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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

มาสวมบทเป็นนักสืบวิทยาศาสตร์กับเหล่าคุกกี้รันกันเถอะ

เด็ก ๆ  เคยสงสัยไหมว่าต�ารวจจับผู้ร้ายได้อย่างไร แม้บางคดีจะดูไร้เงื่อนง�า แต่
ต�ารวจก็ยังตามจับคนร้ายจนได้  เชื่อเถอะว่าถ้าเราใช้หลักวิทยาศาสตร์แล้ว  ไม่มีคดีใดท่ี
ไร้หลักฐาน!

แก๊งคุกก้ีรันหลากหลายรสจะมาชวนเด็ก ๆ  ไขคดีด้วยหลักนิติวิทยาศาสตร์  ท้ัง 
คุกกี้ผู้กล้าหาญ คุกก้ีสาวผู้ร่าเริง คุกก้ีรสแอปเปิ้ล คุกก้ีภูตอัคคี  คุกกี้สาวเจ้าป่า  คุกก้ี 
จอมยุทธ์ คุกก้ีเชียร์ลีดเดอร์ และอีกหลายตัวละครท่ีมีนิสัยและเอกลักษณ์แตกต่างกัน 
ระหว่างที่อ่านเรื่องราวตลก ๆ  เรียกเสียงหัวเราะของเหล่าคุกก้ี  เด็ก ๆ  จะเพลิดเพลินกับ
ความรู้และเรื่องราววิทยาศาสตร์ไปโดยไม่รู้ตัว 

คุกก้ีรันวิทย์ นักสืบวิทย์คดีเด็ด น�าเสนอเรื่องราวทางนิติวิทยาศาสตร์ หรือ CSI 
แบบสนุกและเข้าใจง่าย การไขคดีอาชญากรรมต่าง ๆ  โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์  เช่น 
คราบเลือดใช้หาคนร้ายได้อย่างไร ระบบไบโอเมตริกคืออะไร วิธีแยกธนบัตรปลอมกับ
ธนบัตรจริง แมลงก็ช่วยไขคดีได้หรือ สุนัขต�ารวจช่วยจับผู้ร้ายได้อย่างไร  โครงกระดูก 
ก็พูดแทนคนตายได้ และคดีชวนไขปริศนากว่า 25 เรื่อง 

ถ้าพร้อมแล้ว ก็เตรียมตัววิ่งบุกตะลุยไปเก็บความรู้กับเหล่าคุกกี้รันได้เลย!!

นานมีบุ๊คส์

ติดตามกิจกรรมและข่าวสารการ์ตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ 
http://www.facebook.com/Nanmeebookscomics นะครับ
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ประวัติ
นิติวิทยำศำสตร์ 

วังเวงจัง ดึก ๆ  แบบนี้
กลัวจะถูกปล้น

วิ้วววว

คุกกี้จอมยุทธ์มีหน้าที่ตรวจตรา
ความปลอดภัยของทุกคน

เอ๊ะ

อ้าว มีคุกกี้
สลบอยู่ข้างถนน

คุณหนูคุกกี้
เชียร์ลีดเดอร์ 
ช่วยข้าหน่อย

01

ป้าบ

แอ้ก
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คุกกี้นี้คือ...
คงสิ้นใจแล้วสินะ

ตุ้บ

หา!

ขวับ ข้าจักหาตัวคนร้าย 
คลายทุกข์ให้ผู้ตาย
ที่น่าเวทนาให้ได้

นี่คือต�าราโบราณ เป็นต�ารา
นิติวิทยาศาสตร์

สมัยราชวงศ์หยวนของจีน
 ที่ประเทศต่าง ๆ  ในเอเชีย

น�ามาปรับใช้ นี่แหละ
เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ของการสืบสวนคดี

เริ่มจากสอดปิ่นเงิน
ในคอลึก ๆ อ๊อก

จึกจึก

ถ้าปิ่นเปลี่ยนเป็นสีด�า 
แปลว่าตายเพราะถูก

วางยาพิษ

โอ้... 
ไม่ใช่พิษมั้ง

ขวับ
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เมื่อกี้ศพร้อง
ไม่ใช่หรือคะ

ความเป็นกรด
ของน�้าส้มสายชู

 ใช้หาคราบเลือดได้

แหมะ
แหมะ

แหมะ

ฮัดเช้ย
เลือดไม่ออกหรือ

อืม...

เมื่อกี้ศพจามค่ะ...

กึก กึก

หึ
การสืบสวน
ตามหลัก

นิติวิทยาศาสตร์
สมัยใหม่พัฒนาขึ้น
ในศตวรรษที่ 20

มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้สืบสวน 
เช่น หาลายนิ้วมือ 
การตรวจดีเอ็นเอ

ต�ารวจ!

วี้หว่อ

วี้หว่อ

นี่คือเจ้าหน้าที่ต�ารวจ!
 ทุกคนออกจากจุดเกิดเหตุ

เดี๋ยวนี้

ขวับ



แนวกั้นของต�ารวจ
แนวกั้นของต�ารวจห้ามเข้า

แนวก
ั้นขอ

งต�าร
วจ
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พวกเรามาจาก
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ตัวแทน
แห่งนิติวิทยาศาสตร์

ในโลกปัจจุบัน
ฟึ่บ

ห้าม
เข้า

ฟึ่บแนวกั้นของต�ารวจ

แถบเหลืองนี่อะไร
แนวกั้นของต�ารวจหรือ
โปลิสไลน์ ใช้กันการ
เข้าออกที่จุดเกิดเหตุ

งั้นเข้าแบบนี้
ก็ได้...

บอกว่า
ห้ามเข้า!

ครืด
ครืด

อุ๊ย! วิญญาณ
ชุดขาว

หน่วยดูแลจุดเกิดเหตุ
ในเครื่องแบบสีขาว
ไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อน

แชะ แชะ

แชะ

แชะ



แนวกั้นของต�ารวจห้ามเข้า แนวกั้นของต�ารวจห้ามเข้า

14

จะท�าอะไร 
หลบไปนะ

ขออภัย!

เพื่อให้ทราบขนาด
ที่แน่ชัดของวัตถุพยาน 
จึงใช้ไม้บรรทัดมา
วางขนาบ

และเพื่อป้องกันการ
ดัดแปลงภาพ จึงต้อง
ถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม

ตรงนี้มีรอยเท้า
คนร้าย!

เอาปูน
ปลาสเตอร์
มาหล่อตรง
รอยเท้าเลย

เทียบลายใต้พื้นรองเท้าที่ผลิต
ทั้งในและนอกประเทศหลายหมื่นลาย 

ก็จะทราบบริษัทผู้ผลิต

แปลกจัง 
ค้นไม่พบลายนี้
เลยครับ

มีรองเท้าแปลก ๆ
ที่เราไม่ได้บันทึก

ด้วยเหรอ

แกรก
อืม...



แนวกั้นของต�ารวจห้ามเข้า
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เอ๊ะ

รองเท้าฟาง
นี่แหละ!

อ...อะไร 
ข้าไม่ผิดนะ!

หมับ

ไม่ผิดได้ไง อยู่ๆ ก็เหาะ
มาชนฉันเข้า
เต็มๆ เลยพรวด

คนร้ายคือคุกกี้
จอมยุทธ์!

ศพคืนชีพ!

ถ้าอย่างนั้น...

ปิดคดี คุกกี้จอมยุทธ์
เป็นคนร้าย

ฟิ้วววว
ขอตัวไปช่วย
ผู้ทุกข์ยากก่อน

ขอรับ...

บรื้นนน
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อุปกรณ์นิติวิทยำศำสตร์ 
สุดล�้ำ 

พวกเราตัวร้าย
ของคุกกี้แลนด์

ขวับ

ถ้าไม่มีพวกเรา
คุกกี้แลนด์จะเหงา

จนนั่งหาว

โดยเฉพาะ
เจ้าคุกกี้ฮีโร่กับ

คุกกี้จอมยุทธ์จอมยุ่ง

ถ้าไม่มีพวกเรา 
คงเบื่อมากสินะ

แต่ไม่ชอบเลย เวลา
ท�าไม่ดีแล้วโดนจับได้ 

ไม่อยากเข้าคุก

หึ

ใช่! เกลียดคุกมาก

02
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เราจึงลอบเข้ามาในสถานีต�ารวจ 
เพื่อเรียนรู้การท�าอาชญากรรม
ซึ่งนิติวิทยาศาสตร์จะจับเราไม่ได้

มาดูกันเถอะ ว่าอุปกรณ์
นิติวิทยาศาสตร์สุดล�้า

 จะมีอะไรกันบ้าง

ฉันจะเอาชนะ
ให้ได้เลย

คนร้ายเชี่ยวชาญขึ้นเรื่อย ๆ  
อุปกรณ์นิติวิทยาศาสตร์
ก็พัฒนาอยู่ตลอด

ผ่าง

นี่คือกล้อง
จุลทรรศน์ที่ขยายได้
สูงสุด 1,000 เท่า 
หาเจอแม้กระทั่ง
คราบเล็ก ๆ  เท่าฝุ่น

ดูจากเครื่องนี้
ขนของจิ้งจอกเก้าหาง
ก็ยังใหญ่มาก

อย่านะ!

พรวด
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ฉันหาเส้นผมตัวเอง
ไม่เจอ เพราะมักปน
กับสิ่งอื่นตลอด!

วืด

วืด

อย่าห่วง เจ้ากล้อง
จลุทรรศน์แบบโพลาไรส์นี ้
ช่วยคดัแยกออกมาได้
แม้จะเป็นของเลก็ ๆ  
ทีป่ะปนกนั

ดูนี่  เส้นผม
ของคุกกี้แวมไพร์ 
แป๊บเดียวก็หาเจอ

หูย!

ว้าว...นี่กล้องที่ถ่าย
จุดเกิดเหตุได้ 360 องศา!

วืดดด

แค่มีกล้องแพโนรามาสามมิติ
ที่โชว์ภาพทุกด้านของพื้นที่ 

ก็สะดวกในการวิเคราะห์จุดเกิดเหตุ
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แกร๊ก

ฟิ้ว

ปุ๊

ดูก็เห็นแล้วว่า 
คุกกี้แวมไพร์เข้ามาทาง

หน้าต่างเล็ก ๆ  
แล้วเปิดประตู

ฉันไม่ได้เข้าไปนะ
คุกกี้ภูตอัคคี มีรอยนิ้วมืออยู่

วืด

ใช้ระบบแสงอัลตรา
ไวโอเลตสะท้อนกลับ
ก็เก็บลายนิ้วมือได้

ขวับ

แวบบบ

ถงึไม่มผีงส�าหรบัเกบ็
ลายน้ิวมอื กเ็ห็นลายนิว้มอื
คกุกีแ้วมไพร์กับคกุกีเ้ดวิล

แวบบบ

ฮ่าๆ ดีที่ฉัน
ไม่มีมือ!


