


ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
	 เด็กอายุประมาณ	4-5	ขวบเป็นวัยช่างสงสัยและอยากรู้อยากเห็น 

โดยมักมีค�าถามว่า	ท�าไม	ท�าไม	และท�าไม	 เช่น	ท�าไมยีราฟคอยาว	ท�าไม

เราไม่มีหาง	ท�าไมเราออกมาจากท้องแม่	 ท�าไมไม่ออกมาจากไข่เหมือน

ลูกไก่นะ	ซึ่งน่ันแสดงให้เห็นว่า	 โลกแห่งความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก	ๆ

ก�าลงัขยายใหญ่ข้ึนเรือ่ย ๆ	ตามการเตบิโต	และพวกเขาก็ก�าลงัท�าความเข้าใจ 

โลกรอบตัวของพวกเขาอยู่

	 ค�าตอบท่ีจะตอบค�าถาม	“ท�าไม”	ของเดก็	ๆ 	จงึเป็นสิง่ส�าคัญมากเพราะ 

ค�าตอบเหล่าน้ันจะท�าให้พวกเขาเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ	และฝังอยู่ในความคิด 

ของพวกเขาไปนานแสนนาน	จนน�าไปคิดต่อยอดอีกด้วย	

 109 ค�ำถำมชวนสงสัยรวบรวมค�าถามท่ีเด็ก	ๆ 	สงสัย	มาไขข้อข้องใจ 

ด้วยวิทยาศาสตร์ว่า	 “ท�าไม	 เพราะอะไรนะ”	ซึ่งผู้ปกครองกับเด็ก	ๆ 	สามารถ 

ท�าความเข้าใจไปพร้อมกันได้	 โดยอ่านให้เด็ก	ๆ 	ฟังพร้อมกับดูภาพประกอบ 

และอย่าลืมตั้งค�าถามให้พวกเขาฝึกคิดตามด้วย	ซึ่งเป็นวิธีท่ีจะท�าให้เด็ก	ๆ  

รู ้สึกว่าโลกและธรรมชาติรอบตัวน่าสนใจ	น่าเรียนรู ้	 รวมท้ังได้ฝึกความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหาอีกทางหนึ่ง

	 การพาเด็ก	ๆ 	ไปยังสถานที่ที่สามารถช่วยในการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ก็ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้พวกเขาได้เช่นกัน	และถ้าสามารถท�ากิจกรรมหรือ 



การทดลองต่าง	ๆ 	ได้ก็จะช่วยให้เด็กมีความสนใจ	กระตือรือร้น	และตื่นเต้น 

มากขึ้น	โดยครูหรือผู้ปกครองสามารถอธิบายจากสิ่งรอบ ๆ ตัวให้พวกเขาเห็น 

และสัมผัสได้จริง

	 เนื้อหาในหนังสือตอบค�าถามและอธิบายอย่างมีเหตุผลแบบง่าย	ๆ  

ไม่เน้นศพัท์วิชาการเกินไป	ไม่จ�าเป็นต้องอ่านเรยีงกัน	สามารถเลอืกอ่านเรือ่ง 

ที่สนใจก่อนหรืออ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างอิสระ	แบ่งออกเป็น	6	หัวข้อ

คือ	สัตว์น่ารู้	 พืชและแมลง	อาหาร	ร่างกายมนุษย์	สิ่งรอบตัว	และธรรมชาต ิ

โลกและอวกาศ	อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ลองฝึกท�าเพ่ือสั่งสมประสบ- 

การณ์ด้วย	 เช่น	ท�าท่าเลียนแบบสัตว์ต่าง ๆ	เพ่ือฝึกสังเกตและหาจุดเด่นของ 

สัตว์	 เป่าฟองสบู่ให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ	 เล่นเหยียบเงากัน	พร้อมค�าแนะน�า 

ส�าหรับครูและผู้ปกครองสอดแทรกเอาไว้ในแต่ละเรื่องด้วย

	 วิทยาศาสตร์บางเรื่องอาจยากส�าหรับเด็ก	แต่พวกเขาสามารถท�า	

ความเข้าใจได้	แค่ผู้ใหญ่พยายามตอบค�าถามอย่างมีเหตุผล	ชวนพูดคุย 

ในเรื่องที่พวกเขาก�าลังสนใจ	และแก้ปัญหาไปพร้อมกับพวกเขาเพียงเท่าน้ี 

ก็ช่วยให้เด็ก ๆ หลงใหลในวิทยาศาสตร์ได้ไม่ยากเลย

นำนมีบุ๊คส์
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1 สัตว์น่ารู้
 ชวนสงสัย



	 โอ้โฮ!	โลกของเราช่างน่าอัศจรรย์จริงๆ	นอกจากมนุษย์แล้ว	

ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดอาศัยอยู่ด้วย	ไม่ว่าจะเป�นสัตว์ที่มีจมูกยาว	

หูยาว	หรือมีความสามารถบางอย่างที่มนุษย์ท�าไม่ได้	

มาหาค�าตอบเกี่ยวกับสัตว์ให้หายสงสัยไปพร้อมๆ	กันดีกว่า

11
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1

	 ในอดีต	ช้างไม่ได้มีงวงยาว

แบบนี้หรอกนะ

	 ช้างตัวใหญ่มาก	มันจึงต้อง

กินอาหารและน�้าปริมาณมากด้วย	

แต่มันมีหัวและตัวหนักมาก	

จึงท�าให้มันก้มลงไปกินหญ้า

หรือน�้าล�าบากและกินได้น้อย	

ดังนั้นช้างจึงค่อยๆ พัฒนางวง

ให้ยาว	เพื่อให้กินอาหารได้ทีละ

มากๆ และสะดวกขึ้น

ÎÖº æ ÍÕ¡¹Ô´à´ÕÂÇ 
¨ÐËÂÔºÍÒËÒÃä´ŒáÅŒÇ

¶ŒÒ§Ç§ÂÒÇ¡ç¨Ð
ËÂÔºÍÒËÒÃä´Œ§‹ÒÂ

ÂÒÇÍÕ¡¹Ô´¡çÊºÒÂáÅŒÇàÃÒ 

ท�าไมช้างมีงวงยาว
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งวงช้างใช้ท�าอะไรได้มากมาย

ใช�เกี่ยวหญ�า แล�วเอาใส�ปาก 

หยิบอาหารหรือสิ่งของเล็ก ๆ  
ได้สบาย

ใช�ดูดนํา้แล�วพ�นใส�ปาก

ช้างดูดน�้าได้ครั้งละ
ประมาณ 1 ถังเต็ม ๆ  เลย

ใช�พ�นนํา้หรือทรายใส�ตัว

น�้าและทราย
ชวยรักษาอุณหภูมิ

ของรางกาย

ใช�ทักทายเพื่อน

การเอางวงพันกัน
เปนการทักทายของช้าง

งวงหรือจมูกช�าง คือส�วนที่อยู�เหนือริมฝ�ปากบน งวงที่ยืดยาวออกมาน�าจะเป�น
วิวัฒนาการของสัตว�ขนาดใหญ�เพื่อใช�ในการกินอาหารและอื่น ๆ  งวงประกอบด�วย
มัดกล�ามเนื้อจํานวนมาก และไม�มีกระดูก จึงยืดหยุ�นและเคลื่อนไหวได�อิสระ 
นอกจากนี้ยังไวต�อกลิ่นมาก เวลาไปสวนสัตว�อย�าลืมชวนเด็ก ๆ  สังเกตงวงช�างดูนะ

ถึงครูและ
ผู้ปกครอง

ช้างตัวใหญ่ ถ้ามีงวงยาว
ก็จะท�าอะไรได้สะดวกขึ้น
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1

	 ในอดีต	ยีราฟไม่ได้

คอยาวและตัวใหญ่เหมือน

ป�จจุบัน	แต่พวกมันค่อยๆ

พัฒนาให้ตัวสูงและคอยาว

เพื่อกินยอดไม้และใบไม้

บนต้นไม้ซึ่งเป�นอาหารโปรด

ของพวกมัน

	 ยีราฟตัวสูงและ

ขายาวมากเวลากินน�้า

มันจึงต้องกางขาหน้า

ทั้ง	2	ข้างออกเพื่อให้

ก้มกินน�้าได้

ÂÕÃÒ¿à»š¹ÞÒµÔ¡ÑºâÍ¤Ò»� (okapi) 
«Öè§ÁÕÃÙ»Ã‹Ò§ÅÑ¡É³Ð¤ÅŒÒÂÁŒÒÅÒÂ

ท�าไมยีราฟจึงคอยาว
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	 คอยาวของยีราฟ	

ช่วยให้พวกมันกินยอดไม้

และใบไม้บนต้นไม้สูงๆ ได้	

โดยไม่มีสัตว์อื่นแย่ง

	 อีกทั้งยังท�าให้พวกมัน

มองเห็นศัตรูได้ในระยะไกล	

และหนีได้ทัน

คอยาวท�าให้ยีราฟด�ารงชีวิต
ในทุ่งหญ้าสะดวกขึ้น

ยีราฟเป�นสัตว�บกที่สูงที่สุดในโลก อาศัยอยู�ในทุ�งหญ�า พวกมันวิวัฒนาการให�ตัวสูงใหญ�
ขาและคอยาวเพื่อความอยู�รอดและป�องกันตัวจากศัตรู ยีราฟบางตัวสูงถึง 6 เมตร
หรือเท�ากับบ�าน 2 ชั้นเลยทีเดียว ลองชวนเด็ก ๆ  ดูทิวทัศน�รอบบ�านหรือโรงเรียน
จากชั้น 1 และ 2 แล�วเปรียบเทียบความแตกต�างของทิวทัศน�ที่มองเห็น

ถึงครูและ
ผู้ปกครอง
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1

ม้าลายมีลายสีด�าสลับขาวตลอดทั้งตัว

	ซึ่งแต่ละตัวมีลายไม่เหมือนกัน	

ลายที่แตกต่างกันท�าให้พวกมัน

จ�ากันได้แม้ในระยะไกล

	 ลายของม้าลายช่วยป�องกัน

การจู่โจมของสัตว์นักล่าอย่างสิงโตได้

ÁŒÒÅÒÂ 2 µÑÇ¹Õé´Ù¤ÅŒÒÂ¡Ñ¹ 
áµ‹ÁÑ¹ÁÕÅÒÂµ‹Ò§¡Ñ¹

ท�าไมม้าลายจึงมีลาย



ม�าลายเป�นสัตว�เลี้ยงลูกด�วยนํา้นมที่อาศัยอยู�ในทุ�งหญ�าทวีปแอฟริกา มีลําตัวสีดําและมีลาย
แถบขาวพาดผ�านลําตัว พวกมันมักอยู�รวมกันเป�นฝูง ถ�าไปเที่ยวสวนสัตว� อย�าลืมพาเด็ก ๆ
 ไปดูม�าลายและสังเกตลายของมัน เพราะแต�ละตัวมีลายไม�เหมือนกันเลย

ถึงครูและ
ผู้ปกครอง
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	 เมื่อม้าลายอยู่รวมกันเป�นฝูงใหญ่	

หรือเวลาวิ่งพร้อมกัน	ลายของพวกมัน

จะดูกลมกลืนท�าให้สิงโตสับสน

จนแยกไม่ออกว่าตัวไหน

เป�นตัวไหน

เพื่อลวงตาศัตรูให้สับสน 
และท�าให้ม้าลายตวัอืน่จ�าได้
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1

	 แผงคอจะมีเฉพาะสิงโตเพศผู้เท่านั้น	

ซึ่งเป�นขนสีเข้ม	ยาว	และหนา	มีไว้เพื่อ

บอกเพศ	ดึงดูดความสนใจของเพศเมีย	

แสดงว่ามันแข็งแรงและสุขภาพดี

	 เมื่อสิงโตเพศผู้เผชิญหน้ากัน	มันจะ

ประเมินคู่ต่อสู้จากแผงคอ	ถ้าแผงคอใหญ่

และหนาแสดงว่าแข็งแรงกว่า	นอกจากนี้

แผงคอยังช่วยป�องกันคอเวลาต่อสู้ได้ด้วย

ท�าไมสิงโตจึงมีแผงคอ
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	 นอกจากสิงโตแล้ว	ยังมีสัตว์

ชนิดอื่นที่เพศผู้มีเครื่องประดับไว้

แสดงความแข็งแกร่ง

กวางเพศผู้มีเขาขนาดใหญ
และสวยงาม

นกยูงเพศผู้จะร�าแพนหาง
ที่ยาวและสวยงาม เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของเพศเมีย

สิ่งที่แสดงความแข็งแกร่งของสัตว์เพศผู้

กวาง

นกยูง

เพศผู�

เพศผู�

เพศเมีย

เพศเมีย

เพื่อให้สิงโตตัวอื่นรู้ว่า
มันเปนเพศผู้ที่แข็งแกร่ง

แผงคอของสิงโตมีลักษณะแตกต�างกันไปตามแหล�งที่มันอาศัย สิงโตที่อาศัยอยู�ในบริเวณ
อากาศหนาวเย็นมักจะมีแผงคอยาวและหนา ส�วนสิงโตที่อาศัยอยู�ในบริเวณอากาศร�อนมักจะ
มีแผงคอสั้น ลองชวนเด็ก ๆ  สังเกตว�ามีสัตว�ชนิดใดอีกบ�างที่เพศผู�มีลักษณะสะดุดตากว�า
เพศเมีย

ถึงครูและ
ผู้ปกครอง


