
ลิงที่เคยเมาเหล้าจะไม่ยอมแตะต้องเหล้าอีก
ซึ่งหมายความว่ามันฉลาดกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เยอะ

— ชาร์ลส์ ดาร์วิน
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โลกเรามีอายุประมาณ 4,600 ล้านปี  
ส่วนสิ่งมีชีวิตเริ่มถือก�าเนิดขึ้นเมื่อ 4,000 ล้านปีที่แล้ว

ว่ากันว่าทุกวันนี้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกมากกว่า 8,700,000 สปีชีส์

ตลอดช่วงเวลาอันยาวนาน  สิ่งมีชีวิตบางสปีชีส์ยังคงด�ารงอยู่  
ในขณะที่บางสปีชีส์ได้ล้มหายตายจากไปหมดแล้ว  

ในบรรดาสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น  มนุษย์ลิงซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์
เพิ่งจะถือก�าเนิดขึ้นเมื่อ 7 ล้านปีที่แล้วนี้เอง

บทน�ำ
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พูดได้ว่าพวกเรายังอ่อนเยาว์นัก

และเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  วิถีชีวิตของมนุษย์ก็ดูจะ  
“ไม่มีแบบแผนแน่นอน”  เอาเสียเลย 

คุณรู้ไหมว่า

ท�าไมแมวถึงเข้ามาคลอเคลีย

ท�าไมโลมาถึงกระโดด

SAMPLE



ท�าไมคาปิบาราถึงได้ชื่อว่าเป็น  “ผู้ปกครองแห่งทุ่งหญ้า”

รู้ไหมว่าจริง ๆ แล้วยีราฟจัดเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่ง
เป็นอันดับต้น ๆ ของแอฟริกา 

เรื่องที่สัตว์ตัวนิดเดียวกล้าเผชิญหน้ากับสิงโต

หรือเรื่องที่สลอธใช้ชีวิตราวกับพระพุทธเจ้า

คงไม่รู้ใช่ไหม

พวกเราไม่รู้ว่าบรรดาสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ใช้ชีวิตกันแบบไหน
และไม่รู้ด้วยว่าตัวเองควรใช้ชีวิตอย่างไร

SAMPLE



หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้มนุษย์อย่างเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  
“กลยุทธ์”  และ  “ลักษณะนิสัย”  ที่ช่วยในการอยู่รอด
ผ่านการศึกษาชีวิตของสัตว์ 20 สายพันธุ์  

บางสายพันธุ์ในฐานะแบบอย่างที่ดี
บางสายพันธุ์ในฐานะแบบอย่างที่ไม่ดี

หลังจากที่ได้อ่านชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้ว  
มนุษย์เองก็น่าจะเริ่มมองเห็นวิธีใช้ชีวิต
ในแบบของตัวเองขึ้นมาเช่นกัน 

เอาละ  เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
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สำรบัญ

เพนกวิน  
คนเด่นจะเป็นภัย  (แต่คนเด่นนี่แหละที่จะเปลี่ยนโลก) 15

•  รูปแบบของความรัก

สิงโต  
ความล้มเหลวคือบ่อเกิดแห่งความส�าเร็จ 25

•  ชายที่เลือกจะสู้อย่างไม่หยุดยั้ง

แพนด้า  
ความยึดมั่นถือมั่นจะเป็นการท�าร้ายตัวเอง 35

•  กลยุทธ์เอาตัวรอดของแพนด้า

แมว  
เราก็ส่วนเรา  มนุษย์ก็ส่วนมนุษย ์ 45

•  “มุมมองต่อมนุษย์”  ของเจ้าเหมียว
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ยีราฟ  
อย่าตัดสินคนจากภายนอก 55

•  มนุษย์ควบคุมสัตว์ป่าได้แน่หรือ

ผึ้ง  
อย่าให้งานครอบง�าชีวิต 65

•  การท�าหน้าที่ให้ส�าเร็จลุล่วง

ตุ่นหนูไร้ขน  
พวกหยิ่งผยองจะมาเร็วไปเร็ว 75

•  ท�าไมโลกถึงจ�าเป็นต้องมีพวกที่ไม่ยอมท�างาน

นากทะเล  
เยอะไปก็ไม่ดี 85

•  นากทะเลจอมเยอะ
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คาปิบารา  
ดีกันไว้เถิด 95

•  ชีวิตในแบบของคนที่ใคร ๆ ก็รัก

ช้าง  
ไม่มีใครเก่งมาแต่เกิด 105

•  งวงก็ยอด  หูก็เยี่ยม

กระรอก  
ถ้า  “มี”  แล้วไม่ใช้  ก็ไม่ต่างอะไรกับ  “ไม่มี” 115

•  ความ  “น่ารัก”  ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป

โลมา  
ทิ้งของเก่าเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ 125

•  การ  “รังแก”  เป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งมีชีวิตหรือไม่
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วัว  
สิ่งที่ควรมีคือเพื่อน 135

•  สัตว์ที่ช่วยเร่งให้เกิดอารยธรรมมนุษย์เร็วขึ้น 500 ปี

หมึก  
ระแวงมากไปไม่ดีกับตัว 145

•  หมึกกับความสามารถที่หลากหลาย

ฮันนีแบดเจอร์  
ตัวเล็กใจใหญ่ 155

•  ความร่วมมือที่  “ได้ประโยชน์ร่วมกัน”

สลอธ  
บางครั้งก็ต้องหัดปลงบ้าง 165

•  สลอธแทนคุณ
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กอริลลา  
จงรักศัตร ู 175

•  สามีและพ่อที่ดี

เหาไม ้ 
อย่าพลาดซ�า้กับเรื่องเดิม 185

•  แมงเม็ดติดไวรัส

สุนัข  
ความพยายามเล็ก ๆ จะน�าไปสู่ความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ ่ 195

•  แค่สบตาก็สุขใจ

จิงโจ้  
มุ่งไปข้างหน้า 205

•  เอาตัวรอดในธรรมชาติ
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คนเด่นจะเป็นภัย  
(แต่คนเด่นนี่แหละที่จะเปลี่ยนโลก)

ข้อคิดจากเพนกวิน

เพนกวิน
PenguinSAMPLE



เพนกวินจักรพรรดิ

อันดับ : Sphenisciformes  
วงศ์ : Spheniscidae
ความสูง : 1.1-1.3 เมตร

ถิ่นอาศัย
ทวีปแอนตาร์กติกา

SAMPLE
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การ  
“ทรยศหักหลัง”  
เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับ
สังคมมนุษย์
ที่เต็มไปด้วย
ความอยากได้

อยากมี

แต่ไม่ได้
หมายความว่า
มันเป็นสิ่งที่
พบเจอได้
แต่ใน

สังคมมนุษย์
เท่านั้น

เพนกวิน
ก็เช่นกัน

เพนกวิน
เป็นสัตว์สังคม
ที่อยู่รวมกัน

เป็นฝูง
เช่นเดียวกับ

มนุษย์

SAMPLE
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ร่างกายของ
เพนกวินปกคลุม
ด้วยขนหนานุ่ม

สีขาวด�า

ท่าเดิน
เตาะแตะ
แสนน่ารัก
เป็นเสน่ห์

ที่ท�าให้มนุษย์
ทุกเพศทุกวัย

หลงใหล

แต่เบื้องหลัง
รูปลักษณ์
ที่แสนจะ

น่าเอ็นดูนั้น

มีเพนกวิน
สายพันธุ์หนึ่ง

ที่จะถีบ
เพื่อนตัวเอง 
1 ตัวตกทะเล
ก่อนที่ทั้งฝูง
จะโดดลงไป

SAMPLE
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สาเหตุที่
ท�าเช่นนี้ก็เพื่อ
พิสูจน์ว่ามีศัตรู
คู่อาฆาตอย่าง
วาฬเพชฌฆาต
ก�าลังซุ่มรออยู่

หรือไม่

หาก
เพนกวิน
ตัวที่ถูกถีบ
โผล่พ้นน�้า
ขึ้นมาได้

โดยสวัสดิภาพ

เพนกวิน
ตัวที่เหลือ
ก็จะโดด
ลงทะเล
ได้อย่าง
สบายใจ

เชื่อได้ว่า
นี่น่าจะเป็น

สัญชาตญาณ
ของเพนกวิน

ที่มองว่า
ต้องสละส่วนน้อย
เพื่อรักษาส่วนใหญ่

เอาไว้

SAMPLE
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เพนกวิน
ตัวที่ถูกถีบ
จะเป็น

เพนกวินหัวแถว
ตัวที่อยู่ใกล้
ทะเลที่สุด

เสมอ

พวกมันสอน
ให้เรารู้ว่า

การเดิน
อยู่หัวแถว
เป็นสิ่งที่
อยู่คู่กับ
อันตราย

SAMPLE
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แต่พร้อมกันนั้น  
เพนกวินที่

ลงทะเลตัวแรก
ก็จะเป็น

ตัวที่ล่าเหยื่อ
ได้มากที่สุด
ด้วยเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้  
คนที่ริเริ่ม

ท�าอะไรใหม่ ๆ 
ที่ไม่มีใคร

เคยท�ามาก่อน
จึงถูกเรียกว่า  

“เพนกวินตัวแรก  
(First Penguin)”

แน่นอนว่า
คนเด่น

จะเป็นภัย  
ทว่า...

ไม่ว่าเมื่อไหร่
ผู้ที่เปลี่ยนแปลง

ยุคสมัย
ก็ล้วนเป็น
คนเด่นที่

เดินน�าหน้า
คนอื่นเสมอ 

SAMPLE
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เป็นที่รูก้นัดว่ีาเพนกวนิจกัรพรรดซิึ่งเป็นเพนกวนิขนาดใหญ่ที่สดุในโลกนั้น

มวีธิเีลี้ยงลูกที่โหดร้ายอย่างที่สดุ

เพนกวนิจกัรพรรดใิช้เวลากว่า 70 เปอร์เซน็ต์ของทั้งชวีติอยูใ่นทะเล  ในช่วง

เดือนมีนาคม-เมษายน  เพนกวินจักรพรรดิจะขึ้นมาอยู่บนฝั่งเพื่อผสมพันธุ ์   

โดยตัวเมียจะวางไข่ซึ่งมีน�้าหนักประมาณ 450 กรัมเพียงฟองเดียวในเดือน

พฤษภาคม-มถินุายน  

นกตระกูลเพนกวินส่วนใหญ่มีคู่เพียงตัวเดียวชั่วชีวิต  การเกี้ยวพาราสี 

จงึเป็นสิ่งที่พวกมนัให้ความส�าคญัมาก   

พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีของเพนกวินมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไป 

ในแต่ละสายพันธุ์  แต่แบบที่ขึ้นชื่อที่สุดคือพฤติกรรม  “แสดงความปลาบปลื้ม  

(Ecstatic Display)”  โดยเพนกวินตัวผู้จะกางปีกที่เหมือนครีบออก  โก่งคอไป 

ด้านหลงั  แล้วส่งเสยีงร้องแหลมสูงเพื่อเรยีกร้องความสนใจจากตวัเมยี  

อย่างไรก็ตาม  เพนกวินจักรพรรดิไม่ได้ใช้วิธีนี้  แต่หันไปเต้นแทน  

นอกจากนี้  ก็ยังมีเพนกวินสายพันธุ์ที่ตัวผู้เอาก้อนหินมาให้ตัวเมียเป็นของขวัญ

ด้วย 

เมื่อวางไข่แล้ว  เพนกวินจักรพรรดิตัวเมียจะออกไปหาอาหารในทะเล   

ทิ้งให้ตัวผู้ยืนกกไข่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของขั้วโลกใต้ที่อุณหภูมิสามารถ 

ลดต�่าลงไปได้กว่า -60 องศาเซลเซยีส  แถมยงัไม่ได้กนิอะไรเลยตดิต่อกนัประมาณ 

65 วัน  จึงไม่แปลกที่พอลูกเพนกวินฟักออกจากไข่แล้วตัวผู้จะน�้าหนักลดลงไป

กว่า 40 เปอร์เซน็ต์     

รูปแบบของความรัก

SAMPLE
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หากนบัรวมตั้งแต่ช่วงเกี้ยวพาราส ี เพนกวนิจกัรพรรดติวัผู้จะไม่ได้กนิน�้า

และอาหารเลยติดต่อกันถึง 120 วัน  แถมถ้าตัวเมียกลับมาไม่ทันลูกเพนกวิน 

ฟักออกจากไข่  ตัวผู้ก็ต้องผลิตสารคัดหลั่งหรือ  “นมเพนกวิน”  ที่อุดมด้วย 

สารอาหารออกมาป้อนลูกเพนกวนิต่ออกี  หลงัจากตวัเมยีกลบัมา  ตวัผู้จะย้าย

ลกูให้ไปอยูก่บัตวัเมยีเพื่อออกไปหาอาหาร  จากนั้นพวกมนัจะผลดัเปลี่ยนเวรกนั

ออกไปหาอาหารมาเลี้ยงลูก  

นี่เป็นเรื่องราวที่ฟังดนู่าประทบัใจมาก  แต่กม็ด้ีานที่น่ากลวัอยูด้่วยเช่นกนั  

เช่น  ในกรณีที่ลูกเพนกวินเกิดตายขึ้นมา  แม่เพนกวินมักไปขโมยลูกของตัวอื่น

มาเลี้ยงแทน  แต่เลี้ยงไปได้ไม่นานกจ็ะเลกิสนใจ  ท�าให้ลกูเพนกวนิที่ถกูขโมยมา

ส่วนใหญ่ตายเพราะขาดการดูแล  อีกด้านหนึ่งก็มีรายงานว่า  เพนกวินราชา 

ตวัผู้ 2 ตวัในสวนสตัว์ประเทศเดนมาร์กหนัมาจบัคู่กนั  และพอลองให้ไข่ไปดูแล  

พวกมนักช็่วยกนักกจนลูกเพนกวนิฟักออกมาจากไข่ได้ส�าเรจ็

SAMPLE



ในกรณีที่เพนกวินที่ถูกถีบตกทะเลตัวแรกโชคร้ายถูกศัตรูอย่าง 

วาฬเพชฌฆาตกิน  เพนกวินที่เหลือจะยืนรอสักพัก  ก่อนจะถีบ 

อกีตวัลงไปแล้วรอดูสถานการณ์

เพนกวินเป็นสัตว์ที่อายุค่อนข้างยืน  เพนกวินที่อยู่ในการดูแลของ

มนษุย์บางตวัอายยุนืยาวถงึเกอืบ 40 ปี

ในสายตามนษุย์เพนกวนิอาจดูเหมอืนยนืเขย่งปลายเท้าตลอดเวลา  

แต่จรงิ ๆ แล้วเพนกวนิมขีายาวกว่าที่เหน็จากภายนอกมาก  

นกตระกูลเพนกวินส่วนใหญ่มีคู่เพียงตัวเดียวชั่วชีวิต  (ต่อให้เป็น

ตวัผู้เหมอืนกนักต็าม)

เพนกวนิฮมัโบลต์เป็นสายพนัธุท์ี่เหลอือยูไ่ม่มากและถูกจดัให้เป็นสตัว์

ที่ใกล้สญูพนัธุ ์ แต่อาจเพราะมสีภาพอากาศที่เหมาะสม  สวนสตัว์

ญี่ปุน่จงึมเีพนกวนิฮมัโบลต์อยูใ่นครอบครองมากถงึ 10 เปอร์เซน็ต์

ของทั้งหมดที่มอียู่ในโลกเลยทเีดยีว  

ในปากของเพนกวนิเตม็ไปด้วยปุ่มลกัษณะคล้ายหนาม

เท้าของเพนกวนิมกีลไกที่ช่วยให้ไม่แขง็เป็นน�้าแขง็

เกร็ดน่ารู้
เกี่ยวกับ
เพนกวินSAMPLE
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