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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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