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มารวมเอาชีวิตรอดในมหาสมุทรเพื่อชวยเพื่อนๆ คุกกี้รันกันเถอะ

เมื่อแมมดรายเวทมนตรยอนเวลา เหลาคุกกี้ก็คอย ๆ  สลายรางไปทีละคน เพื่อ
รักษาชีวิตของเหลาคุกก้ี คุกก้ีผูกลาหาญและผองเพื่อนจึงออกเดินทางตามหาวัตถุดิบ
เวทมนตร แกงคุกกี้รันเอาชีวิตรอดจากปาดิบและปกปองวัตถุดิบเวทมนตรชิ้นแรก
“มะพราวไฟ” ใหรอดพนจากเงื้อมมือของคุกกี้โจรสลัดไดสําเร็จ

ตอนนี้การเอาชีวิตคร้ังใหมไดเร่ิมขึ้น เหลาคุกกี้รันลองเรือโจรสลัดมุงหนาไป
ทะเลใต เพื่อตามหาวัตถุดิบเวทมนตรชิ้นที่ 2 “ไขมังกรน้ํา” งานน้ีพวกเขาตองเผชิญ
อันตรายทุกอยาง ทั้งความหิวโหย นักลาสุดโหดแหงทองทะเล และความแปรปรวนของ
มหาสมุทรที่แสนกวางใหญ เหตุการณย่ิงนากลัวเพิ่มขึ้นไปอีก เมื่อคุกกี้เดวิลเขามาชวย
สนบัสนนุแผนการของแมมด ใชพลงัเดวลิทีแ่ขง็แกรงจากวญิญาณทีต่ายอยางทกุขทรมาน
แตทีมของคุกก้ีผู กลาหาญก็มีคนมาเพิ่มเชนกันนะ ทั้งคุกกี้รสโซดาที่บังเอิญพบและ
คุกกี้ฮีโรที่รีบออกเดินทางมาชวยเพื่อนทันทีที่รูขาว งานน้ีฝายไหนจะชนะ ควาไขมังกรนำ้
ไปครอง มาลุนดวยกันนะ

คุกกี้รันเอาชีวิตรอด 2 ในมหาสมุทร ไดบอกเลาความรูวิทยาศาสตรใกล ๆ  ตัว
ทีน่ารูอยางเขาใจงาย ไมวาจะเปนวธิชีวยเหลอืทีถ่กูตองเมือ่พบคนจมนํา้ วธิรีกัษาเมือ่เปน
ตะคริวตอนวายนํ้า วิธีปฐมพยาบาลเมื่อโดษพิษของแมงกะพรุน วิธีสังเกตวาแหลงน้ํา
ที่พบ ดื่มไดหรือไม และความรูตาง ๆ  อีกมากมายที่รอพวกเราไปเรียนรู

ถาพรอมแลว ก็เตรียมขึ้นเรือโจรสลัด เอาชีวิตรอดในมหาสมุทรกับเหลาคุกก้ีรัน
ไดเลย!

นานมีบุคส

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนูความรูนานมบีุคส” นะครบั
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ณ อาณาจักร
คุกกี้

ผองเพื่อนของ
พวกเราประสบ
ความสําเร็จ...

 เพื่ออวยพรให
การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ
ของกลุมคุกกี้ผูกลาหาญ

เลตสโก
แดนซไทม

เรามาเตน
อวยพร
กันเถอะ!

ลืมความกลัววา
จะกลายเปนแปงสาลี
แลวมาเตนกันเถอะ!

áµ‹¹

áµ�¹
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คุกกี้รสชีสเคก ที่เธอพูด
หมายความวาอะไร 

ใครออกไปผจญภัยนะ ผมอานหนังสือ
ในหองสมุดอยู

หลายวัน มีเรื่องอะไร
เกิดขึ้นเหรอ

ฮา ๆ

โอะ คุกกี้ฮีโร
มาเมื่อไหรนะ

ความชวยเหลือ
จากผมแนนอน!

วาไงนะ! 
มีเรื่องแบบนี้
เกิดขึ้นดวยหรือเนี่ย...

ไมไดการละ 
ผมตองไปกับคุกกี้
ผูกลาหาญ เพราะทุกคน
คงตองการ...
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นายก็แคมีชื่อวาฮีโร
เทานั้นแหละ เรี่ยวแรง
ก็ไมมีแบบนี้ นายจะ
ไปชวยคุกกี้อื่นไดยังไง

ฮึ่ย...

นายเองก็มาเตน
กับพวกเราที่นี่

ดีกวา

จัดไปเลย 
คุกกี้ฮีโร!

โอย

อุย ขอโทษท ี
ออกแรงเยอะ

ไปนิดนึง

»ƒ¡
µÖ§
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ผมคือ
ฮีโรตัวจริง!

นั่นก็คือ...
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แตทวา พลังงานฮีโร
ถาใชเกิน 5 นาทีก็จะหมด

อาว ครบ 5 นาที
แลวเหรอ

เจาหนุม 
ทําไมมานอนอยูบน
พื้นถนนละ

โธ บานชอง
ไมมีอยูหรือ

ข...ขอโทษครับ

ไมตองหวงนะ
ผมตองไปหาทุกคน

แนนอน!

รอกอนนะ
เพื่อนๆ คุกกี้ 
ผมกําลังไปแลว

à¿‚ œÂÇÇÇÇà¿‚ œÂÇÇÇÇ

 ¿‡ÒÇ
µØŒºáÍŒ¡
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อีกดานหนึ่ง
เหลาคกุกีผู้กลาหาญ...

สภาพอากาศที่รอนแรง
และแหงสนิท

อา...
นํ้า ขอนํ้า...

คอแหง

à»ÃÕéÂ§
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อยูในทะเลมาตั้งหลายวัน 
หลงทางก็หลง นํ้าดื่มก็หมด 
ขาวก็ไมมีกิน หิวจะตายอยูแลว

คุกกี้นักสํารวจ 
เราจะทนสภาพ
แบบนี้ไดอีกนาน
แคไหน

เมือ่ลอยอยูกลางทะเลแบบนี ้
ภาวะขาดนํ้าคือสิ่งที่
ตองระวังมากที่สุด

เพราะเมื่อนํ้าและเกลือ
ภายในรางกายลดลง 

อวัยวะภายในรางกาย
ของเราก็ทํางาน

ผิดปกติ

ความกระหายนํ้า
อันตรายกวา

ความหิว

โอะ!

วาไงนะ!

คุณปูนักพยากรณ
กําลังกินอะไร
อยูคนเดียวนะ

¨�Í¡

§èÓ §èÓ
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พูดอะไรนะ ฉันกําลัง
กางเข็มกลัดเพื่อทําเบ็ด
ตกปลาตางหากละ

นี่! ดูซะ

ถามีของกิน
ก็ตองแบงกันสิครับ 

กินคนเดียวไมอายบาง
หรือไงครับ

นึกวาคนอื่น
เขาจะไมเห็นหรือครับ

ทําเบ็ดตกปลา
แลวทําไมตองทําเสียง

แบบนั้นดวยละครับ

 โกหก! ฟงเสียง
ก็รูวากําลัง
กินอะไรอยู

á¨�º

á¨�º

âÇÂ
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คณุปูจะตกปลาดวยเข็มกลดันัน่เหรอ 
ตลกละ คุณปูจะหาเหยื่อมาจากไหน

เอาละ เสียบเหยื่อ
เขากับเบ็ด จากนั้น
โยนลงไปในทะเล...

เพราะฉันมีเหยื่อ
ที่ดีมากอยู

เรื่องนั้น
ไมตองหวง

นี่ไง นากินใชไหมละ
เงาวิ้งเลย แหวะ! ขี้มูก

ไมมีทางจับได
หรอกครับ

ใหญขนาดนั้น
เอาออกมาจาก

จมูกไดไงเนี่ย

ปลาทีไ่หนจะกนิของ
สกปรกแบบนั้น

กันครับ

ÊÇº

áµ�¹

¿�œÇ
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ปลาไหลไง 
นาอรอยใชไหมละ 
สวนหางของฉันนะ

จับไดแลว...

ปลาไหลไฟฟา!

คุณปูนักพยากรณ 
น...นั่นมัน

¡ÃÕê´
àËÇÍ ÇŒÒ¡
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