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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
วิทยาศาสตร์ คือ ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  รอบตัวเรา  โดยมีจุดเริ่มต้นจากความสงสัยและ

อยากรู้ แล้วลงมือค้นคว้าหาค�าตอบด้วยตนเองโดยการทดลองอย่างเป็นระบบ   นักวิทยาศาสตร์

เป็นบุคคลส�าคญัในการค้นคว้าหาค�าตอบเก่ียวกับสิง่ต่าง ๆ   เช่น โลกเป็นศนูย์กลางของเอกภพจรงิหรอื 

ฟ้าแลบเกิดจากอะไร สิ่งที่เล็กท่ีสุดของวัตถุคืออะไร ท�าไมลูกจึงมีหน้าตาคล้ายพ่อแม่  เป็นต้น 

จนกระท่ังมีช่ือเสียงโด่งดังและเป็นท่ียอมรับ อีกทั้งยังน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และประดิษฐ์

คิดค้นสิ่งต่าง ๆ  ซึ่งท�าให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง 

หนงัสอื 25 โครงงานวทิย์ ตามรอยนกัวทิยาศาสตร์โลก แนะน�าการทดลองทีเ่ป็นต้นแบบ

ส�าหรับต่อยอดเป็นโครงงานของตนเองตามรอยนักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง  ซึ่งอธิบายวิธีท�าไว้อย่าง

ละเอียด  โดยแบ่งเป็น 5 สาขา  ได้แก่ ดาราศาสตร์  ชีววิทยา วิทยาศาสตร์โลก  เคมี และฟิสิกส์ 

รวมถงึพาเราย้อนอดตีกลบัไปดชีูวติของนกัวทิยาศาสตร์ทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดงั  เช่น เบนจามนิ แฟรงกลนิ 

แมรี แอนนิง   กาลิเลโอ กาลิเลอี มารีและปิแยร์  กูรี  ไอแซก  นิวตัน   หลุยส์ ปาสเตอร์    เป็นต้น 

ชีวิตและการท�างานของนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังในอดีตไม่ได้ราบรื่นและสวยงามอย่างที่หลายคนคิด 

บางคนไม่ได้รับการยอมรับจนกระทั่งตัวตาย บ้างก็ยากจนข้นแค้นและจบชีวิตอย่างน่าเศร้า   ดังนั้น 

หนังสือเล่มนี้จะเป็นทั้งหนังสือที่เสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ  

อยากค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเหมือนเหล่านักวิทยาศาสตร์  ไม่เเน่ว่าสักวันหนึ่งเด็ก ๆ  อาจจะเป็น

นักวิทยาศาสตร์ผู้ที่ค้นพบเเละสร้างสรรค์ผลงานอันล�้าค่าเเก่โลกก็ได้

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์



ค�ำอุทิศ
ฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้อุทิศหนังสือเล่มนี้แด่ ดิซี แอนเดอร์สัน ผู้ประสานงานสอนและ

บรรณารกัษ์ สถาบนัการศกึษานาวาโร เมอืงซานอนัโตนโิอ รฐัเทกซสั และมาช่า วลิลสิ ผูป้ระสานงาน
วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาเขตการศึกษาที่ 12  เมืองวาโก รัฐเทกซัส ทั้งสองท่านได้ช่วยเหลือในการ
ค้นคว้าข้อมูลอย่างไม่รู้เหนื่อย ฉันรู้สึกเป็นเกียรติย่ิงนักท่ีมีนักการศึกษาระดับน้ีเป็นเพ่ือนและเพ่ือน
ร่วมงาน

กิตติกรรมประกำศ
ฉันต้องขอขอบคุณสมาชิกองค์กรเซ็นทรัลเทกซัสแอสโตรโนมิคัลโซไซตีที่ได้ช่วยค้นคว้าข้อมูล 

และให้ข้อมลูด้านต่าง ๆ  รวมทัง้จอห์นน ีบาร์ตนั  เจ้าหน้าทีอ่งค์กร และเป็นนกัดาราศาสตร์สมคัรเล่น 
มานานกว่า 20 ปี ดิก  เคมเบล นักดาราศาสตร์สมัครเล่นผู้สนใจวิทยาศาสตร์  จอห์น ดับเลิลยู. 
แมกอนัลลี  เจ้าหน้าที่สถาบันสังเกตดวงจันทร์และดาวเคราะห์ และพอล  เดอริก นักเขียนคอลัมน์
นักดูดาว ในหนังสือพิมพ์วาโกทริบูนเฮอรัลด์ 

ขอขอบคุณ ดร.เกรนน์  เอส. ออร์ตัน นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยอาวุโสของศูนย์ปฏิบัติ
การขับเคลื่อนความดันแห่งสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย  เขาเป็นทั้งนักดาราศาสตร์และ 
นักวิทยาศาสตร์ผู้ศึกษาด้านอวกาศท่ีเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างและส่วนประกอบของชั้นบรรยากาศ
ดาวเคราะห์ ดร.เกรนน์มีชื่อเสียงจากงานวิจัยดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ ฉันสนุกที่ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ข้อมูลด้านดาราศาสตร์ ตลอดจนการทดลองเรื่องอวกาศ 

ขอขอบคุณ ดร.เบน ดอจตีย์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์แห่งมหาวิทยาลัยเทกซัสเอแอนด์เอ็ม-
คอมเมิร์ช  เมืองคอมเมิร์ช รัฐเทกซัส ผู้ท�าให้ฟิสิกส์กลายเป็นเรื่องสนุก รอเบิร์ต แฟนิก  นักเคมีแห่ง
สถาบันวิจัยเซาท์เวสต์รีเสิชสติติวต์  เมืองซานอันโตนิโอ รัฐเทกซัส และดร.ตีเนเก  เชกตัน อาจารย์
สาขาชีววิทยาและจุลชีววิทยาแห่งวิทยาลัยฮูสตันคอมมูนิตีคอลเลจ นอร์ทเวสต์  ในเมืองฮูสตัน 
รัฐเทกซัส 

ขอขอบคุณนักวิชาการที่ได ้ช ่วยทดลองท�ากิจกรรมต่าง ๆ  และยังช่วยเพ่ิมเติมข้อมูล 
ทางวิทยาศาสตร์ให้ ขอขอบคุณ ฮอลลี แฮร์รีส แห่งโรงเรียนมัธยมไชน่าสปริง  เมืองไชน่า สปริง 
รัฐเทกซัส คุณ แอนน์ สกราบาเนก ที่ปรึกษาเรื่องการเรียนการสอนที่บ้านแห่งเมืองเพอร์รี  เทกซัส 
แคนดี แอลลีและนาธาเนียล สตรัยเกอร์ ที่ปรึกษาการเรียนที่บ้าน คอนนี แชตมัส ซู ดันแฮมและ 
สเตลลา แคธทีย์ ที่ปรึกษาแห่งเมืองมาร์ลิน รัฐเทกซัส 
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วิธีใช้หนังสือเล่มนี้
หนังสือโครงงานวิทยาศาสตร์เล่มนี้รวบรวมชีวประวัติอย่างย่อของนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่มี

ผลงานโดดเด่นตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบันจ�านวน 25 คน โดยแบ่งวิทยาศาสตร์เป็น 5 สาขา 

ได้แก่ ดาราศาสตร์  ชีววิทยา วิทยาศาสตร์โลก  เคมี และฟิสิกส์   ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ประวัติชีวิต

และการท�างานของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคน แล้วท�าการทดลองอย่างง่ายเพื่อให้เข้าใจงานของ 

นักวิทยาศาสตร์คนน้ัน ๆ  มากขึ้น   นอกจากน้ียังช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ

เด็ก ๆ  ด้วย 

เด็ก ๆ สามารถอ่านเรียงบทตั้งแต่บทแรกไปจนถึงบทสุดท้าย  หรือจะเริ่มอ่านเรื่องของ 

นักวิทยาศาสตร์ท่ีตนเองสนใจก่อนก็ได้ แต่อย่าลืมว่าก่อนจะท�าการทดลองควรศึกษาวิธีการทดลอง

ให้เข้าใจก่อนทุกครั้ง  เนื้อหาในแต่ละบทประกอบด้วย

●	ประวัติอย่างย่อและผลงานของนักวิทยาศาสตร์

●	 ได้เวลาทดลอง! น�าเสนอการทดลองที่น่าสนใจ โดยแบ่งออกเป็นส่วน ๆ  ดังนี้

	 วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการท�าการทดลอง

 วัสดุอุปกรณ์ รายการสิ่งของที่ต้องใช้ท�าการทดลอง

 วิธีทดลอง ขั้นตอนการทดลองอย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบที่ช่วยให้เข้าใจดียิ่งขึ้น

 เกิดอะไรขึ้น   ผลการทดลองที่ควรจะเกิดขึ้นเมื่อท�าการทดลองถูกต้องตามขั้นตอน

 ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น  อธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผลการทดลอง ด้วย

ภาษาที่เข้าใจง่าย   

  สนุกยกก�าลังสอง! แนะน�าการทดลองท่ีต่อยอดจากการทดลองตัวอย่าง กระตุ้นให้คิดใน

มุมมองอื่น ๆ  แล้วท�าการทดลองเพื่อค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง

	 อ่านเพิ่มเติม แนะน�ารายชือ่หนงัสอืทีม่ข้ีอมลูเกีย่วกบัชวีติและผลงานของนกัวทิยาศาสตร์

ส�าหรับค้นคว้าเพิ่มเติม 



A B

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรทดลอง
1. อ่านรายละเอียดการทดลองท้ังหมดให้เข้าใจก่อน

2. ควรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ครบถ้วนเพ่ือจะได้ท�าการทดลองอย่างต่อเน่ือง ถ้าหาวัสดุ

อุปกรณ์บางอย่างไม่ได้ให้ปรึกษาผู้ใหญ่ให้ช่วยหรืออาจหาสิ่งอื่นที่ใช้แทนกันได้

3. ท�าการทดลองตามขั้นตอนทีละขั้นอย่างรอบคอบ อย่ารีบร้อนข้ามขั้นตอน และค�านึงถึง

ความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมทดลองเสมอ

4. ถ้าผลการทดลองที่ได้ไม่เหมือนกับในหนังสือ  ลองอ่านวิธีทดลองและท�าความเข้าใจใหม่

อีกครั้ง แล้วเริ่มท�าการทดลองใหม่ตั้งแต่ต้น





นักดำรำศำสตร์
Astronomer


