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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
สนุกกับไอเดียสุดเจ๋งของนักประดิษฐ์น้อยยอดอัจฉริยะ 

ลองมองไปรอบ ๆ  ตวัดสู ิ เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีท่�ำให้เรำใช้ชวีติได้อย่ำงสะดวกสบำย

ในทุกวันนี้เกิดขึ้นได้เพรำะมีคนริเริ่มประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมำ

เปิดโลกสิ่งประดิษฐ์แบบ STEM  จะพำทุกคนไปรู้จัก  “ลีโอ”  เด็กท่ีฉลาดที่สุด 

และเป็นนักประดิษฐ์ยอดอัจฉริยะในยุคหินรำว 30,000 ปีก่อนคริสต์ศักรำช  ลีโอและ

เหล่ำสัตว์ป่ำในเรื่องจะชวนเด็ก ๆ  คิดค้นสำรพัดสิ่งประดิษฐ์ไปพร้อมกัน และสิ่งประดิษฐ์

เหล่ำนี้เองที่ช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ชีวิตและกำรท�ำงำนของคนในอีกหลำยร้อยปี

ให้หลัง

เบ้ืองหลังกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์และกำรทดลองท่ีน่ำตื่นเต้นคือ  เด็ก ๆ  จะได้เรียนรู้

วิทยำศำสตร์  4  เรื่องส�ำคัญ ได้แก่  เครื่องกลอย่างง่าย วัสดุ สิ่งก่อสร้างและอาคาร

และพลังงานและการเคลื่อนท่ี  รวมถึงได้ศึกษำผลงำนชิ้นโบแดงของบุคคลส�ำคัญ

ระดับโลก ทั้งสถำปนิกชื่อดัง นักวิทยำศำสตร์หญิงเจ้ำของรำงวัลโนเบล นักประดิษฐ์  

เจ้ำของสมญำนำม “บิดำแห่งไฟฟ้ำ” และอัจฉริยบุคคลผู้รอบรู้ศำสตร์ทั้งวิทย์และศิลป์

นอกจำกควำมรู้วิทยำศำสตร์พ้ืนฐำน  เด็ก ๆ  ยังได้ต่อยอดสู่กำรเรียนรู้ STEM ซึ่งเป็น

กำรบรูณำกำรควำมรู้ใน 4 สหวิทยำกำร ได้แก่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ  เกิดทักษะกำรแก้ปัญหำและน�ำไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ�ำวันได้จริง 

พร้อมท่ีจะคิดค้นและทดลองไปพร้อมกับนักประดิษฐ์ยุคบุกเบิกกันแล้วหรือยัง  

รับรองว่ำได้ท้ังควำมรู้และควำมสนุกสนำน  เอำละ อย่ำรอช้ำ ขึ้นไทม์แมชีนย้อนเวลำ

ไปในยุคหินกันเถอะ! 

นานมีบุ๊คส์
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  สมัยนั้น

คือยุคหิน  
เมื่อ 30,000 ปี 
ก่อน ค.ศ.

รู้จักกับลีโอ

ส่วนนี่คือพัลลัส

“สัตว์เลี้ยง” ของลีโอ

นี่คือลีโอ  เด็กชำยผู้ฉลาดปรำดเปรื่อง
ที่สุดในสมัยน้ัน  และยังเป็นนักประดิษฐ์
อัจฉริยะด้วย

นอกจำกน้ียังมีตัวละครที่ล้วนแต่

เป็นนักประดิษฐ์อีกมำกมำย

ลีโอมีไอคิวสูงกว่าระดับปกติ
และคิดค้นประดิษฐ์เก่งไม่แพ้เลโอนำร์โด
ดำ วินชี  ควำมคิดเขำล�้ำยุคไปไกล

นี่คือลีโอ

พัลลัสเป็นแมวปำ  บรรพบุรุษของมันถือก�ำเนิดมำนำน

นับล้ำนปี ปัจจุบันเป็นแมวท่ีหำยำกมำก พบแค่ในทุ่งหญ้ำสเตปป์

และเทือกเขำแถบอำร์กติก-ไซบีเรีย  (ทำงเหนือของรัสเซีย)

่



พัลลัส
เสนอว่ำ...

ลี โอก�ำลังจะย้ำยถ�้ำ เขำขนย้ำยพรม 
เครื่ องนอน และหม ้อคนเดียวไม ่ ไหว
จึงจ้างผู้ช่วย  จามรีช่วยขนข้าวของเครื่องใช ้ 
ในไม่ช้าก็บรรทุกข้าวของมากเท่าที่จะมากได้ 
จนแน่นเอี้ยด

พั ล ลั ส จึ ง
ต ้องขนสัมภำระ
ซ่ึงส ่วนใหญ่เป็น 
กองกระดูก เอง
มันไม่พอใจสุดขีด!

“เอาละ”  ลี โอเอ่ย  “ถ้านายรูวิ้ธีขนย้าย
ตู้เก็บกระดูกโบราณที่ดีกว่านี้ เราจะลองใช้
วิธีนั้น แต่ตอนนีส้ะพายเป้ขึ้นไหล่ไปก่อน...”

รถเข็น
ลีโอต้องกำร...

แล้วลีโอก็ปิ๊งไอเดีย...

• ปัญหำกำรเคลื่อนย้ำย 
  สิ่งของที่มี   
  น�้ำหนักมำก 
  คือควำมหนัก  
 ถ้ำลีโอชั่งข้ำวของ 
  ทุกชิ้นก่อน ก็จะรู้ว่ำ 
  จำมรี 1 ตัวขนของได้ 
  มำกแค่ไหน จะได้จ้ำง 
  มำ 2 ตัว!

•  เรำใช้คำนงัดช่วยยก 
  วัตถุที่มีน�้ำหนักมำกได้ 
  คำนงัดช่วยผ่อนแรง    
  นี่แหละที่เรำต้องกำร
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5
รถเข็นล้อเดี่ยวเป็นเ

ครื่องกลอย่ำงง่ำย

ท่ีใช้หลักของคำน 
ช่วยให้เรำขนย้ำย

สิ่งของที่หนักมำกได้ง
่ำยขึ้น

ท�ำล้อโดยตัดกระดำษลังเป็นรูปวงกลม	2-3	วง	
แล้วติดกำวประกบกัน	 เจำะรูตรงกลำงล้อ
แล้วเสียบตะเกียบเข้ำไป	 เสียบจุกไม้ก๊อก
หรือกระดำษลังทั้ง	2	ข้ำงเพื่อยึดล้อไว้
จะได้เพลำล้อ

ตัดกระดำษลังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ
เว้นช่องส�ำหรับล้อ	 พับขอบกระดำษ
ตั้งขึ้นทั้ง	3	ด้ำน	แล้วติดกำว
ให้ขอบกระดำษตั้งอยู่ได้

ท�ำขำตั้งรถเข็น
โดยพับกระดำษลัง
เป็นแท่งสี่เหลี่ยม	
2	แท่ง	แล้วติดไว้
ที่ใต้ส่วนท้ำยของรถเข็น

ตัดหลอดดูดให้ยำวเท่ำกับเพลำล้อ	
สวมเข้ำกับเพลำล้อทั้ง	2	ข้ำง	
แล้วน�ำไปติดที่ใต้ท้องรถ

ทำสีและตกแต่งรถเข็น
แล้วทดสอบว่ำ
รถเข็นช่วยให้ขนย้ำย
สิ่งของได้ง่ำยแค่ไหน

สิ่งที่ต้องเตรียม

ประดิษฐ์รถเข็น

•	กระดาษลัง
•	กรรไกร
•	กาว
•	ตะเกียบไม้
•	จุกไม้ก๊อก
•	หลอดดูด
•	สีโปสเตอร์
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