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มาวิ่งฝากล่ินเหม็นหึ่ง
แลวพบกับวิทยาศาสตรนาตะลึงที่เราไมเคยรูมากอน

ขยะ หองนํ้า การผายลม ปสสาวะและอุจจาระ แคคิดก็ตองรองอี๊ ทั้งสกปรกและ
ก็มีกลิ่นเหม็นหึ่ง แตวาทุกวัน ๆ  เราก็ตองทิ้งขยะและเขาหองนํ้าใชไหม เพราะท้ังหมดนี้
คือของเสียของเรา เหลาคุกก้ีรันผูไมกลัวความเหม็นจึงขอพาทุก ๆ  คนไปรูจักอีกดานหนึ่ง
ของสิ่งสกปรกสุดอี๊

เหลาคุกกี้รันหลากรสพากันมาลวงความลับในโลกวิทยาศาสตรเหม็นหึ่ง คุกกี้
รสกาแฟกําลังกลุมใจมาก เพราะคุกกี้สาวชาวเมืองอยางเธอตองไปทําขาวในหมูบานอึ
ที่รวบรวมอึตาง ๆ  ในโลกมาสรางเปนหมูบาน แคคิดเธอก็จะเปนลมแลว สวนคุกกี้
นักแปรธาตุก็รู สึกแยเชนกันเพราะเธออึไมออก คุกกี้แวมไพรพ่ีชายสุดหลอจึงตองหา
ทางชวยนองสาวที่รักใหได ยิ่งไปกวานั้น มีคุกก้ีจากตาวดาวคนหนึ่งบุกโลก เพื่อจะ
เก็บสะสมอึสวย ๆ  หนาตาแปลก ๆ  ในโลก ขณะที่ในงานเทศกาลดนตรีคุกกี้รัน เหลา
นักดนตรีคุกกี้กําลังฝกการแสดงสุดพิลึก นั่นก็คือการแสดงผายลม ชางเปนเรื่องราวพิลึก
ที่นาสนุกใชไหม ยังมีเร่ืองราวแปลกใหมสุดเฮฮาอีกมากมายที่จะชวยใหเราเขาใจและได
ประโยชนจากวิทยาศาสตรเหม็นหึ่ง

คุกกี้รันวิทย สุดอี๊วิทยเหม็นหึ่ง นําเสนอเรื่องวิทยาศาสตรใกลตัวอยางเฮฮา
ไมวาจะเปนวิธีปองกันและรักษาอาการทองผูกและอาการปสสาวะรดท่ีนอน วิวัฒนาการ
ของชักโครก การปองกันตัวของสัตวโดยใชกลิ่น สาเหตุที่ปสสาวะเปนสีเหลือง ประโยชน
ของอุจจาระ การรีไซเคิลขยะตาง ๆ  เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
และอีกมากมายรวมอยูใน 25 ตอนของคุกกี้รันวิทยเลมนี้แลว!

นานมีบุคส

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ
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