เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน
เล่า

เรื่องหนังสือ ธันวาคมนี้ ขอชวนมาเรียนรู้เคมี ตั้งแต่พื้นฐาน
ผ่านการ์ตนู ด้วยหนังสือเรือ่ ง “เคมีพนื้ ฐาน ฉบับการ์ตนู ” ความ
รู้พื้นฐานทางเคมีฉบับเข้าใจง่าย อธิบายสั้นๆ ด้วยภาพประกอบ
มากมาย แต่ได้ใจความส�ำคัญ ใช้เวลาอ่านไม่นาน แต่ได้เห็นภาพรวม
ของวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษา
“เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน” เหมาะส�ำหรับผู้อ่านตั้งแต่น้อง
ม.ต้นที่อยากเตรียมพร้อมส�ำหรับการเรียน ม.ปลายหรือคุณพ่อคุณ
แม่ที่อยากจะทบทวนเพื่อสอนน้องๆ ก็อ่านได้ และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง น้องๆ ที่ก�ำลังเรียนวิชาเคมีระดับ ม.ปลาย แล้วมีปัญหาในการ
เรียนวิชาเคมี เพราะเข้าใจยาก มีเนื้อหาหลายเรื่อง ทั้งต้องท�ำความ
เข้าใจ และค�ำนวณ จนต้องท่องจ�ำเพื่อสอบให้ผ่าน
หนังสือ “เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน” เขียนโดยคณะผู้เขียนซึ่ง
มี ป ระสบการณ์ ส อน และเขี ย นหนั ง สื อ เรี ย นส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษา จึงเน้นการอธิบายความรู้พื้นฐานทางเคมีให้เข้าใจ
ง่าย โดยน�ำเสนอเนื้อหาแต่ละเรื่องเป็นหัวข้อสั้นๆ พร้อมภาพ
ประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้ค่อยๆ ท�ำความเข้าใจทีละประเด็น
ใช้เวลาอ่านไม่มากแต่ได้ใจความส�ำคัญของวิชาเคมี รวมทั้งมี
การ์ ตู น ช่ อ งสี สั น สดใสให้ ผู ้ อ ่ า นได้ พั ก สายตา และค่ อ ยๆ
เรียนรู้วิชาเคมีอย่างสนุกสนานไปพร้อมกับตัวละครด้วย
เนือ้ หาใน “เคมีพนื้ ฐาน ฉบับการ์ตนู ” ประกอบด้วยด้วย
เนื้อหาพื้นฐานที่ส�ำคัญ 6 เรื่องดังนี้
1. 	 สสาร อธิบายเรื่องโครงสร้าง คุณสมบัติของสสาร
ต่างๆ เช่น ความหนาแน่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว สถานะ
ทั้งสาม ความเป็นกรด และด่าง
2. ธาตุ อธิบายเรื่องธาตุ และความหมายของตาราง
ธาตุ หมูก่ บั คาบ โครงสร้างภายในอะตอม และคุณสมบัตขิ องธาตุ

แต่ละหมู่
3. พันธะเคมี อธิบายเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับพันธะเคมี และ
ลักษณะของพันธะแต่ละชนิด
4. 	 โมล อธิ บ ายเรื่ อ งความหมายของโมล ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ย
ปริมาณสารที่ส�ำคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับหน่วยอื่นๆ
5. 	 สารประกอบอินทรีย์ อธิบายเรื่องลักษณะเฉพาะ และ
คุณสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่างๆ
6. 	 พอลิ เ มอร์ อธิบายเรื่องลักษณะ และคุณสมบัติของ
พอลิเมอร์ธรรมชาติ และพอลิเมอร์สังเคราะห์
นอกจากนีย้ งั มีแบบฝึกหัดสัน้ ๆ ท้ายแต่ละบทเพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้
ฝึกท�ำเพื่อสร้างความเข้าใจด้วย
หากการเรียนวิชาเคมีในระดับมัธยมปลายกลายเป็นการเรียน
เพียงแค่ให้พอสอบผ่าน ไม่ได้สร้างความเข้าใจเรื่องพื้นฐาน จะท�ำให้
ประสบปัญหาเมื่อการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น น้องๆ ที่ก�ำลังมีปัญหา
ในการเรียนวิชาเคมี อย่าเพิ่งท้อแท้ ขอให้ลองทบทวนอีกครั้งตั้งแต่
พื้ น ฐานด้ ว ยหนั ง สื อ “เคมี พื้ น ฐาน ฉบั บ
การ์ตูน” เล่มนี้ TPA
news
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ชี้ถูกตัว ไม่ต้องกลัวสับสน

อาทิตย์ นิ่มนวล
ฝ่ายสำ�นักพิมพ์

สวัสดี

เพื่อนๆ ชาว TPA News ทุกคนครับ ฉบับนี้มี
หนังสือน่าสนใจเล่มหนึ่งอยากน�ำเสนอมากๆ
อาจจะเรียกได้วา่ เป็นของดีทหี่ ลายคนมองข้ามไปอย่างน่าเสียดาย
ก็ว่าได้ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้การเรียนภาษาเกาหลีของทุกคน
ราบรื่ น มากขึ้ น เป็ น คู ่ มื อ ไว้ ไ ขความกระจ่ า งให้ กั บ การเรี ย น
ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีได้ อะไรที่สงสัยอยู่ก็จะกระจ่างขึ้นด้วย
“ค�ำบ่งชี้เกาหลี” ครับ
เริ่มด้วยค�ำตอบของค�ำถามง่ายๆ ได้ใจความว่า ค�ำบ่งชี้
คืออะไร กันก่อน ผู้เรียนภาษาเกาหลี (อาจจะรวมถึงภาษาญี่ปุ่น
ด้วย) มักมองว่าค�ำบ่งชี้ (หรือ “ค�ำช่วย” ในภาษาญี่ปุ่น) เป็นเรื่อง
เข้าใจยาก ใช้งานยาก และไม่มีความจ�ำเป็นในการใช้งานในชีวิต
ประจ�ำวันเท่าไร เพราะค�ำบ่งชี้ใช้แสดงความสัมพันธ์ของค�ำใน
ประโยค ไม่ว่าจะประธาน ค�ำคุณศัพท์ กรรม สถานที่ เวลา ฯลฯ
ซึ่งเมื่ออยู่ในภาษาพูดหรือการพูดในชีวิตประจ�ำวัน ค�ำบ่งชี้จะ
เปรียบเสมือนจ�ำเลยหรือนักโทษคนแรก ๆ ที่ถูกประหารชีวิต คือ
ถูกละไป แต่จะท�ำแบบนั้นได้ ผู้เรียนก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยว
กับการใช้ค�ำบ่งชี้มากพอสมควร พอที่จะแยกแยะได้ว่าค�ำไหน
มี ห น้ า ที่ อ ะไร โดยประโยชน์ จ ากการละค� ำ บ่ ง ชี้ คื อ การท� ำ ให้
ประโยคกระชับและฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนั่นเองครับ
อ่านมาถึงตรงนี้เพื่อนๆ อาจจะคิดว่า อ้าว แล้วแบบนี้ควร
จะศึกษาเรื่องนี้เหรอ...ควรสิครับ เพราะกว่าเราจะไปถึงขั้นที่
สามารถละค�ำบ่งชี้ได้อย่างอิสระก็ต้องมีพื้นฐานความรู้ที่แน่น
(มาก) พอสมควรเลย ลองนึกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น เวลามีข้อความ
หรือบทความยาวๆ เป็นย่อหน้าๆ หรือกระทั่งข้อความสั้นๆ ตาม
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Social Media ต่างๆ แล้วไม่มีค�ำบ่งชี้เลยจะเกิดอะไรขึ้น แน่นอน
ว่า เราไม่มที างรูไ้ ด้เลยว่าค�ำไหนคืออะไร ท�ำหน้าทีอ่ ะไร โดยเฉพาะ
กับภาษาเกาหลีด้วยแล้ว ยิ่งยากไปกันใหญ่ ด้วยจ�ำนวนตัวอักษร
ที่ค่อนข้างน้อย ท�ำให้ค�ำศัพท์หลายๆ ค�ำหน้าตาออกมาเหมือนๆ
กันหมด มันจึงเหมือนการเอาค�ำศัพท์มาวางเรียงๆ กันแล้วพูดต่อ
กันเฉยๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิดได้ง่ายมากๆ ยิ่งเมื่อต้อง
แปลเป็นภาษาไทยด้วยแล้ว ก็ยิ่งสร้างความปวดเศียรเวียนเกล้า
ขึ้นไปกันใหญ่ เพราะท�ำให้จับต้นชนปลายไม่ถูก เช่น 나 집 삽니다
เมื่อใส่ค�ำบ่งชี้เข้าไปจะท�ำให้ได้ความหมายหลากหลายขึ้นเป็น
나는 집을 삽니다 (ฉันซื้อบ้าน) กับ 나는 집에서 삽니다 (ฉันอาศัยที่บ้าน)
เป็นต้น ข้อเสียอีกอย่างของการไม่มีค�ำบ่งชี้คือ ประโยคจะห้วน
มาก เวลาต้องพูดยาว ๆ หรือพูดไปคิดไป จะไม่มีช่วงให้หยุดคิด
เตรียมตัว หรือเน้นค�ำบางค�ำเพื่อสื่อความหมายเป็นพิเศษได้ แต่
ก็ไม่ใช่วา่ เป็นไปไม่ได้นะครับ แค่วา่ ต้องเก่งแล้วในระดับหนึง่ ก่อน
แค่นั้นเอง (ยิ้ม)
ขอแนะน�ำว่า เริ่มใส่ใจ “ค�ำบ่งชี้” กันตั้งแต่เริ่มเรียนภาษา
เกาหลีเลยจะดีที่สุดครับ พยายามท�ำความเข้าใจให้ได้มากที่สุด
เพือ่ ผลดีในระยะยาว แต่ถา้ ใครพยายามแล้วก็ดเู หมือนจะไร้ผล...
ลองใช้ “ค�ำบ่งชี้เกาหลี” เล่มนี้เป็นคู่มือไว้ช่วยไขข้อข้องใจต่างๆ
ดูสคิ รับ ภายในเล่มจะแบ่งหมวดหมูไ่ ว้ชดั เจนคือ ส่วนความหมาย
และวิธกี ารใช้ ส่วนค�ำบ่งชีท้ ที่ ำ� ให้สบั สน และส่วนค�ำกริยาทีท่ ำ� ให้
สับสนการใช้ค�ำบ่งชี้ เป็นต้น รับรองว่าค�ำบ่งชี้จะกลายเป็นเรื่อง
หมูๆ ไปเลย TPA
news

