โครงการวิจัยการศึกษาวิจัยการเลี้ยงและใช้ประโยชน์ตัววารานัส (Varanus salvator)
เพื่อผลเชิงเศรษฐกิจ
"ตัวเหี้ย" ถูกใช้เป็นคําด่าทอและเป็นคําหยาบคายที่ไม่สุภาพสําหรับคนทั่วไปในภาษาไทย ในบางครั้งมี
คําเลี่ยงไปใช้คําว่า “ตัวเงินตัวทอง” หรือ “ตัวกินไก่” หรือ “น้องจระเข้” หรือ “โคธา” แทน หรือบางครั้งก็
ใช้คําว่า ตะกวด ซึ่งในเชิงอนุกรมวิธานแล้วตะกวดกับตัวเหี้ยเป็นสัตว์คนละชนิดกัน มีนักวิชาการได้เปลี่ยนเป็น
ชื่ อ “ตั ว วรนุ ช ”ซึ่ ง ไปตรงกั บ ชื่ อ คนมากมายปั จ จุ บั น ตั ว เหี้ ย ถู ก เปลี่ ย นคํ า เรี ย กใหม่ เ ป็ น ชื่ อ ทั บ คํ า ศั พ ท์ ท าง
วิทยาศาสตร์ว่า “ตัววารานัส”(Varanus salvator) ชื่ออังกฤษ :(Water monitor)ซึ่งจัดเป็นสัตว์เลื้อยคลาน
ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ตัวใหญ่สีดํา ในวงศ์เหี้ย (Varanidae) มีลายดอกสีเหลืองพาดขวาง หางยาว อาศัยบริเวณ
ใกล้น้ํา ของสัตว์เลื้อยคลานที่มีหลากหลายชนิด ตัวอย่างของสัตว์ชนิดนี้ที่รู้จักกันดีในประเทศไทยเรามี 4 กลุ่ม
ย่อย คือ คือ ตุ๊ดตู่ เห่าช้าง ตะกวด และวารานัส เป็นสัตว์ตระกูลตะกวด
Class : Reptitia
Order: Squamata
Suborder: Lacertilia
Family : Varanidae
โครงการวิจัยนี้เป็นแนวคิดของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือ รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย
กปิลกาญจน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยในครั้งนั้นได้อนุญาตให้คณะทํางานเดินทางไปดูงานที่สวนสัตว์ดุสิต (เขา
ดินวนา) เพื่อศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ และแนวทางในการสร้างสถานที่อยู่อาศัยเมื่อนํามาเลี้ยง ในการดูงานครั้ง
นั้นพบตัววารานัส หรือตัวเหี้ยจํานวนมากใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระที่เนินดินบริเวณหอนาฬิกา กลางบึงใหญ่ ทุกตัว
มีความสุขดี มิได้มีการกักขังแต่อย่างไร ผลของการดูงานครั้งนั้นทําให้เข้าใจว่าจะต้องสร้างบริเวณที่อยู่อย่างไร
เมื่อนําเลี้ยงแบบกักขัง เพื่อให้มันมีความสุขปัจจุบันได้มีหน่วยราชการสามารถทําการศึกษาและเพาะเลี้ยงตัววา
รานัสเพื่อผลประโยชน์เชิงการค้าได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดทําโครงการ การศึกษาวิจัยการเลี้ยง
และใช้ประโยชน์ตัววารานัส (Varanus salvator) เพื่อผลเชิงเศรษฐกิจขึ้นภายใต้แนวคิดของอธิการบดีคน
ปั จจุ บัน คื อ รองศาตราจารย์ วุ ฒิ ชั ย กปิ ล กาญจน์ เล็ ง เห็ น ว่ า ตั ว วารานั สเป็ น สั ต ว์ ที่ ค วรค่ า แก่ ก ารศึ กษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรพัฒนาให้มีการเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อส่งออกต่างประเทศ จึงมอบหมายให้
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ริเริ่มตั้งฟาร์มวารานัสขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้การดําเนินการโดย
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์











รู ป ที่ 1 ภาพของสั ต ว์ ก ลุ่ ม เลื้ อ ยคลานวงศ์ ต ะกวดที่ พ บในประเทศไทยและต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ (ก) ตุ๊ ด ตู่
(Varanus dumerilli) (ข) เห่าช้าง (Varanus rudicalis) (ค) ตะกวด (Varanus bengalensis) (ง)เหี้ย
(Varans salvator macromaculatus) และ (จ) มังกรโคโมโด(Varanus Komodoensis)
โครงการศึกษาเบื้องต้นระยะที่ 1 พ.ศ. 2552-2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ซึ่งมีสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ เป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การได้ จั ด สร้ า งสถานที่ เ ป็ น บ่ อ เลี้ ย ง ในเนื้ อ ที่ ป ระมาณ 1 ไร่ จั ด สภาพทาง
นิเวศวิทยาให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ คือ มีน้ํา และต้นไม้ในที่อาศัย ดําเนินการรวบรวม พ่อแม่พันธุ์วารานัส
จากแหล่งธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าเลี้ยงโดย

เป้าหมายคือ 150 ตัวดังแสดงในรูปที่ 2 พ่อแม่พันธุ์ทุกตัวที่จับได้มีการบันทึกประวัติ คือ เพศ ความยาวลําตัว
(ตั้งแต่หัว – หาง) น้ําหนักตัว และ ฝังไมโครซิป เพื่อแสดงตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางชีววิทยา
ต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางและวิธีการเลี้ยงเหี้ยเชิงเศรษฐกิจ โดยนํามาใช้ประโยชน์ทุกส่วนของร่างกาย เช่น เนื้อ
หนัง และเครื่องใน ทั้งในรูป เครื่องใช้ และยารักษาโรค สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัย คือ สามารถสร้างอาชีพ
ทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรไทย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะนําผลการวิจัยเชิงเศรษฐกิจครั้งนี้ไปทํา
เรื่องขอยกเว้นจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่สามารถหาเลี้ยงได้เหมือนจระเข้ งูบาง
ชนิด หรือกวางบางชนิด เป็นต้น ในการทําครั้งนี้จะทํางานร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปี และพันธุ์พืช
อย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและนําผลการศึกษาวิจัยมุ่งไปสู่การเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจให้เร็วที่สุด
โครงการศึกษาระยะที่ 2 พ.ศ. 2554-2555 ต่อมาโครงการเลี้ยงวารานัสก็เริ่มดําเนินการโดย
จะใช้พื้นที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย มีการดําเนินการอยู่ระยะหนึ่งก็เงียบหายไปเนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้บริหาร
ระดับรองอธิการบดี ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกกสิกิจเพื่อการ
ค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์ คือ รองศาสตราจารย์อุทัย คันโธ ได้รับการติดต่อจากทีมบริหาร
ของวิทยาเขตกําแพงแสนชุดใหม่โดยในขณะนั้นมี รองศาสตรจารย์ ดร.สมบัติ ชินะวงศ์ เป็นรองอธิการบดี ให้
ก่อสร้างฟาร์มวารานัสขึ้นภายในพื้นที่รับผิดชอบของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ฟาร์มวารานัสสร้างแล้วเสร็จ
ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ลักษณะของฟาร์มนองจากมีพื้นที่น้ําประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ และพื้นดินที่มี
ต้นไม้ ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์แล้ว ทางเข้าจะถูกสร้างเป็นสะพานหัวขาด ที่ทางขึ้น และลงด้านในฟาร์ม
จะต้องใช้กะใดทอด เมื่อเวลาที่ต้องการเข้าไปในฟาร์ม และเมื่อเลิกใช้งานจะต้องดึงกะใดเก็บทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันมิให้ตัววารานัสตามทางออกมา (รูปที่ 3-5) รอบฟาร์มมีการจัดสวน และมีทางเดินที่ทําจากอิฐตัวหนอน
รวมทั้ ง ภายในฟาร์ มมี การปู หญ้ า วางระบบการให้ น้ํ า สวนและต้ น ไม้ ด้ วยสปริ ง เกอร์ ที่ตั้ ง เวลาทํ า งานแบบ
อัตโนมัติ วัตถุประสงค์ที่ทําเช่นนี้เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมรูสึกเหมือนกําลังอยู่ในสวนสาธารณะ และเห็นตัววารานัส
ที่ตัวเองเคยเรียกตามภาษาไทยที่บัญญัติไว้ในพจนานุกรมว่า เหี้ย ไม่ได้เป็นตัวอัปมงคลเหมือนดังที่เคยคิดอีก
ต่อไป การลงทุนทําฟาร์มนี้ใช้งบประมาณดําเนินการกว่า 2 ล้านบาทจากสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ใน
ระหว่ า งดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งฟาร์ ม วารานั ส สถาบั น สุ ว รรณวาจกกสิ กิ จ ฯได้ ทํ า เรื่ อ งผ่ า นอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปถึงอธิปบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อขออนุญาตทําการศึกษา
วารานัส ใน “โครงการการวิจัยการเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ตัววารานัส (Varanus salvator)เพื่อผลเชิง
เศรษฐกิจ” ทั้งนี้เพราะตัววารานัส หรือเหี้ยเป็นสัตว์ที่จัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ทั้งนี้เนื่องจากอนุสัญญาว่า
ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ :CITES (Convention on International
Trade in Endangered species of wild Fauna and Flora) จัดให้อยู่ในบัญชี 2 คือ เป็นชนิดสัตว์ป่าที่ยัง
ไม่ถึงกับใกล้สูญพันธุ์ อนุญาตให้ทําการค้าได้แต่ต้องไม่ให้เกิดความเสียหายจนถึงจุดใกล้สูญพันธุ์ อีกทั้งสหภาพ
นานาชาติ เ พื่ อการอนุ รักษ์ ธ รรมชาติ แ ละทรั พยากรธรรมชาติ :IUCN (International Union for
Conservation of Nature and National Resources) ก็จัดให้เหี้ยเป็น LC (Least Concern) คือเป็นพันธุ์
สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด ส่วนกฎหมายของประเทศไทยจัดตัววารานัสเป็นสัตว์คุ้มครองจําพวก
สัตว์เลื้อยคลาน ลําดับที่ 91 ตามกฎกระทรวงกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ลง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2546 แต่อาศัยอํานาจตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.
2535 สรุปความได้ว่าการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นมิได้บังคับแก่การกระทําเพื่อประโยชน์ในการศึกษา และวิจัย
ทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ป่า กระเพาะพันธุ์ หรือการกระทํากิจการสวนสัตว์สาธารณะโดยการราชการ แต่
ต้องได้รับการอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิปดีและจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด นอกจากนี้ตาม
ระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2540 อนุญาตให้ทางราชการกระทําต่อสัตว์ป่าคุ้มครองคือ ล่า
เพาะเลี้ยง ครอบครอง นําเข้า ส่งออกได้ ในการทําโครงการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยอธิปดีกรมอุทยานฯได้ออกหนังสืออนุญาต ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 โดย
อธิปดีกรมอุทยานฯ ให้โครงการศึกษานี้ดําเนินการได้ และได้ส่งเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ 2 คนมาเป็นทีม
ร่วมวิจัยกับทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย

รูปที่ 2 พ่อ-แม่พันธุ์ชุดแรกที่ได้จากธรรมชาติ

รูปที่ 3 บริเวณฟาร์มวารานัสที่ถูกสร้างขึ้น

รูปที่ 4 ลักษณะกําแพงรอบฟาร์มป้องกันวารานัสหนี

รูปที่ 5 ลักษณะกําแพงรอบฟาร์มป้องกันตัววารานัสหนีและสะพานผ่านทางเข้า – ออก
โครงการเฟส 3 พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน หลังจากสร้างฟาร์มวารานัส ได้จัดทําบ่อพ่อแม่พันธุ์เพิ่มเติม และ
บ่ออนุบาลตัววารานัสระยะรุ่นขึ้น เพื่อศึกษาการการเลี้ยงการขยายพันธุ์เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังทําการศึกษา
การใช้ประโยชน์จากหนังวารานัส ที่ลักษณะของหนังเป็นเกล็ดขนาดเล็ก ประกอบกับมีลายดอกที่มีสีสัน
สวยงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของหนังวารานัส (รูปที่6) ผลการวิจัยพบว่าหนังตัววารานัสที่เตรียมได้มี
ลักษณะที่เหนียว ลายคงทนและนุ่ม เมือทําการย้อมสารเคมีย้อมสีหนังพบว่าหนังตัววารานัสสามารถฟอกสี
ย้ อมสี ต่ า งๆได้ สามารถแปรรู ปเป็ น ผลิ ต ภั ณฑ์ เ ครื่ องหนั ง ได้ ทั้ง ของสุ ภาพสตรี แ ละสุ ภาพบุ รุษ ได้ อาทิ เ ช่ น
กระเป๋ า ถื อและกระเป๋ า เงิ น ของสุ ภ าพสตรี แ ละสุ ภาพบุ รุษ และรองเท้ า บู ท เป็ น ต้ น (รู ปที่ 7-10) มี มูลค่ า

การตลาดสูงมากในตลาดเครื่องหนังต่างประเทศอยู่ในหลักหมื่นถึงหลักล้านบาทโดยความนิยมหนังวารานัสมี
ตลาดหลักอยู่ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศยุโรปและอเมริกา มีแนวโน้มความต้องการหนังวารานัสสูง ผล
จาการวิจัยนี้จะช่วยยกระดับการใช้ประโยชน์หนังวารานัสที่มีแหล่งผลิตจํานวนมากในประเทศไทนในอนาคต
สามารถทดแทนและลดการนําเข้าหนังสัตว์ชนิดอื่นเหล่านี้ที่มีแนวโน้มขาดแคลนมากขึ้นในอนาคต

รูปที่ 6 ลักษณะผิวหนังและลายของวารานัส








รูปที่ 7 หนังวารานัส (ก) สีปกติ (ข) ย้อมสีดํา (ค)ย้อมสีน้ําตาล และ(ง) ย้อมสีแดง





รูปที่ 8 การแปรรูปหนังส่วนท้องของวารานัส (ก) ด้านหน้า และ(ข) ด้านหลังของกระเป๋าถือของสุภาพสตรี

รูปที่ 9 การแปรรูปหนังของวารานัสส่วนหลังเป็นรองเท้าบูท





รูปที่ 10 การแปรรูปหนังวารานัสฟอกสีเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าเงินสําหรับ (ก) สุภาพสตรี และ (ข) สุภาพบุรุษ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังถูกจัดอยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อกระจาย
ความรู้ให้แก่ผู้สนใจรวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ที่ไม่ดีของคนไทยส่วนใหญ่มีต่อเหี้ยให้น้อยลง เพื่อให้คน
ไทยส่วนใหญ่เรียกชื่อเหี้ยโดยไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งอัปมงคล หรือคําด่าที่น่ารังเกียจ จึงตั้งชื่อโครงการเลี้ยงสัตว์ตัวนี้
ว่า “ตัววารานัส” ซึ่งต่อไปน่าจะเป็นชื่อใหม่ที่เรียกกันโดยแพร่หลายมากขึ้น และเมื่อวันหนึ่งมาถึง (วันแห่ง
ความฝั น ) ตั ว วารานั ส ก็ จ ะทํ า เงิ น ทํ า ทองให้ กั บ คนไทยได้ ส มกั บ การขนานนามแต่ เ ดิ ม แทนตั ว เหี้ ย ว่ า
ตัวเงินตัวทอง
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