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มาไขความลับเรื่องราวสยองขวัญกับคุกกี้รันกันเถอะ

เดก็ ๆ  ชอบเรือ่งลกึลบักนัไหม ทัง้เรือ่งผ ีสตัวประหลาด เหตกุารณลกึลบั ไปจนถงึ
เรื่องสยองขวัญสั่นประสาท แลวรูไหมวาเร่ืองเหลาน้ีเปนเรื่องจริงหรือไม หรือวาเปนแค
ความเชือ่ของเรา 

แกงคุกก้ีรันหลากหลายรสจะมาพาเด็ก ๆ  ไปไขความลับของเรื่องราวสยองขวัญ
ทั้งคุกกี้รสหมากฝร่ัง ผู เช่ียวชาญเร่ืองการทําหนังสยองขวัญ คุกกี้รสซากุระและคุกกี้
รสโกโก นักลาผี คุกกี้สาวเจาปา เจาหญิงแหงปาดงดิบ คุกกี้รสกาแฟ ผูเชี่ยวชาญเรื่อง
ความฝน และอกีหลายตวัละครทีม่นีสิยัและเอกลกัษณแตกตางกนั ระหวางทีอ่านเรือ่งราว
ตลก ๆ  เรียกเสียงหัวเราะของเหลาคุกก้ี เด็ก ๆ  จะเพลิดเพลินกับความรูและเรื่องราว
วทิยาศาสตรไปโดยไมรูตวั 

คุกกี้รันวิทย สยองขวัญวิทยล้ีลับนําเสนอเรื่องราวลึกลับสยองขวัญดวยหลัก
วิทยาศาสตรพรอมคําตอบที่ชวนทึ่ง เชน ผีมีจริงไหม โลกจะแตกหรือไม ดาวเคราะห
ดวงอื่นอาศัยอยูไดไหม ฝนรายเกิดข้ึนไดอยางไร หนังผีมีหลักวิทยาศาสตรดวยหรือ
ไปจนถึงเรื่องแปลก ๆ อยางอาชีพสุดสยอง หรืออาการกลัวสุดประหลาด และเรื่อง
สดุหลอนกวา 25 เรือ่ง 

ถาพรอมแลว กเ็ตรยีมตวัวิง่บกุตะลยุไปเกบ็ความรูกบัเหลาคกุกีร้นัไดเลย!

นานมีบุคส

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ
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คกุกีร้สสตรอเบอรรี ่
โดดลงทะเลซะ

โดน
โจรสลัด
จับมา

ขางลางมี
ฉลามดุนะคะ

ฉ...ฉลาม 
ชวยดวย!วาย!

ถึงบอกให
โดดไง!

ÃÔ¡ ÃÔ¡

ÃÔ¡

¼ÅÑÇÐ

¿‡ ÒÇ

«‹Ò…
¨ŽÍÁá¨ŽÁ

«‹Ò
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คุกกี้รสสตรอ-
เบอรรี่ เปนอะไร

ไหม

คุกกี้รสโซดา!

ขึ้นมาบนนี้สิ

ระวัง! ฉลาม

 ฉลามไมใช
ปลาใจรายหรอก 

ไมตองหวง

อุบ!

«‹Ò... «‹Ò...

«‹Ò

»‡ Òº
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ฉลามเพิ่ง
ฟาดนายนะ

ม...ไมเปนไร

ไปใหพน! เจา
ฉลามนิสัยไมดี

ฉลามมีมากกวา 470 ชนิด 
มีชนิดที่มาจูโจมมนุษย
แค 15% เอง

ฉลามเปนปลาไมดี 
จองจะกินคนจริง ๆ

ไมหรอก พวกเรา
เขาใจฉลามผิดนะ

áÎ‹

»‡ Òº

áÍŒ¡

Ç×´Ç×´
Ç×´

«‹Ò
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เพราะ
เขาใจผิด คิดวา

เปนแมวนํ้า

โดนเลนงาน
อีกแลว!

คุกกี้รสโซดารัก
สัตวทะเลจริง ๆ

ตอนคนเลนเซิรฟบอรดแลว
ใชขาตีนํ้า ถาฉลามมองขึ้นมา 

อาจคิดวาเปนแมวนํ้าแสนอรอย
เลยโจมตี

ถึงจะมีชนิดที่ดุราย
แตก็ไมไดแปลวาฉลาม

ทั้งหมดไมดี

ขนาดโดน
ทํารายยังเขาขาง

ฉลามเหรอ

ฉลามที่โจมตีมนุษย เชน
ฉลามขาว ฉลามเสือ 
ฉลามหัวบาตร ฉลามหัวคอน

©Ø¹

»‡Òº

Í�Ò¡

ÇŒÒÂ
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นี่เปนวิธีลา
ของฉลาม

มนัจะพุงชน บรเิวณผวินํา้ 
ทําใหเหยื่อสลบ แลวลาก

ลงไปในนํ้าเพื่อกัดกิน

ถาคุกกี้นั้นรสชาติ
ไมอรอย จะกิน
คําเดียวก็ทิ้งไป

นากลัว!

ขางหลังมี
ตัวใหญกวา!

นั่นคือฉลามวาฬ ฉลามพวกนี้
ตัวใหญ แตไมกินสัตวใหญ 

ไมตองกลัวนะ

พวกเราโดน
ดูดไปดวย

ฉลามวาฬกับฉลามบาสกิงจะดูดนํ้า
เพื่อกรองกินแพลงกตอน คริลล 

และปลาตัวเล็ก ๆ  ปริมาณมหาศาลเขาไป

«‹Ò «‹Ò «‹Ò

¾ÃÇ´

«‹Ò
«‹Ò «‹Ò «‹Ò

Î×Í

«Ù Œ´´´
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เฮอ...เกือบได
เขาไปในทองฉลามแลวสิ

ฉลามขาว
ตัวเมื่อกี้!

ดูฟนมันสิ!
ฟนฉลามพอหลดุไป

กง็อกใหมได

ถาโดนกัดนะ 
คุกกี้จะแหลกเปน

ชิ้น ๆ

ไมเอาแลว!

กรามอันแข็งแกรง
ของฉลามมีฟนรูป
สามเหลี่ยมเหมือน
ใบเลื่อยเรียงรายเต็มปาก
หลายแถว

ฉลามไมใชปลา
ไมดีหรอกนะ...

ÎÖèÁ!

áÎ¡

áÎ¡

áÎ‹... áÎ‹...

«‹Ò «‹Ò «‹Ò

¡ÃŒÇÁ ¡ÃŒÇÁ

«‹Ò
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»ÃÒÊÒ·
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ผมคุกกี้แวมไพร 
เจาของปราสาทเอง

ควันอะไร
เต็มบานครับ

อะ ตรงโนน
มีปราสาท

ออกมาผจญภัยแลวหลงทาง 
แถวนีน้ีห่นาวจงัเลย

คงไมใชปราสาทแวมไพร
ที่ดูดเลือดคุกกี้หรอกนะ

ÇÔéÇ...
¼‹Ò§

áÍ�´

«‹Ò

¿Ø´¿�´
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เหวอ! คุณคุกกี้นักสํารวจหา
ที่พักคางคืนใชไหม

หมูนี้ไมคอยมี
คุกกี้หลงมา

กําลังหิวเลย 
เชิญเขามาสิครับ

รอยเลือดเต็ม
ผนัง...

รูสึกไมดี
แตวา...

เหนื่อยเหลือเกิน

นี่หองพักสําหรับแขก หลับใหสบาย
นะครับ

ËÖ ËÖ

ÇÑ§àÇ§

áËÁÐ

¤ÃÍ¡...
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หึ หลับเปนตาย
เลยแฮะ วาก!

เจ็บๆ คันๆ 
ไปทั้งตัว

ที่ปราสาทนี้ ใคร ๆ  
ก็หลับไมสบาย

หมายความ
วาไง

ฝมือคุกกี้แวมไพร
ใชไหม

รอยกัดทั่วตัว
นี่มัน!

áÍ�´...

ÂÔº ÂÔº

ÂÔº ÂÔº

¿„´¿Ò´

ÂØºÂÔº
ÂØºÂÔº

¿Ù è
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ยงุเพศเมยีจะรบัรูกลิน่
และความรอนจาก
รางกาย มันใชปากที่
เปนทอยาวเจาะผิวหนัง
ของคุณแลวดูดเลือด

มีหมัดดวย!
ไมไดมี
แตยุงนะ

ควันนี้
คือยากันยุงรึ

แสดงวารอย
เลือดบนผนัง...

เพราะยุงครับ กินเลือดคุณ
ไปเยอะ

เปนแมลงไรปกที่กระโดด
ไดไกลราว 200 เทาของ

ขนาดตัวมัน และเกาะติด
ตัวเหยื่อครับ

á»Ð

á»Ð

á»Ð

á©‹ á©‹

á©‹ á©‹

»‡ Òº

»‡ Òº

»‡ Òº

´Öë§

´Öë§

»‡ Òº
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