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ค�น�ส�นักพิมพ์

ใครจะรู้ว่าเมืองใต้ดินที่ดูมืดมิด  ช้ืนแฉะ และน่ากลัว กลับมีทรัพยากรล�้าค่า
มากมายซ่อนอยู่

ดร.จิม นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ  (ใครไม่รู้จักลองไปอ่านวีรกรรมของเขาได้ 
ใน เอาชวีติรอดในร่างกายมนษุย์) ขอร้องให้จีโอไปทีห่มู่บ้านชนบทห่างไกลตวัเมอืง 
โดยมีต๋ัวเกิร์ลกรี๊ดคอนเสิร์ตเป็นข้อแลกเปลี่ยน  เพื่อดูแลกราวด์  นักวิจัยชาวอินเดีย 
ซึ่งเป็นเพื่อนของ ดร.จิม จีโอจึงชวนยองซูให้เดินทางไปเป็นเพื่อน แต่เมื่อไปถึง 
ที่หมายพวกเขากลับพบว่ากราวด์เป็นเพียงเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ  ท่ีคล่ังงานวิจัยเรื่อง 
สิ่งมีชีวิตใต้ดินเท่านั้น 

เมื่อกราวด์เห็นว่าจีโอเป็นนักเอาชีวิตรอด  เธอจึงชวนให้จีโอสวมชุดวิจัยท่ี 
ท�าให้ตัวเล็กลงเพื่อไปวิจัยสิ่งมีชีวิตใต้ดิน งานผจญภัยเสี่ยงตายแบบนี้มีหรือที่จีโอ 
จะพลาด!

เผชิญหน้ากับความมืดมิดและสัตว์ร้ายนานาชนิดไปพร้อมกับจีโอใน  เอา 
ชีวิตรอดจากเมืองใต้ดิน เล่ม 1 พร้อมเรียนรู้เร่ืองราวท่ีน่าสนใจ  เช่น  ส่ิงมีชีวิตท่ี 
อาศยัอยูใ่นดนิ ระบบนเิวศในดนิ ไส้เดอืนผูด้แูลโลก การวจิยัไส้เดือนของชาลส์ ดาร์วนิ 
การเกดิและประโยชน์ของดนิ เป็นต้น

เอาชีวิตรอดจากเมืองใต้ดิน เล่ม 1 ยังมีประโยชน์ต่อการเรียนท่ีโรงเรียน 
อีกด้วย  เนื่องจากมีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระท่ี 1 
สิง่มีชวีติกบักระบวนการด�ารงชีวติ และสาระที ่2 ชีวติกบัสิง่แวดล้อม

เตรยีมย่อส่วนไปผจญภยัในเมอืงใต้ดินกนัเลย!

นานมีบุ๊คส์

ติดตามกจิกรรมและข่าวสารการ์ตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ท่ี
เพจ “การ์ตนูความรูน้านมบีุค๊ส์” นะครบั
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เพื่อนของ ดร.จิม

ไม่มีใครชวน 
ไปไหนเลย

ไม่มีอะไรให้ท�าด้วย 
น่าเบื่อชะมัด

 มาแล้ว ๆ
 ใครมานะ

ฮ้าววว
กลิ้งไป

กลิ้งมา

ติ๊งต่อง
พรวด
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สวัสดีครับ อ๊ะ! ดร.จิม
โทรมา

ไม่มี!

อ้าว! 
นายนั่นเอง

ว่าไงครับ
ดอกเตอร์

ก็นายให้ฉันมาหา
เองนี่

เหรอ

ขนมล่ะ

แอ๊ด

ตุ้บ

กริ๊งงง
ดร.จิม
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นี่เธอยังไม่ได้
รับจดหมาย

เหรอ

จดหมายนี่
หรือเปล่า

ให้จีโอไป
เดี๋ยวก็เกิดเรื่อง
หรอกครับ

มีเรื่องอะไร
สนุกๆ ครับ

อืม

เพือ่นนักวจิยัของฉนั
ชือ่กราวด์มาจากอนิเดีย

เขาไปพกัแถวชนบท
 เธอช่วยไปดแูลหน่อยสิ

ผมขอคิด
ดูก่อน
แล้วกัน

จดหมาย
อะไรครับ

ฮึบ โวยวาย

หงึก

ว้าว
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ถ้าเธอไป 
ฉันจะส่งตั๋ว
จริงให้

ได้ครับ! 
เพือ่นดอกเตอร์

อยูท่ี่ไหน

แถมยังเป็น
ตั๋ว VIP 

ด้วย

นีม่นัตัว๋
ปลอมนีค่รบั

นี่มัน...
ตั๋วเกิร์ลกรี๊ดคอนเสิร์ต
ที่ขายหมดภายใน 
10 วินาทีนี่นา

นายจ้องฉัน
ท�าไม

แต่

เกิร์ลกรี๊ด

พั่บ

พั่บ

หมับ

ปิ๊บ
หึ 
หึ 
หึ

ขวับ

เฮือก

คอนเส ิ ร์ต
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ไปเจอ
เพื่อน ดร.จิม
แป๊บเดียว 

เดี๋ยวก็ได้ไปดู
คอนเสิร์ต

เกิร์ลกรี๊ดน่า

ไอดิน
กลิ่น
หญ้า

 อากาศสดชื่น

ฉันไม่ชอบที่แบบนี้
สักหน่อย

นี่! ดูวิว
ข้างนอกสิ

ถ้าฟุตบอล
ก็ว่าไปอย่าง

ฉันไม่ชอบคอนเสิร์ต
สักหน่อย

โอกาสที่สัมผัสอากาศ
แบบนี้หาไม่ได้

ง่าย ๆ  นะ

บรื้น

ฟุดฟิด

ฟึ่บ

ชิ
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หนวกหู

ช่วยไม่ได้ 
มิกก็ไปดูนิทรรศการ

ส่วนคิมโบ
ก็ไปกินบุฟเฟต์

เหลือนาย
อยู่คนเดียว

ที่ว่าง

นายรู้ ได้ไงว่า
ฉันไม่มีธุระ 
หา!

อยูบ่นรถเมล์นะยะ

ขอโทษครับ

นี่! คุยกันเบาๆ ไม่เป็นหรือไง 
เด็กสมัยนี้ไม่มีมารยาทเลย

จึ๋ย

ป้ายรถเมล์
 เอี๊ยดดด

ตึก

สาย 8 พาซิ่ง
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หมู่บ้านนี้แหละ

ครับ

นี่! พวกเธอ

ฉันว่ามันแปลกนะ 
มาจากอินเดียท�าไมถึงมาอยู่ใน

หมู่บ้านชนบทแบบนี้

นั่นสิ

 พวกเธอเป็น
เพื่อนของกาว

หรือเปล่า

บรื้น

ป้ายรถเมล์
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มีสิ! เยอะด้วย ตกใจ

แถมยังเอาแมลงกับตุ่น
มาปล่อยในสวนฉันด้วย

 กาวเหรอ

คนที่ชื่อกาวหรือกราวด์นั่น
อยู่ข้างบ้านฉันเอง

ชอบแอบเข้าบ้านคนอื่นมา
เจาะถังยาฆ่าแมลง

เพือ่น ดร.จมิน่าจะช่ือกราวด์
 แค่มีธุระ
น่ะครับ 
มีอะไร
เหรอ

ตกกลางคืนก็ส่งเสียงดัง
หนวกหูจนนอนไม่หลับ

อา...

พรวด

หงัก

หงัก

ยาฆ่าแมลง
ฆ่าแมลง

ปุ ปุ
ครืนนน

ยั้วเยี้ย

ยั้วเยี้ย
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อ๊ะ! 
ลืมบอกไปเลย

ก็เกี่ยวกับ
งานวิจัย
นี่แหละ จีโอจะรับมือ

ไหวมั้ยเนี่ย

เอ่อ...

นิสัยยิ่งประหลาด ๆ  
อยู่ด้วย

ฝากบอก
เจ้านั่นด้วย

ถ้าฉันจับได้ละก็
 ไม่รอดแน่!

ให้บอกกราวด์ว่า
หยุดก่อเรื่องก่อน เขาร้องเรียน

ไปทั้งหมู่บ้านแล้ว

กราวด์ไปก่อเรื่อง
อะไรหรือครับ

ซู้ด

โวยวาย

โวยวาย

ฮึ่ม

ตึงตัง
ตึงตัง
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 กลิ่นอึชนบท
นี่รุนแรงจริง ๆ

เขาอยู่ตรงนั้น
หรือเปล่า

เดี๋ยว!
จีโอ

ระวัง!
เข้าไป

ถามดีกว่า

อี!๊ มีแต่แมลงกับอึ
เพราะงีไ้งฉันถึง
เกลียดชนบท

กว้างจังเลย 
น่าจะเป็น
ที่นี่แหละ

ตึก

ตึก

อึ๋ย

แหวะ

แหวะ

อ้วก


