เมื่อ “เหีย้ ” ไม่ ได้ “เหีย้ ” อย่างทีค่ ิด
ก่ อนจะรู้ จัก “เหีย้ ”
“เหี้ ย ! ” ฉันได้ยนิ คำนี้ทีไรเป็ นอันต้องสะดุง้ ทุกครั้ง เพรำะนัน่ หมำยถึงกำลังมีคนด่ำกัน หรื อไม่ก็พบเจอ
สิ่ งไม่ชอบใจ ถึงได้อุทำนคำว่ำ “เหี้ ย” ออกมำ
ใช่ ก่อนหน้ำนี้ในโลกอันแคบของฉัน ฉันรับรู ้เพียงว่ำเหี้ ยคือคำด่ำที่ไม่สุภำพ ส่ วนตัวเหี้ ยแบบที่เป็ นสัตว์
ชนิดหนึ่งนั้นฉันเรี ยกว่ำตัวเงินตัวทอง ซึ่ งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ำใครหนอที่เริ่ มใช้คำว่ำเหี้ ยเป็ นคำด่ำ อันหมำยถึง ไม่
ดี น่ำเกลียด จนเมื่อมองในปั จจุบนั คำว่ำเหี้ ยได้เป็ นสัญลักษณ์ของคำด่ำ จนแทบจะมองไม่เห็นคุณค่ำของเจ้ำของ
ชื่อเสี ยแล้ว ฉันเองก็คงเป็ นหนึ่งในนั้น ถ้ำหำกวันนั้น...ฉันไม่ได้เจอเหี้ ยตัวจริ งเสี ยงจริ ง !
แรกพบสบตา...เหีย้
อ้อ ไม่ถึงกับสบตำ แต่จอ้ งตำไม่กะพริ บเลยล่ะ ก็ฉนั กำลังเดินผ่ำนทำงเดินที่แวดล้อมด้วยต้นไม้ร่มรื่ น
ริ มน้ ำสบำย ๆ ใครเล่ำจะคำดคิดมำก่อนว่ำจะเจอเหี้ ยตัวเป็ น ๆ แบบเอ็กซ์คลูซีฟชนิดที่เหี้ ยเดิน เอ...หรื อคลำนผ่ำน
หน้ำฉันไปช็อตต่อช็อต ภำพและเสี ยงเล่ำลืออันไม่น่ำรักของเหี้ ยผุดขึ้นมำในสมอง
ตำยละวำ…ฉันเจอดีเข้ำแล้ว
เหี้ ย ! ฉันจะโดนเหี้ ยไล่งบั ขำสั้น ๆ ป้อม ๆ ของฉันไหม เหี้ ยจะแยกเขี้ยวไหม มันจะวิง่ ไล่กดั ไหม (เดี๋ยว
นะ นี่เหี้ ยนะ ไม่ใช่หมำ) ในขณะที่เรื่ องเล่ำอันไม่น่ำรักของเหี้ ยผุดขึ้นมำ แข้งขำฉันเริ่ มสั่น เหงื่อกำฬแตกพลัก๊
ตื่นเต้นรำวกับมีซำวด์เอฟเฟกต์ฉำกเอำชีวิตรอดดังกระหึ่มประกอบ ในหัวจินตนำกำรภำพเหี้ ยหันมำแลบลิ้นและ
อ้ำปำกเตรี ยมไล่กดั
แต่พอตัดฉับมำที่ควำมเป็ นจริ ง ฉันเดินมำเจอเหี้ ย แล้ว...เหี้ ยยังคงเดินไปตำมทำงของเธอ คุณเธอค่อย ๆ
กระดึ๊บ ๆ ไปเรื่ อย ๆ ไม่มีท่ำทีวำ่ จะทำร้ำยคนเลยสักนิด และอันที่จริ ง เธอแทบไม่ได้สนใจเรำด้วยซ้ ำ
อ้ำว แล้วเสี ยงลือเสี ยงเล่ำอ้ำงเรื่ องเหี้ ยเมื่อกี้ล่ะ
ยังหรอก ฉันยังปั กใจเชื่ อไม่ได้ แต่พอเจอครั้งที่สอง สำม สี่ เหี้ ยก็ยงั คงสงบเสงี่ยม เดิน (หรื อคลำน)
ตำมปกติ ไม่ได้ทำร้ำยเรำอยูด่ ี แต่คนเรำนี่สิ ที่อยูด่ ี ๆ ก็ทำร้ำยเหี้ ยด้วยกำรเล่ำเรื่ องรำวอันไม่น่ำรักเอำเสี ยเลย
ทำให้คนที่ไม่รู้จกั เหี้ ยจริ ง ๆ รับรู ้ขอ้ มูลผิดเพี้ยนไปจนพำลเกลียดเหี้ ย ฉันคนหนึ่งล่ะที่ได้เปลี่ยนควำมคิดนั้น
ได้แต่หนั ไปมองเหี้ ยอีกครั้งแต่ไม่สะดุง้ แล้ว แต่นึกสงสำรนิด ๆ ว่ำถึงแม้รูปลักษณ์ภำยนอกของเธอจะไม่
สวยงำมน่ำมองก็เถอะ แต่หำกมองให้ลึกถึงตัวตน นิสัยใจคอ คุณค่ำหรื อประโยชน์ของเหี้ ย เรำอำจจะได้รู้จกั เหี้ ย
จริ ง ๆ มำกกว่ำเรื่ องเล่ำที่ก็ไม่แน่ชดั ว่ำใครเล่ำมำก็ได้
นับจำกนั้น ฉันจึงเริ่ มต้นทำควำมรู ้จกั เหี้ ยแบบจริ งจัง

ว่ าด้ วยเรื่ องเหีย้ และคุณสมบัติของเหีย้
เดี๋ยวก่อน นี่ไม่ใช่ตำรำวิชำกำรเรื่ องเหี้ ยหรอก แต่เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับเหี้ ยเล็ก ๆ น้อย ๆ เผือ่ ว่ำเรำจะรู ้จกั
เหี้ ยมำกขึ้น
ก่อนนี้ฉนั รู ้เพียงว่ำเหี้ ยเป็ นสัตว์เลื้อยคลำนชนิ ดหนึ่ง แต่พอได้เจอเหี้ ยตัวจริ งเสี ยงจริ งแบบใกล้ ๆ
ประกอบกับข้อมูลที่ได้ศึกษำมำ จึงได้รู้วำ่ เหี้ ยที่มองไกล ๆ แล้วคล้ำยกิ้งก่ำยักษ์น้ นั มีเอกลักษณ์และประโยชน์ที่
ไม่ควรมองข้ำมไม่นอ้ ยเลย
เหี้ ย ไม่ได้มีเพียงชื่อ “เหี้ ย” และ “ตัวเงินตัวทอง” เท่ำนั้น แต่ยงั มีชื่อที่ไม่ค่อยมีคนรู ้จกั และไม่นิยมเรี ยก
นัก ชื่อว่ำ “โคธำ” มีชื่อวิทยำศำสตร์ วำ่ Varanus salvator macromaculatus ชื่อสำกลคือ Water monitor lizard
พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้
หำกอยูใ่ นพื้นที่ชุมชน เรำจะพบเจอเหี้ ยได้ในบริ เวณใกล้แหล่งน้ ำ อย่ำงเช่น บริ เวณสวนสำธำรณะที่มี
บ่อน้ ำ คลอง หรื อพื้นที่ชุ่มน้ ำที่มีน้ ำขัง และหำกพบเหี้ ยในพื้นที่ชุมชน สันนิษฐำนได้วำ่ พื้นที่น้ นั เคยเป็ นป่ ำหรื อ
แหล่งน้ ำขัง พอคนเข้ำไปสร้ำงบ้ำนเรื อน เหี้ ยก็ยงั คงอยูใ่ นแหล่งอำศัยเดิม ไม่ได้แปลว่ำเหี้ ยมักจะอยูอ่ ำศัยใกล้กบั
คนเรำเลย
เหี้ ยอยูไ่ ด้ในทุกสภำพป่ ำ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวในสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ได้ดี แถมยังมี
ควำมสำมำรถมำก คือ ว่ำยน้ ำเก่ง ดำน้ ำได้ ชอบลงน้ ำ และยังปี นต้นไม้ได้ดว้ ย !
รู ปลักษณ์ของเธออำจไม่สวยงำมอย่ำงที่ใครเขำว่ำ เพรำะรู ปร่ ำงมีลกั ษณะเป็ นกิ้งก่ำขนำดใหญ่ เป็ นสัตว์
ในตระกูลที่มีขนำดตัวใหญ่เป็ นอันดับสองรองจำกมังกรโกโมโด (ชื่อวิทยำศำสตร์ : Varanus komodoensis)
เหี้ ยมีตวั ยำว 2.5-3 เมตร ซึ่ งเหี้ ยที่ฉนั เคยเจอก็มีขนำดลำตัวประมำณนี้ ตัวเต็มวัยมีลำตัวสี ดำ...ออกน้ ำตำลเข้ม มี
ลำยดอกที่ชดั เจน ใต้คอและท้องมีสีเทำหรื อเทำอมน้ ำตำล เหี้ ยมีหวั เป็ นสำมเหลี่ยมแบบแบนรำบ มีรูจมูกใกล้กบั
ปำกที่ช่วยให้อยูใ่ นน้ ำได้นำน เหี้ ยมีลิ้นสองแฉกคล้ำยงู ใช้สำหรับรับกลิ่น มีหำงลำยปล้องดำสลับเหลืองใช้
สำหรับทรงตัวขณะวิง่ ด้วยหำงที่เหมือนใบพัดเรื อจึงช่วยในกำรว่ำยน้ ำ และหำงอันสำรพัดประโยชน์น้ ียงั เป็ น
ส่ วนที่ใช้ในกำรเก็บพลังงำนในร่ ำงกำยเหี้ ยอีกด้วย
ส่ วนพฤติกรรมของเหี้ ยนั้น แตกต่ำงกับรู ปลักษณ์ภำยนอกโดยสิ้ นเชิง ดูเผิน ๆ เหี้ ยอำจไม่น่ำมอง แต่รู้
หรื อไม่ เหี้ ยเป็ นสัตว์ไม่ดุร้ำย ชอบอยูส่ ันโดษ ชอบอยูต่ ำมลำพัง แถมยังมีลกั ษณะตื่นคนด้วยซ้ ำ และรู ้หรื อไม่ ว่ำ
เวลำเหี้ ยเจอศัตรู ที่ตวั ใหญ่กว่ำจะทำอย่ำงไร ?
คุณเหี้ ยจะแกล้งตำยด้วยกำรนอนนิ่ง ๆ ตัวแข็งทื่อ เพื่อให้ศตั รู เข้ำใจผิดว่ำเป็ นสัตว์ที่ตำยแล้ว พอศัตรู
เผลอจะวิง่ หนีทนั ที (โธ่ พอนึ กภำพเหี้ ยวิง่ แล้ว จะสงสำรหรื อฮำดีนี่) แต่ถำ้ จนมุมหรื อหนีไม่ได้ เหี้ ยก็จะต่อสู ้ โดย
เหี้ ยจะเชิดหัว ทำตัวและคอขยำยใหญ่ ทำเสี ยงขู่แล้วฟำดหำงไปมำคล้ำยจระเข้ และอำจกัดหรื องับศัตรู เมื่อเข้ำมำ
ใกล้ตวั

ประโยชน์ ของเหีย้ ต่ อระบบนิเวศทีไ่ ม่ ควรมองข้ าม
จะเรี ยกว่ำเหี้ ยเป็ นสำยแข็ง เอ๊ย สำยกินก็วำ่ ได้ เพรำะเหี้ ยเธอกินได้แทบทุกอย่ำง เป็ นนักล่ำอันดับบน ๆ
ของห่วงโซ่อำหำรที่ไม่เลือกกิน กินได้ต้ งั แต่ของที่มกั จะกินอย่ำงปลำ กบ นก หนู ปู เต่ำ หอย ไก่ เป็ ด จระเข้ตวั
เล็ก ๆ และไข่จระเข้ รวมไปถึงของกินที่ไม่น่ำกินอย่ำงขยะและเศษซำกเน่ำเปื่ อยต่ำง ๆ ที่ถูกทิ้งลงในแม่น้ ำ ซึ่ ง
เหี้ ยกินทุกอย่ำงที่วำ่ มำ เว้นแต่พลำสติกเท่ำนั้นที่ไม่สำมำรถย่อยได้ ส่ วนที่กินได้หลำยอย่ำงและบ่อยครั้งนัน่ ก็
เพรำะมีระบบกำรย่อยอำหำร (ระบบกำรย่อยอำหำรของเหี้ ยมีกรดชนิดรุ นแรงที่สำมำรถทำลำยเชื้อโรคชนิดต่ำง
ๆ ได้ มิน่ำเล่ำ เหี้ ยจึงสำมำรถกินเศษซำกต่ำง ๆ ได้โดยไม่เป็ นอันตรำยต่อตัวเองนัก) น้ ำย่อย โปรโตซัวในลำไส้ที่
เข้มแข็งและมีกระบวนกำรเผำผลำญอำหำรสู งนัน่ เอง
เอ...แล้วกำรกินอำหำรของเหี้ ยนั้นสำคัญอย่ำงไร
นัน่ ก็เพรำะกำรที่เหี้ ยกินขยะและเศษซำกเน่ำเปื่ อย เปรี ยบเหมือนเจ้ำหน้ำที่สุขำภิบำลชั้นดีที่คอยทำควำม
สะอำด เก็บกวำดสิ่ งสกปรกและของเน่ำเปื่ อยต่ำง ๆ ออกไป หำกไม่มีเหี้ ยแล้ว แหล่งน้ ำอำจเต็มไปด้วยซำกเน่ำ
เปื่ อย ก่อให้เกิดโรคติดต่อ หรื อประชำกรหนูมำกเกินไป ทำให้เกิดโรคระบำดได้ง่ำย
ความเชื่ อเหีย้ เหีย้
อย่ำงที่ได้เล่ำไปตอนต้นว่ำฉันรู ้จกั เหี้ ยที่เป็ นคำด่ำก่อนที่จะได้รู้จกั เหี้ ยตัวจริ งเสี ยงจริ งเสี ยอีก ซึ่ งเท่ำที่
ศึกษำมำ กำรที่คนใช้เหี้ ยเป็ นคำด่ำอำจมำจำกกำรที่สมัยโบรำณ เหี้ ยมักลักขโมยกินไก่หรื อเป็ ดของชำวบ้ำน หรื อ
คุย้ เขี่ยหำของกินจนทำข้ำวของพัง จึงถูกใช้เป็ นคำด่ำเพรำะไม่พอใจนับแต่น้ นั มำ หรื อจำกกำรที่เมื่อสมัยรัชกำลที่
3 เกิดกบฏอั้งยีข่ องชำวจีนที่ออกปล้นสะดม สร้ำงควำมเดือดร้อนและเกลียดชังที่ชื่อว่ำ “ตั้วเฮีย” ซึ่งอำจพ้องเสี ยง
กับตัวเหี้ ย จนเกิดควำมเข้ำใจว่ำเหี้ ยคือสัญลักษณ์ของควำมอัปมงคลไปเสี ยได้
แต่เหี้ ยเป็ นสัตว์ศกั ดิ์สิทธิ์ ของชำวบูกิต ชำวพื้นเมืองที่อยูบ่ นเกำะสุ ลำเวสี ประเทศอินโดนีเซี ย ชำวบูกิต
นับถือศำสนำอิสลำม มีควำมเชื่อว่ำเหี้ ยเป็ นวิญญำณบรรพบุรุษที่กลับมำเกิดใหม่ในร่ ำงของสัตว์เลื้อยคลำน และ
มีตำนำนเล่ำขำนอันน่ำสนใจ
ไม่วำ่ อย่ำงไรก็ตำมเหี้ ยไม่ได้เป็ นสัตว์ดุร้ำย หรื อน่ำเกลียดน่ำกลัวชัว่ ช้ำอย่ำงคำว่ำเหี้ ยที่ใช้เป็ นคำด่ำแต่
อย่ำงใด แต่เป็ นสัตว์ที่มีควำมสำคัญต่อระบบนิเวศ รวมถึงให้ประโยชน์กบั คนเรำอีกด้วย
จะด้วยรู ปลักษณ์หรื อควำมเชื่ อเรื่ องเหี้ ยว่ำเป็ นสิ่ งไม่ดีแต่เดิม ก็ไม่ควรมำปิ ดกั้นกำรรู ้จกั เหี้ ยตัวจริ งเลย
สักนิด และอันที่จริ งไม่ใช่เพียงเหี้ ย แต่ไม่วำ่ สิ่ งใดก็ตำม ไม่ควรที่จะถูกตัดสิ นคุณค่ำว่ำดีไม่ดีเพียงแค่ถูกเล่ำขำน
ต่อ ๆ กันมำ แต่ควรทำควำมรู ้จกั พิจำรณำก่อนเชื่อ และมองว่ำเขำมีประโยชน์และคุณค่ำอย่ำงไรมำกกว่ำ
และที่สำคัญคือ ถึงเป็ นสัตว์ก็เป็ นสัตว์ที่มีชีวิต จิตใจ
จะดีไหมหำกเรำเปิ ดใจเรี ยนรู ้กนั สักนิด เหมือนฉันที่เห็นเหี้ ยในมุมมองที่ต่ำงจำกเดิม

เพื่อที่เหี้ ย จะไม่ “เหี้ ย” อีกต่อไป

