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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
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