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คำนำ
ในห้องเรียน 1 ห้อง มักจะมีคนที่เก่งหรือชอบเรียนคณิตศาสตร์ 
อยู่เพียงไม่กี่คน นี่คือความจริง..หลากหลายเหตุผลที่คนไม่ชอบ 

หรือไม่เก่งคณิตศาสตร์บอกเอาไว้ มีดังนี้ 
“เรียนไปทำไมกัน เรียนอย่างไรก็ไม่เข้าใจ” 
“สอบทีไรก็ตกทุกที เบื่อแล้ว ขี้เกียจแล้ว” 
“คณิตศาสตร์น่าเบื่อ ไม่สนุกเอาซะเลย” 
“ครูเข้มงวด เจ้าระเบียบ และดุมาก” 

...แต่ถ้าเราจะทำให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกขึ้นมาล่ะ  
จะเป็นอย่างไรนะ? 

จำนวนนักเรียนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์จะลดลงหรือเปล่า? 
จำนวนคนที่เก่งหรือหันมาสนใจคณิตศาสตร์จะเพิ่มขึ้นหรือไม่? 

นี่คือคำถามที่ก่อให้เกิดหนังสือเสริมความรู้คณิตศาสตร์ฉบับการ์ตูนชุดนี้ขึ้น 
เพื่อ “ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีคิด” 

อันมีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนหันมาสนใจคณิตศาสตร์ 
และเปลี่ยนทัศนคติเดิมๆ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ว่า 
“คณิตศาสตร์...ยากจังเลย...น่าเบื่อจังเลย”  เป็น 
“คณิตศาสตร์...แสนสนุก...ง่ายต่อการเรียนรู้” 

ด้วยความปรารถนาดีจาก 
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แนะนำตัวละคร
             เก่ง   
เด็กชายหน้าตาทะเล้น...ผู้มีปัญหากับวิชาคณิตศาสตร์ 
ได้ยินโจทย์ปัญหาทีไร...มักจะหลอนจนนอนไม่หลับ 

ต้องตกเป็นภาระของเพื่อนที่ต้องคอยกระตุ้น  
แต่ก็น่าแปลก..พอถูกเพื่อนกระตุ้นทีไร จากที่ดูโง่ๆ  

ก็จะเปลี่ยนเป็นรู้เรื่องขึ้นมาซะอย่างนั้น... 

          อ้วน   
เป็นคนจิตใจดี...รักเพื่อนฝูง... 

แต่บางทีก็ขี้แย... 
มีปัญหากับวิชาคณิตศาสตร์ 

เช่นเดียวกับเก่ง แต่ที่ต่างออกไป 
คือขนาดร่างกาย และพฤติกรรม 
ทางด้านการกิน ที่มักจะโหยหา 

อาหารอยู่ตลอดเวลา... 

         นิดหน่อย  
หญิงสาวหนึ่งเดียวของกลุ่ม แสนดี  
สดใส ร่าเริง แถมยังเฉลียวฉลาด  

เรียนเก่งอีกต่างหาก เป็นที่พึ่งของเพื่อนๆ  
ได้พอๆ กับแว่น อ๊ะ...แต่อย่าทำอะไร 
ให้เธอโกรธล่ะ..เพราะถ้าโกรธขึ้นมา 

ล่ะก็ตัวใครตัวมัน... 
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                   โจ้  
ลูกชายคนเดียวของมหาเศรษฐีในละแวกนั้น พกเกมกดติดตัวตลอดเวลา  

เลยทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน...แต่ทุกครั้งที่เห็นเพื่อนๆ สนใจการเรียน 
โจ้ก็จะพยายามสนใจด้วยทุกครั้ง... 

              เจ้าปีศาจ 
นิสัยหลงๆ ลืมๆ แต่เก่งคณิตศาสตร์ 

ทำงานประจำผิดพลาดบ่อย 
และไม่ค่อยยอมรับผิด 

มักจะปล่อยเลยตามเลย ขี้เล่นรักสนุก 
มีหน้าที่ในการคอยช่วยเหลือคนที่ถูกรังแก 

               แว่น  
เรียนเก่งได้โล่ รับรางวัลทุกปี  

เชี่ยวชาญเกือบทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะคณิตศาสตร์... 
อย่าได้เอ่ยถึงโจทย์หรือคำถามใดๆ ออกมาเด็ดขาด  
แว่นตอบได้หมด อ้อ..มีวิชาเดียวที่ยอมเป็นรองเพื่อน 

โดยเฉพาะเก่ง คือ พลศึกษา... 

                 ป้อม  
นักดนตรีประจำกลุ่ม ผู้มีนิสัยอะไรก็ได้ ง่ายๆ  

ฮัมเพลง อารมณ์ดี มีแอบร้ายบางเวลา 
มีปัญหาเดียวกันกับเก่ง อ้วน โจ้ คือไม่ถูกกับคณิตศาสตร์อย่างแรง  

อ้อ..เมื่ิอใดที่กลุ่มเหงาหงอยและเบื่อหน่ายจากการเรียน  
ป้อมช่วยได้นะ จะบอกให้   
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เพื่อนๆ ดื่มน้ำมะนาวของเก่งคงแย่แน่...
ลองมาดื่มน้ำพั้นช์ของนิดหน่อยกันนะ

อร่อยแน่นอนค่ะ

ก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมน้ำพั้นช์ของคุณแม่นิดหน่อยก่อนนะคะ

น้ำส้ม                 1,000     ลบ.ซม.
น้ำสับปะรด              500     ลบ.ซม.
น้ำมะนาว                 25     ลบ.ซม.
น้ำหวานเฮลส์บลูบอยรสสละ  475     ลบ.ซม.  

อัตราส่วนเหล่านี้เมื่อนำมาผสมกัน
จะได้ปริมาณน้ำพั้นช์ทั้งหมด 2,000 ลบ.ซม. หรือ  2 ลิตรนะคะ

เท่านี้เราก็ได้อร่อยกับน้ำพั้นช์แสนอร่อยกันแล้วล่ะค่ะ

อ้อ...ถ้าเพื่อนๆ อยากทำน้ำพั้นช์ 6 ลิตร 
ก็ลองใช้หลักการคิดแบบสัดส่วนดูนะจ๊ะ 
ว่าจะใช้ส่วนผสมแต่ละชนิดจำนวนเท่าไหร่

...แต่อย่าเลียนแบบนายเก่งนะคะ

น้ำพั้นช์ของ
นิดหน่อย...
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