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อะไรคือ งู ดูที่ไหน... วงจรชีวิตของงู
งู เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง ตามหลัก

ชีววิทยาจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 
เคลื่อนไหวร่างกายโดยการเลื้อย 

มาดูลักษณะภายนอกของงดูีกว่า...

ตา งไูม่มเีปลือกตาชนดิท่ี 
กระพริบได้เช่นคน ที่ปิด 
ลูกตามีเพียงเกล็ดใส 
ครอบอยู่

ล�าตัว งูมีล�าตัวคล้ายหลอดกลมยาว ไม่มีแขน 
ไม่มีขา ส่วนมากหัวจะใหญ่ คอเลก็ หางเรยีวเลก็ลง 

เกลด็ เกล็ดทีป่กคลุมผิวหนังของงมูไีว้เพือ่ 
ปกคลุมร่างกายและเพือ่ป้องกนัอนัตราย 
จากภายนอก เกลด็ของงเูป็นลกัษณะหนึง่ 
ที่ช่วยในการจ�าแนกกลุ่มของงู

ลิน้ งมีูปลายลิน้สองแฉก ส�าหรบัแสวงหาทศิทางของกลิน่ 
และสัมผัสอุณหภูมิ งูรับรู้กลิ่นต่างๆ ได้จากอนุภาคของ
สิง่ต่างๆ ทีม่าสัมผัสกบัล้ิน ซึง่ล้ินกจ็ะส่งอนุภาคเหล่านัน้
ไปที่ต่อมรับกลิ่นที่อยู่ในปากอีกที

มาดูวงจรชีวิตของเรา พวกงู กันดีกว่า
1 ผสมพันธุ์
เมื่องูต้องการ 
ผสมพนัธุ ์มนัจะ 
เกี้ยวพาราสี 
ต่อเพศตรงข้าม 
เพ่ือให้เพศตรง
ข้ามยอมรับและผสมพันธุ์ ซึ่งเป็นลักษณะ
เฉพาะเจาะจงของงูแต่ละชนิด

2 ออกไข่
งูส ่วนใหญ่ออกลูก
เป็นไข่ ซึ่งมีเปลือก
เหนียวหุ้ม และวางไข่
อยู่ในสภาพแวดล้อม
โดยไม่ต้องดูแล จน
กระทั่ งฟ ักออกมา
เป็นตัว

3 ฟักตัว
เมื่ อถึ งก� าหนดเวลางู จะ
ฟักตัวออกจากไข่

4 ลูกงู

5 งูโตเต็มวัย

ภาพจาก : http://www.freeimages.com/photo/snake-1339607

ภาพจาก : http://www.freeimages
.com/photo/the-menac-

ing-snake-1569213

ภาพจาก : http://www.
freeimages.com/photo/black-
rat-snake-rat-snake-snake-

reptile-juvnile-
snake-1356968

ภาพจาก : http://www.freeimages
.com/photo/snake-skin-1182798

ภาพจาก :http://www.alegriphotos.
com/Boa_snake_skin-
photo-4e977fa8a31e21

f3fe8af7d9b47c38d6.html

ภาพจาก : http://www.chesa-
peakebay.net/fieldguide/critter/

rough_green_snake

ภาพจาก : http://www.freeimages.com/
photo/snake-5-1058516

ภาพจาก : http://www.freeimages.com/photo
/green-snake-1408255

ภาพจาก : http://
www.freeimages.com

/photo/hatching-
snake-1367328

ภาพจาก : http://i286.
photobucket.com/albums/ll86/

aSnakeLovinBabe/Snakes/
Garters/P1080518.jpg

ภาพจาก : http://www.
freeimages.com

/photo/
green-snake-

1375573

ภาพจาก : http://www.centralcoast-
australia.com.au/_images/
documents/incubation.pdf
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การลอกคราบของงู

งลูอกคราบท�าไม?
การเจริญเติบโตของงูเก่ียวข้องกับการ
ลอกคราบ ซึ่งเป็นการหลุดลอกของผิวหนังชั้น
นอกสุด งูจะลอกคราบเม่ือมันเริ่มโตขึ้นและจะลอกคราบบ่อยครั้ง
เม่ืออายุยังไม่มาก ในระยะลอกคราบผิวหนังชั้นนอกสุดจะมีลักษณะ 
ขุน่ทบึ สมัีว นยัน์ตาขุน่มวั งจูะมองไม่ค่อยเหน็ หยดุกนิอาหาร มนัจงึต้อง 
ซ่อนตัวชั่วคราวประมาณ 2-3 วัน ต่อมางูจะใช้ปากถูไถไปตามวัตถุท่ี

มีพื้นหยาบร่วมกับการขยายและหดตัวของ
กล้ามเนื้อตลอดล�าตัว ท�าให้ผิวหนัง

เริ่มหลุดลอกจากริมฝีปาก หัว 
ล�าตัวและหาง และเมื่อพ้น
ช่วงนี้ไป ล�าตัวของมันจะ
ขยายใหญ่ขึ้นและเคลื่อนท่ี
ได้ว่องไวเหมือนเดิม

การพรางตัวของงู
ศัตรูที่ส�าคัญของงู ได้แก่ นกล่าเหยื่อ เช่น นกเหยี่ยว นกอินทรี และ 
นกกระสา เป็นต้น รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เช่น พังพอน 
และเม่น เป็นต้น งูจึงต้องพรางตัวเพื่อหลบซ่อนจากศัตรูโดยใช้วิธี 
พรางตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม รูปร่างของงูมีส่วนส�าคัญที่ช่วยในการ
พรางตัว งูสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนร่างกายได้ง่าย เช่น การท�าล�าตัว 
ยาวตรง การขดตวัเป็นม้วนวงกลม งหูลายชนดิจะมวิีธีท่ีอยู่นิง่ๆ แล้วศัตรู
ไม่สามารถมองเห็นได้ งูบางชนิดสามารถปรับเปลี่ยนสีให้คล้ายก้อนหิน
หรือต้นหญ้า หรือให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่มันอาศัยอยู่

ภาพจาก : http://museumvictoria.com.au/
discoverycentre/discovery-centre-news/2008-

archive/snake-eyes/ 

ภาพจาก : http://museumvictoria.com
.au/discoverycentre/discovery-

centre-news/2008-archive
/snake-eyes/ 
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งูกินอะไร
อาหารของงู
งูเป็นสัตว์กินเนื้อเป็นอาหาร 
อาหารของงูมีหลายอย่างขึ้นอยู ่กับ
ชนิดของง ูเช่น บางชนดิกนิกบ คางคก 
กิ้งก่า นกหรืองูด้วยกันเอง งูที่มีพิษ 
เลก็น้อยอาจเลือกกินปลาน�า้จดื งทูะเล 
กินไข่ปลาเป็นอาหาร วิธีการล่าเหยื่อ
ของงูแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ เช่น  
ล่าเหยือ่โดยการพรางตวั หรอืใช้ความเรว็ 
บางชนิดกลืนเหยื่อเข้าไปทั้งตัว บางชนิดฆ่าเหย่ือ
ขนาดใหญ่โดยใช้กล้ามเนื้อรัด หรือใช้พิษ เป็นต้น

                               การกินเหยื่อ
ในการกินเหยื่อของงู หากเป็นเหยื่อขนาดเล็ก 
มนัจะกลืนเหยือ่ทัง้ตัว แต่ถ้าเป็นเหยือ่ขนาดใหญ่ 
ที่มีการดิ้นรนต่อสู ้ งูจะต ้องรัดเหยื่อไว ้
ก่อนที่จะกิน การรัดเหยื่อเป็นวิธีการฆ่าเหยื่อ 
โดยท�าให้เหยือ่ส�าลกัอากาศ เนือ่งจากขาดอากาศ 
หายใจ วธิรีดั คอื การขมวดตัวไปรอบๆ ตวัเหยือ่ 

จนแน่นขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงการรัดเหยื่อนี้อาจท�าให ้
กระดกูช่องอกเช่น ซีโ่ครงหกัไปบ้าง แต่กระดูกส่วนใหญ่ของเหยือ่มไิด้

แตกหกัจนละเอยีดจากนัน้งจูงึเริม่กลนืเหยือ่ สิง่ส�าคญัก่อนการกลนื คือ 
งจูะต้องเริม่กลนืจากส่วนหวัของเหยือ่เพือ่ไม่ให้ขาของเหยือ่กางออกมา 
เกะกะการกลนื และระหว่างการกลืนงจูะหล่ังน�า้ลายออกมา
เคลือบเหย่ือให้ลื่นไหลไปในช่องปากและช่องท้อง

ได้ดี

การเคลื่อนที่ของงู
งูไม่มีขาหรือไม่มีรยางค์ การเคลื่อนที่ต้องอาศัยกล้ามเนื้อและ
โครงกระดูก หดตัวและเคลื่อนที่กลับไปกลับมา 
เรียกว่า การเลื้อย การเลื้อยของงูมี 4 แบบ ดังนี้

•การเลื้อยแบบล�าตัวตรง 
พบในงใูหญ่ทีเ่คลือ่นไหวช้า โดยใช้กล้ามเนือ้
ท้องดึงตัวเป็นลูกคลื่น

•การเลื้อยแบบแถก 
เป็นการเลือ้ยบนพ้ืนทรายทีห่ลวมๆ และ
พื้นดินที่นุ่มๆ มีลักษณะการเลื้อย
เหมือนการโหย่งตัว

•การเลื้อยแบบคดเคี้ยว 
เป็นการเลื้อยโดยปกติของงูทั่วๆ ไป บน
พื้นหินหรือพื้นที่ไม่สม�่าเสมอ

•การเลื้อยแบบถีบตัว 
เป็นการเลื้อยบนพ้ืนที่ที่มีลักษณะแน่น 
ใช้การขดตัวและถีบตัวไปข้างหน้า

ภาพจาก : http://www.school.net.th/library/
create-web/10000/science/10000-2460.html

/ลักษณะการเลื้อยของงู. 

ภาพจาก : http://a57.foxnews.com/global.
fncstatic.com/static/managed/img/

fn-latino/lifestyle/660/371/snake%20bite
.jpg?ve=1&tl=1

ภาพจาก : https://www.flickr.com/
photos/25980517@N03/2439669120

ภาพจาก : http://www.freeimages.com/
photo/lil-stanky-files-1-1481753
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ประโยชน์ของงู
ในระบบนิเวศ 

งู มีบทบาทช่วยก�าจัดหนูที่แพร่พันธุ์ 
ได้เร็ว มิเช่นนั้นเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
เพ่ือก�าจัดหนูจ�านวนมาก โดยไม่ได้ใช ้
ประโยชน์จากกลไกธรรมชาติที่สร้าง
ประโยชน์ให้แก่เรา โดยไม่เรียกร้อง 
ค่าตอบแทน

ง ูทุกชนิดกินสัตว์ด้วยกัน งูใหญ่จะกิน
สัตว์จ�าพวกแมลง กบ หนู มีงูบางชนิด
ที่กินงูด้วยกัน คือ งูจงอาง ดังนั้นงูจงอาง
จึงมีส่วนส�าคัญในการรักษาระบบนิเวศ
สร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติโดยเฉพาะ
การควบคุมปริมาณสัตว์ในธรรมชาติไม่ให้มีมากเกินไป 
งูจึงเป็นสัตว์ส�าคัญยิ่งต่อความยั่งยืนของธรรมชาติ

ความหลากหลายของงู

รู้หรือไม่ว่า...
งูที่มีพิษมีจ�านวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
งูที่ไม่มีพิษ งูมีพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
มีประมาณ 250 ชนิด แต่จะมีประมาณ 
50 ชนิดที่มีพิษท�าอันตรายถึงชีวิต

ในโลกนี้ มีงูจ�านวนมากมายหลากหลายชนิด ไม่ต�่ากว่า 3,500 ชนิด  
งูสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ท้ังบนบก ฝังตัวเองอยู่ใต้ดิน และอาศัยใน 
แหล่งน�้า ในประเทศไทยพบงูไม่ต�่ากว่า 191 ชนิด 
โดยชนิดของงูนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศด้วย ในจ�านวนนี้เป็นงูพิษอันตราย
ต่อมนุษย์ 61 ชนิด ที่เหลือเป็นงูพิษอ่อนที่
ไม่เป็นอันตราย และงูไม่มีพิษ

งมูีพิษ งไูม่มีพิษ ดูอย่างไร?

จะไม่มีเขี้ยว มีแต่ฟัน 
เมื่อกัดคนจะเป็น

รอยถลอกหรือรอย
ถากเท่านั้น

จะไม่พบรอยเขี้ยว

งูไม่มีพิษ จะมีเขี้ยว 1 คู่ บริเวณ
ขากรรไกรบนทางด้านหน้า 

เขีย้วมลีกัษณะเป็นรกูลวงคล้ายเขม็ฉีดยา 
มีท่อติดต่อกับต่อมน�้าพิษ เมื่องูพิษกัด
คนหรือสัตว์ ต่อมน�้าพิษจะปล่อยพิษ

ไหลมาตามท่อและออกทาง
ปลายเขี้ยว คนที่ถูกงูพิษกัดจะพบ

รอยเขี้ยวเป็นจุด 2 จุด
ตรงบริเวณที่ถูกกัด 

งูมีพิษ 

ฟัน

เขี้ยว
ระบบนิเวศ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ 
เดียวกัน และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

มีความสัมพันธ์กันในแง่การเป็นอาหารในลักษณะการกินกัน
เป็นทอดๆ เช่น ความสัมพันธ์ของพืช หนู และงู พืช

เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้ หนูจะกินพืช
เป็นอาหาร และงูจะกินหนูอีกต่อหนึ่ง 

ภาพจาก : http://
men.mthai.com/

health-firm/35080.html/
ความแตกต่างระหว่างงูพิษ

กับงูไม่มีพิษ 



การกระจาย
               พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ พบได้ทุกภาคยกเว้นภาคใต้

ลายที่หัว
            มีเส้นด�าเล็กพาดผ่านกลางหัว  มีลายสีน�้าตาลเข้มคล้ายลูกศร

ลายบนล�าตัว
มีเกล็ดสีต่างๆ จ�านวนมาก โดยส่วนใหญ่ 
มีสีน�้าตาลหรือเหลือง มีเกล็ดสีด�าต่อ
เป็นเส้นๆ เป็นรูปวงกลม ท�าให้เห็น 
เป็นลายสีอ่อนอยู่ด้านใน 
ขอบสีเข้ม บริเวณลายสีด�า 
จะมีเกล็ดสีขาวแทรกอยู่ 
เป็นจุดๆ โดยเฉพาะ
ด้านข้างล�าตัว

มีเกล็ดสีน�้าตาลเข้ม 
เรียงต่อกันเป็น 
แถบใหญ่อยู่บน

เกล็ดพื้นสีเหลือง
ท�าให้เห็นว่ามีลาย

สีเข้มล้อมรอบด้วยขอบสีอ่อน

ตา
                  มีตาสีเหลืองหรือส้ม     มีตาสีน�้าตาลเข้ม

นิสัยใจคอ
ดุมากกว่า ดุน้อยกว่า

ระยะเวลาฟักไข่
 ใช้เวลาฟักไข่ 3 เดือน ใช้เวลาฟักไข่ 2 เดือน
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เรื่องน่ารู้งูเมืองไทย
ภาพจาก : http://www.bloggang.com/viewdiary.

php?id=reddiary&group=58/งูหลามทอง

ภาพจาก : http://www.matichon.co.th/online/2011/1
2/13247004391324700473l.jpg

งูหลามทอง
งูหลามทอง (Golden Thai 
Python) เป็นงูที่เพาะเลี้ยง 
ส�าเรจ็เป็นครัแ้รกใประเทศ
ไทยเกิดจากความผิดปกติ
ทางเม็ดสีในเลือดท�าให้
เกิดเป็นสีซีดหรือเหลืองขึ้น 
นิสัยไม่ดุร้าย อุ้ยอ้ายเชื่องช้า 
ไม่ค่อยขึ้นต้นไม้ งูหลามทอง
ที่พบยาวที่สุด 7 เมตร แต่โดย
ทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 4 เมตร 
อาหารของพวกมันได้แก่ นก หนู ไก่และกบ

งูเขียวหางไหม้ภูเก็ต 
งูเขียวหางไหม้ภูเก็ต เป็นงูเขียวหางไหม้สายพันธุ์ใหม่ของโลกท่ีพบใน 
ประเทศไทย โดยพบงูชนิดนี้อาศัยอยู่ในบริเวณป่าดิบชื้น จังหวัดภูเก็ต 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 งูเขียวหางไหม้ภูเก็ตมีลักษณะ หัวกว้าง 
รูปสามเหลี่ยมและแบน คอเล็ก ล�าตัวเรียวยาว หางยาว เมื่อเทียบกับ
งเูขยีวหางไหม้ มกัอาศยับนต้นไม้สูงแล้วลงซุม่หากนิในระดบัต�า่ใกล้พืน้ 
อาหารหลัก ได้แก่ปาด จิ้งจก และหนูขนาดเล็ก มีนิสัยค่อนข้างดุ และ
สามารถท�าตัวแบนลงเพื่อเพ่ิมแรงเกาะกิ่งไม้ได้ ปัจจุบันพบกระจาย

พันธุ์ในป่าดิบบนเกาะภูเก็ตและคาดว่าจะ
พบบนเกาะอืน่ๆ ทางฝ่ังทะเลอนัดามนั 

เพิ่มเติมในอนาคต

งูเหลือม งูหลาม 
ความเหมือนที่แตกต่าง

งูเหลือม งูหลาม

ภาพจาก :http://writer.dek-d.com/-dragon/writer/view-
longc.php?id=670798&chapter=35/ความเหมือนที่แตก
ต่าง: งูเหลือม-งูหลาม.  

ภาพจาก : http://
www.bustle.com/

articles/100996-this-
mind-bogglingly-

huge-python-is-lon-
ger-than-most-new-

york-apartments

ภาพจาก : https://
www.flickr.com/
photos/tamba-
ko/802758106/



12 13

ง ูอะไรอยู่ในทะเล?
งทูะเล เป็นช่ือท่ีใช้เรยีกงูท่ีอาศยัและด�ารงชวีติอยูใ่นทะเลตลอดชวีติ ไม่
เคยขึ้นมาบนบกเลย ยกเว้นการผสมพันธุ์และวางไข่ในบางชนิด งูทะเล
ทุกชนิดอาศัยอยู่ในทะเลหรือปากแม่น�้าชายฝั่ง

งูทะเลทั่วโลกมีทั้งหมดประมาณ 50 ชนิด พบทั้งใน
มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย เชื่อว่า
เป็นงูบกที่พัฒนาการลงมาสู่น�้า โดยปกติงูทะเล
จะอาศัยอยู่ตามชายฝั่งน�้าต้ืนที่อบอุ่น หากินปลา
เป็นอาหารหลัก มีรูปร่างคล้ายงูบก แต่มีส่วนที่
แตกต่างออกไป คือ เกล็ด บางชนิดมีเกล็ดเป็นมัน  

บางชนิดมีเกล็ดฝังอยู่ใต้ผิวหนัง ล�าตัวลื่นคล้ายปลา  
หางแบนราบคล้ายใบพาย ซึง่เป็นววิฒันาการใช้ส�าหรบัว่ายน�า้ 

สีสันล�าตัวเป็นปล้อง จึงท�าให้จ�าแนกด้วยตาเปล่าได้ยากว่าเป็นชนิดใด 
โดยทั่วไปงูทะเลมีความยาวเต็มที่ประมาณ 50 - 70 เซนติเมตร แต่ก็มี
บางชนิดที่ยาวได้ถึง 2 เมตร และมักอาศัยตามทะเลโคลนหรือทะเลที่มี
น�้าขุ่นมากกว่าทะเลน�้าใส

งูทะเลส่วนใหญ่เป็นงูพิษ และเป็นงูพิษร้ายแรง พิษของงูทะเลเป็นพิษ 
ที่ท�าลายระบบประสาท เช่นเดียวกับงูในจ�าพวกงูสามเหลี่ยม อาการที่ 
โดนพิษจะออกฤทธ์ิช้ากว่างบูก โดยจะออกฤทธิเ์มือ่ถกูกดัไปแล้วนานถงึ 
ครึง่ชัว่โมงหรอื 1 ช่ัวโมง จงึมกัมผีูถ้กูงทูะเลกดัเสยีชวีติบ่อยๆ โดยไม่รูตั้ว 
แต่งูทะเลก็มศีตัรตูามธรรมชาติ คือ นกอนิทร ีทีโ่ฉบงทูะเลกนิเป็นอาหาร 
งทูะเลเป็นสตัว์ท่ีไม่ดรุ้ายถึงแม้จะอยูใ่นฤดผูสมพันธุ ์พวกมนัมพิีษเอาไว้ 
เพื่อการป้องกันตัวหรือหาอาหารเท่านั้น การที่คนเรา

ถูกงูทะเลกัดเน่ืองจากการเหยียบหรือจับ
ต้องตัวมันขณะที่ติดมากับ

อวนของเรอืประมง
ภาพจาก : http://www.
freeimages.com/photo/

snake-1-1357676

ภาพจาก : http://www.barascientific.com/bscnews/variety/mail-forward/images/Article-09/snake/058.jpg

ภาพจาก : http://www.
californiaherps.com

/snakes/pages/p.platurus.html

มารู้จัก  งูกรีนแมมบ้า กันดีกว่า...                                                         
ในช่วงน�า้ท่วมใหญ่ปี พ.ศ.  2554 มข่ีาวปรากฏตามสือ่ต่างๆ ว่า งพูษิน�าเข้า 
“กรนีแมมบ้า” ซ่ึงเป็นงทูีม่พีษิร้ายแรง 15 ตวั หลดุจากสถานทีเ่ลีย้งขณะน�า้ท่วม 
ย่านปากเกร็ดฝั่งตะวันตก และอาจเลื้อยไปหลบอยู่ตามต้นไม้ หากผู้ใด
พบเหน็งสีูเขยีว (ตวัพ่อ-แม่) ขนาดเท่างจูงอางยาว 2 เมตร และลกู 13 ตวั 
ยาว 1 เมตร ให้ก�าจดัทันที แต่ต้องระมัดระวังมิให้ถกูฉก เพราะงพูนัธุด์งักล่าว 
มนิีสยัดรุ้าย มีพิษถงึตายได้ และทราบว่ายงัไม่มยีาแก้พษิของงชูนดิน้ีใน
ประเทศไทย จงึได้ฝากแจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังงพูษิชนิดดังกล่าว 
รวมทั้งสัตว์มีพิษหรืออันตรายจากสัตว์ชนิดอื่นๆ ด้วย

งกูรีนแมมบ้า 
งูกรีนแมมบ้า (Green Mamba) เป็นงูพิษท่ีม ี
ขนาดกลางถึงใหญ่ ล�าตัวสีเขียวสด ท้องสีเขียว
อมเหลือง ความยาวเฉลี่ย 1.4 เมตร มีถิ่นก�าเนิด
ในแอฟริกาใต ้ ประเทศโมซัมบิก แทนซาเนีย 
สวาซิแลนด์ เคนยา ทางตอนใต้ของมาลาวี และ
ทางตะวันออกของซิมบับเว เป็นงูที่อาศัยอยู ่บนต้นไม้ 
เป็นหลัก โดยแทบจะไม่ลงพื้นดินเลยเว้นแต่เมื่อออกหาอาหาร และ 
ไล่ตามเหยือ่หรอืนอนอาบแดด อาหารของงกูรนีแมมบ้า ได้แก่ นก ไข่นก 

หน ูกิง้ก่า และสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมขนาดเลก็ เป็นงทูีอ่อกหากนิ 
ตอนกลางวนั ค่อนข้างขีอ้าย โดยปกตจิะไม่ก้าวร้าวมากนัก

และมกัหนเีมือ่เผชญิหน้ากบัมนุษย์และสตัว์ทีล่่าง ู
เป็นอาหาร แต่หากถูกรบกวนอย่างหนัก  
โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ถกูต้อนจนมมุจะกลาย
เป็นงูที่ค่อนข้างดุร้ายก้าวร้าว สามารถ
ป้องกันตัวเองโดยการฉกกัดซ�้าๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว

ภาพจาก : http://chm-thai.onep.go.th/chm/alien/images/
News/scan1.jpg

ภาพจาก : องค์การสวนสัตว์ มารู้จัก “งูกรีนแมมบ้า ” Green Mamba” 

ภาพจาก : องค์การสวนสัตว์ 
มารู้จัก 

“งูกรีนแมมบ้า ” 
Green Mamba” 
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งูเห่า
เป็นงูท่ีมีพิษร้ายแรง มีนิสัยดุร้าย 
เช่นเดยีวกบังจูงอาง เมือ่เกดิอาการตกใจหรอื 

ต้องการขู่ศัตรูมักท�าเสียงขู่ฟู่ๆ โดยพ่นลมออกจากทางรูจมูกจึงได้ชื่อว่า 
งูเห่า งูเห่าเป็นงูท่ีแผ่แม่เบ้ียได้ โดยการต้ังส่วนหัวและคอข้ึน แล้ว
แผ่กางส่วนคอให้ขยายกว้างออกไป งูเห่ามีพิษที่มีฤทธิ์
ท�าลายระบบประสาทรุนแรงมาก และเป็นสาเหตุ
ท่ีท�าให้มีมนุษย์เสียชีวิตจ�านวนมากจากการ
ถูกกัด งูเห่ามีสีหลากหลาย เช่น ด�า น�้าตาล 
เขียวอมเทา และเหลืองหม่น เป็นต้น รวมทั้ง 
สีขาวปลอดทั้งล�าตัว 

งูกะปะ
เป ็นงูพิษที่มีพิษรุนแรงมาก 
ลักษณะหัวเป ็นรูปสามเหลี่ยม คอเล็ก  
ล�าตัวอ ้วน หางเรียวสั้น มีลายเป ็นรูป 
เหมือนหลังคาบ้านอยู่ด้านข้างตลอดล�าตัว 

มีสีเทาอมชมพูลายสีน�้าตาลเข้ม เกล็ดมีขนาดใหญ่ จะงอยปากงอน 
ขึ้นข้างบน หากินเวลาพลบค�่าและกลางคืน โดยเฉพาะในเวลาที่มี
ความช้ืนในอากาศสงู เช่น หลงัฝนตก ชอบอาศัยในดนิปนทรายทีม่ใีบไม้
หรือเศษซากไม้ทับถมกันเพื่อซ่อนตัว เป็นงูที่ไม่ปราดเปรียว เวลาตกใจ 
จะงอตัวหรือขดนิ่ง แต่ฉกกัดรวดเร็วมาก มีล�าตัวสีน�้าตาลแดงหรือ

น�้าตาลเทา มีลายรูปสามเหลี่ยมสีน�้าตาลเข้มขอบขาว
เรียงเป็นแถวอยู่สองข้าง โดยที่ปลายแหลม 

ของสามเหลี่ยมมาจรดกันที่เส้นสีน�้าตาล
ซึ่งพาดผ่านตามแนวของกระดูก
สันหลัง 

ภาพจาก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 

ภาพจาก : http://top10hm.net/top-10-
most-dangerous-cobra-snakes/

ภาพจาก : http://www.weekendhobby.
com/WalkingJungle/Webboard/pic-

ture2012/247255517492.jpg

งูจงอาง
เป็นงพูษิขนาดใหญ่  โดยทัว่ไปมีความยาวเฉลีย่ประมาณ 
2.5-4 เมตรจดัเป็นงพูษิทีม่ขีนาดยาวทีส่ดุในโลก งจูงอาง 

มีลูกตาด� าและกลม หัว ใหญ ่กลมทู ่  สามารถแผ ่แม ่ เ บ้ีย ได ้ 
เช่นเดียวกับงเูห่า ล�าตวัเรยีวยาว ว่ายน�า้เก่ง มหีลายสี แต่โดยทัว่ไปจะมี 
สนี�า้ตาลแดงอมเขยีว ท้องมสีเีหลอืงจนเกอืบขาว มสีแีดงเกอืบส้มทีบ่รเิวณ 
ใต้คอ มพีษิร้ายแรงแต่ไม่เท่างเูห่า มผีลทางระบบประสาททีร่นุแรง พิษของ 
งจูงอางสามารถท�าให้คนหรอืสัตว์ตายได้ เน่ืองจากปรมิาณพษิทีฉ่ดีออกจาก 
เขี้ยวพิษมีมาก งูจงอางมีนิสัยค่อนข้างดุร้าย แต่ถ้า 
ไม่จวนตวัหรอืถกูรุกรานก่อนจะไม่ท�าร้าย อาหารของ
งูจงอาง คืองูอื่นๆ ที่มีขนาดเล็กกว่า เช่น กบ ตะกวด 
และหนู เป็นต้น 

งูสามเหลี่ยม
งูสามเหลี่ยมมีหัวกลม ล�าตัวเรียวยาว ปลายหางมักทู่ 
บางตวัหวัแบนเล็กน้อย ล�าตัวเป็นสันสามเหล่ียมชดัเจน 
อนัเป็นทีม่าของชือ่เรยีก เลือ้ยช้าแต่ว่ายน�า้ได้เรว็ เป็นงทูีม่ี 

ความว่องไวปราดเปรยีวในน�า้ สขีองล�าตวัเป็นปล้องด�าสลบัเหลอืง 
ทั้งตัว เป็นงูที่ไม่ดุ ไม่ฉกกัดนอกจากจะมีคนเดินไปเหยียบหรือเดินผ่าน 
ปกตติอนกลางวนัจะซมึเซา แต่ตอนกลางคนืจะว่องไว มีพษิท�าลายระบบประสาท 

และโลหติรวมกนั เมือ่ถกูกดัจะมอีาการชักกระตกุ ปวดช่องท้อง 

มเีลอืดออกเป็นจดุๆ ใต้ผวิหนงั 

แสตมป์ชุดงู จัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2524 ประกอบด้วยรูปงูมีพิษ 4 ชนิด

ภาพจาก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 

ภาพจาก : https://
upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/
thumb/4/4d/12_-_

The_Mystical_King_Co-
bra_and_Coffee_Forests.
jpg/200px-12_-_The_Mystical_King_Co-

bra_and_Coffee_Forests.jpg

ภาพจาก : http://3.bp.blogspot.com/-DsCneZjzC7U/
UVk99pC0LHI/AAAAAAAABH8/fkxfz3GmBcs/

s1600/162395-004-FFE5840A.jpg

ภาพจาก :บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 

ภาพจาก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 

บอกเล่า...เรือ่งงมูพิีษจากแสตมป์



จับงูข้างหาง
หมายความว่า ท�าสิง่อนัตราย

ที่จะเกิดกับตัวเอง

ตีงูให้หลังหัก
หมายความว่า ท�าสิ่งใดกับศัตรูไม่ 
     เด็ดขาดอาจถูกแก้แค้นคืน 
         ในภายหลัง

16 17

ส�านวนไทยและ
ค�าเปรียบเทียบเกี่ยวกับงู

เฒ่าหัวงู
หมายความว่า คนแก่เจ้าเล่ห์ที่
มักมีกลอุบายหลอก
เด็กสาวๆ 

ตีงูให้กากิน
หมายความว่า การลงแรงท�า
สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ตน

หมองูตายเพราะงู
หมายความว่า 
พลาดพลั้งใน
สิ่งที่ช�านาญ

ขว้างงูไม่พ้นคอ
หมายความว่า ปัดเรื่องร้าย 
ออกไปไม่พ้นตัว หรืออาจ
หมายถงึท�าอะไรแล้วผลร้าย
ย้อนกลับมาสู่ตนเองได้

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
หมายความว่า ต่างฝ่ายต่าง
รู้เล่ห์เหลี่ยมซึ่งกันและกัน

งูกินหาง
หมายถึง วนเวียนไม่รู้จักจบสิ้นหรือ 
อาจหมายถึงพัวพันกันยุ่งเหยิงหรือ     
     เกี่ยวโยงกันไปเป็นทอดๆ

ล้วงคองูเห่า
หมายความว่า 
กล้าไปล่วงล�้า
ผู้มีอ�านาจโดยไม่
เกรงกลัว

งู งู ปลา ปลา 
หมายความว่า 
รูเ้พยีงผวิเผนิ 
ไม่ถ่องแท้

งูอนาคอนดา : งูที่ใหญ่ที่สุดในโลก
งูอนาคอนดา เป็นงู ท่ีมีขนาดใหญ่และ 
หนักที่สุดในโลก ที่ เคยพบยาวที่สุด 9 
เมตร หนัก 250 กิโลกรัมแต่โดยปกติจะ
ยาวประมาณ 8 เมตร หนัก 150 กิโลกรัม  
พบทางตอนเหนือของทวีปอเมริกา ใต ้ 
งอูนาคอนดาจะเคลือ่นไหวได้ช้าและงุม่ง่ามมาก
เมือ่อยูบ่นบก แต่จะเคล่ือนไหวได้ดแีละรวดเร็วผดิกบัรูปร่างเม่ืออยูใ่นน�า้ 

ในบางคร้ังอาจลอยตัวนิ่งๆ อยู่บนผิวน�้าปล่อยให้

กระแสน�้าพัดไป

งูเหลือม : งูที่ยาวที่สุดในโลก
งูเหลือม เป็นงูที่ยาวที่สุดในโลก อาจมีล�าตัวยาวถึง 10 เมตร 
งเูหลอืมจดัอยู่ในประเภทงไูม่มพีษิ เลือ้ยช้าๆ และอาจดตุามสัญชาตญาณ
เมือ่มศีตัร ูออกหากนิกลางคืน หากนิทัง้บนบกและในน�า้ อาศัยนอนตาม
โพรงดินโพรงไม้ในที่มืดและเย็น หลายๆ วันจึงจะออกหากินครั้งหน่ึง

งูเหลือมกินสัตว์แทบทุกชนิด โดยมักดักซุ่มรอเหยื่อ 
บนต้นไม้ เมื่อได้จังหวะจะทิ้งตัวลงมา 

รัดเหยื่อจนขาดอากาศหายใจ 

งูที่ใหญ่
และยาวที่สุดในโลก...

ภาพจาก : http://www.dmc.tv/images/ss1.jpg

ภาพจาก : https://
www.flickr.com/
photos/rushen/

ภาพจาก : http://hilight.kapook.com/view
/107206/ 10 อันดับงูที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
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งูสวัด 
ไม่ใช่งู แต่เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจาก
เชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง เมื่อเชื้อไวรัสนี้เข้าสู่ร่างกาย
ครั้งแรกจะท�าให้คนเป็นโรคอีสุกอีใสก่อน และ 
มกัเกิดในเดก็ พอหายแล้วเชือ้จะหลบอยูภ่ายในตัวเรา 

ในผู้ที่เคยติดเชื้อแล้วเมื่อโตขึ้นหากร่างกายอ่อนเพลีย 
เช้ือท่ีแฝงตัวอยู่จะก่อให้เกิดโรคงูสวัด การที่เรียกโรคน้ีว่างูสวัด 

คาดว่ามาจากลักษณะรอยของโรคที่เป็นกลุ่มตุ่มน�้าใสบนผิวหนังที่มีสี
แดง เรียงตัวกันเป็นเส้นตามแนวของเส้นประสาทผิวหนังจนคล้ายกับ

งูรัดซึ่งสมัยก่อนเรียกว่า งูตระหวัด ต่อมาเพี้ยนเป็นงูสวัด

สวนงู 
ตัง้อยูภ่ายในสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็น
สวนงแูห่งทีส่องของโลก (สวนงแูห่งแรกตัง้อยูใ่น
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ทวีปอเมริกาใต้) มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่เลี้ยงงูพิษส�าหรับ
การเก็บพิษงูไว้ใช้ในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู งูที่เล้ียงอยู่มี
หลายชนิด เช่น งูเห่า งูจงอาง
งูสามเหลี่ยม งูกะปะ งูแมวเซา เป็นต้น

                            มะเส็ง 
เป ็น ช่ือป ีที่  6  ของรอบป ี
นักษัตร มีสัญลักษณ์เป ็นงู
เล็ก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีเสน่ห์ปราด
เปรียว ฉลาด รู ้จักปรับตัวต ่อส่ิงแวดล ้อม  
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีเสน่ห์เย้ายวนให้
หลงใหล มีความลึกลับในตัวเอง แก้ไขเหตุการณ์
เฉพาะหน้าได้ดี ซึ่งเหมือนกับงูที่ เ ล้ือยอยู ่ใน 

พงหญ้า รู้จักพรางตัวกับส่ิงแวดล้อมตาม 
สิ่งต่างๆ

เกร็ดสารพัด
เรื่องราว...กล่าวถึงงู

ขอบคุณ 

ข้อมูลอ้างอิง

แหล่งภาพประกอบ
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ภาพจาก : http://blog.unseentourthailand.com/
wp-content/uploads/CIMG2356.jpg

ภาพจาก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 

ภาพจาก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 
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