
ป่าละเมาะ
ของกระต่าย

ลิฟต์มาถึงชั้นปริศนา มีคนอยู่ละ
“ฉันคือ อะนมิะโระ พนักงานดูแล

สัตว์ สวมชุดนี้ ในสวนสัตว์ พวกสัตว์จะ
คิดว่าเป็นพวกเดียวกัน ที่นีเ่ป็นส่วนของ
พวกสตัว์ฟันแทะ ตอนนีเ้ราก�าลงัจะไปให้
อาหารกระต่ายกัน”

ที่นีค่ือ สวนสัตว์นัน่เอง พวกเราไป
ช่วยให้อาหารสัตว์กันเถอะ!

หยิบอาหารกระต่ายแล้วเริ่มออก
เดินทางกัน จะเดินไปจนถึงเส้นชัย โดย
ต้องผ ่านทางท่ีมีแผ ่นป้ายช่ือกระต่าย
ระหว่างทางได้มั้ยนะ 

มีศัตรูธรรมชาติของกระต่าย คือ 
หมาจ้ิงจอก พวกมันซ่อนอยู่ตามโขดหิน 
และที่ต่าง ๆ รวม 7 แห่ง หาดูนะ         
แถมยังมีกระต่าย หนู และกระรอก  
ซ่อนอยู่อีกชนดิละ 1 ตัวด้วย

จากจุดเริ่มต้น ★ ให้เดินผ่านที่อยู่
ของชิปมังก์กับชินชิลลา จะไปจนถึง       
เส้นชัยได้มั้ยนะ

จับหนังสือวางกลับหัว หาใบหน้า
ด้านข้างของคนที่ซ่อนอยู่ในภาพให้เจอ

	สัตว์ที่อยู่ที่นี่	 เป็นสัตว์ในสัตว์ฟันแทะและ	

กระต่าย

อาหารกระต่าย

เขาวงกตสุดวกวน

ค�ำถำม

หารูปที่ซ่อนอยู่

เขาวงกต
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สวนของโคอาลา

กระต่ายป่าเคปตวัเมือ่กีต้ามมาด้วย 
“ใส่ปลอกคอให้สิ ได้ผลเหมือน      

สวมชุดนัน่แหละ ท�าให้พาไปเขตพืน้ท่ีอืน่ได้ 
ที่นีเ่ป็นส่วนของตุ่นปากเป็ด โอพอสซัม 
และอื่น ๆ  แถมตอนนี้ ได้เวลาอาหารของ           
โคอาลาแล้วด้วย”

เอาละ ที่นีพ่วกเราก็มาชว่ยให้อาหาร
โคอาลา แล้วเข้าสู่เขตต่อไปกัน

หยิบอาหารโคอาลาที่ จุดเริ่มต้น     
เดินผา่นบริเวณที่มีแผน่ป้ายช่ือโคอาลา 
แล้วเดินไปจนถึงเส้นชัยกัน

แผ ่นป้ายช่ือท่ีอยู ่ด้านซ้ายล่างคือ 
นกอมี ูเป็นนกที่อยู่ที่ออสเตรเลยีเหมอืน
กบัโคอาลา มาค้นหาสัตว์ท่ีซ่อนอยู่กัน  
นกอีมู 7 ตัว โคอาลา 2 ตัว จิงโจ้            
1 ตัว

ประตูสีฟ้าทางด้านขวาบน ใช้กุญแจ
สีฟ้าเปิดได้ จากจุดเริ่มต้น เดินไปเก็บ
กุญแจระหว่างทาง แล้วหาเส้นทางเดิน
ผ่านประตูไปยังเส้นชัยกัน

ที่ก�าลังร่อนอยู ่เหนือเส้นชัย คือ          
ชูการ์ไกลเดอร์ มีชูการ์ไกลเดอร์พักเกาะ
อยู่บนกิ่งไม้อีก 1 ตัว สังเกตที่ลาย        
ของมัน แล้วลองหาดูนะ

	สัตว์ที่อยู่ที่นี่	 เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้านม										

ทีอ่อกลกูเป็นไข่อย่างตุน่ปากเป็ด	สตัว์มกีระเป‰า

หน้าท้อง	 พวกโอพอสซัม	 แทสมาเนียนเดวิล		

จิงโจ	้และโคอาลา

เขาวงกตสุดวกวน

ค�ำถำม
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แม่น�้าของงู 

คราวนี ้โคอาลาก็ตามมาด้วย ใส่ปลอกคอแล้วไปกัน 
“ที่นี ่เป็นส่วนของสัตว์เลื้อยคลานพวกจระเข้ เต่า งู 

บางครั้งก็ต้องให้อาหารงู ช่วยหน่อยได้มั้ย?” 
ได้อยู่แล้ว แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ ที่นีเ่ป็นสวนสัตว์ 

ที่ยอดมากเลย
“นี ่รู้สึกมั้ยว่า สัตว์โลกนีช่่างมหัศจรรย์จริง ๆ”

หยิบอาหารงู ที่ จุ ดเริ่ มต ้น        
ให้เดินผ่านทางที่มีแผ่นป้ายช่ืองู
แล้วเดินไปจนถึงเส้นชัยกัน

ค้นหาสตัว์เลือ้ยคลานดกึด�าบรรพ์ที่
เหมือนกับบนแผ่นป้ายด้านซ้ายล่างที่
ซ่อนอยู่ในภาพ ชนดิละ 3 ตัว ยังมีงู           
กับเต่าซ่อนอยู่อีกชนดิละ 1 ตัวด้วยนะ

จากจุดเริ่มต้นให้ไปถึงเส้นชัย โดย
เดินข้ามสะพานข้ามแม่น�้าทั้งหมด 8          
สะพานได้มั้ยนะ

จระเข้เป็นสตัว์เลือ้ยคลานที่เลีย้งลกู
เอง มาช่วยกันหาลูกจระเข้ 4 ตัวที่ซ่อน
อยู่ให้เจอล่ะ

	สัตว์ที่อยู่ที่นี่เป็นสัตว์เลื้อยคลานพวกเต่า	สัตว์เลื้อยคลานมีเกล็ด	เช่น	ก้ิงก่า	งู	

สัตว์พวกทัวทารา	และสัตว์พวกจระเข้

เขาวงกตสุดวกวน ค�ำถำมหารูปที่ซ่อนอยู่เขาวงกต
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ทุ่งหญ้าอิมพาลา

โอ งูเหลือมก็มาด้วย
“ที่นีค่ือ ส่วนของวัวกับหมูป่า หาก 

จัดอย่างกว้าง ๆ ยีราฟ ฮิปโปโปเตมัส  
อูฐ และแพะ รวมทั้งกวาง ถือเป็นสัตว์
จ�าพวกเดียวกับวัวละ”

มาช่วยให้อาหารอิมพาลากับพวก       
เพื่อน ๆ กัน อืม...จะว่าไปแล้ว ผู้ที่มาชม
สวนสัตว์ มีหลายประเภทเลยนะ

“สวนสัตว์แห่งนี้ เป็นที่ ช่ื นชอบ 
แม้แต่ในอวกาศเลยละ”

เอ๋? 

หยิบอาหารอิมพาลาที่ จุดเริ่มต้น   
แล้วให้เดินผ ่านทางท่ีมีแผ ่นป้ายช่ือ             
อมิพาลา จากนัน้เดนิไปจนถงึเส้นชยักนั

มีอิมพาลาซ่อนอยู ่ในภาพ 1 ตัว     
ศัตรูธรรมชาติของอิมพาลา คือ สิงโต  
ซ่อนอยู่ 10 ตัว หาดูนะ และยังมีสิงโต 
ตัวเมียกับลูกสิงโตซ่อนอยู่ด้วย

หาเส้นทางเดินจากอูฐหนอกเดียว
ด้านซ้ายบน ไปจนถึงวัวมัสก์อ็อกซ์ด้าน
ขวาบน

นอกจากยีราฟแล้ว สัตว์พวกเดียว
กับยีราฟคือตัวอะไรนะ ลิ้นคล้ายยีราฟ
เลย หาดูซิ

	สัตว์ที่อยู่ที่นี	่เป็นสัตว์พวกมีกีบคู่

เขาวงกตสุดวกวน

ค�ำถำม
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หน้าผาของ
แร้งคอนดอร์

คราวนี ้อิมพาลาก็มาร่วมคณะด้วย 
“ที่นีค่ือ ส่วนของนก เราต้องให้ 

อาหารพวกนกอินทรีและแร้งคอนดอร์”
“เอาละ ไปช่วยกัน ว่าแต่...ท้องฟ้า           

ดูประหลาดจัง สวนสัตว์นี้อยู ่ที่ ไหน              
กันนะ?”

“ดาวเคราะห์น้อยในระบบสุริยะน่ะ 
แน่นอน จากโลกมนษุย์จะมองไม่เหน็ที่นี ่ 
เอ๊ะ! หรือว่าพวกเธอเป็นมนษุย์โลก!?”

หยิบอาหารแร้งคอนดอร์ท่ีจุดเริ่มต้น 
ให้เดินผ ่านทางที่มีแผ ่นป้ายช่ือแร้ง 
คอนดอร์ แล้วเดินไปจนถึงเส้นชัยกัน

มีเพนกวินซึ่งเป็นสัตว์จ�าพวกนก 
ซ่อนอยู่ในภาพ 10 ตัว ลองหาดูนะ     
แล้วยังมีแร้งคอนดอร์ซ่อนอยู่อีก 1 ตัว
ด้วยละ

เม่ือเข้าไปในอุโมงค์ แล้วจะไป
โผล่ออกที่อุโมงค์ที่มีดาวสีเดียวกันได้ 
จากจุดเริ่มต้น เราจะไปถึงเส้นชัยได้ 
ต้องผา่นอโุมงค์ครบทั้ง 3 ส ีให้เดินผา่น
อุโมงค์ ★ เป็นที่แรก

หมุนหนังสือวางกลับหัว แล้วให้หา 
ส่วนหัวของนกพิราบท่ีซ่อนอยู่ในภาพ

เขาวงกตสุดวกวน

ค�ำถำม

หารูปที่ซ่อนอยู่
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