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กล้องถ่ายรูป	เครื่องเสียง	 สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน	เช่น	ตู้เย็น 

เคร่ืองปั้นดินเผา	สีย้อมผ้า	เครื่องดูดฝุ่น	กระจก	ที่โกนหนวด	ชักโครก	นาฬิกา 

คอมพิวเตอร์	แว่นตา	และสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับการแพทย์ เช่น	ยา	วัคซีน	ยาชา	 

แขนและขาเทียม	เครื่องกราดภาพ	เป็นต้น		ท้ายเล่มแสดงตัวอย่างของส่ิงประดิษฐ์ 

ในแต่ละยุคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	

	 สิ่งประดิษฐ์บางอย่างเกิดจากการพยายามศึกษาค้นคว้าและทดลองจนค้นพบ	 
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ก็เป็นเครื่องยืนยันว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุด	และในอนาคตโลกของเราก็ยัง 

มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่	ๆ 	เกิดขึ้นเรื่อย	ๆ 	อย่างแน่นอน

นานมีบุ๊คส์
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ก�รขนส่งก่อนที่จะมีล้อรถ
	 เมื่อหลายพันปีก่อน	มนุษย์ขนย้ายสิ่งของต่าง	ๆ 	ด้วยตัวเองหรือใช้แรงงานสัตว์

มนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์แบกสัตว์ที่ล่ามาได้
ไว้บนหลัง	หรือใช้ไม้พลองช่วยหาม

ต่อมาจึงใช้สัตว์บรรทุกสิ่งของ	โดยประเทศที่อยู่
บนภูเขาส่วนใหญ่มักใช้ลา

ถ้าต้องการขนย้ายก้อนหินขนาดใหญ่เพื่อใช้
ในการก่อสร้าง	พวกเขาจะใช้วิธีวางก้อนหิน
บนซุงหลาย	ๆ 	ท่อนก่อน	แล้วจึงค่อยเคลื่อนย้าย

สมัยโบราณมีการประดิษฐ์เลื่อนซึ่งเคลื่อนที่
ได้ด้วยแผ่นไม้	ช่วยให้ลากสิ่งของบนพื้นดิน
ได้ง่ายดาย
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ก�รประดิษฐ์ล้อ
	 ต่อมามนุษย์ค้นพบวิธีประดิษฐ์ล้อ	ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์การขนส่ง

ล้อวงแรกทำาจากไม้กระดาน
ต่อเข้าด้วยกัน	ทำาให้เกวียน
แล่นง่ายขึ้น		ต่อมาชาวจีน
ได้ประดิษฐ์รถเข็นล้อเดียว
ติดใบเรือ	ซึ่งเมื่อมีลมพัด	
แรงลมจะช่วยให้เข็นรถ
ได้อย่างรวดเร็ว

ชาวอียิปต์ประดิษฐ์ล้อที่มีซี่
และน้ำาหนักเบาติดเข้ากับรถศึก
ของทหาร	ทำาให้รถศึกแล่น
ได้เร็วขึ้น	โดยล้อนั้นหุ้มด้วย
แผ่นทองแดงเพื่อป้องกัน
การสึก
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รถม้�
	 สมัยก่อนม้าเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน	จนกระทั่งยุคกลางมันถูกฝึกให้ลากสิ่งของหนัก	ๆ

ในอดีตม้าใช้คอลากสิ่งของ	แต่ถ้าสิ่งของหนักเกินไป	มันอาจขาดอากาศหายใจตาย	 ในยุคกลางจึงมี 
ผู้ประดิษฐ์ปลอกคล้องไหล่	เพื่อให้ม้าลากสิ่งของด้วยไหล่แทนคอ	ม้าจะได้เจ็บน้อยลงและมีกำาลังมากขึ้น

สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา	คนรวย
มักใช้รถม้าซึ่งทำาด้วยไม้	
มีประตู	หน้าต่าง	และติดม่าน
แทนกระจก		ล้อรถสามารถ
หันไปมาและเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
อย่างคล่องแคล่ว
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	 การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าจำานวนมากจะใช้ม้าหลาย	ๆ 	ตัวลากรถบรรทุกและ 

รถโดยสาร	โดยม้าที่ได้พักผ่อนแล้วจะผลัดเปลี่ยนมาทำางานแทนม้าที่เหนื่อยล้า

รถเทียมม้าชนิดนี้วิ่งได้วันละ
ประมาณ	30	กิโลเมตร	
ล้อรถเป็นวงหนาเพื่อไม่ให้
จมดิน		คนบังคับรถจะเดิน
ข้าง	ๆ 	ม้าลากรถซึ่งมีอยู่
ประมาณ	10-12	ตัว

ในศตวรรษที่	19	เริ่มมีการ
ใช้แหนบกันกระแทกกับ
รถโดยสาร	ซึ่งทำาให้ผู้โดยสาร
รู้สึกถูกกระแทกน้อยลง
เมื่อผ่านถนนขรุขระ

และในช่วงเวลาเดียวกันนี้	
เมืองใหญ่บางแห่ง
เริ่มมีรถประจำาทาง	
2	ชั้นที่มีบันได
ขึ้นชั้นบน	
จุผู้โดยสารได้
ประมาณ	40	คน



10

ในอดตีล้อรถเคยทำาด้วยไม้	ต่อมาจงึเปลีย่นมาทำาด้วยเหลก็	ทำาให้รถเขน็เลก็	ๆ 	ทีถ่กูใช้งานอยูใ่นเหมืองแร่
เคลื่อนที่ได้เร็วและสะดวกขึ้น

หัวรถจักรไอนำ้าคันแรกสร้างขึ้นใน	ค.ศ.	1804	โดยใช้ถ่านต้มนำ้าในหม้อให้เกิดไอ	ซึ่งพลังจากไอนำ้า
จะดันลูกสูบเพื่อให้ล้อวิ่งไปข้างหน้า		รถจักรชนิดนี้แล่นได้เร็ว	8	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	และต้องพ่วง
รถบรรทุกหินกับนำ้าไปด้วย

หัวรถจักร
	 สมัยก่อนเมื่อผู้คนต้องการขนย้ายสิ่งของหนักๆ	ก็มักจะบรรทุกสิ่งของใส่รถที่มีล้อวิ่ง

ไปตามรางแล้วใช้แรงงานคนลาก		ต่อมาภายหลังจึงมีการเทียมม้าเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว
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รถไฟโดยสารรุ่นเก่าต้องปิดประตูแล้วใส่กุญแจ	
เพื่อป้องกันผู้โดยสารตก

ทุกประเทศมีการสร้างรางเหล็ก	เพื่อให้รถไฟ
แล่นได้ไกลและทั่วถึงมากขึ้น

ที่หัวรถจักรของขบวนรถไฟมีเจ้าหน้าที่คอยเติมถ่านหินลงในเตาเพื่อให้เครื่องจักรทำางาน	และมี
พนักงานขับรถเป็นผู้ควบคุม		เขาต้องสวมแว่นตาขนาดใหญ่เพื่อป้องกันลมและเศษถ่านหินที่ปลิว
ออกมาจากปล่อง

	 รถไฟโดยสารขบวนแรกทำาด้วยไม้และไม่มีหลังคา	ขณะที่หัวรถจักรได้รับการพัฒนา 

ให้มีกำาลังมากขึ้น	วิ่งได้เร็วขึ้น
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	 มนุษย์ประดิษฐ์รถจักรแบบต่าง	ๆ 	ได้มากมายหลังจากมีการใช้ไอน้ำาและระบบราง	
ซึ่งส่งผลดีต่อการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าเป็นอย่างมาก	โดยช่วงต้นศตวรรษที่	20	
รถไฟแล่นได้เร็วถึง	120	กิโลเมตรต่อชั่วโมง

มีการประดิษฐ์รถไฟฟ้า
พลังไอนำ้าแบบรางเดี่ยว
แล่นไปบนรางที่เชื่อมกัน
ระหว่างเมือง	ซึ่งปัจจุบัน
ยังมีการใช้รถไฟฟ้ารางเดี่ยว
เช่นนี้อยู่

บิ๊กบอย	(Big	Boy)	เป็นรถจักรไอนำ้าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์	มันลากตู้สินค้าที่พ่วงมาได้ถึง	120	ตู้
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	 ตลอดระยะเวลาหลายปีได้มีการพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซล	และนำามาใช้แทนเครื่องจักร

ไอน้ำา		ต่อมาจึงมีรถไฟความเร็วสูงซึ่งแล่นได้เร็วและปลอดภัย

➀

➁

➀ รถจักรไฟฟ้าขนาดใหญ่มีขึ้นครั้งแรกใน	ค.ศ.	1920	 ➁ ปัจจุบันรถจักรดีเซลใช้นำ้ามันดีเซล
เป็นเชื้อเพลิง	(ภาพที่	2)		รถจักรไฟฟ้าที่ใช้อยู่ทุกวันนี้สามารถลากรถไฟที่หนักและยาวมากได้

รถไฟความเร็วสูงแล่นบนรางที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษ	ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและแล่นด้วยความเร็วกว่า	
300	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	ได้อย่างปลอดภัย
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รถยนต์
	 ใน	ค.ศ.	1769	โชแซฟ	นีโกลา	กูโญ	(Joseph	Nicholas-Cugnot)	วิศวกรชาวฝร่ังเศส

ประดิษฐ์รถสามล้อที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำาขับเคลื่อนเป็นครั้งแรก

สำาหรับการขับเคลื่อนรถสามล้อ
เครื่องจักรไอนำ้าคันนี้ต้องจุดไฟ
ใต้หม้อต้มนำ้าทองแดงใบใหญ่
เมื่อนำ้ากลายเป็นไอจะทำาให้
เครื่องยนต์ทำางานและหมุนล้อ
ไปข้างหน้าด้วยความเร็วเท่ากับ
คนเดิน		แต่ในการทดลองครั้งแรก
รถยังไม่มีเบรก	จึงทำาให้ชนกำาแพง

รถไอนำ้าโดยสารคันแรกสร้างขึ้นโดยชาวอังกฤษ
บรรทุกผู้โดยสารได้	9	คน	และแล่นด้วย
ความเร็ว	13	กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ค.ศ.	1887	ชาวฝรั่งเศสสร้างรถสามล้อพลังไอนำ้า	
รูปร่างแปลกประหลาด	โดยแล่นได้เร็วถึง	
60	กิโลเมตรต่อชั่วโมง
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	 คาร์ล	เบนซ์	(Karl	Benz)	และกอทท์ลีบ	ไดม์เลอร์	(Gottlieb	Daimler)	สองวิศวกร

ชาวเยอรมันสร้างรถยนต์สมัยใหม่คันแรกขึ้นเกือบจะพร้อมกัน		เครื่องยนต์ของทั้งคู่

มีน้ำาหนักเบาและมีกำาลังมากกว่าเครื่องจักรไอน้ำา	ที่สำาคัญคือใช้น้ำามันเป็นเชื้อเพลิง		

เบนซ์ดัดแปลงรถยนต์สามล้อ
ที่ใช้นำ้ามันเป็นเชื้อเพลิงได้สำาเร็จ	
โดยบรรทุกผู้โดยสารได้ครั้งละ
2	คน	แล่นด้วยความเร็ว	13	
กิโลเมตรต่อชั่วโมง		ผู้โดยสาร
ที่นั่งรถรุ่นแรกของเบนซ์ต้องใช้
ผ้าห่มคลุมขาไว้เพื่อให้อบอุ่น

ค.ศ.	1886	รถยนต์ตัวอย่างของไดม์เลอร์แล่นได้
18	กิโลเมตรต่อชั่วโมง		มันไม่มีพวงมาลัย
เหมือนรถยนต์ในปัจจุบัน	แต่มีคันหมุน	4	แฉก

ค.ศ.	1899	มกีารประดษิฐ์รถยนต์ทีแ่ล่นได้เรว็ถงึ	
100	กิโลเมตรต่อชั่วโมง


