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จีโอ เกรย และเฟรน เดินทางไปยังเกาะพฤกษาเพ่ือเย่ียมลุงแบมบู 
ลุงของเฟรน ซึ่งเปนนักพฤกษศาสตรอัจฉริยะสติเฟองผูไรชื่อเสียง
เม่ือถึงเกาะ จีโอแอบเอาสารละลายในหองทดลองของลุงแบมบูมาเลน ทำใหเกิดเร่ือง
ไมคาดฝนขึ้น พวกเขาจึงติดอยูในเกาะที่เต็มไปดวยพืชยักษจนแทบเอาชีวิตไมรอด

● วัฏจักรชีวิตของพืช
● การจัดหมวดหมูของพืช

● สวนประกอบของพืช
● พืชกินแมลงชนิดตางๆ 
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ค�น�ส�นักพิมพ์

ผ่านการเอาชีวิตรอดจากวิกฤตพลังงานไปไม่ทันไร  ก็ได้เวลาเอาชีวิตรอดกัน
อีกแล้ว!!!

ในเล่มนี้จีโอ พระเอกนักเอาชวิีตรอด เกรย์ นกัศกึษาแพทย์จอมส�าอาง และ 
เฟิร์น สาวจอมซ่าเดินทางไปยังเกาะพฤกษาเพ่ือเยี่ยมลุงแบมบู นักพฤกษศาสตร์ 
อัจฉริยะสติเฟื่องผู้ไร้ชื่อเสียง  ซ่ึงเป็นลุงแท้ ๆ  ของเฟิร์น  เมื่อถึงเกาะ จีโอแอบเอา 
สารละลายพิเศษในห้องทดลองของลุงแบมบูมาเล่นท�าให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันข้ึน 
พวกเขาจึงติดอยู่ในเกาะที่เต็มไปด้วยพืชยักษ์จนแทบเอาชีวิตไม่รอด

เอาชีวิตรอดในอาณาจักรพืช เล่ม 1 จะพาเด็ก ๆ  เข้าสู่โลกสีเขียว  เพ่ือ 
เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ  เก่ียวกับพืช  เช่น  วัฏจักรชีวิตของพืช การจัดหมวดหมู่ของพืช 
หน้าที่และส่วนประกอบของพืช  พืชกินแมลงชนิดต่าง ๆ   เป็นต้น แล้วเราจะรู้ว่าโลก 
ของพืชมหัศจรรย์เพียงใด

เอาชีวิตรอดในอาณาจักรพืช เล่ม 1  ยังมีประโยชน์ต่อการเรียนที่โรงเรียน
อีกด้วย  เนื่องจากมีเน้ือหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระท่ี 1 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด�ารงชีวิต

พร้อมจะเอาชีวิตรอดแล้ว ก็พลิกหน้าต่อไปได้เลย!

นานมีบุ๊คส์

ตดิตามกิจกรรมและข่าวสารการ์ตูนความรูโ้ดยกด LIKE ได้ที ่  
http://www.facebook.com/Nanmeebookscomics นะครบั
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มุ่งสู่
เกาะพฤกษา!

หนวกหู

พี่ครับ!
ทางนี้

เห็นแล้วน่า 
ไม่ต้องตะโกน

อะไรของเขา

บรื้นนน

อุบอิบ

อุบอิบ
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สวัสดีครับ 
พี่เกรย์

พวกเรา
มาแล้ว!

หา!

พวกเธอจะไป
เกาะพฤกษา
ด้วยเหรอ

ส่วนผม
ไม่ไปกับ
จีโอแน่ ๆ

ผมต้องเรียน
พิเศษเปล่าครับ! พวกเรา

แค่มาส่งจีโอเฉย ๆ

ผมจะไปบ้าน
คุณยายครับ

ว่าแต่จะขึ้นเรือไป
จริง ๆ  เหรอครับ

ใช่ นั่งเรือข้ามฟาก
ไปลงเกาะข้าง ๆ
แล้วเช่าเรือยนต์

ไปอีกต่อน่ะ

มันเดินทางยากเพราะ
เกาะพฤกษาเป็นเกาะร้าง

มีข่าวลือ
ว่า...

เฮือก

ตุ้บ

ขวับ

ชงิ้
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ใครที่ไปจะไม่มีวัน
ได้ออกมาอีก คงมีของกิน

เยอะแน่

น่าอร่อย!

ถึงจะอันตราย
ก็เถอะ

แต่ฉันไม่กลัว
อยู่แล้ว

โอ๊ะ

ฟึ่บ

โครม

แหะ
แหะ

วืดดด
เหวอ

ฟึบ่

อ้า
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แหวะ! กลนืลงไป
หมดเลย รีบคาย

เร็ว!

ไม่ต้องห่วง  เมล็ด
แอปเปิลคงไม่งอก
ในท้องของฉันหรอก

ไม่งั้นท้องฉันคง
มีทั้งแอปเปิล องุ่น 
แตงโมเต็มไปหมด เมล็ดแอปเปิล

มีไซยาไนด์นะ

หา! ไซยาไนด์เหรอ
 กินเข้าไปก็ตายน่ะสิ

ใช่  ไซยาไนด์เป็น
สารพษิทีพ่บในธรรมชาต ิ
โดยเฉพาะในเมล็ด
ผลไม้

ท�ายังไงดี!

ช่วยผมด้วย
 ผมยังไม่อยากตาย 
เรยีกรถพยาบาล

ให้หน่อย

อ๊ะ

เอื๊อก

ยวบ
ยวบ
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พี่เกรย์เขาล้อ
นายเล่น

จริงเหรอ
ค่อย
ยังชั่วกินนิดเดียวไม่เป็นไรหรอก

อีกอย่างเมล็ดแอปเปิล
แข็งจะตาย ถ้าไม่เคี้ยวเดี๋ยว
ก็ขับออกมากับอุจจาระ

เพราะสาเหตุนี้พืชบางชนิดจึงกระจายเมล็ดพันธุ์
โดยให้สัตว์กิน และไปถ่ายเมล็ดที่อื่น

เพื่อเจริญเติบโตต่อไป

พืชหลายชนิดเคลื่อนที่ไม่ได้
มันจึงกระจายเมล็ดพันธุ์โดยอาศัย

คน สัตว์ และลม
พืชนี่ฉลาด

เหมือนกันแฮะ

เมล็ดก้นจ�้ากระจาย
โดยใช้หนามเกาะติด

กับคนหรือสัตว์

เมล็ดแดนดิไลออน
กระจายโดยลอยไปกับลม

ง�่า
ง�่า

ปดู้
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พี่เกรย์

โชคดีที่ไม่เป็นไร ไปโน่น
แล้ว!

รอผมด้วย!

หา!

ท�าไมต้องไป
เกาะร้างล่ะ คงมีใครรออยู่

ที่นั่นละมั้ง
ใครจะอยู่ล่ะ

นั่นสิ
…

เฮ้อ

พรวด

แฮก

แฮก
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คนที่อยู่บนเกาะพฤกษา
เป็นรุ่นพี่ของฉันชื่อแบมบู

พี่แบมบูก็แปลกแบบนี้ละ
ตอนเรียนเอาแต่ท�าวิจัยเรื่องพืช 
ผ่านไป 20 ปีก็ยังเรียนไม่จบ

แล้วท�าไม
ไปอยู่เกาะร้าง

ขอบ้าง

เกรย์! กินมั่ง

แปลกตั้งแต่ตอนที่
เจอกันครั้งแรก

เอ่อ...

หลังจากนั้น
ก็มาขอฉัน
กินตลอด

ซ่าาา

ดุ่ย

แจ๊บแจ๊บ

ฟึ่บ

อึย๋
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ซื้อเกาะ
เหรอ!

วันหน่ึงพ่ีแบมบทูดลองผดิพลาด 
เกิดอุบัติเหตุในห้องวิจัย

เขาถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัย 
จึงไปซื้อเกาะร้างเพื่อท�าวิจัยตามล�าพัง

ถึงตอนนีก็้ยังท�าตวัจน 
เลยขอให้ฉนัซือ้ของให้

อ๊าก!

ตอนแรกนึกว่าจน 
ที่ไหนได้เป็นมหา
เศรษฐีเชียวละ

อะไรเนี่ย ไม่เห็น
เร้าใจเลย

ก็นายอยาก
ตามไปเองนี่

ขอโทษนะคะ พี่เกรย์หรือเปล่า

ใช่แล้ว
ฉันเอง

เดินทางตั้งไกล
 แต่เอาของใช้ไปให้

เนี่ยนะ

ตมู
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ผมผิด?บอกให้เจอกัน
ที่ท่าเรือก่อนไง 

ท�าไมลงเรือมาล่ะคะ

เธอคอืเฟิร์นใช่ไหม

อ๊ะ!

ลืมเลย
มัวแต่คุยกับ

จีโอ

ค่ะ สวัสดี

ใครเหรอ
ครับ

คนนี้เหรอ หลานสาวของ
พี่แบมบูน่ะ

หนูขอตามไปด้วย
นะคะ

ท่าทางดุดัน
เอาเรื่องแฮะ

ฮึ
ฮึ

หงึก

ฟึบ่
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จะตามไปเกาะร้าง
นั่นจริง ๆ  เหรอ

ฉันชื่อจีโอ
เป็นนักเอาชีวิตรอด

สวัสดี

ค่ะ ลุงอยู่คนเดียว
หนูเป็นห่วง

ถูกเมิน

หนูโทรหา
แต่ลุง 
ไม่รับเลย

เบอร์โทรล่าสุด

ลุงแบมบู  เวลา 11:43

ลุงแบมบู  เวลา 11:37

ลุงแบมบู  เวลา 11:35

ลุงแบมบู  เวลา 11:10

ลุงแบมบู  เวลา 11:05

ลุงแบมบู  เวลา 11:03

คิดมาก
ไปได้

ฟึ่บ

กุกกัก
กุกกัก

อึ๋ย

พึ่บ


