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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
สนุกกับไอเดียสุดเจ๋งของนักประดิษฐ์น้อยยอดอัจฉริยะ
ลองมองไปรอบ ๆ ตัวดูสิ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทที่ ำ� ให้เราใช้ชวี ติ ได้อย่างสะดวกสบาย
ในทุกวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะมีคนริเริ่มประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา
เปิดโลกสิ่งประดิษฐ์แบบ STEM จะพาทุกคนไปรู้จัก “ลีโอ” เด็กที่ฉลาดที่สุด
และเป็นนักประดิษฐ์ยอดอัจฉริยะในยุคหินราว 30,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ลีโอและ
เหล่าสัตว์ป่าในเรื่องจะชวนเด็ก ๆ คิดค้นสารพัดสิ่งประดิษฐ์ไปพร้อมกัน และสิ่งประดิษฐ์
เหล่านี้เองที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตและการท�ำงานของคนในอีกหลายร้อยปี
ให้หลัง
เบื้องหลังการสร้างสิ่งประดิษฐ์และการทดลองที่น่าตื่นเต้นคือ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 4 เรื่องส�ำคัญ ได้แก่ เครื่องกลอย่างง่าย วัสดุ สิ่งก่อสร้างและอาคาร
และพลั ง งานและการเคลื่ อ นที่ รวมถึ ง ได้ ศึ ก ษาผลงานชิ้ น โบแดงของบุ ค คลส� ำ คั ญ
ระดับโลก ทั้งสถาปนิกชื่อดัง นักวิทยาศาสตร์หญิงเจ้าของรางวัลโนเบล นักประดิษฐ์
เจ้าของสมญานาม “บิดาแห่งไฟฟ้า” และอัจฉริยบุคคลผู้รอบรู้ศาสตร์ทั้งวิทย์และศิลป์
นอกจากความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เด็ก ๆ ยังได้ต่อยอดสู่การเรียนรู้ STEM ซึ่งเป็น
การบูรณาการความรูใ้ น 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิ ต ศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ เกิดทักษะการแก้ปัญหาและน�ำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ�ำวันได้จริง
พร้อ มที่จ ะคิดค้นและทดลองไปพร้อมกับนักประดิษฐ์ยุคบุกเบิกกันแล้วหรือ ยัง  
รับรองว่าได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน เอาละ อย่ารอช้า  ขึ้นไทม์แมชีนย้อนเวลา
ไปในยุคหินกันเถอะ!
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รู้จักกับลีโอ
นี่คือลีโอ เด็กชายผู้ฉลาดปราดเปรื่อง
ที่ สุ ด ในสมั ย นั้ น และยั ง เป็ น นั ก ประดิ ษ ฐ์
อัจฉริยะด้วย

ลีโอมีไอคิวสู ง กว่ า ระดั บ ปกติ
และคิดค้นประดิษฐ์เก่งไม่แพ้เลโอนาร์โด
ดา วินชี ความคิดเขาล�้ำยุคไปไกล
ส่วนนี่คือพัลลัส
“สัตว์เลี้ยง” ของลีโอ

สมัยนั้น

คือยุคหิน
เมื่อ 30,000 ปี
ก่อน ค.ศ.
นี่คือลีโอ

พั ล ลั ส เป็ น แมวปา 
่ บรรพบุ รุ ษ ของมั น ถื อ ก� ำ เนิ ด มานาน
นับล้านปี ปัจจุบันเป็นแมวที่หายากมาก พบแค่ในทุ่งหญ้าสเตปป์
และเทือกเขาแถบอาร์กติก-ไซบีเรีย (ทางเหนือของรัสเซีย)

นอกจากนี้ยังมีตัวละครที่ล้วนแต่
เป็นนักประดิษฐ์อีกมากมาย
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ลีโอต้องการ...

รถเข็น
ลี โอก�ำลังจะย้ายถ�้ำ เขาขนย้ายพรม
เครื่ องนอน และหม้ อ คนเดี ย วไม่ ไ หว
จึงจ้างผู้ช่วย จามรี ช่วยขนข้าวของเครื่ องใช้
ในไม่ช้าก็บรรทุกข้าวของมากเท่าที่จะมากได้
จนแน่นเอี้ยด
พั ล ลั ส จึ ง
ต้ อ งขนสั ม ภาระ
ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เป็ น
กองกระดู ก เอง
มันไม่พอใจสุดขีด!

“เอาละ” ลี โอเอ่ย “ถ้านายรูว้ ธิ ขี นย้าย
ตู้เก็บกระดูกโบราณที่ดีกว่านี้ เราจะลองใช้
วิธีนั้น แต่ตอนนีส้ ะพายเป้ขึ้นไหล่ไปก่อน...”

พัลลัส
เสนอว่า...
• ปัญหาการเคลื่อนย้าย
สิ่งของที่มี
น�้ำหนักมาก
คือความหนัก 	
ถ้าลีโอชั่งข้าวของ
ทุกชิ้นก่อน ก็จะรู้ว่า	
จามรี 1 ตัวขนของได้
มากแค่ไหน จะได้จ้าง
มา 2 ตัว!
• เราใช้คานงัดช่วยยก
วัตถุที่มีน�้ำหนักมากได้
คานงัดช่วยผ่อนแรง  	
นี่แหละที่เราต้องการ

แล้วลีโอก็ปิ๊งไอเดีย...
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ประดิษฐ์รถเข็น
สิ่งที่ต้องเตรียม
•
•
•
•
•
•
•

1 ท�ำล้อโดยตัดกระดาษลังเป็นรูปวงกลม 2-3 วง

กระดาษลัง
กรรไกร
กาว
ตะเกียบไม้
จุกไม้ก๊อก
หลอดดูด
สีโปสเตอร์

แล้วติดกาวประกบกัน เจาะรูตรงกลางล้อ
แล้วเสียบตะเกียบเข้าไป เสียบจุกไม้ก๊อก
หรือกระดาษลังทั้ง 2 ข้างเพื่อยึดล้อไว้
จะได้เพลาล้อ

2 ตัดกระดาษลังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เว้นช่องส�ำหรับล้อ พับขอบกระดาษ
ตั้งขึ้นทั้ง 3 ด้าน แล้วติดกาว
ให้ขอบกระดาษตั้งอยู่ได้

3 ท�ำขาตั้งรถเข็น

โดยพับกระดาษลัง
เป็นแท่งสี่เหลี่ยม
2 แท่ง แล้วติดไว้
ที่ใต้ส่วนท้ายของรถเข็น

4 ตัดหลอดดูดให้ยาวเท่ากับเพลาล้อ
สวมเข้ากับเพลาล้อทั้ง 2 ข้าง
แล้วน�ำไปติดที่ใต้ท้องรถ

รื่องกลอย่างง่าย
รถเข็นล้อเดี่ยวเป็นเค
ว ย ให้ เ รา ข น ย้ า ย
ที่ ใ ช้ ห ลั ก ข อ งค าน ช่
ยขึ้น
สิ่งของที่หนักมากได้ง่า
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ทาสีและตกแต่งรถเข็น
แล้วทดสอบว่า
รถเข็นช่วยให้ขนย้าย
สิ่งของได้ง่ายแค่ไหน
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