
เมื่อเอาแผ ่นซี ดี ที่ เก็บได ้ส ่งให ้         
เจ้าหน้าท‚›ในสถาบันวิจัย พวกเ¢าก็ดี ใจ     
กันใหญ่ แถมยังคุยกันว่า

“พวกเราปล่อยให้สัตว์ดึกด�าบรรพ์ 
ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระบนเกาะแห่งนี ้ และ
วิ จัยพวกมันไปด้วย แต่พวกนกดัน        
คาบแผ่นซีดีส�าคัญ 12 แผ ่น ไปจาก
คอมพวิเตอร์เครื่องหลกัหนไีป ซ่ึงแผน่นี ้
ก็เป็นหนึ่งในนั้น ยังต้องตามหาแผ ่น          
ที่เหลืออีก”

พวกเรามาตามหาแผ่นซีดีกันเถอะ

เริ่มจากด้านซ้ายบน ไปให้ถึงเส้นชัย 
ที่ลิฟต์กันเถอะ อย่าลืมมองหาแผ่นซีดี 
ที่ตกอยู่ระหว่างทางด้วยนะ

¿อสซลิรปูก้นหอยที่ด้านซ้ายล่างนัน้
คือแอมโมไนต์ พวกมันซ ่อนอยู ่ ทั่ ว
สถาบันวิจัยแห่งนี ้หาให้ครบ 8 อันนะ

เม่ือเ¢้าประตูไป เราจะไปออกที่
ประตูสีเดียวกันได้ล่ะ ลองมาเดินจาก 
จุดเริ่มต้นไปถึงเส้นชัย โดยผ่านประตู
ทุกบานกันเถอะ แต่ห้ามใช้ประตูซ�้ากัน  
2 ครั้งนะ

ที่ด้าน¢วาบนจะมีนกที่เจอตอนแรก 
เรียกว่า อาร์คีออปเทอริกซ์ ลองดูซิว่า        
มีเจ้าอาร์คีออปเทอริกซ์กี่ตัวกัน

เขาวงกตสุดวกวน

หารูปที่ซ่อนอยู่

เขาวงกต

ค�ำถำม
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เอาละ! ออกเดินทางได้ เริ่มจาก      
ทะเลที่เป็นจุดก�าเนดิของสิ่งมีชีวิตก่อน

“ที่นีร่วบรวมสิ่งมีชี วิตในยุคแคม- 
เบรียนและยุคออร์โดวิเชียน ที่อาÈัยอยู่
ตรงพื้นทะเลมากมายนั้นเป็นสิ่งมีชี วิต           
ที่เรียกว่า ไทรโลไบต์ ที่มีวิวั²นาการ           
ในยุคแคมเบรียน และเมื่อเข ้าสู ่ยุค            
ออร์ โดวิเชียน สัตว์จ�าพวกนอติลอยด์        
ก็เริ่มเกิดขึ้นมา”

 ·ÕèË¹ ŒÒ« ŒÒÂáÊ´§ÀÒ¾ÊÔè §ÁÕªÕÇÔµã¹ÂØ¤       

á¤ÁàºÃÕÂ¹ Ê ‹Ç¹Ë¹ŒÒ¢ÇÒà» š¹ÊÔè §ÁÕªÕÇÔµÂØ¤        

ÍÍÃ�â´ÇÔàªÕÂ¹ àËÁ×Í¹¡Ñº·ÕèÍ×è¹ Ë¹ŒÒ«ŒÒÂ¨ÐáÊ´§

ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµã¹ÂØ¤·ÕèÁÒ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¢ÇÒ

อ่าวไทรโลไบต์
(ยุคแคมเบรยีน, ยคุออร์โดวเิªยีน)

จากจุดเริ่มต้นไปถึงเส้นชยั ให้เดินได้
แค่บนพื้นทรายเท่านั้นนะ แล้วมองหา
แผ่นซีดีที่ตกอยู่ระหว่างทางด้วยล่ะ

ตอนครึ่งหลงัของยุคนี ้สตัว์ประเÀท
ดาวทะเลและปลาเริ่มเกิดขึ้นมาแล้ว 
ลองมองหารูปดาวทะเล และปลาท่ีซอ่น
อยู่อย่างละ 5 รูปดูนะ

ตรงก้อนหินบน½˜ ›งก็มีทางวงกต
เหมือนกนั ลองหาจุดเริ่มต้นและเส้นชยั
กันดู

บนตัวออร์ โทเซราสท‚ › ใหญ่ที่สุด             
ทางด้านขวา มีสิ่งมีชีวิต 8 ขาซ่อนอยู่           
ลองมองจากด้าน¢้าง¢องหนังสือแบบ 
ในรูป แล้วจะเห็นตัวมันล่ะ

เขาวงกตสุดวกวน

หารูปที่ซ่อนอยู่

เขาวงกต

ค�ำถำม
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ว้าว! มปีลาแปลก ๆ  เตม็ไปหมดเลย
“ที่นีเ่ป็นส่วนของยุคไซลูเรียนและ 

ยุคดีโวเนยีน ทะเลในยุคไซลูเรียนนั้น            
จะมียูริปเทอริดหรือแมงป่องทะเลยักษ์
อยู่ และพวกปลาก็เริ่มมีหลากหลายชนดิ 
มากขึ้น เมื่อเข้าสู่ยุคดีโวเนยีน ปลายักษ์
จ�าพวกดังคลีออสทีอัสเริ่มปรากฏตัว      
ออกมา นอกจากนั้น ที่บนบกเริ่มเกิด             
พืชและสัตว์บกขึ้นมาด้วย”

เอาละ! เราต้องหาแผ ่นซีดี ที่ นี ่         
ด้วยนะ

ทะเล
ของเหล่าปลา 

(ยุคไซลูเรียน, ยุคดีโวเนียน)

จากจุดเร่ิมต้น ให้หาแผน่ซีดีทีต่กอยู่ 
ระหว่างทาง และไปให้ถึงเส้นชัย แต่
ห้ามลอดอุโมงค์ไปนะ

ในยุคนีก้็มีสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก 
ด้วย ลองหารูปของสัตว ์สะเทินน�้า      
สะเทินบกในปัจจุบันอย่าง กบ ลูกอ๊อด 
ซาลาแมนเดอร์ยักษ์ (เหมือนรูปท่ีคน 
มุมขวาบนถืออยู่)  ให้ครบชนดิละ 3 รูป
ด้วยล่ะ

จากจุดเริ่มต้น ลองหาทางไปเส้นชัย 
โดยลอดผ่านอุโมงค์หินทุกจุดดูซิ

พวกคนที่อยู่ในทะเลใส่ชุด หน้ากาก 
รองเท้า กันทุกคนเลย แต่มี 2 คนที่           
สขีองอปุกรณ์ท่ี ใสอ่ยูเ่หมือนกนัทุกอย่าง 
เลย 2 คนนั้นอยู่ตรงไหนนะ

เขาวงกตสุดวกวน

หารูปที่ซ่อนอยู่

เขาวงกต

ค�ำถำม
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เรามาอยู่บนพื้นดินแล้ว มีแมลงปอ
ยักษ์ด้วย! 

“ที่นีม่ีสัตว์ ในยุคคาร์บอนเิฟอรัส
และยุคเพอร ์ เมียนไว ้ ตัว ท่ี เหมือน
แมลงปอคือ แมลงปอยักษ์เมกะนวิรา         
ในยุคนี ้ เริ่มมีแมลงเกิดขึ้น และยังเป็น 
ยุคที่เริ่มมีสัตว์จ�าพวกไซแนปซิด (สัตว์
เลือ้ยคลานคล้ายสตัว์เลีย้งลกูด้วยน�า้นม) 
ซึง่เช่ือกนัว่าเป็นบรรพบุรุษของสตัว์เลีย้ง
ลูกด้วยน�า้นมเกิดขึ้นมา”

อ๊ะ! นัน่พวกอาร์คีออปเทอริกซ์นี่
“ทั้ง ๆ ท่ี ไม่ได้อยู่ที่นีซ่ะหน่อย       

เด๋ียวเอาไว้ค่อยไล่จับทีหลังละกัน”

บึงเฟิร์นยักษ์
(ยุคคาร์บอนิเฟอรัส,
ยุคเพอร์เมียน)

จากจุดเร่ิมต้น ให้หาแผน่ซีดีทีต่กอยู่ 
ระหว่างทาง และไปให้ถึงเส้นชัยนะ

ในยุคนี ้เริ่มมีแมลงหลากหลายชนดิ
มากขึ้น ให้ลองหาแมลงในยุคปัจจุบันที่
ซ่อนอยู่ คือ ต๊ักแตนต�าข้าว จักจั่น  
แมลงเต่าทอง ผีเสื้อ จิ้งหรีด ชนดิละ          
2 รูป

ที่มุมขวาล่าง มีสัตว์ที่หัวเป็นรูป
สามเหลี่ยมอยู่ คือ ดิโพลคอลัส หลงมา 
ลองหาทางพามันกลับไปหาฝูงท่ีมุม          
ขวาบนดูนะ โดยให้มันเดินทางในน�้า  
เท่าน้ัน และให้ลอดผ่านใต้สะพานท่ีมี 
ปลาว่ายผ่าน

เขาวงกตสุดวกวน

หารูปที่ซ่อนอยู่

เขาวงกต
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ที่ป่าแห่งนี ้ต้นไม้กบัสตัว์ไม่เหมอืน
กับที่ที่เราเพิ่งผ่านมาเลย นัน่ไดโนเสาร์           
นีน่า

“ใชแ่ล้ว เพราะท่ีนีค่อืยคุไทรแอสซกิ 
ในยุคนี้ สัตว์เลื้อยคลานมีหลายชนิด         
มากขึ้น เช่น ไดโนเสาร์ เทอโรซอร์ที่บิน
อยู่บนฟ้าก็เกิดข้ึนในยุคนี ้ ในป่ามีต้นไม้
คล้าย ๆ ต้นแปะก๊วยด้วยนะ” 

เอาละ! รีบไปหาแผ่นซีดีกันเถอะ

ป่าแห่ง
สัตว์เลื้อยคลาน

(ยุคไทรแอสซิก)

จากจุดเร่ิมต้น ให้หาแผน่ซดีีที่ตกอยู่ 
ระหว่างทาง และไปให้ถึงเส้นชัยนะ

ในยุคนี้ มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้านม 
เกิดขึ้นมาแล้ว ลองหาสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
น�้านมในยุคปัจจุบันที่ซ่อนอยู่ให้เจอนะ 
มี ม้า หมู แมว สุนัข กระต่าย ชนดิละ 
2 รูปล่ะ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้านมคล้ายหนูที่
อยู่ด้านซ้ายล่างนั้น เรียกว่า ฮารามิยะ 
มันวิ่งผ ่านทั้งทางเดินและเถาวัลย์บน 
ต้นไม้ได้ แต่ห้ามผ่านไปข้าง ๆ สัตว์        
ตัวใหญ่กว่ามันนะ มันจะไปถึงเส้นชัย          
ได้มั้ยเนีย่

ลองดูฝูงสัตว์ที่ก�าลังวิ่งอยู่ให้ดี ทาง 
ด้านซ้ายมีสตัว์ที่ว่ากนัว่าเป็นบรรพบุรุษ
ของไดโนเสาร์ช่ือลาโกซคูสั และด้านขวา
คือไดโนเสาร์ยุคแรกช่ือ ซโีลไฟซิส ลอง 
นับดูซิว่า ชนดิไหนมจี�านวนมากกว่ากัน

เขาวงกตสุดวกวน

หารูปที่ซ่อนอยู่

เขาวงกต
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