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ล่วงเข้าวันที่ 5
ที่เรือท่องเที่ยวล�าหรู
ได้จมลง หลังผจญ

คลื่นลมแรง 
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หลายประเทศ
ส่งทีมค้นหามาช่วย

หาผู้รอดชีวิต 

à¡ÒÐÃŒÒ§ 

วันนี้ได้ค้นพบ
ผู้รอดชีวิต…

บนเกาะร้าง
ห่างจากจุดเกิดเหตุ
ไปทางตะวันออก

เฉียงใต้

âห!



เหลือเชื่อชะมัด!

เจเจ! อย่าเอาหน้า
จ่อทีวียังงั้นสิ

อยากตาบอดเรอะ!?

ยังไม่ทราบจ�านวน
ผู้เสียชีวิต…

วันต่อมา

หวัดดี

อรุณ
สวัสดิ์ 



พวกเธอได้ดูข่าว
เมื่อวานรึเปล่า?

เจเจ อย่าตะโกน
เสียงดังสิ!

ดูสิยะ!
ออกจะน่าสนใจ

ขนาดนั้น 

หลิน สาวน้อย
ผู้อ่อนโยนและ
ขี้เกรงใจ แต่มัก
กังวลเกินเหตุ 

หว่าหวา
หนึ่งในสี่คุณหนู
ประจ�าโรงเรียน 

ฉลาดและมีเหตุผล 

เราเพิ่งเมาต์เรื่องนี้
ไปเอง ไม่เห็นต้อง

ตะโกนเลย 

เชอะ 
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มันเป็นข่าวใหญ่
เลยนะ!

เจเจ
แม้ชื่อดูมาดแมน
แต่เธอก็เป็น

สาวน้อยวัย 11
ที่กระตือรือร้น 

น่าตื่นเต้น
ชะมัด!

เรือล่มเนี่ยนะ
น่าตื่นเต้น มันเป็น

เรื่องน่าสลด
ต่างหาก!

âÍ�ย

หว่าหวาพูดถูก! 
 เธอควรจะสงสาร

มากกว่า

ผู้คนก�าลังเที่ยว
พักผ่อนกันอย่างมี
ความสุข แต่แล้ว

เรื่องเลวร้ายก็เกิดขึ้น...

เรือล่มน่ะ
เลวร้าย

ยังไงก็เศร้า
อยู่ดีนั่นแหละ! 

ผู้รอดชีวิตช่างโชคดี
จริง ๆ โชคต้องเข้าข้าง

    พวกเขาแน่ ๆ 

âªค´Õ

แต่การช่วย
ผู้รอดชีวิตได้

มันน่าตื่นเต้นออก!
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เดี๋ยวก่อน
พวกเธอ

ไม่มีใครผิดทั้งนั้นแหละ!
พวกเธอก็แค่มองกัน

คนละมุม 

หมายความ
ว่าไง?

ก็มองโลกในแง่ดี
กับแง่ลบไงล่ะ! 

งั้นฉันเป็น
คนมองโลก
ในแง่ดีเหรอ?

 ส่วนฉันก็มองโลก
ในแง่ลบเหรอเนี่ย?

ใช่แล้ว

ไม่ยุติธรรม...
เธอเข้าข้างเจเจ 

ฉันก็ดีแต่มองโลก
ในแง่ลบสินะ

ไม่ใช่ยังงั้น!
เพราะเธอมองโลก

ในแง่ลบก็เลยสงสาร
  คนที่เสียชีวิต!
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เธอเข้าใจฉันดีจัง
หว่าหวา!

นี่ ๆ!
สนใจฉันด้วยสิ!

ในชั้นเรียน

¡ÒÃºŒÒ¹ÇÑ¹¹Õé
1. ¤íÒÈÑ¾·�
2. ¡ÒÃà¢ÕÂ¹µÒÁ¤íÒºÍ¡
3. ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ÀÒÉÒ

มีใครรู้ความหมาย
ของค�านี้มั้ยจ๊ะ? 

หนูรู้ค่ะ! หมายถึง
พายุฝนค่ะ 

ถ้าแปลตามตัว
ก็ถูกจ้ะ 
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แต่ค�าว่า “storm”
ยังใช้อธิบายเหตุการณ์

    และการกระท�า
     ที่รุนแรง
       ได้ด้วย 

ลองแต่งประโยค
กันดูซิ

ผมฮะ 

5 วันก่อนมีพายุ
ท�าให้เรือท่องเที่ยว

จมลง 
ผิด! ได้อ่านข่าว
บ้างมั้ยน่ะ? 

เรอืจมเพราะคลืน่แรง
    ต่างหาก! 

ฮี่ ฮี่

ฮ่า ๆ ๆ!

ฮ‹Ò ฮ‹Ò

ฮ‹Ò ฮ‹Ò

ฮ‹Ò ฮ‹Ò
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รู้ข่าวเรือล่มกันหมด
เลยนะเนี่ย 

คุณครูคะ!

มีผู้รอดชีวิต
กี่คนเหรอคะ?

จากที่ครูอ่านมา
น่าจะมากกว่า 20 คน

แต่ยังให้ค้นหา
ต่อไปจ้ะ 

 ต้องใช้ทั้งความกล้า มุ่งมั่น 
และตั้งใจ ถึงจะผ่านพ้น

เหตุเลวร้ายนี้มาได้
เราควรชื่นชมผู้รอดชีวิต

นะจ๊ะ 

àรÒµŒอ§
รอด!

แต่คนเราเอาชีวิตรอด
   บนเกาะร้างได้
  จริง ๆ เหรอคะ?

ไม่มีทั้งน�้า
ทั้งอาหาร

ไหนจะสัตว์ร้ายอีก

¡ÒÃºŒÒ¹
ÇÑ¹¹Õé

1. ¤íÒÈÑ¾
·�

2. ¡ÒÃ
à¢ÕÂ¹µÒ

Á¤íÒºÍ¡

3. ¤ÇÒ
Áà¢ŒÒã¨À

ÒÉÒ

เป็นนักเรียน
ต้องคอยอัปเดตข่าว
แบบนี้สิ ดีมากจ้ะ
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ที่จริงธรรมชาติ
เป็นมิตรกับเรา ถ้าเราใส่ใจ

     ทุกที่บนโลกถือเป็น
    ขุมทรัพย์ดี ๆ นี่เอง 

และผู้คนมากมาย
มีชีวิตอยู่ได้ ก็เพราะอาศัย

ธรรมชาตินี่แหละจ้ะ 

โอ้ โห

 เอาละ ช่วงโรงเรียน
  หยุดสัปดาห์หน้า
   หวังว่าทุกคนจะใช้เวลา

เย้!
ค่ะคุณครู!

พวกเธอมีแผน
วันหยุดนี้กันรึยัง?

ท�ากิจกรรมที่มี
ประโยชน์กันนะ 
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อืม…

ยังเลย
หยุดแค่สัปดาห์

เดียวเอง 

ฉันว่าจะ
อ่านหนังสือน่ะ!

ฉันก็ด้วย!
กะใช้ช่วงวันหยุด
ติวเข้มคณิตน่ะ

เรียนที่โรงเรียน
ก็เหมือนกัน

แหละ!

หว่าหวา
ช่วยติวให้ฉัน
หน่อยได้มั้ย?

ได้สิ! วันหยุดเรามา
เปดค่ายทบทวนกัน!

มาค้างบ้านฉัน
และติวคณิตกันเถอะ!

เย้!
แจวเลย!

พ่อบอกว่า…
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เราจะไปเที่ยว
ญี่ปุ่นกันพรุ่งนี้!

แม่จะพาฉันไป
เยี่ยมยายที่บ้านเกิด
ที่นั่นไม่มีอะไรเลย
ต้องน่าเบื่อแหง! 

ฉันจะท�าอะไรดีล่ะเนี่ย?

ฮี่ ฮี่ ฮี่

ไปหาพี่เควินกัน!

อะไรนะ!?



Home of P
et

พี่เควิน!
อาทิตย์หน้าเรา
หยุดเรียนแหละ!

ไปเที่ยวกันอีก
เถอะค่ะ!

หืม?

นี่เจเจ
เธอคิดจะไปเที่ยว

อีกเรอะ?
ท�าไมจะไป
ไม่ได้ล่ะ?

เธอก็เอาแต่
สนุก…



เป็นนักเรียน
คงไม่ค่อยได้

หยุดเยอะเท่าไหร่ 
Íย่Ò¶×ÍÊÒ
เรÒเÅย
¹ะคะ

เควิน
หนุ่มสัตวแพทย์

ฝกหัดที่
Home of Pet 

หน้าตาเหมือนสตีฟ
น้องชายของเขา
อย่างกับแกะ 

พี่เควิน!
พี่เป็นคนเดียว
ที่เข้าใจหนู!

พูดแบบนั้น
เดี๋ยวมีคนเข้าใจผิด

หรอก…
ฮึ่ม

แชะ

หึ ๆ
พูดอีกทีซิ

เจเจ 

©Ñ¹¨ะä´้
Ê่§รู»เ¸ÍãË้
¹Òย¹Ñè¹!

อย่านะ!

พี่เข้าใจ
ว่าท�าไมเจเจ
ถึงอยากสนุก
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หว่าหวา
ท�าแบบนั้นไม่ได้นะ!

ฮะ...
ฮัดชิ้ว!

เป็นอะไรรึเปล่าจ๊ะ?
ไม่เป็นไรครับ
ขอบคุณครับ

งั้นก็ดีจ้ะ
เรามาเริ่ม…

ถ่ายรูปอะไร
ไปน่ะ ขอดูหน่อย

นะ...นะ!

เธอนี่ยังกับเด็กเลย
เจเจ!
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ไปเลย! ท�าไมพูด
แบบนั้นล่ะ?

¢Í´ู
Ë¹่Íย¹ะ ¹ะ...¹ะ

´ูË¹่Íย

ตอนนี้เราคง
ไปเที่ยวไหนไม่ได้

พี่ก�าลังจะจัดกิจกรรม
วันหยุดอาทิตย์หน้า

¨ริ§àหรอ
คะ?

เป็นกิจกรรมดี ๆ
เพื่อพัฒนาเด็กน่ะ

ใช่การเที่ยว
แบกเปรึเปล่าคะ?

ฝนไปเถอะย่ะ!
ฉันว่าจับกลุ่มกัน
อ่านหนังสือ!

ใช่เวิร์กช็อป
ฝกทักษะรึเปล่า

คะ?

ÁÑ¹ค×ÍÍะäร¹่ะ?
ไม่ใช่จ้ะ

แต่ก็ท�านองนั้น

อยากเข้าร่วม
มั้ยล่ะ?
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แล้วกิจกรรม
อะไรเหรอคะ?

ไปแคมปงในป่าจ้ะ! 

พอลลีน  
หายแค่ 100 บาท

ดีกว่าหาย 1,000 บาท
ล่ะน่า!
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