
8/28/2020 KeepTalkingandNobodyExplodes-คูม่อืกูร้ะเบดิ-th-v1-th

file:///C:/SteelCrate/KTaNE/git/Manual/build/th/print/source_html/index.html 1/23

คู่มือการกู้ระเบิด
www.keeptalkinggame.com

เวอรช์ัน 1-th 
รหัสยืนยัน: 248

คู่มือใช้คู่กับตัวเกม ดูเพิ�มเติมได้ที� www.keeptalkinggame.com
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คู่มอืนี�เป�นเครื�องมอืสว่นหนึ�งของหนว่ยสื�อสาร เพื�อใช้ในการเก็บกู้วัตถุระเบิด

ศกึษาคู่มอืนี�ให้ดี คุณคือหนว่ยสื�อสาร คุณสามารถหาข้อมูลทุกอยา่งที�จะชว่ยเหลือผู้เก็บกู้ระเบิดให้ภารกิจ
สําเร็จด้วยดี 

ห้ามละเลยอะไรเด็ดขาด!

Keep Talking and Nobody Explodes v. 1-th บทนํา
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ตัวแสดงจํา
นวนสไตรค์ 

พื�นฐานของการกู้ระเบิด
ระเบดิจะทํางานในสองกรณ ีคือเมื�อเวลาที�เหลืออยูน่บัถอยหลังจนถึง 0:00 หรือได้เกิดสไตรค์ขึ�นมากเกินกว่า
ที�กําหนดไว้ การที�จะกู้ระเบดิให้หยุดทํางานได้นั�น จําเป�นที�จะต้องแก้โมดูลทุกตัวบนตัวระเบิดก่อนที�เวลาจะ
หมด

ภาพตัวอยา่งของระเบดิ 

 

ภาพด้านหน้า

 

ภาพด้านข้าง

โมดูล
ระเบดิทั�วไปจะมโีมดูลได้มากที�สุด 11 โมดูล  
โดยที�โมดูลแต่ละตัวจะไมม่กีารเชื�อมโยงต่อกันและสามารถปลดโมดูลใดก่อนก็ได้

ขั�นตอนและวิธีการปลดโมดูลจะอยูใ่นสว่นที� 1 ของคู่มือนี�  
ในสว่นของโมดูลวนซ�าเป�นโมดูลกรณีพิเศษ จึงได้ถกูแยกเป�นสว่นที� 2 ของคู่มือนี�

สไตรค์
สไตรค์ เกิดขึ�นจากการกระทําอันใดต่อโมดูลใดก็ตามที�ไมต่รงตามขั�นตอนที�ถูกต้อง  
จํานวนของสไตรค์ที�มีอยูจ่ะแสดงอยูบ่นตัวแสดงจํานวนสไตรค์เหนือหน้าจอแสดงเวลาที�
เหลือ ระเบดิที�มตัีวแสดงสไตรค์ติดตั�งไว้จะทํางานเมื�อได้รบัสไตรค์ที�สาม และทุกครั�งที�ตัว
ระเบดิได้รบัสไตรค์ เวลาที�เหลืออยูก็่จะเดินเร็วขึ�นด้วย

แต่ถ้าหากตัวระเบดิไมม่ตัีวแสดงจํานวนสไตรค์ติดตั�งไว้ นั�นหมายความว่าระเบิดจะทํางาน
ทันทีเมื�อได้เกิดการสไตรค์ครั�งแรก

ข้อมูลบนตัวระเบิด
ในการปลดโมดูลบางประเภทนั�น จําเป�นต้องใช้ข้อมูลต่างๆ ของตัวระเบิด เชน่ รหัสซีเรียลของระเบิด เป�นต้น
สิ�งเหล่านี�จะอยูบ่นบรเิวณขอบด้านต่างๆ ของตัวระเบิด ซึ�งในคู่มือนี�มีภาคผนวก ก, ข และ ค ที�แจกแจงข้อมูล
เพิ�มเติมที�อาจมปีระโยชน์สําหรับการแก้โมดูลบางประเภท

Keep Talking and Nobody Explodes v. 1-th พื�นฐานการกู้ระเบิด

หน้าที� 3 / 23



8/28/2020 KeepTalkingandNobodyExplodes-คูม่อืกูร้ะเบดิ-th-v1-th

file:///C:/SteelCrate/KTaNE/git/Manual/build/th/print/source_html/index.html 4/23

บทที� 1: โมดูล
สถานะของโมดูลจะดูได้จากหลอด LED ที�มุมบนด้านขวา ถ้าหลอดแอลอีดีเปลี�ยน

เป�นสีเขียว แสดงว่าแก้โมดูลนั�นสําเร็จแล้ว

ทุกโมดูลจะต้องถกูแก้ทั�งหมดก่อน จึงจะถือว่ากู้ระเบิดสําเร็จ

Keep Talking and Nobody Explodes v. 1-th สว่นที� 1 - โมดูลทั�วไป
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โมดลู สายไฟ
สายไฟเป�นเหมือนกับเลือดหล่อเลี�ยงระบบไฟฟ�า! เดี�ยวนะ ไมส่ ิไฟฟ�าต่างหากเป�นเลือด สายไฟเหมือน
เสน้เลือดแดงมากกว่า หรือเสน้เลือดดํา? ชา่งมันเถอะ...

โมดูลสายไฟประกอบด้วยสายไฟตั�งแต่ 3 ถึง 6 เส้น
ผู้กู้ระเบดิต้องตัดสายไฟที�ถูกต้องเพียง หนึ�งเส้นเท่านั�นเพื�อแก้โมดูลนี�
ลําดับของสายไฟจะเรยีงจากบนลงล่าง

สายไฟ 3 เส้น:  
ถ้าไมม่สีายไฟสีเเดงให้ตัดสายไฟเส้นที�สอง  
มฉิะนั�น ถ้าสายไฟอันสุดท้ายคือสีขาวให้ตัดสายไฟอันสุดท้าย  
มฉิะนั�น ถ้ามสีายไฟสีน�าเงินมากกว่าหนึ�งเส้นให้ตัดสายไฟสีน�าเงินเส้นสุดท้าย  
มฉิะนั�น ให้ตัดสายไฟเส้นสุดท้าย

สายไฟ 4 เส้น:  
ถ้ามสีายไฟสีแดงมากกว่าหนึ�งเส้น และเลขหลักสุดท้ายของรหัสซีเรียลเป�นเลขคี� ให้ตัดสายไฟสีแดงเส้น
สุดท้าย  
มฉิะนั�น ถ้าสายสุดท้ายเป�นสีเหลือง และ ไมม่ีสายสีแดง ให้ตัดสายเส้นแรก  
มฉิะนั�น ถ้ามสีายไฟสีน�าเงินหนึ�งเส้น ให้ตัดสายไฟเส้นแรก  
มฉิะนั�น ถ้ามสีายไฟสีเหลืองมากกว่าหนึ�งเส้น ให้ตัดสายไฟเส้นสุดท้าย  
มฉิะนั�น ตัดสายไฟเส้นที�สอง

สายไฟ 5 เส้น:  
ถ้าสายไฟเส้นสุดท้ายมีสีดําและตัวเลขตัวสุดท้ายที�รหัสซเีรยีลเป�นเลขคี� ให้ตัดสายไฟเส้นที�สี�  
มฉิะนั�น ถ้ามสีายไฟสีแดงหนึ�งเส้นและมสีายไฟสีเหลืองมากกว่าหนึ�งเส้น ให้ตัดสายไฟเส้นแรก  
มฉิะนั�น ถ้าไมม่ีสายไฟสีดํา ให้ตัดสายไฟเส้นที�สอง  
มฉิะนั�น ตัดสายไฟเส้นแรก

สายไฟ 6 เส้น:  
ถ้าไมม่สีายไฟสีเหลืองและตัวเลขตัวสุดท้ายที�รหัสซีเรยีลเป�นเลขคี� ให้ตัดสายไฟเส้นที�สาม  
มฉิะนั�น ถ้ามสีายไฟสีเหลืองหนึ�งเส้นและมสีายไฟสีขาวมากกว่าหนึ�งเส้น ให้ตัดสายไฟเส้นที�สี�  
มฉิะนั�น ถ้าไมม่ีสายไฟสีแดง ให้ตัดสายไฟเส้นสุดท้าย  
มฉิะนั�น ตัดสายไฟเส้นที�สี�

Keep Talking and Nobody Explodes v. 1-th สายไฟ

หน้าที� 5 / 23



8/28/2020 KeepTalkingandNobodyExplodes-คูม่อืกูร้ะเบดิ-th-v1-th

file:///C:/SteelCrate/KTaNE/git/Manual/build/th/print/source_html/index.html 6/23

โมดลู ปุ�มใหญ่
ถึงแม้ว่ามันจะมีปุ�มแค่อันเดียว แต่อยา่ได้ประมาท การกู้ระเบิดไมมี่คําว่าง่าย

เป�ดไปที�ภาคผนวก ก สําหรบัประเภทของรหัสอักษร 
เป�ดไปที�ภาคผนวก ข สําหรบัประเภทของแบตเตอรี�

อ่านกฏแต่ละข้อตามลําดับ และทําตามกฏข้อแรกที�ตรงกับคุณสมบัติของปุ�มและ
ตัวระเบดิเท่านั�น:

1. ถ้าปุ�มเป�นสีน�าเงิน และเขียนไว้ว่า "หยุด" ให้กดปุ�มค้างไว้ แล้วข้ามไปดูที� "วิธีการปล่อยปุ�ม"
2. ถ้าบนระเบดิมีแบตเตอรี�มากกว่า 1 ก้อน และปุ�มเขียนว่า "จุดชนวน" ให้กดปุ�มแล้วปล่อยทันที
3. ถ้าปุุ่มเป�นสีขาว และบนระเบดิมีไฟติดที�แถบรหัสอักษร CAR ให้กดปุ�มค้างไว้ แล้วข้ามไปดูที� "วิธีการ
ปล่อยปุ�ม"

4. ถ้าบนตัวระเบดิมีแบตเตอรี�มากกว่า 2 ก้อน และมีมีไฟติดที�แถบรหัสอักษร FRK ให้กดปุ�มแล้วปล่อย
ทันที

5. ถ้าปุ�มเป�นสีเหลือง ให้กดปุ�มค้างไว้ แล้วข้ามไปดูที� "วิธีการปล่อยปุ�ม"
6. ถ้าปุ�มเป�นสีแดง และเขียนไว้ว่า "กดค้าง" ให้กดปุ�มแล้วปล่อยทันที
7. หากทุกข้อที�กล่าวไว้ก่อนหน้านี�ไมต่รงกับปุ�มที�อยูบ่นตัวระเบิดเลย ให้กดปุ�มค้างไว้ แล้วข้ามไปดูที� "วิธี
การปล่อยปุ�ม"

วีธกีารปล่อยปุ�ม
เมื�อทําการกดปุ�มค้าง แถบไฟที�ด้านขวาจะติดขึ�น ให้ดูว่าแถบที�ขึ�นนั�นเป�นสีอะไร แล้วทําตามด้านล่าง:

แถบสีฟ�า: ปล่อยปุ�มเมื�อเวลาที�เหลืออยูม่เีลข 4 อยูใ่นหลักใดหลักหนึ�ง
แถบสีขาว: ปล่อยปุ�มเมื�อเวลาที�เหลืออยูม่ีเลข 1 อยูใ่นหลักใดหลักหนึ�ง
แถบสีเหลือง: ปล่อยปุ�มเมื�อเวลาที�เหลืออยูม่ีเลข 5 อยูใ่นหลักใดหลักหนึ�ง
แถบสีอื�น ๆ: ปล่อยปุ�มเมื�อเวลาที�เหลืออยูม่ีเลข 1 อยูใ่นหลักใดหลักหนึ�ง

Keep Talking and Nobody Explodes v. 1-th ปุ�มใหญ่
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โมดลู สัญลักษณ์
ไมม่ีใครรู้ว่าสญัลักษณ์เหล่านี�คืออะไร แต่เดาได้ว่ามันนา่จะเกี�ยวกับสิ�งลี�ลับ

จากแถวด้านล่างทั�งหมด มเีพียงหนึ�งแถวเท่านั�นที�จะมีสัญลักษณทั์�งสี�ตัวบน
โมดูลอยู่
กดปุ�มสัญลักษณ์ตามลําดับที�สัญลักษณ์นั�น ๆ ปรากฏอยูใ่นแถวจากบนลง
ล่าง

 
 

Keep Talking and Nobody Explodes v. 1-th สัญลักษณ์
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เกี�ยวกับโมดูล Simon Says
สิ�งนี�เหมือนกับของเล่นที�นา่จะเคยเล่นกันสมัยเด็ก ๆ ที�คุณต้องกดปุ�มตามลําดับสทีี�ปรากฎขึ�น ต่างกันตรงที�อัน
นี�นา่จะเป�นของเลียนแบบที�ซื�อได้ตามร้านทกุอยา่ง 20 บาท

1. ปุ�ม 1 สีจากทั�งหมด 4 สีจะกะพริบ
2. ใช้ตารางที�ถกูต้องด้านล่าง กดปุ�มที�มีสีที�สอดคล้องกัน
3. ปุ�มแรกจะเริ�มกะพรบิ ตามด้วยปุ�มอื�นถัดมา และวนซ�าต่อไปตามลําดับ
4. จํานวนปุ�มที�ต้องกดจะเพิ�มขึ�นทีละปุ�มเมื�อขึ�นรอบถัดไปจนกว่าโมดูลนี�จะถกู
แก้สําเรจ็

สนํี�าเงนิ
สเีหลอืงสแีดง

สเีขยีว

หากรหัสซเีรยีลมสีระ:

สีแดงกระพริบ สีน�าเงินกระพริบ สีเขียวกะพริบ สีเหลืองกระพริบ

ปุ�มที�จะกด:

ไมม่ีสไตรค์ สีน�าเงิน สีแดง สีเหลือง สีเขียว

1 สไตรค์ สีเหลือง สีเขียว สีน�าเงิน สีแดง

2 สไตรค์ สีเขียว สีแดง สีเหลือง สีน�าเงิน

หากรหัสซเีรยีลไมม่สีระ

สีแดงกระพริบ สีน�าเงินกระพริบ สีเขียวกะพริบ สีเหลืองกระพริบ

ปุ�มที�จะกด:

ไมม่ีสไตรค์ สีน�าเงิน สีเหลือง สีเขียว สีแดง

1 สไตรค์ สีแดง สีน�าเงิน สีเหลือง สีเขียว

2 สไตรค์ สีเหลือง สีเขียว สีน�าเงิน สีแดง

Keep Talking and Nobody Explodes v. 1-th Simon Says
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เกี�ยวกับโมดูล "คํากํากวม"
วงจรนี�มันเหมือนเรื�องที�ออกมาจากมุกของพวกตลกคาเฟ� ซึ�งนา่จะเป�นมุกที�ดีแหละ ถ้ามันไมไ่ด้ถูกต่อเข้ากับ
ระเบดิอยู ่เดี�ยวจะพูดใหส้ั�น ๆ ไว้ละกัน เพราะถ้าพูดเยอะเดี�ยวจะสับสนเอา

1. อ่านจอแสดงผลและดูขั�นตอนที�หนึ�งเพื�อยืนยันว่าจะต้องอ่านปุ�มไหน
2. ใช้จอแสดงผลอันนี� และใช้ขั�นตอนที� 2 เพื�อหาว่าควรกดปุ�มไหน
3. ทําซ�าจนกว่าโมดูลจะถกูแก้

ขั�นตอนที�หนึ�ง:
ดูจากจอแสดงผล อ่าน สิ�งที�เขียนไว้บนปุ�ม และไปที�ขั�นตอนที�สอง

ใช่
  

 
  

แพง
 
  
  

พารา
  
  
 

นานา
 
  
  

กล่าว
  
  
 

เปล่า
  

 
  

  
  

 

ว่าง
  
 
  

ไม่
  
  
 

กาย
  

 
  

กลาย
  
  
 

กายา
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สาย
  
  

 

ยาย
  
  

 

เดี�ยว
  
  
 

เกี�ยว
  
 
  

เคี�ยว
  
  
 

เบี�ยว
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ขั�นตอนที�สอง:
ใช้สิ�งที�เขียนจากขั�นตอนที�หนึ�ง กดปุ�มแรก ที�อยูใ่นรายการ:

"พรอ้ม": ใช,่ ตกลง, อะไร, กลาง, ซ้าย, กด, ขวา, ว่าง, พร้อม, ไม,่ แรก, เอ่อ, ไมม่,ี รอ

"แรก": ซา้ย, ตกลง, ใช,่ กลาง, ไม,่ ขวา, ไมม่,ี เอ่อ, รอ, พร้อม, ว่าง, อะไร, กด, แรก

"ไม"่: ว่าง, เอ่อ, รอ, แรก, อะไร, พร้อม, ขวา, ใช,่ ไมม่,ี ซ้าย, กด, ตกลง, ไม,่ กลาง

"ว่าง": รอ, ขวา, ตกลง, กลาง, ว่าง, กด, พร้อม, ไมม่,ี ไม,่ อะไร, ซ้าย, เอ่อ, ใช,่ แรก

"ไมม่"ี: เอ่อ, ขวา, ตกลง, กลาง, ใช,่ ว่าง, ไม,่ กด, ซ้าย, อะไร, รอ, แรก, ไมม่,ี พร้อม

"ใช"่: ตกลง, ขวา, เอ่อ, กลาง, แรก, อะไร, กด, พร้อม, ไมม่,ี ใช,่ ซ้าย, ว่าง, ไม,่ รอ

"อะไร": เอ่อ, อะไร, ซา้ย, ไมม่,ี พร้อม, ว่าง, กลาง, ไม,่ ตกลง, แรก, รอ, ใช,่ กด, ขวา

"เอ่อ": พร้อม, ไมม่,ี ซา้ย, อะไร, ตกลง, ใช,่ ขวา, ไม,่ กด, ว่าง, เอ่อ, กลาง, รอ, แรก

"ซา้ย": ขวา, ซา้ย, แรก, ไม,่ กลาง, ใช,่ ว่าง, อะไร, เอ่อ, รอ, กด, พร้อม, ตกลง, ไมม่ี

"ขวา": ใช,่ ไมม่,ี พร้อม, กด, ไม,่ รอ, อะไร, ขวา, กลาง, ซ้าย, เอ่อ, ว่าง, ตกลง, แรก

"กลาง": ว่าง, พร้อม, ตกลง, อะไร, ไมม่,ี กด, ไม,่ รอ, ซ้าย, กลาง, ขวา, แรก, เอ่อ, ใช่

"ตกลง": กลาง, ไม,่ แรก, ใช,่ เอ่อ, ไมม่,ี รอ, ตกลง, ซ้าย, พร้อม, ว่าง, กด, อะไร, ขวา

"รอ": เอ่อ, ไม,่ ว่าง, ตกลง, ใช,่ ซ้าย, แรก, กด, อะไร, รอ, ไมม่,ี พร้อม, ขวา, กลาง

"กด": ขวา, กลาง, ใช,่ พร้อม, กด, ตกลง, ไมม่,ี เอ่อ, ว่าง, ซ้าย, แรก, อะไร, ไม,่ รอ

"คุณ": แนแ่น,่ คุณคือ, ของคุณ, คุณเป�น, ถัดไป, เหอะ, พวกเรา, ถือ, อะไร?, คุณ, เออเออ, ชอบ, เสร็จ, ณ

"คุณคือ": ของคุณ, ถัดไป, ชอบ, เหอะ, อะไร?, เสร็จ, เออเออ, ถือ, คุณ, ณ, คุณเป�น, แนแ่น,่ พวกเรา, คุณคือ

"ของคุณ": เออเออ, คุณคือ, เหอะ, ของคุณ, ถัดไป, พวกเรา, แนแ่น,่ ณ, คุณเป�น, คุณ, อะไร?, ถือ, ชอบ, เสร็จ

"คุณเป�น": คุณ, คุณเป�น, พวกเรา, ถัดไป, เออเออ, คุณคือ, ณ, ของคุณ, อะไร?, เหอะ, แนแ่น,่ เสร็จ, ชอบ, ถือ

"พวกเรา": เสร็จ, ณ, พวกเรา, เหอะ, อะไร?, แนแ่น,่ ของคุณ, ถือ, คุณเป�น, ชอบ, ถัดไป, เออเออ, คุณคือ, คุณ

"ณ": เหอะ, แนแ่น,่ ถัดไป, อะไร?, คุณเป�น, พวกเรา, เออเออ, เสร็จ, ณ, คุณ, ชอบ, ถือ, คุณคือ, ของคุณ

"เหอะ": เหอะ, ของคุณ, คุณคือ, คุณ, เสร็จ, ถือ, เออเออ, ถัดไป, แนแ่น,่ ชอบ, คุณเป�น, พวกเรา, ณ, อะไร?

"เออเออ": พวกเรา, ณ, คุณคือ, คุณเป�น, ถัดไป, เออเออ, เสร็จ, คุณ, เหอะ, ชอบ, ของคุณ, แนแ่น,่ ถือ, อะไร?

"อะไร?": คุณ, ถือ, คุณเป�น, ของคุณ, ณ, เสร็จ, เออเออ, ชอบ, คุณคือ, เหอะ, พวกเรา, ถัดไป, อะไร?, แนแ่น่

"เสรจ็": แนแ่น,่ เหอะ, ถัดไป, อะไร?, ของคุณ, พวกเรา, คุณเป�น, ถือ, ชอบ, คุณ, ณ, คุณคือ, เออเออ, เสร็จ

"ถัดไป": อะไร?, เหอะ, เออเออ, ของคุณ, ถือ, แนแ่น,่ ถัดไป, ชอบ, เสร็จ, คุณคือ, พวกเรา, คุณเป�น, ณ, คุณ

"ถือ": คุณคือ, ณ, เสร็จ, เออเออ, คุณ, พวกเรา, แนแ่น,่ อะไร?, คุณเป�น, ถัดไป, ถือ, เหอะ, ของคุณ, ชอบ

"แนแ่น"่: คุณคือ, เสร็จ, ชอบ, คุณเป�น, คุณ, ถือ, เหอะ, พวกเรา, แนแ่น,่ ณ, อะไร?, ถัดไป, ของคุณ, เออเออ

"ชอบ": คุณเป�น, ถัดไป, ณ, พวกเรา, ถือ, เสร็จ, เออเออ, อะไร?, เหอะ, คุณ, ชอบ, แนแ่น,่ คุณคือ, ของคุณ

Keep Talking and Nobody Explodes v. 1-th คํากํากวม
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โมดลู หนว่ยความจํา
ความทรงจําเป�นสิ�งที�เปราะบาง แต่นั�นก็เหมือนกับทกุๆ อยา่งเมื�อระเบิดทํางานนั�นแหละ

กดปุ�มที�ถูกต้องตามคําสั�งของแต่ละขั�นตอน เมื�อทําถกูต้องครบทุกขั�นตอน
แล้ว โมดูลจะหยุดทํางาน
หากกดปุ�มผิด จะต้องเริ�มใหมตั่�งแต่ต้น
ตําแหนง่ของปุ�มเรยีงจากซ้ายไปขวา

ขั�นที� 1:
ถ้าตัวเลขบนจอเป�นเลข 1 ใหก้ดปุ�มในตําแหนง่ที� 2 
ถ้าตัวเลขบนจอเป�นเลข 2 ใหก้ดปุ�มในตําแหนง่ที� 2 
ถ้าตัวเลขบนจอเป�นเลข 3 ใหก้ดปุ�มในตําแหนง่ที� 3 
ถ้าตัวเลขบนจอเป�นเลข 4 ใหก้ดปุ�มในตําแหนง่ที� 4 

ขั�นที� 2:
ถ้าตัวเลขบนจอเป�นเลข 1 ใหก้ดปุ�มที�มีตัวเลข 4 
ถ้าตัวเลขบนจอเป�นเลข 2 ใหก้ดปุ�มที�อยูตํ่าแหนง่เดียวกันกับปุ�มที�กดไปในขั�นที� 1 
ถ้าตัวเลขบนจอเป�นเลข 3 ใหก้ดปุ�มในตําแหนง่ที� 1 
ถ้าตัวเลขบนจอเป�นเลข 4 ใหก้ดปุ�มที�อยูตํ่าแหนง่เดียวกันกับปุ�มที�กดไปในขั�นที� 1 

ขั�นที� 3:
ถ้าตัวเลขบนจอเป�นเลข 1 ใหก้ดปุ�มที�มีตัวเลขเหมือนกับปุ�มที�กดไปในขั�นที� 2 
ถ้าตัวเลขบนจอเป�นเลข 2 ใหก้ดปุ�มที�มีตัวเลขเหมือนกับปุ�มที�กดไปในขั�นที� 1 
ถ้าตัวเลขบนจอเป�นเลข 3 ใหก้ดปุ�มในตําแหนง่ที� 3 
ถ้าตัวเลขบนจอเป�นเลข 4 ใหก้ดปุ�มที�มีตัวเลข 4 

ขั�นที� 4:
ถ้าตัวเลขบนจอเป�นเลข 1 ใหก้ดปุ�มที�อยูตํ่าแหนง่เดียวกันกับปุ�มที�กดไปในขั�นที� 1 
ถ้าตัวเลขบนจอเป�นเลข 2 ใหก้ดปุ�มในตําแหนง่ที� 1 
ถ้าตัวเลขบนจอเป�นเลข 3 ใหก้ดปุ�มที�อยูตํ่าแหนง่เดียวกันกับปุ�มที�กดไปในขั�นที� 2 
ถ้าตัวเลขบนจอเป�นเลข 4 ใหก้ดปุ�มที�อยูตํ่าแหนง่เดียวกันกับปุ�มที�กดไปในขั�นที� 2 

ขั�นที� 5:
ถ้าตัวเลขบนจอเป�นเลข 1 ใหก้ดปุ�มที�มีตัวเลขเหมือนกับปุ�มที�กดไปในขั�นที� 1 
ถ้าตัวเลขบนจอเป�นเลข 2 ใหก้ดปุ�มที�มีตัวเลขเหมือนกับปุ�มที�กดไปในขั�นที� 2 
ถ้าตัวเลขบนจอเป�นเลข 3 ใหก้ดปุ�มที�มีตัวเลขเหมือนกับปุ�มที�กดไปในขั�นที� 4 
ถ้าตัวเลขบนจอเป�นเลข 4 ใหก้ดปุ�มที�มีตัวเลขเหมือนกับปุ�มที�กดไปในขั�นที� 3 

Keep Talking and Nobody Explodes v. 1-th หนว่ยความจํา
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วิธกีารอ่านรหัสมอร์ส
1. สัญลักษณ์จุด หมายถึงสัญญาณสั�น
2. สัญลักษณ์ขีด หมายถึงสัญญาณยาว
3. ในระหว่างการสง่รหัส จะมีชว่งเวลาพักขณะหนึ�ง ระหว่างแต่ละตัว
อักษร
4. หลังจากสง่รหัสเสร็จแล้ว จะมีชว่งเวลาพักขณะหนึ�งที�ยาวกว่า
สัญญาณยาว ก่อนที�การสง่รหัสจะเริ�มอีกครั�ง
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โมดลู รหสัมอร์ส
ชอ่งทางการสื�อสารผา่นโทรเลขในอดีต? แล้วไงต่อ? อยา่งน้อยนี�ก็เป�นรหัสมอร์สของจริง เพราะงั�นก็ถือว่าเป�น
สิ�งที�ควรเรียนรู้ไว้

อ่านและแปลรหัสที�ถกูสง่ผา่นสัญญาณแสงโดยใช้แผนผังรหัสมอร์สด้านล่าง
รหัสที�ถกูสง่มาจะสะกดได้เป�นคําหนึ�งจากตารางด้านขวา
รหัสจะถกูสง่ซ�าเรื�อย ๆ โดยจะมชีว่งเวลาพักขณะหนึ�งระหว่างการสง่รหัส
แต่ละครั�ง
เมื�อแปลรหัสที�รบัมาเป�นคําได้แล้ว ให้ตั�งค่าความถี�สัญญาณตามที�แสดงในตาราง และกดปุ�ม TX เพื�อ
สง่สัญญาณ

ถ้าคําที�ถูกสง่
มาคือ:

ตอบที�
ความถี�:

obran 3.505 MHz

knrvay 3.515 MHz

qlrwm 3.522 MHz

ecvaca 3.532 MHz

mayagl 3.535 MHz

emsayn 3.542 MHz

pagga 3.545 MHz

oxkdi 3.552 MHz

sgprg 3.555 MHz

tikwam 3.565 MHz

hnavta 3.572 MHz

gdhmay 3.575 MHz

egahli 3.582 MHz

dntri 3.592 MHz

sifva 3.595 MHz

xawswn 3.600 MHz

Keep Talking and Nobody Explodes v. 1-th รหัสมอร์ส
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โมดลู สายไฟซับซ้อน
สายพวกนี�ไมเ่หมือนอันอื�น บางอันจะมีลายด้วย! ลายที�ทําใหพ้วกมันต่างกับสายไฟอีกแบบโดยสิ�นเชิง ขา่วดีก็
คือเราได้พบวิธีการจัดการกับพวกมันที�สั�นกระชับด้วย! ถึงมันอาจจะกระชับเกินไปหนอ่ย ๆ ก็เถอะ...

ที�สายไฟแต่ละเส้น จะมีหลอดไฟแอลอีดีอยูด้่านบน และที�ว่างสําหรับ
สัญลักษณ ์★ อยูด้่านล่าง
สําหรบัการรวมกันของแต่ละสายไฟ/หลอดแอลอีดี/สัญลักษณ์ ใช้แผนภาพ
เวนนด้์านล่างเพื�อให้ตัดสินใจได้ว่าควรตัดสายไฟหรือไม่
สายไฟแต่ละเส้นอาจมสีีหลายสีพันรอบอยู่

Keep Talking and Nobody Explodes v. 1-th สายไฟเชิงซ้อน
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ตัว
อักษร คู่มือ

ต ตัดสายไฟ

ห ห้ามตัดสายไฟ

ซ ตัดสายไฟ หากตัวเลขตัวสุดท้ายของรหัสซีเรียล
เป�นเลขคู่

พ ตัดสายไฟ หากระเบิดมีพอร์ด Parallel

บ ตัดสายไฟ หากระเบิดมีถ่านตั�งแต่สองก้อนขึ�นไป

เป�ดไปที�ภาคผนวก ข สําหรบัประเภทของแบตเตอรี� 
เป�ดไปที�ภาคผนวก ค สําหรบัประเภทของพอร์ตเชื�อมต่อ
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โมดลู อนุกรมสายไฟ
มันยากที�จะพูดว่าระบบนี�ทํางานอยา่งไร การออกแบบสิ�งนี�มันค่อนข้างนา่ทึ�ง แต่ว่ามันต้องมีวิธีที�ง่ายกว่านี�ใน
การจัดการกับสายไฟเก้าเส้น

โมดูลนี�ประกอบด้วยแผงควบคุมจํานวนหนึ�งซึ�งมีสายไฟเชื�อมต่ออยู ่แต่จะมี
แผงควบคุมที�สามารถจัดการได้ครั�งละ 1 แผงควบคุมเท่านั�น กดปุ�มลูกศรลง
เพื�อเลื�อนไปที�แผงควบคุมถัดไปและปุ�มลูกศรขึ�นเพื�อเลื�อนไปที�แผงควบคุม
ก่อนหนา้
ห้ามกดเลื�อนไปที�แผงควบคุมถัดไปจนกว่าจะมั�นใจว่าคุณได้ตัดสายไฟที�ต้องตัดทุกเส้นบนแผงควบคุม
ที�เป�ดอยูเ่รียบรอ้ยแล้ว
ตัดสายไฟตามเงื�อนไขในตารางที�กําหนดให้ ลําดับการปรากฎของสายไฟจะนับรวมทุกแผงควบคุมใน
หนึ�งโมดูล

ลําดับของสายไฟสีแดง

ลําดับการปรากฎขึ�น
ของสายไฟ

ตัดสายไฟ
เส้นนี�หาก
ต่อกับ:

สายไฟสีแดงเส้นแรก C

สายไฟสีแดงเส้นที�
สอง B

สายไฟสีแดงเส้นที�
สาม A

สายไฟสีแดงเส้นที�สี� A หรอื C

สายไฟสีแดงเส้นที�หา้ B

สายไฟสีแดงเส้นที�หก A หรอื C

สายไฟสีแดงเส้นที�
เจ็ด A,B หรอื C

สายไฟสีแดงเส้นที�
แปด A หรอื B

สายไฟสีแดงเส้นที�เก้า B

ลําดับของสายไฟสีน�าเงิน

ลําดับการปรากฎขึ�น
ของสายไฟ

ตัดสายไฟ
เส้นนี�หาก
ต่อกับ:

สายไฟสีน�าเงินเส้น
แรก B

สายไฟสีน�าเงินเส้นที�
สอง A หรือ C

สายไฟสีน�าเงินเส้นที�
สาม B

สายไฟสีน�าเงินเส้นที�
สี� A

สายไฟสีน�าเงินเส้นที�
ห้า B

สายไฟสีน�าเงินเส้นที�
หก B หรือ C

สายไฟสีน�าเงินเส้นที�
เจ็ด C

สายไฟสีน�าเงินเส้นที�
แปด A หรือ C

สายไฟสีน�าเงินเส้นที�
เก้า A

ลําดับของสายไฟสีดํา

ลําดับการปรากฎขึ�น
ของสายไฟ

ตัดสายไฟ
เส้นนี�หาก
ต่อกับ:

สายไฟสีดําเส้นแรก A,B หรือ C

สายไฟสีดําเส้นที�สอง A หรือ C

สายไฟสีดําเส้นที�สาม B

สายไฟสีดําเส้นที�สี� A หรือ C

สายไฟสีดําเส้นที�ห้า B

สายไฟสีดําเส้นที�หก B หรือ C

สายไฟสีดําเส้นที�เจ็ด A หรือ B

สายไฟสีดําเส้นที�แปด C

สายไฟสีดําเส้นที�เก้า C

Keep Talking and Nobody Explodes v. 1-th อนุกรมสายไฟ

หน้าที� 14 / 23



8/28/2020 KeepTalkingandNobodyExplodes-คูม่อืกูร้ะเบดิ-th-v1-th

file:///C:/SteelCrate/KTaNE/git/Manual/build/th/print/source_html/index.html 15/23

โมดลู เขาวงกต
คาดว่านา่จะเป�นเขาวงกตหรืออะไรสกัอยา่ง คล้าย ๆ พวกที�อยูบ่นแผน่รองจานอะไรประมาณนั�น

หาว่าเขาวงกตอันไหนที�มีตําแหนง่วงกลมตรงกับที�อยูบ่นโมดูล
แล้วใช้ปุ�มลูกศรรอบตัวโมดูลเพื�อย้ายจุดสีขาว ไปยังชอ่งที�มีสามเหลี�ยมสี
แดง
คําเตือน : ห้ามเดินผา่นเส้นกําแพงของเขาวงกต เส้นเหล่านี�จะไมป่รากฏบน
ตัวระเบดิ

Keep Talking and Nobody Explodes v. 1-th เขาวงกต
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โมดลู รหสัผา่น
โชคดีที�รหสัผา่นในเกมนี�ไมไ่ด้ตั�งขึ�นตามข้อบังคับความปลอดภัยมาตรฐานของรัฐ: อยา่งน้อย 22 ตัวอักษร
ประกอบไปด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ ่พิมพ์เล็ก ตัวเลข และไมมี่คําที�อ่านจากหลังไปหน้าหรือหน้าไปหลังแล้ว
เหมือนกันยาวเกิน 2 ตัว

ปุ�มที�อยูด้่านบนและด้านล่างของแต่ละตัวอักษร จะเลื�อนตัวอักษรที�เป�นไป
ได้สําหรบัตําแหนง่นั�น ๆ วนไปมา
ตัวอักษรที�กําหนดให้ในแต่ละครั�งจะประกอบได้เป�นคําคําเดียวเท่านั�นที�ตรง
กับรหัสผา่นด้านล่าง
กดปุ�ม "สง่" เมื�อตัวอักษรประกอบเป�นคําที�ถกูต้อง

บรรจง ชมเชย ไฟแรง ตากลม ตาลาย

ตามมา ละลาย อาคาร อากาศ รบกวน

ทบทวน ระบาย กระทะ วรรณะ เออออ

สายตา ธรรมะ แหกตา ปากใบ ลงนาม

สายไฟ ผลงาน ชนคาน ประถม ตนเอง

ระบาด องอาจ ระนาด อวสาน ทนทาน

ละออง โอกาส อวกาศ ลาออก งงงวย

Keep Talking and Nobody Explodes v. 1-th รหัสผา่น
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บทที� 2: โมดูลวนซ�า
โมดูลวนซ�าไมส่ามารถโดนปลดได้ แต่จะติดขึ�นมาเรื�อย ๆ

โมดูลวนซ�าสามารถสังเกตได้จากหน้าจอที�มีตัวเลขเวลา 2 หลักอยูต่รงกลางด้าน
บน การกระทําใด ๆ ต่อระเบดิอาจเป�นการเป�ดให้โมดูลวนซ�าทํางาน เมื�อมีการเริ�ม
ทํางานแล้ว ผู้เล่นจะต้องจัดการกับโมดูลวนซ�าเป�นระยะ ๆ อยา่งสม�าเสมอก่อนจะ

หมดเวลา เพื�อไมใ่ห้โดนสไตรค์

โปรดสังเกตให้ดี: โมดูลวนซ�าสามารถถูกเป�ดให้ทํางานใหมไ่ด้ทุกเมื�อ

Keep Talking and Nobody Explodes v. 1-th สว่นที� 2 - โมดูลวนซ�า

หน้าที� 17 / 23



8/28/2020 KeepTalkingandNobodyExplodes-คูม่อืกูร้ะเบดิ-th-v1-th

file:///C:/SteelCrate/KTaNE/git/Manual/build/th/print/source_html/index.html 18/23

โมดลู ระบายก๊าซ
หากคณุโชคดีพอ คณุก็อาจจะเอาเทปกาวแปะปุ�มใดปุ�มหนึ�งทิ�งไว้ก็ได้ แต่เสยีดายที�มันไมเ่ป�นอยา่งนั�น

เลือกกดปุ�ม Y (Yes) หรือ N (No) ตามคําถามบนหนา้จอ

Keep Talking and Nobody Explodes v. 1-th ระบายก๊าซ
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โมดลู คายประจุไฟฟ�า
เราเชื�อว่าโมดลูนี�ถูกสร้างมาเพื�อถ่วงเวลาโดยเฉพาะ เพราะไมน่า่จะมีใครที�ไหนเขาทําวงจรอยา่งนี�กัน

ปล่อยประจุไฟฟ�าจากตัวเก็บประจุก่อนที�ประจุไฟฟ�าจะเต็มโดยการกดคัน
โยกบนตัวโมดูลค้างไว้

Keep Talking and Nobody Explodes v. 1-th ตัวเก็บประจุ
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โมดลู ลูกบิด
ถูกสร้างขึ�นมาใหซ้ับซ้อนโดยไมจํ่าเป�น และจะวนซ�าต่อไปอยา่งไมส่ิ�นสุด ถ้าเอาเวลาตรงนี�ไปใช้ทําอยา่งอื�น
แทนที�จะเป�นปริศนาชวนปวดหวัแบบนี�ก็คงดี

สามารถหมนุลูกบิดไปให้ชี�ได้ 4 ทิศทาง
ลููกบดิต้องชี�ไปในทิศที�ถูกต้องก่อนที�เวลาของโมดูลจะหมด
ตําแหนง่ของไฟ LED ที�ติด/ดับ ทั�ง 12 ดวง ที�อยูบ่นโมดูลจะเป�นตัวบง่บอก
ว่าต้องหันไปทิศใด
ทิศของลูกบิดนั�น จะขึ�นอยูกั่บด้านที�เขียนไว้ว่า "บน" ซึ�งอาจจะอยูทิ่ศใดก็ได้

ตําแหนง่ของไฟ LED ที�ติด

ตําแหนง่บน:
X X X

X X X X X

X X X

X X X X

ตําแหนง่ล่าง:
X X X

X X X X X

X X X

X X

ตําแหนง่ซา้ย:
X

X X X X

X

X X

ตําแหนง่ขวา:
X X X X X

X X X X

X X X

X X X X
 

 

X แสดงตําแหนง่ของไฟที�ติด

Keep Talking and Nobody Explodes v. 1-th ลูกบิด
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ภาคผนวก ก: แถบรหัสอักษร
แถบรหัสอักษรสีแดง สามารถพบเห็นได้บนขอบด้านนอกของตัวระเบิด โดยที�ไฟของแต่ละแถบอาจติดสว่าง
หรอืไมติ่ดก็ได้

ประเภทรหัสที�พบได้บอ่ย

SND
CLR
CAR
IND
FRQ
SIG
NSA
MSA
TRN
BOB
FRK

Keep Talking and Nobody Explodes v. 1-th ภาคผนวก ก
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ภาคผนวก ข - ประเภทของแบตเตอรี�
ในบางครั�งอาจจะมแีบตเตอรี�ประกอบมาด้วยในตัวระเบิด ซึ�งจะอยูบ่รเิวณขอบด้านนอก

แบตเตอรี� ประเภท

AA

D

Keep Talking and Nobody Explodes v. 1-th ภาคผนวก ข
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ภาคผนวก ค: ประเภทของพอร์ต
พอรต์ดิจิตอลและอนาล็อกที�สามารถพบได้บรเิวณด้านข้างของระเบิด

พอร์ต ชื�อ

DVI-D

Parallel

PS/2

RJ-45

Serial

Stereo RCA
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