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เคย
ได้ยินค�ำว่ำ “ถ้าชอบอะไรก็จะเก่งเรื่องนั้น” หรือเปล่ำ??
ควำมหมำยก็คือ “พอเราชอบอะไร เราก็จะทุ่มเทให้สิ่งนั้น

จนยิ่งช�านาญขึ้นอีก” อย่ำงเช่น “คนชอบว่ำยน�้ำก็จะว่ำยน�้ำเก่ง” “คน
ชอบท�ำขนมก็จะท�ำขนมอร่อย” 

แต่ในทำงตรงกันข้ำม มีบำงคนท่ีตอนเด็กๆ บอกว่ำ “ฉัน
เกลียดกำรเล่นกีฬำมำก” แต่พอโตเป็นผู้ใหญ่กลับกลำยเป็นนักกีฬำ
ก็มี หรือบำงคนตอนเด็กๆ อำจจะบอกว่ำ “อี๋...เกลียดมะเขือเทศ” 
“แหวะ!! เต้ำหู้” แต่พอโตขึ้นกลับชอบกินมะเขือเทศหรือเต้ำหู้ก็มี 
เช่นกนั แสดงว่ำต้องมจีดุเริม่ต้นบำงอย่ำงทีท่�ำให้คนเหล่ำนัน้หนักลบั
มำชอบสิ่งที่เคยเกลียดได้

วชิำ “คณิตศำสตร์” กเ็ช่นกนั เชือ่ว่ำหลำยคนได้ยนิค�ำนีก็้เบอืน
หน้ำหนีแล้ว โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เดก็นกัเรยีนในสำยวทิย์-คณติ คงหนี
วชิำนีไ้ปไม่พ้น ถ้ำเป็นคนทีช่อบคดิค�ำนวณเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้วก็จะท�ำ
คะแนนได้สบำยหำยห่วง แต่ส�ำหรับคนท่ีไม่เข้ำใจ แล้วปล่อยให้ 
“ควำมไม่เข้ำใจ” นั้นสะสมนำนวันเข้ำจนกลำยเป็น “ควำมเกลียด” 
และเป็นอุปสรรคที่ส่งผลต่อกำรเรียนในอนำคต สุดท้ำยเป็นควำม
ฝังใจจนถึงตอนท�ำงำนว่ำ “คณิตศำตร์ช่ำงเป็นเรื่องที่เข้ำใจได้ยำก 
และไม่จ�ำเป็นกับกำรใช้ชีวิตประจ�ำวันเอำเสียเลย !!” 

แต่ควำมจรงิแล้ว ถ้ำเรำสำมำรถเข้ำใจคณติศำสตร์ในแบบที่
เชื่อมโยงกับเรื่องรำวใกล้ตัวได้ เรำกจ็ะเรียนวิชำนีไ้ด้อย่ำงสนุกสนำน 
หนังสือเล่มนี้จึงยกตัวอย่ำงเรื่องรำวที่จะท�ำให้เรำหันกลับมำชอบ
คณติศำสตร์ได้หลำยๆ เรือ่ง เช่น ต้นก�ำเนดิของตวัเลข เวลำดดูอกไม้ไฟ
ท�ำไมเสียงจึงดังตำมมำทีหลัง วิธีกำรอธิบำยแผนที่-ทิศทำงให้คนอื่น
เข้ำใจ รวมทั้งเรื่องแผนภูมิ และมำตรำส่วนต่ำงๆ เป็นต้น เพื่อให้เรำ

เข้ำใจว่ำ “คณิตศำสตร์” ยังเชื่อมโยงกับเรื่องรำวอื่นๆ ได้อีกมำกมำย 
แทนทีจ่ะเข้ำใจคณติศำสตร์เพยีงเพือ่ท�ำข้อสอบให้ได้คะแนนดีๆ  หรอื
เพื่อสอบเข้ำมหำวิทยำลัยให้ได้เพียงอย่ำงเดียว เรำก็จะเปลี่ยนมำ
เรียนอย่ำงมีควำมสุข 

หนังสือ “คณิตศาสตร์” ยิ่งชอบ ยิ่งเก่ง ยิ่งเรียน ยิ่งสนุก โดย 
Mitsuo Yoshizawa แปลโดย บดินทร์ พรวิลำวัณย์ เล่มนี้ จะช่วยแก้
ปมในใจของคนส่วนใหญ่ทีรู่สึ้ก “เกลยีดกลวั” คณติศำสตร์ โดยพำเรำ
ย้อนกลับไปค้นหำอะไรบำงอย่ำง ที่เป็นจุดเริ่มให้หันมำ “ชอบ” และ 
“เข้าใจ” คณิตศำสตร์ แบบเชื่อมโยงผ่ำนเรื่องรำวใกล้ตัวในชีวิต 
ประจ�ำวัน 

เนือ้หำในเล่ม เป็นเรือ่งรำวเก่ียวกับคณติศำสตร์ส้ันๆ ทีอ่ธบิำย
ให้เข้ำใจได้ง่ำยโดยมีภำพกำร์ตูนประกอบน่ำรักๆ ปนฮำสไตล์ญ่ีปุ่น 
อย่ำงเช่น ท�ำไมคนเรำถึงต้องใช้ตัวเลข, อย่ำ “เดำ” ค�ำตอบ แต่ให้ 
“หำ” ค�ำตอบ, กำรคูณสำมำรถสลับล�ำดับได้, เหตุใดจึงต้องมีกฎกำร
ค�ำนวณ, วธิกีำรตรวจสอบตวัเลขกบักำรประมำณค่ำ, “ปรมิำณตัง้ต้น” 
กับ “ปริมำณที่น�ำไปเทียบ”, “แผนภำพเวนน์” กับ “แผนภำพต้นไม้” 
มีประโยชน์ตอนนับจ�ำนวน, ลองท้ำทำยโดยกำรต้ังโจทย์เอง, กำร
อธิบำยแผนที่กับสัญชำตญำณด้ำนเรขำคณิต, เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับ
แผนที่ และปริมำตร, เทคนิคกำรเป่ำยิ้งฉุบขั้นเทพ เป็นต้น 

ลองคิดให้ดี...ลึกๆ แล้วเราอาจจะไม่ได้ “เกลียด” วิชา

คณติศาสตร์กไ็ด้แค่เรายงัหาจดุทีท่�าให้รูส้กึ “ชอบ” ไม่เจอเท่านัน้ 

“คณติศาสตร์” 

ยิง่ชอบ ยิง่เก่ง ยิง่เรยีน ยิง่สนกุ

ผู้เขียน:  Mitsuo Yoshizawa

ผู้แปล:  บดินทร์ พรวิลาวัณย์

ขนาด  Pocketbook 

160 หน้า 165 บาท

ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท.

ยิ่งชอบ ยิ่งเก่ง ยิ่งเรียน ยิ่งสนุก

“คณิตศาสตร์”
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สวสัดค่ีะ คุณผู้อ่ำนทุกท่ำน เผลอแป๊บเดียวก็เข้ำสู่

ปลำยปีแล้วนะคะ (ไวจริงๆ เลย) ส�ำหรับ 

ผู้เรียนภำษำญี่ปุ่น ช่วงนี้ถือเป็นช่วงเตรียมตัวสอบโค้งสุดท้ำย ก่อนจะ

เข้ำสอบวัดระดับควำมรู้ภำษำญ่ีปุ่นครั้งท่ี 2/2559 ในวันอำทิตย์ที่ 4 

ธ.ค.59 ดังนั้น คอลัมน์ “เล่ำเรื่องหนังสือ” ฉบับนี้จึงขอแนะน�ำหนังสือ

ไวยำกรณ์สองเล่ม ทีจ่ะช่วยให้ฟิต...พร้อมพชิติข้อสอบ หนังสอืเล่มทีว่่ำ

คือ GO! JLPT N4 ไวยากรณ์ และ GO! JLPT N3 ไวยากรณ์

หำกใครได้แวะเยี่ยมบูทของ ส.ส.ท. ในงำนมหกรรมหนังสือ

ระดบัชำตคิรัง้ทีผ่่ำนมำ กน่็ำจะเคยเหน็หน้ำค่ำตำหนงัสอืสองเล่มน้ีบ้ำง

แล้ว เล่ม GO! JLPT N4 ไวยากรณ์ จะเป็นสเีหลอืงพาสเทล ส่วน GO! 

JLPT N3 ไวยากรณ์ เป็นสม่ีวงพาสเทล ท้ังสองเล่มน้ีจดัอยูใ่น หนงัสอื

เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นชุด GO! JLPT หนังสือไวยำกรณ์ใน

ชดุนี ้นอกจำกจะใช้ส�ำหรบัเตรยีมสอบแล้ว ยังใช้อ่ำนทบทวนเพือ่ปพูืน้

ฐำนไวยำกรณ์ในระดับต้น และระดับกลำงตอนต้นให้แน่นขึ้นอีกด้วย 

ยกตัวอย่ำงเช่น ในหนังสือ GO! JLPT N4 ไวยำกรณ์ จะมีส่วน “กำรฝึก

กำรผนัรปู” ของค�ำวเิศษณ์ และกรยิำในรปูต่ำงๆ ตัง้แต่รปูพืน้ฐำนอย่ำง

รูป ます รูป て รูป た ไปจนถึงรูปสุภำพ ซึ่งกำรจดจ�ำรูปกำรผันแบบ

ต่ำงๆ ให้ได้อย่ำงแม่นย�ำนั้น ถือเป็นพื้นฐำนส�ำคัญในกำรเรียนภำษำ

ญีปุ่น่ต่อไปในระดบัท่ีสงูขึน้ ส�ำหรบักำรแบ่งหัวข้อไวยำกรณ์นัน้ ทัง้เล่ม 

GO! JLPT N4 ไวยำกรณ์ และ GO! JLPT N3 ไวยำกรณ์ จะมีการจัด

หมวดหมูใ่นการน�าเสนอไวยากรณ์แต่ละบทตามความหมาย เช่น ใน

บททีพ่ดูถงึเรือ่ง「〜だから (เพรำะ...) ใน GO! JLPT N3 ไวยำกรณ์ ซึง่

แสดงควำมเป็นเหตุเป็นผล หัวข้อไวยำกรณ์ที่น�ำเสนอในบทนั้นก็จะ

เกีย่วข้องกบัควำมหมำยดงักล่ำว ได้แก่ 「〜ためだ・〜ため（に）…

」、「〜によって…・〜による」、「〜おかげだ・〜おかげで…」

เป็นต้น การแบ่งตามความหมายเช่นนี้ท�าให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยง

ระหว่างไวยากรณ์ และสามารถจดจ�าได้ดียิ่งขึ้น โดยใน GO! JLPT N4 

ไวยำกรณ์ บทหนึ่งจะมีเนื้อหำไวยำกรณ์หนึ่งหน้ำ และมีแบบฝึกหัดให้

ฝึกท�ำควบคู่กันไป ส่วน GO! JLPT N3 ไวยำกรณ์ เน้ือหำไวยำกรณ์

หนึ่งเรื่องจะน�ำเสนอให้จบภำยในสองหน้ำ และมีแบบฝึกหัดทบทวน

ทุกสองบท นอกจำกกำรทบทวนไวยำกรณ์หลักที่จะปรำกฎในข้อสอบ

วัดระดับควำมรู้ภำษำญี่ปุ่นแล้ว ภำยในเล่มยังมีกำรอธิบำยไวยำกรณ์

ปลีกย่อยอื่นๆ ในภำษำญี่ปุ่น เช่น ค�ำช่วยที่มีหน้ำที่หลำกหลำย ควำม

แตกต่ำงระหว่ำงกำรใช้ も กับ しか และกำรใช้ ぐらい／くらい กับ 

まで และมีตัวอย่ำงข้อสอบวัดระดับให้ฝึกท�ำท้ำยเล่มอีกด้วย

พูดมำถึงตรงน้ีหลำยคนอำจจะสงสัยว่ำ หนังสือไวยำกรณ์ใน

ชุด GO! JLPT ต่ำงจำกในชุดเตรียมสอบวัดระดับ (ชุดปกขำว) อย่ำงไร 

กข็อตอบไว้ตรงนีว่้ำ เนือ้หำไวยำกรณ์ในชุด GO! JLPT นัน้จะมกีำรสรปุ

ทีล่ะเอยีดกว่ำ เพรำะหนงัสอืชดุนีไ้ม่ได้มุง่เน้นให้ผูเ้รยีนอ่ำนเพือ่เตรยีม

ตวัไปสอบเท่ำนัน้ แต่ยงัใช้อ่ำนทบทวนควำมรูไ้วยำกรณ์ระดบัต้น และ

ระดับกลำงตอนต้นท่ีเรยีนมำให้แน่นขึน้ ส่วนชุดเตรยีมสอบวัดระดบัค�ำ

อธิบำยไวยำกรณ์จะสั้นกระชับเหมือนชอร์ตโน้ต จึงเหมำะกับผู้ที่มี 

พืน้ฐำนไวยำกรณ์แน่นแล้ว แต่มเีวลำเตรยีมตัวสอบน้อย ในเล่มจะแบ่ง

ส่วนไวยำกรณ์ที่ต้องเรียนรู้เป็น 6 สัปดำห์ เหมือนเป็นกำรช่วยผู้อ่ำน

บริหำรเวลำอ่ำนหนังสือ

เอำละคะ...จำกน้ีไปกเ็หลอืเวลำอีกประมำณครึง่เดือน ใครจะ

เลือกใช้หนังสือชุดไหนเล่มไหนก็พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของตัว

เองก็แล้วกันนะคะ ก่อนที่เราจะ GO! (เข้าสอบ) JLPT ปลายปีกันได้

อย่างมั่นใจ

GO! JLPT N4 ไวยากรณ์

ผู้เขียน เอทสึโกะ โทโมมัทสึ  ซาชิ ฟุกุชิมะ และ 

 คาโอริ นากามุระ

ผู้แปล  รศ.บุษบา บรรจงมณี

ราคา  220 บาท

หมวด  ภาษาญี่ปุ่น

ISBN  978-974-443-636-8

GO! JLPT N3 ไวยากรณ์

ผู้เขียน เอทสึโกะ โทโมมัทสึ  ซาชิ ฟุกุชิมะ และ 

 คาโอริ นากามุระ

ผู้แปล  รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ

ราคา  240 บาท

หมวด  ภาษาญี่ปุ่น

ISBN 978-974-443-643-6

อนิล พยุงเกียรติคุณ

ฝ่ายสำานักพิมพ์ ส.ส.ท

Go...Go...Go! JLPT


