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ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ

¤íÒ¹íÒÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�

เมื่อตัวเลขหายไปจากอาณาจักรคุกกี้ เหลาคุกกี้รันจะทําอยางไร
ถาตัวเลขหายไป คิดวานอง ๆ  หลายคนนาจะดีใจเหมือนคุกก้ีเจาหญิงท่ีไมตอง

เรียนคณิตศาสตรและคุกกี้นักสํารวจที่ไมตองคํานวณเลขซื้อของใหยุงยาก แตวาเรื่องราว
ในอาณาจักรคุกกี้จะเปนอยางไรตอนะ 

เมื่อคุกกี้เจาหญิงสั่งหามคุกกี้ทุกคนในอาณาจักรใชตัวเลข คุกกี้นักพยากรณจึง
ตองออกเดินทางพรอมแกงคุกก้ีนักสํารวจเพื่อตามหาส่ิงท่ีใชแทนตัวเลข พวกเขาตามไป
หาวิธีในอารยธรรมอินคา อียิปต และอื่น ๆ  อีกมากมาย มาดูกันวาจะทําสําเร็จไหมนะ
มาเรยีนรูการวดัพืน้ทีแ่ละปรมิาตรจากทานคกุกีใ้นตํานาน และขอชวนนอง ๆ  ทุกคนไปเท่ียว
โรงแรมสุดลํ้าที่มีหองเพิ่มอยางไมมีที่สิ้นสุดของคุกกี้แวมไพร พรอมสนกุกบัเรือ่งนารูอืน่ ๆ

คุกกี้รันคณิต พิชิตตัวเลขและการวัด ไดสอนเรื่องคณิตศาสตรอยางสนุก
และเขาใจงาย ไมวาจะเปนเร่ืองอารยธรรมตัวเลขตาง ๆ  จุดศูนยกลางมวล จุดศูนยถวง
รูปทรงเรขาคณิตตาง ๆ  การวัดระยะทาง พื้นที่ และปริมาตร เลขยกกําลัง คําลักษณนาม
หนวยวัดระบบเอสไอ จํานวนอนันต และอีกหลาย ๆ  เรื่องท่ีรอนอง ๆ  มาพิชิตคณิตศาสตร
ไปกับแกงคุกกี้รัน

นานมีบุคส



á¹Ð¹íÒµÑÇÅÐ¤Ã
¤Ø¡¡Õé

¹Ò§¿‡Ò·ÐàÅ

¤Ø¡¡Õé
ÃÊàÅÁ‹Í¹

¤Ø¡¡Õéâ¨ÃÊÅÑ´

¤Ø¡¡Õé
ËÁÒ»†Ò

¤Ø¡¡Õé
ÃÊªÙ¤ÃÕÁ

¤Ø¡¡Õé
ÃÊ¾ÔÊ·ÒªÔâÍ

¤Ø¡¡ÕéÃÒªÔ¹Õ
Êà¡çµÅÕÅÒ 

¤Ø¡¡Õé
ä´â¹àÊÒÃ�

¤Ø¡¡Õé
¨Ôé§¨Í¡à¡ŒÒËÒ§

¤Ø¡¡Õé
¹Ñ¡´¹µÃÕ

¤Ø¡¡Õé
¨ÍÁÂØ·¸� ¤Ø¡¡Õé

Ë¹‹ÇÂÃº¾ÔàÈÉ

¤Ø¡¡Õé
áÊ§¨Ñ¹·Ã�

¤Ø¡¡Õé
ÃÊÊÁØ¹ä¾Ã



¤Ø¡¡Õé
àªÕÂÃ�ÅÕ´à´ÍÃ�

¤Ø¡¡ÕéªçÍ¡â¡Œ
¤ÃÕÁà¹Â

¤Ø¡¡ÕéáÇÁä¾Ã�

¤Ø¡¡ÕéÃÊ
äÇ·�ªçÍ¡â¡Œ

¤Ø¡¡ÕéÃÊ
¤Ø¡¡ÕéáÍ¹´�¤ÃÕÁ

¤Ø¡¡Õé
à¨ŒÒËÞÔ§

¤Ø¡¡ÕéÃÊ
ÊµÃÍàºÍÃ�ÃÕè

¤Ø¡¡ÕéÃÊ¾Õª

¤Ø¡¡ÕéÍÑÈÇÔ¹

¤Ø¡¡ÕéÃÊ
áºÅç¤àºÍÃ�ÃÕè

¤Ø¡¡Õé¾‹ÍÁ´

¤Ø¡¡Õé
¹Ñ¡ÊíÒÃÇ¨

¤Ø¡¡Õé
¹Ñ¡¾ÂÒ¡Ã³� 

¤Ø¡¡Õé
ÃÊ¾Ø·ÃÒ 

¤Ø¡¡Õé
ÃÊËÑÇËÍÁ



ÊÒÃºÑÞ

13  โลกที่ตัวเลขหายไปจะเปนยังไงนะ 7

14  ใชเชือกนับเลขงั้นเหรอ 19

15  อารยธรรมตางๆ ใชตัวเลขแบบไหนนะ 31

16  จงหาจุดศูนยถวง 49

17  เสาที่แข็งแรงที่สุดคือเสาทรงไหนนะ 61

18  เรื่องประหลาดของเลขยกกําลัง 73

19  รถลากวัดระยะทาง 85

20  คําลักษณนามบอกหมวดหมู 93

21  เมตรเปนมาตรฐานของทุกหนวยจริงเหรอ 103

22  กระดาษ A4 กับ B4 ตางกันอยางไร 119

23  เสนรอบวงโลกยาวเทาไหรนะ 127

24  โรงแรมฮิลแบรทที่มีหองเพ่ิมขึ้นอยางไมมีที่สิ้นสุด 143

เคล็ดลับคณิตคิดสนุก 151คณิตศาสตร
กับคุกกี้รัน

รอบ
รู



7

âÅ¡·ÕèµÑÇàÅ¢
ËÒÂä»¨Ðà»š¹
ÂÑ§ä§¹Ð

13

ฉัน คุกกี้นักพยากรณ
นักคณิตศาสตรที่เกงที่สุด

ไดเวลาสอนคณิตศาสตรให
คุกกี้เจาหญิงแลว

คุกกี้เจาหญิง
ทําการบานคณิตเสร็จ

หรือยังขอรับ

จริงสิ

ไดเวลา
เรียนคณิตอีกแลว

เหรอ

จาก

ฉันไมอยากเรียน 
ถาตัวเลขหายไปจาก
โลกนี้ก็คงจะดี

ไมคิดวาจะเกลียด
คณิตขนาดนี้

¾Ñèº
¾Ñèº
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ถาตัวเลข
หายไป...

ข...ขอรับ

 ฉันก็ไมจําเปนตองเรียนคณิต
แสนนาเบื่ออีกตอไป

ทุกคนจงฟง ตั้งแตวันนี้
เปนตนไป จงไปทําลายตัวเลข
ที่อยูในอาณาจักรนี้ใหหมด

และตอไปนี้ ถาเห็นคุกกี้
คนใดใชตัวเลข ใหจับมาขัง

คุกใตดินใหหมด

à¾ÅŒ§
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กําจัดตัวเลข
งั้นเหรอ

ถาไมมีตัวเลขแลว
คณิตจะอยูยังไงละ ตองไป

ปรึกษาคุกกี้นักสํารวจ
ซะแลว

คุกกี้นักสํารวจ 
ฉันมีเรื่องใหชวย

คุกกี้เจาหญิงสั่งใหกําจัด
ตัวเลขใหหมด ตัวเลขกําลัง
จะหายไปจากอาณาจักรคุกกี้

เรานี่ฉลาดจริง ๆ

»˜§ Ç×´ Ç×´


