LEGO ครบรอบ 50 ปี เมือ
่ ปี 2008

ตัวต่อเลโก้ เริ่มถือกำเนิดในปี ค.ศ. 1932 โดยชำวเดนมำร์ ก ชื่อ โอเล่ เคิร์ก คริสเตียนเซ่น ซึง่ ชื่อของ LEGO
นันมำจำกค
้
ำว่ำ “Leg Godt” เป็ นภำษำเดนิช แปลว่ำกำรนำเข้ ำมำรวมกัน หรื อ I Put together ซึง่ ภำยหลัง
มำทรำบว่ำตรงกับภำษำลำติน มีควำมหมำยว่ำ “เล่นได้ ดี”

โดยช่วงแรกนันเลโก้
้
เริ่มต้ นมำจำกของเล่นไม้ เช่น ตุ๊กตำ ซึ่งตุ๊กตำแต่ละชิ ้นจะมีคณ
ุ สมบัตเิ ด่นตรงแกนหมุน
ที่ทำให้ สำมำรถขยับแขนขำได้ ทำให้ LEGO เป็ นที่นิยมมำกในหมูเ่ ด็กๆ และถือเป็ นของเล่นที่เล่นได้ ทงเด็
ั้ ก
เล็กและเด็กโต และเหมำะสำหรับทังเด็
้ กผู้หญิงและเด็กผู้ชำย
แต่เนื่องจำกไม้ เป็ นวัสดุที่มีขนำดใหญ่และมีน ้ำหนักมำก เคิร์กจึงเริ่มคิดค้ นให้ ตวั ตุ๊กตำนี ้ทำด้ วยพลำสติก
และเคลือบสีสดใสแทน หลังจำกนัน้ ในปี ค.ศ. 1960 เลโก้ จงึ ได้ หนั มำผลิตตัวต่อพลำสติกอย่ำงเต็มตัว
ต่อมำในปี 1969 บริษัทเลโก้ ได้ ออกสินค้ ำตัวใหม่ คือ ตัวต่อดูโป้ (Duplo Bricks) ซึง่ ถือเป็ นแบบอย่ำงตัวต่อ
รูปทรงต่ำงๆ ของเลโก้ ที่ทกุ ๆ คนรู้จกั ในปั จจุบนั

หลังจำกนัน้ เลโก้ ยงั คงมีกำรคิดค้ นและพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ ้นมำอยูต่ ลอดเวลำโดยคำนึงถึงพัฒนำกำร
และประโยชน์ที่เด็กในแต่ละวัยจะได้ รับ จะเห็นได้ จำกตัวต่อทีมีหลำยขนำด ทังขนำดใหญ่
้
สำหรับเด็กเล็ก
และขนำดเล็กสำหรับเด็กโต รวมไปถึงมีกำรแบ่งระดับควำมยำกง่ำยของของเล่น ไปจนถึงกำรนำเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ ำมำประกอบในกำรเล่น เช่น คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น จนถึงทุกวันนี ้ เลโก้ ยงั คงเป็ นของเล่นที่มี
คุณภำพและยังคงอยูใ่ นใจของทุกคนเสมอมำ

ในปี 1963 ก็อดเฟรด เคิร์ก คริสเตียนเซ่น ผู้บริหำรรุ่นสองของเลโก้ ได้ ระบุจดุ เด่นของ
ตัวต่อเสริมทักษะเลโก้ ไว้ ทงหมด
ั้
10 ข้ อดังนี ้:
1. กำรเล่นสนุก และ ต่อจินตนำกำร ที่ไม่มีที่สิ ้นสุด
2. ของเล่นสำหรับเด็กผู้ชำยและเด็กผู้หญิง
3. เล่นสนุกทุกวัย
4. เล่นได้ ตลอดทุกวันทุกเวลำ
5. เล่นเสริมสร้ ำงศักยภำพ
6. เล่นได้ ตลอดและนำน ไม่ร้ ูเบื่อ
7. ช่วยเสริมสร้ ำงทักษะ ฝึ กสมำธิ สร้ ำงจินตนำกำร และควำมคิดสร้ ำงสรรค์
8. จะเพิ่มควำมสนุกยิ่งขึ ้น เมื่อนำเลโก้ หลำยๆ ชุดมำต่อรวมกัน
9. เลโก้ ที่ผลิตออกมำในแต่ละปี จะมีควำมหลำกหลำยเพื่อเอำใจเด็กๆ ทัว่ โลก
10. ใส่ใจในคุณภำพและทุกรำยละเอียด มีควำมผิดพลำดที่เกิดจำกกำรผลิตน้ อยใน 1 ล้ ำนชิ ้น
จะมีควำมผิดพลำดเพียงแค่ 18 ชิ ้น

LEGO เป็ นชื่อที่ได้ รับกำรยอมรับและอยูใ่ นใจของลูกค้ ำ ผู้ปกครองและ เด็ก ๆ จำนวนล้ ำนๆ คนทัว่ โลกว่ำ
เป็ นของเล่นคุณภำพที่เล่นสนุก ช่วยเสริมสร้ ำงควำมคิดสร้ ำงสรรค์และจินตนำกำรและเล่นได้ ทงเด็
ั ้ กหญิง
และเด็กชำย

ทัง้ นีเ้ ลโก้ ได้ เข้ ามาจาหน่ ายในประเทศไทยเป็ นเวลากว่ า 30 และบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จากัด ได้ เป็ นตัวแทนจาหน่ ายมากว่ า 10 ปี

เรือ
่ งน่ารูเ้ กีย
่ วก ับต ัวต่อเลโก้
ในปี 1949 ตัวต่อที่เป็ นพลำสติกต้ นแบบก็ถือกำเนิดขึ ้นมำในโลก
ในแต่ละปี จะมีเด็กและผู้ใหญ่ประมำณ 400 ล้ ำนคนเล่นเลโก้
เลโก้ ขำยไปใน 130 ประเทศทัว่ โลก
ใน 1 วินำทีเลโก้ จะถูกขำยไป 7 ชุด
ตังแต่
้ ปี 1949 เลโก้ ผลิตมำแล้ วประมำณ 40,000 ล้ ำน ชิ ้น
เด็กทัว่ โลกจะใช้ เวลำรวมกันประมำณ 500 ล้ ำนชัว่ โมงในกำรต่อเลโก้ ในแต่ละปี
LEGO CLUB มีสมำชิกอยู่ 2.4 ล้ ำนคน
ถ้ ำต่อเลโก้ ให้ สงู ถึงดวงจันทร์ จะใช้ เลโก้ ประมำณ 40,000 ล้ ำน brick
ชิ ้นส่วนของเลโก้ แต่ละชิ ้นมีขนำดผิดพลำดเพียง 0.002 mm หรื อบริคเลโก้ ที่ผลิตออกมำ หนึ่งล้ ำน
ชิ ้น มีชิ ้นที่ไม่ได้ ขนำดอยูเ่ พียง 16 ชิ ้นเท่ำนัน้
Brick 8 ปุ่ ม ขนำด 2x4 จำนวน 6 ชิ ้น สำมำรถนำมำต่อเข้ ำด้ วยกันได้ ถึง 915,103,765 วิธี

ิ ค้า
จุดขายของสน
ปรำศจำกสำรพิษที่เป็ นอันตรำยต่อร่ำงกำยของเด็ก
มีสีสนั สวยงำมและทนทำน ทำจำกพลำสติก ABS ทนควำมร้ อนได้ สงู กว่ำ 200 องศำเซลเซียส
มีกำรแบ่งช่วงอำยุของสินค้ ำที่ชดั เจน ตัวต่อสำหรับเด็กเล็กมีขนำดใหญ่ และตัวต่อสำหรับเด็กโตมี
ขนำดเล็ก เพื่อช่วยสร้ ำงควำมปลอดภัยจำกกำรเล่น
สำมำรถต่อได้ ตำมจินตนำกำร ไม่จำกัดรูปแบบกำรเล่น
ช่วยสนับสนุนกำรเรี ยนรู้ผำ่ นกำรเล่น
ฝึ กสมำธิ เสริมสร้ ำงจินตนำกำรและควำมคิดสร้ ำงสรรค์ของเด็ก
มีระบบกำรต่อที่พอดี
ไม่มีมมุ แหลมคมที่เป็ นอันตรำย
มีแบบให้ ตอ่ ตำมอย่ำงชัดเจน
มีกำรคิดค้ นสินค้ ำรูปแบบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลำ

