
2



ชื่อเรื่อง	 จะม็อก	ตะลุยโลกและระบบสุริยะ
ผู้เขียน	 ณัฐยาภรณ์	โชติการณ์,	ภัทรสุดา	รัตนจัง

สำนักพิมพ์KIDS	ฉลาด

ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำกัด	(มหาชน)	
๓๗๘	ถนนชัยพฤกษ	์(บรมราชชนนี)	เขตตลิ่งชัน	กรุงเทพฯ	๑๐๑๗๐	
โทรศัพท์	๐-๒๔๒๒-๙๙๙๙	ต่อ	๔๙๖๔,	๔๙๖๙	
โทรสาร	๐-๒๔๓๔-๓๕๕๕,	๐-๒๔๓๔-๓๗๗๗,	๐-๒๔๓๕-๕๑๑๑	
E-mail:	info@amarin.co.th	

สงวนลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้ตามพระราชบัญญัติ	พ.ศ.	๒๕๓๗	
ห้ามคัดลอกเนื้อหา	ภาพประกอบ	รวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง	ตลับวีดิทัศน์	
หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต

สื่อดิจิตอลนี้ให้บริการดาวน์โหลดสำหรับผู้รับบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น		การทำซ้ำ		
ดัดแปลง	เผยแพร่	ไม่ว่าวิธีใดๆ	นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนด	ถือเป็นความผิดอาญา	ตาม	พรบ.	
ลิขสิทธิ์	และ	พรบ.	ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	978-974-289-592-1
เจ้าของ	ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา	บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำกัด	(มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ	่ระริน	อุทกะพันธุ์	ปัญจรุ่งโรจน์
บรรณาธิการอำนวยการ	อุษณีย์	วิรัตกพันธ์
บรรณาธิการ				อาทิตย์	ธรรมชาติ
ซับเอดิเตอร์						มนทิรา	วงศ์ชะอุ่ม
ศิลปกรรมผู้ออกแบบปก					เอกศักดิ์	ดำรงค์สกุล



 จะม็อก ตะลุยโลกและระบบสุริยะ เป็นหนึ่งในการ์ตูนเสริมความรู้ ชุด  วิทยาศาสตร์รอบรู้ 
กับจะม็อก มีจุดประสงค์เพื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน มอบความรู้ควบคู่ไปกับความ 
สนกุสนาน เนือ้หาวา่ดว้ยเรือ่งโลกของเราและระบบสรุยิะ นำเสนอในรปูแบบการต์นู 6 ชอ่ง พรอ้ม 
แบบฝึกหัดท้ายเล่ม เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ตะลยุโลกและระบบสุริยะ



เพื่อนชาวโลก
ของจะม็อก

ผมชื่อจะม็อก เดินทางมาไกลแสนไกล
จากดาวจะ - ตา - ม่อน ปิดเทอมนี้

ผมได้รับการบ้านจากคุณครูให้เดินทาง
มายังโลกมนุษย์และท่องระบบสุริยะ

เพื่อศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ แล้วทำรายงาน
ส่งตอนเปิดเทอม เป็นกำลังใจให้ผม

ด้วยนะครับ 

ศาสตราจารย์ผู้รอบรู้ 
คอยไขปริศนาข้อข้องใจให้แก่

จะม็อกและเด็ก ๆ
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สารบัญ
ระบบสุริยะคืออะไร
ดวงอาทิตย์มีอายุเท่าไหร่
โลกมีดาวบริวารกี่ดวงกันนะ
โลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
ดวงจันทร์ใหญ่แค่ไหน
ดาวเคราะห์ดวงใดในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิต
ดาวเคราะห์ดวงใดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ
ดาวเคราะห์ดวงใดอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
ดาวเคราะห์ดวงใดมีฉายาว่าเตาไฟแช่แข็ง
วงแหวนของดาวเสาร์เกิดจากอะไร
ดวงจันทร์ดวงใดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ
ดาวเคราะห์ดวงใดหนาวเย็นที่สุดในระบบสุริยะ
ดาวเคราะห์ดวงใดอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 7 

ระบบสุริยะเคยมีดาวเคราะห์ 9 ดวงจริงเหรอ
ดาวฝาแฝดของโลกคือดาวดวงใด
ดาวตกคืออะไร
รายงานเรื่องโลกและระบบสุริยะ
ระบบสุริยะ
ประเภทของวัตถุในระบบสุริยะ
แบบฝึกหัด
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หน้า

จะม็อก

กล้วยไข่
ดร.แหลม



ดาว
สวยจังดาวเทียม

จรวด
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จะม็อกจะพากล้วยไข่

ไปเที่ยวในอวกาศละ 

นั่นมัน 

จะม็อก
ดูสิ

ระบบสุริยะคือ การรวมตัวของวัตถุในอวกาศโดยมี 
ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์และเป็นศูนย์กลางของระบบ 
ประกอบด้วยดาวเคราะห์ 8 ดวง ได้แก่ ดาวพุธ 
ดาวศกุร ์ โลก ดาวองัคาร ดาวพฤหสับดี ดาวเสาร ์
ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน นอกจากนี้ยังมีดาว 
เคราะห์น้อยอีกกว่า 2,000 ดวง ดวงจันทร์บริวาร 
และวัตถุขนาดเล็กอีกนับล้าน ซ่ึงรวมถึงดาวหาง 
สะเก็ดดาว และฝุ่นระหว่างดาวเคราะห์

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ระบบสุริยะคืออะไร

ดวงอาทิตย์

เนี้ยบ



ดวงอาทิตย์คือ ดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบ 
สุริยะของเรา ทั้งดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์แคระ 
ดาวเคราะหน์อ้ย และดาวหาง ลว้นแลว้แตโ่คจรรอบ 
ดวงอาทติยท์ัง้สิน้ ดวงอาทติยด์วงนีอ้ายไุมใ่ชน่อ้ย ๆ 
เลยครับ นักวิทยาศาสตร์คาดว่าดวงอาทิตย์มีอายุ 
ประมาณ 5,000 ล้านปีเลยทีเดียว และจะยังคงอยู่ 
ต่อไปอีกราว 5,000 ล้านปีครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ดวงอาทิตย์มีอายุเท่าไหร่
ดวงอาทิตย์

อายุเท่าไหร่กันนะ

ไม่รู้ 
แต่ต้อง

อายุมากแล้ว
แน่เลย

เหรอ ว่าแต่กล้วยไข่
รู้สึกร้อน ๆ มั้ย 

นั่นสิ
เราเข้าใกล้
ดวงอาทิตย์

มากไปแน่เลย

หนีเร็ว!!!!!!!!!!!! 

 

แจ่ม

แจ่ม
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จะม็อก
ดูนั่น!

ก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนนะครับว่า ดาวบริวาร 
คืออะไร ดาวบริวารก็คือ ดาวขนาดเล็กที่โคจรรอบ 
ดาวเคราะห์นั่นเองครับ โดยมากมีขนาดเส้นผ่าน 
ศูนย์กลางไม่เกิน 1 ใน 10 ของดาวเคราะห์ที่ดาว 
บริวารดวงนั้นโคจรอยู่ โลกของเรามีดาวบริวาร 
หนึ่งดวง คือ ดวงจันทร ์ ครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

โลกมีดาวบริวารกี่ดวงกันนะ

นิ่ง

คุณครูบอกว่า
ดวงจันทร์

 เป็นดาวบริวาร
 ของโลกเราละ

อยู่ด้วยกัน
ตลอดเลยเนอะ
เหมือนกล้วยไข่
กับจะม็อกเลย 

โลก

5 นาทีผ่านไป โลกและดวงจันทร์

            อยู่ด้วยกัน 

ดวงจันทร์ 

10 นาทีผ่านไป ก็ยังอยู่ด้วยกัน 

นิ่ง



จะม็อก ๆ

โลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

นั่นซานตาคลอส

จะม็อกรู้มั้ยว่า
โลกเราเกิดมา

ได้ยังไง

อืม เอ่อ
ไม่รู้อะ 

คุณแม่บอกว่า
เกิดจาก
ผู้สร้างละ 

นั่นมันวิศวกร 

ผู้สร้าง ผู้สร้าง 
โฮ ่ๆ ๆ

มีหลายทฤษฎีเลยครับ ที่กล่าวถึงการกำเนิดโลก 
นักวิทยาศาสตร์ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าจริง  ๆ  แล้วโลก 
ของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร แต่มีหนึ่งทฤษฎีที่ได้รับ 
การยอมรบัมากทีส่ดุ นัน่กค็อืทฤษฎทีีว่า่โลกเกดิจาก 
กลุ่มเมฆ กลุ่มก๊าซอุณหภูมิต่ำ และฝุ่นที่เคยวน 
อยู่รอบ  ๆ  ดวงอาทิตย์ รวมตัวกันจนเป็นกลุ่มก้อน 
แล้วเกิดเป็นโลกของเราในที่สุดครับ
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รอบรู้
กับ ดร.แหลม



7

ดวงจันทร์จะใหญ่
ขนาดไหนน้า 

ไปดูกัน 

ดวงจันทร์คือ ดาวบริวารดวงเดียวของโลก มีรัศมี 
ยาวประมาณ 1,738 กิโลเมตร หรือพูดให้เข้าใจ 
ง่ายยิ่งขึ้นก็คือ มีขนาดประมาณ 1 ใน 4 ส่วนของ 
โลกนั่นเองครับ และถ้าเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ 
ดวงจันทร์จะมีขนาดประมาณ  1  ใน  400 ส่วน 
เท่านั้น

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ดวงจันทร์ใหญ่แค่ไหน

ใหญ่มั้ย ใหญ่นะ

ใหญ่จริง ใหญ่มาก



ระบบสุริยะของเรามีดาวเคราะห์ทั้งสิ้น 8 ดวง ใน 
จำนวนนั้นมีเพียงหนึ่งดวงเท่านั้นที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัย 
อยู่ ซึ่งก็คือโลกของเรานั่นเองครับ โลกมีอากาศ 
น้ำ และปัจจัยอื่น  ๆ อีกหลายอย่างซึ่งเหมาะสมและ 
เพียงพอสำหรับสิ่งมีชีวิต ในขณะที่ดาวเคราะห์ 
ดวงอื่นในระบบสุริยะไม่มีครับ

ดาวเคราะห์ดวงใดในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิต

สวัสดี 
มีใครอยู่มั้ย

คุณดาวศุกร์

สวัสดี 
มีใครอยู่มั้ย

สวัสดี 
มีใครอยู่มั้ย

คุณดาวเสาร์

มีจ้า

อยู่นี่จ้า

เฮ ฮา

เฮ ฮา
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คุณโลก 

เงียบ...

ก็เงียบ...

รอบรู้
กับ ดร.แหลม



ดาวเคราะห์ดวงใดในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิต
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ดาวเคราะห์ดวงที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะคือ ดาว 
พฤหัสบดีครับ ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ลำดับ 
ที่  5 ในระบบสุริยะนับจากดวงอาทิตย์ มีความ 
ใหญโ่ตขนาดทีว่า่ หากนำมวลของดาวเคราะหท์กุดวง 
ในระบบสุริยะมารวมกันแล้ว ก็ยังน้อยกว่าดาว 
พฤหัสบดีถึง 2.5 เท่าเลยทีเดียวครับ ทั้งยังหนัก 
กว่าโลกถึง 300 เท่าด้วย

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ดาวเคราะห์ดวงใดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ

วู้ว!! 

ว้าว!!

ใหญ่จัง 

ไปบินวน
รอบดาว

กัน 

ดูเหมือนว่าพวกเรา
จะอยู่ที่เดิมนะ

 

จะม็อกและกล้วยไข่  

1 ชั่วโมงผ่านไป



กล้วยไข่คิดว่าดาว
ดวงนั้นจะร้อนมั้ย

ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดคือ ดาวพุธ 
ครบั อกีทัง้ยงัเปน็ดาวเคราะหด์วงทีเ่ลก็ทีส่ดุในระบบ 
สุริยะด้วย ดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก ทำให้ 
เราไม่สามารถมองเห็นดาวดวงนี้ได้ในเวลากลางคืน 
แต่สามารถมองเห็นได้ในช่วงพลบค่ำทางทิศตะวันตก 
และสามารถเหน็ไดอ้กีครัง้ชว่งเชา้มดืทางทศิตะวนัออก 
ครับผม

ดาวเคราะห์ดวงใดอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด

แจ่ม

อืม คงไม่ร้อน
หรอกเนอะ 

ดวงอาทิตย์ 

ดาวพุธ 

พลั่ก ๆ

พลั่ก ๆ ๆ

ร้อนส
ิ 

ร้อนน
ะ 
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รอบรู้
กับ ดร.แหลม
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เตาไฟแช่แข็งคือฉายาของดาวพุธครับ ด้วยเหตุที่ 
อยูใ่กลด้วงอาทติยม์ากและหมนุรอบตวัเองชา้ ดา้นที ่
หันเข้าหาดวงอาทิตย์จึงรับแสงและความร้อนเป็น 
เวลานานจนร้อนจัด ส่งผลให้อุณหภูมิสูงสุดในเวลา 
กลางวนัสงูถงึ 427 องศาเซลเซยีส สว่นดา้นตรงขา้ม 
ซึ่งเป็นกลางคืนจะเย็นจัด อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ -183 

องศาเซลเซียสทีเดียวครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ดาวเคราะห์ดวงใดมีฉายาว่าเตาไฟแช่แข็ง

กล้วยไข่ 
อธิบายเรื่อง

ดาวพุธให้จะม็อก
ฟังหน่อยสิ

         ฉันก็
        ไม่รู้มาก

  นักหรอก

แต่เท่าที่
เคยได้ยินมา คุณครูบอกว่า 

ดาวพุธเปรียบได้กับ
เตาไฟแช่แข็ง

อืม...
เตาไฟ
แช่แข็ง

นายนึกอะไร
   ของนาย
    เนี่ย
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วงแหวนของดาวเสาร์เป็นวงแหวนที่สวยงามและเห็น 
ชดัทีส่ดุในระบบสรุยิะ วงแหวนของดาวเสารเ์กดิจาก 
เศษของดวงจันทร์บริวารและดาวหางที่ชนกันเอง 
มีตั้งแต่อนุภาคขนาดเล็กจำนวนมากนับไม่ถ้วน 
ไปจนถึงอนุภาคขนาดใหญ่หลายเมตร กระจุกตัว 
รวมกนัอยูแ่ละโคจรไปรอบ  ๆตวัดาวเสารเ์อง อนภุาค 
ในวงแหวนส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็ง มีบางส่วนที่เป็นฝุ่น 
และสสารอื่น

วงแหวนของดาวเสาร์เกิดจากอะไร

จะม็อก
     ดูนั่น

วงแหวน
ของดาวเสาร์

สวยจังเลยเนอะ

เอ...แหวน
เหรอ

ว้าว!

ใช ่ๆ 
สวยมาก ๆ

เลย

แหวนใหญ่ขนาดนี้
แสดงว่าเจ้าของคงนิ้วใหญ่

น่าดูเลยเนอะ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม
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ดวงจันทร์แกนีมีดเป็นดวงจันทร์ดวงหนึ่งของดาว 
พฤหสับด ี และยงัเปน็ดาวบรวิารทีใ่หญท่ีส่ดุในระบบ 
สุริยะอีกด้วย ดวงจันทร์แกนีมีดมีรูปร่างลักษณะ 
คล้ายกับดวงจันทร์ของโลกมาก แต่มีสนามแม่เหล็กสูง 
ในระดับท่ีดวงจันทร์ดวงอ่ืนไม่มี แกนีมีดเป็นดวงจันทร์ 
ที่มีความแปลกในเรื่องการโคจร เพราะนอกจากจะ 
โคจรรอบดาวพฤหัสบดีแล้ว ก็ยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
เหมือนดาวเคราะห์อื่น ๆ อีกด้วยครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ดวงจันทร์ดวงใดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ

จะม็อกรู้จัก
ดวงจันทร์แกนีมีด

มั้ย

ไม่รู้จักอะ 
มันคืออะไรเหรอ

ดวงจันทร์แกนีมีด
เป็นดาวบริวารของดาวพฤหัสบดี

และยังเป็นดวงจันทร์
ดวงที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ

อีกด้วย

นั่นไง 

อยู่นั่นไง
ว้าว!

ใหญ่จัง
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ดาวเคราะห์ที่หนาวเย็นที่สุดในระบบสุริยะก็คือ ดาว 
เนปจูนครับ เนื่องจากดาวเนปจูนอยู่ห่างไกลจาก 
ดวงอาทติยม์าก ความรอ้นจากดวงอาทติยจ์งึมผีลตอ่ 
ดาวเนปจูนน้อยมาก ชั้นบรรยากาศของดาวเนปจูน 
ประกอบด้วยก๊าซไฮโดรเจน 79 เปอร์เซ็นต์ ฮีเลียม 
18 เปอร์ เซ็นต์  ก๊าซมี เทนและก๊าซอื่น  ๆ  อีก  3 

เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิบนพื้นผิวของดาวดวงนี้อยู่ที่ 
ประมาณ -220 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับ

ดาวเคราะห์ดวงใดหนาวเย็นที่สุดในระบบสุริยะ

จะ...จะ...จะ
ม็อก...ม็อก

อะ...อะ
ไร...ไร
เหรอ

หนาว...หนาว 
   เนอะ

ชะ...ชะ
ใช่

ดะ...ดะ
ดาว...ดวง...นี้
หนาวจัง

ปะ...ปะ...ไป
กัน...เถอะ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม
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ดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 7 

ก็คือ ดาวยูเรนัสครับ อยู่ถัดจากดาวลำดับที่  6 
คือดาวเสาร์ และอยู่ก่อนหน้าดาวลำดับที่ 8 คือ 
ดาวเนปจูนครับ ดาวยูเรนัสอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 
ประมาณ 3,000,000,000 กิโลเมตร ใช้เวลาโคจร 
รอบดวงอาทิตย์ 1 รอบเป็นระยะเวลานานถึง 84 ปี 
เลยทีเดียว

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ดาวเคราะห์ดวงใดอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 7

ว้าว!
ดาวยูเรนัส

คงมาเที่ยว
บ่อย ๆ ไม่ได้

แน่เลย

คุณดาวยูเรนัส

เป็นดาว
ลำดับที ่ 7

ลำดับที ่ 7
แสดงว่าต้อง
ไกลมากแน ่ๆ

เลย

ใครเขาจะมา
         บ่อย ๆ
          กันล่ะ

ของ
ระบบสุริยะ
 ของเราละ
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เปน็ความจรงิครบันอ้ง ๆ ครัง้หนึง่ระบบสรุยิะของเรา 
เคยมีดาวเคราะห์ 9 ดวงด้วยกัน จนกระทั่งวันที่ 
24 สิงหาคม ค.ศ.  2006 สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล 
(IAU) ได้ประกาศให้ดาวพลูโต ดาวเคราะห์ที่อยู่ 
นอกสุดของระบบสุริยะในขณะนั้น ลดสถานะจาก 
ดาวเคราะห์กลายเป็นดาวเคราะห์แคระ ส่งผลให้ 
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเหลืออยู่ เพียง  8 ดวง 
เท่านั้น

ระบบสุริยะเคยมีดาวเคราะห์ 9 ดวงจริงเหรอ

หาอะไรเหรอ
จะม็อก

เอ อยู่ไหนกันนะ

ก็
ดาวพลูโตไง

นั่นไง 
อยู่นั่นไง

แต่เอ 
ทำไมดู

แปลกไปจาก
ดาวเคราะห์
ดวงที่ผ่าน ๆ 

มาล่ะ

นั่นสิ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม
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ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลก 
จนได้ชื่อว่าเป็นดาวฝาแฝดของโลก แต่ในความ 
เป็นจริงแล้วดาวศุกร์กับโลกมีความแตกต่างกัน 
โดยสิ้นเชิง บนดาวศุกร์ไม่มีน้ำและไอน้ำอยู่เลย 
ชั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
รวมทั้งไอของกรดซัลฟิวริก อุณหภูมิที่พื้นผิวสูง 
ถงึ 482 องศาเซลเซยีส ทำใหด้าวดวงนีไ้ม่มีสิ่งมีชีวิต 
ใด  ๆ  สามารถอาศัยอยู่ได้เลยครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ดาวฝาแฝดของโลกคือดาวดวงใด  

ระหว่างเดินทางกลับสู่โลก

ของจะม็อกและกล้วยไข่ 

จะม็อก 
   ดูสิ!! 

ขนาด
ใกล้เคียง
กันเลย 

ขนาดเท่ากัน
เหมือนฝาแฝด

เลย 

กลับบ้าน
กันดีกว่า 

ดาวศุกร์

โลก



1918

ดาวตกคือ แสงที่เราเห็นพุ่งลงมาเป็นทางยาวบน 
ท้องฟ้าในยามค่ำคืน อาจเรียกว่า อุกกาบาตหรือ 
ผีพุ่งไต้ก็ได้ครับ ดาวตกเป็นเศษวัตถุเล็ก  ๆ  ที่หลุด 
ออกมาจากดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยในอวกาศ  
ลอยไปลอยมาก่อนที่จะถูกแรงโน้มถ่วงของโลก 
ดงึดดูเขา้สูช่ัน้บรรยากาศ เกดิการเสยีดส ี ทำใหเ้กดิ 
ความร้อนและมีแสงสว่างเกิดขึ้น กลายเป็นดาวตก 
ในที่สุด

ดาวตกคืออะไร

นั่น!!
ดาวตกนี่นา

กล้วยไข่รู้มั้ย 
ถ้าขอพรตอนดาวตก 
พรนั้นจะเป็นจริงละ

งั้นกล้วยไข่
จะขอให้จะม็อก

อยู่ด้วยกันตลอดไป
นะ

กล้วยไข่

เมื่อกี้
จะม็อกยิ้ม

ใช่มั้ย

ป่าว
        ซะหน่อย

ยิ้มช่ายม้า-า-า

ฮิฮิ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม



1918



ระบบสุริยะ

2120

ดาวพุธ 

ดาวศุกร์ 

โลก 

ดวงจันทร์

ดวงอาทิตย์ 

ดาวพฤหัสบดี

ดาวยูเรนัส 

ดาวเนปจูน 

ดาวเสาร์ 

ดาวอังคาร 
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ดาวฤกษ์
 ดาวเคราะห์

 ดวงจันทร์บริวาร

 สะเก็ดดาว ดาวหาง

ประเภทของวัตถุ

ในระบบสุริยะ



แบบฝึกหัด

22

น้อง ๆ ช่วยจะม็อกเติมคำตอบที่ถูกต้อง

ลงในช่องว่างหน่อยนะครับ

............. 1. ดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะคือดาวดวงใด

............. 2. ดาวเคราะห์ดวงใดได้รับฉายาว่าฝาแฝดของโลก

............. 3. ดาวเคราะห์ดวงใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ 

............. 4. ดาวเคราะห์ดวงใดหนาวเย็นที่สุดในระบบสุริยะ

............. 5. ดาวเคราะห์ดวงใดอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด

............. 6. ดาวเคราะห์ดวงใดมีวงแหวนที่สวยงามที่สุดในระบบสุริยะ

............. 7. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงกันนะ

............. 8. ดาวเคราะห์ดวงใดมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

............. 9. ดาวดวงใดเป็นดาวบริวารของโลก

............. 10. ดาวเคราะห์ลำดับที ่ 7 ในระบบสุริยะคือดาวดวงใด

ดาว
ศุกร์  

ดาว
พุธ     

ดวง
อาทิตย์     

เฉลย
1. ดวงอาทิตย ์2. ดาวศุกร ์3. ดาวพฤหัสบด ี4. ดาวเนปจูน 5. ดาวพุธ
6. ดาวเสาร ์7. 8 ดวง 8. โลก 9. ดวงจันทร ์10. ดาวยูเรนัส

8
ดวง

ดาว
ยูเรนัส   

โลก

ดาว
พฤหัสบดี     

ดาว
เสาร์     

ดวงจนัทร ์   
ดาว
เนปจูน   



เฉลย 1. X 2.  3. X 4.  5.  

2322

น้อง ๆ ช่วยจะม็อก
เขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูก 
และเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ผิดให้หน่อยนะ

............ 1. โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีดาวบริวาร

............ 2. ดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดใน
 ระบบสุริยะ
............ 3. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะม ี 9 ดวง
............ 4. ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ
............ 5. ฉายาของดาวพุธคือ เตาไฟแช่แข็ง



ประวัติผู้เขียนและผู้วาดภาพประกอบ

ณัฐยาภรณ์ โชติการณ ์ (อุ๊) 
เด็กชนบทผู้ชอบอยู่กับทุ่งนา ป่าเขา แม่น้ำ และธรรมชาติ มีความใฝ่ฝันอันสูงสุดของชีวิตคือ 
อยากเปน็ครู จงึเดนิตามความฝนัของตวัเองอยา่งตัง้อกตัง้ใจดว้ยการเรยีนคณะวทิยาศาสตร์ สาขา 
วทิยาศาสตร์ท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แล้วความฝันก็กลายเป็นจริง ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็ก ๆ 
 ให้รูจ้กัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งมคีวามสขุ ทีโ่รงเรยีนชมุชนนำ้ออ้ม อำเภอกระนวน จงัหวดั 
ขอนแก่น

ภัทรสุดา รัตนจัง (กิ๊ฟ)
กิ๊ฟจัง หรือ GJ giftjung เด็กเมืองกรุงตัวเล็ก ๆ ผู้มีความเชื่อว่า ความฝัน = งานอดิเรก

ถา้จะทำตามความฝนั กต็อ้งทำดว้ยความสนกุ ไมจ่ำเปน็ตอ้งเรยีนในสายวชิาทีต่รงกบัความฝนัของเรา 
เพราะความฝนัสามารถทำไดแ้มไ้มม่วีฒุกิารศกึษา ขอเพยีงมใีจและความมุง่มัน่ แมป้จัจบุนักิฟ๊จงั

ทำงานเปน็วศิวกร แตก่ย็งัสามารถทำความฝนัตา่ง  ๆใหเ้ปน็จรงิได ้ ทัง้รอ้งเพลง เปน็พธิกีร และวาดรปู
แน่นอนว่าเป็นงานอดิเรกค่ะ! :-) 


