“พลังงาน ฉบับการ์ตูน”
เล่า

เรื่องหนังสือ เดือนเมษายนนี้ มีหนังสือใหม่มาแนะน�ำเช่น
เคย นัน่ คือ “พลังงาน ฉบับการ์ตนู ” ทีอ่ ธิบายความรูพ้ นื้ ฐาน
เรื่องพลังงานต่างๆ เล่มนี้
อากาศร้อนๆ แบบนี้ เราแทบจะนั่งท�ำงานโดยขาดเครื่อง
ปรับอากาศไม่ได้เลยใช่ไหม ? เครื่องปรับอากาศก็ท�ำงานไม่ได้เช่น
เดียวกัน ถ้าไม่มีไฟฟ้าหรือก็คือพลังงานไฟฟ้า
พลังงาน และปัญหาพลังงานด้านต่างๆ เป็นเรือ่ งทีเ่ ราคุน้ เคย
กันดี เพราะเกีย่ วข้องกับชีวติ ประจ�ำวันของเราอย่างแยกไม่ออก ไม่วา่
จะท�ำกิจกรรมอะไร เราก็ต้องพึ่งพาพลังงาน
“พลั ง งาน ฉบั บ การ์ ตู น ” อธิ บ ายตั้ ง แต่ ค วามหมายของ
พลังงานว่า “พลังงานคืออะไร” และหลักการใช้ประโยชน์พลังงาน
ประเภทต่างๆ ทั้งพลังงานแสง พลังงานความร้อน พลังงานที่ได้จาก
เชื้อเพลิงซากดึกด�ำบรรพ์ พลังงานไฟฟ้า พลังงานจากธรรมชาติ
พลังงานทดแทน พลังงานนิวเคลียร์ และแนวโน้มแหล่งพลังงานใน
อนาคต
เนือ้ หาอธิบายทีละประเด็นแบบสัน้ กระชับ เข้าใจง่าย ได้สาระ
ควบคู่ความสนุกสนานด้วยภาพประกอบสีสันสดใส เหมาะส�ำหรับ
นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา จนถึงนักศึกษา
มหาวิทยาลัย หรือผู้ใหญ่วัยท�ำงานที่สนใจหาความรู้เรื่องพลังงาน
ระดับพื้นฐาน
ขอเล่าตัวอย่างหนึ่งจาก “พลังงาน ฉบับการ์ตูน” เกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นตัวอย่างพลังงานประเภทหนึ่งที่ใกล้ตัวพวกเรา
ทีส่ ดุ ไฟฟ้าเป็นพลังงานทีใ่ ช้ได้สะดวกมาก และใช้งานกับอุปกรณ์ได้
หลากหลาย เช่น เครื่องท�ำความร้อน ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
ซักผ้า หลอดไฟ โทรทัศน์ และที่ส�ำคัญ คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์
มือถือ จะเห็นว่ารอบตัวเรามีอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกมากมายที่

ท�ำงานไม่ได้ถ้าไม่มีไฟฟ้า และเราคงจะนึกภาพการด�ำเนินชีวิต
ในปัจจุบันที่ไม่มีไฟฟ้าไม่ออกเลย
ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเมื่อเทียบกับ
แหล่งพลังงานอืน่ ๆ แต่กม็ จี ดุ ด้อยด้วย เช่น การเก็บสะสมไฟฟ้าท�ำได้
ยาก แม้เรามีแบตเตอรี่ที่ประจุไฟฟ้าได้ ก็มีความจุไฟฟ้าที่จ�ำกัด
นอกจากนี้ ไฟฟ้าก็มปี ญ
ั หาเรือ่ งแหล่งทรัพยากรทีจ่ ะน�ำมาเปลีย่ นเป็น
พลังงาน เช่น เชื้อเพลิงซากดึกด�ำบรรพ์ที่เมื่อเผาไหม้ ก็จะเกิดก๊าซ
เรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน และปัญหาอีกเรื่องหนึ่ง
คือ การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นวิธีที่ดูเหมือนจะมี
ต้นทุนต�่ำ แต่ก็เกิดการสูญเสียมาก เพราะต้องก่อสร้างในพื้นที่
ห่างไกลจากเมือง แล้วส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสิง่ ก่อสร้างขนาดใหญ่กลับ
เข้าสู่เมือง ซึ่งต้องมีต้นทุนการก่อสร้าง ค่าบ�ำรุงรักษา และเมื่อ
ส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายไฟ ก็จะสูญเสียพลังงานส่วนหนึ่งด้วย
วิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้คือ ระบบการผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กทีผ่ ลิตในพืน้ ทีท่ ใี่ ช้ไฟฟ้า เช่น การติดตัง้ เซลล์แสงอาทิตย์บน
หลังคาอาคาร การติดตัง้ เครือ่ งผลิตไฟฟ้าพลังน�ำ้ ขนาดเล็กในหมูบ่ า้ น
การติดตัง้ กังหันลมขนาดเล็กเพือ่ ผลิตไฟฟ้าทีร่ ะเบียงหรือดาดฟ้าตึก
นอกจากนี้ “พลังงาน ฉบับการ์ตูน” ยังอธิบายเรื่องอื่นๆ
เกี่ยวกับพลังงานอีกหลายเรื่อง เช่น แหล่งพลังงานในธรรมชาติ
ซึง่ ตัวอย่างแรกทีห่ ลายคนนึกถึง จะต้องเป็นพลังงานจากดวงอาทิตย์
ความร้อนจากไฟ และการเผาไหม้แน่นอน แต่ยังมีแหล่งพลังงานใน
ธรรมชาติทไี่ ม่ใช่ความร้อนอีกด้วย อย่างแม่นำ�้ มหาสมุทร และแม้แต่
หิมะบนภูเขาอันหนาวเย็น ก็เป็นแหล่งสะสมพลังงาน หากศึกษา
ค้นคว้า และพัฒนาวิธีการใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆ เหล่านี้อย่าง
จริงจัง น่าจะค้นพบทางออกที่ยั่งยืนของทุกปัญหาด้านพลังงานที่เรา
เผชิญอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่นอน TPA
news
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ภาษาญี่ปุ่นของพวกเรา
สวัสดี

เพื่อนๆ นักอ่านชาว TPA News ทุกคนครับ ในฉบับ
ก่อนหน้านี้ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือ
ใหม่ๆ ของส�ำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมทีจ่ ะออกมาสูส่ ายตาผูอ้ า่ น
ทุกท่านในปีนี้กันไปแล้วคร่าวๆ ในฉบับนี้เราจะมาเจาะลึกถึงหนังสือ
ทีเ่ ป็นต�ำนานอยูค่ กู่ บั ผูเ้ รียนภาษาญีป่ นุ่ ชาวไทย และคูส่ ำ� นักพิมพ์มา
เป็นเวลากว่าทศวรรษ แน่นอนครับว่าเราก�ำลังจะพูดถึง มินนะ โนะ
นิฮงโกะ กัน
ขอเท้าความเกีย่ วกับซีรสี น์ กี้ นั สักเล็กน้อยนะครับ มินนะ โนะ
นิฮงโกะ เป็นหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ต้นฉบับมาจาก
ประเทศญี่ปุ่นโดยบริษัท 3A Corporation ทางส�ำนักพิมพ์ภาษาและ
วัฒนธรรมก็ได้ขอลิขสิทธิ์มาแปลเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยครั้งแรกเมื่อ
15 ปีที่แล้ว และได้รับผลตอบรับจากผู้เรียนทั่วประเทศเป็นอย่างดี
ตลอดระยะเวลาที่วางจ�ำหน่าย แต่ด้วยความที่เป็นหนังสือแปลก็
เท่ากับว่า การแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้นนั้น
ต้องมาจากทางเจ้าของลิขสิทธิ์ (ต้นฉบับ) แต่เพียงผู้เดียว ตัวส�ำนัก
พิมพ์เองไม่สามารถแก้ไขได้ตามอ�ำเภอใจนะครับ เพราะมีเสียงจาก
ลูกค้ามาโดยตลอดว่า อยากได้โน่นเพิ่ม อยากได้นี่เพิ่ม คือ มันท�ำไม่
ได้อะนะครับ...แต่แล้วสวรรค์ก็ไม่ใจร้ายกับนักเรียนไทยตาด�ำๆ มาก
นัก ทางเจ้าของลิขสิทธิจ์ งึ เกิดนิมติ ว่าจะปรับปรุงหนังสือชุดนี้ มาช้าดี
กว่าไม่มาเนาะ ^^
มาพูดถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในเวอร์ชั่นนี้กันดีกว่า (เข้าเรื่อง
ซะที) หลักๆ เลยคือ มาในชื่อใหม่ มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]
/ ปรับปรุงค�ำศัพท์และส�ำนวนให้ทันสมัยขึ้น ปัจจุบันนี้โลกของเรา
หมุนเร็วกว่าทีค่ ดิ มากเลยนะครับ ค�ำศัพท์บางค�ำในสมัยนัน้ ก็ถงึ คราว
ต้องล้มหายตายจากไปตามกาลเวลา เช่น เทปคาสเซตต์ วิดีโอเทป
ฯลฯ/ ปรับปรุงค�ำแปลค�ำอธิบายไวยากรณ์ นีถ่ า้ ไม่ได้อา่ นคอมเมนต์
จากเพือ่ นๆ ก็จะไม่รเู้ ลยนะครับว่า ค�ำอธิบายในหนังสือมีความซับซ้อน
ซ่อนเงื่อน ต้องแปลไทยเป็นไทยอีก...และเหมือนเจ้าของลิขสิทธิ์ก็จะ
รับทราบในจุดนี้ และด�ำเนินการแก้ไขเรียบร้อย / เพิ่มแบบฝึกที่ฝึก
ด้วยภาพประกอบมากขึ้น คือแบบฝึกในเล่มส่วนใหญ่เน้นการเลือก

อาทิตย์ นิ่มนวล
ฝ่ายสำ�นักพิมพ์

ตอบหรือเติมค�ำตอบซะเยอะ ในเวอร์ชนั่ ใหม่นจี้ งึ ปรับให้ตวั เลือกเหล่า
นัน้ กลายเป็นภาพประกอบมากขึน้ ให้ผเู้ รียนได้ฝกึ การตีความค�ำตอบ
จากภาพที่เห็น ก็บันเทิงไปอีกแบบ / เพิ่มตัวอย่างค�ำตอบของ れん
่ ราบมามีหลายคนต้องการส่วนนีก้ นั มาก เพราะ
しゅうＢ และ Ｃ เท่าทีท
ท�ำแบบฝึกไปแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองท�ำถูกหรือเปล่า (จริงๆ มันเป็นแบบ
ฝึกแบบปลายเปิดนะครับ ไม่มีผิดถูก แหะๆ) เลยอยากได้แนวทางว่า
ตอบแบบไหนถึงจะถูกใจกรรมการ ณ จุดนี้ก็สมความปรารถนากัน
ถ้วนหน้าแล้ว / เพิ่มจ�ำนวน れんしゅう และ まとめ การเปลี่ยนแปลง
นี้คงสมใจสายฮาร์ดคอร์มากๆ เพราะโดยปกติซีรีส์ มินนะ โนะ
นิฮงโกะ นี่ขึ้นชื่อเรื่องความแน่นหนาหนักของเนื้อหาอยู่แล้ว รอบนี้
เพิ่มจ�ำนวนแบบฝึกต่างๆ เข้าไปอีก สาแก่ใจกันไหมเอ่ย / และที่ไม่
พูดถึงไม่ได้เลยคือ “ราคา” ด้วยความทีท่ างเรายืนราคาของหนังสือใน
ราคา 250 บาทมาตลอดระยะเวลาที่วางจ�ำหน่าย ฝนจะตก แดดจะ
ออก ก็ราคานี้มารัวๆ ดังนั้น...ในเวอร์ชั่นใหม่นี้ก็เลยขอปรับราคาขึ้น
เล็กน้อย ให้สมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปในราคา 320 บาท เท่ากันทุก
เล่มเลยครับ
นอกจากตัวหนังสือเล่มหลักทั้ง 4 เล่มที่ปรับโฉมใหม่แล้ว
หนังสือแบบฝึกหัดทัง้ 2 เล่มทีใ่ ช้คกู่ นั ก็ได้รบั อานิสงค์ผลบุญในการ
ปรับเปลี่ยนครั้งนี้ด้วย มาในหน้าตาใหม่พร้อมแบบฝึกหัดชุดใหม่
ซึ่งขณะที่เพื่อนๆ ก�ำลังอ่านบทความนี้อยู่คาดว่าหนังสือ มินนะ โนะ
นิฮงโกะ [2nd Edition] ทั้งชุดน่าจะวางจ�ำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สามารถพบกันได้ตามร้านหนังสือชัน้ น�ำทัว่ ไปครับ ส่วนใครทีม่ คี ำ� ถาม
ว่า “ถ้าก�ำลังเรียนเวอร์ชั่นเดิมอยู่ แล้วจะเปลี่ยนมาใช้เวอร์ชั่นใหม่
เลยได้ไหม” ค�ำตอบคือ ได้ครับ แต่อาจจะสับสนเรื่องต�ำแหน่งของ
ไวยากรณ์หรือค�ำศัพท์ต่างๆ ที่ไม่เหมือนเดิมเท่านั้น ถ้า Strong และ
ยอมรับในจุดนี้ได้ก็เปลี่ยนเลยครับ ฉันใดก็ฉันนั้น “ถ้ามีเวอร์ชั่นเก่า
ทั้งชุดอยู่แล้วจ�ำเป็นต้องซื้อใหม่ไหม” เอาตรงๆ ก็คือไม่จ�ำเป็นต้อง
ซื้อใหม่ก็ได้ครับ แค่จะไม่ได้สิ่งที่อัพเดทกว่า ใหม่กว่า เข้าใจง่ายกว่า
เท่านั้นเอง (แสยะยิ้ม) เพราะความรู้ที่ได้ในเวอร์ชั่นเก่าและใหม่นั้น
เท่ากันเป๊ะ ไม่มากไม่น้อยไปกว่ากันจ้า...แล้วพบกันนะ

มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1-4 [2nd Edition]
ผู้เขียน: 3A Corporation
ผู้แปล: กองบรรณาธิการ
ส�ำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
หมวด: ภาษาญี่ปุ่น
ราคา: เล่มละ 320 บาท
ISBN เล่ม 1 – 978-974-443-686-3
เล่ม 2 – 978-974-443-687-0
เล่ม 3 – 978-974-443-688-7
เล่ม 4 – 978-974-443-689-4
April 2017 No. 244
●

