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ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ

¤íÒ¹íÒÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�

แกงคุกกี้รันจะพาทุกคนไปรูจักการทดลองวิทยาศาสตรสุดแหวกแนว!

นอง ๆ  เคยไดยินเร่ือง “รางวัลโนเบล” ไหม รางวัลท่ีมอบใหคนท่ีมีผลงานวิจัย
โดดเดนหรือสรางประโยชนยิ่งใหญใหกับโลก แตวันนี้เหลาคุกกี้จะพาทุกคนไปรูจักรางวัล
ลอเลียนโนเบลที่เรียกกันวา “รางวัลอิกโนเบล” รางวัลที่มอบใหกับงานวิจัยที่เพี้ยนและ
เหลือเชื่อสุด ๆ  เพื่อใหทุกคนไดระเบิดเสียงหัวเราะ อยากรู และฉุกคิดอะไรบางอยาง
ฟงดูนาสนุกใชไหม วิ่งตามแกงคุกกี้รันมาเลย!

เหลาคุกก้ีแตละคนทั้งแปลกประหลาดและขี้สงสัย จึงเกิดเรื่องเพี้ยน ๆ ใน
อาณาจักรคุกก้ีมากมาย อยางคุกก้ีรสเคกโรลที่ประดิษฐปนหยุดพูดมาหยุดคนพูดมาก
คุกกี้รสเลมอนที่เจอผีคุกก้ีที่ตายเพราะทดลองเชื้อโรคโดยใชรางกายตัวเอง คุกกี้รส
มิ้นทช็อกโกที่รักษาคุกกี้รสหัวหอมที่เปนโรคหืดดวยการพาน่ังรถไฟเหาะ คุกก้ีรสแพนเคก
ที่อยากชวยคุกก้ีฮีโรและคุกก้ีจอมยุทธจับโจรดวยเครื่องมือประหลาด ๆ  และยังมีเรื่อง
วิทยาศาสตรพิลึกกึกกืออีกมากมายที่เต็มไปดวยเสียงหัวเราะและแฝงสุดยอดความคิด
สรางสรรค การทดลองสุดเพี้ยนที่ทําในสิ่งที่ใคร ๆ  ก็คิดวาเปนไปไมไดใหกลายเปนจริง!

คุกกี้รันวิทย การทดลองวิทยสุดเพี้ยน นําเสนอเรื่องวิทยาศาสตรเก่ียวกับงาน
วิจัยที่ไดรับรางวัลอิกโนเบล เรื่องราวของนักวิทยาศาสตรผูเสียสละ เรื่องของสัตวและพืช
ที่นาทึ่ง ความลับของรางกายนารู และอีกมากมายรวมอยูใน 25 ตอนของคุกกี้รันวิทย
เลมนี้แลว

นานมีบุคส

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ

เลมนี้แลว
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¿ÒÃ�ÁàÅÕéÂ§ÊÑµÇ�
ÊØ´à¾ÕéÂ¹

01

ขอโทษนะ
 ฉันไมรูนะ

หญาก็ขึ้นรก 
หาหนูไมเจอเลย

เจาหนูนอย
วันนี้ตองไปหาหมอ

นะ

เธอกําลังพัง
สวนสมนุไพร
ฉนัอยู รูมั้ยหญาที่ไหนกัน!

อยาหนีนะ!

¨Õê´ ¨Õê´

¨Õê´ ¨Õê´ 
¨Õê´

ÊÇº
ÊÇº

áÇŒ´
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วัวนอนแลว
ก็ตื่นเนี่ยนะ

ทําไมตอง
อยากรูดวย

ฉันไมไดศึกษา
แคเรื่องสมุนไพรนะ
ฉันยังวิจัยสัตวดวย

จะลองฟงเรื่องผลงานวิจัย
ฉันไหมละ ฉันจะเลาเรื่อง

ววันอนแลวกต็ืน่ใหฟง

ถงึจะเปนสตัวเลีย้งนารกั
ที่คอยใหนมกับไข 
แตบางครั้งมันก็ดื้อ

ฉันปลูกสมุนไพรไวใน
ฟารมของฉันเองเลยนะ

อยามากิน
สมุนไพรของฉัน!

§èÓ
§èÓ
§èÓ ¡Ðµ�Ò¡

µÖ¡ µÖ¡ µÖ¡ µÖ¡

§èÓ §èÓ

á¨�º á¨�º

รางวัลอิกโนเบล
สาขาความนาจะเปน ค.ศ. 2013 
ดร.เบิรต โทลกัมป และคณะ ประเทศอังกฤษ
ถาวัวนอนนาน อีกไมนานมันจะยืนขึ้น
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ในที่สุดก็รูวาวัวที่นอนนานจะยืน
ขึน้ แตววัทีย่นืไมรูเมือ่ไรจะนอน

สุดยอดเลยเนอะ 
ฉันกับเจาหนูไปดีกวา

ตองคอยจองวัวนอน
และยืนจนตาแฉะ 
ลําบากเหลือเกิน

แลวทํา
เพื่ออะไร

ไมใช
แคนั้นนะ!

ฉันยังรูวาแมวัวที่มีชื่อจะใหนํ้านม
มากกวาแมวัวที่ไมมีชื่อดวย!

ติดเซ็นเซอร
ที่ขอเทาวัว 73 ตัว และเก็บ

สถิติวัวนอนและยืนดวย
คอมพิวเตอร

รางวัลอิกโนเบล

สาขาสัตวแพทยศาสตร ค.ศ. 2009 คณะวิจัยของ
ปเตอร โรวลนิสนั มหาวทิยาลยันวิคาสเซลิ ประเทศองักฤษ
ปริมาณนํ้านมและความสัมพันธระหวางคนกับสัตวในฟารม

ÁÍ

ÁÍ âÍÂ

¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

àÍÔèÁ…

¾ÃÖèº

¾ÃÖèº

¿�œÇ
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ไง เจาโกโก มิ้นท 
กาแฟ

โดยลองวัดปริมาณ
ของนมที่รีดออกมา
ทุกวันโดยแบงเปนวัว
มีชื่อกับวัวไมมีชื่อ

สวนพวกวัวที่ไมมีชื่อ
ก็จะใหนํ้านมงั้น ๆ

สวนเจาพวกนี้
เปนวัวไมมีชื่อ

พวกวัวที่มีชื่อ
จะใหนํ้านมวัวมากกวา

ขอบใจนะ โกโก
มิ้นท กาแฟ

ÁÍ

ÁÍ ¿ƒ´¿˜´

¿ƒ´¿˜´

Ë×éÁ...

ÁÍ
¿ƒ´¿˜´

¿ƒ´¿˜´

ËÖ ËÖ
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สัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านม
สวนใหญจะใชเวลาฉี่ 

21 วินาที ตกใจไหมละ

ฉันถายคลิปพวกชาง
 แพะ หนู ตอนฉี่ไวดวยนะ

ดูมั้ย

เดี๋ยวกอน ยังมี
งานวิจัยที่ยอดเยี่ยม

ที่สุดอีกนะ

เหมือนยิ่งโมโหก็ยิ่ง
ใหนํ้านมนอยใชไหม

ฉันกับเจาหนูนอย
ไปโรงพยาบาลนะ 
บาย บาย

อะไรเหรอ

โอย! ฉันแค
พูดตามผล
เทานั้นเอง

รางวัลอิกโนเบล

สาขาฟสิกส ค.ศ. 2015 เดวิด ฮู และคณะ
สถาบันเทคโนโลยีจอรเจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านมสวนใหญใชเวลาปสสาวะประมาณ 
21 วินาที

¾ÅÑè¡

âÍÂ

¨Õê´ ̈ Õê´
¿�œÇ

¿�œÇ
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สัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านม
ฉี่ไดเร็วที่สุด 8 วินาที

…

คาเฉลี่ยสวนใหญ
อยูที่ 21 วินาที

สวนตัวที่ฉี่ไดนาน
ที่สุดคือ 34 วินาที

ถึงแมวาสัตวแตละตัว
จะมีปริมาณฉี่แตกตางกัน

แตใชเวลาเทา ๆ  กัน
เจงสุด ๆ  เลย

สัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านมมีปริมาณฉี่
ที่ตางกันตามขนาดรางกาย แตเวลา

ที่ใชฉี่กลับไมมากตามขนาด

¨Öé¡
¨Öé¡

¨Öé¡

¨�
Í
¡

«‹Ò 
«‹Ò
«‹Ò

«‹ÒÒÒ

Í×Á

«‹Ò

«‹Ò «‹Ò «‹Ò

«‹Ò«‹Ò«‹Ò
«‹Ò

«‹Ò

«‹ÒÒÒ ¨�Í¡¡
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เจาหนูนอย 
ตกใจมั้ย 

ขอโทษนะ

ถาใหสัตวปวยฟงโอเปรา 
อาการจะดีขึ้นนะ

พวกคุกกี้เอง
ก็เหมือนกันนะ...

เดี๋ยว!

อยากวนอีกละ
ฉันจะพาเจาหนูนอยไปหาหมอ

กอนหนานี้เจาหนูนอยผาตัดหัวใจมา
รางกายก็เลยออนแอ

พอไดแลว!
มแีตเรือ่งตงิตอง! เอาเวลาคนควา
เรื่องพวกนั้นไปถอนหญาในสวน
สมุนไพรไมดีกวาเหรอไง

áÇŒ´

¨Õê´ ̈ Õê´

¢ÇÑº

ÎÙŒ ÎÕé âÎÐÎÐÎ‹ÒÒÒÒÒÒ
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ใหหนูที่เปนโรคหัวใจ
ฟงโอเปรา “ลาตราวีอาตา”

เถอะ

พูดอะไรอยางนั้น 
งานวจิยัฉนัมปีระโยชน

หมดแหละ

จริงเหรอ
มาดื่มชาสมุนไพร

กอนสิ
แนที่สุด!

งานวิจัยนายก็มี
ประโยชนเหมอืนกนันะ

มันจะอายุยืนกวาหนู
ที่ไมไดฟงนะ

พูดเรื่องไรสาระ
อะไรอีก!

รางวัลอิกโนเบล

สาขาการแพทย ค.ศ. 2013 มะซะเตะร ุอชุยิะมะ ชาวญีปุ่น และคณะ 
ดนตรีทําใหอายุขัยของสัตวยาวนานขึ้น โดยการทดลองใหพวกหนูที่ไดรับ
การปลูกถายหัวใจใหมฟงโอเปรา “ลาตราวีอาตา”

ÎÖèÂ

à»ˆÒÐ

´Öë§

´Öë§

¡ŒÒº ¡ŒÒº

ÍÙ�´ ÍÙ�´

àÍŒ¡ÍÕàÍŒ¡àÍŒ¡

ÁÍ
¾ÃÖèº
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¡ÒÃ¤Œ¹¤ÇŒÒáÁÅ§
ÊØ´à¾ÕéÂ¹

02

ทั้งที่จริงแลวฉัน
เหงามากเลย

ฉันคือคุกกี้หมาปา

ถาฉันโกรธจะ
กลายรางเปนหมาปา 
จึงตองอยูคนเดียวที่นี่

ฉันจึงมักออกสํารวจและ
ศกึษาพวกแมลงบนภเูขาหนิ
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สวัสดี ฉันคือคุกกี้นักสํารวจ 
ฉันกําลังสังเกตดวงมูลสัตวอยู

ถางั้นในคืนที่มืด
อยางวันนี้จะทํายังไงละ

ดวงมูลสัตวจะดู
ดวงอาทิตยกับดวงจันทรแลว
จับทิศทางนะ มันจึงคนหา

เสนทางที่ถูกตองได

เวลาทีด่วงมลูสตัว
หาอึ มันจะเดินวน 
แตตอนที่ปน

กอนอึ...

มันกลับเดินตรงแนว

หา ใชดวงอาทิตย
กับดวงจันทร

งั้นเหรอ

เอะ นั่นใครนะ


