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แด่ เม็ก, มอนต้ี, และเวลลิงตัน

รอบรูเ้รือ่งนก ผึง้ เครือ่งบนิปีกสองชัน้ และทกุสิง่ทีม่ปีีก
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ใครว่า
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ปีกคู่แรกเกิดขึ้นบนโลกเมื่อนานมาแล้ว 

และปีกก็แสดงให้เราเห็นประโยชน์มากมายนับแต่น้ัน 

แมลง เทอโรซอร ์ นก และค้างคาว ต่างโบยบินบนท้องฟ้า 

มาเป็นล้านปีก่อนที่คนจะรู้จักวิธีใช้ปีกเสียอีก แท้จริงแล้ว 

มนุษย์ใฝ่ฝันถึงการบินและแต่งเรื่องราวเกี่ยวกับปีกไว้เน่ินนาน 

ก่อนจะค้นพบวิธีประดิษฐ์ปีกในเวลาต่อมา 

มารู้จักปีกกันเถอะ

นอกจากพวกนก เพ่ือนขนปุกปุย และเพ่ือนหกขาท่ีบินได้แล้ว 

เด็กๆ จะได้รู้จักม้ามีปีก ยูนิคอร์น มังกร เครื่องบินปีกสองชั้น เฮลิคอปเตอร ์

และเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงนักบวชนักบินผู้กล้าหาญอีกด้วย
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ขอเชิญเด็ก ๆ เข้าสู่ห้องนักบินบนเครื่องบินความเร็ว 

เหนือเสียง หรือถ้าอยากใส่ชุดวิงสูทและร่อนลงมาจากภูเขา 

ก็เลือกได้ตามสบาย ขอต้อนรับสู่เที่ยวบินสุดแสนวิเศษ 

ได้เวลาไปท�าความรู้จักกับความมหัศจรรย์ของปีกกันแล้ว

ปีกท�างานอย่างไร
นกและค้างคาวใช้กล้ามเน้ือที่แข็งแรงในการกระพือปีกเพื่อยกตัวขึ้นไป 

กลางอากาศ เวลาที่พวกมันขยับปีกด้วยความเร็ว อากาศจะเคล่ือนที ่

ผ่านด้านบนและด้านล่างของปีก ท�าให้เกิด “แรงยก” ขึ้นด้านบน

แรงยกช่วยยกตัวสัตว์และท�าให้มันลอยขึ้นไปในอากาศได้ ปีกของ

เครื่องบินก็ท�างานในลักษณะเดียวกัน แต่เครื่องบินจะใช้ใบพัด

หรือเครื่องยนต์ไอพ่นช่วยดันเครื่องบินไปข้างหน้าในอากาศแทน

การใช้กล้ามเน้ือ

บินไปกับเครือ่งบิน
ปีกสองชัน้ของพ่ีน้อง
ตระกลูไรต์กันเลย

มาค้นพบ

ปีกที่พิเศษ
และพิสดารที่สุด
ในโลกน้ีกันเถอะ!

ไปดู
สัตว์เลื้อยคลานบินได้ 

ที่ขนาดใหญ่
เทา่ยีราฟด้วยกันนะ
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แมลงบินได้

เมื่อหลายร้อยล้านปีมาแล้ว 

แมลงเป็นส่ิงมีชีวิตชนิดแรก 

บนโลกที่บินได้

ทุกวันนี้แมลงเป ็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีจ�านวน

มากท่ีสุดในโลก เรารู้จักแมลงประมาณ 

900,000 ชนดิ นกัวิทยาศาสตร์สันนษิฐาน 

ว่า มีอัตราส่วนแมลงประมาณพันล้านตัว

ต่อคนหนึ่งคน!
ปีกคู่หน้าของแมลงปีกแข็ง

จะมีความแข็ง

เพื่อช่วยปกป้องปีกหลัง

ปีกคู่หลังแสนอ่อนนุ่ม

ช่วยให้บินได้

ปีกของแมลง
แมลงมีหนวด 2 เส้น มี 6 ขา

และมีล�าตัวแบ่งเป็น 3 ส่วน

(คือส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง)

แมลงทุกตัวไม่ได้บินได้หรอกนะ 

แมลงบินได้ส่วนใหญ่มีปีก 2 คู่ 

แต่แมลงบางชนิด เช่น แมลงวัน ก็มีปีก 

เพียงคู่เดียว โดยมีแท่งเล็กๆ ข้างล�าตัว 

แทนปีกคู่ที่สอง ช่วยให้มันบินได้มั่นคง 

ส่วนหัว หนวด

ส่วนอก

ส่วนท้อง
เมื่อหุบปีก 

ปีกคู่หลังจะพับเก็บ

เข้าไปอย่างชาญฉลาด 

เหมือนพับกระดาษ

โอริกามิเลยละ
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ฉันเป็นแมลงปีกแข็ง 
ที่มีปีก 2 คู่ เธอจะเห็นปีก 
คู่ที่ 2 ตอนฉันกางปีกบิน

เทา่น้ัน
แมลงแต่ละชนิดบินเร็วไม่เท่ากัน 

แมลงที่บินเร็วท่ีสุดคือแมลงปอ 

ซึ่งบินได้เร็วกว่า 50 กิโลเมตร 

ต่อชั่วโมง แมลงวันบินช้ากว่า 

แต่มันเป็นนักกายกรรมทางอากาศ 

ท่ีบินถอยหลังหรือบินไปข้าง ๆ 

ได้เหมือนกับเฮลิคอปเตอร์เลย

แมลงปอ

แมลงส่วนใหญ่ท�าเสียงหึ่งๆ 

เนื่องจากการกระพือปีกท�าให้

อากาศรอบ ๆ ส่ันสะเทือน

และเกิดเสียงหึ่ง ๆ

ผึ้ง

ริ้น

ไม่เห็นน่าตื่นเต้นเลย
ริน้อย่างฉันกระพือปีก

ภายใน 1 วินาทไีด้มากกว่า 
1,000 ครัง้อีกนะ!

ห่ึงๆๆๆๆๆ 

ภายใน 1 วินาท ี
ฉันกระพือปีกได้ 

200 ครัง้ 

ห่ึงๆๆๆๆๆ
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ความมหัศจรรย์ของผีเส้ือ
ผีเส้ือปล่อยสารเหนียวๆ เพื่อวางไข่ให้ติดกับใบไม้ 

ไข่แต่ละฟองจะฟักเป็นหนอนผีเส้ือและจะค่อยๆ โตขึ้นเรื่อย  ๆ

ก่อนจะสร้างเปลือกแข็ง  ๆ  มาห่อหุ้มตัวไว้และกลายเป็นดักแด้ 

หน่ึงในมายากลที่น่าตื่นตาตื่นใจมากที่สุดของโลกก็คือ 

ดักแด้ที่อยู่ในน้ันจะค่อยๆ มีรูปร่างหน้าตาที่เปล่ียนไป

มีปีกงอกออกมา และพัฒนาจนโตเต็มวัยกลายเป็นผีเส้ือ

ผีเสื้อ

น่ีคือส่ิงมีชีวิตที่มีปีกงดงามที่สุด

ในโลก ผีเส้ือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและ

อาจจะสวยที่สุดเลยก็ว่าได้ มีช่ือว่า

“ผีเส้ือปีกนกราชินีอเล็กซานดรา”

ผีเส้ือปีกนกราชินีอเล็กซานดรา “ตัวผู้” มีขนาดเล็ก

กว่า “ตัวเมีย” แต่ตัวผู้มีล�าตัวสีเหลืองสดใส ปีกมี

สีน�้าเงินสว่างและสีฟ้าน�้าทะเล ส่วนตัวเมียเมื่อกาง

ปีกออกจะกว้างถึง 28 เซนติเมตร แต่พูดตรง ๆ  นะ 

ตัวเมียสีสวยสู้ตัวผู้ไม่ได้เลย

เราพบผเีส้ือได้
เกือบทกุที่บนโลก

แต่ผเีส้ือทกุตัวในภาพน้ี
พบได้ในป่าดิบชืน้
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ผี เ ส้ือป ีกนกราชินีอเล็กซานดรา 

ตัวผู้เมื่อกางปีกจะกว้างได้มากถึง 

19 เซนติเมตรเลยทีเดียว

น่าเสียดายท่ีผีเส้ือปีกนกราชินีอเล็กซานดราใกล้สูญพันธุ์ 

แล้ว เพราะพวกมนัอาศยัอยู่ในป่าดบิชืน้ของประเทศปาปัว- 

นิวกินีเท่านั้น แถมยังจู้จี้จุกจิกมากด้วย พวกมันจะต้อง 

วางไข่บนใบของต้นพืชมีพิษสกุลอาริสโทโลเชีย เพราะเป็น 

พืชชนิดเดียวท่ีพวกมันกิน ตัวอ่อนของพวกมันก็กินใบไม้ 

ชนิดนี้ ท�าให้สัตว์นักล่าไม่ชอบรสชาติของพวกมัน 

เท่าไร และเม่ือโตเป็นผีเส้ือ มันก็จะดูด 

น�้าหวานจากพืชชนิดนี้ด้วยเหมือนกัน

ผีเส้ือใช้หนวดดมกล่ิน และชิมรสชาติด้วยเท้า

และปาก ปากของผีเส้ือยาวและมลัีกษณะคล้ายงวง 

ซึ่งเหยียดตรงได้เมื่อมันจะดูดน�้าหวานจากพืช
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สัตว์เลื้อยคลานบินได้

สัตว์เล้ือยคลานบินได้โฉบผ่านน่านฟ้าในสมัย 

ก่อนประวตัศิาสตร์ตัง้แต่ยคุไดโนเสาร์ ก่อนจะมี 

นกและค้างคาวหลายล้านปีเลยทีเดียว พวกมัน 

เป็นสัตว์บินได้ที่ใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์โลก 

เลยนะ

เทอโรซอร์มีมากมายหลายชนิด บางชนิดมี

ขนาดเท่านกกระจอก และโผจับแมลงตาม

ป่าในยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว 

แอนแฮงกัวราเป็นชนิดหนึ่งที่มีฟันแหลมคม

ไว้จับและคาบปลา แล้วยังมีหงอนอยู่บน

จมูกด้วยนะ

ฉันสูงแค่ 80 เซนติเมตร 

แต่ปีกของฉันเม่ือกางออก

จะกว้างถึง 

5 เมตรเลยนะ!

สัตว์เล้ือยคลานบินได้หรือเทอโรซอร์อยู่บน

โลกนี้มาอย่างยาวนาน มันปรากฏตัวครั้งแรก

เมื่อ 225 ล้านปีท่ีแล้ว และสูญพันธุ์ไปเมื่อ

ประมาณ 66 ล้านปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงเวลา

เดียวกับท่ีไดโนเสาร์สูญพันธุ์
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เทอโรซอร ์แปลว่า 

ก้ิงก่ามีปีก

เควตซัลโคแอตลัส

แอนแฮงกัวรา

เมื่อเวลาผ่านไปเทอโรซอร์ก็มีขนาด 

ใหญ่ขึ้น ชนิดที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดคือ 

“เควตซัลโคแอตลัส” ซึ่งต้ังชื่อตาม 

เทพเจ้าชาวแอซเท็ก ผู้มีขนนกตามตัว 

เควตซัลโคแอตลัสสูงเท ่ากับยีราฟ 

เมื่อกางปีกจะกว้างถึง 10 เมตร เป็น 

สัตว์บินได้ที่ ใหญ่ท่ีสุด แม้ว ่ามันจะ 

ตัวใหญ่ แต่กลับมีน�้าหนักค่อนข้างเบา

เพราะกระดูกของมันกลวง
เทอโรซอร์

ในยคุแรก ๆ  อย่างฉัน
มีหางยาว  ๆ  เอาไว้

ทรงตัว

ปีกของเทอโรซอร์
เทอโรซอร์มีน้ิวมือเล็กๆ 3 นิ้ว และมีน้ิวที่ 4 ซ่ึงยาวมากๆ 

เอาไว้พยุงปีก ปีกของมันมีลักษณะเป็นพังผืด 3 ชั้น 

อยู่ติดกับขาหลัง คาดว่าเทอโรซอร์ออกบินด้วย 

การกระโดดสุดแรงจากพื้นดิน

น้ิวยาวๆ นิ้วที่ 4 1

2
3

ไดมอร์โฟดอน
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