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มีผูใหญหลายคนเคยบอกผมวา การเรียนรูที่แทจริงในชีวิตของคนเราน้ัน

ไมมทีีส่ิน้สดุ ย่ิงเรยีนก็ย่ิงรู และยิง่รูก็ย่ิงอยากรูเพ่ิมขึน้ไปอกี ความคดิและความเชือ่

เชนนี้หากไดปลูกฝงลงในหัวใจของใครแลวก็ตาม เชื่อไดแนวา ชีวิตของคนคนนั้น

จะมทีัง้ความสุขและความเจริญรออยูขางหนา 

เพ่ือปลุกจิตวิญญาณของความอยากรูเพ่ือนำไปสูการเรียนรูขางตน 

คำถามส้ัน  ๆ  เพียงคำถามเดียวก็อยากเปล่ียนโลกท้ังโลกได คำถามท่ีวาน้ันคือ

คำถามวา “ทำไม?” หรือคำท่ีเขียนดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษเพียง 3 ตัววา 

“Why?”  

การต้ังคำถามวา “ทำไม?” เชนน้ี ทำใหมนษุยมจีนิตนาการ และมุงมัน่ท่ีจะ

แสวงหาคำตอบท่ีสมเหตุสมผล คำตอบของคำถามเหลาน้ีเอง ทำใหโลกมีความ

กาวหนามาโดยลำดับ ชางนากลัวเสียน่ีกระไร หากโลกน้ีไมเคยมีใครตั้งคำถามวา 

“ทำไม?” และทุกคนจำนน จำยอม ตอความไมรูของตวัเองตอไปดงัเดิม 

การฝกต้ังคำถามวา “ทำไม?” และเรียนรูแบบอยางของความสำเรจ็จากการ

คนหาคำตอบ อยางนอยดวยหนังสือเลมเล็ก  ๆ  ในลักษณะท่ีเปนการนำความรู

วิทยาศาสตรหลายสาขามาบอกเลาในรูปแบบของการตูน พรอมสอดแทรกภาพ

ประกอบจริงที่นาสนใจ จึงเปนของขวัญชิ้นพิเศษที่คุณพอคุณแมและผูปกครอง 

ทัง้หลายนาจะไดหยิบย่ืนใหแกลกูหลานผูเปนสดุท่ีรกัของเรา  

ทำไมเราจึงจะไมมอบโอกาสนั้นใหกับผูที่จะเปนอนาคตของประเทศไทย 

เลาครับ 

 

(ศาสตราจารยพิเศษธงทอง จันทรางศุ) 
เลขาธิการสภาการศึกษา 
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ซา ซา ซา ไปเที่ยวทะเลกันเถอะ
แซนด เด็กชายจอมกวนผู สนใจแตจะกินอาหารทะเล และโคโค

เด็กหญิงผู สนใจสํารวจชายหาด ไดไปเท่ียวทะเลดวยกัน ท้ังคูไดพบกับ

ศาสตราจารยซีและพ่ีเวฟ พอลูกผูเชี่ยวชาญเรื่องชายทะเล เด็ก 2 คนกําลัง

จะไดเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับชายทะเลที่มหัศจรรยคาดไมถึงเลยทีเดียว

ชายหาดท่ีปกติเราไปเพ่ือเลนน้ําทะเลหรือพักผอนน้ันท่ีจริงมีส่ิงท่ี

นาสนใจซอนอยูมากมาย ที่น่ีเปนที่อยู ของส่ิงมีชีวิตนานาชนิด ท้ังปู หอย

ปลา ไสเดือนทะเล นกนํ้า หรือแมแตพืช ชายหาดที่ดูเหมือน ๆ  กันนี้ยังแบง

เปนหาดเลน หาดเลนปนทราย หาดทราย และหาดหิน ชวยทําหนาท่ีเปน

กําแพงกัน้คลืน่ เปนแหลงฟอกนํา้ใหสะอาด เปนซเูปอรมารเกตทีม่อีาหารทะเล

แสนอรอย ชายทะเลยังมีประโยชนซอนอยูอีกมากมายมหาศาล เด็ก ๆ  ตอง

ลองตามอานกันดูนะ

Why? ชายทะเล ยังมีประโยชนตอการเรียนท่ีโรงเรียนอีกดวย

เนื่องจากมีเนื้อหาสอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ใสหมวก ถุงมือ รองเทาบูต เตรียมอุปกรณใหพรอม แลวออกไป

สํารวจชายทะเลดวยกันเถอะ

นานมีบุคส
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ยะฮู! วาว! ทะเล 

ทะเลจา แซนด
กำลังไปหาแลว 

เฮอ เรามาท่ีนี่
เพ่ือจะสำรวจ
ชายหาดนะ 

ชิ ไมเอา 
ฉันจะเลนน้ำ 

º º 
 Ã×é  Ã×é 
  ¹¹  

ÁÒÃÙŒ Ñ̈¡ªÒÂËÒ´¡Ñ¹à¶ÍÐ 
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วาว! 
แซนด ที่นี่ละ 
ชายหาด 

ถึงซักที 

สำรวจชายหาดตอน 
เท่ียงระวังรอนจนตอง

มาเลนน้ำนะ 

ฉันเตรียม 
ชุดวายน้ำ 
มาแลว 

เธอจะเลนน้ำ
คนเดียวงั้น 
เหรอ 

พูดแลวอยา
คืนคำละ! 

อยามาขอ
สำรวจดวย 

ละกัน 

อาว นี่ไมใช 
หาดทรายน่ี พื้น
เปนโคลนเลน 

àÍÕêÂ´àÍÕêÂ´  ºÃ×é¹ºÃ×é¹  

¼‹¼‹ÒÒ§§  
μ Ö¡μ Ö¡  

μ Ö¡μ Ö¡  
μ Ö¡μ Ö¡  

μ Ö¡μ Ö¡  

ไมมทีาง! 
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แลวทำไมทะเล 
ไมมีน้ำทะเลละ 

ตอนน้ีเปนชวงน้ำลง 
ถาอยากเจอน้ำทะเลก็
รออีก 3-4 ชั่วโมง 

หยุดบน 
นะ 

ฉันจะ 
ทำอะไรรอ 
ดีละ 

มีสนามเด็กเลน
อยูตรงหนายัง

ไมรูอีก 

มานี่เลย 

วาว ดูนี่สิ 
หอยกำลังพนน้ำ
ออกมา 

ไหน 
ไหน อาว 

ไม 

ตามมา 
เถอะ 

หา 3-4 
ชั่วโมง 

โอะ! จะดึงฉัน
ไปลงโคลน

ทำไม 

ÎÖ´ ÎÖ´ ÎÖ´ÎÖ´  

μ¡ã¨μ¡ã¨  

¿ƒ›º¿ƒ›º  

»‚�´ »‚�´ 

¤Ã×´¤Ã×´  

¤Ã×´ ¤Ã×´ 

¿�œÇ¿�œÇ  
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วาว 
ยังไมตายน่ี 

แหม พอเจอของกิน
ทำเปนต่ืนเตน 

เชียวนะ 

วาแตไปไหนกันนะ
นัดเจอกันตรงน้ี 

นี่นา… 

ขอบคุณ อาว 
ไมไดชวยผม
หรอกเหรอ 

เปนอะไร 
ไหม โคโค 

ใชไหม 

ขอโทษคะ 
เขาชอบ 
ซุมซาม 
 

 เออ 
คือ… 

โอย! 
อุย! 
ระวัง 

ปูตัวเล็กๆ 

สำคัญกวาผม
เหรอ! 

ปูเกือบตาย
เพราะนาย 
แลว รูไหม! 

¾ÖÁ ¾ÖÁ 
  ¾Ó  ¾Ó  ¾ÖÁ ¾ÖÁ 

  ¾Ó   ¾Ó 

ËË§Ö§Ö¡¡  

©Öº©Öº  

á¡Ã¡á¡Ã¡  

  ¢   ¢ 
ÇÑ ÇÑ 
  º  º  ÊÐ Ǿ´ÊÐ´Ø´  

¾Öèº¾Öèº  

©Öº©Öº  

 âÍ�Ð… 
âÍ�Ð…  
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พอ ทางน้ีครับ 
โคโคอยูนี่ 

ใชคะ นี่ 
พ่ีเวฟเหรอ 

อื้ม โตขึ้นเยอะ
เลยนะโคโค 

อะไรเน่ีย รูจักกัน
ดวยเหรอ 

โคโค! มาถึง 
แลวเหรอ 

สวัสดีคะ 
ขอบคุณท่ีชวน
มานะคะ 

ฮา ฮา ฉันสิ 
ที่ตองขอบใจ 
โตเปนสาว 

แลวนะ 

แซนด นี่ศาสตรา-
จารยซี กำลังทำ
วิจัยระบบนิเวศ
ชายหาดอยู 

นี่พ่ีเวฟ แลว 
นี่แซนด เพ่ือน
ของหนูเองคะ 

ยินดีที่ 
ไดรูจัก 

ไง นาย 
ซุมซาม 

สวัสดีครับ 

μ Öμ Ö¡¡  
μ Öμ Ö¡ ¡ μ Öμ Ö¡ ¡ μ Öμ Ö¡ ¡ 

Ë§Ö¡Ë§Ö¡  
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อาว เหรอ 
ขอโทษ ๆ วาแตมา
สำรวจชายหาด
ดวยกันเหรอ 

อาว งั้นก็ตามใจนะ
โคโค เราไปทางโนน

กันเถอะ 

ดีคะ 

แกลง 
ซะใหเข็ด 

เดินเทา 
เปลาเด๋ียวจะ
ลำบากนะ 

สบาย 
ออก… 

ผมไมได 
จะมาสำรวจ
ชายหาด 

นี่ รอฉันดวยสิ! 

ผมชื่อ 
แซนดนะ! 

¾Ñè¾Ñèºº  ¾Ñè¾Ñèº º 

à ×́Í´à ×́Í´  

¢ÇÑº¢ÇÑº  

¡Ö¡¡Ö¡  
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อยาเดินเทาเปลาบนหาด
เลน เพราะในเลนมีเปลอืก
หอยท่ี   แหลมคม 

เตรียมรองเทาบูต หมวก
และถุงมือมาแลวใชไหม 

ครับ โคโค 
ก็บอก 

เปนยังไง 
บางคะ 

โอ อยางน้ีสิ 
ใชเลย 

ก็งั้น ๆ 
แหละ 

อาก 

หน็อย! 

การแตงกายสำหรับสำรวจชายหาด 

• หมวก 
 ใสปองกัน 
 แสงแดด 

• ชุดสำรอง 
 ชุดไวเปลี่ยนหลัง 
 จากสำรวจหาดเลน 
 เสร็จเรียบรอย 

• เสื้อผาท่ี 
 สวมใสสบาย 
 เส้ือผาท่ีสะดวก 
 สบายในการทำ 
 กิจกรรมตาง ๆ  

• เสื้อแขนยาว 
 ชวยปองกันแดด 
 ที่รอนจัด • ถุงมือผา 

 สวมถุงมือผา 
 เพ่ือปองกันมือ 
 ไดรับบาดเจ็บ 

• รองเทาบูตหรือ 
 รองเทาผาใบ 
 สวมรองเทาขนาด 
 พอดีจะไดไมลื่น 

ââÍ�Í�ÂÂ  
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ยังตองมีอุปกรณ
สำรวจชายหาด 
อีกหลายอยาง 
นะ  

ผมรูครับ 
เตาปงกับ 
น้ำจิ้มซีฟูด 

โอย 
หามไมไหว 

ไปยุงกับมัน
ทำไมละ 

รูปูนี่นา!  
เดี๋ยวฉันจะ 
ขุดออกมา 
เดี๋ยวนี้ 

โอย 
ปูหนีบ! 

อุปกรณตางๆ ที่ใชในการสำรวจชายหาด 
• อุปกรณ 
 จดบันทึก 
 ใชจดบันทึก 
 ความรูใหม ๆ 

• สวิงชอนปลา 
 และถังพลาสติก 
 ใชเม่ือตองการจะเก็บ 
 รวบรวมสิ่งมีชีวิตตาง ๆ 

• แวนขยาย 
 ใชสังเกตส่ิงมีชีวิตท่ี 
 เก็บมาอยางละเอียด 

• ไขควง 
 ใชแซะส่ิงมีชีวิตท่ี 
 ติดอยูกับหินออกมา 

• กลองถายรูป 
 ใชถายรูปสิ่งท่ี 
 เก็บมาไมได 

• ปากคีบ 
 ใชจับสิ่งมีชีวิต 
 ที่อยูตามซอกหิน 

• พลั่ว 
 ใชขุดรูเพ่ือสังเกต 
 ที่อยูของปู 
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