บทนาํ
มีเรือ
่ งราวเกีย
่ วกับสัตว
มากมายทีเ่ ราไมร!ู
ถึงหนังสือเลมนี้มีคําวา “เรื่องโกหก” แตไมได
หมายความวาเนื้อหาเปนเรื่องโกหกนะครับ มนุษย
มี นิ สั ย ไม ย อมฟ ง เรื่ อ งราวให จ บแต ด ว นไปสรุ ป โดย
ไมคิดใหดีเสียกอนมาตั้งแตอดีตแลว ในโลกของการ
คนควาเกี่ยวกับชีวิตสัตวมีเรื่องราวดวนสรุปแบบนี้
หลายเรื่ อ ง บางเรื่ อ งลุ ก ลามเป น เรื่ อ งราวใหญ โ ต
เพราะบิดเบือนความจริงจนไมนาใหอภัย ทําใหผูคน
เขาใจธรรมชาติเกี่ยวกับสัตวผิดเพี้ยนไปหมด

ปจจุบันมีขอมูลมากมายบนอินเทอรเน็ต การ
แยกแยะวาเรื่องไหนจริงเรื่องไหน “โกหก” ทําไดยาก
แต ทั้ ง นี้ เ ราสามารถเรี ย นรู เ รื่ อ งราวมากมายได จ าก
“เรื่ อ งโกหก” เหล า นี้ เพราะเมื่ อ เห็ น ตั ว อย า งความ
ผิ ด พลาดของคนรุ น ก อ น ก็ ย อ มเป น การสร า งเสริ ม
ความสามารถในการตั ด สิ น ใจในเชิ ง วิ ท ยาศาสตร
และความสามารถในการคิดเชิงทฤษฎีได
อิมะอิซุมิ ทะดากิ
ผูอํานวยการศูนยวิจัยสัตวศาสตร

ั
สารบญ
2
4
8
10

บทนํา
สารบัญ
วิธอี า นหนังสือเลมนี้
วันหนึง่ ณ สํานักพิมพหกู ระตาย

บทที่ 1 เรือ
่ งโกหก

32

34

36

38

40

-เข้าใจผิดแล้ว ฟั งนี่ก่อน!-

14
16

18

20

22

24

26
28

30

ฉลามขาว/ชอบกินคนเปนอาหาร
ปลาปิรน
ั ยา/ฉายา “ปลากินคน
แหงแมนา้ํ อะเมซอน”
เป็ ดแมนดาริน/ไดชอ่ื วารักกันมาก
และจะมีคเู พียงตัวเดียว
ไฮยีนาจุ ด/จอมขีข้ ลาดทีย่ อ ง
ขโมยเหยือ่ ของสัตวอน่ื
วัวกระทิงมิวรา/สีแดงกระตุน
ความรูส กึ อยากตอสู
คอลัมน์ สัตวทไ่ี มมวี นั ตายไมมจี ริง
งานประชุมสัตวตายยาก
แมวบ้าน/ชอบกินปลามากใชไหม
แพนด้ายักษ์/ตองกินแตใบไผ
อยางเดียวเทานัน้ หรือ
เสือ/สํานวน “ลิน้ แมว”
ใชกบั แมวเทานัน้ หรือ

42

44

46

48
50
52
54

56

58

หมูป่า/เวลาวิง่ จะวิง่ ตรงไปขางหนา
อยางเดียว!
กิง้ ก่าคามีเลียน/เลียนสี
สิง่ แวดลอมไดตามใจ...
งูเห่าอินเดีย/เตนรําตามเสียงป
จริงหรือ
ทาก/เมือ่ โดนเกลือจะละลาย
หายไป
คอลัมน์ หรือวาจะเปนเรือ่ งโกหก!
เสวนาจอมลวงโลก
ปลาพระอาทิตย์/ปลาทีอ่ อ นแอ
และตายงายทีส่ ดุ !
เต่าหัวค้อน/วางไขอยางยากลําบาก
จึงซาบซึง้ จนหลัง่ นํา้ ตา
สกังก์ลายจุ ด/ผายลมออกมา
เพือ่ ขับไลศตั รู
จักจั่น/มีอายุขยั เพียง 1 สัปดาห
หมีสีนํ้าตาล/ถาเจอใหแกลงตาย
อูฐ/อูฐเก็บนํา้ ไวในหนอกบนหลัง
แร็กคูน/ถามีนา้ํ อยูใ กลจะเอา
ของกินไปลางเสมอ
ค้างคาวแวมไพร์/คางคาว
กินเลือดทุกตัวใชมย้ั
คอลัมน์ ชือ่ เรียกชวนสับสน
เสวนาสัตวพวกเดียวกัน

60

62

64
66
68

70

72

อาร์มาดิลโลยักษ์/อารมาดิลโล
มวนตัวใหกลมไดทกุ ตัว
เลียงผาญีป
่ น/คนญี
ุ่
ป่ นุ คิดวา
ขาสวยตองเหมือนเลียงผา
ตุน
่ /หากถูกแสงอาทิตยจะตาย
นกฮูก/หมุนคอได 360 องศา
ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง/
ตนไมกนิ แมลงตองกินแมลง
เทานัน้ หรือ
นกตบยุง/คนญีป่ นุ มักคิดวา
นกตาบอดกลางคืน
Quiz ปริศนาข้อข้องใจ
ภาพไหนคือนกกระจอยญีป่ นุ กันนะ

บทที่ 2 เรือ
่ งไหนจริง

82

84

86

88

90

92

-สิ่งที่คิดอาจไม่ใช่ส่ิงที่เป็ นน-

74

76

78

80

ฮิปโปโปเตมัส/เห็นนอนแชนํ้า
สบายใจ...แทจริงแลวเปนสัตวดุราย
เสือชีตาห์/วิ่งเร็วที่สุดในโลก
แตวิ่งระยะไกลไมไหว
สิงโต/ภายนอกเปน “ราชาแหง
สรรพสัตว” แตใหเพศเมียหาอาหารให
กอริลลา/เปนสัตวที่ถูกทําทา
เลียนแบบมากทีส่ ดุ แตดนั เปนทาทาง
ที่ผิดซะอยางนั้น

94

96

98

นกเพนกวิน/เห็นเดินเตาะแตะ
ความจริงพวกเราขายาว
เหมือนกันนะ
หมาป่ าสีเทา/ฉายา
“หมาปาเดียวดาย” ฟงดูเทดี
แตที่จริงแคถูกขับจากฝูง
จระเข้นํ้าเค็ม/นักลาแหงผืนนํ้า
เห็นอยางนี้รักลูกมาก ๆ
ยีราฟ/สัตวกินพืชผูออนโยน
แตเวลาตอสูรุนแรงมาก
หมูพน
ั ธุย
์ อร์กเชียร์/หองที่
สกปรกเรียกวา “สกปรกเหมือน
เลาหมู” แตความจริงหมู
รักสะอาด
คอลัมน์ เหมือนแตไมเหมือน
เสวนาเรื่องสัตวอะไรเอย
คนละพวกเดียวกัน
วาฬเพชฌฆาต/หนาตานารัก
ขวัญใจพิพิธภัณฑสัตวนํ้า
ความจริงเปนแกงอันธพาล
ใตทองทะเล
หมีขวั้ โลก/ชื่อเลน “หมีขาว”
เพราะมีขนสีขาว ความจริง
มีผิวสีดํา
นางฟ้ าทะเล/ชื่อนางฟาทะเล
แตกลับจับเหยื่อดวยความดุดัน

100

102

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

บทที่ 3 ผิดแล้วละ
–ความเข้าใจผิดเกีย
่ วกับ
ที่มาของชื่อเรียก-

126

128

130

132

134

136

138

140

ปลวก/ถึงแมลักษณะจะคลายมด
แตเปนญาติใกลชิดกับแมลงสาบ
เม่นแคระ/หนาตาคลายหนูที่
มีขนแหลม...แทจริงแลวเปนญาติ
กับตุน
ปูอะแลสกา/ฉายา “ราชาแหงปู”
แตความจริงไมใชปู
คอลัมน์ ความเขาใจผิดทีน่ า เศรา
เสวนาเรื่องนาเศราเขาใจผิด
แรดขาว/คนคิดวาแรดขาว
ผิวขาวมากกวาแรดดํา แทจริงแลว
ที่มาของชื่อไมไดมาจากสีผิว!
แมลงสาบ/ที่ประเทศญี่ปุน
สมัยเอโดะ แมลงสาบมีชื่อวา
แมลงถวยครอบ
นกตะขาบดง/คนญี่ปุนตั้งชื่อ
นกตะขาบดงตามเสียงรอง แต
ความจริงเปนเสียงของนกชนิดอื่น
หนูผีจ๋วิ โตเกียว/ชื่อมีคําวา
“โตเกียว” แตไมไดอยูในโตเกียวนะ

？

104

หมึก/อวัยวะที่หลายคนวาเปนหัว
ของหมึก แทจริงคือลําตัว
สล็อท/เห็นทําตัวเชื่องชานาดู
ถาขยับตัวเร็ว ๆ อาจตายได
วาฬหัวทุย/อาศัยอยูในทะเล
แตหายใจใตนํ้าไมได
นกนางแอ่น/รังนกนางแอน
กินไดจริงหรือ
คอลัมน์ รูมั้ยที่จริงเปนสัตวกินเนื้อ
เสวนาสัตวหนาซื่อ
วาฬนาร์วาล/ฉายายูนิคอรนแหง
ทองทะเล แทจริงแลวเขาที่เห็นคือ
ฟนที่ยาวมาก
จิงโจ้นํ้า/วิ่งบนนํ้าได แตก็จมนํ้า
ไดเหมือนกัน
ชิปมังก์/จําศีลในชวงฤดูหนาว
แตบางทีก็ตื่นเหมือนกัน
มด/เหลามดที่ดูทํางานอยางขันแข็ง
แทจริงมี 20% กําลังอูงาน
ปลาปั กเป้ าหนามทุเรียน/ดูจาก
ชื่อนาจะมีหนามบนตัวนับพัน
จริง ๆ ไมมากขนาดนั้น
ปลาปั กเป้ า/เปนปลามีพิษที่หามกิน
แตความจริงไมไดมีพิษมาตั้งแตเกิด
ตะขาบ/พวกเราตะขาบ แมงมุม
ตัวกะป ไมใช “แมลง”!
Quiz ปริศนาข้อข้องใจ
รูปไหนคือรูปเอกซเรยคอของยีราฟเอย

142

144

อินดรี/ชือ่ ไพรเมตขนาดใหญทส่ี ดุ
ในมาดากัสการ แปลวา “ดูนั่นสิ”
คอลัมน์ ยังมีเรื่องเขาใจผิดอีก
ไมใชหมู ไมใชลิง

บทที่ 4 ไดโนเสาร์
ขอแถลง
–เรือ
่ งเข้าใจผิดของ
สัตว์โลกล้านปี–

156

158

160

โอวิแรปเตอร์/ฉายา “โจรขโมยไข”
แตความจริงแคกกไขของตัวเอง
เทอราโนดอน/ไดโนเสารบินและ
ไดโนเสารนํ้าคอยาว แทจริงแลว
ไมใชไดโนเสาร!
Quiz ปริศนาข้อข้องใจ
ปายสัญลักษณ “ระวังกวาง”
รูปไหนคือกวางญี่ปุน

บทที่ 5 สัตว์ที่มีอยูจ่ ริง

ไทรเซราทอปส์/ทําไมไดโนเสาร
-เรือ
่ งราวการค้นพบสัตว์
ในหนังสือแตละเลมลงสีไมเหมือนกัน ที่คิดว่าเป็ นเพียงเรือ่ งโกหกงโกหกเพราะสีของมันมาจากการคาดเดา!
่ ปากเป็ ด/เรื่องเลาที่เขาใจผิดวา
148 อิกว
ั โนดอน/นิ้วโปงแหลมคม 162 ตุน
เปนการแหกตา
อันโดดเดน...เคยถูกเขาใจผิดวา
164 มังกรโคโมโด/มังกรในตํานานที่
เปนเขามากอน!
สรางความฮือฮา
150 ไทรันโนซอรัส/ดาราอันดับ 1
166 แพนด้ายักษ์/แพนดาเพิ่งไดรับการ
แหงโลกไดโนเสาร...ที่หนาตา
เปลี่ยนไปตลอดเวลา
ยอมรับวาเปนสัตวชนิดใหมไดไมนาน
152 สเตโกซอรัส/คุนตากับภาพ
168 ฮิปโปโปเตมัสแคระ/เขาใจผิดวา
เกล็ดตั้งบนหลัง...ความจริงมีภาพ
เปนสัตวที่ไมมีอยูจริง
จําลองการเรียงเกล็ดหลายแบบ 170 กวางปั กกิ่ง/สัตวหายากที่เขาใจวา
154 แพคีเซฟาโลซอรัส/เขาใจวา
สูญพันธุไปแลว
ใชหัวแข็ง ๆ ชนตอสูกัน...แตคอ 172 เรื่องโกหกยังคงมีตอไป!
เปราะบาง เอาหัวกระแทกกันไมได
146

 น้ี
 เลม
ี า นหนงั สอ
ิ อ
วธ
ภาพประกอบ – ภาพประกอบตามบท
ผู้ให้ปากคํา

– สัตว์เจ้าทุกข์

บทที่ 1 เรื่องเขาใจผิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
บทที่ 2 พฤติกรรมที่แทจริงของสัตว
บทที่ 3 เรื่องเขาใจผิดเกี่ยวกับ “ชื่อ” ของสัตว
บทที่ 4 การแถลงของเหลาไดโนเสาร
บทที่ 1 เรือ
่ งโกหก - เข้าใจผิดแล้ว ฟั งนี่ก่อน!

คํา
ผู้ให้ปาก

ฉลามขาว
ชอบกินคน
เป็ นอาหาร

เรื่องที่ขาจะรองเรียนคือ เรื่องที่หาวาขาชอบจับคนกิน
ที่จริงขาชอบกินแมวนํ้าตางหาก! ฟงแลวอารมณเสียจริง ๆ
ฉลามขาว

งั้นเหรอ นายไมไดใชความเร็ว 50 กม./ชั่วโมงไลงับมนุษย
ดวยเขี้ยวคมกริบและขากรรไกรทรงพลังเลยสินะ
เวลาที่ลาเหยื่อขาก็ทําแบบนั้นแหละ...
แตไมเคยตั้งใจไลกินคน
ฉลามขาว

แคป

แตในหนังนี่เห็นไลกินคนนาดูเลย
อุซามิ

ก็นั่นมันเปนหนังที่ทําใหคนกลัว อยางที่บอก
ไปวาอาหารโปรดของขาคือแมวนํ้า
ฉลามขาว

งัน้ ทําไมถึงมีขา ววาเคยกินคนละ
เวลาคนวายนํ้าปอมแปม ดูแลวนึกวาแมวนํ้านะสิ
ยิ่งพอไดกลิ่นเลือดและสีแดงสด ๆ ก็รูสึกตื่นตัว

¢ŒÒªÍº
¡Ô¹¤¹
·ÕèÊØ´

ฉลามขาว

ความจรงิ ินคนเลย!
ไม่ได้ชอบก

ความรูท
 ว่ั ไป
เกีย
่ วกับ
14 ฉลามขาว

อันดับ ฉลามขาว
ถิ่นอาศัย ทะเลเขตอบอุน
 ทัว่ โลก
ขนาด

ระดับความเขาใจผิด

– เกีย
่ วกับผู้ให้ปากคํา (คร่าว ๆ)
อันดับ / (Order) กลุมในการจัดจําแนก
ความยาวรวม / วัดจากหัวถึงปลายหาง
ความยาว / วัดจากหัวถึงโคนหาง
ความสูง / วัดจากหัวถึงพื้นขณะยืน
8

ไมไดจงใจจับคนกินเหรอ สงสัยฉันคงตอง
ดูหนังเรื่องจอวส ใหนอยลงซะแลว

ุ
ขอสรป

แคป

การที่ฉลามกินคนนั้น
เพราะว่าเข้าใจผิดว่าเป็ น
แมวนํ้า ส่วนกลิ่นและสีสด
ของเลือดทําให้พวกมัน
ตื่นตัวนั่นเอง

ยาว 6 ม.

ความรูท
้ ่ัวไป

อุซามิ

15

ระดับความเข้าใจผิด
– แสดงระดับความ
เข้าใจผิดต่อสัตว์นั้น
ยิ่งดาวเยอะแสดงวา
เขาใจผิดมาก

ข้อสรุป

สรุปเนื้อหา
ร้องเรียน

ตวั ละคร
บรรณาธิการประจําสํานักพิมพ
หูกระตาย เปนบรรณาธิการมืออาชีพ
ทีร่ เู รือ่ งเกีย่ วกับสัตวเปนอยางดี
แตชอบพูดลอเลนอยูเ รือ่ ย

บก
.

แคป

อุซามิ

บรรณาธิการหนาใหม มีความกระตือรือรน
อยากรูอ ยากเห็น เชือ่ มัน่ ในตัวเอง บางครัง้
ก็พยายามจะกินอาหารของมนุษยท่ปี กติ
กระตายไมกนิ กัน

สัตวโลกทั้งหลาย

เหลาสัตวโลกพากันมารองเรียน
เรื่องที่ถูกมนุษยเขาใจผิดเกี่ยวกับดาน
ที่เราไมเคยรู บางครั้งก็เลาเหตุการณ
ที่ทําใหถูกขนานนามดวยความ
เขาใจผิด เรื่องเขาใจผิดเนี่ย
มีหลายเรื่องมากเลย
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