


Survival in the Earthquake
เอาชีวิตรอดจากแผ่นดินไหว (ฉบับปรับปรุง)
Hong, Jaecheol  เรื่อง
Mun, Junghoo  ภาพ
เรืองชัย รักศรีอักษร  แปล
Mr.Tutor บรรณาธิการต้นฉบับ

พิมพ์ครั้งที่ 1  ตุลาคม 2558

ราคา 185 บาท

Original Title: 지진에서 살아남기 
Survival in the Earthquake
Text Copyright © 2014 by Hong, Jaecheol
Illustrations Copyright © 2014 by Hong, Jaecheol
Thai  translation Copyright © 2015 by Nanmeebooks Co., Ltd.
This Thai  translation Copyright  is arranged with Ludens Media Co., Ltd.
through Carrot Korea Agency, Seoul, KOREA
All  rights reserved.

© ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2558: ส�านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
ฮง, แจช็อล.
เอาชีวิตรอดจากแผ่นดินไหว. -- กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2558.
208 หน้า.
1. แผ่นดนิไหว.  2. แผ่นดนิไหว -- หนังสอือ่านประกอบ.  I.  เรอืงชยั รกัศรอีกัษร, ผู้แปล. 

II. มนุ, จงุฮ,ู ผูว้าดภาพประกอบ.  III. ชื่อเรื่อง.
551.22
ISBN  978-616-04-2561-7

กรรมการผู้จัดการ  สุวดี จงสถิตย์วัฒนา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ราตรี สังสกฤษ  ผู้จัดการส�านักพิมพ ์สุชาดา 
งามวัฒนจนิดา  บรรณาธกิารบรหิาร  วิมล จรงุจรส  หัวหน้ากองบรรณาธกิาร ไพราษฎร์ สขุสเุมฆ  บรรณาธกิาร 
เล่ม  รัชธชัย แซ่ตั้ง  หัวหน้ากองพิสูจน์อักษรและตรวจสอบ  ดวงพร  วิญญูธรรมรัตน์  พิสูจน์อักษรและ 
ตรวจสอบ  ธิดารัตน์ มิ่งขวัญ  ผู้จัดการฝ่ายศิลปกรรม  เบญจสิงห์ สมบุญ  ผู้จัดการกองศิลปกรรม กฤษดา 
เส่งสงค์  ผู้ช่วยผู้จัดการกองศิลปกรรม สุนันท์  เพชรวาว  ศิลปกรรม สุภาวดี แพวขุนทด  คอมพิวเตอร์กราฟิก 
พิชญาพรรณ ฐิตาสยะวงศ์  หัวหน้ากองประสานงานการผลิต  จรัสศรี พรหมเทพ  ประสานงานการผลิต 
ฉัตรทิพย์ กสิสิทธ์ิ  ส�านักงาน บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ากัด  เลขท่ี 11 ซอยสุขุมวิท 31  (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  โทร. 0-2670-9800, 0-2662-3000  โทรสาร 0-2662-0919
e-mail: editorial@nanmeebooks.com

เพลตที่ พี.พี.เพลท แอนด์ ฟิล์ม  โทร. 0-2274-7988    พิมพ์ที่ พงษ์วรินการพิมพ์  โทร. 0-2399-4525-31
จัดจ�าหน่ายทั่วประเทศ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ากัด  เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  www.nanmeebooks.com

กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือเล่มนี้ผลิตมาจากไม้ในป่าปลูก โดยไม่ท�าลายป่าไม้ธรรมชาต ิ
และใช้หมึกธรรมชาติจากน�้ามันถั่วเหลือง จึงปลอดภัยต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้า หน้าขาดหาย
ส�านักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนใหม่ให้  โปรดส่งไปเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน

หรือติดต่อ Nanmeebooks Call Center  โทร. 0-2662-3000 กด 1

11



คํ า นํ า สํ า นั ก พิ ม พ์

ร่วมผจญภัยกับโมโม่  เด็กชายจอมซ่า  ท่ีจะมาสร้างเสียงหัวเราะและความ
สนุกสนาน พร้อมให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กันอีกครั้ง

คุณพ่อแสนซ่า  โมโม่จอมทะเล้น มีมี่จอมโหด ไปเที่ยวแช่บ่อน�้าร้อนในญ่ีปุ่น
อย่างสบายใจเฉิบ จู่ ๆ  เสียงประกาศเตือนภัยก็ดังข้ึน แต่เนื่องจากเป็นภาษาญ่ีปุ่น 
ทั้งสามจึงไม่รู้ว่าเป็นการประกาศอพยพฉุกเฉินเพราะเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่  ทั้งสาม 
จึงต้องเผชิญหน้ากับแผ่นดินไหวรุนแรง สิ่งก่อสร้างพังทลาย และสึนามิถล่ม  แล้ว
แบบนี้พวกเขาจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไร

เอาชีวิตรอดจากแผ่นดินไหว (ฉบับปรับปรุง) จะพาเด็ก ๆ  ไปสัมผัสกับ
ความน่าสะพรึงกลัวของธรณีพิบัติ พร้อมเรียนรู้เรื่องราวน่ารู ้ต่าง ๆ   เช่น แผ่นดิน
ไหวเกิดขึ้นได้อย่างไร  เราสังเกตเหตุบอกแผ่นดินไหวได้จากอะไรบ้าง แผ่นดินไหวม ี
ก่ีประเภท  วิธีป้องกันอันตรายจากแผ่นดินไหว  เป็นต้น  โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันได้เลย!!!

นานมีบุ๊คส์

ตดิตามกิจกรรมและข่าวสารการ์ตูนความรูโ้ดยกด LIKE ได้ท่ี   
http://www.facebook.com/Nanmeebookscomics นะครบั



ส า ร บั ญ

ตกปลาอลเวง 8

มุ่งสู่ที่พัก 14

แช่นํ้ำร้อน	 22

สัญญาณบอกเหตุแผ่นดินไหว 32

หนีภัย 48

เมืองร้ำง	 60

แผ่นดินไหวเริ่มแล้ว	 68

แผ่นดินไหวตาม 78

แผ่นดินแยก 88



ซากเมือง 96

มุ่งหน้ำสู่ท่ำเรือ	 106

สึนามิถล่ม 118

คลื่นซัดกระหนํ่ำ	 132

นํ้ำท่วมเกำะ	 144

หลบภัยในตึก 154

แผ่นดินไหวครั้งสุดท้ำย	 168

ใต้ซำกปรักหักพัง	 180

เฝ้ำรอหน่วยกู้ภัย	 194



8

ว้าว! ไม่นึก
ว่าเราจะได้
มาญี่ปุ่น

ขอบคุณพ่อซะสิ

โอ้โฮ
ไม่คิดว่าเรือใหญ่
จะแล่นเร็วขนาดนี้!

คงประมาณ 
50 กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง

โมโม่ นายไม่รู้หรือว่า
ความเร็วของเรือมีหน่วย
เป็นนอต

นอต?

ไม่เหมือน
ความเร็วรถ

ตกปลา
อลเวง

ซ่า
  ซ่า

ครนื
ครนื
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โน้ต

นั่นมัน
สมุดโน้ต

1 นอต คือความเร็ว
ที่เรือเคลื่อนที่ 1 ไมล์ทะเล
ต่อชัว่โมง  1 ไมล์ทะเลเท่ากับ 
1.852 กิโลเมตร ถ้า 20 นอต
ก็มีความเร็ว 37 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง

ไมล์ทะเลเป็นหน่วยวัด
ระยะทางของเรือ

สมเป็นมีมี่ 
ฉลาดมาก

แหม

ทั้งสวย
ทั้งฉลาด

แหวะ

เราก�าลังจะไป
บ่อน�้าร้อนบนเกาะ
ใช่ไหมคะ

ใช่แล้ว  เกาะนี้มีชื่อ
เรื่องบ่อน�้าร้อน

แถมยังเป็นบ่อน�้าร้อน
กลางแจ้งเสียด้วย

คิดดูสิ อากาศหนาวแบบนี้ 
ได้แช่น�้าร้อนและจิบชาจะมี
อะไรวิเศษไปกว่านี้อีก

ดีจัง  น่าหมั่นไส้

โมโม่

มคีวามสขุ
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แช่บ่อน�้าร้อน
ก็ไม่เลว แต่ผมว่า
ตกปลาสนุกกว่า!

ตกปลาบนเรือ
ยิ่งสนุก

คอยดู ผมจะตกทูน่าตัวใหญ่ๆ

ทูน่า

ฮิ ฮิ
เซยีนตกปลา

นั่นฉลาม
ต่างหาก!

เสียใจด้วย เรือแล่นเร็ว
ขนาดนีต้กปลาไม่ได้หรอก

แล่นเร็ว
มาก

ตอนเป็นทหารเรือ ใครๆ 
ก็เรียกพ่อว่าเซียนตกปลา

พ่อตก
ได้ปลา
ทุกชนิด

ตอนไปป่า พ่อบอกว่า
เป็นทหารบกไม่ใช่เหรอ 
ตกลงเป็นอะไรกันแน่!

นึกถึง
ความหลัง

หึ
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ไม่สน! 
ผมจะตก
ทูน่าให้ได้

ทูน่า

ได้แล้วอย่า
มาขอ นั่นวาฬ

เพชฌฆาต!

นายรู้จักทูน่า
รึเปล่า

เหวี่ยงเบ็ด
ให้ไกล! ฮึบ

ว้าก!

โอ๊ย

เฟี้ยว

เฟี้ยว

ซ่า ซ่า พรดื

ขลกุขลกุ
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ฉกึ

ก้นผม…ช่วยด้วย!
นั่นไง

ปลากินเบ็ดแล้ว 
เก่งจังโมโม่

ฮ่า ฮ่า

เห็นเกาะแล้ว

โอ๊ยหึ

จ๊ากกก
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บันทึกการผจญภัย

วิธีคํำนวณควำมเร็วของเรือ	
ไมล์ทะเลเป็นหน่วยวัดระยะทางในทะเล  ท่ีประชุมอุทกภูมิศาสตร์นานาชาติ

เมื่อปี ค.ศ. 1929  ได้ก�าหนดให้  1  ไมล์ทะเลเท่ากับ 1.852  กิโลเมตร  เพ่ือใช้เป็น
มาตรฐานท่ัวไป    เมื่อเรือแล่นเป็นระยะทาง 1  ไมล์ทะเลในเวลา 1 ชั่วโมง  เรียกว่า
ความเร็วของเรือเท่ากับ 1 นอต (knot) 

ความเป็นมาของนอต 
ในสมัยก่อนเราวัดความเร็วของเรือโดยจับเวลาที่เรือแล่นได้ แล้วเทียบกับ

ระยะทางโดยวัดจากเชือกที่มีลูกลอยผูกไว ้ เชือกจะผูกเป็นปม แต่ละปมห่างกัน 14.3 
เมตร  นักเดินเรือจะค�านวณความเร็วของเรือจากจ�านวนปมเชือกภายในเวลา 1 
ชั่วโมง 

ค�าว่า  “ปม” ในภาษาอังกฤษคือ นอต  (knot)  เราจึงใช้หน่วยน้ีเป็นหน่วยวัด 
ความเร็วเรือ  โดยก�าหนดให้ 1 นอต  เท่ากับความเร็วของเรือซึ่งแล่นได้ระยะทาง 1 
ไมล์ทะเล (1.852 กิโลเมตร) ในเวลา 1 ชั่วโมง และเขียนย่อ ๆ  ว่า kn

เชือกวัดระยะ

นาฬิกาทราย

เครื่องวัดระยะ ปม

วิธีใช้เชือกวัดระยะ ผูกเชือกวัดระยะกับเรือ แล้วปล่อยให้เรือแล่นไป  เชือกจะถูกลากออกไป 
จากนั้นก็ค�านวณระยะของเชือกที่ถูกลากภายในเวลา 30 วินาที ก็จะรู้ความเร็วของเรือ
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มาญี่ป
ุ่นก็ต

้องกิน

ปลาด
ิบ

โมโม่ อยู่ไหน

ดูซิ บ่อน�้าร้อน
กลางแจ้งกับที่พัก

อยู่ตรงไหน

ตรงนั้นค่ะ
หิวจัง

มาเที่ยวต่างถิ่น
แบบนี้ต้องศึกษา
แผนที่ให้ดี

 รีบไป
กันเถอะค่ะ

มุ่งสู่ที่พัก
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ไปขึ้นรถประจ�าทาง
ตรงนั้น เฮ้อ

เหนื่อย

อ้าว! โมโม่
หายไปไหน

อยู่นั่นค่ะ  เหมือนจะซื้อปลาอยู่
เอา

ปลาโอ
ครับ

เผลอไม่ได้! 
เอาแต่กินทุกที

ประหยัดหน่อยสิ ปลาดิบ
ที่ญี่ปุ่นแพงจะตาย!

ขืนใช้เงิน
อย่างนี้ 
อดตายแน่

จ้องแต่จะกิน

ขอโทษครับ

โครม

โอ๊ย
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อูย ท�าไมลมแรงอย่างนี้ 
หนาวจัง

เมื่อไรรถ
จะมาเนี่ย

  เป็นผู้ชายซะเปล่า
 แค่ลมนิดหน่อยท�าบ่น

ผู้ชาย
ก็หนาวเป็นนะ

นี่!

รู้ไหม 
ลมเกิดขึ้นได้ยังไง

!

รู้สิ นี่ไงต้นก�าเนิด
ทุเรศ! ฉันไม่ได้
หมายถึงลมนั่น

ลมเกิดจากความแตกต่าง
ของความกดอากาศต่างหาก

ลมเกิดจากหูได้ด้วย

ปู้ด

โมโหจน
ลมออกหู
เลย

น่าเกลยีด

วิ้ว วิ้ว วิ้ว
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ถ้าลูกของน้าฉลาด
ได้สักครึ่งหนึ่งของมีมี่ก็คงดี

อายแทน

อุดหูดีกว่า

ลมพัดจากที่ที่มีความกดอากาศสูงไปต�่า 
กลางวันลมทะเลพัดจากทะเลไปพื้นดิน 
กลางคืนลมบกพัดจากพื้นดินไปทะเล

เก่งจัง งั้นเหรอ
หึ

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะแผ่นดินกับ
ทะเลคายความร้อนต่างกัน

กลางวัน

กลางคืน

รถมาแล้ว!

อ๊ะ

โธ่! นึกว่า
นั่งแท็กซี่

เรื่องมาก
มีรถนั่งก็ดีแล้ว

แบบนี้

บรื้น

บรื้น บรื้น


