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หนู ๆ เคยได้ยนิ ค�ากล่าวทีว่ า่ “ชอบอะไรก็จะเกงเรือ่ งนัน้ ” หรือเปล่า
ครับ ความหมายคือ “พอเราชอบอะไร เราก็จะทุมเทใหสิ่งนั้นจนยิ่งชํานาญ
ขึ้นอีก” คนชอบว่ายน�้าจะว่ายน�้าเก่ง คนชอบตกปลาจะตกปลาเก่ง ส่วน
คนชอบท�าขนมก็จะท�าขนมเก่งแน่นอน ผมจึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพราะ
ฝนว่าอยากท�าให้ทกุ คนหันมาชอบวิชาเลขคณิต รวมถึงวิชาคณิตศาสตร์นนั่ เอง
ในตัวทุกคนอาจมีคนคนหนึ่งตะโกนอยู่ว่า “เกลียดวิชาเลขสุด ๆ !”
แต่ช้าก่อน มีคนตั้งมากที่ตอนเป็นเด็กบอกว่า “เกลียดมะเขือเทศ !” “แหวะ
เตาหู !” แต่พอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วกลับชอบมะเขือเทศหรือเต้าหู้ได้ นั่นคงเป็น
เพราะมีอะไรบางอย่างเป็นจุดเริ่มให้หันมาชอบมะเขือเทศหรือเต้าหู้
หนังสือเล่มนี้จะยกเรื่องที่ท�าให้เริ่มหันมาชอบเลขขึ้นมาเล่าหลาย ๆ
เรื่อง ทั้งเรื่องต้นก�าเนิดของตัวเลข เรื่องดูดอกไม้ไฟแล้วเสียงค่อยดังตามมา
ทีหลัง หรือเรื่องวิธีอธิบายแผนที่ให้คนอื่นเข้าใจ เมื่อเข้าใจวิชาเลขในแบบที่
โยงกับเรื่องราวใกล้ตัวได้แล้ว เราก็จะเรียนวิชาเลขโดยที่คิดอยู่เสมอว่า “หรือ
วิชาเลขจะยังเกี่ยวของกับเรื่องอื่น ๆ อีกมากกันนะ”
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แทนที่จะเรียนเพื่อให้สอบปลายภาคได้คะแนนดี เพื่อให้สอบติด
โรงเรียนมัธยมต้น มัธยมปลาย มหาวิทยาลัย หรือเพื่อท�ำข้อสอบ ถ้าเราเรียน
เลขเพื่อว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีความสุข
น่าจะท�ำให้เรียนได้สนุกมากกว่าเป็นแน่
ท้ายสุดนี้ ผมขอพูดถึงวิธีการอ่านหนังสือเล่มนี้สักหน่อย ตอนแรก
ขอให้ค่อย ๆ อ่านท�ำความเข้าใจไปทีละน้อย ระหว่างทางคงมีบางจุดที่เข้าใจ
ยากบ้างก็ขอให้ถามผูใ้ หญ่รอบตัว เช่น พ่อแม่หรือครูอาจารย์ แล้วคิดไปด้วยกัน
ให้เขาสอนตรงที่เราไม่เข้าใจ
แต่ถ้าท�ำแบบนั้นแล้วยังไม่เข้าใจ ขอให้ข้ามตรงนั้นไปก่อน หัวข้อ
สุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ผมมีเคล็ดวิชาเป่ายิงฉุบแบบเก่งขั้นเทพที่ผมค้นเจอ
มาสอนให้ด้วยนะครับ
มีนาคม 2014
Mitsuo Yoshizawa
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