
เล
่า
เร
ื่อ
ง
ห
น
ัง
ส
ือ

55TPA news

เล่าเรื่องหนังสือ

July 2018 ●  No. 259

“เล่า
เร่ืองหนังสอื” ในฉบบันีเ้ราจะมาแนะน�าหนงัสอืในหมวด

เตรียมสอบวัดระดับกันอีกแล้วนะครับ ณ วันที่คุณๆ 

ก�าลงัอ่านบทความนี ้กน่็าจะผ่านการสอบวดัระดบัความรูภ้าษาญีปุ่น่ 

หรือ JLPT รอบแรกของปีกันไปแล้ว (การสอบมี 2 รอบ กรกฎาคม 

และธันวาคม) หนังสือหลายๆ เล่มอาจจะต้องใช้เวลา และพลังอย่าง

มากในการอ่าน และท�าความเข้าใจ เหมาะกับสายบุ๋น แต่ครั้งนี้ขอ

เอาใจสายบู๊กันสักนิดด้วยนี่เลย “1000 ศัพท์ JLPT N5” เป็นหนังสือ

เล่มแรกของซีรีส์ ศัพท์ JLPT ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 5 เล่มครับ ใน N5 

นี้ก็อ่านกันไปเบาๆ แค่ 1,000 ค�าก่อนแล้วกันเนาะ

สิ่งที่น่าสนใจส�าหรับหนังสือเล่มนี้คือ ค�าศัพท์ในเล่มเป็นค�า

ศัพท์ที่ถูกน�าไปออกบ่อยๆ ในการสอบวัดระดับฯ ! ได้ยินแค่นี้ก็คง

ตาลุกวาวกันเป็นแถบๆ แล้วนะครับ และค�าศัพท์ที่ว่านี้ล้วนเป็นค�า

ศัพท์ที่เป็นประโยชน์ และใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวันด้วย ค�าศัพท์ใน

เล่มจะแบ่งเป็นบทๆ ท้ังหมด 10 บท 10 หัวข้อ เช่น การเรียน งาน 

เพือ่น การแนะน�าตวั ฯลฯ และในแต่ละหวัข้อกจ็ะแบ่งเป็นหมวดย่อยๆ 

ที่มีความสัมพันธ์กับหัวข้อนั้นๆ ตัวอย่างเช่น บทที่ 3 หัวข้อ “งาน” 

หมวดย่อยกจ็ะเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบังานนัน่เอง โดยค�าศพัท์แต่ละค�าจะ

ประกอบด้วย ค�าศพัท์ภาษาญีปุ่น่ พร้อมค�าแปลภาษาไทยก�ากบั และ

ตัวอย่างประโยคภาษาญี่ปุ่นสั้นๆ พร้อมค�าแปลภาษาไทยก�ากับเช่น

กนั เรียกได้ว่าครบครันใน 1 ค�า ส่วนค�าศพัท์ค�าไหนทีส่ามารถอธบิาย

ด้วยภาพแล้วเข้าใจได้ง่าย ก็จะมีเป็นภาพประกอบน่ารักๆ ให้ด้วย

อกีสิง่หนึง่ทีพ่เิศษส�าหรบัหนังสือ 1000 ศพัท์ JLPT N5 เหน็จะ

เป็น “ค�าอธิบายเพิ่มเติม” สังเกตได้จากสัญลักษณ์รูปมือชี้ จะช่วย

อธบิายการใช้งานทีอ่าจจะแตกต่างออกไป หรอืความหมายทีพ่เิศษๆ 

ของค�าศัพท์ค�านั้นๆ เพิ่มเติม เพราะค�าศัพท์หลายๆ ค�ามีความหมาย

คล้ายกนัไปหมด แต่โดยนยัอาจไม่สามารถใช้ในสถานการณ์เหมอืนๆ 

กันได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี Check Box ให้ด้วยใกล้ๆ กับตัวเลขค�า

ศัพท์ เวลาที่เราอ่านค�าศัพท์ค�าไหนไปแล้ว หรือจ�าค�าศัพท์ค�าไหนได้

แล้ว ก็ให้ท�าเครื่องหมายติ๊กถูกไปเลย...แต่สิ่งที่อยากให้สังเกตก็คือ 

หนังสือเล่มนี้จริงๆ แล้วมีค�าศัพท์มากกว่า 1,000 ค�าจะเห็นได้ว่า

ตัวเลขค�าศัพท์อาจจะไปหยุดท่ี 1,040+ ค�าเลยทีเดียว และหนังสือ

เล่มนีเ้หมาะกบัการน�าไปใช้ท่องจ�าท�าความคุน้เคยกบัค�าศพัท์ทีเ่รยีน

มาแล้วซะมากกว่า ฉะนั้น หากผู้อ่านต้องการหนังสือแนวค�าศัพท์ที่มี

ค�าอธบิายละเอยีดๆ มแีบบฝึกหดัให้ท�าเพิม่เตมิต่างๆ อาจจะไม่เหมาะ

กับเล่มนี้เท่าไรครับ

สามารถหาซือ้ได้แล้ววนันีต้ามร้านหนงัสอืทัว่ไป หรอืสามารถ

ซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. ทั้งสาขาสุขุมวิท 29 และพัฒนาการ 18 

หรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทาง www.tpabook.com

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.
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เล่า
เร่ืองหนังสือเดือนนี้ขอแนะน�า สารประกอบอินทรีย์มี

ประโยชน์ ฉบับการ์ตูน หนังสือส�าหรับนักเรียน นักศึกษา

สายวทิยาศาสตร์ท่ีเรียนเรือ่งเคมอีนิทรย์ี และสนใจศกึษาเพิม่ว่าจาก

พื้นฐานความรู้ด้านเคมีอินทรีย์จะประยุกต์ใช้งานได้อย่างไรบ้าง  

ใน สารประกอบอินทรีย์มีประโยชน์ ฉบับการ์ตูน เล่มนี้  

จะบอกเล่าเรื่องราวประโยชน์ของสารประกอบอินทรีย์กว่า 100 เรื่อง 

ตั้งแต่ตัวอย่างจากอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันจนถึงเทคโนโลย ี

ขั้นสูง พร้อมภาพประกอบ 4 สี ช่วยให้อ่านสนุก เข้าใจง่าย 

ก่อนอ่ืน ท�าความรู้จักสารประกอบอินทรีย์กัน สารประกอบ

อนิทรย์ีกค็อืสารประกอบของคาร์บอน C ซึง่เป็นธาตมุหศัจรรย์ทีเ่ชือ่ม

ต่อกันได้อย่างไม่จ�ากัด สารประกอบอินทรีย์จึงมีตั้งแต่สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่กี่อะตอม (เช่น มีเทนในก๊าซธรรมชาติ) 

จนถึงพอลิเมอร์ที่เกิดจากคาร์บอนนับพันนับหมื่นอะตอมต่อกันเป็น

โซ่ขนาดใหญ่ และสายโซ่คาร์บอนเช่นนี้ไม่เพียงแค่ต่อเป็นสายยาว

เท่านั้น ยังแตกกิ่งก้านสร้างเป็นวง และเชื่อมโยงกันกลายเป็น

โครงสร้างที่ซับซ้อน ท�าให้สารประกอบอินทรีย์มีมากมายหลายชนิด

จนนับไม่ถ้วน แต่ละชนิดก็มีลักษณะ และสมบัติการท�าปฏิกิริยาที่

แตกต่างกัน จึงน�ามาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมาก

ใน “สารประกอบอินทรีย์มีประโยชน์ฉบับการ์ตูน” เล่มนี้ก็

รวบรวมตวัอย่างด้านต่างๆ ไว้ ได้แก่ การเรอืงแสงและการใช้เป็นสาร

ส,ี การใช้เป็นแหล่งพลงังาน, ประโยชน์ของพลาสตกิ ผลกึเหลว (Liq-

uid Crystal) ฟิล์มโมเลกุล และซูปราโมเลกุล, ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

กับร่างกาย และสุขภาพ, ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน และประโยชน์

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

ตวัอย่างทีเ่กีย่วข้องกบัชวีติประจ�าวนัของเรา เช่น กาวแห้งเรว็ 

หลักการก็คือ เมื่อกาวอยู่ในหลอดจะยังไม่เป็นพอลิเมอร์ แต่เมื่อบีบ

กาวออกมาแล้ว โมเลกุลไซยาโนอะคริเลตในกาวสัมผัสความชื้น 

(โมเลกุลน�้า) ในอากาศ ก็จะเชื่อมติดกัน กลายเป็นพอลิเมอร์ที่

สมบรูณ์ ตูป้ลาในพพิธิภัณฑ์สัตว์น�้าก็เป็นสารประกอบอินทรย์ีซึง่กค็อื

พอลเิมทลิเมทาคริเลตหรอือะครลิิก ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่ใสกว่า และ

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพภาษาและวัฒนธรรม

เบากว่ากระจก รวมทั้งประกอบเป็นแผ่นขนาดใหญ่ยักษ์ได้ง่าย

และอกีหลายเรือ่งกเ็ป็นเทคโนโลยทีีม่ปีระโยชน์มากจนท�าให้

ผู้ค้นพบได้รับรางวัลโนเบลมาแล้ว เช่น การค้นพบว่าสารอินทรีย์บาง

ชนดิเป็นตัวน�าไฟฟ้าได้ดีเช่นเดียวกับโลหะ (รางวัลโนเบล ค.ศ. 2000) 

การค้นพบโปรตีนเรอืงแสงสีเขยีว (green fluorescent protein, GFP) 

(รางวัลโนเบลสาขาเคมี ค.ศ. 2008) ปฏิกิริยาคัปปลิงที่มีสมบัติการ

ท�าปฏิกิริยาสูง(รางวัลโนเบลสาขาเคมี ค.ศ. 2010)

ตัวอย่างเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีเรื่องอื่นๆ  

อีกมากมายอยู่ในเล่ม ไม่ว่าจะเป็นเส้นใยผ้าที่ช่วยอบอุ่นร่างกาย  

สารเรอืงแสงทีบ่อกสถานทีเ่กดิเหตฆุาตกรรม ยารกัษามะเรง็ทีไ่ม่มีผล

ข้างเคียง อวัยวะเทียมในร่างกายเรา พลาสติกที่เป็นแม่เหล็ก วัสดุ

ผลติรถยนต์ทีซ่่อมแซมตัวเองได้ พลาสติกทีเ่ปลีย่นน�า้ทะเลเป็นน�า้จดื 

พลาสตกิทีเ่ปลีย่นทะเลทรายเป็นป่า เครือ่งจกัรกลทีเ่ลก็ระดบัโมเลกลุ 

สำรประกอบอนิทรย์ีมปีระโยชน์ ฉบบักำร์ตนู

เขียนโดย  Katsuhiro Saito 

แปลโดย  บงกช บางยี่ขัน

  248 หน้า / 250 บาท / พิมพ์ 4 สี 
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