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แล้วในที่สุดก็ได้ 4 โรงเรียนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันการทดลอง
วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ นั่นคือโรงเรียนอรุณศึกษา โรงเรียนตะวันวิทยา โรงเรียน
เป็นหนึ่ง และโรงเรียนเก่งวิทย์
แต่ก่อนการแข่งขันจะมาถึง เรื่องวุ่นวายต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นกับชมรมการทดลอง
อรุณศึกษา โดยเฉพาะโบกีผ้ พู้ ยายามเป็นอัศวินขีม่ า้ ขาวคอยวนเวียนช่วยเหลือนารัน
แต่กลับกลายเป็นสร้างปัญหาให้นารันอยู่เรื่อย ๆ จนนารันไม่พอใจ
โบกี้ยังต้องผิดหวัง เมื่อโรงเรียนของเขาอดไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 2 วัน
1 คืน เพราะเคมียงั ไม่หายป่วย โบกีไ้ ประบายอารมณ์กบั เคมี นารันจึงยิง่ โกรธจนไม่พดู
กั บ เขา ระหว่ า งฝึ ก การทดลองที่ บ รรยากาศอึ ม ครึ ม ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
เมื่อโบกี้ถูกไฟคลอกจนต้องส่งเข้าโรงพยาบาล แผนการร้ายนี้เกี่ยวข้องกับครูใหญ่
ของโรงเรียนตะวันวิทยา ผูไ้ ม่อยากเห็นโรงเรียนอรุณศึกษาได้ดไี ปกว่าโรงเรียนของตน
โบกี้จะปลอดภัยหรือไม่ เขากับนารันจะเข้าใจกันไหม โรงเรียนอรุณศึกษาจะฝ่าฟัน
วิกฤตนี้ได้อย่างไร ต้องมาลุ้นกัน
แก๊งซ่าท้าทดลอง 17 ตอน ระบบประสาทลีล้ บั จะพาไปเรียนรูเ้ รือ่ งระบบ
ประสาทของมนุษย์ อวัยวะรับสัมผัสต่าง ๆ เช่น หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง ซึ่งท�ำให้
มนุษย์รับรู้สิ่งต่าง ๆ บนโลกใบนี้ และเข้าใจความรู้สึกของกันและกันได้
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

รูจ้ กั การ์ตนู ความรู้ ชุด แก๊งซ่าท้าทดลอง
หนังสือ ชุด แก๊งซ่าท้าทดลอง เป็นการ์ตูนความรู้ที่นานมีบุ๊คส์ภูมิใจน�ำเสนอ
เป็นอย่างยิ่ง เรื่องราวของเด็ก ๆ 4 คนที่สมัครเข้าชมรมการทดลองวิทยาศาสตร์
ของโรงเรียน พวกเขาต้องเรียนรู้ ฝึกฝน และร่วมแรงร่วมใจกันในการแข่งขันทดลอง
วิทยาศาสตร์กับโรงเรียนอื่น ๆ
จุดเด่นของหนังสือ ชุด แก๊งซ่าท้าทดลอง
● เป็ น การ์ ตู น ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การทดลองวิ ท ยาศาสตร์ สอนให้ รู ้ จั ก
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลองหรือการปฏิบัติ ซึ่งเป็นพื้นฐานของ
การเรียนวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
● มีหน้าความรู้ท้ายบทให้ความรู้เกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์ ทั้ง
หลักการทดลอง การเตรียมอุปกรณ์ วิธีการทดลอง การสรุปเนื้อหา และการทดลอง
ที่ท�ำได้เองที่บ้าน น�ำเสนอด้วยภาพถ่ายการทดลองจริงที่ปฏิบัติตามได้ง่าย
● เนือ
้ เรือ่ งให้แง่คดิ ทัง้ ด้านการเรียน ความพยายาม มิตรภาพ และความรัก
ความเข้าใจระหว่างเพือ่ น
● เนือ
้ เรือ่ งเขียนโดยทีมนักเขียนการ์ตนู ระดับแนวหน้าของเกาหลี โดย
Gomdori co. ทีมผู้เขียนการ์ตูนชุด ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า ที่ได้รับความนิยมสูง
ในเกาหลีและไทย
● ตรวจสอบเนื้อหาและความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ ฉบับ
เกาหลีต รวจสอบโดยอาจารย์ แ ละบริ ษั ท ที่ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการพั ฒ นาการสอน
วิทยาศาสตร์
● เนื้อหาสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 2 และ 3 ที่เด็กเรียนในโรงเรียน ในเล่ม 17 สอดคล้อง
กับสาระที่ 1: สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด�ำรงชีวิต และสาระที่ 8:
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

äขควำมลับระบบประสำทจำกนำรัน
สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ ฉันนารันได้มาพบทุกคนอีกครั้ง ตอนนี้โรงเรียนของเราได้
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันการทดลองระดับประเทศแล้วค่ะ ดีใจจริง ๆ เลย
แต่ระหว่างที่เราก�าลังจะไปฝึกพิเศษ ก็มีเรื่องราวไม่คาดคิดเกิดขึ้นมากมาย
ยูนะเพือ่ นของฉันพูดว่าฉันนัน้ คล้ายวาฬสีนา�้ เงิน สัตว์ทมี่ ดี วงตาใหญ่ แต่กลับ
มองเห็นได้ไม่ดี แพ้สตั ว์ทมี่ ตี าเล็กกว่าอย่างนกอินทรี ยูนะก�าลังบอกใบ้อะไรกับฉันนะ
ฉันยังได้พบกับเด็กผู้ชายที่ชอบเล่นมายากลอีกด้วย เขาเก่งมาก ๆ เลย ซ่อนเหรียญ
ให้หายไปจากมือ ฉันไม่รู้ว่าสิ่งนี้มาจากการท�างานของสมอง เราจะเห็นภาพเมื่อ
แสงสะท้อนจากวัตถุส่งมายังจอตา ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปยังสมอง
สมองจึงรับรูว้ ตั ถุได้ แต่ถา้ ข้อมูลไม่ชดั เจน สมองจะวิเคราะห์ผลต่างออกไปจากวัตถุ
จริง เห็นเป็นภาพลวงตา
ฉันยังได้เรียนรู้เรื่องระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสอื่น ๆ เช่น หูและการ
ได้ยิน จีมินได้ทดลองเรื่องเสียงที่มองเห็นด้วยตาเปล่า การทดลองนี้น่าสนใจมาก
ฉันมองเห็นเสียงผ่านเลเซอร์ ท�าให้รู้จักเสียงรูปแบบต่าง ๆ มีทั้งที่มนุษย์ได้ยินและ
ไม่ได้ยิน เรารับเสียงทางหู ในหูจะมีเซลล์ประสาทส่งสัญญาณประสาทไปยังสมอง
เพือ่ ประมวลผล แต่กม็ เี สียงทีเ่ ราไม่ได้ยนิ เช่น เสียงของช้าง ยีราฟ วาฬ ทีม่ นั ส่งเสียงดัง
แค่ไหน เราก็ไม่ได้ยิน รวมทั้งเสียงของโบกี้ที่วุนวายกับฉันตลอด
เรื่องราวที่เกิดขึ้นท�าให้ฉันได้คิดอะไรหลายอย่าง ภาพและเสียงที่ฉันมอง
ไม่เห็นหรือเลือกจะไม่รับรู้ จริง ๆ แล้วมันมีอยู่ หรือบางครั้งภาพที่เราเห็นก็อาจไม่ใช่
ภาพจริง ระบบประสาทของมนุษย์ช่างเป็นเรื่องที่ลี้ลับและมหัศจรรย์จริง ๆ ค่ะ
นำรัน
ผู้รักกำรทดลองเป็นชีวิตจิตใจ
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อิจฉา
จังเลย

ปีหน้าเธอต้อง
ท�ำได้แน่ ๆ

เมื่อไหร่
ฉันจะได้มาแข่ง
ที่นี่บ้างน้า

ขวับ

ใช่แล้ว!

ว้าว!
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น่ากินจัง ท�ำเอง
จริง ๆ หรือ

แหม รู้ทันจริง ๆ
ฝีมือแม่ฉัน
ทั้งนั้นแหละ

เอ้านี่ ฉันท�ำ
สุดฝีมือเลย

จริงเหรอ
งั้นกินเยอะ ๆ นะ

ตะวันวิทยา
เข้ารอบ

อร่อยจัง
เหลือแค่
2 ทีมละ
เก่งกว่าที่ผมคิด
ตะวันวิทยา ไว้ซะอีก

ชิ
การทดลอง
เมื่อกี้

วันนี้ตะวันวิทยา
สามารถตีหัวข้อได้
ดีเยี่ยม จึงทดลอง
และสรุปผลได้เร็ว

แบบนี้ผมต้องสะสม
ความสามารถให้เยอะ ๆ
ก่อนแข่งรอบชิงซะแล้ว

อ่านหนังสือ
200 เล่ม

ครับ...
ฝึกทดลอง
300 ครั้ง

แค่นี้พอรึยังครู

น่าจะอ่านสัก 201 เล่ม
ทดลอง 301 ครั้ง
ดีกว่านะ

หา...

คนเราจะเก่งได้ จะต้อง
ท�ำมากกว่าเป้าที่ตั้ง
เอาไว้อยู่ 1 เสมอ

เฮือก

ว่าแต่...

บ...โบกี้

คิดว่าเหตุผลที่ทดลองก็
เพื่อสะสมความสามารถ
อย่างนั้นเหรอ

♥

เอ๊ะ

นารัน
ผมจะ
กลับไปคิดดู
ครับ!

โค้ง
อืม

ใช่มั้ยครับ
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ตึง

ตึง

ตึง

จ�ำชื่อแม่นเชียวนะ
ยัยเท้าคิงคอง

ว่าแต่เจ้าคนที่
ชื่อโบกี้ไปไหน
ซะล่ะ

พรวด

หน็อย

เอ๊ะ
สวัสดีจ้านารัน!

หน็อย

เอ่อ
หึ หึ หึ หึ

พรวด
งั้นมารับไป
อีกทีละกัน

ขวับ

เท้าคิงคองรึ

ไม่ดีกว่า รอยเท้าเธอยัง
ประทับแน่นบนหลังฉัน
อยู่เลย!

พรึ่บ

อึ้ก!
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แคก!

แคก! เป็นไง นายทำ�
นารันตกใจ
บ้าง
นะ!

รอเดี๋ยวนะ
หา
กซอ้ื
รา้ นสะดว

แวบ

พั่บ พั่บ
แค่ 10 วิ
เท่านั้น!

ตึง ตึง ตึง

แย่จริง ฉันลืม
เอาน�้ำมา

แคก!

แคก!

ท�ำไงดี

นารัน!
น�้ำมาแล้ว
ดื่มเร็วเข้า

ม...ไม่เป็นไร
แล้วละ

น�้ำ
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พรึ่บ

ไวจัง

