


บทที่ 1 วิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนโลก 



เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แลว้นักเรียนควรจะสามารถ 
 

1. อธิบายประโยชน์ของผลงานทางวทิยาศาสตร์ 

2. ยกตัวอย่างแนวทางการท างานและคุณลกัษณะที่ส าคญั

ของนักวทิยาศาสตร์ 

3. สร้างผลงานจากจนิตนาการและอธิบายตอ่ยอดแนวทาง 

ในการท างานด้านวทิยาศาสตร์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 



 โลกของเรามีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการอย่างไม่

หยุดยั้ง ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากผลงานของนักวิทยาศาสตร์แขนง

ต่างๆ ที่ท างานมาอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อกันมา 

นักวิทยาศาสตร์เป็นบุคคลที่ท างานเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในงานด้าน

วิทยาศาสตร์ ด้วยการค้นคว้าวิจัย หาค าตอบเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

ตัวอย่างคุณลักษณะเด่นที่ท าให้นักวิทยาศาสตร์ประสบความส าเร็จ 

เช่น การเป็นคนช่างสังเกต มีความอดทน มีความซื่อสัตย์ มีความ

พยายาม มีความสนใจใฝ่รู้ และมีจินตนาการ เป็นต้น 
 



 การท างานด้านวิทยาศาสตร์นั้น ต้องอาศัยองค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ประกอบกบัแรงบนัดาลใจ ซึ่งแรงบันดาลใจนั้นอาจได้มาจาก

หลายปัจจัย เช่น ความสงสัยใคร่รู้ อยากหาค าตอบเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 

รอบตัว ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือจินตนาการ เป็นต้น แรงบันดาลใจมีส่วน

ส าคัญอย่างมากในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เพราะท าให้เกิด

ความคิด ความพยายามที่จะศึกษาองค์ความรู้ สิ่งของ และสิ่งประดิษฐ์

ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ ได้แก่  



 การสังเกต หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือประสาท

สัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ปาก และกาย เข้าไปส ารวจวัตถุ หรือปรากฏการณ์

ต่างๆ ในธรรมชาติหรือจากการทดลอง โดยไม่ใส่หรือเพิ่มความคิดเห็นของผู้สังเกต

ลงไป เช่น ในขณะจุดเทียนไข เด็กหญิงอากิ บันทึกว่าผลการสังเกตคือ “มีแก๊ส

เกิดขึ้น” ข้อความนี้จัดเป็นการสังเกต แต่ถ้าเด็กหญิงอากิ บันทึกว่า “มีแก๊สเกิดขึ้น

และแก๊สนั้นเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์” ข้อบันทึกนี้ไม่จัดเป็นการสังเกต เพราะ

เด็กหญิงอากิ เพิ่มเติมความรู้เรื่องแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นประสบการณ์เดิม

หรือความคิดเห็นลงไป  

1. การเป็นคนช่างสังเกต 



 กาลิเลโอ มีชื่อเต็มว่า กาลิเลโอ กาลิเลอี 

(Galileo Galilei) เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี 

มีชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2107–2185 ได้สังเกต

การแกว่งไปมาของโคมไฟในโบสถ์และจับเวลาใน

การแกว่งแต่ละรอบ โดยเทียบกับการเต้นของชีพ

จรของเขา เขาพบว่าการแกว่งไปมาของโคมไฟแต่

ละรอบใชเ้วลาเทา่กนั แม้ว่าชว่งกวา้งของการแกว่ง

จะต่างกัน ต่อมาจึงมีผู้น าหลักการนี้ไปประดิษฐ์

นาฬิกาลูกตุ้มขึ้น 



 อ า ร์ คี มี ดิ ส  (Archemedes) เ ป็ น นั ก

คณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์ นักปรัชญา นักฟิสกิส์ 

และวิศวกรชาวกรีก เกิดเมื่อ 287 ปีก่อนคริสตกาล 

ในเมืองซีรากูซา ค้นพบวิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของ

มงกุฎทองค า จากการสังเกตน้ าที่  ล้นออกจาก

ขณะที่เขาก าลังอาบน้ า ซึ่งน าไปสู่ความรู้เกี่ยวกับ

ความหนาแน่น ความถ่วงจ าเพาะ การจมการลอย

การหาปริมาตรโดยการแทนที่น้ า 



 การเป็นคนช่างสงสัย คือเป็นผู้พยายามมองเห็น

ปัญหาจากการสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะเหตุใดจึงเป็น

เช่นนั้น เช่น มีอะไรเกิดขึ้น ท าไมจึงเกิดขึ้นได้ และเกิดขึ้นได้

อย่างไร ความสงสัยจะท าให้นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษา

ค้นคว้าหาเหตุผลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งท าให้

ได้ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ 

 2. การเปน็คนชา่งคดิชา่งสงสยั 



 เซอร์ ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) เป็น

นักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งของอังกฤษ มีชีวิตอยู่ระหว่าง 

พ.ศ. 2185-2270 นิวตันค้นพบความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากมาย 

เช่น ทฤษฎีเกี่ยวกับการหักเหของแสง กฎการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎ

ความโน้มถ่วง  

 ครั้งหนึ่งนิวตันนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ล เขาเห็นลูกแอปเปิ้ล

ตกลงสู่พื้นดินนิวตันเกิดความสงสัยว่าเมื่อแอปเปิ้ลหลุดจากต้น 

ท าไมจึงตกลงสู่พื้น ไม่ล่องลอยไปในอากาศ ความสงสัยดังกล่าวท า

ให้นิวตันศึกษาค้นคว้าหาเหตุผลและเข้าใจว่า แอปเปิ้ลตกลงสู่พื้น

ด้วยแรงดึงดูดของโลก และต่อมาได้สรุปเป็นกฎแรงดึงดูดซึ่งใช้เป็น

กฎสากล เรียกว่า “กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน” 



 เซอร์ อเลกซานเดอร์ เฟลมมิ่ง  

เป็นแพทย์ นักชีววิทยา นักเภสัชวิทยา 

แ ล ะ นั ก พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร์ ช า ว ส ก็ อ ต

แลนด์  สงสัยว่า ท าไมแบคทีเรียที่มีเชื้อ

ราขึ้นอยู่ใกล้ๆ จึงตายหมด ซึ่งน าไปสู่

การค้นพบยาเพนนิซิลิน 



 คนมีเหตุผล คือ ผู้ที่เชื่อว่าเมื่อมีผลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เกิดขึ้น ย่อมต้องมีสาเหตทุี่ท าให้เกดินกัวทิยาศาสตรม์วีิธคีน้ควา้หา

ความรู้อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

 3. การเปน็คนมีเหตผุล 



 ความพยายามและความอดทน เป็นลักษณะส าคัญอีก

ประการหนึง่ของนกัวทิยาศาสตร ์คือ ความเป็นผู้มีจิตใจแน่วแน่ 

ไม่ท้อถอย แม้ว่าจะใช้เวลานานเพียงใดก็ตามก็ยังคงคิดศึกษาอยู่

จนพบความส าเร็จ ตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่มีความพยายาม

และความอดทนแลว้ท าให้ได้คน้พบความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

ต่อโลก 

 4. การเปน็คนมคีวามพยายามและความอดทน 



 ทอมัส แอลวา เอดิสัน (Thomas Alva 

Edison) เป็นนักวทิยาศาสตรช์าวอเมรกินัทีย่ิ่งใหญ่

ของโลกผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าที่ท าให้

ทั่วโลกสว่างไสวในยามค่ าคืน ในการประดิษฐ์

หลอดไฟฟ้านั้น เขาได้น าวัสดุเกือบทุกอย่างที่พบ

เห็นมาทดลองท าไส้หลอดไฟฟ้า เขาคร่ าเคร่ง

ทดลองครั้ งแล้วครั้ ง เล่า โดยไม่ท้อถอยเป็น

เวลานานถึงปีกว่า จึงประสบความส าเร็จ 



 มารี กูรี (Marie Curie) เป็น

นักวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญอีกคนหนึ่งได้

ค้ นพบธ าตุ เ ร เ ดี ย มซึ่ ง เ ป็ น ธ าตุ ที่ ใ ห้

กัมมันตภาพรังสี โดยใช้เวลานานถึงเกือบ 

4 ปี ในการแยกธาตุนี้ ต่อมาธาตุเรเดียม 

ได้ถูกน าไปใช้อย่างกว่างขวางในการรักษา

โรงบางชนิด เช่น มะเร็ง 



 เจมส์ แบตเชลเลอร์ ซัมเนอร์  (James 

Batcheller Sumner) เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาว

อเมริกัน ด้านชีวเคมี ที่สูญเสียแขนซ้ายที่เขาถนัด

ไปเนื่องจากอุบัติเหตุ ในปี พ.ศ.2447 แต่เขาก็ยัง

มีพยายามและอดทนไม่ย่อท้อต่อชะตาชี วิต 

พยายามค้นคว้าวิจัยทางด้านชีวเคมีต่อไป จน

ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล โ น เ บ ล  ส า ข า เ ค มี ร่ ว ม กั บ

นักวิทยาศาสตร์อีก 2 คน ใน พ.ศ. 2489 



 คนที่มีความคิดริเริ่ม หมายถึง ผู้ที่มีความกล้าที่จะคิด และ

ท าสิ่งที่ผดิแปลกไปจากทีผู่อ้ื่นคดิหรือท าอยู่แล้ว โดยเป็นสิ่งที่ท าให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและสว่นรวม ลักษณะการเป็นผู้มีความคิดริเริ่มเป็น

ลักษณะส าคัญของนักวิทยาศาสตร์ เพราะจะท าให้ค้นพบและประดิษฐ์

สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 

 5. การเปน็คนมคีวามคดิรเิริม่ 



 ตัวอย่างเช่น เครื่องบินที่ใช้ประโยชน์อยู่ทุกวันนี้นั้นผลจากความคิดริเริ่ม

ของบุคคลต่อไปนี้  โรเจอร์  เบคอน (Roger Bacon) นักวิทยาศาสตรช์าวอังกฤษ 

มีความคิดฝันว่ามนุษย์นั้นสามารถที่จะบินได้เหมือนนก ถ้าติดปีกที่มีรูปร่าง 

ลักษณะคล้ายปีกนก และกระพือปีกได้แบบเดียวกับนก ต่อมา  ลีโอนาโด ดาวินซี 

(Leonardo da Vince) ได้น าความคิดนี้ไปวาดเป็นภาพจ าลองแบบต่างๆ ของสิ่ง

ที่จะช่วยให้คนบินได้  แต่ก็ยังไม่มีการสร้างขึ้นมา จนกระทั่ง เซอร์ ยอร์จ เคย์ลีย์ 

ได้บุกเบิกสร้างเครื่องร่อน 



 จนถึงสมัยของ วิลเบอร์และออร์วิล ไรต์  (Wilbur and 

Oriville Wright) ซึ่งมีความสนใจในเรื่องของการบิน  จึงศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับการร่อนและการบิน และได้ทดลองสร้างเครื่องร่อน

พร้อมทั้งปรับปรุงให้ดีขึ้นจนกลายเป็นเครื่องบิน หลังจากนั้นได้มี

ผู้พัฒนาเครื่องบินมาโดยตลอดจนได้เครื่องบินที่มีประสิทธิภาพมาก 

ดังเช่นเครื่องบินไอพ่นในปัจจุบัน 



 คนท างานอย่างมีระบบ คือบุคคลที่ท างานอย่างมี

ขั้นตอนหรือมีระบบการท างานเพื่อค้นคว้าหาความรู้ หรือเพื่อ

แก้ปัญหาต่างๆ เรียกขั้นตอนของการท างานว่า วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1) ระบุปัญหา 2) ตั้งสมมุติฐาน 

3) ทดลอง 4) สรุปผล 

 6. การเปน็คนท างานอย่างมีระบบ 





 ในทุกยุคสมัยมีนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์ผลงานทางด้าน

วิทยาศาสตร์ ท าให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มพูนขึ้น และเกิดประโยชน์

ต่อมวลมนษุย์รวมทั้งนกัวทิยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของประชากรในสังคมที่

มีส่วนในการผลักดันท าให้โลกของเราเจริญก้าวหน้า และผลงานของ

นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบในแต่ละสมัยนั้นเป็นพื้นฐานในการค้นพบความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ในช่วงเวลาต่อมาอีกด้วย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการศึกษา

ค้นคว้างานด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆนั้น สามารถใช้องค์ความรู้ที่ค้นพบมา

ก่อนเป็นพื้นฐานหรือบูรณาการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  
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