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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

คุกกี้รันจะพาทุกคนวิ่งไปยัง
 ดินแดนมายากลวิทย์แสนสนุก

มายากลเป็นการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ  ไม่ว่าดูเมื่อไหร่เราก็ต้องร้องโอ้โฮ ว้าว 
หรือบางครั้งก็ลุ้นระทึกจนต้องร้องกรี๊ด แล้วเราเคยสงสัยไหมว่านักมายากลท�าได้อย่างไร 
และอยากลองเป็นนกัมายากลดสูกัครัง้ไหม เหล่าคกุกีร้นัแสนซนจะพาทกุคนไปรูเ้คลด็ลบั 
อันน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่ในมายากลวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถท�าได้เอง

พบการเดินทางสุดสนุกของคุกกี้รันหลากรสเพื่อเรียนรู้โลกมายากลวิทย์ลึกลับ 
คุกกี้รสซินนามอนตัดสินใจออกเดินทางไปหอคอยคล่ืนน�้าแข็งเพียงล�าพังเพื่อเรียนวิชา 
มายากลวทิย์ทีน่่าทึง่ แต่กลบัเจอสิง่ทีท่�าให้เขาอึง้ยิง่กว่า...  เดตครัง้ส�าคญัของคกุก้ีภูตอัคคี 
ผู ้พยายามท�าทุกวิถีทางเพื่อให้ดูเป็นคุกกี้ฉลาดในสายตาคุกกี้แสงจันทร์  งานนี้คุกกี ้
ภูตอัคคีจึงต้องแสดงมายากลวิทย์สุดเท่อย่างเต็มท่ี  ส่วนคุกก้ีเจ้าหญิงก็รับส่ังให้ตามหา 
คุกก้ีจอมพลังทั้งสี่แห่งอาณาจักรคุกก้ี  เหล่าคุกก้ีจึงร่วมกันประลองพละก�าลังเพื่อคว้า 
ชงิต�าแหน่งทีย่ิง่ใหญ่นี ้ สดุท้ายอย่าลมืไปชมโชว์มายากลสยองขวญั ณ ปราสาทแวมไพร์ 
ว่าจะน่าระทึกและน่าสยดสยองมากแค่ไหน 

คุกกี้รันวิทย์ เผยไต๋มายากลวิทย์ น�าเสนอหลักการวิทยาศาสตร์สุดสนุกที่ซ่อน
อยู่ในมายากล  ไม่ว่าจะเป็นมายากลท่ีใช้ภาพติดตา  ไฟฟ้าสถิต แรงโน้มถ่วงของโลก 
ความเฉือ่ย แรงเสยีดทาน ความกดอากาศ การหกัเหของแสง และอกีมากมายรวมอยูใ่น 
25 ตอนของคุกกี้รันวิทย์เล่มนี้แล้ว!

นานมีบุ๊คส์

ติดตามกิจกรรมและข่าวสารการ์ตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่
เพจ “การ์ตูนความรู้นานมีบุ๊คส์” นะครับ



สำรบัญ

มำยำกลในชีวิตประจ�ำวัน

    แก้วกับนมอยู่ที่ไหน  10

    มำยำกลแก้วใสมหัศจรรย์  18

   มำยำกลแสนหวาน  26

    มำยำกลตกน�้าแข็ง  32

    มำยำกลน�้าพุโคลา  36

    มำยำกลแม่เหล็ก  44

    มำยำกลกับคุกกี้เด็ก  50

   มำยำกลบาร์บีคิวลูกโป่ง  56

    เทคนิคมำยำกลของคุกกี้เดวิล  60

  มำยำกลไข่ไก่ต้ม  66

  มำยำกลง่ายๆ ที่ร้ายกาจ  72

มหัศจรรย์มำยำกลวิทย์

  มำยำกลที่ใช้ความเฉ่ือย  80

  มำยำกลที่ใช้แรงเสียดทาน 86



มาเล่น
มายากล

ด้วยกันไหม

  มำยำกลที่ใช้แรงโน้มถ่วงของโลก  90

  มำยำกลภาพลวงตา  96

  คุกก้ีจอมพลังแห่งอาณาจักรคุกกี้ 1  104

  คุกก้ีจอมพลังแห่งอาณาจักรคุกกี้ 2  110

  มำยำกลไฟฟ้าสถิต 1 116

  มำยำกลไฟฟ้าสถิต 2  122

  ห้องเรียนมำยำกลของคุกกี้ฮีโร่ 1  126

  ห้องเรียนมำยำกลของคุกกี้ฮีโร่ 2  132

มำยำกลสยองขวัญ

  โชว์มำยำกลสยองขวัญ ณ ปราสาทแวมไพร์ 1  138

  โชว์มำยำกลสยองขวัญ ณ ปราสาทแวมไพร์ 2  146

  โชว์มำยำกลสยองขวัญ ณ ปราสาทแวมไพร์ 3  152

  โชว์มำยำกลสยองขวัญ ณ ปราสาทแวมไพร์ 4  158

l  ค�ำถำมท้ำยเล่ม 164

l  คำบเรียนพิเศษของคุกก้ีนักแปรธำตุ 166



10

แก้วกับนม
อยู่ที่ ไหน

อากาศดี
จังเลย

เอ๊ะ ใบไผ่พวกนี้
มาจากไหนเนี่ย

ยิ่งมีถ้วยชาสวย ๆ  
แบบนี้ยิ่งอร่อยเลย

ชาต้องดื่ม
ตอนอุ่น ๆ

 ดังนั้นถ้วยชาเก็บ
ความร้อนของฉันสิ

ดีที่สุด

เหมาะกับการ
ปิกนิกสุด ๆ

01

ฟิ้ว

ตึง
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แล้วกย็อมแพ้ซะ
ถ้วยชาฉนัดทีีส่ดุ

แว้ด

ถ้วยชา
ฉันสิดีที่สุด

ดื่มโกโก้อุ่น ๆ  สักแก้ว
มั้ยคะ

ต้องแก้วมคัใบใหญ่
ของฉนัสคิะดท่ีีสดุ

นี่นาย ใบไผ่ปลิวใส่
ถ้วยชาฉนัหมดแล้วเหน็มัย้

ผึง
ดึ๋ง

กรี๊ด

อ๊าก

เฟี้ยว

โอย...

ไม่จริง

ไม่จริง

 หมับ
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ท�ายังไงเหรอ เยี่ยมไปเลย
แฮะ

เรื่องมายากล 
ฉันมั่นใจมาก

ฉันจะใช้แก้วใส
เก็บเหรียญให้นะ

ทุกคนก็วางเงินเดิมพัน
 ถ้าแก้วใบไหนชนะก็จะ

ได้เงินกองนี้ไปเลย

เหรียญนั่นต้อง
เป็นของฉันแน่

อย่าทะเลาะ
กันเลยนะ

ต้องเก็บ
ความร้อนได้

ต่างหาก

ต้องแก้วมัค
ใหญ่ๆ สิคะ

ต้องถ้วยชา
สวยๆ สิ

เราลองมาตัดสินแก้วที่ดีที่สุด
ด้วยมายากลแก้วกันดีมั้ย

ปึง

ชะแว้บ

แปะ

ปึง

พร่ึบ

พร่ึบ
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เอาผ้าเช็ดหน้า
คลุมถ้วยแล้ว
ท่องคาถา...

ท�าให้หาย
ได้จริงเหรอ

ถ้วยหายไปแล้ว

ถ้วยชาเก็บความร้อน
เอ๋ย จงหายไป

ฉันจะโชว์มายากล
ท�าให้ถ้วยชาหายไป

พร่ึบ

พร่ึบ

ขวับ
 เฟี้ยว

โฮะ โฮะ

ว่าง
ฟบ่ึ

ฟบ่ึ
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แล้วแอบผลัก
ถ้วยให้ตกพื้น

ตดิกระดาษแขง็
วงกลมทีผ้่าเชด็หน้า
ด้านหนึง่ไว้ล่วงหน้า

ไม่แนบเนียนสินะ

เป็นไง
ว่าแต่กระดาษที่ติด
อยู่นี่คืออะไรเหรอ

นี่ถ้วยชานาย
ไม่ใช่เหรอ

 ขณะท่องคาถา
ก็แกล้งหมุนถ้วย

ไปเรื่อย ๆ
ฉนัจะโชว์มายากล
เปลีย่นนมให้กลายเป็น
ผ้าเช็ดหน้าแสนสวยให้ดคู่ะ

แปะ

หมุน

เฟี้ยว

พร่ึบ

ฮึ

เอ่อ…

จึ๋ย
เอ๊ะ
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เป็นไปไม่ได้ นมจะ
กลายเป็นผ้าเช็ดหน้า
ได้ยังไง

จากนั้น
ก็ท่องคาถา

เทนมใส่แก้วมัค
แบบนี้...

โกโก้เอ๋ย 
โกโก้บาร์

ยกแก้วขึน้
แล้วคว�่าลง...

มีผ้าเช็ดหน้า
ออกมาจริงด้วย

สุดยอดมาก...

จ๊อก

ดึ๋งดึ๋ง

ฟิ้ว
ฟิ้ว

ฟู

ฟู

่

่
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ช่องหนึ่งติดฟองน�้า
ไว้ดูดซับนม

หึ ๆ ฉันเห็นนะว้าว คุกกี้รสโกโก้
ท�าได้ยังไง น่าทึ่งจัง

ตอนคว�า่แก้วนมกเ็ลย
ไม่หก มแีต่ผ้าเชด็หน้า
หกออกมาแทนยงัไงล่ะ

ส่วนอีกช่องใส่
ผ้าเช็ดหน้าเอาไว้

ยืมแก้วมัค
ของเธอเดี่๋ยวสิ

นี่ไง ในแก้วมัค
มี 2 ช่อง

!

โอ๊ะ

ดึ๋ง

จ๊อก

ฟิ้ว

โฮะ  โฮะ  โฮะ

ตุ้บ
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 แถมถือสูง ๆ  เพื่อไม่ให้
เห็นข้างในแก้วอีกด้วย

และฉันก็
ท�าให้เหรียญหายไป

ได้ด้วย

มีแต่มายากล
เด็ก ๆ

จริงเหรอ

เดี๋ยวฉันจะโชว์มายากล
วิทยาศาสตร์ให้ดู

ต่อให้ฉันคว�่าแก้ว
น�้าก็ไม่หกออกมา

เพือ่ไม่ให้คนอืน่เหน็แก้วทีแ่บ่งช่องไว้
จึงใช้แก้วมัคทึบสินะ

เชอะ

กึก

กึก



18

มำยำกล
แก้วใสมหัศจรรย์

ก่อนอื่นเทน�้า
ให้เต็มแก้ว แล้ววาง
กระดาษทับ

 คิก ๆ  สิ่งนี้เป็นหลักการทาง
วิทยาศาสตร์เลยละ ไม่ต้องพึ่ง

เวทมนตร์ใด ๆ  ทั้งสิ้น

จากนั้นก็คว�่าแก้ว

น�้าในแก้วไม่หกออกมา
แถมเหรยีญกห็ายไปเน่ียนะ 
จะเป็นไปได้ยังไง

เรื่องโกหกแบบนี้ 
วิทยาศาสตร์ท�าได้

ที่ไหนกัน

ใช้ฝ่ามือกด
กระดาษไว้สักครู่

จ๊อก

จ๊อก

ปริ่ม

กด ควำ่

02
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วางแก้วบนเหรียญ
และเทน�้าใส่

ต่อไปฉันจะท�าให้
เหรียญหายไป

น�า้ก็จะไม่หกเลย

 เหรียญหาย!เอากระดาษ
วางบนปากแก้ว 

รอสักครู่...

หึ หึ หึ

หมับ

จ๊อก แปะ
ผ่าง

แต่นแต๊น


