
เม่ือ “เหีย้” ไม่ได้ “เหีย้” อย่างทีค่ิด 
ก่อนจะรู้จัก “เหีย้”  

“เห้ีย ! ” ฉนัไดย้นิค ำน้ีทีไรเป็นอนัตอ้งสะดุง้ทุกคร้ัง เพรำะนัน่หมำยถึงก ำลงัมีคนด่ำกนั หรือไม่ก็พบเจอ
ส่ิงไม่ชอบใจ ถึงไดอุ้ทำนค ำวำ่ “เห้ีย” ออกมำ  

ใช่ ก่อนหนำ้น้ีในโลกอนัแคบของฉนั ฉนัรับรู้เพียงวำ่เห้ียคือค ำด่ำท่ีไม่สุภำพ ส่วนตวัเห้ียแบบท่ีเป็นสัตว์
ชนิดหน่ึงนั้นฉนัเรียกวำ่ตวัเงินตวัทอง ซ่ึงก็ไม่รู้เหมือนกนัวำ่ใครหนอท่ีเร่ิมใชค้  ำวำ่เห้ียเป็นค ำด่ำ อนัหมำยถึง ไม่
ดี น่ำเกลียด จนเม่ือมองในปัจจุบนั ค ำวำ่เห้ียไดเ้ป็นสัญลกัษณ์ของค ำด่ำ จนแทบจะมองไม่เห็นคุณค่ำของเจำ้ของ
ช่ือเสียแลว้ ฉนัเองกค็งเป็นหน่ึงในนั้น ถำ้หำกวนันั้น...ฉนัไมไ่ดเ้จอเห้ียตวัจริงเสียงจริง !  
 
แรกพบสบตา...เหีย้  

ออ้ ไม่ถึงกบัสบตำ แต่จอ้งตำไม่กะพริบเลยล่ะ ก็ฉนัก ำลงัเดินผำ่นทำงเดินท่ีแวดลอ้มดว้ยตน้ไมร่้มร่ืน
ริมน ้ำสบำย ๆ ใครเล่ำจะคำดคิดมำก่อนวำ่จะเจอเห้ียตวัเป็น ๆ แบบเอก็ซ์คลูซีฟชนิดท่ีเห้ียเดิน เอ...หรือคลำนผำ่น
หนำ้ฉนัไปช็อตต่อช็อต ภำพและเสียงเล่ำลืออนัไม่น่ำรักของเห้ียผดุข้ึนมำในสมอง  

ตำยละวำ…ฉนัเจอดีเขำ้แลว้  
เห้ีย ! ฉนัจะโดนเห้ียไล่งบัขำสั้น ๆ ป้อม ๆ ของฉนัไหม เห้ียจะแยกเข้ียวไหม มนัจะวิง่ไล่กดัไหม (เด๋ียว

นะ น่ีเห้ียนะ ไม่ใช่หมำ) ในขณะท่ีเร่ืองเล่ำอนัไม่น่ำรักของเห้ียผดุข้ึนมำ แขง้ขำฉนัเร่ิมสั่น เหง่ือกำฬแตกพลัก๊ 
ต่ืนเตน้รำวกบัมีซำวดเ์อฟเฟกตฉ์ำกเอำชีวิตรอดดงักระห่ึมประกอบ ในหวัจินตนำกำรภำพเห้ียหนัมำแลบล้ินและ
อำ้ปำกเตรียมไล่กดั  

แต่พอตดัฉบัมำท่ีควำมเป็นจริง ฉนัเดินมำเจอเห้ีย แลว้...เห้ียยงัคงเดินไปตำมทำงของเธอ คุณเธอค่อย ๆ 
กระด๊ึบ ๆ ไปเร่ือย ๆ ไม่มีท่ำทีวำ่จะท ำร้ำยคนเลยสักนิด และอนัท่ีจริง เธอแทบไม่ไดส้นใจเรำดว้ยซ ้ ำ  

อำ้ว แลว้เสียงลือเสียงเล่ำอำ้งเร่ืองเห้ียเม่ือก้ีล่ะ  
ยงัหรอก ฉนัยงัปักใจเช่ือไม่ได ้แต่พอเจอคร้ังท่ีสอง สำม ส่ี เห้ียก็ยงัคงสงบเสง่ียม เดิน (หรือคลำน) 

ตำมปกติ ไม่ไดท้  ำร้ำยเรำอยูดี่ แต่คนเรำน่ีสิ ท่ีอยูดี่ ๆ ก็ท  ำร้ำยเห้ียดว้ยกำรเล่ำเร่ืองรำวอนัไม่น่ำรักเอำเสียเลย 
ท ำใหค้นท่ีไม่รู้จกัเห้ียจริง ๆ รับรู้ขอ้มูลผดิเพี้ยนไปจนพำลเกลียดเห้ีย ฉนัคนหน่ึงล่ะท่ีไดเ้ปล่ียนควำมคิดนั้น 
ไดแ้ต่หนัไปมองเห้ียอีกคร้ังแต่ไม่สะดุง้แลว้ แต่นึกสงสำรนิด ๆ วำ่ถึงแมรู้ปลกัษณ์ภำยนอกของเธอจะไม่
สวยงำมน่ำมองก็เถอะ แต่หำกมองใหลึ้กถึงตวัตน นิสัยใจคอ คุณค่ำหรือประโยชน์ของเห้ีย เรำอำจจะไดรู้้จกัเห้ีย
จริง ๆ มำกกวำ่เร่ืองเล่ำท่ีก็ไม่แน่ชดัวำ่ใครเล่ำมำก็ได ้
 นบัจำกนั้น ฉนัจึงเร่ิมตน้ท ำควำมรู้จกัเห้ียแบบจริงจงั 
 



ว่าด้วยเร่ืองเหีย้ และคุณสมบัติของเหีย้  
เด๋ียวก่อน น่ีไม่ใช่ต ำรำวชิำกำรเร่ืองเห้ียหรอก แต่เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัเห้ียเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เผือ่วำ่เรำจะรู้จกั

เห้ียมำกข้ึน 
ก่อนน้ีฉนัรู้เพียงวำ่เห้ียเป็นสัตวเ์ล้ือยคลำนชนิดหน่ึง แต่พอไดเ้จอเห้ียตวัจริงเสียงจริงแบบใกล ้ๆ 

ประกอบกบัขอ้มูลท่ีไดศึ้กษำมำ จึงไดรู้้วำ่เห้ียท่ีมองไกล ๆ แลว้คลำ้ยก้ิงก่ำยกัษน์ั้นมีเอกลกัษณ์และประโยชน์ท่ี
ไม่ควรมองขำ้มไม่นอ้ยเลย 

เห้ีย ไม่ไดมี้เพียงช่ือ “เห้ีย” และ “ตวัเงินตวัทอง” เท่ำนั้น แต่ยงัมีช่ือท่ีไม่ค่อยมีคนรู้จกัและไม่นิยมเรียก
นกั ช่ือวำ่ “โคธำ” มีช่ือวทิยำศำสตร์วำ่ Varanus salvator macromaculatus ช่ือสำกลคือ Water monitor lizard 
พบในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และเอเชียใต ้ 

หำกอยูใ่นพื้นท่ีชุมชน เรำจะพบเจอเห้ียไดใ้นบริเวณใกลแ้หล่งน ้ำ อยำ่งเช่น บริเวณสวนสำธำรณะท่ีมี
บ่อน ้ำ คลอง หรือพื้นท่ีชุ่มน ้ำท่ีมีน ้ำขงั และหำกพบเห้ียในพื้นท่ีชุมชน สันนิษฐำนไดว้ำ่พื้นท่ีนั้นเคยเป็นป่ำหรือ
แหล่งน ้ำขงั พอคนเขำ้ไปสร้ำงบำ้นเรือน เห้ียก็ยงัคงอยูใ่นแหล่งอำศยัเดิม ไม่ไดแ้ปลวำ่เห้ียมกัจะอยูอ่ำศยัใกลก้บั
คนเรำเลย 

เห้ียอยูไ่ดใ้นทุกสภำพป่ำ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตวัในสภำพแวดลอ้มต่ำง ๆ ไดดี้ แถมยงัมี
ควำมสำมำรถมำก คือ วำ่ยน ้ำเก่ง ด ำน ้ำได ้ชอบลงน ้ำ และยงัปีนตน้ไมไ้ดด้ว้ย ! 

รูปลกัษณ์ของเธออำจไม่สวยงำมอยำ่งท่ีใครเขำวำ่ เพรำะรูปร่ำงมีลกัษณะเป็นก้ิงก่ำขนำดใหญ่ เป็นสัตว์
ในตระกูลท่ีมีขนำดตวัใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจำกมงักรโกโมโด (ช่ือวทิยำศำสตร์ : Varanus komodoensis) 
เห้ียมีตวัยำว 2.5-3 เมตร ซ่ึงเห้ียท่ีฉนัเคยเจอก็มีขนำดล ำตวัประมำณน้ี ตวัเตม็วยัมีล ำตวัสีด ำ...ออกน ้ำตำลเขม้ มี
ลำยดอกท่ีชดัเจน ใตค้อและทอ้งมีสีเทำหรือเทำอมน ้ำตำล เห้ียมีหวัเป็นสำมเหล่ียมแบบแบนรำบ มีรูจมูกใกลก้บั
ปำกท่ีช่วยใหอ้ยูใ่นน ้ำไดน้ำน เห้ียมีล้ินสองแฉกคลำ้ยงู ใชส้ ำหรับรับกล่ิน มีหำงลำยปลอ้งด ำสลบัเหลืองใช้
ส ำหรับทรงตวัขณะวิง่ ดว้ยหำงท่ีเหมือนใบพดัเรือจึงช่วยในกำรวำ่ยน ้ำ และหำงอนัสำรพดัประโยชน์น้ียงัเป็น
ส่วนท่ีใชใ้นกำรเก็บพลงังำนในร่ำงกำยเห้ียอีกดว้ย 
 ส่วนพฤติกรรมของเห้ียนั้น แตกต่ำงกบัรูปลกัษณ์ภำยนอกโดยส้ินเชิง ดูเผนิ ๆ เห้ียอำจไม่น่ำมอง แต่รู้
หรือไม่ เห้ียเป็นสัตวไ์ม่ดุร้ำย ชอบอยูส่ันโดษ ชอบอยูต่ำมล ำพงั แถมยงัมีลกัษณะต่ืนคนดว้ยซ ้ ำ และรู้หรือไม่ วำ่
เวลำเห้ียเจอศตัรูท่ีตวัใหญ่กวำ่จะท ำอยำ่งไร ? 
 คุณเห้ียจะแกลง้ตำยดว้ยกำรนอนน่ิง ๆ ตวัแขง็ท่ือ เพื่อให้ศตัรูเขำ้ใจผดิวำ่เป็นสัตวท่ี์ตำยแลว้ พอศตัรู
เผลอจะวิง่หนีทนัที (โธ่ พอนึกภำพเห้ียวิง่แลว้ จะสงสำรหรือฮำดีน่ี) แต่ถำ้จนมุมหรือหนีไม่ได ้เห้ียก็จะต่อสู้ โดย
เห้ียจะเชิดหวั  ท ำตวัและคอขยำยใหญ่ ท ำเสียงขู่แลว้ฟำดหำงไปมำคลำ้ยจระเข ้และอำจกดัหรืองบัศตัรูเม่ือเขำ้มำ
ใกลต้วั 



ประโยชน์ของเหีย้ต่อระบบนิเวศทีไ่ม่ควรมองข้าม 
 จะเรียกวำ่เห้ียเป็นสำยแขง็ เอ๊ย สำยกินก็วำ่ได ้เพรำะเห้ียเธอกินไดแ้ทบทุกอยำ่ง เป็นนกัล่ำอนัดบับน ๆ 
ของห่วงโซ่อำหำรท่ีไม่เลือกกิน กินไดต้ั้งแต่ของท่ีมกัจะกินอยำ่งปลำ กบ นก หนู ปู เต่ำ หอย ไก่ เป็ด จระเขต้วั
เล็ก ๆ  และไข่จระเข ้ รวมไปถึงของกินท่ีไม่น่ำกินอยำ่งขยะและเศษซำกเน่ำเป่ือยต่ำง ๆ ท่ีถูกทิ้งลงในแม่น ้ำ ซ่ึง
เห้ียกินทุกอยำ่งท่ีวำ่มำ เวน้แต่พลำสติกเท่ำนั้นท่ีไม่สำมำรถยอ่ยได ้ ส่วนท่ีกินไดห้ลำยอยำ่งและบ่อยคร้ังนัน่ก็
เพรำะมีระบบกำรยอ่ยอำหำร (ระบบกำรยอ่ยอำหำรของเห้ียมีกรดชนิดรุนแรงท่ีสำมำรถท ำลำยเช้ือโรคชนิดต่ำง 
ๆ ได ้มิน่ำเล่ำ เห้ียจึงสำมำรถกินเศษซำกต่ำง ๆ ไดโ้ดยไม่เป็นอนัตรำยต่อตวัเองนกั) น ้ำยอ่ย โปรโตซวัในล ำไส้ท่ี
เขม้แขง็และมีกระบวนกำรเผำผลำญอำหำรสูงนัน่เอง 
 เอ...แลว้กำรกินอำหำรของเห้ียนั้นส ำคญัอยำ่งไร 
 นัน่ก็เพรำะกำรท่ีเห้ียกินขยะและเศษซำกเน่ำเป่ือย เปรียบเหมือนเจำ้หนำ้ท่ีสุขำภิบำลชั้นดีท่ีคอยท ำควำม
สะอำด เก็บกวำดส่ิงสกปรกและของเน่ำเป่ือยต่ำง ๆ ออกไป หำกไม่มีเห้ียแลว้ แหล่งน ้ำอำจเตม็ไปดว้ยซำกเน่ำ
เป่ือย ก่อใหเ้กิดโรคติดต่อ หรือประชำกรหนูมำกเกินไป ท ำใหเ้กิดโรคระบำดไดง่้ำย 
  
ความเช่ือเหีย้เหีย้  
 อยำ่งท่ีไดเ้ล่ำไปตอนตน้วำ่ฉนัรู้จกัเห้ียท่ีเป็นค ำด่ำก่อนท่ีจะไดรู้้จกัเห้ียตวัจริงเสียงจริงเสียอีก ซ่ึงเท่ำท่ี
ศึกษำมำ กำรท่ีคนใชเ้ห้ียเป็นค ำด่ำอำจมำจำกกำรท่ีสมยัโบรำณ เห้ียมกัลกัขโมยกินไก่หรือเป็ดของชำวบำ้น หรือ
คุย้เข่ียหำของกินจนท ำขำ้วของพงั จึงถูกใชเ้ป็นค ำด่ำเพรำะไม่พอใจนบัแต่นั้นมำ หรือจำกกำรท่ีเม่ือสมยัรัชกำลท่ี 
3 เกิดกบฏอั้งยีข่องชำวจีนท่ีออกปลน้สะดม สร้ำงควำมเดือดร้อนและเกลียดชงัท่ีช่ือวำ่ “ตั้วเฮีย” ซ่ึงอำจพอ้งเสียง
กบัตวัเห้ีย จนเกิดควำมเขำ้ใจวำ่เห้ียคือสัญลกัษณ์ของควำมอปัมงคลไปเสียได ้
 แต่เห้ียเป็นสัตวศ์กัด์ิสิทธ์ิของชำวบูกิต ชำวพื้นเมืองท่ีอยูบ่นเกำะสุลำเวสี ประเทศอินโดนีเซีย ชำวบูกิต
นบัถือศำสนำอิสลำม มีควำมเช่ือวำ่เห้ียเป็นวิญญำณบรรพบุรุษท่ีกลบัมำเกิดใหม่ในร่ำงของสัตวเ์ล้ือยคลำน และ
มีต ำนำนเล่ำขำนอนัน่ำสนใจ  
 ไม่วำ่อยำ่งไรก็ตำมเห้ียไม่ไดเ้ป็นสัตวดุ์ร้ำย หรือน่ำเกลียดน่ำกลวัชัว่ชำ้อยำ่งค ำวำ่เห้ียท่ีใชเ้ป็นค ำด่ำแต่
อยำ่งใด แต่เป็นสัตวท่ี์มีควำมส ำคญัต่อระบบนิเวศ รวมถึงใหป้ระโยชน์กบัคนเรำอีกดว้ย 
 จะดว้ยรูปลกัษณ์หรือควำมเช่ือเร่ืองเห้ียวำ่เป็นส่ิงไม่ดีแต่เดิม ก็ไม่ควรมำปิดกั้นกำรรู้จกัเห้ียตวัจริงเลย
สักนิด และอนัท่ีจริงไม่ใช่เพียงเห้ีย แต่ไม่วำ่ส่ิงใดก็ตำม ไม่ควรท่ีจะถูกตดัสินคุณค่ำวำ่ดีไม่ดีเพียงแค่ถูกเล่ำขำน
ต่อ ๆ กนัมำ แต่ควรท ำควำมรู้จกั พิจำรณำก่อนเช่ือ และมองวำ่เขำมีประโยชน์และคุณค่ำอยำ่งไรมำกกวำ่  
 และท่ีส ำคญัคือ ถึงเป็นสัตวก์็เป็นสัตวท่ี์มีชีวิต จิตใจ 
 จะดีไหมหำกเรำเปิดใจเรียนรู้กนัสักนิด เหมือนฉนัท่ีเห็นเห้ียในมุมมองท่ีต่ำงจำกเดิม 



 เพื่อท่ีเห้ีย จะไม่ “เห้ีย” อีกต่อไป 


