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ฟิสิกส์ ฉบับก�ร์ตูน 

เมื่อ
พูดถึงวิชำ “ฟิสิกส์” ในควำมคิดของน้องๆ นักเรียน 

ม.ปลำยหลำยคนคงจะคิดว่ำ “วิชำนี้ยำกมำก ไม่สนุก

เลย” สำเหตุที่ท�ำให้ฟิสิกส์เป็นวิชำที่ยำก อำจเป็นเพรำะในกำรเรียน

วิชำนี้ต้องเข้ำใจทั้งนิยำมของค่ำต่ำงๆ เงื่อนไข และยังต้องค�ำนวณ

ด้วย

เล่ำเร่ืองหนงัสอื ตลุำคมนี ้ขอแนะน�ำหนงัสอืทีจ่ะช่วยให้ผู้อ่ำน

ได้เรยีนรูเ้นือ้หำในวชิำฟิสิกส์ ระดบัมัธยมปลำยแบบเข้ำใจง่ำย นัน่คอื 

“ฟิสกิส์ ฉบบัการ์ตนู ตอน กลศาสตร์” โดยถ่ำยทอดผ่ำนเรือ่งรำวของ

ตัวละคร ได้แก่ ศำสตรำจำรย์ ผู้เป็นครูใหญ่แห่งโรงเรียนจักรวำลใน

อวกำศอันไกลโพ้น ซึ่งมีชื่อเสียงในด้ำนกำรสอนที่เข้ำใจง่ำยมำก กับ

เจ้ำกระรอก นักเรียนที่สอบตกวิชำฟิสิกส์

ศำสตรำจำรย์ผู้มีปณิธำนว่ำ “จะเอำชนะควำมไม่ถนัดวิชำ

ฟิสกิส์” จงึชวนเจ้ำกระรอกเดนิทำงมำเรยีนเสรมิทีโ่ลกมนษุย์ จำกนัน้

บทเรียนเร่ืองกำรเคลื่อนที่ของวัตถุและแรงชนิดต่ำงๆ ผ่ำนเรื่องรำว

สนุกๆ ของทั้งสองก็เริ่มขึ้น ตั้งแต่เรื่องกำรกระจัด ควำมเร็ว และ

ควำมเร่ง สมดุลของแรง โมเมนต์ของแรง สมกำรกำรเคลื่อนที่ งำน 

และพลังงำน โมเมนตัมและกำรดล กำรเคล่ือนที่ที่มีแรงเฉื่อย กำร

เคลือ่นท่ีแบบวงกลม แรงดงึดดูระหว่ำงมวล กำรเคลือ่นทีแ่บบฮำร์มอ

นิกอย่ำงง่ำย 

“ฟิสิกส์ ฉบับการ์ตูน ตอน กลศาสตร์” นี้หนำกว่ำ 300 หน้ำ 

เนือ่งจำกอธบิำยเรือ่งกลศำสตร์ซึง่เป็นพืน้ฐำนของเรือ่งอืน่ๆ ทีจ่ะต้อง

เรียนต่อไปในวิชำฟิสิกส์อย่ำงละเอียด เนื้อหำแต่ละบทจะเริ่มจำก

แนะน�ำภำพรวมของเรื่องที่จะเรียนในบทนั้น และอธิบำยเนื้อหำทีละ

ประเดน็เป็นหวัข้อสัน้ๆ 2-4 หน้ำ โดยหน้ำซ้ำยเป็นค�ำอธบิำยคูกั่บหน้ำ

ขวำทีม่ภีำพวำดประกอบกำรอธบิำย มโีจทย์ตวัอย่ำงเพือ่อธบิำยกำร

ค�ำนวณ และจบบทด้วย check list เพื่อทบทวนว่ำมีหัวข้อใดที่ต้อง

เข้ำใจก่อนที่จะอ่ำนเนื้อหำในบทต่อไป นอกจำกนี้ท้ำยเล่ม ยังมีแบบ

ฝึกหัดเสริมให้ฝึกคิดอีกด้วย 

“ฟิสิกส์ ฉบบักำร์ตูน ตอน กลศำสตร์” วำงจ�ำหน่ำยแล้วทีร้่ำน

หนังสือทั่วประเทศ และทดลองอ่ำนตัวอย่ำงได้ที่เว็บไซต์ส�ำนักพิมพ์ 

ส.ส.ท.  www.tpa.or.th/tpapublishing 
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พูด ให้เข้� หู

กลวธิสีนทนาภาษา (คน) ญีปุ่น่

ผู้เขียน ทากาฟุมิ ชิมิซุ

ผู้แปล วิภา งามฉันทกร

ราคา 299 บาท (ซีดี 1 แผ่น)

หมวด ภาษาญี่ปุ่น

ทักษะ
กำรพูดถือเป็นทักษะพื้นฐำนที่ผู้เรียนภำษำทุกคน

ต้องได้รับกำรฝึกฝนอย่ำงสม�่ำเสมอ เพรำะถือเป็น

ทักษะที่แสดงให้เห็นว่ำส่ิงท่ีได้เรียนมำใช้งำนได้ผลสัมฤทธิ์มำกน้อย

แค่ไหน บำงคนเรียนมำเยอะมำก แต่ก็พูดไม่ได้สักที บำงคนเรียนมำ

ไม่มำก แต่กล้ำพูด กล้ำแสดงควำมคิดเห็น ก็ท�ำให้พูดได้ลื่นไหลจน

คนอื่นต้องประหลำดใจ แต่...ทักษะกำรพูดในบริบทสังคมแบบ 

ญีปุ่น่ ๆ  (หรอือำจจะกบัประเทศอืน่ ๆ  ทัว่โลกทีต่่ำงวฒันธรรมกับบ้ำน

เรำ) มนัมอีะไรมำกกว่ำน้ัน คงจะดไีม่น้อยถ้ำเรำได้ศกึษำกลวธิต่ีำง ๆ  

ที่จะช่วยให้สื่อสำรกับชำวญี่ปุ ่นได้อย่ำงถูกต้อง ถูกใจ และถูก

กำลเทศะไปพร้อมๆ กนั เหมอืนอย่ำงในหนงัสอืทีช่ือ่ว่ำ “กลวธิสีนทนา

ภาษา (คน) ญี่ปุ่น” เล่มนี้

อย่ำงที่ทรำบกันดี ชาวญี่ปุ่นมักจะไม่พยายามสื่อสารความ

รู้สึกที่แท้จริงออกมาตรงๆ เนื่องจากกลัวว่าความรู้สึกนั้นอาจท�าให ้

ผู้ฟังไม่สบายใจไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เป็นที่มำของกำรสื่อสำรแบบ 

“อ้อมๆ” จนในบำงครั้งเรำก็รู้สึกว่ำไม่ต้องอ้อมขนำดนั้นก็ได้...ท�าให้

การสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไร บำงอย่ำงที่เรำคิดว่ำ 

เรำก็พูดของเรำแบบนี้ ไม่เห็นจะมีปัญหำอะไร แต่กับชำวญี่ปุ่นอำจ

ไม่คิดแบบนั้น มันมีประเด็นของควำมละเอียดอ่อน ควำมสุภำพ 

สถำนภำพทำงสังคม ฯลฯ ให้ต้องค�ำนึงถึงอยู่ตลอดเวลำ หนังสือเล่ม

นีจ้ะแนะน�ำวิธีเลือกใช้ส�ำนวนและกลวธิกีำรสนทนำให้เหมำะสมกับ

กำลเทศะและคู่สนทนำไว้มำกมำย ตัวอย่ำงเช่น กำรขอร้อง ถือ

เป็นกำรสร้ำงภำระด้ำนเวลำ แรงกำย หรือทรัพย์สินให้แก่คนที่เรำ

ขอร้อง เวลำจะขอร้องคนที่อำวุโสมำกกว่ำหรือคนที่เรำไม่สนิทจะใช้

ส�ำนวนแบบใดให้เขำรู้สึกว่ำถูกรบกวนน้อยที่สุด ซึ่งในสถำนกำรณ์นี้ 

กำรสือ่สำรแบบอ้อมๆ กจ็ะถกูน�ำมำใช้งำน ผ่ำนกลวธิต่ีำงๆ เช่น เกริน่

น�ำหรอือธบิำยเหตผุลก่อน ลดควำมกดดนัของผูถ้กูขอร้องด้วยส�ำนวน

แบบเกรงใจ หรอืจะชงิขอโทษไว้ก่อนล่วงหน้ำเลย กส็ำมำรถท�ำได้ หรอื

ในกรณทีีจ่ะขอร้องคนทีอ่ำวุโสเท่ำกนัหรอืต�ำ่กว่ำจะใช้ส�ำนวนแบบใด

ให้เจ้ำตัวไม่รู้สึกกระอักกระอ่วนใจ เป็นต้น นอกจำกจะมีส�ำนวนและ

กลวิธีส�ำหรับฝ่ำยที่เปิดกำรสนทนำแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังมีเนื้อหำ

ส�ำหรบัฝ่ำยทีร่บัมอืกบักำรสนทนำด้วย อย่ำงในกรณกีำรขอร้อง หลำย

ครั้งที่เรำเกิดอำกำรน�้ำท่วมปำก จะปฏิเสธตรงๆ ก็กลัวจะดูไร้

มนษุยธรรม จะอกึๆ อกัๆ ก็จะดูโลเล กำรตอบค�ำขอร้องจงึย่ิงต้องค�ำนงึ

ถึงควำมรู้สึกของอีกฝ่ำยมำกขึ้นไปอีก

ลักษณะพิเศษของหนังสือ “กลวิธีสนทนำภำษำ (คน) ญี่ปุ่น” 

ที่น่ำสนใจอีกอย่ำงหนึ่งคือ กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรน�ำไป

ใช้ด้วย “ทกัษะการสงัเกต” และ “ทกัษะการเลอืก” เรำจ�ำเป็นต้องสงัเกต

หลำยๆ อย่ำง ไม่ว่ำจะพฤติกรรมของคนที่จะสนทนำด้วย อำรมณ์

ควำมรู้สึก สถำนกำรณ์ ณ ขณะนั้น เพศ อำยุ ธรรมเนียม ฯลฯ แล้วจึง

เลือกใช้ส�ำนวนกำรสนทนำที่เหมำะสม ทักษะเหล่ำนี้จ�ำเป็นต้องฝึก

ฝนบ่อยๆ จนสำมำรถแสดงออกมำได้อย่ำงเป็นธรรมชำต ิไม่ท�ำให้อกี

ฝ่ำยรูสึ้กว่ำเรำละลำบละล้วงหรอืเสียมำรยำทจนเกินไป อันทีจ่รงิแล้ว

เรือ่งเหล่ำนีไ้ม่ใช่สิง่ทีเ่รำควรค�ำนงึถงึเฉพำะในภำษำญีปุ่น่เท่ำนัน้ แต่

กับภำษำแม่ของเรำเอง กำรมีมำรยำท รู้จักกำละเทศะ ก็เป็นสิ่งที่ทุก

คนควรมไีว้ประดบัตวัทัง้สิน้ และถ้ำต้องกำรสือ่สำรกบัชำวญีปุ่น่อย่ำง

มีประสิทธิภำพละก็ “กลวิธีสนทนำภำษำ (คน) ญี่ปุ่น” ช่วยคุณได้

แน่นอน หำซื้อได้แล้วตำมร้ำนหนังสือชั้นน�ำทั่วไปและเว็บไซต์ www.

tpabook.com 


