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“เล่า

เรือ่ งหนังสือ” ในฉบับนีเ้ ราจะมาแนะน�ำหนังสือในหมวด
เตรียมสอบวัดระดับกันอีกแล้วนะครับ ณ วันที่คุณๆ
ก�ำลังอ่านบทความนี้ ก็นา่ จะผ่านการสอบวัดระดับความรูภ้ าษาญีป่ นุ่
หรือ JLPT รอบแรกของปีกันไปแล้ว (การสอบมี 2 รอบ กรกฎาคม
และธันวาคม) หนังสือหลายๆ เล่มอาจจะต้องใช้เวลา และพลังอย่าง
มากในการอ่าน และท�ำความเข้าใจ เหมาะกับสายบุ๋น แต่ครั้งนี้ขอ
เอาใจสายบู๊กันสักนิดด้วยนี่เลย “1000 ศัพท์ JLPT N5” เป็นหนังสือ
เล่มแรกของซีรีส์ ศัพท์ JLPT ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 5 เล่มครับ ใน N5
นี้ก็อ่านกันไปเบาๆ แค่ 1,000 ค�ำก่อนแล้วกันเนาะ
สิ่งที่น่าสนใจส�ำหรับหนังสือเล่มนี้คือ ค�ำศัพท์ในเล่มเป็นค�ำ
ศัพท์ที่ถูกน�ำไปออกบ่อยๆ ในการสอบวัดระดับฯ ! ได้ยินแค่นี้ก็คง
ตาลุกวาวกันเป็นแถบๆ แล้วนะครับ และค�ำศัพท์ที่ว่านี้ล้วนเป็นค�ำ
ศัพท์ที่เป็นประโยชน์ และใช้ได้จริงในชีวิตประจ�ำวันด้วย ค�ำศัพท์ใน
เล่มจะแบ่งเป็นบทๆ ทั้งหมด 10 บท 10 หัวข้อ เช่น การเรียน งาน
เพือ่ น การแนะน�ำตัว ฯลฯ และในแต่ละหัวข้อก็จะแบ่งเป็นหมวดย่อยๆ
ที่มีความสัมพันธ์กับหัวข้อนั้นๆ ตัวอย่างเช่น บทที่ 3 หัวข้อ “งาน”
หมวดย่อยก็จะเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับงานนัน่ เอง โดยค�ำศัพท์แต่ละค�ำจะ
ประกอบด้วย ค�ำศัพท์ภาษาญีป่ นุ่ พร้อมค�ำแปลภาษาไทยก�ำกับ และ
ตัวอย่างประโยคภาษาญี่ปุ่นสั้นๆ พร้อมค�ำแปลภาษาไทยก�ำกับเช่น
กัน เรียกได้วา่ ครบครันใน 1 ค�ำ ส่วนค�ำศัพท์คำ� ไหนทีส่ ามารถอธิบาย
ด้วยภาพแล้วเข้าใจได้ง่าย ก็จะมีเป็นภาพประกอบน่ารักๆ ให้ด้วย
อีกสิง่ หนึง่ ทีพ่ เิ ศษส�ำหรับหนังสือ 1000 ศัพท์ JLPT N5 เห็นจะ
เป็น “ค�ำอธิบายเพิ่มเติม” สังเกตได้จากสัญลักษณ์รูปมือชี้ จะช่วย
อธิบายการใช้งานทีอ่ าจจะแตกต่างออกไป หรือความหมายทีพ่ เิ ศษๆ
ของค�ำศัพท์ค�ำนั้นๆ เพิ่มเติม เพราะค�ำศัพท์หลายๆ ค�ำมีความหมาย
คล้ายกันไปหมด แต่โดยนัยอาจไม่สามารถใช้ในสถานการณ์เหมือนๆ
กันได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี Check Box ให้ด้วยใกล้ๆ กับตัวเลขค�ำ
ศัพท์ เวลาที่เราอ่านค�ำศัพท์ค�ำไหนไปแล้ว หรือจ�ำค�ำศัพท์ค�ำไหนได้
แล้ว ก็ให้ท�ำเครื่องหมายติ๊กถูกไปเลย...แต่สิ่งที่อยากให้สังเกตก็คือ
หนังสือเล่มนี้จริงๆ แล้วมีค�ำศัพท์มากกว่า 1,000 ค�ำจะเห็นได้ว่า
ตัวเลขค�ำศัพท์อาจจะไปหยุดที่ 1,040+ ค�ำเลยทีเดียว และหนังสือ
เล่มนีเ้ หมาะกับการน�ำไปใช้ทอ่ งจ�ำท�ำความคุน้ เคยกับค�ำศัพท์ทเี่ รียน

มาแล้วซะมากกว่า ฉะนั้น หากผู้อ่านต้องการหนังสือแนวค�ำศัพท์ที่มี
ค�ำอธิบายละเอียดๆ มีแบบฝึกหัดให้ท�ำเพิม่ เติมต่างๆ อาจจะไม่เหมาะ
กับเล่มนี้เท่าไรครับ
สามารถหาซือ้ ได้แล้ววันนีต้ ามร้านหนังสือทัว่ ไป หรือสามารถ
ซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. ทั้งสาขาสุขุมวิท 29 และพัฒนาการ 18
หรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทาง www.tpabook.com TPA
news
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สารประกอบอินทรีย์มีประโยชน์

ฉบับการ์ตูน

เล่า

เรื่ อ งหนั ง สื อ เดื อ นนี้ ข อแนะน� ำ สารประกอบอิ น ทรี ย ์ มี
ประโยชน์ ฉบับการ์ตูน หนังสือส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา
สายวิทยาศาสตร์ทเี่ รียนเรือ่ งเคมีอนิ ทรีย์ และสนใจศึกษาเพิม่ ว่าจาก
พื้นฐานความรู้ด้านเคมีอินทรีย์จะประยุกต์ใช้งานได้อย่างไรบ้าง
ใน สารประกอบอินทรีย์มีประโยชน์ ฉบับการ์ตูน เล่มนี้
จะบอกเล่าเรื่องราวประโยชน์ของสารประกอบอินทรีย์กว่า 100 เรื่อง
ตั้งแต่ตัวอย่างจากอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันจนถึงเทคโนโลยี
ขั้นสูง พร้อมภาพประกอบ 4 สี ช่วยให้อ่านสนุก เข้าใจง่าย
ก่อนอื่น ท�ำความรู้จักสารประกอบอินทรีย์กัน สารประกอบ
อินทรียก์ ค็ อื สารประกอบของคาร์บอน C ซึง่ เป็นธาตุมหัศจรรย์ทเี่ ชือ่ ม
ต่อกันได้อย่างไม่จ�ำกัด สารประกอบอินทรีย์จึงมีตั้งแต่สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่กี่อะตอม (เช่น มีเทนในก๊าซธรรมชาติ)
จนถึงพอลิเมอร์ที่เกิดจากคาร์บอนนับพันนับหมื่นอะตอมต่อกันเป็น
โซ่ขนาดใหญ่ และสายโซ่คาร์บอนเช่นนี้ไม่เพียงแค่ต่อเป็นสายยาว
เท่านั้น ยังแตกกิ่งก้านสร้างเป็นวง และเชื่อมโยงกันกลายเป็น
โครงสร้างที่ซับซ้อน ท�ำให้สารประกอบอินทรีย์มีมากมายหลายชนิด
จนนับไม่ถ้วน แต่ละชนิดก็มีลักษณะ และสมบัติการท�ำปฏิกิริยาที่
แตกต่างกัน จึงน�ำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมาก
ใน “สารประกอบอินทรีย์มีประโยชน์ฉบับการ์ตูน” เล่มนี้ก็
รวบรวมตัวอย่างด้านต่างๆ ไว้ ได้แก่ การเรืองแสงและการใช้เป็นสาร
สี, การใช้เป็นแหล่งพลังงาน, ประโยชน์ของพลาสติก ผลึกเหลว (Liquid Crystal) ฟิล์มโมเลกุล และซูปราโมเลกุล, ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
กับร่างกาย และสุขภาพ, ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน และประโยชน์
ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ประจ�ำวันของเรา เช่น กาวแห้งเร็ว
หลักการก็คือ เมื่อกาวอยู่ในหลอดจะยังไม่เป็นพอลิเมอร์ แต่เมื่อบีบ
กาวออกมาแล้ว โมเลกุลไซยาโนอะคริเลตในกาวสัมผัสความชื้น
(โมเลกุลน�้ำ) ในอากาศ ก็จะเชื่อมติดกัน กลายเป็นพอลิเมอร์ที่
สมบูรณ์ ตูป้ ลาในพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ�้ ก็เป็นสารประกอบอินทรียซ์ งึ่ ก็คอื
พอลิเมทิลเมทาคริเลตหรืออะคริลิก ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่ใสกว่า และ
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เบากว่ากระจก รวมทั้งประกอบเป็นแผ่นขนาดใหญ่ยักษ์ได้ง่าย
และอีกหลายเรือ่ งก็เป็นเทคโนโลยีทมี่ ปี ระโยชน์มากจนท�ำให้
ผู้ค้นพบได้รับรางวัลโนเบลมาแล้ว เช่น การค้นพบว่าสารอินทรีย์บาง
ชนิดเป็นตัวน�ำไฟฟ้าได้ดเี ช่นเดียวกับโลหะ (รางวัลโนเบล ค.ศ. 2000)
การค้นพบโปรตีนเรืองแสงสีเขียว (green fluorescent protein, GFP)
(รางวัลโนเบลสาขาเคมี ค.ศ. 2008) ปฏิกิริยาคัปปลิงที่มีสมบัติการ
ท�ำปฏิกิริยาสูง(รางวัลโนเบลสาขาเคมี ค.ศ. 2010)
ตัวอย่างเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีเรื่องอื่นๆ
อีกมากมายอยู่ในเล่ม ไม่ว่าจะเป็นเส้นใยผ้าที่ช่วยอบอุ่นร่างกาย
สารเรืองแสงทีบ่ อกสถานทีเ่ กิดเหตุฆาตกรรม ยารักษามะเร็งทีไ่ ม่มผี ล
ข้างเคียง อวัยวะเทียมในร่างกายเรา พลาสติกที่เป็นแม่เหล็ก วัสดุ
ผลิตรถยนต์ทซี่ อ่ มแซมตัวเองได้ พลาสติกทีเ่ ปลีย่ นน�ำ้ ทะเลเป็นน�ำ้ จืด
พลาสติกทีเ่ ปลีย่ นทะเลทรายเป็นป่า เครือ่ งจักรกลทีเ่ ล็กระดับโมเลกุล
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