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ศูนย์อวกาศ

ลวดลายบนหินมีรูปคล้ายไข ่อยู ่          
10 รูป คนที่ศูนย์อวกาศได้ตรวจสอบ    
ให้แล้วละ 

“ดเูหมอืนหนิเวทมนตร์เลย ลวดลาย 
เหล่านี้เป็นข้อความจากดาวที่ห่างไกล!         
ถ้าเจอหินแบบนีค้รบ 10 ก้อนระหว่าง
ท่องเที่ยวในอวกาศแล้วละก็ น่าจะไปที่
ดวงดาวที่ว่านั้นได้ รีบไปท่ียานอวกาศ
วาฬกันเถอะ”

เริ่มจากจุดเริ่มต้นไปถึงเส้นชัย ที่
ยานอวกาศ ห้ามลอดใต้สะพานไปนะ

มีรูปดาว ☆ ซ่อนอยู่ถึง 10 ดวง
ด้วยกัน ลองหาให้เจอนะ

ระหว่างที่เดินทางจากจุดเริ่มต้นไป
ถึงเส้นชัยนั้น ให้เดินผ ่านร้านขายของ 
โรงอาหาร เครื่องขายของอัตโนมัติ          
ด้วย และลอดใต้สะพานได้

ที่มอนเิตอร์ฉายรูปดาวต่าง ๆ อยู่ 
มีเพียงแค่ 1 จอเท่านั้นท่ีฉายสิ่งท่ี ไม่
เกีย่วข้องกบัดวงดาว จะหาเจอกนัมัย้นะ

	นี่เป็นศูนย์อวกาศในจินตนาการ	 แต่ที่	

อเมริกามีศูนย์อวกาศอยู่จริง	 และทั่วโลกยังมี												

หอดูดาวที่คอยส�ารวจอวกาศอยู่อีกมากมาย
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กลุ่มดาวในฤดูใบไม้ผลิ
และฤดูร้อน

เมือ่เดนิทางออกมาจากศนูย์อวกาศ
แล้ว ยานอวกาศวาฬกพ็าเราออกมานอก 
ชัน้บรรยากาศ คนควบคมุยานอวกาศวาฬ 
คอืหุน่ยนต์ช่ือ เทนตะ (อยู่ที่มมุล่างซ้าย) 
“ที่เรามองเห็นคือกลุ่มดาวท่ีมองเห็นใน
ฤดูใบไม้ผลแิละฤดูร้อนของประเทศญีปุ่น่
และใกล้เคียง เรามาดกูลุม่ดาวด้านนอก
หน้าต่างกันเถอะ จากข้อความบนหิน
เวทมนตร์สฟ้ีาบอกว่า น่าจะมหีนิก้อนท่ี 2 
อยูแ่ถว ๆ นี”้

เริ่ มจากจุดเริ่ มต ้น ให ้ เดินทาง       
ผ ่านระหว่างกลุ่มดาวไปจนถึงเส้นชัย 
เส้นทางก็คือ ช่องว่างระหว่างดวงดาว          
แวะผา่นตรงจุดที่มหีนิเวทมนตร์ตกอยู่
ด้วยนะ

หารูปที่อยู่บนหนังสือที่ด้านขวาล่าง
ทั้ง 5 เล่ม ซึ่งแต่ละรูปมีซ่อนอยู่อย่าง
ละ 2 รูป หาให้เจอทั้ง 10 รูป ทั้งหมด
เป็นรูปร่างของกลุ่มดาวหลักที่พบได้ที่
ซีกฟ้าทิศใต้

เริ่มจากจุดเริ่มต้น ให้เดินทางผ่าน
เข้าไปในกลุ่มดาวนกอินทรี กลุ่มดาว
แมงป่อง กลุ่มดาวสาวพรหมจารี กลุ่ม
ดาวสิงโต และกลุ่มดาวงูทะเล ให้ครบ
ก่อนไปจนถึงเส้นชัย

ให้ลองหาดาวหญิงทอผ้า (ดาววีกา) 
มันคือดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวพิณ

	ถ้าลากเส้นเชื่อมต่อดาวหญิงทอผ้า	ในกลุ่ม

ดาวพิณ	(ดาววีกา)	ไปที่ดาวที่สว่างที่สุดของกลุ่ม

ดาวนกอินทรี	 (ดาวตานกอินทรี	 ดาวอัลแตร์)	

และดาวท่ีสว่างทีส่ดุในกลุม่ดาวหงส์	(ดาวเดเนบ)		

จะได้รปูสามเหลีย่มท่ีเรยีกว่า	สามเหลีย่มฤดรู้อน
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กลุม่ดาวในฤดใูบไม้ร่วง
และฤดูหนาว

เมื่อเคลื่อนที่รอบโลกได้ครึ่งรอบ 
ตอนนีจ้ะมองเหน็กลุม่ดาวในฤดูใบไม้ร่วง 
และฤดูหนาวแล้วละ

“ตอนนี้ตรวจสอบหินเวทมนตร์ 
ก้อนที่ 2 เสร็จแล้ว ข้อความบนก้อนหิน
คือ หินก้อนที่ 3 อยู ่ในบริเวณนี้เอง        
ดูเหมือนว่าในก้อนหินแต่ละก้อนจะมี
พลังงานมหาศาลเก็บไว้ เราลองเอามา 
ต่อกับเคร่ืองยนต์ดูกันเถอะ”

เริ่มจากจุดเริ่มต้น ให้เดินทางผ่าน
ระหว่างกลุม่ดาวไปจนถงึเส้นชัย เส้นทาง
ก็คือ ช่องว่างระหว่างดวงดาว แวะผ่าน
ตรงจุดที่มีหินเวทมนตร์ตกอยู่ด้วยนะ

หารปูที่อยู่บนหนังสอืท่ีด้านซ้ายล่าง 
ทั้ ง 5 เล่ม ซึ่งแต่ละรูปมีซ ่อนอยู ่       
อย่างละ 2 รูป หาให้เจอทั้ง 10 รูป 
ทั้งหมดเป็นรูปร่างของกลุ่มดาวที่พบ 
ได้ที่ซีกฟ้าใต้

เริ่มจากจุดเริ่มต้น ให้เดินทางผ่าน
เข้าไปในกลุ่มดาวยูนคิอร์น กลุ่มดาว      
โอไรออน กลุม่ดาวซตีสั กลุม่ดาวเพกาซสั 
และกลุม่ดาวคนแบกหม้อน�า้ให้ครบก่อน 
ไปจนถึงเส้นชัย

ลองมองหาดาวซิริอุสที่สว่างที่สุด       
ดูนะ มันอยู่ในกลุ่มดาวสุนัขใหญ่

	ถ้าลากเส้นเชือ่มต่อดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่ม

ดาวสุนัขเล็ก	(ดาวโพรซิออน)	ไปที่ดาวสีแดงใน

กลุ่มดาวโอไรออน	(ดาวบเีทลจสุ)	และดาวซริอิสุ

ในกลุม่สนุขัใหญ่แล้ว	จะได้รปูสามเหลีย่มทีเ่รียกว่า	

สามเหลี่ยมฤดูหนาว
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สถานีอวกาศ

“เทนตะ หินเวทมนตร์ก้อนต่อไป
ล่ะ?”

“อยู่ใกล้ ๆ สถานอีวกาศนานาชาติ
นีเ่อง น่าประหลาดใจมากท่ีพอเช่ือมต่อ 
หินเวทมนตร์กับเคร่ืองยนต์ ก็ท�าให้ข้าม       
ห้วงอวกาศและเวลามาถึงท่ีนี่ ได้ ดูซิ มี 
ยานอวกาศรุ่นก่อน ๆ เต็มไปหมดเลย 
ยานฮายาบุสะที่ส่งไปส�ารวจดาวเคราะห์ 
น้อยนัน่ ก็เพิ่งกลับมายังผิวโลกเอง”

จากจุดเริ่ มต ้น ให ้มองหาหิน
เวทมนตร์ระหว่างทางด้วยนะ ทางผ่าน
คือช่องว่างในอวกาศนัน่แหละ

ให้มองหารูปภาพของสิ่งของบนป้าย
ใต้ยานวาฬ มี หนู ลิง และสุนัข ซึ่งเป็น
สัตว์ที่บินไปทดสอบในอวกาศท้ังหมด       
มีหนู 4 ตัว ลิงและสุนัขอย่างละ 3 ตัว

ลายเมฆบนโลกเป็นทางวงกต ให้ 
มองหาจุดเริ่มต้นและเส้นชัยกันดู ส่วน
เมฆสีขาวคือทางเดิน

กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลคือ
อันไหน? ล�ากล้องมันหันไปทางขวา       
และมรีปูดาวเทียมติดอยูด้่านข้าง 1 ดวง
ด้วยนะ

	แท่งโลหะที่อยู ่ใต้ท ้องฮายาบุสะนั้นคือ	

แคปซูลที่ใส่ทรายจากดาวเคราะห์น้อยอิโตกะวะ

	ความสูงของดาวเทียมต่าง	 ๆ	 แตกต่างกนั

โดยสิน้เชงิ	 เช่น	 สถานีอวกาศนานาชาตจิะอยู่ที่

ความสูงประมาณ	380	กิโลเมตร	ดาวเทียมพ้อง

คาบโลก	 (Geosynchronus	 satellite)	 เช่น									

ฮิมาวาริจะลอยอยู่ที่ความสูงประมาณ	 36,000	

กิโลเมตรเหนือพื้นโลก
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บนดวงจันทร์

ได้ข ่าวว่าหินเวทมนตร์ก้อนท่ี 5           
อยู่บนผิวดวงจันทร์ 

“มยีานอวกาศอะพอลโลที่พามนษุย์
ข้ึนไปบนดวงจันทร์ครั้งแรกจอดอยู่ด้วย 
พลังของหินเวทมนตร์ท�าให ้เราข ้าม      
ห้วงอวกาศและเวลามาได้อย่างที่คิด         
จริง ๆ 

เอาละ เราไปลองเดนิหาบนดวงจันทร์ 
กนัเถอะ เพราะบนดวงจันทร์มแีรงดงึดดู
น้อย ท�าให้เราเดนิได้สะดวกขึน้เยอะเลย”

เดินทางจากจุดเริ่มต้น แวะเก็บหิน
เวทมนตร์ระหว่างทางไปจนถึงเส้นชัย  
พื้นผิวสีขาว ๆ คือทางเดิน

ให้มองหารูปกระต่าย 4 รูป รูปหน้า
ด้านข้างของผู้หญิง และรูปปู อย่างละ 
3 รูปที่ซ่อนอยู่ให้เจอ รูปร่างท้ังหมด 
เป็นรูปร่างที่แต่ละประเทศบนโลก       
มองเห็นเป็นลวดลายบนดวงจันทร์

จากจุดเริ่มต้นให้ใช้เส้นทางด้านบน 
แวะผ ่านจุดที่ยานอะพอลโลจอดอยู ่  
แล้วค่อยเดินทางไปที่เส้นชัย

หารูปปลาผอม ๆ ยาว ๆ ที่ซ่อนอยู่ 
ให้เจอ ถ้ามองจากทางด้านขวาของ
หนังสือจะหาเจอง่ายขึ้นนะ

	ดวงจนัทร์จะใช้เวลาโคจรรอบโลก	1	เดอืน	

ดาวที่เคลื่อนที่รอบดาวเคราะห์เหมือนดวงจันทร์

เราเรียกว่า	ดาวบริวาร
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