บทที่ ๒๕

เรื่อง สวนงู เสาวภา

การเตรียมการอ่าน
ดูรูปแล้วตอบคำ�ถาม
- มีใครเคยไปสวนงูบ้าง
- รูปนี้เขากำ�ลังทำ�อะไรกัน คุณรู้จักอะไรในภาพบ้าง
- ทำ�ไมคุณกลัวงู หรือไม่กลัวงู
ให้นกั ศึกษาอ่านข้อความข้างล่างนี้ แล้วเดาว่าข้อมูลไหนอยูใ่ นเรือ่ งทีจ่ ะอ่านบ้าง
......... จุดประสงค์ของการตั้งสวนงู			

......... ประโยชน์ของงู

......... สถานที่ตั้งของสวนงู				

.......... เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

......... ความรู้สึกของคนต่องู			

.......... วัน เวลาที่ให้บริการ และค่าบริการ

.......... วิธีรีดพิษงูและการให้อาหารงู		

.......... การสาธิตการจับงู

การอ่าน
อ่านเรื่องต่อไปนี้
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หลังจากที่มีโอกาสนั่งดูละครโทรทัศน์เรื่องหนึ่ง ที่มีนักแสดงนำ�หญิงคนหนึ่งสวมบทบาทเป็น
เมดูซ่าเมืองไทย มีวิกงูที่มีลักษณะคล้ายงูสายม่านยั้วเยี้ยอยู่บนศีรษะ ทำ�ให้ฉันเกิดนึกอยากศึกษา
เรื่องราวเกี่ยวกับงูให้เข้าใจมากขึ้น เพราะสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้เป็นที่รู้กันดีว่าน้อยคนนักที่จะกล้าเข้า
ใกล้
ฉันก็คิดถึง “สวนงู”ที่ตั้งอยู่ภายใน สถานเสาวภา สภากาชาดไทย บริเวณถนนพระราม 4
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครเป็นแห่งแรก เมื่อเข้ามาถึงสถานเสาวภา ฉันจึงเดินเข้าไปใน
“ตึกสถานเสาวภา” แล้วเดินทะลุเข้าไปสู่สวนงู ซึ่งอยู่ข้างในตึกของสถานเสาวภาอีกที
สวนงูแห่งนี้เป็นสวนงูแห่งที่ 2 ของโลก และเป็นแห่งแรกของเอเซีย จัดสร้างขึ้นไว้เพื่อเลี้ยงงูพิษ
สำ�หรับผลิตเซรุ่มแก้พิษงู เพราะเซรุ่มที่สั่งจากต่างประเทศใช้ไม่ได้ผลกับพิษงูในประเทศไทย สร้างขึ้น
ในปี พ.ศ.2466 โดย ดร. เลโอโปล์ด โรแบรต์ ผู้อำ�นวยการคนแรกของสถานเสาวภา งูที่เลี้ยงอยู่ที่นี่มี
หลายชนิด เช่น งูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม งูกะปะ งูแมวเซา เป็นต้น
นพ. มนตรี เชี่ยวบำ�รุงเกียรติ หัวหน้าสวนงู อธิบายเรื่องราวของงูให้ฟังว่า ประเทศไทยมีงู
อาศัยอยู่ชุกชุมถึง 180 ชนิด ทั้งงูพิษและงูไม่มีพิษ ซึ่งงูเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ทางนิเวศวิทยาช่วยรักษา
สมดุลธรรมชาติ โดยกำ�จัดพวกสัตว์ฟันแทะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หนู” ที่เป็นภัยต่อมนุษย์ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ โดยการทำ�ลายพืชผลทางการเกษตรและทางสาธารณสุข
“คนส่วนใหญ่รู้จักงูในแง่ลบ เห็นเป็นต้องฆ่า โดยลืมไปว่าชีวิตทุกชนิดต้องการดำ�รงอยู่ ศัตรู
ธรรมชาติที่ร้ายแรงคือมนุษย์ หมอถึงต้องนำ�ความจริงมาพูดเวลาทำ�การแสดง ให้ผู้ชมที่เข้ามาชมงูใน
สวนงูเข้าใจงูมากขึ้นเพื่อช่วยลดช่องว่างระหว่างคนกับงู จะได้กลัวงูน้อยลง ให้รู้จักความเป็นจริงของ
ธรรมชาติ” คุณหมอกล่าว
นอกจากจะเดินชมงูแต่ละชนิดแล้ว ฉันยังมีโอกาสได้ชมการแสดงที่มีคุณหมอเป็นผู้บรรยาย
ด้วย การบรรยายก็มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสลับกันไป ซึ่งการแสดงนั้นเป็นการสาธิตการจับงู
โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี
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แต่แม้เป็นผู้คร่ำ�หวอดมานานก็ยังมีพลาดได้ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งโชว์มือขวาที่ปราศจากนิ้วชี้ให้ดู
เพราะเกิดอุบัติเหตุระหว่างการแสดงถูกงูพิษกัดต้องสูญเสียนิ้วชี้ไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ท่านนั้นก็ไม่ได้มีทีท่า
ว่าจะรังเกียจหรือหวาดกลัวงูแต่อย่างไร ยังคงแสดงโชว์คู่กับงูต่อไปเหมือนเดิม
ในการแสดงมีการนำ�งูแต่ละชนิดออกมาแสดง พร้อมกับบรรยายเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ชม
ไปในตัว ฉันเพิ่งจะมีโอกาสได้เห็นการรีดพิษงูชัดเจนก็ที่นี่แหละ งูเห่าที่มีพิษร้ายแรงถูกเจ้าหน้าที่หยิบ
มาจากกล่องขังงูขนาดใหญ่ ก่อนจะจับสองข้างแก้มของมันให้อ้าปาก แล้วกดลงบนแผ่นแก้วใส ให้ผู้
ชมมองเห็นพิษงูที่เป็นน้ำ�สีเหลืองไหลออกมาจากคมเขี้ยวของมัน

หลังจากการรีดพิษงูเจ้าหน้าที่

คงเป็นห่วงกลัวว่ามันจะเพลีย จึงทำ�การป้อนอาหารด้วยการใช้คีมที่มีด้ามจับยาวๆคีบเนื้อสดๆยัดใส่
ปากให้มันกินเป็นค่ารางวัลในการโชว์ ตบท้ายด้วยการนำ�งูหลามขนาดใหญ่ออกมาให้นักท่องเที่ยว
ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก
และเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับงูให้มากขึ้นขณะนี้ทางสวนงูกำ�ลังก่อสร้าง “ตึก 4 มะเส็ง”
ภายในบริเวณสวนงู สถานที่แห่งนี้ จะเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงงู ตลอดจนมีตู้งูที่จัดแสดงตามธรรมชาติ
ของงูต่างๆกว่า 30 ตู้อยู่ภายใน มีโครงกระดูกงู พร้อมทั้งสถานที่ แสดงการรีดพิษงู ห้องจัดแสดงงู
แสดงกายภาพของงู จัดแสดงนิทรรศการสาธิตการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธี
หลังจากการแสดงที่กินเวลาร่วมครึ่งชั่วโมงจบลง ฉันจึงลาคุณหมอและเจ้างูต่างๆในสวนงู
พร้อมกระซิบบอกพวกมันว่า “ตอนนี้รู้จัก เข้าใจ กลัวงูน้อยลงแล้ว”
“สวนงู” เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และในวันเสาร์เปิดบริการ
08.30-12.00 น. ค่าเข้าชมคนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 70 บาท หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ
ต้องทำ�หนังสือแจ้งล่วงหน้า โทร. 0-2252 0161-4
มาจาก ผู้จัดการออนไลน์ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ๑๗.๓๗ น. โดย หนุ่มลูกทุ่ง
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เปรียบเทียบ สิ่งที่บอก กับ สิ่งที่อ่าน ว่ามีอะไรที่ เหมือน หรือ แตกต่างกัน
เหมือนกัน

ต่างกัน

.....................................................................

...........................................................................

.....................................................................

...........................................................................

.....................................................................

...........................................................................

๑. เขียน “ถูก” หรือ “ผิด” หน้าประโยค
......... ๑.๑ ทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องเสียเงินเท่ากันในการเข้าชมสวนงู
......... ๑.๒ ตึก ๔ มะเส็งตั้งอยู่ภายในสถานเสาวภาที่ถนนพระราม ๔ กรุงเทพฯ
......... ๑.๓ เจ้าหน้าที่สาธิตการจับงูพิษ การรีดพิษงู และให้อาหารงู
......... ๑.๔ นายแพทย์มนตรีอธิบายธรรมชาติ โทษของงู และศัตรูของงูให้คนดูฟัง
......... ๑.๕ ผู้เขียนกลัวงู แต่เปลี่ยนความรู้สึกหลังจากไปสวนงูและดูละครโทรทัศน์
๒. หลังจากอ่านเรื่องนี้แล้ว คุณทราบอะไรเกี่ยวกับสวนงูในประเทศไทยบ้าง อธิบายอย่าง
ย่อๆ/สั้นๆ
๒.๑ การรีดพิษงู ..........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๒.๒ อันตรายจากงู ......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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๒.๓ ประโยชน์ของงู ....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๒.๔ สวนงู ..................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๒.๕ ตึกสี่มะเส็ง ..........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
การใช้ภาษาและคำ�ศัพท์
๓. หาคำ�ที่มีความหมายเหมือนกันจากคำ�ต่อไปนี้ แล้วเขียนใส่ในช่องข้างล่าง

ชนิด

หมู่คณะ

เสริมสร้าง

ศีรษะ

นิทรรศการ

ธรรมชาติ

ศึกษา

ชุกชุม

สมดุล

ทราบ

ชม
ปราศจาก

สาธิต

ปฐม

ดู เหมือนกับ ................		

แรก เหมือนกับ .........................

แสดง เหมือนกับ ........................

การจัดตัง้ สิง่ ต่างๆแสดง เหมือนกับ ...................

สูญเสีย เหมือนกับ ................................ มากมาย เหมือนกับ .........................
อย่าง เหมือนกับ ................................. เรียน เหมือนกับ ...........................
หัว เหมือนกับ ...............................

รู้ เหมือนกับ ...........................

เท่ากัน เหมือนกับ .............................

กลุ่ม เหมือนกับ ............................
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๔. เติมคำ�ในช่องว่างต่อไปนี้
ทำ�ให้...

เพราะ

หลังจาก
ก็ยัง

เวลา

เหมือนกับ

เพราะฉะนั้น
ถูก

เช่น...เป็นต้น

ทั้ง...และ...
ให้...

ก่อนนั้น

นอกจาก

๔.๑ เด็กๆหลายคนไม่กลัวงูอีกต่อไป ........................ที่พวกเขาไปสวนงูและรู้เรื่องราวของงูมากขึ้น
๔.๒ ถึงแม้คุณทอมจะไม่กลัวงูเหมือนเมื่อก่อน เขา...................ไม่กล้าเข้าไปดูงูใกล้ๆอยู่นั่นเอง
๔.๓ พัชราไปร้านหนังสือที่มีหนังสือเกี่ยวกับงูนานาชนิด ............. งูพิษเขตร้อน งูทะเล งูในเอเซีย
....................... แต่ก็ยังหาหนังสือที่เขาชอบไม่ได้
๔.๔ อัครพลไปสวนงูที่สถานเสาวภากับคุณพ่อ คุณแม่เขา ..................เขาชอบดู....................งูพิษ
.............งูไม่มีพิษมาก
๔.๕ .............................อัครพลจะได้รู้จักประโยชน์และโทษของงูชนิดต่างๆ แล้ว เขายังรู้วิธีปฐม
พยาบาลเบื้องต้น.....................คน.....................งูกัดอีกด้วย
๔.๖ การที่สถานเสาวภา...................โอกาสทุกคนรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้เข้าชม
สวนงู.......................พวกเรารู้จักธรรมชาติของงูมากขึ้น
กิจกรรมหลังการอ่าน
แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มเล็กราว ๓-๔ คน แล้วให้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสวนสัตว์ที่ทุกคน
เคยไปมาว่า ไปที่ไหน เมื่อไร ทำ�ไม และชอบสัตว์อะไรที่สุด และความรู้ที่เกี่ยวกับสัตว์นั้นๆ หรือ
แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มเล็กเขียนแผ่นพับ พร้อมรูปเกี่ยวกับสัตว์ที่คนเกลียดกลัวที่สุด
ธรรมชาติของสัตว์ ประโยชน์ และ โทษ ของมัน
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คำ�ศัพท์
เรื่อง สวนงู เสาวภา
กล้า					

-

to dare; to confront

สมดุล					

-

balance

แง่ลบ = แง่ร้าย			

-

to fling at

ฝึกฝน					

-

to practice

ผู้คร่ำ�หวอด 				

-

expert

พลาด 					

-

to miss, overlook

กด					

-

to press

เขี้ยว					

-

fang

เพาะเลี้ยง				

-

to raise

นิทรรศการ				

-

exhibition
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