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รู้หรือไม่ว่า
ท�าไมอูฐจึงมีหนอก

บนหลัง

ไม่รู้ ๆ
อยากรู้จังเลย

1
ข�ำกลิ้ง

วิทยำศำสตร์
รอบตัว

ชวนสงสัย

ฮ่า ฮ่า ฮ่า
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มนัีกเรยีนแลกเปลีย่น
มาท่ีโรงเรยีนเรา

ไปโรงเรียนก่อน
นะครับ

โชคดีนะล
ูก

ฉันไม่ได้มีกลิ่น
สักหน่อย

สวัสดี ฉันชื่อกุดจี่คุง
  เป็นตัวอ่อนด้วงมูลสัตว์

ที่ยังไม่โตเต็มวัย

ด้วงมูลสัตว์! 
อี๊! เหมือนได้กลิ่นอึติด

มำด้วยเลย

ด้วงมูลสัตว์กินแต่อึหรือ01

ฮ่า
ฮ่า

ฮ่า ฮ่า ฮ่า

ฟิ้ว

ผ่าง

เอิ๊ก

แซ่ด
แซ่ด
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ล้อเลียนนักเรียน
แลกเปลี่ยนแบบนี้

ได้ยังไง!
กุดจี่คุง ฉันคือคุกกี้
สาวผู้ร่าเริง ขอโทษ
แทนเพื่อน ๆ  ด้วยนะ

ขอบใจจริง ๆ

ฉันจะเป็นเพื่อน
เธอเอง

คุกกี้สาวผู้ร่าเริง

ด้วงมูลสัตว์ไม่ได้กินอึ
เป็นอำหำร แต่ปกติจะ

กินน�้ำหวำนหรือน�้ำเลี้ยง
ของต้นไม้ รู้มั้ย!

ปัง

ตึก ตึก ตึก

ปัง

วิ้งพ่ึบ

ผัวะ
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แม่ครับ ผมพา
เพื่อนมาเที่ยว

ห้องฉันอยู่นี่

ตามสบายจ้ะ 
เข้าไปเล่นที่ห้องสิ

ไปเที่ยวบ้านฉันไหม 
แม่บอกว่าให้ชวนเพื่อนมา
เที่ยวบ้านได้

เอาสิ

จิบชาน�้าเลี้ยง
ต้นไม้อยู่สินะ

สวัสดีค่ะ

เอ๊ะ กลิ่นอะไร

แอ๊ด

ผ่าง
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ฉันออกมาจาก
ไข่ใบที่ฟักใน
ก้อนอึนี้

ฉันกินอึระหว่างที่อยู่ในนี้
มาตลอด 4 สัปดาห์

วางไข่ไว้ในนี้!

อืม

อำหำรด้วง
คือน�้ำเลี้ยง
ไม่ใช่หรือ

นี่คือก้อนอึ
ที่แม่ท�าให้ฉัน

อึนี่นำ!กรี๊ด
หึง่ หึง่

ผ่าง
ถูไถ ถูไถ

ขลุก
ขลุก

หึ หึ
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นั่นเป็นสิ่งที่ด้วง
มูลสัตว์ผู้ใหญ่กิน

อมื…ฉนัขอ
กลบับ้านก่อนนะ

เธอผลักฉันท�ำไม!

เธอก็ต้องกินอึ
เยอะ ๆ  นะ จะได้
โตเร็วแข็งแรง

โป๊ก

ว้าย แผละ

งั่ก งั่ก

โอ๊ย แจ๊บ

แจ๊บ ตึก ตึก
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ตอนเป็นเด็ก 
ด้วงมูลสัตว์

กินอึเป็น
อำหำร!

เอาช็อกโกแลต
ราดหัวมาหรือ

นี่มันอึ

อ๊ะ! นี่กลิ่น
อะไรหึ่ง หึง่

ฟ ่ึ บ
ฟ ่ึ บ

แจ๊บ
แจ๊บ

พรวด

อ๊าก

ว้าก

แหวะ

ย้าก

พลั่ก

ขลุกขลุก
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ท�ำไมไอศกร ีม
ถึงติดลิ้น

02

คิดจะหาเรื่องคุกกี้หรือ
เจ้าพวกไอศกรีม

ชิมพลังของ
คุกกี้นักกล้ำมซะ!

ต้องเจอพลงั
ไอศกรมีมะนำว

เจ้ำพวกคุกกี้
แข็งๆ แห้งๆ

เจ้ำพวก
เย็นชำ

มำเจอกัน
หน่อยดีกว่ำ!

กลัวที่ไหน!

ผ่าง

ฮึม่

ฮึม่
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อะไรกัน! 
ติดหนึบเลย

ท�ำอะไร! 
ปล่อยสิ

อืม

ฉันก็อยำก
ปล่อยดึงไม่ออก!

ฮึบ เฮือก

โป๊กแข็ง

เอ๊ะ

กึก กึก กึก


