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หลาย
ปีที่ผ ่ำนมำ ประเทศจีน และภำษำจีนเข้ำมำมี

บทบำทกับสังคมโลกมำกขึ้นๆ ทุกขณะ จะเห็นได้

จำกตลำดสินค้ำออนไลน์ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลกจนแทบจะ

ครอบครองโลกใบนี้ไว้ก็เป็นของนักธุรกิจชำวจีน หรือกำรที่นักท่อง

เที่ยวชำวจีนหลั่งไหลเข้ำมำเที่ยวในประเทศไทยกันเป็นจ�ำนวนมำก 

บำงคณะถึงกับมำเปิดกิจกำรในประเทศไทยเลยก็มี กำรใช้ภำษำจีน

จึงไม่อำจจะหยุดอยู่แค่ระดับพื้นฐำนหรือเบื้องต้นได้อีกต่อไป ยิ่งใคร

รูม้ำกเท่ำไร กย็ิง่ได้เปรยีบมำกเท่ำน้ัน ส�ำนักพมิพ์ภำษำและวฒันธรรม

เองจึงได้พัฒนำหนังสือภำษำจีนเพื่อรองรับตลำดที่เติบโตขึ้นไป

พร้อมๆ กัน

หนังสือ “ศัพท์จีนระดับกลาง” เป็นเล่มต่อเนื่องจำกหนังสือ 

“ศัพท์จีนระดับต้น” ซึ่งจัดพิมพ์ในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ เนื้อหำโดย 

องค์รวมยังคงมุ่งเน้นกำรจดจ�ำค�ำศัพท์ให้ได้อย่ำงครบวงจร และเต็ม

ประสิทธิภำพเช่นเคย โดยรวบรวมค�ำศัพท์ภำษำจีนส�ำหรับผู้เรียน

ภำษำจีนในระดับกลำงไว้กว่ำ 950 ค�ำ มีเสียงอ่ำนพินอิน หน้ำที่ของ

ค�ำ ควำมหมำย และตัวอย่ำงประโยคประกอบควำมหมำยแต่ละ 

ควำมหมำย เพือ่ให้เหน็ภำพกำรน�ำค�ำศพัท์ไปใช้งำนในประโยคจรงิๆ 

ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม พร้อมสอดแทรกสำระควำมรู้เชิงวัฒนธรรมจีน

ไว้ในแต่ละประโยคด้วย และในช่วงที่หนังสือศัพท์จีนระดับต้นวำง 

จ�ำหน่ำยใหม่ๆ ก็มีเสียงตอบรับจำกลูกค้ำหลำยๆ คนมำว่ำอยำกให้

เพิ่มแบบฝึกหัดลงไปในหนังสือด้วย จะได้เป็นกำรวัดผลว่ำอ่ำนแล้ว

ได้ควำมรู้มำกน้อยแค่ไหน หนังสือทบทวนศัพท์จีนในระดับกลำงนี้ 

จึงได้เพิ่มส่วนแบบฝึกหัดทบทวนไว้ที่ท้ำยเล่ม จ�ำนวนกว่ำ 240 ข้อ 

เพื่อช่วยส่งเสริมกำรทบทวนควำมรู้ได้เป็นอย่ำงดี พร้อมเฉลยที่ท้ำย

สุดของเล่ม

“ศัพท์จีนระดับกลาง” จึงเหมำะส�ำหรับผู้เรียนที่ต้องกำรคู่มือ

ท่องจ�ำค�ำศัพท์ที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถน�ำไปใช้อ่ำนเตรียมตัว

ส�ำหรับกำรสอบวัดระดับควำมรู้ภำษำจีน หรือ HSK ระดับ 3-4 อย่ำง

ได้ผล เพิม่ควำมมัน่ใจก่อนสอบมำกยิง่ขึน้ สำมำรถหำซือ้ได้แล้ววนันี้

ที่ร้ำนหนังสือชั้นน�ำทั่วไปหรือสั่งซื้อผ่ำนช่องทำงออนไลน์ได้ที่ www.

tpabook.com ส่วนผูอ่้ำนทีส่นใจหนงัสอืในรปูแบบ E-Book กส็ำมำรถ

ดำวน์โหลดกันได้แล้ว ผ่ำนผู้ให้บริกำรมำกมำยที่คุณมั่นใจ

อาทิตย์ นิ่มนวล
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ศพัท์จนีระดบักลาง

ผู้เรียบเรียง ผศ.ดร.จุรี สุชนวนิช

ราคา 150 บาท
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ISBN 978-974-443-683-2
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เชือ่
ว่ำกำรสอนเรื่องกำรแก้สมกำรรวมถึงกำรย้ำยข้ำงให้เด็ก
ประถมเข้ำใจ น่ำจะเป็นปัญหำส�ำหรับผู้ปกครองหลำยคน

หรือแม้แต่คุณครูเอง ถ้ำเป็นคุณครูที่ต้องสอนแทน ครูคนเดียวสอน
หลำยชั้น หลำยวิชำ หรือไม่ใช่ครูคณิตศำสตร์โดยตรงก็อำจจะไม่
เข้ำใจคอนเซ็ปต์ดีพอ จึงนึกค�ำอธิบำยให้เด็กเข้ำใจง่ำยๆ ไม่ได้ 

เรื่องสมกำรจะเริ่มเรียนพื้นฐำนในชั้นประถมปลำย เพื่อให้
เกดิควำมคุน้ชนิกบัประโยคสญัลกัษณ์หรอืกำรหำค�ำตอบของสมกำร
อย่ำงง่ำยก่อน เช่น 

“ให้หาค่าของ ก จากสมการ 8 × ก = 24” หรือถำมว่ำ 
“ข้อใดคือสมการที่เป็นจริง ข้อใดคือสมการที่เป็นเท็จ... (ก) 9 + 8 = 
16, (ข) 64 ÷ 16 = 4”  

ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะใช้ “วิธีแทนค่ำ” เพื่อหำค�ำตอบ เพรำะ
ใช้ควำมรู้เร่ืองกำรค�ำนวณพื้นฐำนโดยตรง แต่เมื่อเข้ำสู่บทเรียนจริง
ในชั้น ม.ต้น สมกำรจะมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น เช่น (5x – 28) ÷ 2 = 
36 กำรหำค่ำ x ในกรณีนี้ถ้ำใช้วิธีแทนค่ำอำจยุ่งยำกเกินไป วิธีหำ 
ค�ำตอบด้วยกำรย้ำยข้ำงจะสะดวกกว่ำมำก อย่ำงที่สอนกันง่ำยๆ 
และได้ยินบ่อยๆ คือ “ให้ย้ำยมำอีกข้ำงแล้วเปลี่ยนเป็นเครื่องหมำย
ตรงข้ำม” นั่นคือ 

จำก (5x – 28) ÷ 2 = 36     
(5x – 28) = 36 ÷ 2 ... ย้าย 2 มาอีกข้างแล้วเปลี่ยนเป็น

เครื่องหมายคูณ
(5x) = 72+28 ... ย้าย 28 มาอีกข้างแล้วเปลี่ยนเป็น

เครื่องหมายบวก
x = 100 ÷ 5 = 20 ... ย้าย 5 มาอกีข้างแล้วเปลีย่นคณูเป็นหาร
หรือจะรวบรัดตัดตอนย้ำยข้ำงให้จบในบรรทัดเดียวก็ย่อม

ได้ แล้วแต่เทคนิคกำร “หำค�ำตอบ” ของแต่ละคน ขอย�้ำว่ำ...นี่คือวิธี  

“หำค�ำตอบ” ซึ่งไม่ใช่เด็กทุกคนจะเข้ำใจ และยอมรับได้ เพรำะจำก
ควำมรู้ในชั้นประถมที่ว่ำ “สมกำรคือประโยคที่แสดงว่ำสองข้ำงเท่ำ
กนั และเชือ่มโยงด้วยเครือ่งหมำยเท่ำกบั” แล้วจู่ๆ  กส็อนวธิหีำค�ำตอบ
ด้วยกำรย้ำยข้ำงโดยไม่บอกทีม่ำทีไ่ป ไม่อธบิำยให้เชือ่มโยงกบัควำม
รูเ้ดิมทีม่อียู่ เด็กจงึไม่เข้ำใจ และรูสึ้กว่ำเป็นคณติศำสตร์เป็นเรือ่งยำก 
เพรำะแค่เริ่มต้นก็ไม่เข้ำใจแล้วว่ำ “ท�าไมต้องย้ายข้าง” “ท�าไมอยู่ดี ๆ  
‘÷ 2’ ถึงกลายเป็น ‘× 2’ ได้”  ?!? 

ควำมจริงวิธีหำนี้มำจำกคอนเซ็ปต์เดิมที่ว่ำ “สมการคือ
ประโยคที่แสดงว่าสองข้างเท่ากัน... แล้วเมื่อสองข้างเท่ากัน ถ้าเรา
บวก ลบ คณูหรอืหารด้วยจ�านวนทีเ่ท่ากนั สองข้างจงึยงัเท่ากันเหมือน
เดิม” ส�ำหรับกรณีนี้ก่อนอื่นเรำอยำกก�ำจัด 2 ซึ่งหำรอยู่ข้ำงซ้ำยของ
สมกำร (เพรำะอยำกรูค่้ำ × ตวัเดยีว) จงึคณูด้วย 2 ทัง้สองข้ำงเพือ่ให้ 2 
ข้ำงซ้ำยหำยไป และสองข้ำงของสมกำรกย็งัเท่ำกนัเหมอืนเดมิ นัน่คอื 

(5x – 28) ÷ 2 × 2 = 36 × 2   จะได้  (5x – 28) = 36 × 2  จึง
ดูเผินๆ เหมือนย้ำย 2 มำอีกข้ำงแล้วเปลี่ยนเครื่องหมำยนั่นเอง เมื่อ
ใช้วิธีเดียวกันนี้กับ 28 และ 5 ก็จะได้ค�ำตอบ นี่คือที่มำของ “วิธีย้ำย
ข้ำง” เพื่อหำค�ำตอบของสมกำร ซึ่งมักไม่อธิบำยให้เด็กเข้ำใจแต่แรก
จนกลำยเป็นปัญหำ 

หำกคุณเองก็ไม่รู้ว่ำจะสอนเรื่องสมกำรให้เด็กประถมเข้ำใจ
ได้อย่ำงไร หรืออยำกได้เทคนิคกำรสอนที่เข้ำใจง่ำย รวมถึงอยำกให้
บุตรหลำนที่เรียนชั้นประถม-มัธยมต้นมีพื้นฐำนที่ดีและแม่นย�ำเกี่ยว
กับสมกำร ขอแนะน�ำหนังสือ “เตรียมพื้นฐาน สมการคณิต ม.ต้น” ที่
อดัแน่นด้วยภำพประกอบมำกมำยช่วยให้เข้ำใจง่ำยขึน้ และน�ำเสนอ
แบบบทสนทนำสนุกๆ ระหว่ำงอำจำรย์กับนักเรียนชั้น ม.ต้นอีก 2 คน 
เมื่อเด็กๆ อ่ำนแล้วจะได้เรียนรู้ และลองผิดลองถูกไปพร้อมกับตัว
ละคร 2 ตัวนี้ ที่จะช่วยกันซักถำมจนหมดข้อสงสัยไปด้วยกัน 
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