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ื่ สตว์
ั ประหลาด “งูห ัวคน” ต ัดต่อชน
ิ้ สว
่ น
น ักวิชาการเชอ
่ นห ัวคล้ายกลุม
คาดสว
่ ลิงทามารินหรือลิงมาโมเซ็ต

ศูนย์สื่อสารวิ ทยาศาสตร์ไทย สวทช.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จากกรณีมกี ารเผยแพร่คลิปสัตว์ประหลาด “งูหวั คน ” พบ
ใบหน้ามีลกั ษณะคล้ายคนแก่ผวิ หนังเหีย่ วย่น ผมยาวสีทอง มีแขน 2
ข้าง นิ้วมือเหมือนมนุษย์ ส่วนลาตัวคล้าย งู ยาวประมาณ 3 เมตร
และ มีเกล็ดคล้ายงูเหลือม นั น้ ได้ สร้างความ ประหลาดใจ ให้กบั
ประชาชนเป็นอย่างมาก อีกทัง้ ล่าสุด พบคลิปดังกล่าวเคยเผยแพร่ใน
ประเทศอินโดนีเซีย แล้วเข้ามาทีเ่ วียดนาม กัมพูชา และประเทศไทย
โดยขณะนี้ก็ ยังไม่สามารถ ระบุ ได้ แน่ชดั ว่าเป็นสิง่ มีชวี ติ จริงหรือไม่
รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ภาควิ ชาชีว วิ ทยา คณะ
วิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล และที่ปรึกษาฝ่ ายวิ ชาการ ศูนย์สื่อสารวิ ทยาศาสตร์ไทย สวทช .
กล่าวว่า จากทีเ่ ห็นภาพงูหวั คนในหลายๆ แหล่งทีม่ า พบว่าในส่วนของแขนมีการวางในตาแหน่งทีต่ ่างกัน แต่
โดยรวมเชื่อว่าเป็นตัวเดียวกัน และเป็นการนาชิน้ ส่วนของซากสิง่ มีชวี ติ อย่างน้อยสองชนิดมาประกอบกัน
“โดยส่วนหัวทีเ่ ชื่อว่าเหมือนคน สันนิษฐานเบือ้ งต้นว่ามา
จากกลุ่มลิง เนื่องจากลิงเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับคน และสาเหตุทล่ี งิ มี
หน้าตาคล้ายคน นัน้ เพราะว่า บริเวณ เบ้าตาของลิงมีลกั ษณะ เข้ามา
ประกบชิดกันเหมือนคน (ลักษณะพิเศษทีท่ าให้ ลงิ มองเห็นภาพเป็น
สามมิติ ) ซึง่ ต่างจากสัตว์ท ั ่วไปทีเ่ บ้าตาจะห่างกันอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ เมื่อ พิจารณาดู จมูกของ งูหวั คน ในภาพ จะเห็นว่ามี
ลักษณะยืน่ เล็กน้อยเหมือนสัตว์ดมกลิน่ เช่นลิง แต่ไม่เหมือนของคน
ลิงทามาริน
ส่วน ซากของลิงทีน่ ามา ใช้ ตดั
ต่อนัน้ น่าจะเป็นลิงขนาดเล็ก ได้แก่ กลุ่มลิงทามาริน หรือมาโมเซ็ต เนื่องจากเป็น
กลุ่มลิงขนาดเล็กคล้ายกระรอก มีขนยาวคล้ายผม และบางชนิดมีขนบริเวณปาก
มองดูเหมือนหนวดเครา อีกทัง้ เมื่อพิจารณาจากงูหวั คนในภาพทีม่ ผี มยาวสีทอง
หากไม่มกี ารย้อมสี ผม ก็อาจจะเป็นลิงทามารินหน้าสิงโตสีทอง (Golden Lion
Tamarin) ที่มขี นฟูยาวสีทอง คล้ายสิงโต ซึง่ เมื่อตายก็อาจจะกลายเป็นซาก
สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ หมือน งูหวั คนดังกล่าวได้เช่นกัน แต่ ทัง้ นี้ เนื่องจาก ลิงทามารินหน้า
ลิงทามารินหน ้าสิงโตสีทอง

สิงโตสีทอง เป็นสัตว์ใกล้สญ
ู พันธุแ์ ละหายาก จึง เชื่อว่า ซากทีน่ ามาใช้ น่าจะเป็น
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ลิงทามารินชนิดอื่นๆหรือกลุ่มลิงมาโมเซ็ตมากกว่า”
รศ.ดร.สมโภชน์ กล่าวเพิม่ เติมว่า ลิงทามาริน และลิงมาโมเซ็ต
เป็นลิงจากอเมริกาใต้ แต่มกั จะมีการส่งมาเลีย้ งตามสวนสัตว์ต่างๆในหลาย
ประเทศ ซึง่ ประเทศไทยสามารถดูได้ในสวนสัตว์บางแห่ง อีกทัง้ ในบาง
พืน้ ทีท่ ม่ี กี ารลักลอบค้าสัตว์ปา่ ก็สามารถพบสัตว์กลุ่มนี้ได้ เช่นกัน โดยทัง้ นี้
เป็น การคาดเดาเบือ้ งต้นเท่านัน้ เพราะยังไม่เห็นตัวจริงๆ แต่ หากมีการ
แสดงของจริงยืนยัน ทีมนักวิชาการเองก็พร้อมทีจ่ ะเข้าไปตรวจสอบว่า
เป็นสิง่ มีชวี ติ ชนิดใด ซึง่ ถ้าเป็นสิง่ มีชวี ติ ชนิดใหม่จริงก็คงเป็นทีฮ่ อื ฮาไปทั ่ว
โลก แต่จากความรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นป ั จจุบนั คงยืนยันได้วา่ ไม่น่าจะมีสงิ่ มีชวี ติ
ลักษณะเช่นนี้ได้

ลิงมาโมเซ็ต

ด้าน ดร.วราวุธ สุธีธร ผู้อานวยการสานักวิ จยั ซากดึกดาบรรพ์และพิ พิธภัณฑ์ธรณี วิทยา กรม
ทรัพยากรธรณี และที่ปรึกษาฝ่ ายวิ ชาการศูนย์สื่อสารวิ ทยาศาสตร์ไทย สวทช.กล่าวว่า น่าจะเป็นการ
นาซากสิง่ มีชวี ติ หลายชนิดม าปนกัน ซึง่ ทีผ่ ่านมาก็เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายๆ กันนี้มาแล้ว โดย
สมัยก่อน ก็มกี ารอ้างว่า พบช้างน้าขนาดเล็ก ที่ มีลกั ษณะเหมือนช้างทุกส่วน มีเนื้อ มีหนัง มีขน มีตา มีงา
บริเวณจังหวัดกาญจนบุร ี แต่เมื่อมีการตรวจสอบก็พบว่า เป็นการนาซากสิง่ มีชวี ติ หลายๆชนิด มาประกอบ
ตกแต่งขึน้ ซึง่ กรณีตวั ประหลาดนี้ ก็อาจเป็นไปได้เช่นเดียวกัน อีกทัง้ ตัง้ ข้อสังเกตต่อคาร่าลือเกีย่ วกับบริเวณที่
พบว่า มักจะเป็นสถานทีล่ กึ ลับเข้าถึงยาก ทาให้การตรวจสอบเป็นไปได้ยากเช่น
เดียวกัน อย่างไรก็ดี
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ข่าวสาร เมื่อดูแล้วก็ตอ้ งใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาว่าสิง่ ใดจริงหรือไม่จริง
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