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ค�น�ส�นักพิมพ์

ไฟเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในกำรพัฒนำอำรยธรรมมนุษย์  มนุษย์ใช้
ประโยชน์จำกไฟมำกมำย แต่ขณะเดียวกันไฟก็สำมำรถก่อภัยพิบัติครั้งใหญ่ท่ี
ท�ำลำยชีวิตมนุษย์และทรัพย์สินอยำ่งมหำศำล กำรเรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จำกไฟและ
วิธีป้องกันอัคคีภัยจึงเป็นสิ่งส�ำคัญมำก

จีโอ คิมโบ และเพื่อน ๆ  มำดูภำพยนตร์ในห้ำงสรรพสินค้ำ แต่พอได้ยินว่ำมี
งำนแจกลำยเซ็นของ บีม พระเอกสุดฮอตจำกซีรีส์  “หนุ่มนักผจญเพลิง” พรรคพวก 
ของจโีอกห็นไีปงำนแจกลำยเซน็ทนัท ี ด้ำนจโีอผูถ้กูเพือ่นท้ิงกลบัพบเหตุกำรณ์ไฟไหม้ 
ร้ำนอำหำรใกล้กับสถำนที่แจกลำยเซ็นโดยบังเอิญ 

เม่ือผู้คนในตึกรู้ว่ำเกิดไฟไหม้ก็ต่ำงพำกันหนีอย่ำงสับสนอลหม่ำน จีโอและ
คิมโบถูกคลื่นมนุษย์ผลักให้เข้ำไปติดในอำคำรและได้พบกับบีม  เปลวไฟลุกลำม
รวดเร็วจนกลำยเป็นเหตุเพลิงไหม้คร้ังใหญ่ ทั้งตึกก�ำลังจะกลำยเป็นทะเลเพลิง  มำ
ร่วมลุ้นกันว่ำท้ัง 3 คนจะใช้ควำมรู้และทักษะกำรเอำชีวิตรอด หนีจำกเปลวไฟท่ีโหม
กระหน�่ำได้อย่ำงปลอดภัยหรือไม่ 

เอาชีวิตรอดในเพลิงมรณะ  ยังมีประโยชน์ต่อกำรเรียนท่ีโรงเรียนอีกด้วย 
เนื่องจำกมีเนื้อหำสอดคล้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำระท่ี 3 สำรและ 
สมบตัขิองสำร และยงัสอนวธิป้ีองกนัและกำรเอำตวัรอดจำกอคัคีภยัให้เด็ก ๆ  อกีด้วย 
เช่น รูจ้กัสำเหตทุีท่�ำให้เกดิไฟไหม้ วธิหีลบภยั กำรใช้อปุกรณ์ดบัเพลงิชนดิต่ำง ๆ  และ 
กำรรักษำแผลไฟไหม้

จ�ำไว้ว่ำอุบัติเหตุป้องกันได้ ถ้ำไม่ประมำท!

นานมีบุ๊คส์

ตดิตำมกจิกรรมและข่ำวสำรกำร์ตูนควำมรู้โดยกด LIKE ได้ท่ี
เพจ “กำร์ตนูควำมรูน้ำนมบีุค๊ส์” นะครบั
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งั้นก็กลับบ้ำนไป

หมั่นไส้จริง
 ๆ

ไม่ได้อยำกด ู
สักหน่อย

ตั๋วนั่นนำยก็ได้
มำฟรี

สรุปจะไม่ด ู
ใช่มั้ย

เพรำะฉันนะเนี่ย
พวกนำยถึงได้ดูหนังฟรี
ส�ำนึกบุญคุณซะด้วย

ชายปริศนา 
สวมแว่นดำ

พีบี่มของเรา

พั่บ
พั่บ
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ระวังหน่อย! 
ตั๋วเกือบ
ปลิวแน่ะ

โอ๊ะ

ทีงี้ท�ำมำหวง

ลมอำคำร
เกือบพัด
ซะแล้ว

คือลมที่แทรกระหว่ำงอำคำรสูงซึ่งเป็น
ช่องแคบ ๆ  แรงลมจึงเร็วพอกับพำยุขนำด 

20-30 เมตรต่อวินำที พบได้
ในใจกลำงเมือง

ลมอำคำร
เหรอ

ลมที่ปะทะ 
กับอำคำรสูง

ลมด้ำนข้ำงอำคำร 
จะพัดแรงกว่ำ 
บริเวณรอบ ๆ

ลมที่แทรกระหว่ำง
อำคำรสูงจะรุนแรง
กว่ำบริเวณอื่น

หมับ
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พี่บีม?พี่บีมรอก่อน
นะคะ

เสียง
อะไร

พายุ
เหรออ๊ะ!

หา! ถ้าพลาด
ละก็แย่แน่

เหลือเวลาแค่
15 นาทีเอง

ครนืนนนน

ตึก
ตึกตึก
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ดูเหมือนพี่บีม
จะมาแจก
ลายเซ็นละ

อะไร
ของเขำ

ว…ว่า
ไงนะ!

นายไม่รู้จักพี่บีม
ได้ยังไง!

ใครกัน

พบกับ 
บมี!

พระเอ
กฮอต

ทีร้่อนแ
รง

ดัง่เปล
วไฟ
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เขาคือพระเอกซีรีส์
“หนุ่มนักผจญเพลิง” 
ที่ดังระเบิดระเบ้อ

จะได้เห็น
ตัวจริง

หำ! 
แล้วหนัง
ฉันล่ะ

ไปกัน

ซีรีส์
เพิ่งจบไปเอง 
ฉากจบก็เท่

ซะไม่มี

ล่าสุดได้รับ
รางวัลดาราชาย
ยอดนิยมด้วยนะ

นี่ไงฉำกจบ! ฉันตั้งเป็น
หน้ำจอมือถือด้วย

ไหนดูซิ
ดูด้วย

อะไรกัน อย่ำ
บอกนะว่ำพวกนำย
จะไปงำนแจกลำยเซ็น

ก็ใช่สิ!

ผ่าง
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โธ่! แค่ดำรำต้อง
ตืน่เต้นเบอร์น้ันเลย

กลิ่นอะไร
ไหม้ ๆ

  เดี๋ยว

กว่ำหนังจะเริ่มอีกตั้งชั่วโมง 
ทันอยู่แล้ว

เยี่ยม

จีโอ!
มาเร็ว

โอ๊ะ!
ไฟนี่นา

เฟี้ยว

พึมพำพึมพำ

ฟุดฟิด

ฟุดฟิด
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คุณลุง
ขอโทษ
นะครับ

ก็ได้ จะไป
เดี๋ยวนี้แหละ

 เปล่านะ! 
ฉันไม่ได้
สูบบุหรี่

สักหน่อย

แค่ออกมำสงบจิต
สงบใจเฉย ๆ

เดี๋ยวเข้ำไปน่ำ

ฟิ้ว

ฟิ้ว
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 อ๊ะ! ถัง
ดับเพลิง

รู้แล้ว! 
แค่นี้นะ

หลบสิ!

โอ๊ะ!

 ใครก็ได้
ช่วยด้วย

!

ถ้ำไฟลำม
ละแย่แน่ เงียบฉี่

ตึก ตึก ตึก
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น…นี่
นักข่าว
เหรอ

ถ้าเข้ามา 
ฉันจะแจ้ง
ต�ารวจนะ

ลุงครับ 
คือ...

อะไรเน่ีย ท�ำไม
ใช้งำนไม่ได้

นักข่าวอะไร
ครับ หลบก่อน!

จะท�า
อะไร

ไม่เห็นไฟหรอืครับ

ไหน!

อ๊าก!

 ฮึบ ฮึบ

กด กด

ขวับ
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ฟ…ไฟไหม้

ทีนี้คงยิงได้ละ

ยิง

นี่อะไร

เดี๋ยว! ต้องดูทิศทำง
ที่ลมพัดก่อนสิ

เจ้ย สวบ

ดึง


