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โลกของสัตว์

สัตว์คืออะไร
สัตว์คือสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้และได้รับพลังงานจากอาหาร
สัตว์ป่าใช้ชีวิตอย่างอิสระตามธรรมชาติ
ไม่จำ�เป็นต้องมีมนุษย์คอยดูแล

สัตว์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

สัตว์มีกระดูกสันหลัง พวกนี้มีกระดูกสันหลัง
และโครงกระดูกเหมือนมนุษย์เรา

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
คือสัตว์อื่น ๆ ที่เหลือ
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สัตว์ต้องการความอบอุ่น
สัตว์ส่วนมากมีเลือดเย็น อุณหภูมิในร่างกาย
นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้ำนมมีเลือดอุ่น
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศและน�้ำรอบตัว อุณหภูมิในร่างกายอบอุ่นเสมอ จึงเคลื่อนไหวได้
ถ้าหนาวเกินไป พวกมันจะไม่เคลื่อนไหว
แม้ในอากาศหนาวเย็น

ผีเสื้อตัวนี้ต้องผิงแดดให้ร่างกายอบอุ่น
จะได้มีแรงบิน
สัตว์กินพืชหรือสัตว์กินเนื้อ
สัตว์กินเนื้อ กินเนื้อสัตว์อื่น ๆ
สัตว์กินพืช กินพืชผักต่าง ๆ

สัญชาตญาณ
สัตว์ท�ำสิ่งต่าง ๆ มากมายได้โดยไม่ต้องเรียนรู้ เรียกว่ามีสัญชาตญาณ เช่น
ปูเสฉวนรู้ว่าต้องปกป้องร่างกายที่อ่อนนุ่มนิ่มของตน
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โลกของสัตว์

ผสมพันธุ์และให้ก�ำเนิดทายาท
จุดเริ่มต้นของการสืบพันธุ์
ก่อนอื่นต้องมีพ่อกับแม่
สัตว์เพศผู้และเพศเมีย
มักจะมีลักษณะแตกต่างกัน

เพศผู้ต้องเกี้ยวพาราสีเพศเมีย

เพศเมียจะเลือกเพศผู้ที่
รูปงามที่สุดหรือแข็งแรงที่สุด
จากนั้นก็จับคู่ผสมพันธุ์

เพศผู้ต้องร้องเพลงหรือหา
ของก�ำนัลมาให้เพศเมีย
ไม่นานก็ให้ก�ำเนิดลูก

สิงโตเพศผู้

ลูก ๆ จะมีรูปร่างหน้าตาคล้าย
พ่อแม่ แต่ก็มีเอกลักษณ์
และแตกต่างกันไป
สิงโตเพศเมีย

ลูกรุ่นใหม่ก็จะเติบโต
และสืบพันธุ์ต่อ

กวางเพศผู้ กวางเพศเมีย
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ลูกสัตว์บางชนิดเติบโต บางชนิดเจริญเติบโต
ในท้องแม่
ในไข่

บางชนิดเลี้ยงดูตัวเอง บางชนิดมีแม่หรือพ่อ
ตั้งแต่เกิด
เลี้ยงดู

วิวัฒนาการ

ในครอบครัวนกสีฟ้านี้
ลูกตัวหนึ่งเกิดมามีสีเขียว

นกอินทรีผ่านมาจับนกสีฟ้า
กินหมด

ลูกนกสีเขียวพรางตัวได้ดีกว่า
จึงรอดมาได้

เมื่อโตขึ้น มันก็ได้พบนกสีเขียว
เพศเมีย

พวกมันมีลูกนกสีเขียว
ยกเว้นตัวหนึ่ง
มีลายทางสีเหลือง

นกอินทรีผ่านมาและจับนกสีเขียว
กินทั้งหมด มันมองไม่เห็น
นกลายทาง

สรุป สัตว์ทุกสายพันธุ์แปลงสภาพไปทีละเล็กทีละน้อย เรียกว่ามีวิวัฒนาการ
วิวัฒนาการท�ำให้มีชีวิตอยู่รอด แต่ก็ต้องใช้เวลายาวนานมาก
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