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พดู
ถึง “นิยาย” กับ “หนังสือคณิตศาสตร์” ใครก็ต้องนึกว่าเป็น
หนังสือคนละหมวดหมู่ คนละประเภท เขียนข้ึนโดยมี 

จุดประสงค์ต่างกัน นิยายเน้นให้ความบันเทิง สนุกสนาน มีอรรถรส
กระตุน้อารมณ์ความรู้สกึ ขณะทีห่นงัสอืคณติศาสตร์เขยีนขึน้อย่างมี
แบบแผน เพือ่อธิบายแนวคดิ หลกัการ รวมถงึวธิแีก้โจทย์ปัญหาต่างๆ 
แต่ไม่น่าเชื่อว่าโลกของ “นิยาย” กับ “คณิตศาสตร์” จะมาพบกับได้ 
ในหนังสือที่เราก�าลังจะพูดถึงฉบับนี้ 

“สาวน้อยร้อยเลข (Mathematical Girls)” เป็นนิยาย
คณิตศาสตร์ของญ่ีปุ ่น ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ผ่านตัวอักษรอย่างไม่น่าเบื่อ จุดเริ่มต้นมาจากการเขียน
บล็อกเผยแพร่ไว้เป็นตอนๆ ของฮิโรชิ ยูกิ (Hiroshi Yuki) นักเขียนผู้มี
ผลงานหนังสือมากมายเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน 
รูปแบบต�าราทั่วไป

จากการปรบัโฉมเล่าเรือ่งแบบนยิายรกัวยัรุน่ครัง้นี ้ปรากฏว่า
มีกระแสตอบรับอย่างล้นหลามท้ังจากคนท่ีชอบ และเคยไม่ชอบ
คณิตศาสตร์ เรื่องยากๆ น่าปวดหัวท่ีท�าให้หลายคนขยาดก็กลับมา
อยู่ในความสนใจอีกครั้ง จึงมีการรวบรวมพิมพ์ผลงานออกมาเป็น 
ซีรีส์ และกลายเป็นหนังสือเบสท์เซลเลอร์อย่างไม่ต้องสงสัย ด้วย
กระแสความโด่งดัง หนังสือชุดนี้ก็ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นมา
แล้วอย่างน้อย 3 ภาษา คือ อังกฤษ จีน เกาหลี และแน่นอนใน
เวอร์ชั่นภาษาไทยที่จัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. 

“สาวน้อยร้อยเลข” เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวนักเรียน 
ม.ปลาย ท่ีเข้ามาเกีย่วพนักันผ่านคณติศาสตร์ พวกเขาร่วมกนัท้าทาย
โจทย์ปัญหาในแบบที่ต่างรสกับคณิตศาสตร์ที่พบเจอในโรงเรียน  
ผู้เล่าเรื่องไม่ปรากฏนามคือ “ผม” ที่ชื่นชอบเลข งานอดิเรก คือ 
กระจายสูตรเลข เขานั่งเล่นสูตรเลขคนเดียว
ในห้องสมดุได้เป็นวนัๆ แต่เขาก็ยังไม่เก่งพอ
ถ้าเทียบกับคุณมิรุกะ แม่สาวผมยาว หัวดี  
ผู้มีบุคลิกงามสง่า เธอเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับ 
“ผม” เธอชอบอธิบาย และมักมีวิธีแก้โจทย์
ที่ท�าให้คนอ่ืนต้องอ้ึงกับวิธีการที่หลักแหลม
ของเธอ กับอีกหนึ่งสาว เตตระ สาวน้อย 
จอมเปิ่น ผมสั้น หน้าตาดี มีบุคลิกร่าเริง
สดใส เตตระเป็นนักเรียนรุ่นน้อง 1 ปีที่มา

ขอร้องให้ “ผม” ช่วยสอนเลขให้ เธออยากเก่งเลข และมีความตั้งใจ 
แต่เธอว่าเธอเรียนในห้องไม่ค่อยรู้เรื่อง มาเรียนกับผมสนุกกว่า 
แถมยังได้รู้อีกหลายเรื่องที่เธอเคยข้องใจแต่ถามใครไม่ได้ 

หนังสือชุด “สาวน้อยร้อยเลข” ตอนนี้พิมพ์ออกมาแล้ว 2 เล่ม 
เล่มแรกคอื “สาวน้อยร้อยเลข ตอน ล�าดับและอนุกรม” กบัเล่มทีส่อง
คือ “สาวน้อยร้อยเลข ตอน ทฤษฎบีทสดุท้ายของแฟร์มาต์” เล่มแรก
พดูถงึ ล�าดับฟีโบนชัช ีจ�านวนฮาร์มอนกิ ฟังก์ชัน่ก่อก�าเนดิ ผลบวกของ
อนุกรมจ�ากัด และอนุกรมอนันต์ สมการเวียนเกิด จ�านวนแคทาแลน 
ปัญหาบาเซิล การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ และจ�านวนแบ่งกั้น 

ส่วนเล่มที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีจ�านวนพื้นฐาน เช่น 
การแยกตวัประกอบเฉพาะ ค.ร.น. ห.ร.ม. จ�านวนพทีาโกรสั เลขคณติ
มอดุลาร์ รวมไปถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างจ�านวนเชิงซ้อน จ�านวน
เต็มเกาส์เซียน การพสิจูน์โดยข้อขดัแย้ง สมการของออยเลอร์ บางส่วน
ของ “พีชคณิตนามธรรม และเรขาคณิตเชิงพีชคณิต” อย่างกรุป-ริง-
สนาม และเส้นโค้งเชงิวงร ีจากนัน้กเ็ข้าสูบ่ทสรปุของทฤษฎบีทสดุท้าย
ของแฟร์มาต์อย่างคร่าวๆ ในตอนท้าย

หัวข้อต่างๆ ที่กล่าวถึง หลายเรื่องเป็นคณิตศาสตร์ขั้นสูง 
ที่เข้าใจยาก แต่ด้วยลีลาการเล่าในแบบที่คนรุ่นใหม่เข้าถึงง่าย  
เป็นเหมือนเพื่อนสอนกันเอง ค่อยๆ เรียนรู้ไปตามล�าดับความ
เข้าใจของตัวเอง จึงเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งอย่างที่หา 
ไม่ได้ในห้องเรียนหรือในต�าราทั่วไป 

ถ้าคณุเองกเ็ป็นคนหนึง่ทีเ่หน็ความส�าคญัของคณติศาสตร์ แต่
ที่ผ่านมารู้สึกว่าหนังสือคณิตศาสตร์ช่างเข้าใจยากเหลือเกิน ก็ขอ
แนะน�าว่าอย่าพลาดนยิายชดุ “สาวน้อยร้อยเลข” ทีม่ส่ีวนผสมของ
ความบนัเทงิ และความรูเ้ชงิวิชาการอย่างเต็มเป่ียมนีเ้ป็นอนัขาด!!

“สาวน้อยร้อยเลข”

เล่ม 1 และ 2

ผู้เขียน Hiroshi Yuki

ผู้แปล บดินทร์ พรวิลาวัณย์

 ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท.

สาวน้อย

ร้อยเลข
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จ�า
ได้ว่าสมยัเริม่เรยีนภาษาญีปุ่น่ใหม่ๆ มอียู่ครัง้หนึง่

เพือ่นในชัน้ชกัชวนให้อาจารย์ชาวญีปุ่น่ลองลิม้ชมิ

รสขนมไทยที่ซื้อมา แล้วอาจารย์ตอบว่า 「ちょっと。」 

(ชตโตะ) ส�าหรับเดก็เพิง่เริม่เรยีนแล้วค�าว่า ちょっと ไม่มี

ความหมายอ่ืนใดนอกจากแปลว่า “เลก็น้อย” ตามท่ีท่องจ�า

มาจากต�าราเท่านั้น ดังนั้นนักเรียนไทยจึงยังคะยั้นคะยอ

ให้อาจารย์ญ่ีปุ่นชิมขนมอย่างไม่ลดละ จนอาจารย์ต้อง

เปิดคอร์สติวศัพท์ฉบับพิเศษตั้งแต่ต้นชั่วโมง อธิบาย 

ความหมายเสรมิเพิม่เตมิให้รูว่้า ちょっと เมือ่ใช้ตอบการ

ชักชวนแล้วจะมีความหมายเป็น “การปฎิเสธ” และจาก

ครัง้นัน้เองท�าให้ผูเ้ขยีนตระหนกัว่า คนญีปุ่น่นัน้นอกจากจะแสดง

ความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เห็นทางพฤติกรรมแล้ว ยังแสดงออก 

ในทาง “ค�าพูด” อีกด้วย ซึ่งทางค�าพูดนี้ไม่ได้มีแต่การใช้รูปสุภาพ

ที่เรียกว่า  (เคโกะ) เท่านั้น แต่ยังมีการใช้ “ค�าก�ากวม” ที่ไม่

ฟันธงลงไปชัดเจนว่า “ตกลง” หรือ “ปฏิเสธ” กันแน่ในการตอบ

ค�าถามของอีกฝ่าย เพื่อเป็นการรักษาน�้าใจ อีกด้วย โดยส่วนตัว

แล้วคิดว่าการใช้ค�าก�ากวมแบบชาวญี่ปุ่นน้ัน ยากกว่าการใช ้

ค�าสภุาพ เพราะค�าหรอื รปูสุภาพสามารถท่องจ�าได้ แต่ค�าก�ากวม

แบบรักษาน�้าใจนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ถึงจะเข้าใจว่าแท้จริง

แล้ว คนญ่ีปุน่ต้องการสือ่อะไร อย่างไรกต็าม ผูเ้ขยีนเชือ่ว่าผูเ้รยีน

หลายๆ ท่านคงอยากหาหนังสืออ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าสูก่ารท�างานกับคนญีปุ่น่เป็นแน่ คอลมัน์ “เล่า

เรื่องหนังสือ” ฉบับนี้ ก็ขอแนะน�าหนังสือ “ไขปัญหา ภาษาญี่ปุ่น 

แปล๊ก แปลก” ท่ีรวบรวมภาษาญีปุ่น่ทีค่นญีปุ่น่ใช้แบบก�ากวม หรอื

ส�านวนทีใ่ช้เฉพาะวงการ แบบท่ีเอามาใช้ท่ัวไปจะดแูปล๊ก...แปลก 

ให้ลองไปอ่านกันดู

หนังสือ “ไขปัญหา ภาษาญี่ปุ่น แปล๊ก แปลก” เล่มนี้...

เรียกได้ว่า “แปลก” ตัง้แต่ผูเ้ขยีนเลยกว่็าได้ เอ๊ะ...ยงัไง? นัน่เพราะ

ว่าเป็นหนังสือที่รวบรวมและเขียนโดยอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 

ชาวอเมริกนัชือ่ “เดวดิ เทน” ผูเ้ขยีนใช้ประสบการณ์จากการอาศยั

อยู่ในประเทศญี่ปุ่นมา 30 ปี รวบรวมข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการ

ใช้ภาษาญี่ปุ่นแบบญี่ปุ๊น...ญี่ปุ่น แต่ดูแล้วแปล๊ก...แปลก ในมุม

มองของ ชาวต่างชาติ รวมทั้งสิ้น 27 บท แต่อย่าเพิ่งกังวลใจไป TPA
news

นะคะว่า...ให้คนต่างชาติมาอธิบายภาษาญี่ปุ่น แล้วอย่างนี้จะรู้

เรื่องหรือ? เพราะหนังสือเล่มนี้ยังมีผู้เขียนร่วมอีกท่านหนึ่งคือ 

“อากิโกะ นางาโอะ” คุณอากิโกะท่านนี้มีประสบการณ์การสอน

ภาษาญีปุ่น่ให้ชาวต่างชาต ิเช่น นกัธรุกจิ เจ้าหน้าทีก่ารทตู มาแล้ว

หลายท่าน ดังนั้น มั่นใจได้ว่าผู้อ่านจะได้รับค�าอธิบายที่กระจ่าง 

และชัดเจนอย่างแน่นอน โดยรูปแบบการน�าเสนอเนื้อหาของ

หนงัสอืจะเป็นในรปูแบบถามตอบ ทัง้ยงัมกีารสรปุ และให้ค�าศพัท์

ที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกด้วย

ตัวอย่างการใช้ภาษาญีปุ่น่แบบแปลกๆ ในชวิีตประจ�าวนั 

เช่น การใช้ いる (อิรุ : มี, อยู่) กับสิ่งไม่มีชีวิต เช่น 「あそこにタ
クシーがいる。」(อะโซะโคะ น ิทะคชุี ่งะ อริ ุ: มแีทก็ซีอ่ยูต่รงโน้น) 

ซึ่งคุณเดวิด (รวมทั้งพวกเราด้วย) รู้สึกอึดอัดมากๆ เพราะจากที่

เคยเรียนมา いる (มี, อยู่) จะใช้กับสิ่งมีชีวิตเท่านั้น ส่วนสิ่งไม่มี

ชวีติอย่าง “รถแทก็ซี”่ ควรจะใช้ค�าว่า あるある (อะร ุ: มี, อยู่) มากกว่า 

แต่คุณอากิโกะได้อธิบายถึงการใช้ いる ว่าคนญี่ปุ่นมองว่ารถแท็กซี่

ที่พูดถึงนั้นรวม “คนขับรถ” ที่อยู่ในรถไปด้วย ดังนั้นจึงใช้ いる 

นอกจากตัวอย่างที่ยกมาแล้วยังมีการใช้ภาษาญี่ปุ ่น

แปลกๆ แบบอื่นอีกหลายเรื่องด้วยกันนะคะ ผู้อ่านที่สนใจก็ไปหา

หนังสือ “ไขปัญหา ภาษาญี่ปุ่น แปล๊ก แปลก” มาอ่านกันได้ค่ะ 

ส่วนผู้ที่สนใจหนังสือของส�านักพิมพ์ในรูปแบบ E-book สามารถ

เข้าไปดูรายละเอียดรายชื่อเว็บไซต์ผู้ให้การบริการดาวน์โหลดได้

จาก www.tpapress.com นะคะ แล้วพบกนัฉบบัหน้าค่ะ...สวสัดี

ค่ะ
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