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เล่า
เร่ืองหนังสือ เดือนเมษำยนนี้ มีหนังสือใหม่มำแนะน�ำเช่น

เคย นัน่คอื “พลงังาน ฉบบัการ์ตนู” ทีอ่ธิบำยควำมรูพ้ืน้ฐำน

เรื่องพลังงำนต่ำงๆ เล่มนี้

อำกำศร้อนๆ แบบนี้ เรำแทบจะนั่งท�ำงำนโดยขำดเครื่อง 

ปรับอำกำศไม่ได้เลยใช่ไหม ? เครื่องปรับอำกำศก็ท�ำงำนไม่ได้เช่น

เดียวกัน ถ้ำไม่มีไฟฟ้ำหรือก็คือพลังงำนไฟฟ้ำ

พลงังำน และปัญหำพลังงำนด้ำนต่ำงๆ เป็นเรือ่งท่ีเรำคุน้เคย

กนัด ีเพรำะเกีย่วข้องกบัชวีติประจ�ำวนัของเรำอย่ำงแยกไม่ออก ไม่ว่ำ

จะท�ำกิจกรรมอะไร เรำก็ต้องพึ่งพำพลังงำน

“พลังงาน ฉบับการ์ตูน” อธิบำยตั้งแต่ควำมหมำยของ

พลังงำนว่ำ “พลังงานคืออะไร” และหลักกำรใช้ประโยชน์พลังงำน

ประเภทต่ำงๆ ทั้งพลังงำนแสง พลังงำนควำมร้อน พลังงำนที่ได้จำก

เชื้อเพลิงซำกดึกด�ำบรรพ์ พลังงำนไฟฟ้ำ พลังงำนจำกธรรมชำติ 

พลังงำนทดแทน พลังงำนนิวเคลียร์ และแนวโน้มแหล่งพลังงำนใน

อนำคต 

เนือ้หำอธิบำยทลีะประเดน็แบบสัน้กระชบั เข้ำใจง่ำย ได้สำระ

ควบคู่ควำมสนุกสนำนด้วยภำพประกอบสีสันสดใส เหมำะส�ำหรับ

นักเรียนสำยวิทยำศำสตร์ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำ จนถึงนักศึกษำ

มหำวิทยำลัย หรือผู้ใหญ่วัยท�ำงำนท่ีสนใจหำควำมรู้เรื่องพลังงำน

ระดับพื้นฐำน 

ขอเล่ำตัวอย่ำงหนึ่งจำก “พลังงาน ฉบับการ์ตูน” เกี่ยวกับ

พลังงำนไฟฟ้ำ ซึ่งเป็นตัวอย่ำงพลังงำนประเภทหนึ่งที่ใกล้ตัวพวกเรำ

ทีส่ดุ ไฟฟ้ำเป็นพลงังำนท่ีใช้ได้สะดวกมำก และใช้งำนกับอปุกรณ์ได้

หลำกหลำย เช่น เครื่องท�ำควำมร้อน ตู้เย็น เครื่องปรับอำกำศ เครื่อง

ซักผ้ำ หลอดไฟ โทรทัศน์ และที่ส�ำคัญ คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท ์

มือถือ จะเห็นว่ำรอบตัวเรำมีอุปกรณ์อ�ำนวยควำมสะดวกมำกมำยที่

ท�ำงำนไม่ได้ถ้ำไม่มีไฟฟ้ำ และเรำคงจะนึกภำพกำรด�ำเนินชีวิต 

ในปัจจุบันที่ไม่มีไฟฟ้ำไม่ออกเลย 

ไฟฟ้ำเป็นพลังงำนที่ประยุกต์ใช้ได้หลำกหลำยเมื่อเทียบกับ

แหล่งพลงังำนอืน่ๆ แต่กม็จีดุด้อยด้วย เช่น กำรเกบ็สะสมไฟฟ้ำท�ำได้

ยำก แม้เรำมีแบตเตอรี่ที่ประจุไฟฟ้ำได้ ก็มีควำมจุไฟฟ้ำที่จ�ำกัด 

นอกจำกนี ้ไฟฟ้ำกม็ปัีญหำเรือ่งแหล่งทรพัยำกรทีจ่ะน�ำมำเปลีย่นเป็น

พลังงำน เช่น เชื้อเพลิงซำกดึกด�ำบรรพ์ที่เมื่อเผำไหม้ ก็จะเกิดก๊ำซ

เรือนกระจกที่เป็นสำเหตุของภำวะโลกร้อน และปัญหำอีกเรื่องหนึ่ง

คือ กำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ ซึ่งเป็นวิธีที่ดูเหมือนจะมี

ต้นทุนต�่ำ แต่ก็เกิดกำรสูญเสียมำก เพรำะต้องก่อสร้ำงในพื้นที่ 

ห่ำงไกลจำกเมอืง แล้วส่งกระแสไฟฟ้ำผ่ำนสิง่ก่อสร้ำงขนำดใหญ่กลบั

เข้ำสู ่เมือง ซึ่งต้องมีต้นทุนกำรก่อสร้ำง ค่ำบ�ำรุงรักษำ และเม่ือ 

ส่งกระแสไฟฟ้ำผ่ำนสำยไฟ ก็จะสูญเสียพลังงำนส่วนหนึ่งด้วย 

วิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหำเรื่องนี้ได้คือ ระบบกำรผลิตไฟฟ้ำ

ขนำดเลก็ทีผ่ลติในพืน้ทีท่ีใ่ช้ไฟฟ้ำ เช่น กำรตดิตัง้เซลล์แสงอำทติย์บน

หลงัคำอำคำร กำรตดิตัง้เครือ่งผลติไฟฟ้ำพลงัน�ำ้ขนำดเลก็ในหมู่บ้ำน 

กำรตดิตัง้กงัหนัลมขนำดเลก็เพือ่ผลติไฟฟ้ำทีร่ะเบยีงหรอืดำดฟ้ำตกึ 

นอกจำกนี้ “พลังงำน ฉบับกำร์ตูน” ยังอธิบำยเรื่องอื่นๆ  

เกี่ยวกับพลังงำนอีกหลำยเรื่อง เช่น แหล่งพลังงำนในธรรมชำติ  

ซึง่ตวัอย่ำงแรกทีห่ลำยคนนกึถงึ จะต้องเป็นพลงังำนจำกดวงอำทติย์ 

ควำมร้อนจำกไฟ และกำรเผำไหม้แน่นอน แต่ยังมีแหล่งพลังงำนใน

ธรรมชำติทีไ่ม่ใช่ควำมร้อนอีกด้วย อย่ำงแม่น�ำ้ มหำสมทุร และแม้แต่

หิมะบนภูเขำอันหนำวเย็น ก็เป็นแหล่งสะสมพลังงำน หำกศึกษำ

ค้นคว้ำ และพัฒนำวิธีกำรใช้พลังงำนจำกแหล่งต่ำงๆ เหล่ำนี้อย่ำง

จริงจัง น่ำจะค้นพบทำงออกที่ยั่งยืนของทุกปัญหำด้ำนพลังงำนที่เรำ

เผชิญอยู่ในปัจจุบันอย่ำงแน่นอน TPA
news
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สวสัดี
เพื่อนๆ นักอ่ำนชำว TPA News ทุกคนครับ ในฉบับ
ก่อนหน้ำนี้ได้มีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือ

ใหม่ๆ ของส�ำนกัพมิพ์ภำษำและวฒันธรรมท่ีจะออกมำสู่สำยตำผูอ่้ำน
ทุกท่ำนในปีนี้กันไปแล้วคร่ำวๆ ในฉบับนี้เรำจะมำเจำะลึกถึงหนังสือ
ทีเ่ป็นต�ำนำนอยูคู่ก่บัผูเ้รยีนภำษำญีปุ่น่ชำวไทย และคูส่�ำนกัพมิพ์มำ
เป็นเวลำกว่ำทศวรรษ แน่นอนครับว่ำเรำก�ำลังจะพูดถึง มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ กัน

ขอเท้ำควำมเกีย่วกับซรีส์ีนีกั้นสักเล็กน้อยนะครบั มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ เป็นหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ต้นฉบับมาจาก
ประเทศญี่ปุ่นโดยบริษัท 3A Corporation ทำงส�ำนักพิมพ์ภำษำและ
วัฒนธรรมก็ได้ขอลิขสิทธ์ิมำแปลเป็นเวอร์ชั่นภำษำไทยครั้งแรกเมื่อ 
15 ปีที่แล้ว และได้รับผลตอบรับจำกผู้เรียนทั่วประเทศเป็นอย่ำงดี
ตลอดระยะเวลำที่วำงจ�ำหน่ำย แต่ด้วยควำมท่ีเป็นหนังสือแปลก็
เท่ำกับว่ำ กำรแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้นนั้น
ต้องมำจำกทำงเจ้ำของลิขสิทธ์ิ (ต้นฉบับ) แต่เพียงผู้เดียว ตัวส�ำนัก
พิมพ์เองไม่สำมำรถแก้ไขได้ตำมอ�ำเภอใจนะครับ เพรำะมีเสียงจำก
ลูกค้ำมำโดยตลอดว่ำ อยำกได้โน่นเพิ่ม อยำกได้นี่เพิ่ม คือ มันท�ำไม่
ได้อะนะครับ...แต่แล้วสวรรค์ก็ไม่ใจร้ำยกับนักเรียนไทยตำด�ำๆ มำก
นกั ทำงเจ้ำของลขิสทิธิจ์งึเกดินมิติว่ำจะปรบัปรงุหนงัสอืชดุนี ้มำช้ำดี
กว่ำไม่มำเนำะ ^^

มำพูดถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในเวอร์ชั่นนี้กันดีกว่ำ (เข้ำเรื่อง
ซะที) หลักๆ เลยคือ มำในชื่อใหม่ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition] 
/ ปรับปรุงคำาศัพท์และสำานวนให้ทันสมัยขึ้น ปัจจุบันนี้โลกของเรำ
หมนุเรว็กว่ำทีค่ดิมำกเลยนะครบั ค�ำศพัท์บำงค�ำในสมยันัน้กถึ็งครำว
ต้องล้มหำยตำยจำกไปตำมกำลเวลำ เช่น เทปคำสเซตต์ วิดีโอเทป 
ฯลฯ/ ปรบัปรงุคำาแปลคำาอธบิายไวยากรณ์ นีถ้่ำไม่ได้อ่ำนคอมเมนต์
จำกเพือ่นๆ กจ็ะไม่รูเ้ลยนะครับว่ำ ค�ำอธบิำยในหนังสอืมคีวำมซบัซ้อน
ซ่อนเงื่อน ต้องแปลไทยเป็นไทยอีก...และเหมือนเจ้ำของลิขสิทธิ์ก็จะ
รับทรำบในจุดนี้ และด�ำเนินกำรแก้ไขเรียบร้อย / เพิ่มแบบฝึกที่ฝึก
ด้วยภาพประกอบมากขึ้น คือแบบฝึกในเล่มส่วนใหญ่เน้นกำรเลือก

ตอบหรอืเตมิค�ำตอบซะเยอะ ในเวอร์ชัน่ใหม่นีจ้งึปรบัให้ตวัเลอืกเหล่ำ
นัน้กลำยเป็นภำพประกอบมำกขึน้ ให้ผูเ้รยีนได้ฝึกกำรตคีวำมค�ำตอบ
จำกภำพที่เห็น ก็บันเทิงไปอีกแบบ / เพิ่มตัวอย่างคำาตอบของ れん

しゅうＢ และ Ｃ เท่ำทีท่รำบมำมหีลำยคนต้องกำรส่วนนีก้นัมำก เพรำะ
ท�ำแบบฝึกไปแล้วก็ไม่รู้ว่ำตัวเองท�ำถูกหรือเปล่ำ (จริงๆ มันเป็นแบบ
ฝึกแบบปลำยเปิดนะครับ ไม่มีผิดถูก แหะๆ) เลยอยำกได้แนวทำงว่ำ
ตอบแบบไหนถึงจะถูกใจกรรมกำร ณ จุดนี้ก็สมควำมปรำรถนำกัน
ถ้วนหน้ำแล้ว / เพิ่มจำานวน れんしゅう และ まとめ กำรเปลี่ยนแปลง
นี้คงสมใจสำยฮำร์ดคอร์มำกๆ เพรำะโดยปกติซีรีส์ มินนะ โนะ  
นิฮงโกะ นี่ขึ้นชื่อเรื่องควำมแน่นหนำหนักของเนื้อหำอยู่แล้ว รอบนี้
เพิ่มจ�ำนวนแบบฝึกต่ำงๆ เข้ำไปอีก สำแก่ใจกันไหมเอ่ย / และที่ไม่
พดูถงึไม่ได้เลยคอื “ราคา” ด้วยควำมทีท่ำงเรำยนืรำคำของหนงัสอืใน
รำคำ 250 บำทมำตลอดระยะเวลำที่วำงจ�ำหน่ำย ฝนจะตก แดดจะ
ออก ก็รำคำนี้มำรัวๆ ดังนั้น...ในเวอร์ชั่นใหม่นี้ก็เลยขอปรับรำคำขึ้น
เล็กน้อย ให้สมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปในรำคำ 320 บำท เท่ำกันทุก
เล่มเลยครับ

นอกจำกตัวหนังสือเล่มหลักทั้ง 4 เล่มที่ปรับโฉมใหม่แล้ว 
หนงัสอืแบบฝึกหดัทัง้ 2 เล่มทีใ่ช้คูก่นักไ็ด้รบัอานสิงค์ผลบุญในการ
ปรับเปลี่ยนครั้งนี้ด้วย มาในหน้าตาใหม่พร้อมแบบฝึกหัดชุดใหม ่
ซึ่งขณะที่เพื่อนๆ ก�ำลังอ่ำนบทควำมนี้อยู่คำดว่ำหนังสือ มินนะ โนะ 
นิฮงโกะ [2nd Edition] ทั้งชุดน่ำจะวำงจ�ำหน่ำยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
สำมำรถพบกนัได้ตำมร้ำนหนงัสอืชัน้น�ำทัว่ไปครบั ส่วนใครท่ีมีค�ำถำม
ว่ำ “ถ้ากำาลังเรียนเวอร์ชั่นเดิมอยู่ แล้วจะเปลี่ยนมาใช้เวอร์ชั่นใหม่
เลยได้ไหม” ค�ำตอบคือ ได้ครับ แต่อำจจะสับสนเรื่องต�ำแหน่งของ
ไวยำกรณ์หรือค�ำศัพท์ต่ำงๆ ที่ไม่เหมือนเดิมเท่ำนั้น ถ้ำ Strong และ
ยอมรับในจุดนี้ได้ก็เปล่ียนเลยครับ ฉันใดก็ฉันนั้น “ถ้ามีเวอร์ชั่นเก่า
ทั้งชุดอยู่แล้วจำาเป็นต้องซื้อใหม่ไหม” เอำตรงๆ ก็คือไม่จ�ำเป็นต้อง
ซื้อใหม่ก็ได้ครับ แค่จะไม่ได้สิ่งที่อัพเดทกว่ำ ใหม่กว่ำ เข้ำใจง่ำยกว่ำ 
เท่ำนั้นเอง (แสยะยิ้ม) เพรำะควำมรู้ที่ได้ในเวอร์ชั่นเก่ำและใหม่นั้น
เท่ำกันเป๊ะ ไม่มำกไม่น้อยไปกว่ำกันจ้ำ...แล้วพบกันนะ
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