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คำ�นิยม

มีผู้ใหญ่หลายคนเคยบอกผมว่า การเรียนรู้ท่ีแท้จริงในชีวิตของคนเรา
น้ันไม่มีท่ีส้ินสุด  ย่ิงเรียนก็ย่ิงรู้ และย่ิงรู้ก็ย่ิงอยากรู้เพ่ิมข้ึนไปอีก ความคิดและ
ความเช่ือเช่นน้ีหากได้ปลูกฝังลงในหัวใจของใครแล้วก็ตาม  เช่ือได้แน่ว่า  ชีวิต
ของคนคนน้ันจะมีท้ังความสุขและความเจริญรออยู่ข้างหน้า

เพ่ือปลุกจิตวิญญาณของความอยากรู้เพ่ือนำาไปสู่การเรียนรู้ข้างต้น 
คำาถามส้ัน ๆ เพียงคำาถามเดียวก็อยากเปล่ียนโลกท้ังโลกได้ คำาถามท่ีว่าน้ันคือ
คำาถามว่า  “ทำาไม?” หรือคำาท่ีเขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเพียง 3  ตัวว่า 
“Why?” 

การต้ังคำาถามว่า “ทำาไม?” เช่นน้ี ทำาให้มนุษย์มีจินตนาการ และมุ่งม่ัน
ท่ีจะแสวงหาคำาตอบท่ีสมเหตุสมผล คำาตอบของคำาถามเหล่าน้ีเอง ทำาให้โลกมี
ความก้าวหน้ามาโดยลำาดับ  ช่างน่ากลัวเสียน่ีกระไร หากโลกน้ีไม่เคยมีใครต้ัง
คำาถามว่า  “ทำาไม?” และทุกคนจำานน จำายอม  ต่อความไม่รู้ของตัวเองต่อไป 
ดังเดิม

การฝึกต้ังคำาถามว่า “ทำาไม?” และเรียนรู้แบบอย่างของความสำาเร็จ
จากการค้นหาคำาตอบ อย่างน้อยด้วยหนังสือเล่มเล็ก ๆ ในลักษณะท่ีเป็นการนำา
ความรู้วิทยาศาสตร์หลายสาขามาบอกเล่าในรูปแบบของการ์ตูน พร้อมสอด
แทรกภาพประกอบจริงท่ีน่าสนใจ  จึงเป็นของขวัญช้ินพิเศษท่ีคุณพ่อคุณแม่ 
และผู้ปกครองท้ังหลายน่าจะได้หยิบย่ืนให้แก่ลูกหลานผู้เป็นสุดท่ีรักของเรา 

ทำาไมเราจึงจะไม่มอบโอกาสน้ันให้กับผู้ท่ีจะเป็นอนาคตของประเทศ
ไทยเล่าครับ

  (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
  เลขาธิการสภาการศึกษา
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คÓนÓสÓนกัพิมพ์

ถ้าโลกเทคโนโลยีสารสนเทศถูกท�าลาย ข้อมูลในคอมพวิเตอร์หาย 
ความลับของบริษัทรั่วไหล เงินในเอทีเอ็มถูกโกง เราจะท�าอย่างไร

ยูโนและเดียร์  เดินทางมายังโลกอนาคตพร้อมกับคิดส์และซูริ  เพ่ือ
ตามล่าอาชญากรบนโลกไซเบอร์ซึ่งท�าให้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ท้ังหมดหายไป 
ทั้งคู่จะท�าภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ส�าเร็จหรือไม่...

ร ่วมผจญภัยไปกับยูโนและเดียร์  ใน Why? โลก IT พวกเขาจะ 
พาเด็ก ๆ ไปไขข้อข้องใจทุกเรื่องท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็น
ยุคแห่งข้อมูลในอนาคต มือถือสุดไฮเทค อาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ บริการ 
ทางอินเทอร์เน็ตแบบต่าง ๆ  การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต  ระบบก�าหนด
ต�าแหน่งบนโลกหรือจีพีเอส  เป็นต้น  รับรองว่าเด็ก ๆ ต้องต่ืนตาตื่นใจกับ 
ความทันสมัยของเทคโนโลยีอย่างแน่นอน

Why? โลก IT  ยังมีประโยชน์ต่อการเรียนที่โรงเรียนอีกด้วย  เน่ืองจาก 
มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นานมีบุ๊คส์
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ยูโน!ยูโน!
วันนี้ไอศกรีม 
ลดครึ่งราคา 

แหละ

เดี๋ยวฉัน
จะไปซื้อ
เดี๋ยวนี้ละ

เอ้านี่
ไอศกรีมจ้ะ

ขอบคุณครับ

10 บาท

ว้าว เหลือเงินด้วย
อย่างน้ีเราก็ซ้ือไอศกรีม

ได้อีกแท่งน่ะสิ

ฟ่ึบ

ข้อมูลมีมูลค่า

อะ๊ จริงเหรอ
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อ้าว
เธอไม่
กินเหรอ

เอ่อ...
ฉันไม่มี
เงินนี่

ชิ้ง…

ขอบ
ใจ
นะ…

อย่างนี้ทุกท ี
ขอเงินฉัน
ตลอด

แต่เธอก็เขียน 
ไว้เป็นข้อมูลได้นี่
ว่าซื้อไอศกรีม 

ให้ฉัน

ข้อมูล
อะไร… 
ยังไงซะฉัน
ก็เสียเงิน
ไปแล้ว

ว้าว เหลือเงินด้วย
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ไม่ใช่อย่างนั้น
ไอศกรีมนี้ทำาให้
ฉันรู้สึกซาบซึ้ง
ในน้ำาใจของ
เธอจริง ๆ อะ

แฮ่ม!

เธอน่า
จะภูมิใจ
ที่ซื้อให้
ฉันนะ

ขอร้องละ
หยุดพูดเรื่อง

ข้อมูลไร้สาระนั่น
ซะทีเถอะนะ

ฉันไปละ
ไปเล่นฟุตบอลดีกว่า

นี่ ฝนจะตกอยู่แล้วนะ อากาศดีอย่างนี้
ฝนจะตกได้ยังไง
ฮ่า ฮ่า พูดเป็นเล่น!

AW_Why? ����������������� (P.1-168).indd   12 2/14/2561 BE   11:43 AM
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ฉันพกร่ม
มาด้วย

โอ๊ะ! ไม่จริงซ่า

เอ้านี่

ซ่ า

ถ้าไม่พกร่ม
มาด้วย ก็ต้องซื้อ

ร่มใหม่โดยไม่มีทาง
เลือก

ฉันไม่อยาก
เปียกฝน

เพราะกลัว
เป็นหวัดน่ะ

นั่น! คนเปียกฝน
เพราะขาดข้อมูล
ของสภาพอากาศ

วันนี้

ซื้อร่มค่ะ
100
บาท
ครับ

ส่วนคนท่ีรู้
สภาพอากาศ
ก็ออกมาขาย
ร่มได้เงินกัน

ยิ้ม
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ข้อมูลแบบนี้นับว่ามีมูลค่านะ
ข้อมูลก็ไม่ต่างอะไรกับเงิน

และสนิคา้หรอก

เดียร์! 
ไปไหน

ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริง 
หรือส่ิงท่ียอมรับว่า 
เป็นข้อเท็จจริง สำาหรับ 
ใช้เป็นหลักอนุมานหา 
ความจริงหรือการคำานวณ 
ปัจจุบันมีการรับส่งข้อมูล
ผ่านเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น 
อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ 
หนังสือ เป็นต้น

โอ๊ะ! ยูโน ทำาไมถึง
เปียกอย่างนั้นล่ะ

แฮก

แฮกแฮก
ก็เพราะเธอ
น่ะแหละ

เดินไป 
ไม่รอกันเลยนะ

โอ๊ะ!

ใครน่ะ ชุดเท่จัง! 
จะไปถ่ายหนังที่ไหนเนี่ย

นี่! 

ข้อมูลคืออะไร
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นี่เดียร์กับยูโน
ใช่ไหม คิดส์
ช่วยตรวจ
สอบทีซิ

ผลจาก
เคร่ืองสแกน
ม่านตายืนยัน
ชัดเจนเลย 

 ซูริ

จ้า จ้า

ร…รู้จัก
พวกเรา
ด้วยเหรอครับ

โอ๊ะ

พวกคุณมาจาก
อนาคตเหรอคะ

ว่าไง
นะ!

พรึ่บ
พรึ่บ

โอ้
ว้าว

ใช่แล้วครับ
คุณนี่เก่งสมคำา

ร่ำาลือจริงๆ

โอ้
โฮ

ทุกคนรอ 
ความช่วยเหลือ
จากดอกเตอร์
ท้ังสองอยู่นะ
ครับ ได้โปรด
มากับเราเถอะ

หา!

ฝนหยุดแล้ว
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ทุกคนงั้นเหรอ
นี่มันอะไรกันครับ

พ่อหนุ่มน้อย ได้
โปรดมากับพวกเรา
เถอะจ้ะ

ครับ 
ไปสิครับ 
ไปเดี๋ยวนี้
เลย

ถ้าอย่าง
นั้น ออก
เดินทาง
กันเลย

มุ้ง
กาล
เวลาฟิ้ว

ฟ่ึบ
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ก้าวสู่อนาคต

โอ้โฮ!
นี่ที่ไหนกัน

เนี่ยปิ๊ด

ฟืด
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