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มารูจักเรื่องราวอันเปนที่สุดของ
วทิยาศาสตรมหศัจรรยกับคุกกีรั้นกนัเถอะ

โลกเรามีอะไรมากมายที่นามหัศจรรยเต็มไปหมด ไมวาจะธรรมชาติ สัตวตาง ๆ
เทคโนโลยีใหม ๆ  หรือแมแตรางกายมนุษย ตางก็มีเรื่องนาเหลือเชื่อที่เรายังไมรูมากมาย
เหลาคุกกี้รันแสนซนจึงขอพาทุกคนไปรูจักดวยกัน

เหลาคุกกี้รันหลากรสพากันมาปวนในเรื่องวิทยาศาสตรที่นามหัศจรรยที่สุด จะทํา
อยางไรดี เมื่อคุกกี้อัศวินไดรับคําสั่งจากคุกกี้เจาหญิงใหไปตามหาแมลงที่เอาตัวรอดเกง
ทีส่ดุ แลวมนัคอืแมลงอะไรกนัละ คกุกีน้กัผจญภยักไ็มหยดุเดนิทางเชนกนั เขาจะปนขึน้
ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกใหไดและจะตามหาสัตวท่ีหนักท่ีสุดในโลกใหเจอดวย ไหนจะ
คุกกี้ภูตอัคคีที่ไมหยุดคิดแผนราย เตรียมจัดกองทัพสัตวที่นากลัวที่สุดในโลก รวมทั้ง
เรื่องราวนารัก ๆ  เม่ือคุกก้ีนักแปรธาตุไดไปลองแมนํ้าที่ยาวที่สุดในโลกกับคุกกี้ที่เธอ
แอบปลื้ม นี่เปนเพียงแคสวนหนึ่งเทานั้น ยังมีเรื่องราวเฮฮาของเพื่อน ๆ  คุกกี้ใหขําฮา ๆ
และแฝงวิทยาศาสตรนามหัศจรรยที่สุดอีกมากมาย

คุกกี้รันวิทย ที่สุดวิทยมหัศจรรย นําเสนอเรื่องวิทยาศาสตรชวนอยากรู 
รวบรวมวิทยาศาสตรที่สุดของโลก ไมวาจะเปนเครื่องบินที่บินเร็วที่สุด เสนทางรถไฟ
ทีย่าวทีส่ดุ ปลาทีใ่หญทีส่ดุในโลก สตัวทีว่ิง่ไดเรว็ทีส่ดุในโลก เรอืดาํนํา้ทีอ่อกสาํรวจทะเล
ที่ลึกที่สุดในโลก และอีกมากมาย รวมอยูใน 25 ตอนของคุกกี้รันวิทยเลมนี้แลว

ถาพรอมแลว ก็เตรียมตัววิ่งบุกตะลุยกระโดดเก็บความรูกับเหลาคุกกี้รันไดเลย!

นานมีบุคส

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ
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¹íéÒã¹Ã‹Ò§¡ÒÂ
¢Í§¾Ç¡àÃÒ

รูจักเพลงตํานาน
คุกกี้กันหรือเปลา

áÅŒÇ¡çµŒÍ§ãÊ‹ÊÔè§
·ÕèÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊØ´´ŒÇÂ...

àµÔÁ¹íéÒµÒÅ ¹ÁÊ´ áÅÐ
à¹ÂÅ§ä»ã¹á»‡§วาไงนะ!

วากันวาแมมดแหง
โลกมนุษยไดทําคุกกี้

ในหองครัว

เปนเรื่องนาน
แสนนานมาแลว

µÔê§

01
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70% ¢Í§¤Ø¡¡Õé
»ÃÐ¡Íºä»´ŒÇÂ¹íéÒ

«‹Ò «‹Ò «‹Ò

แมมดเทนํ้าลงไป
แลวก็นวด

สุดทายแมมดตั้งใจ
จะใสผงขิงลงไป...

ãÊ‹¼§¢Ô§Å§ä»Ë¹‹ÍÂ
¨Ðä´ŒËÍÁ áµ‹àÍ�Ð...

ãª‹¢Ç´¹ÕéäËÁ¹Ð

©Öº ©Öº

สิ่งที่ใสไปไมใชผงขิง 
แตเปนผงแหงชีวิตตางหาก!

ดังนั้น!

¾ÃÖèº

¾ÃÖèº

เหลาคุกกี้ก็เลยมีชีวิต
และฟนขึ้นมา! ¿�œÇ

¿‡ÒÇ
คุกกี้ผูกลาหาญหนีจาก

เตาอบเปนคนแรก!
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ไมจริง
ใชไหม!

ใช 
ฟงดูเหลวไหล

จริงแหละ

ก็แคตํานานของคุกกี้
พวกเธอจะเชือ่หรอืไมเชือ่

ก็ไดนะ

รางกายของคุกกี้
มีนํ้าถึง 70% เรื่องนี้

ไมนาเชื่อที่สุด

แตพวกเธอเชื่อเรื่อง
แมมดเนี่ยนะ àÎ×Í¡

àÎ×Í¡

ก็ถามีนํ้ามาก
แบบนั้น ตัวเรา
ก็ตองพองเปน

ถุงนํ้าสิ

งั้นมากกวา 75% 
ของนํ้าหนักตัวคุกกี้เด็ก
ก็คือนํ้าสินะ

สวนคุกกี้ผูใหญ
ประมาณ 70% 

ของนํ้าหนัก

รางกายของเรา
มีนํ้ามากเลยเหรอ!

นํ้าคือสวนประกอบ
ที่คุกกี้จะขาดไมได

เลยสินะ

Í�Ð!
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ถาปกติดื่มนํ้าเยอะ ๆ  
ก็จะมีผิวชุมชื้น
เหมือนฉันไงละ

เธอพูดอะไรนะ! 
เปนคุกกี้ก็ตอง

กรอบสิ

¾Ñèº ¾Ñèº

à¾ŒÍ

ตองมีนํ้านะถูกแลว รางกาย
ของพวกเราถึงจะทํางาน

ไดอยางปกติ

นํ้าที่เขาสูกระเพาะ
พรอมกับอาหาร

จะถูกดูดซึมที่ลําไส
และถกูสงไปทัว่รางกาย

นํ้าชวยให
เลือดหมุนเวียน

เพื่อแจกจาย
สารอาหารและ

ออกซิเจน

เลือด

นํ้าจะผานหัวใจ
และอวัยวะภายใน
รางกายทั้งหมด

à¸Í¡çàª×èÍ©Ñ¹
´ŒÇÂàËÃÍ
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ทั้งการหายใจ เหงื่อที่ผิวหนัง

นํ้าลายËÒÇ

นํ้าตา

¾ÃÒ¡

และยังขับถาย
ออกมาจาก
รางกายพรอม

อุจจาระ

และแนนอนวา
สวนใหญออกมา

เปนปสสาวะ

¨�Í¡

ถากินนํ้านิดเดียว 
ก็จะเขาหองนํ้า
นอยลงสินะ

ทําแบบนั้น
ไมไดนะ

นํา้เปนสวนประกอบหลกั
กวา 70% ของรางกาย

«‹Ò «‹Ò

«‹Ò «‹Ò

เลือดมีนํ้าถึง 94% 

กลามเนื้อมีนํ้า
70-80% แมแตกระดูก
ก็ยังมีนํ้า 22% 

ทั่วทั้งรางกายของเรา
เปนนํ้าจริง ๆ  เหรอเนี่ย
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แคความชื้นขาดหาย
ไป 1-2% รางกายก็
สงสัญญาณหิวนํ้าแลว

ฮึ! ฉันไมเปนไร
ฉันไมอยากดื่มนํ้า

สักหนอย

¢ÇÑº

ถาขาดไปมากกวา
 20% อาจเปนอันตราย

ตอชีวิตไดเลยละ

เออ อยู ๆ  ก็หิวนํ้า
ขึ้นมาเลยเนี่ย

ถาความชื้นในรางกาย
หายไป 10% นายจะ
หัวใจวายไดนะ...

�̈Í¡ �̈Í¡ �̈Í¡

แตดืม่นํา้รวดเดยีวมาก
เกินไปก็ไมดีหรอกนะ

áËÇÐ

นี่พวกเธอ...

เชื่อตํานานการเกิดคุกกี้
ที่ฉันเลาจริง ๆ  เหรอ

¼‹Ò§
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¡ÃÐ´Ù¡áÊ¹ÁËÑÈ¨ÃÃÂ�
ã¹Ã‹Ò§¡ÒÂ
¢Í§àÃÒ

พอมดคนอื่นชอบ
วาฉันตัวเตี้ย

นั่นเพราะฉันตก
บอนํ้าที่ทําใหเด็กลง
นานไปหนอย!

¨ŽÍÁ

á¨ŽÁ

พอมดอยางฉัน
ก็เลยกลายเปนคุกกี้
เด็กนอยแบบนี้...

ËÒÇ

หาว หลับ
สบายจัง

คุกกี้แสงจันทรนี่นอน
หลับตลอดเวลา

àÎŒÍ
¿�œÇ

àÎŒÍ...

02
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áµ‹ÂÑ§ä§ ©Ñ¹¡çÍÔ¨©Ò
¤ÇÒÁÊÙ§¹Ñè¹¨Ñ§

ทานคุกกี้พอมด ฉันรูวิธี
ทําใหสูงขึ้นดวยนะ 

จะบอกใหเอาไหมคะ

¼‹Ò§

เวทมนตรที่
ทําใหสูงเหรอ!

ไมใชเวทมนตร
หรอกคะ

¾ÃÇ´

พอฉันนอนอยาง
เต็มที่แลวตื่นมาวัด

สวนสูง
¤ÃÍ¡¿‚œ

¿ƒ›º ฉันก็สูงขึ้นกวาปกติ
ตั้ง 0.5 ซม. คะ

แตพอฉันทําโนนนี่ทั้งวัน 
ฉันก็กลับมาตัวเตี้ยลงคะ

เวทมนตร
เพิ่มความสูง 

ไดเหรอ

¾Ñèº
¾Ñèº

ไมใชเวทมนตร
หรอกคะ

ÇÑ¹¹ÕéàË¹×èÍÂ¨Ñ§...

ที่ฉันตื่นนอนแลว
สูงขึ้นเพราะ

กระดูกสันหลัง
ไมตองแบกนํ้าหนัก

ของรางกายคะ

¾Öèº

áµ�¹
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กระดกูสนัหลงัของเราตัง้แต
คอถึงเอวมีทั้งหมด 24 ชิ้น

สวนคอ

สวนอก

สวนเอวมีหมอนรองกระดูก
ระหวางกระดูกสันหลัง
รองรับแรงกระแทก

ตอนนอน หมอนรองกระดกูสนัหลงั
ที่อยูระหวางกระดูกสันหลัง

จะไมถูกกดทับ ทําใหสูงขึ้น

แตตอนเดิน 
จะถูกกดทับทําใหเตี้ยลง

เพราะแบบนี้
สาวสวยอยางฉัน
ก็เลยตองนอน

มาก ๆ  นะคะ âÎÐ âÎÐ âÎÐ
ÍÖëÂ

จากกระดูก
กะโหลกศีรษะทั้งหมด 
ที่เคลื่อนที่ไดมีแค

กระดกูขากรรไกรลาง
ที่ขยับไดอิสระและ

หัวเราะไดดวย

âÎÐ âÎÐ âÎÐ

àÎ×Í¡
โอย!
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ระวังหนอยสิ 
ไอแรง ๆ  ทําใหกระดูก
ซี่โครงหักไดนะ

หัวเราะแบบนั้น
กระดูกสันหลังก็

เสื่อมสภาพได

âÍ�Â...

อายุมาก กระดูกก็ยิ่งเปราะ
เธอจะมาหลอกเรื่องอายุกับ

ฉันไมไดหรอกนะ อยามาพูด
แบบนี้นะ

¾Ñèº

¤Ô¡ ¤Ô¡ ¤Ô¡...
ÇŒÒÂ

เดี๋ยวโดน
นี่กระดูกตนขา!

µÖ¡ µÖ¡ µÖ¡

Í�Ò¡

ใชกระดูก
ที่ยาวที่สุด

ในรางกายสินะ

ทานคุกกี้
นักพยากรณ!

กระดูกประกอบ
ไปดวยนํ้า โปรตีน 

และแคลเซียม

กระดูกทึบมีโครงสราง
แนนและแข็งแรง

สวนกระดูกเนื้อโปรง
มีรูพรุน ยืดหยุน 

และเบา

ไขกระดูก

หลอดเลือด

กระดูกเนื้อโปรง

กระดูกทึบ

·ÃØ´

áÇº


