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มีผูใหญหลายคนเคยบอกผมวา การเรียนรูที่แทจริงในชีวิตของคนเราน้ัน

ไมมีที่สิ้นสุด ย่ิงเรียนก็ย่ิงรู และย่ิงรูก็ย่ิงอยากรูเพ่ิมข้ึนไปอีก ความคิดและความ

เชื่อเชนนี้หากไดปลูกฝงลงในหัวใจของใครแลวก็ตาม เชื่อไดแนวา ชีวิตของคนคน

นั้นจะมีทั้งความสุขและความเจริญรออยูขางหนา 

เพ่ือปลุกจิตวิญญาณของความอยากรูเพ่ือนำไปสูการเรียนรูขางตน คำถาม

สั้น ๆ เพียงคำถามเดียวก็อยากเปล่ียนโลกท้ังโลกได คำถามท่ีวาน้ันคือคำถามวา 

“ทำไม?” หรือคำท่ีเขียนดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษเพียง 3 ตัววา “Why?”  

การต้ังคำถามวา “ทำไม?” เชนน้ี ทำใหมนุษยมีจินตนาการ และมุงมั่นที่

จะแสวงหาคำตอบที่สมเหตุสมผล คำตอบของคำถามเหลาน้ีเอง ทำใหโลกมีความ

กาวหนามาโดยลำดับ ชางนากลัวเสียน่ีกระไร หากโลกน้ีไมเคยมีใครตั้งคำถามวา 

“ทำไม?” และทุกคนจำนน จำยอม ตอความไมรูของตัวเองตอไปดังเดิม 

การฝกต้ังคำถามวา “ทำไม?” และเรียนรูแบบอยางของความสำเร็จจาก

การคนหาคำตอบ อยางนอยดวยหนังสือเลมเล็ก ๆ ในลักษณะท่ีเปนการนำความรู

วิทยาศาสตรหลายสาขามาบอกเลาในรูปแบบของการตูน พรอมสอดแทรกภาพ

ประกอบจริงท่ีนาสนใจ จึงเปนของขวัญชิ้นพิเศษท่ีคุณพอคุณแม และผูปกครอง

ทั้งหลายนาจะไดหยิบย่ืนใหแกลูกหลานผูเปนสุดท่ีรักของเรา  

ทำไมเราจึงจะไมมอบโอกาสนั้นใหกับผูที่จะเปนอนาคตของประเทศไทย

เลาครับ  

(ศาสตราจารยพิเศษธงทอง จันทรางศุ) 
เลขาธิการสภาการศึกษา 
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แคก! แคก! โอย...ทำาไมป่วยอีกแล้วนะ

เมื่อซูชิ  เด็กชายผู้อ่อนแอ และกิมจิ  เด็กหญิงสุขภาพดี  ต้องต่อสู้กับ

มารร้ายเพ่ือช่วยเหลือเหล่าผู้กล้าท่ีขาดสารอาหารในอาณาจักรบอด้ี พวกเขา

จะช่วยให้ผู้กล้าเหล่านั้นมีพละกำาลังกลับคืนมาได้อย่างไร...

มาร่วมโต๊ะกินอาหารสุดอร่อยท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการไปกับซูชิ  กิมจิ 

ชีสเค้ก และท่านกุ๊กใน Why? อาหารและโภชนาการ พร้อมท้ังไปเรียนรู้เรื่อง 
ราวต่าง ๆ เก่ียวกับอาหาร  เช่น สารอาหาร 5 หมู่  พีระมิดอาหาร อาหารตาม

ฤดูกาล  วิธีเลือกอาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพ  โรคจากการกินอาหาร  เป็นต้น 

แล้วเด็ก ๆ จะรู้ว่ายังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายในสิ่งที่เรียกว่า “อาหาร”

Why? อาหารและโภชนาการ  ยังมีประโยชน์ต่อการเรียนที่โรงเรียน 
อีกด้วย เนื่องจากมีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เตรียมช้อนส้อมแล้วพลิกหน้าต่อไปได้เลย อ้อ! อย่าลืมล้างมือก่อนนะ
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ซูชิ 

ซูชิไมมาครับ 

ซูชิปวย 
อีกแลว 

อีกแลว 
เหรอคะ 

จริงดวย ซูชิ 
ลาปวยน่ีนา 

นุก 

คะ! 

โนต 

นัท 

ซูชิปวย 
ทุกอาทิตย 

เลย 

… 

ก็แคไขหวัดนะ 
ไมตองหวงหรอก 

อาว 

ครับ! 

ครับ! 

«ÙªÔ¨ÍÁ¢ÕéâÃ¤ 
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เกงน่ีกิมจิ  
สวนผสมดี 
ตอสุขภาพ 
ทัง้น้ันเลย 

ขอชิมหนอยสิ 

โธ จะเตรียม 
ไปใหซูชิละสิ 

ไมได 
นี่สำหรับ 
ผูปวยนะ 

นั่นแน เธอชอบ 
ซูชิใชไหมละ 

ก็แคทำ 
ตามตำรา 

คะ 

ซูชิไมเหมาะ 
กับกิมจิหรอก 

จะคิดยังไง 
ก็ชาง 

หอง
เรีย

นอา
หาร

 

วาว นากิน 
จังเลย! 

¢ÇÑº ¢¢¢¢¢¢¢¢¢ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÑÑÑÑººººººººº 
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ทำไมรางกาย 
ซูชิออนแอ 
จัง... 

ไดยินวามี 
ใครเจ็บปวย 
ใชไหม 

ฉันเหรอ 

เจ็บปวย 
ตรงไหนคะ 

หรือซูชิแกลง 
ปวยเพราะอยากกิน
อาหารฝมือเรานะ 

กลับได 

âÎÐ âÎÐ âÎÐ âÎÐ âÎÐ âÎÐ 

àÎàÎÎÒ ÎÒ 

àÎàÎÎÒ ÎÒ 

àÎàÎÎÒ ÎÒ 

¾Öèº ¾Öèº 
»» ����§… §… 

¡¡ÃÔêÃÔê§ § ¡¡ÃÔêÃÔê§ § 
โรง 
เรียน 
ประ 
ถม 
ศึก 
ษา 

àËç¹©Ñ¹ 
ÊÇÂÅÐÊÔ… 
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ออ เพ่ือนของฉัน
เองแหละคะ 

นี่คือผลไมวิเศษ
รักษาไดทุกโรค  
รับไปสิคะ 

แลวเรารับของ 
จากคนแปลกหนา
มาทำไมนะ 

อาว หายไป 
ไหนแลว... 

แตงตัว 
พิลึกจัง 

วาว 
เปนผลไมที่ 
สวยจริง ๆ  

¾Öèº ¾Öèº 

ÇÔºÇÑº 
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ËÒ ÎÙ‹ 

ÎÑ´ªÔéÇ 

ก...กิมจิ 
เหรอ 

ไมดูแลตัวเอง 
เลยนะ เธอนะ 

ฉันก็ดูแล 
นะ 

เธอเปน 
ยังไงบาง 

ซูชิ 
ฉันมาแลว! 

ไมอรอยสินะ 

เฮอ... 

เอา ฉนัทำอาหาร 
เพือ่สขุภาพมาให อยา

ลมืขอบใจฉันละ 

ËË§Ö§Ö¡ ¡ 
ËË§Ö§Ö¡ ¡ 

ËË§Ö§Ö¡ ¡ 
ËË§Ö§Ö¡ ¡ 

ááÍ�Í�´ ´ 

¾¾ÃÖèÃÖèº º 
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Ë§Ñº Ë§Ñº 
Ë§Ñº Ë§Ñº 

Ë§Ñº Ë§Ñº 
Ë§Ñº Ë§Ñº 

รสชาติดี 
สุดยอด! 

มีคนใหมา 
ระหวางทางนะ 

โอะ นี่ผลอะไร 
ดูนาอรอยจัง 

ออ คือ... 

โอ… 
จริงดวย 

เอะ หายดี 
เลยเหรอ 

ยังไมไดกิน 
สักคำเลย! 

ไมเอา ฉนั 
ไมอยากกนิ 

โห รูสึกกระปรี้- 
กระเปราอยาง 
ไมนาเชื่อเลย 

¿ƒ›¿ƒ›º º 

μ ØŒμ ØŒº º 
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ÎÖ´! ÎÖ´! 
ÎÖ´! ÎÖ´! 

งั้นเราออกไปเลน
ขางนอกกันนะ 

โอะ ประตู 
ตองอยูตรงนี้ 
ไมใชเหรอ…  

นั่นสิ ประตู 
หองฉันหายไป 

ไหนละ 

คงยังไมไหว 
หรอก ฉันเพ่ิงหาย

ปวยเอง 

คิดแบบน้ี
รางกายถึงได
ออนแอไงละ 

อยาดึงสิ 

เอะ 

เหลือเช่ือเลย 
ฉนัหายแลว! 

ËÁÑº ËÁÑº 

»ƒ¡ »ƒ¡ 
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โตะเตียงหาย 
ไปหมดเลย 

หองฉัน! 
เหลือแตตูเส้ือผา

แลว 

เกิดอะไรขึ้น 
นะ 

ซูชิ มาดูนี่เร็วเขา! 
ในตูเสื้อผา... 

áÇº áÇº 
ááÍ�Í�´ ´ 

¼‹Ò§ 

¿ƒ›¿ƒ›º º 
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Â‹Í§ Â‹Í§ 

ÅÒ¡ ÅÒ¡ 

ÅÒ¡ ÅÒ¡ 

กิมจิวูวาม 
เกินไปแลว 

หุ หุ 

ดูโนนสิ! 

มคีนกำลงั 
ถกูเฆีย่น! 

หึ! 

หยุดนะ! 

เจาเปน 
ใครกัน อยามา
ขวางขานะ 

กิมจิ 
ระวังขางหลัง! 

 à¾ÕÂÐ à¾ÕÂÐ  à¾ÕÂÐ à¾ÕÂÐ 

Í�Ð 
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