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ค�ำน�ำ

ถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์เด็ก ๆ หลายคนอาจร้องยี้   
เพราะรู้สึกว่าเป็นเร่ืองยากและไกลตัว ทั้งที่จริง ๆ แล้ว  
วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองที่อยู่รอบตัวเรานีแ่หละ จะหันหน้า          
ไปไหนก็เจอแต่สิ่งที่อธิบายได้ด้วยความรู้วิทยาศาสตร์ท้ังนั้น 
แต่บางเรื่องก็ ไม่มีค�าตอบในห้องเรียน หรือยากเกินกว่าที่          
คุณพ่อคุณแม่จะอธิบายให้เด็ก ๆ เข้าใจได้

หนังสือชดุ 100 ค�ำถำมวิทย์สุด SMART!! ทั้ง 5 เล่ม 
คอื WOW! วทิย์และเทคโนโลยี • WOW! อำหำรและสขุภำพ • 
WOW! พืชและสัตว์ • WOW! โลกและอำกำศ และ WOW!  
อวกำศและดวงดำว จะพาน้อง ๆ ไปไขข้อสงสัย ไม่ว่าเป็น  
เรื่องเล็ก ๆ ที่อยู่ ใกล้ตัว ไปจนถึงเรื่องไกลตัว ด้วยเนื้อหา     
อ่านง่ายและเร่ืองราวที่ทันสมัย พร้อมภาพประกอบน่ารัก         
ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ซึมซับความรู้ได้อย่างเพลิดเพลิน เปลี่ยน 
วิชาวิทยาศาสตร์แสนยากให้กลายเป็นเรื่องน่าทึง่ ท�าให้ไม่เบื่อ  
และกลัววิชาวิทยาศาสตร์อีกต่อไป  
    
 กองบรรณาธิการ
 แผนกหนังสือท่ัวไป
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ทั้ง ๆ ที่อยู่ละติจูดเดียวกัน ท�าไมอุณหภูมิถึงต่างกัน? 28

ภูเขาไฟเกิดขึ้นได้ยังไง?  30

ลูกเห็บเกิดขึ้นได้ยังไง?  32

สำรบัญ
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ลมบก-ลมทะเลคืออะไร?  36
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ฝนเกิดขึ้นได้ยังไง?  57
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ฟ้าแลบ ฟ้าร้องเกิดขึ้นได้ยังไง?  62

ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ยังไง?  63
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มีทะเลสีแดงด้วยเหรอ?  66 
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ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ต่างกันยังไง?  70
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ดินถล่มเป็นยังไงแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ?  77



ทะเลทรายเกิดขึ้นได้ยังไง?  78

เมฆสีรุ้งคืออะไร?  80

ท�าไมยิ่งสูงถึงยิ่งหนาว? 81

เราท�าฝนขึ้นมาเองได้ด้วยเหรอ?  82

ฝนแบ่งเป็นชนดิได้ด้วยเหรอ?  84

เกาะปะการังคืออะไร?  86

พายุทอร์นาโดคืออะไร?  87

เมฆอาร์คัสเป็นยังไงกันนะ?  88

พายุหมุนเขตร้อนคืออะไร?  90

มีเมฆที่มนษุย์สร้างขึ้นเองด้วยเหรอ?  92

มีหินที่ลอยน�้าได้ด้วยเหรอ?  93

สึนามิเกิดขึ้นได้ยังไง?  94

สตอร์มเซิร์จคืออะไร?  96

เกาะภูเขาไฟเกิดขึ้นได้ยังไง?  98

ดวงอาทิตย์มี 3 ดวงได้ด้วยเหรอ?  99



ทรายดูดเกิดขึ้นได้ยังไง?  100

กระแสน�้ารปูเห็ดคืออะไร?  103

พระอาทิตย์ทรงกลดคืออะไร?  104

ปะการังฟอกขาวคืออะไร?  105

เอลนโีญคืออะไร?  106

ลานญีาคืออะไร?  108

น�้าพุร้อนเกิดขึ้นได้ยังไง?  110

น�้าพุร้อนมีประโยชน์ด้วยเหรอ? 112

ท�าไมน�้าพุร้อนบางที่ถึงมีสี? 114

ท�าไมเราถึงเห็นถนนเปียกตลอดเวลา?  115

วัฏจักรของหินคืออะไร?  116

ถ�้าทะเลเป็นยังไงนะ?  117

หินแบ่งเป็นชนดิได้ด้วยเหรอ?  118

เรารู้อายุของหินได้ยังไงกันนะ?  120

หินงอกหินย้อยคืออะไร?  122



ร่องมรสุมคืออะไร?  124

ทะเลแหวกเกิดขึ้นได้ยังไง?  125

คลื่นท�าให้เกิดภูมิประเทศต่าง ๆ ได้ด้วยเหรอ?  126

ทะเลโฟมคืออะไรกันนะ?  128
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น�า้เบียด-น�า้กันคืออะไร?  141

ครอปเซอร์เคิลคืออะไรเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
 หรือไม่? 142



แพะเมืองผีเกิดขึ้นได้ยังไง?  144

ผีทะเลคืออะไร?  146

รุ้งเกิดขึ้นตอนกลางคืนได้ด้วยเหรอ?  147

ลมแบ่งเป็นชนดิด้วยเหรอ?  148
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ม ีหิน ที่หน้ำตำ

เหมือน ฟองน�้ำ ด้วยเหรอ?

เด็ก ๆ เคยสังเกตเห็นรูมากมายบนฟองน�้านุ่มนิม่          ที่ ใช้ล้างจานกันบ้างรึเปล่า ในโลกนีก้็มีหินอยู่ชนดิหนึง่ที่มี         รูพรุนมากมายเหมือนกับฟองน�้าด้วยนะ หินชนดินั้นมีช่ือว่า              หินบะซอลต์

หินบะซอลต์ เป็นหินอัคนพุีที่เกิดจากการแข็งตัวอย่างรวดเร็วของลาวาภูเขาไฟ แต่เพราะมีก๊าซดันตัวออกมาตอนที่ลาวาเริ่มจะแข็งตัว หินบะซอลต์เลยมีรูพรุนรอบตัว เนื้อของหินบะซอลต์ละเอียด ผลึกหินขนาดเล็ก มีสีเข้ม เพราะมีแร่         สีด�าอย่างแร่ไพรอกซีนและแอมฟิโบลเป็นส่วนประกอบ         อยูเ่ยอะ แต่เหน็มรีพูรุนแบบนี ้แหล่งก�าเนดิของอญัมณอีย่างพลอยชนดิต่าง ๆ  ก็อยู่ในชั้นหินบะซอลต์
นีแ่หละ
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เวลามองขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนหลังฝนตกใหม่ ๆ 

นอกจากเราจะเห็นดวงอาทิตย์ส ่องแสงสว่างสดใสแล้ว       

บางครั้งเรายังเห็นรุ้งกินน�้ำพาดผ่านท้องฟ้าด้วย เอ...แล้ว 

รุ้งกินน�้าเกิดขึ้นได้ยังไงกันนะ

บนท้องฟ้าหลังจากฝนหยุดตก จะมีละอองน�้าหรือ   

หยดน�้าเล็ก ๆ ที่เรามองไม่เห็นลอยอยู่ในอากาศเป็นจ�านวน

มาก เมื่อหยดน�้าเหล่านี้ถูกแสง

อาทิตย์ส่องแสงกระทบจะเกิด

กำรหกัเหของแสง ท�าให้เกิด 

แสงสีสันต่าง ๆ โดยแสง 

สีแดงที่มีความยาวคลื่น

มากที่สุด แต่หักเหน้อย

ที่สุดจะอยู่ด้านบน ในขณะ

เดียวกัน แสงสีม่วงท่ีมี

ความยาวคลื่นสัน้ที่สดุ แต่

หักเหมากที่สุดจะอยู่ด้านล่าง 

รุ้งกินน�้ำ
เกิดขึ้นได้ยังไง?
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และเมื่อเรียงสีของรุ ้งกินน�้าจากล่าง          ขึ้นบน เราจะเห็นล�าดับของสีดังนี ้สีม่วง คราม น�้าเงิน เขียว เหลือง แสด แดง 

แสงอาทติย์ที่เราเหน็เป็นสขีาวนัน้ จริง ๆ  แล้วประกอบด้วยแสงทั้งหมด 7 สี ซึ่งก็คือสีของรุ้งกินน�า้นัน่เอง ก็เหมือนกับการทดลองที่น�าแสงมาฉายผ ่านปริซึมแล้วพบว่าแสง         แยกออกเป็นหลายสีและเห็นแถบสีเรียงกันตามการหักเห         ในกรณีนีล้ะอองน�า้ในอากาศท�าหน้าที่เป็นปริซึมยังไงล่ะ

รุ้งกินน�้าไม่จ�าเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่ฝนตกเท่านั้น แต่ในบริเวณที่มีละอองน�้าลอยอยู่ในอากาศเป็นจ�านวนมากอย่างแถวน�้าตกก็มโีอกาสเกิดรุ้งกินน�้าได้
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