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นํ้าเงิน   (Blue 
ตร หนักกว่า 18
ักซัก 70 กิโลกร
ยเลยใช่ไหมล่ะ..แ
ตอบได้คําเดียวว่
งั้นเราลองย้อนเว
อจะหาคู่ต่อกรให
น้ีได้บ้าง... ไทม์
บไปสะดุดหยุดชะ
หญ่มหึมาอย่างเจ้
ปม าปะปนบน
นมาก  แล้วเรา
ะจะมาเป็นคู่ต่อ
นํ้าเงินน้ีได้  และ
ท่ี ป ร า ก ฏ  พ บ
รพอด คอยาวหา
ยสถิติความยาวร

มโหฬารของยักษ์ใ
ฉพาะความยาวแ
ดท่ียาวตั้งแต่หัวจ
ติตัวเลขท่ีได้จาก

บับหน้าเรามาว่าเ
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ฒนาทักษะ
และยังเป็น

ชีต้าใช้เวลา
 ปี นามว่า 
และนั่น ก็

ลิมปิกครับ  
ร็วเท่าไรนัก 
ปนสงสัยว่า
ใหญ่โตของ
หญ่ท่ีสุดบน
 Whale, 
80 ตัน จะ
รัม รวมกัน
แล้วใครกัน
ายาก... 
วลาหาอดีต
ห้เจ้าวาฬสี
ม์แมชชีนพุ่ง
ะงักในยุคท่ี
้าไดโนเสาร์ 
นพื้ นทวี ป
มาดูกันว่า

อกรกับเจ้า
ะแล้วข้อมูล
บ ว่ า  เ จ้ า 
างยาว แห่ง
ราว 40-44 

ษ์ใหญ่ในพื้น
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