
เรื่อง เทรซีย์ เทอร์เนอร์    ภาพ แฟตติ เบิร์ค

แปล ดวงพร กิตติสุนทร

มหศัจรรย์ 
ล้อรอบโลก

รอบรูเ้รือ่งรถ ฟันเฟือง ม้าหมนุ และทกุสิง่ทีห่มนุได้
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ขอมอบหนังสือเล่มน้ี

แด่ เด็ก  ๆ  ทุกคน

รวมทั้งโทบี, จอช, ออลลี,

ซาชา, แจสเปอร์,

แมดดี และวิลล์

รอบรูเ้รือ่งรถ ฟันเฟือง ม้าหมนุ และทกุสิง่ทีห่มนุได้
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เรื่อง เทรซีย์ เทอร์เนอร์    ภาพ แฟตติ เบิร์ค

แปล ดวงพร กิตติสุนทร

มหศัจรรย์ 
ล้อรอบโลก

รอบรูเ้รือ่งรถ ฟันเฟือง ม้าหมนุ และทกุสิง่ทีห่มนุได้
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วงล้อเป็นส่ิงประดิษฐ์สุดล�้ำที่เปล่ียนโลกได้เชียวละ

เด็กๆ จะพบเห็นวงล้อตำมรถเข็นผู้ป่วย รถจักรยำน 

รถโดยสำร รถไฟ รถยนต์ และเครื่องบิน เรำเคล่ือนย้ำย

ส่ิงของด้วยรถเข็นและรถบรรทุกที่มีล้อ นอกจำกน้ียังใช้ 

ปั้นเครื่องปั้นดินเผำและปั่นเส้นด้ำยเพื่อท�ำเส้ือผ้ำได้ด้วยนะ

วงล้อที่ขบกันพอดีอย่ำง “เฟือง” ก็ช่วยให้เครื่องยนต์กลไก 

ท�ำงำนและขยับเข็มนำฬิกำเรือนแรกๆ อีกด้วย

นอกจากจะมีประโยชน์แล้ว 

วงล้อยังสร้างความสนุกสนานให้เราได้ด้วย วงล้อช่วยให ้

รถไฟเหาะตีลังกา ม้าหมุน และชิงช้าสวรรค์ หมุนได้

ช่วยให้รองเท้าสเกต สเกตบอร์ด และสกูตเตอร์เคลื่อนที่ได้

แล้วถ้าคิดว่าตัวเองคงเบื่อแย่ถ้าไม่มีล้อ

ลองนึกถึงความรู้สึกขอหนูแฮมสเตอร์ดูสิ

มารู้จักวงล้อกันเถอะ

ถา้ไม ่มวีงลอ้
 

ชวีติคงน่าเบือ่ 

สุด ๆ ไปเลย!
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วงล้อไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์ 

ดังนั้นการประดิษฐ์ “ล้อ” และ “เพลา” ด้วยจานที่มีรูตรงกลางแล้วสอดไม้ลงไปในรูนั้น 

จึงเป็นการคิดค้นที่เจ๋งสุดๆ ไปเลย สมัยก่อนบางพื้นที่ก็ยังไม่มีวงล้อเลยนะ 

อย่างในทวีปอเมริกาก็ไม่ได้ใช้วงล้อในชีวิตประจำาวัน มีแค่นำามาทำาเป็นของเล่น 

ในยุคเม็กซิโกโบราณเท่านั้นเอง 

มาปรบมือดังๆ ให้กับเหล่านักประดิษฐ์วงล้อทุกท่านกันเถอะ 

และขอเชิญเด็กๆ ทุกคนขึ้นรถ คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกกันน็อกเผื่อไว้ 

แล้วไปพบกับความมหัศจรรย์ของวงล้อกันเลย!

ดูซวิ่า
ยานพาหนะที่ 

ใหญ่ที่สุดในโลก 
กับหอนาฬิกาบิ๊กเบน
มีอะไรที่เหมือนกัน

ลองเรยีนรู้

วิธข่ีีจักรยาน

ล้อเหรยีญลงเขาดูสิ

ไปรูจั้กวงล้อแบบต่าง ๆ 

ท้ังท่ีมีประโยชน์และ 

ให้ความสนกุสนาน 

รวมถึงวงล้อแปลก ๆ 

ในโลกน้ีกันเถอะ 
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แป้นหมุน
เครื่องปั้นดินเผา

แป ้นหมุนของช ่ำงป ั ้นหม ้อ 

เป็นวงล้อชนิดแรกๆ  ของโลก  

เรำใช้วงล้อปั ้นหม้อดินก่อนที่

จะใช้เข็นรถเข็นเสียอีก

แต่เดิมมนุษย์ทำาเครื่องปั้นดินเผา 

ด้วยการขดเส้นดินเหนียวเป็น 

รูปร่างและกดให้ดินเชื่อมติดกัน 

จนเมื่ อช่ า งปั้ นนึ กขึ้ น ได้ ว่ า  

ถ้าหมุนหม้อได้คงง่ายขึ้นเยอะ 

จึงประดิษฐ์แป้นหมุนด้วยมืออันแรก 

ขึ้นมาเมื่อประมาณ 6,500 ปีที่แล้ว

จนกระทั่ง 5,000 ปีก่อนแป้น 

หมุนเครื่องปั้นดินเผาถูกหมุน 

ด้วยล้อล้อที่สอง ซึ่งบังคับได้ 

ด้วยเท้า จึงหมุนได้เร็วมาก  

จนช่างปั้นสามารถโยนก้อน 

ดินเหนียวลงบนแป้นหมุนแล้ว 

ใช้นิ้วมือขึ้นรูปได้เลย

8
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ดูเหมอืนงา่ย แตก่ไ็มง่า่ยเลยละ!

แป้นทีห่มนุไดเ้รว็ขึน้เป็นจดุเปล่ียน 

สำาคัญที่ทำาให้ช่างปั้นสามารถปั้น

เครื่องปั้นดินเผาแบบเดียวกัน

ได้จำานวนมากภายในระยะเวลา

สั้นๆ (ถ้าช่างคนนั้นเก่งพอนะ)

ช่างปั้นยุคใหม่มักใช้แป้นที่หมุน

ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า แต่ช่างปั้น

บางคนก็ยังชอบใช้แป้นที่ต้อง

หมุนเองเหมือนเมื่อหลายพันปี

ก่อนอยู่

แม้แต่หม้อใบใหญ่ๆ  ก็ทำาบนแป้นหมุนได้เหมือนกันนะ 

เพียงแต่หม้อท่ีใหญ่สุดๆ จะต้องแยกทำาทีละส่วนเท่านั้นเอง 

ส่วนหม้อแบบด้านล่างนี้ปั้นในยุคกรีกโบราณที่กรุงเอเธนส ์

เมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว ดูสิ ศิลปินใช้ดินเหลวมา 

ตกแต่งให้มีลวดลายสวยงามด้วยละ

เด็กน้อยจำกดินปั้น
ในยุคอียิปต์โบรำณ

ผู้คนเช่ือว่ำเทพเจ้ำ

แห่งต้นแม่น�้ำไนล์ช่ือว่ำ “คนุม” 

สร้ำงมนุษย์ด้วยกำรน�ำดินเหนียว 

จำกก้นแม่น�้ำมำปั้น 

บนแป้นหมุนให้เป็นรูปร่ำง

9
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ล้อล้อแรก

ไม่มี ใครรู ้ เลยว ่ำผู ้ประดิษฐ ์ล ้อล ้อแรกคือใคร 

หรือล้อถือก�ำเนิดขึ้นท่ีไหน แต่ก็ต้องขอขอบคุณ 

ใครก็ตำมที่คิดค้นล้อขึ้นมำนะ

ก่อนที่ จะมีล้อใช้ คนสมัยก่อน 

วางของบนเลื่อนแล้วใช้เชือกลากไป 

ซึ่งทั้งเหนื่อยและยากลำาบากมาก

เชียวละ

แต่ถ้าเอาของวางไว้บนท่อนซุง 

ที่เรียงต่อ กัน แล้วค่อย ๆ ลาก 

สิ่งของนั้นไปข้างหน้า ก็พอจะ 

ช่วยให้เคลื่อนย้ายของได้ง่าย 

ขึ้นมาอีกหน่อย

ล้อล้อแรกมีอาย ุ

ประมาณ 5,500 ป ี

ถูกพบในยุโรปกลาง

และเอเชียตะวันตก

ทำาไมเราไม่คิดได้ 

ก่อนที่จะสรา้ง 
สโตนเซอรเ์คิล*
ใหญ่ยักษ์น่ันนะ

10

เอา้! ฮุยเลฮุย!

*สโตนเซอร์เคิล หมายถึง อนุสรณ์สถานที่เรียงหินขนาดใหญ่เป็นวงกลม เช่น สโตนเฮนจ์
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หมุนๆ ไปเลย 
หำกเรำเอำของหนักๆ ไปวำงบนท่อนซุงที่วำงเรียงกัน 

เมื่อเรำออกแรงผลักหรือดึงของช้ินน้ัน ท่อนซุงด้ำนล่ำงจะหมุน 

ช่วยให้ของหนักเคล่ือนที่ไปได้ง่ำยขึ้น คล้ำยเรำเอำของใส่ในรถเข็นน่ันละ 

แต่รถเข็นใช้ง่ำยกว่ำ เพรำะล้อของรถเข็นมีเพลำเป็นแกนกลำงยึดล้อเอำไว้ 

เรำจึงไม่ต้องคอยเรียงล้อไว้ข้ำงหน้ำไปเรื่อยๆ แบบท่อนซุงยังไงล่ะ

ถ้ามี

เครื่องยนต์ให้ใชล้ะก็ 

ฉันคงได้พักสบาย ๆ บ้าง
แบบน้ี

ค่อยเขา้ทา่หน่อย!

เมื่อมีล้อและเพลา เราจึงสามารถขนย้าย

สิ่งของได้โดยใช้วัวหรือม้าลากเกวียน ทำาให้

การเดินทางหรือค้าขายง่ายขึ้นมากเลย

ล้อล้อแรกทำามาจากไม้เนื้อแข็งทั้งล้อ 

ต่อมามีคนไอเดียดีทำาล้อให้เป็นซี่ ล้อจึง

เบาขึ้นมาก แต่ก็ยังแข็งแรงอยู่

11

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



รถม้าศึก

รถศึกสมัยโบรำณควบตะบึงบนล้อซ่ีสองล้อ 

ลำกโดยม้ำสองตวัหรอืมำกกว่ำน้ัน รถม้ำศึก 

เหล่ำน้ีน�ำ้หนักเบำและเคล่ือนที่ได้รวดเรว็มำก

เดิมทีสร้ำงมำเพื่อใช้ในสงครำม

หลีกไป!

ล้อของรถม้าศึก 

วิ่งได้เฉพาะบนพื้นเรียบ 

สุดท้ายทหารในสนามรบ

จึงขี่ม้าเองมากกว่า 

ส่วนรถม้าศึกก็ใช้เพื่อความบันเทิง 

การแข่งรถม้าศึกจึงกลายเป็น 

หนึ่งในกีฬาโอลิมปิก 

ของยุคกรีกโบราณ

สงครามที่รบด้วยรถม้าศึกครั้งใหญ่ที่สุด คือ “สงครามคาเดช” 

เป็นการรบระหว่างชาวอียิปต์และชาวฮิตไทต์เมื่อ  1,274 ปี 

ก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งใช้รถศึกจำานวนมากถึง 5,000 - 6,000 คัน12
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ม้าอย่างฉัน
ก็จะดังด้วย
เหมือนกัน!

นักแข่งรถม้าศึก
ส่วนใหญ่เป็นทาส

แต่ถ้าแข่งชนะ
ก็จะกลายเป็นคนดัง

ในยุคโรมันโบรำณ 

มีกำรแบ่งทีมนักแข่งรถม้ำศึกด้วย 

แต่ละทีมมีกำรซ้ือขำยตัวนักแข่ง 

เหมือนกับกีฬำฟุตบอลในปัจจุบัน 

กำรแข่งขันเป็นไปอย่ำงดุเดือด 

แฟน ๆ ก็เชียร์ทีมของตัวเองสุดใจ 

ไม่ต่ำงจำกแฟนฟุตบอล 

ทุกวันน้ีเลย

ชาวโรมันโบราณชื่นชอบการแข่งขันรถม้าศึกอย่างมาก 

จึงสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่ชื่อ  “เซอร์คัสแม็กซิมัส” 

ไว้เป็นสนามแข่งขัน ซึ่งจุผู้ชมได้มากถึง 150,000 ที่นั่ง 

เชียวนะ

ในการแข่งขัน นักแข่งรถม้าศึกอาจบังคับม้าให้พุ่งชน 

หรือกระแทกใส่กัน จึงเกิดอุบัติเหตุได้เป็นเรื่องปกติ 

บางครัง้อาจรนุแรงถงึขัน้ไดร้บับาดเจบ็สาหสัหรอืเสียชวีติ 

เลยก็มี
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คนทั่วไปสามารถเข้าชมการแข่งขันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

แต่ถ้าเป็นเศรษฐีก็อาจจะจ่ายเงินซื้อที่นั่งที่เห็นชัดๆ และ 

ไม่โดนแดดก็ได้ ส่วนจักรพรรดิมีทางเชื่อมส่วนตัวจาก 

พระราชวังตรงเข้าสู่สนามแข่งได้เลย
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