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มาทองอวกาศตะลุยดวงดาวกับคุกกี้รันกันเถอะ

เด็ก ๆ  เคยสงสัยไหมวา ในอวกาศที่กวางใหญไพศาลมีอะไรอยู มองไปก็มีแต
ความมืดและดวงดาว แตรูไหมวาในอวกาศมีส่ิงนาท่ึงท่ีอยูเหนือจินตนาการของเรา
มากมาย

แกงคุกก้ีรันหลากหลายรสจะมาพาเด็ก ๆ เดินทางไปสํารวจอวกาศ ท้ังคุกกี้
รสเลมอน คุกกี้ไฟฟาผูชื่นชอบอวกาศ คุกกี้รสพิสทาชิโอผูอาศัยอยูบนดาวอังคาร คุกกี้
รสสม สุดยอดนักเทนนิสสาว คุกก้ีนํ้าตาลหิมะแหงดาวเนปจูน และอีกหลายตัวละครท่ี
มีนิสัยและเอกลักษณแตกตางกัน ระหวางที่อานเรื่องราวตลก ๆ  เรียกเสียงหัวเราะของ
เหลาคุกกี้ เด็ก ๆ  จะเพลิดเพลินกับความรูและเรื่องราววิทยาศาสตรโดยไมรูตัว 

คุกก้ีรนัวทิย บกุอวกาศสดุปวน นาํเสนอเรือ่งราวของอวกาศ ระบบสรุยิะ ดวงดาว
การสํารวจอวกาศของมนุษย พรอมดวยขอมูลนารูชวนท่ึงมากมาย เชน มนุษยจะใชชีวิต
ในอวกาศไดไหม มีสุนัขออกไปในอวกาศดวยหรือ มีอะไรอยูในระบบสุริยะบาง รู จัก
ดาวเคราะหในระบบสุริยะแบบเจาะลึก มีขยะอยูในอวกาศดวยหรือ หลุมดําคืออะไร
มียูเอฟโอกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกจริงหรือไม และเรื่องชวนตื่นตาตื่นใจอีกมากมาย

ถาพรอมแลว ก็เตรียมตัววิ่งบุกตะลุยไปเก็บความรูกับเหลาคุกกี้รันไดเลย!

นานมีบุคส

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ
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ÍÇ¡ÒÈà¡Ô´¨Ò¡
¡ÒÃÃÐàºÔ´¤ÃÑé§ãËÞ‹
¨ÃÔ§ËÃ×Í

01

คํ่าคืนแสนงดงาม
มีดาวตก

คืนนี้ไปปกนิก
ใตตนซากุระดีกวา!

จะ
ไปไหน!

เธอไมนอน
หรือไง

ปกนิกคนเดียวแบบนี้ 
เหงาเหลือเกิน

ฮึก...

¿�œÇ

¨�Í¡

¿�œÇ
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ถาไดเลมอนสักชิ้น
ใสในชาอุน ๆ  ก็คงดีเนอะ

วันนี้ดาวสวยจังเลย
 ดสูสิองแสงระยบิระยบั

เลมอน!

เออ... 
ขอบใจนะ

¤Ø¡¡ÕéÃÊàÅÁ‹Í¹
àËÃÍ

¢ÇÑº

¡ÃÕê´

¾Ã Öèº

à»ÃÕêÂÐ

àÎ×Í¡

µŽÍÁ
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คกุกีส้าวนอยนัน่
นารกัจงั...

รวบรวม
ความกลาทกัไป

ดไีหมนะ

à»ÃÕêÂÐ

แสงระยบิระยบัในเอกภพ
ทีค่ณุเหน็คอื ดาวฤกษ à»ÃÕêÂÐ

เออ คุกกี้นี่
แปลกจัง!

พูดภาษายาก ๆ

เออ คะ...
à»ÃÕêÂÐ

ถามองสีของดาวนั้น
 ก็จะรูอุณหภูมิบน
พื้นผิวของดาวได

ดาวสีแดงมีอุณหภูมิ 
3,000°C ดาวสีสม 
6,000°C ดาวสีขาว
สูงกวา 7,000°C

สวนดาวสีขาว
อมนํ้าเงิน อุณหภูมิ

เกิน 10,000°C

à»ÃÕêÂÐ

รอนมากกวาชา
ที่คุณดื่มอยูหลาย...

àÎ×Í¡
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1,000 เทา
เลยครับ!

กระแสไฟ
นากลัวจัง!

à»ÃÕêÂÐ

´Õ¨Ñ§ ¾Ù´¤ØÂ¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§à»š¹
¸ÃÃÁªÒµÔ´ŒÇÂ!

àËÇÍ

รีบดื่มแลว
หนีดีกวา!

¾ÃÇ´

อะ! รอน

ดวงดาวยามคํ่าคืน
สวยงามเหมือนกับเรา

2 คน

คุณรูเรื่องนี้
ไหมครับ

à¼‹¹´Õ¡Ç‹Ò

à»ÃÕêÂÐ
ºÇÁ©Öè§

เมื่อกอนดาวพวกนี้
ก็เปนเพียงจุดจุดหนึ่ง

àÎ×Í¡
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พวกเรากับดาวในเอกภพ
ลวนเปนหนึ่งเดียวกัน

อยูมา
วันหนึ่ง...

ฉันนี่ฉลาด
จริง ๆ

เปนภาษาอังกฤษ
หมายถึงการระเบิด

ครั้งใหญ

นักวิทยาศาสตรเรียก
การเกิดเอกภพวา บิกแบง

µÙÁ
การระเบดิครัง้ใหญเกดิขึน้
เมือ่ 13,700 ลานปกอน

กรี๊ด!

à»ÃÕêÂÐ
ระเบิดเลยครับ!

ÇŒÒÂ

ตูม!



15

»ÃÐ·Ñºã¨©Ñ¹
ÍÂÙ‹ãª‹äËÁ

¾Ñèº

¾Ñèº

ชวยฉันดวย! สัตวประหลาด
ไฟฟา!

¡ÃÕê´
Í�Ð 

à´ÕëÂÇÊÔ...

ÊÑµÇ�»ÃÐËÅÒ´ä¿¿ éÒÃÖ ¿�œÇÇÇ

ปจจุบันเอกภพ
ก็ยังคงขยายตัว
ออกไปเรื่อย ๆ

ทําใหระยะหาง
ระหวางดาวไกลกัน

มากขึ้นดวย

เหมือนคุณ
กับผม...

à»ÃÕêÂÐ

à»ÃÕêÂÐ

หลังจากนั้น คุกกี้รสซากุระ
ก็ไมออกมาปกนิกยาม

คํ่าคืนอีกเลย

¤ÅÔ¡
¤ÅÔ¡
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ÁÕ¡ÃÐµ‹ÒÂÍÂÙ‹º¹
´Ç§¨Ñ¹·Ã�
¨ÃÔ§ËÃ×Í

02

เร็วเขา ทานคุกกี้
แสงจันทร

มาเลน
กันเถอะ ๆ

ฝนวาไดไป
ดวงจนัทรอกีแลว

แตวันนี้...

ฉันจะเจอกระตาย
บนดวงจันทรตวัจรงิ!

พรอมเดินทางไปยัง
ดวงจันทรแลวคะ

ถาไปถึงดวงจันทร
กระตายตองตอนรบัฉนั

อยางดี

¿�œÇ

เออ...คะ

àÍÔèÁ...
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ออกเดินทางแลว
ไมคืนเงินนะคะ!

ดวงจันทรดูใหญ
กวาเดิมแลวก็
งดงามมากดวย

เสนผานศูนยกลางของ
ดวงจันทรมีขนาด 1 ใน 4

 ของโลกคะ และดวงจันทร
ก็โคจรรอบโลก

ชวงที่โลกถือกําเนิดขึ้น 
เทหวัตถุ1ขนาดเทา
ดาวอังคารก็พุงชนโลก

สวนหนึ่งของโลก
กระเด็นออกไปจน

กลายเปนดวงจนัทร

â¤ÃÁ
ดวงจันทร

1 กอนหรือชิ้นหรือสวนหนึ่งของสสาร อาจเปนของแข็ง ของเหลว หรือแกสก็ได

ดวงจันทร
เกิดขึ้นพรอม
กระตายยะ!

¾ÃÇ´

ค…คะ

ดวงจันทรสองแสงดวยตัวเอง
ไมได แสงจันทรยามคํ่าคืนนั้น
สะทอนมาจาก
ดวงอาทิตยคะ

¤Ã×¹

ดวงจนัทรสวย
กวาดวงอาทติย!

¤Ã
×¹¹

¹
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ดูนั่นสิคะ 
กระตายกําลังตําขาว
อยูคะ

สีคลํ้าที่มองเห็น
เหมือนกระตายนั้น 

เรียกวาทะเล

จะบอกวา
ไมใชกระตาย

เหรอ!

ไมใชทะเลจริง ๆ  
หรอกคะ แตเปนลาวา
ทีพุ่งออกมาและแขง็ตวั

จนเปนแบบนั้น

วาย! 
นั่นอะไรนะ

รูเต็ม
ไปหมด

พื้นผิวของ
ดวงจันทร

นั่นคือ 
หลุมอุกกาบาต

ขณะที่อุกกาบาตพุงชน
พื้นผิวของดวงจันทรก็เกิด

เปนรองรอยแบบนี้

บนโลกมีชั้นบรรยากาศ เมื่ออุกกาบาต
ผานจะเผาไหมจงึไมคอยพุงชนพืน้โลก

à¿‚œÂÇ
ถึงจะเกิดหลุม แตนํ้ากับลม

ก็ชวยทําใหหายไป
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แตดวงจันทรไมมีบรรยากาศ
เหมือนโลก เวลาเทหวัตถุอื่น ๆ  

เขามาชนจึงเกิดรองรอย

µÙÁ

âÍ�Â!

พืน้ผวิของดวงจนัทรขรขุระ
ขนาดนี้เชียวเหรอ ตางจาก
ดวงจันทรในฝนมาก

ก็นั่นมันฝน

แลวกระตาย
บนดวงจันทร
อาศัยอยูไดยังไง
กันคะ

เฮอ!

ในป ค.ศ. 1969 มนุษย
ขึ้นยานอะพอลโล 11 

ไปยังดวงจันทร

¤Ã×¹

นีล อารมสตรอง
ไดเหยียบพื้นผิวของ
ดวงจนัทรเปนครัง้แรก

นี่เปนกาวเล็ก ๆ  ของ
มนุษยคนหนึ่ง แตเปน

กาวที่ยิ่งใหญสําหรับ
มนุษยชาติ

¤Ø¡¡Õé


