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คÓน ิ ยม
มีผู้ใหญ่หลายคนเคยบอกผมว่า การเรียนรู้ท่ีแท้จริงในชีวิตของคนเราน้ัน 

ไม่มีท่ีส้ินสุด  ย่ิงเรียนก็ย่ิงรู้ และย่ิงรู้ก็ย่ิงอยากรู้เพ่ิมข้ึนไปอีก  ความคิดและความเช่ือ 
เช่นน้ีหากได้ปลูกฝังลงในหัวใจของใครแล้วก็ตาม  เช่ือได้แน่ว่า  ชีวิตของคนคนน้ัน 
จะมีทั้งความสุขและความเจริญรออยู่ข้างหน้า

เพ่ือปลุกจิตวิญญาณของความอยากรู้เพ่ือนำาไปสู่การเรียนรู้ข้างต้น 
คำาถามสั้น  ๆ  เพียงคำาถามเดียวก็อยากเปลี่ยนโลกท้ังโลกได้  คำาถามท่ีว่านั้นคือ 
คำาถามว่า  “ทำาไม?” หรือคำาที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเพียง  3 ตัวว่า 
“Why?” 

การต้ังคำาถามว่า “ทำาไม?” เช่นน้ี ทำาให้มนุษย์มีจินตนาการ และมุ่งม่ันท่ีจะ 
แสวงหาคำาตอบที่สมเหตุสมผล คำาตอบของคำาถามเหล่าน้ีเอง ทำาให้โลกมีความ 
ก้าวหน้ามาโดยลำาดับ  ช่างน่ากลัวเสียน่ีกระไร หากโลกน้ีไม่เคยมีใครต้ังคำาถามว่า 
“ทำาไม?” และทุกคนจำานน จำายอม ต่อความไม่รู้ของตัวเองต่อไปดังเดิม

การฝึกต้ังคำาถามว่า  “ทำาไม?”  และเรียนรู้แบบอย่างของความสำาเร็จ 
จากการค้นหาคำาตอบ อย่างน้อยด้วยหนังสือเล่มเล็ก  ๆ ในลักษณะท่ีเป็นการ 
นำาความรู้วิทยาศาสตร์หลายสาขามาบอกเล่าในรูปแบบของการ์ตูน พร้อม 
สอดแทรกภาพประกอบจริงที่น่าสนใจ จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษท่ีคุณพ่อคุณแม่ 
และผู้ปกครองทั้งหลายน่าจะได้หยิบยื่นให้แก่ลูกหลานผู้เป็นสุดที่รักของเรา 

ทำาไมเราจึงจะไม่มอบโอกาสน้ันให้กับผู้ที่จะเป็นอนาคตของประเทศไทย
เล่าครับ

(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)

เลขาธิการสภาการศึกษา



ค ํานําส ํ านกัพิมพ์

ทำาไมเราจึงมีลักษณะคล้ายพ่อแม่
ไวต์และเรดออกเดินทางไปยังปราสาทค้างคาว สถานที่ลึกลับที่ลือกัน 

ว่ามีแวมไพร์อาศัยอยู่  เจ้าของปราสาทคือ ศาสตราจารย์จีโนม ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านพันธุวิศวกรรม ไวต์และเรดจึงได้เรียนรู้เรื่องพันธุกรรมและหมู่เลือดโดย
บังเอญิ และล่วงรูค้วามลบัทีน่่าสยองขวญัในปราสาทแห่งน้ี...

บุกปราสาทค้างคาวไปกับไวต์  เรด ศาสตราจารย์จีโนม และบลัดดี 
หุ่นยนต์ค้างคาวช่างจ้อ  ใน Why? พันธุกรรม  เพ่ือค้นหาความลับเรื่อง 
พันธุกรรมและหมูเ่ลอืด เช่น ทำาไมหน้าตาเราจงึคล้ายพ่อแม่ โรคทางพันธุกรรม
มีอิทธิพลอย่างไร  ใครเป็นผู ้ค้นพบหมู ่เลือด หมู ่เลือดหายากมีอะไรบ้าง 
หมู่เลือดมีผลต่อนิสัยคนจริงหรือ  เป็นต้น  รับรองว่า Why?  เล่มน้ี มีคำาตอบ 
ทีเ่ดก็ ๆ  สงสยัมากมาย 

Why? พันธุกรรม  ยังมีประโยชน์ต่อการเรียนท่ีโรงเรียนอีกด้วย 
เนื่องจากมีเน้ือหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระท่ี  1 
สิง่มชีวิีตกับกระบวนการดำารงชวิีต

กล้าพอท่ีจะลยุปราสาทค้างคาวไปกับพวกเขาหรอืยัง! 

นานมีบุ๊คส์
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ปราสาทที่ค้นพบบน
เนินเขา มีลักษณะคล้าย
ปราสาทบรานของโรมาเนีย
ที่เชื่อว่าเป็นปราสาทของ
ท่านเคานต์แดร็กคิวลา

แดร็กคิวลาเป็น
แวมไพร์ดูดเลือด 

อาศัยอยู่ที่
ปราสาทบราน

ในศตวรรษที่ 15

แต่จริง ๆ  แล้ว
เจ้าของปราสาท

นี้คือ...

คณุจโีนม ศาสตราจารย์
ด้านพันธุวศิวกรรม1 

ทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดงั
ไปทัว่โลก

เขาสร้างมันเพื่อ
ลูกชายที่ป่วยเป็น
โรคทางพันธุกรรม

และตั้งชื่อว่าปราสาท
ค้างคาว

แฮ่
1 การนำาความรู้ที่ได้จากการศึกษาชีววิทยาระดับโมเลกุลหรืออณูชีววิทยา (molecular biology)
มาประยุกต์ใช้กับสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต  เพื่อนำามาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ
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ไปปราสาท
ค้างคาวกันเลย!

ขับเร็วอีกนิด
สิครับ

ไวต์!
นี่รถเมล์นะ
ไม่ใช่แท็กซี่

ว้าว!
ปราสาทค้างคาว

พันธุกรรม
คืออะไร
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นี่เหรอ 
ปราสาทที่
ออกทีวี

อืม!
ไม่เสียแรง
ที่มา

แต่เรายังไม่ได้
บอกพ่อแม่เลย
นะ

แป๊บเดียว
เราก็กลับ
กันแล้วละ

อืม

เข้าสู่ปราสาทค้างคาว

เรด
เหนื่อยไหม

แฮก
 แฮก

โห
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อีกไม่กี่วัน
ก็เปิดเทอม

เพราะงั้นต้อง
เที่ยวเล่นให้

สนุก

ขอโทษนะ
ครับ!

ถือว่า
มา

ผจญภัย
ละกัน

เบา ๆ สิ

มีคนอยู่
มั้ยเนี่ย

ขอโทษครับ มี
ใครอยู่ไหมครับ

รู้สึก
แปลก ๆ

แหะ
แหะ

ปัง

ปัง ปัง

เงียบฉี่

ผ่าง

ชิ้ง
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แง! เคาะมาเป็น
ชั่วโมงแล้วนะ

เรากลับกัน
เถอะ

1 ชั่วโมงต่อมา

งั้นก็ตามใจ

ปราสาท
ใหญ่โต 
จะไม่มีใคร
อยู่ได้ไง

หรือไม่มีจริง ๆ

เอาไงกันแน่

ยังไงฉันก็ต้อง
เข้าไปข้าง
ในให้ได้

อย่านะ!

ไม่มีทาง 
อุตส่าห์มาถึง 

ที่นี่แล้ว

เฮ้อ

เอ

ฮึ่ย

ปัง
ปัง
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ไชโย!
เปิดแล้ว

ไม่มีไฟใช้
หรือไงเนี่ย

อืม

คงมี
สวิตช์
ที่ไหน
สักแห่ง!

นี่! เข้าไป
แบบนี้
ได้ไง

โอ๊ย! ประตู
หนักจัง

จะมีคนมา
เห็นไหม

มืดสนิทเลย

แอ๊ด
ขวับ

ขวับ

ผ่าง

ปู้ด

ตึกตึกตึก
ตึก
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แสบตา

โอ้โฮ!
สุดยอดเลย!

สวยจัง! 
ยังกับวังแน่ะ ที่นี่ต้องมี

เจ้าชายรูปงาม
แน่เลย

เพ้อเจ้อ
ชะมัด

โป๊ก

แต๊ก แวบ

ระยิบระยับ วิบวับ
วิบวับ

ตึ้กตั้ก

ตึ้กตั้ก
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ว้าย!
แมลงพดูได้

แมลง
ที่ไหนล่ะ

อ้าว

หุ่นยนต์
ค้างคาวเหรอ

ยังไม่รีบปิด
ประตูอีก! ที่นี่

ไม่ต้องการ
แสงแดด

…

ฉันชื่อบลัดดี
เป็นหุ่นยนต์

ค้างคาวต่างหาก!

นี่! รีบปิดประตูสิ 
แสงส่องเข้ามา

แล้ว
แฮ่ ชะแว้บ

เอ๋


