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การปรับตัวและวิวัฒนาการ

การปรับตัว

การปรับตัว เรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวให้อยู่รอดในสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงได้

การแปรผัน
ความแปรผันทำาให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดอยู่รอดในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน และทำาให้มันมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว

ชีวิตในช่องแช่แข็ง ทำาไมสิ่งมีชีวิตจึงอาศัยอยู่ในที่ที่หนาวเย็นที่สุดในโลกได้?

ชีวิตในทะเลทราย ทำาไมสิ่งมีชีวิตจึงอาศัยอยู่ในที่ที่ร้อนและแห้งแล้งที่สุดในโลกได้?

ผู้ล่าและเหยื่อ ผู้ล่าและผู้ถูกล่า: การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

การปรับตัวอันน่าพิศวง การปรับตัวที่ประหลาดและมหัศจรรย์เพื่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต

การคัดเลือกทางเพศ
การเลือกคู่มีการแข่งขันสูง สิ่งมีชีวิตแต่ละตัวจะทำาอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถดึงดูด 
เพศตรงข้ามได้?

ข้อมูลน่ารู้: การจัดหมวดหมู่ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดถูกจัดหมวดหมู่อย่างไร

ข้อมูลน่ารู้: สัตว์อันตราย สัตว์ชนิดใดอันตรายที่สุดในโลก?

ข้อมูลน่ารู้: ยอดนักล่า คุณบอกได้หรือไม่ว่าผู้ล่าที่จะกล่าวถึงนี้คือสัตว์อะไร?

ข้อมูลน่ารู้: ยอดนักหลบหลีก ค้นพบวิธีที่สัตว์ใช้ป้องกันตัวเองจากผู้ล่าที่จะทำาให้คุณประหลาดใจ

ทฤษฎีวิวัฒนาการ

การคัดเลือกทางธรรมชาติ บทนำาสู่ทฤษฎีวิวัฒนาการ

กลไกของวิวัฒนาการ การกลายพันธุ์ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ และการแปรผันทางพันธุกรรม

ชิมแปนซี: ญาติผู้ใกล้ชิดของมนุษย์? มนุษย์และลิงชิมแพนซีเหมือนกันแค่ไหน?

วิวัฒนาการ: หลักฐาน ฟอสซิลเป็นหลักฐานทางวิวัฒนาการ

กำาเนิดสิ่งมีชีวิต สปีชีส์ใหม่เกิดขึ้นได้อย่างไร?

ความยุ่งยากใจของดาร์วิน เรื่องราวของชาร์ลส์ ดาร์วินและหนังสือชื่อ “กำาเนิดสปีชีส์”

บรรพบุรุษแรกของมนุษย์ สปีชีส์ใดของมนุษย์วานรที่เดินด้วย 2 ขาเป็นครั้งแรก และเพราะเหตุใด?

โฮโม แฮบิลิส และ บอยซีไอ แอฟริกาเมื่อ 2 ล้านปีก่อน: ทางแยกสำาหรับวิวัฒนาการของมนุษย์

โฮโม เออร์กัสเตอร์ อะไรคือการค้นพบที่สำาคัญในวิวัฒนาการของมนุษย์?

โฮโม เซเปียนส์
การพัฒนาที่สำาคัญในวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ทำาให้โฮโม เซเปียนส์มีชัยชนะต่อมนุษย ์
นีแอนเดอร์ทัลได้

วิวัฒนาการของมนุษย์: หลักฐาน
ทำาไมการศึกษาฟอสซิลของบรรพบุรุษมนุษย์จึงเป็นเครื่องมือสำาคัญในการค้นหาการเปลี่ยนแปลง
ของสมองมนุษย์

มนุษย์ยุคแรกและการเกษตร เพราะเหตุใดการเรียนรู้ทางการเกษตรจึงเปลี่ยนวิวัฒนาการของมนุษย์ไปตลอดกาล
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การปรับตัวและวิวัฒนาการ

การสูญพันธุ์

การสูญพันธุ์ สปีชีส์สูญพันธุ์ได้อย่างไร?

หลักฐานทางฟอสซิล หลักฐานทางวิวัฒนาการปรากฏอยู่ในชั้นหินได้อย่างไร?

การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่: ไดโนเสาร์ อะไรทำาให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์?

ประวัติของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่บนโลกมาแล้ว 5 ครั้ง มนุษย์จะทำาให้เกิดครั้งที่ 6 หรือไม่?

สิ่งมีชีวิตใกล้การสูญพันธุ์ มาดูว่าเพราะเหตุใดจำานวนสปีชีส์ของสัตว์จำานวนที่ใกล้สูญพันธุ์จึงมีมากจนน่าตกใจ

บิ๊กอัล เรื่องราวของการค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุด

แทสมาเนียน เดวิล เพราะเหตุใดแทสมาเนียน เดวิลจึงต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด และพวกมันกำาลังเผชิญกับการสูญพันธุ์

ข้อมูลน่ารู้: สิ่งมีชีวิตใกล้การสูญพันธุ์ มาตอบคำาถามว่าทำาไมจำานวนเสือที่ถูกกักขังจึงมีมากกว่าจำานวนที่พบในธรรมชาติ

ทฤษฎีวิวัฒนาการ	(ต่อ)

ข้อมูลน่ารู้: สัตว์โบราณ มารู้จักสปีชีส์ที่หยุดวิวัฒนาการ

ข้อมูลน่ารู้: การคัดเลือกพันธุ์ ค้นพบว่าผักชนิดใดเกิดจากการคัดเลือกพันธุ์โดยมนุษย์
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การดำารงชีวิตของมนุษย์

สมอง

บทนำาเรื่องสมอง สมองควบคุมร่างกาย ความคิด และความฝันของเรา แต่คุณรู้หรือไม่ว่าสมองทำางานอย่างไร? 

เซลล์ประสาท มาศึกษากันว่าเซลล์ 100,000 ล้านเซลล์สื่อสารกันอย่างไรเพื่อทำาให้เกิดความคิดของเรา

เครือข่ายของเซลล์ประสาท เซลล์ประสาททำางานอย่างไรและช่วยในการเรียนรู้ได้อย่างไร

ระบบประสาท ส่วนต่างๆ ของระบบประสาทส่วนกลางปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร

พัฒนาการของสมอง: สมองของทารก สมองของเด็กถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยโลกรอบตัวเขา

พัฒนาการของสมอง: ตัวฉัน การพัฒนาตัวตน: เราเริ่มรู้จักตัวเองเมื่อไร?

พัฒนาการของสมอง: ทฤษฎีของจิตใจ ความสามารถพิเศษของมนุษย์ในการเข้าใจความคิดและความรู้สึกของผู้อื่น

พัฒนาการของสมอง: การควบคุมอารมณ์ เพราะเหตุใดเด็กเล็กจึงเจ้าอารมณ์? คำาตอบทุกอย่างอยู่ในสมอง

พัฒนาการของสมอง: สมองของวัยรุ่น มาดูสมองของวัยรุ่นที่กำาลังพัฒนาสู่การเป็นผู้ใหญ่

ศัลยแพทย์สมองคนแรก ผลงานและการอุทิศตนของ ดร.ฮาร์เวย์ คัชช่ิง ศัลยแพทย์สมองคนแรก

กรณีศึกษาของฟิเนเอส เกจ อุบัติเหตุประหลาดทำาให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาการทำางานของสมอง

โลโบโตมิส ประวัติของการผ่าตัดสมองแบบโลโบโตมีโดยใช้ที่เจาะน้ำาแข็ง

ความทรงจำา สมองเก็บความทรงจำาไว้อย่างไร

สัญชาตญาณ สัญชาตญาณช่วยให้เรารอดพ้นจากอันตรายได้อย่างไร

เราเรียนรู้ได้อย่างไร ค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ทักษะใหม่

เราสามารถควบคุมความเจ็บปวด 
ได้หรือไม่?

การคาดหวังความเจ็บปวดจะทำาให้การรับรู้ของเราเปลี่ยนไปหรือไม่?

ข้อมูลน่ารู้: วงจรรีเฟล็กซ์ วงจรรีเฟล็กซ์ทำางานอย่างไรและตัวอย่างที่พบทั่วไป

ข้อมูลน่ารู้: ไขสันหลัง โครงสร้างและหน้าที่ของไขสันหลัง
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การดำารงชีวิตของมนุษย์

การตั้งครรภ์

การปฏิสนธิ ค้นพบเหตุผลที่ไข่และอสุจิต้องแข่งกับเวลาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่

การตั้งครรภ์: ไตรมาสแรก เกิดอะไรขึ้นในช่วงสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์?

การตั้งครรภ์: ไตรมาสที่สอง เกิดอะไรขึ้นระหว่างเดือนที่ 3 จนถึงเดือนที่ 6 ของการตั้งครรภ์?

การตั้งครรภ์: ไตรมาสที่สาม เกิดอะไรขึ้นในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์?

การเกิด หลังจาก 9 เดือนของการตั้งครรภ์ ร่างกายมีการเตรียมพร้อมและรับมือการคลอดอย่างไร?

อสุจิ บททดสอบที่อสุจิต้องเผชิญก่อนพบกับไข่

ไข่ ไข่ของมนุษย์คืออะไรและมันถูกปล่อยออกมาอย่างไร?

รก รกคืออะไรและทำาหน้าที่อะไร?

มหัศจรรย์ทางการแพทย์: เด็กหลอดแก้ว วิธีการทำาเด็กหลอดแก้ว

มหัศจรรย์ทางการแพทย์: อัลตราซาวด์ การค้นพบและการทำางานของอัลตราซาวนด์

สงครามในถุงน้ำาคร่ำา การแย่งชิงอาหารระหว่างแม่และลูกในครรภ์

ทำาไมทารกแรกเกิด 
จึงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ลูกช้างสามารถเดินได้ทันทีหลังคลอด แต่ทำาไมมนุษย์ไม่สามารถทำาได้?

การคุมกำาเนิด:  
ประวัติของยาเม็ดคุมกำาเนิด

มีพัฒนาการของยาเม็ดคุมกำาเนิดอย่างไรบ้างนับตั้งแต่ถูกคิดค้นจนถึงปัจจุบัน

การคุมกำาเนิดโดยวิธีทางเคมี การคุมกำาเนิดโดยวิธีทางเคมีเช่น ยาเม็ดคุมกำาเนิด หรือห่วงคุมกำาเนิดทำางานอย่างไร

การคุมกำาเนิด: วิธีใช้สิ่งกีดขวาง วิธีคุมกำาเนิดโดยใช้สิ่งกีดขวาง เช่น ถุงยางอนามัยและห่วงอนามัยแบบขด ทำางานอย่างไร

ข้อมูลน่ารู้: ระยะของการตั้งครรภ์ เกิดอะไรขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการตั้งครรภ์

ฮอร์โมน

บทนำาเรื่องฮอร์โมน ฮอร์โมนมีผลต่อร่างกายและจิตใจอย่างไร

ชนะและแพ้ ร่างกายสามารถกำาหนดให้เราชนะหรือแพ้ได้อย่างไร

สู้ หรือ หนี เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเมื่อมีสัญญาณของอันตราย?

เมลาโทนินและการนอนหลับ การเสียสมดุลของเมลาโทนินทำาให้วัยรุ่นหงุดหงิดบ่อยใช่หรือไม่?

คอร์ติซอลและความเครียดเรื้อรัง ฮอร์โมนที่ช่วยให้เราจัดการกับความเครียดอาจก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเรา



9© Twig World Ltd

การดำารงชีวิตของมนุษย์

การรับความรู้สึก

เรามองเห็นได้อย่างไร ตอนที่ 1: ตา โครงสร้างดวงตาของมนุษย์

เรามองเห็นได้อย่างไร ตอนที่ 2: สมอง สมองทำางานอย่างไรเพื่อสร้างภาพที่ชัดเจน

ประสาทสัมผัส บทนำาของประสาทสัมผัสทั้ง 5 ชนิดและการใช้งานในมนุษย์

เราดมกลิ่นได้อย่างไร โครงสร้างของจมูกและและรับกลิ่นของมนุษย์

เรารู้รสชาติได้อย่างไร โครงสร้างลิ้นและการบอกรสชาติ

เรารับสัมผัสได้อย่างไร ผิวหนังช่วยให้เรารับรู้แรงกด ความเจ็บปวด ความร้อนและความเย็น

เราได้ยินเสียงได้อย่างไร โครงสร้างหูและการได้ยิน

เราทรงตัวได้อย่างไร: ตอนที่ 1 หูช่วยในการทรงตัวได้อย่างไร

เราทรงตัวได้อย่างไร: ตอนที่ 2 สมอง ตา ผิวหนัง และกล้ามเนื้อช่วยในการทรงตัวได้อย่างไร

การมองไปในอนาคต บางครั้งเราสามารถเห็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ สิ่งนี้เกิดจากสัญชาตญาณใช่หรือไม่?

การรับรู้ของสัตว์ สัตว์มีการรับรู้เช่นเดียวกับมนุษย์แต่ใช้ประโยชน์แตกต่างกัน เพราะอะไร?

ซินเนสทีเซีย เพราะเหตุใดบางคนจึง ‘เห็น’ กลิ่นหรือ ‘ได้ยิน’ สี?

ทดสอบการมองเห็นของคุณ คุณผ่านแบบทดสอบการมองเห็นหรือไม่?

เพราะเหตุใดเราจึงเมารถ? สมองและประสาทสัมผัสรับรู้การเคลื่อนที่ได้อย่างไร

ขนลุก คืออะไร? บทนำาเกี่ยวกับระบบการควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกาย

วัยเริ่มเจริญพันธุ์	

บทนำาเรื่องภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ ฮอร์โมนมีผลต่อร่างกายและจิตใจของวัยรุ่นอย่างไร

วัยเริ่มเจริญพันธุ์ในเพศหญิง ฮอร์โมนชนิดใดที่เปลี่ยนแปลงร่างกายของผู้หญิงขณะพัฒนาเข้าสู่วัยรุ่น?

วัยเริ่มเจริญพันธุ์ในเพศชาย ฮอร์โมนชนิดใดที่เปลี่ยนแปลงร่างกายของผู้ชายขณะพัฒนาเข้าสู่วัยรุ่น

การเจริญอย่างรวดเร็วของวัยรุ่น กระดูกมีการเจริญและเปลี่ยนแปลงขณะพัฒนาเข้าสู่วัยรุ่นและมีผลอย่างไรต่อวัยรุ่น

ข้อมูลน่ารู้: ทำาไมวัยรุ่นจึงเป็นสิว? ค้นพบชีววิทยาของการเกิดสิวและการอักเสบของสิว
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เซลล์และดีเอ็นเอ

ดีเอ็นเอ

ดีเอ็นเอ คืออะไร? มาค้นพบว่าดีเอ็นเอทำาให้แต่ละคนแตกต่างกันได้อย่างไร

ดีเอ็นเอ สร้างโปรตีนได้อย่างไร? หน้าที่ของดีเอ็นเอ: นำารหัสพันธุกรรมเพื่อสร้างโปรตีน

ดีเอ็นเอ และ อาชญากรรม การตรวจดีเอ็นเอช่วยคลี่คลายอาชญากรรมได้อย่างไร

การค้นพบดีเอ็นเอ การแข่งขันอันน่าทึ่งเพื่อค้นคว้าโครงสร้างของดีเอ็นเอ

นิติเวช: โปรไฟล์ดีเอ็นเอ การปฏิวัติเทคนิคอันสำาคัญที่ช่วยให้สามารถพิสูจน์ตัวผู้บริสุทธิ์หรือจับตัวคนร้ายได้

ข้อมูลน่ารู้: ดีเอ็นเอ ดีเอ็นเอคืออะไร? มาค้นพบพิมพ์เขียวของชีวิต

พันธุศาสตร์

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม: 
ตอนที่ 1

ยีนที่เราได้รับมรดกมาทำาให้เราเป็นอย่างที่เราเป็น แต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม:  
ตอนที่ 2

ความแตกต่างระหว่างยีนเด่นและยีนด้อย

สุนัขและหมาป่า:  
ธรรมชาติหรือการเลี้ยงดู?

ลูกหมาป่าสามารถถูกเลี้ยงให้เป็นสุนัขบ้านได้หรือไม่?

การคัดเลือกพันธุ์และพฤติกรรม สุนัขจิ้งจอกสีเงินรัสเซียจะสามารถถูกเลี้ยงดูในบ้านได้หรือไม่?

เมนเดลและการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม

เรียนรู้ว่าบาทหลวงชาวออสเตรียได้วางรากฐานสำาหรับพันธุศาสตร์ยุคใหม่ไว้อย่างไร

ฮันติงตัน: โรค ค้นพบสาเหตุและอาการของการเสื่อมถอยของระบบประสาทของโรคฮันติงตัน 

ฮันติงตัน: ปัญหาสำาหรับครอบครัว คุณต้องการรู้หรือไม่ว่าคุณมีความเสี่ยงในการเป็นโรคฮันติงตัน?

ซิสติก ไฟโบรซิส การกลายพันธุ์ของยีนเพียงหนึ่งยีนเป็นสาเหตุของโรคทางภูมิคุ้มกันซิสติก ไฟโบรซิส

ข้อมูลน่ารู้: สัตว์ลูกผสม คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับซอร์สไหม? มันถูกผสมพันธุ์โดยมนุษย์ไม่ใช่ตามธรรมชาติ

ข้อมูลน่ารู้: แมลงวันผลไม้ เพราะเหตุใดแมลงวันผลไม้ธรรมดาจึงถูกใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์
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ภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกัน: ตอนที่ 1 ระบบภูมิคุ้มกันของคุณคืออะไรและมันทำางานอย่างไร?

ภูมิคุ้มกัน: ตอนที่ 2 แอนติบอดีคืออะไร?

เอดส์: การหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกัน เพราะเหตุใด HIV จึงเป็นไวรัสอันตรายร้ายแรง?

ไข้ทรพิษ: วัคซีนชนิดแรก การกำาจัดโรคอันตรายร้ายแรงชนิดหนึ่งของโลก

ไวรัสก่อโรคระบาด ไวรัสบุกรุกร่างกายเราและแพร่กระจายได้อย่างไร?

ไวรัสก่อโรคระบาด: โรคซาร์ส โรคระบาดนี้ ทำาให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่วโลก: โรคซาร์สคืออะไร? 

ผึ้งต่อย เกิดอะไรขึ้นในร่างกายมนุษย์หลังถูกผึ้งต่อย?

เนื้องอก: ไวรัสสำาหรับทำาลายหรือรักษา เราสามารถใช้ไวรัสในการรักษามะเร็งได้หรือไม่

ข้อมูลน่ารู้: แบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตเพียงเซลล์เดียวสามารถฆ่าหรือรักษาเราได้อย่างไร?

ข้อมูลน่ารู้: ไวรัส ไวรัสมีชีวิตหรือไม่?

เซลล์

เซลล์คืออะไร? บทนำาของหน่วยพื้นฐานของชีวิต: เซลล์ 

การแบ่งเซลล์: ไมโทซิส การเกิดเซลล์ใหม่

การแบ่งเซลล์: ไมโอซิส การสร้างเซลล์สืบพันธุ์

มะเร็ง คืออะไร? ค้นพบว่าทำาไมมะเร็งจึงคร่าชีวิตมนุษย์ทั่วโลกมากกว่าโรคชนิดอื่น

เยื่อหุ้มเซลล์ เซลล์ป้องกันตัวเองและรับสารอาหารจากสิ่งแวดล้อมภายนอกได้อย่างไร

ประวัติการคิดค้นกล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ถูกคิดค้นได้อย่างไร?

เซลล์แรกเริ่ม สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นบนโลกเมื่อหลายพันล้านปีก่อนได้อย่างไร?

ชนิดของเซลล์ เซลล์มีกี่ชนิดและทำาหน้าที่อะไรบ้าง?

ข้อมูลน่ารู้: เอนไซม์ ข้อมูลสนุกๆ เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีของเอนไซม์
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It’s good watching Twig at 
home... you can watch again 
and again... and tell your 
Mum and Dad and they’re 
like ‘How did you know that?’

“

”
- Pupil

การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์

การดัดแปลงพันธุกรรม นักวิทยาศาสตร์ควรเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางพันธุกรรมของเซลล์หรือไม่?

การโคลน กระบวนการสร้างสำาเนาทางพันธุกรรมที่เหมือนกันทุกประการ

เซลล์ต้นกำาเนิด เซลล์ต้นกำาเนิดคืออะไรและอะไรทำาให้มันแตกต่างจากเซลล์ชนิดอื่น?

เซลล์ต้นกำาเนิดเพื่อการรักษา วิทยาศาสตร์และความขัดแย้งเกี่ยวกับการรักษาโดยใช้เซลล์ต้นกำาเนิด

มนุษย์โคลนคนแรก เมื่อไรที่เราจะได้เห็นมนุษย์โคลนคนแรก และเราควรทำามันหรือไม่?

ธนาคารอสุจิของเหล่าอัจฉริยะ: ตอนที่ 1 เรื่องราวของมหาเศรษฐีชาวอเมริกันและธนาคารอสุจิของเหล่าอัจฉริยะ

ธนาคารอสุจิของเหล่าอัจฉริยะ: ตอนที่ 2 มรดกจากธนาคารอสุจิอัจฉริยะของโรเบิร์ต แกรม 

พี่น้องผู้ช่วยชีวิต เราควรจะสร้างอีกชีวิตหนึ่ง เพื่อรักษาคนที่มีชีวิตในปัจจุบันหรือไม่?

แกะดอลลี่ การถือกำาเนิดของสัตว์จากการโคลนตัวแรกที่เต็มไปด้วยข้อถกเถียง

ข้อมูลน่ารู้: แฝด ทำาไมคู่แฝดจึงไม่เหมือนกันเสมอไป
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ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ

การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ

ป่าไทก้า อะไรอาศัยอยู่ในระบบนิเวศบนบกที่ใหญ่ที่สุดในโลก?

ป่าสนเรดวูด ค้นพบต้นไม้ที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ป่าผลัดใบ ลักษณะเด่นของป่าไม้ผลัดใบเกิดจากฤดูกาลที่แตกต่างกันมาก

ป่าฝนเขตร้อน มารู้จักหนึ่งในระบบนิเวศที่หลากหลายมากที่สุดในโลก จากพื้นดินจนถึงเรือนพุ่มของป่า

ระบบนิเวศคืออะไร? การพึ่งพากันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

ความหลากหลายทางชีวภาพ คืออะไร? ทำาไมความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับชีวิตบนโลก

สาหร่าย อะไรทำาให้สาหร่ายเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่มีความสำาคัญมากที่สุดในโลก

ไลเคน: สิ่งมีชีวิตสำาหรับบ่งชี้ ไลเคนสะท้อนสุขภาพของระบบนิเวศได้อย่างไร

การย้ายถิ่น: การสืบพันธุ์ จากมหาสมุทรแปซิฟิกสู่อะแลสกา

การย้ายถิ่น: การล่าเหยื่อ การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ของปลาซาร์ดีน: จากแอนตาร์กติกสู่แอฟริกา

การย้ายถิ่น: ฤดูกาล การอพยพครั้งยิ่งใหญ่ของวัววิลเดอบีสต์: ข้ามทุ่งหญ้าเซเรงเกติเพื่อติดตามฝน 

ปัจจัยที่มีชีวิตในระบบนิเวศ เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณนำาสปีชีส์ใหม่เข้ามาในระบบนิเวศ

ปัจจัยที่ไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนปัจจัยจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตของระบบนิเวศ

การอนุรักษ์ ทำาไมการอนุรักษ์จึงสำาคัญ?

พืชรุกรานต่างถิ่น ค้นพบความสามารถในการทำาลายล้างของพืชต่างถิ่น

สัตว์รุกรานต่างถิ่น: คางคกยักษ์อเมริกาใต้ สำารวจผลกระทบของคางคกยักษ์อเมริกาใต้ต่อสิ่งมีชีวิตในออสเตรเลีย

สิ่งมีชีวิตใกล้การสูญพันธุ์ มาดูว่าเพราะเหตุใดจำานวนสปีชีส์ของสัตว์จำานวนที่ใกล้สูญพันธุ์จึงมีมากจนน่าตกใจ

ข้อมูลน่ารู้: การย้ายถิ่นของนก นกบินไกลที่สุดแค่ไหน?

ข้อมูลน่ารู้: การย้ายถิ่นอันน่าอัศจรรย์ เพราะเหตุใดสัตว์และแมลงจึงต้องอพยพ?

ระบบนิเวศคืออะไร? การพึ่งพากันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

ความหลากหลายทางชีวภาพ คืออะไร? ทำาไมความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับชีวิตบนโลก
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ระบบนิเวศ

ห่วงโซ่อาหาร

ห่วงโซ่อาหาร คืออะไร? ท่องไปในห่วงโซ่อาหารจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค

วัฏจักรของไนโตรเจน ไนโตรเจนหมุนเวียนเป็นวัฏจักรระหว่างอากาศ ดิน และสิ่งมีชีวิตได้อย่างไร

เห็ดรา เห็ดราถูกจัดเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่พืชและสัตว์

ห่วงโซ่อาหารในมหาสมุทร สำารวจวัฏจักรชีวิตของท้องทะเลจากสิ่งที่เล็กที่สุดสู่สิ่งที่ใหญ่ที่สุด

การสะสมสารพิษในห่วงโซ่อาหาร มาสืบสาวผลของอุตสาหกรรมต่อห่วงโซ่อาหารของเหยี่ยวเพเรกริน

ภาวะพึ่งพิงซึ่งกันและกัน: ภาวะพึ่งพากัน ค้นหาว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดพึ่งพิงสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไร

ภาวะพึ่งพิงซึ่งกันและกัน: ภาวะปรสิต ค้นพบว่าเหาและพยาธิตัวตืดใช้ประโยชน์จากร่างกายมนุษย์อย่างไร

ข้อมูลน่ารู้: ปรอทในห่วงโซ่อาหาร ปรอทเข้าไปในห่วงโซ่อาหารได้อย่างไร?

ระบบนิเวศ	(ต่อ)

ทุนดรา ค้นพบว่าสิ่งมีชีวิตใดสามารถเจริญในชีวนิเวศที่เย็นที่สุดบนโลก

สะวันนา ชีวิตในภูมิอากาศที่รุนแรงของทุ่งหญ้าสะวันนา 

มหาสมุทร: บริเวณที่แสงส่องถึง ค้นพบความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตใกล้พื้นผิวน้ำาของมหาสมุทร

มหาสมุทร: แนวปะการัง ค้นพบโครงสร้างสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

มหาสมุทร: ท้องทะเลลึก อะไรคือสิ่งมีชีวิตประหลาดที่อาศัยอยู่ในส่วนที่มืดของมหาสมุทร

มหาสมุทร: ท้องทะเลก้นสมุทร สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่ในแหล่งอาศัยที่ไม่เหมาะสำาหรับการดำารงชีวิตมากที่สุดในโลกได้อย่างไร?

มหาสมุทร: เขตระหว่างน้ำาขึ้นและน้ำาลง พบกับโลกของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตน้ำาขึ้นน้ำาลงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

มหาสมุทร: ทะเลน้ำาแข็ง ชีวิตเหนือและใตน้้ำาแข็งในทะเลขั้วโลก
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สุขภาพ

สุขภาพและโรคภัย

ฟันแข็งแรง อะไรทำาลายฟัน และคุณจะป้องกันมันได้อย่างไร?

เชื้อโรคและการรักษาความสะอาด เชื้อโรคอยู่ล้อมรอบตัวเรา อะไรคือความเสี่ยงและเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไร?

ยาปฏิชีวนะ ยาปฏิชีวนะป้องกันเราจากแบคทีเรียอันตรายได้อย่างไร

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อันตรายและอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การกำาจัดโรคโปลิโอ โปลิโอทำาลายชีวิตเด็กหลายพันคนก่อนที่ชายสองคนจะพัฒนาวัคซีนสองชิดเพื่อขจัดโรคนี้

โภชนาการ

อาหารถูกสัดส่วน อาหารที่ควรประกอบอยู่ในอาหารเพื่อสุขภาพ

งามอย่างมีสุขภาพ อาหารมีผลต่อลักษณะภายนอกของคุณอย่างไร

ทุพโภชนาการ มาศึกษาโรคที่เป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดต่อประชากรโลก

สารอาหารสำาหรับแต่ละช่วงชีวิต อาหารที่สำาคัญต่อร่างกายในแต่ละช่วงชีวิตมีอะไรบ้าง?

การขาดวิตามิน การสำารวจที่เผยให้เห็นผลกระทบที่น่าตกใจของการขาดวิตามินในอาหาร

สารเสพติด

สารเสพติดอันตราย มาดูว่าการใช้ยาเพื่อความบันเทิงสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้อย่างไร

แอลกอฮอล์และสมอง วิธีที่แอลกอฮอล์ทำาลายสมองและผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

สารเสพติดและสมอง สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทมีผลต่อการทำางานของสมองอย่างไร?

สารเสพติดอันตราย: กัญชา อันตรายที่ซ่อนอยู่ในกัญชา

สารเสพติดอันตราย: โคเคน ผลของโคเคนต่อจิตใจและร่างกาย ทำาไมมันจึงมีอันตรายมาก

สารเสพติดอันตราย: เฮโรอีน ทำาไมเฮโรอีนจึงเป็นยาเสพติดที่อันตรายที่สุด

สมรรถภาพทางกาย

อินซูลินและโรคเบาหวาน โรคเบาหวานมีผลอย่างไรต่อปริมาณอินซูลินในร่างกาย

ร่างกายที่แข็งแรง คืออะไร? 3 วิธีในการวัดสมรรถภาพทางกายของคุณ

โรคอ้วน โรคอ้วนคืออะไรและเราจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร?

ทำาไมไขมันจึงกำาจัดยาก? เพราะเหตุใดการมนี้ำาหนักเพิ่มจึงเกิดขึ้นง่ายกว่าการลดน้ำาหนัก?
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สุขภาพ

สารเสพติดอันตราย: แอลเอสดี แอลเอสดีและผลของมันต่อการรับรู้

สารเสพติดอันตราย: เอ็คซ์ตาซี ผลของเอ็คซ์ตาซีต่อร่างกายและอาการที่เกี่ยวข้อง

แอลกอฮอล์: พิษ แอลกอฮอล์เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สารพิษนี้มีผลอย่างไรต่อร่างกาย?

บุหรี่ประกอบด้วยอะไรบ้าง? ค้นพบผลของสารเคมี 4,000 ชนิดในบุหรี่

วิทยาศาสตร์ของการเสพติด ทำาไมคนเราจึงติดยา?

สารเสพติด	(ต่อ)

Twig’s aimed at the 
teenage mind – short, 
sharp, high impact –
it keeps them interested

“
”

- Teacher
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ร่างกายมนุษย์

หัวใจและเลือด

เลือด หน้าที่ที่แท้จริงของเลือดคืออะไร และทำาไมชีวิตของเราจึงขาดมันไม่ได้

หัวใจ หัวใจมีรูปร่างอย่างไรและทำางานอย่างไร?

การให้เลือด: สงครามเวียดนาม สงครามเวียดนามสอนอะไรเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด

การให้เลือด:  
สงครามหมู่เกาะฟอล์กแลนด์

สงครามหมู่เกาะฟอล์กแลนด์สอนอะไรเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด

หัวใจแข็งแรง เพราะเหตุใดอาหารไขมันสูงจึงเป็นอันตรายต่อหัวใจ

ทำาไมเลือดจึงมีสีแดง? สัตว์บางชนิดมีเลือดสีชมพูหรือสีน้ำาเงิน แต่ทำาไมเลือดมนุษย์มีสีแดง?

ข้อมูลน่ารู้: หัวใจ หัวใจมนุษย์และสัตว์แตกต่างกันอย่างไร?

การย่อยอาหาร

บทนำาเรื่องการย่อยอาหาร ท่องไปในระบบทางเดินอาหาร

กระเพาะอาหาร ท่องไประบบทางเดินอาหาร: กระเพาะย่อยอาหารได้อย่างไร?

ลำาไส้เล็ก ท่องไปในระบบทางเดินอาหาร: เกิดอะไรกับอาหารเมื่อเข้าสู่ลำาไส้เล็ก?

ลำาไส้ใหญ่ ท่องไปในระบบทางเดินอาหาร: เกิดอะไรกับอาหารเมื่อเข้าสู่ลำาไส้ใหญ่?

พยาธิตืดวัว: ตอนที่ 1 พยาธิตืดวัวสามารถเจริญได้ถึง 12 เมตรในร่างกายของเรา?

พยาธิตืดวัว: ตอนที่ 2 พบกับนักชีววิทยาที่อาสาเลี้ยงพยาธิตืดวัวในลำาไส้ของเขา

การเรอและการผายลม อากาศ ก๊าซ และแบคทีเรียทำาให้เกิดการเรอและผายลมได้อย่างไร

ไต การทำางานของไตที่ทำาให้เรามีชีวิตอยู่ได้

ข้อมูลน่ารู้: การย่อยอาหาร สิ่งประหลาดและอัศจรรย์ของอวัยวะทางเดินอาหาร

ข้อมูลน่ารู้: ฟัน ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับฟัน 32 ซี่ของมนุษย์

ข้อมูลน่ารู้: ตับ เรียนรู้เกี่ยวกับตับและความสามารถในการสร้างเซลล์ใหม่
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ร่างกายมนุษย์

กล้ามเนื้อและกระดูก

กระดูก กระดูกมีการพัฒนาตามอายุอย่างไรบ้าง

กล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อที่อยู่นอกการควบคุมของจิตใจทำางานอย่างไร และทำาไมเราจึงควบคุมมันไม่ได้

กล้ามเนื้อยึดกระดูก กล้ามเนื้อยึดกระดูกช่วยให้เราควบคุมร่างกายได้อย่างไร

นักกีฬาโอลิมปิกโบราณ มาค้นพบว่ากระดูกของนักกีฬาโอลิมปิกโบราณสามารถบ่งบอกการฝึกซ้อมของเขาได้อย่างไร

นิ้วหัวแม่มืออันชาญฉลาด การมีนิ้วหัวแม่มือที่แยกออกไปมีส่วนสำาคัญต่อความฉลาดของมนุษย์หรือไม่?

ข้อต่อ การเคลื่อนไหวของข้อต่อ

เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราหักข้อนิ้ว? เกิดอะไรขึ้นในข้อที่ทำาให้เกิดเสียงดังขณะที่เราหักนิ้ว

ปอด การสำารวจปอด อวัยวะสำาคัญที่ทำาให้เราหายใจได้

ลมหายใจยาว มาค้นพบว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลกลั้นหายใจ

ลมหายใจสั้น เราสามารถฝึกกลั้นหายใจให้ยาวนานขึ้นได้หรือไม่?

วัณโรคร้าย: ตอนที่ 1 โรคปอดที่ร้ายแรงอย่างเช่น วัณโรค หวนกลับมาระบาดอีกครั้งหรือไม่?

วัณโรคร้าย: ตอนที่ 2 ข้อโต้แย้งทางจริยธรรมเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยวัณโรคในสหรัฐอเมริกา

ด้านมืดของออกซิเจน มนุษย์ต้องอาศัยออกซิเจน แต่ออกซิเจนก็กัดกร่อนร่างกายมนุษย์

การสูบบุหรี่: อันตราย พิสูจน์ผลของบุหรี่ต่อปอด

ข้อมูลน่ารู้: ปอด การค้นพบความอัศจรรย์ของการทำางานภายในปอด

ปอด
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พืช

พลังงานและการเจริญเติบโต

โครงสร้างของพืช

วงจรชีวิตของพืช

การสังเคราะห์ด้วยแสง พืชเปล่ียนแสงให้เป็นพลังงานท่ีเป็นพ้ืนฐานของห่วงโซ่อาหารบนโลกได้อย่างไร?

การลำาเลียงในพืช จากรากสู่ใบ: ระบบลำาเลียงน้ำาและแร่ธาตุในพืช

พืชปรสิต พืชที่ขโมยสารอาหารจากพืชชนิดอื่นเพื่อความอยู่รอด

พืชกินสัตว์ พืชชนิดพิเศษที่กินเนื้อและล่าสัตว์เป็นอาหาร

พืชและยา พืชสามารถใช้บรรเทาปวดและรักษาโรคได้อย่างไร

พืชและยา: แอสไพริน ประวัติอันยาวนานของ “ยามหัศจรรย์” แอสไพริน

การโน้มเอียงและฮอร์โมน พืชสามารถเข้าหาแสง น้ำา หรือตามแรงโน้มถ่วง

ปัจจัยในการเจริญของพืช
เรารู้ว่าน้ำาและแสงเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับพืช แต่แร่ธาตุชนิดอื่นจำาเป็นสำาหรับการอยู่รอดของพืช 
ด้วยหรือไม่?

ข้อมูลน่ารู้: พืชที่ไม่ใช้เป็นอาหาร ค้นพบว่าพืชทั่วไปชนิดใดไม่สามารถใช้รับประทานได้

โครงสร้างของพืช: ใบ หน้าที่ของใบในวงจรชีวิตของพืช

โครงสร้างของพืช: ดอก ดอกทำาหน้าที่อะไรในการสืบพันธุ์ของพืช

พืชที่สามารถป้องกันภัยได้ พืชไม่สามารถวิ่งหนีผู้ล่าได้ แล้วมันป้องกันตัวเองอย่างไร?

พืชในสิ่งแวดล้อมเลวร้าย พืชปรับตัวเพื่ออาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงได้อย่างไร?

ขนราก มาดูการปรับตัวที่น่าทึ่งของหญ้าลอยลมที่ทำาให้มันสามารถเติบโตในทะเลทรายได้ 

ข้อมูลน่ารู้: พืชมหัศจรรย์ พืชท่ีขนาดเล็กท่ีสุด ใหญ่ท่ีสุด และอายุมากท่ีสุดในโลก

ข้อมูลน่ารู้: ยาจากพืช ค้นพบแหล่งผลิตยารักษาโรคที่ไม่น่าเชื่อ

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในพืช ละอองเรณูเคลื่อนย้ายจากดอกสู่ดอกได้อย่างไร?

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศในพืช ค้นพบพืชที่สามารถสืบพันธุ์โดยต้นของมันเอง

ภาวะพึ่งพากันระหว่างพืชและสัตว์ ความสัมพันธ์เพื่อความอยู่รอดที่พบไม่บ่อยนักระหว่างพืชและสัตว์

การเลียนแบบของพืช พืชแสนฉลาดที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อความอยู่รอดและการสืบพันธุ์

วงจรชีวิตของต้นโอ๊ก วงจรชีวิตของต้นโอ๊ค ร่วมเป็นพยานกับชีวิต 1,000 ปีของต้นโอ๊คเก่าแก่
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อะตอมและ	
พันธะเคมี

ตารางธาตุ

อุตสาหกรรมเคมี

ปฏิกิริยาเคมี
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อะตอมและพันธะเคมี

อะตอม

พันธะเคมี

อะตอมคืออะไร? ทุกสรรพส่ิงล้วนเกิดมาจากอะตอม แล้วอะตอมประกอบด้วยอะไรบ้าง?

โครงสร้างอะตอม: ชั้นพลังงานอิเล็กตรอน โครงสร้างอะตอมของธาตุ มีผลต่อความว่องไวต่อปฏิกิริยาอย่างไร?

สีของเปลวไฟกับดอกไม้ไฟ สีต่างๆ ของดอกไม้ไฟเกิดขึ้นได้อย่างไร?

สีของเปลวไฟกับสเปกโทรสโคปี การมองแสงผ่านปริซึมช่วยในการจำาแนกธาตุได้อย่างไร?

แสงเหนือ แสงเหนือเกิดจากอะไร?

น้ำามวลหนัก ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำาไมฝ่ายพันธมิตรจึงต้องก่อกวนโครงการใช้ประโยชน์น้ำามวลหนักของนาซี? 

การค้นพบอะตอม ใครคือผู้ค้นพบโครงสร้างของอะตอม?

ข้อมูลน่ารู้: มาตราส่วนของอะตอม อะตอมมีขนาดเล็กเท่าใด? 

ข้อมูลน่ารู้: โครงสร้างอะตอม ความรู้เรื่องโครงสร้างอะตอมของเราเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาได้อย่างไร?

บทนำา พันธะเคมี บทนำาเรื่องวิธีการรวมตัวกันของธาตุ

พันธะไอออนิก วิธีการที่ธาตุโลหะและอโลหะก่อตัวเกิดเป็นสารประกอบ

พันธะโคเวเลนต์ วิธีการที่ธาตุอโลหะก่อตัวเกิดเป็นสารประกอบ

พันธะโลหะ วิธีการที่ธาตุโลหะก่อตัวเกิดเป็นสารประกอบ

คาร์บอน: บทนำา อัญรูปของคาร์บอนมีอะไรบ้าง และอัญรูปเหล่าน้ีเกิดข้ึนได้อย่างไร?

คาร์บอน: เพชรสังเคราะห์ เราจะสังเคราะห์เพชรเทียมในห้องปฏิบัติการได้หรือไม่?

คาร์บอน: บัคมินสเตอร์ฟูลเลอรีน ให้แนะนำาอัญรูปธรรมชาติของคาร์บอนที่เราไม่รู้จักกันมากนัก

นาโนเทคโนโลยี คืออะไร? คำาอธิบายเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการปฏิวัติวงการ

นาโนเทคโนโลยี: ปลอดภัยหรือไม่? นาโนเทคโนโลยีมีด้านมืดหรือไม่?

ภาวะพิษคาร์บอนมอนออกไซด์ อะไรที่ทำาให้คาร์บอนมอนนอกไซด์เป็น ‘ฆาตกรเงียบ’?

ข้อมูลน่ารู้:  
ธาตุ สารประกอบ และสารผสม

ปัจจัยใดเป็นตัวกำาหนดว่าสิ่งนั้นเป็นธาตุ สารประกอบ หรือสารผสม?
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อะตอมและพันธะเคมี

สถานะของสสาร

การเปลี่ยนสถานะของสสาร สสารเปลี่ยนสถานะได้อย่างไร?

ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เรียนรู้เรื่องสถานะทั้ง 3 ของสสารทั้งหมดบนโลก

สารละลาย ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางกายภาพของการละลาย

เกลือ: เกลือและน้ำาแข็ง เรียนรู้ว่าทำาไมเราจึงใช้เกลือในการแก้ปัญหาถนนลื่นที่ปกคลุมด้วยน้ำาแข็ง

แรงระหว่างโมเลกุล ให้เรียนรู้เกี่ยวกับแรงที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนสถานะของสสาร

เกลือ: การแยกสารผสม เราผลิตเกลือโดยการรวบรวมมาจากมหาสมุทรและโลกได้อย่างไร?

ของเหลวนอนนิวโทเนียน เรียนรู้เกี่ยวกับของเหลวชนิดพิเศษที่มีพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามทฤษฎี

เกล็ดหิมะเกิดขึ้นได้อย่างไร? โมเลกุลของน้ำาก่อตัวเป็นโครงสร้างที่สวยงามและละเอียดอ่อนอย่างนี้ได้อย่างไร?

การสร้างหิมะเทียม เรียนรู้เทคโนโลยีที่ใช้สร้างหิมะในร่ม

แรงดันน้ำา เรียนรู้เรื่องแรงชนิดพิเศษที่ช่วยให้สัตว์บางชนิดเดินบนน้ำาได้

นิติวิทยาศาสตร์:   
เครื่องมือของพนักงานสืบสวนซีเอสไอ

นักนิติวิทยาศาสตร์สามารถเชื่อมโยงอาชญากร โดยใช้หลักฐานเพียงแค่เศษกระจก เส้นใย และ 
รอยเท้าได้อย่างไร

นิติวิทยาศาสตร์: ซากศพ ศพที่ถูกรักษาไว้ตามธรรมชาติสามารถช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจเรื่องราวในอดีตได้

นิติวิทยาศาสตร์: โครมาโตรกราฟี เราสามารถใช้สีช่วยในการสืบสวนคดีอาชญากรรมได้อย่างไร?

ข้อมูลน่ารู้: นิติวิทยาศาสตร์ ตำารวจสืบสวนค้นพบเอกลักษณ์บุคคลของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายได้อย่างไร?
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สารอาหาร

ผลิตภัณฑ์น้ำามัน

สารอาหาร: คาร์โบไฮเดรต ทำาไมคาร์โบไฮเดรตจึงเป็นแหล่งพลังงานท่ีดีสำาหรับร่างกาย?

สารอาหาร: ไขมัน คุณรู้ไหมว่าไขมันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย?

สารอาหาร: โปรตีน กระบวนของร่างกายเกือบทุกชนิดเกี่ยวข้องกับโปรตีน

การหมักบ่ม ทราบหรือไม่ว่า แบคทีเรีย ยีสต์ และรา มีความสำาคัญอย่างยิ่งในการผลิตอาหารที่กินบ่อยๆ?

โอเมก้า-3: ไขมันมีประโยชน์? หนึ่งในสูตรอาหารแบบสุดโต่งที่เปลี่ยนความเห็นทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกรดไขมันโอเมก้า-3

แคลอรี คืออะไร? เราต้องการแคลอรีเพื่อให้อยู่รอด แคลอรีคืออะไร?

สูตรอาหารคาร์บฟรีเป็นอย่างไร? เราสามารถดำารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องกินคาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็น 1 ในอาหารหลักได้หรือไม่?

การสุกของผลไม้ ซูเปอร์มาร์เก็ตทำาให้กล้วยสีเขียวเริ่มสุกได้อย่างไร?

เกลือ: สารกันบูด การค้นพบในสมัยโบราณ ยังคงถูกใช้เพ่ือถนอมอาหารในปัจจุบัน

สารเคมีธรรมชาติและสารสังเคราะห์ จริงหรือไม่ที่ สารเคมีธรรมชาติทั้งหมดดีต่อร่างกาย และสารเคมีสังเคราะห์ทั้งหมดไม่ดี?

ไนเตรต: สารกันบูด รู้จักสารเคมีชนิดเดียวใช้ประโยชน์ได้ 2 อย่างที่แตกต่างกันมาก

ข้อมูลน่ารู้: เครื่องดื่มให้พลังงาน รู้จักส่วนผสมและผลกระทบของเครื่องดื่มให้พลังงาน

การกลั่นลำาดับส่วน น้ำามันดิบถูกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าหลายชนิดด้วยวิธีการใด?

พลาสติกและพอลิเมอร์ วัสดุพลาสติกหลายชนิดที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ถุงช็อปปิ้งจนถึงถังขยะผลิตมาจากอะไร?

เอสเทอร์และน้ำาหอม รู้จักหลักการวิทยาศาสตร์เบื้องหลังกลิ่นหอมถูกใจ

การรีไซเคิลพลาสติก วิธีการรีไซเคิลพลาสติกที่แตกต่างกันหลายวิธี

เชื้อเพลิงจากน้ำามันพืช น้ำามันที่เราใช้ปรุงอาหารสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสำาหรับเครื่องยนต์ด้วยได้อย่างไร?

น้ำามันผสมและปราศจากสารตะกั่ว ทำาไมตะกั่วจึงถูกห้ามใช้ผสมในน้ำามันเบนซิน?

การคิดค้นไนล่อน บทนำาเกี่ยวกับการค้นพบและการใช้ประโยชน์จากไนลอน

ข้อมูลน่ารู้: ไฮโดรคาร์บอน ความแตกต่างระหว่างอัลเคนกับอัลคีน

อุตสาหกรรมเคมี
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การค้นพบธาตุ

โลหะ

บทนำาเรื่องตารางธาตุ การเรียงลำาดับธาตุตามสมบัติของธาตุ

โครงสร้างอะตอม สำารวจตารางธาตุและเรียนรู้ข้อมูลสมบัติของแต่ละธาตุ

คำาพยากรณ์ของเมนเดลเลเยฟ ให้ค้นหาว่าทำาไมธาตุแกลเลียมจึงถูกทำานายสมบัติไว้ ก่อนที่จะถูกค้นพบเสียอีก

การค้นพบฟอสฟอรัส การทดลองที่ไม่ธรรมดา ซึ่งนำาไปสู่การค้นพบฟอสฟอรัส

คำาสาปฟลอจิสตัน ทฤษฎีที่ขัดขวางการค้นพบทางเคมีใหม่ๆ เป็นเวลาหลายศตวรรษ

ฟลอจิสตันและออกซิเจน การค้นพบฟลอจิสตันและออกซิเจน ทำาให้ความรู้ทางเคมีเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงได้อย่างไร?

มรดกของจอห์น นิวแลนด์ นักวิทยาศาสตร์ที่พบว่าธาตุสัมพันธ์กับดนตรี

เราทั้งหมดล้วนถูกสร้างจากดวงดาว เรียนรู้ว่าธาตุทุกชนิดบนโลกถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร?

ข้อมูลน่ารู้: วิธีการสร้างมนุษย์ ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของมนุษย์มีอะไรบ้าง?

โลหะทรานซิชัน สมบัติเฉพาะของโลหะในกลุ่มโลหะทรานซิชัน มีอะไรบ้าง?

โลหะอัลคาไล โลหะอัลคาไลมีสมบัติที่แตกต่างเฉพาะตัวอย่างไรบ้าง?

ลำาดับความว่องไวต่อปฏิกิริยา ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ มนุษย์ค้นพบและใช้ประโยชน์โลหะที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาอย่างไรบ้าง?

โลหะที่ใช้ทางการแพทย์ เรียนรู้เรื่องโลหะที่ใช้ในการรักษาอาการต่างๆ ของร่างกายมนุษย์

โลหะผสม เราใช้ประโยชน์โลหะผสมอย่างไรบ้างในชีวิตประจำาวัน?

ธาตุ: ทองแดง บทนำาเรื่อง ทองแดงและการใช้ประโยชน์

ธาตุ: ปรอท บทนำาเรื่อง ปรอทและสมบัติเอกลักษณ์

ธาตุ: โพแทสเซียม บทนำาเรื่อง โพแทสเซียมและสมบัติเอกลักษณ์

ธาตุ: ซิลิกอน บทนำาเรื่อง ซิลิกอนและการใช้ประโยชน์

ธาตุ: เหล็ก บทนำาเรื่อง เหล็กและการใช้ประโยชน์

ธาตุ: ตะกั่ว บทนำาเร่ือง ตะก่ัวและบทบาทของธาตุชนิดน้ีตลอดช่วงประวัติศาสตร์ของมนุษย์

ธาตุ: ยูเรเนียม บทนำาเรื่อง ยูเรเนียมและการใช้ประโยชน์

ธาตุ: พลูโตเนียม บทนำาเรื่อง พลูโตเนียมและสมบัติเอกลักษณ์

ธาตุ: เรเดียม บทนำาเรื่อง เรเดียมและการใช้ประโยชน์ 

ตารางธาตุ
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อโลหะ

ธาตุฮาโลเจน สมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ และการใช้ประโยชน์ธาตุฮาโลเจน

ก๊าชมีตระกูล สมบัติและการใช้ประโยชน์ของก๊าซมีตระกูล

ธาตุ: ออกซิเจน บทนำาเรื่อง ออกซิเจนและการใช้ประโยชน์

ธาตุ: ฟอสฟอรัส บทนำาเรื่อง ฟอสฟอรัสและการใช้ประโยชน์

ธาตุ: ไฮโดรเจน บทนำาเรื่อง ไฮโดรเจนและการใช้ประโยชน์

น้ำากระด้างและน้ำาอ่อน เรียนรู้เรื่องแร่ธาตุที่ซ่อนอยู่ในน้ำา ซึ่งส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ของมัน

ข้อมูลน่ารู้: ก๊าซในชั้นบรรยากาศ ชั้นบรรยากาศของโลกประกอบด้วยก๊าซชนิดใดบ้าง?

ตารางธาตุ



26© Twig World Ltd

กรด	เบส

การเปลี่ยนแปลงพลังงาน

การเปลี่ยนแปลงพลังงานของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาคายความร้อนและปฏิกิริยาดูดความร้อนคืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร?

อัตราการเกิดปฏิกิริยา: พื้นฐาน เราวัดความเร็วของปฏิกิริยาเคมีได้อย่างไร และเปลี่ยนแปลงความเร็วของปฏิกิริยาเคมีได้อย่างไร?

ทฤษฎีการชน การชนของอนุภาคมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างไร?

อิเล็กโทรไลซิส การแยกสลายด้วยไฟฟ้าคืออะไรและทำาได้อย่างไร?

ปฏิกิริยารีดอกซ์ ให้เรียนรู้วิธีการสกัดโลหะจากแร่ธรรมชาติ

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน เรียนรู้ว่าแม้ออกซิเดชันจะเป็นอันตราย แต่ก็มีประโยชน์เช่นเดียวกัน

โนเบลและระเบิดไดนาไมต์ คุณรู้หรือไม่ว่าชายผู้มีชื่อเสียงที่ก่อตั้งรางวัลโนเบล คือคนเดียวกับคนที่คิดค้นระเบิดไดนาไมต์?

ออกซิเจนกับการเผาไหม้ การเผาไหม้คืออะไรและทำาไมจึงเป็นสิ่งจำาเป็นในการดำารงชีวิตบนโลก?

การสกัดอะลูมิเนียม เรียนรู้ว่าการสกัดอะลูมิเนียมจากแร่ต้องใช้พลังงานและความร้อนปริมาณมาก

ดอกไม้ไฟทำางานอย่างไร? ให้เรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ที่มีบทบาทต่อการแสดงดอกไม้ไฟอันงดงาม

โศกนาฏกรรมไฮเดนเบิร์ก อะไรเป็นสาเหตุที่ทำาให้เรือเหาะที่มีชื่อเสียงเกิดระเบิด?

กรดและเบส: ตอนที่ 1 กรดและเบสคืออะไร? ให้เรียนรู้เรื่องระดับพีเอชสุดขั้ว

กรดและเบส: ตอนที่ 2 ให้เรียนรู้เรื่องความสำาคัญและการใช้ประโยชน์ของปฏิกิริยาการสะเทิน

ผลึกในถ้ำา น้ำาฝนมีบทบาทอย่างไรในการก่อตัวของผลึกในถ้ำา?

สีสังเคราะห์ชนิดแรก สีสังเคราะห์ชนิดแรกถูกสังเคราะห์ขึ้นอย่างไร?

ทำาไมใบไม้ถึงเปลี่ยนสี? ปฏิกิริยาทางเคมีชนิดใดที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนสีของใบไม้ที่สดใสตลอดทั้งฤดูกาล?

ข้อมูลน่ารู้: ค่า pH คุณคาดเดาความเป็นกรด-เป็นเบส ของสารละลายเหล่านี้ได้หรือไม่?

ปฏิกิริยาเคมี
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พลังงานและ
กัมมันตภาพรังสี

จักรวาล

คลื่น

แรง

ระบบสุริยะ
ของเรา

ไฟฟ้า
และวงจร
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วงจรไฟฟ้า

ไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้า ทำาไมวงจรไฟฟ้าจึงมีความสำาคัญต่อกระแสไฟฟ้า?

ความต้านทาน ความต้านทานไฟฟ้าคืออะไร และทำาไมมันจึงทั้งเป็นประโยชน์และเป็นอุปสรรค?

ไดโอดและทรานซิสเตอร์ อุปกรณ์แบบเรียบง่ายที่ได้ปฏิวัติเทคโนโลยี

กฎของมัวร์ การเติบโตอย่างรวดเร็วของพลังการประมวลผลคอมพิวเตอร์ได้ถูกทำานายเอาไว้หรือไม่?

วิศวกรรมเครื่องเสียงไฮ-ไฟ ลำาโพงไฮไฟแปลงสัญญาณไฟฟ้าไปสู่คลื่นเสียงได้อย่างไร?

ไฟฟ้าช็อตนักดนตรีแนวร็อค อันตรายของไฟฟ้าที่อาจทำาให้ถึงแก่ชีวิต ชมตัวอย่างอุบัติเหตุที่น่าสลด

ปลาไหลไฟฟ้า ปลาไหลใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไร?

ข้อมูลน่ารู้: วิธีวาดวงจรไฟฟ้า สัญลักษณ์สากลที่ใช้ในการออกแบบวงจรไฟฟ้า

ไฟฟ้าคืออะไร? เราใช้ไฟฟ้าทุกๆ วัน แต่มันคืออะไรกันแน่?

ไฟฟ้ากระแสตรง, กระแสสลับ และ
หม้อแปลง

ทำาไมไฟฟ้าบนสายไฟจึงสูญเสียพลังงาน และเครื่องแปลงไฟฟ้าแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

ความปลอดภัยเชิงไฟฟ้า คุณสามารถป้องกันตัวเองจากไฟฟ้ากระชากได้อย่างไร?

ไฟฟ้าสถิต ค้นพบอันตรายแฝงของไฟฟ้าสถิต

สงครามการค้าไฟฟ้า การแข่งขันกันจ่ายกระแสไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นำาไปสู่การประดิษฐ์เก้าอี้ไฟฟ้าได้อย่างไร

ไฟฟ้าในทางการแพทย์ ไฟฟ้าถูกนำาไปใช้ช่วยชีวิตได้อย่างไร

การถ่ายภาพเชิงความร้อน กล้องตรวจจับความร้อนและเฮลิคอปเตอร์ช่วยรักษาสภาพไฟฟ้าให้ไม่ดับได้อย่างไร

ขอ้มลูนา่รู:้แหลง่ผลติพลงังานไฟฟา้ทัว่โลก ประเทศต่างๆ ทั่วโลกผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างไร?

แม่เหล็ก

แท่งแม่เหล็กคืออะไร? สำารวจการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายของแม่เหล็ก

แม่เหล็กจากไฟฟ้าคืออะไร? ทำาไมการผสมผสานไฟฟ้าและแม่เหล็กจึงสร้างเครื่องมือที่เป็นประโยชน์

เครื่องปั่นไฟทำางานอย่างไร? หลักการง่ายๆ ที่ผลิตไฟฟ้ามาใช้ในชีวิตประจำาวัน

รถไฟแม่เหล็ก ชมรถไฟที่ท้าทายแรงโน้มถ่วงโลก

เครื่องเอ็มอาร์ไอ (MRI) วิธีที่เครื่องมือทางแม่เหล็กช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นภายในร่างกายเราได้

การเลื่อนตำาแหน่งของขั้วแม่เหล็กโลก จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อขั้วโลกเหนือและใต้สลับด้านกัน?

ไฟฟ้าและวงจร
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พลังงาน

ความร้อน

พลังงานรูปแบบต่างๆ พลังงานปรากฏอยู่ในรูปแบบใดบ้าง?

การเปลี่ยนรูปพลังงาน ค้นพบว่าพลังงานหมุนเวียนไปอยู่ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างไร

พลังงานศักย์ ค้นพบกับ 3 วิธีในการจัดเก็บพลังงาน

พลังไอน้ำา เครื่องจักรไอน้ำาใช้ความร้อนในการสร้างการขับเคลื่อนได้อย่างไร?

พลังของรถสูตรหนึ่ง เครื่องยนต์แปลงพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนรถแข่งฟอร์มูลาวันในสนาม

การเคลื่อนที่นิรันดร์ มีเครื่องจักรที่ให้พลังงานตัวเองไปตลอดหรือไม่?

ข้อมูลน่ารู้: กำาลังม้า ค้นหาคำาตอบว่าชายคนหนึ่งใช้ม้าในการวัดการใช้พลังงานได้อย่างไร

การถ่ายโอนความร้อน พบกับ 3 วิธีการที่ในการส่งผ่านพลังงานความร้อน

กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ สำารวจหลักการพื้นฐานของการใช้พลังงาน

การขยายตัวและการหดตัว ทำาไมความร้อนจึงทำาให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่าง?

ร้อนจัด: การเบรคกะทันหัน การเบรกรถที่เกิดขึ้นทุกๆ วัน เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ไม่ธรรมดา

บอลลูนอากาศร้อน การบินโดยใช้อากาศร้อนและอย่างอื่นอีกเล็กน้อยเกิดขึ้นได้อย่างไร?

การเกิดโพรงในของเหลว ฟองอากาศเล็กๆ สามารถทำาให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้อย่างไรบ้าง?

การแข่งขันสู่อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์: 
การทำาให้ก๊าซเป็นของเหลว

นักวิทยาศาสตร์ได้เข้าถึงอุณหภูมิที่เย็นสุดๆ ได้อย่างไร ในการแข่งขันทำาก๊าซให้เป็นของเหลว

การแข่งขันสู่อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์:
การทำาให้เย็นลงโดยเลเซอร์

ค้นพบว่าแสงเลเซอร์ถูกนำามาใช้เพื่อสร้างอุณหภูมิที่เย็นที่สุดที่เคยมีการบันทึกมา

ข้อมูลน่ารู้: อุณหภูมิสุดขีด  อุณหภูมิที่ร้อนที่สุดและเย็นที่สุดบนโลกเป็นเท่าใด?

กัมมันตภาพรังสี

สารกัมมันตรังสี สารกัมมันตภาพรังสีเกิดจากอะไร?

ครึ่งชีวิตของสารกัมมันตรังสี สารกัมมันตภาพรังสีจะคงสภาพกัมมันตภาพรังสีตลอดไปหรือไม่?

การลดความเสี่ยงจากรังสี เราสามารถทำางานกับสารกัมมันตภาพรังสีได้อย่างปลอดภัยหรือไม่?

นิวเคลียร์ฟิวชัน:  
วิธีแบบร้อนและแบบเย็น

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันสามารถเกิดได้ด้วยสองวิธีการ ใช่หรือไม่?

อาวุธนิวเคลียร์ หลักวิทยาศาสตร์ของอาวุธที่มีอำานาจในการทำาลายล้างสูงที่สุดในโลกที่เคยสร้างมา คืออะไร?

นิวเคลียร์ฟิชชัน พลังงานสามารถถูกปลดปล่อยออกมาจากภายในอะตอมได้อย่างไร?

ข้อมูลน่ารู้: รังสีพื้นหลัง ในทุกๆ วันเราใช้ชีวิตอยู่กับรังสีใดบ้าง?

พลังงานและกัมมันตภาพรังสี
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แรงกระทำาต่อวัตถุ

แรงในธรรมชาติ รู้จักแรงธรรมชาติทั้ง 4 ที่ยึดเหนี่ยวเอกภพของเราเข้าไว้ด้วยกัน

แรงเสียดทาน
เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับแรงเสียดทาน หากมีน้อยเกินไปเราก็จะล้ม หากมีมากเกินไปเราก็จะ
เคลื่อนไหวลำาบาก 

แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง แรงที่ควบคุมการเลี้ยวและการหมุน

ความเพรียวของรูปร่าง: โลมาและมนุษย์
ค้นหาว่าร่างกายที่เพรียวลมมีผลต่อความสามารถในการว่ายน้ำาอย่างมีประสิทธิภาพของสัตว ์
ได้อย่างไร

อากาศพลศาสตร์ในการขี่จักรยาน ค้นหาว่านักปั่นจักรยานสามารถจัดการกับแรงต่างๆ ได้อย่างไร เพื่อเอาชนะการแข่งขัน

แรงเสียดทานในกีฬาเคอร์ลิง สำารวจวิธีการใช้แรงเสียดทานที่แสนชาญฉลาดในกีฬาเคอร์ลิง

รถไฟเหาะ แรงต่างๆ รวมตัวกันอย่างไรเพื่อสร้างการขับเคลื่อนที่เต็มไปด้วยความหวาดเสียว?

คาน, ล้อ, รอก เครื่องมือพื้นฐานเหล่านี้ทำางานอย่างไร?

พื้น, ลิ่ม, สกรู เครื่องมือพื้นฐานเหล่านี้ทำางานอย่างไร?

เครื่องกล: การสร้างพีระมิด ชาวอียิปต์โบราณได้ใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการสร้างปิรามิดแห่งกิซา?

นักบินเครื่องบินขับไล่: แรง G เรียนรู้ว่าทำาไมนักบินเครื่องบินรบจึงต้องผ่านการฝึกซ้อมพิเศษเพื่อรับมือกับความเร่ง

ข้อมูลน่ารู้: การรับรู้แรงเสียดทาน สัมผัสประสบการณ์แรงเสียดทานด้วยตัวเอง

ข้อมูลน่ารู้: แรง G มนุษย์ทนต่อแรง G ได้มากเท่าไหร่?

กฎของนิวตัน

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ค้นพบกฎทางฟิสิกส์ที่กำาหนดการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ 

อัตราเร็ว, ความเร็ว, ความเร่ง อะไรคือความแตกต่างระหว่าง ความเร็ว อัตราความเร็ว และความเร่ง?

โมเมนตัม ทำาไมวัตถุที่เคลื่อนที่ไม่จำาเป็นต้องหยุดเสมอไป

ความเร็วปลาย เกิดอะไรขึ้นเวลาคุณตกลงอย่างอิสระด้วยอัตราเร่ง?

สัตว์บินได้อย่างไร? ค้นพบเหตุผลว่าทำาไมสัตว์บางชนิดจึงบินได้

เครื่องบินบินได้อย่างไร? ค้นพบว่าเครื่องบินถูกออกแบบโครงสร้างอย่างไรให้ลอยอยู่ในอากาศได้

การชนของวัตถุ ค้นหาว่าถุงลมนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยสามารถช่วยชีวิตคุณได้อย่างไร

ข้อมูลน่ารู้: ความเร่ง สิ่งไหนสามารถเร่งความเร็วได้มากกว่ากันระหว่างวัตถุที่สร้างโดยมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิต?

แรง
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ความดัน

กฎของก๊าซ เกิดอะไรขึ้นเมื่อก๊าซขยายตัวขึ้น?

การลอยตัว ทำาไมวัตถุจึงลอยหรือจม?

ความดันกับขนาดพื้นที่ ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและพื้นที่ผิว

โรคเบนด์ ค้นพบกับอันตรายท่ีอาจทำาให้เสียชีวิตได้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงความดัน

ข้อมูลน่ารู้: ความดันกับระดับความสูง การเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วของความดันต่อระดับความสูงต่างๆ

You get engrossed in the films... 
I didn’t really like science before 
but when we started using Twig, 
I could understand much better

“
”- Pupil

แรง
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ระบบสุริยะ

การกำาเนิดระบบสุริยะ ระบบสุริยะของเราถูกสร้างขึ้นมาจากอะไร?

คู่แฝดของโลก ทำาไมการปะทะกับดาวคู่แฝดจึงทำาให้โลกของเราเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิต?

โซนโกลดิลอคส์ ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป เหตุผลว่าทำาไมโลกจึงเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิต

วงแหวนของดาวเสาร์มาจากไหน? ปริศนาที่ตามรบกวนเหล่าอัจฉริยะในวงการดาราศาสตร์ฟิสิกส์

ดาวศุกร์ 1: บรรยากาศ ยานสำารวจอวกาศท่ีส่งไปยังดาวศุกร์จะค้นพบสถานท่ีซ่ึงคล้ายโลกหรือไม่?

ดาวศุกร์ 2: พื้นผิว ยานสำารวจอวกาศลำาแรกที่ลงจอดบนดาวเคราะห์ดวงอื่นพบอะไรบนพื้นผิวของดาวศุกร์?

ดาวเคราะห์น้อยคืออะไร? แนะนำาให้รู้จักกับดาวเคราะห์น้อย

ดาวพุธ รู้จักดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะ

ดาวศุกร์ รู้จักดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะ

โลก รู้จักดาวเคราะห์ที่เราเรียกว่าบ้าน

ดาวอังคาร รู้จักดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้เรามากที่สุด

ดาวพฤหัสบดี รู้จักดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ

ดาวเสาร์ รู้จักดาวเสาร์

ดาวยูเรนัส รู้จักดาวยูเรนัส

ดาวเนปจูน รู้จักดาวเนปจูน

วงโคจรคืออะไร? ดาวเคราะห์ทุกดวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ เพราะแรงโน้มถ่วง

ข้อมูลน่ารู้: ดวงจันทร์ ค้นหาคำาตอบเกี่ยวกับดวงจันทร์ในระบบสุริยะ

ระบบสุริยะของเรา
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ดวงจันทร์

ดวงจันทร์ ดวงจันทร์เกิดจากอะไร?

ดวงจันทร์กับอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิต ดวงจันทร์สามารถมีผลต่อวัฏจักรการสืบพันธุ์บนโลกได้หรือไม่?

ดวงจันทร์และปรากฏการณ์น้ำาเกิด อิทธิพลของดวงจันทร์ต่อกระแสน้ำาขึ้นนำา้ลงในแต่ละวันและช่วงพระจันทร์เต็มดวง

ด้านมืดของดวงจันทร์ ด้านมืดที่ลี้ลับของดวงจันทร์

ชีวิตที่ปราศจากดวงจันทร์ ทำาไมดวงจันทร์จึงสำาคัญอย่างย่ิงต่อชีวิตบนโลก?

มนุษย์บนดวงจันทร์: ตอน 1 เรื่องราวของการลงจอดบนดวงจันทร์ของอะพอลโล 11 และที่มาของ “ก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่”

มนุษย์บนดวงจันทร์: ตอน 2 หลังจาก “ก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่” มนุษย์กลับบ้านจากดวงจันทร์ได้อย่างไร?

พาฉันไปดวงจันทร์ หาคำาตอบว่าจะออกไปในอวกาศได้อย่างไร

การวัดดวงจันทร์ เราวัดระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์ได้อย่างไร?

ดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์

ดวงอาทิตย์ การเดินทางไปยังดวงอาทิตย์และค้นหาว่าทำาไมทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกต้องพึ่งพาอาศัยดวงอาทิตย์

กลางวันและกลางคืน อะไรทำาให้เกิดกลางวันและกลางคืน?

ดาวฤกษ์คืออะไร? วัฏจักรของดาวฤกษ์

ทำาไมท้องฟ้าจึงมีสีฟ้า? ตั้งแต่ขอบฟ้าสีครามไปจนถึงสีแดงยามอาทิตย์อัสดง สีสรรบนท้องฟ้าเกิดจากอะไร?

อุปราคา? อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดสุริยคราสและจันทรคราส?

แสงเหนือและเปลวสุริยะ บทบาทของดวงอาทิตย์ในการก่อกำาเนิดแสงเหนืออันสวยงาม

นักล่าเงา พบกับกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อเฝ้าดูและศึกษาสุริยุปราคา

กลุ่มดาว เราให้ความหมายต่อรูปแบบของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าอย่างไร

การตายของดวงอาทิตย์ ชีวิตและความตายของดวงอาทิตย์

ระบบสุริยะของเรา
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บิกแบง

ทฤษฎีบิกแบง จักรวาลของเรากำาเนิดขึ้นได้อย่างไร?

หลักฐานของบิกแบง อะไรคือหลักฐานของทฤษฎีบิกแบง?

เครื่องเร่งอนุภาคแฮดรอนขนาดใหญ่ รู้จักเครื่องจักรที่อาจสามารถจำาลองปรากฏการณ์บิกแบงได้

รางวัลโนเบลจากการค้นพบโดยบังเอิญ
ความผิดพลาดทางวิทยาศาสตร์นำาไปสู่ การค้นพบทางดาราศาสตร์ที่สำาคัญครั้งหนึ่งในศตวรรษที่ 20 
อย่างไร

จากสงครามเย็นสู่รังสีแกมมา
ความหวาดระแวงในสงครามเย็น ทำาให้สหรัฐอเมริกาค้นพบการแผ่รังสีจากอวกาศที่ห่างไกล  
ได้อย่างไร

ข้อมูลน่ารู้: การเลื่อนไปทางสีแดง ความยาวคลื่นช่วยวัดระยะทางในอวกาศได้อย่างไร

ข้อมูลน่ารู้: นักวิทยาศาสตร์ด้านบิกแบง ประวัติศาสตร์อย่างย่อของจักรวาล ผ่านสายตาของนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบมัน

ชีวิตในจักรวาล

ดาวอังคาร: ดาวเคราะห์ที่ไร้ชีวิต มีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารหรือไม่?

ดาวอังคาร: การค้นหาน้ำา มีน้ำาบนดาวอังคารหรือไม่?

นักล่าดาวเคราะห์ มีดาวเคราะห์ดวงอื่นที่เหมาะต่อการดำารงชีวิตในระบบสุริยะของเราหรือไม่?

ดาวอังคาร: ภายใต้น้ำาแข็ง การศึกษาเกี่ยวกับทวีปแอนตาร์กติกาแสดงให้เห็นว่าอาจมีชีวิตบนดาวอังคาร

สถานีถัดไปคือดาวอังคาร เมื่อดวงอาทิตย์ร้อนยิ่งขึ้น เราจำาเป็นต้องย้ายและนำาสิ่งมีชีวิตไปสู่ดาวอังคารหรือไม่?

เหมือนโลกเรา: ชีวิตบนดวงจันทร์ ดวงจันทร์นี้จะเป็นกุญแจไขปริศนาชีวิตบนโลกได้หรือไม่?

การตั้งอาณานิคมบนดวงจันทร์ เราสามารถสร้างอาณานิคมบนดวงจันทร์ได้หรือไม่ และใครจะไปอยู่เป็นกลุ่มแรก?

เซติ: เราอยู่เพียงลำาพังจริงหรือไม่? โครงการ SETI ได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกจริงหรือไม่?

เหมือนโลกเรา: ยานแคสสินี ภารกิจเดินทางเข้าสู่ดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์

ดาวเคราะห์เควิน เรื่องราวของเควิน นักเรียนผู้สามารถค้นพบดาวเคราะห์ด้วยตัวเขาเอง

ชีวิตในอวกาศ สิ่งมีชีวิตอยู่รอดในสภาวะสุญญากาศของอวกาศได้หรือไม่?

เหมือนโลกเรา: ภายในเครื่องตรวจวัด
ความยากลำาบากต่อการนำากระสวยสำารวจอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์  
และการค้นพบที่น่าทึ่ง 

จักรวาล
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ดาวเทียม

ดาวหางชูเมกเกอร์-เลวี เรื่องราวของชูเมกเกอร์-เลวี 9: ดาวหางที่สำาคัญที่สุดดวงหนึ่งในดาราศาสตร์ยุคใหม่

เรื่องราวของดาวเทียม ดาวบริวารคืออะไร?

จีพีเอสคืออะไร? ระบบบอกตำาแหน่งโดยดาวเทียม (GPS) ระบุตำาแหน่งบนผิวโลกได้อย่างไร

ดาวหางคืออะไร? รู้จักดาวหางที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

การวัดดวงจันทร์ เราวัดระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์ได้อย่างไร?

การสำารวจอวกาศ

ขนาดของเอกภพ ค้นพบขนาดของจักรวาล โดยการเดินทางจากโลกผ่านระบบสุริยะไปยังที่ซึ่งห่างไกลออกไป

หลุมดำา หลุมดำาคืออะไรและมันก่อตัวขึ้นได้อย่างไร?

หลุมดำาในกาแล็กซีทางช้างเผือก มีหลุมดำาขนาดยักษ์ที่ศูนย์กลางกาแล็กซีของเราจริงหรือไม่?

กล้องโทรทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ทำางานอย่างไรและมีพัฒนาการอย่างไรบ้างตลอดเวลาที่ผ่านมา?

กล้องโทรทรรศน์ฮับเบิล ทำาไมโครงการก่อสร้างกล้องโทรทรรศน์ฮับเบิลที่ใช้เวลาถึง 8 ปีจึงเกือบล้มเหลว?

ทำากระจกกล้องโทรทรรศน์อย่างไร? เทคนิคอันน่าทึ่งสำาหรับผลิตกระจกที่ใหญ่ที่สุดในโลกกล้องโทรทรรศน์

การค้นหาสสารมืด ทำาไมนักวิทยาศาสตร์จึงผจญภัยลงไปใต้ดินเพื่อค้นหาอนุภาคที่ยึดจักรวาลของเราเข้าไว้ด้วยกัน

หนึ่งปีแสงคืออะไร? การวัดระยะทางในรูปของเวลา

คิททิงเจอร์: มนุษย์คนแรกในอวกาศ? เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่สำารวจเพื่อไปถึงอวกาศโดยใช้บอลลูน

จักรวาล
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Wavesสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เสียง

สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่รอบๆ ตัวเรา แต่ว่ามันคืออะไร?

สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบ
ด้วยอะไรบ้าง?

มีรังสีประเภทใดบ้างที่ประกอบขึ้นเป็นสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า?

การใช้คลื่นในทางการแพทย์ เหตุผลว่าทำาไมรังสีพลังงานสูงสุดของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าจึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง

คลื่นอินฟราเรด: การล่าของงู ศึกษาการปรับตัวที่ไม่ธรรมดาที่ทำาให้งูสามารถล่าเหยื่อได้ในที่มืด

โทรศัพท์มือถือทำางานอย่างไร? ทำาไมคลื่นไมโครเวฟจึงเหมาะสมสำาหรับการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มือถือขนาดเล็ก?

การสื่อสารของเรือดำาน้ำา ทำาไมคลื่นวิทยุจึงถูกนำามาใช้ในการสื่อสารใต้ท้องทะเลลึกและใช้อย่างไร?

ข้อมูลน่ารู้: การมองเห็นของสัตว์ สัตว์มองเห็นสิ่งต่างๆ แตกต่างกันอย่างไร?

เสียงคืออะไร? ทำาไมเราจึงได้ยินเสียงที่แตกต่างกันและต่างกันอย่างไร?

ความเร็วเสียง อะไรคือปัจจัยกำาหนดว่าเสียงเดินทางด้วยความเร็วเท่าใด?

การสั่นพ้อง เสียงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่แตกต่างกัน?

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ เสียงเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อวัตถุเคลื่อนที่

เสียงที่อยู่เหนือช่วงการได้ยินของมนุษย์ เสียงใดบ้างที่เราไม่สามารถได้ยินได้?

คลื่นกระแทก ผลกระทบเชิงทำาลายล้างของความเร็วเหนือเสียง

เครื่องดนตรี อะไรที่ทำาให้ดนตรีต่างจากเสียงรบกวน?

การหาตำาแหน่งด้วยเสียงสะท้อน: โลมา โลมาใช้เสียงในการนำาทางได้อย่างไร?

ข้อมูลน่ารู้: ระดับเดซิเบล ดังแค่ไหนจึงเรียกว่าดังจนเกินไป?

คลื่น
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แสงที่ตามองเห็น

แสงคืออะไร? แสงทำาให้เรามองเห็นโลกรอบตัวและเป็นพลังงานที่สำาคัญอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตบนโลกได้อย่างไร

สี แดง เขียว เหลือง น้ำาเงิน อะไรทำาให้สีสันแตกต่างกันออกไป?

คุณสมบัติของแสง เกิดอะไรขึ้นเมื่อแสงตกกระทบลงบนวัตถุหรือเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างกัน?

เลเซอร์ทำางานอย่างไร? แสงมีพลังมากพอที่จะตัดผ่านโลหะได้อย่างไร?

ใยแก้วนำาแสง แสงสามารถถูกควบคุมให้ส่งผ่านข้อมูลได้อย่างไร?

การเดินทางข้ามเวลา เราสามารถเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างมีอิสระ แต่มันเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำาเช่นนั้นผ่านเวลา?

ข้อมูลน่ารู้: การผสมสี เรียนรู้วิธีการสร้างสีสันต่างๆ

คลื่น
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ทรัพยากร
ของโลก

สภาพอากาศ

ธรณีวิทยา

ผลกระทบ
ต่อมนุษย์
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พลังงานที่ไม่หมุนเวียน

พลังงานทดแทน

เชื้อเพลิงฟอสซิล: การเกิด เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายล้านปีที่ผ่านมาได้อย่างไร

เชื้อเพลิงฟอสซิล: การใช้ ทำาไมและเมื่อไหร่ที่เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีอยู่อย่างจำากัดจะหมดเกลี้ยง

วัฏจักรคาร์บอน การแลกเปลี่ยนทางชีวเคมีของคาร์บอนที่คงที่นั้นมีความสำาคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก

วิกฤตน้ำามัน อะไรเป็นสาเหตุของการปรับขึ้นของราคาน้ำามัน?

ไฟฟ้า: อุปสงค์และอุปทาน เรียนรู้เรื่องการปรับสมดุลอย่างยากลำาบากเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงาน

ไฟฟ้า: ราคา ไฟฟ้าอาจเป็นพลังงานที่มีราคาไม่สูงมาก แต่ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นอย่างไร?

การสำารวจหาขอบเขตน้ำามัน เราสามารถทำาอะไรได้บ้างในการค้นหาแหล่งน้ำามัน?

พลังงานแสงอาทิตย์ เราสามารถกักเก็บพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ได้หรือไม่?

พลังงานลม ทำาไมเราไม่ใช้พลังงานลมมากกว่านี้?

เชื้อเพลิงชีวภาพ
เชื้อเพลิงชีวภาพนั้นเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดซึ่งสามารถนำามาใช้แทนน้ำามันรถยนต์และดีเซล
ได้หรือไม่?

น้ำามันปาล์ม:  
เชื้อเพลิงชีวภาพแห่งอนาคต?

ค้นหาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากปาล์มน้ำามัน

พลังงานความร้อนใต้พิภพ เราสามารถใช้ประโยชน์จากความร้อนที่ถูกสร้างขึ้นภายในโลกของเราได้อย่างไร?

ข้อโต้แย้งพลังงานลม สำารวจข้อดีและข้อเสียของทุ่งกังหันลม

อนาคตของทรัพยากรด้านพลังงาน

พลังงานนิวเคลียร์ ทรัพยากรพลังงานที่มีประสิทธิภาพนั้นคุ้มค่ากับความเสี่ยงและความขัดแย้งที่มากับมันหรือไม่?

การสร้างดาวฤกษ์บนโลก นิวเคลียร์ฟิวชันขนาดใหญ่เป็นไปได้หรือไม่?

การคมนาคมเพื่อสิ่งแวดล้อม รถของคุณในอนาคตจะวิ่งด้วยไฟฟ้า เชื้อเพลิงชีวภาพ หรือไฮโดรเจน?

มหันตภัยเชอร์โนบิล ค้นหาสิ่งที่เกิดขึ้นในภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดในโลกของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

กากนิวเคลียร์ ทำาไมเราไม่สามารถโยนกากนิวเคลียร์ทิ้งลงในถังขยะ

ทรัพยากรของโลก
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น้ำาในฐานะที่เป็นทรัพยากร

พลังงานน้ำา ศึกษาวิธีการดักจับพลังงานจากน้ำา

น้ำาในฐานะที่เป็นทรัพยากร เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของการขาดแคลนน้ำา

การสร้างเขื่อนฮูเวอร์ สำารวจถึงสาเหตุว่าทำาไมเขื่อนฮูเวอร์จึงถูกสร้างขึ้นและสร้างอย่างไร

น้ำาดื่มบรรจุขวด: ราคาที่แท้จริง ต้นทุนทางการเงินและต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมของน้ำาบรรจุขวด

พลังงานหมุนเวียนทางทะเล เราสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานของทะเลได้หรือไม่?

...there is so much information out 
there. I don’t have time... collating 
bits of information... With Twig films, 
it’s exactly what I need. I know I 
won’t have to edit it. It’s there. I use 
it. Simple. Done.

“ 

” - Teacher

ทรัพยากรของโลก
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การผุพังอยู่กับที่ ก้อนหินมีความแข็งแกร่ง แต่ธรรมชาติแข็งแกร่งยิ่งกว่า

กระบวนการชายฝั่ง: คลื่น คลื่นทำาให้แนวชายฝั่งเกิดรูปร่างขึ้นได้อย่างไร?

ธรณีสัณฐานชายฝั่ง รูปแบบที่ไม่ปกติของแผ่นดินตามแนวชายฝั่งทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไร

กระบวนการชายฝั่ง กระบวนการทางธรณีวิทยาทำาให้เกิดรูปร่างของแนวชายฝั่งได้อย่างไร?

ชายฝั่ง: ครุวิศวกรรม
กระบวนการชายฝั่งสามารถถูกจัดการเพื่อลดการกัดกร่อนลงได้ หนึ่งในรูปแบบการจัดการเรียกว่า 
ครุวิศวกรรม

ชายฝั่ง: ลหุวิศวกรรม
กระบวนการชายฝั่งสามารถถูกจัดการเพื่อลดการกัดกร่อนลงได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา 
แบบลหุวิศวกรรม

ถ้ำาเกิดขึ้นได้อย่างไร? กระบวนการอะไรที่ก่อให้เกิดถ้ำา?

การกัดเซาะชายฝั่ง

หินบนโลก

วัฏจักรของหิน ไม่มีสิ่งใดอยู่นิ่งโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงบนโลก แม้แต่ก้อนหิน

ชนิดของหิน หินแต่ละชนิดเกิดขึ้นแตกต่างกันอย่างไร?

สมบัติของโลก: ทองคำา ทำาไมทองถึงได้รับการเชิดชูให้เป็นโลหะที่มีค่า?

สมบัติของโลก: เพชร เหตุใดเพชรจึงมีมูลค่ามาก?

สมบัติของโลก: อัญมณีมีค่า มรกต ทับทิม และไพลิน เกิดขึ้นได้อย่างไร?

หินปูน: ลักษณะ หินปูนเป็นหินที่พบได้มากที่สุดในโลกและมันมีลักษณะเฉพาะที่หลากหลาย

หินปูน: การใช้ การเกิดหินปูนใช้เวลาหลายล้านปี มันมีรูปแบบและการใช้งานที่หลากหลาย

การทำาเหมือง: ผลกระทบ
เหมืองหินมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสกัดนำาหินออกมาใช้งาน แต่มันมีผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมอย่างไร?

การทำาเหมือง: การจัดการความเสียหาย เราจัดการกับผลกระทบเชิงลบของการทำาเหมืองหินได้อย่างไร?

ธรณีวิทยา
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โครงสร้างของโลก

โครงสร้างของโลก ชั้นต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกโลก

ภูเขาคดโค้ง: การเกิด เทือกเขาแบบเดียวกับเทือกเขาแอลป์และเทือกเขาหิมาลัยเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ธรณีสัณฐานแผ่นธรณีภาค การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกทำาให้เกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ และคลื่นยักษ์ได้อย่างไร?

ภูเขาคดโค้ง: การใช้ มนุษย์สามารถใช้สภาพภูมิประเทศที่ชันและเป็นหินของภูเขาคดโค้งเพื่ออะไร?

แกรนด์แคนยอนเกิดขึ้นได้อย่างไร? แกรนด์แคนยอนเกิดขึ้นได้อย่างไร และบอกอะไรเราเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมา?

แกนโลกร้อนแค่ไหน? เราไม่สามารถเข้าถึงใจกลางโลกได้ แล้วเรารู้ได้อย่างไรว่ามันร้อนแค่ไหน?

ทวีปเกิดขึ้นได้อย่างไร? มวลของแผ่นที่ดินที่มีอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นทวีปอย่างที่เรารู้จักได้อย่างไร?

การเกิดรูปทรงของแผ่นดิน แรงทางธรณีวิทยาที่ทำาให้ภูมิประเทศของเราเป็นรูปร่างดังเช่นทุกวันนี้

ข้อมูลน่ารู้: ภูเขา ภูเขาที่สูงที่สุดสูงเท่าไร?

การกัดเซาะโดยธารน้ำาแข็ง

การผุพังอยู่กับที่ ก้อนหินมีความแข็งแกร่ง แต่ธรรมชาติแข็งแกร่งยิ่งกว่า

ธารน้ำาแข็ง ธารน้ำาแข็งทำาให้โลกเป็นรูปร่างได้อย่างไร

สแคบแลนด์: พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะด้วยน้ำา
ค้นพบว่าธารน้ำาแข็งเป็นต้นเหตุของน้ำาท่วมที่ทำาให้เกิดพื้นที่ 40,000 ตร.กม. ของอเมริกาเหนือได้
อย่างไร

หุบเขาโยเซมิตี ภูมิประเทศซึ่งเปลี่ยนแปลงโดยพลังของน้ำาแข็ง

แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวคืออะไร? อะไรคือสาเหตุของแผ่นดินไหว?

คลื่นสึนามิ เรียนรู้คลื่นที่มีพลังทำาลายสูงสุดบนดาวเคราะห์ของเรา

การใช้ชีวิตบนอันตราย เมืองสามารถป้องกันผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้อย่างไร?

การทำานายการเกิดแผ่นดินไหว เราสามารถทำานายแผ่นดินไหวได้หรือไม่?

แผ่นดินไหว:  
การตอบสนองของประเทศกำาลังพัฒนา

เนื่องจากเป็นประเทศกำาลังพัฒนา เฮติมีการตอบสนองต่อแผ่นดินไหวที่รุนแรงในปีค.ศ.2010 
อย่างไร?

แผ่นดินไหว:  
การตอบสนองของประเทศพัฒนาแล้ว

ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ในป ี
ค.ศ.2011 อย่างไร

ซานโตรินี: การค้นหาแอตแลนติก เป็นไปได้หรือไม่ที่เรื่องราวของแอตแลนติสจะเป็นมากกว่าแค่ตำานาน?

แผ่นดินไหวไครสต์เชิร์ช
วันอังคารที่ 22 กพ. ปี2011 มีภัยพิบัติจู่โจมเมืองไครสต์เชิร์ช ทำาไมมันถึงก่อให้เกิดความเสียหาย
รุนแรง?

ธรณีวิทยา
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ภูเขาไฟคืออะไร อะไรคือภูเขาไฟ และลาวามีบทบาทอะไรในการสร้างมันขึ้นมา?

การทำานายการปะทุของภูเขาไฟ เราสามารถบอกได้หรือไม่ว่าเมื่อไรภูเขาไฟจะปะทุขึ้นมา?

เยลโลว์สโตน: ภูเขาไฟขนาดใหญ่ อุทยานแห่งชาติที่โด่งดังนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่?

อันตราย: เถ้าภูเขาไฟ ผลกระทบโดยตรงของอันตรายจากการบินผ่านเมฆเถ้าภูเขาไฟ

วันสุดท้ายของเมืองปอมเปอี
ย้อนระลึกชั่วโมงแห่งความเป็นความตายอันน่าสะเทือนใจหลังการปะทุของภูเขาไฟวิสุเวียส ในช่วง
ศตวรรษที่ 1

คิลัวเอ: ทำาให้เกิดเกาะ มาค้นพบกับภูเขาไฟที่มีพลังมากที่สุดในโลก

ภูเขาไฟ:  
การตอบสนองของประเทศกำาลังพัฒนา

เนื่องจากเป็นประเทศกำาลังพัฒนา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีการตอบสนองต่อแผ่นดินไหว
ปีค.ศ.2002 อย่างไร?

ภูเขาไฟ:  
การตอบสนองของประเทศพัฒนาแล้ว

ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกา มีการตอบสนองต่อการปะทุของภูเขาไฟเซนต์เฮเลนส์ในปีค.ศ.
1980 อย่างไร?

ข้อมูลน่ารู้: การปะทุเฉียบพลัน ภูเขาไฟที่มีความร้ายแรงทั่วทั้งโลกที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์

ภูเขาไฟ

การผุพังอยู่กับที่ ก้อนหินมีความแข็งแกร่ง แต่ธรรมชาติแข็งแกร่งยิ่งกว่า

น้ำาตกและโกรกธาร
น้ำาตกและโกรกธาร เป็นลักษณะภูมิประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจอันดับต้นๆ ของโลก แต่พวกมันเกิดขึ้น
ได้อย่างไร?

ทางน้ำาโค้งตวัดและทะเลสาบรูปแอก
ทางน้ำาโค้งตวัดและทะเลสาบรูปแอก ปกติพบในตอนกลางของทางแม่น้ำา ลักษณะเหล่านี้คือ?  
และเชื่อมโยงกันอย่างไร?

การเกิดตะกอน
ค้นคว้าเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศที่มีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งเกิดจากน้ำาท่วมที่ตอนปลายทางของเส้น
ทางแม่น้ำา

แม่น้ำาเกิดขึ้นได้อย่างไร? การกำาเนิดของแม่น้ำา: จากแหล่งกำาเนิดลงไปสู่ทะเล

แกรนด์แคนยอนเกิดขึ้นได้อย่างไร? แกรนด์แคนยอนเกิดขึ้นได้อย่างไร และบอกอะไรเราเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมา?

การกร่อนโดยแม่น้ำา

ธรณีวิทยา
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การเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ

ชั้นโอโซน อะไรก่อให้เกิดรูรั่วในชั้นโอโซน และเราประสบความสำาเร็จในการลดมันลงได้อย่างไร?

ภาวะเรือนกระจก ภาวะเรือนกระจกกำาลังคุกคามอนาคตของโลกของเราอยู่หรือไม่?

ภาวะโลกร้อน อะไรคือภาวะโลกร้อนและเราสามารถหยุดมันได้อย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทาง
ธรรมชาติ

แท่งน้ำาแข็งบอกอะไรเราได้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสภาพภูมิอากาศโลก?

ระบบกระแสน้ำาในมหาสมุทร มาค้นพบว่ากระแสน้ำาหลักของโลกควบคุมสภาพอากาศของโลกได้อย่างไร

แมลงปีกแข็ง เรียนรู้ว่าแมลงปีกแข็งสามารถแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในอดีตได้อย่างไร

วัฏจักรของสภาพภูมิอากาศ น้ำาแข็งจากแกนกลางธารน้ำาแข็งสามารถบอกอะไรเราได้เกี่ยวกับวัฏจักรของสภาพภูมิอากาศโลก?

สถานะของแผ่นน้ำาแข็งกรีนแลนด์ แผ่นน้ำาแข็งกรีนแลนด์ใหญ่ขึ้นหรือหดตัวลง?

สภาพอากาศหนาวเย็นมาก ทำาไมกระแสน้ำาในมหาสมุทรที่สำาคัญที่สุดสายหนึ่งของโลกจึงตกอยู่ในความเสี่ยง?

แบบจำาลองสภาพภูมิอากาศ เราสามารถทำานายอนาคตของสภาพภูมิอากาศของโลกได้หรือไม่?

ข้อโต้แย้งภาวะโลกร้อน: ส่วนที่1 โลกกำาลังอุ่นขึ้นหรือไม่?

ข้อโต้แย้งภาวะโลกร้อน: ตอนที่2 ภาวะโลกร้อนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือว่ามันเป็นแค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติ?

ภาวะโลกมืด สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ขัดแย้ง: ค้นหาว่าทำาไมแสงอาทิตย์ถึงลงมาถึงพื้นผิวของโลกลดลง

สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยโลก เทคโนโลยีในอนาคตที่น่าจะสามารถจัดการกับสภาพภูมิอากาศของโลก

สมมติฐานปืนคลาเทรต ก๊าซเรือนกระจกอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดหายนะของสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร

มนุษย์และวัฏจักรคาร์บอน

วงศ์คาร์บอน มุมมองระดับประเทศที่มีต่อ ‘การใช้ชีวิตสีเขียว’: ครอบครัวทั่วไปช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

การดูดจับคาร์บอน: แพลงก์ตอนพืช เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาดเล็กในมหาสมุทรที่อาจจะสามารถช่วยรักษาโลกของเราได้

การแลกเปลี่ยนคาร์บอน
ขอบเขตที่รัฐบาลกำาหนดไว้ จะจัดการกับอุตสาหกรรมที่สร้างมลพิษในการลดการปล่อยคาร์บอน 
ได้หรือไม่?

การดูดจับคาร์บอน: ต้นไม้ประดิษฐ์ ในอนาคต ต้นไม้นั้นจะไม่ได้ทำามาจากไม้ทั้งหมด

วงศ์คาร์บอนในอนาคต
มุมมองในระดับประเทศที่มีต่อ ‘การใช้ชีวิตสีเขียว’: ครอบครัวทั่วไปสามารถช่วยรักษาโลกได้
อย่างไร

ผลกระทบต่อมนุษย์
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The best thing is that there 
are no old professors talking 
for 5 minutes!

“
” - Pupil

มลพิษ

มลพิษ: น้ำา สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางน้ำา

มลพิษ: ดิน สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางดิน

มลพิษ: อากาศ สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ

การรั่วไหลของน้ำามัน การรั่วไหลของน้ำามันคืออะไรและเราสามารถรับมือกับมันได้อย่างไร?

พนักงานการปิโตรเลียมและสัตว์ ธรรมชาติต้องทนทุกข์ทรมานเนื่องจากการหาทรัพยากรของเราหรือไม่?

การตัดไม้ทำาลายป่า ทำาไมการทำาลายป่าฝนนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่ออนาคตของโลก

การจัดการระบบนิเวศ: ทะเลทราย
ทะเลทรายใหญ่ที่ร้อนและแห้งแล้งมีการใช้ที่แตกต่างกันอย่างมาก ในประเทศที่มีการพัฒนา
เศรษฐกิจมากและน้อย

การจัดการระบบนิเวศ: ป่าฝนเขตร้อน ระบบนิเวศที่สำาคัญที่สุดของโลกต้องการความช่วยเหลือจากเรา

การจัดการระบบนิเวศ: ป่าไม้ผลัดใบ การอนุรักษ์ช่วยรักษาให้ระบบนิเวศที่สำาคัญสามารถคงอยู่ต่อไป ระบบที่สำาคัญนี้เรียกว่า พื้นที่ป่าเก่า

ผลกระทบต่อมนุษย์
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น้ำา

ประเภทของสภาพอากาศ: ฝน โมเลกุลของน้ำาเกิดเป็นฝนได้อย่างไร?

วัฏจักรน้ำา คุณรู้หรือไม่ว่าน้ำาที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มีอายุหลายพันล้านปีมาแล้ว?

ฝนเทียม นักวิทยาศาสตร์ทั่วทั้งโลกทำาให้เกิดฝนได้อย่างไร?

รุ้งคืออะไร? กระบวนการที่ทำาให้เกิดการแยกออกของแสงซึ่งทำาให้เกิดสิ่งอัศจรรย์ในธรรมชาติ

หิมะถล่ม อะไรทำาให้เกิดการไถลตัวของหิมะขนาดยักษ์นี้ได้?

กัลทัวร์: มหาพายุ อะไรทำาให้เกิดหิมะถล่มที่ทำาลายล้างหมู่บ้านกัลทัวร์ในประเทศออสเตรีย?

การเกิดมหาสมุทร น้ำาบนโลกมาจากที่ไหน?

ทะเลทราย ทำาไมทะเลทรายจึงมีความแห้งแล้งมาก?

ฟ้าร้องและฟ้าผ่า เกิดอะไรขึ้นภายในเมฆพายุซึ่งทำาให้เกิดฟ้าผ่าและสายฟ้าได้?

เมืองที่สาบสูญของเปรู เป็นไปได้หรือไม่ที่สภาพอากาศได้เคยทำาลายอารยธรรมอันยิ่งใหญ่?

ข้อมูลน่ารู้:  
สภาพอากาศที่แปลกประหลาด

จากปิศาจหิมะไปจนถึงไฟของเซนต์เอลโม ปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดของสภาพภูมิอากาศได้
ถูกรายงานทั่วทั้งโลก

สภาพอากาศ
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ระบบสภาพอากาศ

ระบบสภาพอากาศ อะไรทำาให้เกิดระบบสภาพอากาศและเราสามารถทำานายมันได้อย่างไร?

ประเภทของสภาพอากาศ: บทนำา การเคลื่อนตัวของอากาศเป็นหัวใจหลักของสภาพอากาศได้อย่างไร

ปรากฏการณ์คอริออลิส การหมุนของโลกมีผลอย่างไรต่อระบบสถาพอากาศของเรา?

เขตสภาพภูมิอากาศ ทำาไมสภาพภูมิอากาศจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละที่ทั่วโลก?

ก้อนเมฆระดับสูงและระดับกลาง คุณสามารถบอกความแตกต่างของเมฆแต่ละชนิดเหล่านี้ได้หรือไม่?

เขตมรสุม มาค้นพบว่าการเปลี่ยนทิศทางของลมทำาให้เกิดพายุฝนขนาดใหญ่ได้

คลื่นความร้อนมรณะ เรื่องราวของอากาศร้อนอย่างผิดปกติเป็นเวลา 5 วันซึ่งเกิดขึ้นเป็นภัยพิบัติต่อเมืองชิคาโก

ก้อนเมฆระดับต่ำา ประเภทของเมฆที่แตกต่างกันส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของเราอย่างไร?

อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศ สาเหตุที่ขอบเขตสภาพภูมิอากาศของโลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงคืออะไร?

เอลนีโญ เรียนรู้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทำาให้เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนที่สุดของโลก

ข้อมูลน่ารู้: พายุขนาดใหญ่ ในหนึ่งวันฟ้าผ่าลงบนโลกกี่ครั้ง?

ลม

ประเภทของสภาพอากาศ: ลม ลมคืออะไรและมันมาจากไหน?

พายุเฮอริเคน พายุเฮอริเคนมีอำานาจทำาลายล้างและทรงพลัง แต่พวกมันมาจากไหน?

คลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่ง มาค้นพบว่าเพราะเหตุใดมหาสมุทรสามารถเป็นอันตรายได้อย่างมากในช่วงที่มีพายุเฮอริเคน

พายุทอร์นาโดคืออะไร? นักวิทยาศาสตร์รู้อะไรเกี่ยวกับพายุที่ลึกลับนี้?

พายุเฮอริเคนแคทรินา: ตอนที่ 1
แนวป้องกันน้ำาท่วมถูกออกแบบขึ้นเพื่อป้องกันเมือง แล้วทำาไมนิวออร์ลีนส์ยังคงถูกทำาลายจาก 
เฮอริเคนแคททรินา?

พายุเฮอริเคนแคทรินา: ตอนที่ 2 มาค้นพบว่า อะไรคือสาเหตุของน้ำาท่วมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากที่เกิดขึ้นที่นิวออร์ลีนส์

ข้อมูลน่ารู้: มาตราโบฟอร์ด กระแสลมทรงพลังแค่ไหน?

สภาพอากาศ
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การปรับตัวและ
การตั้งถิ่นฐาน

โลกที่กำาลัง
เปลี่ยนแปลง
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โลกาภิวัตน์

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

โลกาภิวัตน์คืออะไร? เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงโลกที่เราอาศัยอยู่ และอัตราการพัฒนาได้อย่างไร?

หมู่บ้านของโลก ผลกระทบของการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารต่อเมืองเล็กและเมืองใหญ่ทั่วโลก

เครือข่ายการขนส่ง เพราะเหตุใดเครือข่ายการขนส่งจึงสำาคัญมากต่อการค้าขายระหว่างประเทศ?

บราซิล: อนาคตแรงงานเกษตร
ชีวิตในแปลงปลูกอ้อยขนาดใหญ่เป็นอย่างไร การใช้เครื่องกลที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อคนตัดอ้อยในบราซิล
อย่างไร?

การจราจรติดขัด ศึกษาสาเหตุและผลกระทบของการจราจรติดขัด

บราซิล: ปฏิวัติการเกษตร
วิธีการทำาเกษตรกรรมใหม่ๆ ที่กำาลังบุกเบิกในประเทศบราซิลเพื่อให้ผลิตได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากร
น้อยลง

ประชากรมากเกิน
ผู้คนจำานวนเท่าไรจึงถือว่ามากเกินไป? ค้นพบความสามารถในการรองรับประชากรของดาวเคราะห์
ของเรา

ภูมิอากาศเปลี่ยนชีวิตคุณได้หรือไม่? การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อประชากรทั่วโลก?

การผลิตอาหารเลี้ยงโลก เราจะรับมือการขาดแคลนอาหารในระดับโลกได้อย่างไร?

บราซิล: ชีวิตในฟาเวล่า ชีวิตในชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบราซิลเป็นอย่างไร?

อินเดีย: การคุมกำาเนิดประชากร
ศึกษามาตรการทั้งแบบสมัครใจและแบบบังคับที่ใช้เพื่อรับมือกับประชากรที่กำาลังเพิ่มขึ้นของ
ประเทศอินเดีย

ญี่ปุ่น:  
การส่งเสริมการเติบโตของประชากร

สิ่งใดคือปัญหาของประชากรสูงวัย? และเราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อรับมือ?

มะนิลา: อภิมหานคร ชีวิตในเมืองที่หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นอย่างไร?

มนุษย์และวัฏจักรคาร์บอน

วงศ์คาร์บอน มุมมองระดับประเทศที่มีต่อมลพิษ ครอบครัวโดยเฉลี่ยมีการปล่อยคาร์บอนมากแค่ไหน?

การดูดจับคาร์บอน: แพลงก์ตอนพืช
เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาดเล็กในมหาสมุทรที่อาจจะสามารถช่วยรักษาโลกของเราได้ การ
แลกเปลี่ยนคาร์บอน

การแลกเปลี่ยนคาร์บอน ขอบเขตของรัฐบาลจะช่วยอุตสาหกรรมที่สร้างมลพิษในการลดการปล่อยคาร์บอนได้หรือไม่?

การดูดจับคาร์บอน: ต้นไม้ประดิษฐ์ ในอนาคต ต้นไม้นั้นจะไม่ได้ทำามาจากไม้ทั้งหมด

วงศ์คาร์บอนในอนาคต
มุมมองในระดับประเทศที่มีต่อ ‘การใช้ชีวิตสีเขียว’: ครอบครัวทั่วไปสามารถช่วยรักษาโลกได้
อย่างไร

โลกที่กำาลังเปลี่ยนแปลง
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โลกที่ไม่เท่าเทียม

ความไม่เท่าเทียมระดับโลก ค้นพบว่าเพราะเหตุใดสถานที่ที่คุณอยู่ จึงมีผลกระทบกับทุกแง่มุมของชีวิตคุณ

ประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจน้อยกว่า อะไรเป็นตัวกำาหนดว่าประเทศหนึ่งๆ เป็นพัฒนาทางเศรษฐกิจน้อยกว่า?

ประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจมากกว่า สิ่งใดคือลักษณะบ่งชี้ของประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจมากกว่า?

ประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจน้อยกว่า: 

อุปสรรคสู่การพัฒนา
ปัจจัยใดบ้างที่ขัดขวางประเทศต่างๆ ไม่ให้มีเศรษฐกิจที่พัฒนามากกว่า?

การค้าระหว่างประเทศ:  

ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียม?
ค้นพบสมดุลทางอำานาจระหว่างประเทศต่างๆ เมื่อพวกเขาค้าขายกัน

แบบจำาลองการเปลี่ยนแปลงประชากร พลวัตรของประชากรเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อประเทศพัฒนามากขึ้น?

บราซิล: ช่องว่างของความมั่งคั่ง พบกับชีวิตที่แตกต่างกันของคนรวยและคนจนในประเทศบราซิล

การค้าโดยชอบธรรม การค้าโดยชอบธรรมช่วยปรับปรุงชีวิตของเกษตรกรทั่วโลกได้อย่างไร?

แซฟไฟร์: การค้าที่เป็นธรรม? พบกับอันตรายของเหมืองแซฟไฟร์ในประเทศมาดากัสการ์ และใครที่ได้รับผลกำาไร

ความช่วยเหลือแบบต่างๆ
ความช่วยเหลือเป็นปัจจัยสำาคัญในการช่วยฟื้นฟูประเทศต่างๆ จากภัยพิบัติ แต่ความช่วยเหลือ 
คืออะไร?

ประเด็นเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
ความช่วยเหลือมาในหลากหลายรูปแบบ ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของแต่ละรูปแบบคือ 
อะไรบ้าง?

Twig makes it easy to 
understand relatively 
complex ideas

“
” - Pupil

โลกที่กำาลังเปลี่ยนแปลง
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การเดินทางและการอพยพ

สำามะโนประชากร:  
การนับจำานวนประชาชน

เพราะเหตุใดเราจึงจำาเป็นต้องรู้ว่ามีผู้คนจำานวนเท่าใดอาศัยอยู่ในประเทศหนึ่งๆ?

แบบจำาลองการท่องเที่ยวของบัตเลอร์
ชีวิตของสถานที่พักตากอากาศหนึ่งๆ จะต้องผ่านระยะทั้งหมด 6 ระยะ ดังแสดงอยู่ในแบบจำาลอง
การท่องเที่ยวของบัตเลอร์

การย้ายถิ่นฐานของมวลชนชาวจีน
ค้นหาว่าเพราะเหตุใดเกษตรกรจากชนบทของประเทศจีนจึงมุ่งหน้าเข้าหาแสงไฟสว่างไสวของเมือง
เซี่ยงไฮ้

การลักลอบเข้าเมือง:  
การข้ามทะเลทรายซาฮาร่า

อันตรายที่ผู้ย้ายถิ่นเข้าอย่างผิดกฎหมายต้องเผชิญเมื่อหาทางเข้าสู่ทวีปยุโรป

ฮาวาย: ผลกระทบของการท่องเที่ยว ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศต่อผู้คนในฮาวาย

นามิเบีย: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวระหว่างประเทศและผลประโยชน์ของท้องถิ่นสามารถอยู่ร่วมกันได้หรือไม่?

การท่องเที่ยวของชนหมู่มาก: กรณีศึกษา สิ่งแวดล้อมที่สวยงามของประเทศไทยจะทนรับมือแรงกกดันจากการท่องเที่ยวมวลชนได้หรือไม่?

การทำาแผนที่โลก

วิธีการมองโลก พบกับวิธีการต่างๆ มากมายในการสำารวจโลกของเรา

การทำาแผนที่ เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างแผนที่ซึ่งโด่งดังระดับโลกได้อย่างไร

ปัญหาเส้นแวง ค้นพบว่าชายคนหนึ่งปฏิวัติการนำาทางในการเดินเรือด้วยนาฬิกาได้อย่างไร

เส้นแบ่งเวลา นี่กี่โมงแล้ว? ขึ้นกับว่าคุณอยู่ตรงไหนของโลก

แผนที่ท้องทะเล
เราทำาแผนที่ทะเลได้อย่างไร? และเพราะเหตุใดการที่เรารู้ว่ามีอะไรอยู่ใต้พื้นผิวมหาสมุทรบ้างจึง
สำาคัญมาก?

เปรียบเทียบเมืองกับชนบท

ทรัพยากรเพื่อการตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างพื้นฐานใดมีความจำาเป็นต่อการสร้างการตั้งถิ่นฐานที่ยั่งยืน?

แบบจำาลองการใช้ที่ดินในเมือง เรียนรู้เกี่ยวกับแบบจำาลองที่อธิบายแผนผังการตั้งถิ่นฐานเมือง

การรุกล้ำาชนบท ค้นพบว่าการตั้งถิ่นฐานชนบทกำาลังเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างไรท่ามกลางการกลายเป็นเมือง

ชายขอบระหว่างชนบทกับเมือง
บริเวณที่เมืองมาบรรจบกับชนบทเรียกว่า ชายขอบระหว่างเมืองกับชนบท ลักษณะเด่นชัดของพื้นที่
นี้มีอะไรบ้าง?

ความไม่เท่าเทียมในชนบท เพราะเหตุใดพื้นที่ชนบทหลายๆ แห่งทั่วโลกกำาลังเสื่อมลง?

ผังเมืองกับเซนต์ปอล
พบกับกฎหมายผังเมืองปกป้องทิวทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของลอนดอนไปพร้อมกับการอนุญาตให้มี
การพัฒนาสมัยใหม่

พื้นที่บราวน์ฟิลด์ พื้นที่บราวน์ฟิลด์คืออะไร และพื้นที่เหล่านี้เป็นทางออกให้กับภาวะขาดแคลนที่อยู่อาศัยหรือไม่?

การปรับตัวและการตั้งถิ่นฐาน
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ที่อยู่ของเรา

ประชากร: ปัยจัยทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกำาหนดสถานที่ในการตั้งถิ่นฐานได้อย่างไร?

ประชากรของโลก: การย้ายถิ่น เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่กำาหนดรูปแบบการย้ายถิ่น

การตั้งถิ่นฐานเมือง ลักษณะร่วมของการตั้งถิ่นฐานเมืองทั่วโลกคืออะไร?

บราซิล: ความหลากหลายของชาติพันธุ์
ประเทศบราซิลกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดในโลกได้
อย่างไร?

ชีวิตพิศวง: ขั้วโลกเหนืออันหนาวเหน็บ ผู้คนมีชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่หนาวอย่างรุนแรงได้อย่างไร?

ชีวิตพิศวง: ทะเลทรายซาฮาร่า
เทคโนโลยีของนาซ่า เปิดเผยความลับที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่อยู่ใต้เนินทรายของทะเลทรายซาฮารา 
ได้อย่างไร?

ชีวิตพิศวง: ชนเผ่าเร่ร่อน ค้นพบว่าวิถีชีวิตของชนเผ่าเร่รอนที่เหลืออยู่ไม่กี่เผ่าบนโลกเป็นอย่างไร

การตั้งถิ่นฐานและการแบ่งแยกสีผิว ค้นพบว่านโยบายการแบ่งแยกเชื้อชาติ (สีผิว) เปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองโจฮันเนสเบิร์กไปอย่างไร

ตูวาลู:  
ภัยคุกคามของน้ำาระดับทะเลที่สูงขึ้น

เพราะเหตุใดประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กอย่างตูวาลูอาจจะสูญหายไปตลอดกาลในเร็วๆ นี้

การปรับตัวและการตั้งถิ่นฐาน
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ความแม่นยำา
และการพิสูจน์

ประวัติศาสตร์
ของคณิตศาสตร์

การวัด

รูปทรง

พีชคณิต

ปริภูมิ

ตัวเลข

สถิติและ
	ความน่าจะเป็น
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ความแม่นยำาและการประมาณ

การพิสูจน์

พระเจ้าไจ ซิงห์ ทำาไมมหาราชาถึงสร้างหอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

การปัดเศษ: หอยทากกับจรวด มาค้นพบว่าทำาไมการปัดเศษเศษตัวเลขจึงมีทั้งประโยชน์และความจำาเป็น โดยลองดู 2 กรณีที่สุดขั้ว 

การนับมวลชน
มีฝูงชนราว 1,800,000 คนที่มาเฝ้าดูการปราศัยของนายบารัก โอบามา.. แต่ใครเป็นคนนับจำานวน
พวกเขาเหล่านั้น?

ปริมาตร: นับดวงดาว นักดาราศาสตร์นับจำานวนของดวงดาวบนท้องฟ้าได้อย่างไร

ความเร็วของโลก โลกสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วเท่าใดมาหากัน

หนึ่งเมตรมีความยาวเท่าใด?
ใครเป็นผู้กำาหนดว่าหน่วยเมตรนั้นยาวแค่ไหน และมันได้กลายมาเป็นหน่วยวัดมาตรฐานในระบบ
เมตริกได้อย่างไร

ชาวกรีกกับการพิสูจน์ ชาวกรีกโบราณทำาอย่างไรถึงพิสูจน์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยเหตุผลได้

การพิสูจน์:  
คณิตศาสตร์รางวัลหนึ่งล้านเหรียญ

พิสูจน์ข้อสันนิษฐานที่มีชื่อเสียง จะทำาให้คุณได้หนึ่งล้านดอลลาร์

ศิลปะโอริกามิเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไร มาค้นพบการใช้งานอันน่าประหลาดใจของศิลปะการพับกระดาษแบบโอริกามิ 

ความแม่นยำาและการพิสูจน์
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แบบจำาลองเชิงพีชคณิต

พิกัด

สมการ

เซต

อัลกอริทึมเปลี่ยนโลกของเราได้อย่างไร ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ชักจูงพฤติกรรมของมนุษย์ได้อย่างไร

ตัวแปร: ออกเดทโดยใช้ตัวเลข สมการพีชคณิตสามารถให้คุณหาคู่ได้หรือไม่?

สงครามรถถัง การคาดการณ์ที่น่าอัศจรรย์เกิดจากการใช้พีชคณิต ช่วยให้ชนะสงครามโลกครั้งที่สอง

อัลกอริทึม: ทัวริง อลัน ทัวริง พัฒนาพื้นฐานคณิตศาสตร์ง่ายๆ ของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้อย่างไร

ปริศนาวันเกิด ความน่าจะเป็นอันน่าอัศจรรย์ใจที่คุณจะมีวันเกิดวันเดียวกับเพื่อนร่วมห้อง

พิกัดเรขาคณิต: เดการ์ต เดการ์ตพัฒนาพิกัด (x,y) ที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันอย่างไร

เวกเตอร์: การควบคุมจราจรทางอากาศ เวคเตอร์คืออะไร และมันทำาอย่างไรถึงทำาให้การท่องเที่ยวทางอากาศปลอดภัย

พิกัดคาร์ทีเชียน พิกัดนำามาใช้อธิบายจุดในปริภูมิ 1 2 3 หรือแม้กระทั่งใน 4 มิติได้อย่างไร!

สูตรการเต้นของหัวใจ ค้นหาสูตรที่สามารถทำานายช่วงชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัน

สัตตกรีฑา มาศึกษาระบบการคิดคะแนนที่ซับซ้อนของสัตตกรีฑา

การไล่ล่า คำานวณเวลาของม้าลายที่ใช้ในการหนีการไล่ล่าของสิงโต

วิทยาศาสตร์อาหรับสำาหรับสมดุล ค้นหาหลักการพื้นฐานของพีชคณิต

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ของชาวยุโรป สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อใดและเพื่ออะไร

สมการไดโอแฟนไทน์: แฟร์มาต์ นักคณิตศาสตร์คนหนึ่งได้ทิ้งบันทึกไว้ซึ่งเป็นปัญหาที่ยากที่สุดของคณิตศาสตร์ปัญหาหนึ่ง

ทฤษฎีเซต: คันทอร์ งานของคันทอร์ ทฤษฎีเซต ทำาให้ชีวิตเขาเป็นเช่นไร

แผนภูมิเวนน์: ถิ่นที่อยู่อาศัยทั่วโลก เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมระหว่างป่าดิบชื้นกับทะเลทราย

เซต: อนันต์ การเปิดเผยให้เห็นว่าอนันต์หรือไม่รู้จบ (infinity) มีอยู่สองประเภท

พีชคณิต
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คณิตศาสตร์ในประวัติศาสตร์ยุคใหม่

สงครามรถถัง การคาดการณ์ที่น่าอัศจรรย์เกิดจากการใช้พีชคณิต ช่วยให้ชนะสงครามโลกครั้งที่สอง

เอาชนะเรือยูโบท ในการป้องกันเสบียงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพเรือเชอร์ชิลได้อาศัยหลักการของเรขาคณิต

อินิกมา: ถอดรหัสปริศนา ทำาไมกลไกการเข้ารหัสของนาซี ถูกทดสอบแล้วว่ายากต่อการถอดรหัส?

ตัวเลข: ชีวิตที่ปราศจากตัวเลข พบกับชนเผ่าพื้นเมืองผู้ซึ่งจัดการกับตัวเลขเพียงแค่ 1 2 และ 3 

หนึ่งเมตรมีความยาวเท่าใด?
ใครเป็นผู้กำาหนดว่าหน่วยเมตรนั้นยาวแค่ไหน และมันได้กลายมาเป็นหน่วยวัดมาตรฐาน 
ในระบบเมตริกได้อย่างไร

เลขฐานสิบ: วันเลขฐานสิบ มาค้นพบว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสหราชอาณาจักรเปลี่ยนมาใช้ระบบเงินฐานสิน

ศิลปะโอริกามิเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไร มาค้นพบการใช้งานอันน่าประหลาดใจของศิลปะการพับกระดาษแบบโอริกามิ 

รหัสจำานวนเฉพาะ มาค้นพบว่าทำาไมจำานวนเฉพาะถึงเป็นกุญแจสำาคัญในการเข้ารหัส

นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่	1

นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่	2

พระเจ้าไจ ซิงห์ ทำาไมมหาราชาถึงสร้างหอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

จำานวนอตรรกยะ: พีทาโกรัส ทำาไมถึงกล่าวกันว่า การค้นพบจำานวนอตรรกยะนำาไปสู่การฆาตกรรม

คำานวณค่าพาย: อาร์คิมิดีส หาค่าพายที่แม่นยำาได้อย่างไร?

เรขาคณิต: ยูคลิด กฎง่ายๆ ที่ยูคลิตกล่าวไว้เกี่ยวกับพื้นฐานของเรขาคณิตคืออะไร

พิกัดเรขาคณิต: เดการ์ต เดการ์ตพัฒนาพิกัด (x,y) ที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันอย่างไร

แคลคูลัส: นิวตัน การศึกษาการเคลื่อนที่ของนิวตัน ปฏิวัติวงการและทำาให้เกิดคณิตศาสตร์สาขาใหม่

ทฤษฎีเซต: คันทอร์ งานของคันทอร์ ทฤษฎีเซต ทำาให้ชีวิตเขาเป็นเช่นไร

อัลกอริทึม: ทัวริง อลันทัวริ่งพัฒนาพื้นฐานคณิตศาสตร์ง่ายๆ ของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้อย่างไร

สมการไดโอแฟนไทน์: แฟร์มาต์ นักคณิตศาสตร์คนหนึ่งได้ทิ้งบันทึกไว้ซึ่งเป็นปัญหาที่ยากที่สุดของคณิตปัญหาหนึ่ง

ทฤษฎีตัวเลข: เกาส์ รูปแบบอะไรทีทำาให้เด็กเจ็ดขวบสามารถแสดงการคำานวณได้อย่างน่าอัศจรรย์

ระดับการแบ่งแยก: แอร์ดิช ตัวเลขของแอร์ดิชคืออะไร?

ประวัติศาสตร์ของคณิตศาสตร์
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คณิตศาสตร์ผ่านกาลเวลา	1

คณิตศาสตร์ผ่านกาลเวลา	2

ชาวบาบิโลเนียนและพลิมพ์ตัน 322 น่าแปลกประหลาดที่สิ่งที่ปรากฎในจารึกโบราณมีความใกล้เคียงกับตัวเลข

ชาวอียิปต์กับเลขเศษส่วน ตำานานซึ่งชี้นำาให้ชาวอียิปต์ใช้ระบบเศษส่วนที่ซับซ้อน

ชาวอียิปต์กับการคูณ ชาวอียิปต์จัดการกับการคูณ โดยการยกกำาลังของสองได้อย่างไร

ก่อสร้างพีระมิด ช่างก่อสร้างชาวอียิปต์สามารถสร้างพีระมิดที่มีความสมมาตรอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไร

ชาวกรีกกับการพิสูจน์ ชาวกรีกโบราณทำาอย่างไรถึงพิสูจน์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยเหตุผลได้

ชาวโรมันกับจำานวนนับ มาค้นหาทำาไมชาวโรมันถึงขึ้นชื่อเรื่องความยอดแย่ทางคณิตศาสตร์

ชาวอินเดียกับจำานวนลบ ทำาไมผลงานชิ้นที่โดดเด่นที่สุดของนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียถึงเป็น จำานวนลบ!

วิทยาศาสตร์อาหรับสำาหรับสมดุล ค้นหาหลักการพื้นฐานของพีชคณิต

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ของชาวยุโรป มาค้นว่าเมื่อไรและทำาไมที่สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ถูกคิดค้นขึ้น

ตัวเลข: การค้นพบเลขศูนย์ เลขศูนย์ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน แต่ทำาไมจึงต้องมีการประดิษฐ์เลขศูนย์ขึ้นมา?

การพัฒนาทางคณิตศาสตร์ของจีน การพัฒนาคณิตศาสตร์อย่างอิสระของคนจีน

ประวัติศาสตร์ของคณิตศาสตร์
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ความแม่นยำาและการประมาณ

หนึ่งเมตรมีความยาวเท่าใด?
ใครเป็นผู้กำาหนดว่าหน่วยเมตรนั้นยาวแค่ไหน และมันได้กลายมาเป็นหน่วยวัดมาตรฐานในระบบ
เมตริกได้อย่างไร

พระเจ้าไจ ซิงห์ ทำาไมมหาราชาจึึงสร้างหอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ปริมาตร: นับดวงดาว นักดาราศาสตร์นับจำานวนของดวงดาวบนท้องฟ้าได้อย่างไร

ความเร็วของโลก โลกสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วเท่าใดมาหากัน

การปัดเศษ: หอยทากกับจรวด ศึกษาว่าทำาไมการปัดเศษเศษตัวเลขจึงมีทั้งประโยชน์และความจำาเป็น โดยลองดูกรณีที่สุดขั้ว 2 กรณี 

การนับมวลชน
มีฝูงชนราว 1,800,000 คนที่มาเฝ้าดูการปราศัยของนายบารัก โอบามา แต่ใครเป็นคนนับจำานวน
พวกเขาเหล่านั้น?

การพิสูจน์

ศิลปะโอริกามิเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไร ศึกษาการใช้งานอันน่าประหลาดใจของศิลปะการพับกระดาษแบบโอริกามิ 

ชาวกรีกกับการพิสูจน์ ชาวกรีกโบราณทำาอย่างไรจึงพิสูจน์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยเหตุผลได้

การพิสูจน์:  
คณิตศาสตร์รางวัลหนึ่งล้านเหรียญ

พิสูจน์ข้อสันนิษฐานที่มีชื่อเสียง จะทำาให้คุณได้หนึ่งล้านดอลลาร์

เศษส่วนและอัตราส่วน

ประวัติของอัตราส่วนทอง จุดเริ่มต้นของอัตราส่วนทอง และอัตราส่วนทองนี้คงอยู่ผ่านกาลเวลาได้อย่างไร

คณิตศาสตร์และโมนาลิซา ดาวินชีใช้อัตราส่วนเก่าแก่ในภาพวาดที่มีชื่อเสียงของเขาอย่างไร

สูตรความงาม คณิตศาสตร์สามารถอธิบายได้ว่าเราค้นพบความสวยงามได้จากอะไร?

สัดส่วน: มนุษย์วิทรูเวียน ดาวินชีใช้เรขาคณิตในการสร้างมนุษย์ที่ ‘สมบูรณ์แบบ’ ได้อย่างไร

อัตราส่วน: คณิตศาสตร์สำาหรับการทำาเค้ก วิธีการอบเค้กก้อนใหญ่ที่เท่าคุณต้องการ

อัตราส่วน:  
การแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ

วิธีการแปลงสกุลเงินและทำากำาไร

สู่ดาวเคราะห์อันไกลโพ้น
มาค้นพบว่าคณิตศาสตร์ช่วยส่งยานวอยเอเจอร์ให้สามารถเดินทางไปในห้วงอวกาศได้ไกลมากกว่า 
ที่เคยเป็นมา

สัดส่วนและทัศนมิติ

เรือของพระราชินีฮัทเชฟซุท ทีมโบราณคดีจะใช้อัตราส่วนในการสร้างเรือโบราณขึ้นมาอีกครั้งได้หรือไม่?

แบบจำาลองเครื่องบินสปิตไฟร์ อัตราส่วนของความยาว พื้นที่ และปริมาตรมีผลอย่างไรต่อขนาดของเครื่องบินจำาลอง

วาดภาพโดยใช้ตัวเลข ศิลปินเริ่มหันมาเปลี่ยนภาพวาดที่ดูเรียบแบนมาสู่โลกของภาพสามมิติได้อย่างไร

ปรากฏการณ์พารัลแลกซ์
เวลาปิดตาข้างเดียวจะรู้สึกว่าสิ่งของมีการเปลี่ยนตำาแหน่งไป- สิ่งนี้ใช้วัดระยะทางที่ไกลมากๆ ได้
อย่างไร

เอชเชอร์และบันไดไม่รู้จบ เพนโรสและเอชเชอร์ เล่นกับมุมมองในการสร้างรูปทรงที่เป็นไปไม่ได้ได้อย่างไร

มุมมอง: การอำาพรางตัวพิศวง ดูกันว่าเรือรบมีวิธีการ “ซ่อน” โดยใช้การออกแบบทางเรขาคณิตอย่างเฉียบแหลมได้อย่างไร

การวัด
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เลขฐานสิบและทศนิยม

เลขจำานวนเต็มและจำานวนธรรมชาติ

เหตุใดเราจึงนับทีละสิบ? ระบบตัวเลขสามารถขึ้นอยู่กับตัวเลขใดๆ ก็ได้ แต่ทำาไมเลขสิบถึงได้รับความนิยม?

เลขฐานสิบ: วันเลขฐานสิบ ศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสหราชอาณาจักรเปลี่ยนมาใช้ระบบเงินฐานสิบ

จุดทศนิยม: ตัดสินด้วยภาพถ่าย ทำาไมทศนิยมจึงจำาเป็นสำาหรับนักวิ่งลมกรด

เศษส่วน: ภาพเคลื่อนไหวช้า เศษส่วนช่วยในการลดความเร็วหรือเร่งความเร็วของภาพได้อย่างไร

ชาวอียิปต์กับเลขเศษส่วน ตำานานซึ่งชี้นำาให้ชาวอียิปต์ใช้ระบบเศษส่วนที่ซับซ้อน

เศษส่วน: การตั้งเสียงดนตรีพีทาโกรัส ศึกษาว่าเสียงดนตรีสร้างขึ้นจากเศษส่วนได้อย่างไร

การสำารองเงินสภาพคล่องของธนาคาร มาศึกษาระบบธนาคารที่ให้กู้เงินโดยใช้เงินฝากของเรา

ตัวเลข: การค้นพบเลขศูนย์ เลข 0 ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน แต่ทำาไมจึงต้องมีการประดิษฐ์เลข 0 ขึ้นมา?

ฝูงปลาซาร์ดีน นักล่าจากระดับสูงที่เป็นบวกและเป็นลบคุกคามฝูงปลาซาร์ดีน

ตัวเลข: คณิตศาสตร์ของสัตว์ สัตว์สามารถนับเลขได้หรือไม่?

ตัวเลข: ชีวิตที่ปราศจากตัวเลข พบกับชนเผ่าพื้นเมืองผู้ซึ่งจัดการกับตัวเลขเพียงแค่ 1 2 และ 3 

ชาวบาบิโลเนียนและพลิมพ์ตัน 322 น่าแปลกประหลาดที่สิ่งที่ปรากฏในจารึกโบราณมีความใกล้เคียงกับตัวเลข

ชาวอียิปต์กับการคูณ ชาวอียิปต์จัดการกับการคูณ โดยการยกกำาลังของสองได้อย่างไร

ชาวโรมันกับจำานวนนับ มาค้นหาว่าทำาไมชาวโรมันจึงขึ้นชื่อเรื่องความยอดแย่ทางคณิตศาสตร์

ชาวอินเดียกับจำานวนลบ ทำาไมผลงานชิ้นที่โดดเด่นที่สุดของนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียจึงเป็นจำานวนเต็มลบ!

เลขฐานสอง

เลขฐานสอง: เลขฐานสองคืออะไร? ระบบจำานวนที่จะช่วยให้เราสามารถนับจำานวนมากกว่าพันได้ โดยใช้แค่เพียงนิ้วมือทั้งสิบนิ้ว

เลขฐานสอง: ภาษาของคอมพิวเตอร์ ทำาไมเลขฐานสองถึงเป็นตัวเลือกในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์?

เลขฐานสอง: ภาษาของมนุษย์ต่างดาว มาค้นพบว่า ทำาไมนักวิทยาศาสตร์จึงใช้รหัสเลขฐานสองในการพยายามที่จะติดต่อกับมนุษย์ต่างดาว

ตัวเลข
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ยกกำาลัง

กระดานหมากรุกของจักรพรรดิ ตำานานของการร้องของเมล็ดข้าวเพียงแค่สองสามเมล็ดที่ทำาให้จักรพรรดิถึงกับล้มละลายได้

อินเทอร์เน็ตมีน้ำาหนักเท่าไหร่? น้ำาหนักของข้อมูลทั้งหมดที่มีในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นคำานวณได้อย่างไร

ระบบการวัดริกเตอร์ ค้นพบวิธีการอ่านมาตราริกเตอร์ อ่านอย่างไร ซึ่งมันเปิดเผยขนาดที่แท้จริงของแผ่นดินไหว

จำานวนที่ใหญ่ที่สุด พบกับ “ผู้ประดิษฐ์” จำานวนที่มากที่สุดที่เคยใช้

กำาลังมหาศาลของเหล่ามด กฎทางคณิตศาสตร์ทำาให้มดเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงที่สุดในโลก

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์:  
การกักตุนอาหารของนกแกะถั่ว

นกตัวเล็กๆ ตัวนี้เล่นเกมเปอร์เซ็นต์เพื่อการอยู่รอดในฤดูหนาวอย่างไร

คุณสามารถเป็นหนี้มากกว่าสหรัฐอเมริกา
ได้หรือไม่?

ค้นพบหนี้จำานวนที่มากจนทำาให้คุณสงสัย หากคุณผิดนัดชำาระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง

เปอร์เซ็นต์: ลดหย่อนภาษี ระบบภาษีอัตราก้าวหน้าเป็นอย่างไร และช่วยให้การจ่ายภาษียุติธรรมได้อย่างไร

เงินเฟ้อรุนแรง: เยอรมนีในทศวรรษ 1920 มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มจนไม่สามารถควบคุมได้

รูปแบบจำานวน

ประเทศที่มีประชากรมากที่สุด เมื่อใดจำานวนประชากรของประเทศอินเดียจะมากกว่าของประเทศจีน?

ลำาดับฟิโบนัชชี ศึกษาลำาดับฟีโบนัชชี ซึ่งเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งในธรรมชาติ

อินิกมา: ถอดรหัสปริศนา ทำาไมกลไกการเข้ารหัสของนาซีจึงถอดรหัสได้ยาก?

การพัฒนาทางคณิตศาสตร์ของจีน การพัฒนาคณิตศาสตร์อย่างอิสระของคนจีน

ทฤษฎีตัวเลข: เกาส์ รูปแบบอะไรที่ทำาให้เด็ก 7 ขวบสามารถแสดงการคำานวณได้อย่างน่าอัศจรรย์

ตัวเลข
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I also like that there is a movie 
about almost everything“

” - Pupil

เศษส่วนและอัตราส่วน

อัตราส่วน: คณิตศาสตร์สำาหรับการทำาเค้ก วิธีการอบเค้กก้อนใหญ่ที่เท่าคุณต้องการ!

อัตราส่วน:  
การแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ

วิธีการแปลงสกุลเงิน และทำากำาไร!

การสำารองเงินสภาพคล่องของธนาคาร เปิดเผย: ระบบธนาคารที่ว่าธนาคารให้กู้เงินโดยใช้เงินฝากของเรา

สู่ดาวเคราะห์อันไกลโพ้น
มาค้นพบว่าคณิตศาสตร์ช่วยส่งยานวอยเอเจอร์ให้สามารถเดินทางไปในห้วงอวกาศได้ไกลมากกว่า
ที่เคยเป็นมา

ประวัติของอัตราส่วนทอง จุดเริ่มต้นของอัตราส่วนทอง และอัตราส่วนทองนี้คงอยู่ผ่านกาลเวลาได้อย่างไร

คณิตศาสตร์และโมนาลิซา มาค้นพบว่าดาวินชี ใช้อัตราส่วนที่เก่าแก่มาเสริมให้กับภาพวาดที่มีชื่อเสียงของเขาได้อย่างไร

สูตรความงาม คณิตศาสตร์สามารถอธิบายได้ว่าเราค้นพบความสวยงามได้จากอะไร?

สัดส่วน: มนุษย์วิทรูเวียน ดา วินชีใช้เรขาคณิตในการสร้างมนุษย์ที่ ‘สมบูรณ์แบบ’ ได้อย่างไร

จำานวนพิเศษ

จำานวนอตรรกยะ: พีทาโกรัส ทำาไมจึงกล่าวกันว่า การค้นพบจำานวนอตรรกยะนำาไปสู่การฆาตกรรม...

จำานวนเฉพาะเพื่อความอยู่รอด พฤติกรรมการหาคู่แนะนำาให้แมลงใช้จำานวนเฉพาะ

รหัสจำานวนเฉพาะ ศึกษาว่าทำาไมจำานวนเฉพาะจึงเป็นกุญแจสำาคัญในการเข้ารหัส

รูปแบบของจำานวนเฉพาะ จำานวนเฉพาะเกิดขึ้นแบบสุ่มหรือมันมีรูปแบบที่ซ่อนเร้นอยู่?

จำานวนเชิงซ้อน สาเหตุใดที่ทำาให้นักคณิตศาสตร์ทำาจำานวนในฝันให้เป็นจริง?

เซต: อนันต์ ศึกษาว่าอนันต์หรือไม่รู้จบ (infinity) มีอยู่ 2 ประเภท

ตัวเลข
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รูปทรง	3	มิติ

รูปทรงหลายหน้า: ทรงตันเพลโต ศึกษาคุณสมบัติรูปทรงตันของเพลโต และทำาไมรูปทรงนี้จึงได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทรงกระบอก:  
เติมเชื้อเพลิงจรวดแซทเทิร์น 5

เปิดเผย: ขนาดของทรงกระบอกยักษ์ที่บรรจุเชื้อเพลิงเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
ที่เคยสร้าง

พลังของดวงอาทิตย์ เราสามารถคำานวณปริมาณพลังงานของดวงอาทิตย์ โดยที่ไม่ต้องออกไปนอกโลกได้อย่างไร

บอลลูนแปซิฟิกฟลายเออร์ บอลลูนจะต้องใหญ่แค่ไหนเพื่อที่จะทำาลายสถิติโลก

เหตุใดไข่จึงมีรูปทรงไข่? ค้นหาว่าทำาไมไข่ที่เปราะบางถึงเป็นรูปทรงในอุดมคติที่มีไว้ปกป้องชีวิตที่อยู่ภายใน

ศิลปะแบบคิวบิสม์ ศิลปินใช้เรขาคณิตวาดภาพโลกทั้งใบได้อย่างไร

วงกลม

เอาชนะเรือยูโบท ในการป้องกันเสบียงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพเรือเชอร์ชิลได้อาศัยหลักการของเรขาคณิต

การออกแบบมหาวิหารชาร์ท สำารวจทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ของวงกลมผ่านมหาวิหารชาร์ทที่ใช้เรขาคณิตช่วยในการออกแบบ

พาย: ท่องจำาค่าพาย มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถจำาหลักค่าพายได้ทั้งหมดกี่ตัว?

คำานวณค่าพาย: อาร์คิมิดีส การหาค่าพายที่แม่นยำาทำาได้อย่างไร?

ความคล้ายและการเปลี่ยนรูป

การเปลี่ยนแปลงเรขาคณิต: สเก็ตบอร์ด ดูการเคลื่อนไหวของสเก็ตบอร์ด เมื่อผู้เล่นเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยท่าต่างๆ

แนวเส้นสะท้อนของทัชมาฮาล ค้นหาว่าทัชมาฮาล สิ่งก่อสร้างที่สวยงามสร้างโดยใช้การสะท้อนได้อย่างไร

การออกแบบลายเทสเซลเลชัน รูปแบบที่สวยงามนั้น สามารถสร้างขึ้นโดยใช้รูปทรงที่ต่อกันได้อย่างแนบสนิท

ผึ้งและรวงผึ้ง ทำาไมรังผึ้งจึงสร้างจากรูปหกเหลี่ยม?

แฟร็กทัล: เกล็ดหิมะของกอช ค้นพบกฎที่สร้างรูปแบบการลดลงได้อย่างไม่จำากัด

แฟร็กทัล: ฟองน้ำาเมงเกอร์ ศึกษารูปทรงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเราทำาให้มันเล็กลง

รูปทรง
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ทอพอโลยี

ตรีโกณมิติ

ทอพอโลยี เราสร้างรูปทรงที่แตกต่างกัน โดยปราศจากการฉีก การตัด และการติดได้หรือไม่?

สะพานทั้งเจ็ดแห่งนครเคอนิกส์เบิร์ก ลองแก้ปริศนาโบราณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความเฉียบแหลมทางคณิตศาสตร์

เครือข่าย: ลายวงกตและวงกตปริศนา สร้างอย่างไร หาทางออกอย่างไร ระบบเครือข่ายโบราณเหล่านี้

ระดับการแบ่งแยก: แอร์ดิช ตัวเลขของแอร์ดิชคืออะไร?

ระยะทางไปยังดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ นักดาราศาสตร์คำานวณระยะทางเหล่านี้ โดยใช้ฟังก์ชันไซน์ได้อย่างไร

การวัดขนาดโลก
ในสมัยโบราณคณิตศาสตร์สามารถนำามาใช้ในการคำานวณความยาวเส้นรอบวงของโลกเป็นครั้งแรก
ในได้อย่างไร?

เรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา ความเข้าใจเกี่ยวกับที่ว่างที่เราอาศัยอยู่นั้นพัฒนาขึ้นอย่างไรตั้งแต่ยุคของยูคลิด

คลื่นไซน์มีเสียงเป็นอย่างไร? อัตราส่วนของความยาว พื้นที่ และปริมาตรมีผลอย่างไรต่อขนาดของเครื่องบินจำาลอง

อุโมงค์ซามอส ชาวกรีกโบราณมั่นใจได้อย่างไรว่า ที่ปลายของอุโมงค์ทั้งสองจะมาบรรจบกันพอดีภายในภูเขา

สามเหลี่ยม

พิสูจน์ทฤษฎีพีทาโกรัส ทฤษฎีพีทาโกรัสคืออะไร ถูกพิสูจน์อย่างไร และทำาไมจึงมีประโยชน์?

ก่อสร้างพีระมิด ช่างก่อสร้างชาวอียิปต์สามารถสร้างพีระมิดที่มีความสมมาตรอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไร

เสริมความแข็งแกร่ง 
ให้ธนาคารแห่งประเทศจีน

ทำาไมอาคารที่สูงมากถึงใช้รูปทรงสามเหลี่ยมในการสร้าง

ศูนย์กลางของสามเหลี่ยมอยู่ที่ไหน? ค้นหาจุดศูนย์กลางของสามเหลี่ยมที่มีอยู่มากมาย

รูปทรง
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พิกัด

เส้นตรงและเส้นโค้ง

สัดส่วนและทัศนมิติ

พิกัดคาร์ทีเชียน พิกัดนำามาใช้อธิบายจุดในปริภูมิ 1 2 3 หรือแม้กระทั่งใน 4 มิติได้อย่างไร 

เวกเตอร์: การควบคุมจราจรทางอากาศ เวกเตอร์คืออะไร และมันทำาอย่างไรถึงทำาให้การท่องเที่ยวทางอากาศปลอดภัย

พิกัดเรขาคณิต: เดการ์ต เดการ์ตพัฒนาพิกัด (x,y) ที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันอย่างไร

เส้นตรง: ทางบินของผึ้ง ทำาไมผึ้งจึงบินเป็นเส้นตรง?

ความชัน: ภูเขาโก่งตัว เนินเขาเล็กๆ ใต้ท้องมหาสมุทรเติบโตจนเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของโลกได้อย่างไร

เส้นวงก้นหอยตามธรรมชาติ ความแตกต่างของวงก้นหอยประเภทต่างๆ และพบได้ที่ใดในธรรมชาติ?

โครงสร้างรูปโค้ง ค้นหารูปทรงมีความแข็งแรงเพื่อทนรับแรงได้มากขึ้น

เรขาคณิต: ยูคลิด กฎง่ายๆ ที่ยูคลิดกล่าวไว้เกี่ยวกับพื้นฐานของเรขาคณิตคืออะไร

แคลคูลัส: นิวตัน การศึกษาการเคลื่อนที่ของนิวตัน ปฏิวัติวงการและทำาให้เกิดคณิตศาสตร์สาขาใหม่

วาดภาพโดยใช้ตัวเลข ศิลปินเริ่มหันมาเปลี่ยนภาพวาดที่ดูเรียบแบนมาสู่โลกของภาพสามมิติได้อย่างไร

ปรากฏการณ์พารัลแลกซ์
เวลาปิดตาข้างเดียวจะรู้สึกว่าสิ่งของมีการเปลี่ยนตำาแหน่งไป สิ่งนี้ใช้วัดระยะทางที่ไกลมากๆ  
ได้อย่างไร

เอชเชอร์และบันไดไม่รู้จบ เพนโรสและเอชเชอร์ เล่นกับมุมมองในการสร้างรูปทรงที่เป็นไปไม่ได้ได้อย่างไร

มุมมอง: การอำาพรางตัวพิศวง เรือรบมีวิธีการ “ซ่อน” โดยใช้การออกแบบทางเรขาคณิตอย่างเฉียบแหลมได้อย่างไร

แบบจำาลองเครื่องบินสปิตไฟร์ อัตราส่วนของความยาว พื้นที่ และปริมาตรมีผลอย่างไรต่อขนาดของเครื่องบินจำาลอง

เรือของพระราชินีฮัทเชฟซุท ทีมโบราณคดีจะใช้อัตราส่วนในการสร้างเรือโบราณขึ้นมาอีกครั้งได้หรือไม่?

It is a fun website that 
teaches you facts as well 
as entertains you

“
” - Pupil

ปริภูมิ
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แบบจำาลองความน่าจะเป็น

เหตุการณ์สุดขีด

โอกาสไม่อยู่ข้างคุณ
เหตุผลทางคณิตศาสตร์จะสามารถบอกได้ว่า ทำาไมนักพนันที่พนันม้าแข่งจึงเสียเงินให้กับสิ่งที ่
เป็นไปไม่ได้

คนนับไพ่ นักคณิตศาสตร์ทำาอย่างไรจึงได้สูตรการชนะการเล่นแบล็คแจ็ค

ปัญหามอนตีฮอลล์ รายการเกมโชว์ที่มีชื่อเสียง ผู้เข้าแข่งขันควรเลือกที่จะเปลี่ยนคำาตอบไหม?

ตรรกศาสตร์: หุ่นยนต์เบย์เซียน หุ่นยนต์เรียนรู้โดยใช้ตรรกะได้อย่างไร

เอาชนะตลาดหลักทรัพย์ เรื่องราวของนักคณิตศาสตร์ 3 คน ที่พยายามจะลดความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

เกมทางสองแพร่งของนักโทษ คุณควรเลือกที่จะสารภาพว่าคู่หูคุณเป็นอาชญากรหรือไม่?

กฎอันแสนประหลาดของเบนฟอร์ด
การค้นพบรูปแบบของข้อมูลที่น่าประหลาดใจ ทั้งจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ

เหตุใดราคาหุ้นจึงผันผวน
หุ้นคืออะไร อะไรบ้างที่มีผลต่อราคาของมัน? มาค้นหาทำาไมราคาหุ้นถึงไม่สามารถควบคุมได้โดยค่า
เงิน และทำาไมจึงมีความเสี่ยงในการซื้อขาย

ความน่าจะเป็น: ความกลัวที่ไร้เหตุผล ทำาไมความกลัวส่วนใหญ่มักจะไม่มีเหตุผล

ลิงสามารถประพันธ์บทละครเชคสเปียร์
ได้หรือไม่

ไม่ใช่แค่ความเป็นไปได้ที่ลิงจะเขียนงานของเชคสเปียร์ได้ แต่มันคือความแน่นอน

คลื่นประหลาด
ทำาไมจึงมีรายงานเรื่องคลื่นยักษ์จากกะลาสีเรือ ในขณะที่แบบจำาลองทางสถิติบอกว่าไม่มีทางเกิด
ขึ้น?

ความยุ่งเหยิงจากความผิดพลาด ค้นหาการทำานายพฤติกรรมของระบบที่ซับซ้อนนั้นยากเพียงใด เหมือนกับสภาพภูมิอากาศ

ประกันภัยเรือไททานิก ผู้รับประกันคำานวณเบี้ยประกันอย่างไรสำาหรับเรือไททานิกและสินค้าที่บรรทุกในเรือ?

แผนภูมิ

สัตว์เลี้ยงยอดนิยม
แมว หมา หรือปลาที่เป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่สุด? มาดูความแตกต่างของรูปแบบของกราฟชนิด
ต่างๆ 

แผนภูมิของไนติงเกล การแทนค่าข้อมูลด้วยรูปภาพของพยาบาลคนหนึ่งช่วยชีวิตคนนับพันได้อย่างไร

แผนภูมิแท่งความถี่: ภาพถ่าย
ช่างภาพใช้คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแผนภูมิแท่งความถี่ในการถ่ายภาพที่ดีที่สุดได้
อย่างไร

กราฟที่ถูกบิดเบือน: คลื่นความร้อน มาค้นหาว่า การขาดข้อมูลบางอย่างของแผนภูมิทำาให้เกิดการเข้าใจผิดได้อย่างไร

สถิติและความน่าจะเป็น

สถิติและความน่าจะเป็น
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การสุ่มตัวอย่าง

คุณสามารถเชื่อถือไอคิวของคุณ 
ได้หรือไม่?

เป็นไปได้ไหมที่จะสร้างการวัดความฉลาดโดยไม่เอนเอียง?

ผู้ชนะการเลือกตั้งตัวจริง
ทำาไมการสำารวจความเห็นโดยการโทรศัพท์ “แบบสุ่ม” ของนิตยสารหนึ่ง ทำาให้ได้ผลการเลือกตั้งที่
น่าประหลาดใจมาก

น้ำามันปลาทำาให้คุณฉลาดขึ้นได้หรือไม่? การรับรองผลจากการศึกษาเป็นอันตรายต่อผลการทดลองได้อย่างไรและจะแก้ไขอย่างไร

ระบบควบคุมด้วยจิต
ในการทดลองการควบคุมโดยจิตของมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด ขนาดของการทดสอบมีผลอย่างมีนัยสำาคัญ
หรือไม่

การวัดค่าเชิงสถิติ

คนธรรมดาทั่วไป รู้จักกับการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

ความถี่สะสม: คุณจะถูกไล่ออกหรือไม่?
พนักงานจะใช้กราฟความถี่สะสมอย่างไรเพื่อให้ทราบว่าเขาอยู่ระดับไหน ถ้าเขายังต้องการทำางาน 
ในบริษัทต่อไป

การรับประทานปลาช่วยป้องกัน
ฆาตกรรมได้หรือไม่?

จากการศึกษาพบว่า หากกินอาหารทะเลน้อยลง คุณจะมีโอกาสเป็นฆาตกรสูงขึ้น จริงหรือไม่?

สถิติและความน่าจะเป็น
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