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ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ

¤íÒ¹íÒÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�

แกงคุกกี้รันจะพาทุกคนไปดูวิทยาศาสตรในโลกอนาคตสุดลํ้า
แคคิดก็ทั้งตื่นเตนและสนุกแลว!

นอง ๆ เคยคดิภาพไหมวาโลกอนาคตของเราทีเ่ทคโนโลยไีฮเทคกวานี ้วทิยาศาสตร
พัฒนาขึ้นไปอีก แลวชีวิตของเราจะเปนอยางไร ถามีเพื่อนเปนหุนยนต หรือแคคิดในใจ
ก็เปด-ปดทีวีได จะมีอะไรที่นามหัศจรรยเหมือนในหนังหรือเกมไหม แกงคุกก้ีรันจะพา
ทุกคนไปดูพรอมกันเลย

รวมออกเดินทางกับผองเพื่อนคุกก้ีรันไปยังโลกวิทยาศาสตรในอนาคตสุดลํ้า
การพฒันาของเทคโนโลยใีนอนาคตทาํใหแกงคกุกีร้นัไดเจอเรือ่งสนุกมากมาย ไมวาจะเปน
การโทรจิตสื่อสารกันระหวางคนหรือสั่งใหอุปกรณทํางาน การใชกระดาษอิเล็กทรอนิกส
แผนเดยีวกร็ูขอมลูไดทัว่โลก เสือ้คลมุลองหนซอนตวัทีท่าํไดจรงิ การใชโดรนบนิสาํรวจทองฟา
และลิฟตที่จะพาเราไปยังอวกาศ ทั้งหมดนี้ถูกสรางมาเพื่อใหชีวิตเราสะดวกสบายย่ิงข้ึน
ยิ่งไปกวานั้น เราลองมาเปนเพื่อนกับหุนยนตกันเถอะ มีทั้งหุ นยนตที่รูปรางหนาตา
คลายมนุษยหุนยนตที่มีความคิดและทาทางเหมือนมนุษย หรือแมกระทั่งหุนยนตแมลง
ตัวจิ๋ว มาลองบุกโลกอนาคตกับแกงคุกกี้รันแลวดูกันวายุคนั้นจะสนุกและลํ้าขนาดไหน

คุกกี้รันวิทย สุดล้ําวิทยไฮเทค นําเสนอเรื่องการพัฒนาของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในอนาคต เชน ไบโอเซ็นเซอรที่ใชตรวจสุขภาพ แอนดรอยด ไซบอรก โดรน 
ฮิวแมนอยด การพิมพแบบสามมิติ สมารทคารหรือรถไรคนขับ แวเรเบิลคอมพิวเตอร
ปญญาประดษิฐตาง ๆ และอกีมากมายรวบรวมอยูใน 25 ตอนของคกุกีร้นัวทิยเลมนีแ้ลว

นานมีบุคส
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กําลังดูทีวีกับ
คุกกี้ซอมบี้อยูเหรอ

หนังไซไฟพวกนี้สนุกนะ
ยิ่งตอนสงโทรจิตหากันนี่ยิ่งสนุก

คุกกี้
รสเลมอน

เรื่องแบบนี้
มีแตในหนัง

ไดยินแลว

ซอมบี้...

ไดยินคําพูด
ในหัวของฉันมั้ย

นี่คือการโทรจิต

¾ÃÇ´

àÂŒ

ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çµ
áË‹§ÊÁÍ§
á¤‹¤Ô´¡ç·íÒä´Œ
·Ø¡ÍÂ‹Ò§
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แนใจเหรอ

ซอมบี้...

ฉันหมายถึงเทคโนโลยี
การวิเคราะหคลื่นสมอง
จากสมองของคุกกี้

การโทรจิต
ไมไดเปนแคเรื่องที่อยู
ในหนังไซไฟแลว

ตอนนี้ถายทอด
ความคิดระหวางสมอง

ดวยโทรจิตไดแลว 

จากนั้นเปลี่ยนเปน
สญัญาณ แลวสงสญัญาณ

ไปยังสมองของอีกฝาย

ถายทอดความคิด
ระหวางสมองเหรอ

ใชคลื่นสมอง
สั่งใหเครื่องใช
ไฟฟาทํางาน

ไดดวย

ไมนา
เชื่อ

à»ÃÕêÂÐ

©Öº
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ใชคลื่นสมอง
เลนเกมก็ได ใชขับรถก็ยังได

ก็เปดปดเครื่องใช
ไฟฟาดวยคลื่นสมอง

ยังไงละ

ไมอยากจะเชื่อ...

ทําอะไรอยูนะเปดซะ เจาทีวี!เปดซะ! 
เจาคอมพิวเตอร

แถมยังใชเชื่อมตอ
ระหวางสมองของคุกกี้

ดวยกันได

¾Ãº¾Ãº ÖèÖè
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แตจะใหถายทอด
คลื่นสมองอยางแมนยําเลย
คงจะยาก เพราะตอนนี้
สงไดแคขอมูลงาย ๆ  

ถาตองการสงคลื่นสมองที่
แมนยําก็ตองติดตั้งอุปกรณ
ตรวจจับคลื่นสมองไวในสมอง

ซึ่งอยูในกะโหลก

แตถาเทคโนโลยีพัฒนาไปมาก ก็จะ
สงขอมูลที่ซับซอนกวาเดิมได อยาง

เชนความทรงจําหรืออารมณ

มาแลว!

ในสมอง
เนี่ยนะ!

©Öº
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ชวยเหลือคนไขที่เปน
โรคกลามเนื้อออนแรง 

หรืออัมพาต

อนิเทอรเนต็แหงสมองจะ
ถกูใชงานอยางแพรหลาย

ในอนาคตสนิะ

มีการติดตั้งเครื่อง
ตรวจจับคลื่นสมองไว
ในสมองทีเ่ปนอมัพาต

เพราะขณะที่คลื่นสมองผาน
กะโหลก สัญญาณจะออนลง

แขนกลที่ไดรับ
สัญญาณก็จะหยิบ
นํ้าอัดลมมาใหดื่ม

เซลลประสาทของ
สมองซึ่งบรรจุความคิด

จะสงสัญญาณไฟฟา

อินเทอรเน็ต
แหงสมอง!

และพัฒนา
เทคโนโลยีที่ทําให
สั่งการแขนกลได

สุดยอดเลย!
ÍÂÒ¡´×èÁ¹íéÒÍÑ´ÅÁ

¾ÃÖèº
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หมายถึงอินเทอรเน็ต
เขามาในหัวนะเหรอ

คุกกี้รสเลมอน...

วันนี้เธอดูตางไป
จากเดิมมากเลย

วันนี้ดูเท แลวก็
พูดเกงกวาปกตินะ

ความจริงฉันไมใช
คุกกี้รสเลมอน
 หรอกนะ

ตางยังไงเหรอ

จริงเหรอ

ไมใช หมายถึงรับสง
ขอความหรือควบคุม

เครื่องจักรดวยความคิดนะ

µÖé¡µÑé¡
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หา!

โกหก! จริง ๆ

แลวบังคับรางกาย
ของคุกกี้รสเลมอน

ฉันเชื่อมตอสมอง
ของฉันกับสมองของ
คุกกี้รสเลมอน

ความจริงฉันคือ
คุกกี้ซอมบี้

ฉันไดถายทอดความคิดอัน
สุดแสนอัจฉริยะจากสมอง
ของซอมบี้ไปยังสมองของ

คุกกี้รสเลมอน

«ÍÁºÕé

áÇŒ´
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รอดแลว! ฉันถูกขัง
ไวในสมองของ
คุกกี้ซอมบี้!

ลูกตบพิฆาต!

àÊÕÂ§¹ÕéÁÑ¹

รีบพังเจาเครื่องตรงโนน
เร็วเขา มันบังคับสมอง
ของฉันอยู!

คุกกี้รสสม...

ฉันเอง 
คุกกี้รสเลมอนไง

คุกกี้รสสม 
ฉันอยากคุยกับเธอ
ใหมากกวานี้นะ...

ตัวตนที่แทจริง
ของคุกกี้ซอมบี้

เปนยังไงนะ

à»ÃÕêÂÐ

»˜§

â¤ÃÁ
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02

ฉันเคยเรียน
ที่โรงเรียน
มานานแลว...

ฉันเปนพอมดอายุมาก
ฉันตองฉลาดที่สุดในหอง
แน ๆ

คุกกี้เด็กก็ตอง
ถูกสงไปเรียน

ที่โรงเรียน

แตมาเรียนอีกครั้ง
เพราะอยากรูวา
โรงเรียนตอนนี้

เปนยังไงบาง

โอย 
ปวดเอวจัง...

นานมาแลว มีคุกกี้
พอมดซึ่งเปนพอมด
ผูสูงวัยอาศัยอยู

เขาตกลงไปในบอนํ้า
แหงวัยเยาว ทําให
กลายเปนคุกกี้เด็ก

ชวยดวย

¨ŽÍÁá¨ŽÁ

¨ŽÍÁá¨ŽÁ
º‹Í¹íéÒáË‹§ÇÑÂàÂÒÇ�

ใบสมัคร
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เห็นหนังสือ
เวทมนตรหนาๆ 
เลมนี้มั้ย!

ฉันคือคุกกี้
เดก็อจัฉรยิะ ทีอ่าน

หนังสือเลมนี้!

ในนี้นะมีหนังสือ
ทุกเลมในโลก

มีคอมพิวเตอรหนักๆ 
อยางนี้ดวยเหรอ...

พวกเธอนั่นแหละ
ถอืกระดาษแผนเดยีว
มาโรงเรียน สงสัย
เรียนไมไดเรื่อง
แน ๆ

คอมพิวเตอรของยุคนี้
มีขนาดเล็กมาก และมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น

นี่มันกระดาษ
อิเล็กทรอนิกส

นี่ไมใช
คอมพิวเตอรนะ

นี่คือหนังสือ
เวทมนตรที่ดีที่สุด

กระดาษ
อิเล็กทรอนิกส

เหรอ
เปนไปไมได!

¼‹Ò§

¾Ñèº ¾Ñèº

Ë¹Ñ¡
àºÒâËÇ§
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