ในคัมภีรไ บเบิลของคริสตศาสนา งูคอื สัตวบาปทีช่ ว่ั
ราย แตสําหรับชาวอียปิ ตโบราณ งูคอื เทพเจาแหงการปองกัน
ตัว ตํานานเลาวา พระนางคลีโอพัตราแหงอียปิ ตทรงโปรด
ปรานเครือ่ งประดับทีท่ ําเปนรูปงูมาก จิตรกรกรีกโบราณนิยม
วาดภาพงูสกู นั ตามผนังของศาสนสถาน เพราะชอบนิสัยการ
แยงชิงอํานาจเหมือนงู สวนคนจีนนิยมดื่มเลือดงู เพราะเชื่อ
วามันคือยาบํารุงกําลังทีว่ เิ ศษ และชอบกินดีงู เพราะเชื่อวา
เปนยารักษาโรคเหน็บชา โรคกระเพาะและโรคไต คนอินเดียนับถืองูเปนเทพเจาและไมฆางู เพราะงูชว ยฆา
หนูที่ลอบทําลายพืชพันธุธ ญ
ั ญาหารของชาวนา
นักชีววิทยาประมาณวา โลกนี้มีงูทั้งหมดประมาณ 2,500 ชนิด ในประเทศไทยเรามีงูประมาณ 170
ชนิด งูทเ่ี รารูจ กั กันดี ไดแก งูเหา งูแมวเซา งูจงอาง งูกะปะ งูทะเล งูสามเหลี่ยม และงูเขียวหางไหม
แตถงึ แมเราจะมีงูมากมายหลายชนิดก็ตาม เราก็พบวา 90% ของงูเหลานีม้ ไิ ดเปนงูพษิ จะมีเพียงไมกี่ชนิด
เทานัน้ ทีเ่ ปนภัยตอคน
งูพษิ ทัว่ ไปมักจะมีเขี้ยว ซึง่ จากเขีย้ วจะมีทอ ตอไปยังตอมพิษ เวลางูกัดเหยื่อกลามเนื้อในบริเวณรอบๆ
ตอมพิษจะบีบตัว ทําใหพษิ งูซง่ึ เปนของเหลวทีไ่ มมกี ลิน่ ไมมีรส แตมีสีเหลืองเรื่อๆ ไหลจากตอมพิษไปสูแผล
คนทีถ่ กู งูพิษกัด หากไดรบั การรักษาไมทนั เวลาจะตาย งูพันธุ mumba mumba ทีพ่ บในแอฟริกา มีพษิ รุน
แรงมาก คนที่ถูกงูชนิดนี้กัดจะเสียชีวิตภายในเวลา 1 นาที สวนงูอื่นๆ เวลากัดคน คนทีถ่ กู งูพษิ กัดจะมีอาการ
หมดแรงหรือตกเลือด หรือไมก็ชัก พูดไมชัด กลืนนําลายไม
้
ได รูสึกแนนหนาอก หายใจไมออก ดวงตาจะ
พราและเมื่อกลามเนื้อ กระบังลมยืดหดไมได หัวใจเขาก็วาย แตถา คนทีถ่ กู งูกดั เดินทางถึงโรงพยาบาลทัน
เวลา แพทยจะผาตัดเอาชิ้นเนื้อสวนที่เปนแผลออก จากนั้นแพทยจะฉีด cortisone และยาปฏิชวี นะรอบๆ
แผลเพือ่ ลดอาการบวม แพทยใชวธิ ผี า ตัดก็ตอ เมือ่ แพทยแนใจวาพิษงูไมไดกระจายไปทัว่ รางแลว และเมื่อ
แผลผาตัดหาย คนไขกจ็ ะมีแผลเปนติดตัวไปตลอดชีวติ
สถิตกิ ารรักษาคนไขทถ่ี กู งูกดั แสดงใหเห็นวา 25% ของงูทก่ี ดั เปนงูทไ่ี มมพี ษิ ดังนั้นสําหรับผูที่ "โชคดี"
เหลานี้ แผลงูกดั จะหายเองตามธรรมชาติ
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งูเปนสัตวเลื้อยคลานที่มีลําตัวเปนหลอดกลม ยาว ตัวงูไมมีแขน หรือขาใดๆ ลําตัวงูมีเกล็ดปกคลุม
โดยตลอด งูไมมีหนังตาที่สามารถกะพริบปดเปดไดเหมือนตาคน ดังนั้นเราจึงดูเสมือนวางูไมเคยนอน แตท่ี
จริงแลวงูก็นอนเชนเดียวกับสัตวอื่นๆ โดยเวลานอนชองตาดํา (pupil) ของมันจะหดตัว และกลามเนื้อที่ควบ
คุมตาจะหยอน ตาของงูทน่ี อนจึงดูเสมือนควํ่า
งูอยูใ นโลกทีเ่ งียบ เพราะไมมีหูสาหรั
ํ บฟงดนตรีทบ่ี รรเลงโดยหมองูใดๆ ลําตัวสวนทองของมันรับคลืน่
การสัน่ สะเทือนจากพื้นดิน ลิ้นของงูมีลักษณะสองแฉก ทําหนาที่เหมือนมือที่ไวตอการสัมผัส และทําหนาที่
ของจมูกที่ไวตอการดมและหาคู นักชีววิทยาพบวางูใชคณ
ุ สมบัตคิ วามเปนสองแฉกของลิน้ ในการแสวงหา
แหลงกลิน่ ในทํานองเดียวกับทีค่ นใชหสู องหูในการคนหาแหลงเสียง โดยงูจะสบัดลิ้นไปมาเพื่อใหโมเลกุลของ
สารเคมีจากแหลงกลิ่นเกาะติดที่ลิ้น ดังนัน้ เวลางูดงึ ลิน้ ของมันจะแตะกับอวัยวะรับความรูส กึ ทีอ่ ยูภ ายในปาก
ซึง่ จะทําหนาที่วิเคราะหกลิ่นตอไป
ความสามารถหนึ่ ง ที่ นั บ ว า อั ศ จรรย ม ากสํ าหรับงูคือการกลืนเหยื่อที่มีขนาดใหญไดเชนงูเหลือม
สามารถกลืนคน กวาง สุนัข หรือแมวไดทง้ั ตัว การทีง่ ทู ําไดเชนนี้เพราะกลามเนื้อที่ปากงูสามารถยืดขยาย
ตัวไดหลายเทาตัวจึงทําใหปากงูเวลากลืนเหยื่อขยายขนาดไดมากกวาปกติและเมื่อฟนของงูมีลักษณะโคงเขา
ใน ดังนัน้ เวลางูกดั เหยือ่ การที่เหยื่อจะดิ้นใหหลุดจากคมฟนโดยรางกายไมไดรับบาดแผลเลย จึงเปนเรือ่ งที่
เปนไปไมได
นักชีววิทยาไดพบวาในบางครัง้ งูกลืนสัตวทม่ี นี าหนั
้ํ กตัวมากกวามันถึง 50% เปรียบเสมือนคนที่หนัก
60 กิโลกรัม กินอาหารที่หนัก 90 กิโลกรัม ใน 2 วัน ในการเปบพิสดารเชนนี้ระบบยอยอาหารในกระเพาะ
ตองทํางานหนักมาก นักชีววิทยาพบวา 32% ของพลังงานทีม่ ใี นตัวงูจะถูกใชไปในการยอยอาหารมือ้ มโหฬาร
นี้
งูสว นใหญสบื พันธุโ ดยการออกไข มีเพียง 25% เทานั้นที่ออกลูกเปนตัว ในครัง้ หนึง่ ๆ งูอาจจะออก
ไขมากถึง 70 ฟอง ตามธรรมดาไขที่ออกมาแลวจะมีขนาดใหญขึ้นตามกาลเวลา โดยอาจจะขยายใหญขน้ึ ถึง
1 ใน 3 ของขนาดเดิม งูมกั จะออกไขในตอนตนฤดูรอ นและไขจะฟกเปนตัวในราวเดือนสิงหาคม หรือกันยายน
ลูกงูจะโตวันโตคืน ภายในหนึง่ ปความยาวของลําตัว จะเพิ่มเปนสองเทา พอมีอายุไดสองป ตัวจะยาวเพิม่
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จากเดิมเปน 3 เทา จากนัน้ อัตราการเจริญเติบโตจะลดการเจริญเติบโตทีร่ วดเร็วเชนนีท้ าให
ํ งตู อ งลอกคราบ
อายุขยั ของงูอาจจะนานขึน้ ถึง 25 ป

คําถามหนึง่ ทีน่ า สนใจคือ เหตุใดงูจงึ ไมมแี ขนหรือขาเหมือนสัตวอน่ื ๆ นักชีววิทยาตามปกติเรียกสัตว
บกทีม่ ีกระดูกสันหลังวา tetrapods ซึง่ แปลวาสี่เทา สัตวเหลานี้ไดแก คน จระเข ตลอดจนถึงนก ในกรณี
ของนกนัน้ เทาสองเทาไดเปลี่ยนไปเปนปกสองปก แตในกรณีของงูซึ่งเปนสัตวบกที่มีกระดูกสันหลังกลับไมมี
มือหรือเทาใหเห็นเลย
ในวารสาร Discovery ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 M. Lee แหงมหาวิทยาลัย Sydney ในออส
เตรเลียไดชใ้ี หเห็นวาความสับสนนีไ้ ดรบั การสะสางเมือ่ เขาไดพจิ ารณาซากสัตวดกึ ดําบรรพอายุ 100 ลานป ที่
ถูกขุดพบในเหมืองแหงหนึง่ ในอิสราเอล ซากสัตวนเ้ี ปนซากของ Pachyrachis problematicus ทีม่ ลี ักษณะ
เหมือนงูมาก คือมีลําตัวยาวทีส่ ามารถโคงงอได กระดูกสันหลังของมันมีปลองถึง 140 ปลอง ปากของมันยืด
ขยายได และที่สําคัญคือมีขาหลังสองขา ซึง่ ขานีม้ คี วามยาวเพียง 1 นิ้ว ในภาพรวม โครงกระดูกนีค้ อื ซาก
ของกิง้ กาทะเลที่ไดสูญพันธุไปเมื่อ 110 ลานปกอนโนน และเรารูจักกันในนามวา mossasaur ตัว
mossasaur มีขา 4 ขา เดินหาอาหารกินบนบก แตตอ มาไดววิ ฒ
ั นาการลงไปหากินในนํา้ เมื่อไมมีดินให
เดินอีกตอไป ขาทัง้ 4 จึงไดหดหายไป หลังจากทีไ่ ดปรับตัวจนวายนํ้าไดเกง งูดกึ ดําบรรพกพ็ บวาตัวของมัน
เหมาะทีจ่ ะมีชวี ติ อยูบ นบกไดเหมือนกัน งูบางตัวจึงอพยพขึน้ บกมาอาศัยอยูใ นรูหรืออยูบ นตนไม สวนงูที่เหลือ
ก็ยงั คงอยูในทะเลดํารงชีวติ เปนงูทะเลตอไป โดยไมมีซากใหเห็นอีกเลย
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