


Survival Comic Science vol. 33: Survival in Robot World vol. 1
ชุด การ์ตูนวิทยาศาสตร์แสนสนุกช่วยให้เด็กฉลาด: เอาชีวิตรอดในโลกหุ่นยนต์ 1
Kim Jeung-Wook  เขียน
Han Hyun-Dong  ภาพประกอบ
ศุภลักษณ์ อาศิรพจน์มนตรี  แปล
ภคมน ไชยวัฒนะ  บรรณาธิการต้นฉบับ

พิมพ์ครั้งที่ 1  ตุลาคม 2556

ราคา 165 บาท

Original Title: 서바이벌 만화 과학상식 33: 로봇 세계에서 살아남기1
Survival Comic Science vol. 33: Survival in Robot World vol. 1
Text Copyright © 2012 by Kim Jeung-Wook.
Illustrations Copyright © 2012 by Han Hyun-Dong  
Thai  translation copyright © 2013 Nanmeebooks Publications Co., Ltd.
This Thai  translation was published by arrangement with Mirae N Co., Ltd.  (I-seum)
through Carrot Korea Agency, Seoul, KOREA
All  rights reserved.

© ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2556: ส�านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
คิม, จองอุก.
เอาชีวิตรอดในโลกหุ่นยนต์ 1.  -- กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2556.
200 หน้า.
1. หุน่ยนต์ -- หนงัสอือ่านประกอบ.  I. ศภุลกัษณ์ อาศริพจน์มนตรี, ผูแ้ปล.  II.  ฮัน, ฮยอนดอง, ผูว้าดภาพประกอบ.

III. ชื่อเรื่อง.
629.892
ISBN  978-616-04-1599-1

กรรมการผู้จัดการ  สุวดี จงสถิตย์วัฒนา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  ราตรี สังสกฤษ  ผู้จัดการส�านักพิมพ์ สุชาดา 
งามวัฒนจินดา  หัวหน้ากองบรรณาธิการ วิมล จรุงจรส  บรรณาธิการเล่ม  รัชธชัย แซ่ตั้ง  หัวหน้ากองพิสูจน์
อักษรและตรวจสอบ จิราพร  เฮงเจริญ  พิสูจน์อักษรและตรวจสอบ ฤทัย ชุมเปีย  ดวงพร วิญญูธรรมรัตน์ 
ผูจ้ดัการฝ่ายศลิปกรรม เบญจสงิห์ สมบญุ  ผู้จดัการกองศลิปกรรม กฤษดา เส่งสงค์  ผูช่้วยผูจ้ดัการกองศลิปกรรม 
สุนันท์  เพชรวาว  ศิลปกรรม สุภาวดี แพวขุนทด  คอมพิวเตอร์กราฟิก พิชญาพรรณ ฐิตาสยะวงศ์  หัวหน้า 
กองประสานงานการผลิต  จรัสศรี พรหมเทพ  ประสานงานการผลิต ฉัตรทิพย์ กสิสิทธ์ิ ส�านักงาน บริษัท 
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ�ากัด  เลขที่  11 ซอยสุขุมวิท 31  (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา 
กรงุเทพฯ 10110  โทร. 0-2670-9800, 0-2662-3000  โทรสาร 0-2662-0919
e-mail: editorial@nanmeebooks.com

เพลตที่ โอเชี่ยนฟิล์ม  โทร. 0-2215-4760  พิมพ์ที่ ฟิสิกส์เซ็นเตอร์  โทร. 0-2433-7704-5
จัดจ�าหน่ายทั่วประเทศ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ากัด  เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  www.nanmeebooks.com

กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือเล่มนี้ผลิตมาจากไม้ในป่าปลูก โดยไม่ท�าลายป่าไม้ธรรมชาติ 
และใช้หมึกธรรมชาติจากน�้ามันถั่วเหลือง จึงปลอดภัยต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้า หน้าขาดหาย
ส�านักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนใหม่ให้  โปรดส่งไปเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน
หรือติดต่อ Nanmeebooks Call Center  โทร. 0-2662-3000 กด 1

1



คาํนาํสาํนกัพมิพ์
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ในที่สุด
ก็มาถึงโลกของ

หุ่นยนต์!

ตื่นเต้นอะไร
ขนาดนั้น

แค่ได้เข้าร่วม
การแข่งขนัหุน่ยนต์

ครัง้แรกเอง

อะไรของเขา

มีอะไร

ฉนัรอมานาน
แล้ว!

หุ่นยนต์
ที่รัก

เอากระเป๋า
ไปด้วย

รีบตาม
มาสิ

ยินดีต้อนรับ 
สู่โลกหุ่นยนต์

เอี๊ยด

ว ้ากกก
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เนี่ยนะ
โลกหุ่นยนต์

นั่นหุ่นยนต์วัวเหรอ

เป็นไปไม่ได้!  ไม่เห็นจะ
ทันสมัยเลย

จะไปรู้เรอะ

จีโอ ดูนี่นะ

หรือเราจะหลง
มาผิดยุค

อย่าพูดเป็น
ลางสิ

ต้องผจญภัย
อีกแล้ว

มันอยู่แถวนี้  เดี๋ยวจะมี
รถเมล์ไปถึงสนามแข่งขัน 

วิ้ว

มอออ

โยก  เยก

ขวับ
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ผู้เข้าแข่งขัน
เยอะจัง

ดูฉลาดกว่านาย
ทั้งนั้น

นายนี่ กระต่าย
ตื่นตูมชัด ๆ

คนอื่นๆ
มากันแล้ว!

ก็สัญชาตญาณ
มันบอกนี่

เอี๊ยด

เอี๊ยด
เอี๊ยด

จ้อกแจ้ก
จอแจ

เฮ้

 ฮ่า
ฮ่า
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ดีละ!
 งั้นดูหุ่นยนต์

นี่ซะก่อน

ไม่ธรรมดา
จริง ๆ

ได้เวลาแล้ว

ไม่เชื่อฉัน
หรือไง

ชัยชนะก็เป็น
ของฉันชัวร์!

ก็ครั้งนี้มีการแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับโลก

ด้วยนี่นา

จโีอ
นกัเอาชวีติรอด
มาร่วมแข่งขนัทัง้ที

รถยังไม่มารับ
เลย

ท�าเมิน

กุกกัก
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นี่ไงล่ะ
หุ่นยนต์
ของฉัน

ของเล่นกิ๊กก๊อก จีโอ มันขยับ
ได้มั้ย

ได้อยู่แล้ว!

เอำมำแข่ง
จริงเหรอ

ขอแนะน�า
หุ่นอัลตรา! 

ผ่าง
ปวกเปียก

เ งี ย บ ฉี่
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เป็นไง
เจ๋งไหมล่ะ

เตะ! นั่งอึ! ยืนขาเดียว!

ปู้ ด

วะ
 ฮ่า
 ฮ่า

ฟิ้ว

แกรก

เคร้ง

ปวกเปียก
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โอ๊ะ! หุ่นอัลตรา
สุดรัก

ใครโจมตี
หุน่ยนต์ของฉนั!

อ้าว! ขอโทษ
นึกว่าหลบพ้น

ว่าแต่นั่นเรียกว่า
หุ่นยนต์ด้วยเหรอ 

ไม่น่าเชื่อ

ว่าไงนะ!

แว้ก!

ใจเย็น…

ฟู่

หมับ
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รู้ว่าเก่ง
 แต่ไม่คิดว่า

จะสวยขนาดนี้

มาร ีแชมป์สร้าง
หุน่ยนต์บนิได้ปีทีแ่ล้ว
ไงล่ะ

มารีอะไร
น�้าผลไม้เหรอ

มารีที่รัก!
หลบไป
ฉันก่อน!

นิสัยคงไม่ดี

รู้ได้ยังไง

แถมหัวก็โต
ชะมัด 
น่าเกลียด

สวยก็จริง 
แต่...

ปึ้ก

ครืน

ผึ่ง ฉึก
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ฮึ่ม ท�าให้ภาพพจน์ฉัน
เสียหมดเลย

บังอาจว่าฉันเหรอ 
เจ้าเตี้ยหัวแหลม

น่ากลัว สวยแต่โหดจัง

พอเถอะ
นิสัยไม่ดี
หรอก

เห็นไหม! 
ฉันบอกแล้ว

นายชื่อจีโอเหรอต้องสร้างภาพ
ซะหน่อย

เฮือก

ซีด

เฮือก
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หน็อย! นี่อุตส่าห์พูดดีด้วย
แล้วนะยะ

ในฐานะที่มี
ประสบการณ์
การแข่งขัน 
จะบอกให้ว่า
หุ่นยนต์จริง ๆ  
เป็นยังไง

ใช่ แล้วไง

แต่หุ่นยนต์ของนายกลับ
แข็งทื่อ ท�าอะไรก็ไม่ได้ 
จึงไม่ต่างจากเศษเหล็ก

ไงล่ะ

ขยับสิ!

เมื่อกี้
ขอโทษนะ

นายมาแข่งสร้าง
หุ่นยนต์ครั้งแรก

ใช่ไหม

เธอจะบอกว่า
ที่ฉันท�า ไม่ใช่
หุ่นยนต์เหรอ

ถูกต้อง หุ่นยนต์ต้องท�ากิจกรรม
ต่าง ๆ  ได้ด้วยตัวเอง โดยมี
โปรแกรมติดตั้งให้คนควบคุมได้

วิ้ง

แคะ

ง ง ง ว ย


