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• Edutainment
	 คอื	ค�ำท่ีเกิดจำกกำรสนธิของค�ำว่ำ	education	(กำรศกึษำ) 
กับ	 entertainment	 (ควำมบันเทิง)	 จึงหมำยถึง	กำรศึกษำ 
แนวใหม่ที่สำมำรถเล่นและเรียนพร้อมกันได้อย่ำงสนุกสนำน 
และสร้ำงสรรค์	นี่คือหัวใจของหนังสือเล่มนี้

เด็ก ๆ จะได้ออกเดินทางไปท่องโลกและอวกาศ 

โดยเริ่มต้นความสนุกจากการทายปริศนา 

“อะไรเอ่ย” เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ บนโลกและ

ในอวกาศกันก่อน แล้วจึงไปค้นหา

ความรู้เพิ่มเติม!



คำานำาสำานักพิมพ์

	 เด็ก ๆ เคยสงสัยไหมว่ำ	ท�ำไมฝนจึงตก	ท�ำไมในฤดูหนำวอำกำศจึงหนำวเย็น 

ท�ำไมประเทศไทยไม่มีหิมะตก	 หิมะและลูกเห็บเกิดขึ้นได้อย่ำงไร	ทะเลเกิดขึ้นได ้

อย่ำงไร	 โลกของเรำประกอบด้วยอะไรบ้ำง	บนท้องฟ้ำมีดำวก่ีดวง	 ดำวฤกษ์และ 

ดำวเครำะห์ต่ำงกันอย่ำงไรและอื่น ๆ อีกมำกมำย

	 โลกที่เรำอำศัยอยู่	 รวมถึงอวกำศและดำวเครำะห์เพ่ือนบ้ำนของเรำมีอะไร 

น่ำค้นหำมำกมำย	จึงไม่แปลกท่ีเด็ก ๆ	หรือใคร ๆ จะสงสัย	 เรำจึงอยำกชวนเด็ก ๆ 

ออกไปท่องโลกกว้ำงและอวกำศ	และค้นหำค�ำตอบด้วยตนเองในหนังสือเล่มน้ี 

แต่ละบทในหนังสือจะเริ่มต้นด้วยกำรให้เด็ก  ๆ  ทำยปริศนำ	 “รู้ไหมอะไรเอ่ย”	 ท่ีมี 

ค�ำใบ้	5	ข้อ	 ถ้ำยังทำยไม่ถูกจะมีตัวช่วย	“ค�ำใบ้สุดท้ำย”	และรูปภำพบำงส่วนของ

ส่ิงน้ันหรอืรปูภำพของสิง่ทีเ่กีย่วข้อง	พร้อมท้ังพยญัชนะขึน้ต้นของค�ำตอบ	 เมือ่เดก็ ๆ

ทำยปรศินำและรูค้�ำเฉลยซึง่มทัีง้ค�ำภำษำไทยและภำษำองักฤษแล้ว	จงึเริม่ไปค้นหำ

ควำมรู้เพ่ิมเติมในหน้ำถัดไป	แล้วปิดท้ำยด้วยกำรตอบค�ำถำมท้ำยบทเพ่ือทบทวน 

ควำมเข้ำใจและได้ควำมรู้ใหม่  ๆ  เพ่ิมเติม	ภำพประกอบในหนังสือมีท้ังภำพจริง 

และภำพกำร์ตูนที่ช่วยเสริมให้กำรเรียนรู้สนุกและมีชีวิตชีวำมำกย่ิงขึ้น	 เน้ือหำอ่ำน

เข้ำใจง่ำย



	 หนังสือเล่มนี้ออกแบบมำให้เด็กสำมำรถอ่ำนและค้นพบควำมรู้ด้วยตนเองได้ 

คณุพ่อคณุแม่สำมำรถอ่ำนร่วมกับลกู เพ่ือสร้ำงควำมสมัพันธ์อนัอบอุน่ในครอบครวัได้ 

คุณครูสำมำรถน�ำไปเป็นกิจกรรมก่อนเข้ำสู่บทเรียนได้	 นำนมีบุ๊คส์หวังอยำกให้

หนงัสือเล่มน้ีเป็นส่วนหนึง่ทีช่่วยจดุประกำยควำมสงสยัใคร่รู	้กำรรูจ้กัตัง้ค�ำถำม	และ

ควำมใฝ่รู้ของเด็ก ๆ	เพื่อให้เติบโตเป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศชำติในอนำคต

นานมีบุ๊คส์
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	 เด็ก	ๆ 	สงสัยไหมว่ำโลกเกิดขึ้นได้อย่ำงไร	 ถ้ำจะตอบค�ำถำมนี้ได้	 เรำต้อง
รู้ก่อนว่ำเอกภพท่ีโลกของเรำเป็นสมำชิกอยู่เกิดขึ้นได้อย่ำงไร	 ทฤษฎีก�ำเนิด
เอกภพที่น่ำเชื่อถือที่สุดคือ	ทฤษฎีบิกแบง

กำาเนิดเอกภพ

เอกภพอันกว้างใหญ่
	 ทฤษฎีบิกแบงอธิบำยว่ำ	 เอกภพเกิดจำก 

กำรระเบิดครั้งใหญ่ของพลังงำนอันมหำศำลที ่

อัดแน่นภำยใต้อุณหภูมิท่ีสูงมำก	ท�ำให้พลังงำน

ส่วนหนึ่งเปล่ียนเป็นสสำร	ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของ

เอกภพ

สสารรวมตัวกัน
	 หลังจำกกำรระเบิด	อุณหภูมิของเอกภพ 

ลดลง	สสำรและพลังงำนรวมตวักันเป็นกลุ่มก้อน 

ในช่วงน้ีเอกภพขยำยตัวเร็วมำก	 กลุ่มเล็กถูก

ดึงดูดเข้ำมำรวมกับกลุ่มใหญ่	 ส่วนกลุ่มที่ใหญ่

และมั่นคงแข็งแรงจะโคจรอยู่ในเอกภพได้

มำรวม
กับฉันสิ

มำรวมกันม้ัย ไม่!
ฉันใหญ่พอแล้ว



ไปส�ำรวจ
เอกภพกัน

ดำวฤกษ์
ดำวเครำะห์

ดวงจันทร์
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ดวงดาวที่ลอยอยู่ในเอกภพ
	 ดวงดำวในเอกภพแบ่งเป็น	 3	ประเภท 

ได้แก่	 ดำวฤกษ์ 	 ดำวเครำะห์ 	 และดวงจันทร์ 

ดำวเครำะห์โคจรรอบดำวฤกษ์	ส่วนดวงจันทร์

เป็นบริวำรที่โคจรรอบดำวเครำะห์

โลกและดวงอาทติย์เป็นครอบครวัเดยีวกัน
	 ดวงอำทิตย์เป็นดำวฤกษ์ที่มีดำวเครำะห ์

8	ดวงโคจรอยู่รอบ	 “โลก”	 ก็เป็นดำวเครำะห์

ดวงหน่ึงท่ีโคจรรอบดวงอำทิตย์	และมดีวงจนัทร์

เป็นบริวำรโคจรอยู่รอบโลก	 ดังน้ัน	ดวงอำทิตย์ 

ดำวเครำะห์	และดวงจันทร์	จึงเป็นสมำชิกของ

ครอบครัวใหญ่ที่เรียกว่ำ	ระบบสุริยะ

กำาเนิดกาแล็กซี
	 กำแล็กซีหรือดำรำจักรประกอบด้วย

ดำวฤกษ์จ�ำนวนมำก	ดำวเครำะห์ที่โคจรอยู  ่

รอบดำวฤกษ์	ดวงจันทร์บริวำรของดำวเครำะห ์

รวมถึงดำวหำง	อุกกำบำต	ฝุ่นละออง	และแก๊ส 

ซึ่งอยู่รวมกันเนื่องจำกมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน

ฉันชอบ
ดวงอำทิตย์

ฉันรักโลก



ก็เธอดึงฉัน
มำนี่!

อย่ำเข้ำมำ!
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	 เชื่อไหมว่ำในช่วงแรกเริ่มโลกของเรำเป็นลูกไฟร้อนระอุ

กำาเนิดโลก

1. โลกเป็นลูกไฟ

	 โลกเกิดจำกกลุ่มแก๊สรวมตัวกับสสำร

ส่วนหน่ึงท่ีอยู่รอบดวงอำทิตย์กลำยเป็นลูกไฟ

สีส้มแดงร้อนระอุ	 มันดึงดูดวัตถุขนำดเล็กท่ี

อยู่รอบ ๆ ให้พุ่งชนและรวมตัวกันตลอดเวลำ

2. โลกเริ่มเย็นลง

	 เมื่อเวลำผ่ำนไป	 วัตถุขนำดเล็กที่อยู่

รอบโลกมจี�ำนวนน้อยลง	ท�ำให้เกิดกำรพุ่งชน

น้อยลง	อุณหภูมิของโลกจึงเริ่มลดลงด้วย



จ๊ำก! 
ท�ำไมฝนร้อน
ขนำดนี้
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5. โลกแข็งแกร่งและมั่นคง

	 เมื่อพ้ืนผิวโลกเย็นสนิทและแผ่นดิน

แข็งตวัแล้ว	จงึกลำยเป็นโลกทีเ่รำอำศยัอยู่ได้ 

เช่นในปัจจุบันนี้

3. ไอนำ้ากลายเป็นฝน

	 โลกมีบรรยำกำศห่อหุ้ม	 เมื่ออุณหภูม ิ

ของโลกเย็นลง	ไอน�ำ้ในบรรยำกำศจงึควบแน่น 

กลำยเป็นฝนตกลงมำบนโลก	แต่ตอนน้ัน 

ฝนมีอุณหภูมิสูงถึง	300	องศำเซลเซียส

4. พื้นผิวโลกเย็นลง

	 ย่ิงพ้ืนผิวโลกเย็นลง	อุณหภูมิของฝน 

ย่ิงลดลง	 อุณหภูมิของโลกและบรรยำกำศ 

จึงลดลงด้วย
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	 เด็ก	ๆ 	รู้ใช่ไหมว่ำโลกกลม	แล้วรู้ไหมว่ำข้ำงในโลกกลม	ๆ 	
ที่เรำอำศัยอยู่เป็นอย่ำงไร

โลกในปัจจุบัน

แก่นโลกชั้นใน
	 แก่นโลกชั้นในคือส่วนท่ีอยู ่ใจกลำงโลก 

มีสถำนะเป็นของแข็ง	ประกอบด้วยโลหะเหล็ก

เป็นส่วนใหญ่	และมีอุณหภูมิสูงถึง	6,000	องศำ-

เซลเซียส

แก่นโลกชั้นนอก
	 แก่นโลกชั้นนอกประกอบด้วยเหล็กเช่นกัน 

แต่มีสถำนะเป็นของเหลว	มีอุณหภูมิประมำณ 

4,000	องศำเซลเซียส	 เมื่อโลกเคลื่อนไหว	 โลหะ

เหลวก็จะเคลื่อนที่ด้วย

เนื้อโลก
	 เนื้อโลกหรือแมนเทิลเป็นชั้นที่หนำที่สุด 

มีลักษณะก่ึงแข็งกึ่งเหลว	 เคลื่อนท่ีได้	 เน้ือโลก

ด้ำนนอกท่ีติดกับเปลือกโลกมีอุณหภูมิต�่ำกว่ำ

จึงค่อนข้ำงแข็ง	ส่วนด้ำนในที่ติดกับแก่นโลกม ี

อุณหภูมิสูงจึงค ่อนข้ำงเหลวและเคลื่อนท่ีได  ้

เนื้อโลกเป็นส่วนที่ท�ำให้เกิดแผ่นดินไหว

ผิวเปลือกโลก
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เปลือกโลก

	 เปลือกโลกเป็นชั้นท่ีอยู่

นอกสุดของโลกและบำงที่สุด 

เกิดจำกเน้ือโลกชัน้นอกแขง็ตวั 

เป็นหิน	 เปลือกโลกเคลื่อนท่ี

อย่ำงช้ำ  ๆ  ตลอดเวลำบนเนื้อ

โลก	 เหมือนกับภูเขำน�้ำแข็งท่ี

ลอยอยู่ในมหำสมุทร

ผิวโลก

	 พืน้ดนิท่ีเรำอยู่คอืผิวโลก 

ซึ่งเป็นพ้ืนผิวของเปลือกโลก 

นอกจำกส่วนที่เป็นพ้ืนดินแล้ว 

ยังมีส่วนที่เป็นพื้นน�้ำด้วย

แก่นโลก

ชั้นใน

แก่นโลก

ชั้นนอก

เน้ือโลก เปลือกโลก

6,4
00
	กิโ
ลเม
ตร

5,10
0	กิโ

ลเมต
ร

2,900	กิโลเม
ตร
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	 ขณะทีเ่รำอ่ำนหนังสือเล่มน้ี	โลกก็ก�ำลงัหมนุไปเรือ่ย	ๆ 	โดยหมนุรอบตวัเอง
และโคจรรอบดวงอำทติย์ไปพร้อม	ๆ 	กัน	 ภำยในโลกมสีสำรท่ีร้อนระอมุำกมำย
และมันปลดปล่อยพลังงำนต่ำง	ๆ 	ออกมำสู่ภำยนอกตลอดเวลำ
	 กำรหมุนของโลกท�ำให้สภำพลมฟ้ำอำกำศและฤดูกำลในพ้ืนท่ีต่ำง	ๆ 	บน
โลกแตกต่ำงกัน	 ช่วงเวลำกลำงวันและกลำงคืนก็ต่ำงกัน	มีทะเลทรำยและ 
ถ�้ำแห่งใหม่	ๆ 	เกิดขึ้น	รวมถึงเกิดสสำรใหม่	ๆ 	ที่ไม่เคยมีบนโลกมำก่อน
	 เมือ่โลกเกิดกำรเปลีย่นแปลงตลอดเวลำเช่นนี	้ เดก็	ๆ 	อำจสงสยัว่ำโลกใน
อนำคตจะเป็นอย่ำงไร	 เรำมำลองจินตนำกำรภำพโลกที่น่ำอยู่ในอนำคตและ
ค้นหำควำมลับของโลกไปทีละอย่ำงพร้อมกันเลย

โลกในอนาคต

ผมจะค้นหำ
ค�ำตอบเกี่ย

วกับ 

“ โลก” แสน
มหัศจรรย์น

ี้ ให้ได้
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