เล่าเรื่อง...ตารางธาตุ
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ใน

โอกาสทีเ่ ดือนมีนาคมปี 2562 เป็นวาระครบรอบ 150 ปีตาราง
ธาตุ จึงขอหยิบยกเรื่องราวความเป็นมา และความน่าสนใจ
ของตารางธาตุมาเล่าสู่กันฟัง
ผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้คิดค้นตารางธาตุที่เป็นต้นก�ำเนิดของตาราง
ธาตุสมัยปัจจุบัน คือนักเคมีชาวรัสเซีย ดมีตรี เมนเดเลเยฟ (Dmitri
Mendeleev) ตารางธาตุของเมนเดเลเยฟเผยแพร่เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม
พ.ศ. 2412 ในที่ประชุมของสมาคมเคมีแห่งรัสเซีย เป็นการจัดเรียง
ธาตุตามล�ำดับน�้ำหนักอะตอมในแนวตั้ง และธาตุที่มีคุณสมบัติ
คล้ายคลึงกันวางไว้ตามแนวนอน
ตารางธาตุของเมนเดเลเยฟไม่เพียงแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างน�้ำหนักอะตอม และสมบัติของธาตุที่รู้จักในเวลานั้น 63 ธาตุ
แต่ยังเว้นว่างไว้หากธาตุที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับสมบัติของธาตุใน
ต�ำแหน่งนั้น จึงเป็นการท�ำนายถึงการมีอยู่และแสดงสมบัติของธาตุ
ที่ยังไม่ค้นพบ นับเป็นการคาดการณ์ที่แม่นย�ำ ได้รับการยืนยันว่าถูก
ต้อง และช่วยให้นักเคมีค้นพบธาตุใหม่ๆ ในเวลาต่อมา

ตอนที่ 1

การจัดเรียงธาตุอย่างเป็นระบบระเบียบตามความสัมพันธ์
ของมวลอะตอม และสมบัติทางเคมี จึงถือเป็นต้นแบบแนวคิดของ
ตารางธาตุสมัยใหม่ที่นักเรียนสายวิทย์ทั้งหลายคุ้นเคยดี แต่รูปแบบ
ตารางธาตุที่ใช้ในปัจจุบันเกิดขึ้นราวอีก 44 ปีให้หลัง เป็นตารางธาตุ
ที่คิดค้นโดย เฮนรี โมสลีย์ (Henry Moseley) นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษซึ่ง
ท�ำงานร่วมกับ รัทเทอร์ฟอร์ด (ผู้ค้นพบนิวเคลียส และเสนอแบบ
จ�ำลองอะตอมอันโด่งดังที่ยังคงได้รับการยอมรับจนถึงทุกวันนี้) หลัง
จากโมสลียพ์ บว่า “เลขอะตอม” ซึง่ บ่งบอกจ�ำนวนโปรตอนในอะตอม
มีความสัมพันธ์กบั สมบัตขิ องธาตุมากกว่าน�ำ้ หนักอะตอมตามแบบ
ตารางธาตุของเมนเดเลเยฟ จึงปรับเปลี่ยนการจัดเรียงโดยใช้เลข
อะตอมเป็นเกณฑ์ ท�ำให้ได้ตารางธาตุแบบใหม่ที่มีความแม่นย�ำใน
การท�ำนายสมบัติของธาตุมากกว่าแบบเดิม
แค่จุดเริ่มต้นก็สนุกแล้ว ที่แนวคิดตั้งต้นเป็นของนักเคมี แต่
ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องขึ้นโดยฝีมือของนักฟิสิกส์ หากติดตาม
ประวัติการค้นพบธาตุในยุคแรกกับยุคต่อมาก็เป็นศึกประชันฝีมือ
ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ใน 2 สาขานี้เช่นกัน

ในตารางธาตุที่เห็นเป็นช่องสูงต�่ำเป็นช่วงๆ ไม่เท่ากันนี้ ความจริงแล้วมีความหมายที่ลึกซึ้งทาง
วิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่มากมาย ถ้าอยากรู้ว่ามีความลับอะไรซ่อนอยู่บ้าง โปรดติดตามฉบับหน้า...
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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อาทิตย์ นิ่มนวล

สแลงไม่แสลง

สำ�นักพิมพภาษาและวัฒนธรรม

พอ

พูดถึง “สแลง” ปุ๊บ เชื่อว่าหลายคนจะต้องรู้สึกว่ามันเป็น
เรือ่ งของวัยรุน่ เป็นเรือ่ งประเดีย๋ วประด๋าว นิยมกันเป็นพักๆ
แล้วก็หายไปกับสายลม และทีส่ ำ� คัญคือตามสแลงให้ทนั ได้ยากมาก
ซึ่งมันก็...เป็นเรื่องจริงอะนะครับ แต่ทราบหรือเปล่าครับว่า การ
เรียนรู้ค�ำสแลงนี่แหละที่ท�ำให้เราเข้าใจวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ประเทศนั้นๆ ได้อย่างลึกซึ้งในระดับคลุกวงในเลยทีเดียว คอลัมน์
เล่าเรือ่ งหนังสือ ฉบับนีจ้ งึ ขอพาทุกท่านมาท�ำความรูจ้ กั กับหนังสือเล่ม
ล่าสุดของส�ำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมอย่าง “J-Slang ศัพท์แสง
สแลงญี่ปุ่น” กันครับ
ก่อนอืน่ ต้องท�ำความเข้าใจก่อนว่า สแลงเป็นหน่วยเล็กๆ ทาง
ภาษาที่ไม่เป็นทางการ ไม่ได้ถูกต้องตามหลักภาษาซะทั้งหมด และ
อาจมีการใช้ในกลุม่ สังคมย่อยๆ แต่ไม่ใช่ทงั้ หมดทีใ่ ช้กนั ในกลุม่ เล็กๆ
สแลงบางค�ำถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายจนกลายเป็นค�ำศัพท์ทวั่ ไปที่
ใช้กนั ในชีวติ ประจ�ำวันเลยก็มี สแลงส่วนใหญ่มกั มาจากการกร่อนของ
ภาษาพูด บ้างก็ท�ำให้ห้วนลง รวบค�ำ บ้างก็เกิดจากการพูดต่อๆ กัน
มาจนเพี้ยนไปเป็นค�ำใหม่ซะอย่างนั้น ในส่วนหน้าของหนังสือเล่มนี้
จะอธิบายลักษณะเด่นของภาษาพูดในภาษาญี่ปุ่นให้ได้ทราบกัน
คร่าวๆ ก่อนว่ามีที่มาที่ไปหรือหลักการของการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
บ้าง จากนั้นก็ไม่พูดพร�่ำท�ำเพลง เข้าสู่หน้าค�ำสแลงกันเลย ก่อนอื่น
ต้องเข้าใจที่มาของสแลงค�ำนั้นๆ กันก่อน อ่านๆ ดูแล้วจะเห็นว่าบาง
ค�ำมีที่มาที่ลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อ เชื่อมโยงไปถึงวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น
ตั้งแต่โบราณมาเลยทีเดียว จากนั้นจึงเข้าสู่บทสนทนาตัวอย่าง ซึ่งมี

ให้ทงั้ ภาษาญีป่ นุ่ และภาษาไทย เป็นบทสนทนาทีก่ ต็ อ้ งบอกว่าแตกต่าง
จากหนังสือทั่วๆ ไป เพราะมีความเป็นธรรมชาติสูง การใช้ค�ำ ส�ำนวน
และรูปประโยคเป็นแบบภาษาพูดแท้ๆ (จนบางทีก็แอบคิดว่าภาษา
ญีป่ นุ่ มันยากเหมือนกันเนาะ...) สามารถเลียนแบบไปใช้พดู กันอย่าง
ออกรสออกชาติได้เลย
ปิดท้ายแต่ละค�ำด้วยค�ำศัพท์ใหม่ทไี่ ด้เจอกันไปในบทสนทนา
ตัวอย่าง บางค�ำอาจจะดูเหมือนว่าเป็นค�ำศัพท์ใหม่ แต่จริงๆ แล้วแค่
กลายร่างเป็นภาษาพูดเท่านัน้ ก็เลยดูแปลกตาไปเลย และทีจ่ ะไม่พดู
ถึงไม่ได้เลยก็คือ เล่มนี้มีภาพประกอบน่ารักๆ ด้วยนะครับ ภาพ
ประกอบที่ว่านี้ช่วยสื่อความหมายของสแลงแต่ละค�ำให้ชัดเจน และ
เป็นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้ เพราะหลาย ๆ ค�ำเป็นรูปแบบการใช้ชวี ติ แบบ
ญี่ปุ่นจ๋า ให้เราจินตนาการเองก็อาจจะนึกภาพไม่ออกเท่าไร
ไม่อยากให้ทุกคนตีค่าของสแลงเป็นค�ำวัยรุ่น ค�ำฮิตชั่วครั้ง
ชั่วคราวนะครับ เพราะในสแลงแต่ละค�ำมีวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
ความเป็นอยู่ของประเทศนั้นๆ อยู่อย่างเต็มเปี่ยม เราสามารถเรียนรู้
วัฒนธรรมยุคปัจจุบัน (จริงๆ) จากสแลงเหล่านี้ได้เลย J-Slang ศัพท์
แสงสแลงญี่ปุ่น ก็เลยเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่อยากแนะน�ำให้อ่าน
และไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง พิเศษ ! เล่มนี้มีจ�ำหน่าย
ในรูปแบบ E-Book ด้วยนะครับ แถมเป็น 4 สีสวยงามอีกต่างหาก
หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือทั่วไป ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. ทั้ง 2 สาขา
(สุขมุ วิท 29 และพัฒนาการ 18) และสัง่ ซือ้ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่
www.tpabook.com TPA
news
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