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เมทานอล แอลกอฮอล์อันตรายถึงตาบอดและเสียชีวิต 
เมทิลโบรไมด์ ปัญหาสารเคมีตกค้างในข้าวถุง
สารเคมีฆ่าแมลงตกค้างในผัก ผลไม้ อันตรายช่วงเทศกาลกินเจ

ข่ำวสำรท�ำนองนี้ เรำได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆ สะท้อนควำมจริง
ท่ีว่ำกำรใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันของคนเรำนั้น แทบจะหลีกเลี่ยงจำกสำร
เคมีไม่ได้เลย อย่ำว่ำแต่สำรเคมีที่สังเครำะห์ขึ้นเพื่อใช้ในอุตสำหกรรม
ต่ำงๆ แม้แต่ในบ้ำน Home sweet home ของเรำเองก็รำยล้อมไปด้วย
สำรเคม ีเรยีกว่ำ ครอบครวัเรำ...ใช้ชีวติใกล้ชิดกับสำรเคมี...ซะมากกว่า 
ธรรมชาติ

ดังนั้น กำรมีควำมรู้เกี่ยวกับสำรเคมีเพื่อให้รู้เท่ำทัน ป้องกัน ไม่
ให้ตัวเองและคนในครอบครัวต้องเป็นอันตรำยจำกสำรเคมีจึงเป็นสิ่งที่
เรำไม่ควรมองข้ำม ท�ำนองว่ำไม่เกี่ยว...ไม่เกี่ยวกับฉัน (เสียงสูงเชียว) 

ต้อนรับปีใหม่กันมำหมำดๆ ฉบับนี้ก็อยำกแนะน�ำคู่มือที่ควรมี
ไว้ประจ�ำบ้ำน เพื่อเสริมมงคล ให้คุณผู้อ่ำนทุกปีเกิดกัน นั่นคือ สารพิษ
ในชีวิตประจ�าวัน ฉบับการ์ตูน หนังสือเล่มนี้บอกเล่ำเรื่องสำรพิษและ
สำรเคมอีนัตรำยต่ำงๆ หลำกหลำยประเภท ตัง้แต่สำรเคมใีกล้ตัวในบ้ำน 
สำรปรุงแต่งอำหำร ยำและเครื่องส�ำอำง สำรเคมีที่ใช้ในเกษตรกรรม 
และอุตสำหกรรม สำรเคมีที่ก่อมลพิษในสิ่งแวดล้อม จนถึงสำรพิษใน
ข่ำวคดฆีำตกรรม และนยิำยสบืสวนทีเ่รำอำจจะเคยอ่ำนเจอกันมำก่อน 

อันตรำยจำกสำรเคมีมีหลำยแบบ เช่น เป็นพิษ ไวไฟ ระเบิด 
กัดกร่อน ก่อมะเร็ง ตัวอย่ำงอุบัติเหตุจำกสำรเคมีที่เคยเกิดขึ้นจริงใน
หนังสือเล่มนี้ ก็เกิดจำกกำรขำดควำมรู้จึงคำดไม่ถึงว่ำ อันตรำยแบบนี้
ก็เกิดขึ้นได้ จึงไม่ได้ป้องกันหรือไม่ทันระวัง จนเกิดเหตุร้ำยในที่สุด

ตวัอย่ำงสำรเคมีในบ้ำนทีห่ลำยคนอำจไม่คำดคดิว่ำมอีนัตรำย 
เช ่น แบตเตอร่ีที่ขนำดเล็กเท่ำ
กระดมุ ซึง่เป็นอนัตรำยมำกถ้ำเดก็
เล็กกลืนเข ้ำไป เพรำะกรดใน
กระเพำะอำหำรจะละลำยโลหะที่
เคลอืบด้ำนนอกของก้อนแบตเตอรี่ 
ท�ำให้สำรละลำยด่ำงภำยในทะลกั
ออกมำจนเกิดแผลในกระเพำะ
อำหำรขั้นรุนแรง

สำรเคมีที่ใกล้ตัวเรำอย่ำง
ยิง่อกีกลุม่หนึง่กไ็ด้แก่ สำรปรงุแต่ง
อำหำร ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์อำหำร 
อำหำรกึ่งส�ำเร็จรูป จนถึงอำหำร

ส�ำเรจ็รปูล้วนแต่ใส่สำรปรงุแต่งอำหำรหลำยชนดิ เพือ่วตัถปุระสงค์ต่ำงๆ 
เช่น ถนอมอำหำรให้เก็บไว้ได้นำน หรือเพื่อให้มีสีสันสวยงำมน่ำรับ
ประทำน ตัวอย่ำงหนึ่งก็คือกำรใช้สำรฟอกขำวในอำหำรก่อนใช้สีผสม
อำหำรเพ่ือให้ได้ผลติภัณฑ์ทีม่สีสีนัสวยงำม แต่สิง่ทีต่ำมมำก็คอื เรำไม่รู้
ว่ำสีเดิมของอำหำรเป็นอย่ำงไร จึงไม่อำจสังเกตควำมสดของอำหำรได้ 
นอกจำกนีต้วัสำรฟอกขำวและสผีสมอำหำรกอ็ำจมผีลกระทบต่อสุขภำพ
ในระยะยำวได้

หรือสำรสังเครำะห์ที่ทุกคนทรำบดีว่ำมีประโยชน์อย่ำงยำรักษำ
โรค ก็เป็นสำรที่มีทั้งประโยชนแ์ละโทษ แม้แต่ยำที่มีควำมปลอดภัยสูง
อย่ำงพาราเซตามอล หำกกินมำกเกินไปหรือกินร่วมกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กม็อีนัตรำย ท�ำให้คลืน่ไส้อำเจยีน จ�ำนวนเมด็เลอืดขำวและ
เกล็ดเลือดลดลง และท�ำลำยตับ

แม้แต่ในธรรมชำตเิองกใ็ช่ว่ำจะปลอดภยัเสมอไป เพรำะมส่ิีงมี
ชีวิตที่มีพิษทั้งสัตว์ และพืช เช่น งู แมลง ปลำ หอย ไม้ดอกหลำยชนิด 
เห็ดพิษ สำรพิษที่รุนแรงที่สุดในโลกที่เคยเป็นข่ำวว่ำพบในหน่อไม้ปี๊บ
ของบ้ำนเรำเมือ่หลำยปีก่อนกเ็ป็นพษิทีม่ำจำกสิง่มชีวีติ นัน่คอื โบทูลินัม
ท็อกซิน ซึ่งเป็นสำรพิษของแบคทีเรียชนิดหนึ่ง  

ยกตวัอย่ำงให้ฟังเลก็ๆ น้อยๆ คงไม่ถงึกบัท�ำให้ขยำด หวำดกลวั
จนเกิดอำกำรวิตกจริตกัน เพรำะเรำก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำ ในอีกด้ำนหนึ่ง ไม่
ว ่ำจะเป็นสำรจำกธรรมชำติหรือที่มนุษย์คิดค้นสังเครำะห์ขึ้นก็มี
ประโยชน์มำกมำยหำกรู้จักใช้ในปริมำณที่พอเหมำะ  และใช้อย่ำงถูก
วิธี ฉะนั้นหน้ำที่ของเรำก็เพียงแค่ ใช้ชีวิตอย่ำงไม่ประมำท ตระหนักถึง
อันตรำยด้วยกำรท�าความเข้าใจกับความรู้ที่จ�าเป็นและส�าคัญเหล่านี้ 
จะได้ดูแลตัวเอง และแนะน�ำผู้อื่น เพื่อให้ทุกชีวิตปลอดภัย (ในโลกไม่
ปลอดสารพิษ) TPA

news

ฉบับการ์ตูน

สารพิษในชีวิตประจ�าวัน 

ฉบับการ์ตูน

แปลจาก       SHITTEKOITAI YUGAI BUSSHITSU 

     NO GIMON 100

โดย         Katsuhiro Saito

แปลและเรียบเรียง			รศ.ดร.ศักดา	ดาดวง

ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท.

ในชีวิตประจ�าวันสารพิษ



58 TPA news

เล่าเรื่องหนังสือ

No. 206 ●  February 2014

ส�า
หรบัผูท้ีเ่พิง่จะเริม่เรยีนภำษำญ่ีปุ่นแล้วอุปสรรคก้ำวแรกของ
กำรเรียนก็คือ “กำรผันค�ำกริยำในรูปต่ำงๆ” ซึ่งกำรจดจ�ำ

รปูกำรผนัค�ำกรยิำแต่ละรปูได้อย่ำงแม่นย�ำนัน้ถือเป็นพืน้ฐำนส�ำคญั 
เพื่อให้กำรสื่อสำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเมื่อเรียนต่อไป
เร่ือยๆ จะเห็นว่ำกำรผันค�ำกริยำบำงรูปก็กลำยเป็นส่วนหนึ่งของ
ไวยำกรณ์ เช่น รูป て ในไวยำกรณ์ ~てください (ค�ำสั่งหรือขอร้อง) 
~てもいい (กำรอนุญำต) เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนฝึกผันค�ำกริยำได้
อย่ำงช�ำนำญ คอลัมน์ “เล่ำเรื่องหนังสือ” ในฉบับนี้ จึงขอน�ำเสนอ
หนงัสอื ค�ากรยิาญีปุ่น่ง่ายนดิเดยีว (ฉบบัปรบัปรงุ) ซึง่มเีนือ้หำเก่ียว
กับกำรผันค�ำกริยำและค�ำคุณศัพท์มำแนะน�ำให้รู้จักกันค่ะ

หนังสือค�ากริยาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว (ฉบับปรับปรุง) เล่มนี้ 
นอกจำกจะเพิ่มเติมค�ำกริยำให้มำกขึ้นจำกฉบับเดิมแล้ว ยังปรับ
เนือ้หำให้เป็นสดัส่วนย่ิงข้ึน กล่ำวคอื ได้มีกำรแบ่งโครงสร้ำงหนงัสอื
ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ หลักกำรผัน และตำรำงกำรผันค�ำกริยำ 
และอีกส่วนหนึ่งคือ หลักกำรผันและตำรำงกำรผันค�ำคุณศัพท์ い 
และค�ำคุณศัพท์ な ส�ำหรับรูปกำรผันในตำรำงนั้น จะคัดเลือกรูปที่
เห็นว่ำส�ำคัญและจ�ำเป็น โดยที่ในส่วนของหมวดค�ำกริยำจะมี

ทั้งหมด 19 รูป เช่น รูปสุภำพ รูปปฏิเสธ รูปตั้งใจ รูปค�ำสั่ง เป็นต้น 
ในส่วนค�ำคณุศพัท์นัน้จะม ี13 รปู เช่น รปูสภุำพ รปูธรรมดำ รปูเช่ือม
ค�ำคุณศัพท์ รูปเงื่อนไข เป็นต้น ซึ่งค�ำศัพท์เหล่ำนี้จะมีกำรจัดเรียง
ตำมตัวอักษรเพื่อให้ง่ำยต่อกำรค้นหำด้วย 

นอกจำกนี้ จำกรูปตัวอย่ำงทำงขวำจะเห็นได้ว่ำ ค�ำกริยำ
แต่ละตัวจะมีอักษรญี่ปุ่น 自 หรือ 他 ในวงกลมสีด�ำ และหมำยเลข 
1, 2 หรือ 3 ในสี่เหลี่ยมข้ำวหลำมตัดสีขำวก�ำกับอยู ่ด้วย ซึ่ง
สัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษรหมำยถึง อกรรมกริยำ （  ย่อเป็น
自）หรือสกรรมกริยำ（  ย่อเป็น 他）ส่วนตัวเลขนั้นเป็นกำร
บอกให้ทรำบว่ำค�ำกรยิำตวันัน้อยู ่“กลุม่” ใด ดงันัน้ไม่เพียงแต่ผูเ้รยีน
จะจดจ�ำวิธีกำรผันได้เท่ำนั้น แต่ยังทรำบถึงชนิดและกลุ่มของค�ำ
กริยำควบคู่ไปด้วย (ตำมรูป) 

ส่วนในภำคผนวก ก็ได้มีกำรรวบรวมค�ำกริยำและค�ำ
คุณศัพท์แยกตำมกลุ่มตัวอย่ำงค�ำช่วยที่ใช้กับค�ำกริยำต่ำง ๆ และ
ตำรำงเทียบคู่สกรรมกริยำและอกรรมกริยำไว้ด้วย ซึ่งเป็นควำมรู้
เบือ้งต้นในภำษำญ่ีปุน่ส�ำหรบัให้ผูเ้รยีนใช้ฝึกท่องจ�ำและน�ำไปใช้ผนั
ในรปูไวยำกรณ์พืน้ฐำนอย่ำงง่ำย ๆ  ด้วยตวัเอง และส�ำหรบัผูท้ีส่นใจ
พกติดตัวไปอ่ำนในรูปแบบของ E-book หนังสือเล่มนี้และเล่มอื่น ๆ  
ของทำงส�ำนักพิมพ์ ก็มีพร้อมให้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์เหล่ำนี้แล้ว
นะคะ ตดิตำมกนัได้ที ่www.mebmarket.com, www.ebooks.in.th, 
www.bookdose.com, www.openserve.co.th, http://book.tru-
elife.com, www.ookbee.com, www.chulabook.com/CU-ebook.
asp มำเสรมิทกัษะควำมรูภ้ำษำญีปุ่น่ โดยเริม่จำกจดจ�ำหลกัพืน้ฐำน
กำรผันรูปค�ำให้แม่นย�ำ แล้วน�ำไปฝึกใช้กับกำรเรียนไวยำกรณ์อย่ำง
มั่นใจกันนะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้ำค่ะ

ค�ากริยาญี่ปุ่น

ง่ายนิดเดียว 

(ฉบับปรับปรุง)
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