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แผนดินไหว แตแกงคุกกี้รันไมหวั่นไหวบุกชวยเพื่อน

เมื่อแมมดรายเวทมนตรย้อนเวลา  เหลาคุกกี้ก็คอย ๆ  สลายรางไปทีละคน  เพื่อ
รักษาชีวิตของเหลาคุกกี้  คุกกี้ผู้กล้าหาญและผองเพื่อนจึงออกเดินทางตามหาวัตถุดิบ
เวทมนตร แกงคกุกีรั้นเอาชวีติรอดจากปาดบิ มหาสมทุร เมอืงใหญ แดนหมิะ ไฟไหม้ ถ�า้
ธารน�้าแข็ง และหุบเขาได้ส�าเร็จ จึงออกผจญภัยเพื่อปกปองอาณาจักรคุกกี้ตอไป 

แกงคุกกี้รันตามจนเจอคุกกี้ภูตอัคคี  แตสถานการณกลับพลิกผัน  เมื่อพอมด
แหงความมืดหลบหนีไปได้และยังจับตัวคุกกี้แสงจันทรและสองคุกกี้สาวไปด้วย  คุกกี้
ผู้กล้าหาญและผองเพื่อนพยายามไปชวยแตกลับเกิดข้อผิดพลาดในการใช้เวทมนตร
ท�าให้พวกเขาไปโผลในที่ที่ไมควรอยูที่สุด  ชวงเวลาส�าคัญที่ความลับแฝงแค้นของ
พอมดแหงความมืดก�าลังจะเปดเผย

คุกกี้รันเอาชีวิตรอด 9 จากแผนดินไหว  ได้บอกเลาความรู้วิทยาศาสตรนารู้ที่
จะชวยให้ใช้ชีวิตอยางปลอดภัย  ไมวาจะเปนวิธีเอาชีวิตรอดเมื่อแผนดินไหว วิธีหุงข้าว
แม้ไมมีหม้อหุงข้าว วิธีสร้างบันไดเชือก วิธีท�าหนังสติ๊ก ความรู้เรื่องมาตราวัดขนาดและ
ความรุนแรงของแผนดินไหว กฎ 333 ของการเอาชีวิตรอด และวิธีรับมืออาฟเตอรช็อก
นอกจากนี้ยังมีความรู้ใหม ๆ  ที่รอพวกเราไปเรียนรู้

ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! 

นานมีบุคส์

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่
เพจ “การตูนความรู้นานมีบุคส” นะครับ

¤Ó¹Ó
ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�

ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! ถ้าพร้อมแล้ว ไปชวยคุกกี้แสงจันทรและคุกกี้ภูตอัคคีพร้อมกันเลย! 

ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่
เพจ “การตูนความรู้นานมีบุคส” นะครับเพจ “การตูนความรู้นานมีบุคส” นะครับเพจ “การตูนความรู้นานมีบุคส” นะครับเพจ “การตูนความรู้นานมีบุคส” นะครับเพจ “การตูนความรู้นานมีบุคส” นะครับเพจ “การตูนความรู้นานมีบุคส” นะครับเพจ “การตูนความรู้นานมีบุคส” นะครับเพจ “การตูนความรู้นานมีบุคส” นะครับเพจ “การตูนความรู้นานมีบุคส” นะครับเพจ “การตูนความรู้นานมีบุคส” นะครับ



ÊÒÃ ºÑÞ

65  ÃÒªÒÁÑ§¡Ãã¹µíÒ¹Ò¹ 7

66  ¡ÒÃ¨Ù‹â¨Á¢Í§µÐ¢ÒºÂÑ¡É� 23

67  ¶íéÒ¶Å‹Á 43

68  Í´Õµ¢Í§¾‹ÍÁ´ 63

69  ¾ÃÐ¨Ñ¹·Ã�àµçÁ´Ç§ 83

70  à¼ªÔÞ¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ 101

71  ÃÒªÒÁÑ§¡Ãµ×è¹áÅŒÇ! 121

72  ¤Ø¡¡ÕéáÊ§¨Ñ¹·Ã�µ×è¹áÅŒÇ 139



 7

65   ÃÒªÒÁÑ§¡Ãã¹µíÒ¹Ò¹



8 

เยี่ยม!

โอย

µÙŒÁ ¤Ã×¹¤Ã×¹

µÖ§
µÖ§

¤Ã×¹

¤Ã×¹

¤Ã×¹¤Ã×¹¤Ã×¹



 9

ª‹Ò§à»š¹
¤Ø¡¡Õé·Õè·ÖèÁ¨ÃÔ§ æ

ไมนะ!

เอะ

สองกระจก
เวทมนตร์ดู
เจ้าพวกนั้น
ทรมานดีกวา

อาก! 
ฉันซื้อมา
แพงนะเนี่ย

แผนดินไหวขนาดนี้ 
พวกคุกกี้ที่ปนหน้าผาขึ้นมา 
คงรวงลงไปในลาวาหมดแล้ว

กระจก
เวทมนตร์
แตกเพราะ
แผนดินไหว

ÇÐ Î‹Ò Î‹Ò



10 

äÁ‹...ÁÑ¹äÁ‹ãª‹µíÒ¹Ò¹!

หือ แล้วยังไงละ

ราชามังกรเหรอ
มันก็แคตํานาน

วาแตพอมด
แหงความมืด...

ลืมหรือไงวาที่นี่คือ
หุบเขามังกร

นายเชื่อตํานาน
หลอกเด็กด้วย
เหรอนี่ ฮาๆ

ฉันได้ยินวาราชามังกร
หลับใหลอยูที่นี่

ทําไมสร้าง
แผนดินไหว

แบบนั้น
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àÃÒä´ŒÂÔ¹àÃ×èÍ§¹Õé
ÁÒ¨Ò¡ÁÑ§¡Ãá´§¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ
»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�¢Í§âÅ¡ÁÑ§¡Ã

áÅŒÇÃÒªÒÁÑ§¡Ã·ÕèâË´¢¹Ò´¹Ñé¹
¶Ù¡·íÒãËŒËÅÑºÍÂÙ‹ãµŒËØºà¢ÒÅÖ¡
ä´ŒÂÑ§ä§¤ÃÑº

à´ç¡¹ŒÍÂàÍŽÂ…à¨ŒÒäÁ‹ÃÙŒÍÐäÃ 
µÍ¹¹Ñé¹ÁÑ¹¹‹Ò¡ÅÑÇÁÒ¡¨ÃÔ§ æ 
µÍ¹¹Õéá·ºäÁ‹àËÅ×ÍÁÑ§¡Ã·Õè¨íÒ
¤ÇÒÁ¹‹Ò¡ÅÑÇ¢Í§ÂØ¤¹Ñé¹ä´ŒáÅŒÇ

à¾ÃÒÐÁÕÁÑ§¡Ã·Õè¡ÅŒÒËÒÞµÑÇË¹Öè§
àÊÕÂÊÅÐªÕÇÔµµÑÇàÍ§

ÊØ´ÂÍ´!
ÁÕàÃ×èÍ§áºº¹Õé´ŒÇÂ
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ÁÑ§¡ÃµÑÇ¹Ñé¹©Òº¾ÔÉÃØ¹áÃ§äÇŒ·ÑèÇµÑÇ 
áÅÐºÔ¹ä»ãËŒÃÒªÒÁÑ§¡Ã¡Ô¹

¶ŒÒÁÑ§¡ÃµÑÇ¹Ñé¹äÁ‹àÊÕÂÊÅÐªÕÇÔµµÑÇàÍ§ 
¾Ç¡¤Ø¡¡ÕéáÅÐÁÑ§¡Ãº¹âÅ¡ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ
¤§¶Ù¡¦‹ÒµÒÂ

áµ‹¾ÔÉÃØ¹áÃ§¹Ñè¹
äÁ‹ä´Œ·íÒãËŒÃÒªÒÁÑ§¡ÃµÒÂËÃÍ¡

á¤‹·íÒãËŒËÅÑºä»à·‹Ò¹Ñé¹

ทําแบบนี้
เลยเหรอ

¿�œÇ
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àÃÒ¦‹ÒÃÒªÒÁÑ§¡Ã·ÕèËÅÑºäÁ‹ä´Œ
à¾ÃÒÐÃÒªÒÁÑ§¡ÃÁÕà¡Åç´á¢ç§á¡Ã‹§ÁÒ¡
ÍÒÇØ¸ËÃ×ÍÊÔè§ã´¡çäÁ‹ÍÒ¨·íÒÍÑ¹µÃÒÂä´Œ
ÁÑ§¡Ã·Ø¡µÑÇ¨Ö§ª‹ÇÂ¡Ñ¹ÂŒÒÂÃÒªÒÁÑ§¡Ã
ä»½˜§ã¹¨Ø´·ÕèÅÖ¡·ÕèÊØ´¢Í§ËØºà¢Ò
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ÃÒªÒÁÑ§¡Ã¤×Í¨ÍÁ»‚ÈÒ¨
áË‹§¡ÒÃ·íÒÅÒÂÅŒÒ§

ต้องรีบไปตามหา
เจ้าพวกทึ่มนั่นกอน

µ‹ÍÁÒÀÙà¢Òä¿á¶Ç¹Ñé¹ÃÐàºÔ´ 
ÅÒÇÒäËÅÅ§ä»ã¹ËØºà¢Ò 
àÁ×èÍàÇÅÒ¼‹Ò¹ä» 
ÃÒªÒÁÑ§¡Ã¡ç¶Ù¡Å×Á...

อุตสาหสอนเวทมนตรด�า
ให้แท้ ๆ  แคคุกกี้ธรรมดา

ยังจัดการไมได้...
เลี้ยงเสียข้าวสุกชะมัด

áµ‹ÂÑ§ä§ÃÒªÒÁÑ§¡Ã
¡çµŒÍ§µ×è¹¢Öé¹ÊÑ¡ÇÑ¹

งั้นตอนนี้…
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จู ๆ  ก็ปวดท้อง... โอย ไมไหวแล้ว
ต้องไปห้องน�้าดวน!

อึก!
อะไรกันเนี่ย

เจ้าพวกนั้น
พาแมงมุมไปหมด 
คราวนี้ปลุกเจ้าหนู
ที่นารักของฉันดีกวา

ม…
มีอะไร

เจ้าหนูจา 
อยูไหน

หน็อย หยุดทําตัว
สกปรกตอหน้าคุกกี้
แสงจันทร์เดี๋ยวนี้

µÖ¡ µÖ¡

âÍ�Ð

§Ñè¡
§Ñè¡

¢ÇÑº
¢ÇÑº

´Öë§

´Öë§
àÍ‹Í…

»‡Ò´
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ข…ขนลุกไปหมด
อั้นไมไหวแล้ว!

จะท�าให้รางกายเราแยลง
และอาจเปนโรคตามมานะสิ! 

การขับถายสงผลตอชีวิตได้เลยนะ

ว้าก! ทําอะไรนะ 
อั้นไว้เดี๋ยวนี้
ห้ามอึตรงนี้เด็ดขาด

มันใชเวลามาหวง
พื้นที่มั้ย

ฉันไมอยากรู้

ปวดท้อง
กะทันหันแบบนี้ 

รู้มั้ยวาถ้าอั้นไว้นานๆ 
จะเปนยังไง

§Ñè¡

§Ñè¡
»Ù‡´

»Ù‡´

»Ù‡´
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แตคุกกี้ผู้ดี
มีการศึกษาอยางฉัน 
ไมอึเรี่ยราดหรอก

ต้องขุดดินให้เปนหลุม 
และขบัถายบรเิวณทีอ่ยู
หางจากแหลงน�า้มากกวา 
50 ม.

อุจจาระจะถูก
ยอยสลายด้วย
แบคทีเรียในดิน
จึงต้องขุดหลุมลึก 
20 ซม.

เพื่อไมให้น�้าเนาเสีย
เวลาน�้าไหลบา และปองกัน
การเกิดพยาธิในแหลงน�้า

และต้องทิ้งกระดาษทิชชู
ที่ใช้แล้วลงถังขยะ 

เพราะยอยสลายในดินยาก

ฉันรู้ข้อควรปฏิบัติ
ในการขับถาย

กลางแจ้ง

»Ù‡´

»Ù‡´

»‡Ò´

»Ù‡´ »Ù‡´


