เขากวาง
Deer Antlers
โดย....นายสวัสดิ์ วงศถิรวัฒน
เขากวาง (Atlers) เปนอวัยวะที่เจริญมาจากสวนของเนื้อเยือ่ บุผิวชัน้ นอก (epidermis) โดย
งอกและติดบนกะโหลกศีรษะตอนหนา แตไมไดเปนสวนของกะโหลกศีรษะเปนลักษณะที่พบเฉพาะ
ในสัตวจาํ พวกกวางในวงศ Cervidae เทานัน้ เขากวางเปนลักษณะทีแ่ สดงเพศของกวาง โดยทัว่ ไปแลว
สัตวจําพวกนี้ สวนใหญจะมีเขาเฉพาะตัวผูเทานั้น สวนตัวเมียจะไมมีเขา มีกวางเพียง 2 ชนิดเทานั้น
ที่มีเขาเหมือนกันทั้งตัวผูแ ละตัวเมีย คือ กวางเรนเดียร (Reindeer) และ กวางคาริบู (Caribou)
สวนกลางอีก 2 ชนิด คือ กวางชะมด (Musk Deer) ในสกุล Moschus และกวางน้าํ พันธุจีน (Chinese
Water Deer) ในสกุล Hydropotes เปนกวางที่ไมมีเขาทั้ง 2 เพศ
สําหรับสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่มีเขาบนศีรษะเชนเดียวกับกวาง ซึ่งจัดอยูในอันดับพิเศษ
(Infraorder) Pecora แบงออกไดเปน 4 จําพวก แตละจําพวกมีลักษณะของเขาจําเพาะและมีชื่อเรียก
แตกตางกันไปดังนี้คือ
1. สัตวจําพวกกวาง (Deer) จัดอยูในวงศ Cervidae
กวาง เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมจําพวกแรกที่มีเขาอยูบนหัว ตัวเขาแข็งแกรงใชเปน
อาวุธปองกันตัวได เขาของกวางซึ่งเรียกวา “antlers” มีลักษณะเฉพาะคือ ตัวเขาเปนเขาตันไมมี
ปลอกหุมเขา ตัวของลําเขามีการแตกกิ่งกานออกไปได มีการผลัดเขา คือ การที่เขาเกาจะผลัดหลุด
ไปเมื่อเขาแกเต็มที่ และเขาใหมจะงอกขึน้ แทนที่เปนประจําทุกป เขาจะเจริญใหญยาว และมีการ
แตกกิ่งกานออกไปตามขนาดและอายุของกวาง เขานีจ้ ะมีเฉพาะในกวางตัวผู และลักษณะของเขาจะ
เปนเชนใดขึ้นกับชนิดของกวางนั้น ๆ ตัวของลําเขาเมื่อแกเต็มที่เซลของเนื้อเยื้อและเสนเลือดที่มา
หลอเลี้ยงจะตายหมด คงเหลือแตลําเขาแข็งซึ่งประกอบไปดวยหินปูนเปนสวนใหญ
สัตวจําพวกกวางที่มีในประเทศไทย มี 5 ชนิด คือ กวางปา (Sambar Deer) สมัน
(Schomburgk’s Deer) ละองหรือละมั่ง (Eld’s Deer) เนื้อทราย (Hog Deer) และเกง (Barking Deer)
สําหรับสมันในปจจุบันสูญพันธุไปแลว
2. สัตวจําพวกยีราฟ (Giraffes) จัดอยูใ นวงศ Giraffidae
เขาของยีราฟ มีลักษณะเปนแทงกระดูกแข็งทูสั้น มีหนังหุม ยีราฟจะมีเขาเปนแทง
สั้น ๆ ตั้งแตแรกเกิด ตัวเขาแรกเกิดจะเปนแทงกระดูกออน (cartilaginous knobs) แลวจะคอย
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เปลี่ยนเปนแทงกระดูกแข็งอยางรวดเร็ว เขาจะคอยงอกยึดติดกับสวนของกะโหลกศีรษะอยางถาวร
เขาของยีราฟเปนของกลวง ไมมีการผลัดเขา เขาจะมีเพียงชุดเดียวตลอดชีวิต
สัตวจําพวกยีราฟ มีถิ่นกําเนิดในแถบทวีปอาฟริกา มีเพียง 2 ชนิด คือ ยีราฟ
(giraffes) และโอกาป (okapi) สัตวจําพวกนี้ไมมีในประเทศไทย
3. พรองฮอรน (Pronghorns) จัดอยูในวงศ Antilocapridae
พรองฮอรน มีเขาเหมือนกันทั้งตัวผูและตัวเมีย ลักษณะของเขามีแกนเขาเปนแทง
กระดูกแข็งยึดติดกับกะโหลกศีรษะอยางถาวร โดยมีปลอกเขาแข็งหุมอยูภายนอก ตัวปลอกหุมเขานี้
จะมีการผลัดหลุดเปนประจําทุกป โดยปลอกเขาใหมจะงอกขึ้นแทนที่และดันปลอกเขาเกาใหหลุด
ออกไป ปลายของลําเขามีการแตกออกเปนกิ่งเขา 2 กิ่ง แตละกิ่งยาวไมเทากัน
พรองฮอรน มีเพียงสกุลเดียวคือ Antilocapra มีถิ่นกําเนดในแถบทวีปอเมริกาเหนือ
ไมมีในประเทศไทย
4. สัตวจําพวกวัว-ควาย (Horned ungulates) จัดอยูในวงศ Bovidae
เขาของสัตวจําพวกวัว-ควาย เรียกวา “horn” ซึ่งถือวาเปนเขาที่แทจริง (true horn)
ลักษณะของเขา มีแกนในของเขาเปนแทงกระดูกแข็งภายในกลวง ภายนอกมีเปลือกหุมเปนปลอก
เขาอีกชั้นหนึ่ง ปลอกหุมเขานี้อาจถอดหรือหลุดออกจากแกนเขาได เขาชนิดนี้เปนเขาถาวร ไมมีการ
ผลัดเขา ลําเขาไมมีการแตกกิง่ เขาอยางเขากวาง เขามีเหมือนกันทั้ง 2 เพศ
สัตวจําพวกนีท้ ี่เปนสัตวปาที่มีในประเทศไทย ไดแก วัวแดง กระทิง กูปรี ควายปา
เลียงผา และกวางผา
ลักษณะของเขากวาง
เขากวาง เปนอวัยวะที่มกี ารเจริญเปลี่ยนแปลงมาจากสวนของเนื้อเยื่อชั้นนอก งอกติด
กับกะโหลกศีรษะชิ้นหนา (frontal bone) เขากวางนี้ปกติจะมีการเจริญและผลัดหรือหลุดเปนประจํา
ทุกป เขาใหมจะงอกขึ้นแทนที่ภายในเวลาประมาณ 1 เดือน หลังจากที่เขาเกาหลุดไปแลว ยกเวน
กวางปา ซึ่งการผลัดเขาจะไมคอยมีแบบแผนแนนอนอยางกวางชนิดอืน่
สําหรับสวนตาง ๆ ของเขากวาง โดยทั่วไปประกอบดวย (ภาพที่ 1) ฐานเขา (pedicel)
เปนสวนที่ตดิ กับกระดูกหนาผาก สวนนี้มกั จะมีหนังและขนปกคลุมอยูดวย ถัดเหนือขึ้นมาจากฐาน
เขาเปนสวนที่เรียกวา วงแหวน (burr) เปนสวนตอระหวางหัวกับลําเขา และเปนบริเวณที่เขาจะหลุด
ออกไปในฤดูผลัดเขา ตอจากนั้น จะเปนสวนของลําเขาที่แทจริงเรียกวา “ลําเขา (beam)” ลักษณะ
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ของลําเขานี้อาจจะยื่นขนานไปทางเดียวกับฐานเขา หรือทําเปนมุมกับฐานเขาก็ไดขึ้นกับชนิดของ
กวาง ปลายของลําเขาจะมีการแตกกิ่งกานออกไปหรือไมก็ได ลักษณะของเขาและจํานวนของกิ่งเขา
เปนลักษณะเฉพาะของกวางแตละชนิด กิง่ ของเขากวางแตละกิ่ง (tine) นี้ กิ่งเขาอันแรกหรือลําเขา
ดานหนาเรียกวา “กิ่งรับหมา (brow tine)” ลักษณะเปนกิง่ เขาที่งอกยื่นออกไปทางดานหนาของกวาง
สําหรับกิ่งเขาอันถัดขึ้นไปมักเรียกวา เขากิง่ ที่ 2 เขากิ่งที่ 3 หรือเขากิ่งที่ 4 เปนตน เรียกตามลําดับ
จากลางขึ้นบน หรือจากโคนสูปลายของเขา ชื่อของกิ่งเขานี้อาจเรียกทับตามศัพทภาษาอังกฤษวา
bez tine, trez tine หรือ fourth tine ตามลําดับก็ได
เขากวางที่งอกใหมจะมีหนังหุมเขาบาง ๆ (velvet) หุมลําเขาทั้งหมด หนังหุมเขาจะมี
เสนเลือดมาหลอเลี้ยงเปนจํานวนมาก ทําใหมีความออนนุมลักษณะคลายกํามะหยี่ หนังหุมเขานีจ้ ะ
ยังคงมีอยูตอไประยะหนึ่ง จนเมื่อเขาแกเต็มที่กอนถึงฤดูผสมพันธุ หนังหุมเขาจะแหงเหี่ยวและหลุด
ลอกไปหมดเหลือแตลําเขาแข็งแกรงลวน ๆ บริเวณผิวของลําเขาจะมีลักษณะเปนเม็ดขรุขระเต็มไป
หมด ซึ่งชาวบานนิยมเรียกวา “เม็ดมะระ”
รูปรางลักษณะและจํานวนกิง่ ของเขากวาง เปนลักษณะจําเพาะของกวางแตละชนิด
ตัวอยางเชน เขาของกวางปา (sambar deer) ที่โตเต็มที่แลว จะมีลักษณะเฉพาะคือ ลําเขาแตละขางจะ
มีกิ่งเขา 3 กิ่ง กิ่งเขากิ่งแรกหรือกิ่งรับเหมาจะชี้ไปขางหนาทํามุมปานกับใบหนา ตัวลําเขาชี้ไป
ดานหลัง รอยตอระหวางกิ่งรับหมากับลําเขาจะมีลักษณะเปนรูปตัว “u” มองดานขางเปนรูปตัว “y”
ปลายของลําเขาจะแตกออกเปน 2 กิ่ง โดยกิ่งหนาจะยาวกวากิ่งหลัง สวนเขาของเกง (barking deer)
มีลักษณะเปนเขาสั้น ๆ มีกิ่งรับเหมาแตกออกไปขางหนาเปนกิ่งสั้น ๆ กิ่งเดียว สวนตัวลําเขาไมมี
การแตกกิ่งเขาอีกอยางเขาของกวางปาเปนตน
โครงสรางภายในของเขากวาง
โครงสรางภายในของเขากวางออน ทําการศึกษาจากชิน้ สวนตอนปลายของเขาออน
นํามาตัดตามยาวผานกึ่งกลางของลําเขา แลวนํามายอมสีดวย Silver nitrate แลวสองดูดวยกลอง
ขยาย (ภาพที่ 2) จะพบวาบริเวณปลายสุดของลําเขาจะเปนบริเวณของเนื้อเยื่อเจริญที่กําลังมีการ
ขยายยาวออกไปของเขา เรียกกวา proliferation zone ถัดจากบริเวณปลายยอดของเขาลงมา
ฝายพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปา
สวนอนุรักษสัตวปา กรมปาไม

