมาณ 20 นาที 
จากนั้นก็หยุดหายใจ พอชาวบ้านทราบข่าวก็แตกตื่นแห่กันมาดู พร้อมนำเครื่องสักการะ 
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ธูปเทียนมากราบไหว้ เพราะเชื่อว่าสัตว์ที่ตกลูกออกมาแปลกถือเป็นสิริมงคล ให้โชคลาภ 
ตามความเชื่อ

      ส่วนลูกวัวตัวดังกล่าวก็จะนำตู้แก้วมาดองรักษาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว 
และให้คนที่ไม่เคยเห็นมาดู

        นายพงษ์ศักดิ์ พนาจันทร์ อายุ 48 ปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง 
กล่าวว่า หลังจากทราบข่าวก็ได้เดินทางมาดู พบวัวดังกล่าวมีลักษณะแปลกผิดธรรมชาติ 2 
หัว ในลำตัวเดียวกัน ทำให้ชาวบ้านที่มีความเชื่อเรื่องโชคลาภแห่มากราบไหว้ขอโชคลาภ 
ซึ่งก็ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องแปลกไม่เคยพบเห็นมาก่อน

        ส่วนสาเหตุอาจมาจากความผิดปกติทางธรรมชาติ และกรณีที่ชาวบ้านแห่มา   
ขอหวยนั้นก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถห้ามได้ สำหรับตนก็ถือว่าเป็นเรื่องดี 
ของคนในหมู่บ้านตามความเชื่อ

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9540000001036

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิชา 

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 กรณีนี้ อาจเป็นเรื่องของลูกวัวแฝด ที่มา 

จากไข่สองใบอยู่ติดเชื่อมโยงกันแล้วเกิดผิดปกติ โดยมี 

การแบ่งแยกเฉพาะส่วนหัวเท่านั้น ทำให้ลูกวัวออกมามี 

ลำตัวเดียวกัน แต่มีสองหัว
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54	 ชาวบ้านตื่นซากลูกหมูลักษณะคล้ายพระพิฆเนศ
 โดย ไทยรัฐออนไลน์  28 พฤษภาคม 2552

          แห่กราบไหว้ขอหวย เผยหน้าผาก 
มีเนื้องอกคล้ายงวงช้าง เจ้าของคาด 
มี 1 ในแสน ระบุมีคนขอซื้อให้ราคา   
1 หมื่นก็ไม่ขายขอเก็บไว้บูชา....

  เมื่อเวลา 12.30 น. วันนี้ (28 
พ.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้าน 
ว่า ที่บ้านเลขที่ 140/15 ม.6 
ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มีลูกหมู 
แรกเกิดมีลักษณะพิเศษ คือ มีงวงหรือ 
เนื้องอกยื่นออกมาจากบริเวณ หน้าผาก 

คล้ายงวงช้าง แต่มีรูจมูก 2 ข้าง ที่ปลายงวง ลักษณะแปลกกว่าลูกหมูทั่วๆ ไป เนื่องจาก 
บริเวณหน้าผากมีเนื้องอกยื่นออกมาคล้ายงวงช้างเห็นได้อย่างชัดเจน โดยบนโต๊ะรอบๆ 
มีกระถางธูปเทียนและนมกล่องวางอยู่พร้อมกับตู้รับบริจาคเงิน เพื่อซื้อธูปเทียน จากนั้น  
มีชาวบ้านพากันจุดธูปเทียนกราบไหว้เพื่อขอเลขเด็ด

 นายบรรเจิด คำวิเศษณ์ อายุ 38 ปี เจ้าของบ้านและเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมู 
กล่าวว่า ตนเลี้ยงหมูพันธุ์พื้นบ้านหรือภาษาพื้นบ้านเรียกว่าหมูขี้พร้ามาประมาณ 5-6 ปี 
แล้ว โดยเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม และมีแม่พันธุ์ทั้งหมด 4 ตัว ลูกหมูอีกประมาณ 20 ตัว 
ที่บ้านเปิดเป็นร้านขายของชำ ส่วนด้านหลังทำเป็นคอกเลี้ยงหมู และเมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 
24 พ.ค. 2552 แม่หมูได้คลอดลูกออกมาจำนวน 8 ตัว ซึ่งแต่ละตัวจะมีสีดำ ยกเว้นลูกหมู 
ตัวดังกล่าวที่เป็นสีขาวเผือกแต่อยู่ได้ไม่นานก็ตาย ตนจึงเก็บซากโดยการดองฟอร์มาลีน 
ใส่ขวดโหลแก้วไว้ และแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ทราบ แต่ไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน  
ปศุสัตว์อำเภอถลางเข้ามาตรวจสอบซากหมูแต่อย่างใด

 เจ้าของบ้านและฟาร์มเลี้ยงหมูกล่าวต่อว่า ครั้งแรกที่เห็นซากลูกหมูก็คิดว่ามัน 
คงจะพิการ แต่พอพิจารณาอย่างละเอียด จึงคิดว่าไม่น่าจะใช่  เพราะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน 
และถ้ามีลักษณะพิการ คงจะไม่มีงวงคล้ายช้างและยาวได้ถึงเพียงนี้ จึงเชื่อว่าน่าจะมี 1   
ในแสนตัวจากลูกหมูที่เกิดทั่วประเทศ ซึ่งเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวต่างวิพากษ์วิจารณ์กับสิ่ง
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ประหลาดดังกล่าว ส่วนใหญ่เห็นว่ามีลักษณะคล้ายพระพิฆเนศมากกว่าที่จะพิการทั่วไป     
ก่อนหน้านี้มีคนนำเลขที่บ้านไปซื้อเลขเด็ดถูกกันมาแล้ว ขณะที่มีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงมา
ขอซื้อซากหมูในราคา 10,000 บาท แต่ตนไม่ขาย โดยจะเก็บไว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล 
แก่ตัวเองและครอบครัว แต่จะเปิดให้ชาวบ้านมาไหว้ได้ตลอด

http://www.thairath.co.th/content/region/9081

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิชา 

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 กรณีนี้ ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการตัว-

อ่อนช่วงแรกๆ พอต่อมา เริ่มมีการพัฒนารูปลักษณ์ 

เป็นอวัยวะต่างๆ เกิดเจริญผิดปกติ หรือเจริญไม่สมบูรณ์  

ทีนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะมองว่ามันมีรูปร่างเหมือนอะไร และมันตายตอนที่อวัยวะเจริญ 

ไปถึงขั้นไหน คืออาจยังไม่เหมือนลูกหมูที่สมบูรณ์ หรืออาจคลอดก่อนกำหนดก็มี 

โอกาสเป็นไปได้  
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55	 พบลูกหมูประหลาดมี	2	เพศ		 	 	 	
	 ชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ด
 ไทยรัฐออนไลน์ วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2552 

   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก 
ทราบว่าที่บ้านเลขที่ 189/3 หมู่ 2 
ต.วังเย็น อ.เมือง กาญจนบุรี มี 
ลูกหมูคลอดออกมาประหลาด โดย 
พบว่ามี 2 เพศ และชาวบ้านต่างพา 
กันวิจารณ์ไปต่างๆ นานา จึงเดินทาง 
ไปตรวจสอบท่ีบ้านหลังดังกล่าว พบ 
นายประนอม รื่นเกษม อายุ 62 ปี 
เจ้าของบ้านกำลังสาละวนกับการให้ 

อาหารหมูที่อยู่ในคอกข้างบ้าน เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามข้อเท็จจริง นายประนอมก็ยืนยันว่า 
เป็นเรื่องจริง พร้อมพาไปดูลูกหมูในคอกหมูข้างบ้านตัวเอง จากนั้น นายประนอมได้นำ  
ลูกหมูตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในคอกที่มีลูกหมูนับสิบตัวมาให้ผู้สื่อข่าวดู พบว่าที่บริเวณก้นมีจิ๋ม และ 
ไข่ทั้งสองลูก

 นายประนอมเปิดเผยว่า มีอาชีพเลี้ยงหมูมาหลายปีแล้ว โดยเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 52 
ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. ตนพร้อมหลานไปช่วยกันทำคลอดแม่หมูอายุ 5 ปี น้ำหนัก 170 
กิโลกรัม โดยแม่หมูได้คลอดลูกหมูออกมารวม 13 ตัว ซึ่งผิดปกติเพราะเดิมเคยคลอดออก 
มาคราวละไม่กี่ตัว เมื่อทำคลอดเสร็จแล้วพบว่าลูกหมูตายไป 1 ตัว และถูกแม่หมูทับตายอีก 
1 ตัว ทำให้เหลือลูกหมู 11 ตัว ปรากฏว่าขณะกำลังตรวจสอบเพศของลูกหมูทั้ง 11 ตัวว่า  
เป็นหญิงหรือชายก็พบว่ามีลูกหมูตัวหนึ่งผิดปกติจากหมูทั่วไป คือที่บริเวณก้นมีจิ๋มและไข่ 
2 ใบ เหมือนหมูเพศผู้

 นายประนอมกล่าวต่อว่า หลังจากชาวบ้านทราบว่าลูกหมูตัวนี้มี 2 เพศ ก็ 
พากันมาสอบถามตนเรื่องวันและเวลาที่ลูกหมูคลอดออกมา จำนวนลูกหมูที่คลอด และ 
จำนวนลูกหมูที่ตาย เพื่อนำไปแทงเป็นเลขเด็ด ซึ่งตนก็บอกไปตามความจริง ขึ้นอยู่กับ 
ชาวบ้านไปตีกันเป็นเลขเด็ดอย่างไรคงไปขัดศรัทธาของเขาไม่ได้ เพราะถ้าไม่บอกก็คงจะ 
โกรธ กันเพราะรู้จักกันหมด อย่างไรก็ตาม นายประนอมยังกล่าวว่า ลูกหมูตัวนี้ที่ออกมามี 
2 เพศ ตนจะไม่ขายและไม่ทำหมัน จะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆ เพื่อไว้ทำพันธุ์ เพราะคิดว่าแปลกดี 
และมีโอกาสเป็นแบบนี้น้อยมาก ตนเลี้ยงหมูมานานหลายปียังไม่เคยเจอแบบนี้เลย

http://hilight.kapook.com/view/37561
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56 “ฮือฮา”	พบลูกหมูอายุ	3	วัน	มีอวัยวะ	2			
	 เพศ
 วันที่ 3 มิถุนายน 2552 คมชัดลึก

     คมชัดลึก : เมื่อเวลา 15.30 น. 
ของวันที่ 3 มิ.ย. 2552 ที่ผ่านมา   
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายประนอม 
ชื่นเกษม อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 
189/3 หมู่ 2 ต.วังเย็น อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี ว่าที่บ้านได้เลี้ยงแม่หมู 
ไว้จำนวน 5 ตัว แม่หมู 1 ใน 5 ตัว 
ได้ตกลูกออกมามีอวัยวะเพศ 2 เพศ 
จนข่าวรู้ถึงหูชาวบ้านต่างเดินทางมา 
ขอหวยกันเป็นจำนวนมาก 

 นายประนอม เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2552 เวลา 13.00 น. แม่หมู 1 ใน 
5 ตัว อายุ 5 ปี ได้ตกลูกออกมาจำนวน 13 ตัว ตายไป 2 ตัว เหลือ 11 ตัว เป็นเพศเมีย 
จำนวน 7 ตัว เพศผู้จำนวน 4 ตัว แต่มีลูกหมูจำนวน 2 ตัว ที่ออกมาในถุงน้ำคร่ำเดียวกัน 
ซึ่งเป็นฝาแฝด แต่เมื่อสังเกตดูพบว่า ลูกหมู 1 ใน 2 ตัวออกมาแปลกประหลาดกว่าลูกหมู 
ตัวอื่นๆ เนื่องจากเกิดมามีอวัยวะเพศ 2 เพศ คือมีอวัยวะเพศเพศเมียอยู่บริเวณใต้หาง 
และมีลูกอัณฑะเพศผู้อยู่ด้านล่าง สำหรับลูกหมูตัวดังกล่าวมีอายุได้เพียงแค่ 3 วัน สูง 
ประมาณ 20 ซม. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี

 นายประนอมกล่าวต่อว่า ได้เลี้ยงแม่หมูไว้จำนวน 5 ตัว ซึ่งแต่ละตัวก็ตกลูก 
มาแล้วประมาณ 5 ครั้ง รวมทั้งแม่หมูตัวดังกล่าวด้วย ภายหลังที่มีข่าวลือออกไปทำให้ 
ชาวบ้านที่รู้ข่าว ต่างก็เดินทางมาดูถึงความแปลกประหลาดของลูกหมูตัวนี้ ซึ่งเป็นประเพณี 
ของคนไทยอยู่แล้ว ต่างก็ได้ตีเป็นเลขเด็ดไปซื้อหวยกันเป็นจำนวนมาก แต่ตนไม่รู้ว่าชาว
บ้านเหล่านั้นซื้อหวยถูกหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ ตนได้ซื้อหวยเลข 12 กับ 13 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 
ที่ผ่านมา ซึ่งตนถูกกินเรียบ

 สำหรับลูกหมูตัวนี้ ตนจะดูแลให้เป็นอย่างดี และจะประสานไปยังหน่วยงาน 
ราชการที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยตรวจสุขภาพอีกครั้งว่า การที่ลูกหมูออกมามีอวัยวะเพศ 2 เพศ 

จะเป็นอันตรายหรือไม่
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http://www.komchadluek.net/detail/20090603/15553/%E0%B8%AE%E0%B8%B7
%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E
0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%
B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B83%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B
8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%
A7%E0%B8%B02%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8.html

หมายเหตุ สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2552
รางวัลที่ 1 คือ          930456
เลขท้าย 3 ตัว คือ      044   125   179   954

เลขท้าย 2 ตัว คือ     15

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 จากข่าวที่ 55-56 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 กรณีนี้ เป็นเรื่องของฮอร์โมน คือ สัตว์ หรือคนก็ตาม ต่างก็มีฮอร์โมน

เพศทั้งเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวทั้งคู่ เมื่ออยู่ในวัยอ่อนหรือวัยเด็กนั้น ฮอร์โมน 

เพศยังไม่ทำงานเต็มที่ จนเมื่อเติบโตจนเข้าสู่วัยรุ่นที่จะเข้า 

สู่วัยเจริญพันธุ์ ฮอร์โมนเพศจึงทำงานเต็มที่ ซึ่งจะ 

แสดงออกให้เห็นทางสรีระได้ชัดเจน เช่น ผู้หญิง 

มีเต้านม เพื่อเตรียมพร้อมกับการผลิตน้ำนมเลี้ยง 

ลูก รังไข่มีการตกไข่ เพศผู้หรือผู้ชาย อันฑะ 

มีการผลิตอสุจิ เป็นต้น กรณีหมูสองเพศเกิดจาก 

การความผิดปกติของฮอร์โมนเพศ ทำให้ร่างกาย 

แสดงออกมาทั้งสองเพศ
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	 คนแม่สอดแห่ดูหมูประหลาดมีตาเดียวบน		 	
	 หน้าผาก	-	หวังเลขเด็ดตามเคย
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์  9 มีนาคม 2553 11:12 น.

     ตาก - ชาวแม่ปะแห่ดูลูกหมู 
ประหลาด “มีตาเดียว มีงวงโผล่” 
ชาวบ้านแห่ขอหวยต่อเนื่อง

 รายงานข่าวจากจังหวัดตาก 
แจ้งว่า ขณะนี้ชาวบ้าน ต.แม่ปะ 
อ.แม่สอด จ.ตาก ต่างทยอยเดินทาง 
ไปยังบ้านเลขที่ 532 หมู่ที่ 3  
ต.แม่ปะ ซึ่งเป็นบ้านของ นายคำปัน 
กอบฟั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู ซึ่งมีแม่ 

หมูเกิดลูกหมูออกมาแล้ว ปรากฏว่ากลายเป็นหมูประหลาด โดยหมูตัวนี้มีสีเผือก มีดวงตา 
ที่หน้าผาก และเหนือดวงตามีงวงเล็กเหมือนงวงช้าง

 โดยมีชาวบ้านต่างทยอยไปดูไม่ขาดสาย บางคนได้ขอหวย ขณะที่เจ้าของบ้าน 
ก็พร้อมนำหมูมาโชว์ให้ชาวบ้านดู ส่งผลให้บางรายตีเป็นเลขเด็ดไปต่างๆ นานา เพื่อนำ 
ไปซื้อหวยในงวดหน้า (16 มี.ค.)

 นายคำปัน กล่าวว่า หมูตัวนี้ดังกล่าว เกิดมาพร้อมกับลูกหมูตัวอื่นๆ ทั้งหมด 8 
ตัว โดยเกิดวันที่ 8 มีนาคม 53 เวลา 14.08 น. แรกๆ ยังมีชีวิตอยู่ ตนเองได้เอานมขวดให้กิน 
ก็กินได้เช่นเดียวกับหมูทั่วไป แต่ลูกหมูตัวนี้ก็อยู่ได้ไม่นาน

 อย่างไรก็ดี นายคำปัน บอกว่า เมื่อปี พ.ศ. 2546 หมูของตนเองที่เป็นสาย 
เลือดเดียวกับหมูประหลาดที่เกิดมาครั้งนี้ ก็เกิดลูกหมูมาสภาพเดียวกันนี้แล้วครั้งหนึ่ง แต่ 
พอเกิดมาก็ตายทันที

 รายงานข่าวแจ้งว่าภายหลังข่าวนี้แพร่สะพัดออกไป ได้มีประชาชนในหมู่บ้าน  
และต่างพื้นที่ได้เริ่มเดินทางไปดูหมูประหลาดตัวดังกล่าวเพื่อขอหวยอย่างต่อเนื่อง 

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000032991
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ข้อคิดเห็น 

ในเรื่องนี้ว่า

 กรณีนี้ ก็ทำนองเดียวกัน เป็นเรื่องของ 

พัฒนาการที่เกิดผิดปกติ คือ เซลล์ที่ตามีการเจริญ 

ข้างเดียว
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58		 ชมรมคนบ้าหวยแห่ดูลูกหมูประหลาดที่
 เชียงราย มีหัวเป็นงวงช้าง
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 22 เมษายน 2553 16:54 น.

 เชยีงราย - ชาวเชยีงรายแหด่ลูกูหม ู    
ประหลาด ตัวเป็นหมูแต่หัวมีงวงช้าง 
งอกออกมา บรรดาชมรมคนบ้าหวยรุม
กราบไหว้ตามระเบียบ

 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.เชียงราย ว่า 
วันนี้ (22 เม.ย.) ที่บ้านเลขที่ 27 หมู่ 1 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง ได้มีชาวบ้าน 
พากันเข้าไปมุงดูลูกสุกร หรือหมูที่มีรูปร่าง 

ประหลาดกันเป็นจำนวนมากโดยลูกหมูดังกล่าวเป็นของนางสุจิน วรรณโณ อายุ 51 ปี 
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน โดยมีลักษณะลำตัวเหมือนกับลูกหมูทั่วไปแต่มีขนาดยาวกว่าเล็กน้อย 
ส่วนตรงหัวกลับมีส่วนที่งอกออกมายาวเหมือนงวงช้าง อย่างไรก็ตาม ลูกหมูดังกล่าวได้    
ตายเกือบทันทีตั้งแต่เกิดออกมาแล้ว
 อย่างไรก็ตาม นางสุจินก็ไม่ได้ทิ้งซากลูกหมูและเก็บรักษาเอาไว้อย่างดี ทำให้ 
ชาวบ้านต่างไปดูด้วยความแปลกประหลาดใจขณะที่บางคนถึงขั้นกราบไหว้ด้วยธูปเทียน 
เพื่อขอหวยด้วย
 นางสุจิน กล่าวว่า ตนเลี้ยงหมูเอาไว้คอกหนึ่งและแม่หมูได้คลอดลูกหมูออกมา 
เมื่อเร็วๆ นี้ จำนวน 8 ตัว แต่พบว่ามีอยู่ตัวหนึ่งมีลักษณะหัวประหลาดคล้ายกับช้าง 
จึงได้อุ้มแยกออกมา แต่ลูกหมูดังกล่าวมีสุขภาพไม่แข็งแรง โดยหลังคลอดก็มีอายุอยู่ได้ 
เพียงประมาณ 10 นาทีก็ตาย แตกต่างจากตัวอื่นๆ ที่มีลักษณะปกติที่แข็งแรงและยังคง 
เลี้ยงดูอยู่ ตนจึงได้นำซากลูกหมูประหลาดที่ตายแล้วนำไปแช่น้ำแข็งเอาไว้เพราะเห็นเป็น 
ของแปลกดังกล่าว
 “ก่อนที่ลูกหมูตัวนี้จะเกิดขึ้นมา ป้าได้เห็นมีแสงประหลาดเกิดขึ้นที่คอกหมู ซึ่ง 
ตั้งอยู่ติดตัวบ้าน ซึ่งไม่รู้ว่าแสงดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร และมาจากไหน เพราะเกิดขึ้นเพียง 
ชั่วครู่ กระทั่งวันต่อมาแม่หมูจึงได้ให้กำเนิดลูกทั้ง 8 ตัวออกมา และพบตัวที่แปลกประหลาด 
ดังกล่าว จึงเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคิดว่าจะนำซากหมูตัวนี้มาดองเก็บไว้เป็นโชคลาภ 
ของครอบครัวต่อไปด้วย” นางสุจิน กล่าว 
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000055482
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59	 คอหวยฮือฮา!	ลูกหมูเกิดมามีงวงคล้ายช้าง
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 14 กรกฎาคม 2553 18:47 น.

 ชุมพร - บรรดาคอหวย ฮือฮา 
“ส.อบต.ท่าข้าม” เมืองชุมพร 
เลี้ยงหมูเกิดลูกออกมามีงวงคล้าย 
ช้าง ชาวบ้านแห่ขอหวยตีเลขเด็ด 
เพียบ

   ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า ที่บ้าน 
ของ นายครรชิต เพชรพิรุณ อายุ 
44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31/2 หมู่ 10 
ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 

มีชาวบ้านแห่ไปดูซากลูกหมูที่เกิดออกมาลักษณะ มีงวงคล้ายกับช้าง โดยพบว่าที่บ้านหลัง 
ดังกล่าวมีชาวบ้านจำนวนมากทั้งชายหญิงที่ทราบข่าวแพร่กระจายกันแบบปากต่อปาก 
ได้พากันแวะเวียนเข้าไปดูซากลูกหมูที่ตายแล้ว ซึ่งมีงวงคล้ายกับช้าง ซึ่งเจ้าของบ้านได้ 
นำเอาออกมาวางไว้บนโต๊ะหน้าบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านทั่วไปได้กราบไหว้บูชา ขณะที่ชาวบ้าน 
บางคนใช้แป้งฝุ่นโรยทาไปทั่วตัวของซากลูกหมู แล้วใช้มือลูบถูทำพิธีหาเลขเด็ด และพา 
กันวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา ตามความเชื่อของตนเอง
 นายครรชิต เพชรพิรุณ กล่าวว่า ตนเป็นสมาชิก อบต.หมู่ 10 ต.ท่าข้าม 
อ.ท่าแซะ มีอาชีพเลี้ยงหมูขายมานกว่า 10 ปี เป็นฟาร์มขนาดเล็ก มีหมูเลี้ยงประมาณ  
20 ตัว และแม่หมู 1 ตัว โดยก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 11 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา 
ซึ่งเป็นวันพระ แม่หมูที่ตนเลี้ยงไว้ได้เกิดลูกออกมาจำนวน 14 ตัว และลูกหมูตัวที่ 11 
ซึ่งเป็นตัวเมีย สีน้ำตาลอ่อน มีน้ำหนักราว 1 กก. ยาวประมาณ 1 ฟุต ตนสังเกตเห็นว่ามี 
จมูกยื่นออกมาคล้ายกับงวงช้างยาวประมาณ 2 นิ้ว หูทั้ง 2 ข้าง ก็กางเหมือนหูช้างอย่างมาก 
แต่ลูกหมูตัวดังกล่าวเกิดออกมาได้ประมาณ 20 นาทีก็ตาย และต่อจากนั้นลูกหมูตัวที่ 12, 
13 และตัวที่ 14 ซึ่งมีลักษณะสมบูรณ์ปกติทุกประการก็ได้ทยอยตายตามไปอีก 3 ตัวด้วย 
ซึ่งทำให้หมูคอกดังกล่าวมีชีวิตเหลืออยู่เพียง 9 ตัว
 นายครรชิต กล่าวต่อว่า ลูกหมูตัวดังกล่าวที่มีงวงยื่นยาวออกมา คล้ายช้าง 
อย่างมาก หลังลูกหมูตัวดังกล่าวตายลง ตนเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกจึงได้เก็บซากไว้ดูนาน   
3 วันแล้ว จนถึงขณะนี้ปรากฏว่าซากลูกหมูตัวดังกล่าวยังไม่เหม็นและเน่าเปื่อย ซี่งหลังจาก 

59



ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์128

ชาวบ้านทราบข่าวกันแบบปากต่อปากได้แวะเวียนเข้ามาดูกันจำนวนมาก ตนจึงนำออก 
มาวางไว้บนโต๊ะหน้าบ้าน

 โดยบางคนก็เข้ามากราบไหว้ ทำพิธีขอหวยหาเลขเด็ด ซึ่งมีคอหวยหลายคน      
เอาเลขเด็ดจากช่วงวันที่ลูกหมูเกิด คือ วันที่ 11 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันพระ และเกิด 

ออกมาเป็นตัวที่ 11 บางคนก็เอาตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับลูกหมูประหลาดทั้งหมด รวมทั้งเลข 
ที่บ้านของตน เอาไปซื้อหวยทั้งบนดิน ใต้ดิน กันจำนวนมาก ซึ่งตนก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วน 
บุคคล แล้วแต่ใครจะคิดเห็นอย่างไร
 นายครรชิต กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีเซียนหวยรายหนึ่งในพื้นที่ติดต่อขอซื้อซาก  
ลูกหมูประหลาดตัวดังกล่าวกับตนในราคา 1 หมื่นบาท เพื่อจะเอาไปบูชาทำพิธีขอเลขเด็ด 
แต่ตนไม่ขาย เพราะตนจะเอาซากลูกหมูที่เกิดออกมามีงวงเหมือนช้างตัวดังกล่าวไปให้ 
สัตวแพทย์ทำการสตัฟฟ์เก็บไว้ดู ซึ่งตนถือว่าเป็นเรื่องแปลก เพราะตนประกอบอาชีพ 
เลี้ยงหมูมานานกว่า 10 ปี ยังไม่เคยเห็นลูกหมูลักษณะแบบนี้มาก่อน

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000096975
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60	 ชาวบ้านแห่ดูลูกหมูป่าประหลาดมีลักษณะ
	 คล้ายช้าง
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 29 พฤศจิกายน 2553 21:04 น.

       ตราด - ชาวบ้านแห่ดูลูกหมู 
ป่าประหลาด มีลักษณะคล้ายช้าง 
ชาวบ้านจุดธูปกราบไหว้ขอหวย 
กันเหมือนเดิม

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้าน 
เลขที่ 155/3 หมู่ 6 ต.ห้วยแร้ง 
อ.เมือง จ.ตราด ซึ่งเป็นบ้านของ 
นายสงกรานต์  วัดน้อย อายุ 45 ปี 
ซึ่งเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูง มีชาวบ้าน 

ประมาณ 30 คน กำลังมุงดูและกราบไหว้ซากลูกหมูป่าที่มีรูปร่างประหลาดคล้ายช้าง 
ที่คลอดออกมาได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงแล้วเสียชีวิต ถูกเจ้าของนำใส่พานตั้งให้ชาวบ้านกราบไหว้ 
บูชาขอโชคลาภกันเช่นเคย

 นายสงกรานต์ ได้เล่าให้ฟังว่า ตนเองเลี้ยงหมูป่าเพศเมียชื่อ อู๊ด อายุกว่า 1 ปี ซึ่ง 
แม่หมูป่าตัวนี้คลอดลูกมาแล้ว 1 คอก และคอกนี้ เป็นคอกที่ 2 โดยคอกแรกออกลูกมาจำนวน 
6 ตัว แต่เสียชีวิตทั้งหมด ส่วนคอกนี้เป็นคอกที่ 2 ออกมาทั้งหมด 4 ตัว แต่เสียชีวิตไป 1 ตัว
คือตัวที่มีลักษณะแปลกกว่าลูกหมูตัวอื่น

 “แม่หมูตั้งท้องรวม 4 เดือน และได้ออกลูกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยตั้งแต่เวลา 
9.00 น. เป็นต้นมา แม่หมูมีอาการกระวนกระวายเนื่องจากเจ็บท้องจะออกลูก และ 
เดินไปมา จนกระทั่งเวลาผ่านไป ได้ออกลูกมาเป็นตัวแรก และมีลูกหมูตัวอื่นๆ ออกตาม 
มารวมทั้งหมด 4 ตัว ซึ่งเมื่อแม่หมูออกลูกมาจนครบแล้ว ตนและภรรยาได้เดินเข้าไปดูที่ 
คอกหมู พบว่ามีลูกหมูตัวหนึ่งที่มีลักษณะแปลกกว่าลูกหมูตัวอื่น นั่นคือ ที่บริเวณเหนือ  
ลูกตาทั้งสองมีเนื้องอกออกมาเหมือนงวงช้าง ปากมีลักษณะแหลม ที่ใบหูก็ไม่เหมือนหมู 
ทั่วไป ที่นิ้วเท้ามีเล็บยาวงอนขึ้นมา ลำตัวมีสีชมพู”

        นายสงกรานต์และภรรยาจึงได้นำซากลูกหมูป่าใส่พาน และนำกล่องกระดาษ 
มาตั้งปูด้วยผ้า แล้วนำพานใส่หมู่ป่ามาวาง พร้อมนำผลไม้ เช่น กล้วย สับปะรด อ้อย 
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มาเซ่นไหว้ พร้อมทั้งจุดธูปไหว้เพื่อขอโชคลาภกันตามเคย ซึ่งนายสงกรานต์บอกว่าจะทำ 
การดองซากลูกหมูป่าเก็บไว้ด้วย

 นางนันทา อินทสาน เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียง บอกว่า รู้สึกตื่นเต้นเพราะไม่เคย 
เห็นลูกหมูป่าที่มีลักษณะประหลาดแบบนี้มาก่อน ซึ่งนายสงกรานต์ได้โทรศัพท์แจ้งให้ตน 
เองทราบว่ามีลูกหมูป่าเกิดมาแล้วมีลักษณะที่แปลกกว่าตัวอื่น ตนจึงได้เดินทางมาดู และมี 

เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงมาดูด้วยเช่นกัน

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000168612

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 จากข่าวที่ 58-60 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 กรณีนี้ ทำนองเดียวกับกรณีหมูประหลาด 

ที่กล่าวมา คือเป็นเรื่องของการพัฒนาการตัวอ่อน ว่า 

ท่ีจริงสายวิวัฒนาการน้ัน ท้ังหมูและช้างต่างก็มีบรรพบุรุษ 

ร่วมกัน แต่ไม่ใช่ว่าหมูวิวัฒนาการมาจากช้าง หรือช้าง 

มาจากหมู แต่ต่างก็วิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษร่วมกัน    

พอถึงช่วงการพัฒนาการตัวอ่อนที่เกิดผิดปกติ ก็มีโอกาสที่อวัยวะจะผิดรูปไปได้ต่างๆ 

นานา
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61	 ตื่นสัตว์ประหลาด	-	ตกใส่หลังคา	
 วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7131 ข่าวสดรายวัน

 
 หมา-แมว “ค้างคาว” 
ฮือฮา ทั่ว! หนองบัวฯ
 แตกตื่ นสั ตว์ ประหลาด 
หลังฝนตกหนัก ฟ้าผ่า ลงใกล้บ้าน 
มีเสียงของตกใส่หลังคา รุ่งเช้าตื่น 
เข้ามาดูพบสัตว์รูปร่างประหลาด 
ตัวเท่าแมว หัวคล้ายค้างคาว แต่ 
ไม่มีปีก มีเท้าคล้ายสุนัข มีหาง 

แต่อยู่ไม่นานก็ตาย เจ้าของบ้านนำไปแช่ตู้เย็น นิมนต์พระมาทำพิธี   ก่อนชาวบ้านจะทราบ 
ข่าวแห่มาดูแน่นลานบ้าน ด้านปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู สงสัยจะเป็นหมา

 เมื่อบ่ายวันที่ 7 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรับแจ้งว่ามีชาวบ้านพบสัตว์ประหลาดนอนซม 
อยู่ใต้ตู้กับข้าวในบริเวณบ้านก่อนสัตว์ดังกล่าวจะตายลง เจ้าของบ้านจึงเก็บซากไว้ โดย 
ชาวบ้านรู้ข่าวต่างแห่กันมาดูแน่นลานบ้าน จึงไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 8 
บ้านวังสามหาบ ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว พื้นบ้าน 
เป็นพื้นดิน โดยห้องครัวอยู่ใกล้กับห้องนอน

 นางแสงเดือน แสนพุ อายุ 49 ปี เจ้าของบ้าน ได้นำซากสัตว์รูปร่างประหลาด 
ตัวดังกล่าวออกมาให้ดู ลักษณะมีหัวคล้ายค้างคาว มีเขี้ยวแหลมเล็ก ใบหูกาง มี 4 ขา 
คล้ายสุนัข มีหาง 1 หาง ไม่มีขน ผิวหนังคล้ายคน คาดว่าเป็นสัตว์เพศเมียวางอยู่บน 
ถาดสีส้มมีผ้าขาวบางปูรอง มีเทียนและดอกไม้วางอยู่บนถาด โดยถาดดังกล่าววางอยู่ 
บนแคร่ไม้ ใกล้ๆ มีกระถางธูปวางอยู่ มีชาวบ้านแห่มาดู และขอเลขเด็ดกันไม่ขาดสาย

 นางฉวีวรรณ อัฒสุวรรณ อายุ 51 ปี พี่สาวเจ้าของบ้าน เล่าว่า อยู่กับ 
น้องสาวในบ้านหลังดังกล่าว พบเห็นสัตว์ดังกล่าวเมื่อเช้าวันที่ 4 มิ.ย. โดยคืนก่อนนั้นมี 
ฝนตกหนักฟ้าคะนอง มีฟ้าผ่าลงใกล้บ้านเสียงดังสนั่น พร้อมกับลมกระโชกแรง และมีเสียง 
วัตถุหล่นใส่หลังคาบ้าน แต่ก็ไม่มีใครกล้าออกไปดู กระทั่งรุ่งเช้าหลานชายก็ไปพบสัตว์ตัว 
ดังกล่าวนอนซมอยู่ใต้ตู้กับข้าว จึงอุ้มมาโดยนึกว่าเป็นแมว แต่เมื่อเห็นว่าไม่ใช่แมวจึงเรียก 
คนในบ้านมาดู ก่อนจะเรียกเพื่อนบ้านมาดูอีกทีว่าเป็นสัตว์อะไรกันแน่ กระทั่งชาวบ้าน 
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แห่มาดูกันไม่ขาดสาย น้องสาวจึงนำไปแช่ไว้ในตู้เย็น และมีชาวบ้านบอกว่าเป็นสัตว์ 
ประหลาด   เมื่อมันตายแล้วก็ควรจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้  จึงไปนิมนต์พระที่วัดมาทำพิธี 
ให้ จากนั้นจึงได้นำไปใส่ถาดให้ชาวบ้านมาดู ซึ่งชาวบ้านที่เชื่อเรื่องโชคลางก็นำดอกไม้ธูป 
เทียนมาไหว้ขอหวยกันตลอดทั้งวัน

 ด้านนายไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า สัตว์ดังกล่าว 
ตนเองยังไม่ได้ไปดู แต่จากภาพที่เห็นคาดว่าน่าจะเป็นสุนัข ที่อาจจะปีนขึ้นไปบนหลังคา 
บ้าน แล้วพลัดตกลงมา จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูอีกครั้งว่าเป็นสัตว์ชนิดใดกันแน่

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาวัง ได้รับ 
การยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่า สัตว์ตัวดังกล่าวมีตัวตนจริง แต่ไม่ทราบว่าเป็นตัวอะไร เพราะ

มีส่วนผสมของสัตว์หลายชนิดอยู่ในตัว

(กรอบบ่าย) หน้า 1
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdNekE0TURZMU

13PT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1DMHdOaTB3T0E9PQ==

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 จากรูปที่เป็นข่าว ถ้าดูจากสรีระ ผมว่าเป็นลูก 

แมว ส่วนบางคนอาจจะมองว่ามันมีรูปร่างแปลกๆ ไม่ 

เหมือนแมวทั่วไป 

 ปกติ ลูกแมวก็มีสัดส่วนที่แปลกๆ จากแมว 

โตเต็มวัยอยู่แล้ว คือ มีหูใหญ่ หูกาง ท้องป่อง 

หน้าเหี่ยวๆ จนเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ พัฒนาการการเจริญ 

จะเร่งให้มันมีรูปร่างได้สัดส่วน หรือหน้าตาของมัน เหมือนกับแมวโตเต็มวัยทั่วไป

 บางคนอาจว่าเป็นค้างคาวหรือไม่ ถ้าดูจากลักษณะของฟัน และเขี้ยวแล้ว 

ไม่ใช่ค้างคาวแน่นอน เพราะค้างคาวจะมีฟันที่มีขนาดพอๆ กัน ประเด็นอยู่ที่ว่า 

สัตว์ตัวนี้ออกมาแล้วตาย หรือว่าคลอดออกมาแล้วมีลักษณะผิดปกติ
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62		 ชาวนครศรีฯ	พบสัตว์น้ำประหลาดแห่ขอหวย		
 ตามระเบียบ
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์  2 ธันวาคม 2554 17:40 น.

       นครศรีธรรมราช - ชาว 
โพธิ์เสด็จ อ.เมือง นครศรีฯ 
พบสัตว์น้ำประหลาดยาว 
กว่า 60 ซม. คล้ายงู และ 
ปลาไหล แต่ไม่ใช่ทั้งสอง 
อย่าง ชาวบ้านแห่ชม มึนไม่ 
รู้ชนิดหรือสายพันธุ์ แห่จุด 
ธูปขอหวยตามระเบียบ
 

 วันนี้ (2 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า ที่บ้านเลขที่ 68/6 ม.7 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช เจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ค้นพบสัตว์แปลกประหลาดที่ไม่มีใครเคย 
พบเห็นมาก่อน โดยได้จับไว้ได้เมื่อช่วงฝนตกหนักน้ำหลากเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา และ 
ได้นำมาเลี้ยงไว้ในตู้กระจกเลี้ยงปลาไว้ในบ้าน มีคนเข้าไปชมจำนวนมาก และต่างยังไม่รู้ว่า   
เป็นสัตว์ชนิดใด

 โดยเมื่อผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบพบว่า บ้านหลังดังกล่าวมีการเลี้ยงสัตว์ชนิด 
ดังกล่าวไว้จริง เมื่อเข้าไปตรวจสอบจึงพบว่าสัตว์ชนิดดังกล่าวมีลักษณะคล้ายงูและปลาไหล 
ตัวยาวประมาณ 50-60 ซม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 มม. โดยม้วนตัวงอ 
อยู่บนพื้นตู้ปลาจำนวน 2 ตัว เคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย และสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าสัตว์ 
ชนิดนี้ไม่ใช่ทั้งงู และปลาไหล เนื่องจากการว่ายน้ำและการม้วนตัวต่างกันอย่างสิ้นเชิง    
ส่วนตู้ปลาดังกล่าวนั้นถูกปิดทองคำเปลว และจัดวางธูปเทียนเครื่องเซ่นพร้อมสรรพ

 นางสมจิตร ประดับ อายุ 43 ปี เจ้าของบ้านเปิดเผยว่า เมื่อช่วงฝนตกหนักหลาย 
สัปดาห์ที่แล้วมีน้ำหลากท่วม ซึ่งวันนั้นตรงกับวันพระ 15 ค่ำพอดี ในช่วงเช้าได้เดินออก      
จากบ้านไปเก็บกะละมังที่ตั้งอยู่หลังบ้าน ขณะที่ก้มลงเก็บกะละมัง สังเกตเห็นเจ้าสัตว์ทั้ง 
2 ตัวนี้ว่ายน้ำอยู่คู่กัน จึงใช้ขันตักในไว้ แล้วชวนเพื่อนบ้านมาดู ต่างเห็นถึงความประหลาด 
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แถมยังมีแสงเรืองๆ ออกมาอีก บ้างก็ตกใจกลัว บ้างก็ฉงนว่าสัตว์ชนิดนี้คือตัวอะไร ที่สำคัญ 
เมื่อดูชัดๆ นั้นจะเห็นได้ชัดว่ามีตาและมีกระดูกสันหลังตลอดทั้งตัว

 หลังจากนั้นได้นำมาใส่ตู้ปลาขนาดเล็ก แต่ปรากฏว่าเมื่อว่ายน้ำ ตัวเขายาวกว่า
ตู้ปลาจึงเปลี่ยนเป็นตู้ใหม่ให้ ในช่วงกลางวันจะไม่ค่อยว่ายน้ำ จะนอนอยู่บริเวณพื้นตู้ แต่ 
พอตกกลางคืนนั้น จะว่ายน้ำตลอดทั้งคืน ตัวจะยาวออกมาจนสุด คนที่เป็นนักจับปลาหรือ 
คนเฒ่าคนแก่บอกว่าไม่เคยเห็นสัตว์ชนิดนี้เลยว่าคือตัวอะไร และไม่มีใครเคยพบเห็นมา 
ก่อน นางสมจิตรเล่าต่อว่า หลังจากนั้นได้ไปพบกับฤาษีตนหนึ่งชื่อว่า ฤาษีไม้พาย ท่าน 
บอกว่า ทั้งสองตนนั้นเรียกว่า “นาคี” และ “นาคะ” ชาวบ้านละแวกนี้จึงจัดการเรื่องธูป 
เทียน เครื่องบูชา ผลไม้เครื่องเซ่นต่างๆ แต่ละคนที่มานั้นมีโชคมีลาภไปแล้วหลายราย

 ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบในช่วงกลางคืนปรากฏ
ว่า  ถึงกับตะลึงเมื่อเจ้าสัตว์ลึกลับทั้ง 2 ตัวนั้นได้ว่ายน้ำอย่างร่าเริง โดยยืดตัวออกจนสุด 

ว่ายน้ำอย่างคล่องแคล่ว ซึ่งคนที่เข้าไปดูนั้นต่างฉงน และไม่รู้ว่าสัตว์ในตู้ปลานี้คือตัวอะไร

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9540000153845

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ข้อคิดเห็นใน 
เรื่องนี้ว่า รูปที่ถ่ายมาเห็นไม่ชัดเจน ทำให้มองยากเดาไม่ถูก  
แต่คาดว่าน่าจะเป็นสัตว์น้ำที่มากับน้ำจากภูเขา 
 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รอง ผอ.ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ 
สวทช. ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่า สัตว์ชนิดนี้อาจเป็นสัตว์ชนิดใหม่ที่เรา 

ไม่เคยพบมาก่อน หรืออาจเป็นสัตว์ที่เรารู้จักแล้วก็ได้ ถ้าอยาก 
รู้แน่ชัดก็ต้องส่งไปให้นักอนุกรมวิธานตรวจสอบดูว่าเป็น 
สัตว์ชนิดไหนกันแน่ แต่คนเราก็ไม่จำเป็นต้องไปกราบไหว้
เพื่อขอหวย
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63	 ฮือฮาเต่ามีเอว!	ชาวเมืองช้างแห่ขอหวยตรึม 

 แนวหน้า วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555, 16.05 น.
 
   เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ผู้สื่อข่าว     
ประจำจังหวัดสุรินทร์รับแจ้งจากชาวบ้าน    
ว่า พบเต่าประหลาดขนาดเล็กมีนิสัย 
เชื่อง ไม่กลัวคน ขนาดความยาวกระดอง 
วัดได้ประมาณ 7 ซม. หน้าอกมีสีขาว  
สลับน้ำตาล บริเวณหัวสีดำมีลายเส้นสี 
ขาวพาดสลับ กระดองสีน้ำตาลอมดำ 
และที่แปลกแตกต่างจากเต่าทั่วไปก็คือ 
ที่บริเวณรอบกระดองมีสีขาว กลาง 

ลำตัวมีร่องลึกเว้าเข้าทั้งสองข้างคล้ายเอวคน ซึ่งเต่าดังกล่าวเป็นเต่าของ นางธัญญรัตน์ 
เผดิม อายุ 48 ปี ที่บ้านเลขที่ 68/4 ชุมชนเทศบาลอนุสรณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

 หลังรับแจ้งผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จที่บ้านหลังดังกล่าว พบเต่าที่  
มีลักษณะอย่างที่ชาวบ้านร่ำลือ โดยเฉพาะเอวเต่าที่มองเห็นชัดเจนต่างจากเต่าทั่วไป โดย 
นางธัญญรัตน์ เจ้าของเต่า เปิดเผยว่า ก่อนที่จะนำเต่าตัวนี้มาเลี้ยง เมื่อ 2 เดือนก่อน 
เป็นวันที่ฝนตกพรำๆ ตนไปธุระข้างนอกบ้านมาระหว่างขี่รถเข้าบ้าน เห็นเต่าตัวดังกล่าว 
คลานตามถนน จึงจอดรถลงไปดู พบเป็นเต่าลักษณะประหลาดมีเอว จึงสงสารเลยเก็บ   
เข้าไปในบ้านและเลี้ยงมาจนถึงทุกวันนี้ พอได้เต่ามาได้เรียกให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงในซอย 
มาดู ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปแชร์ให้เพื่อนในเฟชบุ๊คดู เพื่อนถูกใจต่างถามว่า ใครไปทำอะไร 
เต่าถึงเป็นแบบนี้ ซึ่งตนก็ไม่ทราบ ทุกๆ วันจะให้อาหารเต่าเป็นผักบุ้งสดและนำไม้กระดาน 
ลอยน้ำให้เต่าขึ้นมาเดินเล่น ตอนแรกคิดว่าจะนำไปปล่อยก็สงสารกลัวลำบาก เพราะตัว 
ยังเล็กอยู่ ตั้งแต่เลี้ยงมากว่า 2 เดือน รู้สึกว่าเต่าตัวนี้จะนำแต่สิ่งที่ดีเข้ามาสู่ตนเองและ 
ครอบครัวเสมอ ธุรกิจการงานก็ไปได้ดี ลูกชายทั้ง 2 คน เรียนจบมาก็ได้งานทำทันที ส่วน 
สามีรับราชการอยู่กรุงเทพฯ ก็กำลังทำเรื่องย้ายกลับบ้านที่สุรินทร์ได้อีก

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันใกล้วันหวยออก ชาวบ้านเดินทางมาที่บ้านของ นาง 
ธัญญรัตน์ ขออนุญาตเจ้าของเต่า เพื่อทำพิธีขอเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชค โดยการยกขันครู 5 
ดอกไม้ ธูปเทียนมาบูชา ระหว่างทำพิธีเต่าโผล่หัว แขน ขา หางยืดออกมาจนสุดตัว ออกมา 
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เดินรอบถาดพลาสติกที่ใส่เครื่องบูชา เจ้าพิธีลองวางมือให้เต่าเดินขึ้นพร้อมพูดอธิษฐาน 
ขอพรเต่าว่า “ขอให้ร่ำ ขอให้รวย ขอให้โชคให้ลาภ ก็ขอให้เดินขึ้นมือโดยเร็ว” อยู่ๆ เต่า 
ตัวดังกล่าวก็เดินขึ้นมืออย่างรวดเร็ว สร้างความตกตะลึงให้ผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างยิ่ง

 ทั้งนี้ เจ้าของได้นำธนบัตรใบละ 20 บาท 3 ใบมาเสี่ยงทาย วางให้เต่ากัด 
ปรากฏว่า เต่าเลือกใบที่มีเลขท้าย 763 ถือว่าเป็นเรื่องแปลก เพราะปกติเต่าเมื่ออยู่ใน 
มือคนจะหดหัวอยู่ในกระดองไม่ยอมโผล่หัวออกมาเด็ดขาดตามสัญชาติญาณ แต่ก็มีชาว - 
บ้านหลายคนเชื่อว่าน่าจะเป็นเต่าเจ้ามาให้โชค ยิ่งใกล้วันหวยออกจะมีชาวบ้านทั่วสารทิศ 
แห่มาบนขอหวยจากเต่ามีเอวจำนวนมาก โดยเฉพาะงวดวันที่ 16 ต.ค.นี้   ซึ่งงวดนี้ คอหวย 
ต่างจดบ้านเลขที่ 68/4 อายุ 48 ของนางธัญญรัตน์ เจ้าของเต่า และมีเลขที่ธนบัตรที่เต่า 
เลือกกัดที่ลงท้ายด้วยเลข 763 

http://www.ryt9.com/s/nnd/1508711

หมายเหตุ สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2555 
รางวัลที่ 1 คือ          281343
เลขท้าย 3 ตัว คือ      089 152 396 868
เลขท้าย 2 ตัว คือ      28

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รอง ผอ. ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช. ได้ให้ 
ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า 

 เต่าตัวนี้พิกลพิการ อาจเป็นเพราะ เคย
โดนเชือกหรือตาข่ายรัดตัวไว้เป็นเวลานานนับปี 
ทำให้ส่วนที่ถูกรัดไม่เจริญเติบโตตามปกติ จนเกิด 
เป็นรอยคอดเว้า แล้วตอนที่พบเต่าตัวนี้ เชือกหรือ 
สิ่งที่รัดอาจหลุดหายไปแล้ว กรณีทำนองเดียวกันนี้ 
ในต่างประเทศ เคยพบเต่าทะเลที่ถูกขวดพลาสติกติด 
ตัวครอบอยู่จนทำให้ความเจริญเติบโตของร่างกายผิดปกติไป
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64	 แห่ขอเลขเด็ดเห็ดประหลาด
 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6819 ข่าวสดรายวัน

 
  เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ผู้สื่อข่าว 
ได้รับการบอก กล่าวจากชาวบ้านว่า มี 
เห็ดประหลาด ขึ้นอยู่ที่อู่ซ่อมรถของ 
นายนเรศ ปานทอง เลขที่ 83/4 หมู่ที่ 
5 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 
จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบนายนเรศ 
ซึ่งได้เล่าว่า ก่อนหน้านี้ ประมาณ 3 
สัปดาห์ที่ผ่านมา เห็นกอเห็ดผุดขึ้นมา 
บนพื้นดินหน้าบ้าน ซึ่งเป็นดินทราย 

และมีปูนผสมอยู่ ตอนแรกก็ไม่ได้แปลกใจเพราะคิดว่าเป็นเห็ดธรรมดาที่ผุดขึ้นมาตาม 
ธรรมชาติ แต่ที่งเพราะคิดว่าคุณภาพและลักษณะของดินไม่น่าจะมีเห็ดขึ้นมาได้ เลย 
ปล่อยทิ้งไว้ไม่เด็ดทิ้ง ซึ่งกอเห็ดก็โตวันโตคืนอย่างรวดเร็ว ใน 1 กอมีไม่น้อยกว่า 30 ต้น 
ความกว้างของเห็ดทั้งกอประมาณ 90 เซนติเมตร ส่วนความสูงของเห็ดแต่ละต้นจะ 
ประมาณ 30 เซนติเมตร ความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 26-27 เซนติเมตร 
แต่ละวันดอกเห็ดจะโตขึ้นราวๆ 1 เซนติเมตร ได้สร้างความประหลาดใจให้แก่ตนเอง 
คนในครอบครัว ลูกจ้าง และผู้ที่ทราบข่าว ซึ่งได้เดินทางมาดูกันจำนวนมาก ทุกคนต่าง 
บอกว่าไม่เคยเห็นเห็ดกอใหญ่แบบนี้มาก่อน
 นายนเรศกล่าวว่า หลังจากที่มีเห็ดกอนี้เกิดขึ้นมาก็รู้สึกว่ากิจการซ่อมรถของ 
ตนเองดีขึ้น มีลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น ตนก็จะดูแลรักษาเห็ดกอนี้ไว้เป็นอย่างดี เบื้องต้นมี 
การนำผ้าสามสีมาผูกรอบโคนเห็ด และนำเหล็กเส้นมากั้นเป็นรั้วเพราะกลัวผู้ที่มาขอหวย 
จะถูกดอกเห็ดจนทำให้เสียหาย 

 ทั้งนี้ ชาวบ้านที่ทราบเรื่องเห็ดประหลาดกอใหญ่นี้ต่างเดินทางมาขอเลขเด็ด 
ก่อนวันหวยออก โดยใช้วิธีการจ้องมองหาเลขแทนการขูด เพราะเจ้าของขอไว้ไม่ให้ใคร 
แตะต้องดอกเห็ด

หน้า 15  (กรอบบ่าย)
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXhNRE14TURjM
U1nPT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBd09TMHdOeTB6TVE9PQ==targe

t=_parent
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65	 แห่ดู	“เห็ดยักษ์”	โผล่ที่	“บ้านโป่ง”
 วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6820 ข่าวสดรายวัน

 วันก่อนท่ีบริเวณบ้านของนางยุวดี 
ล้ินทอง อายุ 63 ปี เลขที่ 33 หมู่ 
12 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี   
คลาคล่ำไปด้วยผู้คน     เมื่อพบเห็ดประหลาด 
ที่มีขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่ 1 ดอก ชาวบ้าน 
จำนวนมากให้ความสนใจ ต่างแวะเวียน 
กันมาดู

  จากการเดินทางตรวจสอบ พบว่า 
ทางทีจ่ะลงไปดเูหด็เปน็ทางลาดชนั       เจา้ของ 

จึงทำทางลงเป็นขั้นบันได เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่จะมาชม บริเวณที่พบเห็ดนั้นอยู่ 
ใต้ต้นอินทนิล ดอกเห็ดมีสีขาวขนาดใหญ่จำนวนมาก มีความกว้างขนาด 1 เมตร ส่วน 
สูงของดอก 40 เซนติเมตร ดอกเห็ด เรียงสลับกันถึง 5 ชั้น ลักษณะคล้ายเห็ดนางฟ้า

 บางคนก็ว่าเป็นเห็ดชะโงก และก็เช่นเคยด้วยความเชื่อ คือการนำพวงมาลัย 
ดอกไม้ ธูปเทียนบูชาสักการะ เพื่อขอหวย เพราะมีความเชื่อว่า จะมีโชคลาภและถูกหวย 
นางยุวดี เจ้าของเห็ดยักษ์ กล่าวว่า หลังจากที่พบก็เอาไม้มากั้นรอบๆ บริเวณ เพื่อไม่ให้ 
คนมือบอน นักเสี่ยงโชคไปขัดถู เพราะเห็ดอาจจะเฉาตายได้ และห้ามใครเก็บไปเด็ดขาด 
ในส่วนตัวเองแล้วก็ไม่อยากจะให้ชาวบ้านนักเล่นหวยได้มาหลงงมงายนัก เพราะการเล่น 
หวยเป็นการเสี่ยง อาจจะสูญเสียเงินทองก็ได้ คนที่โชคดีเท่านั้นถึงจะถูกแต่ก็มีไม่มากนัก 
ชาวบ้านคอหวยประจำหมู่บ้านคุ้งพยอมส่วนใหญ่ที่กำลังขะมักเขม้นเพ่งดูที่ด้านบนดอก 
เห็ด 

 จะออกเลขอะไรก็แล้วแต่บุญวาสนา แต่ถ้างมงายมีสิทธิ์หมดตัว

หน้า 26
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHhNekF4TURnM

U1nPT0=&sectionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBd09TMHdPQzB3TVE9PQ==targe

t=_parent
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66	 ชาวตรังแตกตื่นพบเห็ดยักษ์ในสวนยางพารา
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์  16 พฤศจิกายน 2552 16:21 น.

   ตรัง - พบเห็ดยักษ์ ในสวน 
ยางพารา หลังสถานีตำรวจทาง  
หลวงตรัง ทำให้ชาวบ้านจำนวนมาก 
นำ หมาก พลู ธูป เทียน เงิน 
ไปวางบชูา เพือ่ กราบไหวข้อเลขเดด็ 
เนื่องจากตรงกับหวยออกพอดี      

  วันนี้ (16 พ.ย.) ผู้สื่อข่าว 
ประจำจังหวัดตรัง ได้รับแจ้งจาก 
ชาวบ้านว่า มีผู้พบเห็ดประหลาด 
ขนาดยักษ์ ไม่ทราบชนิด ในพื้นที่ 

สวนยางพาราหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง บริเวณหลังสถานีตำรวจทางหลวง 
2 กก. 7 ตรัง และมีชาวบ้านแห่ไปขอหวยกันเป็นจำนวนมาก จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ 
พบว่า มีประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางไปดู และมีการนำหมาก พลู ธูป เทียน เงินไป 
วางบูชา เพื่อกราบไหว้ขอเลขเด็ด เนื่องจากตรงกับวันที่ 16 พฤศจิกายน ซึ่งเป็น 
วันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลพอดี

 สำหรับเห็ดดังกล่าวมีลักษณะสีขาวขุ่นปนดำ ขอบดอกเป็นหยักๆ เหมือนกับ 
เห็ดทั่วไป ซึ่งมีลักษณะเป็นเห็ดดอกเดียว แต่แตกออกมาเป็นกอๆ รวมกันประมาณ 7-8 กอ 
ทำให้ดอกเห็ดมีขนาดใหญ่กว่าที่เห็นโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยมีความสูงลดหลั่นกันไป 
นับได้ทั้งหมด 9 ชั้น มีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร หรือ 1 ฟุต และมีความกว้าง 
หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 60 เซนติเมตร หรือ 2 ฟุต

 จากการสอบถาม นางจำเริญ หลงละเลิง อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 
6 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งมีอาชีพรับซื้อน้ำยางพารา และเป็นคน 
พบเห็ดประหลาดขนาดยักษ์เป็นคนแรก เล่าว่า ตนเองพบเห็ดดังกล่าวมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 
24 ตุลาคม 2552 หรือเมื่อเกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา โดยตอนแรกๆ ดอกจะเป็นสีน้ำตาล 
และมีขอบเป็นสีทอง จากนั้นได้นำเรื่องราวที่พบเห็นกลับไปเล่าให้คนที่บ้านและเพื่อน 
บ้านฟัง แต่ไม่มีใครสนใจ
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 นางจำเริญ เล่าอีกว่า จนกระทั่งเมื่อประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมา ตนเองพร้อมด้วย 
นายสำเริง หลงละเลิง อายุ 65 ปี ผู้เป็นสามี ได้เข้าไปหาไม้ในจุดดังกล่าว เพื่อนำมา       
สร้างโรงเรือนรับซื้อน้ำยางพาราอีกแห่งหนึ่ง ปรากฏว่า เมื่อสามีใช้ไม้กวาดใบไม้ที่ทับถม 
เพื่อดูเห็ดตามคำบอกเล่าของตนเองอีกครั้ง ก็พบว่าเห็ดดังกล่าวมีขนาดใหญ่จากเดิม จึงได้ 
ไปบอกเพื่อนบ้าน ทำให้มีผู้คนเดินทางไปมุงดูกันเป็นจำนวนมาก

 ทั้งนี้ ชาวบ้านหลายคนจะใช้แป้งไปโรยแล้วถู เพื่อขอเลขเด็ด เนื่องจาก 
เหตุการณ์นี้ตรงกับวันหวยออกพอดี จนกระทั่งทำให้เห็ดได้เปลี่ยนจากสีดำปนน้ำตาลไป 
เป็นสีขาวขุ่นปนดำ อย่างที่เห็นล่าสุดนี้ ซึ่งบางคนก็อุตส่าห์นำหมาก พลู ธูป เทียน และ 
เงิน ไปเซ่นไหว้ เพื่อขอเลขเด็ดด้วย

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9520000138455
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67	 ชาวบ้านนครศรีฯ	ตื่นเห็ดยักษ์โผล่หลังบ้าน
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 15  มกราคม 2553 15:34 น.

 นครศรีธรรมราช – ชาวบ้านพบเห็ดกอ 7 ชั้น 
ผุดที่เมืองคอน ชาวบ้านแห่ขอหวย ด้านหลานชายอ้าง 
เคยฝันแปลกก่อนหน้านี้

 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ม.19 ต.ท่าเรือ 
อ.เมือง จ.นครศรีฯ ว่าพบเห็ดประหลาดขนาดใหญ่โผล่ขึ้น 
จากพื้นดินหลังบ้านเลขที่ 43 ม.19 ต.ท่าเรือ ซึ่งเห็ด 
กอดังกล่าว เป็นเห็ดสีขาวนวลคล้ายกับเห็ดนางฟ้าแตกกอ 
ออกมาเวียนกันคล้ายก้นหอยถัดไปตามลำดับตั้งแต่ใหญ่ 
สุดไปจนถึงเล็กสุดที่อยู่บนยอด นับจำนวนชั้นได้เจ็ดชั้นเจ็ดรอบ ส่วนจำนวนดอกนั้น ไม่ 
สามารถนับได้ เนื่องจากความหนาแน่น เส้นผ่าศูนย์กลางของกอที่เห็นนี้ประมาณ 1 เมตร 
เศษ มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 1 ฟุต ท่ามกลางชาวบ้านที่เข้ามากราบไหว้บูชาอย่าง 
เนืองแน่น

        บ้านหลังดังกล่าวนั้นเป็นของ นายวรรณะ ชูสุด อายุ 53 ปี ส่วนผู้ที่มาพบ 
เห็นเป็นคนแรกนั้นคือ นางจวน ชูสุด อายุ 73 ปี อยู่ 54 ม.19 ต.ท่าเรือ อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งใจจะแกงกะทิใส่มะเขือพวง จึงเดินไป      
ในป่าละเมาะหลังบ้านของหลานคือนายวรรณะ แต่ไปไม่ทันถึงต้นมะเขือ สังเกตเห็นเห็ด 
กอดังกล่าวขึ้นอยู่บนพื้นดินอย่างแปลกประหลาด และตลอดตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ 73 ปี 
ไม่เคยพบเห็นมาก่อน

        ส่วนเห็ดกอนี้ไม่ทราบว่างอกขึ้นมาจากพื้นดินตั้งแต่เมื่อใด จึงไปบอกหลาน  
หลังข่าวแพร่สะพัดออกไปชาวบ้านต่างแห่มาดูกันจำนวนมาก ต่างออกปากเป็นเสียงเดียว 
กันว่า ไม่เคยเห็นเห็ดกอยักษ์ขนาดนี้มาก่อน

 อย่างไรก็ตาม หลานชายของนางจวนระบุว่าก่อนหน้านี้ได้ฝันไปว่า มีการเผา 
ศพที่บ้านและในหีบศพมีศพอยู่ถึง 3 ศพ จึงเปรยกับญาติๆ ว่าไม่รู้ว่าจะมีเรื่องแปลก
ประหลาดอะไรเกิดขึ้นที่บ้านหรือไม่ กระทั่งมาพบเห็ดกอนี้ แต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือไม่ 
ซึ่งแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคน ส่วนเห็ดกอนี้คงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ใครจะ 
ขอหวยหรืออย่างไรก็แล้วแต่ 

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000006095
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68 ชาวบ้านหนองบัวฯ	แตกตื่นพบเห็ดประหลาดยักษ์
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 22 ตุลาคม 2553 10:46 น.

   หนองบังลำภู - ชาวหนองบัวฯ  
แตกตื่นหลังพบเห็ดประหลาด ขนาด 
ใหญ่ผิดปกติ เส้นผ่าศูนย์กลางยาว 
70 ซม. กว้าง 165 ซม. โดยเจ้า 
ของบ้านนำเชือกมาขึงเอาไว้รอบๆ 
ป้องกันความเสียหาย เนื่องจากชาว
บ้านได้เดินทางมาดูไม่ขาดสาย

  ที่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 10 
ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นบ้านของ นายชู ดวงสาพล อายุ 65 ปี 
ที่อาศัยอยู่กับภรรยาและลูกๆ ได้มีชาวบ้านในเขตตำบลหนองภัยศูนย์และตำบลข้างเคียง 
ต่างพากันทยอยเดินทางมาดูเห็ดขนาดใหญ่ ซึ่งชาวบ้านไม่เคยพบเห็นมาก่อน บ้างก็นำ     
ดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้ขอโชคลาภกับเห็ดดังกล่าว ซึ่งเจ้าของบ้านได้ย้ายมาปลูก ใส่ 
กระถางวางเอาไว้ตรงโคนต้นไม้หน้าบ้านให้กราบไหว้บูชา หลังพบเกิดเองตามธรรมชาติ 
ที่สวนหลังบ้าน โดยเห็ดดังกล่าวมีลักษณะเป็นดอกสีขาวขนาดใหญ่ 1 ดอก เส้นผ่า 
ศูนย์กลางยาวประมาณ 70 ซม. และวัดรอบดอกมีความกว้าง 165 ซม. มีกลิ่นธรรมชาติ 
เหมือนเห็ดทั่วไป ซึ่งเจ้าของบ้านได้นำเชือกมาขึงเอาไว้โดยรอบเพื่อป้องกันความเสียหาย        
เนื่องจากชาวบ้านได้เดินทางมาดูไม่ขาดสาย
       จากการสอบถามนายชู ดวงสาพล เจ้าของบ้านและเป็นผู้พบเห็นเห็ดเล่าว่า 
ก่อนหน้านี้ประมาณ 2 อาทิตย์ ตนเองได้เข้าไปที่สวนหลังบ้าน ได้เห็นเห็ดดังกล่าวซึ่ง 
แถวภาคอีสานเรียกว่า เห็ดตีนแฮด ภาษากลางเรียกเห็ดตีนช้าง จึงนำมาปลูกใส่กระถาง 
เพื่อเป็นสิริมงคล แต่พอมาวันนี้กลับเข้าไปในสวนพบว่าเห็ดได้โตขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ 
จึงได้ปรึกษาภรรยานำออกมาวางไว้หน้าบ้าน
 พอเพื่อนบ้านเห็นจึงได้กราบไหว้จุดธูปขอหวย และเป็นที่ประหลาดใจหลังจาก
จุดธูปเสร็จแล้ว ปรากฏว่าบนดอกเห็ดปรากฏเป็นขีดๆ คล้ายเลข 8 และ เลข 9 ส่งผลให้ 
บรรดาคอหวยต่างมีลุ้นไปตามๆ กัน

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000148923
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69	 ชาวบ้านฮือฮาเห็ดยักษ์แห่ขอหวย
 วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7977 ข่าวสดรายวัน

 
     เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 30 
ก.ย. นายระพีพล อังสุโชติ อายุ 46 ปี 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า 
พบเห็ดตีนแรดมีดอกขนาดใหญ่  
วัดเส้นรอบวงกลมได้ 166 เซนติเมตร 
ขึ้นซ้อนกันเป็นชั้นๆ จำนวนมาก อีก
ทั้งดอกเห็ดยังมีลักษณะคล้ายแมง- 
กะพรุน จึงไปพิสูจน์ พบเห็ดขึ้นอยู่ที่ 

บริเวณโคนต้นกระถิน ลักษณะขึ้นเป็นพุ่มขนาดใหญ่ มีจำนวนหลายดอก ขึ้นซ้อนและเรียง 
รายกันเป็นวงกว้าง ดอกเห็ดมีขนาดเล็กใหญ่สลับกันไป 20 ดอก
 นายระพีพลกล่าวว่า เคยพบเห็ดบริเวณนี้มานานหลายครั้งแล้ว ซึ่งมันจะ 
ขึ้นปีละครั้ง ช่วงฤดูฝน ที่บ้านเป็นแคมป์ขี่ม้า ด้านหลังเป็นพื้นที่สวนป่า มีดินอุดมสมบูรณ์ 
ที่ผ่านมา บริเวณนี้ยังเคยพบเห็ดหลินจือที่มีราคาแพงมาแล้วด้วย สำหรับเห็ดที่พบทาง 
ภาคเหนือเรียกว่า เห็ดจั่น คนทั่วไปเรียก เห็ดแรด ส่วนชาวกาญจนบุรีจะเรียกว่า 
เห็ดตับเต่าขาว 
 นายระพีพลเล่าอีกว่า หลังจากชาวบ้านทราบข่าวก็แห่มาขอหวย แต่ตนไม่ได้ 
เชื่อเรื่องนี้สักเท่าไร เห็ดชนิดนี้กินได้หรือไม่ ยังไม่ค่อยแน่ใจ แต่ก็มีคนงานนำไปปรุงเป็น   
อาหารกิน เห็ดชนิดนี้ลักษณะเหมือนเห็ดตีนแรด อีกทั้งยังมีลักษณะคล้ายกับแมงกะพรุน 
ด้วย หากเป็นไปได้ก็จะเก็บรักษาไว้ ทราบว่ามีมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือ และภาคอีสาน 
เขาอนุรักษ์เห็ดชนิดนี้ด้วย

หน้า 11
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXhOVEF4TVRBMU
5RPT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1pMHhNQzB3TVE9PQ==

69



ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ 145

   

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 จากข่าวที่ 64-69 เรื่องการพบเห็ดยักษ์ชนิด 
ต่างๆ ตามจังหวัดต่างๆ  ของประเทศไทย มีมาเป็นระยะๆ 
ดร.ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ 
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิดเห็น 
ในเรื่องนี้ว่า 

 ในธรรมชาติมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ไม่บ่อย ในบ้าน 
เราไม่เคยมีการศึกษาเรื่องเห็ดยักษ์เป็นการเฉพาะ เพราะปกติก็เกิดไม่มาก จะว่า 
แปลกก็แปลก ทำให้เป็นข่าว แต่เห็ดยักษ์ที่ว่านี้ อาจขึ้นและเติบโตเฉพาะที่ก็ได้ 
ตามสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย เช่น มีแหล่งอาหารดี เราอาจพิสูจน์ได้โดย 
การนำสปอร์ซึ่งเป็นส่วนที่จะเจริญเป็นเส้นใยราและพัฒนาเป็นเห็ดนั้นไปเพาะที่อื่น 
แล้วดูว่าจะยังขึ้นเป็นเห็ดยักษ์อีกหรือไม่ ถ้าไม่เจริญเป็นเห็ดยักษ์ ก็แสดงว่าปัจจัย 
แวดล้อมน่าจะมีผลต่อการเจริญ แต่ถ้าเป็นเพราะสายพันธุ์ที่เป็นเห็ดยักษ์เอง หากไป    
เพาะที่อื่นก็มีโอกาสที่จะเจริญเป็นเห็ดยักษ์ได้ 

 โดยสรุป เห็ดยักษ์เหล่านี้ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในธรรมชาติ แต่เกิดไม่บ่อยนัก 
สาเหตุที่เกิด อาจมาจากหลายปัจจัย ได้แก่

• สภาพแวดล้อม เช่น แหล่งอาหาร บริเวณนั้นอาจมีอาหารที่สมบูรณ์ เช่น ในดิน 
หรือขอนไม้ซึ่งเป็นที่ที่เห็ดขึ้น หรือมีอุณหภูมิ แสงแดด และความชื้น ที่ช่วย  
เอื้ออำนวยให้เห็ดเจริญได้ดี หากจะพิสูจน์ในเรื่องนี้ ก็อาจทำได้โดยการนำ 
สปอร์ไปเพาะในที่อื่น แล้วดูว่าจะยังขึ้นเป็นเห็ดยักษ์อีกหรือไม่

• พันธุกรรม ถ้าเป็นสายพันธุ์ของเห็ดเอง เมื่อมีการสืบพันธุ์และเจริญใหม่ก็จะ 
เป็นเห็ดยักษ์ตามนั้นได้ แต่ถ้าเป็นการกลายพันธุ์ บางชนิดกลายพันธุ์แล้วอยู่
ได้ตลอดไป แต่บางชนิดกลายพันธุ์แล้วถ้าไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต ก็จะ
เกิดการป้องกันตัวเองโดยทำให้เซลล์ที่ผิดปกตินั้นหายไป หรือเซลล์เกิดการ 
ซ่อมแซมตัวเองให้กลับมาเป็นปกติ หรืออาจเกิดจากยีนผิดปกติ คือมีการ 
สร้างเซลล์ขยายเพิ่มมากผิดปกติ ทำให้เห็ดมีขนาดใหญ่ขึ้น
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70	 พบเห็ดรูปร่างแปลกขึ้นใต้ต้นโพธิ์		 	 	
	 ชาวบ้านแห่ดูขอเลขเด็ด
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 16 กุมภาพันธ์ 2555 10:46 น.

    ตราด - พบเห็ดรูปร่าง 
แปลก มี 7 กอ ขึ้นใต้ต้นโพธิ์ 
ชาวบ้านแห่ดูพร้อมขอเลขเด็ด 
ส่วนทางวัดนำไม้ไผ่มาล้อมพร้อม 
ธูป เทียน กระถางธูปวางไว้ให้

 วันนี้ (16 ก.พ.) ที่วัดเนิน 
ดินแดง บ้านเนินดินแดง หมู่ 3 
ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ 
จ.ตราด ใต้ต้นโพธิ์ของวัด พบว่า 

มีเห็ดไม่ทราบชนิดเกิดขึ้นมีลักษณะที่แปลกกว่าเห็ดทั่วไป เนื่องจากเกิดขึ้นเป็นกอคล้าย 
หวีกล้วย สีขาว แต่ละกอจะมีดอกเห็ดออกเรียงรายตั้งแต่ 8-10 ดอกขึ้นไป ทั้งขนาด 
เล็กและขนาดใหญ่ โดยดอกเห็ดก็จะมีก้านที่ใหญ่ ส่วนหมวกของดอกเห็ดเล็ก ชาวบ้านที่
ทราบข่าวต่างเดินทางมาดูและจุดธูปขอเลขหวยกันตามเคย บางรายก็นำกระดานมาวาง 
แล้วใช้แป้งโรย ถูให้เกิดตัวเลขตามความเชื่อ

 นายจเร สุขกสิ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28/3 หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ 
อ.แหลมงอบ จ.ตราด กล่าวว่า เพิ่งทราบข่าวว่ามีเห็ดขึ้นที่ใต้ต้นโพธิ์ที่วัดเนินดินแดง 
จึงเดินทางมาดู ซึ่งประหลาดใจมากว่าเห็ดมาขึ้นใต้ต้นโพธิ์ได้อย่างไร เพราะปกติเห็ด 
จะเกิดในที่ร่มและชื้น แต่ใต้ต้นโพธิ์มีสภาพแห้ง และแสงแดดส่องถึง และที่ประหลาดใจ 
กว่านั้นคือ เห็ดที่เกิดมีลักษณะที่แปลก เพราะปกติเห็ดจะเกิดเป็นดอกๆ แต่เห็ดที่พบ 
ในวันนี้ออกมาเป็นกอ และมีลักษณะคล้ายหวีกล้วย

 ขณะที่ชาวบ้านอีกคน คือนายฤกษ์ชัย สินธุนาคิน อาย 42 ปี บอกว่า เป็นเห็ด 
ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน เพราะออกมาเหมือนหวีกล้วย และที่สำคัญมันเกิดที่ใต้ต้นโพธิ์ 
ด้วย เชื่อว่าเป็นสิ่งที่แปลก ส่วนเรื่องการนำไปตีเป็นตัวเลขนั้นไม่รู้ว่าจะตีเป็นเลขอะไร 
เพราะดูไม่ออก ตอนนี้เห็ดทั้งหมดนี้ขึ้นมาได้ 4 วันแล้ว ต้องรอดูว่าจะโตขนาดไหน 
และจะเกิดเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ และก็ไม่รู้ว่าเห็ดนี้สามารถกินได้หรือไม่ต้องรอให้ส่วนราชการ 
ที่รู้เรื่องมาดูก่อน
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 ส่วนพระสงฆ์ที่วัดทราบข่าวว่ามีเห็ดเกิดขึ้นที่ใต้ต้นโพธิ์ก็เดินทางมาดูด้วย 
เช่นกัน แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเห็ดดังกล่าวเป็นเห็ดอะไร เนื่องจากไม่เคยพบเห็นมาก่อน 
และไม่สามารถให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้ได้เนื่องจากกลัวจะผิดวินัยสงฆ์หากเป็นเรื่องของ 
ความเชื่อ
 อนึ่ง ในทุกวันมีชาวบ้านใกล้เคียงที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาชมเห็ดประหลาดนี้
จำนวนพอสมควร บางรายยกมือไหว้ขอหวย บางรายจุดธูป เทียน กราบไหว้ และบางคน  
ใช้แป้งโรยไม้ข้างต้นโพธิ์แล้วใช้หัวแม่มือถูไปมาเพื่อให้เกิดตัวเลข พร้อมทำรั้วไม้ไผ่ล้อมไว้ 
รอบต้นโพธิ์ เนื่องจากเกรงว่าเห็ดจะได้รับความเสียหาย

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000021369

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ 
ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 การที่จะมีเห็ดไปขึ้นบริเวณนั้นไม่แปลกค่ะ 
เพราะอาจมีสปอร์ปลิวไปตก และเมื่อมีสภาพเหมาะสม 
ก็เจริญต่อไปได้ บริเวณที่เห็น สังเกตได้ว่ามีความชื้นอยู่    
และมีเห็ดหลายชนิดที่การเจริญของดอกเห็ดออกเป็นกระจุก 
เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และมีเห็ดหลายชนิดที่มีลักษณะทางสันฐานวิทยาคล้าย 
กับเห็ดที่เห็น ส่วนการที่เห็ดมีลักษณะดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสาร- 
อาหารที่เห็ดได้รับ
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71	 คนลำปางตื่นเห็ดโคนประหลาดแห่ขอหวย
 เนชั่นแชนแนล 27 กค. 2554 12:12 น. 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลัง 
จากทางจังหวัดลำปางออกหน่วย 
จังหวัดเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วย 
เคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขที่  
บ้านทุ่ง ม.4 ต.สบปราบ อ.สบราบ 
จ.ลำปาง ซึ่งมีหน่วยงานราชการ 
ชาวบ้านมาร่วมงานจำนวนมาก 
ปรากฏว่ามีชาวบ้าน ซึ่งมาร่วมงาน 

ได้พากันเล่าลือว่ามีคนนำเห็ดรูปร่างคล้ายงูออกมาโชว์ภายในงาน หลังจากนั้นผู้สื่อข่าว 
จึงไปพิสูจน์ และพบกลุ่มชาวบ้านจำนวนมากกำลังพากันมุงดู พอเข้าไปดูพบเห็ดโคน 
รูปร่างประหลาด ขนาดฐานประมาณ 12 นิ้ว สูงประมาณ 10 นิ้ว คล้ายงูม้วนหางและลำตัว 
ขดตัวชูหัว แผ่แม่เบี้ย ซึ่งสร้างความแปลกประหลาดต่อผู้พบเห็นอย่างมาก บางรายนำ  
กล้องมาถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึก และบางคนนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้ ซึ่งทุกคนที่เห็น 
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่เคยเห็นมาก่อน ปกติเห็ดโคนก็จะออกเป็นดอกเหมือนเห็ด 
ทั่วไป แต่มาพบเห็ดโคนลักษณะนี้ถือว่าแปลกมาก 

 ส่วนเจ้าของเห็ดโคนที่มีลักษณะประหลาด ที่ไม่ยอมเปิดเผยชื่อและไม่อยากเป็น 
ข่าวแต่ก็ยอมบอกกับผู้สื่อข่าวว่า ไปพบเห็ดโคนประหลาด เมื่อ 2 วันก่อน โดยเดินทาง 
ออกหาเห็ดและของป่ากับเพื่อนบ้านป่าบนภูเขาเหนือหมู่บ้านสมัย ต.สมัย อ.สบปราบ 
จ.ลำปาง ขณะที่ต่างคนต่างพากันหาเห็ดอยู่นั้น ตนก็สังเกตเห็นว่าที่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีเห็ด 
โคนที่ออกมาสีขาวและมีลักษณะคล้ายงูที่กำลังนอนขดตัวอยู่ ตอนแรกคิดว่าเป็นงูจริงๆ พอ 
เข้าไปดูใกล้ๆ จึงพบว่าเป็นเห็ดโคน จึงเก็บกลับมาที่บ้านและให้เพื่อนบ้านดู พอทุกคน 
มาดู ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา พอทราบทางจังหวัดมาออกหน่วยเคลื่อนที่ 
จึงนำมาให้ชาวบ้านดู และพากันฮือฮาอย่างมาก ส่วนตนเองเห็นว่ามันแปลกดีและจะ 
เก็บมาไว้ที่บ้าน ที่ผ่านมามีเพื่อนบ้านในหมู่บ้านข้างเคียงและต่างหมู่บ้านทราบข่าว ได้พา 
กันนำเอาดอกไม้ธูปเทียนมาขอเลขเด็ดกันเป็นจำนวนมากและต่างพากันวิพากษ์วิจารณ ์
ว่าไม่เคยพบเคยเห็นเห็ดโคนที่มีลักษณะดังกล่าว และตนก็จะเก็บไว้ที่บ้านต่อไป
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http://www.bannangio.com/webboards/737889/%E0%B8%95%E0%B8%B7%E
0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%
E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B9%81%
E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0
%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%
B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%A2!.html

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 เป็นไปได้ที่เห็ดชนิดนี้จะมีการพัฒนาดอก 
เห็ดที่ผิดปกติ แทนที่จะสร้างเป็นก้านดอกตรงๆ 
กลับยืดยาวและขดเป็นวง อาจจะต้องดูที่สภาพ- 
แวดล้อมด้วยว่าเป็นอย่างไร ที่อาจมีผลต่อการสร้าง 
ดอกเห็ด 



ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์150

	 แห่ขอหวยเห็ดประหลาด!	โผล่เป็นหัวงูหลัง			
	 ตลาดพัทยา
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 29 พฤศจิกายน 2554 20:44 น.

      ศูนย์ข่าวศรีราชา - ชาว  
พัทยา แตกตื่น “เห็ดประหลาด” 
ดอกโผล่จากพื้นคล้ายหัวงูเห่า 
แห่ขอหวยหวังได้เลขเด็ด

 วันนี้ (29 พ.ย.) ทีมข่าว 
ASTV ผูจ้ดัการออนไลน ์ไดร้บัแจง้ 
จากชาวบ้านย่านตลาดโพธิสาร 
พัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
ว่า พบเห็นดอกเห็ดประหลาด    

โผล่จากพื้นดิน ชูดอกคล้ายหัวงูเห่าโผล่ขึ้นมา ซึ่งถือเป็นเรื่องประหลาด และมีชาวบ้านที่ 
ทราบข่าวมาขอเลขเด็ดเป็นจำนวนมาก จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมบันทึกภาพรายงาน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 บริเวณป่าหลังตลาดพบกลุ่มชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมามุงดูเหตุการณ์อยู่ 
จากการตรวจสอบบริเวณพื้นดินของป่าดังกล่าวพบดอกเห็ดไม่ทราบชนิด สีน้ำตาลเข้ม 
ลายพาดขาว ลักษณะคล้ายงูเห่าโผล่หัวออกมาจากพื้นดิน ซึ่งผู้อยู่ในเหตุการณ์ต่างวิพากษ์ 
วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องประหลาด เพราะไม่เคยเห็นมาก่อน บ้างก็นำธูปเทียนดอกไม้มากราบ  
ไหว้บูชาเพื่อขอเลขเด็ดตามความเชื่อส่วนบุคคล
 สอบถามวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อยู่ในจุดที่พบเห็ดลักษณะประหลาด ทราบว่า 
ทุกช่วงเย็นจะพากันมานั่งดื่มสุราบริเวณนี้อยู่เป็นประจำ ก่อนหน้าไม่กี่วันก็เห็นว่าเป็นดอก
เห็ดโผล่ขึ้นมา ก็นึกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ แต่ 2-3 วันให้หลัง ดอกเห็ดกลับมีลักษณะ 
คล้ายงูเห่าโผล่ขึ้นมา จนชาวบ้านทราบและพากันมาขอเลขเด็ดจนกระทั่งเป็นข่าว

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9540000152301
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 เห็ดที่เห็นน่าจะอยู่ในกลุ่มของเห็ดหลินจือ        
ซ่ึงลักษณะท่ีเห็นถือว่าเป็นปกติของเห็ดบางสายพันธ์ุ 
การที่เห็ดเจริญได้ในบริเวณนั้น  อาจเป็นเพราะว่า 
มีสปอร์ปลิวไปตกและสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับ 
การเจริญ หรือใต้พื้นดินอาจมีต้นไม้ที่ตายแล้วอยู่   
ซึ่งเห็ดชนิดนี้ส่วนใหญ่จะอาศัยสารอาหารที่ถูกย่อยจาก 
เนื้อไม้เป็นอาหาร
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73		 แห่ขุดว่านจักจั่นในป่าช้า	เชื่อเป็นของขลัง
 วันที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7157 ข่าวสดรายวัน
 คอลัมน์ เป็นไปได้

 หลายวันมานี้ชาวบ้านกว่า 
ร้อยคน ใช้จอบ เสียม ชะแลง 
ก้มหน้า ก้มตา ขุดหาว่านจักจั่น 
หรือที่เรียกกันว่าว่านกายสิทธิ์ 
บริ เวณป่าช้าหลังวัดบ้านฆ้อง 
หมู่ที่ 2 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม 
จ.ราชบุรี 

    นายแจ่ม เปลี่ยนพุ่ม อายุ 
48 ปี ชาวบ้านที่มาร่วมค้นหา 
ว่านจักจั่น บอกว่าผู้ที่พบคนแรก 

คือ พระลูกวัดของวัดบ้านฆ้องกำลังกวาดใบไม้บริเวณวัด จากนั้นก็พบสิ่งที่ผิดแปลกคือมี 
ลำตัวคล้ายจักจั่น จึงนำมาให้ชาวบ้านดูก็ทราบว่าเป็นว่านจักจั่นที่มีคนหาอยู่จำนวนมาก

 สำหรับว่านดังกล่าวมีรูปร่างลักษณะเป็นแมลงปีกแข็งคล้ายจักจั่น มีปีก ขน 
ขา ตัวแข็ง เนื่องจากบริเวณป่าช้าหลังวัดบ้านฆ้อง มีต้นยางนาขนาดใหญ่จํานวนมาก และ 
มีจักจั่นมาเกาะอาศัย ถึงช่วงสิ้นอายุขัย ตัวจักจั่นซึ่งเป็นแมลงปีกแข็งตายแล้วจะไม่เน่าเปื่อย 
เมื่อตกลงพื้นดิน มีฝนตกลงมาทําให้ดินชุ่มนํ้า จนเกิดเชื้อราเห็ดชนิดหนึ่ง งอกออกมาบริเวณ 
หัวของซากจักจั่นคล้ายปะการัง

 ชาวบ้านที่ทราบข่าว ต่างพากันมาขุดหาว่านจักจั่นขายกันเป็นจํานวนมาก และ 
มีการตั้งโต๊ะรับซื้อ และขายกันตั้งแต่ตัวละ 200-1,000 บาท แล้วแต่ความสวยสมบูรณ์ 
ของแต่ละตัวที่ขุดพบ

 เมื่อข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่วทำให้มีผู้สนใจมารับซื้อเสนอราคาให้สูงจนเป็นที่ 
สนใจของนักสะสมและผู้ที่เล่นวิชาอาคม หลายคนเชื่อว่าว่านจักจั่นเป็นเครื่องรางของขลังมี
อาถรรพ์ ทํานองเดียวกับเครื่องรางของขลังทั่วไป ถือเป็นของกายสิทธิ์ มีภูตผี เทวดารักษา 
ใครมีไว้จะมีทรัพย์สินเงินทองไม่ขาดมือ เพราะเชื่อในพุทธคุณด้านโชคลาภ
 หากว่านจักจั่นได้รับการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์จะทําให้มีราคาสูงตัวละกว่า 
3-5 พันบาท ทําให้ชาวบ้านแห่ขุดและมีรายได้ดีในช่วงนี้

หน้า 28
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHhNREEwTURjMU
13PT0=&sectionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBeE1DMHdOeTB3TkE9PQ==
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.สายัณห์ สมฤทธิผล นักวิจัยห้อง   
ปฏิบัติการราวิทยา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชวีภาพแหง่ชาต ิ(ไบโอเทค) อธบิายถงึวา่นจกัจัน่ทีช่าว-
บา้นกำลงันยิมนำมาบชูาวา่      แทจ้รงิแลว้คอืจกัจัน่ทีต่าย 
จากการติดเชื้อรา ไม่ใช่ว่านหรือพืชอย่างที่เข้าใจ โดย 
คาดว่าเป็นจักจั่นที่อยู่ในระยะตัวอ่อนที่กำลังไต่ขึ้นมา 
เพื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยบนพื้นดิน ซึ่งในระยะนี้ร่างกายจักจั่นจะมีการเปลี่ยน 
แปลง ทำให้อ่อนแอ ประกอบกับช่วงต้นฤดูฝนอากาศมีความชื้นสูง จึงมีโอกาสติด   
เชื้อราแมลงที่มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ ก่อให้เกิดโรค และทำให้จักจั่นตายในที่สุด ซึ่ง 
เมื่อจักจั่นตาย เชื้อราก็จะแทงเส้นใยเข้าไปในตัวจักจั่นเพื่อดูดน้ำเลี้ยงเป็นอาหาร  
และเจริญเติบโตเป็นโครงสร้างสืบพันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายเขาบริเวณหัว ทำหน้าที่สร้าง 
สปอร์เพื่อแพร่พันธุ์เชื้อราต่อไป เราเรียกลักษณะที่เกิดขึ้นนี้ว่า ราแมลง  

 ดร.สายัณห์ ยังกล่าวอีกว่า  สิ่งที่อยากเตือนประชาชนให้พึงระวังคือ แม้ 
เชื้อราในแมลงจะก่อโรคที่จำเพาะต่อแมลงและไม่เป็นอันตรายต่อคน แต่สำหรับ  
ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ก็ทำให้เกิดอาการแพ้ได้  เนื่องจากราบนตัวจักจั่นที่ขุดขึ้นมาอาจยังมี 
ชีวิตอยู่และสร้างสปอร์ได้ อีกทั้งแม้จะมีการนำจักจั่นมาทำความสะอาดทาแลกเกอร์ 
เคลือบ ก็อาจจะยังมีราหลงเหลืออยู่ เพราะว่าราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก ที่ 
สำคัญในช่วงฤดูฝน อากาศมีความชื้นสูง ดังนั้น หากเก็บรักษาไม่ดี ก็จะทำให้เชื้อรา 
ชนิดอื่นๆ มาเจริญเติบโต และหากเป็นเชื้อราที่ก่อโรคในคนแล้ว ก็จะเป็นอันตราย 
ต่อผู้ที่พกพาได้

 อย่างไรก็ดี ราแมลงไม่ได้พบแค่เฉพาะจักจั่นเท่านั้น แต่ยังสามารถพบได้ใน 
หนอน ด้วง แมลงวัน มวน เพลี้ย ผีเสื้อ ปลวก แมลงปอ และแมงมุม เป็นต้น ซึ่ง 
ชนิดของราที่พบก็จะแตกต่างกันไป โดยในประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศที่มี 
ความหลากหลายของราแมลงสูงมาก มีการศึกษาค้นพบราแมลงกว่า 400 ชนิด 
(สปีชีส์)  ในจำนวนนี้เป็นราแมลงชนิดใหม่ถึง 150 ชนิด ซึ่งราแมลงหลายชนิดมีความ 
มหัศจรรย์ เพราะอาศัยในแมลงเจ้าบ้านที่จำเพาะเจาะจง โดยเฉพาะแมลงศัตรูพืช  
จึงมีการนำราแมลงมาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี  นอกจากนี้ ราแมลงหลาย 
ชนิดยังสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีศักยภาพในการนำไปพัฒนาเป็นยาได้ ดังเช่น 
เพนิซิลลิน ซึ่งถือเป็นยาปฏิชีวนะตัวแรกของโลกนั้น ก็สกัดมาจากเชื้อราเช่นกัน  
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วัตถปุริศนาน่าฉงน
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74	 ชาวพังงาตื่นไข่ยักษ์หนักร่วม	1	กิโลกรัม
 12 พฤษภาคม 2552  คมชัดลึก

   คมชัดลึก : ชาวบ้านตื่นไข่ยักษ์ 
ประหลาด หนักเกือบ 1 กิโลกรัม   
ปศุสัตว์จังหวัดพังงาเตรียมส่งเจ้าหน้าท่ี 
ตรวจสอบ เตือนระวังเชื้อโรค 

  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าว 
ได้รับแจ้งจากนายไมตรี ใยฝ้าย อายุ 52 
ปี ชาวบ้านบ้านบางขยะ หมู่ 2 ต.คึกคัก 
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ว่าพบวัตถุประหลาด 

ลักษณะคล้ายไข่ หนักเกือบ 1 กิโลกรัม ความยาว 18 นิ้ว วัดเส้นรอบวง 16 นิ้ว จึง 
เดินทางไปตรวจสอบพบว่าไข่ดังกล่าวถูกนำมาวางในถาดสีขาว ที่บ้านเลขที่ 27/3 หมู่ 2 
โดยมีชาวบ้านจำนวนมากมาดู และจุดธูปไหว้

 นายไมตรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ระหว่างเดินทางออกจาก 
บ้านเพื่อไปหาปลาห่างจากบ้านพักประมาณ 800 เมตร พบไข่ยักษ์วางอยู่ในพงหญ้า 
ที่แห้งตาย จึงใช้สันมีดพร้าเคาะ แต่ไม่กล้าใช้มือจับและเอากลับมาบ้าน เนื่องจากเกรงว่า 
จะเป็นไข่ของงู อาจจะถูกแม่งูทำร้าย จึงเดินทางกลับบ้านและนำเรื่องมาเล่าให้เพื่อนบ้าน
ฟัง ซึ่งส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าน่าจะนำไข่ยักษ์ดังกล่าวมาให้ผู้รู้ดู เพราะจะได้รู้ว่าเป็นไข่ 
อะไรกันแน่ จึงชวนเพื่อนบ้านเดินทางไปนำไข่ยักษ์ดังกล่าวมาไว้ที่บ้าน และยินดีที่จะให้   
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนำไปพิสูจน์ว่าเป็นอะไรกันแน่

 ด้าน น.ส.ระวิวรรณ ยิ่งวรรณศิริ ปศุสัตว์จังหวัดพังงา กล่าวว่า เพิ่งจะทราบเรื่อง
การพบวัตถุประหลาดจากผู้สื่อข่าว อย่างไรก็ตาม จะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในพื้นที่โดย 
เร็ว ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นไข่หรือไม่ เพราะยังไม่เห็นด้วยตัวเอง แต่เบื้องต้นไม่แนะนำ    
ให้ชาวบ้านเอาอวัยวะไปสัมผัสเพราะเกรงจะมีเชื้อโรค

 ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากการนำเหรียญ 5 บาทไปเคาะลงบนผิวของ 
วัตถุประหลาดคล้ายไข่นี้ ก็มีเสียงดังแบบเดียวกับเคาะไข่ไก่ หรือไข่เป็ดทั่วไป คล้ายกับ 
ว่าภายในมีของเหลว แต่เมื่อดมแล้ว มีกลิ่นคาวคล้ายกับปะการังทะเลที่ตายใหม่ๆ

http://www.komchadluek.net/detail/20090512/12666/ชาวพังงาตื่นไข่ยักษ์หนักร่วม1 
กิโลกรัม.html
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รอง ผอ. ฝ่ายสื่อ 
วิทยาศาสตร์ สวทช. ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 ถ้าเรามีโอกาสนำไข่ยักษ์นี้มาพิสูจน์ เช่น 
นำไปเอกซเรย์ ก็จะทำให้เราทราบข้อมูลได้ชัดเจน 
ยิ่งขึ้น แต่ถ้าให้ดูจากภาพข่าวนี้ ก็สันนิษฐานว่าน่าจะ 
เป็นไข่นกกระจอกเทศ ซึ่งก็ไม่น่าแปลก เพราะเดี๋ยวนี้บ้าน 
เราก็มีฟาร์มนกกระจอกเทศแล้ว บางทีมันอาจจะหลุดออกมาก็เป็นได้ 
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75	 แห่ขอโชคหินประหลาดมือเทพธิดา
 โดย ไทยรัฐออนไลน์  13 มิถุนายน 2552

  จากกรณีที่นายบุญญฤทธิ์ 
ตุลาพันธ์พงศ์ เจ้าของบุญศิริการพิมพ์ 
ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ได้นำหินรูปร่างประหลาดคล้ายมือ 
ของผู้หญิงมีนิ้วทั้ง 5 นิ้ว โดยมี 
ขนาดเท่ามือหญิงสาววัยรุ่น ที่นิ้ว 
ก้อยกระเทาะแตกออกมีแกนคล้าย 
เล็บมนุษย์โผล่ออกมา โดยบอก 

ว่า พระสมคิด อภิปุญโญ จำพรรษา อยู่สำนักสงฆ์ถ้ำหีบ บ้านปางกว้าง ต.อินทขิล 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้นำมาให้เพื่อให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาดูว่าเป็นหิน 
ชนิดไหน เพราะยังมีบนดอยในลักษณะนี้อีกมาก ซึ่งนายบุญญฤทธิ์ได้นำไปยังแหล่ง 
วิชาการหลายแห่ง ทั้งสำนักงานศิลปากร และหน่วยงานเกี่ยวกับแร่หินชนิดต่างๆ แต่ก็ยัง
ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าเป็นอะไรก็แน่ แต่ไม่ใช่หินปูนอย่างแน่นอน ตามที่เข้าใจแต่แรก  
และแนะนำให้ส่งไปยังกรมทรัพยากรธรณี ที่กรุงเทพฯ ซึ่งอาจจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ชนิด 
ใดชนิดหนึ่งตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

 ต่อมาเมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (13 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังร้าน 
บุญศิริการพิมพ์ ที่ซอยใจแก้ว ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พบว่าที่หน้าร้านทาง 
นายบุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์ ต้องนำหินมือประหลาดที่ชาวเขาเรียกว่า “มือเทพธิดา” 
มาวางไว้ที่หน้าร้าน เนื่องจาก ยังไม่สามารถพิสูจน์ว่าเป็นอะไร ทางญาติคนหนึ่งเกรงว่าอาจ 
จะเกิดอาถรรพ์ขึ้นได้ จึงไม่กล้าจะให้นำกลับไปไว้ที่บ้าน แต่ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างก็พา 
กันมาดู โดยในจำนวนนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งบอกว่าเป็นร่างทรงของเทพ สามารถพิสูจน์ 
ได้ว่าหินประหลาดหรือว่า “มือเทพธิดา” จะมีพลังอำนาจมากหรือไม่ จึงได้นำมือของตน
เองลงไปวางทับหินมือประหลาด ซึ่งหญิงคนนั้นแสดงท่าทางตื่นตกใจเล็กน้อย โดยบอกว่า    
ถูกหินรูปมือประหลาดดูดพลังจากมือตัวเอง จนทำให้ซีดและเย็น โดยหญิงคนนั้นพิสูจน์  
โดยนำมือไปจับคนที่มาชมก็พบว่ามือเย็นและซีดจริงๆ ชาวบ้านหลายคนเริ่มเกิดความเชื่อ 
ว่า  มือหินประหลาดจะต้องมีพลังลึกลับแฝงอยู่ จึงได้พากันจุดธูปเทียนและนำดอกไม้มา 
บูชา และต่างก็เชื่อกันว่าหากวางมือเทียบกับหินมือประหลาด ก็อาจจะมีโชคลาภอย่าง 
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แน่นอน จึงได้มีหลายคนที่เอ่ยบนบานขอโชคลาภจากนั้นก็เอามือวางทาบหรือวางใกล้ๆ 
และรีบนำมือที่วางใกล้ไปซื้อล็อตเตอรี่กัน โดยเฉพาะล็อตเตอรี่ที่มีเลข 5 จะพากันซื้อ 
จำนวนมาก

 ทางด้าน นายบุญญฤทธิ์ ได้เปิดเผยว่า ในขณะนี้ตนไม่รู้จะนำหินประหลาด 
“มือเทพธิดา” ไปพิสูจน์ที่ไหนอีก เพราะไปมา 3 แห่งแล้ว แต่ในวันที่ 14 มิ.ย. ตน 
จะเดินทางไปยังสำนักสงฆ์ถ้ำหีบ บ้านปางกว้าง ต.อินทขิล อ.แม่แตง เพื่อจะไปนำหิน  
รูปร่างประหลาดคล้ายมือคนจากพระสมคิด อภิปุญโญ ที่บอกว่ายังมีเก็บไว้อีก 2 อัน เพื่อ 
จะได้นำเดินทางไปตรวจที่กรุงเทพฯพร้อมกัน และหากเป็นไปได้บริเวณดอยที่พบมือ 
ประหลาด อยากจะเดินทางขึ้นไปให้เห็นกับตาว่าโผล่ขึ้นมาได้อย่างไรตามที่ชาวเขาบอกกับ 
พระ เพื่อจะได้คลายปริศนาลงได้

 อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้หวังดีโทรศัพท์เข้ามาแจ้งกับทางผู้สื่อข่าวว่า หินลักษณะ 
คล้ายมือมนุษย์น่าจะทำเลียนแบบขึ้นมาเหมือนช้างน้ำหรือมักกะลีผลที่มีรูปร่างคล้าย 
มนุษย์ผู้หญิง ซึ่งกลับมาแพร่ระบาดอีกในภาคเหนือ โดยเฉพาะหินลักษณะคล้ายมือมนุษย์ 
หรือมือเทพธิดาก็เคยปรากฏเป็นข่าวออกมานานแล้ว เรื่องนี้จึงอยากจะให้มีการพิสูจน์กัน 
โดยเร็วก่อนจะบานปลายออกไปเรื่องความเชื่องมงายกันขึ้นมา

http://www.thairath.co.th/content/region/12715
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	 กระบี่ฮือฮา	หินยาย	ในสวนปาล์ม
 ไทยรัฐออนไลน์  โดย ทีมข่าวภูมิภาค 10 กันยายน 2552

          
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 
(10 ก.ย.) ได้รับการบอกเล่าจาก 
ชาวบ้านว่าพบ หินแปลกลักษณะ 
เป็นหินยายบนเนินเขาในสวนปาล์ม 
น้ำมัน โดยหินดังกล่าว นอกจาก 
มีความพิเศษมีลักษณะหินคล้าย 
หินยายแล้ว ที่ผ่านมาได้มีชาวบ้าน 
นำแป้งและธูปเทียนไปบูชา เพื่อ 

ขอเลขเด็ดกันด้วย จากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังเจ้าของสวนเพื่อให้นำทางขึ้นไปดูโดย 
พบนายกฤษฎา ชัยวงศ์ อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 163 ม.8 ต.ทับปริก ผู้เป็นบุตร 
เขยของเจ้าของสวนดังกล่าว
 ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า เมื่อเข้าไปตรวจสอบหินดังกล่าวพบว่า บริเวณใกล้เคียง 
จุดดังกล่าวเป็นสวนปาล์มขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ ตั้งอยู่บนเนินพื้นยกระดับ
เป็นขั้นบันได ต้องเดินเท้าขึ้นไปประมาณ 300 เมตร โดยไปถึงพบหิน 3 ก้อนเรียงกัน 
สูงประมาณ 2.5 เมตร และมีก้อนเล็กแหลมเรียวตั้งอยู่ตรงกลางด้านบนของหิน 2 ก้อน 
ทำให้มองคล้ายกับหินยาย
 นายกฤษฏา กล่าวว่า สวนปาล์มสวนนี้ปลูกเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากพื้นที่ลาดชัน ได้ใช้รถแบ๊คโฮปรับพื้นที่เป็นขั้นบันได แต่เมื่อมาถึงจุดดังกล่าวที่ 
ตั้งของหินยายนั้น รถไม่สามารถนำหินออกไปได้ ก็เลยปล่อยไว้ดังกล่าว จนกระทั่งที่ผ่านมา 
มีผู้คนหาของป่ามาพบ ก็เลยนำไปพูดต่อๆ กันจนกระทั่งมีชาวบ้านบางรายมาขอหวยหา 
เลขเด็ด บางรายก็ถูก บางรายก็ไม่ถูก
 บุตรเขยของเจ้าของสวนกล่าวด้วยว่า สำหรับตัวเองเมื่อวันประกาศผลสลาก- 
กินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 ก.ย. 2552 ที่ผ่านมา เลยมาทดลองนำแป้งทาที่หินดู พบว่า 
มีเลขโผล่ขึ้นมา เป็นเลข 3 และ 1 นำไปซื้อหวย 31 ปรากฏว่าผิดแต่ก็ใกล้เคียง 
ทั้งนี้มีชาวบ้านบอกเล่าว่า มีชาวบ้านรายหนึ่งไปขอหวยได้เลข 3 ตัว นำไปแทงหวยใต้ดิน
ถูกรางวัลได้เงินไปหลายล้านบาทก็มี
http://www.thairath.co.th/content/region/32218
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 จากข่าวที่ 75-76 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์     รอง 
ผอ.ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช. ได้ให้ข้อคิดเห็น 
ในเรื่องนี้ว่า
 ถ้ามีโอกาสไปดูพิพิธภัณฑ์หินก็จะพบว่า 
มีหินจำนวนมากที่มีรูปร่างเหมือนสิ่งต่างๆ ที่เรารู้จัก 
ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ สัตว์ต่างๆ คน หรือสิ่งของต่างๆ  
ตัวอย่างในธรรมชาติก็มี เช่น หินตา หินยาย ที่บังเอิญมีรูป   
ทรงไปคล้ายกับอวัยวะบางอย่างของคนเราก็เป็นไปได้ เนื่องจากในธรรมชาติหินก็มี 
อยู่มากมาย เมื่อเราลองไปนั่งดู ก็เป็นไปได้ที่จะเห็นเป็นรูปทรงต่างๆ ตามแต่จะ 
จินตนาการ 
 ดังนั้น กรณีที่เป็นข่าวที่หินมีรูปทรงคล้ายมือคนนี้ ก็มองได้ไม่น่าแปลก 
แต่อย่างใด
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77	 บุรีรัมย์แห่ขอหวยจอมปลวก	“พญานาค”		 	
	 ขึ้นในห้องครัวนานร่วม	10	ปี
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 30 กันยายน 2552 
 

 บุรีรัมย์ - ชาวบ้านและ 
บรรดาเซียนหวย แห่จุดธูป 
เทียนขอเลขเด็ดจอมปลวก 
ประหลาดขนาดใหญ่มีลักษณะ 
คล้ายเศียรพญานาค ขึ้นอยู่ 
ในห้องครัวนานร่วม 10 ปี 
เจ้าของบ้านเผยหลังมีจอมปลวก 
ขึ้นอยู่ในบ้านมีแต่เรื่องโชคดี 
เข้ามาในชีวิต ลูกสาวขอได้งาน 
ทำสมใจ และถูกหวยเกือบทุก 

งวด ส่วนคอหวยทราบข่าวแห่มาขอหวยกันไม่ขาดสาย

 วันนี้ (30 ก.ย.) เมื่อเวลา 13.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ 
คนชรา และบรรดาเซียนหวย หรือนักเสี่ยงโชค ทั้งใน จ.บุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง 
ต่างทยอยเดินทางมาจุดธูปเทียน กราบไหว้ขอหวยเลขเด็ด และขอโชคลาภ จากจอมปลวก 
รูปร่างประหลาดขนาดใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นอยู่ภายในห้องครัวของบ้านเลขที่ 43 ม.2 บ้านอะลัง 
ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบ้านของ นางเนียม แสนดี อายุ 56 ปี 
ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งได้มีชาวบ้านทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา และเซียนหวย 
เดินทางมาขอโชคลาภกันอย่างมาขาดสายตลอดทั้งวัน เนื่องจากพรุ่งนี้ (1 ต.ค.) เป็นวัน 
หวยออก หรือออกเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล

 ทั้งนี้ จอมปลวกประหลาดดังกล่าวได้ก่อตัวขึ้นอยู่ข้างฝาผนังห้องครัว มีขนาด 
ความสูงประมาณ 1.50 เมตร ความกว้าง 2 เมตร นอกจากนี้ยังมีส่วนที่ยื่นออกมาคล้าย 
กับหงอนไก่ หรือ เศียรพญานาค ตามความเชื่อของชาวบ้านอีกนับสิบหัว โดย นางเนียม 
เจ้าของบ้าน เล่าว่า จอมปลวกดังกล่าวได้ก่อตัวขึ้นอยู่ในห้องครัวภายในบ้านของตนนาน 
ร่วม 10 ปีแล้ว โดยเมื่อก่อนมีลักษณะเหมือนจอมปลวกทั่วไป มีความสูงใหญ่ประมาณ 30 
เซนติเมตรเท่านั้น ซึ่งอยู่มานานหลายปีก็มีขนาดเท่าเดิม ตนก็ไม่ได้คิดจะขุดออกแต่อย่างใด 
เนื่องจากเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะเข้ามาขออาศัยอยู่ในบ้าน
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 กระทั่งเมื่อประมาณเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ตนคิดจะขุดออก แต่กลับเริ่มมี 
ขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนใหญ่เท่ากับฝาผนังห้องครัว จึงไม่กล้าขุด ประกอบกับ 
เชื่อในเรื่องโชคลาง และตั้งแต่มีจอมปลวกขึ้นอยู่ในบ้าน ก็ถูกหวยตลอดเกือบทุกงวด อีกทั้ง 
เมื่อลูกสาวไปสมัครสอบเข้าทำงาน และได้มาบนบานขอพรกับจอมปลวก ก็สามารถสอบ 
ผ่านและได้งานทำ ส่วนคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ก็อยู่กันอย่างปกติสุข ไม่เคยมีเรื่องหรือ 
ปัญหาใดๆ เกิดขึ้นเลย
        นางเนียมเล่าต่อว่า ตอนแรกที่จอมปลวกก่อตัวขึ้นภายในบ้าน เคยมีอาจารย์ที่ 
เชี่ยวชาญเรื่องไสยศาสตร์ ได้มาแนะนำให้อัญเชิญจอมปลวกออกจากตัวบ้าน โดยให้ไปอยู่
ส่วนไหนของบ้านก็ได้ในเขตบริเวณของรั้วบ้าน แต่ตนก็ไม่ได้คิดอะไร จนกระทั่งจอมปลวก 
มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จึงอยากจะเอาออกไปอยู่นอกบ้าน แต่อาจารย์คนดังกล่าวบอกว่า 
คงจะยาก เพราะมีขนาดใหญ่มากคงจะอัญเชิญออกยาก ถ้าจะเชิญออกควรทำตั้งแต่แรก  
พร้อมกันนี้อาจารย์คนดังกล่าวยังบอกด้วยว่าต้องทำการบูชาจอมปลวกด้วยขันธ์ 5 ดอกไม้ 
ธูป เทียน และน้ำมะพร้าว เพื่อขอพรและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

 ด้าน นางโป๊ะ อินสำราญ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35 ม.2 บ้านอะลัง 
ต.วังเหนือ เพื่อนบ้าน บอกว่า ตนอยู่บ้านใกล้กันกับบ้านของนางเนียม ห่างกันไม่ถึง 300 
เมตร ก็ยังไม่เคยทราบเรื่องมาก่อน เนื่องจากนางเนียมไม่กล้าบอกใคร และเท่าที่เห็น คือ 
ครอบครัวของนางเนียม อยู่กันอย่างมีความสุข ไม่เคยมีปัญหาอะไร และนางเนียม ก็ถูกหวย 
บ่อยครั้งแทบทุกงวดก็ว่าได้
        ก่อนหน้านี้ 2-3 งวด ตนเคยถามนางเนียมว่า ได้เลขมาจากไหนถึงได้ถูกหวยบ่อย 
นางเนียมบอกว่า จากจอมปลวกพญานาคที่เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน ตนจึงลองซื้อตามก็ถูก 
จริงๆ และเมื่อขอเข้ามาดูจอมปลวกพญานาคตามคำบอกเล่าของนางเนียม ตนถึงกับ  
แปลกใจเพราะไม่เคยเห็นจอมปลวกขนาดใหญ่เท่านี้มาก่อน และเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน 
เรือนคนด้วย ซึ่งจอมปลวกดังกล่าวดูผิวเผินมีลักษณะคล้ายพญานาคหลายเศียร เนื่องจาก
จะมีส่วนที่ยื่นออกมาคล้ายเศียรพญานาค

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9520000115010
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รอง ผอ.ฝ่ายสื่อ 
วิทยาศาสตร์ สวทช. ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า
 ทั้งจอมปลวก “พญานาค” หรือหิน 
“พิฆเนศ” ผมมองดูแล้วก็ไม่เห็นเป็นรูปตามที่เป็นข่าว 
เลย จอมปลวกขนาดใหญ่เช่นนี้ หากไม่มีใครไปรบกวน 
และอยู่ ในสภาพสิ่งแวดล้อมเหมาะสมอาหารสมบูรณ์ดี 
สำหรับพวกปลวก มันก็สร้างขนาดใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้แปลกอะไร 
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78	 แตกตื่นหิน	“พิฆเนศ”	โผล่กลางสวนยาง		 	
	 “พังงา”แห่ไหว้	ตั้งสำนักให้อยู่		
 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6991 ข่าวสดรายวัน

 ชาวพังงาแตกตื่นก้อนหิน 
ประหลาด คล้าย “พระพิฆเนศ” 
มีงวง ดวงตา และหูเหมือนช้าง 
โผล่ขึ้นกลางสวนยาง แห่สักการ 
บูชากันไม่ขาดสาย ชาวบ้านเผย 
ที่มา มีคนกรีดยางมาพบแล้ว 
กลิ้งมานั่งเล่น จู่ๆ ไม่สบาย 
กะทันหัน คลุ้มคลั่งพูดเพ้อเป็น 
ภาษาอินเดีย หมอรักษาไม่หาย 
ไปหาคนทรงเจ้าบอกว่า โดน 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษ เจ้าของสงสัย 

จึงเข้ามาสวนยาง พบก้อนหินพิฆเนศ เลยตั้งแท่นบูชา 
 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พังงา ว่า ขณะนี้ชาวบ้านใน 
อ.กะปง ต่างพากันแตกตื่นก้อนหินประหลาด มีลักษณะคล้ายพระพิฆเนศ และพากัน 
ไปกราบไหว้บูชาขอโชคลาภ จากการตรวจสอบทราบว่า ก้อนหินดังกล่าวอยู่ภายในสวน 
ยางพารา บ้านในหนอด หมู่ 4 ต.เหมาะ อ.กะปง เป็นของนายพุทธพงษ์ ทวิศศรี อายุ   
54 ปี ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่า โกแดง 
 จากนั้นผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบ พบว่า 2 ข้างทางเข้าไปยังสวนยางพารา 
เต็มไปด้วยรถของชาวบ้านจอดยาวเหยียด ที่พากันมาแห่ดูก้อนหินประหลาด ซึ่งเป็นหิน 
สีเหลืองขนาดใหญ่ สูงราว 70 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 60 กิโลกรัม ลักษณะ 
ของก้อนหินคล้ายมีงวงช้าง ดวงตา และบางส่วนมองดูแล้วเป็นรูปหูของช้าง คล้ายกับ 
พระพิฆเนศ เทพองค์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์ โดยชาวบ้านนำขึ้นมาไว้บนแท่น มีเครื่อง 
สักการบูชา บายศรีทำด้วยใบตอง และดอกดาวเรือง ท่ามกลางชาวบ้านจำนวนมากที่ 
เข้ามากราบไหว้ และจุดธูปเทียนสักการบูชา บางคนเพ่งมองไปที่ก้อนหินเหมือนกับมอง 
หาโชคลาภ
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 นายบุญชม ประกอบแสง อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ 1 ต.ท่านา  
อ.กะปง กล่าวว่า แต่เดิมหินก้อนนี้อยู่ข้างกอไผ่ในสวนยางพารามานานมากแล้ว เข้าใจ 
ว่าตอนที่ตัดถนนเข้าสวนยางพารา คนขับรถไถทำทางพบและใช้รถไถดันมาวางไว้ โดยไม่  
ได้สนใจหรือสังเกตว่ามีลักษณะพิเศษอย่างไร ต่อมามีนายอ้วน คนกรีดยางมาเห็นและกลิ้ง 
มาทำเป็นที่นั่ง ปรากฏว่าไม่สบายอย่างกะทันหัน อีกทั้งคลุ้มคลั่งพูดจาเพ้อเจ้อเป็นภาษา 
อินเดีย หมอรักษาอย่างไรก็ไม่หาย

 นายบุญชม กล่าวต่อว่า จากนั้นจึงไปหาคนทรงเจ้า บอกว่านายอ้วนถูกสิ่งศักดิ์-  
สิทธิ์ ซึ่งเป็นของสูงลงโทษ ทางนายพุทธพงษ์ เจ้าของสวนยางเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก 
จึงตามไปดู และสังเกตเห็นว่าก้อนหินมีลักษณะคล้ายพระพิฆเนศ จึงนำมาตั้งไว้บนเนินสูง
ในสวนยางพาราใกล้กับศาลพระภูมิ เจ้าของสวนยางพารามีโครงการที่จะสร้างสำนัก เพื่อ 
นำหินประหลาดก้อนนี้มาประดิษฐานต่อไป

 ด้านนางปราณี หาญสนาม อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 23/3 บ้านปากถัก หมู่ 2 
ต.กะปง อ.กะปง หนึ่งในชาวบ้านที่มาสักการะ กล่าวว่า เข้ามาบูชาหลายครั้งแล้ว โดย      
ครั้งแรกทราบว่ามีก้อนหินรูปร่างคล้ายพระพิฆเนศและศักดิ์สิทธิ์ สามารถรักษาคนป่วยให้ 
หายได้ จึงเข้ามาดูพร้อมกับเพื่อนๆ โดยก่อนหน้านี้มองเห็นตัวเลขผุดขึ้นที่งวงของพระ 
พิฆเนศ จึงไปลองเสี่ยงโชคในงวดที่ผ่านมา ปรากฏว่าโชคดี จึงนำเงินมาบริจาคสมทบทุน 
สร้างศาลา เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระพิฆเนศต่อไป

 ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า จากการที่มีชาวบ้านมาสักการะก้อนหินพิฆเนศเป็น 
จำนวนมากในแต่ละวัน ทางโกแดงเจ้าของพื้นที่ จึงติดป้ายกำหนดกฎระเบียบไว้ว่า ห้าม 
ถูกองค์พิฆเนศ ห้ามติดทองคำเปลว ของบูชาให้นำกลับไป และช่วยกันรักษาความสะอาด 
อีกทั้งทุกวันพุธ วันพระ ห้ามรบกวน และห้ามมาเข้าทรงในบริเวณนี้ก่อนได้รับอนุญาต

(กรอบบ่าย)  หน้า 1
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdOVEU1TURFMU

13PT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1DMHdNUzB4T1E9PQ==
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รอง ผอ. ฝ่ายสื่อ 
วิทยาศาสตร์ สวทช. ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 ข่าวหินพิฆเนศก็เช่นกัน ใครจะมองเป็น 
รูปอะไร ก็แล้วแต่ตามจินตนาการและการตีความ 
กันไปของแต่ละคน ถ้ายังจำได้ กรณีข่าวหนอนเจลที่เคย 
เป็นข่าวโด่งดังนานมาแล้ว ตอนแรกๆ ก็มีคนเห็นว่ามันเคลื่อน 
ไหวได้ มีหู มีตา แต่เอาเข้าจริงแล้ว มันก็คือเจลลดไข้ธรรมดา ไม่มีหู ไม่มีตาอะไร 
เรื่องนี้อยู่ที่คนมอง ถ้าเชื่อว่ามันมีหู มีตา ก็จะมองและตีความเป็นไปตามที่เชื่อนั้น 
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79	 ตื่นขอหวยหินหยกโบราณคล้ายหน้าคน	
	 อ้าง	“ทวด”	รับพระราชทานจาก	ร.5	สมัย			
	 ทำศึกพม่า
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์  16 ธันวาคม 2553 11:08 น.

 พะเยา - ชาวบ้านพะเยา 
จำนวนมาก แห่บูชาขอหวย 
ก้ อนหิน โบราณคล้ ายหยก 
เจ้าของระบุ ทวดได้รับพระราช- 
ทานจากพระบาทสมเด็จพระ 
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
5 ขณะที่นำทัพสู้รบกับพม่าใน 
อดีต ก่อนตกทอดมาถึงครอบ-
ครัวในปัจจุบัน

 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพะเยา    ได้ติดตามกรณีที่ผู้คนแตกตื่นพากันไปดูก้อนหิน 
หยกโบราณ เพื่อขอโชคเสี่ยงทายแทงหวยกันเป็นจำนวนมากที่บ้านของ ร.ต.ราษี มีปาน 
อายุ 58 ปี (ข้าราชการทหารบำนาญ) บ้านเลขที่ 145 หมู่ 4 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 
ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากทวดของร.ต.ราษี แต่ที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดสนใจ คิดว่าเป็นหิน 
ธรรมดา

        จนกระทั่งนายสุรัตน์ มีปาน อายุ 25 ปี บุตรชาย ร.ต.ราษี มีปาน 
ได้เอาค้อนทุบก้อนหินหยกดู แต่ไม่แตก มีรอยกะเทาะเพียงนิดเดียว เห็นเนื้อในเป็นสีเขียว 
คล้ายหยกอยู่ข้างใน จึงบอก ร.ต.ราษี มีปาน บิดา จึงได้รู้ว่าก้อนหินหยกนี้ได้รับมาจาก 
ทวด และทวดได้รับเป็นของพระราชทานเป็นของขวัญตอบแทนจากพระบาทสมเด็จพระจุล- 
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ในสมัยที่นำกองทัพไทยออกไปสู้รบกับข้าศึกในประเทศพม่า

        หลังจากที่ได้ก้อนหินหยกมาแล้วก็ได้เก็บรักษาไว้มาจนถึงรุ่นเหลนในปัจจุบัน 
โดยที่ไม่มีคนสนใจ จนกระทั่งนายสุรัตน์ มีปาน บุตรชาย ร.ต.ราษี มีปาน พบเห็นและ        
เอาค้อนทุบดูพบว่าข้างในเป็นสีหยก จนเพื่อนบ้านทราบข่าวมาขอดู บางรายขอดูลูบคลำ 
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จุดธูปเทียนบูชากราบไหว้ขอโชคเอาไปตีเป็นเลขเด็ด แทงหวยเสี่ยงโชคงวดนี้ (16 ธ.ค.) 
โดยเอาหินกลมเป็น 0 รอยกะเทาะ เป็น 8 และ 9

        ร.ต.ราษี ระบุว่า ก้อนหินหยกดังกล่าว มีลักษณะกลมรีเล็กน้อยคล้ายรูปใบหน้า
คน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 นิ้ว น้ำหนักประมาณ 21 กิโลกรัม ข้างนอกเป็นสีคล้าย 
สนิมเหล็กเกาะติดทั่ว และก้อนหินก้อนนี้ มีความเย็นเมื่อเอาฝ่ามือไปแตะ ทั้งนี้อยากให้   
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนำไปพิสูจน์ว่า ก้อนหยกโบราณก้อนนี้ เป็นหยกจริง 
หรือไม่ หรือเป็นหินชนิดไหน หากใครต้องการชมหยกก้อนนี้ สามารถขอดูได้

       ผู้สื่อข่าวได้ถามว่า ถ้ามีคนต้องการจะขอซื้อก้อนหินหยกก้อนนี้จะขายหรือไม่ 
ร.ต.ราษีบอกว่า ที่ผ่านมาก็มีญาติผู้ใหญ่บอกว่าเคยมีคนมาขอซื้อเหมือนกันแต่ไม่ตกลงที่ 
จะขายหินหยกก้อนนี้ ทำให้ตกทอดมาถึงปัจจุบัน

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000176628

หมายเหตุ สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2553 
รางวัลที่ 1 คือ          334380
เลขท้าย 3 ตัว คือ      306   315   529   533
เลขท้าย 2 ตัว คือ      24
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รอง ผอ. ฝ่ายสื่อ 
วิทยาศาสตร์ สวทช. ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 รูปนี้ผมก็มองไม่ออกว่าเหมือนหน้าคน 
อย่างไร ก็คงแล้วแต่ว่าใครจะจินตนาการไปอย่างไร 
อย่าว่าแต่ก้อนหินเลย ในญี่ปุ่นมีปูชนิดหนึ่งที่กระดองไป 
เหมือนหน้าตานักรบโบราณ แถมมีนิทานประกอบด้วยว่า ปูชนิด 
นี้เป็นบรรพบุรุษของนักรบในอดีต แล้วกลายมาเป็นปู เลยทำให้ปูชนิดนี้ไม่มีคนกิน 
ทำให้พวกมันอยู่รอดปลอดภัยและเพิ่มจำนวนขึ้นมาก กรณีนี้จึงเป็นเรื่องบังเอิญและ 
กลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้ปูเหล่านี้อยู่รอดโดยที่พวกมันเองก็ไม่รู้ตัว

  เรื่องการตีความถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะนักวิทยาศาสตร์รู้แน่ชัดแล้วว่า 
คนเรามีพฤติกรรมการมองและตีความของสมองที่ชัดเจน อย่างสมัยก่อนในตอน 
ยุคต้นๆ ของบรรพบุรุษมนุษย์ช่วง 1-2 ล้านปีก่อน ตอนนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีใด 
ที่จะต่อสู้กับสัตว์ร้ายได้ ดังนั้น มนุษย์ยุคนั้นจึงต้องมีกลไกการป้องกันตัวเองสูงมาก 
เมื่อเห็นอะไรที่จะตีความเป็นรูปแบบสำเร็จรูปได้ ตามสัญชาติญาณก็จะตีความให้ 
เป็นไปตามรูปแบบนั้นไว้ก่อน เช่น เห็นอะไรที่เป็นลายๆ ก็จะตีความว่าเป็นเสือ 
เพื่อเตรียมหนีไว้ก่อน 
 การทำงานตามสัญชาติญาณในส่วนนี้เข้มแข็งมาก ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจ 
ที่เราเห็นต้นไม้ไหวๆ ตอนกลางคืน เราจะตีความว่าเป็นผี คือสมองเราจะพยายามตี 
ความว่าสิ่งที่เห็นนั้นปลอดภัยหรือไม่ ถ้าเรามีแนวโน้มว่าจะกลัวสิ่งนั้นอยู่แล้ว สมอง
ก็จะตีความว่าไม่ปลอดภัยไว้ก่อน ดังนั้น ผีจำพวกหนึ่งก็เป็นภาพที่เราสร้างขึ้นมาเอง  
น่ีเป็นความรู้ท่ีได้จากการศึกษาระบบประสาท จากการตีความของสมองจากส่ิงท่ีเห็น

 การศึกษาทางด้านจิตวิทยา มีแบบทดสอบทางจิตอย่างหนึ่ง คือให้ 
คนไข้ดูรูปหยดหมึก แลวให้บอกว่าเห็นเป็นรูปอะไร คนไข้ก็จะตีความไปต่างๆ กัน 
ตามแต่สภาพจิตของคนไข้ขณะนั้น บางคนอาจจะตีความเป็นภาพสวยงาม เป็นผีเสื้อ 
ดอกไม้ ขณะที่บางคนอาจตีความเป็นรูปปีศาจ ทั้งๆ ที่ก็เป็นหยดหมึกรูปเดียวกัน 
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80	 รอยพญานาค	โผล่มุกดาหาร
 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6849 ข่าวสดรายวัน
 คอลัมน์ เป็นไปได้

    ไม่กี่วันก่อนที่บ้านของหมอลำ 
ท้องถิ่นชื่อดัง “บุญล้อม พิกุลศรี” พบ 
รอยประหลาดบนท้ายรถเก๋ง สำหรับ 
บ้านหลังนี้มี นางเกศิณี ศัลกวิเศษ 
เป็นผู้เช่าอยู่อาศัย เลขที่ 66 ถ.คำ- 
สายทอง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
      นางเกศิณี เล่ารายละเอียดว่า  
พบรอยประหลาดบนท้ายรถยนต์ 
ยี่ห้อโตโยต้า สีแดง หมายเลขทะเบียน 
2ว 7379 กรุงเทพมหานคร

 โดยตนเป็นคนจังหวัดหนองคาย มาเช่าห้องเลขที่ 59/44 ทำธุรกิจส่วนตัว 
เมื่อประมาณ 9 เดือนที่ผ่านมา เมื่อเวลาเช้าตรู่วันก่อน ตนตื่นนอนสวดมนต์เช้าในห้อง- 
พระตามปกติ โดยไม่ได้สังเกตที่จอดรถยนต์ จนกระทั่งในช่วงเวลาประมาณ 10.00 น.  
บุตรชายจะมาสตาร์ตรถยนต์เพื่อออกไปธุระนอกบ้าน
 ปรากฏว่าพบเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวบริเวณกระจกท้ายรถ บุตรชายจึงเรียก
ตนมาดูและรู้สึกตื่นตกใจมาก โดยคืนก่อนจะเกิดปรากฏการณ์ประหลาด ในช่วงกลางดึก
ได้ยินเสียงคล้ายกับมีอะไรฟาดลงมาบนบริเวณหลังคาข้างบ้าน ซึ่งบุตรชายก็ได้ยินเช่นกัน
แต่คิดว่าแม่คงทำอะไรอยู่ ประกอบกับตนปรับปรุงห้องพระใหม่และมีร่างทรงมาบอกว่า 
ทำให้ดีๆ แล้วจะได้เห็นของแท้ๆ ก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะเป็นอะไร
 จากที่เป็นคนจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เชื่อกันในเรื่องของพญานาค จึงมี
ความเชื่อถือเกี่ยวกับพญานาคเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทำให้มีความเชื่อว่ารอยประหลาดที่เกิด
บนท้ายรถน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่านคงมาให้โชคลาภ
 อย่างไรก็ตาม จากผู้สันทัดเรื่องรอยดังกล่าวชี้แจงว่า ร่องรอยบนท้ายรถดังกล่าว 
ขออย่าตื่นตระหนกว่าเป็นสิ่งประหลาด บางครั้งอาจจะเป็นรอยของสัตว์ปีกประเภท ผีเสื้อ 
หรือสัตว์ปีกชนิดอื่นที่ตอนกลางคืนบินมาเล่นแสงไฟ แล้วตกลงมาก่อนจะกระพือปีกบน 
กระจกหรือกระโปรงรถยนต์ที่เปื้อนฝุ่นเพื่อจะบินขึ้นจนเกิดเป็นร่องรอยคล้ายกับรอยเท้า
ประหลาดก็เป็นได้ แต่ก็อย่างที่รู้ ความเชื่อ เป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้ 

หน้า 28
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHhNRE13TURnMU1nPT0

=&sectionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBd09TMHdPQzB6TUE9PQ==target=_parent
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81		 พบรอยพญานาคบนฝากระโปรงรถทีอ่ดุรธาน	ี-		
 แห่ขอหวยเหมือนเดิม
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 13 ตุลาคม 2552 14:08 น.

   อุดรธานี - ใกล้หวยออก   
ชาวบ้านพบรอยประหลาดบน 
กระโปรงรถของชาวบ้าน ชุมชน  
บ้านหนองเหล็ก อุดรธานี พบมี 
ลักษณะคล้าย รอยสัตว์เลื้อยคลาน 
เลื้อยไปมา ชาวบ้านเชื่อเป็นรอย 
พญานาคแห่ขอหวยตามเคย

 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก  จ. อุดร- 
ธานี ว่ามีชาวบ้านในชุมชนบ้าน 

หนองเหล็ก ซอย 5 ถนนหมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี แจ้งว่าได้พบรอย 
ประหลาดบนฝากระโปรงรถยนต์ปิคอัพ ที่บ้านเลขที่ 280/12 ม.9 ซ.หนองเหล็ก 5 
ถนนหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบว่าเป็นบ้านของนายชัยชุมพล 
ศรีเวียงธวัช อายุ 56 ปี เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลปะ เทศบาลนครอุดรธานี

        บริเวณหน้าบ้านมีรถยนต์ปิคอัพยี่ห้อมิตซูบิชิ สีดำ ทะเบียน บฉ 3407 อุดรธานี 
จอดอยู่ โดยที่บริเวณบนฝากระโปรงรถคันดังกล่าว พบว่ามีร่องรอยของสัตว์เลื้อยคลาน 
ความยาวประมาณ 2 เมตร เลื้อยไปมาอยู่ที่บริเวณฝากระโปรงรถ ซึ่งชาวบ้านพบเห็นต่าง 
เชื่อกันว่าเป็นรอยพญานาค

 นายชัยชุมพลเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ตนได้ขับรถไปทำงานตามปกติ และเมื่อ 
เวลาประมาณ 11.30 น.ตนได้กับมาทำธุระที่บ้าน จึงได้ถอยรถไปจอดไว้ที่โรงรถหน้าบ้าน 
แล้วเดินมายกที่ปัดน้ำฝนขึ้นจึงพบรอยประหลาดที่กระโปรงรถแต่ไม่ได้คิดอะไร ได้ขับรถ 
ออกไปทำงาน 
 กระทั่งช่วงเย็นนำรถมาจอดที่เดิมพื่อจะทำความสะอาดรถ ได้มองดูรอยบนฝา      
กระโปรงอีกครั้ง พบว่าคล้ายรอยสัตว์เลื้อยคลานจึงบอกภรรยามาช่วยดู และจากนั้นเพื่อน 
บ้านมาดูก็บอกว่าคล้ายรอยพญานาคที่เกิดขึ้นบนฝากระโปรงรถที่จังหวัดหนองคาย จาก 
นั้นชาวบ้านที่รู้ข่าวก็พากันแห่มาดูกันไม่ขาดสาย ต่างก็พูดคุยและตีเป็นตัวเลขนำไปเสี่ยง 
โชคจากรอยประหลาดที่เกิดขึ้น

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9520000121384
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82	 ชาวบ้านท่าลี่แห่กราบไหว้รอยพญานาค
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 14 มีนาคม 2554 18:49 น.

       เลย - ชาวบ้านหนองผือ  
อำเภอ ท่าลี่ จังหวัดเลย แห่กราบ 
รอยพญานาค หลังเจ้าของบ้าน 
อ้างว่าได้ยินเสียงเคลื่อนไหว 
กลางดึก ตื่นเช้าพบรอยแปลกๆ 
เชื่อเป็นรอยพญานาค

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 
(14 มี.ค.) ณ บ้านเลขที่ 210 
หมู่ 8 บ้านเมี่ยง ตำบลหนองผือ 
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ชาวบ้าน 

แห่มากราบไหว้รอยเท้าพญานาคที่ข้างกระถางต้นไม้สีดำที่วางอยู่กับพื้น ห้องครัวหลังบ้าน 
สภาพบ้านเป็นบ้านไม้สองชั้น หลังบ้านมีคลองน้ำไหลผ่านและเป็นป่ารกทึบ

 นางกองก้า ศรีวิวรรณ อายุ 58 ปี เจ้าของบ้านหลังดังกล่าว เปิดเผยว่า 
ระหว่างที่นอนอยู่บนบ้านชั้นสอง เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. คืนวานนี้ตนได้ยินเสียง      
คล้ายสัตว์เดินผ่านพุ่มหญ้าข้างบ้านและได้ยินเสียงเคาะผนังบ้าน 2 ครั้ง แต่ตนไม่คิดอะไร 
จึงนอนต่อ พอนอนไปได้พัก ตนฝันเห็นพระที่วัดในหมู่บ้านเดิมมาที่บ้าน 3 รูป

 ขณะที่ตนกำลังจะกินไข่ต้ม แต่ตนกลัวพระกินด้วยจึงเดินไปกินคนเดียวที่หลัง 
บ้าน หลังจากนั้นก็ตื่นประมาณ 07.00 น. ของเช้าวันนี้ นายพิเชษฐ์ (ลูกชาย) เดินไปหลัง 
บ้านได้พบรอยพญานาคที่กระถางต้นไม้ และบริเวณข้างบ้านเป็นแปลงปลูกผักที่ติดกับ 
ผนังบ้านโดยมีรั้วล้อมรอบ ขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร จึงมาบอกตน ส่วนผักที่
ปลูกอยู่ในแปลงนั้นได้รับความเสียหายเหมือนถูกเหยียบย่ำ

 จึงเรียกชาวบ้านมาดู ตนเคยดูข่าวในทีวีว่าพบรอยพญานาคขึ้นรถ ขึ้นบ้านดู 
แล้วว่ารอยคล้ายๆ กัน ชาวบ้านจึงพากันมากราบไหว้บูชาขอหวยตามระเบียบ

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9540000032959
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 ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์

 จากข่าวที่ 80-82 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์   
รอง ผอ. ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช. ได้ให้ข้อคิดเห็น 
ในเรื่องนี้ว่า
 รอยพวกนี้บางทีก็เป็นรอยของสัตว์ที่เรา 
ไม่คุ้นเคย หรืออาจจะเป็นรอยที่คนเราทำขึ้นก็เป็นได้ 
อย่างในห้องหว้ากอ (หมวดวิทยาศาสตร์ ในเว็บไซต์พันทิป) 
ก็เห็นมีคนเคยพิสูจน์ โดยใช้ไม้ถูพื้นสร้างรอยพญานาคขึ้นมาบน 
กระโปรงรถบ้าง บนผนังบ้าง ซึ่งก็ทำได้เหมือนมาก ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นรอย ที่เกิด 
จากสัตว์หรือคนทำขึ้นก็ตาม ประเด็นก็คือ รอยที่ว่านี้ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามี 
พญานาคอยู่จริงแน่ๆ แต่ถ้าคนที่มีแนวโน้มจะเชื่ออยู่แล้ว ก็คงเชื่อว่ามีพญานาค 
อยู่จริงก็ได้ ส่วนประเด็นที่ว่า ตอนกลางคืนได้ยินเสียงคล้ายสัตว์เดิน ผ่านพุ่มหญ้า ก็
เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราอาจจะนำมาเชื่อมโยงกันได้ 
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83	 ชาวบ้านอุดรฯ	ตื่นรูพญานาค		 	 	 	
	 โผล่ขึ้นกลางถนน
 ไทยรัฐออนไลน์ โดย ทีมข่าวภูมิภาค  25 สิงหาคม 2552, 01:35 น.

 เมื่อช่วงเย็นวันที่ 24 ส.ค. 
ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.หนอง 
หาน จ.อุดรธานี มีชาวบ้าน  
จำนวนมากแตกตื่นกันไปดูรู
พญานาคที่โผล่ขึ้นกลางถนน 
คอนกรีตในหมู่บ้านดงบัง หมู่ที่ 
2 ต.หนองสระปลา จึงเดินทาง 
ไปพิสูจน์ข้อเท็จจริง พบชาว 
บ้านหลายคนใช้โทรศัพท์มือถือ

ถ่ายภาพภายในโพรงที่ถนนโก่งขึ้นมาจากระดับเดิมสูงประมาณ 50 เซนติเมตร บางคนก็  
จุดเทียนกราบไว้ตามความเชื่อ มีการนำเต็นท์มากลางให้คนได้พัก และมีการตั้งกล่อง 
บริจาคเงิน พร้อมธูปเทียน สำหรับกราบไหว้

 ผู้สื่อข่าวได้สอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์คนแรก คือ นางนิศรา ศรีสาคร อายุ 42 ปี 
อยู่บ้านเลขที่ 220 หมู่ที่ 2 ต.หนองสระปลา บอกว่าในวันที่ 19 ส.ค. เวลา 14.30 น. 
ขณะที่ตนและเพื่อนบ้านหลายคนกำลังนอนพักผ่อนอยู่นั้นได้ยินเสียงเหมือนคนจุด
บั้งไฟ 2 ครั้ง เมื่อออกมาดูก็พบถนนคอนกรีตโก่งตัวสูงขึ้นประมาณ 50 เซนติเมตร 
จึงตกใจมากไม่กล้าเข้าไปดู รีบแจ้งผู้นำในหมู่บ้านมาดู ก่อนที่ต่อมาชาวบ้านจะแตกตื่นว่า
เป็นอิทธิฤทธิ์ของพญานาค

 ด้านนายวีระ เง้าสุวรรณ กำนัน ต.หนองสระปลา กล่าวว่า ถนนบริเวณดังกล่าว 
โก่งตัวสูงขึ้นประมาณ 50 เซนติเมตรตลอดแนว ซึ่งถนนภายในหมู่บ้านเป็นคอนกรีตสร้าง
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ตนกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับชาวบ้านที่สัญจรไปมาจึงนำรถบรรทุก 
6 ล้อบรรทุกข้าวเต็มคันรถ วิ่งทับเพื่อให้ถนนยุบลง แต่ก็ไม่สามารถทำให้ถนนยุบลงได้  
จึงติดต่อไปที่ช่าง อบต. หนองสระปลา นำเครื่องมือมาตัดถนนลงตรงบริเวณที่ถนนโก่ง 
ขึ้นนั้นเป็นรอยต่อของถนน ซึ่งช่างเดินทางเข้ามาดูแล้วแต่ไม่สามารถทำได้เพราะชาวบ้าน 
จำนวนมากยังมีความเชื่ออยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นรูพญานาค
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 “สาเหตุที่คนแห่มาดูจำนวนมากเพราะว่ามีคนนำกล้องโทรศัพท์ไปถ่ายภาพ  
ภายในโพรงที่ถนนโก่ง พบเหมือนหัวพญานาคสองหัว” นายวีระกล่าว และว่าเรื่องที่เกิดขึ้น 
เป็นความเชื่อของชาวบ้านโดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคทราบข่าวเดินทางมาขอหวยกัน ซึ่งก็ได้ 
ตักเตือนไปเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ละบุคคล 

 อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามผู้ชำนาญการ ระบุว่าสาเหตุที่ถนนคอนกรีตโก่ง
ตัวเนื่องจากการขยายตัวของคอนกรีต ที่สะสมความร้อน ประกอบกับอากาศที่ร้อนอบอ้าว 
ทำให้เกิดแรงอัดในคอนกรีตทำให้เกิดการโก่งตัวที่รอยต่อตัดขาดของถนนคอนกรีต

http://www.thairath.co.th/content/region/28522
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84	 นครพนมแห่ดู	“พญานาค”	
	 โผล่มุดรูกลางถนน
 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7420 ข่าวสดรายวัน

 ชาวบ้านนครพนมตื่น 
พญานาคมุดตัวลงถนน หลัง 
เกดิรอยแยกยกตวั โดยเจา้หนา้- 
ที่ อบต. โคกสี เห็นภาพคล้าย 
ลำตัวมีเกล็ด เลยใช้มือถือถ่าย 
รูปเก็บเอาไว้ พอเรื่องแพร่ออก 
ไป ชาวบ้านและผู้เฒ่าผู้แก่เห็น 
ภาพเชื่อว่า เป็นลำตัวคล้าย  
พญานาคกำลังมุดถนน เลย 
แตกตื่นพากันมาเฝ้าดูวัน ละนับ 

พันคน พร้อมทั้งตั้งโต๊ะบูชา ส่วนที่ จ.เลย ชาวบ้านแห่ขอหวยใบหมากคล้ายพญานาค

 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้าน บ.นาเชือกน้อย หมู่ 3 
ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม ว่ามีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันไป 
ดูถนนคอนกรีตแยกลอยตัวนูนเหนือพื้น ซึ่งเชื่อกันว่ามีพญานาคอยู่ใต้พื้นถนนดังกล่าว   
หลังมีผู้พบเห็นและถ่ายภาพติดคล้ายลำตัวพญานาคมุดลงใต้พื้นถนนไว้ได้ จึงเดินทางไป 
ตรวจสอบ
 พบบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลาปาก-ดงอินำ ก่อนถึงถนนสายนาแก-
หนองญาติ มีชาวบ้านนำเต็นท์มากาง 2-3 เต็นท์ มีพ่อค้าแม่ค้านำส้มตำ ไก่ย่าง น้ำดื่ม แผง 
ลอตเตอรี่มาวางจำหน่ายกันคึกคัก มีชาวบ้านประมาณ 300 คน กำลังก้มมองใต้รอยแยก  
พื้นถนนซึ่งนูนสูงกว่าระดับพื้นราว 50 ซม. ซึ่งมีการลือกันว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งพบพญานาค 
มีเกล็ดประกายเงินแดง โผล่มุดลงกลางรอยแยกกลางถนน และสามารถบันทึกภาพไว้ได้  
กระทั่งมีข่าวแพร่สะพัดออกไปจึงมีชาวบ้านแห่มาดูกัน
 นายบุญทอง แสนสร้อย ผู้ใหญ่บ้าน บ.นาเชือกน้อย หมู่ 3 กล่าวว่า 
เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 20 มี.ค ที่ผ่านมา นางระนอง ปลาปะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ขับขี่รถยนต์มาตามถนนสายดังกล่าว พอถึงจุดถนนที่แยกยกตัวสูง รถได้กระโดดลอยขึ้น 
จึงจอดหยุดดูและโทรศัพท์เรียกตนมาตรวจสอบ พบถนนแยกยกตัวสูงเหนือพื้น 40-50 
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ซม. เกรงจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมา จึงนำแผงเหล็กพร้อมกรวยมากั้น และเปิดไฟ 
กะพริบเฝ้าจุดนี้นาน 3 คืน

 “ต่อมามีเจ้าหน้าที่ อบต.โคกสี เป็นผู้หญิง ขับรถผ่านมาจอดดูรอยแยกนูน 
แล้วใช้กล้องดิจิตอลถ่ายภาพไว้ ก่อนนำมาให้ตนดู เห็นภาพปรากฏคล้ายลำตัวขนาดใหญ่ 
มีเกล็ดส่องประกายวาววับ จึงรีบนำไปอัดล้าง ชาวบ้านและผู้เฒ่าผู้แก่เห็นภาพเชื่อว่าเป็น 
ลำตัวคล้ายพญานาคกำลังมุดและโผล่ให้ปรากฏเห็น จึงพากันแตกตื่นแห่มาดูวันละนับ
พันคน พร้อมจุดธูปเทียนแต่งขันห้าขอขมาก่อนขอโชคลาภตามความเชื่อ” นายบุญทอง 
กล่าว
 ด้าน น.ส.จิตลดา นามวงศ์ อายุ 16 ปี ผู้บันทึกภาพไว้ได้ กล่าวว่า ตนมา 
ส่องดูใต้พื้นถนนที่พบรอยนูนแยก จึงนำโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพติดไว้ได้ พบวัตถุขนาด 
ใหญ่มีเกล็ดคล้ายงู มีครีบ หงอนสีแดง คดเคี้ยวอยู่ใต้พื้นถนน จึงนำไปบอกเล่าให้เพื่อนบ้าน 
ทราบ ก่อนพากันแห่มาดู ตอนนี้สัตว์ประหลาดตัวนั้นได้หนีไปแล้ว
 ส่วน นายกานทอง แก้วศรีนวม อายุ 51 ปี พี่ชาย นางระนอง กล่าวว่า 
หลังทราบเรื่องจากน้องสาว จึงไปส่องพิสูจน์ดูนาน 30 นาที เห็นแต่ความมืดใต้พื้นก่อน 
มีแสงสว่างจ้าเป็นวงกลมสีทอง อีก 2 วันจึงไปดูอีกครั้ง พบแสงกลมวาบคล้ายตาแมว 
มีลำตัวสีเงินประกายทอง ขดในพื้นดินยาวครึ่งแขน เชื่อว่าน่าจะเป็นพญานาคโผล่ปรากฏ 
ตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยเห็น

 ต่อมาชาวบ้านได้นำคุณยายนิล อ้วนดวงดี วัย 102 ปี ผู้ประกอบพิธีในดอนปู่ตา 
มาประกอบพธิรีบัเอาพญานาค และจะยา้ยออกจากบรเิวณดงักลา่วใหไ้ปอยูใ่นหอ เนือ่งจาก  
อยู่กลางถนนทำให้ผู้สัญจรไปมาลำบาก ขณะที่ชาวบ้านหลายคนที่มุดส่องดูมีทั้งเห็นและ 
ไม่เห็น พร้อมระบุว่าในวันแรม 12 ค่ำ เดือน 4 ตรงกับวันที่ 31 มี.ค. พื้นถนนคอนกรีต
ที่แยกนูนขึ้นจะยุบลาดตามปกติเอง ภายหลังเชิญพญานาคไปอยู่หอที่ชาวบ้านเตรียมจัด 
สร้างให้
 ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า บรรยากาศเต็มไปด้วยผู้คนเบียดเสียด เพื่อเข้าคิวยื้อ 
แย่งกันมุดส่องดูใต้พื้นถนน พร้อมกับนำดอกไม้ ธูปเทียน ขันหมากเบง ขันห้า พานบายศรี 
น้ำเขียว น้ำแดง ผลไม้หลายชนิดมาบูชาขอขมา พร้อมกับนำภาพถ่ายที่เชื่อว่าเป็นพญานาค 
2 รูปมาจำหน่ายใบละ 20 บาท ซึ่งขายดีมาก และนำตู้บริจาคมาตั้งไว้ ส่วนพ่อค้าแม่ค้า 
แผงลอตเตอรี่ระบุว่า มีเลข 377, 77, 11 ที่ชาวบ้านแห่ซื้อตามทะเบียนรถ 4377 ของ 
น.ส.ระนอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่พบเห็นคนแรก
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 ส่วนที่ จ.เลย มีชาวบ้านจำนวนมากแห่ไปกราบไหว้ใบต้นหมาก ที่มีกิ่งออกมา 
คล้ายหัวพญานาค ที่บ้านเลขที่ 191 หมู่ 1 บ้านด้านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ่งเป็น บ้านของ 
นางงดงาม หาญกิจรุ่ง อายุ 66 ปี โดยใบต้นหมากดังกล่าวมีลักษณะคล้ายหัว พญานาค 
ตั้งตระหง่านอยู่หน้าบ้าน ตลอดทั้งวันมีชาวบ้านทยอยกราบไหว้ขอเลขเด็ดไม่ขาดสาย

 นางงดงามกล่าวว่า ปลูกต้นหมากไว้ที่หน้าบ้าน 4 ต้น เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 
ที่ผ่านมา ขณะรดน้ำตามปกติ เหลือบไปเห็นต้นหมากต้นหนึ่งกำลังแตกกิ่งใบออกมาเป็นรูป 
หัวพญานาค จึงรีบบอกคนในบ้านและพี่น้องจนข่าวสะพัดออกไป มีชาวบ้านแห่มาดู       
จำนวนมาก

หน้า 1

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXhNVEkwTURNMU

5BPT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1TMHdNeTB5TkE9PQ==

หมายเหตุ สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2554 

รางวัลที่ 1 คือ          814931

เลขท้าย 3 ตัว คือ     723    584    040   036

เลขท้าย 2 ตัว คือ     01
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85	 ชาวบ้านตื่นพญานาคโผล่ใต้สะพานมิตรภาพ	2		
 มุกดาหาร
 1 กุมภาพันธ์ 2553  โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์

   มุกดาหาร - เสียงร่ำลือว่ามี 
ชาวบ้านพบบพญานาคปรากฏ
ขึ้นที่บริเวณใต้สะพานมิตรภาพ 
แห่งที่ 2 ทำให้ข่าวแพร่สะพัด 
ไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนท่ัวทุก 
สารทิศต่างมารอดูปรากฏการณ์ 
อัศจรรย์ในครั้งนี้ไม่ว่าจะมาคอย  
จับผิด หรือมาดูเพื่อตีเป็นหวย 

และดูเนื่องจากว่าไม่เชื่อว่าจะมีจริง แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนทุกคนก็ได้เห็นความ 
อัศจรรย์นั้นไป มากบ้างน้อยบ้างตามแต่ละคน

  นายธง กุลสุทธิ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 524 ชุมชนนาโปใหญ่ 
เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เปิดเผยว่า ก่อนที่จะมีคนเห็นพญานาคว่ายวนเสาตอม่อสะพาน 
มิตรภาพแห่งที่ 2 นั้น ช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. มีพระภิกษุสงฆ์เดินทางมาจากเมือง 
หนองคาย ได้พูดคุยในระหว่างมาชมสะพานมิตรภาพ โดยยืนอยู่กับญาติโยมที่เดินทางมา 
ด้วยกัน บริเวณฝั่งด้านทิศเหนือของสะพานซึ่งเป็นจุดชมวิว ได้เล่าให้ชาวบ้านที่มาด้วยกัน
ฟังว่าได้นิมิตว่า มีพญานาคจะมาขึ้นเหนือน้ำบริเวณใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2
        หลังจากนั้นก็ได้นำสิ่งของลักษณะโตประมาณลูกเทนนิส อาราธนาไม่นานก็มี 
คลื่นน้ำแตกกระจายพุ่งวนรอบตอม่อต้นกลางเรื่อยมาจนถึงตอม่อต้นแรกที่ติดอยู่บริเวณ 
ริมฝั่ง ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมาก และหลังจากนั้นก็จะมีลูกคลื่นคล้ายกับ 
สัตว์น้ำขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 8 วา วนเล่นตามตอม่อต้นที่ 1 ถึง 5 ตามลำดับ และ 
จะเป็นอยู่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อครั้ง แต่ละครั้งจะกินเวลาประมาณ 1 นาที
        นางวิราวรรณ คำปัน อายุ 48 ปี ซึ่งขายของอยู่บริเวณใต้สะพาน เปิดเผยว่า 
เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 22.00 น. ซึ่งเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง เกิดปรากฏการณ์ 
ของท้องฟ้าสะท้อนกับผิวลำน้ำโขงเป็นรูปพญานาคกำลังอมจันทร์ แม้จะพยายามดูหลาย 
หนก็มีลักษณะเป็นเช่นนั้น ก่อนจะพบว่าในช่วงบ่ายวันนี้ จะมีชาวบ้านพบปรากฏการณ์ 
พญานาคว่ายน้ำวนเสาตอม่อสะพาน

85



ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์182

 ก่อนหน้านี้จุดก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มีเสียงร่ำลือกันว่าเป็นถ้ำของ  
พญานาคจนกระทั่งทำให้การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากเครนยักษ์ที่ใช้ในการก่อ
สร้างสะพานได้หักลง จากนั้นต้องทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิเทพยดาพญานาคขึ้นบริเวณ
ตอม่อกลางแม่น้ำโขง

        ในช่วงเทศกาลไหว้พระธาตุพนมของทุกปี ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่ง 
แม่น้ำโขงมุกดาหาร มักจะพบปรากฏการณ์ของพญานาคในแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารอยู่  
เสมอทั้งก่อนและหลังงานไหว้พระธาตุพนม แต่ในปีนี้กลับเห็นชัดเจนกว่าทุกปีที่ผ่านมา  
นักท่องเที่ยวและชาวบ้านบางคนยังเห็นเป็นเขามีผิวสีเงินและสีเขียวอีกด้วย
       จากปรากฏการณ์ประหลาดเหล่านี้ทุกคนต่างตื่นเต้นกับการปรากฏตัวของ 
พญานาคในแม่น้ำโขง แม้จะพบเป็นลักษณะของเกลียวคลื่นในลำน้ำยาวประมาณ 30 เมตร 
เลี้ยวพันไปตามตอม่อของสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 และลอยหายไปกับสายน้ำ แม้ถึงวันนี้
ยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้เด่นชัดก็ตาม

        แต่ความเชื่อของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงและอนุภูมิภาค 
แห่งนี้ ยังคงให้ความนับถือพญานาคอย่างมั่นคงไม่เสื่อมคลาย และในทุกปีมักจะมีการบูชา 
พญานาคกันอยู่ตามความเชื่อถือของแต่ละคน

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000014052
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 จากข่าวที่ 83-85 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ 
รอง ผอ.ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช. ได้ให้ข้อคิดเห็น 
ในเรื่องนี้ว่า
 เรื่องของรูพญานาค ในข่าวบอกมีคนพบ 
เห็นพญานาคเลื้อยลงไปในรอยแตกของถนน หรืออ้าง 
ว่าถ่ายรูปได้ด้วย แต่ก็ไม่เห็นมีการนำรูปถ่ายมายืนยันให้เห็น 
กันอย่างชัดแจ้งเลย จะได้บอกได้ว่าจริงๆ แล้วมันเป็นสัตว์ชนิดไหน 
กันแน่ หรือที่เห็นอยู่กลางลำน้ำก็ตาม ก็ยังไม่ชัดเจนนัก แต่สิ่งหนึ่งที่สรุปได้ไม่ยาก 
ก็คือ หวยที่นำมาตีเป็นเลขกันนั้น ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยถูก นี่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ที่ตรวจสอบกันได้
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86	 ชาวบ้านตื่นงูเหลือมยักษ์ขดบนตักพระพุทธรูป
	 วัดดังแม่สอด/แห่ขอหวยตรึม
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 31 มกราคม 2553 10:27 น.

       ตาก - ชาวบ้านตื่นงูเหลือม 
ยาวกว่า 3 เมตร นอนขดบนตัก 
พระพุทธรูป คอหวยแห่ขอเลข 
เด็ดตรึมตามเคย
 รายงานข่าวจากจังหวัดตาก 
แจ้งว่า ที่วัดไทยสามัคคี หมู่ 8 
บ ้านแม่ก ื ๊ดหลวง ต.แม่กาษา 
อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็นวัดที่ 
ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อ 
ทันใจ ได้มีการจัดงานไหว้สาหลวง 

พ่อทันใจแบบล้านนาขึ้น โดยกำหนดเสร็จสิ้นพิธีในวันนี้ (31 ม.ค.) ซึ่งผู้สื่อข่าวได้ไป 
ร่วมงานด้วย และได้รับทราบว่าก่อนหน้าที่ทางวัดจะจัดงาน มีงูเหลือมตัวใหญ่เลื้อยขึ้นไป
นอนขดอยู่บนตักพระพุทธรูปนานหลายวัน โดยมีประชาชนและพระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก 
ต่างพากันมุงดูด้วยความศรัทธา พร้อมต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นความแปลก 
เหลือเชื่อ เพราะเจ้างูเหลือมตัวนี้มันเดินทางมาไกลกว่า 500 กิโลเมตร เพื่อมาทำบุญโดย 
เจ้างูเหลือตัวยาว 3.20 เมตร นอนขดบนตักพระพุทธรูปไม่ไหวติงใดๆ ส่วนหัวมุดอยู่ในซอก 
แขนขวาของพระพุทธรูป

        ทั้งนี้ พระครูเมธากิจโกศล เจ้าอาวาสวัด เปิดเผยเรื่องราวของงูเหลือมดังกล่าวว่า 
เดิมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา ที่วัดมีการบรรพชาอุปสมบท มีการโกนหัวนาค 
มีโยมที่เป็นญาติของนาคเดินทางมาจากกรุงเทพฯ โดยจอดรถเก๋งไว้หน้าวัด พอดีงูเหลือม 
ตัวดังกล่าวได้อาศัยมาใต้ท้องรถเก๋งได้เลื้อยลงมาในงานบวชนาคพอดี ก่อนจะเลื้อยเข้า 
โบสถ์ไปอยู่บนตักพระพุทธรูปที่กำลังประกอบพิธีบวชนาค ญาติโยมเห็นดังนั้นก็กล้าๆ กลัวๆ 
เมื่อเห็นมันนอนสงบนิ่งอยู่นาน ก็หายกลัวพากันมากราบไหว้ หลังเสร็จพิธีบวช ญาติโยม 
ได้นำอาหารให้งู เช่น ไก่ เนื้อสัตว์ให้มันกิน มันไม่กิน โดยจะกินแต่ผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล 
และข้าวตอกที่อยู่ใกล้ๆ เท่านั้น
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         หลวงพ่อ ยังบอกต่ออีกว่า ตอนนี้ต้องดูอีกทีว่ามันจะไปเองหรือจะนำไปปล่อย 
ในป่าลึกหลังเสร็จการทำบุญไหว้สาหลวงพ่อทันใจในวันนี้ (31 ม.ค.) ถึงตอนนี้ก็เลยจะ 
จับมันไว้ขังในกรง เพราะว่าเวลาอยู่บนตัก เด็กๆ ชอบเข้ามาลูบ มาจับหัวงู กลัวว่าจะถูก 
งูกัด จนเป็นอันตรายได้

        รายงานข่าวแจ้งว่า ชาวบ้านที่ได้รับทราบข่าวต่างเดินทางไปดูเพื่อขอหวย หวัง 
ให้มีโชคลาภในหวยงวดที่จะออกในวันพรุ่งนี้ (1 ก.พ. 53) โดยเชื่อว่างูเหลือมดังกล่าวจะ 
ให้โชค 

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000013705

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รอง ผอ. ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช. ได้ให้ข้อคิดเห็น 
ในเรื่องนี้ว่า
 ข่าวนี้ผมไม่รู้สึกว่ามันจะแปลกอะไร เพราะถ้างูมันอยู่แถวนั้น 

พอเลื้อยมาอยู่บนพระพุทธรูปแล้วมันพอใจจะอยู่  
ตรงนั้น หรือรู้สึกปลอดภัย ไม่มีใครไปทำร้ายมัน ก็   
เป็นไปได้ที่มันจะอยู่ตรงนั้น ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแปลกอะไร 
หรืออาจมีมาจากสาเหตุอื่น ซึ่งเป็นไปได้เยอะมาก  

จนไม่รู้ว่าจะสรุปจากสาเหตุใดที่เป็นเหตุเป็นผลกัน 
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87	 ฮือฮางูเหลือมพันจอมปลวก
 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7087 ข่าวสดรายวัน หน้า 11

     เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ชาวบ้าน 
ซอยเทพกุญชร 5 หมู่ที่ 9 ต.คลอง 
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
พ บ งู เ ห ลื อ ม ข น า ด ค ว า ม ย า ว 
ประมาณ 4 เมตร พันรอบจอม 
ปลวกและถูกไฟที่ชาวบ้านจุดเผา 
ป่าคลอกตายคาจอมปลวก จากนั้น 
ชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างหลั่ง 
ไหลมามุงดู หลายคนจุดธูปเทียน 
กราบไหว้และใช้แป้งฝุ่นโรยจอม 

ปลวกและซากงูเพ่ือขอโชคลาภตามความเชื่อ จากการตรวจสอบพบว่าซากงูเหลือมพัน
รอบจอมปลวกลักษณะคล้ายเลข 8 เป็นภาพที่แปลกไม่เคยพบมาก่อน ส่วนจอมปลวก 
ฐานมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 ซม. สูงประมาณ 1.20 เมตร

 นางไพบูรณ์ ไทยเจริญ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 9 ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า เมื่อ 3 วันที่แล้วชาวบ้านจุดไฟเผาป่าหญ้า แต่ไฟได้ 
ติดลุกลามจนถึงบริเวณที่พบงู ส่วนสาเหตุที่งูถูกไฟเผาตายน่าจะมาจากหนีไฟไม่ทัน สำหรับ 
ซากงูพันจอมปลวกดังกล่าวชาวบ้านมามุงดูและวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานา บางคน 
นำอาหาร น้ำ มาถวาย บางคนนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้อธิษฐาน แตกต่างกันไป 
ตามความเชื่อ บางคนบอกว่าเป็นงูเจ้าที่บางคนมาช่วยกันสร้างที่กันแดด ยิ่งมีข่าวแพร่ 
กระจายออกไปก็ยิ่งมีคนเดินทางมาพิสูจน์จนซอยเต็มไปด้วยผู้คน ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ที่ 
ความเชื่อส่วนบุคคล 

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXhNekkxTURRMU1

3PT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1DMHdOQzB5TlE9PQ==
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88	 ชาวบางละมุงแห่ขอหวยงูเหลือมยักษ์ใต้จอมปลวก
 โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์  30 เมษายน 2553 20:12 น.

     ศูนย์ข่าวศรีราชา - ชาวบ้าน 
บางละมุงฮือฮาแห่ไหว้งู เหลือม 
ขนาดใหญ่ที่นอนขดใต้จอมปลวก 
เชื่อเป็นงูเจ้าที่เลยขอเลขเด็ด
      เมื่อช่วงเย็นวันนี้ (30 เม.ย.) ได้
มีชาวบ้านไปพบงูเหลือมขนาดใหญ่ 
นอนขดอยู่ในไร่มันสำปะหลัง บริเวณ 
ริมอ่างเก็บน้ำชากนอก บ้านตาลหมัน 
ม.8 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นที่สนใจของคนทั่วไป 

เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่ และเคยให้เลขเด็ดกับชาวบ้านหลายคนให้ถูกล็อตเตอรี่
มาแล้ว ทำให้มีชาวบ้านแห่กันไปขอเลขเด็ดกันเป็นจำนวนมาก

 สถานที่ดังกล่าวพบชาวบ้านจำนวนหนึ่ง ต่างพากันนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบ 
ไหว้ งูเหลือมขนาดใหญ่ที่นอนขดอยู่ในจอมปลวกร้าง ลึกประมาณ 20 ซม. กว้างประมาณ 
30 ซม. มีร่มสีแดงกางกันแดดกันฝนอยู่ ส่วนรอบๆ บริเวณมีพวงมาลัย ดอกไม้ ธูปเทียน 
รวมถึงของเซ่นไหว้ต่างๆ นานา ที่ชาวบ้านนำมาขอเลขเด็ด

 ชาวบ้านในละแวกดังกล่าวเล่าว่า เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมามีคนพบงูเหลือม 
ตัวดังกล่าวนอนขดอยู่ในจอมปลวกและไม่ยอมไปไหน กระทั่งข่าวแพร่สะพัดออกไปทำให้ 
มีชาวบ้านจำนวนมากแห่พากันมาดูและค้นหาเลขเด็ด จนบางคนได้เลข 69 และไปซื้อ   
ล็อตเตอรี่จนถูกกันถ้วนหน้าเมื่องวดที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่จะมีชาวบ้านนำแป้งมาลูบที่ตัวงู
เหลือมเพื่อหาเลขเด็ดกันตลอดทั้งวัน 

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000059884
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 ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์

 จากข่าวที่ 87-88 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รอง ผอ. 
ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช. ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 สองข่าวนี้ก็เช่นกัน ผมไม่ได้รู้สึกว่าแปลกแต่ 
อย่างใด การที่งูหนีไฟแล้วไปตายที่จอมปลวก ก็เป็น 
ไปได้ว่าที่บริเวณจอมปลวกมีความเย็น เหมือนปัจจุบัน 
ที่มีคนออกแบบระบบระบายความร้อนของบ้านเลียนแบบ 
โพรงในจอมปลวก บ้านดินก็เย็นสบายดี ที่จริงเรื่องแบบนี้  
เราก็คงพอรู้กันดีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว อย่างตุ่มน้ำที่ทำมาจากโอ่งดิน จะทำให้ 
น้ำที่บรรจุอยู่ภายในมีความเย็นกว่าอุณหภูมิรอบๆ ได้ 

 ส่วนงูพอหนีไฟไปอยู่ตรงจอมปลวกที่มีความเย็น ก็เลยอยู่ตรงนั้นจนหนีไฟ 
ไปไหนไม่ได้ และตายอยู่ตรงจอมปลวกนั้นก็อาจเป็นไปได้
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89	 แห่!	พิสูจน์ต้นไม้ร้องไห้
 เดลินิวส์ วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2553 เวลา 22:30 น 

 ชาวบ้านเมืองศรีษะเกษแตก- 
ตื่นแห่กราบไหว้ต้นไม้ประหลาด 
ร้องไห้ได้ ชาวบ้านแห่ดูเพียบ

  วันนี้ (31 ม.ค.) ผู้สื่อข่าว 
รายงานว่า ได้มีชาวบ้านนับร้อยคน 
เดินทางมาดูต้นไม้ร้องไห้ ในพื้นที่ 
นาของ นางพิกุล ลับไพ อายุ 70 ปี 
ชาวบ้านหนองหงอก ต.โดด อ.โพธิ์- 
ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ จึงรีบไป 

ตรวจสอบ พบชาวบ้านกำลังกราบไหว้ต้นหว้า สูงประมาณ 8 เมตร บริเวณที่เปลือกไม้ข้าง
ลำต้นมีลักษณะคล้ายฤาษีและใบหน้าคนกำลังร้องไห้
 จากการสอบถามนางพิกุล เปิดเผยว่า ต้นหว้าดังกล่าวขึ้นเองตามธรรมชาติ 
เมื่อต้นเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ลูกชายได้ตัดกิ่งก้านออก ระหว่างนั้นได้ยินเสียงเหมือนคน 
ร้องไห้ จึงมาดูก็พบว่ามีน้ำไหลออกมาจากใบและตาไม้ที่ดูคล้ายหน้าตาคน เพื่อนบ้าน 
ทราบข่าวจึงแห่มาดู บางคนเชื่อน้ำตาต้นไม้รักษาโรคต่างได้ จึงนำภาชนะมารองไว้ดื่มกิน 
ตามความเชื่อของแต่ละบุคคล

http://dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=561&co
ntentId=45988&hilight=ต้นไม้ประหลาด

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิดเห็น 
ในเรื่องนี้ว่า
 ปกติถ้าต้นไม้มีรอยแตก เป็นปุ่ม เป็นแผล ก็สามารถ 
เกิดน้ำยางไหลออกมาได้ตามธรรมชาติ กรณีนี้ อาจเกิดจากแมลงเจาะก็เป็นได้ 
แล้วเกิดน้ำยางไหลออกมา
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90	 แห่ดูต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์	ใบคายน้ำ	“แม่คะนิ้ง!”		 	
	 เชื่อดื่มแล้วรักษาโรค
 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7019 ข่าวสดรายวัน

   ชาวบ้าน จ.เลย แตกตื่นพบ 
ต้นไม้ประหลาด มีน้ำไหลออก
จากใบมาเกาะกลุ่มบนกิ่งคล้าย 
“แม่คะนิ้ง” แม้ยามอากาศร้อน 
เปร้ียงกลางแดดก็ยังมีน้ำไหลเกาะ 
ตัวรวมกันอย่างที่ไม่เคยเห็นมา
ก่อน ผู้คนแห่เอาภาชนะรองน้ำ 
ไปดื่มกินและทาตามร่างกาย 
รักษาโรคร้าย อีกทั้งแห่จุดธูปเทียน 
กราบไหว้ขนานใหญ่

 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรับแจ้งเหตุพบต้นไม้ประหลาดจากประชาชนในชุมชน 
บ้านน้ำหมัน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ อายุ นับ 100 
ปี มีน้ำหยดออกจากใบ และเกาะค้างตามกิ่งไม้คล้ายแม่คะนิ้งอย่างน่าประหลาด นอกจากนี้ 
ยังมีน้ำหยดลงมาตลอดเวลา จึงรุดไปพิสูจน์ข้อเท็จจริง

 เมื่อไปถึงต้นไม้ดังกล่าวพบว่า ขึ้นอยู่ในบริเวณศาลเจ้าดงหอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ  
หมู่บ้านน้ำหมัน มีประชาชนเดินทางมาพิสูจน์ความจริงจำนวนมาก โดยต้นไม้ชนิดนี้ชาวบ้าน 
เรียกว่า “ต้นมุ่นดง” มีอายุร่วม 100 ปี สูงประมาณ 10 เมตร แผ่กิ่งก้านสาขาเต็มต้น 
ความแปลกประหลาดอยู่ตรงกิ่งที่สูงขึ้นไปประมาณ 10 เมตร มีน้ำไหลออกจากใบมาจับ 
ตามกิ่ง มองคล้ายแม่คะนิ้ง และยังมีน้ำหยดไหลจากใบลงมาตลอดเวลา คณะกรรมการ 
หมูบ่า้นตอ้งนำสงักะสมีารองหยดนำ้ใหไ้หลลงสูภ่าชนะ และมชีาวบา้นบาง สว่นตกัเอาไปดืม่กนิ 
เพราะเชื่อว่าเป็นยารักษาโรคได้ โดยเฉพาะโรคไขข้อปวดเมื่อย โรคหอบหืด นอกจากนี้ 
ชาวบ้านยังนำผ้าเจ็ดสีมาพันรอบๆ ลำต้น พร้อมกับตั้งโต๊ะจุดธูปเทียนกราบไหว้บูชาอีกด้วย

 นายวันชัย ศรีพรหม ผู้ใหญ่บ้านน้ำหมัน กล่าวว่า ต้นมุ่นดงต้นนี้ขึ้นมาเองที่ 
บริเวณศาลเจ้าดงหอ ผู้พบเห็นคนแรก คือ นายพิทักษ์ คำอยู่ อายุ 43 ปี สังเกตเห็นว่ามีน้ำ     
หยดมาจากใบมุ่นดงอยู่ตลอดเวลาจึงมาแจ้งให้ตนทราบ หลังจากนั้นเดินทางมาดูพบว่า เป็น 
จริง เมื่อชาวบ้านทราบข่าวจึงบุกมาพิสูจน์ ซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมาเป็นเวลา 12 วันแล้ว 
แต่ละวันจะมีน้ำหยดออกมาประมาณ 10 ลิตร ทั้งกลางวันและกลางคืน ต่อให้อากาศร้อน 
ขนาดไหนก็มีน้ำไหล บางวันหยดมากบ้างน้อยบ้าง เป็นมาตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 
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 นายวันชัย ระบุด้วยว่า หลังข่าวนี้แพร่สะพัดออกไป มีชาวบ้านแห่มากราบไหว้ 
และขอเลขเด็ดไม่เว้นแต่ละวัน บางคนนำน้ำที่หยดออกมาไปดื่มและทาตัว รักษาโรคไขข้อ 
ปวดเมื่อย และหอบหืด ขณะเดียวกัน มีชาวบ้านจำนวนมากแห่มารองน้ำไปใช้ เพราะเชื่อว่า 
เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จนน้ำไม่พอที่จะแจกจ่ายให้ทั่วถึง ได้กลับบ้านกันไปคนละเล็กน้อยเท่านั้น

 นางศิริพร ทิพย์รังสี อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11 ม. 2 บ.ปองเพชร ต.เขาค้อ 
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งลงทุนเดินทางมาจาก จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า สาเหตุที่มากับสามี 
วันนี้ เพราะน้องสาวที่อาศัยอยู่ใน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ป่วยเป็นโรคไขข้อปวดเมื่อยตาม 
ร่างกาย รักษาตามโรงพยาบาลหลายครั้งแต่ไม่หาย เมื่อมากราบไหว้และขอน้ำศักดิ์สิทธิ์ 
ไปดื่มและทา อาการของโรคดังกล่าวกลับหายไป ทำให้ตนมากราบไหว้และขอน้ำศักดิ์สิทธิ์  
ไปรักษาโรคบ้าง 

(กรอบบ่าย) หน้า 1
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdOakUyTURJMU

13PT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1DMHdNaTB4Tmc9PQ==

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ให้ข้อคิดเห็น 
ในเรื่องนี้ว่า
 โดยปกติทั่วไป มีแมลงบางชนิด เช่น เพลี้ย เวลา 
ออกไข่ และฟักเป็นตัวอ่อน จะมีการสร้างฟองลักษณะคล้ายโฟมเหลวมาห่อหุ้ม 
ตัวอ่อน แต่มักจะเกิดขึ้นตามยอดหญ้า 
 สำหรับกรณีที่เป็นข่าว ถ้าดูเผินๆ จะเป็นลักษณะเป็นฟองติดอยู่ตามกิ่ง 
ไม้ ซอกใบ แต่ยังไม่สามารถฟันธงให้ชัดเจนทีเดียวนักว่าเป็นอะไร แต่ถ้าให้เดา โดย 
ดูจากรูปเท่านั้น ก็คิดว่าน่าจะเป็นผลจากที่แมลงสร้างขึ้นมา 

รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า
   อันนี้ไม่แน่ใจ แต่คิดว่าวัตถุลักษณะคล้ายฟองน้ำสีขาวที่ติดที่ 
กิ่งไม้อาจเกิดจากแมลงทำ ไม่ใช่พืชทำเอง 
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91	 ตื่นน้ำศักดิ์สิทธิ์	-	ไหลจากกิ่งไม้
 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7144 ข่าวสดรายวัน

   เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. พล.ต.ต.ฉลองชัย 
บุรีรัตน์ ผบก.แพร่ และพ.ต.อ.สมชาติ 
เป้าพาณิชย์ ผกก.สภ.วังชิ้น จ.แพร่    
นำกำลังรุดไปตรวจสอบข้อเท็จจริง   
หลังจากมีชาวบ้านโทรศัพท์มาแจ้งว่า  
ที่บ้านเลขที่ 98 หมู่ 15 บ้านค้าง- 
ปินใจ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น มีน้ำไหลออก 
มาจากต้นไม้ ทำให้มีชาวบ้านจำนวน
มากแห่มารองน้ำนำไปดื่มกิน เชื่อว่า 

เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ และหวั่งเกรงว่าจะเป็นการหลอกลวงต้มตุ๋นชาวบ้าน
 เมื่อไปถึงพบรถกระบะหลายคันจอดอยู่บริเวณบ้าน และพบชาวบ้านจำนวน 
มากมุงดูต้นมะม่วง อายุประมาณ 2-3 ปี รอบต้นมะม่วงผูกด้วยผ้าสี มีพานดอกไม้ 
พวงมาลัย และตู้รับบริจาค โดยมีนายก๋องมา อ้ายซอง อายุ 42 ปี เจ้าของบ้าน 
นั่งเฝ้าอยู่ใกล้ต้นไม้ ที่ใต้ต้นมีโอ่งใบใหญ่ตั้งอยู่ และมีน้ำหยดไหลออกมาจากกิ่งมะม่วง เป็น 
ที่แปลกประหลาดแก่ผู้พบเห็น
 นายก๋องมา กล่าวถึงที่มาของต้นไม้ประหลาดว่า เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา 
ตอนกลางคืน นางแบน อ้ายซอง อายุ 35 ปี ภรรยา ได้ยินเสียงคล้ายเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ 
จึงลงมาดูก็ไม่พบ แต่เมื่อตามเสียงน้ำก็พบว่าที่กิ่งมะม่วงมีน้ำไหลออกมาจำนวนมาก จึง 
เรียกชาวบ้านมาดู บางคนถ่ายภาพเป็นคลิปวิดีโอไว้ ตอนนั้นน้ำไหลมาก ไม่ได้หยดแบบนี้   
ต่อมาจึงได้เอาสายสิญจน์มาผูกไว้ที่กิ่งไม้ที่น้ำไหลออกมา ชาวบ้านที่ทราบข่าวพากันมาขอ 
น้ำ    บางคนบอกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เอาไปดื่มแล้วโรคหาย และก็มา ขออีก บางคนก็มาขอโชคลาภ 
พร้อมทั้งบริจาคเงินทำบุญ
 ด้าน นายเกียรติ คำน้อย ผู้นำชุมชนบ้านแม่พุงหลวง กล่าวว่า เป็นเรื่อง 
น่าประหลาด แต่เจ้าของบ้านที่มีต้นไม้ประหลาดก็ไม่ได้คิดอะไร มีน้ำออกมาก็เอากระป๋อง 
ไปรองน้ำแล้วเอาไปรดต้นไม้ ขณะที่ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง 
เชื่อว่า เป็นวิญญาณผีปู่ย่า บรรพบุรุษของชาวกะเหรี่ยงมาสิงสถิตในต้นมะม่วง เพื่อโปรด 
ลูกหลาน ชาวบ้านยังเชื่อว่า น้ำที่ไหลออกมาเป็นยารักษาโรค จึงพากันมาเอาน้ำที่ไหล 
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ออกมาทำเป็นยารักษาโรค ใช้ทั้งดื่มและทา นอกจากเอาไปเป็นยาแล้วยังจัดดอกไม้ธูปเทียน 
และพวงมาลัย พร้อมทั้งผ้าเจ็ดสีมาผูกบูชาผีบรรพบุรุษ

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 21 มิ.ย. ทางผวจ.แพร่ จะนำเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ 
เพื่อหาสาเหตุที่มีน้ำไหลออกมาจากกิ่งต้นมะม่วง รวมทั้งนำน้ำไปตรวจสอบว่ามีสารอะไร 
เจือปนอยู่หรือไม่ เนื่องจากมีชาวบ้านบางคนนำน้ำไปดื่มกิน หวั่นเกรงว่าอาจจะเกิด 
อันตราย หรือติดเชื้อโรค

หน้า 11

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXhNakl4TURZMU1

3PT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1DMHdOaTB5TVE9PQ==

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ให้ข้อคิดเห็น 
ในเรื่องนี้ว่า
 ปกติแล้วไม่น่ามีน้ำออกมาเยอะขนาดนี้ ที่จริงหยดน้ำเกิด 
ขึ้นได้กับพืช ซึ่งเกิดจากการคายน้ำของพืชที่ออกมาตามขอบใบ และมักเกิดขึ้นตอน 
เช้าที่อากาศมีความชื้นสูง พอตอนสายที่มีแดดออกหรือตอนบ่ายมักไม่ค่อยเห็น และ 
หยดน้ำที่เกิดก็จะไม่ไหลเป็นสายเหมือนดังภาพที่เป็นข่าว ดังนั้น กรณีที่เป็นข่าวนี้ 
จึงยังบอกถึงสาเหตุไม่ได้แน่ชัด ต้องไปดูของจริง
 รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า
 เรื่องนี้ไม่แน่ใจ ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ต้องไปดูของจริง 
เพราะถ้าเป็นน้ำยางหรือของเหลวที่ไหลออกมาจากต้นไม้ ก็มัก
ไม่ไหลเป็นน้ำแรงออกมาลักษณะนี้
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92	 สะตอประหลาด!	มีละอองฝน	คอหวยแห่ขอเลข
 โดย ไทยรัฐออนไลน์  7 มิถุนายน 2552

 เมื่อเวลา 18.00 น. 
วันนี้ (7 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวได้ 
ไปที่บริเวณหน้าเขาเจ้โป ม.1 
บ้านลูโบ๊ะบาตู ต.บ้านควน 
อ.เมือง จ.สตูล เนื่องจากทราบ 
ข่าวว่า ชาวบ้านได้ไปมุงดูต้น 
สะตอประหลาด เมื่อผู้สื่อข่าว 
ไปถึงพบต้นสะตอขนาดเส้น 
ผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1 ฟุต 
สูงประมาณ 20 เมตร มีใบ 

ห่างๆ ยืนต้นบริเวณหน้าเชิงเขาดังกล่าวแบบโดด สภาพยอดและใบมีห่างๆ และไม่มี 
ผลสะตอ โดยมีชาวบ้านมุงดูประมาณ 200 คน จากการสังเกตของผู้สื่อข่าวพบว่ามี 
ละอองน้ำ ซึ่งคล้ายละอองฝนตกลงมาตลอดเวลา บริเวณรอบๆ ต้นสะตอ ทั้งที่ฝนหยุดตก 
มานานประมาณ 1 สัปดาห์เศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดชาวบ้านที่ทราบเรื่องต่างๆ 
นำธูป เทียน ไปไหว้ขอให้หายเจ็บป่วย ขอให้ครอบครัวอยู่ดี มีสุข และบางรายได้ขอหวย 
ผู้สื่อข่าวทราบว่า มีบางคนไปขอหวยและถูกหวยมาเลเซียมาแล้ว จึงได้นำผ้าสามสีไปคาด
ที่ลำต้นสะตอดังกล่าว
 นางจารึก ดวงเพชร อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 360 ม.1 บ้านลูโบ๊ะบาตู 
ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้มีคนใน 
หมู่บ้านไปนั่งสมาธิ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. และมีละอองน้ำตกลงมาจากบนต้นสะตอ 
ตอนแรกเข้าใจว่ามีฝนตก เมื่อดูเห็นไม่มีฝน จึงไปตามเจ้าของที่มาดู และเชื่อว่าเป็น 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยชาวบ้านแวะเวียนไปดูนับพันคน เมื่อปีที่แล้วตนเองเคยฝันว่ามีคนนุ่งขาว 
ห่มขาว มีเครา มาเข้าฝันว่าห้ามใครล่าสัตว์ในบริเวณดังกล่าว เพราะมีเจ้าที่เจ้าทางดูแลอยู่ 
สำหรับคนที่ไปดูต้นไม้ประหลาดต่างขอเบอร์ ขอหวย และเอาน้ำมาลูบตามตัว เพื่อให้หายป่วย 
 นายกูดานันท์ หลังจิ นายก อบต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล กล่าวว่า เป็น 
เรื่องแปลกมาก เพราะตอนนี้ จ.สตูล ฝนหยุดตกมากว่า 1 สัปดาห์แล้ว จึงไม่น่าเป็นละออง 
น้ำฝน และตอนนี้มีละอองฝนตกเฉพาะใต้ต้นไม้ดังกล่าวแห่งเดียว สำหรับบริเวณดังกล่าว 
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เคยทำแผนของบประมาณ จาก อบจ.สตูล ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ตอนนี้ยังไม่ได้งบและ 
อยู่ระหว่างพัฒนา ส่วนจะทำที่พักให้ชาวบ้านที่ไปดูหรือไม่นั้น จะต้องดูสักพักว่าจะมีฝนตก 
บริเวณนั้นอีกหรือไม่ หากยังตกต่อเนื่องอาจจะทำที่พักให้

 นายสนอง ชมพู อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 177 ม.1 ต.บ้านควน อ.เมือง 
จ.สตูล กล่าวว่า ตนเป็นคนปลูกต้นสะตอดังกล่าว ซึ่งมีอายุประมาณ 30 ปีแล้วมีผล 
ออกมาให้กินทุกปี แต่ขณะนี้มีใบน้อย เนื่องจากอยู่ระหว่างผลัดใบ และพบมีฝนตกบริเวณ 
ต้นสะตอดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 2552 ซึ่งเป็นเรื่องแปลกมีชาวบ้านมาดูทุกวัน

http://www.thairath.co.th/content/region/11342

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิดเห็น 
ในเรื่องนี้ว่า

 ปกติพืชคายน้ำจะออกมาเป็นลักษณะไอน้ำ แต่ก็มีเ
หมือนกันที่จะคายน้ำออกมาลักษณะเป็นหยดน้ำ แต่จะต้องอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง น้ำในดินมาก

 จากปรากฏการณ์ที่เป็นข่าวยังไม่แน่ใจ ยังไม่กล้าให้คำตอบที่ชัดเจนว่าเกิด 
จากสาเหตุใด  
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93	 ฮือฮานางกวักเรซิ่น	ต้นไม้ขึ้น	ตั้ง	20	ปี		 	
	 คนแห่ขอหวย
 ไทยรัฐออนไลน์ 7 กรกฎาคม 2552

  เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ผู้สื่อข่าว 
รับแจ้งว่า มีชาวสวนจาก อ.สาม- 
พราน นำนางกวักเนื้อพลาสติก 
เรซิ่นทั้งองค์ มีต้นไทรงอกออกมา 
สูง ประมาณ 1 คืบ นำมาถวายให้ 
พระครูยติธรรมานุยุติ  หรืออาจารย์ 
แป๊ะ เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ 
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม หลังรับ 

แจ้งแล้ว ได้เดินทางไปยังวัดสว่างอารมณ์ พบว่าที่บริเวณด้านหน้ากุฏิของอาจารย์แป๊ะ 
เจ้าอาวาส มีประชาชนมุงดู จุดธูปควันโขมง นำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้กันจนแน่น 
 อาจารย์แป๊ะ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้า นางวนิดา รัตนเกื้อกูลชัย อายุ 64 ปี 
อยู่บ้านเลขที่ 49/4 หมู่ 3 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม มีอาชีพค้าขาย และ 
ทำสวนผลไม้ เจ้าของนางกวัก พร้อมญาติโยมร่วม 10 คน นำมาถวายให้ ซึ่งนางกวักนี้ 
ได้เช่าจากวัดสว่างอารมณ์ไปเมื่อร่วม 20 ปี และได้เล่าให้อาตมาฟังว่า นำไปไว้บนหิ้ง 
ภายในบ้านบูชา จนกระทั่งเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมาเห็นว่าที่หิ้งนางกวักมีแต่หยักไย่เต็มไปหมด 
จึงไปทำความสะอาดเช็ดถูแล้วนำกลับขึ้นไปตั้งใหม่ จน 4-5 วันที่ผ่านมาระหว่างที่กราบไหว้ 
อยู่ เห็นเป็นกิ่งไม้โผล่ขึ้นมาประมาณ 1 คืบ มีใบสวยงามชูออกมาจึงนำลงมาดู ตรวจดู 
ทั่วองค์ไม่มีรูหรือรอยแตก ไม่รู้ขึ้นได้อย่างไร  เมื่อชาวบ้านทราบเรื่องมาดูกัน วิจารณ์กันทั้ง 
ดีและร้าย จึงปรึกษากับบรรดาลูกๆ และมีความเห็นว่าน่าจะนำไปถวายให้กับวัดที่เช่ามา 
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์กล่าวอีกว่า เมื่อรับเอานางกวักมาตรวจสอบดู รู้สึกแปลกใจ 
ว่าต้นไม้ขึ้นมาได้อย่างไร ในเมื่อนางกวักเป็นเรซิ่นหรือพลาสติกหล่อทึบทั้งองค์ ไม่มีรูหรือ 
รอยแตกที่จะทำให้ต้นไม้ขึ้นได้ แต่ถึงอย่างไรเมื่อเป็นความประสงค์ของเจ้าของ อาตมา 
ได้รับไว้แล้วมอบนางกวักองค์ใหม่ให้ไปแทน ส่วนองค์ที่โยมมอบให้จะนำไปไว้ที่ด้านหน้า 
กุฏิ โดยทำเป็นเรือนไม้เหมือนศาลาศาลให้อยู่ เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเมื่อทราบข่าวต่าง 
เดินทางมากราบไหว้ และจุดธูปขอหวย ซึ่งอาจจะเป็นที่พึ่งทางใจ อาตมาไม่ห้าม แต่จะ 
เตือนไว้ว่าอย่าหลงงมงาย ทำบุญดีกว่าที่จะมาหลงในสิ่งที่มองไม่เห็น 

http://www.thairath.co.th/content/region/17839
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิด 
เห็นในเรื่องนี้ว่า

 ไม่แน่ใจว่าเจ้าของวางไว้ที่ไหน ปกติถ้าเป็น  
ลูกไม้พวกโพธิ์หรือไทรซึ่งแพร่กระจายได้ โดยนกพาไป   
เมื่อมันไปตกตามที่ต่างๆ มันสามารถเจริญเติบโตได้แม้ในที่
ที่มีอาหารน้อย น้ำน้อย ซึ่งเราจะสังเกตได้ที่มันงอกเติบโตได้ตาม
อาคารต่างๆ ที่มีรอยปริแตก คือ เมื่อมันไปตกในที่ที่มีน้ำ มีความชื้น และเมล็ดเน่า 
ได้ที่คือเปลือกนอกสลายไป ก็จะงอกเป็นต้นใหม่ได้ ไม้พวกนี้รากชอนไชได้ดีมาก 
มันสามารถยึดเกาะตามที่ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องลงลึกมาก มีความทนทานสูง เมล็ด 
อยู่ได้นาน จนเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็งอกเจริญเป็นต้นใหม่ได้ 

 ส่วนกรณีนางกวักเรซินนี้ ถ้าเมล็ดตกอยู่ในฐานเรซิน แล้วหากเกิดรอย 
ปริแตก ถ้ามีน้ำ มีอากาศเข้าได้ ก็เจริญเป็นต้นใหม่ได้ แต่ถ้าไม่มีรอยปริแตก ก็ 
เป็นไปได้ว่าอาจมีเมล็ดมาตก ภายหลังบนฐานของนางกวัก    แล้วเมื่อสภาพแวดล้อม 
เหมาะสม ก็งอกเป็นต้นใหม่ได้ 
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94	 กระบะชนดับ	8	จอมปลวก	งอกที่เกิดเหตุ
 ไทยรัฐออนไลน์  โดย ทีมข่าวภูมิภาค 12 กันยายน 2552

 ความคืบหน้าเหตุรถ 
กระบะชนรถจักรยานยนต์ 
ที่ จ.ร้อยเอ็ด จนทำให้มี 
ผู้เสียชีวิต 8 ศพ บาดเจ็บ 
5 ราย เมื่อเวลา 15.30 น. 
วันนี้ (12 ก.ย.) ญาติ 
ของผู้ ต าย เดิ นทางจาก 
จ.มุกดหาร ถึงที่เกิดเหตุ 
เพื่อขอรับเอาศพทั้งหมด 

ไปดำเนินการตามประเพณีที่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ต่อจากนั้น พ.ต.ท.ไชยา 
นาสิมมา พนักงานสอบสวนเวร สภ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ได้เดินทางไป รพ.สุวรรณภูมิ 
เพื่อดูอาการบาดเจ็บของนายประดุจ เทียนทอง อายุ 66 ปี พร้อมด้วยนางสายทอง กุลวงศ์ 
อายุ 54 ปี และ ด.ญ.มนธิรา น้อยหมื่นวัย อายุ 12 ปี ซึ่งมาพร้อมกับรถกระบะ 4 ประตู 
ปรากฏว่า แพทย์พยาบาล รพ.สุวรรณภูมิ ได้รักษาอาการปลอดภัยทุกคน พร้อมด้วย 
น.ส.มัณฑนา บุญมี อายุ 16 ปี คนขี่จักรยานยนต์ และ น.ส.วิไลวรรณ จันทร์หยวก อายุ 
16 ปี ชาวบ้านสำโรง ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ คนนั่งซ้อนท้าย ซึ่งถูกนายบุญเลียบ 
อุณวงศ์ ขับรถกระบะ 4 ประตู ชนท้าย ก่อนพุ่งเข้าชนราวสะพานข้ามลำน้ำพลับพลา 
ปรากฏว่าทั้ง 2 คน ได้รับการรักษาอาการปลอดภัยแล้ว
 นายประดุจ ให้ปากคำว่า ก่อนหน้านี้เดินทางไปรับเงินค่าตอบแทนที่ ส.ต.ท.ดุสิต 
เทียนทอง อายุ 53 ปี นิติกรสำนักงานที่ดิน จ.มุกดหาร ซึ่งเป็นลูกป่วยตาย เพราะ 
โรคมะเร็งในลำไส้เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งนายประดุจตั้งใจจะเดินทางกลับบ้านเลขที่ 
120 หมู่ 2 ต.ดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ โดยรถโดยสาร แต่นางดอกจันทร์ เทียนทอง 
ซึ่งเป็นลูกสะใภ้ ขอเอารถกระบะ 4 ประตู ทะเบียน กข - 6386 - มุกดหาร ซึ่งเป็น 
รถยนต์ของลูกชาย เดินทางมาส่ง พร้อมญาติที่ จ.มุกดหาร ถือโอกาสมาเยี่ยมญาติฝ่าย 
สามีด้วย แต่แล้วพากันมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
 นายประดุจเปิดเผยว่า เมื่อเห็นรถยนต์ที่ตนนั่งชนราวสะพาน ยังตั้งสติได้ เมื่อ 
รถตกลงในน้ำลำพลับพลา จึงเอามือขวาจับแขน ด.ญ.มนธิรา น้อยหมื่นวัย อายุ 12 ปี 
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ซึ่งเป็นหลาน นั่งอยู่กลางระหว่างนายประดุจและนายเลียบ อุณวงศ์ คนขับรถ แล้วดึง 
หลานออกตามมาด้วย จากนั้นว่ายน้ำมาขึ้นตลิ่ง และเห็นนางสายทอง กุลวงศ์ ซึ่งนั่งอยู่
เบาะหลังติดขอบประตูหลังด้านซ้ายมือ ว่ายน้ำตามออกมาด้วย จึงทำให้รอดชีวิต 3 คน 
ส่วนคนที่นั่งอยู่เบาะหลังอีก 3 คน คือ นางดอกจันทร์ เทียนทอง นางยุวภา ซาวงศ์ และ 
นางหนูเฮี้ยม กุลวงศ์ และนั่งที่กระบะท้ายอีก 3 คน คือ นางต่อม กุลสุวรรณ นางถัน 
สกุลไทย นางจังกอน สกุลไทย และ นางหวาง ซาวงศ์ พากันตายทั้งหมด รวม 8 ศพ  
ในขณะที่ชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุพากันไปดูเหตุการณ์ ต่างให้ความสนใจจอมปลวก 
ซึ่งอยู่ใกล้ศาลพระภูมิติดกับที่เกิดเหตุซึ่งเพิ่งงอกขึ้นใหม่ มีลักษณะคล้ายหัวพญานาค 

 ชาวบ้านบอกว่า ก่อนหน้านี้ตรงที่เกิดเหตุ ได้เกิดอุบัติเหตุ และมีคนถูกฆ่าตาย 
นำเอาศพมาทิ้งเพื่ออำพรางคดี รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ศพ ชาวบ้านบางคนให้ความเห็นว่า 
การที่จอมปลวกงอกขึ้นมาใหม่ มีลักษณะคล้ายหัวพญานาค อาจเป็นลางบอกเหตุว่า 
จะเกิดอุบัติเหตุคนตายจำนวนมาก และบางคนถือโอกาสกราบไหว้ขอเลขเด็ด

http://www.thairath.co.th/content/region/32676

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รอง ผอ. ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช.ได้ให้ข้อคิดเห็น 
ในเรื่องนี้ว่า
 ข่าวนี้ผมก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรแปลก ถ้าบริเวณนั้น 
มันมีปลวกอยู ่แล้ว เมื ่อมีอาหารและสภาพแวดล้อม 
เหมาะสม มันก็สร้างจอมปลวกขึ้นในบริเวณนั้นได้ 
ต้นไม้ก็ขึ้นได้เป็นธรรมดา ดูอย่างที่ป่าช้า ตามหลุมศพ 
บางทีก็ยังมีต้นไม้ขึ้นได้ 

 ส่วนที่ว่าจอมปลวกมีรูปทรงเหมือนพญานาค
นั้น เรื่องนี้ก็แล้วแต่การมอง การจินตนาการของแต่ละคน 
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	 ขอหวยพิลึก	ทาแป้ง	“คางคก”
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7031 ข่าวสดรายวัน

 เปิดตำรับขอหวยพิลึกชาวบ้านแห่จับ “คางคก” ตัวเป็นๆ มาทำพิธีกรอกเหล้า 
ขาว คาบแผ่นทองคำเปลว ก่อนจับหงายท้องใช้แป้งทาขัดถูหาเลขเด็ด เจ้าของสูตรเป็น 
แม่ค้าตลาดบ้านฉาง จ.ระยอง อ้างถูกหวยมาแล้ว 3 งวดติด บอกไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์  
เพราะหลังทำพิธีเสร็จจะนำคางคกไปปล่อย นักเล่นหวยรู้ข่าวลงทุนจ้างเด็กจับคางคก มา 
แลกเงินตัวละ 30 บาท ส่วนที่สัตหีบ เจ้ามือหวยสั่งเผาศาลพระภูมิริมถนน หลังรู้ว่า 
เป็นแหล่งให้หวยแม่นๆ ชาวบ้านแห่จับ “คางคก” มาทำพิธีขอหวยครั้งนี้

 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งมีชาวบ้านบ้านฉาง จ.ระยอง แห่กัน 
ไปทาแป้งขอหวยจากคางคก ที่บ้านเลขที่ 18/52 หมู่ 3 ซอยโรงก๋วยเตี๋ยว ต.บ้านฉาง 
อ.บ้านฉาง จึงเดินทางไปพิสูจน์ เมื่อไปถึงบ้านหลังดังกล่าวทราบว่าเจ้าของคือนางแสวง 
คงคาศรี อายุ 68 ปี อาชีพแม่ค้ากะเทาะมะพร้าวขาย ในตลาดเทพจินดาบ้านฉาง 
พบกลุ่มชาวบ้านกว่า 10 คน และนางแสวง กำลังทำพิธีบูชาขอหวยจากคางคกที่จับมา 
ขังไว้ ด้วยการนำแป้งมาทาที่ท้องแล้วขัดถูหาเลขเด็ด นอกจากนี้ยังได้จัดเครื่องเซ่นไหว้บูชา 
คางคก ประกอบด้วย ธูป เทียน ดอกไม้ เหล้าขาวและแผ่นทองคำเปลว จากนั้นนางแสวง 
ได้ใช้มือจับคางคกขึ้นมาแล้วกรอกเหล้าขาว ประมาณ 3-4 ฝา ตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลัง 
ใส่ปากคางคก กระทั่งคางคกตัวแดงก่ำจึงนำแผ่นทองคำเปลวใส่ปากให้คาบไว้ แล้วจับ 
หงายท้องโรยด้วยแป้งฝุ่นหอมก่อนใช้นิ้วมือลูบเบาๆ กระทั่งปรากฏเป็นลายคล้ายตัวเลข 
ขึ้นมา ชาวบ้านที่ร่วมทำพิธีต่างเพ่งมองตีเป็นตัวเลขต่างๆ ทั้ง 2 ตัวและ 3 ตัว

 หลังเสร็จจากการทำพิธีขอหวยคางคก นางแสวง กล่าวว่า การหาเลขหวยคางคก 
ต้องมีข้อแม้ว่าผู้ทำพิธีต้องเป็นพ่อม่ายหรือแม่ม่าย หรือผัวเมียที่หย่าร้างกันแล้วเท่านั้นถึง 
จะได้ผลและแม่นยำ เป็นสูตรที่ตนได้รับสืบทอดมา และก่อนหน้านี้ตนเองถูกหวยติดกัน 
มา 3 งวด รวมถึงงวดที่แล้วด้วย จนชาวบ้านใกล้เคียงรู้ข่าวจึงได้พากันมาขอสูตรหวย 
คางคกจากตน จากนั้นก็พากันออกไปหาจับคางคกเพื่อนำมาทำพิธีขอเลขเด็ดกันจำนวน 
มาก สำหรับวิธีการขอเลขคางคก บางคนก็ว่าเป็นการทรมานสัตว์ แต่ตนเห็นว่าคางคกที่ 
นำมาทำพิธีจะไม่ได้รับอันตราย เพราะเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็จะปล่อยออกสู่ท้องไร่ท้องนา ไม่ 
ได้เอามาขังไว้ตลอด

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านที่ได้รับทราบข่าวและรู้เรื่องพิธีการขอหวยจากคางคก 
ต่างก็พากันออกไล่จับคางคกไปทั่วบริเวณโดยรอบ นอกจากนี้นักเสี่ยงโชคตัวเลขหรือเซียน
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หวยบางคนถึงขนาดจ้างวานเด็กๆ ช่วยจับคางคกมาให้ โดยให้ค่าจ้างสูงถึงตัวละ 30 บาท 
ขึ้นอยู่กับขนาดเล็กหรือใหญ่

หน้า 1

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdPREk0TURJMU1
3PT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1DMHdNaTB5T0E9PQ==

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รอง ผอ. ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช. ได้ให้ 
ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 เรื่องนี้ผมก็ไม่เข้าใจกับการกระทำแบบนี้  
เหมือนกัน แต่ก็น่าสนใจในแง่ประเพณี วัฒนธรรม 
ความสัมพันธ์เชิงสังคม ว่ามีการพัฒนากระบวนการ 
ที่ซับซ้อนขนาดนี้มาได้อย่างไร แต่ที่แน่ๆ คางคกไม่ 
สามารถให้หวยได้หรอกครับ ชาวบ้านไปตีเป็นเลขกันไป 
เองต่างหาก แต่สัตว์ก็คล้ายกับคนที่หากได้รับแอลกอฮอล์ 
มากๆ ก็อาจเป็นพิษและตายได้ 
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96	 แตกตื่นทั้งหาดกะรน	-	ปูนับล้านเกยตื้น   
	 ผวาสัญญาณเตือนภัยพิบัติ
 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7451 ข่าวสดรายวัน
   

 แตกตื่นทั่ วหาดกะรน 
ภูเก็ต ลูกปูนับล้านตัวโดนคลื่น 
ซัดเกย จนแดงเรื่อไปทั้งหาด 
ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่าง 
แห่กันไปดู จับกลุ่มวิพากษ์ 
วิจารณ์ ผวาอาจเป็นลางร้าย 
ธรรมชาติเตือน หว่ันเกิดภัยพิบัติ 
ตามมา ด้าน ผอ. สถาบันวิจัย 
ทางทะเล ส่งเจ้าหน้าที่รุดตรวจ 
สอบ ยันเป็นปรากฏการณ์ปกติ 
ชี้ปูวัยอ่อนยังไม่มีระบบประสาท 

รับรู้ความผิดปกติในท้องทะเล ต่างจาก ‘โลมา’ หรือ ‘วาฬ’ อีกทั้งอุณหภูมิ ความเค็มของน้ำ 
และแพลงก์ตอน ก็อยู่ในระดับปกติ 

 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. มีปรากฏการณ์ประหลาดทางธรรมชาติ เกิดขึ้นที่ชายหาด 
กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต สัตว์น้ำขนาดเล็กสีแดง คล้ายลูกกุ้ง หรือลูกปูนับล้าน 
ตัวถูกคลื่นซัดมาเกยหาด ประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันแตกตื่น ไม่เคยเห็นมาก่อน 
ต่างพากันไปมุงดูเต็มชายหาด พร้อมทั้งจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 จากการสอบถามชาวบ้านและชาวประมงที่หาดกะรนต่างกล่าวว่าไม่เคยพบ 
เห็นมาก่อน ตามปกติจะเคยเห็นลูกกุ้งตัวเล็กๆ ที่เรียกว่ากุ้งเคย สำหรับทำกะปิมาขึ้นฝั่ง 
บ่อยๆ สำหรับปรากฏการณ์ครั้งนี้คงจะมีสาเหตุอะไรบางอย่างในทะเล ชาวบ้านต่างขวัญ
ผวาว่าอาจเป็นลางร้ายที่ธรรมชาติเตือนมนุษย์ และเกรงจะเกิดภัยพิบัติบางอย่าง เพราะ  
ไม่น่าจะมาจากสาเหตุเรื่องน้ำเสียที่ผู้ประกอบการโรงแรมปล่อยลงทะเล เนื่องจากน้ำทะเล 
บริเวณชายหาดกะรนใสสะอาด ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงลงเล่นน้ำตามปกติ และ 
ไม่มีปัญหาใดๆ
 ด้านนายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง 
ทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กล่าวว่า จากการรายงานของนักวิชาการ และตรวจสอบ 
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โดยละเอียด ทราบว่าสัตว์น้ำที่ลอยขึ้นมาเกยหาด เป็นวัยอ่อนของปูชนิดหนึ่ง ตามปกติ 
จะมีปูลักษณะนี้ เช่น ปูกระดุม ปูหนุมาน อาศัยอยู่บริเวณชายหาด ส่วนชนิดของปูที่
ลอยมาเกยหาดไม่สามารถแยกแยะ หรือระบุชนิดของปูได้ เนื่องจากเป็นวัยอ่อนมาก 
มีความยาวลำตัว 2 มิลลิเมตร โดยพบว่าลูกปูวัยอ่อนเหล่านี้ยังไม่ลงพื้น จึงลอยตามน้ำมา  
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่ผ่านมาก็พบเห็น เพียงแต่ไม่หนาแน่น   
หรือมีปริมาณที่มากเหมือนครั้งนี้ ลูกปูเหล่านี้จะออกไข่ครั้งละมากๆ และปกติจะเป็น 
อาหารของสัตว์ทะเลต่างๆ ในชั้นนี้คงบอกได้ว่าคงเป็นเรื่องที่เกิดความไม่สมดุลของธรรม-
ชาติในท้องทะเลไทย อาจเกิดจากทะเลไทยมีสัตว์น้ำลดลง จึงทำให้ลูกปูเหล่านี้รอดชีวิต 
มากขึ้น
 “เหตกุารณน์ีไ้มเ่ปน็ลางรา้ยตามทีช่าวบา้นวติกกงัวล จนนำสูก่ารวพิากษ ์วจิารณ์ 
ต่างๆ นานา เนื่องจากลูกปูที่เกยหาด ถือเป็นวัยอ่อนปูที่ไม่มีระบบประสาทในการรับรู้  
ความผิดปกติ หรือสามารถรับรู้คลื่นความถี่ที่ผิดปกติในท้องทะเล แตกต่างจากโลมา หรือ 
วาฬ” ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กล่าว
 นายวรรณเกียรติกล่าวต่อว่า สรุปว่าเป็นปรากฏการณ์ที่บ่งบอกว่า วัยอ่อนของ 
ลูกปูเหล่านี้เหลือรอดจากวงจรชีวิตที่ปกติจะเป็นเหยื่อหรืออาหารของสัตว์น้ำต่างๆ ทั้งนี้ 
จากรายงานของนักวิชาการที่ลงไปตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ชายหาดกะรน จุดที่ลูกปู 
นับล้านมาเกยหาด ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆ ไม่ว่าจากการตรวจอุณหภูมิของน้ำ ความ 
เค็มของน้ำ และแพลงก์ตอนต่างๆ ยืนยันว่าไม่ใช่ลางบอกเหตุใด ฝากประชาสัมพันธ์และ  
ทำความเข้าใจว่าอย่าได้วิตกและต่ืนตระหนกกับข่าวลือต่างๆ ปรากฏการณ์น้ีในทางวิชาการ 
ถือเป็นเรื่องปกติ เหมือนเช่นที่บางประเทศมีปูตัวแดงนับล้านๆ ตัวเดินข้ามถนน เช่นเดียว
กับกรณีนี้ไม่มีอะไรผิดปกติ

หน้า 1
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdPVEkwTURRMU
5BPT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1TMHdOQzB5TkE9PQ==
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รอง ผอ. ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ 
สวทช. ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 เหตุการณ์ทำนองนี้มี เกิดขึ้นเป็นระยะๆ 
มีทั้ง ปู วาฬ โลมา แสดงว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้น 
ซึ่งบางทีเราก็พอเดาต้นเหตุได้ แต่บางอย่างก็เดาไม่ได้ 
เช่น บางอย่างเป็นเรื่องของกระแสน้ำเปลี่ยนทิศ 
ตัวอย่างที่คล้ายกันกับเรื่องปูอพยพที่เกิดในต่างประเทศ 
ในช่วงฤดูวางไข่ ปูจำนวนมากจะเดินออกจากป่าไปยังแหล่งน้ำฝั่งตรงข้าม ซึ่งต้อง 
เดินข้ามถนนที่คนเราไปสร้างขวางเส้นทางการอพยพของพวกมัน ทำให้ปูจำนวน 
มากถูกรถทับตาย จนต้องมีการสร้างอุโมงค์รอดใต้ถนนให้ปูเดินผ่านไปได้ อย่าง 
ปลอดภัย 
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97	 ฮือฮาภาพถ่ายวิญญาณเด็ก	-	เซียนหวยคอตก		
	 เลขซากทารกชวด	!
 โดย ทีมข่าวอาชญากรรม ผู้จัดการ  1 ธันวาคม 2553 16:09 น.

 บรรดาเซียนหวยต่างคอตก 
กันเป็นแถว หลังหวยออก 752 
และ 09 ไม่มีเลขเด็ดจากไผ่วัดเงิน 
เฉียดแม้แต่น้อย ขณะเดียวกัน 
ผู้ที่เดินทางไปวัด ต่างฮือฮาภาพ 
ถ่ายที่ระบุว่าติดวิญญาณเด็ก   
ด้านผู้ช่วยสัปเหร่อวัดไผ่เงิน หลัง 
ได้รับการประกันตัวยังคงทำหน้าท่ี 
ในวัดตามปกติ ส่วนตำรวจรอ    

เพียงผลชันสูตรศพทารกก่อนส่งสำนวนให้อัยการ

        วันนี้ (1 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวข่าวรายงานว่า บรรยากาศบริเวณวัดไผ่เงินโชตนาราม 
มีชาวบ้านเข้ามากราบไหว้โกดังที่เคยซุกซ่อนซากทารก 2,002 ศพ น้อยกว่าปกติ ซึ่งบริเวณ 
โกดังเก็บศพ และภายในศาลา 2 วัดไผ่เงิน มีประชาชนเข้ามากราบไหว้ขอเลขเด็ดพร้อม 
ทั้งนำของเซ่นมาไหว้ดวงวิญญาณ รวมทั้งขอโชคลาภจากดวงวิญญาณทารกด้วย นอกจากนี้ 
ยังมีการเขย่าติ้ว เซียมซีเพื่อว่าจะได้นำไปซื้อเลขเสี่ยงโชคลาภ ทั้งนี้ยังมีพ่อค้าแม่ค้ามาขาย
ลอตเตอรี่หลายเจ้า ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลขเด็ดเลขดังขายหมดอย่างรวดเร็ว

        จากการสอบถาม นายลำพูน ไชยโสเสาร์ อายุ 42 ปี พ่อค้าลอตเตอรี่ กล่าวว่า 
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ตนได้นำลอตเตอรี่มาขายที่วัดได้มีชาวบ้านแห่เข้ามาซื้อเลขดังเป็น
จำนวนมาก ซึ่งเลขดังที่ขายหมดไปก็มีตัวเลขหมายเลขช่องเก็บศพทารก คือ ตู้หมายเลข 
17 มีศพเด็ก 348 ศพ ตู้หมายเลข 10 มีศพทารก 704 ตู้หมายเลข 9 มีศพทารก 950 
นอกจากนี้ ยังมีเลขจำนวนศพทารกคือ 20 และ 02 โดยมาจากจำนวนศพทารก 2,002 
ศพ ซึ่งตั้งแต่เช้าตนขายลอตเตอรี่ได้กว่า 10,000 บาทแล้ว ซึ่งยอมรับว่าขายดีเป็นเทน้ำเท
ท่า และขายหมดอย่างรวดเร็ว
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณโกดังเก็บศพยังพบนายสุชาติ ภูมี อายุ 38 ปี 
ผู้ช่วยสัปเหร่อวัดไผ่เงิน หนึ่งในผู้ต้องหาซ่อนเร้นศพทารกยังคงมาทำหน้าที่ที่วัดตามปกติ 
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โดยผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสอบถามทราบว่า เมื่อคืนมีชาวบ้านเข้ามาเขย่าติ้ว เซียมซี ขอหวย 
กันเป็นจำนวนมาก และยังมีการนำแป้งมาโรยเพื่อหาเลขเด็ด นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านที่เข้า
มากราบไหว้ดวงวิญญาณทารกใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายที่บริเวณหน้าตู้เก็บศพ ซึ่งพบว่า
บริเวณหน้าจอโทรศัพท์มือถือปรากฏเลขขึ้นมา เป็นเลข 8 แต่หากนำกล้องอย่างอื่นไปถ่าย
จะไม่ติด ซึ่งมีบางคนใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือถ่ายบ้าง แต่กลับไม่ปรากฏเลขบนหน้าจอ
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งตนคิดว่าน่าจะเป็นดวงใครดวงมันมากกว่า

 นายสุชาติกล่าวต่อไปว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาตนได้เสี่ยงทายเลข โดยใช้เทียนหยด 
ลงในขันน้ำมนต์ ปรากฏเลขขึ้นมา ซึ่งช่วงเช้าจึงรีบมาซื้อเลข หากตนถูกรางวัลในครั้งนี้จะ
จ้างมหรสพ มาแสดงให้ดวงวิญญาณทารกดู 1 คืน ส่วนทางคดีความนั้น ในวันนี้ตนจะต้อง 
เข้าไปรายงานตัวกับศาลอาญากรุงเทพใต้ เนื่องจากครบกำหนดฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา 
12 วัน ซึ่งตนยังคงทำงานที่วัดอยู่ เนื่องจากตนอาศัยกินนอนที่วัด จึงมาคอยทำหน้าที่เป็น 
เจ้าหน้าที่ดูแลภายในวัด

 ด้าน พ.ต.อ.เมธี รักษ์พันธุ์ ผกก.สน.วัดพระยาไกร กล่าวถึงการสืบสวนสอบ
สวนคดีดังกล่าวว่า เมื่อวานนี้ (30 พ.ย.) พนักงานสอบสวนได้นำภาพสเกตช์ชายหญิง 
จากคำให้การของผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลอนุมัติหมายจับ แต่ศาลไม่อนุมัติ เนื่องจาก 
สำนวนและพยานหลักฐานที่จะออกหมายจับยังมีน้ำหนักไม่พอ เพราะเป็นเพียงคำให้การ 
ของผู้ต้องหา ซึ่งยังไม่มีพยานอื่นมาสนับสนุน สำหรับสำนวนคดีขณะนี้รอเพียงผลชันสูตร 
ศพทารกจากสถาบันนิติเวชจุฬาว่า เป็นซากทารกเด็กหรือไม่ และสาเหตุการตาย จึงจะ 
ส่งสำนวนให้อัยการได้

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการออกสลากรางวัลที่ 1 งวดประจำวันที่ 1 ธ.ค.2553 
หมายเลข 181752 และเลขท้าย 2 ตัว 09 นอกจากนี้ ชาวบ้านบางส่วนนำโทรศัพท์มือถือ 
ออกมาถ่ายภาพที่มีคนนำมาแปะที่ ประตูโกดังที่ 8 โดยภาพดังกล่าวเป็นภาพเครื่องเซ่น 
หน้าโกดังเก็บศพ แต่มีเงาของเด็กทารกรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่ที่บริเวณด้านขวาของ 
ภาพ สร้างความฮือฮา และเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานา

http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9530000169602
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รอง ผอ. ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช. ได้ให้ 
ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า
 เหตุการณ์พวกภาพถ่ายติดวิญญาณนี้ก็มีมาเป็น 
ระยะๆ ต้องมาวิเคราะห์กันทีละรูปเลยว่า รูปนั้นๆ 
เกิดอะไรขึ้นแน่ เช่น ช่วงที่วัตถุมงคลจตุคามรามเทพ 
เป็นข่าวโด่งดัง ปรากฏว่ามีบางคนถ่ายรูปออกมาแล้ว 
ก็เชื่อว่าติดภาพองค์จตุคามด้วย คือเห็นเป็นดวงๆ ยิ่ง 
ถ้าเกิดไปถ่ายได้ที่วัด ที่ป่าช้า หรือตอนกำลังปลุกเสก 
ก็จะทึกทักว่าเห็นองค์จตุคาม ซึ่งที่จริงมีการพิสูจน์กันแล้ว 
ว่าเกิดจากระบบการถ่ายภาพนั่นเอง ที่เวลายิงแฟลชออกไป มัน 
จะไปสะท้อนกับพวกละอองฝุ่น หรือละอองไอน้ำในอากาศทำให้เห็นเป็นวงๆ ดวงๆ  
เรื่องพวกนี้ถ้าให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการถ่ายภาพดู ก็อาจจะพอตอบคำถามได้
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98	 ใส่โลงแก้วแล้ว	ศพเด็กไม่เน่า
 วันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6981 ข่าวสดรายวัน

 นำศพ “น้องเซเว่น” ตาย 
มาแล้ว 2 ปี ไม่เน่า บรรจุใส่โลง   
แก้ว ชาวบ้านแห่ร่วมพิธีทำบุญ 
อุทิศส่วนกุศล ต่างพูดเป็นเสียง 
เดียวกัน อายุมากขนาดนี้ยังไม่ 
เคยเห็นมาก่อน ศพไม่เน่า หลาย 
รายหาเลขเด็ดตามร่างศพ แม้ 
กระทั่งทะเบียนรถของเล่นก็ไม่ 
เว้น ด้านพ่อเผยหากคดีความที่ 
ฟ้องร้องโรงพยาบาลจบก็จะเผา 

ศพลูกชาย ขณะที่เจ้าอาวาสวัดกลางคลองสาม ปทุมธานี นำโลงแก้วน้องเซเว่น เก็บไว้ศาลา 
สวดพระอภิธรรมศพ
 จากกรณีชาวบ้านย่านวัดกลางคลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พากัน 
แตกตื่นศพทารกไม่เน่า ชื่อ ด.ช.ธนเดช หรือน้องเซเว่น ดีประสิทธิ์ เป็นลูกชายของ 
นายสมนึก และนางอาเช่ ดีประสิทธิ์ ซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่อายุได้แค่ 2 เดือน เมื่อวันที่ 12 
ส.ค. 2550 โดยสภาพศพไม่เน่าเปื่อย ผมยาว ใบหน้ายังเป็นปกติ และดวงตายังลืมอยู่ 
หลังจากที่เป็นข่าวปรากฏออกไป มีชาวบ้านพากันมาดูเป็นจำนวนมาก ทางเจ้าอาวาสวัด 
จึงสั่งให้สัปเหร่อโบกปูนปิดโลง ป้องกันคนแอบมาขโมยศพ พร้อมทั้งสั่งทำโลงแก้ว เตรียม 
นำศพน้องเซเว่นบรรจุใส่ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

 ความคืบหน้าเรื่องนี้ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ม.ค. นายสมนึก และนางอาเช่ 
ดีประสิทธิ์ สามีภรรยา พ่อและแม่ของน้องเซเว่น มาทำพิธีเปิดโลงศพลูกชาย ที่วัดกลาง 
คลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อนำใส่โลงแก้ว ตามคำแนะนำ 
ของพระสมุห์จำนงค์ รวิวัณโณ เจ้าอาวาสวัดกลางคลองสาม โดยมี นายวีระศักดิ์ ฮาดดา 
นายก อบต.คลองสาม และชาวบ้านในพื้นที่ เดินทางมาดู พร้อมทั้งร่วมทำบุญอุทิศส่วน 
กุศลให้น้องเซเว่น ซึ่งชาวบ้านที่มาต่างพูดกันว่า เกิดมาจนอายุมากขนาดนี้แล้วไม่เคยเห็น
มาก่อนที่ศพไม่เน่า เพิ่งมาเจอกรณีนี้เป็นรายแรก

98
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 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากชาวบ้านมาดูและร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้น้อง 
เซเว่นแล้ว บางคนยังมาหาเลขเด็ดตามร่างกายของน้องเซเว่น แม้กระทั่งของเล่นที่มี 
ชาวบ้านซื้อมาให้น้องเซเว่น ชาวบ้านบางคนก็นำมาตีเป็นตัวเลขต่างๆ นานา โดยเฉพาะ 
เลขทะเบียนรถของเด็กเล่นที่อยู่ข้างๆ ศพของน้องเซเว่น คือหมายเลข 785

 นายสมนึก พ่อของน้องเซเว่น กล่าวว่า ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ชาวบ้านมาขอหวย 
หรือเลขเด็ดอะไรทั้งสิ้น แต่ในเมื่อท่านเจ้าอาวาสเห็นว่าควรนำมาใส่โลงแก้ว เพื่อให้คนได้ 
ดูและปลงในเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตาย ส่วนเรื่องคดีความที่ฟ้องร้องโรงพยาบาลนั้น หาก 
คดีจบก็จะเผาศพน้องเซเว่น

 ด้านพระสมุห์จำนงค์ รวิวัณโณ เจ้าอาวาสวัดกลางคลองสาม กล่าวว่า จะ 
นำโลงแก้วที่บรรจุศพน้องเซเว่น เก็บไว้ที่ศาลาสวดพระอภิธรรมศพ เพื่อให้ชาวบ้านได้ดู  
และกราบไหว้ตามความเชื่อศรัทธาของเขา โดยชาวบ้านส่วนมากคิดว่าเด็กคนนี้ยังมีบุญ- 
ญาบารมีอยู่ จึงทำให้ชาวบ้านมากราบไหว้ และเชื่อว่าอาจทำให้มีโชคลาภ เรื่องนี้ล้วนแต่ 
เป็นความคิดของแต่ละคน

หน้า 1

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdOekE1TURFMU
13PT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1DMHdNUzB3T1E9PQ==

หมายเหตุ สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มกราคม 2553 
รางวัลที่ 1 คือ            073577
เลขท้าย 3 ตัว คือ        413   459   646    781
เลขท้าย 2 ตัว คือ        67
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ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รอง ผอ. ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ 
สวทช. ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 เรื่องของศพไม่เน่านี่ นอกจากกรณีที่เป็น ข่าว 
คือศพของเด็กแล้ว เราก็มักจะได้ทราบข่าวเกี่ยวกับ 
บรรดาพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายที่ศพไม่เน่าเช่นกัน 
เรื่องประเภทนี้ สำหรับในบ้านเราก็ต้องยอมรับว่ายัง 
ไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนนักเพราะเราไม่มีการศึกษาเรื่อง 
แบบนี้กันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าเป็นในเมืองนอกอาจจะมี 
การศึกษากันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่า ดังกรณีที่ใกล้เคียงกับเรื่องศพไม่เน่า 
ของบ้านเรานี้ ของเขาก็คือเรื่องของมัมมี่ที่พบตามธรรมชาติ ซึ่งสาเหตุใหญ่ๆ ก็มี 
ไม่กี่กรณี อย่างการเสียชีวิตแล้วศพอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญ 
เติบโตของจุลินทรีย์ ทำให้ศพไม่ถูกย่อยสลาย เช่น มัมมี่ที่พบในทะเลทราย ดัง 
กรณีลูกช้างแมมมอธ (สัตว์โบราณคล้ายช้างที่พบในไซบีเรีย) ซึ่งมีสภาพสมบูรณ์ 
มาก เห็นเป็นตัว มีรูปร่าง หน้าตา ขน หนัง ครบถ้วน นี่เป็นมัมมี่ตามธรรมชาติ หรือ 
กรณีที่ศพถูกหิมะปกคลุมทั่วไปหมด และถูกฝังอยู่ใต้หิมะเช่นนี้เป็นเวลายาวนาน 
สภาพเช่นนี้ จุลินทรีย์ก็ไม่สามารถเข้าไปรบกวนศพได้ ทำให้ศพไม่เน่าเปื่อย

 ส่วนกรณีที่ศพพระเกจิไม่เน่า ที่จริงก็มีความพยายามจะอธิบายไว้เหมือน
กัน โดยตั้งสมมติฐานว่า อาจเป็นเพราะท่านรับประทานอาหารน้อย หรือกินแต่พืช           
ผัก ทำให้มีจุลินทรีย์ในตัวน้อย แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่า ทำไมจุลินทรีย์จากภายนอกไม่มี
ผลต่อการเน่าเปื่อยมากนัก

 ในเมืองนอกมีบางกรณีที่เขาไปขุดศพเก่าที่ไม่เน่าขึ้นมาพิสูจน์ พบว่า ศพ 
ถูกวางยาพิษตาย แล้วยาพิษนั้นก็มีผลออกฤทธิ์ฆ่าจุลินทรีย์ด้วย ทำให้ศพไม่เน่าและ
อยู่ได้นานตามธรรมชาติ เหมือนกับปัจจุบันที่เราฉีดรักษาสภาพศพด้วยสารเคมีพวก
ฟอร์มาลีนเช่นกัน
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99	 แตกตื่นหมูทอง	คนแห่ขอหวย!
 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6834 ข่าวสดรายวัน

 ตื่นเต้นกันยกใหญ่เรื่อง 
“หมูทอง” ว่าปรากฏอยู่ที่ 
บ้านเลขที่ 279 บ้านศาลาดง 
ลาน หมู่ 1 ต.ศาลา อ.เกาะคา 
จ.ลำปาง ของ นายอินจันทร์ 
เรือนทอง อายุ 50 ปี เจ้าของ 
บ้านมีอาชีพล้มหมูและชำแหละ 
หมูขาย

 เมื่อตามไปดูก็พบว่ากลางโรงจอดรถข้างบ้าน มีชาวบ้านกำลังยืนมุงดูสิ่งแปลก 
ประหลาดอยู่ โดยนำมาวางอยู่ในพาน ข้างๆ มีหมูออมสินสีทองวางอยู่ มีนม ขนม และ 
ธูปเทียนวางไว้ใกล้กับพาน

 สิ่งประหลาดดังกล่าวมีลักษณะเป็นก้อนแข็งรูปวงรีสีน้ำตาลและมีขนสีทองออก
มาทั่วทั้งก้อน ลักษณะคล้ายกับเงาะ มีขนาดยาวประมาณ 6-7 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 
4 นิ้ว
 ชาวบ้านต่างเข้ามายืนมุงดูด้วยความแปลกใจ ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่าคืออะไร 
บ้างก็ว่าเป็นลูกหมูที่ค้างอยู่ในท้อง เพราะลักษณะขนที่ออกมาแข็งเหมือนขนหมู

 น.ส.ธัญลักษณ์ ซ่อมแก้ว อายุ 26 ปี ลูกสาวนายอินจันทร์ เจ้าของบ้าน เล่าว่า 
วันก่อนพ่อล้มหมูที่ซื้อมาจาก อ.แจ้ห่ม แต่ก็ล้มยากมาก หมูตัวนี้ตายยากกว่าปกติ เมื่อผ่า
ชำแหละก็พบก้อนประหลาดอยู่ในลำไส้ ตอนที่พบครั้งแรกมีลักษณะเป็นก้อนมีขนเรียบๆ 
สีขาว ก็นำมาล้างและไปตากแดด ก้อนนี้ก็ค่อยๆ เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวออกทอง แต่ก็ไม่ได้ 
สนใจและนำมาวางไว้บนหลังตู้เย็น 2 วัน จนชาวบ้านที่เข้ามาซื้อขายหมูผ่านมาเห็นต่าง 
พูดกันว่าเป็นสิ่งประหลาด อาจจะให้โชคลาภให้เก็บไว้

 จนกระทั่งมีร่างทรงมาลงใกล้บ้าน จึงนำก้อนประหลาดนี้ไปให้ดู จากนั้นก็มีเด็ก
ผู้ชายมาประทับร่างทรง บอกว่าชื่อหมูทอง เทพถูกสาปลงมาให้เกิดเป็นหมู และร้องไห้บอก
ว่านายอินจันทร์ฆ่าแม่หมูทำไม นายอินจันทร์จึงบอกไปว่าไม่ได้ตั้งใจ ทำไปเพราะเป็นอาชีพ 
และบอกว่าจะเลี้ยงหมูทองไว้
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 เด็กชายจึงบอกว่าชอบกินนม กินขนม และจะให้โชคลาภ นายอินจันทร์จึงนำ
ก้อนประหลาดนั้นมาใส่พานไว้ให้ชาวบ้านกราบไหว้ขอเลข และเชื่อว่าจะมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น 
ในบ้าน 
 จะเชื่อหรือไม่ โปรดใช้วิจารณญาณ

หน้า 26
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHhOVEUxTURnM
U1nPT0=&sectionid=TURNeE13PT0=&day=TWpBd09TMHdPQzB4TlE9PQ==targe

t=_parent

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รอง ผอ. ฝ่ายสื่อวิทยา- 

ศาสตร์ สวทช.ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า

 เรื่องนี้ค่อนข้างยากลำบากอยู่ที่จะให้บอก 

แน่ชัดว่าเป็นอะไร มันอาจเป็นวัตถุที่หมูกินเข้าไป ถ้า 

จะให้ทราบรายละเอียดแน่ชัดก็ต้องนำตัวอย่างมา 

พิสูจน์
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100	 ตุ๊กแกพนมมือ
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7761 ข่าวสดรายวัน

       วันที่ 27 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรับแจ้ง 
ว่าที่บ้านเลขที่ 79/1 ม.4 ต.สว่าง 
อารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา มี 
ตุ๊กแกประหลาดทำท่าเหมือนพนมมือ 
นายคำปัน สุยะต๊ะ อายุ 74 ปี 
เจ้าของบ้าน กล่าวว่า ระหว่างทำบุญ 
สืบชะตา มีคนเห็นตุ๊กแกยาว 9 นิ้ว 
ใช้ขาหลัง 2 ข้างยึดผนังบ้าน ขาหน้า 
ยกขึ้นคล้ายพนมมือไหว้ และขณะ 
ที่พระพรมน้ำมนต์ พบว่าตุ๊กแกผงก 

หัวตลอดเวลาด้วย ด้านนายนันท์ สุยะต๊ะ ลูกชายนายคำปัน อ้างว่าอาจเป็นดวงวิญญาณ   
ของแม่ที่ล่วงลับไปแล้วมารับส่วนกุศลที่อุทิศไปให้
(กรอบบ่าย)

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXhPREk0TURJMU5
RPT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE1pMHdNaTB5T0E9PQ==

ความเห็นของนักวิทยาศาสตร์
 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รอง ผอ. ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช. ได้ให้ 
ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า
 เรื่องบางเรื่องเราอาจคิดว่าแปลก เพราะไม่เคย 
เจอมาก่อน แต่ที่จริงอาจไม่ได้แปลก เพราะมันก็มีเหตุผล 
ของมันอยู่ว่าทำไมถึงเกิด ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้เรื่องนั้นๆ 
มากน้อยแค่ไหน บางทีเราอาจไม่คุ้นเคย ไม่เคยเห็น 
มาก่อน อย่างเรื่องของตุ๊กแกพนมมือนี้ ที่จริงก็ไม่ใช่ตัวนี้ 

ตัวเดียวที่ทำเช่นนี้ได้ ตัวอื่นๆ ก็มี แต่ไม่เคยมีใครสังเกตเห็น 

 พอมาครั้งนี้มีคนเห็นและไปผูกโยงกับเรื่องทำบุญบ้าน ก็เลยเป็นข่าวขึ้นมา

100
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ข่าวการพบสิ่งแปลก... 
อย่างไรจึงเรียกว่าแปลก
จากคำสัมภาษณ์	ดร.นำชัย	ชีววิวรรธน์	

รอง	ผอ.ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์	สวทช.

 จากเรื่องราวที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วชาวบ้านแตกตื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ 
สิ่งมีชีวิต หรือไม่มีชีวิตก็ตาม อาจจัดแบ่งหมวดได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ หนึ่ง 
ในเรื่องของรูปร่าง รูปทรง สีสัน เช่น เห็ดขนาดยักษ์ จิ้งจกสองหัว วัวแปดขา 
เป็นต้น สอง เรื่องของปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อน เช่น ปูเดินขบวนเป็นล้านตัว 
เป็นต้น 

ประเด็นก็คือ เรื่องเหล่านี้แปลกจริงหรือไม่ คือบางเรื่องเราอาจคิด 
ว่าแปลก เพราะไม่เคยเจอมาก่อน แต่ที่จริงอาจไม่ได้แปลก 

เพราะมันก็มีเหตุผลของมันอยู่ว่าทำไมถึงเกิด ขึ้นอยู่กับว่า 
เรารู้เรื่องนั้นๆ มากน้อยแค่ไหน บางทีเราอาจไม่คุ้นเคย ไม่ 
เคยเห็นมาก่อนก็จะบอกว่าแปลก อย่างเรื่องของเห็ดยักษ์  

ซึ่งมันก็มีอยู่ของมันอยู่แล้ว แต่เราไม่เคยเห็น ดังนั้น 
เรื่องเหล่านี้ จะรู้ว่าแปลกหรือไม่ จึงต้องมีคนช่าง

สังเกตต้องมีการบันทึกไว้มากๆ ถ้าทำได้เช่นนี้ 
พอมีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้น เราก็จะบอกได้ว่า 

เรื ่องนี้เคยมีมาแล้ว จึงไม่ใช่เรื ่องแปลก  
แต่ถ้าไม่มีการสังเกตหรือบันทึกบอกเล่า 
ไว้ก่อน พอมีเรื่องเกิดขึ้น เรื่องธรรมดา 
ก็กลายเป็นเรื่องแปลกไปได้

   ขอยกตัวอย่างชัดๆ   อีกเรื่องหนึ่ง 
เกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์ 
ที่ว่าแปลกอย่างกรณีข่าวเรื่อง 
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การปลุกเสกพระหรือเหรียญ แล้วขณะทำพิธีอยู่นั้น ก็เกิดพระอาทิตย์ทรงกลดขึ้น 
ทำให้เป็นข่าวฮือฮา ประเด็นก็คือ เหตุการณ์นี้น่าอัศจรรย์จริงหรือไม่ ข้อเท็จจริง 
ก็คือ หากใครช่างสังเกตสักหน่อยและมองท้องฟ้าอยู่เป็นประจำ ก็จะทราบดีว่า 
ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดนั้น มีโอกาสเกิดขึ้นได้เกือบทุกวัน แล้วกรณีที่ 

เป็นข่าว เพราะมีคนไปร่วมพิธีมาก โอกาสที่คนจะสังเกตท้องฟ้าก็มีมาก แล้วเผอิญ 

ช่วงนั้นเกิดพระอาทิตย์ทรงกลดพอดี พอมีคนถ่ายรูปไว้แล้วเผยแพร่เลยเป็นข่าวโด่ง

ดัง

 ตัวอย่างต่อมา คือกรณีที่เราบอกว่าทุกวันนี้อากาศร้อนมาก ที่จริงการที่เรา 

จะบอกว่ามันร้อนขึ้นจริงหรือไม่ ต้องมีเครื่องมือมาวัด หรือมีข้อมูลมาเปรียบเทียบ 

ไม่ใช่วัดจากความรู้สึก เรื่องเช่นนี้ ฝรั่งเขามีข้อมูลบันทึกไว้เป็นสิบๆ เป็นร้อยๆ ปี 

เมื่อนำข้อมูลมาเขียนกราฟ ก็จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ว่าธรรมชาติของอากาศหรือข้อมูล 

ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้ในปัจจุบันก็จะบอกได้ว่ามันร้อนขึ้น

จริงหรือไม่ ไม่ใช่เอาความรู้สึกมาตัดสิน  

 ตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องแผ่นดินไหว คนไทยอาจไม่ค่อยคุ้นเคยกับ 

เรื่องแผ่นดินไหวนัก คนกรุงเทพฯ ประสบแผ่นดินไหวในระดับที่รู้สึกตัวได้โดยเฉลี่ย 

ประมาณสิบปีต่อครั้ง ซึ่งดูแล้วน้อยมาก แต่จากสถิติข้อเท็จจริงก็คือ โอกาสเกิด 

แผ่นดินไหวในระดับดังกล่าว คือระดับแรงสั่นสะเทือนประมาณ 5-5.9 ริกเตอร์ 
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ซึ่งเป็นระดับที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับตึกที่ไม่แข็งแรงได้นั้น โดยเฉลี่ยทั่วโลกเกิด 

ขึ้นมากกว่า 1,300 ครั้งต่อปี หรือคิดคร่าวๆ คือมีโอกาสเกิดขึ้นทุกวัน วันละประมาณ 

สี่ครั้ง ขึ้นอยู่กับว่าจะเกิดที่ไหนและถ้าเป็นระดับที่ต่ำกว่านี้คือ 4-4.9 ริกเตอร์ 

อย่างการเกิดอาฟเตอร์ช็อคทั่วไป มีการเกิดโดยเฉลี่ยทั่วโลกปีละกว่า 13,000 ครั้ง 

ซึ่งเยอะมากๆ ดังนั้น ถ้าจะบอกว่าการเกิดแผ่นดินไหวแปลกหรือเกิดยากหรือไม่ 

ถ้ารู้ข้อมูลเช่นนี้ ก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้แปลก เพราะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกวัน

 แต่เรื่องบางอย่างก็อาจแปลกจริง เพราะหายาก และพบได้น้อย อย่าง 

กรณีของสิ่งมีชีวิตสีเผือก เนื่องจากพวกนี้ ตามธรรมชาติแล้วสร้างเม็ดสีไม่ได้เลย 

ทำให้ไม่แข็งแรง มักโดนธรรมชาติคัดออก มีอายุสั้น แพร่พันธุ์ไม่ได้ แต่อาจเกิดการ 

กลายพันธุ์จนพบสิ่งมีชีวิตแบบนี้ได้เป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม เราก็ยังอธิบายได้อยู่ 

ดีว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร 

 สำหรับข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องแปลกที่เกิดจากรูปทรง รูปร่าง สีสันแปลก 

ตัวอย่างกรณีปลีกล้วยออกลูกกลางลำต้น พวกนี้เป็นเรื่องของการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่ม 

จำนวนระหว่างเซลล์ พวกนี้ก็มีการสื่อสารกัน ว่าจะแบ่งเซลล์ไปตรงไหน อย่างไร 

แต่ถ้ามีสิ่งปกติเกิดขึ้นหรือมีสิ่งมารบกวน เช่น ถูกสารเคมีบางอย่างก็จะทำให้ความ 

ผิดปกติ เกิดขึ้นได้ 

 ในกรณีของคน ขณะที่แม่ตั้งท้อง ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะเกิดมาได้หมด จะมี 

ส่วนหนึ่งต้องแท้งตายไป หรือเกิดมาพิการ เพราะกระบวนการเพิ่มจำนวนเซลล์ 

หรือกระบวนการพัฒนาตัวอ่อนเกิดผิดปกติทำให้กระบวนการสร้างเนื้อเยื่อ 

อวัยวะ ไม่สมบูรณ์ นี่เป็นความผิดปกติหรือพิการมาตั้งแต่กำเนิด แต่ก็มีอีกพวก 

หนึ่งที่หลังจากโตแล้วความผิดปกติก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน เนื่องจากร่างกายเอง ก็มีการ 

ซ่อมแซมเซลล์ที่ตายแล้วด้วย สังเกตได้จากเมื่อคนเราอายุมากขึ้น จะมีโอกาสป่วย 

เป็นโรคบางอย่างที่ตอนอายุน้อยๆ ไม่เป็น เช่น โรคมะเร็งบางชนิด ที่จริงสาเหตุการ 

เกิดก็มีหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหนึ่งที่รู้ก็คือ กระบวนการซ่อมแซมตัวเองของร่างกาย 

ร่วมอยู่ด้วย คือ เมื่อเกิดมีเซลล์ผิดปกติ แต่ร่างกายกำจัดออกไม่ได้ จนในที่สุดเซลล์

นั้นก็เติบโตผิดปกติ จนกลายเป็นมะเร็ง 
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 ทำนองเดียวกัน ในกรณีของสัตว์ เช่น งูสองหัว ก็อาจเป็นไปได้สองแบบ 

หนึ่ง คือเป็นฝาแฝดที่เป็นงูสองตัวติดกันตั้งแต่อยู่ในไข่ก่อนฟักเป็นตัว สอง คือ ไม่ 

ได้เป็นแฝด แต่ตัวหนึ่งเป็นตัวปกติ ขณะที่อีกตัวเกิดผิดปกติ คือมีเฉพาะส่วนหัวมา 

แปะติดร่วมด้วย พอเจริญเติบโต ก็กลายเป็นงูสองหัว ซ่ึงมันก็มีกลไกของมันท่ีอธิบายได้ 

 ดังนั้น ผลลัพธ์เรื่องแปลกนี้ก็จะกลับมาสู่จุดเดิม คือ พวกที่เป็นตัวประหลาด 

เช่นนี้ อายุมักไม่ค่อยยืน และแน่นอนว่า มันไม่มีความสามารถในการให้เลขหรือ 

ใบ้หวยแต่อย่างใด คนเราต่างหากที่ไปตีความหมายกันเอาเอง

 สรุปว่าในเรื่องความแปลกที่เกิดจากรูปทรงสีสันนี้ หลายกรณีอาจเป็น  

เรื่องแปลกในสายตาชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไป แต่ในแง่ของนักวิทยาศาสตร์หรือ 

ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ อาจมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้ 

 โดยสรุปภาพรวมท้ังหมดของความเช่ือกับวิทยาศาสตร์เก่ียวกับเร่ืองแปลก 

ต่างๆ จนเป็นข่าวว่าคนไปขอหวยนี้ มันเกิดจากมีต้นเรื่องอยู่นิดหนึ่ง แล้วมีการ 

บอกต่อๆ กันไป อาจจะในละแวกบ้านหรือชุมชนใกล้เคียงก่อน ต่อมามีสื่อนำเสนอ

เป็นข่าวกระจายออกไปจนเป็นข่าวโด่งดัง และอาจมีเรื่องประกอบทำให้ดูน่าเชื่อถือ 

เช่น ให้หวยแม่น มีการถูกติดต่อกันหลายงวด เป็นต้น

 ถามว่าเม่ือประชาชนท่ัวไปเห็นข่าวเช่นน้ีแล้วควรจะเช่ือหรือไม่อย่างไร    

อย่างแรกเลยก็ขอให้ตั้งสติก่อน ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็ขอให้ยึดหลัก กาลามสูตร 

คือ อย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมา อย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าลือ ที่จริงหลักทาง 

พุทธศาสนา เรื่องพวกนี้ไม่ได้ช่วยให้หลุดพ้นจากความยุ่งยากของชีวิต 

 อย่างเรื่องไปขอหวย แห่กันไปเป็นพันคน โอกาสที่คนจะถูกหวยมีแน่ๆ ถ้า 

ซื้อเลขท้ายสองตัวไม่ซ้ำกัน จะต้องมีคนถูก 10 คน (เรียงเลข 00 – 99 ใน 100 คน 

จะมีคนถูก 1 คน ในหนึ่งพันคนจะมีคนถูกสิบคน) ถ้าเป็นเลขท้ายสามตัว ในหนึ่งพัน 

คนถ้าซื้อไม่ซ้ำกันเลย จะมีคนถูกหนึ่งคน จะเห็นว่าโอกาสถูกน้อยมาก

 ถ้าถือตามแนวพุทธ ถือว่าทำบุญมาดี แล้วเราไปไหว้พืชไหว้สัตว์ทำไม พืช  

และสัตว์พวกนี้ทำบุญมาก็น้อยกว่าเรา แล้วจะมีอะไรที่วิเศษให้เราไปกราบไหว้ หรือ 

แม้แต่ขอหวยได้



ข่าวแปลกกับความเชื่อ
ทางวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.สมโภชน์	ศรีโกสามาตร	

ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

          รายงานข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตแปลกและนำความตื่นเต้นให้คนทั่วไปมี

ข้อสังเกตว่า หนึ่ง เกิดขึ้นรอบตัว สอง เกิดในสิ่งมีชีวิตจำนวนมาก ตั้งแต่ ปู ปลา กบ 

สัตว์เลื้อยคลาน (จิ้งจก กิ้งก่า) สัตว์เลี้ยงต่างๆ ทั้งสัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

เช่น ไก่ แมว หมู วัว โดยความประหลาดดังกล่าวอาจจะแสดงถึงความมหัศจรรย์ 

ของสิ่งมีชีวิตว่าสามารถมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปจนน่าประหลาดใจหรือ 

บ่ งบอกถึงพัฒนาการของสิ่ งมีชี วิตในช่วงวัยอ่อนที่  

สามารถผิดเพี้ยนไปจนยากที่จะจินตนาการได้ 

 โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์เอง ก็ยอมรับว่า 

สิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เพราะมีหลายรูปแบบ 

จนน่าแปลกใจ ว่ามีอยู่ในโลกนี้ด้วยหรือ ความ 

ประหลาดในธรรมชาติที่พอเหลือให้เห็นมักเป็นผล 

ที่ตามมาจากการคัดเลือกทางธรรมชาติต่อ 

สิ่งมีชีวิตหลายชั่วชีวิต แต่ในสิ่งแวดล้อมใกล้ 

คนมักจะพบความแปลกประหลาด 

ประหลาดต่อเมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นได้ 

ตายแล้วซึ่งเหมือนจะบอกว่า 

มันอาจจะเกิดขึ้นได้ตาม 

ธรรมชาติแต่ไม่สามารถ 

อยู่รอด จนเป็นตัวเป็นๆ 

 ได้ แต่ถ้าเกิดอยู่รอดจริง 

ก็ถือเป็นสัตว์ประหลาด

ที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน 
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 ความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นอาจบอกได้ว่าเป็นความแปลกประหลาด 

ไม่รู้จบ ซึ่งจะนำมาซึ่งความพิศวงให้แก่เราต่อไปได้เช่นกัน ถ้าเป็นชาวบ้าน ความ 

ประหลาดถือเป็นความพิเศษที่นานๆ จะเจอสักครั้ง จึงถือเป็นความโชคดีที่จะนำมา 

ซึ่งโชคลาภต่างๆ ได้ เลยไปตีเป็นหวย หรือเก็บไว้บูชาเพื่อนำมาซึ่งสิริมงคลให้ตัวเอง 

และคนรอบข้าง แต่ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จะพยายามหาคำอธิบายต่างๆ นานา 

หรือถ้าเป็นคนมีจินตนาการก็อาจจะนำความประหลาดที่สามารถเป็นไปได้ไปสร้าง

ภาพสัตว์ต่างๆ คล้ายสัตว์ในป่าหิมพานต์ 

 ความจริงมนุษย์และสัตว์อื่นๆ ล้วนมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันเมื่อ 

มองเจาะจงไปที่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรืออาจกล่าวได้ว่ากว่าจะวิวัฒนาการมา 

เป็นมนุษย์ก็ต้องผ่านการเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ มาแล้วหลายชาติหลายภพ ซึ่งคล้าย 

กับนิทานชาดกทั้งหลายที่กว่าจะเป็นมนุษย์ก็ผ่านการเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัตว์มา 

หลายชนิด และถ้าต้องเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐด้วยแล้วก็ต้องสามารถมองทะลุชาติ 

ทะลุภพเกิดเป็นความเปรียบเทียบและคติสอนใจดังปรากฏในชาดกต่างๆ ทั้งใน 

นิบาตชาดก 500 กว่าชาติ หรือที่น้อยกว่าดังปรากฏในปัญญาชาดก เป็นต้น

 ในทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะแปลกๆ ที่แสดงออกมาอาจจะเกิดจาก        

อิทธิพลของการแสดงลักษณะที่มาจาก 3 ระดับด้วยกันคือ 

1) ยีน            

2) การพัฒนาการของตัวอ่อน 

3)  เป็นผลผลิตจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  
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 ในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตแปลก ไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่ได้จาก           

ซากดึกดำบรรพ์หรือที่มีชีวิตก็ตาม ในบางสังคมความคิดดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับ 

แต่ในสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมคนด้อยโอกาส กลับได้รับการยอมรับและเป็น 

ดังคำกล่าวที่ว่า “คนจนเล่นหวย” อย่างเต็มรูปแบบ แต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์ไทย 

มักจะมองสัตว์แปลกเป็นเรื่องไร้สาระ โดยให้ความสนใจต่อพิมพ์เขียวของแนวทาง 

การศึกษาที่ได้จากต่างประเทศว่าเป็นสาระของชีวิตมากกว่า อะไรที่แตกต่างออกไป 

จากพิมพ์เขียวก็มักไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร การอธิบายสัตว์แปลกจึงมักมีฐาน 

จากการเดาที่มีการศึกษาระดับหนึ่ง และเมื่อมีคนสนใจน้อยก็มีงานวิทยาศาสตร์ใน 

เรื่องนี้ออกมาน้อย

 เรื่องหนึ่งที่น่าจะมีการขยายความเพราะเกี่ยวข้องกับสัตว์แปลกก็คือ 

แบบแผนทางวิวัฒนาการที่เรียกว่า “ลักษณะหรือรูปแบบที่ไม่รู้จบ” โดยอาจจะเกิด

จากการผ่าเหล่าของยีน ผลลัพธ์จากการคัดเลือกทางธรรมชาติซึ่งถ้ารอดก็เป็นสิ่งมี 

ชีวิต ถ้าไม่รอดก็เห็นลักษณะเมื่อตายแล้ว หรือเรื่องการคัดเลือกจากเพศตรงข้ามโดย 

เฉพาะลักษณะเพศผู้ที่เพศเมียเลือก หรือเป็นลักษณะเพศผู้ที่ตัวผู้ใช้ในการแก่งแย่ง

ตัวเมีย รวมทั้งเรื่องการพัฒนาการในวัยอ่อนซึ่งเป็นเรื่องที่มีการศึกษารายละเอียด 

มากในช่วงเมื่อไม่นานมานี้ โดยถือว่าเป็นเรื่องใหม่ 

 แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่าง ชาลส์ ดาร์วิน ก็ไม่รู้ว่ายีนที่ควบคุม 

ลักษณะแต่ละลักษณะซึ่งมีหลายยีน มักจะอยู่ในระบบที่มียีนบังคับบัญชาการแสดง

ออกในช่วงของการพัฒนาการของตัวอ่อนอยู่ โดยยีนที่เป็นเหมือนนายใหญ่มักจะมี

ลักษณะที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม และเป็นยีนที่เกิดขึ้นนานมาแล้ว หลายๆ ยีนที่เกิด 

ในคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ จะเป็นยีนเดียวกันกับที่เจอในแมลง เป็นต้น  

นั่นคือมนุษย์ได้ผ่านการเป็นแมลงมาแต่ชาติปางก่อนนั่นเอง 

 ความจริงยิ่งเป็นยีนเก่ามักเป็นยีนที่อนุรักษ์นิยม เช่นยีนที่คุมแบบแผนการ 

พัฒนาการรูปร่างแบบสมมาตร  ยีนนี้จะควบคุมยีนย่อยในบังคับบัญชาให้แสดงออก 

หรือไม่แสดงออก หรือแสดงออกที่มีผลกระทบต่ออัตราการพัฒนาการของตัวอ่อน 

ช้าเร็วต่างกัน ทำให้เกิดรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป ถ้ามีการผิดปกติก็มักจะมีผล 
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กระทบต่อการอยู่รอดสูง หรือถ้าอยู่รอดได้ รูปแบบที่อยู่รอดนั้นก็ยิ่งมีลักษณะแปลก 

สูงเป็นเงาตามตัวเช่นกัน ลักษณะแปลกจึงอาจจะเกิดจากยีนที่ง่ายๆ ที่เกี่ยวกับ  

ลักษณะดังกล่าวนั้นโดยตรง หรือเป็นสายบังคับบัญชาที่ซับซ้อนก็ได้ 

 ลักษณะสุดท้ายในสิ่งมีชีวิตที่เป็นผลจาก 

การพัฒนาการของตัวอ่อนจะแตกต่างกัน แต่ในช่วง  

การพัฒนาการตัวอ่อนจะมีหลายช่วงที่คล้ายกัน แต่ 

อัตราการเปล่ียนแปลงลักษณะของตัวอ่อนก่อนเป็นตัว

อ่อนเต็มวัยต่างกัน ทำให้เกิดลักษณะที่มีความแตกต่าง 

ที่เรียกว่า “ไม่รู้จบ” ได้ เพียงแต่ว่าอยู่รอดหรือไม่เท่า 

นั้น แต่ถ้าอยู่รอด ลักษณะดังกล่าวก็ถ่ายทอดไปยัง 

รุ่นต่อๆ ไป ลักษณะแปลกและซับซ้อนจึงมีจุดเริ่มต้น 

จากลักษณะธรรมดาและไม่ซับซ้อน และด้วยกลไกท่ี 

กล่าวมาจะทำให้เกิดลักษณะแปลกออกไปไม่รู้จบ เรา 

เรียกกระบวนการนี้ว่า วิวัฒนาการพัฒนาการตัวอ่อน 

(Evolutionary Development หรือ EVO-DEVO)

 เป็นที่น่าสนใจว่า คนจนและด้อยโอกาส 

มักจะเห็นความแปลกและความซับซ้อนมากกว่าคนที่มากด้วยโอกาส ดังที่ปรากฏ 

ในข่าว โดยได้ใช้ความเก่งทางคณิตศาสตร์มาตีเป็นตัวเลขและนำไปใช้ทดสอบทฤษฎี 

ความไม่แน่นอนด้วยการแทงหวย ในช่วงแรกๆ เป็นพัฒนาการจากการมีเวลาว่าง 

จากการทำมาหากินเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ แต่ลักษณะดังกล่าวในปัจจุบันได้ผิด 

เพี้ยนไปจากเดิมมากจนเป็นลักษณะด้อยของคนไทยที่ต้องการแก้ไข แต่คนมาก 

ด้วยโอกาสซึ่งรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งด้วยได้มองความแปลกเป็นเรื่อง 

ไร้สาระ ทำให้เรื่องเรื่องเดียวกัน เป็นเหมือนเหรียญสองด้าน ด้านหนึ่งเป็นเรื่อง 

มีสาระ ด้านหนึ่งเป็นเรื่องไร้สาระ ความจริงเรื่องไร้สาระอาจจะทำให้เกิดเรื่องจริงจัง 

ได้เช่นกัน และเรื่องจริงจังมากๆ อาจจะเป็นแค่เรื่องไร้สาระที่ถูกปรุงแต่งด้วยกรอบ

ความคิดที่หรูหราก็ได้ เรื่องแปลกจึงเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์น่าจะให้ความใส่ใจ 

ในระดับหนึ่ง เพราะอาจจะมีอะไรมากกว่าที่คิด
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บทวิเคราะห์ :
ชวนคิดจากข่าว ขอหวย

 จากข่าวการค้นพบสิ่งแปลกนานาชนิด แล้วชาวบ้านพากันไปกราบไหว้เพื่อ 

ขอหวยที่ได้นำเสนอไปทั้งหมดนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทย 

หรือสภาพสังคมไทยได้ดีระดับหน่ึง โดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรมความเช่ือในส่ิงศักสิทธ์ิ 

ทั้งปวง และการเสี่ยงโชคโดยการแทงหวย

 อย่างไรก็ตาม หากลองวิเคราะห์จากเนื้อหาที่เป็นข่าว โดยมุ่งที่ประเด็นว่า 

สิ่งแปลกที่พบนั้นแปลกจริงหรือไม่ เลขที่ได้มาแม่นจริงหรือไม่ ซึ่งอาจประมวลเป็น 

ข้อสังเกตได้ดังนี้

1. ข่าวการพบสิ่งแปลก แปลกจริงหรือ?

 ข่าวการพบสิ่งแปลกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ เห็ดรา วัตถุ หรือ ปรากฏ- 

การณ์น่าฉงนก็ตาม หากเป็นการเกิดที่เพิ่งพบเห็นครั้งแรกหรือเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 

หรืออาจจะในรอบหลายสิบปี จึงจะมีโอกาสพบเห็นสิ่งนั้นอีก เช่นนี้ก็อาจจะถือได้ว่า

เป็นสิ่งแปลกจริง ที่ไม่มีโอกาสพบเห็นกันได้บ่อยๆ แต่แม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งแปลกจริง 

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่านั่นเป็นสิ่งศักสิทธิ์ที่คนเราเลือกที่จะพึ่งพากราบไหว้เพื่อขอ

หวย

 จากเหตุการณ์ที่ปรากฏเป็นข่าวและได้รวบรวมนำมาเสนอนี้ แสดงให้ 

เห็นว่าสิ่งแปลกต่างๆ ที่ชาวบ้านพากันไปกราบไหว้ขอหวยนี้ มีอยู่เป็นจำนวนมาก

ที่สามารถพบได้อยู่เสมอ และเวียนกลับมาเป็นข่าวอีก และเกิดตามจังหวัดต่างๆ 

ได้ไม่ซ้ำที่ เช่น ข่าวกล้วยออกลูกกลางลำต้น มะพร้าวที่งอกใบซ้อนทับกันออกมา 

คล้ายพญานาค (ตามแต่จะจินตนาการ) สับปะรดแฝด ลูกแมวตาเดียว จิ้งจก 

หลายหาง ลูกวัวสองหัว ลูกหมูมีงวง เห็ดยักษ์ หินรูปร่างต่างๆ รอยพญานาค เป็นต้น 

เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นข่าวซ้ำแล้วซ้ำอีก และเชื่อแน่ว่าในอนาคต ก็มีโอกาสพบ 
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เห็นและกลายมาเป็นข่าวได้อีก นั่นย่อมแสดงว่า สิ่งที่ว่าแปลกนี้ก็ไม่น่าจะแปลกจริง 

อีกทั้งในทางวิทยาศาสตร์ก็มีคำอธิบายได้ด้วย 

 ข่าวลักษณะนี้ ถ้าไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบจริงจัง เราก็คงไม่ 

ทราบว่ามันมีโอกาสเกิดถี่แค่ไหน และเป็นข่าวที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วมากน้อยแค่ไหน 

แม้จากข่าว 100 ข่าวของหนังสือเล่มนี้ ก็เป็นเพียงการสำรวจข่าวในช่วงเวลาหนึ่ง 

เท่านั้น ไม่ใช่งานวิจัยจริงจัง อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่นำมาเสนอนี้ก็คงพอเห็นแนว

โน้มได้ในระดับหนึ่งของปรากฏการณ์เกิดข่าวการพบสิ่งแปลกเวียนซ้ำ

2. มุมมองนักวิทย์...ไม่ใช่เรื่องแปลก

 ขา่วการพบสิง่แปลกบางข่าวอาจไมเ่ขา้กรณแีรก คอืไมไ่ดเ้กิดเวียนซำ้ แต่ใน

ทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องแปลก เพราะสามารถหาคำอธิบายได้ เช่นข่าว 

“ต้นโพธิ์ประหลาดใบสีขาวโพลนทั้งต้น” หรือบางเรื่องก็ยังมีงานวิจัยรองรับอีกด้วย 

ดังกรณีข่าว “แห่ขุดว่านจักจั่นในป่าช้า เชื่อเป็นของขลัง” เรื่องนี้คือเรื่องของราแมลง 

ถือเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากในประเด็นเรื่องความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ เนื่องจากนัก-  

วิทยาศาสตร์ทำงานวิจัยเรื่องนี้อยู่แล้ว ดังที่งานวิจัยของศูนย์พันธุวิศวกรรมและ 

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ซึ่งทำมานานกว่าสิบปี จึงมีองค์ความรู้ด้านนี้ 

อยู่มาก อีกทั้งก็มีตัวอย่างของราแมลงที่เจริญเติบโตในแมลงชนิดอื่นๆ อีกหลายชนิด 

ไม่เฉพาะในจักจั่นเท่านั้น ดังนั้น ในเรื่องนี้ ในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ จึง 

ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนจึงไม่ควรกราบไหว้ 

หรือเสียเงินซื้อไปบูชาจากผู้ที่นำมาเสนอขายโดยอ้างว่าเป็นวัตถุมงคลแต่

อย่างใด

 อีกทั้งกรณีข่าวสัตว์แปลกประเภทมีอวัยวะน้อยกว่า หรือ 

มากกว่าปกติทั้งหลาย ในทางชีววิทยาก็ล้วนเกิดจากความผิดปกติ 

ในการพัฒนาการของตัวอ่อนแทบทั้งสิ้น หรือความผิดปกติทาง 

ด้านพันธุกรรม เช่น ข่าวปลาไหลสีทอง ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 
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 ในกรณีของวัตถุแปลกพวกหินหรือจอมปลวกที่มีรูปร่างเหมือนสิ่งต่างๆ 

คงเป็นเรื่องของจินตนาการแต่ละคน เรื่องของปรากฏการณ์แปลกหลายข่าวอาจยัง 

หาข้อสรุปไม่ได้ เพราะถ้าจะให้ได้คำตอบจริงๆ จะต้องทำการทดลอง ซึ่งไม่มีโอกาส 

ได้ทำ แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ให้แนวคิดหรือข้อสมมติฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์ให้ผู้อ่าน 

ได้คิดต่ออย่างมีเหตุผล 

3. เป็นข่าวใกล้วันหวยออก

 จะเป็นความบังเอิญหรือโดยจงใจของสื่อก็ตาม ทำให้ข่าวพบสิ่งแปลกและ 

ขอหวยเหล่านี้มักจะตีพิมพ์หรือเผยแพร่สู่สาธารณชนในช่วงใกล้วันหวยออก 

หรือวันที่หวยออก (วันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน) จึง 

มีแนวโน้มที่ชาวบ้านโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นหวยหรือแสวงหาโชคอาจติดตามไป 

ขอเลขเด็ดบ้าง หรือนำเลขที่อาจมีการบ่งบอกในข่าวไปเสี่ยงโชค ซึ่งจากจำนวน 100 

ข่าว ที่สำรวจมานี้ มีข่าวที่เผยแพร่ช่วงใกล้(ก่อน)วันหวยออกและวันที่หวยออก โดย 

ถือเอาช่วงเวลาประมาณ 5 วัน เป็นข่าวที่อยู่ในเป้าหมาย ปรากฏมีข่าวที่เผยแพร่ใน

ช่วงเวลาดังกล่าวจำนวน 59 ข่าว หรือคิดเป็นร้อยละ 59 

 

4. เลขหวยที่ขอมาแม่นจริงหรือ?

 แม้จะมีข่าวว่าจากการกราบไหว้สิ่งแปลกที่พบนั้น แล้วทำให้มีคนถูกหวย 

จนมีการบอกต่อว่าให้หวยแม่น จนเป็นข่าวทางสื่อมวลชนก็ตาม แต่ก็ไม่มีหลักฐาน 

เชิงประจักษ์ว่าได้เลขมาจากการขอหวยสิ่งแปลกนั้นจริงหรือไม่ หรือมีคนถูกจำนวน 

แค่ไหน คนไม่ถูกมีมากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถตรวจสอบได้อย่างแน่ชัด 

ก็คือ สำรวจข่าวที่มีการบ่งบอกเลขที่อ้างว่าได้มาจากการขอหวยจากสิ่งแปลกนั้น 

ซึ่งจากจำนวน 100 ข่าว มีข่าวที่ได้ตัวเลขมามีจำนวน 19 ข่าว ซึ่งมีทั้งเลข 2 ตัว และ 

3 ตัว ดังที่ได้ลงเป็นหมายเหตุตอนท้ายข่าวนั้นๆ แล้ว และจากการตรวจสอบเลขท้าย 

2 ตัว และ 3 ตัว ทั้งข้างบนและข้างล่าง แม้กระทั่งการสลับตำแหน่งกันทุกรูปแบบ 

แล้วก็ตาม (แทงโต๊ด) ปรากฏว่าไม่มีข่าวไหนที่ให้เลขหวยถูกเลยสักข่าวเดียว อย่าง 
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เก่งก็แค่เฉียด เช่น เลขท้าย 2 ตัว ถูกเพียงตำแหน่ง

เดียว นั่นหมายความว่า เปอร์เซ็นต์การถูกหวยเป็น 0

ถ้าแทงหวย งานนี้ก็ถูกเจ้ามือกินเรียบ    

5. โอกาสถูกหวยตามหลักทฤษฎีความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์

          ตามที่ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ได้ให้ความคิดเห็นในบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับ 

โอกาสการถูกหวย หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) พิจารณาเฉพาะเลขท้าย 

2 ตัว และ 3 ตัว

 กรณีเลขท้าย 2 ตัว ไล่เรียงคู่เลขในทุกรูปแบบ ตั้งแต่ 00 01 02 .... 99 

จะมีทั้งหมด 100 แบบ นั่นคือโอกาสที่จะถูกเลขท้าย 2 ตัว ก็จะมีโอกาสเพียงหนึ่งใน 

ร้อย ทำนองเดียวกัน กรณีเลขท้าย 3 ตัว ถ้าไล่เรียงเลขในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ 000 

001 002 .... 999 จะมีทั้งหมด 1,000 แบบ นั่นคือ โอกาสที่จะถูกเลขท้าย 3 ตัว  

ก็จะมีโอกาสเพียงหนึ่งในพันเท่านั้น แต่อาจจะมีโอกาสมากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็ตรงที่ 

เลขท้าย 3 ตัว มีมากกว่าหนึ่งรางวัล คือมีสี่รางวัล (หมุนสี่ครั้ง)

6. คนถูกหวยเป็นข่าว คนไม่ถูกไม่เป็นข่าว 

    มีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือ คนที่ถูกหวย 

มกัเปน็ขา่วโดง่ดงั ยิง่ถา้เกดิมกีารบอกวา่เลขทีไ่ด้ 

มานั้นมาจากแหล่งใด ก็ยิ่งสร้างความฮือฮาเป็น 

อย่างยิ่ง จนอาจมีคนแห่ไปขอเลขเด็ดยังแหล่ง 

ตน้ตอทีใ่หเ้ลขนัน้จำนวนมาก ซึง่ถา้คดิตามหลกัสามญัสำนกึ 

แล้ว หากเป็นเลขที่หวยออกก็น่าจะเป็นเลขชุดเดียวกัน คือใครก็ตามที่ไป 

กราบไหว้ขอเลขนั้น ก็น่าจะได้เลขตรงกันหมด แต่ถ้าจะบอกว่าขึ้นอยู่กับการตีความ- 

หมายตัวเลขของแต่ละคน แล้วแต่ว่าดวงใครจะโชคดีถูกหวย ถ้าเช่นนั้นก็แล้วไป 

แต่ในหลักการทางคณิตศาสตร์ของทฤษฎีความน่าจะเป็น โอกาสที่จะซื้อหวยถูกก็มี 

เมื่อมีคนถูกและเป็นข่าว จึงทำให้แหล่งต้นตอให้หวยนั้นโด่งดังและเชื่อว่าให้หวย 

http://www.stickboythailand.com/images/2013/01/150720_463918366990016_82381005_n.jpg
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แม่น แต่ยังไม่เคยมีการสำรวจอย่างจริงจังว่าคนที่ซื้อหวยไม่ถูกนั้นมีมากน้อยแค่ไหน 

ซึ่งถ้าการซื้อหวยกระจายกันอย่างเป็นธรรมชาติ คือไม่ใช่ว่าทุกคนซื้อเลขเดียวกัน 

หมด แน่นอนว่าคนที่ไม่ถูกหวยย่อมจะมีมากกว่าคนถูกแน่นอน (ดังบทวิเคราะห์ 

ในข้อ 5) แต่จำนวนคนที่ไม่ถูกหวยนั้น ไม่ได้เป็นข่าว 

 ดังนั้น การที่มีคนถูกหวยจำนวนหนึ่ง (ส่วนน้อย) ก็มีความเป็นไปได้โดย 

ธรรมชาติอยู่แล้ว เพียงแต่เมื่อเป็นข่าวจึงทำให้เป็นที่สนใจของผู้คน

7. คำตอบยังไม่ชัด แต่ให้ฉุกคิดเชิงวิทยาศาสตร์

 จากการสำรวจข่าวสิ่งแปลกทั้งหมด 100 ข่าว มีบางข่าวที่นักวิทยาศาสตร์ 

อาจจะยังไม่สามารถให้คำตอบหรือคำอธิบายที่แน่ชัดได้ ว่าสิ่งแปลกนั้นคืออะไร 

เกิดขึ้นได้อย่างไร เนื่องด้วยติดข้อจำกัดหลายประการ เช่น เหตุการณ์นั้นได้เกิด 

ผ่านไปแล้ว หรือนักวิทยาศาสตร์เองไม่ได้ลงพื้นที่ไปดูของจริง หรือไม่ได้เก็บตัวอย่าง 

มาพิสูจน์เพราะเจ้าของสิ่งแปลกไม่ยอมให้เคลื่อนย้ายสิ่งแปลกนั้น แม้การทดลอง 

เองก็ต้องอาศัยเวลา งบประมาณ ประกอบกับตัวนักวิทยาศาสตร์เองก็ไม่ได้ให้ความ

สำคัญที่จะพิสูจน์ในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง ด้วยเพราะไม่ใช่หน้าที่หลักโดยตรง 

 ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้จึงทำให้ข่าวสิ่งแปลกจำนวนหนึ่งยังไม่มีคำตอบที่ 

ชัดเจน อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ให้แนวคิดหรือข้อสมมติฐานที่เป็นวิทยา- 

ศาสตร์ ทำให้ประชาชนได้มีความรู้และทางเลือกเพื่อคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองใน 

แนวทางที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากการเชื่อโดยสำเร็จรูปว่าเกิดจาก 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพากันกราบไหว้หวังรวยทางลัดโดยการขอหวยเพื่อไปเสี่ยงโชคซึ่ง

มีโอกาสน้อย
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8. ถ้าไม่พึ่งหวย แต่อยากรวย ทางออกอยู่ที่ไหน

 แน่นอนว่าถ้าอยู่เฉยๆ โดยไม่ทำงาน ก็คงไม่มีรายได้ การเล่นหวยของ 
คนชาวบ้าน จึงอาจถือเป็นความหวังที่รอคอย แม้โอกาสถูกรางวัลใหญ่จะมีน้อยนิด
ก็ตาม แต่ถ้าถูกขึ้นมา ก็สามารถพลิกชีวิตได้เช่นกัน จึงเป็นไปตามสูตรดังคำกล่าวที่
ว่า “คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น” 

 ตราบใดที่ประชาชนยังไม่สามารถเลิกเล่นหวยหรือเสี่ยงโชคจากการซื้อ 
ลอตเตอรี่ได้ แต่ควรจะจำกัดวงเงินในการต้องใช้ในส่วนนี้ คืออย่าทุ่มเทจริงจังมาก  
เกินไปจนกระทบต่อรายได้หลักของตนเอง เช่นยอมทุ่มทุนให้กับการแทงหวยมากกว่า 
ครึ่งหนึ่งของเงินรายได้ที่หามา อย่างนี้ก็คงเดือดร้อนแน่นอน ดังนั้นจึงน่าจะเจียดเงิน 
เสี่ยงโชคแค่พอสนุก ถือเป็นความหวังเล็กๆ น้อยๆ แล้วลองเก็บออมเงินในส่วนที่ลด 
ไปจากการเล่นหวยนี้ ก็เชื่อแน่ว่าจะมีเงินเพิ่มพูนขึ้นมาจากส่วนนี้แน่นอน อย่างน้อย 
ก็รวยกว่าเดิม ในหลักทางพุทธศาสนาให้พึ่งตนเอง การมุ่งมั่นทำการงานที่สุจริตแล้ว 
เก็บเงินออมไว้ส่วนหนึ่ง และไม่ก่อหนี้เพิ่ม เชื่อว่าชีวิตนี้จะดีขึ้นแน่นอนโดยไม่หวัง 
รวยจากการเล่นหวย

 ทางเลือกอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจ ที่อาจจะถูกกับจริตของคนไทยที่ชอบเสี่ยง 
โชค นั่นก็คือการนำเงินไปซื้อ สลากออมสิน แทนที่จะไปซื้อหวย เพราะอย่างน้อยก็ 
ยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนเช่นกัน แม้โอกาสถูกรางวัลจะมีน้อยกว่าลอตเตอรี่ก็ตาม (เลข
ท้ายรางวัลต่ำสุดของสลากออมสิน คือ เลขท้าย 4 ตัว) แต่ข้อดีของสลากออมสินก็คือ 
หากไม่ถูกรางวัล เงินต้นก็ยังไม่หาย และยังมีโอกาสเสี่ยงโชคได้อีกในงวดต่อๆ ไป 
(ออกรางวัลเดือนละครั้ง) จนครบ 36 งวด ตามอายุสลากคือสามปี และเมื่อไถ่ถอน 
สลากคืนเมื่อครบกำหนดสามปี ก็ยังได้ดอกเบี้ยอีกด้วย 

 สลากออมสินจึงเปรียบเสมือนเป็น 
การออมเงินแบบหนึ่งที่ควบคู่กับการได้เสี่ยง 
โชคด้วย บางทีวิธีนี้อาจก็เป็นทางออกที่เป็น 
การพบกันครึ่งทาง และเป็นทางเลือกอีกทาง 
หนึ่งให้กับผู้ที่ยังชอบเสี่ยงโชคอยู่แต่เงินต้น 

ไม่หาย
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บทสรุป
 

 จากปรากฏการณ์ข่าวพบสิ่งแปลก ซึ่งได้สำรวจและนำมาเสนอจำนวน 

100 ข่าว ในหนังสือเล่มนี้ พร้อมคำอธิบายจากนักวิทยาศาสตร์ เชื่อว่าคงจะพอทำ

ให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น คณะผู้จัดทำมีความมุ่งหวัง 

ให้ผู้อ่านทุกท่านช่วยเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้กระจายออกไปในวงกว้างมากที่สุด 

ทั้งการบอกต่อ สื่อมวลชนช่วยนำไปเผยแพร่ต่อผ่านช่องทางสื่อของตน ผู้ที่มีหน้า 

facebook ของแต่ละคนช่วยนำไปโพสต์เผยแพร่ต่อในสื่อสังคมออนไลน์ หรือ 

การให้เพื่อนช่วยกดแชร์ต่อ เป็นต้น 

 ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายข้อมูลความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็น 

ทางวิทยาศาสตร์ไปสู่ประชาชนระดับชาวบ้านให้มากที่สุดเพื่อเป็นข้อมูลในการ 

วิเคราะห์พิจารณาด้วยตนเอง ว่าเราควรจะกราบไหว้พืชแปลก สัตว์แปลก เห็ดรา 

เหล่านี้อีกหรือไม่ ซึ่งอันที่จริงในทางชีววิทยา สิ่งมีชีวิตแปลกหรือประหลาดดังที่  

กล่าวมานี้ ก็ล้วนมีระดับวิวัฒนาการต่ำกว่ามนุษย์ทั้งสิ้น    

 เราไม่ได้ต้องการต่อต้านความเชื่อของชาวบ้านในลักษณะของการโฆษณา 

ชวนเชื่อ การตัดสินใจว่าจะเลิกเชื่อหรือเปลี่ยนพฤติกรรมการกราบไหว้ขอหวยต่อสิ่ง 

แปลกเหล่านี้หรือไม่ ควรจะเป็นการตัดสินใจของตัวชาวบ้านเอง หลังจากที่ได้รับ  

ทราบข้อเท็จจริงในฟากของวิทยาศาสตร์แล้ว 

 เราหวังว่าข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ตัวหนึ่งที่ช่วยขับ 

เคลื่อนฟันเฟืองตัวอื่นๆ ในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมไทย ให้หมุนขยับและส่งให้สังคม 

ไทยก้าวไปสู่สังคมแห่งความรู้ท่ีมีฐานวิทยาศาสตร์รองรับ เป็นสังคมแห่งการใช้เหตุผล 

คิดวิเคราะห์เรื่องราวด้วยสติปัญญาตนเองนั่นเอง

 เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคนในสังคมที่ล้วนมีส่วนออกแบบว่าจะให้

สังคมไทยเดินไปในทิศทางไหน ถ้าการต่อสู้ทางความคิดในครั้งนี้ วิทยาศาสตร์มีส่วน

เปลี่ยนโฉมหน้าของสังคมไทยได้ แม้อาจจะต้องใช้เวลาอีกสิบปี ยี่สิบปี แต่นั่นก็เป็น 

สิ่งที่น่ายินดีและน่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยมิใช่หรือ 
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