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พูดถึงวิชา “คณิตศาสตร์” น้องๆ นักเรียนหลายคนคง
ส่ายหน้า แม้บางคนอาจจะไม่ถึงกับไม่ถนัดเลย แต่ก็ไม่
มัน่ ใจ บางคนอาจจะมีปญ
ั หา “นึกว่าเข้าใจเรือ่ งทีเ่ รียนอยูแ่ ล้ว แต่พอ
เจอโจทย์ที่ต่างจากที่เรียนแค่นิดเดียว ก็ไม่แน่ใจว่าต้องท�ำอย่างไร”
หรือบางคนก็อตุ ส่าห์ฝกึ วิธที ำ� โจทย์ทอี่ อกสอบบ่อยเป็นอย่างดี แต่เมือ่
เจอโจทย์ที่ไม่เคยเห็นในห้องสอบก็ท�ำไม่ได้
ส�ำหรับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมถึง ม.ต้น ถ้าอยากฝึกคิด
จนแก้โจทย์ได้ทกุ แบบที่เจอแม้เป็นโจทย์ที่ไม่เคยเห็น แค่ฝึกท�ำโจทย์
แบบที่เรียนในห้องเรียนคงยังไม่เพียงพอ ต้องฝึกคิดโจทย์อีกหลายๆ
รูปแบบเพิม่ เติมนอกจากโจทย์ทเี่ รียนในห้องเรียนด้วย เล่าเรือ่ งหนังสือ
ฉบับนี้ก็ขอแนะน�ำ “รวมโจทย์คณิต เก่งคิดแก้ปัญหา” หนังสือหมวด
คณิตศาสตร์แนวรวมโจทย์เล่มนี้เป็นเพื่อนช่วยฝึกคิดแก้โจทย์อย่าง
เป็นขั้นตอน ฝึกมองภาพความสัมพันธ์ ฝึกความคิดเชิงตรรกะ และ
ทักษะการแก้ปญ
ั หา และส�ำหรับครู-ผูป้ กครอง ก็ใช้เป็นโจทย์ทดสอบ
ความเข้าใจของเด็กๆ เพื่อพัฒนาสู่การประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิต
จริงได้
“รวมโจทย์คณิต เก่งคิดแก้ปัญหา” เป็นหนังสือรวมโจทย์
คณิตศาสตร์ที่ไม่เน้นขั้นตอนหรือวิธีตามแบบแผนที่เรียนในชั้นเรียน
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ไม่ตอ้ งค�ำนวณตัวเลขซับซ้อนยุง่ ยาก แต่สอนให้สงั เกต เปลีย่ นมุมมอง
คิดพลิกแพลง และทดลองเพื่อหาแนวทางการแก้โจทย์
เนื้อหาในโจทย์เกี่ยวข้องกับเรขาคณิต จ�ำนวน พื้นที่ ผลต่าง
ความน่าจะเป็น การจัดหมู่ ซึง่ โจทย์แต่ละข้อเป็นโจทย์สนั้ ๆ ทีน่ ำ� เสนอ
แนวคิด และมุมมองในการแก้โจทย์ที่น่าสนใจ ช่วยให้ฝึกคิด และ
เข้าใจความสัมพันธ์ในโจทย์ได้โดยไม่ต้องท่องจ�ำขั้นตอนวิธีท�ำ เพื่อ
พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปญ
ั หา แต่ละข้อน�ำเสนอวิธพี ลิกแพลงต่างๆ
เพือ่ แก้โจทย์ เช่น ลดรูป ทิง้ สามัญส�ำนึก ท�ำให้เรียบง่าย และสวยงาม
ใช้ลักษณะเด่น บอกใบ้ตัวเอง หาสาเหตุที่โจทย์ยาก เปรียบเทียบ
ตัวเอกสองตัว ลองคิดตรงข้าม ลองสมมติว่าจริง สร้างแบบจ�ำลอง
สร้างตัวอย่าง ทดลองและสังเกต มองรูปแบบให้ออก เปรียบเทียบ
หาสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงให้เจอ
โจทย์ทั้ง 63 ข้อในเล่มนี้รวบรวมจากข้อสอบเข้าโรงเรียน
มัธยมต้นชือ่ ดังในญีป่ นุ่ เนือ่ งจากเป็นโจทย์สอบเข้า ม.ต้น จึงแก้โจทย์
ได้โดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์แค่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และ
ที่ส�ำคัญ เครื่องมือแก้ปัญหา และทักษะที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ก็ได้ใช้
ในการเรียนคณิตศาสตร์ขั้นต่อไปจริงๆ จึงเหมาะส�ำหรับทั้งน้องๆ
ชั้นประถมถึง ม.ต้น ที่ชอบท�ำโจทย์คณิตศาสตร์ และน้องๆ ที่สนใจ
เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์รายการต่างๆ ด้วย TPA
news
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พูด ง่ายได้ตั้งแต่ต้น

แม้

ว่ามนุษย์เราจะเริ่มพูดได้ก่อนที่จะอ่านออกเขียนเป็น แต่
“การพูด” กลับเป็นทักษะทีย่ ากทีส่ ดุ ของการเรียนภาษาต่าง
ประเทศก็ว่าได้ เพราะเป็นการบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมด
ออกมาใช้งานในสถานการณ์จริง ซึ่งการพูดนี้เองเป็นจุดอ่อนมากๆ
ของผู้เรียนภาษาต่างประเทศชาวไทย ประเด็นหลักน่าจะอยู่ที่ความ
กล้าพูดกล้าใช้งาน ผูเ้ รียนชาวไทยมักห่วงพะวงกับไวยากรณ์เป็นหลัก
จนกลัวว่าถ้าพูดออกไปแล้วจะผิดไวยากรณ์ หรือกระทั่งวิตกจริตว่า
ตัวเองไม่รู้ค�ำศัพท์มากพอที่จะสื่อสารให้เข้าใจกันได้...คอลัมน์เล่า
เรื่องหนังสือในฉบับนี้จึงอยากขอแนะน�ำหนังสือ “พูดญี่ปุ่นง่ายได้
ตั้งแต่ต้น” ให้ทุกคนได้รู้จักกัน และคิดว่าน่าจะช่วยให้หลายๆ คนมี
ความมั่นใจที่จะพูดมากขึ้น
หนังสือเล่มนี้เหมาะส�ำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับต้นที่
อยากสนทนาภาษาญีป่ นุ่ ให้ได้ทงั้ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่าง
เป็นรูปธรรม แม้วา่ ภูมคิ วามรูข้ องผูเ้ รียนจะยังมีไม่มากพอหรือมีเพียง
ความรูใ้ นระดับต้นเท่านัน้ ก็สามารถสนทนาได้อย่างไม่ประหม่า โดย
ใช้รูปแบบของการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
สนทนาจริง เนื้อหาจะแบ่งออกเป็นบทๆ ตามสถานการณ์ต่างๆ ใน
การใช้ภาษา แต่ละบทจะเริ่มด้วยเป้าประสงค์ของบทนั้นๆ ว่า เมื่อ
เรียนบทนี้แล้วจะได้อะไร และจะต้องท�ำอะไรได้ เช่น เมื่อจะออกไป
หาอะไรกินข้างนอกกับเพือ่ น ก็ตอ้ งคิดแล้วว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้าง
ที่แน่ๆ คือ ต้องตอบค�ำถามของพนักงานร้านอาหารได้ สั่งอาหารได้
และจบที่การช�ำระค่าอาหารได้ เป็นต้น ส่วนถัดไปจะเป็นบทสนทนา
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ขนาดสั้น จ�ำลองสถานการณ์การสนทนาตั้งแต่ต้นจนจบให้เห็น
รูปแบบการสนทนา ส�ำนวนที่ใช้ ค�ำถามที่คิดว่าจะเจอ และค�ำตอบที่
คิดว่าจะตอบ ซึ่ง ณ จุดนี้เองที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้เราได้เป็น
อย่างดี ส่วนถัดไปเป็นการแนะน�ำค�ำศัพท์ ส�ำนวน หรือรูปประโยค
ต่างๆ ที่จ�ำเป็นในสถานการณ์นั้น พร้อมทั้งแบบฝึกหัดให้ได้ทดสอบ
การเตรียมความพร้อมของเราไปในตัว แบบฝึกหัดเหล่านีจ้ ะค่อนข้าง
เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย เช่น สนทนาหรือท�ำกิจกรรม
ร่วมกับเพือ่ น รวมไปถึงแบบฝึกจ�ำลองสถานการณ์ทชี่ ว่ ยกันคิดขึน้ มา
ปิดท้ายแต่ละบทด้วยการลงสนามจริง อย่างในกรณีของการออกไป
หาอะไรกินข้างนอกกับเพื่อน ในหนังสือก็จะแนะน�ำให้ลองไปที่ร้าน
อาหารจริงๆ ดู เพื่อน�ำความรู้ที่ได้จากการซักซ้อมไปใช้จริงให้เกิด
ความมั่นใจและคุ้นเคยมากขึ้น
จะเห็นได้ว่า สิ่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนตัวช่วยให้การพูดของ
ผู้เรียนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และก้าวหน้ามากที่สุดเห็นจะเป็นการ
พยายามพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของการใช้ภาษานั้นๆ
ไม่วา่ จะการเดินทางท่องเทีย่ ว การซือ้ ขายสินค้าในร้านค้า การพูดคุย
กับผูค้ นทีส่ ญ
ั จรไปมา หรือกระทัง่ เพือ่ นๆ ทีเ่ รียนด้วยกัน อย่างไรก็ตาม
อย่ากลัวความผิดพลาดทีจ่ ะเกิดขึน้ แน่นอนว่าอาจเกิดความผิดพลาด
ในระหว่างการสนทนาไม่มากก็น้อย แต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นบทเรียน
ประสบการณ์ และครูที่ดีให้กับผู้เรียนได้ เหนือสิ่งอื่นใด หนังสือเล่มนี้
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า หากเรามี ก ารเตรี ย มตั ว ที่ ดี การสนทนาก็ ไ ม่ ใ ช่
เรื่องยากอีกต่อไป ไม่จ�ำเป็นต้องรอให้เรียนระดับสูงๆ ถึงจะเริ่มพูด
แต่สามารถพูดได้เลยตั้งแต่ต้น ! TPA
news
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