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ค�น�ส�นักพิมพ์

กลับมาพบกับสุดยอดนักเอาชีวิตรอดกันอีกครั้ง!
จีโอและฟีฟี้แอบนั่งเครื่องบินตามเกรย์ไปสัมมนาท่ีฝรั่งเศส  โดยหารู้ไม่ว่า 

สัมมนานี้ถูกเลื่อนไปแล้ว  ซ�้าร้ายเที่ยวบินที่จีโอและฟีฟี้นั่งกลับเกิดอุบัติเหตุจาก 
ภยัพบิตัหิมอกควัน ท�าให้พวกเขาและ ดร.สม็อกต้องระหกระเหินในเมอืงทีเ่ตม็ไปด้วย 
มลพิษทางอากาศ ฟีฟี้ที่ไม่เคยมีภูมิต้านทานมลพิษในเมืองจึงแทบเอาชีวิตไม่รอด

ฝ่ามลพิษและฝุ่นมรณะไปพร้อมกับจีโอใน เอาชีวิตรอดจากควันมหาภัย 
รวมทั้งเรียนรู ้ถึงอันตรายของมลพิษทางอากาศ  เช่น ความแตกต่างของฝุ่นตาม 
ธรรมชาติและฝุ ่นจากมนุษย์  ชนิดของหมอกควัน มลพิษทางอากาศครั้งส�าคัญ 
ในประวัติศาสตร์  เราจะลดมลพิษทางอากาศอย่างไร  เป็นต้น แล้วเด็ก ๆ  จะรู้ว่าใคร
ที่เป็นตัวการส�าคัญท�าให้โลกของเราเต็มไปด้วยมลพิษ และร่วมมือกันหาวิธีแก้ไขได้
อย่างทันท่วงที

เอาชีวิตรอดจากควันมหาภัย ยังมีประโยชน์ต่อการเรียนที่โรงเรียนอีกด้วย 
เนื่องจากมีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระที่ 2 ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น แล้วฝ่ามลพิษไปพร้อมกันได้เลย!

นานมีบุ๊คส์

ตดิตามกจิกรรมและข่าวสารการ์ตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ท่ี   
http://www.facebook.com/Nanmeebookscomics นะครับ
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จีโอ! ฉันอยู่นี่

ฟีฟี้!  ไม่เจอกัน
นานเลยตึก

ตึก

พี่เกรย์ตวัปลอม
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คงไม่ทิ้งเราไว้
ที่สนามบิน
หรอกมั้ง

จะตามไป
ท�าไม

ฉันไปงาน
สัมมนาการ
แพทย์ ไม่ได้
ไปเที่ยวนะ

ใช้เวลาเดินทาง
จากที่นี่ 1 ชม.
เวลาเหลือเฟือ

ว่าแต่พี่เกรย์ให้เรา
ตามไปได้แน่นะ

ตอนฉันขอไปด้วย 
ยังบอกไม่ได้อยู่เลย

พีเ่กรย์อยูใ่นก�ามอืฉนั 
ฉันอยากไปยังไง
ก็ต้องได้ไป

ฉันตกลงกับพี่เกรย์ไว้แล้ว 
ไม่ต้องห่วง

งั้นก็วางใจ

ปล่อยฉันไปเถอะ

บรื้น
อุบอิบ
อุบอิบ

แคก

แคก
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คงงั้น รู้สึกคัน ๆ  คอ
ตั้งแต่มาถึงที่นี่เลย

คนอื่นก็เป็นนะเธอเป็นหวัด
เหรอ

เปล่า  เขาใส่ป้องกัน
ฝุ่นละอองกันน่ะ

ดูสิ  ใส่หน้ากากกัน
หมดเลย หวัดก�าลัง
ระบาดเหรอ

ความเข้มข้นตอนนี้ตั้ง 
125 µg ต่อ 1 m3  เลยนะ1 ความเข้มข้นของฝุ่นละออง (PM10)2

125 µg/m3
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยควรระมัดระวังขณะท�ากิจกรรมนอกบ้าน

2 ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร ค่ามาตรฐานของ PM10 ขึน้อยูก่บัแต่ละประเทศ  
ส�าหรบัประเทศไทยมค่ีามาตรฐานอยู่ที ่100 µg/m3

1 อ่านว่า 125 ไมโครกรัม (1 ใน 1,000,000 กรัม) ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร
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ฝุน่ละอองเยอะแบบนี้
มผีลเสยีต่อสขุภาพ 
ถ้าเยอะมากกอ็าจ
ออกจากบ้านไม่ได้

แต่ฝุ่นขนาดเล็กจากควันรถยนต์
หรือโรงงานจะมีขนาดเล็กมาก
จนผ่านเยื่อเมือกเข้าไปถึงปอด 

ท�าให้เกิดโรคต่าง ๆ  ได้

…

รุนแรงถึงขนาด 
ออกจากบ้านไม่ได้ 

เลยเหรอ

ถ้าเป็นฝุน่ตามธรรมชาติ 
กไ็ม่มปัีญหา เพราะ 
ร่างกายเรากรองฝุน่ได้ 
ด้วยเยือ่เมอืกในจมกู

หมายความว่าไง เอาเป็นว่าถ้ากลัว
ก็กลั้นหายใจซะ

พูดไปก็เท่านั้นฉันก็งง ๆ

ฝุ่นทั่วไป ส่วนใหญ่จะถูก 
กรองโดยเยื่อเมือกในจมูก

ฝุ่นขนาดเล็ก ผ่านไป
ถึงปอด ท�าให้เกิดโรค

นั่นสิ

อืม

เอ่อ

ขวับ
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สนามบิน

ท�าอะไรอยู่ 
ไม่ยอมรับสาย

เราเช็กอินเสร็จ
แล้วด้วย

ท�าไมพี่เกรย์ยัง
ไม่มานะ เดี๋ยวก็
ตกเครื่องหรอก

หรือว่าหนีเรา 
เปลี่ยนไปนั่งล�าอื่น

ไม่มั้ง

เอ๊ะ

ลุกลี้ลุกลน
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ไม่ครับ

นี่ครับ

พี่

จะโหลด
สัมภาระมั้ยคะ

นั่นพี่เกรย์
หรือเปล่า

พี่เกรย์ 
รอด้วยค่ะพี่เกรย์!

ไหน

ฟึ่บ ฟ้าว

พรวด
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พี่เกรย์

อะไรเน่ีย 
แกล้งท�าเป็น
ไม่ได้ยินเรอะ

ไม่อยากให้เรา
ตามไปแน่เลย

รอพวกเราด้วย

ไปตามหา
บนเครื่อง
กันเถอะ

เดี๋ยว

ไปเร็ว

หนวกหูจริง

ตึก

ตึก
ตึก

ฟ้าว
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ฟีฟี้ โอเคบังอาจท�าเป็น
ไม่เห็นเรา

อยู่ไหนของเขา

ขวับ

ขวับ

ชิ้ง

หมับ
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เหวอ! 
ตัวอะไร

แบร่ พี่หนีพวกเรา
ไม่พ้นหรอก

เซอร์ไพรส์!
พี่เกรย์ตกใจ
ละสิท่า

อย่านะคะ

ตึก

ตึก

กุกกัก

กุกกัก
ฟึ่บ

ดึ๋ง

พรวด
เฮือก

พร่ึบ

พรวด



17

ไม่ใช่ 
พี่เกรย์...

อ้าว

พ...พวกเธอ
เป็นใคร

จ๊ากกก

ฟ้าววว


