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น้าแมกซ์ชวนพีคและสโนว์ไปเที่ยวอุทยานเอเวอร์เกลดส์ พื้นท่ีชุ่มน�้า
ขนาดใหญ่ในอเมริกา ซึ่งเป็นระบบนิเวศส�าคัญของโลก แต่ด้วยความซุ่มซ่าม
ของพีค พวกเขาจึงต้องติดอยู่ในบึงมรณะ สถานที่ไร้ผู้คนแต่กลับเต็มไปด้วย
อนัตราย ทัง้งหูางกระดิง่สดุสยอง จระเข้จอมเขมอืบ โคลนดดูมหาภยั แล้วแบบนี้
พวกเขาจะเอาชีวิตรอดจากบึงมรณะได้หรือไม่...

เอาชีวิตรอดจากบึงมรณะ จะพาเด็ก ๆ  ไปเอาชีวิตรอดจากสถานท่ี
เงียบสงบแสนอันตราย พร้อมเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ   เช่น พื้นท่ีชุ่มน�้าคืออะไร รู้จัก 
เอเวอร์เกลดส์ สวรรค์ของสัตว์นานาชนิด การจุดไฟด้วยสิ่งของรอบตัว  โรคจาก
ความเยน็ แก๊สมเีทนกบัภาวะโลกร้อน เป็นต้น รบัรองว่าการผจญภยัครัง้นีต้ืน่เต้น
เร้าใจยิ่งกว่าเดิม

เอาชีวิตรอดจากบึงมรณะ  ยังมีประโยชน์ต่อการเรียนท่ีโรงเรียนอีกด้วย
เนือ่งจากมเีนือ้หาสอดคล้องกบักลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์สาระที ่1 สิง่มชีวีติ
กับกระบวนการด�ารงชีวิต และสาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลย!!!

นานมีบุ๊คส์
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หนังสือรวม
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ตามมา! 
เราจะนั่งรถเมล์

ไปทัวร์กัน
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ให้นั่งรถเมล์

เนี่ยนะ
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หน่อย
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ปล่อย
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ล้อเล่น! เราจะไป
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ต่างหาก

นี่มันรถ
เปิดประทุน ไม่ได้

ปลิวไปไหน!
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จะให้นั่งรถ
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แบบนี้นั่งรถเมล์
ดีกว่า

อุตส่าห์เช่ามา 
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4 เท่าของ
กรุงเทพฯ

โห!
ใหญ่มาก
เลยนะ         เอเวอร์เกลดส์

มีพื้นที่ทั้งหมด 
5,929 ตร.กม. 
ใหญ่กว่า
กรุงเทพฯ 
ถึง 4  เท่า โอคีโชบี

ลมเย็นดีจัง

ตอนนี้เราก�าลังมุ่งหน้า 
ไปยังเอเวอร์เกลดส์ ซึง่เป็น
ทีลุ่ม่น�า้ขงั  (swamp) ขนาด 

ใหญ่ในรัฐฟลอริดา

ที่ลุ่มน�้าขังเป็นหนึ่งในพื้นที่ชุ่มน�้า
  (wetland) มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมากกว่า
หญ้าหรือวัชพืช  เอเวอร์เกลดส์
มีต้นก�าเนิดจากน�้าที่ไหลจาก

ทะเลสาบโอคีโชบี

บรื้น

บรื้น

12



นายกินข้าว 
ตั้งเยอะแล้วนี่

ว้าว! ถึงว่า
อะไรหอมๆ

เราแวะหาอะไร
กินก่อนดีไหมครับ

เป็นไง

หย่อย ๆ  ได้กิน
แฮมเบอร์เกอร์แบบนี้ 

ช่างเข้ากับ
บรรยากาศ

เอ

ไม่ต้องห่วง 
น้าเตรียมมา
ให้แล้ว

แต่มันตื้นมาก 
แค่ 0.3-1 ม.  เอง

แฮมเบอร์เกอร์ 
ต้นต�ารับอเมริกัน

แท้

บรื้น

พรึ่บ

งํ่า
งํ่า
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นี่เนื้ออะไรคะ  
อร่อยดี

นั่นเนื้อจระเข้
เชียวนะ

อร่อยจะตาย 
ถ้าไม่กิน
ก็เอามา

จ๊าก!

ท�าไมเพิ่ง
บอกล่ะคะ!

อ้วกออกมา
ท�าไมเนี่ย!

อ๊ะ!

เอเวอร์เกลดส์
มีสัตว์นานาชนิด จึงถูก 

ก�าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
เพื่อปกป้องระบบนิเวศ 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974

ที่นี่คือแอนฮิงกาเทรล ค�าว่า 
แอนฮิงกาแปลว่านกอ้ายงั่ว 
คือนกที่อาศัยอยู่แถวนี้

เป็นจ�านวนมาก

อํ้า
อํ้า

พรวด
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ว่าแต่อนุสัญญา
แรมซาร์คืออะไร

ครับ

ดีมาก
ที่ถาม

ขอโทษค่ะ

แฮ่

นักท่องเที่ยว
ยอดแย่

มันเป็น
ข้อตกลงน่ะ

เพื่อให้แต่ละประเทศ
ร่วมมือกันดูแลแหล่ง
ที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นพื้นที ่

ชุ่มน�้า

ว้าว! 
จระเข้

จริงด้วย

ฟังน้าบ้างสิ!

น้าก�าลังอธิบาย 
ท�าไมถึงไม่ฟัง

ปี ค.ศ. 1979 องค์การยูเนสโก
ยกย่องให้เป็นมรดกโลก และในปี

          ค.ศ. 1987 กจั็ดเป็นเขตคุม้ครอง
โดยอนุสัญญาแรมซาร์

โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
พื้นที่ชุ่มน�้า ตลอดจนปกป้อง

พื้นที่ชุ่มน�้าไม่ให้สูญหาย

พั่บ พั่บ พั่บ
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อะแ
ฮ่ม

!

1 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้านมชนิดหนึ่ง ยาว 2.5-4.6  เมตร หนัก 350-1,600 กิโลกรัม

เสียงน้ามัน
ไม่น่าฟังสินะ

ม...ไม่หรอก
ค่ะ

ดีออก 
ได้ใกล้ชิด
ธรรมชาติ

แปลกจัง ทางเดิน
ใกล้กับบ่อจระเข้แบบนี ้

เลยเหรอ

เสี่ยงเกินไปนะ

เดี๋ยวออกจาก
สวนไปขึ้นเรือกัน

มีแมนาที1 ไหมคะ   
หนูอยากเห็น

เสียงผู้หญิงอธิบาย 
ฟังแล้วกระชุ่ม 
กระชวยกว่าอีก

มีสิ! ตามน้า 
มาเลย

เย้!
ไปเลยครับ! 
ผมอยากถึง 

ที่หมายใจจะ 
ขาดแล้ว
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แฮก
แฮก

ฮือ

อะแ
ฮ่ม

!

ว้าว!

เรียกร้อง
ความเห็นใจ

ล้างจนมือ
แทบเปื่อย!

รู้ไหมว่ากว่าจะเก็บตังค์
มาที่นี่ได้ น้าต้องท�างาน
ล้างจานเป็นเดือน

ให้น้าขับ  เราจะ 
กลายเป็นอาหารจระเข้

รึเปล่า

เผ่นเถอะ

โห

ว่าแต่ใคร
จะขับล่ะครับ

เจ๋งไปเลย!

พูดอะไร 
น้าได้ยินนะ!
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