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คÓนÓส นักพิมพ์
ภารกิจที่ 3 กับหัวข้อการประยุกต์ใช้สิ่งประดิษฐ์!

ถงึแม้อะตอม ฟกุ ุ เจ และนานะ แห่งฟ้าใสชมรม B จะพ่ายแพ้ในการแข่งขนั 
รอบที่  2  อย่างราบคาบ แต่นั่นก็ไม่ได้ท�าให้พวกเขาหยุดพัฒนาส่ิงประดิษฐ์เลย 
ตรงกันข้ามอะตอมกลับช่วยฟุกุประยุกต์เคร่ืองเตือนทิชชูหมดให้ใช้งานง่ายขึ้น ท�าให้
ศาสตราจารย์ไอคิวชื่นชมพวกเขาที่ไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ

เมื่อถึงการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องเผชิญหน้ากับภารกิจท่ี 3  ในหัวข้อการ
ประยุกต์ใช้ส่ิงประดิษฐ์ ทุกกลุ่มจะต้องน�าสิ่งประดิษฐ์ของกลุ่มอ่ืนในภารกิจท่ี  2 
มาประยุกต์ให้ดีขึ้น ทว่าฟ้าใสชมรม B กลับสุ่มได้ลังระบายอากาศของโรงเรียน 
อาทิตย์ศกึษาซึง่ได้ที ่1 จากการแข่งขนัครัง้ก่อน เดก็ ๆ  จะประยกุต์สิง่ประดษิฐ์ให้ดขีึน้ 
ได้หรือไม่ ที่น่าลุ้นก็คือการแข่งคร้ังนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าโรงเรียนไหนจะได้อยู่แข่งต่อ 
และโรงเรียนไหนท่ีจะต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านไป มาลุ้นและให้ก�าลังใจเด็ก ๆ  
ฟ้าใสชมรม B กันดีกว่า

แก๊งซ่าท้าประดิษฐ์ 11 ไอเดียวิทย์สุดล�้า จะมาน�าเสนอการประยุกต์
ใช ้สิ่งประดิษฐ์รอบตัวเรา  มาดูกันว่าไอเดียการประยุกต์ของฟ้าใสชมรม  B 
จะคว้าชัยชนะไปครองได้หรือไม่

นานมีบุ๊คส์

ติดตามกิจกรรมและข่าวสารการ์ตูนความรู้โดยกด LIKE ได้ที่   
http://www.facebook.com/Nanmeebookscomics นะครับ
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ตอนที่ 1

ผี ในห้องน�้ำ
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คนยิง่เหนือ่ย ๆ

ง่วงชะมัด

ห้องน�้า
ไกลจัง

ช่วงนี้ฝันถึงฟุกุ
บ่อยชะมัด

ฉนัเตรียมนี่

ไว้ ให้นาย

ตึก ตึก

ตึก ตึกฮ้าว

ห้องน�้า

แก๊ก
แจ๊บ

แอ๊ด

อืม

จ๋อม
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ม…
มีคนอยู่ร ึ

หรือมีคนอยู่
ห้องข้าง ๆ

ไหนดูซิ

แอ๊ด

เฮือก
ตึ้กตั้ก

ตึ้กตั้กตึ้กตั้ก

เงียบฉี่

ตึ้กตั้กตึ้กตั้ก

ตึ้กตั้ก ตึ้กตั้ก เจี๊ยก
พรวด

พรืด

หมอบ

ไมม่ี

ขนลุก

แอ
๊ดด

ด
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ห้องนี้ก็ไม่มี

ผีหลอกจ้า!

เหมือนจะใช่

พรินซ์
หรือเปล่า

ขวับ
ขนลุก

เปรี้ยง

ไมม่ี

กรี๊ดดด

แอ๊ดดด

แอ๊ด

แอ๊ด
เอ๋

เฟ้ียววว
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อย่ามา
หลอกผม
อีกเลย

นะโม ตัสสะ
กลัวแล้วจ้า

วันต่อมา

ตกใจพวกเรา
รึไง

ไม่มั้ง  รีบติดตั้งแล้ว
ทดลองกันเถอะ

แอ๊ด

แอ๊ด

แอ๊ด

กึก กึก กึก

กึก กึก
กึก กึก

จิ๊บ
จิ๊บ



ตัวแปรการทดลอง
ตัวแปรคือป ัจจัย ท่ีมีผลต ่อการทดลอง 
ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระคือสิ่งที่ท�าให้ 
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สภาพแวดล้อมในห้อง
ประชุมเป็นยังไง

อณุหภูม ิ23 �C
ความชื้น 60%

ตรวจทุกวัน
ใช่มั้ย อุณหภูมิ
กับความชื้นส�าคัญ
มากนะเมย์

ตัวแปรต้นคือ
กรวยจราจร
ที่อยู่ในลัง 

ส่วนตัวแปร
ควบคุม…

รู้น่า

อืม 
ไหนดูซิ

คือ
อุณหภูมิ 
ความชื้นใน
ห้อง จ�านวน
และขนาดส้ม

อาทติย์ศกึษา 
เคออน

ตัวแปรต้นคือกรวยจราจร
ความชืน้

อุณหภูมิ

60%

23 Cํ

หมับ

ตุ้บ ป ้ึ ก
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เราต้องเลือกส้มเป็น
ร้อยลูกทั้งคืน

ส้มทั้ง 2 ลัง
มีขนาดและ
น�้าหนักเท่ากัน

เลย

เข้าใจละ

ต้องเท่ากันสิ
ก็นายพูดย�้า
ตั้งกี่รอบ

ผลการทดลองวนันี ้ ในลังทัว่ไปมส้ีมเน่า 40 ลกู 
ส่วนในลังระบายอากาศมีส้มเน่าแค่ 8 ลูก 
ถ้าเทียบการเน่าเป็นเปอร์เซ็นต์ละก็

ในลังทั่วไปมีส้มเน่า 40%  
ส่วนในลังระบายอากาศ

มีส้มเน่าแค่ 8%

สดุยอดไปเลย

อืม

เฮ้อ

แป่ว

ฮ่า ฮ่า

ยิ้ม

แปะ
แปะ

แปะ
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ฉันเพิ่งรู้จัก
ตอนแข่งนี่แหละ 
มีอะไรว่ามา

งั้น
เหรอ

น่า
หมั่นไส้

ไง 
ขอเข้าไป
หน่อยนะ

ลงัทั่วไป ลงัระบายอากาศ

17
23

60

5 3

92

 เน่าทั้งหมด  เน่าบางส่วน  ปกติ

ฉันนี่ก็ดัง
เหมือนกันนะ

เรียวจากโรงเรียน
อัจฉริยะ

ถ้าเพิ่มกราฟลงในรายงานด้วยจะเยี่ยมมาก 
จะได้น�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในสิ่งประดิษฐ์ชิ้นอื่น

นายท�ารายงาน
ละเอยีด ฝากด้วยนะ

ใครน่ะ

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ตุบ

แอ๊ด

ยิ้ม

กรอด
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เราอยากทดสอบ
สิ่งประดิษฐ์ของเรา

แบบนี้ต้องทดสอบ
นานแย่เลย

วิธีท�า
ก็ง่ายมาก

เอ่อ...

แต่กลับเห็น
พวกนายที่นี่ อยู่ที่
แบบนี้จะนึกไอเดีย
ดี ๆ  ออกได้ไง

ใช่

วันนี้
วันหยุด

หรือพวกนาย
ก�าลังประดิษฐ์อะไรอยู่

ถ้าอยากรู้ว่าลังระบายอากาศได้ดี
แค่ไหน ใช้ควันธูปทดสอบ
น่าจะดีกว่า

ไม่เคย
ท�าละสิ

ขวับ
ทดสอบ

ฮึ

อืม
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เปิดฝากล่อง
วางลังที่ต้องการทดสอบ

ไว้ด้านบน

จากนั้นจุดธูป
ในกล่องเปล่า

ก่อนอื่นน�าฉากมาตั้งเพื่อกั้นควัน
  เตรียมกล่องเปล่า ลังระบายอากาศ

กับลังทั่วไปที่ใส่ลูกบอลพลาสติก

ลังที่อากาศ
หมุนเวียน
จะมีควัน
มาก

ลงัทั่วไป

กล่องเปล่า

ฉาก

ลงัระบาย
อากาศ

เราท�าไปแล้ว

นั่น…

 ปิดกล่องไว้ 3 นาที
เพื่อกักเก็บควันไว้

แบบนี้ง่ายกว่า
เนอะ

ยิ้ม

เฮือก
งั้นเหรอ


