




มีเร่ืองราวเก่ียวกับสัตว
มากมายท่ีเราไมรู!
 ถึงหนังสือเลมน้ีมีคําวา “เรื่องโกหก” แตไมได

หมายความวาเน้ือหาเปนเรื่องโกหกนะครับ มนุษย

มีนิสัยไมยอมฟงเรื่องราวใหจบแตดวนไปสรุปโดย

ไมคิดใหดีเสียกอนมาตั้งแตอดีตแลว ในโลกของการ

คนควาเก่ียวกับชีวิตสัตวมีเรื่องราวดวนสรุปแบบนี้

หลายเรื่อง บางเรื่องลุกลามเปนเร่ืองราวใหญโต

เพราะบิดเบือนความจริงจนไมนาใหอภัย  ทําใหผูคน

เขาใจธรรมชาติเกี่ยวกับสัตวผิดเพี้ยนไปหมด

บทนํา



 ปจจุบันมีขอมูลมากมายบนอินเทอรเน็ต การ

แยกแยะวาเรื่องไหนจริงเรื่องไหน “โกหก” ทําไดยาก

แตทั้งน้ีเราสามารถเรียนรูเรื่องราวมากมายไดจาก

“เรื่องโกหก” เหลาน้ี เพราะเมื่อเห็นตัวอยางความ

ผิดพลาดของคนรุนกอน ก็ยอมเปนการสรางเสริม

ความสามารถในการตัดสินใจในเชิงวิทยาศาสตร

และความสามารถในการคิดเชิงทฤษฎีได

อิมะอิซุมิ ทะดากิ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยสัตวศาสตร



บทท่ี 1 เรือ่งโกหกบทท่ี 1 เรือ่งโกหก 
-เข้าใจผิดแล้ว ฟังน่ีก่อน!--เข้าใจผิดแล้ว ฟังน่ีก่อน!-

14 ฉลามขาว/ชอบกินคนเปนอาหาร

16  ปลาปรินัยา/ฉายา “ปลากินคน 

 แหงแมน้ําอะเมซอน” 

18  เป็ดแมนดารนิ/ไดช่ือวารักกันมาก

 และจะมีคูเพียงตัวเดียว

20  ไฮยีนาจุด/จอมข้ีขลาดท่ียอง

 ขโมยเหย่ือของสัตวอ่ืน

22  วัวกระทิงมิวรา/สีแดงกระตุน

 ความรูสึกอยากตอสู

24  คอลัมน์ สัตวท่ีไมมีวันตายไมมีจริง 

 งานประชุมสัตวตายยาก

26  แมวบ้าน/ชอบกินปลามากใชไหม

28  แพนด้ายักษ์/ตองกินแตใบไผ

 อยางเดียวเทาน้ันหรือ

30  เสือ/สํานวน “ล้ินแมว” 

 ใชกับแมวเทาน้ันหรือ

สารบัญ

2  บทนํา
4  สารบัญ
8  วิธีอานหนังสือเลมน้ี
10  วันหน่ึง ณ สํานักพิมพหูกระตาย

32  หมูป่า/เวลาว่ิงจะว่ิงตรงไปขางหนา

 อยางเดียว!

34  ก้ิงก่าคามีเลียน/เลียนสี

 ส่ิงแวดลอมไดตามใจ...

36  งเูห่าอินเดีย/เตนรําตามเสียงป

 จริงหรือ

38 ทาก/เม่ือโดนเกลือจะละลาย

 หายไป

40  คอลัมน์ หรือวาจะเปนเร่ืองโกหก!

  เสวนาจอมลวงโลก

42  ปลาพระอาทิตย์/ปลาท่ีออนแอ

 และตายงายท่ีสุด! 

44 เต่าหัวค้อน/วางไขอยางยากลําบาก 

 จึงซาบซ้ึงจนหล่ังน้ําตา

46  สกังก์ลายจุด/ผายลมออกมา 

 เพ่ือขับไลศัตรู

48  จักจ่ัน/มีอายุขัยเพียง 1 สัปดาห

50  หมีสีน้ําตาล/ถาเจอใหแกลงตาย

52  อูฐ/อูฐเก็บน้ําไวในหนอกบนหลัง

54  แรก็คูน/ถามีน้ําอยูใกลจะเอา

 ของกินไปลางเสมอ

56  ค้างคาวแวมไพร/์คางคาว

 กินเลือดทุกตัวใชม้ัย

58  คอลัมน์ ช่ือเรียกชวนสับสน

 เสวนาสัตวพวกเดียวกัน



บทท่ี 2 เรือ่งไหนจรงิบทท่ี 2 เรือ่งไหนจรงิ
--ส่ิงท่ีคิดอาจไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นส่ิงท่ีคิดอาจไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็น--

60  อารม์าดิลโลยักษ์/อารมาดิลโล

 มวนตัวใหกลมไดทุกตัว

62  เลียงผาญีปุ่่น/คนญ่ีปุนคิดวา

 ขาสวยตองเหมือนเลียงผา

64  ตุ่น/หากถูกแสงอาทิตยจะตาย

66  นกฮูก/หมุนคอได 360 องศา

68  ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง/ 

 ตนไมกินแมลงตองกินแมลง

 เทาน้ันหรือ

70 นกตบยุง/คนญ่ีปุนมักคิดวา 

 นกตาบอดกลางคืน

72  Quiz ปรศินาข้อข้องใจ
 ภาพไหนคือนกกระจอยญ่ีปุนกันนะ

74 ฮิปโปโปเตมัส/เห็นนอนแชนํ้า

 สบายใจ...แทจริงแลวเปนสัตวดุราย

76  เสือชีตาห์/วิ่งเร็วที่สุดในโลก 

 แตวิ่งระยะไกลไมไหว

78  สิงโต/ภายนอกเปน “ราชาแหง

 สรรพสัตว” แตใหเพศเมียหาอาหารให

80  กอรลิลา/เปนสัตวที่ถูกทําทา

 เลียนแบบมากท่ีสุด แตดันเปนทาทาง

 ที่ผิดซะอยางนั้น

82  นกเพนกวิน/เห็นเดินเตาะแตะ 

 ความจริงพวกเราขายาว

 เหมือนกันนะ

84  หมาป่าสีเทา/ฉายา 

 “หมาปาเดียวดาย” ฟงดูเทดี 

 แตที่จริงแคถูกขับจากฝูง

86  จระเข้น้ําเค็ม/นักลาแหงผืนนํ้า  

 เห็นอยางนี้รักลูกมาก ๆ

88  ยีราฟ/สัตวกินพืชผูออนโยน 

 แตเวลาตอสูรุนแรงมาก

90  หมูพันธุย์อรก์เชียร/์หองที่

 สกปรกเรียกวา “สกปรกเหมือน

 เลาหมู” แตความจริงหมู

 รักสะอาด

92  คอลัมน์ เหมือนแตไมเหมือน

 เสวนาเรื่องสัตวอะไรเอย

 คนละพวกเดียวกัน

94  วาฬเพชฌฆาต/หนาตานารกั 

 ขวัญใจพิพิธภัณฑสัตวนํ้า 

 ความจริงเปนแกงอันธพาล

 ใตทองทะเล

96  หมีขัว้โลก/ชื่อเลน “หมีขาว”  

 เพราะมีขนสีขาว ความจริง

 มีผิวสีดํา

98  นางฟ้าทะเล/ชื่อนางฟาทะเล 

 แตกลับจับเหยื่อดวยความดุดัน



？

100  หมึก/อวัยวะที่หลายคนวาเปนหัว 

 ของหมึก แทจริงคือลําตัว

102  สล็อท/เห็นทําตัวเชื่องชานาดู 

 ถาขยับตัวเร็ว ๆ  อาจตายได

104  วาฬหัวทุย/อาศัยอยูในทะเล

 แตหายใจใตนํ้าไมได

106  นกนางแอ่น/รังนกนางแอน

 กินไดจริงหรือ

108  คอลัมน์ รูมั้ยที่จริงเปนสัตวกินเนื้อ  

 เสวนาสัตวหนาซื่อ

110 วาฬนารว์าล/ฉายายูนิคอรนแหง

 ทองทะเล แทจริงแลวเขาที่เห็นคือ

 ฟนที่ยาวมาก

112  จิงโจ้น้ํา/วิ่งบนนํ้าได แตก็จมนํ้า

 ไดเหมือนกัน

114  ชิปมังก์/จําศีลในชวงฤดูหนาว 

 แตบางทีก็ตื่นเหมือนกัน

116  มด/เหลามดที่ดูทํางานอยางขันแข็ง

 แทจริงมี 20% กําลังอูงาน

118  ปลาปักเป้าหนามทุเรยีน/ดูจาก

 ชื่อนาจะมีหนามบนตัวนับพัน 

 จริง ๆ  ไมมากขนาดนั้น

120 ปลาปักเป้า/เปนปลามีพิษที่หามกิน

 แตความจริงไมไดมีพิษมาตั้งแตเกิด

122  ตะขาบ/พวกเราตะขาบ แมงมุม 

 ตัวกะป ไมใช “แมลง”!

124 Quiz ปรศินาข้อข้องใจ
 รูปไหนคือรูปเอกซเรยคอของยีราฟเอย

บทท่ี 3 ผิดแล้วละบทท่ี 3 ผิดแล้วละ
 –ความเข้าใจผิดเกีย่วกับ –ความเข้าใจผิดเกีย่วกับ

ท่ีมาของช่ือเรยีก-ท่ีมาของช่ือเรยีก-

126  ปลวก/ถึงแมลักษณะจะคลายมด

  แตเปนญาติใกลชิดกับแมลงสาบ

128  เม่นแคระ/หนาตาคลายหนูที่

 มีขนแหลม...แทจริงแลวเปนญาติ

 กับตุน

130  ปูอะแลสกา/ฉายา “ราชาแหงปู”

  แตความจริงไมใชปู

132  คอลัมน์ ความเขาใจผดิทีน่าเศรา 

 เสวนาเรื่องนาเศราเขาใจผิด

134  แรดขาว/คนคิดวาแรดขาว

 ผิวขาวมากกวาแรดดํา แทจริงแลว

 ที่มาของชื่อไมไดมาจากสีผิว!

136  แมลงสาบ/ที่ประเทศญี่ปุน

 สมัยเอโดะ แมลงสาบมีชื่อวา

 แมลงถวยครอบ

138  นกตะขาบดง/คนญี่ปุนตั้งชื่อ

 นกตะขาบดงตามเสียงรอง แต 

 ความจริงเปนเสียงของนกชนิดอื่น

140 หนูผีจ๋ิวโตเกียว/ชื่อมีคําวา 

 “โตเกียว” แตไมไดอยูในโตเกียวนะ



บทท่ี 4 ไดโนเสาร์บทท่ี 4 ไดโนเสาร์
ขอแถลง ขอแถลง 

–เรือ่งเข้าใจผิดของ–เรือ่งเข้าใจผิดของ
สัตว์โลกล้านปีสัตว์โลกล้านป–ี– บทท่ี 5 สัตว์ท่ีมีอยู่จรงิบทท่ี 5 สัตว์ท่ีมีอยู่จรงิ

-เรือ่งราวการค้นพบสัตว์-เรือ่งราวการค้นพบสัตว์
ท่ีคิดว่าเป็นเพียงเรือ่งโกหกท่ีคิดว่าเป็นเพียงเรือ่งโกหก--

142 อินดร/ีช่ือไพรเมตขนาดใหญท่ีสุด

 ในมาดากัสการ แปลวา “ดูนั่นสิ”

144  คอลัมน์ ยังมีเรื่องเขาใจผิดอีก 

 ไมใชหมู ไมใชลิง

146 ไทรเซราทอปส์/ทําไมไดโนเสาร  

 ในหนังสือแตละเลมลงสีไมเหมือนกัน

 เพราะสีของมันมาจากการคาดเดา!

148  อิกัวโนดอน/นิ้วโปงแหลมคม

 อันโดดเดน...เคยถูกเขาใจผิดวา

 เปนเขามากอน!

150 ไทรนัโนซอรสั/ดาราอันดับ 1

  แหงโลกไดโนเสาร...ที่หนาตา

 เปลี่ยนไปตลอดเวลา

152  สเตโกซอรสั/คุนตากับภาพ

 เกล็ดตั้งบนหลัง...ความจริงมีภาพ

 จําลองการเรียงเกล็ดหลายแบบ

154 แพคีเซฟาโลซอรสั/เขาใจวา

 ใชหัวแข็ง ๆ  ชนตอสูกัน...แตคอ

 เปราะบาง เอาหัวกระแทกกันไมได

156  โอวิแรปเตอร/์ฉายา “โจรขโมยไข” 

 แตความจริงแคกกไขของตัวเอง

158  เทอราโนดอน/ไดโนเสารบินและ  

 ไดโนเสารนํ้าคอยาว แทจริงแลว

 ไมใชไดโนเสาร!

160  Quiz ปรศินาข้อข้องใจ
 ปายสัญลักษณ “ระวังกวาง” 

 รูปไหนคือกวางญี่ปุน

162 ตุ่นปากเป็ด/เรื่องเลาที่เขาใจผิดวา

 เปนการแหกตา

164 มังกรโคโมโด/มังกรในตํานานที่

 สรางความฮือฮา

166  แพนด้ายักษ์/แพนดาเพิ่งไดรับการ

 ยอมรับวาเปนสัตวชนิดใหมไดไมนาน

168 ฮิปโปโปเตมัสแคระ/เขาใจผิดวา

 เปนสัตวที่ไมมีอยูจริง

170  กวางปักก่ิง/สัตวหายากที่เขาใจวา

 สูญพันธุไปแลว

172  เรื่องโกหกยังคงมีตอไป!



บทท่ี 1 เรือ่งโกหกบทท่ี 1 เรือ่งโกหก - เข้าใจผิดแล้ว ฟังน่ีก่อน!- เข้าใจผิดแล้ว ฟังน่ีก่อน!
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อุซามิ

ฉลามขาว

ฉลามขาว

ฉลามขาว

ฉลามขาว

เรื่องที่ขาจะรองเรียนคือ เรื่องที่หาวาขาชอบจับคนกิน
ที่จริงขาชอบกินแมวนํ้าตางหาก! ฟงแลวอารมณเสียจริง ๆ

เวลาคนวายนํ้าปอมแปม ดูแลวนึกวาแมวนํ้านะสิ 
ยิ่งพอไดกลิ่นเลือดและสีแดงสด ๆ  ก็รูสึกตื่นตัว

ก็นั่นมันเปนหนังที่ทําใหคนกลัว อยางที่บอก
ไปวาอาหารโปรดของขาคือแมวนํ้า

งั้นเหรอ นายไมไดใชความเร็ว 50 กม./ชั่วโมงไลงับมนุษย
ดวยเขี้ยวคมกริบและขากรรไกรทรงพลังเลยสินะ

ไมไดจงใจจับคนกินเหรอ สงสัยฉันคงตอง
ดูหนังเรื่องจอวสใหนอยลงซะแลว

งัน้ทําไมถึงมขีาววาเคยกินคนละ

แตในหนังนี่เห็นไลกินคนนาดูเลย

ขอสรุป

แคป

แคป

อุซามิ

ผู้ให้ปากคํา

ฉลามขาว
ชอบกินคน
เป็นอาหาร

ไม่ได้ชอบกินคนเลย!ความจรงิ

ความรูท่ัวไป
เก่ียวกับ
ฉลามขาว

อันดับ
ถ่ินอาศัย
ขนาด

ฉลามขาว

ทะเลเขตอบอุนท่ัวโลก

ยาว 6 ม.

ระดับความเขาใจผิด

เวลาที่ลาเหยื่อขาก็ทําแบบนั้นแหละ... 
แตไมเคยตั้งใจไลกินคน

การท่ีฉลามกินคนน้ัน
เพราะว่าเข้าใจผิดว่าเป็น
แมวน้ํา ส่วนกล่ินและสีสด
ของเลือดทําให้พวกมัน
ต่ืนตัวน่ันเอง

วิธีอานหนังสอเลมน้ี

ผู้ให้ปากคํา
– สัตว์เจ้าทุกข์

ภาพประกอบ – ภาพประกอบตามบท
บทที่ 1 เรื่องเขาใจผิดเกี่ยวกับพฤติกรรม

บทที่ 2 พฤติกรรมที่แทจริงของสัตว

บทที่ 3 เรื่องเขาใจผิดเกี่ยวกับ “ชื่อ” ของสัตว

บทที่ 4 การแถลงของเหลาไดโนเสาร

ระดับความเข้าใจผิด
– แสดงระดับความ
   เข้าใจผิดต่อสัตว์น้ัน
ยิ่งดาวเยอะแสดงวา

เขาใจผิดมาก

ความรูท่ั้วไป
– เกีย่วกับผู้ให้ปากคํา (ครา่ว ๆ)
อันดับ / (Order) กลุมในการจัดจําแนก
ความยาวรวม / วัดจากหัวถึงปลายหาง
ความยาว / วัดจากหัวถึงโคนหาง
ความสูง / วัดจากหัวถึงพื้นขณะยืน

ข้อสรุป
สรุปเน้ือหา
รอ้งเรยีน
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สัตวโลกทั้งหลาย
เหลาสัตวโลกพากันมารองเรียน

เรื่องที่ถูกมนุษยเขาใจผิดเกี่ยวกับดาน
ที่เราไมเคยรู บางครั้งก็เลาเหตุการณ
ที่ทําใหถูกขนานนามดวยความ
เขาใจผิด  เรื่องเขาใจผิดเนี่ย  
มีหลายเรื่องมากเลย

แคป
บรรณาธิการประจําสํานักพิมพ

หูกระตาย เปนบรรณาธิการมืออาชีพ

ท่ีรูเร่ืองเก่ียวกับสัตวเปนอยางดี

แตชอบพูดลอเลนอยูเร่ือย

อุซามิ
บรรณาธิการหนาใหม มีความกระตือรือรน
อยากรูอยากเห็น เช่ือม่ันในตัวเอง บางคร้ัง
ก็พยายามจะกินอาหารของมนุษยท่ีปกติ
กระตายไมกินกัน

ตัวละคร

หูกระตาย เปนบรรณาธิการมืออาชีพ

บก
.
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