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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

ร่วมไขปริศนาเรื่องลี้ลับสุดพิศวงกับเหล่าคุกกี้รัน

เด็ก ๆ  ชอบเรื่องลึกลับ ต�ำนำนต่ำง ๆ  ทั้งสัตว์ประหลำด มนุษย์ต่ำงดำว สถำนท่ี 
อำถรรพ์กันใช่ไหม  ย่ิงถ้ำเรื่องเหล่ำน้ีถูกเล่ำโดยเหล่ำคุกก้ีรันผู้น่ำรักจะออกมำน่ำสนุก 
น่ำติดตำมขนำดไหน

แก๊งคกุก้ีรนัหลำกหลำยรสจะมำร่วมสร้ำงสสีนั ทัง้คกุก้ีผูก้ล้ำหำญ คกุก้ีสำวผูร่้ำเรงิ 
คกุก้ีรสสตรอเบอร์ร ่ี คกุก้ีจ้ิงจอกเก้ำหำง คกุก้ีแวมไพร์ คกุก้ีนักแปรธำต ุคกุก้ีนักพยำกรณ์ 
คุกก้ีรสโซดำ และอีกหลำยตัวละครท่ีมีนิสัยและเอกลักษณ์แตกต่ำงกัน  ระหว่ำงท่ีอ่ำน
เรื่องรำวตลก ๆ  เรียกเสียงหัวเรำะของเหล่ำคุกก้ี  เด็ก ๆ  จะเพลิดเพลินกับควำมรู้รอบตัว
และเรื่องรำววิทยำศำสตร์ไปโดยไม่รู้ตัว 

คุกก้ีรันวิทย์ ปริศนาวิทย์พิศวง น�ำเสนอเรื่องลึกลับต�ำนำนพิศวงหลำกหลำย
เรื่อง  โดยไขปริศนำต่ำง ๆ  ด้วยหลักวิทยำศำสตร์  เช่น  เนสซี สัตว์ประหลำดคอยำวแห่ง
ล็อกเนสส์,  พีระมิดสุสำนของฟำโรห์,  เบอร์มิวดำ สำมเหล่ียมอำถรรพ์,  คัปปำโดเคีย 
เมืองใต้พิภพ, สึนำมิ คลื่นยักษ์สุดอันตรำย, แอตแลนติส ทวีปที่สำบสูญ และอีกหลำย
เรื่องชวนสงสัยถึง 25 เรื่อง 

ถ้ำพร้อมแล้ว ก็เตรียมตัววิ่งบุกตะลุยไปเก็บควำมรู้กับเหล่ำคุกกี้รันได้เลย!

นานมีบุ๊คส์

ติดตำมกิจกรรมและข่ำวสำรกำร์ตูนควำมรู้โดยกด LIKE ได้ที่ 
http://www.facebook.com/Nanmeebookscomics นะครับ



สำรบัญ
ปริศนำในประวัติศำสตร์

    ก�ำแพงเมืองจีน ก�าแพงท่ียาวท่ีสุดในโลก 10

    คัปปำโดเคีย เมืองใต้พิภพ 16

   หอเอนเมืองปีซำ หอท่ีเอนมากว่า 700 ปี 22

    ลำยเส้นนำซกำ อัศจรรย์แห่งเปรู 28

    มำชูปิกชู นครลอยฟ้า 34

    พีระมิด สุสานฟาโรห์  40

    สุสำนจิ๋นซีฮ่องเต้ อลังการทหารดินเผา 46

    รูปสลักหินโมอำย ปริศนาแห่งเกาะอีสเตอร์  52

    โคลอสเซียม สนามแข่งขันผู้กล้า  58

  ปอมเปอี เมืองภูเขาไฟ  64

เรื่องพิศวงในธรรมชำติ

  วงกลมปริศนำ ใครคือคนร้าย  72
  สำมเหล่ียมเบอร์มิวดำ ตามหาคุกก้ีท่ีสาบสูญ!  78

  ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อดีตทะเลทราย 
ทะเลทรำยซำฮำรำ อดีตทุ่งหญ้า  84



  ไวรัสอีโบลำ ผู้ปกป้องผืนป่า 90

  สึนำมิ คลื่นยักษ์สุดอันตราย 96
 

 แกรนด์แคนยอน หุบเขาประวัติศาสตร์ 102

 หมู่เกำะกำลำปำโกส สวรรค์ของสรรพสัตว์ 108

 ฝนฝุ่นและขี้ปลำวำฬ เรื่องพิศวงของเกาหลี 114

 มิรำจ ภาพมายาแห่งทะเลทราย 120

ต�ำนำนพิศวง

 ดินปืน กับการเล่นแร่แปรธาตุ 128

 แอตแลนติส ทวีปที่สาบสูญ 134

 เนสซี สัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนสส์ 140

 เอลโดรำโด นครทองค�า 146

 หอคอยบำเบล หอคอยสู่สรวงสวรรค์ 152
 พระรำชวังนอสซัส สัตว์ประหลาดในเขาวงกต 158

l  ค�ำถำมท้ำยเล่ม 164

l  เรื่องพิศวงแบบนี้ก็มีนะ! 166

เรื่องลึกลับ
มีเยอะเลย



10

ก�ำแพงเมืองจีน  
ก�ำแพงที่ยำวที่สุดในโลก

01

ฉันคือคุกกี้ฮีโร่ 
กลำงวันเรียนหนังสือ 
กลำงคืนจับผู้ร้ำย

  เหนื่อยจัง งำนรกัษำควำมสงบสขุ
ของประเทศไม่ง่ำยเลย

ใช่! ต้องสร้ำงก�ำแพงยำว ๆ  
ป้องกันคนร้ำยแบบ
ก�ำแพงเมืองจีน!

คุกกี้ฮีโร่
 ท�ำอะไรน่ะ

ขวับ

เฮ้อ
ฟิ้ววว
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ครืด

ก่อก�ำแพงแบบก�ำแพง
เมืองจีน คนร้ำยจะได้
บุกคุกกี้แลนด์ไม่ได้

ช่วยฉัน
หน่อยสิ

ครืด

ฮึบ
ก�ำแพงเมืองจีน

ใช้เวลำสร้ำง 2,000
 กว่ำปี

เดิมทีทำงตอนเหนือของจีน
มีก�ำแพงที่ป้องกันกำรรุกรำน
ของข้ำศึกกระจัดกระจำย

เข้ำไปตรงที่ที่ไม่มี
ก�ำแพงเถอะ

พวกเจ้า!

กรอด

จิน๋ซฮ่ีองเต้ กษตัรย์ิผูร้วมประเทศจนี
เป็นครั้งแรก รับสั่งให้เชื่อมก�ำแพง
เข้ำด้วยกัน นี่คือจุดเริ่มต้นของ

ก�ำแพงเมืองจีน

เป็นเรื่องเมื่อ 
2,200 ปีก่อน

ตึก ตึก ตึก
ตึก

งั่ก งั่ก งั่ก 
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ฮ่องเต้องค์ต่อ ๆ  มำก็สร้ำง
ก�ำแพงเมืองจีนต่อ จนสมัย
รำชวงศ์หมิงรำว 400 ปีก่อน 
จึงมีสภำพอย่ำงปัจจุบัน

แค่เอำหินมำซ้อน 
คงจะไม่แข็งแรงนัก

ฉันไม่ท�า
แล้ว!

การสร้างก�าแพง
เมืองจีนต้องระดม
ก�าลังทหารและ
ชาวบ้านจ�านวนมาก!

เธออย่า
มาอู้นะ!

ต้องไปตำม
ชำวคุกกี้มำช่วย

ขวับ

ครืนนน

โครม

แอ้ก...

ฟึ่บ

ขวับ

ดึง๋
ดึง๋

เพียะ
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มาช่วยกัน
สร้างก�าแพงป้องกัน
คนร้ายเถอะ!

คนร้ำยเป็นใคร
ยังไม่รู้เลย!

ก�ำแพงเมืองจีนใช้เวลำ
สร้ำงยำวนำน วิธีสร้ำงก็

แตกต่ำงกันไป

สมัยจิ๋นซีฮ่องเต้
ใช้ดินสร้ำงก�ำแพง

ใช้แผ่นไม้ท�ำเป็นกรอบ
ด้ำนในอัดดินและกรวด
อัดจนแน่นให้แข็งแรง
แล้วจึงมัดให้แน่น

เหยียบ

กด
กด

ผ่าง

สมัยรำชวงศ์หมิง 
ใช้อิฐและหิน 
ก่อเป็นก�ำแพง

เมื่อไรจะ
เสร็จสักที ให้เรา
กลับบ้านเถอะ!
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เพื่อความสงบสุขของ
คุกกี้แลนด์! เราต้องกัน
อย่าให้ศัตรูเข้ามา

นี่มีอะไรสนุก ๆ
เล่นกันเหรอ

ฟิ้ววว

คุกกี้เดวิล! ไปบิน
เล่นบนก�าแพงได้ไง

ท�ำอะไร
กันอยู่ ขอเล่น
ด้วยสิ

คุกกี้จิ้งจอก
เก้าหาง คุกกี้

แวมไพร์! พวก
วายร้ายเข้ามา

ได้ยังไง

ข้าได้ยินมาว่าคุกกี้ฮีโร่กดขี่
ใช้แรงงานคนอื่น

วิ้ว

ไปเลย ร่างแยก
ของข้า!

พรึบ่
พรึบ่

พรึบ่
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ท�าลายซะ ก�าแพง
ที่กดขี่ประชาชน!

โครมคราม

โครมคราม

เฮ เฮ ไชโย!

คุกกี้จอมยุทธ์ ฉันท�ำ
เพื่อควำมสงบสุข
ของประเทศนะ... ขวับ

คุกกี้ฮีโร่บังคับ
พวกเราต่างหาก!

จะว่ำไปที่จริงก�ำแพง
เมืองจีนก็กันศัตรูจำก
ทิศเหนือไม่ค่อยได้ผล

จับตัวไว้!

ว่าไงนะ 
  รู้แล้วยังจะทÓ
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คัปปำโดเคีย เมืองใต้พิภพ 02

นี่ ฉันเจอบ้ำนที่เหมำะ
กับคนไม่ชอบแสงแดด
แบบเรำแล้ว

ประกำศ
ขำยบ้ำนเหรอ

บ้านที่แสง
เข้าไม่ถึง!

ติดต่อคุกกี้ช็อกโก้ครีมเนยที่คัปปาโดเคีย ตุรกี!

โอ้...

ตุรกี

ฟิ้ววว

หินรูปแปลก ๆ
เหมือนเห็ด
เหมือนเทพนิยำยเลย

มีคนมำแกะสลักหิน
พวกนั้นเป็นบ้ำนหรือ
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แถวนี้เป็นเขต
ภูเขำไฟครับ…

คุกกี้ช็อกโก้
ครีมเนย!

เถ้ำภูเขำไฟมหำศำล 
ทับถมมำเป็นเวลำนำน 
จนเกิดเป็นชั้นหินปูน

หินปูนเนื้ออ่อนกว่ำ
หินชนิดอื่นมำก...

เมื่อลมฝนกัดกร่อน
เป็นเวลำนำน ๆ  จึงเกิด

เป็นรูปทรงเช่นนี้

ต่อมำก็มีผู้คนมำเจำะหิน
เป็นช่องอยู่อำศัย

เป็นบ้ำนแสน
สบำย พรวด

ระวังหัว
นะครับ

ตมู

ตมู
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โอ้โฮ!

สร้ำงเมืองใต้ดิน 
ได้อลังกำรเชียว

แต่ละห้อง 
เชื่อมต่อกันหมดด้วย
ทำงเดินหรือบันได

มีที่เลี้ยงสัตว์ด้วย

มีโบสถ์และ
โรงเรียน

มีห้องครัว
ส�ำหรับปรุงอำหำร

มีบ่อน�้ำ
ให้ตักขึ้นมำใช้

เจำะช่องระบำย
อำกำศถึงบนพื้นดิน

  เพื่อให้อำกำศ
หมุนเวียนได้ดีด้วย
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อ้อ...มีที่เก็บไวน์
ด้วยนะครับ

ไวน์ ของโปรด
ของฉันเลย!

ช่างเหมาะกับ
ผู้เกลียดแสงแดด
อย่างเรา!

ใครนะ
 สร้างได้
ขนาดนี้

วะ ฮะ ฮ่า

ชำวคริสต์ที่เข้ำมำในตุรกีใน
ศตวรรษที่ 4  เป็นผู้สร้ำงครับ

ว้าก! ไม้กางเขน

ขวับ
แวมไพร์ไม่ถูก
กับไม้กำงเขน

ขอโทษ
ด้วยครับ

 คุณลูกค้า!

ชำวคริสต์เจำะหินด้ำนใน
สร้ำงเป็นโบสถ์

เพื่อประกอบพิธีทำงศำสนำ

เหวอ


