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มุ่งสู่
ขั้วโลกใต้

ทะเลปุนตาอาเรนัส ประเทศชิลี

ถ�้าลึก ป่าใหญ่
หรือแผ่นดินไหว

ก็ไม่หวั่น

ฉันคือโมโม่ “เจ้าชายแห่งการเอาชวีติรอด” 
เด็กอัจฉริยะที่มีชีวิตรอดจากวิกฤตต่างๆ 
จนมีชื่อเสียง                    ไปทั่วโลก

ใครเน่ีย หน้าต
า

กวนจัง
หล่อตาย

ละ

ซ่า ซ่า ซ่า



ตัวป กอบ
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ไม่ใช่แค่นี้ ฉันยังถูก
คัดเลือกให้เป็นบุคคลน่าทึ่ง
ของเอเชียด้วย และได้รับ
เกียรติให้ไปท่องเที่ยว
ที่ขั้วโลกใต้

กับพวก
“ตัวประกอบ”

มีมี่
คุณพ่อคุณป้า

(แม่ของมีมี่)

พวกเรา
ก็ได้รับเชิญ
เหมือนกัน

แต่ฉันคือพระเอก
ที่เหลือก็ต้องเป็น
ตัวประกอบสิ

ชมตัวเองเป็น
ครั้งที่ 978 แล้วนะ 

ช่างเด็กเถอะ

เด็กอะไรเนี่ย

ตงึ

ปัง

ถ้าไม่มีพ่อ
ก็ไม่รอดหรอก

หึ

สอนลูกยังไง

เชอะ

ผมฟัง
เป็นแสนครั้ง

แล้ว
แคก

  แคก

ชิ้ง

หึ

ตัวประกอ
บ
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ถ้ารู้ว่าต้องฟังค�าดูถูก
แบบนี้ หนูกลับบ้าน
ดีกว่า

ก็ไปสิ จะให้เรียก
แท็กซี่ไหม

เดี๋ยวออกค่า
แท็กซี่ให้ก็ได้

ทนไม่ไหวแล้ว
นายมานี่เดี๋ยวนี้นะ!

ต้องเดินทางในทะเลอีกหลายวัน 
คุณป้าจะไหวหรือเปล่า

ถ้าไม่ติดว่า
เป็นลูกโมจิน

นะ...

3 วันถัดมา

ต้องทนฟัง
ไปตลอดทาง

หรือนี่

ผงึ

หน็อย

ใจเย็นก่อน
มีมี่

จ๊าก
ลูกถีบ!

ก๊าก 
ก๊าก ก๊าก



11

คลื่นไส้  เมาเรือนี่
ทรมานจริง ๆ แม่ด้วย

ย่ิงใกล้
ขัว้โลกใต้

คลืน่ก็ย่ิงแรง

!

เรือโคลงแค่นี้ก็ทนไม่ได้
ผู้หญิงนี่ไม่ไหวเลย

จะลุกไปสั่งสอนโมโม่
ยังไม่มีแรงเลย

เอ๊ะ!

นั่นไงแผ่นดิน! 
มีบ้านคนอยู่ด้วย

ไหน

แฮก
บ่น บ่น

หุบปาก
น่าฮึ่ม

ไหวไหม

โอย รอให้หาย
ก่อนเถอะ

อยู่ไหน
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นั่นคือขั้วโลกใต้ 
จุดหมายของพวกเรา! 

ไชโย! 
ในที่สุดก็ถึง

ว้าว! สวยกว่า
ในรูปถ่ายเสียอีก

นั่นคือ
เกาะคิงจอร์จ

ดีใจจัง

เย้ เย้

เย้

บรื้น บรื้น
บรื้น บรื้น บรื้น

เฮ เฮ เฮ
ยนิดตี้อนรบัสู่ขั้วโลกใต้
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ยินดีต้อนรับ! ยินดีต้อนรับ!

เหนื่อยรึเปล่าครับ

ไม่หรอกครับ 
ตื่นเต้น
มากกว่า

ของขวัญ
เล็กๆ น้อยๆ 

ค่ะ

ขอบคุณครับ

เอ๋

เธอคือโมโม่ใช่ไหม หือ!

ฉนัชืน่ชมเธอมากเลย เธอเอาชวีติ
รอดจากถ�า้ลกึ ป่าใหญ่ และ 

แผ่นดนิไหวท่ีน่ากลวัแบบน้ันได้
เก่งจรงิๆ!

เฮ เฮ เฮ วี้ด

ฮ่า ฮ่า
ฮ่า

เจ๋งมาก ๆ

ว่าไงนะ

สถานีวิจัยข้ัวโลกใต้ ประเทศเกาหลีใต้

ยนิดตี้อนรบัสู่ขั้วโลกใต้
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นึกไม่ถึงว่าจะรู้จักผมด้วย 
เหมือนซูเปอร์สตาร์เลยเรา

อุตส่าห์ไม่บอกใคร
นะเนี่ย

แต่เอาเถอะ 
ไหนๆ ก็รู้กันแล้ว

ผมจะแจกลายเซ็น
เป็นที่ระลึกละกัน

ท�าอะไรอยู่
มานี่เร็ว

 เพนกวินมาจากไหนเนี่ย

จ ุจุ

เข้าคิวนะ
อย่าแย่งกัน

เอ๋

วิ้ว วิ้ว

จ้อง

เอ๋

แกวก

เฮอืก

ฮ่า ฮ่า ฮ่า

จ๊ากกก!
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สถานีวิจัยของเกาหลีใต้บนเกาะคิงจอร์จนี้
ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988 

เพื่อศึกษาวิจัยเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับขั้วโลกใต้ 

ปัจจุบันเราเน้นศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง

ฤดูหนาวจะมีเจ้าหน้าที่ท�าวิจัย
ประจ�าอยู่ 15 คน ฤดูร้อน

จะเพิ่มเป็น 40 คน

น่าสนใจ
นะครับ

อาคารที่นี่ประกอบจากชิ้นส่วนส�าเร็จรูป 
และสร้างสูงจากพื้นราว 1.5  เมตร

ทุกคนคงเหนื่อยมาก เรามา
กินอาหารกันก่อนเถอะ!

เพื่อป้องกันกองหิมะถมอยู่หน้า
ประตู และความร้อนจากหิมะ
บนพ้ืนลอยไปสูท่ี่พักได้

แกวก

แกวก

นี่แน่ะ!

เก่งจัง

ขอบคุณ
ครับ

นายไป
ท�าอะไรมา

แฮกแฮก
ไม่นึกเลยว่า
เพนกวินจะดุ
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อิ่มจนกินไม่ไหวแล้ว

ผมด้วย

อาหารที่นี่
อร่อยจริง ๆ

“น�า้แขง็ไสหม่ืนปี” ครบั 
มีเฉพาะท่ีขัว้โลกใต้

โอ้โฮ!

ไหนบอกว่า
กินไม่ไหว
แล้ว

แถมกิน
หลายชาม
ด้วย

เอ่อ ไม่ต้องเกรงใจ
นะครับ ยังมีอีก

พ่อเป็นยังไง 
ลูกก็เป็นอย่างนั้น

ดีที่แม่ไม่เหมือน
คุณน้านะคะ

เอิ๊ก

หม�่า หม�่าอร่อยจริง ๆ

อ๊ะ

ชิ้ง



17

เป่า!
ยิง!

ฉุบ!
พ่อชนะ

ไม่น่าเลย

เฮ้อ! สบายจริงๆ เร็วหน่อยครับพ่อ 
ไม่ไหวแล้ว

พ่อครับ พ่อต้องเสียสละ
ให้ลูกไม่ใช่เหรอ

ลูกก็ควรกตัญญูต่อพ่อแม่นะ 
ให้พ่อก่อนละกัน

กินเข้าไปขนาดนั้น
ท้องไม่เสียก็ให้มันรู้ไป

อึข้างนอก ก้น
เลยถูกความเย็น

กัด

ไปหาหมอ
เร็ว

นี่แน่ะ ฮบึ

ฉบึ

จู๊ด จู๊ด

สขุา

สั่น

สั่น

ปู้ด ปู้ด

กินแล้วก็อึ

ปู้ด

ขอผมบ้าง
จะราดแล้ว

แกรก

แกรก

เหม็น สมน�้าหน้า

ทนหน่อย
นะ

สั่น สั่น สั่น

ป้าดดดดดดด


