
I n t r o d u c t i o n

0 INTRO-CONTENT survive P5-14.indd   5 16/1/2566 BE   10:47

SAMPLE



บนโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานจนถูกลืมเลือนไปบ้าง

มีกฎธรรมชาติที่ด�าเนินซ�้า ๆ ท่ามกลางชีวิตที่เกิดและดับหมุนเวียนกันไป

กฎที่ว่าคือ  สิ่งมีชีวิตทั้งมวล  “ถ้าไม่แข็งแกร่งก็อยู่รอดไม่ได้”
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แล้ว  

“ความแข็งแกร่ง”  

คืออะไรกันล่ะ

แม้จะเป็น

ค�าสั้น ๆ 

แต่กลับมี

หลากหลาย

ความหมาย

บางคน

อาจบอกว่า  

“คนที่ชนะ

ในการทะเลาะวิวาท

คือผู้ที่แข็งแกร่ง

ที่สุด”

“ขณะที่

บางคน

บอกว่า  

“ถึงจะมี

พละก�าลังมาก  

แต่คงสู้

อาวุธกับยาพิษ

ไม่ได้หรอก”
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บ้างก็บอกว่า  

“การหนีเอาตัวรอด

อย่างรวดเร็ว

ก็ถือเป็น

ความแข็งแกร่ง

เช่นกัน”

“ความฉลาด

แกมโกงเองก็

แสดงถึง

ความแข็งแกร่ง”

“ถ้าไม่สู้กัน

ตั้งแต่แรก

ก็ไม่ต้อง

พบกับ

ความพ่ายแพ้”
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“การยอมรับ

ความอ่อนแอ

ของตัวเองคือ

ความแข็งแกร่ง

ที่แท้จริง

ไม่ใช่หรือ”

“สิ่งส�าคัญ

คือจิตใจที่

ไม่ยอมแพ้

ต่างหาก!”

มาตรวัด

ความแข็งแกร่ง

ไม่ได้มีอย่างเดียว

ใช่แล้ว
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สมรรถภาพทางกาย  อาวุธที่ใช้ป้องกันตัวเอง  
สติปัญญาที่เหนือชั้นกว่าคนอื่น  และความแข็งแกร่งทางจิตใจ...

เราต้องแข็งแกร่งขึ้นอย่างไรจึงจะอยู่รอดได้กันล่ะ

สิ่งมีชีวิตล้วนมีวิธีของตัวเองในการวิวัฒนาการ
และอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้
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ในหนังสือเล่มนี้ผมจะพูดถึง  “วิธีที่ช่วยให้แข็งแกร่งขึ้น”  
ของเหล่า  “สิ่งมีชีวิตสุดแกร่ง”  จากทั่วทุกมุมโลกครับ

ความแข็งแกร่งหมายถึงอะไร

มนุษย์เราต้องท�าอย่างไรถึงจะแข็งแกร่งขึ้นได้

ลองอ่านพร้อมเปรียบเทียบชีวิตสัตว์กับตัวเองดูนะครับ
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06

04

02

07

05

03

01

Unfazed

Tricky

Deceive

Never Give Up

Tough

Speed

Peaceful

Power

C o n t e n t s

Introduction

หลอกลวงด้วยรูปลักษณ์ภายนอก 
สัตว์ปา่มีชีวิตเป็นของตัวเอง 
เรื่องราวของลิงลม

053

ความเร็ว 
ชีวิตรันทดของนักวิง่ระยะสัน้ทีเ่ร็วทีสุ่ดในโลก
เรื่องราวของเสือชีตาห์

067

ใช้เล่ห์เหลี่ยม 
การเต้นคือสิง่ทีไ่ด้จากการตกผลึกของทุกสิง่
เรื่องราวของนกมานาคินหางยาว

081

ถึกทน 
ขอร้องล่ะ  สนใจฉันท ี
เรื่องราวของวอมแบต

093

นิ่งสงบ 
แบ่งปันทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างจ�ากัด 
เรื่องราวของโคอาลา

107

พละก�าลัง 
ราชาแห่งท้องทะเลผู้ไม่ท�าลายระบบนิเวศ 
เรื่องราวของวาฬเพชฌฆาต

015

ไม่ย่อท้อ 
มนุษย์ยังไม่รู้จักสิง่มีชีวิตกว่า 86 เปอร์เซ็นต์ 
เรื่องราวเกี่ยวกับ  “การค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่”

027

สันติ 
จะสู้หรือจะรัก 
เรื่องราวของลิงโบโนโบและลิงชิมแปนซี

039

005
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12

10

15

แถมทา้ย

13

11

09

Go My Way

Can’t Stop

Out Of Order

Autarky

Unclarified

Reliance

Untouchable

Adapted

หยุดไม่อยู่ 
กระต่ายอาจไม่ได้เหงาตายก็ได้นะ
เรื่องราวของสัตว์ที่หยุดไม่อยู่

161

พ่ึงพาผู้อื่น 
ไม่ว่าตัวผู้หรือตัวเมียก็มีความหลากหลายไม่แพ้กัน
เรื่องราวของตัวผู้และตัวเมีย

175

หลุดจากกรอบ 
ตัวตนแท้จริงอันงดงามของ  “สัตว์ทีช่ัว่ร้าย” 
เรื่องราวของไฮยีนา

189

อยู่อย่างพอเพียงและพ่ึงพาตัวเอง 
องค์กรทีส่มบูรณ์แบบทีสุ่ดในโลก 
เรื่องราวของมดตัดใบไม้

203

ยากจะเข้าใจได้ 
 

219

ปรับตัว 
ถึงสภาพแวดล้อมจะเปลีย่นก็ไม่กลัว 
เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตสุดขั้ว

121

นอกกฎ 
การเดินทาง 4,6OO ล้านปีของพันธุกรรม 
เรื่องราวน่าอัศจรรย์ของการผสมข้ามสายพันธุ์

135

ยุ่งด้วยไม่ได้ 
“สตัวม์พิีษ”  ไมไ่ดแ้ปลว่าเป็น  “สิง่มีชีวิตทีอั่นตราย” 
เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่มีพิษ

149
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พละก�ำลัง

01

Power
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ถ้าถามว่า

ความแข็งแกร่งคืออะไร  

สิ่งที่จะถูกหยิบยก

มาพูดเป็นอย่างแรก

ก็คือ  “พละก�าลัง”  

ที่เหนือชั้น

ตั้งแต่ยุคโบราณ

สิ่งมีชีวิต

ต่างก็ใช้พละก�าลัง

มหาศาล

ในการต่อสู้

เอาชีวิตรอด
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ราชาแห่ง

ไดโนเสาร์

อย่างทีเร็กซ์  

(ไทแรนโนซอรัส 

เร็กซ์)

มีความสูง 

12 เมตร  

น�้าหนัก

ราว 7 ตัน

อยู่ใน

จุดสูงสุดของ

สัตว์กินเนื้อ

ในยุค

ครีเทเชียส
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อาวุธที่

ทรงพลังที่สุด

คือขากรรไกร

ขนาดมหึมา

และฟันที่คล้าย

ใบเลื่อย

ซึ่งช่วยให้

บดเคี้ยวเหยื่อ

ได้ทั้งกระดูก

แรงบดเคี้ยว  

(แรงกัด)  

ประมาณ 6 ตัน

ปัจจุบัน

จระเข้น�า้เค็ม

มีแรงบดเคี้ยว

มากที่สุด

ราว 2-2.5 ตัน  

ซึ่งน้อยกว่า

ไดโนเสาร์

ถึง 3 เท่า

แต่โลกนั้น

กว้างใหญ่
สัตว์ที่มี

พละก�าลัง

เหนือกว่า

ทีเร็กซ์

ก็คือ

ครืน

ครืน

ครืน

ครืน
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เมกา-

โลดอน

มันเป็นสัตว์

จ�าพวกเดียว

กับฉลาม

โดยเฉลี่ย

มีขนาดตัว

ใหญ่ที่สุด 

13-20 

เมตร

มีแรง

บดเคี้ยว

ราว 
20 ตัน
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เมกาโลดอน

ล่าวาฬดึกด�าบรรพ์

ด้วยพละก�าลัง

ที่เหนือชั้น

แต่...  

ทั้งที่มี

พละก�าลัง

มาก

ขนาดนั้น

มันกลับ

สูญพันธุ์

ในเวลา

ไม่นาน

มีหลายทฤษฎี

ที่อธิบายสาเหตุ

ของการสูญพันธุ์  

แต่ทฤษฎีที่

น่าเชื่อถือพูดถึง

วาฬเพชฌฆาต
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วาฬเพชฌฆาต

ปรากฏตัวขึ้น

ในช่วงเวลา

เดียวกับที่

เมกาโลดอน

สูญพันธุ์

น่าตลก

ตรงที่มี

การสันนิษฐานว่า

สัตว์จ�าพวกวาฬ

ที่เคยเป็น

อาหารของ

เมกาโลดอน

และถูกเรียกว่า  

“อันธพาลแห่ง

ท้องทะเล”

เกิดการ

วิวัฒนาการ

จนเอาชนะสัตว์

ที่เหนือกว่าได้

ปัจจุบันมันอยู่บนจุดสูงสุด

ในระบบนิเวศทางทะเล  

แต่เดิมทีมันก�าเนิดมาจาก

สัตว์จ�าพวกวาฬ
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วาฬเพชฌฆาต

มีความเร็ว

ที่เหนือชั้น

แค่ใช้

ล�าตัวปะทะ

ก็ท�าให้

สัตว์จ�าพวก

ฉลาม

หมดสติได้

ทั้งยังใช้เทคนิค

ล่าเหยื่อขั้นสูง

โดยการ

รวมกันเป็นฝูง  

หรือที่เรียกว่า  

“พ็อด”

แต่

วาฬเพชฌฆาต

ก็มีสัตว์

ที่รับมือยาก

เหมือนกัน

สัตว์ชนิดอื่น

ที่ถูกพบเจอ

ในน�้า

จึงไม่มีทาง

หนีรอดได้

โดยบางครั้ง

มันก็โจมตี

วาฬหัวทุย

ขนาดมหึมา  

แล้วถูกสวน

กลับมา
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กฎธรรมชาติ

คือ  

“ชีวิตมีขึ้นมีลง”

สภาพแวดล้อม

จะเปลี่ยนแปลง

ไปตามกาลเวลา

มีคู่ต่อสู้ใหม่ ๆ 

ปรากฏตัว  

และมีราชาองค์ใหม่

ถือก�าเนิดขึ้น

จึงไม่มี  

“ความแน่นอน”  

ในศึกป้องกัน

ต�าแหน่ง

ราชา
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รำชำแห่งท้องทะเล
ผู้ ไม่ท�ำลำยระบบนิเวศ
เรื่องราวของวาฬเพชฌฆาต

วาฬเพชฌฆาตซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอันธพาลแห่งท้องทะเลนั้น  ในภาษา

อังกฤษจะเรียกว่า  “Killer Whale  (วาฬนักฆ่า)”  และมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  

Orcinus orca  ซึ่งเป็นค�าภาษาละตนิที่มคีวามหมายว่า  “สตัว์ร้ายจากปรภพ”

วาฬเพชฌฆาตที่ขึ้นมาอยูบ่นจดุสงูสดุของท้องทะเลด้วยล�าตวัขนาดยกัษ์  

ความเร็ว  และพละก�าลังนั้น  เคล็ดลับความแข็งแกร่งของมันก็คือสติปัญญา

อนัชาญฉลาดนั่นเอง

เดมิทวีาฬเพชฌฆาตกนิแมวน�้า  วาฬ  และฉลามชนดิต่าง ๆ เป็นอาหาร  

แต่เพราะมีศัตรูตัวฉกาจอย่างฉลามขาว  (ต้นแบบของฉลามในภาพยนตร์เรื่อง  

“Jaws”)  มนัจงึล่าเหยื่อได้น้อย

แต่เมื่อไม่นานมานี้เริ่มมซีากของฉลามขาวมาเกยตื้นที่ชายฝ่ังทะเล  ซาก

ที่พบมลีกัษณะเดยีวกนัคอื  มแีค่ตบัที่ถูกกดัออกไป

ตัวการก็คือวาฬเพชฌฆาตนั่นเอง  ความจริงแล้วตับของฉลามขาว 

อดุมไปด้วย  “สควาลนี  (Squalene)”  ซึ่งเป็นน�้ามนัที่มคีณุค่าทางโภชนาการสงู  

คาดว่าวาฬเพชฌฆาตน่าจะรู้เรื่องนี้จงึเลอืกกนิแค่ตบัครบั

เวลาที่วาฬเพชฌฆาตล่าฉลามขาว  มนัจะใช้ร่างกายของตวัเองปะทะกบั

ล�าตวัของฉลามขาวเป็นอนัดบัแรก

ฉลามเป็นปลากระดกูอ่อนที่ไม่มกีระดกูซี่โครงคอยปกป้องอวยัวะภายใน  

ดงันั้น  เมื่อถกูวาฬเพชฌฆาตปะทะที่ล�าตวั  ฉลามกจ็ะหงายท้อง  ท�าให้หมดสติ

และอยู่ในสภาพป้องกนัตวัเองไม่ได้

วาฬเพชฌฆาตของแต่ละฝูงและแต่ละพื้นที่ต่างก็มีวิธีล่าเหยื่อเป็นของ 

ตวัเอง  ส�าหรบัวธิปีะทะล�าตวัของเหยื่อนั้น  นกัวจิยัสนันษิฐานว่า  วาฬเพชฌฆาต
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อาจจะได้รูโ้ดยบงัเอญิว่าพอกระแทกฉลามอย่างรนุแรงแล้วจะท�าให้ฉลามหยดุนิ่ง  

มนัจงึสอนวธินีี้ให้กบัพวกพ้องต่อไป

นอกจากวธินีี้แล้ว  วาฬเพชฌฆาตกย็งัมวีธิลี่าเหยื่อที่หลากหลาย  เช่น  

ช่วยกนัสร้างคลื่นเพื่อให้แมวน�้าตกลงไปในทะเล  หรอืพ่นปลาตวัเลก็ ๆ ไปทาง

นกเพื่อเป็นเหยื่อล่อในการจู่โจมนกที่บนิโฉบเข้ามาใกล้

วาฬเพชฌฆาตที่มเีล่ห์เหลี่ยมเช่นนั้นมคีวามเอาใจใส่พวกพ้องอย่างมาก

พวกมนัมสีายสมัพนัธ์ที่แน่นแฟ้นกบัครอบครวัโดยมตีวัเมยี  (แม่)  เป็น

หวัหน้าฝงู  แม่วาฬจะได้กนิอาหารเป็นตวัแรก  เวลาทะเลาะกบัพ่อวาฬ  แม่วาฬ

จะเป็นฝ่ายชนะมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์  และเมื่อลูกวาฬตกอยู่ในอันตราย   

แม่วาฬสดุแกร่งกจ็ะต่อสู้โดยไม่ค�านงึถงึตวัเอง

นอกจากนี้  วาฬเพชฌฆาตมีอายุที่ยืนยาว  อายุขัยเฉลี่ยของตัวผู้อยู่ที่ 

ราว 35-60 ปี  ส่วนตวัเมยีอยู่ที่ราว 50-80 ปี  และบางตวักอ็ายยุนืยาวกว่า 90 ป ี 

จะเหน็ได้ว่าอายขุองมนัแทบไม่ต่างจากมนษุย์เลย

สัตว์ส่วนใหญ่เมื่อเลยวัยออกลูกไปแล้วก็มักจะเข้าสู่บั้นปลายชีวิต  แต่

วาฬเพชฌฆาตจะออกลูกจนกระทั่งอายุ 30 กว่าปี  จากนั้นก็ดูแลครอบครัว 

ต่ออกีหลายสบิปี  อกีทั้งมหีน้าที่ในฐานะผู้ชี้แนะของฝูง  เช่น  ถ่ายทอดความรู้

และทักษะที่ตัวเองสะสมมาให้กับวาฬรุ่นเยาว์  ว่ากันว่าเพราะมีวาฬตัวเมียที่

อายยุนืยาวจงึเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดของวาฬรุ่นเยาว์ในฝูงอย่างก้าวกระโดด

วาฬเพชฌฆาตมีสติปัญญาที่หาได้ยาก  จึงมีทั้ง  “ความแข็งแกร่ง 

เฉพาะตวั”  และ  “ความแขง็แกร่งของฝูง”

ด้วยความเฉลียวฉลาด  วาฬเพชฌฆาตจึงไม่ล่าเหยื่อมากเกินไป  เรียก 

ได้ว่าพวกมนัรกัษาระบบนเิวศด้วยการล่าเหยื่อเท่าที่จ�าเป็น

วถิชีวีติดงักล่าวเป็นความสง่างามของราชาแห่งท้องทะเลอย่างแท้จรงิครบั
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026

เกร็ดน่ารู้

ไทแรนโนซอรัส

•	ไม่ส่งเสียงค�ำรำม		ท�ำให้ขัดกับรูปลักษณ์ภำยนอกที่ดูดุร้ำย
•	วิ่งชำ้ด้วยควำมเร็วประมำณ	27	กิโลเมตรต่อชั่วโมง		ถ้ำเรำวิ่งก็อำจจะหนีทัน
•	คำดว่ำมีริมฝีปำกและฟันซ่อนอยู่ด้ำนใน		(ในบทนีต้้องกำรมุง่เน้นให้เข้ำใจง่ำย		
	 จึงเลือกใช้ภำพลักษณ์แบบดั้งเดิม)

จระเข้น�้ำเค็ม

•	สมองมีพัฒนำกำรมำกที่สุดในบรรดำสัตว์เลื้อยคลำน
•	มีแรงกัดเยอะ		แต่มีแรงอำ้ปำกน้อยขนำดที่ผู้หญิงสำมำรถใช้มือบีบปำก
	 ให้ไม่อำ้ออกได้
•	เป็นสัตว์เลื้อยคลำนที่มีควำมแปลกตรงที่เลี้ยงดูลูก

วำฬหัวทุย

•	หัวมีขนำด	1	ใน	3	ของล�ำตัว
•	อำศัยอยู่ทุกพื้นที่ทั่วโลกตั้งแต่ขั้วโลกเหนือไปจนถึงขั้วโลกใต้		โดยใช้ชีวิต
	 ในทะเลลึก	2	ใน	3	ของช่วงชีวิตทั้งหมด
•	ก้อนไขมนัทีเ่กดิขึน้ในล�ำไส้ของมนัถกูมองว่ำเป็นสมบตัลิ�ำ้ค่ำในฐำนะเครือ่งหอม
	 ที่เรียกวำ่		“อ�ำพันทะเล”		บรรดำพ่อค้ำชำวอำหรับจึงน�ำมำขำยตั้งแต่
	 ยุคโบรำณ

เมกำโลดอน

•	เป็นปลำกระดูกอ่อนจึงไม่หลงเหลือกระดูกแบบทั้งตัวให้เห็นในปัจจุบัน		
	 แต่ควำมยำวของล�ำตัวสำมำรถสันนิษฐำนได้จำกขนำดฟัน
•	คำดวำ่สูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อหลำยล้ำนปีก่อน		แต่มีทฤษฎีที่เชื่อว่ำ
	 มันยังมีชีวิตรอดอยู	่	เพรำะนำน	ๆ	ครั้งจะมีข้อมูลที่อำ้งว่ำพบเห็นมัน
•	มีชื่อวิทยำศำสตร์ที่อำ้งอิงจำกทฤษฎีที่ว่ำ		“เมกำโลดอนเป็นสัตว์ตระกูล
	 เดียวกันกับฉลำมขำวในปัจจุบัน”		ชื่อญี่ปุ่นคือ		“ฉลำมขำวโบรำณ”

วำฬเพชฌฆำต

•	มีสติปัญญำที่เฉลียวฉลำดจึงมีไอเดียใหม่	ๆ	เกี่ยวกับอำหำร		และมีรสนิยม
	 ในกำรกินที่เป็นเอกลักษณ	์	เช่น		ชื่นชอบกำรกินลิ้นของวำฬ
•	พอให้ฟังเพลง		มันจะให้ควำมสนใจกับเสียงเพลงและเต้นไปด้วย
•	ไม่มีรำยงำนว่ำวำฬเพชฌฆำตที่อยู่ตำมธรรมชำติฆ่ำมนุษย์
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