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วรรณกรรม / Literature 

ผูเ้ชี่ยวชาญฯ ชี ้“เหีย้” มีประโยชนไ์ม่กดัคนก่อนเหมือนจระเขน้ายพจน ์ทบัประทมุ หวัหนา้เขตหา้มลา่สตัวป่์าพนัทา้ยนร
สิงห ์จ.สมทุรสาคร ผูร้บัผิดชอบจบัและควบคมุประชากรเหีย้ ในพืน้ที่ 8 จงัหวดัภาคใตต้อนบนและภาคกลาง ยืนยนัว่า ตวัเหีย้
ไม่ไดเ้ป็นแค่ดชันีชีว้ดัความอุดมสมบรูณข์องพืน้ที่เท่านัน้ แต่ยงัเป็นสตัวท์ี่ช่วยท าความสะอาดสภาพแวดลอ้ม ในพืน้ที่ที่อาศยัอยู่
ดว้ย เพราะกินสิ่งปฏิกลู และเศษซากสตัวท์ี่เน่าเป่ือยเป็นอาหาร แถมหนงัก็สามารถน าไปท าเครื่องหนงั ซึ่งในต่างประเทศขายกนั
ราคาค่อนขา้งสงู ที่ส  าคญัตัง้แต่ปฏิบติัหนา้ที่ยังไม่เคยพบเกิดเหตกุารณเ์หีย้คลานไปกดัคนก่อน แมแ้ต่กรณีเดียว เพราะไม่ใช่
ลกัษณะนิสยัทางธรรมชาติ ที่จะไปท ารา้ยคนก่อนเหมือนจระเข ้เวน้แต่เดินไปเหยียบหรือเขา้ใกลต้อนกินอาหาร ซึ่งอาจท าให้
ตกใจและท ารา้ยได ้แต่ที่ผ่านมาเห็นแต่คลานไปขวางทางบนถนน ท าใหร้ถชาวบา้นแลน่ไปเหยียบและเกิดอบุติัเหตเุท่านัน้ 

Experts point out,"Varanus" is useful, never biting people first like a crocodile, The  Wildlife Conservation 
Office of Phan Thainorasingh, SamutSakhon Province, responsible for catching and controlling the population of 
the reptiles in 8 provinces of the upper southern and central region insists that they are not only an indicator of the 
fertility of the area but also animals that help clean environment in the area they live with, because they eat wastes 
and carcasses as food. Their skins are useful to make leather goods, which is very popular in foreign countries.  
The price is quite high.  The staffs of the office insisted never a case a reptile crawls to attack any human because 
it is not a nature to harm like crocodiles, unless he steps on or get close it when eating; it may cause panic and 
even hurt.  They are only passing or blocking the road, or causing an accident to the people who run over them. 

 



เหตผุล / Reason 

 วรรณกรรมที่เลือกมาคดัลอกมาเป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัตวัเหีย้ หรือตวัเงินตวัทอง เพราะเนื่องจากปัจจุบนัเวลาคนที่ท า
อะไรไม่ดี ท าอะไรแย่ๆ คนก็มกัที่จะเอาชื่อเรียกของตวัเหีย้มาใชเ้ป็นค าด่าทอกนั ผมเลยมีความสนใจในเรื่องนี ้จึงไปหาขอ้มลูว่า
สตัวช์นิดนีม้นัไม่ดีอย่างไรท าไมคนถึงไดน้ าชื่อของมนัมาใชเ้ป็นค าด่าแทนได ้พอไดไ้ปอ่านแลว้กลบัพบว่ามีบทความมากมายที่
เขียนถึงตวัเหีย้หรือตวัเงินตวัทองว่าเป็นสตัวท์ี่มีประโยชนใ์นการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม เป็นตวัชีว้ดัความอดุมสมบรูณข์องพืน้ที่ 
เพียงแต่ว่ามนัมีรูปรา่งที่น่าเกลียดไม่น่ารกัสวยงามและอาจมีนิสยัที่ไปขโมยกดักินสตัวเ์ลีย้งบา้ง จึงท าใหค้นรงัเกียจ แต่พอผมได้
อ่านแลว้ผมจึงอยากจะน าเรื่องของตวัเหีย้มาใชใ้นการสะทอ้นสงัคมว่าขนาดตวัเหีย้เองหรือตวัเงินตวัทองนัน้ที่เรามองว่ามนัไม่ดี 
ดนู่ารงัเกียจ มนัยงัคงรกัษโ์ลก รกัสิ่งแวดลอ้มที่มนัด ารงชีวิตอาศยัอยู่ ยงัคอยดแูลกดักินซากสตัวห์รือสิ่งปฏิกลูต่างๆลงไปเพื่อ
ช่วยรกัษาสภาพแวดลอ้มที่อยู่อาศยัใหก้ลบัมามีความสมบรูณย์ิ่งขึน้ แลว้เราทุกคนที่เป็นมนษุยท์ี่ไดช้ื่อว่าเป็นสตัวป์ระเสรฐิไม่
รูส้กึละอายใจต่อการกระท าบา้งหรือที่เราท าลายสิ่งแวดลอ้ม ทิง้ขยะมลูฝอยต่างๆใหเ้กิดเป็นมลพิษของโลก เพราะขนาดตวัเหีย้
ที่เราดวู่ามนัน่ารงัเกียจมนัยงัคิดที่จะพยามท าสิ่งที่ดีเพื่อตอบแทนพืน้ที่ที่มนัอาศยัอยู่ ยงัรกัในที่ที่มนัอยู่ แลว้เราเป็นมนษุยห์าก
เราละเลยไม่สนใจกบัสิ่งแวดลอ้มที่เราอยู่ไม่ดแูลรกัษาโลกของเรา เราจะไม่เป็นคนที่ดนู่ารงัเกียจกว่าตวัเหีย้หรือครบั  ผมจึง
อยากใหผู้ค้นที่ไดเ้ห็นภาพนีแ้ลว้สะทอ้นเขา้ไปในจิตใจและเกิดความละอายใจต่อการกระท าของตน เพื่อใหท้กุคนไดก้ลบัมา
ช่วยกนัดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มและโลกของเราใหดี้ยิ่งขึน้กว่าที่ผ่านมา ขอ้คิดที่ไดจ้ากวรรณกรรมเรื่องนีคื้อความดีไม่ไดต้ดัสินกนัที่
รูปรา่งภายนอกแต่อยู่ที่การกระท านัน้ต่างหากที่จะบอกไดว้่าสิ่งไหนดีหรือไม่ 

 The excerpts of literature related to “TuaHia”, or Varanus.”  Because nowadays, when someone do bad 
things or do evil, people tend to use the word “Hia” as a cursing. I was so interested in this story that I looked for 
information about how bad this animal was, and why people use its name as a curse instead.  I have read about it 
but found many articles have written about them not that bad but useful in protecting the environment.  As indicator 
of fertility of the area, they serve as monitors.  Just that they look ugly and may have a habit of stealing and eating 
pets.  Some made people disgust.  When I read it, I would like to use the story of them to reflect on society that the 
size of the reptiles themselves.  Them that we consider it bad, nasty, nevertheless, they conserve the world, the 
environment in which they live and take care of.  The devour carcasses or other wastes to help restore the health of 
our habitats.  What about humans, known as noble beasts, do not feel ashamed of the actions or actions they do 
endangering the environment.  So I want people who have seen this picture to reflect on and be ashamed of their 
actions, in order for everyone to come back to help protect the environment and our planet better than ever before.  

The insights from this literature are that good is not judged on the outside body but it is in doing that which will tell 
you what is good or not.  

 


