
เล
่า
เร
ื่อ
ง
ห
น
ัง
ส
ือ

53TPA news

เล่าเรื่องหนังสือ

September 2016 ●  No. 237

ยคุสมัย
นี้เราสามารถหาข้อมูลกันได้ง่ายๆ ผ่านการ
คลกิเมาส์เพยีงไม่กีค่ลกิหรอืกระทัง่สไลด์หน้า

จอสมาร์ทโฟนไม่กี่ครั้งเท่านั้น และด้วยความรวดเร็วของข้อมูลนี้เอง 
ผูร้บัข้อมลูกต้็องใช้วจิารณญาณในการรบัสารด้วย เพราะมคีวามเป็น
ไปได้ที่จะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่นเดียวกับข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
ประเทศญ่ีปุน่นะครับ ยิง่สมยันีใ้ครกไ็ปเทีย่วญีปุ่น่กนัได้ ง่ายกว่าเดมิ
หลายเท่า ข้อมูลต่างๆ ก็จะหลั่งไหลเข้ามาให้เราๆ ท่านๆ รับมากมาย
นบัไม่ถ้วน จรงิบ้างไม่จรงิบ้าง ละเอียดบ้างไม่ละเอยีดบ้าง ทางส�านกั
พิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม จึงอยากจะขอแนะน�าหนังสือที่จะช่วย 
เพิ่มคลังความรู้ และข้อมูลเก่ียวกับประเทศญี่ปุ่นที่ครบครัน เข้าใจ
ง่าย และลึกซึ้ง ในแบบที่หาอ่านจากที่ไหนไม่ได้ กับหนังสือ FAQ  
เจแปน กับ เดวิด เทน ครับ

ก่อนอื่นต้องขอพูดถึง “เดวิด เทน” ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือทั้ง
สองเล่มและมผีลงานเขยีนอกีหลายต่อหลายเล่มคนนีก้นัก่อนว่าเป็น
ใครมาจากไหน ต้องยอมรบัตามตรงว่าเมือ่ครัง้ทีท่างกองบรรณาธกิาร
พิจารณาต้นฉบับกันนั้นก็มีความสงสัยในตัวผู้เขียนเช่นกันว่า ท�าไม
ฝรั่งถึงมาเขียนเร่ืองเก่ียวกับญี่ปุ่น ? แล้วจะเชื่อถือได้เหรอ ? โดย  
คณุเดวดิ เทน คนน้ีเป็นอาจารย์สอนภาษาองักฤษชาวอเมรกินัทีส่อน
ภาษาอังกฤษ และใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นมามากกว่า 20 ปี แน่นอนว่า 
ในฐานะของชาวต่างชาติก็ต้องมีความสงสัยใคร่รู ้ในเรื่องต่างๆ  
เกีย่วกบัประเทศญีปุ่น่ และหลงัจากทีไ่ด้อ่านหนงัสอื FAQ เจแปน กับ 
เดวิด เทน ก็ท�าให้ได้ทราบว่า คนญี่ปุ่นแท้ๆ เองก็ตอบค�าถามบาง
ค�าถามหรือไม่ม่ันใจค�าตอบในเรื่องบางเรื่องเก่ียวกับประเทศตัวเอง
เหมือนกัน คุณเดวิด เทน จึงน�าข้อสงสัยต่างๆ มาอธิบายด้วยภาษา
ง่ายๆ ให้ชาวต่างชาติอย่างเราๆ เข้าใจเรื่องยากๆ เกี่ยวกับประเทศ
ญี่ปุ่นได้ง่ายยิ่งขึ้น

หนังสือ FAQ เจแปน กับ เดวิด เทน มีด้วยกัน 2 เล่ม เนื้อหา
กจ็ะแตกต่างกนัไป โดยเล่มหนึง่เป็นเรือ่งเกีย่วกบัการเมอืง เศรษฐกจิ 

ประวติัศาสตร์ และสงัคมญ่ีปุน่ ไล่ต้ังแต่ค�าถามยากๆ อย่าง ลกัษณะ
ของรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ไปจนถึงค�าถามสบายๆ อย่าง 
สามารถสบูบหุรีใ่นทีท่�างานได้หรอืไม ่เป็นต้น ส่วนอกีเล่มจะเกีย่วกบั
การด�าเนนิชวีติ วฒันธรรม ประเพณ ีและการท่องเทีย่ว ซึง่ในแต่ละ
เล่มจะมีหัวข้อค�าถามย่อยๆ ในเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจและลึกซ้ึงใน
ระดับของผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ ่นจริงๆ มาแถลงไขให้ฟัง 
ผ่านการใช้ภาษาง่ายๆ ไม่วิชาการจ๋า ท�าให้สามารถเข้าใจ และอ่าน
ได้อย่างสนกุ ยกตัวอย่างบางหวัข้อทีน่่าสนใจ เช่น จรงิๆ แล้วคนญีปุ่น่
ต้อนรับชาวต่างชาติหรือไม่ ? คุณเทนได้อธิบายไว้ว่า เนื่องจากญี่ปุ่น
เป็นสังคมผู้สูงอายุ คนวัยท�างานจึงน้อย และการรับชาวต่างชาติเข้า
มาในประเทศอาจท�าให้รากเหง้าทางสงัคมดัง้เดมิเปลีย่นแปลงไป แต่
การรับแรงงานชาวต่างชาติเข้ามาก็อาจจะช่วยในเรื่องการพัฒนา
เศรษฐกิจได้ อีกสาเหตุหนึ่งที่คนญี่ปุ่นมักจะพยายามหลีกเลี่ยงชาว
ต่างชาติก็เพราะคนญี่ปุ่นมีความรู้สึกว่าจริงๆ แล้วน่าจะสามารถ
สือ่สารกบัชาวต่างชาติได้แต่กลบัท�าไม่ได้ จงึลงเอยด้วยการพยายาม
หลกีเลีย่ง อย่างบนรถไฟกจ็ะไม่พยายามมานัง่ข้างๆ เพือ่เป็นการหลกี
เลี่ยงสถานการณ์ในการสื่อสารที่ยุ่งยากนั่นเอง ขณะเดียวกันก็มีคน
ญี่ปุ่นจ�านวนมากที่ให้ความเป็นมิตร และถึงจะไม่มั่นใจในภาษาแต่
ก็พยายามสื่อสาร เป็นต้น

ต้องยอมรบัว่าเรือ่งราวบางอย่างเก่ียวกับญีปุ่น่ก็ยากเกนิกว่า
คนที่ไม่ได้สนใจอย่างแท้จริงจะเข้าใจได้ แต่หนังสือทั้งสองเล่มนี้เป็น
ตัวช่วยให้เข้าใจเรื่องเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายขึ้น ลึกซึ้งขึ้นในระดับ
บุคคลทั่วไป ด้วยเหตุนี้เองทางส�านักพิมพ์จึงคลายความสงสัยในตัว
ของผูเ้ขยีน และอยากแนะน�าให้ผูอ่้านทกุท่านได้ลองสมัผสักบัหนงัสอื
แนววัฒนธรรมญี่ปุ่นในมุมมองที่แปลกใหม่ ทันสมัย เข้าถึงง่าย เพื่อ
เป็นตวัเลอืกในการอ่านของทกุคนครบั สามารถหาอ่านได้แล้ววันนีท้ัง้
ในรูปแบบ E-Book และรูปเล่ม ตามร้านหนังสือชั้นน�าทั่วประเทศ

อาทิตย์ นิ่มนวล 

ฝ่ายสำานักพิมพ์

อย่างเรามองมองญี่ปุ่น

FAQ เจแปน กับ 

เดวดิ เทน 

ตอน การเมอืง เศรษฐกิจ 

ประวตัศิาสตร์ และสงัคม

(ISBN 978-974-443-624-5)

FAQ เจแปน กบั 

เดวดิ เทน 

ตอน การด�าเนินชีวติ วฒันธรรม 

ประเพณี และการท่องเท่ียว

(ISBN 978-974-443-633-7)

ราคา   เล่มละ 155 บาท

จ�านวนหน้า เล่มละ 136 หน้า

หมวด   วัฒนธรรม
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นีค่อื
ปณิธาน และความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลานับสิบปี
ของผู้เขียน ดร.อิทธิ ฤทธาภรณ์ ผู้ที่อยากเห็นคน

ไทยมีบทบาทส�าคัญระดับโลก สามารถสร้างชาติผ่านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะได้ไม่ต้องพึ่งพิงแต่เกษตรกรรม และ
การท่องเที่ยว (...ตรงกันเป๊ะ!! กับคอนเซ็ปต์ไทยแลนด์ 4.0 ของ
ท่านนายกฯสมัยปัจจุบัน) ซึ่งสิ่งส�าคัญที่ต้องท�า และผู้เขียนก็
พยายามท�ามาตลอดคือการปลูกฝังให้เยาวชนไทย “รักและเก่ง
คณิตศาสตร์” เพราะคณติศาสตร์คอืพืน้ฐานส�าคญัทีข่าดไม่ได้ใน
การวิจัยและพัฒนา การสร้างสรรค์เทคโนโลยีไม่ว่าในแง่มุมไหน
ล้วนต้องใช้คณิตศาสตร์น�าทางทั้งสิ้น 

ผูเ้ขยีนเชือ่มัน่ว่าคนไทยมศีกัยภาพมากพอแต่ยงัขาดการ
ส่งเสริม-ฝึกฝนทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ จึงให้ความส�าคัญกับ
การบ่มเพาะตั้งแต่ระดับประถมศึกษา โดยการน�าโจทย์ดีๆ จาก 
“ข้อสอบเข้าชั้นมัธยมต้นของโรงเรียนชื่อดังในประเทศญ่ีปุ่น” มา
เผยแพร่ให้เด็กไทย (หรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ตาม) ได้ลองท้าทาย
ความสามารถดู ได้ลองฝึกคิด ฝึกแก้โจทย์สนุกๆ กัน 

และนี่คือที่มาของหนังสือ “รวมโจทย์ปราบเซียนคณิต-
ศาสตร์” ซึ่งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2546 และได้รับการพิมพ์ซ�้า
ถึง 15 ครั้ง ผ่านมาเกือบ 13 ปี ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. ก็ยังเห็นว่า 
“คณุค่าของคณิตศาสตร์ทีอ่ดัแน่นในหนงัสอืเล่มนีไ้ม่ได้ลดน้อย
ลงตามเวลา” จงึน�ามาปรบัปรงุใหม่โดยการจดัหมวดหมูเ่รยีงตาม

ประเภทของโจทย์ จัดรูปเล่มใหม่ให้อ่านง่าย กระชับมากขึ้น และ
เพิ่มโจทย์ข้อใหม่เข้ามาอีกกว่า 30 ข้อ ซึ่งโจทย์ทั้งหมด 166 ข้อใน
เล่มล้วนผ่านการคัดเลือกมาแล้วว่ามีความน่าสนใจ บางข้ออาจ
จะให้ความสนุกคือไม่ยาก และไม่ง่ายเกินไปแต่สร้างความรู้สึก
ท้าทายได้ด ีบางข้อเป็นการฝึกทกัษะด้านใดด้านหนึง่ เช่น การคดิ
อย่างเป็นล�าดับ (ตรรกะ), การแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการและ
ตัวเลข, การแก้โจทย์เรขาคณิต และการมองรูปทรง 3 มิติ เป็นต้น 
แต่แน่นอน ได้ชื่อว่าเป็น “สุดยอดโจทย์ระดับปราบเซียน” โจทย์
ส่วนใหญ่จึงต้องใช้ความรู้ทักษะหลายด้านมาประกอบกัน  

ผูเ้ขยีนเองมปีระสบการณ์การท�างานในองค์กรขนาดใหญ่
ทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น สร้างผลงานชิ้นส�าคัญมา
มาก ก็ยังเชื่อว่า “คณิตศาสตร์ระดับประถมคือพื้นฐานท่ีดีของ
การสร้างบคุลากรระดบัมนัสมองในอนาคต” หรอืแม้แต่ผูใ้หญ่ที่
ท�างานแล้ว หากรูส้กึเบือ่หรอืรูส้กึว่าแก้ปัญหาในการท�างานไม่ได้ 
การลองกลบัมาฝึกสมองด้วยโจทย์เลขของเดก็ประถมจะช่วยสร้าง
ความตืน่เต้น ท้าทาย และอาจจะช่วยให้คดิงานออกกไ็ด้ ...เพราะ
ทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ เป็นเรื่องเดียวกับทักษะการ 
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
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โดย ดร.อิทธิ ฤทธาภรณ์ 

 โญโกะ คาโน ฤทธาภรณ์
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รวมโจทย์ปราบเซียนคณิตศาสตร์

รวมโจทย์ปราบเซยีน

คณติศาสตร์ 
(ฉบบัปรบัปรงุ)

พรรณพิมล กิจไพฑูรย์  

ฝ่ายสำานักพิมพ์

“อยากเปลี่ยนอนาคตประเทศไทย...ต้องทำาให้เด็กไทยชอบคณิตศาสตร์”


