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ใน
สถานการณ์์ปิัจจุบ้ันทิี�พ่อแม่อาจจะต้องมีส่วินร่วิมในการเรียน

การสอนขึ้องเดก็ๆ มากขึ้้�น ปิญัห้าห้น้�งทีิ�น่าห้นกัใจ คงห้นไีมพ่น้

เร่�องเด็กๆ ไม่ยอมเปิิดใจให้้วิิชีาทีิ�ไม่ชีอบ้ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง วิิชีา

คณ์ิตศาสตร์... 

เพราะเม่�อเรียนคณ์ิตศาสตร์ไม่เขึ้้าใจตั�งแต่วิัยเด็ก แล้วิไม่ได้

แก้ไขึ้ ปิลอ่ยให้ค้วิามไม่เขึ้า้ใจนั�นสะสมนานวินัเขึ้า้จนกลายเปิน็ควิาม

เกลียด ก็จะเปิ็นอุปิสรรคทิี�ส่งผลต่อการเรียนในอนาคตได้

ถ้ามองในมุมขึ้องเด็กๆ วิิชีาคณ์ิตศาสตร์ค่อนขึ้้างเปิ็นเร่�อง

นามธิรรม จับ้ต้องได้ยาก จ้งไม่แปิลกทิี�เด็กๆ จะร่้ส้กว่ิาเข้ึ้าใจยาก

แต่ควิามจริง เราสามารถสอนให้้เด็กๆ เขึ้้าใจคณ์ิตศาสตร์แบ้บ้ 

เช่ี�อมโยงกับ้เร่�องราวิใกล้ตัวิได้ พวิกเขึ้าก็จะเรียนวิิชีานี�ได้อย่าง

สนุกสนาน

ถ้าคุณ์พ่อคุณ์แม่ห้ร่อคุณ์คร่สนใจจะห้าไอเดียทีิ�สอนเด็กๆ

ให้้เปิิดใจให้้วิิชีาคณิ์ตศาสตร์ ห้นังส่อ “คณิตศัาสตร์ ยิ�งชอบั  

ยิ�งเก่งยิ�งเรียนิ ยิ�งสน้ิก” ทีิ�จะแนะนำาในตอนนี�มีตัวิอย่างทิี�จะชี่วิยให้้

น้องๆวิัยปิระถมห้ันกลับ้มาชีอบ้คณ์ิตศาสตร์ได้ห้ลายๆ เร่�อง เชี่น 

ต้นกำาเนิดขึ้องตัวิเลขึ้ เวิลาด่ดอกไม้ไฟัทิำาไมเสียงจ้งดังตามมาทิีห้ลัง

วิิธิกีารอธิิบ้ายแผนทีิ�-ทิศิทิางให้้คนอ่�นเข้ึ้าใจ รวิมทัิ�งเร่�องแผนภมิ่ และ

มาตราส่วินต่างๆ เพ่�อให้้เด็กๆ เขึ้้าใจวิ่า “คณ์ิตศาสตร์” ยังเชี่�อมโยง

กับ้เร่�องราวิอ่�นๆ ได้อีกมากมาย แทินทิี�จะเขึ้้าใจคณ์ิตศาสตร์เพียง

เพ่�อทิำาขึ้้อสอบ้ให้้ได้คะแนนดีๆ อย่างเดียวิ แล้วิเด็กๆ ก็จะเปิลี�ยนมา

เรียนอย่างมีควิามสุขึ้ 

ห้นงัสอ่ “คณติศัาสตร”์ ยิ�งชอบั ยิ�งเกง่ ยิ�งเรยีนิ ยิ�งสน้ิก เขึ้ยีน

โดย Mitsuo Yoshizawa แปิลโดย บ้ดนิทิร ์พรวิลิาวิณั์ย์ เน่�อห้าในเลม่

เปิ็นเร่�องราวิเกี�ยวิกับ้คณ์ิตศาสตร์สั�นๆ แบ้บ้เชี่�อมโยงผ่านเร่�องราวิ

ใกล้ตัวิในชีีวิิตปิระจำาวิัน อธิิบ้ายให้้เขึ้้าใจได้ง่าย และมีภาพการ์ต่น

ปิระกอบ้น่ารกัๆ ปินฮาสไตล์ญี�ปิุน่ อย่างเชีน่ ตวัิอยา่งเร่�อง “ทิำาไมต้อง

มีกฎการคำานวิณ์” กัน บ้นทิ้องถนนทิี�เต็มไปิด้วิยรถราวิิ�งกันขึ้วัิกไขึ้วิ่

ถ้าไม่มีกฎจราจร การ “จราจร” ต้องกลายเปิ็น “จลาจล” แน่นอน !!

การคำานวิณ์ทิาง “คณติศัาสตร”์ จง้จำาเปิน็ต้องมี “กฎในิการคำานิวิณ”

เชี่นกัน เพราะถึ้าไม่มีกฎการคำานิวิณ เวิลาที์�ต้องคำานิวิณก็อาจเกิด้

เร่�องแบับันิี�... 

“40 – 16 ÷ 4 ÷ 2  เท์่ากับัเท์่าไร ?”

(1) ถ้าคำานวิณ์จากซี้ายไปิขึ้วิาเสมอ จะได้ 40 –16 ÷ 4 ÷ 2

 = 24 ÷ 4 ÷ 2 = 6 ÷ 2    = 3

(2) ถ้าคำานวิณ์จากขึ้วิาไปิซี้ายเสมอ จะได้ 40 – 16 ÷ 4 ÷ 2

 = 40 – 16 ÷ 2 = 40 – 8    = 32

(3) ถ้าคำานวิณ์ตามกฎการคำานวิณ์ จะได้ 40 – 16÷ 4 ÷ 2

 = 40 –  4 ÷ 2 = 40 – 2    = 38

วิิธีิ 1, 2, 3 ได้คำาตอบ้แตกต่างกันห้มด แบ้บ้นี�คุยกันไม่ 

ร่เ้ร่�องแน ่ดงันั�นการคำานวิณ์จง้ตอ้งมกีฎ ซี้�งเขึ้ยีนออกมาเปิน็ “กฎการ

คำานิวิณท์างคณติศัาสตร”์ ได ้3 ขึ้อ้ ดงันี� (1) คำานวิณ์จากขึ้า้งซีา้ยขึ้อง

สต่รเปิน็ห้ลกั (2) การคำานวิณ์ทีิ�มวีิงเลบ็้ ให้ค้ำานวิณ์ขึ้า้งในวิงเลบ็้กอ่น 

(3) ×,÷ จับ้กันแน่นกวิ่า +,– จ้งต้องคำานวิณ์ก่อน 

นอกจากนี�ยังมีเร่�องราวิสนุกๆ อีกมากมาย เชี่น ทิำาไมคนเรา

ถ้งต้องใชี้ตัวิเลขึ้, อย่า “เดา” คำาตอบ้ แต่ให้้ “ห้า” คำาตอบ้, การค่ณ์

สามารถสลับ้ลำาดับ้ได้, เห้ตุใดจ้งต้องมีกฎการคำานวิณ์, วิิธิีการตรวิจ

สอบ้ตัวิเลขึ้กับ้การปิระมาณ์ค่า, “ปิริมาณ์ตั�งต้น” กับ้ “ปิริมาณ์ทีิ� 

นำาไปิเทิยีบ้”, “แผนภาพเวินน์” กบั้ “แผนภาพตน้ไม”้ มปีิระโยชีนต์อน

นับ้จำานวิน, ลองทิ้าทิายโดยการตั�งโจทิย์เอง, การอธิิบ้ายแผนทิี�กับ้

สญัชีาตญาณ์ดา้นเรขึ้าคณิ์ต, เร่�องตอ้งร่เ้กี�ยวิกบั้แผนทิี� และปิริมาตร, 

เทิคนิคการเปิ่ายิ�งฉุบ้ขึ้ั�นเทิพ ทิดลองอ่านตัวิอย่างเน่�อห้าได้ทิี� www.

tpabook.com
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อด่ติคนเคยม่ีค่� ปัจจุบัันขออย่�คนเด่ยว
อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

คอลัมน์ 
“เล่าเร่�องห้นังส่อ” ยังคงตามติดซีีรีส์สุด

ฮอตให้ม่ล่าสุดจากสำานักพิมพ์ภาษาและ

วิัฒนธิรรมกันอย่างต่อเน่�องนะครับ้ ตอนนี�เดินทิางมาถ้งเล่มทิี� 3 จาก

ซีรีีส ์“โจท์ย ์500” กนัแลว้ิ ใช่ีแลว้ิครบั้ ห้นงัสอ่เล่มนั�นก็คอ่ โจท์ย ์500 

N2 นั�นเอง เปิ็นอีกห้น้�งเล่มในซีีรีส์ทิี�ได้รับ้การปิรับ้ปิรุงให้ม่ค่อนขึ้้าง

เยอะพอสมควิร แต่จะวิ่าไปิแล้วิระดับ้ N2 ก็เปิ็นระดับ้ทิี�เพิ�งเลยชี่วิง

ห้ัวิเลี�ยวิห้ัวิต่อมา ห้ลายคนอาจจะยังงงๆ วิ่าจะเอายังไงกับ้ชีีวิิตดี จะ

ห้ยุดแค่ N3 ดีไห้ม ห้ร่อถ้าไปิต่อก็มีสิทิธิิ�ทิี�จะต่อไปิได้ไกลถ้ง N1 กัน

เลย อาจจะไมต่อ้งเครยีดขึ้นาดนั�นก็ได ้เพราะห้นงัสอ่เลม่นี�เขึ้าบ้อกวิา่

ไม่ให้้เครียด อ่านสบ้ายๆ วิันละ 10-20 ขึ้้อ อ่านต่อไม่รอแล้วินะ เริ�ม !

โจท์ย์ 500 N2 แต่เดิมนั�นจะอย่่รวิมกับ้ N3 ในเวิอร์ชีั�นเก่า

ชี่�อวิ่า 500 คำาถึามตะล้ย JLPT N3-N2 กลับ้มาคราวินี�ขึ้อแยกตัวิ

เปิ็นอิสระ ไม่แบ้่งพ่�นทีิ�กับ้ใครอีกต่อไปิ จากเดิมทิี�อาจจะต้องห้าร

ค่าทิี�กันคนละ 250 ขึ้้อ คละๆ กันไปิในเล่มเดียวิกันจนแยกไม่ได้วิ่า

ขึ้้อไห้น N อะไร ตอนนี�ผ่้อ่านก็ตัดสินใจอ่านได้ง่ายข้ึ้�น เพราะเน้น

ไปิทีิ� N2 เพียวิๆ เลย 500 ขึ้้อ โดยเน่�อห้ายังคงร่ปิแบ้บ้เดิมทิี�เขึ้้าใจ

ง่ายกระชีับ้ และได้ฝ่ึกทิำาโจทิย์พร้อมกันทิีเดียวิถ้ง 3 ทิักษะ ได้แก ่

ตวัิอักษร คำาศพัท์ิ และไวิยากรณ์ ์แบ่้งเป็ิน 4 สปัิดาห์้ๆ สปัิดาห์้ละ 7 วินั 

ในแต่ละวิันตั�งแต่วิันทิี� 1 ถ้งวิันทิี� 6 จะแบ้่งสัดส่วินทิักษะควิามร่้เปิ็น 

3 ส่วินเทิ่าๆ กัน พร้อมเฉลยคำาตอบ้ในห้น้าถัดไปิทิันทิี ค่อโจทิย์จะ

อย่่ในห้น้าขึ้วิา เม่�อพลิกไปิห้น้าซี้ายก็จะเปิ็นคำาตอบ้พร้อมคำาอธิิบ้าย

ทิี�สั�น กระชีับ้ ไม่เยิ�นเย้อ ชี่วิยให้้สะดวิกต่อการตรวิจสอบ้ควิามเขึ้้าใจ

ยิ�งขึ้้�นส่วินในวัินทิี� 7 จะเป็ินการปิระมวิลควิามร่จ้ากทัิ�ง 6 วินัทิี�ผา่นมา

เพ่�อทิดสอบ้ควิามเขึ้้าใจอีกครั�ง

ขึ้้อดีขึ้องห้นังส่อเล่มนี�ค่อ สามารถเล่อกทิำาโจทิย์จากข้ึ้อทีิ�

เทิ่าไรก่อนก็ได้ เชี่น ทัิ�งห้มด 500 ขึ้้อ แต่อยากจะเริ�มทิำาจากขึ้้อทิี� 

200 กอ่นก็ได้ เพราะตวัิเลขึ้ขึ้อ้ไมไ่ด้มผีลกับ้ควิามยากงา่ยขึ้องเน่�อห้า

นั�นเอง และสามารถเล่อกทิำาเฉพาะทิักษะทิี�ต้องการก่อนได้ด้วิย เชี่น

อยากจะไล่ทิำาส่วินทิักษะไวิยากรณ์์จนจบ้ทิั�งเล่มก่อน แล้วิค่อยกลับ้

มาไล่ทิำาส่วินทัิกษะคำาศัพท์ิต่อก็สามารถทิำาได้เช่ีนกัน นอกจากนี� 

ยงัสามารถอา่นจบ้ไดใ้น 4 สปัิดาห้เ์พยีงใชีเ้วิลาวินัละ 20 นาทิเีทิา่นั�น

ไม่ห้นักสมองจนเกินไปิแน่นอน ทิี�ทิ้ายเล่มจะมีเปิ็นภาคผนวิกซี้�ง

รวิบ้รวิมคันจิ คำาศัพทิ์ และไวิยากรณ์์ทีิ�เจอมาในเล่มไวิ้อย่างเปิ็น

ระเบ้ียบ้ ชี่วิยให้้ค้นห้าคันจิ คำาศัพทิ์ และไวิยากรณ์์ทิี�ต้องการได้

อย่างรวิดเร็วิ

สดุทิา้ยนี�ก็อยากจะขึ้อฝ่าก โจท์ย ์500 N2 ห้นงัสอ่แนวิเตรยีม

สอบ้วิัดระดับ้ภาษาญี�ปิุ่นทิี�อ่านง่าย เขึ้้าใจง่าย เล่มนี�ไวิ้กับ้ผ่้อ่านทิุก

ทิ่านอีกเชี่นเคย กลับ้มาคราวินี�รับ้รองวิ่าชีาวิ N2 จะต้องถ่กใจอย่าง

แน่นอน เพราะจะได้รับ้สาระควิามร่้แน่นๆ เต็มๆ ไปิกับ้โจทิย์ทิั�ง 500 

ขึ้้อ ไม่ต้องแบ้่งใคร ผ่้อ่านทิี�สนใจห้นังส่อเล่มนี�สามารถห้าซี่�อได้แล้วิ

วิันนี�ตามร้านห้นังส่อทิั�วิไปิ ศ่นย์ห้นังส่อ ส.ส.ทิ. ทิั�ง 2 สาขึ้า (สุขึุ้มวิิทิ 

29 และพัฒนาการ 18) ห้ร่อสั�งซี่�อผ่านชี่องทิางออนไลน์ได้ทิี� www.

tpabook.com และชี่องทิางให้ม่ล่าสุด ห้าซี่�อห้นังส่อถ่กลิขึ้สิทิธิิ�จาก

สำานักพิมพ์ภาษาและวิัฒนธิรรมใน Shopee ได้แล้วิ ณ์ บ้ัดนี� ค้นห้า

ชี่�อร้าน tpabookcentre แล้วิห้ยิบ้ห้นังส่อใส่ตะกร้าได้เลย


