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นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ตะลุยแดนมหัศจรรย์ 

 

ในดนิแดนมหศัจรรยท์ีม่ทีุง่หญา้ ภเูขา ปา่ไม ้ทะเล อศัวนิมา้ขาว  

มังกรพ่นไฟ	รวมถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลก	ยังมีกลุ่มเด็ก ๆ นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย	 

ซ่ึงมีนิสัยร่าเริง	แจ่มใส	อยากรู้อยากเห็น	และกระตือรือร้น	บางคร้ังพวกเขา	 

อาจมีความเห็นไม่ตรงกันและทะเลาะกันบ้าง	แต่สุดท้ายก็ดีกันและช่วยกัน	 

ทำงานจนสำเรจ็	 ทกุวนัเดก็ ๆ จะออกเดนิทางไปสำรวจสิง่มชีวีติและธรรมชาติ	 

ทีอ่ยูร่อบ ๆ	เมือ่ได้ความรูใ้หม ่ๆ พวกเขากจ็ะนำความรูน้ัน้ไปใชใ้หเ้ปน็ประโยชน	์ 

ในชีวิตประจำวันของตนเองและผู้อื่น	 	

นักวิทยาศาสตร์น้อยอาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านที่แปลกประหลาดจาก	 

บ้านหลังอื่น	 เพราะมันมีเท้าซึ่งทำให้วิ่งได้!	ทุกคืนขณะที่นักวิทยาศาสตร์น้อย	 

หลับ	บ้านจะออกเดินทางไปรอบโลก	 และเม่ือเด็ก ๆ ตื่นขึ้นในตอนเช้าก็จะ	 

พบกบัสถานทีแ่ปลกใหม่	 นอกจากนีภ้ายในบา้นยงัมหีอ้งทดลองดว้ย	ในวนัที	่ 

ไม่ได้ออกไปไหน	เด็ก ๆ จะขลุกอยู่ในห้องนี้ทั้งวัน	

ในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีเด็กหลายคน	แต่คาร์ลา	 ลิลลี่	 และ	 

วินเซนต์ฉลาดหลักแหลมและมีไหวพริบมากที่สุด	แล้วก็มีเจ้าแมวแบร์แสน	 

นา่รกัอาศยัอยู่กับพวกเด็ก ๆ ด้วย	 	

ขอใหเ้ดก็ ๆ สนกุไปกบันกัวทิยาศาสตร์นอ้ยและการทดลองของพวกเขา	 

นะ	

P.01-103.indd   7 8/28/09   6:15:33 PM



8

 

เอาละ...มาทำความเขาใจกับหัวขอตาง ๆ ที่จะทำใหทุกคน

สนุกกับการทดลองมากขึ้นแลวก็เตรียมตัวลุยกันไดเลย!

สิè§ทÕèต้อ§มÕ  
■ หัวข้อนี้จะบอกส่ิงที่จำเป็นต้อง	

ใช้ในการทดลอง	 อาจเป็นวัสดุ	

อุปกรณ์หรือแม้กระทั่งเครื่องปรุง	

ที่มีอยู่ในบ้านก็ได้  

 

■ àริèมต้นจาก  
หัวข้อนี้	เด็ก ๆ จะรู้ว่าต้องเริ่มการทดลองอย่างไร	

■ ทดลอ§ต‹อä»  
หัวข้อนี้	เด็ก ๆ จะรู้วิธีการทดลองขั้นต่อไป	

 

บางการทดลอง	 เด็ก  ๆ  ควรจะทำร่วมกับพ่อแม่หรือ	

ผู้ใหญ่ในบ้าน	 เพื่อให้พวกท่านช่วยงานยาก  ๆ	หรืองานที่	

อาจมีอันตราย	การทดลองประเภทนี้จะมีรูปผู้ใหญ่อยู่ด้วย	

(คณุลงุทีผ่อม ๆ สงู ๆ นัน่ละ)	อยา่งเชน่การทดลองทีใ่ชไ้ฟและ	

กรรไกร	 ถ้าเจอรูปภาพนี้จะต้องทดลองทำร่วมกับผู้ใหญ่	

สัญญานะ 
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■ เกิดอะไรขึ้น 
หัวข้อนี้บอกผลการทดลองที่เกิดขึ้น	 หลังจากที่ทำการทดลองตาม	

ขั้นตอนอย่างถูกต้องแล้ว 

■ ทำไมเป็นเช่นนั้น
หัวข้อนี้	 เด็ก  ๆ  จะได้รับคำอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผล	

การทดลองที่เกิดขึ้น	

■ ข้อมูลน่ารู้ 
หัวข้อนี้ 	 เด็ก  ๆ  จะเข้าใจบทสรุปสำคัญของการทดลองแบบส้ัน  ๆ 

แต่ได้ใจความ	

■ รู้ลึกอีกนิด 
	 หัวข้อนี้มีคำอธิบายที่ซับซ้อนและละเอียดกว่า	

ข้างบน	 เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่จะอธิบายเพิ่มเติมให้

เด็ก ๆ ฟังหรือเด็กโตก็อ่านหัวข้อนี้ได้	  

 

■คำแนะนำ

ในหัวข้อนี้เด็ก  ๆ  ที่ต้องการทำการทดลองเพิ่มเติม	

จะได้รับคำแนะนำและวิธีการเพื่อนำไปทดลองต่อไป	

ข้างบน	 เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่จะอธิบายเพิ่มเติมให้
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