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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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