
 
 
เมืองหลวงของโลกของคนแฝด 

วรากรณ สามโกเศศ   
วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2552 

"ถาเปนคนแรกไมได เกงสุดไมได ก็ตองมีชองท่ีตางไป
จากคนอ่ืน" (If you can not be the first or the best, 
you have to be different.) คตินี้ตรงกับท่ีบริเวณหนึ่งใน

บราซิลกําลังใชสถานการณพิเศษท่ีเกิดข้ึนทําใหโลกรูจัก 

นั่นก็คือการเปน "เมืองหลวงของโลกของคนแฝด" (Twins 

Capital of the World) ทามกลางความสงสัยและความ

ลึกลับท่ีเก่ียวพันกับอดีตของนาซี  

 
Candido Godoi เปนบริเวณอยูบนเขาในบราซิล ประเทศ

ท่ีรํ่ารวยทรัพยากรท่ีสุด แหงหนึ่งของโลกดวยประชากร

เกือบ 200 ลานคน และพื้นท่ี 8.50 ลานตารางกิโลเมตร 

(17 เทาของไทย) 

 

International Herald Tribune รายงานเร่ืองแปลกนี้วา 
บริเวณ Candido Godoi เปนท่ีอยูอาศัยและเกษตรกรรม

ของคนเยอรมันท่ีมาต้ังรกรากอยูต้ังแตสงครามโลกคร้ังท่ี 

1 หรือเกือบ 100 ปมาแลว โดยอพยพมารวมกัน 8 

ครอบครัว 

 

ในพื้นท่ีประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรท่ี 80 ครอบครัว
ปจจุบันอาศัยอยู มีคนท่ีเปนแฝดอยูถึง 38 คู พื้นท่ีท่ีมีช่ือ

วา Sao Pedro ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของบริเวณนี้มีสถิติของ

การเปนแฝดสูงมาก การศึกษาของนักพันธุกรรมศาสตร

พบวาระหวางป 1990-1994 รอยละ 10 ของเด็กท่ีเกิด

ใน Sao Pedro เปนแฝด ซ่ึงตางจากตัวเลขเพียงรอยละ 

1.8 ท่ีเปนแฝดในรัฐ Rio Grande do Sul ซ่ึงบริเวณนี้
ต้ังอยู 

 

ความเปนเยอรมันของชุมชน Candido Godoa นี้สูงมาก 

มากกวารอยละ 80 ของ 6,700 คน ท่ีอยูอาศัยเปนคน

เช้ือสายเยอรมัน ปจจุบันผานไปเกือบ 100 ปแลวก็ยังพูด

เยอรมันกันอยู 
 

เม่ือมีตัวเลขแฝดประหลาดเชนนี้ใน Candido Godoa 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง Sao Pedro ท่ีมีคนอยูอาศัยประมาณ 

300 คนเกิดข้ึน จึงเปนจุดสนใจของนักวิจัยดานพันธุกรรม

และประวัติศาสตร มีผูเขามาเก็บขอมูลและเอาไปเขียนเปน 

 

 

 

 

หนังสือหลายเลม โดยมีทฤษฎีอธิบายความเปนแฝดตางกัน

ออกไป บางก็วามีสาเหตุจากพันธุกรรม บางก็วาเพราะมี

น้ําพุพิเศษด่ืม และบางก็วาเพราะเกิดจากการผลงานของ 
Josef Mengele (ผูมีฉายาวา Angel of Death หรือ

นางฟามรณะ) หมอนาซีผูเอานักโทษและเด็กจากคาย

กักกันมาเปนหนูตะเภาทดลองวิทยาศาสตรแปลกๆ โดยใช

ฝาแฝดหลายรอยคูระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดย

วัตถุประสงคใหญเพื่อเพาะหาเช้ือสายอารยันบริสุทธ์ิตาม

ความฝนของฮิตเลอร 
 

Jorge Camarasa ส่ือชาวอารเจนตินาไดเขามาหาขอมูล

ในบริเวณนี้ และพบวา Josef Mengele ผูหลบหนีหลังนา

ซีพายแพไดมาซอนตัวอยูบราซิล (พวกนาซีเตรียมการไว

นานแลวท่ีจะหลบหนีมาอยูท่ีอารเจนตินา บราซิล และอีก

บางประเทศในอเมริกาใต) และไดเขาออกบริเวณนี้จริงเปน
เวลายาวนาน โดยปลอมตัวเปนหมอมารักษาคนไขโดยมี

วัตถุประสงคแฝงคือทําการทดลองเร่ืองเด็กแฝดเพื่อใหได

เด็กสายพันธุเยอรมันแทใหได ขอนาสังเกตก็คือเด็กหลาย

คนท่ีเกิดมีผมสีบลอนด ตาสีฟาออนแบบคนเยอรมัน 

 

Anencir Flores do Silva หมอประจําบริเวณนี้และอดีต
นายกเทศมนตรีของเมือง พยายามตอบขอสงสัยของการมี

แฝดมากผิดปกติโดยการสัมภาษณสมาชิกชุมชนนี้กวา 

100 คน และม่ันใจวาคนเหลานี้ปดบังขอมูลบางอยาง

เก่ียวกับ Mengele ซ่ึงเคยเขามายุงเก่ียวกับชุมชนนี้อยาง

ลับๆ เขาบอกวาชุมชนนี้เปนพวกมีใจใหกลุมนาซี (หนังสือ

ของเขาตีพิมพในป 2007) 
 

อาจมีผูสงสัยวา Josef Mengele สําคัญอะไรนักหนาจนมี

คนพูดถึงเขาบอยๆ สําหรับคนท่ีสนใจประวัติศาสตร

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยเฉพาะเร่ืองนาซี จะไมมีวันลืมช่ือ

บุคคลผูนี้ซ่ึงหลุดรอดจากความยุติธรรมไปไดเปนอันขาด 

 
ฉายา "นางฟามรณะ" มาจากการท่ีเขาใสเส้ือขาวปลิวไสว

เหมือนนางฟายืนอยูหนาตูรถไฟท่ีคายกักกัน Auschwitz-

Birkenau ตัดสินวาคนท่ีเดินลงมาใครจะไปเขาหองกาซฆา

ใหตาย หรือกักเก็บไวเปนแรงงาน หรือเอามาทดลอง

ทางการแพทย (คร้ังหนึ่งเขาเอาช็อคขีดเสนสูงจากพื้น 



150 เซนติเมตร ถาเด็กคนใดสูงกวาเสนก็สงไปฆา)  

 

Mengele สนใจแฝดเปนพิเศษเพราะทําใหสามารถ

เปรียบเทียบผลจากการวิจัยไดชัดข้ึน เขาใชแฝด 300 คู

ทดลองยาใหม ฉีดสารเคมีเขาตาเพื่อเปล่ียนสีตา ทําหมัน 
ตัดขา ผสมเทียม ช็อรตไฟฟา ฯลฯ สุดทายตายหมดเหลือ

เพียง 26 คู และคนหนึ่งท่ีรอดมาไดเขียนหนังสือบันทึก

เร่ืองราวความโหดรายตางๆ ไว (ใครอยากรูวาเขาช่ัวราย

มากกวานี้อยางไรลองคนดูช่ือ Lucette Malaton 

Lagnado) 

 
ทดลองกับเด็กแฝดไมพอ เขาทดลองกับนักโทษอีกหลายคน

ในคาย ไมวาการผสมเทียม ทดลองการติดเช้ือโรค การใช

ยาสลบ การผาตัดแบบสด ฯลฯ สรุปวาเปนหมอท่ีโหดราย

ทารุณและผิดปกติเอามากๆ เม่ือพายแพสงคราม 

Mengele หลุดรอดไปไดโดยปลอมตัว ไปอยูใน

อารเจนตินาพักหนึ่ง และยายไปอยูปารากวัย และเดินทาง
ลับๆ ไปท่ัวอเมริกาใต 

 

เขาเปนเปาท่ีกลุมยิวลางแคนตองการมากท่ีสุด แตก็จับเขา

ไมไดจนตายไปในท่ีสุดเม่ืออายุ 68 ป ใน ค.ศ.1979 ใน

บราซิล หลายคนเช่ือวาเขาไดท้ิงผลงานไวท่ี Candido 

Godoi ในเร่ืองการเปนแฝด แตก็ยังเปนเร่ืองท่ีถกเถียงกัน
อยางไมมีขอยุติ 

 

คําถามก็คือเขาไดทําอะไรไวจึงทําใหมีคูแฝดมากผิดปกติ 

(เพิ่มจํานวนสมาชิกอารยันไดเร็วมากข้ึน?) หรือเพียงแตมา

สังเกตปรากฏการณแฝดมากเปนพิเศษ หรือมันไมมีอะไร

เก่ียวของเลยกับ Mengele เปนเพียงการโฆษณาขาย
หนังสือ หรืออาหารหรือน้ําของชุมชน หรือปรากฏการณ

ท้ังหมดนี้คือเร่ืองของพันธุกรรมของคนกลุมหนึ่งท่ีตัดขาด

จากโลกภายนอกและแตงงานกันเองในกลุม  

 

ผูศึกษาพบวาแฝดสวนใหญเปนประเภท Fraternal (หรือ 

Sibling Twins) กลาวคือเกิดจากไข 2 ใบ และสเปรม 2 
ตัว (หนาตาจึงเหมือนกันแบบพี่นองทองเดียวกันตามปกติ) 

ซ่ึงเปนผลพวงจากประวัติของครอบครัว ชาติพันธุ และ

อายุของแม มากกวาปจจัยพันธุกรรมอยางเดียว ซ่ึงถาเปน 

identical twins แลว (เกิดจากไขใบเดียวกันและสเปรมตัว

เดียวกัน หนาตาจึงเหมือนกัน) ปจจัยพันธุกรรมมีบทบาท

มากท่ีสุด 
 

ถึงปจจุบันก็ยังไมมีใครสามารถไขปญหาไดชัดแจงเชิง

วิชาการวาเหตุใดคนกลุมนี้จึงมีแฝดมากเปนพิเศษ แตคน

ท่ีนี่ก็ไมวาอะไร เพราะยิ่งลึกลับนาสงสัยเพียงใดก็ยิ่งเปนจุด

สนใจของโลกเพียงนั้น กิจกรรมทองเท่ียวก็จะเปนผลพวงท่ี

เกิดตามมา (คลายไปดูกะเหร่ียงคอยาวกระมัง) ในปจจุบัน

เหลาเด็กแฝดท่ีนี่ก็ยืนใหนักทองเท่ียวถายรูปกันจนเม่ือยจะ

แยอยูแลว 

 
ลาสุดมีการเปดตัวรูปปนใหญท่ีมีผูหญิงอุมเด็ก 2 คน ยก

ปายวาเปน "Garden City and Land of Twins" และ

โฆษณาวาน้ําท่ีนี่แหละเปนส่ิงวิเศษท่ีทําใหคนมีลูกแฝด 

 

"ชองแตกตาง" จากคนอ่ืนของ Candido Godoi ในเร่ือง

น้ําวิเศษท่ีทําใหมีลูก บวกเสนหแหงความลึกลับท่ีเก่ียวพัน
กับอดีตของนาซี ทําใหกลายเปนแหลงทองเท่ียวท่ีนา

เลียนแบบอีกมิติหนึ่ง 


