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เมื่อ

พูดถึงวิชา “ฟิสิกส์” ในความคิดของน้องๆ นักเรียน
ม.ปลายหลายคนคงจะคิดว่า “วิชานี้ยากมาก ไม่สนุก
เลย” สาเหตุที่ท�ำให้ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ยาก อาจเป็นเพราะในการเรียน
วิชานี้ต้องเข้าใจทั้งนิยามของค่าต่างๆ เงื่อนไข และยังต้องค�ำนวณ
ด้วย
เล่าเรือ่ งหนังสือ ตุลาคมนี้ ขอแนะน�ำหนังสือทีจ่ ะช่วยให้ผอู้ า่ น
ได้เรียนรูเ้ นือ้ หาในวิชาฟิสกิ ส์ ระดับมัธยมปลายแบบเข้าใจง่าย นัน่ คือ
“ฟิสกิ ส์ ฉบับการ์ตนู ตอน กลศาสตร์” โดยถ่ายทอดผ่านเรือ่ งราวของ
ตัวละคร ได้แก่ ศาสตราจารย์ ผู้เป็นครูใหญ่แห่งโรงเรียนจักรวาลใน
อวกาศอันไกลโพ้น ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการสอนที่เข้าใจง่ายมาก กับ
เจ้ากระรอก นักเรียนที่สอบตกวิชาฟิสิกส์
ศาสตราจารย์ผู้มีปณิธานว่า “จะเอาชนะความไม่ถนัดวิชา
ฟิสกิ ส์” จึงชวนเจ้ากระรอกเดินทางมาเรียนเสริมทีโ่ ลกมนุษย์ จากนัน้
บทเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุและแรงชนิดต่างๆ ผ่านเรื่องราว
สนุกๆ ของทั้งสองก็เริ่มขึ้น ตั้งแต่เรื่องการกระจัด ความเร็ว และ
ความเร่ง สมดุลของแรง โมเมนต์ของแรง สมการการเคลื่อนที่ งาน
และพลังงาน โมเมนตัมและการดล การเคลื่อนที่ที่มีแรงเฉื่อย การ
เคลือ่ นทีแ่ บบวงกลม แรงดึงดูดระหว่างมวล การเคลือ่ นทีแ่ บบฮาร์มอ
นิกอย่างง่าย

“ฟิสิกส์ ฉบับการ์ตูน ตอน กลศาสตร์” นี้หนากว่า 300 หน้า
เนือ่ งจากอธิบายเรือ่ งกลศาสตร์ซงึ่ เป็นพืน้ ฐานของเรือ่ งอืน่ ๆ ทีจ่ ะต้อง
เรียนต่อไปในวิชาฟิสิกส์อย่างละเอียด เนื้อหาแต่ละบทจะเริ่มจาก
แนะน�ำภาพรวมของเรื่องที่จะเรียนในบทนั้น และอธิบายเนื้อหาทีละ
ประเด็นเป็นหัวข้อสัน้ ๆ 2-4 หน้า โดยหน้าซ้ายเป็นค�ำอธิบายคูก่ บั หน้า
ขวาทีม่ ภี าพวาดประกอบการอธิบาย มีโจทย์ตวั อย่างเพือ่ อธิบายการ
ค�ำนวณ และจบบทด้วย check list เพื่อทบทวนว่ามีหัวข้อใดที่ต้อง
เข้าใจก่อนที่จะอ่านเนื้อหาในบทต่อไป นอกจากนี้ท้ายเล่ม ยังมีแบบ
ฝึกหัดเสริมให้ฝึกคิดอีกด้วย
“ฟิสกิ ส์ ฉบับการ์ตนู ตอน กลศาสตร์” วางจ�ำหน่ายแล้วทีร่ า้ น
หนังสือทั่วประเทศ และทดลองอ่านตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์ส�ำนักพิมพ์
ส.ส.ท. www.tpa.or.th/tpapublishing TPA
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พูด ให้เข้า หู
ทักษะ

การพูดถือเป็นทักษะพื้นฐานที่ผู้เรียนภาษาทุกคน
ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างสม�่ำเสมอ เพราะถือเป็น
ทักษะที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ได้เรียนมาใช้งานได้ผลสัมฤทธิ์มากน้อย
แค่ไหน บางคนเรียนมาเยอะมาก แต่ก็พูดไม่ได้สักที บางคนเรียนมา
ไม่มาก แต่กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น ก็ท�ำให้พูดได้ลื่นไหลจน
คนอื่นต้องประหลาดใจ แต่...ทักษะการพูดในบริบทสังคมแบบ
ญีป่ นุ่ ๆ (หรืออาจจะกับประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลกทีต่ า่ งวัฒนธรรมกับบ้าน
เรา) มันมีอะไรมากกว่านัน้ คงจะดีไม่นอ้ ยถ้าเราได้ศกึ ษากลวิธตี า่ ง ๆ
ที่จะช่วยให้สื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง ถูกใจ และถูก
กาลเทศะไปพร้อมๆ กัน เหมือนอย่างในหนังสือทีช่ อื่ ว่า “กลวิธสี นทนา
ภาษา (คน) ญี่ปุ่น” เล่มนี้
อย่างที่ทราบกันดี ชาวญี่ปุ่นมักจะไม่พยายามสื่อสารความ
รู้สึกที่แท้จริงออกมาตรงๆ เนื่องจากกลัวว่าความรู้สึกนั้นอาจท�ำให้
ผู้ฟังไม่สบายใจไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เป็นที่มาของการสื่อสารแบบ
“อ้อมๆ” จนในบางครั้งเราก็รู้สึกว่าไม่ต้องอ้อมขนาดนั้นก็ได้...ท�ำให้
การสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไร บางอย่างที่เราคิดว่า
เราก็พูดของเราแบบนี้ ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร แต่กับชาวญี่ปุ่นอาจ
ไม่คิดแบบนั้น มันมีประเด็นของความละเอียดอ่อน ความสุภาพ
สถานภาพทางสังคม ฯลฯ ให้ต้องค�ำนึงถึงอยู่ตลอดเวลา หนังสือเล่ม
นีจ้ ะแนะน�ำวิธีเลือกใช้ส�ำนวนและกลวิธกี ารสนทนาให้เหมาะสมกับ
กาลเทศะและคู่สนทนาไว้มากมาย ตัวอย่างเช่น การขอร้อง ถือ
เป็นการสร้างภาระด้านเวลา แรงกาย หรือทรัพย์สินให้แก่คนที่เรา
ขอร้อง เวลาจะขอร้องคนที่อาวุโสมากกว่าหรือคนที่เราไม่สนิทจะใช้
ส�ำนวนแบบใดให้เขารู้สึกว่าถูกรบกวนน้อยที่สุด ซึ่งในสถานการณ์นี้

อาทิตย์ นิ่มนวล
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การสือ่ สารแบบอ้อมๆ ก็จะถูกน�ำมาใช้งาน ผ่านกลวิธตี า่ งๆ เช่น เกริน่
น�ำหรืออธิบายเหตุผลก่อน ลดความกดดันของผูถ้ กู ขอร้องด้วยส�ำนวน
แบบเกรงใจ หรือจะชิงขอโทษไว้กอ่ นล่วงหน้าเลย ก็สามารถท�ำได้ หรือ
ในกรณีทจี่ ะขอร้องคนทีอ่ าวุโสเท่ากันหรือต�ำ่ กว่าจะใช้สำ� นวนแบบใด
ให้เจ้าตัวไม่รู้สึกกระอักกระอ่วนใจ เป็นต้น นอกจากจะมีส�ำนวนและ
กลวิธีส�ำหรับฝ่ายที่เปิดการสนทนาแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังมีเนื้อหา
ส�ำหรับฝ่ายทีร่ บั มือกับการสนทนาด้วย อย่างในกรณีการขอร้อง หลาย
ครั้ ง ที่ เ ราเกิ ด อาการน�้ ำ ท่ ว มปาก จะปฏิ เ สธตรงๆ ก็ ก ลั ว จะดู ไ ร้
มนุษยธรรม จะอึกๆ อักๆ ก็จะดูโลเล การตอบค�ำขอร้องจึงยิง่ ต้องค�ำนึง
ถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายมากขึ้นไปอีก
ลักษณะพิเศษของหนังสือ “กลวิธีสนทนาภาษา (คน) ญี่ปุ่น”
ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ การเสริมสร้างความสามารถในการน�ำไป
ใช้ดว้ ย “ทักษะการสังเกต” และ “ทักษะการเลือก” เราจ�ำเป็นต้องสังเกต
หลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะพฤติกรรมของคนที่จะสนทนาด้วย อารมณ์
ความรู้สึก สถานการณ์ ณ ขณะนั้น เพศ อายุ ธรรมเนียม ฯลฯ แล้วจึง
เลือกใช้ส�ำนวนการสนทนาที่เหมาะสม ทักษะเหล่านี้จ�ำเป็นต้องฝึก
ฝนบ่อยๆ จนสามารถแสดงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ทำ� ให้อกี
ฝ่ายรูส้ กึ ว่าเราละลาบละล้วงหรือเสียมารยาทจนเกินไป อันทีจ่ ริงแล้ว
เรือ่ งเหล่านีไ้ ม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ราควรค�ำนึงถึงเฉพาะในภาษาญีป่ นุ่ เท่านัน้ แต่
กับภาษาแม่ของเราเอง การมีมารยาท รู้จักกาละเทศะ ก็เป็นสิ่งที่ทุก
คนควรมีไว้ประดับตัวทัง้ สิน้ และถ้าต้องการสือ่ สารกับชาวญีป่ นุ่ อย่าง
มีประสิทธิภาพละก็ “กลวิธีสนทนาภาษา (คน) ญี่ปุ่น” ช่วยคุณได้
แน่นอน หาซื้อได้แล้วตามร้านหนังสือชั้นน�ำทั่วไปและเว็บไซต์ www.
tpabook.com
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