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บทความพิิเศษ
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สวััสดีีครัับ ผู้้�อ่่านที่่�รัักและคิิดถึึงทุุกคน จากชื่่�อเรื่่�องวัันนี้้�
คงจะเดาได้้ไม่่ยากว่่าผมจะมาเล่่าเรื่่อ� งอะไร เจ้้าตััวเล็็กขนปุุยขี้้อ้� อ้ น
ของหลาย  ๆ บ้้าน ที่่�ขึ้้�นแท่่นแชมป์์สััตว์์เลี้้�ยงยอดนิิยมอัันดัับ 1
ตลอดกาล ใช่่แล้้วครัับ ผมกำำ�ลัังพููดถึึงน้้องแมวนี่่�เอง ด้้วยนิิสััยที่่�
(ดููเหมืือนจะ) เรีียบร้้อย ขี้้�อ้อ้ น ขี้้�ประจบ ท่่าทางที่่(� แสร้้งว่่า)นุ่่�มนวล
สุุขุมุ  ดููสะอาดแฝงด้้วยความฉลาด(เจ้้าเล่่ห์์) แลดููสงวนท่่าทีี บางทีีก็็
เชิ่่ด 
� ๆ หยิ่่�ง ชวนให้้ทาสต้้องคอยตามง้้อ ตามเอาใจ(สปอยล์์)เจ้้าเหมีียว
อยู่่�บ่่อย  ๆ จึึงไม่่น่่าแปลกใจเลย  ที่่�เจ้้าแมวเหมีียวจะทำำ�ให้้พวกเรา
ตกหลุุมรัักหััวปัักหััวปำำ� ถึึงขั้้�นที่่�เกิิดวลีีคำำ�ว่่า “ทาสแมว” ขึ้้�นมา
ขอออกตััวไว้้ตรงนี้้�ก่่อนเลยนะครัับว่่าผมไม่่ใช่่ทาสแมว
และวัันนี้้�ผมจะมาเปิิดเผยแผนการลัับของเจ้้าปิิศาจขนปุุยในคราบ
เจ้้าก้้อนขนปุุยแสนน่่ารััก ให้้ทาสแมวที่่�น่่าสงสารทุุกคนได้้ตาสว่่าง
เสีียทีี หลัังจากได้้อ่่านเรื่่�องราวที่่�ผมกำำ�ลัังจะเล่่าในวัันนี้้� หลาย  ๆ
คนคงต้้องเพิ่่�มความระมััดระวัังและอาจจะไม่่กล้้าหัันหลัังให้้กับั เจ้้า
ขนปุุยที่่�บ้้านอีีกเลย ค่่อย ๆ หายใจช้้า ๆ นะครัับ และถ้้าพร้้อมแล้้ว
เชิิญพบกัับความจริิงที่่น่� า่ ขนลุุกและพรั่่น� พรึึงของเจ้้าขนปุุยในบรรทััด
ถััดไปกัันเลยครัับ

แท้้ที่่�จริิงแล้้ว ความรัักของทาสแมวที่่�ยอมศิิโรราบให้้
กัับเจ้้านายแบบไร้้เงื่่อ� นไขนั้้�น เกิิดจากแผนการอัันแยบยลของเจ้้า
เหมีียว ในระดัับวิิวััฒนาการกัันเลยทีีเดีียว มัันเป็็นสิ่่�งมีีชีีวิิตแสน
ร้้ายกาจที่่�หากจะบอกว่่า เป็็นแผนการที่่�จะยึึดครองโลกก็็คงจะ
ไม่่เกิินจริิงไปสัักเท่่าไรนััก เรื่่�องมีีอยู่่�ว่่า ในสมััยที่่�แมวยัังเป็็นสััตว์์
นัักล่่า อาศััยอยู่่�ในป่่า เหยื่่�อของแมวตามธรรมชาติิมักั จะไม่่พ้น้ สััตว์์
ตััวเล็็ก ๆ อย่่างสััตว์์ฟัันแทะ สััตว์์เลื้้�อยคลาน นกหรืือแม้้แต่่ปลา
เนื่่�องจากเหยื่่�อมีีขนาดเล็็ก ทำำ�ให้้ต้อ้ งออกล่่าบ่่อย ๆ เพื่่�อให้้ได้้รับั
อาหารเพีียงพอในแต่่ละวััน จึึงจำำ�เป็็นต้้องสงวนพลัังงานไว้้ให้้มาก
ที่่�สุุดเพื่่�อออกล่่า เราจึึงเห็็นแมวใช้้เวลาถึึง 2 ใน 3 ของวัันไปกัับ
การนอน และเมื่่�อถึึงเวลาออกล่่า ธรรมชาติิได้้มอบ พลัังพิิเศษ
ให้้กัับเจ้้าเหมีียว นั่่�นก็็คืือปรสิิตที่่�มีีชื่่�อว่่า ทอกโซพลาสม่่า
กอนดิิไอ (Toxoplasma Gondii) ปรสิิตชนิิดนี้้� อาศััยและสามารถ
ขยายพัันธุ์์�ได้้ในร่่างกายของสััตว์์เจ้้าบ้้าน (Host) อย่่างแมว เหยื่่�อ
สััตว์์ฟัันแทะของมััน นกและสััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนมอื่่�น ๆ รวมถึึง
มนุุษย์์ มีีหลัักฐานว่่าตรวจพบเชื้้�อนี้้�ในซากมััมมี่่�มนุุษย์์ที่่�มีีอายุุ
มากกว่่า 4,000 ปีี
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แม้้จะสามารถอาศััยอยู่่�ในสััตว์์อื่่น� ได้้หลายชนิิด แต่่ทอกโซพลาสมา สามารถสืืบพัันธุ์์�แบบอาศััยเพศได้้เฉพาะในลำำ�ไส้้ของแมว
เท่่านั้้�น ภายใต้้ภาวะได้้ประโยชน์์ร่่วมกััน (Protocooperation)
เจ้้าทอกโซพลาสมา จะเข้้าไปอาศััยอยู่่�ในสมอง และทำำ�ให้้เกิิดอาการ
ที่่�นัักวิิทยาศาสตร์์บััญญััติิว่่า Toxoplasmosis และเชื่่�อว่่าทุุกวัันนี้้�
ประชากรประมาณ 1 ใน 3 ของโลกได้้รับั เชื้้อ� ปรสิิตนี้้� และส่่วนใหญ่่
จะไม่่รู้้�ตัวั เนื่่อ� งจากไม่่แสดงอาการทางกายภาพใด ๆ หรืือหากร่่างกาย
อ่่อนแอ ก็็จะแสดงอาการเพีียงไข้้หวัดอ่
ั อ่ นๆ เท่่านั้้น� ที่่น่� า่ สนใจก็็คือื
ทอกโซพลาสมา จะเข้้าไปอาศััยอยู่่�ในสมองของสััตว์์เจ้้าบ้้าน และ
เปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมบางอย่่างได้้ แต่่ก่่อนที่่�จะไปถึึงเรื่่�องการ
เปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมของมนุุษย์์ เราต้้องมาทำำ�ความเข้้าใจกัับวงจร
ชีีวิิตของปรสิิตชนิิดนี้้�กัันก่่อนสัักหน่่อย
ตามที่่ก� ล่่าวไปแล้้ว ทอกโซพลาสมา
สืืบพัันธุ์์�แบบอาศััยเพศในลำำ�ไส้้ของแมว
มัันสร้้างลููกหลานที่่�เรีียกว่่าโอโอซิิสท์์
(Oocysts) ที่่ถู� ูกขัับปล่่อยออกมา
พร้้อมกัับอึึของแมว และมีีพลัังพิิเศษ
บางอย่่างทำำ�ให้้หนููหรืือเหยื่่�อฟัันแทะ
ของมัันกิินโอโอซิิสท์์เข้้าไป และเมื่่�อเหยื่่�อ
เหล่่านั้้�นถููกแมวจัับกิิน โอโอซิิสท์์พวกนั้้�นก็็จะเจริิญเติิบโตและขยาย
พัันธุ์์�ต่่อไปในร่่างของแมว เป็็นวงจรแบบนี้้�วนไปเรื่่�อย ๆ วงจรนี้้�จะ
สมบููรณ์์ไม่่ได้้เลยเพราะเหยื่่�อของแมวมีีธรรมชาติิที่่�จะพยายาม
หลบหลีีกสััตว์์นักั ล่่า ทอกโซพลาสมามีีวิิธีีในการรัับมืือกัับธรรมชาติินี้้�
มัันจะแฝงตััวเข้้าไปในสมองของเหยื่่�อ ไปรบกวนสารสื่่�อประสาทส่่วน
ที่่�สร้้างความกลััวต่่อผู้้�ล่่าตามธรรมชาติิทำำ�ให้้เหยื่่�อเกิิดอาการซึึม
มีีปฏิิกิิริิยาตอบสนองช้้าลง สมองหลั่่�งสารแห่่งความสุุข  (โดพามีีน)
เมื่่�อได้้กลิ่่�นฉี่่�ของแมว สร้้างโอกาสให้้เหยื่่�อเข้้าใกล้้แมวและมููลของ
แมวมากขึ้้น� อีีกด้้วย และด้้วยทุุกสิ่่ง� สรรพที่่ก� ล่่าวมา ผลจาก พลัังพิิเศษ
ของเจ้้าเหมีียวขนปุุย ก็็คืือจุุดจบของเหยื่่�ออัันโอชะนั่่�นเอง
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มนุุษย์์สามารถรัับเชื้้�อนี้้�เข้้าสู่่�ร่่างกายได้้ผ่่านการกิินโดย
ไม่่ได้้ตั้้�งใจ หากสััมผััสโดนดิิน ผัักผลไม้้ที่่�ไม่่ได้้ล้้างที่่�ปนเปื้้�อน การ
เปลี่่�ยนทรายในกระบะทรายของแมว แล้้วเผลอไปหยิิบฉวยอะไร
เข้้าปาก หรืือการรัับประทานเนื้้�อที่่ไ� ม่่ได้้ปรุงุ สุุกของสััตว์์ที่ไ�่ ด้้รับั เชื้้อ�
ไปก่่อนหน้้านั้้น�  ก็็มีีโอกาสรัับเชื้้อ� ทอกโซพลาสมา ได้้เหมืือนกััน ดัังนั้้น�
หากเปลี่่ย� นทรายในกระบะทรายแมวที่่บ้� า้ นครั้้ง� ต่่อไป อย่่าลืืมล้้างมืือ
ให้้สะอาดกัันด้้วยนะครัับ โดยเฉพาะหญิิงตั้้�งครรภ์์ เพราะทอกโซ
พลาสมา มีีผลทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่ย� งต่่อทารกในครรภ์์ให้้พิกิ ารได้้ด้ว้ ย 
เมื่่�อเข้้าสู่่�ร่่างกายของมนุุษย์์ ทอกโซพลาสมา จะมุ่่�งเข้้าสู่่�
สมองของเรา จากการศึึกษาต่่างๆ พบว่่ามีีความสััมพัันธ์์ระหว่่างทอกโซ
พลาสมาและโรคจิิตเภท  โรคไบโพลาร์์ โรคย้ำำ��คิิดย้ำำ��ทำำ�และการใช้้
ความรุุนแรง นอกจากนี้้ยั� งั มีีการศึึกษาหนึ่่�งที่่ชี้้� ใ� ห้้เห็็นว่่าทอกโซพลาสมา
ทำำ�ให้้สมองของมนุุษย์์มีีการตอบสนองที่่�ช้้าลง มีีสมาธิิน้้อยลง และ
  มีีส่่วนในการก่่อให้้เกิิดอุุบัติั ิเหตุุจราจรบนท้้องถนนอีีกด้้วย   
  โดยได้้ค้้นพบว่่ามีีโอกาสสููงมากกว่่า 3 เท่่าที่่�จะพบเชื้้�อทอก  
  โซพลาสมาในผู้้�ที่่�ประสบอุุบัติั ิเหตุุจราจร
การที่่สิ่่� ง� มีีชีีวิิตชนิิดหนึ่่ง� สามารถแพร่่ปรสิติ เข้้าควบคุุมสมอง
ของมนุุษย์์ได้้นั้้น�  ถืือได้้ว่า่ เป็็นยุุทธศาสตร์์ทางวิิวัฒ
ั นาการเพื่่�อให้้แมว
ผู้้�ล่่ากิินเราเข้้าไปได้้หรืือเปล่่า? หรืือว่่ากลไกสมองของเราใกล้้เคีียง
กัับสััตว์์ฟัันแทะมากพอที่่�ทำำ�ให้้ทอกโซพลาสมามีีผลต่่อวิิธีีการทาง
ประสาท สามารถดึึงดููดเราให้้เข้้าใกล้้ รัักและพิิศวาสเจ้้าแมวขนปุุย?
ไม่่ว่า่ จะอย่่างไร ก็็ถือื ได้้ว่า่  ทอกโซพลาสมาเป็็นหนึ่่�งในปรสิิตที่่ปร
� ะสบ
ความสำำ�เร็็จมากที่่สุ� ุดในโลก เพราะมัันทำำ�ให้้เรายอมแบ่่งเตีียงนอน
และยกหมอนของเราให้้เจ้้าเหมีียว ยอมให้้ร่ว่ มโต๊๊ะอาหาร ยอมศิิโรราบ
ถวายตััวตััวเป็็นทาสแมว

ที่่เ� ล่่ามาข้้างต้้นเป็็นเกร็็ดความรู้้�เล็็ก ๆ ที่่เ� อามาเล่่าหยอก
บรรดา FC แมวเหมีียวครัับ ยัังมีีเรื่่�องน่่ารัักๆอยากจะเล่่าเกี่่ย� วกัับ
ทาสแมวและวิิธีีการปรนนิิบััติิเจ้้านายอีีกเยอะแยะจนผมต้้องขอ
อนุุญาตจากกองบรรณาธิิการขอแบ่่งออกเป็็น 2 ตอน ซึ่่�งไหน ๆ
ก็็เอ่่ยถึึงทาสแมวไปแล้้ว จะไม่่เล่่าถึึงที่่�สุุดของที่่�สุุดของความเป็็น
ทาสแมวในประวััติศิ าสตร์์มนุุษย์์ก็ค็ งจะค้้างคาใจผมมากแน่่ ๆ ถ้้าคุุณ
ผู้้�อ่่านทาสแมวที่่�อ่า่ นมาถึึงตอนนี้้� คิดว่
ิ า่ ตััวเองเป็็นทาสแมวที่่แ� ท้้ทรูู
ตััวจริิงที่่�สุุดแล้้ว ลองมาอ่่านเรื่่�องที่่ผ� มกำำ�ลัังจะเล่่าต่่อไปนี้้�ดููครัับ
จากที่่เ� อ่่ยถึึงในตอนต้้น ๆ เรื่่อ� งการพบเชื้้อ� ทอกโซพลาสมา
ในมััมมี่่ ปร
� ะกอบกัับหลัักฐานทางโบราณคดีีที่่บั� นั ทึึกเรื่่อ� งราวต่่าง ๆ
เกี่่�ยวกัับแมวในสมััยอีียิิปต์์โบราณ มีีการบููชาเทพเจ้้าที่่�มีีศีีรษะเป็็น
แมว อย่่างเทพีีบาสต์์ (Bast หรืือ Bastet) ความนิิยมของคนอีียิิปต์์
ที่่นิ� ยิ มนำำ�เอาศพแมวมาทำำ�มัมั มี่่เ� ป็็นจำำ�นวนมาก (บางแหล่่งอ้้างว่่ามีี
การค้้นพบมััมมี่่แ� มวหลายหมื่่�นตััว) และบัันทึึกโบราณของนัักปราชญ์์
ชาวมาซิิโดเนีียก็็ได้้กล่่าวถึึงความสำำ�คัญ
ั ของแมวในอารยธรรมอีียิิปต์์
ไว้้ด้้วย
สัันนิิษฐานกัันว่่า เมื่่อ� ประมาณ 10,000 ปีีก่อ่ นคริิสตกาลสมััย
ที่่�มนุุษย์์เริ่่�มรู้้�จัักการทำำ�การเกษตร  การเก็็บเกี่่�ยวผลผลิิตและเมล็็ด
พัันธุ์์�ต่่าง ๆ รวมกัันไว้้จำ�ำ นวนมาก ๆ ทำำ�ให้้มนุุษย์์ถูกู รุุกรานโดยพวก
หนููและสััตว์์ฟันั แทะอย่่างหลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้ จนกระทั่่ง� ชาวอีียิิปต์โ์ บราณ
ได้้เรีียนรู้้�ที่จ�่ ะนำำ�แมวป่่ามาเลี้้ย� งในครััวเรืือน ช่่วยลดประชากรหนููและ
สามารถรัักษาผลผลิิตการเกษตรเอาไว้้ได้้ นอกจากนี้้ ช
� าวอีียิิปต์โ์ บราณ
ยัังนัับถืือเทพีีบาสท์์ เพราะเชื่่�อว่่าเป็็นเทพีีแห่่งความอ่่อนโยน
ความรััก และความสวยงาม จึึงเป็็นเทพเจ้้าที่่ช� าวอีียิิปต์ส่์ ว่ นใหญ่่เคารพ
บููชาและให้้ความสำำ�คัญ
ั มาก เป็็นที่่ม� าของความผููกพัันระหว่่างคนกัับ
แมวในยุุคนั้้น�  ถึึงขั้้น� ที่่ว่� า่ ในบางยุุค มีีการออกกฎหมายลงโทษประหาร
ชีีวิิตผู้้�ที่่�ฆ่่าแมวและมีีวััฒนธรรมที่่�เจ้้าของแมวไว้้ทุุกข์์ให้้กัับแมวที่่�
ตายด้้วยการโกนคิ้้�ว รวมถึึงการทำำ�มััมมี่่�แมวอย่่างประณีีตอีีกด้้วย
อ่่านถึึงตรงนี้้� หลายๆคนอาจจะสงสััยว่่าที่่�เล่่ามาก็็ไม่่เห็็น
ว่่าจะเป็็นที่่�สุดข
ุ องทาสแมวตรงไหนเลยใช่่ไหมครัับ ใจเย็็น ๆ ครัับ
กำำ�ลัังจะเล่่าแล้้วล่่ะครัับ

มีีการค้้นพบบัันทึึกของนัักปราชญ์์ชาวมาซิิ
โดเนีียสมััยประมาณ 525 ปีีก่่อนคริิสตกาล ที่่�บัันทึึก
เรื่่อ� งจัักรวรรดิิเปอร์์เซีียโดยกษััตริิย์์ Cambyses ที่่� 2
(ผมขออนุุญาตเขีียนทัับศััพท์์นะครัับ เนื่่อ� งจากเกรงว่่า
จะออกเสีียงไม่่ถููกต้้อง) ต้้องการทำำ�สงครามเพื่่�อยึึด
ครองอีียิิปต์์ในสมััยฟาโรห์์ Ahmose ที่่� 2 จึึงได้้ออก
อุุบายขอลููกสาวของฟาโรห์์ Ahmose มาเป็็นชายา
แต่่เนื่่อ� งจากเป็็นการขััดต่อ่ ขนบธรรมเนีียมของอีียิิปต์์
ฟาโรห์์ Ahmose จึึงไม่่ประสงค์์จะส่่งลููกสาวไปให้้กษััตริิย์์ Cambyses
แต่่ก็็กัังวลว่่าจะเกิิดความบาดหมางระหว่่างทั้้�ง 2 อาณาจัักร จึึงได้้
ส่่งเจ้้าหญิิงที่่มีีศั
� กั ดิินาต่ำำ�� กว่่าไปให้้กษััตริิย์์ Cambyses และหลอกว่่า
เป็็นลููกสาวของตน เจ้้าหญิิงที่่ถู� กู ส่่งตััวไปก็็รู้้�สึึกไม่่พอใจกัับการกระทำำ�
ของฟาโรห์์ จึึงบอกความจริิงกัับกษััตริิย์์เปอร์์เซีีย  กลายเป็็นชนวน
ต้้นเหตุุให้้เปอร์์เซีียยกทััพมาบุุกอีียิิปต์ ซึ่่
์ ง� ก็็ตรงกัับช่่วงที่่อีียิ
� ปต์
ิ เ์ ปลี่่ย� น
บััลลัังก์์พอดีี มีีเจ้้าชาย Psamtik ที่่� 3 ขึ้้�นเป็็นฟาโรห์์ และด้้วยความ
เก่่งกล้้าสามารถของฟาโรห์์ Psamtik ก็็ยื้้�อยุุดกัับกองทััพเปอร์์เซีีย 
ทำำ�ให้้ไม่่สามารถยึึดครองอีียิิปต์ไ์ ด้้เสีียทีี กษััตริิย์์ Cambyses ผู้้�ซึ่่ง� มีี
ความรู้้�ความเข้้าใจในวััฒธนธรรมอีียิิปต์เ์ ป็็นอย่่างดีี จึึงได้้ออกอุุบายให้้
วาดรููปแมวไว้้บนชุุดเกราะของทหารเปอร์์เซีีย ทำำ�ให้้ทหารอีียิิปต์์
ที่่รั� กั และเทิิดทูนู แมวไม่่สามารถลงมืือทำำ�ร้า้ ยทหารเปอร์์เซีียได้้ จึึงต้้อง
พ่่ายแพ้้ให้้กัับจัักรวรรดิิเปอร์์เซีียในครั้้�งนั้้�น เรีียกว่่าเป็็นการแพ้้ศึึก
เพราะเป็็นทาสแมวจนถึึงกัับต้้องยอมสละชีีวิิต เสีียประเทศกัันเลย
ทีีเดีียว ถึึงตอนนี้้� สาวกทาสแมวทั้้�งหลายคงต้้องยอมแพ้้ชาวอีียิิปต์์
กัันแล้้วนะครัับ ^^
หวัังว่่าเรื่่�องที่่�เล่่าวัันนี้้� คงจะถููกใจทาสแมว กัันนะครัับ
เพราะแฟนคลัับสมาคม ทาสแมวที่่�เก่่าแก่่หลายพัันปีี ^^ ไม่่น่่าจะ
มีีแฟนคลัับกลุ่่�มไหนเหนีียวแน่่นเท่่านี้้อีี� กแล้้ว ฉบัับหน้้า ผมจะมาเล่่า
วิิธีีการปรนนิิบััติิเอาอกเอาใจเจ้้านาย  ให้้บรรดาแมวๆหัันมาเห็็นใจ
ทาสแมวบ้้าง อย่่าลืืมติิดตามอ่่านกัันด้้วยนะครัับ รัักษาสุุขภาพและ
ขอให้้ปลอดภััยจากโควิิด-19 กัันด้้วยครัับ สวััสดีี

