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  เด็กไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์จริงหรือ วิทยาศาสตร์ยากเกินไปไหมสำหรับเด็กเล็ก  
เราจะสอนวิทยาศาสตร์ให้เด็กเล็ก  ๆ  เข้าใจได้อย่างไร...และยังมีคำถามอีกมากมายที่  
ผู้ปกครองและครูหลายคนสงสัยเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอนุบาล ซึ่ง  
หลายคนมองว่าเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้ 
  ความจริงแล้วเด็กไม่ได้เกลียดวิทยาศาสตร์ ตรงกันข้าม เด็กมีคุณสมบัติที่จำเป็น
อย่างยิ่งสำหรับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี นั่นคือ อยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต และ
ชอบตั้งคำถาม ซึ่งเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่เกิด โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ  ขอเพียงแต่
ผู้ปกครองและครูคอยสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กได้แสดงศักยภาพเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ 
  การสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กมีความเฉพาะคือ ต้องเน้นความสนุกสนาน
และไม่ยัดเยียด เนื่องจากอุปนิสัยของเด็กที่ชอบเล่น และมักจะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ได้ไม่นานนัก ดังนั้นถ้าเราทำให้เด็กได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการเล่นที่สนุกสนาน ก็จะประสบ
ความสำเร็จในการสอนวิทยาศาสตร์ได้ไม่ยาก 
  หนังสือเล่มนี้รวบรวมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กมากกว่า 50  
เรื่อง เกี่ยวกับสิ่งต่าง  ๆ  รอบตัว บอกวิธีทดลองอย่างละเอียดพร้อมภาพประกอบ โดย  
มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตัวเอง โดยมีผู้ใหญ่คอยแนะนำ นอกจากนี้ภาค
ผนวกท้ายเล่มยังมีคำแนะนำสำหรับครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์
สำหรับเด็กเล็กอีกด้วย  สำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่มี
ประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับครูและพ่อแม่ที่อยากให้นักเรียนและลูก ๆ  รักวิทยาศาสตร์ 
 
         

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 
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เชิญมาเล่นสนุกกับวิทยาศาสตร์! 
  กิจกรรมการเล่นสนุก ๆ  กับวิทยาศาสตร์ในหนังสือเล่มนี้มีทั้งเรื่องเคมี ฟิสิกส์
และชีววิทยา  เด็กเล็ก ๆ  อาจไม่รู้จักคำว่า “เคมี” “ฟิสิกส์” หรือ “ชีววิทยา” หรอก
แต่ลองบอกวิธีทำลูกเด้งหรือแม่เหล็ก หรือพาพวกเขาออกไปสำรวจและจับแมลงสิ  
รับรองได้เลยว่าคุณจะเห็นพวกเขาตาเป็นประกายขึ้นมาทันที! 
  การได้ค้นพบสิ่งต่าง  ๆ  ด้วยตัวเองจะทำให้เด็ก  ๆ  รู้สึกภูมิใจและเชื่อมั่นใน  
ตัวเองอย่างน่าอัศจรรย์  สิ่งที่เด็กต้องการคือคำแนะนำจากผู้ใหญ่ ความคิดดี  ๆ   
บวกกับความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติในตัวเด็ก  หนังสือเล่มนี้รวบรวม
ความคิดสนุก  ๆ  ประกอบด้วยวิธีการทดลองกว่า 50 เรื่อง ซึ่งได้แรงบันดาลใจมา
จากคำถามของเด็ก ๆ  เมื่อเด็กได้เล่นพร้อมกับทำการทดลอง พวกเขาก็จะค้นพบ
คำตอบของหลาย ๆ  คำถามท่ีเคยสงสัย เช่น ทำไมลกูบอลเด้งได้ ทำไมสุนัขหายใจถ่ี
แมลงมีฟันหรือเปล่านะ และอีกมากมายหลายเรื่องที่เด็ก ๆ  อยากรู้ 
  เตรียมตัวเข้าสู่การผจญภัยกับวิทยาศาสตร์ได้แล้ว 
  และหวังว่าคุณและเด็ก ๆ  คงสนุกสนาน 
         
        
 

จากผู้เขียน
จดหมาย
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 อุดไว้  สงสัยจัง...ทำไมแผลถึงตกสะเก็ด  178 
 เต้นตึกตัก  สงสัยจัง...ทำไมหัวใจของเราเต้นเสียงดัง  181 

การหายใจ 
 เขา้และออก สงสัยจัง...ทำไมเวลาเราหายใจ หน้าอกถึงได้ขยับขึ้นลง  184 
 หนาวจัด  สงสัยจัง...ทำไมเวลาอากาศหนาว  
    ลมหายใจจึงเป็นไอ  187 

การย่อยอาหาร 
 การเคี้ยว  สงสัยจัง...ทำไมฟันของเรามีหลายแบบ  191 
 ทางเดินอาหาร  สงสัยจัง...อาหารที่เรากินเข้าไปอยู่ที่ไหน  194 

ประสาทสัมผัส 
 ใหญ่กับเล็ก  สงสัยจัง...ทำไมในรูปบางรูปตาเราถึงเป็นสีแดง  198 
 อร่อยลิ้น  สงสัยจัง...ทำไมอาหารถึงรสชาติไม่เหมือนกัน  201 
 
ภาคผนวกก สรุปเนื้อหา 204
 
ภาคผนวกข คู่มือครู 213
 
อธิบายศัพท์   215
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อ่านวิธีทดลองให้จบก่อนเริ่มลงมือ  ถ้า  
เป็นไปได้ควรทำการทดลองด้วยตัวเองดูก่อน  
ที่จะนำไปสอนเด็ก การทำแบบนี้จะช่วยให้คุณ  
เข้าใจหัวข้อที่ทดลองและคุ้นเคยกับขั้นตอน  
และอุปกรณ์ที่ใช้ ถ้าคุณเข้าใจการทดลองดี  
ก็จะแนะนำวิธีการและตอบคำถามต่าง ๆ  ของ  
เด็กได้ง่ายขึ้น  ภาคผนวก ก ท้ายเล่มมีข้อมลู
เพ่ิมเติมเก่ียวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการทดลองแต่ละเรื่อง 

เลือกสถานที่ทำการทดลอง  ปกติแล้วโต๊ะ
ทำครัวเหมาะจะใช้ทำการทดลองที่สุด เพราะ
โต๊ะกว้างและสะดวกในการใช้น้ำและอ่าง  
ล้างจานนอกจากนี้ยังทำความสะอาดง่าย 

เลือกเวลาทดลอง  ไม่มีเวลาไหนเหมาะสม 
ตายตัวที่สุดสำหรับการเล่นกับเด็ก ๆ  ขอให้เลือก
เวลาที่คุณมีธุระแทรกน้อยที่สุดเพื่อจะได้ทำการ
ทดลองเสร็จสมบูรณ์  ถ้าครอบครัวคุณมีตาราง
เวลาอยู่แล้วก็อาจจัดสรรเวลาเอาไว้สำหรับ
ทดลองวิทยาศาสตร์ร่วมกันโดยเฉพาะ  คุณอาจ
ต้องกำหนดเวลาเริ่มต้นที่แน่นอนเพื่อให้เด็กรู้จัก
ดูนาฬิกาและคุ้นเคยกับเรื่องเวลามากขึ้นด้วย 
ขอเตือนว่าตอนท้ายการทดลองแต่ละเรื่องควร
พยายามกะเวลาเผื่อไว้ประมาณ 5 - 10 นาที 
เพื่อให้ทุกคนช่วยกันเก็บของทำความสะอาด 

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม  คุณจะทำการ
ทดลองได้สะดวกและสนุกมากขึ้นถ้าเตรียม  
วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมก่อนเริ่มลงมือ  
(ด ู“คำแนะนำเร่ืองอุปกรณ์” ในกรอบหน้าถัดไป) 

อยา่ทดลองแบบรบีๆ  ควรทำไล่ไปทีละข้ัน 
อย่างรอบคอบ และเพื่อให้ได้ผลแน่นอน
ปลอดภัย โปรดอย่าข้ามหรือเพิ่มขั้นตอนเข้าไป
เอง  ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การ
สอนเด็ก ๆ  ให้ทำตามคำสั่งขณะทำการทดลอง  
ก็เป็นเทคนิคที่ดี 

สนุกเข้าไว้!  อย่าวิตกถ้าเด็กไม่ “เข้าใจ”  
หลักวิทยาศาสตร์ หรือถ้าผลการทดลองที่ได้  
ไม่สมบูรณ์แบบ  ถ้าเห็นว่าทดลองแล้วได้ผล
แตกต่างจากที่ระบุในหนังสือมาก ขอให้ลอง  
อ่านทบทวนคำสั่งแล้วเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ขั้นแรก 

จงพอใจที่เด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้อันน่าทึ่ง  จำไว้ว่าเป็นเรื่องปกติที่เด็กจะ
ไม่ใส่ใจกับคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่าง 
เช่น เวลาทำการทดลองเรื่อง “เด้งดึ๋ง” เด็กอาจ
ใจจดใจจ่อเฝ้าดูตัวหมัดกระโดดและตื่นเต้นเสีย
จนไม่ได้สนใจฟังคุณอธิบายเลยว่า ทำไมตัว
หมัดถึงกระโดดได้สูงขนาดนั้น โปรดอย่าบังคับ
ให้เด็กฟัง ขอให้สนุกสนานไปกับเด็กด้วย เพื่อให้
มันเป็นช่วงเวลาวิเศษในความทรงจำ  อดใจรอ
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