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มาเปนผูกลาออกตามหาถํ้าลึกลับกับคุกกี้รันกันเถอะ

เมื่อแมมดรายเวทมนตรยอนเวลา เหลาคุกกี้ก็คอย ๆ สลายรางไปทีละคน เพื่อ
รักษาชีวิตของเหลาคุกก้ี คุกก้ีผูกลาหาญและผองเพื่อนจึงออกเดินทางตามหาวัตถุดิบ
เวทมนตร แกงคกุกีร้นัเอาชวีติรอดจากปาดบิ มหาสมทุร เมอืงใหญ แดนหมิะ และไฟไหม
ไดสําเร็จ พวกเขาจึงออกผจญภัยเพื่อปกปองอาณาจักรคุกกี้ตอไป

การออกตามหาคุกก้ีภูตอัคคีผูแยงไฮสโตนไป ทําใหแกงคุกกี้รันตองแยกจากกัน
คุกกี้ที่จะออกเดินทางกับมังกรแดงมีเพียงแคคุกกี้ผู กลาหาญ คุกกี้นักแปรธาตุ คุกกี้
พอมด และคุกก้ีนักสํารวจเทานั้น ย่ิงบินมาไกลเทาไร พวกเขาท้ังส่ีและมังกรแดงก็พบ
อุปสรรคที่มากขึ้น ทั้งฝุนควันหนาทึบจนบินตอไมไหว แผลไหมท่ีเกิดข้ึนอยางไมคาดคิด
การบุกเขาถํ้ามืดและตกลงไปในกระแสนํ้าที่เชี่ยวกราก นอกจากนี้ ยังเปนครั้งแรกที่
เพื่อน ๆ คุกกี้รันจะไดรูความลับของคุกกี้นักสํารวจและเขาคฤหาสนสุดนากลัวของเขาดวย

คุกกี้รันเอาชีวิตรอด 6 ในถํ้า ไดบอกเลาความรูวิทยาศาสตรนารูท่ีจะชวยให
ใชชีวิตอยางสุขภาพดีและปลอดภัย ไมวาจะเปนวิธีเอาตัวรอดเมื่ออากาศเต็มไปดวย
ฝุนควัน เมื่อถูกกระแสนํ้าพัดไหลตกไปตามนํ้าตก วิธีปองกันอาการทองผูก วิธีเพิ่มสมาธิ
และวิธีปองกันแผลไหมจากความรอนตํ่า นอกจากน้ียังมีความรูใหม ๆ ท่ีรอพวกเราไป
เรียนรูอีกหลายอยาง

ถาพรอมแลว ก็ไปบินกับมังกรแดงกันเลย! 

นานมีบุคส

ตดิตามกจิกรรมและขาวสารการตนูความรูโดยกด LIKE ไดที่
เพจ “การตนูความรูนานมบีุคส” นะครบั
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¤Ø¡¡Õé¼ÙŒ¡ÅŒÒËÒÞ
คุกกี้ที่ลืมตาขึ้นมาเปนคนแรกในเตาอบ
ของแมมด มีสัญชาตญาณรับรูไดวา
แมมดจะแกแคนเหลาคุกกี้ 

¤Ø¡¡ÕéÊÒÇ¼ÙŒÃ‹ÒàÃÔ§ 
คุกกี้สาวรสชาติหอมหวาน
เพราะชอบเขาสังคม
จึงชวยเหลือและเขากับ
เหลาคุกกี้ไดดี 

¤Ø¡¡ÕéÎÕâÃ‹
ปกตเิปน
คุกกี้ท่ีดูไรเรี่ยวแรง แตถาแปลงราง
เมื่อไหรจะกลายเปนซูเปอรฮีโรทันที
เขารีบตามกลุมของคุกกี้ผูกลาหาญ
หลงัรูเรือ่งราวทัง้หมด

¤Ø¡¡Õé¹Ñ¡ÊíÒÃÇ¨
คุกกี้ผูรูแผนการที่นากลัวของ
แมมด เพื่อหยุดยั้งเวทมนตร
ของแมมดจึงตองออกเดนิทาง
จากอาณาจกัรคกุกี้

¤Ø¡¡ÕéÃÊáºÅ ç¤àºÍÃ�ÃÕè
คุกกี้สาวผูดูแลคฤหาสนของ
เจานายนอยที่ไมคอยอยูบาน
เปนแมบานมืออาชีพที่ทํางานทุกอยาง
ดวยความรอบคอบและสมบูรณแบบ

¤Ø¡¡ Õé Ã çÍ¡ÊµÒÃ�
เปนคุกกี้ที่เชื่อวา ไมวา
ประเทศไหน เผาพันธุอะไร 
ดนตรีก็สื่อสารเขาใจไดทั้งนั้น 
การผจญภัยครั้งนี้เขาก็จะแสดง
พลังแหงดนตรีออกมาดวย... 
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คุกกี้ผูกลาหาญและเหลาผองเพื่อนไดชวยกอบกูสถานการณเลวรายของ

ปราสาทนภาที่กําลังจะพังทลายไวไดอยางเฉียดฉิว ทั้งยังชวยชีวิตพระราชา พระ
ราชินี และเหลาทหารที่กลายเปนหินไวได คราวนี้พวกเขาตองขี่มังกรแดงตามหา
คกุกีภู้ตอคัคทีีห่ลบหนไีปพรอมกบัไฮสโตน

¤Ø¡¡Õé¾‹ÍÁ´
คุกกี้ที่ชอบอวดวาตัวเอง
มีเวทมนตรเกงกลาที่สุดในปฐพี 
แตสุดทายเขาก็ไดแตทําใหปราสาทนภา
ที่ตองคําสาปรายยุงเหยิงยิ่งกวาเดิม

¤Ø¡¡Õé¹Ñ¡á»Ã¸ÒµØ
คุกกี้ท่ีมีหนังสือแหงความลับ
ท่ีสืบทอดมาต้ังแตโบราณ และ
สรางส่ิงมหัศจรรยท่ีไมมีบนโลก
ดวยวิชาแปรธาตุ

¤Ø¡¡Õéâ¨ÃÊÅÑ´
เปนคุกกี้ท่ีใชชีวิตอยูในทองทะเล 
เพราะมีชื่อเสียงดานการเปนโจร 
จึงรวมมือกับแมมดเพื่อกําจัดเหลา
คุกกี้คนอื่น

¤Ø¡¡Õé¹Ò§¿‡Ò
คุกกี้ที่จู ๆ  ก็ปรากฏตัวข้ึน
ตอหนาเหลาคกุกีท้ีก่าํลงัเดนิทาง
และชวยบอกเร่ืองสําคัญกับเหลาคุกก้ี

¤Ø¡¡Õé¨Ôé§¨Í¡à¡ŒÒËÒ§
รางเดิมคือหมาจ้ิงจอก
มารชเมลโลว แปลงรางเปน
คุกกี้สาวพราวเสนหได 
ฝนอยากเปนคุกก้ีจริง ๆ

¤Ø¡¡Õéà´ÇÔÅ
ใชผีของคุกกี้ที่ตาย
อยางทรมานเปลี่ยน
เปนพลังที่แข็งแกรง 
ทํางานรับใชแมมด



ÊÒÃ ºÑÞ

41  ÊËÒÂ¤¹ãËÁ‹¢Í§áÁ‹Á´ 7

42  ÃÕºà¢ŒÒºŒÒ¹ÊÔà¨ŒÒ¤Ð ¹ÒÂ¹ŒÍÂ 25

43  ¤ÄËÒÊ¹�àÂç¹ÂÐàÂ×Í¡ 43

44  ä»¶íéÒáÊ§¨Ñ¹·Ã�¡Ñ¹à¶ÍÐ 63

45  ¹Ò·ÕÃÐ·Ö¡¢Í§¤Ø¡¡Õé¹Ñ¡ÊíÒÃÇ¨ 83

46  ¤ÇÒÁÅÑº¢Í§¤Ø¡¡Õé¨Ôé§¨Í¡à¡ŒÒËÒ§ 103

47  àÃ×èÍ§äÁ‹¤Ò´¤Ô´ã¹¶íéÒÅÖ¡ 123

48  ËÍ¤ÍÂ¤Å×è¹¹íéÒá¢ç§ 143



 7

41  ÊËÒÂ¤¹ãËÁ‹¢Í§áÁ‹Á´



8 

เฮอ รอบนี้ก็พลาด
อีกแลว พวกเราตาย
แน ๆ

ที่นี่ไงครับ เกาะลับ
ของโจรสลัดอยางเรา
เทานั้น

ฮึ คิดวาจะมีที่ไหน
รอดพนสายตาของ

แมมดไดหรือไง

ฉันกลัวจัง พวกเราจะหนี
ไปซอนที่ไหนกันดี

จริงเหรอ เหวอ

áÎ¡

áÎ¡

áÇº
áÇº
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ม...มาไดยังไงเนี่ย 

เจาพวกคุกกี้
ไมไดเรื่อง

วาก
ใจเย็นครับ

ค...คุกกี้เดวิล!

คิดวาฉัน
จะหาพวกนาย
ไมเจองั้นสิ

นาโมโหที่สุด! 
ทํางานไมสําเร็จ
สักอยางเลย
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