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วันนี้หนูอยาก
เดินไปเอง

เซน่า 
เดี๋ยวพ่อ
ไปส่ง ไม่เป็นไรค่ะ

แฟรงก์เฟิร์ต 
เยอรมนี

จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ

ตึก
ตึก
ตึก
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เป็นตัวแทนประเทศ
เข้าแข่งโอลิมปิก

จนในที่สุด

เราทุ่มเท
สุดความสามารถ

ก็เพื่อวันนี้

ลองคิดดูดี ๆ สิ
เราต้องได

้ที่ 1

แน่ ๆ 

เพราะจะได้
เจอเคมีอีกครั้ง

เช้านี้เรารู้สึก
อารมณ์ดีสุด ๆ 

หลังกลับมาเยอรมนี
เราก็ชวนเพื่อน ๆ ลงแข่งทดลอง

จากนั้นก็ฝึก
อย่างมุ่งมั่น

ต่อเนื่องทุกวัน

แหะ แหะ

ภูมิใจ
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พี่ชมรมการทดลองนี่

…

หาคนสูง ๆ 

มาช่วยดีกว่า

ใครล่ะ

เดี๋ยวขาดบอกแล้วให้เดิน
ถือไปเฉย ๆ 

ลองดึงซิ

มองอะไร
คนยิ่งรีบ ๆ อยู่

พรืด

ตึก ตึก 
ตึก

เอ๋

ปริบ

ปริบ

ตึก
ตึก
ตึก
ตึก
ตึก

กึก
กึก
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ต้องส่งวันนี้ด้วยว่าไง 

รุ่นน้อง
ที่น่ารัก

ตาถึงใช้ได้

เพรำะ
ลม
ต่ำง
หำก!

มีอะไรให้
พี่สาว
คนนี้
ช่วย
เหรอ

เพราะ
นายแท ้ๆ เลย

อืม ทั้งสวยทั้งเก่ง
เลยเนอะ

ที่เพิ่งชนะเลิศ
ระดับประเทศ

นี่นา

ชู่!
เงียบๆ

แย่งกันพูดแบบนี้
ใครจะไปเข้าใจ

หยุดแล้วฟังพี่ให้ดีนะ

โอ้โฮ

เอ่อ
ว้าว

เฮ้อ

ชิ

อุ๊บ

เฮือก
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ต้องใช้หลัก
วิทยาศาสตร์

ด้วย

แต่ตอนนี้
ว่าวพาดอยู่กับกิ่งไม้ 2 กิ่ง

อยู่ในภาวะสมดุล

ว่าแต่
ท�ายังไงล่ะ

งั้นพี่สาวท�าลาย
สมดุลเลยสิครับ

ถ้าว่าวได้รบั
แรงโน้มถ่วงกจ็ะตกลงมา
เหมอืนแอปเปิลที่ตกลง

สู่พืน้ดนิ

ปัญหาก็คือ
ความสมดุล

แรงโน้มถ่วงคือแรง
ที่โลกดึงดูดวัตถุ ถ้าใช้แรงนี้
เราก็จะดึงว่าวลงมาได้

ซึ่งถ้าเราท�าลายสมดุล
ของกิ่งไม้ได้ ว่าวก็จะถูก

แรงโน้มถ่วงดึงดูดให้ตกลงมา
ที่พื้นได้นั่นเอง

เย้
ตกลงมาแล้ว

ถ้าวิเคราะห์
แบบวิทยาศาสตร์

เป็นไง 
ง่ายใช่มั้ยล่ะ

ความสมดลุคอืน�้าหนกั
ทั้ง 2 ฝั่งเท่ากนั



งานที่ฉันเริ่มแล้ว

ดึง
ให้สุดแรง

พอเถอะ
ครับ

กระโดด

นี่แน่ะ!

ย้ำก!
ฟำด
เข้ำไป!

แปลกคน
ชะมัด

วิทยา-
ศาสตร์
ที่ไหนกัน

ไม่มีทาง
ล้มเลิกเด็ดขาด

เดี๋ยวว่าว
พังหมด

วิธี...

เฮ้อ

ตึก

ตึก
ฟ้ิว

ฟ้ิว

ดึง ดึง

ฮึก
ฮึก

ขนลุก

แฮก

แฮก
แฮก
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ได้แล้ว

ซึ่งนั่น
ไม่ใช่คน
อย่างฉัน

ปีนต้นไม้เลยการล้มเลิกคือวิถี
ของคนขี้ขลาด

หมับ
พึ่บ

แกรก
แกรก

เอ่อ

จ้อกแจ้ก

จ้อกแจ้ก

หมับ โอ๊ะ

พรืด

แว้กกก

พรืด
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ช่วยจับ
หน่อยนะ

โอ๊ะ ลายจุด

นึกว่าจะ
ตกลงมา
ซะแล้ว

พี่ก็อยู่ชมรม
การทดลอง
นี่

ยังไม่รีบ
ลงมาอีก

…

แมกซ์

เอ๊ะ
เจ้านี่

 แมกซ์ ผู้มี
ความสามารถ
ของชมรมเรา

ปึก

เฮ้อ

ฮือ
น่ากลัว

อืม


