มังกรโคโมโด
Komodo เปนชือ่ ของเกาะๆ หนึง่ ในประเทศอินโดนีเซียทีต่ ง้ั อยูท างทิศตะวันตกเฉียงเหนือหาง
จากออสเตรเลีย 900 กิโลเมตร และหางจากเกาะชวาไปทางทิศตะวันตก 500 กิโลเมตร เกาะมีพื้นที่ 340 ตา
รางกิโลเมตร และมีภูมิประเทศเปนยอดเขาสูงมากมาย โดยมียอดเขาสูงสุด 735 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล
โลกรูจกั เกาะโคโมโดวาเปนถิน่ อาศัยของมังกรทีม่ ขี นาดใหญทส่ี ดุ ในโลก แตตามความจริงแลวเกาะอืน่ ๆ เชน
Rinca และ Flores ก็มมี งั กรดวยเชนกัน จะอยางไรก็ตาม วงการวิทยาศาสตรรูจักมังกรเหลานี้ในนามวา
Varanus Komodoensis และบุคคลทั่วไปเรียกมันวา มังกรโคโมโด

ภาพจาก : http://www.divekomodo.com/komodomap.html

ซากกระดูกของมังกรที่ขุดไดแสดงใหเห็นวามันเปนสัตวเลื้อยคลานประเภทกิ้งกาที่มีลําตัวยาวถึง
3.13 เมตร และหนักถึง 70 กิโลกรัม เวลาลาอาหารมันสามารถวิง่ ไดเร็วราว 20 กิโลเมตร/ชัว่ โมง มันมักจะใช
พลังงานอันมหาศาลของมันในการลาเหยื่อ โดยใชวธิ ซี มุ จูโ จมเหยือ่ เชน กวาง หมูปา หรือแพะ ขณะเหยื่อ
เผลอหรือไมระวังตัว
เพราะเหตุวา ตามังกรสามารถเห็นเหยื่อไดไกลถึง 300 เมตร มันจึงใชสายตาหาเหยือ่ ในเวลากลาง
วัน แตในยามกลางคืน ตามันจะมองอะไรไมคอยเห็น หูของมันมีประสิทธิภาพนอยกวาหูคน ทั้งนี้เพราะหูมี
กระดูกสําหรับรับเสียงเพียงชิ้นเดียว แตในหูของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทั่วไปมีกระดูกรับเสียงสองชิ้น
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ถึงแมตาและหูจะชวยมังกรโคโมโดในการลาหาเหยื่อสักปานใด
แตจมูกของมันก็มีความสําคัญมากกวา โดยมันจะแลบลิ้นที่มีสีเหลืองและ
มีสองแฉกออกมาจากปากเพื่อสัมผัสโมเลกุลตางๆ ในอากาศ เมื่อมันดึง
ลิน้ กลับเขาปาก มันจะใชปลายลิ้นแตะอวัยวะรับกลิ่นที่เพดานปากทันที
อวัยวะนี้จะทําหนาที่วิเคราะหโมเลกุลที่ลิ้นนํามาจากอากาศเพื่อใหสมองรู
วากลิน่ ทีไ่ ดเปนกลิ่นกวางหรือกลิ่นสัตวอะไร ถาความเขมขนของโมเลกุลที่
ปรากฏอยูที่ลิ้นดานซายมีมากกวาความเขมขนของโมเลกุลที่ปรากฏที่ลิ้น
ขวานัน้ เปนสัญญาณทีท่ าให
ํ มนั รูว า เหยื่อของมันกําลังอยูท างซาย
ภาพจาก : http://www.merl.org/animals/komodo2.htm

จากนัน้ มันก็คอ ยๆ ยองเขาหาเหยื่อ จนกระทัง่ อยูห า งจากเหยือ่ ประมาณ 1 เมตร เมื่อไดจังหวะมัน
ก็จะโดดเขากัดทีข่ าของเหยือ่ กอน เพื่อทําใหเหยื่อเสียหลักลมลง แตกรณีที่เหยื่อมีขนาดเล็ก มันจะกัดที่คอ
กอน เมือ่ เหยื่อลมลงแลวมันจะใชฟนที่แหลมคมกัดทึ้ง จนเนื้อเหยื่อหลุดเปนชิ้นๆ
เพราะเหตุวา ฟนของมังกรโคโมโดมักจะมีเศษเหยือ่ ชิน้ ลาสุดติดอยูเ ปนประจํา ซึ่งเศษเนื้อเหลานี้มัก
จะมีจุลินทรียห ลายชนิด และบางชนิดก็สามารถทําใหโลหิตในรางกายเหยือ่ เปนพิษได ดังนัน้ ถึงแมบางครัง้
กวางจะกระโดดหลบหนีทนั แตถา กวางถูกกัด มันก็จะมีชีวิตอยูไดไมนาน เพราะบาดแผลที่ถูกมังกรโคโมโด
กัดจะเปนพิษภายใน 1 สัปดาห และนัน่ ก็หมายความวา มันจะตกเปนเหยือ่ ของมังกรโคโมโดอีกตัวหนึง่ ในที่
สุด
แตถา กวางกระโดดหนีไมทนั มังกรโคโดโมก็จะขยํากั
้ ดเหยือ่ ตรงบริเวณทองอีก จนกระทั่งกวางมี
บาดแผลเหวอะหวะทําใหเลือดไหลจนตาย แลวมังกรจึงเริ่มลงมือจัดการกิน การมีกลามเนื้อที่ขากรรไกรและ
คอทีแ่ ข็งแรงชวยใหมันกลืนเหยื่อที่มีขนาดใหญไดเร็ว โดยมันสามารถจัดการ "เก็บ" หมูปาที่หนัก 50 กิโลกรัม
ไดภายใน 17 นาที การมีกระเพาะที่ขยายตัวงายชวยใหมันสามารถกลืนเหยื่อที่หนักถึง 80% ของนําหนั
้ กตัว
มันไดในมื้อเดียว
สําหรับสไตลการกินเหยื่อนั้น นักชีววิทยาไดสังเกตเห็นวา สิงโตซึ่งเปนสัตวที่เลี้ยงลูกดวยนม มักจะ
กินเหยือ่ เหลือ 25-30% โดยมันจะไมกินลําไส หนัง กระดูก และกีบของเหยือ่ แตมงั กรโคโมโดมีสมรรถภาพ
ในการกินสูงกวานั้นคือเหลือ 12% เทานั้นเอง โดยมันจะไมกินสัตวครบ 100% เพราะมันไมชอบสวนที่เปน
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อุจจาระของสัตว เมื่อเหตุผลเปนเชนนี้ เราจึงมักเห็นมังกรโคโมโดตัวเล็กๆ ชอบคลุกตัวของมันดวยอุจจาระ
ทัง้ นีก้ ็เพื่อใหมังกรโคโมโดตัวใหญไมรูสึกอยากกินมัน
เมือ่ ถึงฤดูผสมพันธุมังกรตัวผูที่มีขนาดใหญกวาตัวเมีย จะตอสูกันเพื่อแยงตัวเมีย มันใชหางทีใ่ หญ
ของมันถวงตัวเพื่อยืนสูกัน ตัวใดทีแ่ พกจ็ ะวิง่ หนี แลวตัวชนะก็ไดตวั เมียไปครอง
ทุกปเมือ่ ถึงเดือนกันยายน มังกรตัวเมียจะวางไขในหลุมทีข่ ดุ ตามเนินดิน เมื่อไขถูกฟกออกเปนตัว
ลูกมังกรทีม่ ลี าตั
ํ วยาวประมาณ 40 เซนติเมตร และหนัก 100 กรัม อาจจะถูกสัตวอน่ื ๆ หรือมังกรโคโมโดตัว
ใหญกวากิน ตามปกติลูกมังกรชอบกินแมลงหรือกิ้งกาตัวเล็กๆ งูและนกเปนอาหาร ลูกมังกรที่มีอายุ 5 ป
อาจจะหนักถึง 25 กิโลกรัมและมีลําตัวยาวถึง 2 เมตร เมือ่ มันมีขนาดใหญขน้ึ รสนิยมในการกินอาหารของ
มันก็เปลีย่ นคือมันจะหันไปกินลิง แพะ หมูปา และกวางแทน จากนัน้ มันจะเติบโตอยางชาๆ จนกระทั่งมีลาํ
ตัวยาว 3 เมตร และหนักประมาณ 70 กิโลกรัม ในที่สุด
ในสมัยดึกดําบรรพ บรรพบุรษุ ของมังกรโคโมโดเคยมีความสัมพันธอยางใกลชดิ กับไดโนเสาร คือมี
บรรพบุรุษรวมกันเมื่อ 300 ลานปมาแลว ซึง่ เปนยุค Carboniferous และเมื่อถึง 250 ลานปกอน ไดโนเสาร
ก็ไดเริม่ เดิน 2 ขา แตมงั กรโคโมโดก็ยงั คลาน 4 เทาอยูนั่นเอง และเมื่อ 100 ลานปกอนนี้เอง ตนตระกูลของ
มังกรโคโมโดก็เริ่มออกเดินทางจากเอเชียมุงสูยุโรป และอเมริกาเหนือ และไดถึงออสเตรเลียเมื่อ 15 ลานป
กอนนี้เอง เพราะในยุคนัน้ ทวีปออสเตรเลียอยูต ดิ กับเอเชียใต โดยมันไดเดินทางผานอินโดนีเซีย และเมื่อ
ระดับนํ้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น แผนดินอินโดนีเซียก็ไดถูกแยกเปนเกาะๆ มังกรโคโมโดจึงตกคางอยูบ นเกาะ Padar,
Rindar และ Komodo จนทุกวันนี้
คนตะวันตกเพิง่ รูจ กั มังกรโคโมโด เมื่อ 89 ปมานี้เอง เมื่อ Van Hensbroeck กัปตันเรือชาวเนเธอร
แลนดไดยนิ ขาววามีคนเห็นจระเขบกเดินเพนพานอยูบ นเกาะ Komodo เขาจึงไปจับตายจระเขบกนัน้ สงให
P.A. Ouwens แหง Zoological Museum ที่ Bogor ในชวา และในป พ.ศ. 2455 นั่นเอง Ouwens ก็ไดเขียน
เรือ่ งมังกรโคโมโดใหโลกรูจ กั
เพราะเหตุวา มังกรโคโมโดเปนสัตวหายาก ดังนัน้ ในป พ.ศ. 2458 รัฐบาลเนเธอรแลนด จึงไดออ
กกฏหมายคุม ครองมัน ทุกวันนี้นักอนุรักษมังกรประมาณวามีมังกรพันธุนี้อยูประมาณ 1,700 ตัวบนเกาะ
Komodo และมี 100 ตัวบนเกาะ Gill Motang อีก 200 ตัวอยูบ นเกาะ Flores สวนที่เกาะ Padar นั้นไมมี
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เลย สาเหตุการไมมีมังกรนี้อยูบนเกาะ Padar เลยนัน้ นักอนุรกั ษสนั นิษฐานวา คงเปนเพราะเหยื่อทั้งเปน
อาหารของมันไมมีนั่นเอง
ในวารสาร Scientific American ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543
C.Ciofi แหง Zoological Society of London ไดรายงานวิธกี ารสงวน
มังกรพันธุนี้โดยไดวิเคราะห DNA ของมังกรจํานวน 117 ตัว เพื่อเลือก
มังกรตัวที่สมบูรณไปผสมพันธุกัน เพื่อนําไปปลอยบนเกาะ Padar อีก
สวนมังกรบนเกาะ Flores ซึง่ ทีอ่ ยูอ าศัยของมันถูกคนตัดปา
เผาปา Ciofi ก็ไดพบวา การแทรกแซงของมนุษยไดทาให
ํ จํานวนมังกร
ลดจํานวนจริงๆ
ภาพจาก : http://www.merl.org/animals/komodo1.htm

ทุกๆ ป จะมีนักทองเที่ยวและนักวิทยาศาสตรประมาณ
18,000 คน ไปเยี่ยมชมมังกรโคโมโด เมื่ออนาคตของมังกรอยูในมือคนเชนนี้ นักอนุรกั ษจงึ รับภาระหนัก
เพราะตองคํานึงถึงขอดีและขอเสีย ทัง้ ในแงวทิ ยาศาสตรและเศรษฐศาสตร เพื่อใหอนุชนรุนหลังไดรูวา โลกนี้
ยังมีมังกรเปนๆ อาศัยอยู ไมใชมแี ตในนิยาย
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