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คุณรูห้รอืไมว่า่ประวตัศิาสตรข์องคณติศาสตรน์ัน้

ย้อนไปได้ไกลขนาดไหน ? 

ถ้ารวมการขีดๆ เขียนๆ เป็นรูปเรขาคณิตหรือการนับ 

จ�านวนแบบพื้นฐาน ว่ากันว่าปรากฏหลักฐานซึ่งย้อนไปได้ไกลราว 

3-5 หมื่นปีเลยทีเดียว 

แต่ถ ้านับเฉพาะองค์ความรู ้ที่ค ่อนข้างเป็นระบบแล้ว 

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจ�านวนหรือตัวเลขเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 5 พันปี

ก่อนในยุคอียิปต์โบราณ ซึ่งมีลักษณะเป็นอักษรภาพ และเป็นต้น

ก�าเนิดของระบบเลขฐานสิบที่ใช้อยู ่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังเชื่อว่า  

สมัยนั้นสำมำรถหำค่ำโดยประมำณของพื้นที่วงกลมได้แล้ว ?!?  

(น่าทึ่งใช่ไหม)

ในยุคบาบิโลเนียเมื่อราว 4 พันปีที่แล้ว พบหลักฐานบนแผ่น

จารึกดินเหนียวมีข้อความว่า “เส้นรอบวงยาวเป็น 3 เท่าของเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง” ซึ่งอัตราส่วนของเส้นรอบวงต่อเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ

ค่า “π (พาย)” แสดงว่าในยุคนั้นใช้ค่าพายเท่ากับ 3 ซึ่งใกล้เคียงกับ

ที่ใช้ในปัจจุบันมาก (ประมาณ 3.14) และช่วงถัดมาหลังจากนั้นอีก

ราว 200-400 ปี ก็พบหลักฐานที่เรียกว่า “มอสโคปาปิรุส” และ “ไรน์

ปาปิรุส” ซึ่งมีโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มากมายเกี่ยวกับการค�านวณ

หาสัดส่วนความยาว พื้นที่ รวมถึงการหาปริมาตรของพีระมิดแล้ว 

ส่วนทฤษฎีส�าคัญๆ ที่พวกเราคุ้นเคย และถือเป็นจุดเริ่มต้น

ของการศึกษาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะด้านเรขาคณิตนั้น เกิดขึ้นใน

ช่วง 700-300 ปีก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งเป็นยุคของนักคณิตศาสตร ์

คนส�าคัญของโลกอย่าง พีทาโกรัส ยุคลิด และอาร์คิมิดีส ในยุคนั้น

การค�านวณเกี่ยวกับความยาว และพื้นที่ของสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม 

รวมไปถึงมุมในส่วนโค้งของวงกลม แทบไม่ต่างจากที่เด็กสมัยนี้ 

ต้ังหน้าต้ังตาเรยีนกนัอยูเ่ลย นัน่หมายความว่า วชิำเลขท่ีท�ำให้หลำย

คนปวดหัว ก็คือสิ่งที่คิดค้น และใช้มำตั้งแต่เมื่อ 2,700 ปีที่แล้ว 

โจทย์ปัญหาที่ต้ังขึ้นในสมัยก่อนล้วนเกิดจากข้อสงสัยใน 

สิ่งต่างๆ รอบตัว แต่เพราะการตั้งค�าถาม การพยายามค้นหาค�าตอบ 

และส่งต่อความรู ้จากรุ ่นสู ่รุ ่นเช่นนี้เอง ที่ท�าให้วิวัฒนาการของ

คณติศาสตร์ก้าวไกลจนกลายเป็นรากฐานอนัแขง็แกร่งของเทคโนโลยี

ที่ล�้าสมัยในปัจจุบัน 

หากคุณเองก็ชอบเรื่องการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ อยากรู้ว่า 

นักคณิตศาสตร์ต้ังประเด็นปัญหาแบบไหนมาถกกัน หรือสงสัยว่า

โจทย์เลขสมัยพันปีที่แล้วนั้นจะยากสักแค่ไหน แนะน�าให้ลองหา 

ค�าตอบได้จากหนังสือเล่มนี้... 
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ในเล่มรวบรวมโจทย์ปัญหาชั้นยอด 
คัดเฉพาะโจทย์ที่มีความน่าสนใจ และมี
ความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งทุกข้อ
สามารถหาค�าตอบได้โดยใช้ความรูแ้ค่ระดบั
มธัยมต้นเท่านัน้ เป็นหนงัสอืทีเ่หมาะอย่างยิง่
ส�าหรับผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายในการแก้
โจทย์คณิตศาสตร์ยากๆ โดยเฉพาะ
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หาก
ใครติดตามข่าวสารของประเทศญี่ปุ่นอยู่เป็นประจ�า 
 คงทราบกันดีว่า ในช่วงปลายปีของทุกปี ๆ ที่ญี่ปุ่นจะ

มีการประกาศ “คันจิแห่งปี”   ซึ่งคันจิที่ได้รับคัดเลือก
ในปีนี้คือ อักษร  ที่แปลว่ำ ทอง เนื่องจากเป็นอักษรที่สะท้อน
ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น เช่น การคว้า
เหรียญทองของทัพนักกีฬาญี่ปุ่น ได้มากถึง 12 เหรียญ จากการ
แข่งขันโอลิมปิกครั้งที่ 31 ที่เมืองริโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล 
ชุดสีทองของ “ปิโกะ ทาโร” ศิลปินผู้ร้องเพลง PPAP ที่โด่งดังใน 
ชั่วข้ามคืน และยังรวมไปถึงผมสีทองของโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ได้รับ
เลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกาด้วย

การประกาศคันจิแห่งปีในทุกๆ ปีเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า
อกัษรคนัจมิคีวามส�าคญั และมบีทบาทต่อชาวญีปุ่น่เป็นอย่างมาก 
ดังนั้น แม้ว่า “อักษรคันจิ” จะเป็นเรื่องยากส�าหรับผู้เรียนชาวไทย 
แต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธที่จะไม่เรียนอักษรชนิดนี้ได้ ถึงจะไม่เก่ง
เชีย่วชาญเท่ากบัประเทศทีใ่ช้อกัษรจนีในชวีติประจ�าวนั แต่กค็วร
จดจ�าให้ได้เพื่อใช้ในการสื่อสาร และส�าหรับผู้ที่ก�าลังหนักใจกับ
การจดจ�าอักษรคันจิที่มีเส้นมากมาย คอลัมน์ “เล่าเรื่องหนังสือ” 
ฉบบันีข้อเสนอหนังสอืเรยีนคนัจริะดบัต้นทีจ่ะช่วยให้ผูเ้รยีนเข้าใจ 
และจ�าความหมายของคนัจแิต่ละตวัได้ง่ายขึน้ นัน่คอื “ไดจ ิภำษำ
ญี่ปุ่นชั้นต้น คันจิ และแบบฝึกหัด เล่ม 1 และ 2” หนังสือทั้งสอง
เล่มนี้อยู่ในซีรีส์เดียวกับต�ำรำเรียน “ไดจิ ภำษำญี่ปุ่นช้ันต้น”  
ที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้ว 4 เล่ม หนังสือสองเล่มที่หยิบยกมา 
กล่าวถึงในฉบับน้ี จะเป็นส่วนเสริมในเรื่องของคันจิ และมีแบบ

ฝึกหัดทดสอบไวยากรณ์ที่เรียนจากเล่มที่เป็นต�ารา โดยหนังสือ 
ไดจิฯ คันจิ และแบบฝึกหัดเล่ม 1 จะใช้คู่กับต�าราเล่ม 1 และ 2 
ส่วนเล่ม 2 จะใช้ประกอบกับต�าราเล่ม 3 และ 4

เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนอธิบำย
เกี่ยวกับคันจิ และส่วนแบบฝึกหัดไวยำกรณ์ ในที่นี้ขอแนะน�าใน
ส่วนของคันจิเป็นพิเศษ เพราะเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของเล่ม  
ค�าศัพท์คันจิที่หยิบยกมานั้นมาจากหัวข้อ “ค�าศัพท์” จากต�ารา
หลักทัง้สีเ่ล่ม โดยมกีารน�าเสนอในรปูแบบของตาราง ซึ่งในแต่ละ
ช่องตารางจะแบ่งเป็นส่วนส�าคัญเกี่ยวกับคันจิที่ควรจดจ�าทั้งสิ้น 
ได้แก่ เสียงอ่าน ความหมาย ส่วนประกอบของคันจิ (ลักษณะเส้น
ที่ประกอบขึ้นเป็นอักษรตัวนั้น) มีช่องให้ลองฝึกเขียน ค�าศัพท์ที ่
คันจิตัวนี้ประกอบ และประโยคตัวอย่างการใช้ค�าศัพท์คันจิที่เป็น
หัวข้อ ในส่วนของการให้ค�าศัพท์ที่ใช้ตัวคันจิที่กล่าวถึงประกอบ
อยู่นั้น นอกจากผู้เรียนจะได้เพิ่มพูนค�าศัพท์แล้ว ยังแสดงให้เห็น
ว่า อักษรคันจิตัวใดตัวหนึ่ง เมื่อไปประกอบกับค�าหรืออักษรคันจิ
ตัวอื่น ก็ยังแสดงความหมายของมันอยู่ในค�าศัพท์นั้น เช่น (ดูรูป
ประกอบ) อักษร  ที่มีความหมายว่า “จีน” เมื่อไปรวมกับค�าอื่น
เช่น  แปลว่า ค�าที่มาจากภาษาจีน ...จะเห็นได้ว่าค�าศัพท์ที่
เกิดขึ้นใหม่ก็ยังมีความหมายเดิมของอักษรคันจิแต่ละตัว ในส่วน
นี้หากผู้เรียนจดจ�าความหมายหลักของคันจิแต่ละตัวได้ ย่อมจะ
จดจ�าในค�าศัพท์ในระดับที่สูง และยากขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
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เรียน “คันจิ” ให้เข้าใจตั้งแต่ต้น กับ 
ไดจิฯ คันจิและแบบฝึกหัด
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