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ไปรูจ้กัสัตว์โลกกันเถอะ

 จะม็อก ไปรู้จักสัตว์โลกกันเถอะ เป็นหนึ่งในชุดการ์ตูนเสริมความรู้ ชุด  วิทยาศาสตร์รอบรู้ 
กับจะม็อก มีจุดประสงค์เพื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน มอบความรู้ควบคู่ไปกับความ 
สนกุสนาน เนือ้หาวา่ดว้ยเรือ่งสตัวโ์ลก นำเสนอในรปูแบบการต์นู 6 ชอ่ง พรอ้มแบบฝกึหดัทา้ยเลม่ 
เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น



เพื่อนชาวโลก
ของจะม็อก

ผมชื่อจะม็อก เดินทางมาไกลแสนไกล
จากดาวจะ - ตา - ม่อน ปิดเทอมนี้

ผมได้รับการบ้านจากคุณครูให้เดินทาง
มายังโลกมนุษย์และท่องระบบสุริยะ

เพื่อศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ แล้วทำรายงาน
ส่งตอนเปิดเทอม เป็นกำลังใจให้ผม

ด้วยนะครับ 

ศาสตราจารย์ผู้รอบรู้ 
คอยไขปริศนาข้อข้องใจให้แก่

จะม็อกและเด็ก ๆ
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สารบัญ
ทำไมปูเสฉวนจึงอยู่ในเปลือกหอย
หูของงูอยู่ตรงไหน
หนวดของแมวสำคัญยังไง
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใดวิ่งเร็วที่สุดในโลก
สัตว์ชนิดใดตัวใหญ่ที่สุดในโลก
นกแก้วพูดได้จริงเหรอ
สัตว์ชนิดใดอายุสั้นที่สุดในโลก
แมลงชนิดใดทรงพลังที่สุดในโลก
ปะการังเป็นพืชหรือสัตว์กันแน่นะ
นกบินได้อย่างไร
สัตว์ชนิดใดมีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก
ทำไมหิ่งห้อยจึงส่องแสงกันนะ
รายงานเรื่องสัตว์โลก
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
สัตว์เลื้อยคลาน
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
สัตว์ปีก
ปลา
แมงและแมลง
แบบฝึกหัด
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หน้า

จะม็อก

กล้วยไข่
ดร.แหลม
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ปูเสฉวนเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับ พวกมัน 
เจริญเติบโตด้วยวิธีลอกคราบ ส่วนท้องของมันอ่อนนุ่ม 
ไม่มีกระดองเหมือนปูชนิดอื่น  ๆ มันจึงต้องอาศัย 
อยู่ในเปลือกหอย เพ่ือกำบังตัวเองและเป็นเกราะป้องกัน 
จากอันตรายและศัตรูนั่นเอง ถ้าน้อง  ๆ  มีโอกาสได้ 
ไปเที่ยวทะเลก็อย่าเก็บเปลือกหอยกลับบ้านนะครับ 
เพราะนอกจากจะเป็นการขโมยบ้านและเกราะกำบัง 
ของปูเสฉวนแล้ว ยังเป็นการทำลายระบบนิเวศทาง 
ทะเลอีกด้วย

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ทำไมปูเสฉวนจึงอยู่ในเปลือกหอย

ปูที่ไหนเล่า
นี่มันหอยชัด ๆ

หอยตัวนี้
ประหลาดจัง

ผมคือปูเสฉวนครับ

ใช่
ที่ไหนเล่า

นี่มันปู!!

หอยที่ไหน
มีก้าม

นี่มันปู!!
หอย กบ็อกวา่ปู

...



ร้องกันเสียงดังขนาดนี้ 

  งูได้ยินมั้ยนะ

งูไม่มีอวัยวะที่มีรูปร่างและหน้าที่เหมือนหูของคนเรา 
ครับ แต่ถึงจะไม่มีหู งูก็สามารถรับรู้ถึงเสียงต่าง  ๆ 
รอบกายได้จากแรงสั่นสะเทือน ซึ่งแรงสั่นสะเทือน 
ดงักลา่วจะแลน่ไปยงัผวิหนงัและลำตวัของมนั ทำให ้
สามารถสมัผสัเสยีงตา่ง  ๆ ได ้ วา่กนัวา่แรงสัน่สะเทอืน 
ที่งูรับรู้ได้นี้มีความชัดเจนยิ่งกว่าเสียงที่คนเราได้ยิน 
ผ่านหูเสียอีกนะครับ ถึงแม้จะเป็นเสียงเบา  ๆ อย่าง 
เสียงลมก็ตาม

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

หูของงูอยู่ตรงไหน  
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กรี๊ด!!
งู

แล้วหูของงู

อยู่ตรงไหนล่ะ 

แว้ก!!
งู

จ๊าก!!
งู

ว้าย!!
งู



แง้ว-ว-ว
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หนวดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของแมวมาก  ๆ  เลย 
ครับ เพราะส่วนปลายของหนวดแมวมีประสาทรับ 
ความรูส้กึอยู ่ ดงันัน้เวลามอีะไรมากระทบเขา้มนักจ็ะ 
รูส้กึและรูไ้ดต้ลอดเวลาวา่มอีะไรอยูร่อบ ๆ ตวัมนับา้ง 
นอกจากนั้นถ้าสังเกตดี ๆ  จะพบว่า หนวดของแมว 
ทกุตวัจะมคีวามยาวพอดกีบัลำตวัของมนั ในกรณทีี ่
เจอช่องแคบ ๆ แมวจะใช้หนวดช่วยในการคำนวณดูว่า 
กว้างพอที่มันจะสามารถเดินผ่านไปได้หรือไม่นั่นเอง

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

หนวดของแมวสำคัญยังไง
หนวดน้องแมวน่าดึงจัง

โอ๊ะ นั่นน้องแมว

ขอจะม็อกดึงหน่อยนะ

มายุ่งอะไรหนวดเค้า

แง้ว!!

ขอจะม็อกดึงอีกทีนะ

แง้ว-ว-ว



อ๊าก...กกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกก!!!

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใดวิ่งเร็วที่สุดในโลก

สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมท่ีว่ิงเร็วท่ีสุดในโลกคือ เสือชีตาห์ 
พวกมนัมรีา่งกายทีป่ราดเปรยีว และมกีระดกูสนัหลงั 
ที่โค้งงอได้อย่างสมดุลน่าอัศจรรย์ ทำให้มันเหยียด 
ตวักระโจนไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ นอ้ง  ๆ เชือ่ไหม 
ครบัวา่ เสอืชตีาหส์ามารถเรง่ความเรว็เพือ่วิง่ลา่เหยือ่ 
ได้ถึง 100 กิโลเมตร ภายในเวลา 4 วินาทีเลยทีเดียว 
ครับ
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กล้วยไข่

เป็นอะไรไป

ฝันไป
เหรอ

ฝันว่าถูก
เสือชีตาห์
วิ่งไล่น่่ะสิ

แล้วหนี
ไม่พ้นเหรอ

หนีไม่ทันหรอก
เสือชีตาห์วิ่งเร็วที่สุด
       ในโลกเลยนะ



สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใดวิ่งเร็วที่สุดในโลก

จะม็อก 
ทายซิว่า

สัตว์ชนิดใด
ตัวใหญ่ที่สุด
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สตัวท์ีต่วัใหญท่ีส่ดุในโลกคอื วาฬสนีำ้เงนิครบั วาฬ 
สีน้ำเงินเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อาศัยอยู่ในทะเล 
ตัวโตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 100 - 200 ตัน โดย 
ทั่วไปความยาวของลำตัวจะประมาณ 27 - 29 เมตร 
สงูประมาณ 30 - 33 เมตร หรอืเทา่กบัตกึ 8 ชัน้เลย 
ทีเดียวครับ มันจะกินเพียงแค่พืชและสัตว์เล็ก  ๆ 
ในทะเลที่เรียกว่าแพลงก์ตอนเท่านั้น วาฬสีน้ำเงิน 
ตวัทีโ่ตเตม็ทีต่อ้งกนิอาหารถงึวนัละ 4 ตนั ถงึจะอิม่

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

สัตว์ชนิดใดตัวใหญ่ที่สุดในโลก  
ช้าง

หมึก
ยักษ์ แล้วมันคือ

ตัวอะไรล่ะ

วาฬสีน้ำเงิน
ต่างหาก อย่าเข้าใจผิด

อีกนะ

ไม่ใช่

ไม่ใช่



ฉันชื่อจะม็อก 
นายล่ะ

นอกจากนกแก้วจะเป็นสัตว์ที่สวยงามแล้ว สมอง 
ของมันยังมีความสามารถในการจดจำได้ดีมาก  ๆ 
อีกด้วย กล้ามเนื้อที่ใช้ควบคุมการออกเสียงและลิ้น 
ของนกแก้วพัฒนามากกว่าสัตว์ชนิดอื่น ๆ พอสมควร 
จึงทำให้สามารถเลียนแบบเสียงพูดของคนได้อย่าง 
คลา้ยคลงึ ยิง่ถา้ไดร้บัการฝกึฝนตอ่เนือ่งจะสามารถ 
ออกเสียงเลียนแบบเสียงต่าง  ๆ  ที่มันได้ยินได้อย่าง 
ไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

นกแก้วพูดได้จริงเหรอ

กล้วยไข่ 
อยู่ไหน? กล้วยไข ่ๆ 

ไหน ๆ

นายเป็นใคร

นายเป็นใคร

ม็อก ๆ จะม็อก
นกตัวนี้ชื่อเหมือน

จะม็อกเลย 
บังเอิญจัง

อะไรง่ะ!!

ซีด
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อุ๊ย
อะไรนี่

หวี่ ๆ

เฮ ฮา
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สัตว์ที่อายุสั้นที่สุดในโลกคือ แมลงชีปะขาวครับ 
แมลงชีปะขาวเป็นแมลงขนาดเล็กถึงกลางที่มีปีกบาง 
ปีกคู่แรกใหญ่กว่าคู่หลัง ตัวเมียวางไข่ในน้ำ ชีวิต 
ของแมลงชปีะขาวมหศัจรรยม์ากครบั เพราะตวัออ่น 
ของมันอาศัยในน้ำได้นานถึง 1 - 2 ปี แต่เมื่อลอก 
คราบเป็นแมลงโตเต็มวัยจะมีอายุเพียงแค ่ 1 - 2 วัน 
เท่าน้ัน มันจึงไม่จำเป็นต้องมีปาก เพราะไม่กินอาหาร  
เกิดมาเพื่อผสมพันธุ์ จากนั้นจึงตายในที่สุดครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

สัตว์ชนิดใดอายุสั้นที่สุดในโลก

 คุณแมลง คุณแมลงจะไปไหน
มาเล่นกับจะม็อกเถอะ

ไหน ๆ เพื่อนใหม่
ของจะม็อกอยู่ไหน

อ๊าก!!
คุณแมลง
เป็นอะไร!

ป่อย แมลงชีปะขาวมีชีวิตอยู่ได้
 แค่วันเดียวเท่านั้นเอง
  เสียใจด้วยนะจะม็อก
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แมลงเปน็สิง่มชีวีติทีม่คีวามมหศัจรรยม์ากทเีดยีวครบั 
แมลงหลายชนดิสามารถยกวตัถทุีม่ขีนาดและนำ้หนกั 
มากกว่าตัวของมันเองได้  และหนึ่งในนั้นก็คือ 
ด้วงแรด เป็นแมลงที่มีพลังมหาศาล สามารถยก 
วัตถุที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวมันเองได้ถึง 850 เท่า 
เปรียบให้เห็นภาพชัดเจนก็เหมือนกับคนที่สามารถ 
ยกตึกสูง 10 ชั้นได้สบายนั่นเองครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

แมลงชนิดใดทรงพลังที่สุดในโลก

นายนี่
อ่อนแอจริง ๆ

เลยนะ
จะม็อก

โอ๊ย!! หนัก
ไม่ไหวแล้ว

นายรู้มั้ยว่าด้วงแรด
ตัวเล็กกว่านาย

แต่สามารถยกของหนัก
กว่าตัวมันได้สบาย

เลยนะ

ก็จะม็อกตัวเล็กนี่ 

จะม็อกไม่มีแรง

ยกของหนัก ๆ หรอก

ว้าว! จริงหรอ 
ด้วงแรดเก่งจัง

โงนเงน
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นั่นนาย
จะไปไหนน่ะ

ปะการังเป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 
ครับ อาศัยอยู่เป็นกลุ่มรวมกันในทะเล โดยทั่วไป 
ตัวปะการังจะมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก ที่ปลาย 
กระบอกจะมีหนวดไว้สำหรับดักจับสัตว์น้ำตัวเล็ก  ๆ 
เช่น แพลงก์ตอน เป็นอาหาร อีกทั้งยังสามารถ 
ดูดซึมสารอาหารผ่านสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ใน 
เนื้อเยื่อภายในตัวของปะการังเองได้อีกด้วยครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ปะการังเป็นพืชหรือสัตว์กันแน่นะ

ปะการังน่ะ
เป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง 

เป็นไงสวยมาก
เลยละสิ

อืม... 
เป็นสัตว์
เหรอ

จะม็อกอยากได้

สัตว์เลี้ยงอยู่พอดี

กล้วยไข ่ เมื่อกี้
ที่เป็นกิ่งสีสวย ๆ
มันคืออะไรเหรอ
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นายจะไปไหนน่ะ

การที่นกสามารถบินได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่ 
ปัจจัยที่สำคัญ 4 อย่าง ได้แก่ แรงฉุด แรงยก 
น้ำหนัก  และแรงต้าน  เริ่มจากนกกางปีกและ 
ออกบิน ถ้าแรงยกมากกว่าน้ำหนัก นกจะบินลอย 
สงูขึน้ แตถ่า้แรงตา้นมากกวา่แรงฉดุ นกจะบนิชา้ลง 
ซึ่งหากแรงยกเท่ากับน้ำหนักและแรงต้านเท่ากับ 
แรงฉุด นกก็จะบินสูงข้ึนด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอ 
ปัจจัยต่าง  ๆ  เหล่านี้จะต้องสอดคล้องกัน นกจึงจะ 
สามารถบินในอากาศได้ครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

นกบินได้อย่างไร
   กล้วยไข ่ๆ

จะม็อกอยากบินได้
   เหมือนนกอะ

นายจะบินได้ยังไง 
นายไม่มีปีก ติงต๊องจริง โอ 

ต้องมีปีก
เหรอ

อ๊าก! 
อย่ากระโดดนะ!

 อย่านะ!

ปีกกระดาษ
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สัตว์ชนิดใดมีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก
งูเห่านี่
มีพิษ

ร้ายแรง
มากเลย

       ใช่มั้ยกล้วยไข่?

ใช่ แต่ก็ยังมีสัตว์ชนิดอ่ืน
ที่มีพิษร้ายแรงกว่างูเห่า
หลายเท่าอีกด้วยนะ

นั่นก็คือ 
แมงกะพรุนกล่อง

 ยังไงล่ะ

ไม่ใช่
แบบนั้น!

แมงกะพรนุ กล่อง

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

สัตว์ท่ีมีพิษร้ายแรงท่ีสุดในโลกคือ แมงกะพรุนกล่อง 
ครับ ด้วยเข็มพิษที่มีกว่าล้านเซลล์ตามหนวดที่ยืด 
ออกมา จะทำใหค้นทีส่มัผสัโดนหนวดของมนัเจบ็ปวด 
ทรมานอย่างรุนแรง  พิษของแมงกะพรุนกล่อง 
มีผลต่อระบบเลือด เพราะพิษจะเข้าไปทำลายเซลล์ 
เม็ดเลือดแดง ตลอดจนระบบประสาท ทำให้หัวใจ 
เตน้ผดิจงัหวะ หรอืหยุดเต้นเฉียบพลันและเสียชีวิต 
ทันทีครับ

แมงกะพรุนกล่อง
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หนีเร็วกล้วยไข่
ดาวหางพุ่งชนโลก

แน ่ๆ เลย

หิ่งห้อยจะส่องแสงก็ต่อเมื่อต้องการเลือกคู่ครับ 
เมื่อหิ่งห้อยตัวผู้พบหิ่งห้อยตัวเมียที่ถูกใจ มันจะ 
กะพริบแสงเป็นจังหวะ และถ้าหิ่งห้อยตัวเมียพอใจ 
มันก็จะกะพริบแสงตอบเป็นจังหวะเดียวกันกลับไป 
จากนั้นหิ่งห้อยทั้งสองตัวก็จะผสมพันธุ์กันในที่สุด

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ทำไมหิ่งห้อยจึงส่องแสงกันนะ

เย้ย! ทำไม
ดาวเคลื่อนที่
ได้เร็วจัง

อ๊าก! 
เคลื่อนที่พร้อมกัน
หลายดวงด้วย หนีเร็ว ๆ 

นั่นมัน
หิ่งห้อย

อ๊าก! 
พุ่งมา

ทางนี้ด้วย 

ดาว
สวยจัง
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สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง เลือดอุ่น สามารถดำรงชีวิตได้ใน
ทุกสภาพแวดล้อม มีลักษณะเด่นคือ มีต่อมน้ำนมในเพศเมีย

สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม

วาฬสีน้ำเงิน

หมา แมว

ช้างกระทิง

วัว หมู

16
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สัตว์เลื้อยคลาน เป็นสัตว์ที่มีอุณหภูมิของร่างกายไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตาม
สิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ โดยมากเคลื่อนที่โดยใช้วิธีคลาน หรือไม่ก็เลื้อยไปข้างหน้า

สัตว์
เลื้อยคลาน

งู

กิ้งก่า

จิ้งจก



1918

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เป็นสัตว์ท่ีมีอุณหภูมิของร่างกายไม่คงท่ี เปล่ียนแปลงอุณหภูมิตาม 
ส่ิงแวดล้อมที่อาศัยอยู่ สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ ผิวหนังเปียกชื้น มีเมือก 
เคลือบเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังแห้ง

สัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบก

เต่า
กบ

จระเข้



1918

สัตวปีก เป็นสัตว์ที่มีอุณหภูมิในร่างกายคงที่ ลักษณะขนจะเป็นแผงเรียงติดกัน ปากเป็น 
จะงอยเพื่อใช้้ในการจิกหาอาหาร บางชนิดบินได้ บางชนิดก็บินไม่ได้

สัตว์ปีก

ไก่

นกกระจอกเทศ

เป็ด

เพนกวิน



20

ปลา เปน็สตัวท์ีม่กีระดกูสนัหลงัตอ่กนัเปน็ขอ้  ๆ ภายในรา่งกาย อาศยัอยูใ่นนำ้ ปรบัอณุหภมู ิ
ของรา่งกายใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีอ่ยูอ่าศยั หายใจดว้ยเหงอืก บางชนดิมเีกลด็ บางชนดิ 
ไม่มีเกล็ด
 

ปลา

ปลาไหล

ปลาการ์ตูนปลาดุก
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แมงและแมลง เป็นสัตว์ท่ีไม่มีกระดูกสันหลัง มีลำตัวเป็นปล้อง และมีจำนวนมากท่ีสุดในโลก 
แมงและแมลงมขีอ้แตกตา่งทีส่ำคญัคอื แมลงม ี 6 ขา ในขณะทีแ่มงม ี 8 ขา สว่นใหญม่ปีกี 
ช่วยในการบิน 1 - 2 คู่ 

แมงและแมลง

แมลงสาบแมลงเต่าทอง

ผึ้งมด



แบบฝึกหัด

หิ่งห้อย ด้วงแรด

แมลงชีปะข
าว

ปูเสฉวน 
เสือ

ชีตาห์

วาฬ
สีน้ำเงิน

สัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนม   
แมงกะพรุน

กล่อง
นก

กระจอกเทศ
สัตว์สะเทินน้ำ

สะเทินบก
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............. 1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใดที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก

............. 2. สัตว์ชนิดใดตัวใหญ่ที่สุดในโลก

............. 3. แมลงชนิดใดที่ทรงพลังที่สุดในโลก

............. 4. สัตว์ชนิดใดที่อายุสั้นที่สุด

............. 5. สัตว์ชนิดใดใช้การส่องแสงเพื่อเลือกคู่ครอง

............. 6. สัตว์ชนิดใดมีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก

............. 7. ปูชนิดใดใช้เปลือกหอยเป็นกระดอง

............. 8. นกชนิดใดเป็นสัตว์ปีก แต่บินไม่ได้

............. 9. สัตว์ชนิดใดอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ

............. 10. สัตว์ชนิดใดที่เพศเมียมีต่อมน้ำนม

เฉลย
1. เสือชีตาห ์2. วาฬสีน้ำเงิน 3. ด้วงแรด 4. แมลงชีปะขาว 5. หิ่งห้อย 6. แมงกะพรุนกล่อง 
7. ปูเสฉวน 8. นกกระจอกเทศ 9. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 10. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

น้อง ๆ ช่วยจะม็อกเติมคำตอบที่ถูกต้อง

ลงในช่องว่างหน่อยนะครับ
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............ 1. งูไม่รับรู้ถึงเสียงอะไรเลย เพราะไม่มีหู

............ 2. แมลงเป็นสัตว์ที่มีจำนวนมากที่สุดในโลก

............ 3. ปะการังเป็นพืชชนิดหนึ่ง เพราะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้

............ 4. สัตว์ปีกมีทั้งประเภทที่บินได้และบินไม่ได้

............ 5. การใช้กรรไกรตัดแต่งหนวดแมวเป็นสิ่งที่ดี 

น้อง ๆ ช่วยจะม็อก
เขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูก 
และเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ผิดให้หน่อยนะ

เฉลย 1. X 2.  3. X 4.  5. X
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