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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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