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ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ

¤íÒ¹íÒÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�

แกงคุกกี้รันจะพาทุกคนไปเรียนรูความลับทางวิทยาศาสตร
ที่ซอนอยูในพิษสุดหลอน!

แคไดยินคําวา พิษ ก็รูสึกถึงความนากลัวแลวใชไหม แตรูบางไหมวาพิษท่ีแสน
นากลวัและอันตรายนี้ก็สามารถกลายเปนยาแสนดีท่ีชวยรักษาโรคตาง ๆ  ใหเราไดดวยนะ
นาสนใจใชไหมละ! ถาอยากจะรูจกัสารพดัพษิใหมากกวานี ้ เหลาคกุกีจ้ะพาทกุคนไปเอง

เรือ่งราวของพษิสดุหลอนในอาณาจักรคกุกีเ้ริม่ขึน้เมือ่คกุกีอ้ศัวนิจะพาคกุกีเ้จาหญงิ
ไปเจอฝาแฝดของเธอที่พลัดพรากจากกันแสนนาน แตกลับเจอกับสัตวที่มีพิษรายแรง
ที่สุดในโลก ขณะเดียวกันคุกก้ีร็อกสตารคนหลอแทบรองไห เมื่อเขาตองเขาพิพิธภัณฑ
สัตวขาปลองมีพิษสุดนากลัวที่มีแตสัตวมีพิษย้ัวเย้ียไปหมด คุกก้ีรสสมุนไพรก็กําลัง
ปวดหัวอยู ในรานขายสมุนไพร เมื่อมีลูกคาที่ปวยหลากหลายโรคเขามาขอใหชวย
แลวยังมีคุกกี้จิ้งจอกเกาหางคอยจองขโมยสมุนไพรของเขาไปทํายาพิษดวย เหลาคุกกี้
จะจัดการอยางไรกับพิษสุดหลอนรอบ ๆ  ตัว ไปดูพรอมกันเลย

คุกกี้รันวิทย สารพัดพิษสุดหลอน นําเสนอเรื่องวิทยาศาสตรเกี่ยวกับสารพิษ
รอบตัวและยาใหนอง ๆ  ไดเขาใจอยางถูกตอง รูวิธีใชอยางปลอดภัย รูประโยชน และ
ระวังสารอันตรายได ไมวาจะเปนเร่ืองสัตวมีพิษ ไดโนเสารมีพิษ พืชมีพิษ พิษท่ีมนุษย
สรางขึ้น พิษที่กลายเปนยาได การใชสารพิษใหปลอดภัยและมีประโยชน ประวัติศาสตร
การใชสารพิษ และอีกมากมายรวมอยูใน 25 ตอนของคุกกี้รันวิทยเลมนี้แลว

นานมีบุคส
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¡º à¨ŒÒªÒÂ
áË‹§»†Ò´§´Ôº

01

ขาตองรีบเปดเผย
เรื่องสําคัญ

ที่จริงแลวคุกกี้สาว
เจาปาคือเจาหญิงอีก

องคที่หายตัวไป

และเปนฝาแฝด
ของคุกกี้เจาหญิง

´ÕÅÐ ·Ñé§ÊÍ§
µŒÍ§¾º¡Ñ¹á¹‹

ไมมีใคร
กลาทําราย
ฉันอยูแลว

คุกกี้เจาหญิงสนใจ
ไปเที่ยวปาหรือไมขอรับ

´Öë§

´Öë§

ไปสิ 
ไปกันเลย

 àÂŒ
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แตคกุกีเ้จาหญงิขอรบั ปา
ทีเ่ราจะไปมสีตัวมพีษิรายแรง
ทีส่ดุในโลกอาศยัอยูนะ

ขอรบั

ขอรับ นั่นก็คือ
กบลูกศรพิษขอรับ

พิษรายแรงที่สุด
ในโลกเลยงั้นเหรอ

กบเหรอ ฉันเพิ่งไดอาน
นิทานเจาชายกบมา

หรือวากบในปานั้น
จะเปนเจาชายที่ถูกสาป

ดีละ ฉันจะไป
แกคําสาปใหเอง

à¾ŒÍà¨ŒÍÍÕ¡áÅŒÇ...

ขานําทางใหนะ
ขอรับ

Í�º Í�º

¡Ö¡

¢ÇÑº

 ¢ÇÑº
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ระวังดวยขอรับ
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบกหลายชนิด 
อยางกบ คางคก จะขับพิษรายแรง

ออกมาบนผิวหนังของมัน

คุกกี้สาว
เจาปา!

ªÔé§

นี่ รูไหมฉันเปนใคร
 เอาธนูมาเล็งฉันไดไง

เมื่อกบลูกศรพิษเจอศัตรู จะปลอยพิษ
จากตอมผวิหนงัออกมา พษินีแ้ค

ปรมิาณ 2 มก. ก็ทําใหคุกกี้ผูใหญ
ตายได

หลบขอรับ ปลายหัว
ธนูมีพิษของกบลูกศรพิษ

ทาอยูขอรับ

ÇÙº

©Ö¡

¡ÃÕê´

à¨ŒÂ
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คุกกี้สาวเจาปา 
ขาคุกกี้อัศวินขอรับ

¡Ö¡

ชวยลดธนูอาบยาพิษลง
กอนไดไหมขอรับ

¨íÒä´ŒÁÑéÂ¹Ð
µŒÍ§ÃÕººÍ¡ãËŒÃÙŒ

àÃ×èÍ§½Òá½´«ÐáÅŒÇ

ยิงมาสิ ฉันไมเชื่อหรอกวา
สัตวออนแอและตัวเล็ก
อยางกบจะมีพิษที่
รายแรงที่สุดในโลกได

เหตุผลที่กบลูกศรพิษมีพิษ
รายแรงก็เพราะงูที่คอยกิน
สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก
นั่นแหละขอรับ

à¨ÍÍÒËÒÃàÂç¹áÅŒÇ

ÍÂ‹Ò¨Ñº©Ñ¹¡Ô¹
àÅÂ¹Ð

¿†Í

Í�º Í�º

©Ñ¹¡çÁÕ¾ÔÉ
àËÁ×Í¹¡Ñ¹!

©Ñ¹ÁÕ¾ÔÉ¹Ð
¨ÐºÍ¡ãËŒ!
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กบลูกศรพิษจึงผลิตพิษรุนแรงออกมา
เพื่อไมใหถูกงูจับกิน สวนงูก็วิวัฒนาการ

ใหทนตอพิษมากขึ้น

แตถึงอยางนั้น
ถางูกลืนกบลูกศรพิษ
ที่มีพิษรุนแรงเขาไป

2 ชั่วโมงตอมา 
งูจะเบลอและเปน
อัมพาต

«ÖÁ

à¨ŒÒËÞÔ§à¾ŒÍÍÐäÃà¹ÕèÂ

อะ! กบนัน่อาจจะเปน
เจาชายที่ถูกสาป

อะ! ตวัเลก็มาก 
ลายก็สวยมาก

เลย

นายตองเปนเจาชาย
ที่หลอมากแน ๆ

วาว! เปนกบ
ลูกศรพิษดวย
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เจาชายคะ ฉันจะแกคําสาป
ใหคุณเองนะคะ

วิธีแกคําสาปก็คือจุมพิต
จากเจาหญิง นี่ไงคะ!

ไมนะ 
เจาหญิง!

¨Ø�º

??

เจาชายหนไีปแลว 
จับยัยคุกกี้นี่ไป
ขังคุกเดี๋ยวนี้!

ÎÖ ¤¹ÍØµÊ‹ÒË�
ª‹ÇÂªÕÇÔµá·Œ æ 

à¾ÕÂÐ

¤Ø¡¡ÕéÊÒÇà¨ŒÒ»†Òª‹ÇÂªÕÇÔµ
¤Ø¡¡Õéà¨ŒÒËÞÔ§ËÃ×Íà¹ÕèÂ

นีเ่ธอตบฉนั
งัน้เหรอ

¤¹Ë¹Öè§à»š¹à¨ŒÒËÞÔ§
àÍÒáµ‹ã¨ã¹»ÃÒÊÒ· ÍÕ¡¤¹

à»š¹¹Ñ¡ÃºÊØ´âË´ã¹»†Ò

½Òá½´¤Ù‹¹Õé¹‹Ò¡ÅÑÇ¡Ç‹Ò
¡ºÅÙ¡ÈÃ¾ÔÉ«ÐÍÕ¡

¿�œÇ

Ë¹çÍÂ

ÎÖèÁ
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§Ù¾ÔÉËÅºË¹Õ!02

คกุกีช้อ็กโกครมีเนย ประธาน
บริษัทริชชี มีงานอดิเรกที่เปน
ความลับอยูอยางหนึ่ง

ÇÕé ÇÕé ÇÕé ÇÕé
ÇÕé ÇÕé ÇÕé

นั่นก็คือการเปาขลุย
ใหพวกงูเตน

ÃíÒ¤ÒÞ!

ÇÕé

พรุงนี้เจอกันนะ 
เหลางูที่นารัก

àÅÔ¡ÁÒÊÑ¡·Õ

แตพวกงูไมอาจทน
ฟงอีกแลว จึงหนีไป

¾Ã×´ ¾Ã×´
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โอะ เสียงกระดิ่ง 
มีลูกคามางั้นเหรอ

กรี๊ด! 
งูหางกระดิ่ง

เปนงูที่ชอบออกลาหนู
กับจิ้งเหลนเวลา

กลางคืน

เกล็ดปลายหาง
ที่เชื่อมกันเปนหวง ทําใหเกิด
เสยีงคลายกระดิง่ทกุครัง้ทีส่ัน่

¿†Í

¡ÃÔê§

¡ÃÔê§

นีม่นั
งหูางกระดิง่หลงัเพชร

ตะวนัออก1 นี่

จับไดแลว2ËÁÑº

ถึงแมจะไมมีพิษที่รุนแรง
แตถาเหยื่อถูกพิษปริมาณมากก็

ทําใหไปหมดสติไดเชนกัน

เจองูหางกระดิ่งแบบนี้ 
ตองรีบไปบอกทานประธาน
วางูหลุดออกมา

¢ÇÑº

µÖ¡
µÖ¡

µÖ¡

คนในบริษัทกําลัง
ตกอยูในอันตราย!

ÇÕé ÇÕé ÇÕé

1 งูหางกระดิ่งชนิดที่ใหญที่สุด
2 เดก็ ๆ  หามเลยีนแบบคกุกีร้สสตรอเบอรรีเ่ดด็ขาดเพราะอาจเกดิอนัตรายได
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งูพิษแบงหลัก ๆ  ไดเปน
งูที่มีพิษตอระบบประสาท
กับงูที่มีพิษตอระบบเลือด

ถาถูกงูที่มีพิษตอระบบ
ประสาทกัด พิษจะแพร
กระจายไว กลามเนือ้ออนแรง
และอาจถึงตาย

ตาย! บริษัทเรา
มีผาพันคอหนังงู

ดวยหรือนี่

µÖ¡ µÖ¡ ¿†Í

แตถาถูกงูที่มีพิษ
ตอระบบเลือดกัด 

พิษจะแพรชา ๆ  และ 
เลือดจะไหลไมหยุด

งเูหาเปนงพูษิ
ตอระบบ

ประสาทคะ

ËÁÑº งูที่มีพิษตอระบบ
เลือด เชน งูแมวเซา 

งูกะปะ

ผาโพกหัวฉัน
วันนี้รูสึกเย็น ๆ  แฮะ
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งเูขยีวหางไหม
กเ็ปนหนึง่ในนัน้

ทานประธานคะ 
ตอนนี้พวกงูหลุดไป
ทั่วตึกนี้แลวคะ

เราตองจบัใหไดกอน
ที่พวกมันจะไปกัด

คนอื่นนะคะ
à¿‚œÂÇ

ËÁÑº
ไมเห็นจะดํา
เลยนี่คะ ไมใชตัว แตเปน

ในปากตางหากละ

นั่นคืองูแบล็กแมมบา 
เปนงูที่เลื้อยเร็วที่สุด

เมื่อกี้มีอะไร
ผานไปเร็วมากเลยคะ

à¿‚œÂÇ
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งูแบล็กแมมบา 
เลื้อยเร็ว 8 กม./ชม. 

แตถาระยะทางสั้นจะไว
ถงึ 11 กม./ชม. เลยละ
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