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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

ไขข้อสงสัยใกล้ๆ ตัวกับเหล่าคุกกี้รันกันเถอะ

เดก็ ๆ  เคยสงสยัไหมว่าท�าไมเราถงึหาวตามคนอืน่ หรอืถ้าเรากลัน้ตดมาก ๆ  จะเป็น 
อย่างไร ค�าถามแบบนี้แม้จะดูตลกแต่ก็เป็นเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้ค�าตอบ ทั้ง ๆ  ท่ีเป็น 
เรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นกับเราเป็นประจ�า 

แก๊งคุกกี้รันหลากหลายรสจะมาชวนเด็ก ๆ  ตั้งค�าถามและค้นหาค�าตอบกับส่ิง
ต่าง ๆ  ท่ีเกิดรอบตัวเรา ทั้งคุกกี้มวยไทย  เจ้าแห่งแม่ไม้มวยไทย  คุกก้ีรสพิงค์ช็อกโก้ 
ผู้แพร่ไวรัสเลิฟ คุกก้ีหมาป่า แบดบอยสุดเท่ คุกกี้แสงจันทร์ท่ีแสนงามสง่า  คุกกี้รสชูครีม
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารหมัก และอีกหลายตัวละครที่มีนิสัยและเอกลักษณ์แตกต่างกัน 
ระหว่างที่อ่านเรื่องราวตลก ๆ  เรียกเสียงหัวเราะของเหล่าคุกก้ี  เด็ก ๆ  จะเพลิดเพลินกับ
ความรู้และเรื่องราววิทยาศาสตร์ไปโดยไม่รู้ตัว 

คุกกี้รันวิทย์ สุดฮาวิทย์ใกล้ตัว น�าเสนอเร่ืองราวใกล้ตัวน่าทึ่งท่ีอธิบายได้ด้วย
หลักวิทยาศาสตร์ บางเร่ืองเราไม่เคยสงสัยมาก่อน ทั้งในร่างกายของเราหรือสิ่งต่าง ๆ  
ที่อยู่ในชีวิตประจ�าวัน  เช่น ท�าไมเราจึงมีกลิ่นเท้า  เราจะทนจ๊ักจี้ได้ไหม สาเหตุท่ีผู้ชาย 
หวัล้านคืออะไร อึเกิดขึ้นได้อย่างไร ท�าไมเรายืนหลับแต่ก็ยังไม่ล้ม  เราจะตีลังกากินข้าว 
ได้ไหม ไฟชอ็ตอนัตรายอย่างไร มสีตัว์ทีส่ลบัเพศได้ด้วยหรอื และเรือ่งสดุฮากว่า 25 เรือ่ง

ถ้าพร้อมแล้ว ก็เตรียมตัววิ่งบุกตะลุยไปเก็บความรู้กับเหล่าคุกกี้รันได้เลย!

นานมีบุ๊คส์

ติดตามกิจกรรมและข่าวสารการ์ตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่
เพจ “การ์ตูนความรู้นานมีบุ๊คส์” นะครับ
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ถ้ำกลั้นตดจะเป็นอย่างไร 01

ฉันคือ
คุกกี้นักดนตรี

ขับกล่อมบทเพลง
แสนไพเราะ

ติ๊ง ติ๊ง
เฮ...

อา...บทเพลงที่ท�าให้
ทุกคนเคลิบเคลิ้ม

แต่ทรมาน

ปวดตดจัง ไม่ไหวแล้ว!

ริก ริก

ริก ริก

อือ...

ถ้าตดตอนนี้ 
การแสดงพังแน่ 
เราจะกลายเป็นตัวตลก

กึก

กึก
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ต้องควบคมุ
กล้ามเนือ้หรูดู  ค่อย ๆ  ปล่อยลม

ทลีะน้อย
เราท�าได้!

อือ...

เงียบ ๆ   เบา ๆ

ปุ๊ด
ปุ๊ด

ปุ๊ดปุ๊ด
ส�าเร็จ

ตดแผ่วเบา

โอ้...

ปู้ ด

ผม... คุกกี้
รสมิ้นท์ช็อกโก้

ผ่าง...

ผมจะ
บรรเลงไวโอลินที่

แสนไฮโซ
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พลิ้วเกินไปท�าล�าไส้
เคลื่อนไหวมากไป

อือ...

ปวดตด!

ต้องอดทน!

ตดต่อหน้าแฟน ๆ  
ไม่ได้!

ป้าด อ๊าก...

พังหมด... เจ้าตดวายร้าย 
ท�าพวกเราอับอาย

นั่นน่ะสิ

ฮึบ
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คุกกี้
ร็อกสตาร์

พรวด
70% ของตด 
เกิดจากอากาศที่เข้าทาง
ปากขณะกินอาหาร

20% เป็นแก๊สในเลือด
 ที่เข้าล�าไส้

ขวับ

อีก 10% เป็นแก๊ส
จากการย่อยสลาย
ของอาหารที่ล�าไส้

แก๊สนี้แหละเป็น
สาเหตุของกลิ่นเหม็น

ปุด
ปุด

ปุดปุด

เมื่อแบคทีเรียย่อยอาหารในล�าไส้
จะท�าให้เกิดแก๊สกลิ่นแรง ได้แก่
แก๊สมีเทน อินโดล สเกโทล 
ยิ่งกินเนื้อสัตว์กลิ่นยิ่งแรง

ปู้ด
เอิ่ม...

ตดน่าเกลียดมาก เราเป็นนักดนตรี
ผู้สง่างามนะ
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คุกกี้คนไหน ๆ  
ก็ตดทั้งนั้นแหละ

ตามปกติเราจะตด
วันละ 0.5-1 ลิตรนะ

ประมาณ
20 ครั้งมั้ง

ปู้ ด ปู้ ด
ปู้ ด

ปู้ ด

ตอนนั่งอึในห้องน�้า
ตดออกมาได้เต็มที่เลย

สกปรก

ถ้ากลั้นตดไว้ แก๊สจะตีกลับขึ้น
ข้างบน กลายเป็นการเรอใช่ไหม

เรอออกมา
เป็นกลิ่นตด

หรือ สยองมาก

อากาศที่เข้าปากไปตอน
กินอาหารจะออกมาทางการเรอ

แต่ไม่ใช่ตดจะ
ตีกลับขึ้นมาหรอก

เอิ้ก

ตดที่อั้นไว้เต็มที่จะดูดซึมผ่านผนังหลอดเลือด
กลับสู่เลือดอีกครั้ง ดังนั้นถ้ากลั้นตด

ก็คงไม่ดีต่อสุขภาพจริงไหม

นายเป็นสกังก์
เหรอปู้ ด
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สู้ ๆ  นะ! ฉันเอง
ตอนขึ้นแสดงก็กังวลเรื่อง

ตดเหมือนกัน

แต่อย่ากังวล เราแต่งเพลงที่
จังหวะเข้ากับเสียงตดได้

จริงเหรอ 
สอนเราบ้างสิ

ขวับ

คอนเสิร์ตทรีโอ คุกกี้
ร็อกสตาร์ คุกกี้นักดนตรี 
คุกกี้รสมิ้นท์ช็อกโก้

เฮ

เฮ
เฮ

ตดตาม
จังหวะดนตรี! ปู้ด!

ป้าด!

แอ๊ดแอ๊ด

แอ๊ด

ติ๊ง
ติ๊ง

ติ๊ง

ติ๊ง

ติ๊ง

สรุปคือแฟนคลับหายเกลี้ยง

อือ...
อือ...

ติ๊ง
ติ๊ง

เรื่องกลิ่นล่ะ ท�าไง...

บทเพลงที่สดชื่น
ไปถึงล�าไส้

จังหวะ
เร้าใจมาก

ปู้ด!

แต่ง

แต่ง

ปดู้
ปาด้
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02 ท�าไมเราจึงหำว

แต่ละวัน 
หมดเวลาไปกับการปรุงยา 
เลยนอนไม่พอ

เสียงคลื่นซัด
ไพเราะจัง

ซ่า...

ฉับฉับ

ฮ้า…ฮ้าว…

ฮ้า....ฮ้าว...

สวัสดี อ้อ สวัสดี

คุกกี้รสโซดา
 สุดหล่อ!

สดใส

คุกกี้นักแปรธาตุ 
ท�าไมถึงหาวล่ะ

เธอคิดว่าไงล่ะ
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พวกปลาชอบท�าปาก
พะงาบ ๆ  พวกคุกกี้
ก็พะงาบเหมือนกัน
ใช่ไหม

ลืมไปเลยว่าคุกกี้รสโซดา
พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง...

คนเราหาวก็เพือ่เอาออกซเิจนเข้าไป 
เวลาสมองเราขาดออกซเิจน

เพราะนอนไม่พอและอยู่ 
ในท่ีที่อีากาศไม่หมนุเวยีน
นาน ๆ   เราจึงหาวเพื่อ
รบัออกซิเจน

ซ่า... อ๋อ...
อย่างนี้นี่เอง

คุกกี้นักแปรธาตุ 
ฉลาดจัง!

ถ้างั้นรู้ไหมว่า
ท�าไมเวลาหาวถึงมี
น�้าตาไหลด้วย

อืม...นายคิดว่า
ไงล่ะ

ทั้งเหนื่อยทั้งง่วง 
ฉันคงเศร้า น�้าตาเลย

ไหลออกมา

ตอบแบบนั้น
ได้ไง

ง่วงนอน...

หงุดหงิด

ป้าบ

ป้าบ
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ตอนหาว
 เราจะอ้าปากกว้าง

อ้า...

กว้างจัง

ในขณะนั้น กล้ามเนื้อใบหน้าจะตึง
กล้ามเนื้อนี้จะไปกดต่อมน�้าตา

 น�้าตาในต่อมน�้าตาจึงไหลออกมา

รั้ง

อ๋อ ไม่เคยรู้เลย

คุกกี้รสโซดา
ไม่อ่านหนังสือเลย

สินะ

ฮ่าฮ่าฮ่า

แต่พออยู่ด้วยแล้วสบายใจ 
เฮ้อ ง่วงอีกแล้วสิ ฮ้าว

ฮ้าว

ฮ้าวฮ้าว

น�้าตาไหลออกมา
ฉันด้วย


