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สิ่ง
ที่เรียกว่ำเป็น “เคมี” นั้นมีอยู ่รอบตัวเรำจริงๆ ทั้งสบู ่  

ผงซักฟอก เครื่องส�ำอำง ยำหรือแม้แต่ในอำหำร ก็อุดมไป

ด้วยเคมีนำนำชนิด เรำสมัผสัสำรเคมเีหล่ำนีอ้ยู่ทกุเมือ่เชือ่วนัโดยมอง

ข้ำมอันตรำยของมัน ส่วนหนึ่งอำจเป็นเพรำะไม่รู้ หรือสนใจเพียงแค่

คุณสมบัติดีงำมตำมค�ำโฆษณำ

แต่ทุกอย่ำงย่อมมีสองด้ำนเสมอ ว่ำกันว่ำ ควำมเป็นพิษ กับ 

ควำมเป็นยา เฉยีดกนัแค่เส้นยำแดงผ่ำแปด สิง่ส�ำคญัอยู่ทีว่่ำผูบ้รโิภค

อย่ำงเรำๆ จะรูว้ธิใีช้อย่ำงถูกต้อง ในปรมิำณท่ีเหมำะสมหรอืไม่เท่ำนัน้ 

ลองมำท�ำควำมรู้จักกลไกการท�างานเชิงวิทยาศาสตร์ของสารเคม ี

ในบ้าน ทั้งแง่มุมที่เป็นคุณและโทษ เพื่อท่ีเรำจะใช้ชีวิตอยู่กับมันได้

อย่ำงปลอดภัยโดยไม่เกิดผลเสียในระยะยำว

สำรตวัแรกท่ีอยำกพดูถึงคอื ผงซกัฟอกหรอืสารซกัล้าง ซึง่จดั

เป็นศัตรูตัวฉกำจทั้งต่อผิวพรรณและสิ่งแวดล้อม บรรดำโมเลกุลของ

ผงซักฟอกจะมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ชอบน�้ำ กับ ส่วนที่ชอบไขมัน ควำม

ลับท่ีท�ำให้ผงซักฟอกขจัดสิ่งสกปรกได้คือ โมเลกุลของจะผงซักฟอก

จะหันด้ำนที่ชอบไขมันเข้ำไปจับกับครำบที่ติดบนเสื้อผ้ำและหันด้ำน

ที่ชอบน�้ำออก เป็นอันว่ำส่ิงสกปรกท่ีเดิมทีไม่ละลำยน�้ำหรือล้ำงออก

ด้วยน�้ำเปล่ำไม่ได้ จะถูกโอบล้อมด้วยสำรซักฟอกแล้วหลุดละลำย

ออกมำในน�้ำได้ในที่สุด

ส่วนอนัตรำยก็มำจำกคณุสมบตัพิเิศษในกำรก�ำจดัไขมนัของ

ผงซักฟอกนั่นเอง กำรใช้ผงซักฟอกติดต่อกันเป็นเวลำนำน หรือมีสำร

ซักล้ำงตกค้ำงบนเสื้อผ้ำอำจท�ำให้ชั้นไขมันบนผิวหนังค่อยๆ ละลำย

หำยไปได้เช่นกัน ดังนั้นหลังกำรซักผ้ำ แนะน�ำให้ชโลมครีมบ�ำรุง

ประเภทไขมันเพื่อเสริมชั้นไขมันที่หำยไป นอกจำกนี้ ในผงซักฟอกมี

ก�ำมะถนัหรอืซลัเฟอร์ซึง่เป็นอำหำรของจลุนิทรย์ี เมือ่น�ำ้ซกัล้ำงถกูทิง้

โดยไม่มีกำรบ�ำบัด สำรเหล่ำนี้เมื่อไหลลงสู่แม่น�้ำ มหำสมุทร อำจก่อ

ให้เกิดปรำกฏกำรณ์เพิ่มจ�ำนวนของสำหร่ำยเซลล์เดียวอย่ำงรวดเร็ว 

หรือที่เรียกว่ำ Algae Blooms ซึ่งมีผลกระทบเป็นลูกโซ่และเป็น

อันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

สำรเคมีใกล้ตัวอีกชนิดที่น่ำสนใจคือ สารกันความชื้น จริงๆ 

ทีใ่ช้อยูม่หีลำยประเภท แต่ทีคุ่น้เคยทีส่ดุน่ำจะเป็นซลิกิาเจล เมด็ขำว

ใสในซองเล็กๆ ที่สอดมำในขวดยำหรือบรรดำถุงขนมกรุบกรอบ 

ทั้งหลำย ซิลิกำเจลมีองค์ประกอบเหมือนทรำย แต่ต่ำงกันตรงพื้นผิว

ของซลิกิำเจลจะมรีพูรนุจ�ำนวนมำก คดิเป็นพืน้ทีป่ระมำณ 700 ตำรำง

เมตรต่อ 1 กรัม พื้นที่ผิวมหำศำลนี้เองที่ท�ำหน้ำที่ดูดซับควำมชื้นหรือ

โมเลกุลของน�ำ้ไว้ ท�ำให้ยังคงสรรพคุณของยำหรอืคงควำมกรอบอร่อย

ของอำหำรไว้ได้ ข่ำวดีที่ว่ำซิลิกำเจลชนิดนี้เป็นมิตรมำกที่สุดเพรำะ

ไม่มีควำมเป็นพิษแม้จะเผลอรับประทำนเข้ำไป แต่ถ้ำเป็นชนิดเม็ด

สีน�้ำเงินซึ่งเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้เมื่อดูดซับควำมชื้น และสำมำรถน�ำ

กลับมำใช้ซ�้ำได้ ซิลิกำเจลชนิดนี้เป็นอันตรำยต่อกำรเจริญพันธุ์หรือ

ทำรกในครรภ์ และอำจเป็นสำรก่อมะเร็ง เพรำะมีกำรเติมโคบอลต์

คลอไรด์เพือ่เป็นตวับ่งชี ้(Indicator) หรอืแสดงสใีห้รูว่้าอยูใ่นสภาพ

พร้อมใช้งานหรือไม่

หำกอยำกรู้ว่ำยังมีผลิตภัณฑ์ใดบ้ำงรอบตัวเรำที่มีอันตรำย

แอบแฝงอยู่ สำมำรถอ่ำนเพิ่มเติมได้จำก “สารพิษในชีวิตประจ�าวัน 
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เกำหลีมักเรียกกันว่ำ DV (Descriptive Verb)) ถัดมำเป็นส่วนที่ 2 ซึ่ง

เป็นเนื้อหาหลักเกี่ยวกับความหมาย และตัวอย่างการใช้งานค�า

วิเศษณ์ คัดเฉพำะค�ำวิเศษณ์ที่ลงท้ำยด้วยค�ำว่ำ 이 (อี) และ 히 (ฮี) 

เท่ำนัน้ จรงิๆ แล้วค�ำวเิศษณ์หลกัๆ ในภำษำเกำหลจีะมทีีล่งท้ำยด้วย

ค�ำอื่นด้วย ได้แก่ 이 히 리 (รี) 기 (กี) แต่ค�ำที่ลงท้ำยด้วย 이 และ  히 

จะพบกำรใช้งำนค่อนข้ำงบ่อยกว่ำอีก 2 ค�ำ ยกตัวอย่ำงค�ำที่เห็นกัน

บ่อยๆ ซึ่งแม้แต่คนที่ไม่ได้เรียนภำษำเกำหลีก็น่ำจะเคยได้ยิน เช่น 안

녕히 (อัน-นยอง-ฮี โดยสวัสดิภำพ) ในค�ำว่ำ 안녕히 가세요 (อัน-น

ยอง-ฮี คำเซโย) ที่แปลว่ำ ลำก่อน ขอให้เดินทำงโดยสวัสดิภำพ และ

ในระหว่ำงที่อ่ำนเนื้อหำไปเรื่อยๆ ก็จะค่ันด้วยแบบฝึกหัดเป็นระยะๆ 

เพื่อทบทวนควำมรู้ที่ได้เรียนไป โดยจะมีเฉลยแบบฝึกหัดให้ในส่วน

ที่ 3 ที่ท้ำยเล่มของหนังสือ

หนังสือ ค�ำวิเศษณ์เกำหลีลงท้ำยด้วย 이 และ 히 เล่มนี้

สำมำรถใช้ได้กบักำรเรยีนภำษำเกำหลทีกุระดบั ตัง้แต่ระดบัต้นจนถงึ

ระดับสูง เนื่องจำกค�ำวิเศษณ์เป็นชนิดของค�ำที่สอดแทรกมำใน

ระหว่ำงทีเ่รยีนอยู่แล้ว เมือ่ท�ำควำมรูจ้กัให้มำกขึน้ เข้ำใจมำกขึน้ กจ็ะ

สำมำรถใช้ได้อย่ำงถูกต้อง และช่วยเสริมกำรเรียนให้มีชีวิตชีวำ เป็น

ธรรมชำตแิบบเจ้ำของภำษำมำกขึน้ด้วย...สำมำรถหำซือ้ได้แล้ววนันี้

ตำมร้ำนหนังสือทั่วไป และศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. ทั้ง 2 สำขำ (สุขุมวิท 

29 และ พัฒนำกำร 18) หรือชอปปิ้งผ่ำนช่องทำงออนไลน์ได้ที่ www.

tpabook.com TPA
news

หนัง
สอืเสรมิควำมรูภ้ำษำเกำหลกีเ็ป็นหนงัสอือกีหมวดหนึง่

ทีไ่ด้รบัควำมสนใจจำกเพือ่นๆ นกัอ่ำนมำอย่ำงต่อเนือ่ง 

ด้วยเน้ือหำทีแ่น่น และครบถ้วนกว่ำหนงัสอืเรยีนภำษำเกำหลอีืน่ๆ ใน

ตลำด จงึได้รับควำมไว้วำงใจจำกนกัเรยีน นกัศกึษำ และนกัอ่ำนเสมอ

มำ เมื่อไม่นำนมำนี้ส�ำนักพิมพ์ภำษำและวัฒนธรรมก็ได้เปิดตัว

หนังสือเสริมควำมรู้ภำษำเกำหลีเล่มใหม่ล่ำสุดเพิ่มเติมมำอีก 1 เล่ม 

โดยเล่มนี้จะเจำะลึกไปที่เรื่องของ “ค�าวิเศษณ์” ในภำษำเกำหลีที่มัก

ใช้กันบ่อยๆ และใช้กันแพร่หลำย หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่ำ ค�าวิเศษณ์

เกาหลีลงท้ายด้วย 이 (อี) และ 히 (ฮี)

ก่อนอื่นเลยเรำต้องเข้ำใจก่อนว่ำ ค�ำวิเศษณ์เป็นชนิดของค�ำ

ชนดิหนึง่ทำงภำษำ ซึง่มหีลกักำรกำรใช้งำนเหมอืนกนัทกุภำษำคอื ใช้

ขยำยค�ำกริยำ ค�ำคุณศัพท์ และค�ำวิเศษณ์ด้วยกันเอง เพ่ือท�ำให ้

ค�ำเหล่ำนั้นมีควำมหมำยที่ละเอียด และสำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงตรง

กับควำมรู้สึกนึกคิดมำกย่ิงขึ้น ยกตัวอย่ำงในภำษำไทย เช่น ค�ำว่ำ 

“มำก” เมื่อไปขยำยค�ำว่ำ พูด (ค�ำกริยำ) เป็น พูดมำก ก็จะให้ควำม

หมำยว่ำ พูดไม่รู้จักจบจักสิ้น พูดไปเรื่อยๆ เป็นต้น หรือเมื่อไปขยำย

ค�ำว่ำ ใหญ่ (ค�ำคุณศัพท์) เป็น ใหญ่มำก ก็จะให้ควำมหมำยว่ำ ใหญ่

กว่ำระดับปกติไปอีก เป็นต้น ซึ่งในภำษำเกำหลีก็มีกำรใช้ค�ำวิเศษณ์

เช่นกนั เรียกว่ำ 부사 (พซูำ) เนือ้หำในหนงัสอืเล่มนีจ้ะแบ่งเป็น 3 ส่วน

หลักๆ โดยส่วนแรกจะให้ควำมรู้เริ่มตั้งแต่ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับค�า

วิเศษณ์” เช่น ค�ำวิเศษณ์มีกี่ประเภท มีอะไรบ้ำง และหลักกำรสร้ำง

ค�ำวิเศษณ์ (ค�ำวิเศษณ์บำงค�ำมำจำกค�ำคุณศัพท์ หรือที่ในภำษำ
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