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ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่

¤íÒ¹íÒÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�

แกงคุกกี้รันจะตามลาหาคําตอบ
เรื่องวิทยที่เราเคยไดยินวาจริงหรือมั่ว

“เขาวากันวา...” นอง ๆ  คงเคยไดฟงเรื่องเลาและความเชื่อตาง ๆ  มามากมาย
แลวเราจะรูไดอยางไรวาเร่ืองไหนเปนเร่ืองจริง เรื่องไหนมั่ว แกงคุกกี้รันจะพาไปวิ่งซน
หาคําตอบกัน แตเขาวากันวา คุกกี้รันสนุก อันนี้เรื่องจริงแนนอน 

ติดตามการเดินทางแสนซนของคุกกี้รันหลากรส คุกกี้สาวผูราเริงปงคุกกี้หมาปา
แตเธอกลับไมรูเรื่องอะไรเกี่ยวกับหมาปาเลย หมาปาหอนเพราะดวงจันทรจริงหรือไม
คุกกี้ช็อกโกครีมเนยอยากใหลูกนองทํางานเหมือนมด แตวามดขยันทําแตงานจริงหรือ
คุกกี้รสถั่วแดงกําลังงง เมื่อมีคุกกี้มาบอกเขาวาความจริงเขาไมไดขายผลสตรอเบอรรี่
คุกกี้นักสํารวจพบวาปาถูกทําลายหายไป มีคุกกี้บอกเขาวาเปนเพราะแฮมเบอรเกอร
จะเปนไปไดอยางไร มารวมออกตามหาความจริงดวยกัน วาเรื่องวิทยาศาสตรไหนจริง
และเรื่องไหนมั่ว

คุกกี้รันวิทย เรื่องวิทยจริงหรือมั่ว นําเสนอเรื่องวิทยาศาสตรรอบตัวที่คนสวน
ใหญมักเขาใจผิด เชน สมองใหญแลวจะฉลาดกวาจริงหรือ ถาตายแลว เล็บกับเสนผม
จะยาวขึ้นจริงหรือ โคอาลาเอาแตนอนจริงหรือ ดวงอาทิตยไมมีวันตายจริงหรือ พี่นอง
ตระกูลไรตไมไดสรางเครื่องบินสําเร็จเปนคนแรกของโลกจริงหรือ และอีกมากมาย
รวบรวมอยูใน 25 ตอนของคุกกี้รันวิทยเลมนี้แลว

นานมีบุคส
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¶ŒÒà¨ÍàÊ×ÍãËŒË¹ÕÅ§¹íéÒ
¨ÃÔ§ËÃ×Í

พวกเราเดินสาย
แสดงมายากล

ฉันคือนักมายากล
ที่เกงที่สุด

อา นกพิราบนี่เอง 
โธ ฉันรูเรื่องสัตวเยอะ
จะตาย ไมกลัวหรอก

จริงเหรอ

นั่น! ตัวอะไรนะ ตองเปน
สัตวที่ซุมโจมตีเราแนเลย

สวนฉันคุกกี้
รสมาการง ผูชวย
สาวแสนสวยคะ

01

µÖ§ µÖ§

µÖ§
µÖ§

ÊÇºÊÒº

¼§Ð
¾Ñèº ¾Ñèº
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แคไมเห็นสีแดง
ก็พอแลวละ

เหมือนกําลัง
โมโหอยูดวย 
อยาเขาไปใกล

เลยนะ

คุกกี้รสซินนามอน
มีวัวมานะ

แคฉันพลิกเสื้อคลุม
ก็ปลอดภัยแลว

ไมเปนไร 
ฉันเคยไดยินมาวา

วัวกระทิงไมชอบ
สีแดง

พูดเรื่อง
อะไรนะ

äË¹Å‹Ð

ËÁÑº

ªÖº
¼‹Ò§

ÁÍ
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เปลานะ

¾Ñèº ¾Ñèº

ÎÖèÁ

แปลกจัง
เหมือนไดยินเสียง

กลองอยูใกล ๆ
เลย

คกุกีร้สมาการง 
เธอตีกลอง
อยูเหรอ

µÖ¡
µÖ¡

µÖ¡
µÖ¡ µÖ¡ µÖ¡ µÖ¡ µÖ¡

ÎÖèÁ
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ทําไมละ!
ฉันซอนสีแดง
แลวนี่

อาก! วัวกระทิง
พุงเขาใสฉันแลว

กฉ็นัเหน็พวกนกัสูววั
กระทงิชอบสะบดัผา
สแีดงลอนี่

ยังพูดจามั่วซั่ว
อยูอีกเหรอ วัวรูจัก

สีแดงที่ไหนกัน

รีบหนีเร็ว!

Ë×Á

µÖ¡ µÖ¡ µÖ¡ µÖ¡ µÖ¡

¾ÅÑè¡

àÍÕêÂ´

Í�Ò¡

µÖ¡
µÖ¡

µÖ¡
µÖ¡

¡ÃÕê´
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แลวทําไม
ไมรีบบอกเลา!

วัวตาบอดสี แยกสีได
ที่ไหนกันละ ที่วัววิ่งเขาใส
ไมใชเพราะสีแดงหรอกนะ

มันหงุดหงิด
ทาทางการ

เคลือ่นไหวทีเ่หมอืน
จะสูตางหาก

ไมงั้น
ฉันกระเด็นไป
ดาวอังคารแน

Ë§Ø´Ë§Ô´
¹ÒÂâ´¹á¹‹!

รอดตายแลว 
โชคดีที่วัวกระทิงวิ่งไปติด
เสื้อคลุมแทน

วัวคิดวาชวงลําตัวออนแอที่สุด
จึงวิ่งเขาใสผาคลุมเพราะคิดวามัน
เหมือนลําตัวศัตรูนะ

µÖ¡ µÖ¡ µÖ¡ µÖ¡

áÎ¡
áÎ¡ áÎ¡

áÎ¡

áÎ¡

áÎ¡
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อยางนี้เอง งั้น
ฉันก็เขาใจผิด

มาตลอดสินะ

อาจมีสัตวอันตรายเหมือน
เมื่อกี้โผลมาอีกก็ได แตอยาเพิ่ง

ตกใจไป

เจากระตายจะไปไหน 
ถาไมมีนาย ฉันจะเลน
มายากลหมวกไดยังไง

ทีหลังอยาไปเชื่อ
ความรูผิด ๆ  อีกนะ

ใช แถมเสียงเชียร
กด็งัมาก กเ็ลยยิง่

กระตุนววันะ

รูแลวนา...

อาว! กระตายหนี
ออกไปจากหมวกแลว

¿Ù

¿Ù

¾Ñèº

¾Ñèº

ªÖº

¾ÃÇ´ àÎ×Í¡

è

è
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เคยไดยินวา กระตายขี้ตกใจ 
เวลาเจองูจะตัวแข็งทื่อ เปน

เรื่องจริงเหรอเนี่ย

อะ! ระวัง มีงูอยู
หนากระตายดวย

ไมใชนะ งูมอีวยัวะรบัอณุหภมูิ1 
แทนสายตาที่ไมคอยดี จึงมัก
ออกลาตอนมืด แตถาเจอตอนนี้ 
แลวเหยื่ออยูนิ่ง งูก็จะสังเกต

ยาก

กระตายจึงไมขยับตัว
เพื่อไมใหงูเจอตัวเองนะ

จาก! เพราะฉัน
กระโดดแนเลย

? ?

á¼Åçº

âÍ�Â

ชวยฉันดวย!

ÇŒÒÇ

ÇŒÒÇ ¨ÃÔ§àËÃÍ áÎ‹

1 pit organ รูที่อยูระหวางตากับจมูกของงู เอาไวจับอุณหภูมิเพื่อหาตําแหนงของเหยื่อ

¾ÅÑè¡
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…
…

ชวยดวย!
เราจะหนียังไง

ความรูผิด ๆ  เกือบ
ทําฉันแยซะแลว

ส...เสือ!

เคยไดยินวา
แมวกลัวนํ้า

เสือเปนสัตว
วงศเดียวกับแมวนี่

ÊÇºÊÒº
âÎ¡...

¡ÃÕê´
áÇŒ¡
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ลาปลาในนํ้า
ก็ไดดวย!

ÍÂ‹Ò¹Ð!

ถากระโดดลงนํา้
เสือไมตามแน!

อยานะ!
รีบขึ้นมาเร็ว

ทั้งคูเปนสัตววงศ
เดยีวกนั แตเสอืวายนํา้

เกงมากเลยละ!

¡ÃÕê´!

¿ƒ›º

µÙŒÁ

µÙŒÁ

«‹Ò

Ç‹Òä§¹Ð

âÎ¡
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แลวทําไม
ไมรีบบอก

ฉันจะไลเสือ
ดวยเสียงดังๆ

หนีไปแลว!

ฉันคงตองทิ้งความเชื่อผิด ๆ  
แลวเรียนใหมหมดแลวละ

แมวบานเปนทายาทของ
พวกแมวปาในแอฟริกา

ที่แหงแลง

จริง ๆ  แมวแค
ไมชอบอาบนํ้าให

ตัวเปยกนะ

Ë¹Ç¡ËÙ

ชวยดวย!

«‹Ò «‹Ò «‹Ò

µÖ¡ µÖ¡ µÖ¡
µÖ§

µÖ§ µÖ§

µÖ§

µÖ§

µÖ§ µÖ§

«‹Ò «‹Ò

´ÕÁÒ¡


