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คÓนÓสÓนกัพิมพ์

 ใครจะรูบ้้างว่า วอร์เรน บฟัเฟตต์  เดก็ชายผูช้ืน่ชอบตวัเลข จะกลาย
เป็นอภมิหาเศรษฐผีูใ้จบญุของโลก แต่กว่าเขาจะก้าวเข้าสูว่งการตลาดหุน้จน
ผู้คนยอมรับนับถือ  เขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย

วอร์เรน บัฟเฟตต์ ชอบเล่นเป็นพ่อค้าตั้งแต่เด็ก ๆ  เขาเริ่มต้นลงทุน
ซือ้หมากฝรัง่มาขายตามถนน ถงึแม้จะได้เงนิเพยีงเลก็น้อย แต่เขากย็งัภมูใิจ
กับการเก็บเงิน  เมื่อวอร์เรนอายุได้ 11 ปี  เขาสนใจเรื่องหุ้นเป็นพิเศษ จึงเริ่ม
ลงทนุในหุน้และศกึษาเรือ่งการลงทนุอยูต่ลอดเวลา ในท่ีสุดเขากไ็ด้ครอบครอง
ทรัพย์สินมหาศาล

วอร์เรนมบีัน้ปลายชวีติทีม่คีวามสขุมาก เนือ่งจากเขาบรจิาคทรพัย์สนิ
จ�านวนมากให้แก่ผู้ยากไร้ และใช้ชีวิตที่บ้านเกิดอย่างพอเพียง วอร์เรน 
บัฟเฟตต์ จึงนับเป็นบุคคลที่ทุกคนควรถือเป็นแบบอย่าง

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

ติดตามกิจกรรมและข่าวสารการ์ตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่   
http://www.facebook.com/Nanmeebookscomics นะครับ

คÓนÓ
สÓนกัพิมพ์

 ในยุคที่นักวิทยาศาสตร์และทหารทั่วโลกต่างแข่งขันกันค้นคว้าหาวิธี
ประดษิฐ์เครือ่งบนิ วลิเบอร์และออร์วลิล์ ไรต์ พีน้่องคูห่ทูีม่อีาชพีซ่อมจกัรยาน
กลับเป็นผู้ที่ประดิษฐ์เครื่องบินล�าแรกได้ส�าเร็จ 

วิลเบอร์และออร์วิลล์  ไรต์  ช่างคิดช่างฝันตั้งแต่ยังเด็ก พวกเขามี
ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์และมคีวามรูด้้านการประดษิฐ์มาก ถงึกระนัน้ทัง้สอง
ก็ยังค้นคว้าหาความรู้ด้านการบินเพิ่มเติม และทดลองบินอย่างมานะอดทน
อยู่เสมอ เรามาดูกันดีกว่าว่าพวกเขาท�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไร

ร่วมติดตามชีวิตของ พี่น้องตระกูลไรต์ ผู้มุ่งมั่นเพื่อท�าความฝันให้
เป็นจริง ท�าให้มนุษย์บินบนท้องฟ้าได้ส�าเร็จ

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

ติดตามกิจกรรมและข่าวสารการ์ตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที ่  
http://www.facebook.com/Nanmeebookscomics นะครับ
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วิลเบอร์ ไรต์ 
  ลูกชายคนท่ี 3 ของครอบครวัไรต์
มีพรสวรรค์ด้านการประดิษฐ์มาก  เขา
และน้องชาย ออร์วลิล์ ไรต์ มกัจะช่วยกนั
ท�าของเล่นเพื่อไปเล่นด้วยกันเสมอ ของ
เล่นที่พวกเขาชอบท�าท่ีสุดก็คือว่าว ซึ่ง
เป็นจุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์เครื่องบิน

ออร์วิลล์ ไรต์ 
  ลูกชายคนที่ 4 ของครอบครัวไรต์
เป็นคนกล้าหาญและกระตือรือร้นในการ
ท�างาน เขาเริม่ท�างานทีโ่รงพมิพ์เพือ่หาเงนิ
ด้วยตัวเองตั้งแต่เด็ก ท�าธุรกิจหลายอย่าง
เพือ่เกบ็เงนิเป็นทนุมาประดษิฐ์เครือ่งบนิ

แคทารีน ไรต์ 
  เป็นลูกสาวคนเดียวและเป็นลูกคน
สดุท้องของครอบครวัไรต์  เป็นผูท้ีค่อยดแูล
สองพี่น้องเรื่องอาหารการกินและงานบ้าน
งานเรือนหลังจากที่แม่เสียชีวิต

แนะนÓ
ตวัละคร
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พ่อแม่ของพี่น้องตระกูลไรต์  
  พ่อของสองพี่น้องเป็นมุขนายกหรือ
บิชอป มกัตระเวนไปสอนศาสนาตามทีต่่าง ๆ  
จงึไม่ค่อยมเีวลาอยูบ้่าน หน้าทีด่แูลลกู ๆ  จงึ 
ตกเป็นของแม่ อย่างไรก็ตามทั้งพ่อและแม่
ก็มีส่วนท�าให้สองพี่น้องมีแรงบันดาลใจใน
การสร้างเครื่องบิน

ออกตาฟว์ ชานูต์
  นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน 
เขามีช่ือเสียงด้านเครื่องร่อนมาก สองพี่น้องจึง
เขยีนจดหมายปรกึษาปัญหาเรือ่งเครือ่งบนิกบัเขา
มานานหลายปี

ผู้อุปถัมภ์พี่น้องตระกูลไรต์
  ช่วยเหลอืสองพีน้่องทัง้เรือ่งการประดษิฐ์
และทดลองเครื่องร่อน  รวมทั้งให้ที่พักอาศัย 
ที่เมืองคิตตีฮอว์ก รัฐนอร์ทแคโรไลนา
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ฮ่า ๆ

นี่!

แม่จ๋า! พวกพี่ๆ 
วิ่งเล่นกันอีกแล้ว

เงียบ
หน่อยสิ หนวกหูจริง ๆ ขี้บ่น

ชะมัด

ตึงตัง
ตึงตัง

ธนาคาร

01

ปี ค.ศ. 1877 ณ หมู่บ้านเล็กๆ  
ในชนบท สหรัฐอเมริกา

บินไปเลย!
เจ้าค้างคาว

8
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ในบรรดาพี่น้องตระกูลไรต์ 5 คน 
วิลเบอร์ ลูกชายคนที่ 3 และ 
ออร์วิลล์ ลูกชายคนที่ 4  

มีพรสวรรค์ต่างจากพี่น้องคนอื่น

วันนี้ท�าอะไรดี

สองพีน้่องมกัจะช่วยกนัท�าของเล่น
เพื่อไปเล่นด้วยกันเสมอ ของเล่น
ที่พวกเขาชอบท�าที่สุดก็คือว่าว

ลองท�าว่าว
ดูดีกว่า

เสร็จแล้ว!

ว่าวของพวกเรา
เจ๋งไปเลย

ถ้างั้นเราท�าว่าว
ขายกันดีไหม

ดีกว่าที่ขาย
อยู่ซะอีก

9
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ซื้อว่าวไหมครับ

วันนี้ขายได้เยอะ
เลยนะครับ

ใช่ ท�าเพิ่ม
ดีกว่า

นี่! ถ้าจะท�าว่าวละก็
ไปไกล ๆ  เลย

รบกวนพวกเรา
มาก

ว่าวทีท่�ามหีลายรปูแบบ 
และราคาถูก จึงมี
ลูกค้ามากมาย
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โธ่เอ๊ย! ลูก! 
เป็นอะไรจ๊ะ

พี่ ๆ  เขาไม่ให้ผมท�า 
ว่าวน่ะครับ

พี่ ๆ  บอกว่า
รบกวน

งั้นแม่ว่าเราไปท�าในครัวดีกว่า 
จะได้สะดวกหน่อย

ยะฮู้! 
เยี่ยมเลย

ตัง้แต่วนันัน้สองพีน้่องกเ็ข้ามา
ท�างานในห้องครัว พวกเขา

สร้างผลงานไว้ในห้องมากมาย
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ดูนี่สิครับ เท่ไปเลย เอามาโชว์
ดีกว่า

พ่อของพี่น้องตระกูลไรต์เป็นมุขนายก
หรือบิชอป เขามักตระเวนไปสอนศาสนา
ตามที่ต่างๆ จึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้าน

มันฝรั่งอีกแล้ว   
เบื่อจัง

แคทารีน! กิน ๆ  
ไปเถอะน่า

เด็ก ๆ !   
มาคราวนี้พ่อซื้อ
ของขวัญมาฝาก
ด้วยละ

เอ้า!

ขอบคุณ
ครับ
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ชิ้นนี้ส�าหรับ 
เจ้าหญิงของพ่อ

ว้าว! น่ารักจัง นี่ของพวกลูก ๆ

ว้าว! 
อะไรน่ะ

บินได้เหมือน
นกเลย

ของเล่นชิ้นนี้เป็น
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ชีวิตเด็กทั้งสอง

เท่ไหม มันบิน
บนท้องฟ้าได้
ด้วยนะ

ว้าว!

?
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บินไปเลย!

ทะยานสู่
ท้องฟ้าซะ!

ทั้งสองชอบของเล่นนั้น
มาก พวกเขาเรียกมัน

ว่า “ค้างคาว”

อ๊ะ!

ฟิ้ว

14
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พังแน่
เลย

ท�าไงดีล่ะ แม่ครับ  เจ้า
ค้างคาวตายแล้ว

ซื้อให้ใหม่ได้ไหม
ครับแม่

เสียแล้วเหรอ ก็เอาไป
เล่นทุกวันเลยนี่นา ลูก ๆ  ลองท�าขึ้น

ใหม่สิจ๊ะ 

ท�าใหม่ ใช่จ้ะ

15
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สองพี่น้องตัดสินใจสร้างเจ้าค้างคาวขึ้นใหม่
ตามที่แม่แนะน�า พวกเขาแยกชิ้นส่วน 

เจ้าค้างคาวออกมาก่อน แล้วเริ่มประดิษฐ์ใหม่

ท�าปีกให้ใหญ่
หน่อยดีไหม

อืม อาจบิน
ได้สูงขึ้น

หลังจากลองผดิลองถกู 
สองพี่น้องก็ประดิษฐ์ 
เจ้าค้างคาวได้ส�าเร็จ

เสร็จแล้ว!

แต่มันจะบิน
ได้ไหมนะ งั้นต้องลองดู
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แม่คะ!  
เจ้าค้างคาว 
ฟื้นแล้ว

เหรอจ๊ะ

ว้าว! บินได้ด้วย

เก่งใช่ย่อย ท�าได้ไงเนี่ย
ฝีมือประดิษฐ์
ของ 2 คนนั้น
ไม่เป็นสองรอง

ใครเลย

ฟิ้ว ฟิ้ว
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เจ้าค้างคาวที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่บินบนท้องฟ้าได้ดี 
ท�าให้สองพี่น้องมีความสุขมาก 
และประดิษฐ์ชิ้นใหม่ขึ้นเรื่อยๆ

ท�าให้ใหญ่ขึ้น
ได้ไหมคะ

ได้สิ พี่จะท�าให้

มันจะบิน 
ได้ไหมครับ

ลองดูน่า

ตึก
ตึก

ตึก
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เจ้าค้างคาวที่วิลเบอร์กับออร์วิลล์
ประดิษฐ์ท�าให้ทั้งสองเป็นที่รู้จัก 

เพราะทุกคนต่างแห่มาดูเจ้าค้างคาว

เจ้าค้างคาวตัวใหญ่
ขนาดนี้จะบินได้ไหมนะ

บินไม่ได้ 
เหรอเนี่ย

ฮ่า ๆ ! ท่าทางมันจะ
อ้วนเกินไป

สองพี่น้องล้มเหลว 
เป็นครั้งแรก
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