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ติดตามกิจกรรมและขาวสารการตูนความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตูนความรูนานมีบุคส” นะครับ

¤íÒ¹íÒÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�

มาสืบคดีอลเวงไปพรอมๆ กับเหลาคุกกี้นักสืบกันเถอะ!

ทกุคนอยากลองเปนนกัสบืกนับางไหม มคีดวีุนวายมากมายเกดิขึน้ในอาณาจกัรคกุกี้
ไดเวลาออกสํารวจไปรอบ ๆ  สถานที่เกิดเหตุ เก็บหลักฐานที่นาสงสัย แลวสันนิษฐาน
หาตัวคนรายไปพรอม ๆ  กับเหลาคุกกี้นักสืบ รองรอยที่คิดวาไมมีอะไร ความจริงอาจจะ
เปนหลักฐานช้ินสําคัญ และผูรายอาจเปนคุกก้ีที่เราคาดไมถึง วิทยาศาสตรจะชวยทุกคน
หาคําตอบเอง

เหลานักสืบคุกกี้ผูมีความสามารถเฉพาะตัวตางชวยกันสืบสวนไขคดีลึกลับตางๆ
ในอาณาจักรคุกกี้ ไมวาจะเปนนักสืบคุกกี้รสไวทช็อกโก ผูหาคนรายไดวองไวราวกับกวัด
แกวงดาบที่ตองมาสืบคดีผีสีดําขโมยลูกโปง คุกกี้หมาปากับคดีปารตี้นํ้าชาพิษสุดสยอง
สวนคุกกี้นักแปรธาตุตองมาสืบหาคนรายที่ขโมย ‘นํ้าองุนพรุงนี้’ ของพี่ชาย และนักสืบ
คุกกี้รสแพนเคกผูนารักแตเจาเลหที่จะมาชวยสืบหาสมบัติในเมืองเวทมนตรท่ีหายไป
นอกจากนี้ยังมีคดีสนุก ๆ  อีกมากมายรอทุกคนมาสืบสวนไปดวยกัน

คุกกีร้นัวทิย สบืคดวีทิยอลเวง นาํเสนอการนาํหลกัการและทกัษะทางวทิยาศาสตร
มาสงัเกต คดิ วเิคราะห และแกปญหาอยางเปนเหตุเปนผลในชวีติประจาํวนั ไมวาจะเปน
หลักการทางฟสิกส เคมี และชีววิทยา ความรูวิทยาศาสตรท่ีนาท่ึงรวบรวมอยูใน 25
ตอนของคุกกี้รันวิทยเลมนี้แลว

นานมีบุคส
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01

คุกกี้รสลูกอมมิ้นท
หายตัวไปครับ

ครูครับ! 
แยแลวครับ!

ผมอยูหองขาง ๆ  คุกกี้
รสลูกอมมิ้นทครับ ผม
นอนอยูดี ๆ  ก็ไดยินเสียง

โครมดังลั่น

เกดิอะไรขึน้หรอื
คุกกี้รสโซดา

หอพักโรงเรียน
แหงทองทะเล

¤Ø¡¡ÕéÃÊâ«´Ò

à¨ŒÒà«‹Í

àÎ×Í¡

â¤ÃÁ

áÎ¡
áÎ¡

«‹Ò
«‹Ò
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ผมรีบวิ่งไปดู
ผมก็เลยเอา
เทียนไปสองดู
รอบ ๆ  หอง

ลองหาในหองนํ้า
แลวหรือ

หืม...จุมปากกา
ขนนกไว นาจะกําลัง
เขียนจดหมายสินะ

คงพยายามบอกเรื่องคนราย 
กอนจะถกูใครสกัคนจบัตวัไป

แตหองเขา
กลับมืดตึ๊ดตื๋อ

ไมเจอเลยครับ

แตกลับไมเจอ
ใครเลยครับ

ªÖº
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เอะ เทียนก็จมอยู
ในนํ้าดวยครับ

แตจดหมายตกลงไปใน
นํ้าทะเล ตัวอักษรก็เลยหาย

ไปหมดเลยครับ

อะ! รูแลวครับ 
คนรายราดนํา้ใหเทยีนจม 
พอคุกกี้รสลูกอมมิ้นท
มองไมเห็นก็จับตัวเขา 
จดหมายก็เลยปลิว
ตกลงไปในนํ้าครับ

แตใครกัน
ที่ทําเรื่องแบบนี้

ทําไมเธอถึง
ทําแบบนี้

นั่นนะสิ
คุกกี้

รสโซดา

¿�œÇ

âÍ�Â

à»ÃÕêÂÐ
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เทียนติดอยูกับกนอางใชไหม 
เทียนคงไมควํ่าจนไฟดับแน

เธอบอกวาในหองนี้มืดสนิทเพราะ
เทียนจมนํ้า นั่นคือคําโกหก

ค...ครูครับ 
ทําไมทําอยางนี้
กับผมละครับ ผมไมไดทําครับ!

ËÒ

ถงึแมเทยีนจะตํา่กวาระดบันํา้ 
เทียนก็จะไมดับ เพราะเทียน

ไมละลายนํ้า

คนรายก็คือเธอ คุกกี้
รสลูกอมมิ้นทอยูที่ไหน

และไขบาง ๆ  จากเทียน
ที่ถูกหลอมจะเปนเชื้อเพลิงและ

ชวยปองกันไมใหนํ้าเขามา

§Ñè¡
§Ñè¡

à»ÃÕêÂÐ

¼‹Ò§
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กับนํ้าหมึกของ
ปลาหมกึในอตัราสวน 

1 ตอ 1 นะ

เพราะหมึกพิเศษ
ของคุกกี้รสลูกอมมิ้นท

ยังไงละ

หมึกนี้ทํามาจาก 
“ยางสน” ของเหลว
เหนียวที่สกัดมาจาก

ตนสน

ตัวอักษรที่ลอยอยู
เหนือนํ้านั่นยังไงละ 

ชื่อคนรายที่
คุกกี้รสลูกอม
มิ้นทเขียน

เทียนไมไดจมนํ้า 
และครูจับเทียนดูแลว
ยังรอนอยูเลย

ที่จริงเธอเขามา
ในหองที่สวาง แลวเพิ่ง

ดับมัน

ต...แตไมมีหลักฐานวา
ผมเปนคนลักพาตัวนี่ครับ

ไมจริง! ก็ผม
โยนจดหมาย

ลงนํา้แลวนี่

¼‹Ò§

â«´Òâ«´Òâ«´Ò
¼‹Ò§

â«´Ò
¼‹Ò§¼‹Ò§

â«´Ò
¼‹Ò§

ÍØ�º!

µÔë§

ยางสน

Ë¹×´
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อะ มี
ขอความ
ลอยมา

ผมผิดไปแลวครับ...ตอนนี้
เขาอยูในหองผมเองครับ ผม
ไมชอบทีเ่พือ่นฉลาดกวานีค่รบั 

ก็เลย...

โชคดีจังนะที่เด็ก ๆ  
ปรับความเขาใจกันได

บอกมาเถอะวา
คุกกี้รสลูกอมมิ้นท

อยูที่ไหน

ขอความที่คุกกี้รส
ลูกอมมิ้นทเขียนจึงไมละลาย

ในนํ้าและลอยอยูบนนั้น

ยางสนละลายใน
เอทานอลหรือกรดแอซีติก 
แตไมละลายในนํ้า

ขอบใจนะ
ที่ยกโทษใหฉัน

â«́ Ò â«́ Ò
µØ�º»†Í§

µØ�º»†Í§

µØ�º»†Í§

µØ�º»†Í§

á§
á§

äÁ‹à»š¹äÃ

äÁ‹à»š¹äÃ
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¨§ËÒ¤¹ÃŒÒÂ
¢âÁÂÅÙ¡â»†§!
– ÀÒ¤à¡Ô´àËµØ

02

ฉันสืบหาคนราย
ไดรวดเร็ว

ราวกับ
กวัดแกวงดาบ

นักสืบฟนดาบ 
คุกกี้รสไวท

ช็อกโก!

อะไรนะ!

ªÔé§ ªÔé§

¿�œÇ
¿�œÇ

¼‹Ò§

¿�œÇ ©Ö¡
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สมนี่นา คุกกี้รสสม!

โดนขโมย
อะไรละครับ

เขาใจแลวครับ
ผ…ผมจะไป

ตรวจที่เกิดเหตุ
เดี๋ยวนี้ครับ

ฉันโดนขโมยลูกโปง 2 ใบ
ที่ฉันรักมาก ๆ  ไปคะ

ฉันอยากจับ
คนรายกเ็ลยมาหา
คุณนักสืบนะคะ

วองไวเหมือนกับที่
เขาลือกันจริง ๆ

กําลังคิดวา ‘แคนั้น
นะนะ’ ใชไหมคะ 
แตสําหรับฉันมัน
สําคัญมากนะคะ!

á¤‹¹Ñé¹¹‹Ð¹Ð

¼‹Ò§

à¤ÃŒ§

áÇŒ´
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ตอนนั้นฉันเห็นอะไร
แปลก ๆ  ในบานหลังนี้

ดวยคะ

ใชแลวคะ คุกกี้รสมะนาว
บอกวาเห็นสิ่งที่นาสงสัย
ในบานของฉันคะ

นี่บานฉัน
เองคะ ฉันชอบแสงแดด 

เลยทําผนังบานดวย
กระจกคะ

งั้นนาจะมีใครเห็น
คนรายจากดานนอก

นะครับ

พยาน!

อะไรหรือ

ฉันกําลัง
จะไปชายหาด

เพื่อเลน
วอลเลยบอล

คะ

¼‹Ò§

¼‹Ò§
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คนรายตองเปนผแีน ๆ  
เลยคะ

ผ...ผีแน ๆ  มีแคขา
หอยกลางอากาศ 
แลวก็บินไปมาดวยคะ

สีดํา ๆ  มีขา 2 ขา
หอยลงมา!

ฉันตกใจมาก
จึงรีบวิ่งหนีไปคะ

หา

หืม...
ไมเชื่อฉัน
เหรอคะ!

คําพูด
ของคุณฟงไมขึ้นเลย

นะครับ

¡ÃÕê´

µÖ¡

µÖ¡
µÖ¡


